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در فضيلت جهل در بورسزير پوست تشكيل كابينه تيم اقتصادي دولت سيزدهم و بازارسرمايهديگر بهانه اي در كار نيست
در ش��رايطي كه افكار عمومي 
ايراني��ان اي��ن روزه��ا متوجه 
موضوعات مرتبط با راي اعتماد 
مجلس به 18وزير پيشنهادي 
دولت س��يزدهم )از 19گزينه 
معرفي ش��ده( اس��ت، در زير 
پوس��ت اتمس��فر اقتصادي و 
معيش��تي كش��ور مشكالتي 
جريان دارد كه عدم توجه به آنها مي تواند شاخص هاي كالن 
اقتصادي را با تكانه هاي مستمري مواجه كند كه خروج از 
آنها شايد به اين سادگي ها امكان پذير نباشد. موضوع كسري 
بودجه شديد و عدم تحقق بيش از 54 درصدي درآمدهاي 
بودجه اي، مشكلي اس��ت كه به نظر مي رسد هنوز توجه 
جدي به آن نشده است و اين بي توجهي بدون ترديد بدون 
تبعات نخواهد بود. اساسا ريشه بسياري از مشكالت ريشه دار 
اقتصادي كشور مرتبط با بحث غفلت است. مسووالن ايراني 
اغلب متوجه تبعات تصميم سازي هاي خود نيستند و اين 
عدم توجه باعث مي شود تا زخم هاي اقتصادي كشورمان 
اغلب در وضعيت ناس��ور قرار بگيرند. افزايش دامنه هاي 
كسري بودجه در اقتصاد ايران يكي از همين زخم هاي ناسور 
است.مشكلي كه در شمايل كسري بروز مي كند اما در واقع 
به معناي افزايش جريان نقدينگي، رشد پايه پولي، افزايش 
دامنه هاي تورمي، گسترش فقر مطلق و... است. واقعيتي كه 
نشانه هاي آن طي روزهاي اخير با افزايش گراني ها و رشد 
تورم در قيمت اقالم اساسي، رشد نرخ ارز و... قابل مشاهده 
اس��ت. اينكه چرا اقتصاد ايران در س��ال1400 با كسري 
بودجه و متعاقب آن با افزايش نقدينگي مواجه شده، جداي 
از رويكردهاي سياسي و جناحي در زمان بررسي بودجه به 
اين واقعيت برمي گردد كه ش��مايل كلي بودجه 1400 بر 
اساس موافقت با برجام و پيش بيني فروش باالي 2ميليون 
بشكه اي نفت نوشته شده اس��ت. يعني دولت دوازدهم با 
توجه به مناسبات مطلوبي كه با 1+4 داشت، معتقد بود كه 
به س��رعت مي تواند برجام را احيا كند و پس از آن اقدام به 
بازگش��ت به بازار نفت و ... كند. اين روند اما با حضور دولت 
جديد دچار تغيير شد و به نظر مي رسد كه اين دولت نوع 
ديگري از مناسبات ارتباطي را در پيش گرفته است. در واقع 
دولت جديد تصور مي كند كه از مسيرهاي ديگري مي تواند 
نيازهاي درآمدي خود را تامين كند. وقتي درآمدهاي نفتي 
مورد نظر محقق نشد و از سوي ديگر پيش بيني هاي مالياتي 
نيز به دليل كرونا و ركود عميق در اقتصاد وصول نشد و مهم تر 
از آن كنترلي هم بر روي هزينه هاي جاري صورت نگرفته، 
طبيعي است كه نقدينگي با رشد مواجه خواهد شد و نتيجه 
اين رويكرد نيز منجر به رشد نقدينگي و تورم خواهد شد. 
منابع پرداختي به صندوق هاي بازنشس��تگي، يارانه هاي 
نقدي و... نيز همچنان تداوم دارد. هرماه اين بخش ها، دست 
خود را در برابر دولت دراز مي كنند، دولت هم چاره اي ندارد 
جز اينكه از بانك مركزي بخواهد يا از طريق استقراض يا از 
طريق چاپ اسكناس اين دست هاي خالي دراز شده را پاسخ 
ادامه در صفحه 6 دهد.  

حتما ش��ما هم اي��ن مصرع 
جاودانه از فردوس��ي ش��اعر 
را  ايران��ي  پارس��ي گوي 
شنيده ايد كه مي گويد؛ »توانا 
بود هركه دانا بود«. هميشه به 
ما آموخته اند، دانايي بيشتر 
و داش��تن اطالعات بيشتر، 
مس��اوي با اتخاذ تصميمات 
مطلوب تر است. بس��ياري به درستي اشاره مي كنند 
بزرگ تري��ن فضيل��ت در هم��ه اعص��ار »آگاهي« و 
بزرگ ترين منكر »ناآگاهي« و جهل اس��ت. البته كه 
اين گزاره، عبارت درس��تي است. اما در اين يادداشت 
قصد دارم اين عبارت به ظاهر مسلم و غيرقابل انكار را 
به چالش بكشم.چگونه؟ بايد در ادامه اين نوشتار با من 
همراه شويد تا درك تازه اي از مقوله آگاهي در بورس 
پيدا كني��د. من معتقدم جهل و ندانس��تن در برخي 
حوزه ها و فضاهاي خاص آنقدرها هم بد نيست. اساسا 
در برخي بخش ها و برخي اوقات، فقدان آگاهي ارزش 
نيز محسوب مي شود و ش��يريني به بار مي آورد. تا به 
حال به زمان منتشر ش��دن آهنگ جديد از خواننده 
م��ورد عالقه تان فك��ر كرده ايد؟ اش��تياقي كه براي 
اولين بار از شنيدن آهنگ در شما به وجود آمده را به ياد 
داريد؟ شايد چندين و چند بار پشت سر هم آهنگ را 
گوش كنيد. براي اولين  بار به يك شهر يا كشور جديد 
سفر مي كنيد، لبريز از هيجان مي شويد و لذت ديدن 
ناش��ناخته هاي آن منطقه ش��ما را فرا مي گيرد. اين 
لذت ها در سايه ندانستن و جهل ما نسبت به آن پديده 
اتفاق مي افتد. بعد از بارها گوش كردن آن آهنگ، ما 
ديگر شعر و ملودي را حفظ مي شويم و شايد شنيدن 
آن آهنگ ديگر به اندازه روز نخست جذاب نباشد. بعد 
از چند بار سفر به ش��هري خاص، و ديدن جاذبه هاي 
آن، ديگر آن شهر براي ما جذابيت ندارد. لذتي كه در 
اولين بار گوش كردن آن آهنگ يا ديدن آن شهر در ما 
پديدار مي شد به علت جهل و ناشناخته بودن و عدم 
اشراف ما به آن موضوعات بود. يكي از حوزه هايي كه 
تجربه نشان مي دهد، دانستن همه چيز در آن خوب 
نيست، بازار سرمايه كشور است. واقع آن است كه در 
بورس دانستن همه چيز خوب نيست. اصطالحا »زوم 
كردن« بيش از اندازه روي معامالت س��هم به صورت 
روزانه، بررسي تك تك سفارش هاي خريد و فروش، 
ريفرش كردن مرتب صفحه نماد سهم، جست وجوي 
بيش از اندازه جهت به دست آوردن اطالعات اضافي از 
سهم، پيگيري شايعات بي اساس و... نه تنها ثمربخش 
نيست بلكه در ش��رايط مثبت، منجر به خوش بيني 
مفرط و خوش خيالي ما نس��بت به سهم و درشرايط 
منفي بازار، تنها منجر به خسته شدن بيشتر ما از سهم 
مي شود. دانستن اطالعات فراوان از يك سهم درست 
بهاندازه نداشتن هيچ گونه اطالعاتي از سهم مورد نظر، 
ادامه در صفحه 6 مي تواند خطرناك باشد.  

سرانجام روند بررسي صالحيت 
وزراي پيشنهادي به اتمام رسيد 
و از كابينه س��يزدهم رونمايي 
شد تا يكي از مهم ترين مراحل 
تصميم سازي براي آغاز به كار 
فعاليت ه��اي اجراي��ي پايان 
بپذيرد. واقع آن است، مجلس 
نهايت هم��كاري را با دولت در 
خصوص كابينه سيزدهم انجام داد و به رغم برخي مخالفت ها 
كه نماين��دگان در خص��وص برخي چهره ه��اي كابينه 
معرفي شده داش��تند، نهايتا ترجيح دادند كه افراد مورد 
نظر دولت )به جز وزير پيش��نهادي آموزش و پرورش( در 
راس وزارتخانه ها قرار بگيرند تا ديگر بهانه اي براي مقابله 
با مش��كالت و بحران ه��اي اقتصادي و معيش��تي وجود 
نداشته باش��ند. معتقدم همراهي مجلس و دولت يكي از 
گزاره هاي كليدي براي حل مش��كالت پيش روي كشور 
محسوب مي شود و بدون يك چنين انسجام و هماهنگي 
امكان دس��تيابي به اه��داف از پيش تعيين ش��ده مقدر 
نخواهد ب��ود. بعد از اين مرحله، مردم، رس��انه ها و فعاالن 
اقتصادي منتظرند تا وعده هاي ارائه ش��ده توسط دولت 
در مسير عملياتي ش��دن قرار بگيرند و برنامه ريزي هاي 
الزم براي بهبود ش��اخص هاي اقتصادي انجام شود. يكي 
از ويژگي هاي بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي در اين 
دوره به نسبت نمونه هاي قبلي، حضور افراد معرفي شده 
در همه كميسيون ها و فراكس��يون هاي مجلس بود. در 
واقع نمايندگان با اين حركت اين پالس را به وزرا ارس��ال 
كردند كه در خصوص عملكرد خود بايد پاسخگوي كليت 
مجلس )ونه يك كميسيون يا فراكسيون خاص( باشند. 
البته بعضي از مطالباتي كه نمايندگان در خصوص كابينه 
داشتند، قرار داشتن افراد معرفي شده ذيل وزارتخانه هاي 

مربوطه بودند؛ در برخي از وزارتخانه ها به اين مطالبه توجهي 
نش��ده بود. در اين ميان مجلس در برابر يك دوراهي قرار 
گرفت. اينكه آيا خواسته هاي حداكثري خود را پيگيري 
كند و با رد صالحيت نس��بت به چهره هايي كه احساس 
مي شد اين سلسله مراتب مديريتي را طي نكرده اند، پروسه 
تش��كيل كابينه را به تعويق بيندازد ي��ا اينكه با اعتماد به 
رييس جمهوري اجازه بدهد تا ايده هاي دولت در خصوص 
كابينه محقق شود و در ادامه نظارت هاي دقيقي در خصوص 
عملكرد وزرا داشته باشد. در اين مسير نمايندگان ترجيح 
دادند رويك��رد دوم را انتخاب كنند و به جز وزير آموزش و 
پرورش كه به هيچ عنوان نتوانست توجه اكثريت مجلس را 
جلب كند، ساير گزينه هاي معرفي شده را واجد صالحيت 
معرفي كرد تا خللي در برنامه ريزي هاي اجرايي كش��ور 
ايجاد نشود. در برابر اين همراهي، مجلس اميدوار است كه 
وزرا بدون فوت وقت از همه ابزارهاي ممكن براي كاهش 
آالم م��ردم بهره ببرند تا از طريق بهبود در ش��اخص هاي 
اقتصادي، زندگي معيش��تي گروه ها مختلف مردمي نيز 
بهبود پيدا كند. در شرايط فعلي اقتصاد ايران با مشكالت 
دامنه داري مواجه اس��ت و دولت هرچه سريع تر بايد براي 
حل اين مشكالت دس��ت به كار شود. از يك طرف، دامنه 
وس��يع گراني ها و تورم افسارگسيخته گروه هاي مختلف 
اجتماعي را آزار مي دهد و از سوي ديگر مشكالت مرتبط با 
كرونا باعث شده تا خانواده هاي ايراني در آستانه آسيب هاي 
درماني، معيشتي، اجتماعي و... قرار بگيرند. در كنار اين موارد 
موضوع تحريم هاي اقتصادي و ضرورت گسترش دامنه هاي 
صادراتي كشور نيز از ديگر مواردي هستند كه دولت جديد 
هرچه سريع تر بايد برنامه ريزي براي حل اين مشكالت را 
آغاز كنند. همان طور كه اش��اره كردم، ديگر بهانه اي براي 
تداوم مش��كالت وجود ندارد و قواي سه گانه در كنار ساير 
ادامه در صفحه 6 نهادها، ارگان ها، سازمان ها و...  

در روزهاي آغازين دولت جديد 
با توج��ه به اينك��ه اصلي ترين 
معض��ل پي��ش روي كش��ور 
مشكالت اقتصادي است، اكثر 
نگاه ه��ا به س��مت گزينه هاي 
اقتصادي دولت بود تا به بررسي 
تيم اقتصادي معرفي شده دولت 
جدي��د بپردازن��د. در اين تيم 
احسان خاندوزي به عنوان وزير اقتصاد و حجت عبدالملكي 
ب��ه عنوان وزي��ر كار و تأمين اجتماعي و س��يد مس��عود 
ميركاظمي به عنوان رييس سازمان برنامه وبودجه حضور 
دارند. همچنين علي صالح آبادي نيز براي پس��ت رياست 
بانك مركزي معرفي شد. دكتر خاندوزي، عضو هيات علمي 
دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي است و سوابقي 
مانند نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس را در كارنامه 
خود دارد. او را از طرف��داران اصالح نظام مالياتي و اجراي 
طرح ماليات بر عايدي سرمايه ميدانند. حجت عبدالملكي 
جوان ترين وزير كابينه و درعين حال پرحاشيه ترين وزير 
كابينه است. او فارغ التحصيل فوق ليسانس معارف اسالمي 
و اقتصاد از دانشگاه امام صادق و دكتراي علوم اقتصادي از 
دانشگاه اصفهان بوده و هم اكنون به عنوان معاون اشتغال و 
خودكفايي كميته امداد مشغول به كار است، همچنين او را 
به عنوان يكي از مخالفان سرسخت FATF مي شناسند، او 
معتقد است تصويب FATF هيچ نفعي براي ايران ندارد و 
تصويب آن باعث مي شود تا ايران توان دور زدن تحريم ها را 
از دست بدهد. چندي پيش نيز پخش فيلمي از او در فضاي 
مجازي در مورد داليل پيشرفت خودروسازي كره جنوبي 
نيز بسيار حاشيه ساز شد. سيد مسعود ميركاظمي با مدرك 
كارشناسي مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت و سوابق 
نمايندگي مجلس و وزارت بازرگاني و نفت، براي رياست 

س��ازمان برنامه وبودجه معرفي شد. البته اين انتخاب نيز 
انتقادات زيادي را در شروع راه دولت به آن در مورد نامرتبط 
بودن رشته تحصيلي مير كاظمي با منصب وي وارد كرد. 
در پست رياست بانك مركزي نيز علي صالح آبادي با مدرك 
دكتراي مديريت مالي از دانشگاه تهران و رياست سازمان 
بورس معرفي شد. او را به عنوان پايه گذار ساختار نوين بازار 
سرمايه مي شناسند. با توجه به فرد معرفي شده در پست 
رياست بانك مركزي خوش بيني هاي زيادي نسبت به بازار 
سرمايه وجود دارد، چراكه صالح آبادي را به عنوان مديري 
كه از دل بورس برآمده مي دانند، كاهش سود بانكي و كاهش 
نرخ بهره از خواسته هاي قديمي صالح آبادي است و هردوي 
اين موارد به رش��د و همه گير ش��دن بازار سرمايه كمك 
مي كند. از طرف ديگر اشتراك ديدگاه او با خاندوزي، وزير 
اقتصاد نيز نكته مثبتي است، نكته اي كه در دولت هاي قبل 
چندان مش��اهده نمي شد و همواره شاهد كشمكش بين 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي بوديم. درعين حال انتقادات 
زيادي نيز به اين انتخاب وارد شد، چراكه افراد زيادي انتظار 
داشتند رياس��ت بانك مركزي بر عهده شخصي با سوابق 
تحصيلي در رشته اقتصاد قرار گيرد و از زيروبم نظريات و 
تئوري هاي اقتصادي مطلع باش��د و سياست هاي كالن 
اقتص��ادي و پولي و ارتباط و تفاوت ه��اي اين دو مطلب را 
به خوبي بشناسد، چراكه سكان دار سياست هاي اقتصادي 
كشور وزارت اقتصاد، ولي سكان دار نظام پولي كشور بانك 
مركزي است. همچنين شبهاتي در مورد توانايي او در مورد 

كنترل نرخ ارز و مديريت نظام بانكي وجود دارد.
 در دولت قبل طرح ادغام بانك ها و يكپارچه س��ازي نظام 
بانكي پيشرفت خوبي داشت و اميد داريم اين روند تا انجام 
كامل اين طرح ادامه يابد. تقويت بخش خصوصي در نظام 
بانكي كشور، كاهش نرخ سود داالن بين بانكي، كاهش نرخ 
ادامه در صفحه 3 بهره تسهيالت در... 

مهرناز سلطانيبهروز محبي

يادداشت -5

مبارزه با فساد و نهادهاي غير رسمي مافيايي؛ كليد توسعه
موض��وع فس��اد در اقتصاد، 
پدي��ده جديدي نيس��ت، از 
200 سال پيش موضوع فساد 
در اقتصاد، مد نظر كارشناسان 
و مديران كشورهاي مختلف 
بوده است. دربسياري از كتب 
ومقاالت سده هاي گذشته نيز 
روش هاي مبارزه با فس��اد به 
چشم مي خورد. طبق تعريفي ساده، فساد در اقتصاد، 
عبارت اس��ت از اس��تفاده ازاموال دولتي و عمومي در 

جهت نفع شخصي، حزبي، قومي. 
در خصوص منابع اس��المي نيز مي توانيم از هشدار در 
مورد خيانت به بيت المال، به نامه شماره 20 حضرت 
علي)ع( به زياد بن ابيه جانش��ين فرماندار بصره اشاره 
كنيم كه حضرت فرمودند: ... اگر به من گزارش كنند 
ك��ه در اموال عمومي خيانت كردي، كم يا زياد، چنان 

بر تو س��خت گيرم كه در هزينه عيال درمانده و خوار 
و س��رگردان ش��وي. بنابراين حفظ بيت المال وعدم 
سوءاس��تفاده ازامكانات مالي دولتي و عمومي تحت 
هر ش��رايطي در حكومت علي)ع( مورد تأكيد فراوان 
بوده است.  فس��اد مالي به دو صورت محقق مي شود. 
عادي ترين روش آن نقض قوانين موجود براي تأمين 
منافع و س��ود ش��خصي اس��ت. روش پيچيده تر و پر 
منفعت تر آن خلق قوانيني است كه براي تآمين منافع 
و سود شخصي و گروهي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
يقينًا اين ابزارهاي مخرب براي به وجود آمدن چنين 
فعاليت هاي غير اخالقي و غيرانساني و غير ملي را هم 
ديده ايم و هم مي شناسيم. از رشوه و تهديد و ارعاب و 
تطميع گرفته تا ارتقاء سطوح مديريتي و پيشنهادات 
پست و مقام هاي اداري همه و همه در كهنه بازار فساد 
و فسادگر پيدا مي شود. فساد غالبًا به عنوان يك بيماري 
شديد و مسري محسوب مي شود كه به طور بي رحمانه 

از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر 
سرايت مي كند، به طوري كه تمام نهادهاي موجود را 
تحليل مي برد تا منجر به فروپاش��ي سيستم سياسي 
حاكم شود. رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي 
از مهم ترين موانع در راه پيش��رفت هاي موفقيت آميز 
اقتصادي، برشمرده شده است. سطح باالي فساد مالي 
موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي مي شود. فساد 
موجب كاهش سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش رشد 
اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي تواند فعاليت هاي 
سرمايه گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي 
رانتها وفعاليت هاي زيرزميني سوق دهد وهمچنين 
موجب به وجود آمدن سازمان هاي مافيايي شود. فساد 
گس��ترده و فراگير يكي از نشانه هاي ضعف حاكميت 
است وعملكرد ضعيف حاكميت مي تواند روند رشد و 
توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.دستگاه اداري فاسد 
حلقه فس��ادي را ايجاد مي كند كه در آن دولت قدرت 

و توانايي حكومتي خود را از دست مي دهد. زماني كه 
فساد حاكم باشد حقوق و آزاديهاي انساني تهديد شده 
و قراردادهاي اقتصادي و اجتماعي نيز غيرقابل پيش 
بيني مي شود. براي بررسي موضوع، به نكته اي تأسف 

برانگيز ولي واقعي اشاره مي نمايم، 
رييس جمهور محترم در مراسم معرفي وزراي جديد 

خود فرمودند: 
به وزي��ر صنعت و مع��دن و تجارت گفته ام ك��ه در آن 
وزارتخانه امضاه��اي طاليي وج��ود دارد كه حتي اگر 
سلمان و ابوذر هم در آن مناصب گذاشتيد، بعد از يكسال 
آنها را تعويض كنيد! به راستي اين چه سيستمي است كه 
مي تواند صادق ترين صحابي پيامبر اعظم را هم به فساد 
كشاند. آيا تعويض سلمان ها و ابوذرها، راه حل مساله فساد 
است؟ امروز در كشور ما با وضعيت نامناسب و غيرقابل 
قبولي كه روبرو شده، موضوع مغفول مانده مبارزه با فساد 
ادامه در صفحه 3 اقتصادي و دور شدن از... 

محمد ابراهيم ياوري

محسن عباسي

تورم به باالترين نقطه خود رسيد سكه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد

وزراي پيشنهادي رييسي وارد كابينه سيزدهم شدند  
وزيرپيشنهادي آموزش و پرورش بازماند

 رشد  بازار سرمايه 
به واسطه  فشار اقتصادي

صفحه 4     صفحه 3    

دولت ورود نكند افزايش قيمت دالر 
ادامه دار خواهد بود

 اعتماد  
به 18 وزير

ماموريت ناممكن براي نوسازي 
ناوگان هوايي كشور به وزير راه

افزايش هزينه توليد، صنايع لبني را 
گران و مداخله دولت را بي اثر مي كند

پس از آنكه معاون اول رييس جمهور عنوان كرد 
كه بايد هر صنفي در قيمت گذاري و نظارت بر 
توليد كاالهاي مورد نياز مردم به ويژه ش��ير و 
لبنيات داراي اختيارات كافي باش��د، در مدت 
كوتاهي شاهد افزايش 50 درصد قيمت برخي 
از محص��والت لبن��ي بوديم. ام��ا نارضايتي از 
تصميم بر آزادس��ازي قيمت ها در حالي انجام 
صفحه 7 را بخوانيد شده كه... 

در حالي كه طي 40 سال گذشته حتي خريد قطعات 
هواپيما با مانع تحريم روبه رو بوده و صنعت هوايي به 
ناچار و با تحمل هزينه هاي سنگين، قطعات مورد نياز 
خود را از بازارهاي غيررسمي جهاني تامين كرده است، 
حاال حميد بهبهاني، وزير پيشين راه و ترابري به وزير 
آينده راه و شهرسازي پيشنهاد كرده است كه حتي 
با دور زدن تحريم ها، هواپيماي نو بخرد! كاري كه با 
توجه به موانع قانوني همچون مجوز اوفك غير ممكن 
صفحه 5 را بخوانيد به نظر مي رسد، اما...  

»لبنيات«  
بدون  مشتري  

مي ماند! 

 واردات 
هواپيماي نو 

با دور زدن تحريم!

كمال سيدعلي



تعادل|سرانجام ديروز ماراتن بررسي برنامه ها و صالحيت 
وزيران پيشنهادي دولت سيزدهم با راي اعتماد مجلس 
به 18 نفر از 19 وزير پيش��نهادي ابراهيم رييسي، رييس 
دولت س��يزدهم پايان يافت و صرفا حسين باغگلي، وزير 
پيشنهادي آموزش و پرورش با 76 راي موافق و 193 راي 
مخالف و 18 راي ممتنع نتوانست به كابينه دولت سيزدهم 
راه يابد. در ميان وزيران پيشنهادي، اميرحسين رحيمي، 
وزير پيشنهادي دادگستري با كسب 277 راي موافق و تنها 
5 راي مخالف و 3 راي ممتنع، توانست بيشترين راي موافق 

نمايندگان را به خود اختصاص دهد.
بررسي صالحيت كابينه معرفي ش��ده ابراهيم رييسي 
رييس جمهوري از روز شنبه )3۰ مرداد( در مجلس شوراي 
اسالمي آغاز شد و با اعالم نتايج راي اعتماد نمايندگان به 

كابينه سيزدهم پايان يافت.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني ديروز 
و بعد از استماع آخرين دفاعيات رييس جمهوري از وزراي 
پيشنهادي اش نظر خود را درباره صالحيت هر يك از آنها 

اعالم كردند.
نمايندگان در نشست صبح ديروز به ادامه بررسي صالحيت 
ضرغامي وزير پيشنهادي ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري پرداخته و سپس بررسي صالحيت جواد اوجي 

وزير پيشنهادي نفت را به پايان رساندند.
در نشست عصر ديروز نيز بعد از پايان بررسي صالحيت وزير 
پيشنهادي نيرو نوبت به رسيدگي به صالحيت آخرين وزير 
پيشنهادي دولت سيزدهم، حميد سجادي براي تصدي 

پست وزارت ورزش و جوانان رسيد.
سپس ابراهيم رييس��ي رييس جمهور با استفاده از وقت 
باقي مان��ده از دفاعيات وزراي پيش��نهادي خود به بيان 
آخرين دفاعيات��ش از كابينه پرداخت و بعد از آن مجلس 
وارد رأي گيري از نمايندگان براي 19 وزير پيشنهادي شد.

  مناقشه درباره اموال وزير پيشنهادي نفت
يكي از مهم ترين رويدادهاي ديروز صحن علني مجلس 
به هنگام بررسي صالحيت وزير پيشنهادي نفت رخ نمود، 
جايي كه الياس ن��ادران، نماينده تهران به عنوان مخالف 
وزارت جواد اوجي، گفت كه وزير پيشنهادي نفت درباره 

اموال و دارايي هايش خالف واقع مي گويد.
نادران بيان كرد: آنچه كه براي ما در سال هاي اخير بيش 
از هر چيز اهميت پيدا كرده اين است كه مردم به جريان 
پاكدستي اعتماد كردند و انتظار دارند كه جريانات كشور بر 
اين مبنا حركت كند. بنده بيش از اينكه به كارآمدي افراد 

نگاه كنم به سالمت و پاكدستي آنها توجه مي كنم.
وي افزود: امروز در كش��ور نفوذ از پنجره فساد وارد شده و 
اگر امروز فخري زاده هاي ما را مي زنند به دليل فس��اد در 

نقطه هايي است كه بايد اين رصد را انجام مي داد.
نماينده مردم ته��ران گفت: در دو جلس��ه اي كه با آقاي 
خطيب داشتم عرض كردم آنچه كه در مورد 88 و قم و... 
مي گويند به كنار، با آنچه با فساد در وزارت شكل گرفته چه 
خواهيد كرد؟ ما مديران پاكدست مي خواهيم. نهادهاي 
اطالعاتي و امنيتي بايد سالمت ترين افراد باشند. در جلسه 
با وزراي ديگر هم اين را مطرح كردم. نادران خاطرنش��ان 
كرد: در جلس��ه اي كه با آقاي اوجي داشتم بيان كردم كه 
قصد من راستي آزمايي است نه اقرار به چيزي. چند نكته 
را به ايشان گفتم كه بدانند من چه چيزهايي مي دانم،اما 
متوجه نشدند. به ايشان گفتم ليست اموالتان در شبكه هاي 
اجتماعي پخش شده كه آقاي اوجي پاسخ دادند كه كدام ها 
را مي گويي��د. گفتم همه 29۰ نفر ديده اند، ش��ما چطور 
نديده ايد. وي ادامه داد: از ايشان سوال كردم چه داريد؟ كه 
پاسخ دادند 3 آپارتمان يكي در هروي، يكي ارثيه خانمم 
اس��ت و ديگري هم براي پسرم است. استعالم گرفتم و 9 
مورد اموال ايشان را اعالم كردند. كسي كه به اين صراحت 

خالف واقع مي گويد جاهاي ديگر هم اينگونه است.
نادران گفت: درباره موضوع ديگري از ايشان سوال كردم كه 
پاسخ دادند آقاي رستم قاسمي و فرد ديگري رفته اند كاري 
انجام دادند و فرد شاكي عليه من رفته شكايت كرده است. 
گفتم چه پدركشتگي داشته اس��ت؟ وي افزود: دوستان 
استناد مي كنند كه گزارش هاي اطالعات و نهادهاي امنيتي 
اينگونه و آنگونه است، اما گفتم پرونده هاي ديميتريس 
كامبيس و دكل هاي گمشده و كشتي هاي مملكت زماني 
رو شد كه او از فرودگاه حضرت امام )ره( از كشور خارج شد. 

آيا نهادهاي امنيتي و اطالعاتي نبودند؟

  دفاع رييسي از اوجي و پاكدستي وزيران
از همين رو بود كه ابراهيم رييسي، رييس جمهور قبل از اخذ 
راي اعتماد نمايندگان مجلس، در بخشي از سخنان خود با 
تاكيد بر اينكه در مبارزه با فساد به هيچ عنوان كوتاه نخواهم 
آمد، گفت: هيچ اتهام مستقر شده نسبت به هيچكدام از 
وزيران وجود ندارد و خط قرمز ما در مبارزه با فس��اد فقط 

بدون استناد سخن گفتن و اتهام زدن است.
رييس جمهور تاكيد كرد: صالحيت وزرا و سالمت نفس و 
داشتن شرايط الزم براي سالم بودن از هرگونه شائبه هاي 
فساد و كجي و آلودگي، مساله مهم و شرط مطلق ما است 
و شرطي هم نيست كه بش��ود از آن گذشت، لذا سالمت 
عزيزان معرفي ش��ده، مورد تأكيد ب��وده چون دولتي كه 
مي خواهد فسادستيز باشد، حتمًا بايد عناصر پاكدست و 
فسادستيز، امر اجراي آن را به دست بگيرند. لذا اين جزو 

تأكيدات ما بوده است.
رييسي تصريح كرد: اين شرطي نيس��ت كه فقط ابتدائًا 
ضرورت داشته باشد بلكه استدامتًا هم ضرورت دارد. اين 
شرطي نيست كه امروز مورد تأكيد باشد و فردا بعد از رأي 
اعتماد مورد تأكيد نباشد، همواره مورد تأكيد است و اين را 
آقايان نمايندگان، خانم هاي گرامي بدانند، هر زماني معلوم 
شود نسبت به كسي كه با دولت همكاري مي كند، نه فقط در 
جايگاه وزير بلكه در جايگاه معاون وزير، در جايگاه مديركل، 
تمام دست اندركاران دولت بايد بدانند، امروز سالمت يك 

امر مهم و محوري در دولت است.

رييس جمهور با تاكيد بر اينكه كوچك ترين ناس��المتي 
تحمل نخواهد ش��د، گف��ت: در دولتي ك��ه مي خواهد 
خدمتگزار مردم باشد و شرط اساسي اش پاكدستي است 
بدانند كه ما سالمت نفس را و دوري از فساد و آلودگي را در 
اين دولت جزو مسائل محوري و اساسي مي دانيم، مساله 
سالمت يك موضوع كاماًل محوري است كه بايد همواره 
مورد توجه باش��د، لذا اين شرط همواره به عنوان شرطي 
است كه بايد مورد توجه همه ما در دولت مردمي قرار بگيرد.
رييسي با تاكيد بر اينكه در مورد مبارزه با فساد به هيچ عنوان 
كوتاه نخواهم آمد، اظهار داش��ت: شرط ضمني كه مردم 
عزيزمان براي رأي به بنده داشتند ولو به زبان جاري نكرده 
باش��ند اما به قول ما طلبه ها داللت التزامي دارد، موضوع 

مبارزه با فساد است.
رييس جمهور با بيان اينكه در صورت وجود گزارشي متقن 
درباره اينكه مس��وولي در دولت مرتكب فس��اد شده، در 
برخورد با او درنگ نخواهم كرد، گفت: اين را به ملت عزيز به 
عنوان بهترين ناظرين و همچنين به شما نمايندگان عزيز 
ملت عرض مي كنم كه صرف يك اتهام، صرف يك نكته اي 
كه در يك نامه اي نوشته شود، يا براي كسي احساسي پيدا 
شود، يا در جايي مكتوب شود، اين كفايت نمي كند. بايد 
بررسي كنيم، شما بررسي كنيد. امام صادق)ع( فرمودند 
كه حرمت مومن، حرمت كعبه و بلكه باالتر از آن اس��ت و 
بايد آن را حفظ كنيم. رييسي افزود: وقتي با سند متقن به 
اين نتيجه رسيديم كه اتهامي متوجه كسي است، طبيعتا 
بايد با ساز و كار خودش پيگيري شود. نسبت به برخي از 
وزراي معرفي شده نكاتي مطرح شد. بايد عرض كنم، هيچ 
اتهام مستقر و قطعي شده نسبت به هيچ كدام از وزرا وجود 
ندارد. مواردي نسبت به شخصي مطرح بوده، مورد بررسي 
قرار گرفته، در يك مرحله اي هم ممكن است نظري داده 

شده، اما اين اتهام مستقر نشده است.
رييس جمهور ادامه داد: سخني گفته شده، نامه اي نوشته 
ش��ده، در يك مرحله هم ممكن اس��ت نظري داده شده 
باشد، اما اين مستقر نشده، يعني يك امر قطعي نسبت به 
كسي تعلق نگرفته است. اين را با اطمينان به شما مي گويم. 
نمايندگان عزيز، نسبت به هيچ  كدام از وزراي معرفي شده، 
اتهام مستقر شده وجود ندارد و اگر كسي يا جايگاهي اتهامي 

وارد كرده، از او رفع اتهام شده است.
رييسي با تاكيد براينكه در برخورد با فساد خط قرمز نداريم، 
اظهار داشت: يك نكته بايد مورد توجه باشد، خط قرمز ما 
در رابطه با فساد، فقط بي استناد سخن گفتن و بي استناد 

نس��بت دادن است. در دستگاه قضايي هم هميشه گفته 
بودم كه خط قرمز ما اين است كه كسي بدون استناد و بدون 

يك امر متقن، نسبتي به كسي بدهد؛ اين خط قرمز است.
رييس جمهور تصريح كرد: فرقي نمي كند فردي كه متهم 
مي شود، چه كسي باشد، وابسته به كسي باشد، يا كجا باشد، 
اينها براي ما مهم نيست. در عمل هم شما ديديد كه مشي 
ما اين گونه بوده است و ان شاءاهلل خواهد بود. اما نسبت به 
بعضي از مواردي كه اين روزها اعالم ش��د، مواردي بود كه 
خودم نسبت به يك مورد يا دو مورد حساس شدم. در همين 
ايامي كه بحث صالحيت ها مطرح بود، با دوستان مان، با 
وزارت اطالعات و س��ازمان اطالعات سپاه تماس گرفتم 
و گفتم خواهش مي كنم اگر نكته اي مطرح است، سريع 
بررسي كنيد. رييسي ادامه داد: از من پرسيدند: االن و در 
اين مقطع؟ كه گفتم بله، همين االن. پرسيدند: اثر اين كار 
چيست؟ گفتم اگر براي من روشن شد شخصي كه بررسي 
شده مرتكب جرمي شده، اتهامي متوجه اوست، بنده كه 
قسم نخوردم كسي را معرفي كنم كه اتهامي متوجه اوست. 
اگر شما بررس��ي كرديد و از نظر شما قطعي شد، به بنده 
خبر دهيد، خودم مي دانم چگونه عمل كنم. رييس جمهور 
خاطرنشان كرد: حتما توقع مجلس از بنده اين است و بنده 
هم معتقدم به عنوان كس��ي كه مردم به او اعتماد كردند، 
حتما بايد افراد صالح معرفي كنم. لذا از اين جهت عرض 
كنم عزيزان 3 روز وقت گذاشتند، تيمي را گذاشتند و من 
هم پيگيري كردم و اعالم كردند كه نه، تمام ابعاد را بررسي 
كرديم و چيزي متوجه ايشان نيست. به اين نتيجه رسيدم 

كه اين اطالعات، اطالعات درستي نيست.

  اوجي: پاكدست هستم
جواد اوجي، وزير پيشنهادي نفت اما در صحن علني مجلس 
گفت: رويكرد فعالي براي دور زدن و بي اثر كردن تحريم ها در 
پيش گرفته و با استفاده از روش هاي موجود و ساير روش ها 
اقدامات مهمي را براي فروش نفت پياده كرده و در اين راه از 

ظرفيت تمام دستگاه هاي اجرايي استفاده مي شود.
اوجي او همچنين به صحبت هاي نادران نماينده تهران 
مبني ب��ر اينكه درباره اموالش خالف واقع س��خن گفته، 
پاسخ داد و گفت: الزم است درباره مساله اي كه آقاي نادران 
درباره اموال ش��خصي ام بيان كرد و همچنين مواردي در 
فضاي مجازي مطرح شده پاسخ دهم؛ در پيشگاه خداوند 
و شما نمايندگان اعالم مي كنم كه آنچه به عنوان دارايي ام 
به آقاي رييسي اعالم كردم، همان است پس اگر غير از آن 

هر گونه دارايي در اين كره خاكي به من نسبت داده شده آن 
را به نام همان افرادي مي زنم كه چنين ادعايي مي كنند. 
وي با اشاره به سابقه حضورش در صنعت نفت گفت: 25 
س��ال در وزارت نفت بودم و چند سالي در ستاد اجرايي و 
اكنون در بنياد مستضعفان هستم. همواره پاكدست بودم 
و البته فسادستيزم. اوجي افزود: به ياري خداوند و كمك 
نمايندگان ريشه فساد را از وزارت نفت مي كنيم و به همين 
دليل اس��ت كه باز هم مي گويم هر گونه اموالي به غير از 
متعلقاتم كه پيش از اين اعالم ك��رده ام، به نام بنده اعالم 
شود سندش را به نام مدعيان مي زنم و متعلق به آنها است.

  محرابيان: مشكل آب و برق را حل مي كنم
علي اكبر محرابيان، وزير پيشنهادي نيرو دولت سيزدهم 
نيز در دفاع از برنامه ه��اي خود گفت: در برنامه ام حصول 
اطمينان از تأمين آب و برق پايدار و ارتقاي حكمراني آب 
با مباني عدالت، شفافيت و قانون مداري مورد توجه خواهد 
بود.محرابيان اظهار كرد: ما مكلف هستيم عالوه بر جبران 
عقب ماندگي ها طوري برنامه ريزي كنيم كه در يك افق 

بلندمدت، مشكل آب و برق نداشته باشيم.
وزير پيشنهادي نيرو دولت سيزدهم اظهار كرد: بنده در 
نوش��تن برنامه ام خود را موظف به انطباق مفاد مختلف با 
اسناد باالدستي دانس��ته ام. در حوزه برق ناترازي توليد و 
مصرف در تابستان امس��ال بيش از 13 هزار مگاوات بوده 
اس��ت براي اين ناترازي احداث 1۰ هزار مگاوات نيروگاه 
جديد طي چهار سال با مشاركت و همكاري صنايع بزرگ 
كشور سرلوحه كار خواهد بود. همچنين احداث 1۰ هزار 
مگاوات نيروگاه جديد كه شامل 3۰۰۰ مگاوات نيروگاه تا 
سال آينده است مورد توجه خواهد بود. از طرف ديگر احداث 
1۰ هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير با محوريت نيروگاه 
خورش��يدي در طي چهار سال با استفاده از ظرفيت هاي 

مردمي اجرا خواهد شد.

  وعده سجادي براي توجه 
به استعدادهاي ورزشي

حميد سجادي، وزير پيش��نهادي ورزش و جوانان نيز در 
جلس��ه علني عصر ديروز مجلس در دفاع از برنامه هايش 
گف��ت: وزارت ورزش مي تواند و باي��د پرچمدار تحول به 
عنوان يكي از دروازه هاي دولت مردمي باشد. مي كوشيم 
كه به استعدادها نگاه كنيم كه در چند سال گذشته ورزش 

و جوانان به حاشيه رفته است.
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رييسي از مجلس به خاطر راي 
اعتماد به كابينه تشكر كرد

در اين پيام تش��كر از رييس و نمايندگان مجلس 
آمده است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر قاليباف رياست محترم، اعضاي 
محترم هيات رييس��ه و نمايندگان شريف مجلس 

شوراي اسالمي
از حسن اعتماد شما به وزراي پيشنهادي اينجانب، 
صميمانه سپاسگزارم. تالش هاي مجدانه شما براي 
بررس��ي دقيق صالحيت اعضاي دولت، تحسين 
برانگيز است و »راي قوي« مجلس شوراي اسالمي 
به »دولت مردمي«، ان شاءاهلل سرآغاز همكاري هاي 
همدالنه دو قوه براي ساختن »ايران قوي« خواهد 
بود. سربلندي ايران عزيز و توفيق همه خدمتگزاران 
اين مرز و بوم را از پيشگاه خداوند متعال خواستارم.

مخبر:  استقرار دولت اثر مثبتي 
بر بازار ارز دارد

مع��اون اول رييس جمهور گفت: ب��ا كابينه اي كه 
امروز از مجلس شوراي اسالمي رأي خواهد گرفت 
و دولت استقرار مي يابد، اثرات مثبتي را در بازار ارز 

شاهد خواهيم بود.
محمد مخبر معاون اول رييس جمهور با اش��اره به 
نوس��انات اخير بازار ارز در كشور گفت: با توجه به 
مذاكرات رييس جمهور با برخي از سران كشورها، 
گش��ايش هايي كه در برخي از ارزهاي بلوكه شده 
در خارج از كش��ور صورت مي گيرد و همچنين با 
كابينه اي كه امروز از مجلس شوراي اسالمي رأي 
خواهد گرفت و دولت استقرار مي يابد، اثرات مثبتي 

را در بازار ارز شاهد خواهيم بود.
مخبر در خصوص رفع آش��فتگي ب��ازار ارز افزود: 
بخشي از اين مشكالت مربوط به كارهاي درازمدت 
است كه بايد براي رفع مشكل صورت گيرد و بخشي 

ديگر نيز به برنامه هاي كوتاه مدت نياز دارد.
وي گفت: دولت براي رفع مشكالت ناشي از نوسانات 
ارز و اثرگذاري كامل و جامع در بازار حتمًا به زمان 

نياز دارد، ولي حتمًا اين اتفاق خواهد افتاد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اعالم اينكه در 
زمينه واردات و ذخيره كاالهاي اساسي هيچ مشكلي 
در كشور وجود ندارد، افزود: با توجه به اينكه وضعيت 
بدي از نظر ذخيره كاالهاي اساسي شكل گرفت، 
ولي در اين مدت واردات خوبي انجام شده و ذخيره 

كاالها هم به خوبي انجام شده است.
مخبر اعالم كرد: ذخيره كاالهاي اساسي در كشور 

هم اكنون به نقطه مطمئن و خوبي رسيده است.

روسيه خواستار ازسرگيري 
فوري مذاكرات برجام شد

ماريا زاخارووا، س��خنگوي وزارت خارجه روسيه 
تنه��ا راه برون رفت از وضعيت فعل��ي برجام را از 
س��رگيري فوري مذاك��رات براي احي��اي توافق 

هسته اي دانست. 
زاخ��ارووا ش��امگاه سه ش��نبه در بياني��ه اي در 
س��ايت وزارت امور خارجه روس��يه، با اش��اره به 
وضعيت دشوار پيش آمده در مورد احياي برجام 
و تالش ه��اي ايران در پاس��خ ب��ه زياده خواهي 
طرف هاي اروپايي و تحريم هاي امريكا گفت: تنها 
راه برون رفت از وضعيت كنوني، ازسرگيري فوري 

روند مذاكرات براي احياي برجام است.
مذاك��رات براي احي��اي برجام پ��س از چند دور 
برگزاري در وين از 2۰ ژوئن متوقف شده است. وي 
افزود: از همه شركا در توافق هسته اي و نيز امريكا 
دعوت به خودداري از گام هاي ناسنجيده مي كنيم 
كه ممكن است موانع بيشتر در مسير عادي سازي 
وضعيت پيرامون برنامه هسته اي ايران ايجاد كند.

فضائلي: رهبر انقالب تاكنون 
واكسن خاصي را ممنوع نكرده اند

عضو دفتر حفظ ونش��ر آث��ار رهبري نوش��ت كه 
رهبرانق��الب تاكنون واكس��ن خاص��ي را ممنوع 
نكرده اند. مهدي فضائلي در حساب كاربري توييتر 
خود نوشت: از ابتدا تأكيد رهبر انقالب خريد واكسن 
مطمئن بود و خريد از مبدأ امريكا، انگليس و فرانسه 
را به  داليلي مطمئن نمي دانستند و نمي دانند درعين 
حال همان واكسن  ها اگر در كشورهاي ديگر توليد 

شود منعي نداشته و ندارد.

صدور مجوز  برخورداري از 
ويزاي امريكا از خدمات آموزشي 

براي دانشجويان ايراني
وزارت خزانه داري امريكا در يك مجوز مش��روط، 
ص��ادرات خدم��ات آموزش��ي و نرم اف��زار ب��راي 
دانش��جويان ايراني بهره مند از ويزاي امريكايي را 

مجاز اعالم كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از پايگاه خبري اردو پوينت، 
وزارت خزانه داري امريكا روز سه ش��نبه يك مجوز 
كلي به روزرس��اني ش��ده را صادر كرد ك��ه از اول 
سپتامبر صادرات خدمات آموزشي در سطوح باالتر 
از مقطع كارشناسي و نرم افزار را براي دانشجويان 

ايراني مجاز مي سازد.
طبق بيانيه وزارت خزان��ه داري امريكا، اين مجوز 
شامل حال آن دسته از دانشجويان ايراني مي شود كه 
در حال حاضر در امريكا نيستند اما ويزاي امريكايي 
به آنها داده ش��ده اس��ت و احتياج به دسترسي به 

خدمات آموزش آنالين دارند. 
وزارت خزانه داري افزود: اين مجوز اجازه صادرات يا 
صادرات مجدد هيچ يك از اين خدمات يا نرم افزارها 
را به دولت ايران يا هرگونه نهاد وابسته به آن كه تحت 

تحريم هستند، نمي دهد.

شكاف كسري بودجه تا پايان 
سال عميق تر مي شود

محمدحسن آصفري با اش��اره به اينكه بالفاصله پس 
از تعيين تكليف كابينه، دولت در نخستين اقدام بايد 
اليحه متم��م بودجه 1۴۰۰ را راهي بهارس��تان كند، 
گفت: چنانچه در خصوص اين اولويت اهمال ش��ود، 
شكاف كسري بودجه تا پايان سال عميق تر خواهد شد 
و مشكالت دامنه داري را براي اقتصاد و معيشت كشور 

ايجاد مي كند.
به گزارش اقتصادآنالي��ن، در روزهايي كه توجه افكار 
عمومي ايرانيان و رس��انه ها، يكسره معطوف، تعيين 
تكليف وزراي پيش��نهادي اس��ت، برخي تحليلگران 
دلس��وزتر، نگران خطراتي هس��تند كه در اثر افزايش 
شكاف كسري بودجه، متوجه اقتصاد ايران شده است. 
خطر قريب الوقوعي ك��ه اقتصادآنالين، ماه ها قبل در 
كشاكش بررسي رديف هاي بودجه 1۴۰۰ در مجلس 
ابعاد و زواياي گوناگون آن را تشريح و نسبت به وقوع آن 
هشدار داده بود، اما مانند بسياري از تجربيات اينچنيني 
در گيرو دار جهت گيري هاي سياسي و مسائل جناحي 
توجه الزم به آن نش��د. زخمي كه آنقدر بي توجهي به 
آن شد كه امروز پيكره اقتصاد كشور با مشكل روبه رو 
شده و چنانچه هرچه س��ريعتر براي درمان آن فكري 
نشود، مي تواند كشور را با تكانه هاي پي در پي اقتصادي 
و معيشتي مواجه سازد. بر اساس اين اهميت است كه 
خبرنگار اقتصادآنالين در جريان گفت وگو با نمايندگان 
در كنار بررسي موضوع راي اعتماد به وزراي پيشنهادي 
تالش مي كند، اهالي بهارستان را متوجه خطراتي كند 
كه به دليل عدم تحقق پيش بيني ه��اي بودجه اي در 

كمين اقتصاد و معيشت كشور نشسته است.
نماينده مردم اراك اما پيرامون كيفيت تركيب اقتصادي 
كابينه س��يزدهم گفت: هر تركيبي را با ش��اخص ها 
و ويژگي هاي خاص��ي مي توان تحليل ك��رد، يكي از 
ويژگي هاي تركيب اقتصادي كابينه سيزدهم، همفكري 
و انس��جام در رويكردهاي ارايه شده است. به طور كلي 
هماهنگي مناس��بي در خصوص برنامه ه��اي وزراي 
اقتصادي پيشنهادي كابينه سيزدهم وجود دارد و نقطه 
نظرات مشتركي از منظر تئوريك و راهبردهاي عملي 
در حوزه اقتصاد ميان اين افراد مشاهده مي شود. البته 
اميدواريم اين هماهنگي طي ۴سال عمر دولت تداوم 
داشته باش��د و افراد معرفي شده تنها براي كسب راي 
اعتماد تصويري از انسجام را ارايه نكرده باشند. آصفري 
با اشاره به اهميت عنصر هماهنگي در يك تيم، يادآور 
ش��د: تجربيات س��ال هاي اخير حاكي از آن است كه 
مهم ترين عاملي كه اقتصاد كشور را طي سال هاي اخير 
دچار خسارت هاي فراواني كرده، فقدان هماهنگي ميان 
تيم اقتصادي دولت گذشته بوده است. به عنوان نمونه، 
بانك مركزي تصميماتي را اخذ مي كرد كه وزارت اقتصاد 
به رويكردهاي خالف آن اعتقاد داش��ت. وزارت جهاد 
كشاورزي اقدام به برنامه ريزي هايي براي بهبود شاخص 
بازارهاي اقالم مصرفي مي كرد در حالي كه وزارت صمت 
نوع ديگري از سياست گذاري هاي اجرايي را در پيش 
مي گرفت. او افزود: مبتني بر اين ديدگاه هاي متفاوت و 
در برخي موارد متضاد در دولت قبل بود كه تيم اقتصادي 
جديد تالش كرد تا موضوع هماهنگي و انس��جام را به 
عنوان يكي از اولويت هاي جدي در دستور كار قرار دهد. 
نمايندگان نيز در جريان بررسي برنامه هاي ارايه شده از 
سوي وزرا، تالش كردند بر اهميت اين هماهنگي هاي 
اجرايي تاكيد كنند. خوشبختانه هماهنگي مناسبي 
مي��ان وزرا و برنامه ريزي هاي اقتصادي وج��ود دارد. 
آصفري در پاسخ به اين پرسش خبرنگار اقتصادآنالين 
كه فكر مي كنيد، چه تعداد از وزراي پيشنهادي موفق 
به اخذ راي اعتماد از نمايندگان شوند؟ گفت: احتمال 
مي دهم، اغلب وزراي پيشنهادي دولت در بخش اقتصاد، 
موفق به اخذ راي اعتماد ش��وند. ام��ا از ميان 19عضو 
كابينه پيشنهادي، قطعا ريزش هايي هم وجود خواهد 
داشت. پيش بيني مي كنم كه حداقل 2الي 3 وزير در 
بخش هاي غير اقتصادي با راي عدم اعتماد نمايندگان 
مواجه و از قطار كابينه سيزدهم پياده شوند. اين نماينده 
در واكنش به پرسشي در اين خصوص كه كدام از يك 
اسامي پيشنهادي ممكن است با راي عدم اعتماد مجلس 
مواجه ش��وند؟گفت: با توجه به اينكه جلسات بررسي 
صالحيت ها به طور رسمي پايان پيدا كرده و مجلس روز 
چهارشنبه وارد روند راي گيري در خصوص صالحيت ها 
خواهد شد، هرگونه گمانه زني در اين خصوص ممكن 
است به معناي فضاسازي تفسير شود. بنابراين بايد تا 
زمان رسمي راي گيري صبر كنيم تا نهايتا در يك فضاي 

آرام رسانه اي شمايل نهايي كابينه، نمايان شود.
آصفري در بخش ديگري از اين گفت وگو با اش��اره به 
موضوع حساس كسري بودجه و ضرورت چاره انديشي 
عاجل در خصوص آن گفت: متاسفانه در شرايط فعلي 
كه كمتر از نيمي از سال مي گذرد، بخش قابل توجهي 
از پيش بيني هاي بودجه اي مشابه سال گذشته محقق 
نشده است. موضوع زماني پيچيده تر مي شود كه بدانيم 
ميزان كسري بودجه به نسبت سال قبل با افزايش نيز 
همراه بوده است.اگر نگوييم حل معضل كسري بودجه 
مهم تر از تشكيل كابينه است، به اندازه آن داراي اهميت 
است و بايد هرچه سريعتر براي آن برنامه ريزي شود. اين 
نماينده با اشاره به اينكه دولت بالفاصله پس از تعيين 
تكليف كابينه در نخستين اقدام بايد اليحه متمم بودجه 
1۴۰۰ را راهي بهارستان كند، گفت: معتقدم، چنانچه در 
خصوص اين اولويت اهمال شود، شكاف كسري بودجه 
تا پايان سال عميق تر خواهد شد و مشكالت دامنه داري 
را براي اقتصاد و معيشت كشور ايجاد مي كند. بر اساس 
اين اهميت است كه به وزراي اقتصادي تاكيد شده كه 
نخستين اليحه دولت سيزدهم، اليحه متمم بودجه 
باشد تا جلوي افزايش دامنه هاي مخرب كسري بودجه 
مسدود شود. او افزود: بايد مواردي در نظر گرفته شود 
تا حداقل در ادامه سال، كسري بودجه افسارگسيخته 
ب��ا افزايش همراه نش��ود. يكي از مهم تري��ن اقدامات 
براي كاهش عمق كسري بودجه، كاهش هزينه هاي 
غيرضروري مانند سفرهاي خارجي، برگزاري همايش ها 
يا پرداخت هاي ناموجه است. از سوي ديگر بايد تالش 
شود سطح بهره وري فعاليت هاي اجرايي و عمراني ارتقا 
پيدا كند تا با كمترين سرمايه گذاري بتوان بيشترين 

بهره برداري و خدمات را به مردم ارايه كرد.

18 وزير پيشنهادي وارد كابينه سيزدهم شدند، وزيرپيشنهادي آموزش و پرورش بازماند

اعتماد مجلس  به 18 وزير

ممتنعمخالفموافقنام وزيرنام وزارتخانه
7619318حسين باغگليآموزش و پرورش

2561710عيسي زارع پورارتباطات و فناوری اطالعات

2224817سيد اسماعيل خطيباطالعات

254258احسان خاندوزي امور اقتصادی و دارايی

270106حسين اميرعبداللهيانامور خارجه

2145515بهرام عين اللهيبهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1917713 حجت اهلل عبدالملكيتعاون، كار و رفاه اجتماعی

253274سيدجواد ساداتي نژاد جهاد كشاورزي

27753اميرحسين رحيميدادگستري

27444محمدرضا آشتيانیدفاع،پشتيابی و نيروهای مسلح

267144رستم قاسميراه و شهرسازي

2056014سيدرضا فاطمي امينصنعت

2105619محمد علی زلفي گليعلوم، تحقيقات و فناوری

1817728محمد مهدی اسماعيليفرهنگ و ارشاد اسالمي

266163احمد وحيديكشور

262136عزت اهلل ضرغاميميراث فرهنگي

1987018جواد اوجينفت

2204715علی اکبر محرابياننيرو

16510813سيدحميد سجاديورزش و جوانان



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز چهارشنبه 3 شهريور 1400، با وجود كاهش قيمت 
اونس جهاني طال به 1795 دالر و ثبات نسبي قيمت ارز، 
قيمت س��كه 100 هزار تومان كاهش يافت. در بازار آزاد، 
قيمت دالر 27 هزار و 819 تومان، قيمت يورو 32 هزار و 11 
تومان و درهم امارات 7 هزار و 578 تومان اعالم شده است.

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 3 شهريورماه( 
با 21۶ تومان افزايش در مقايسه با روز گذشته به 27 هزار 
و 229 تومان رس��يد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز 
گذشته )2 شهريورماه( با 187 تومان افزايش به 32 هزار و 
19 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۶ هزار و ۶90 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز 31 هزار و 385 تومان بود. عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و 410 
تومان و نرخ فروش آن 2۶ هزار و ۶50 تومان اعالم شد.نرخ 
خريد يورو در اين بازار 31 هزار و 19 تومان و نرخ فروش آن 
نيز 31 هزار و 300 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 
در معامالت روز گذشته، حواله يورو به قيمت 27 هزار و 12 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 22 هزار و 999 تومان 
معامله شد.قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي به سوي 
كانال 25 هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته در اين 
كانال نوسان داشت و بعد وارد كانال 2۶هزارتومان شد و نيز 
در صرافي بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته شد.قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )چهارشنبه، 3 
شهريورماه( در بازار تهران با كاهش 100 هزار توماني نسبت 
به روز گذشته به رقم 12 ميليون و 150 هزار تومان رسيد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و ۶00 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 
250 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 850 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان قيمت خورد.
عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 17۶ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج ميليون و 95 هزار تومان شد.همچنين هر انس 
جهان��ي طال نيز يك هزار و 795 دالر و ۶2 س��نت قيمت 
خورد.مهم ترين عامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن دالر و انس جهاني اس��ت. بر اين اساس قيمت دالر 
بيش از دو هفته است كه وارد كانال 2۶ هزار توماني و سپس 
محدوده 27 هزار توماني شده است. اما بهاي انس جهاني 
كاهش يافت و از يك هزار و 802 دالر به يك هزار و 795 دالر 
رسيده است.از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي 
قيمت ارز، بهاي س��كه اندكي رش��د كرد و در اين مدت 
همواره در كانال 11 ميليون تومان در نوسان بود. با پايان 
يافتن تعطيالت يك هفته اي كرونا در مردادماه وارد كانال 
12 ميليون توماني شده و در اين كانال نوسان داشته است.

نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 
طول روز چند بار تغيير مي كند.برخي كارشناسان دراين 
زمينه معتقدند كه دولت بايد استراتژي ارزي، بودجه اي، 
پرداخت حقوق كارمندان و تامين منابع در شرايط كسري 
بودجه را مشخص كند و همچنين در سياست خارجي، 
تكليف مذاكرات برجام، و روابط با كش��ورهاي همسايه و 
منطقه مشخص شود تا سيگنال هاي بهتري به بازار داده 

شود و بازارها به سمت ثبات بروند. تا زماني كه بانك مركزي 
استراتژي جديد دولت را اجرا نكند و تكليف پول هاي بلوكه 
شده ايران مشخص نشود، نمي توان انتظار كاهش قيمت 
ارز را داشت. همچنين بايد مشخص شود كه برنامه معاون 
اول رييس جمهور، معاون اقتصادي، وزير اقتصاد و س��اير 
مسووالن اقتصادي و برنامه كلي دولت در اقتصاد چه خواهد 
بود؟يك كارشناس مسائل اقتصادي با غيرمنطقي خواندن 
قيمت كنوني دالر و با اشاره به روند صعودي آن طي روزهاي 
اخير، گفت: ادامه اين روند صعودي به سياست هاي دولت 
جديد و بانك مركزي بستگي دارد.دكتر علي حيات نيا از 
روند صعودي نرخ ارز طي روزهاي اخير ياد كرد و افزود: اين 
امر چند دليل دارد كه مهم ترين آن كسري بودجه دولت 
طي چند ماه اخير و خلق پول براي جبران اين كسري است. 
تنخواهي كه براي جبران كس��ري بودجه از سوي بانك  
مركزي در اختيار دولت قرار گرفت باعث افزايش نقدينگي 
در كشور و به تبع آن رشد تورم شد كه تبعات آن را در بازار 

ارز و ساير بازارهاي مالي شاهد هستيم.
اين كارشناس مسائل اقتصادي عامل ديگر موثر بر افزايش 
قيمت ارز را مسائل سياسي و بين المللي دانست كه چون 
آينده دقيق آن و همچنين سرنوشت برجام به طور كامل 
مشخص نيس��ت، باعث ايجاد نوعي عدم اطمينان بين 
فعالين اقتصادي كشور ش��ده است.البته تحريم ها، عدم 
فروش نفت و كاهش درآمدهاي ارزي نيز بر افزايش قيمت 
دالر بي تاثير نيست.وي تداوم يا توقف روند صعودي قيمت 
دالر را وابس��ته به برنامه هاي دولت جديد و خصوصا وزير 
اقتصاد و دارايي و بانك مركزي دانست.چون تاكنون برنامه 
مشخصي از سوي بانك مركزي درباره نرخ ارز ارايه نشده، 
به نظر مي رسد صعود قيمت دالر حداقل طي روزهاي آينده 
ادامه داشته باشد.انتظار مي رفت دولت سيزدهم از ابتداي 
فعاليت خود تمركز بيشتري بر ثبات نرخ ارز به عنوان يك 

عامل اثرگذار در اقتصاد كشور داشته باشد.
اين كارش��ناس اقتص��ادي قيمت كنوني ن��رخ ارز را 
نيز منطقي ندانس��ت و افزود: به عقيده بس��ياري از 
كارشناسان اگر رانت و يارانه از ارز حذف شود، قيمت 

واقعي آن چيزي بين 12 تا 14 هزار تومان است.

    21771 تومان نرخ ميانگين دالر
در سامانه نيما

بانك مركزي اعالم كرد كه در پنج ماه ابتدايي سال جاري 
حدود 9.۶ ميليارد دالر در س��امانه نيما معامله شد. طي 
مدت ياد شده، بر اساس معامالت انجام شده در بازار ثانويه، 
ميانگين موزون نرخ دالري معامالت، 217.712 ريال بوده 
است. لذا اين امر حاكي از آن است كه نرخ ارز موثر در واردات 
كشور نرخ مذكور بوده است.گفتني است؛ نظام يكپارچه 
معامالت ارزي )س��امانه نيما( با هدف تسهيل تامين ارز 
راه اندازي شده و با استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( 
و فروش��ندگان )صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي 
خود نسبت به انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك 
اقدام مي كنند.قابل تأكيد است، سامانه نيما محل تأمين 
ارز كاالهاي وارداتي به كشور و بازار ميان صادركنندگان 
و واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 

در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز نقشي تعيين كننده دارد.

     ريزش بيت كوين و رمزارزها
بيت كوين مجددا به زير 48 ه��زار دالر رفت.به گزارش 
سي ان بي سي، تحليل هاي درون شبكه توسط موسسه 
گلس ند نشان مي دهد ميزان فعاليت شبكه بيت كوين از 
زمان ريزش بازار در ماه مي تاكنون نتوانسته است به قله 
جديدي برسد حتي با وجود آنكه بيت كوين در 30 روز 
اخير بيش از 45 درصد رشد قيمت را تجربه كرد.  صرافي 
باينانس در ادامه رويكرد سختگيرانه خود اعالم كرده است 
كه از اين پس معامله گران برزيلي حق استفاده از اهرم در 
معامالت آتي را نخواهند داشت. پيشتر تصميم مشابهي 
در خصوص معامله گران هلندي اتخاذ و اعالم شده بود 
اين تصميم به زودي به معامله گران س��اير كشورهاي 
اروپايي تعميم خواهد يافت. پيشتر نيز صرافي باينانس با 
صدور بيانيه اي اعالم كرده بود احراز هويت براي تمامي 
كاربران اين صرافي اجباري خواهد بود. مجموع ارزش بازار 
جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 2080 ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 3.23 
درصد كمتر شده است.در حال حاضر 47 درصد كل بازار 

ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 17 درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت  كوين 12 سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

      دومين افت تند و تيز دالر
ارزش دالر براي دومين روز متوالي كاهش پيدا كرد. سازمان 
توس��عه و همكاري اقتصادي در گزارشي با اشاره به شيوع 
كرونا در جهان نوشت: ويروس كرونا تقريبا به مدت 1.5 سال 
جلوي حركت رو به جلوي ماشين اقتصاد را گرفت اما اكنون 
با وجود آنكه كوويد-19 به طور كامل ريشه كن نشده، روند 
احياي اقتصادي آغاز شده است. انتظار مي رود تا پايان امسال 
هم اقتصاد امريكا و هم اقتصاد اروپا از ركود كرونايي خارج 
شوند. همچنين چين و تركيه تنها كشورهايي بوده اند كه در 
سال 2020 به سطح پيش از آغاز همه گيري بازگشته اند. 
ارزش دالر در ماه آگوس��ت به باالترين سطح خود از نوامبر 
سال گذشته رسيد. به گفته تحليلگران، دالر در كوتاه مدت 
موقعيت خوبي برابر رقبايش خواهد داشت. با اين حال هم 
به دليل فعاليت نوسان گيران و هم به دليل احتمال كاهش 
رشد اقتصادي امريكا، ارزش دالر تاكنون موفق نشده در يك 
مسير صعودي پيوسته قرار گيرد و ريزش هاي روزانه بااليي را 
به ثبت رسانده است. انتظار مي رود در مواجهه با سويه جديد 
كرونا، امريكا به زودي تزريق دوز س��وم واكسن را آغاز كند.
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.32 درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در سطح 92.948 واحد بسته شد. در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.0۶ درصد افزايش نسبت 
به روز قبل خود و به ازاي 1.372 دالر مبادله شد. يورو 0.15 
درصد باال رفت و با رفتن به كانال 1.17 به 1.174 دالر رسيد.

در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.15 درصد 
كاهش به 109.۶۶۶ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي 1.377 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل ۶.472 يوان چين اعالم شد.

     مهار موج جديد كرونا در چين
 قيمت طال را نزولي كرد

قيمت هر اونس طال با 0.3۶ درصد كاهش به 179۶ دالر 
و 49 سنت رسيد. در حالي كه به دنبال انتشار خبرهاي 
اميدواركننده از مهار موج اخير كرونا در چين بازارهاي 
بورس آسيايي رقم هاي باالي شاخص ها را حفظ كرده اند 
و در حالي كه بازارها منتظر نتايج نشست مالي جكسون 
هول در امريكا هستند و س��وددهي اوراق قرضه دولت 
امريكا نيز باال رفته قيمت طال شاهد اندكي كاهش بود.

يكي از تحليلگران موسسه سي بي اي نوشت: »اگر پاول 
روز جمعه در مورد چشم انداز سياست گذاري فدرال رزرو 
سخن بگويد و به صورت مشخص تر به زمان يا سرعت 
انقباضي شدن سياست پولي بپردازد، دالر امريكا ممكن 
است شاهد افزايش باشد.« هر گونه افزايش ارزش دالر 
مي تواند موجب گرانتر ش��دن طال براي خريداراني 
شود كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند و اين بر 

قيمت فلز زرد تاثير منفي خواهد گذاشت.
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محسن رضايي، معاون اقتصادي 
رييس جمهور شد

رييس جمه��ور، با صدور حكمي محس��ن رضايي 
ميرقائد را به سمت معاون اقتصادي رييس جمهور، 
دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا و 
دبير س��تاد اقتصادي دولت منصوب كرد. محسن 
رضايي ميرقائد متولد سال 1333 مسجدسليمان 
و دانش آموخته مقطع دكتراي اقتصاد از دانشگاه 
تهران است كه فرماندهي سپاه پاسداران انقالب 
اس��المي به مدت 1۶ س��ال )13۶0 تا 137۶( و 
دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 7۶ 
تاكنون را در سوابق اجرايي و مديريتي خود دارد.

امريكا ۹ ميليارد دالر پول بانك 
مركزي افغانستان را مصادره كرد

به گفت��ه رييس فراري بانك مركزي افغانس��تان، 
امريكا 9 ميليارد دالر از سرمايه اين بانك را مصادره 
كرده اس��ت و با اين اقدام اين كش��ور با يك بحران 
اقتصادي بالقوه روبرو است. اجمل احمدي، رييس 
بانك مركزي افغانستان، طي اظهاراتي تأكيد كرد كه 
دولت جديد اين كشور به رهبري طالبان با يك سري 
شوك هاي اقتصادي روبرو است كه احتمااًل منجر به 
كاهش ارزش پول، تورم سريع تر و محدوديت هاي 
سرمايه مي شود. وي در مصاحبه با بلومبرگ گفت: 
افغاني... احتماالً پس از آنكه هفته گذشته به كمترين 
ميزان )ارزش( خود رسيد، مجدداً ضعيف خواهد 
ش��د. اين امر مي تواند با افزايش قيم��ت واردات، 
باعث افزايش قيمت مصرف كننده شود.با توقيف 
بيشتر دارايي هاي بانك مركزي افغانستان توسط 
اياالت متحده كه به بيش از 9 ميليارد دالر مي رسد، 
افغانستان با يك بحران اقتصادي بالقوه روبرو است. بر 
اساس اين گزارش، توقيف اين دارايي ها به مشكالت 
ناشي از شيوع ويروس كرونا، خشكسالي منطقه اي و 
آوارگان اين كشور خواهد افزود.  احمدي در تماس 
تلفني از مكاني نامعلوم كه پس از سقوط دولت به 
آنجا فرار كرده است، گفت: اين واقعًا يك وضعيت 
چالش برانگيز است. ما در حال تالش براي مديريت 
سه شوك بوديم، و اكنون من فكر مي كنم آنها بايد 
با ضربه چهارم نيز مواجه ش��وند. احمدي 43ساله 
كه فارغ التحصيل دانش��گاه هاروارد اس��ت، مدت 
كوتاه��ي در وزارت خزانه داري امري��كا به عنوان 
اقتصاددان مشغول به كار بود.  همزمان با آمادگي 
اياالت متحده براي خروج كامل نيروهاي خود از 
افغانستان كه باعث شد اشرف غني، رييس جمهور 
اين كشور به امارات متحده عربي فرار كند و گروه 
طالبان وارد كابل ش��وند، اقتص��اد و بخش بانكي 
افغانستان دچار مشكل ش��د. بر اساس داده هاي 
بانك جهاني، تقريبًا سه چهارم از تقريبًا 40 ميليون 
شهروند اين كش��ور در مناطق روستايي زندگي 
مي كنند، در حالي كه اكثر وام دهندگان در س��ه 
ش��هر بزرگ هس��تند. واحد پول افغانستان براي 
تجارت فرامرزي پذيرفته نمي ش��ود و اين كشور 
وابس��ته به دالر امريكا و يك سيستم غيررسمي 
انتقال پول موسوم به حواله است. حواله كه روش 
انتقال نقدينگي به قدمت صد سال است و تجارت 
بين المللي را در سراس��ر خاورميانه و جنوب آسيا 
پيش از ظهور بانكداري مدرن پايه گذاري كرده بود، 
همچنان بخش اصلي زندگي در افغانستان است. 

2۸۰ ميليارد تومان اوراق دولتي 
مبادله شد

بانك مركزي با اعالم نتيجه  سيزدهمين مرحله از 
حراج اوراق مالي اس��المي دولتي در سال 1400 
)مورخ 2 ش��هريور ماه(، از برگ��زاري  حراج جديد 
اي��ن اوراق در تاريخ 9 ش��هريور ماه س��ال جاري 
خبر داد. تمام نهادهاي مالي متقاضي ش��ركت در 
اين حراج مي توانند س��فارش هاي خ��ود را در هر 
نماد به طور جداگانه ارس��ال كنند. حداقل حجم 
س��فارش در هر يك از نمادهاي مزب��ور 500 هزار 
ورقه است. وزارت امور اقتصادي و دارايي الزامي به 
پذيرش كليه پيشنهادات دريافتي يا فروش كليه 
اوراق عرضه ش��ده در حراج را ندارد. بانك مركزي 
سفارشات دريافت شده را به منظور تصميم گيري 
به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به 
تعيين سفارش هاي برنده اقدام مي كند. در نهايت، 
عرضه اوراق به تمامي برندگان انجام مي شود. بانك 
مركزي بر اس��اس جزو )4( بند »ك« تبصره )5( 
قانون بودجه سال 1400 مجاز به خريد و فروش 
اوراق مالي اس��المي دولت در ب��ازار ثانويه اوراق 
است. كارگزاري اين بانك ضمن تامين  زيرساخت 
معامالت و برگزاري حراج، تعهدي نسبت به حجم 
و قيمت اوراق مالي اس��المي دولتي فروش رفته 
نداش��ته و اوراق مزبور را در ب��ازار اوليه به منظور 

تامين مالي دولت خريداري نخواهد كرد.

شعب بانك ها پنجشنبه ها باز است
دبير ش��وراي هماهنگي بانك ه��اي دولتي گفت: 
شعب بانك ها پنجشنبه ها تعطيل نيست.عليرضا 
قيطاس��ي افزود: بر اساس مصوبه هيات دولت و به 
منظور صرفه جويي در مصرف برق، شعب بانك ها 
روزهاي پنجش��نبه در ماه مرداد تعطيل اعالم شد 
كه از ابتداي ش��هريور س��اعت كار پنجشنبه ها به 
روال سابق باز خواهد گشت.دبير شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي گفت: ساعت كار بانك ها از شنبه 
تا چهارش��نبه براي كاركنان شعب، ساعت 7:30 
الي 14:30 و براي مش��تريان از 8:00 الي 13:30 
و پنجش��نبه ها براي كاركنان شعب ساعت 7:30 
الي 13:00 و براي مش��تريان شعب ساعت 8:00 
الي 12:20 تعيين ش��ده اس��ت. مصوبه مربوط به 
شهرهاي قرمز كرونايي و اس��تفاده از 50 درصد 

نيروها در شعب بانك ها به قوت خود باقي است.

سكه ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد

دولت ورود نكند افزايش قيمت دالر ادامه دار خواهد بود

مبارزه با فساد و نهادهاي غير رسمي مافيايي؛ كليد توسعه

تيم اقتصادي دولت سيزدهم و بازارسرمايه

 اجراي عدالت اقتصادي است. وجود همين سيستم فاسد و 
غير قابل دفاع و خانمان برانداز است كه سال هاست گريبان 
كشور را گرفته اس��ت.در عمر چهل ساله انقالب و تشكيل 
نظام جمهوري اسالمي، به داليل مواضع سياسي، اقتصادي 
و بعضاً نظامي، كشور و ملت به صورت هميشگي با بحران هاي 
سياسي، اقتصادي و نظامي و همچنين تهديدهاي متعدد 
كشورهاي قدرتمند روبرو بوده اند. حفظ استقالل سياسي، و 
برقراري عدالت اجتماعي از اهداف اصلي انقالب و نظام بوده 
كه متأس��فانه مي توانيم در مورد برقراري عدالت اجتماعي 
اذعان كنيم كه همچنان با اين هدف فاصله بسيار داريم! البته 
با نگاهي منطقي و منصفانه مي توانيم بسياري از اين بحرانهاي 
اشاره شده و معضالتي كه كشور و مردم با آن روبرو بوده اند 
را عماًل تاوان اين اهداف بدانيم.در مورد تهديدات خارجي و 
بحران سازي كشورهايي كه اهداف جمهوري اسالمي به مذاق 
ش��ان خوش نيامده تكليف تا حدي روشن است و عملكرد 
مستقيم و غير مستقيم اين كش��ورها براي سياستمداران 
و فرماندهان واقعي و صادق عرصه سياس��ت روشن است، 
اما هدف اين نوشتار بررسي تهديدات و بحران هاي با منشأ 
داخلي و نحوه مديريت آن مي باشد. اگر چه به اعتقاد نگارنده 
بسياري از عمليات اجرايي با منشأ داخلي نيز به نحوي متصل 
به تهديد كننده هاي خارجي اس��ت ولي حضور و بد تر از آن 
استمرار حضور پياده نظام تحميق ش��ده يا ماموري كه به 
داليل متعدد شخصي و بعضاً سياسي در پيشبرد اين اهداف 
بسيار فعال مي باشند، بايستي مورد نقد و بررسي قرار گيرد. 
دليل عمده مهم بودن نق��ش اين پياده نظام فرصت طلب 

و تحميق ش��ده )به جهت عدم درك صحيح از منافع ملي( 
در به وجود آمدن ش��رايط اس��ف بار ام��روز اقتصادي، اين 
است كه اكثر قريب به اتفاق ناهنجاري هاي تصميم سازي، 
تصميم گيري و اجرايي در حوزه اقتصاد و س��اير حوزه ها به 
عهده اين جماعت متظاهر و نيرنگ بازي اس��ت كه بيشتر 
نقش م��زدوران )بي مزد يا با مزد( را بازي مي كنند. نش��انه 
عمده براي نقش اين مزدوران با مزد و بي مزد اين اس��ت كه 
سال هاست اقتصاددانان دلسوز، عالم و متعهد به ملت و اين 
مرز و بوم به وس��يله تذكرات گروهي و شخصي، سرگشاده 
و سربس��ته به سياس��ت مداران بدون دغدغه، نگراني هاي 
خود را از وضعيت اس��ف بار اقتصاد ايران ابراز داشته اند. اما 
 منافع ش��خصي، حزبي و قومي اين پياده نظ��ام )مزدوران 
فرصت طلب در بخش هاي تصميم س��ازي، تصميم گيري 
و اجراء( اجازه هرگونه اصالح و حركت به س��وي شايس��ته 
ساالري و تصميمات منطقي و علمي را نداده است.  وضعيت 
فاجعه بار امروز اقتصاد ايران براي اقتصادداناني كه به جهت 
دفاع از منافع ملي و ملت هشدارهاي بي اثر فراواني داده اند به 
مثابه خاطراتي است كه در تمام هشدارهاي شان به آن اشاره 
كرده اند. هش��دارهايي كه توسط دولتمرداني كه با نگاهي 
بسيار خوشبينانه اگر در صداقت شان ترديدي نكنيم بايد 
به بي كفايتي شان يقين داشته باشيم، هرگز مورد توجه قرار 
نگرفت. اگر شروط الزم و كافي براي رشد و توسعه را، تخصص، 
امكانات و ساختار منطقي مورد نياز بدانيم، مي توانيم ادعا 
كنيم كه عدم تحقق اين پيش ش��رط ها پس از چهل سال 
نمي تواند به صورت تصادفي باشد. خصوصاً اينكه كشور 40 

سال است كه با اكثر قريب به اتفاق مديران اجرايي تكراري، 
بي كفايت، خسته، اكثر نمايندگان قريب به اتفاق تكراري و 
بي انگيزه و غير متخصص و قوه قضاييه منفعل )حداقل تا قبل 
از ورود حجت االس��الم رييسي( روبروست. دقيقًا در چنين 
شرايطي است كه پياده نظام اشاره شده با نفوذ به اليه هاي 
تصميم سازي و تصميم گيري و بعضًا اجرايي اهداف ديكته 
شده را اجرا مي كند و فس��اد النه كرده در تمام اجزاء اداري 
كش��ور برايش محلي از اعراب ندارد. ب��ا در نظر گرفتن اين 
شرايط، براي تحقق يكي از اهداف اصلي انقالب اسالمي در 
حوزه اقتصادي )عدالت اقتصادي( بايستي در اولين فرصت 
نسبت به ايجاد شرايط ذيل اقدام شود.ساختارهاي الزم براي 
ايجاد يك اقتصاد رقابتي واقعي و كنترل و نظارت منطقي 
دولت بر اقتصاد، شفافيت در اقتصاد كشور، حذف رانت هاي 
سياسي، رفاقتي و فاميلي صاحبان قدرت، شايسته ساالري 
واقعي و استفاده از متخصصين وفادار به منافع ملي بوده است.

اين اهداف و دغدغه ها شروط الزم و كافي براي مبارزه با فساد 
و شروع حركت اصالحي به سمت توسعه اقتصادي است. به 
نظر نگارنده هر فعاليت جدي كه خارج از اين محدوده باشد 
ادامه نيرنگ و تزوير و حركت ديكته شده پياده نظام با مزد و 
بي مزد استعمار تلقي مي گردد. ليكن انسجام شديد مافياهاي 
اقتصادي و ننگ ندانستن همبستگي قدرت و ثروت در كشور 
چنان چشمان مسووالن سياسي و اقتصادي كشور را كور 
كرده كه كوچك ترين حركتي را در راستاي اهداف ذكر شده 
شاهد نبوديم. در اين سال هاي طوالني، قوه قضاييه با مواضع 
انفعالي در مقابل اين شرايط اسفبار و قوه مقننه در شرايطي 

كه صرفًا نقش ابزاري براي حمايت از همين سيستم را اجرا 
مي كند، با وضع قوانين غير مترقي و غير راهگشا و اصواًل از 
دست دادن كاركرد قانون گذاري خود در ايجاد اين شرايط، 
ش��ركاي مهمي براي دامن زدن به شرايط موجود براي قوه 
مجريه محسوب مي گردند.بر اساس نظريه هاي اقتصادي، 
فساد، از راه كاستن از كيفيت خدمات و زيربناهاي عمومي، 
كاهش درآمدهاي مالياتي، استعدادهاي درخشان را ازروي 
آوردن به كارهاي توليدي وثمربخش بازمي دارد وبه سوي 
فعاليت هاي بي حاصل اما پر سود مي كشاند وتركيب مخارج 
دول��ت را به هم مي ريزد وناس��الم مي كند و جلوي رش��د 
اقتصادي و اجتماعي را مي گيرد . آثار فس��اد فقط به قلمرو 
سرمايه گذاري و بنگاه اقتصادي محدود نمي گردد بلكه امواج 
آن سراسر جامعه را تكان مي دهد و اخالق و رفتار جامعه را 
تباه مي سازد و به بيراهه مي كشاند. شرايط شكننده اقتصادي 
و تخريب ش��ده اجتماعي و اخالقي، امروز كشور ما ناشي از 
جدي نگرفتن موضوع فساد و مفسدين، در بيشتر نهادها و 
سازمان هاي دولتي و حكومتي بوده است. اگرچه امروز بسيار 
دير است ولي باز هم جاي اميدواري دارد كه كارگزاران دلسوز 
و صديق نظام به صورت جدي مبارزه با فساد اقتصادي را در 
دستور كار قرار داده اند. ليكن فراموش نكنيم كه نكته اصلي 
در اين امر عالوه بر مبارزه با مفسدين، مبارزه با سازمان ها و 
نهادهاي غير رسمي شكل گرفته در اين حوزه )مافيا( مي باشد.

چنانچه در اين مبارزه با سيستم هاي خلق كننده فساد و مفسد 
به صورت جدي و خانمان برانداز برخورد نشود، به طور قطع و 
يقين بايستي منتظر نتايج اسف بار و غير قابل كنترل باشيم.

 دستور كار قرار گيرد و همچنين بانك ها به معناي واقعي 
علم اقتصاد به بانك تبديل شوند و از حالت بنگاهداري خارج 
شوند. اگر دكتر صالح آبادي بتواند گامي هرچند كوچك 
در زمينه اس��تقالل بانك مركزي ب��ردارد، مي توانيم او را 

بنيان گذار بانكداري نوين ايران نيز بشناسيم.
در مورد وزارت اقتصاد و توانمندي ش��خص وزير اقتصاد 
حاشيه و شبهه اي وجود ندارد، بلكه نگراني اصلي در مورد 
ايرادات سيستماتيك نظام اقتصادي و مشكالت اقتصاد 
سياسي است. درواقع دكتر خاندوزي عالوه بر اصالح نظام 
اقتصادي و مالياتي كش��ور بايد ديگر بخش هاي سياسي 
دولت را نيز براي اتخاذ تصميمات درس��ت كه كمترين 
آس��يب را به اقتصاد كش��ور مي رس��اند راهنمايي كند. 
ترجيع بند معروف چندساله اخير ما )نيمي از مشكالت 

اقتصادي ما راه حل سياسي دارد( بوده است.
وزارت تعاون، كار و تأمين اجتماعي نيز با بحران هاي عجيبي 
دست وپنجه نرم مي كند. از تعدد شركت هاي زيرمجموعه، 
هلدينگ شستا و زيرمجموعه هاي آن و مشكالت اقتصادي 
آنها تا مشكالت بيمه اي و تأمين اجتماعي و نارضايتي مردم 
از بيمه و خدمات آن تا بده��ي 300 هزار ميليارد توماني 
دولت به تأمين اجتماعي همگي گوشه اي از مشكالت اين 
وزارتخانه عريض و طويل است. جناب عبدالملكي براي 
اصالح اين وزارتخانه كار بس��يار سخت و پرپيچ وخمي را 
در پيش رو دارد. قانون كار و مش��كالت بازنشستگان نيز 
از ديگر مواردي اس��ت كه مردم احتياج زيادي به نظارت 
بيشتر بر روي آن دارند. اشتغال زايي، سهولت درراه اندازي 
كسب وكارها، توجه به مشاغل مجازي، فراهم كردن بستر 

مناسب براي شركت ها دانش بنيان، سهولت دسترسي به 
تسهيالت براي بنگاه هاي نوپا شايد تنها بخشي از مهم ترين 
خواسته هاي مردم از اين وزارتخانه است. تمام اين امور و 
مشكالت و گس��تردگي و پيچيدگي هاي اين وزارتخانه 
سبب شده كه شبهات زيادي در مورد توانمندي وزير جوان 
معرفي شده با سوابق نسبتاً كم مطرح باشد، چراكه اكثريت 
صاحب نظران معتقدند اين وزارتخانه به آدمي كاركشته 
و باتجرب��ه زياد از دل همين وزارتخانه براي رياس��ت نياز 
دارد. در سازمان برنامه وبودجه نيز رياست مير كاظمي با 
انتقادات زيادي مواجه شد و او را به عنوان فردي كه در هر 
دو دوره وزارت قبلي با استيضاح روبرو شد به عنوان مديري 
ناكارآمد معرفي كنند. او در صحبت هاي خود تنها راه حل 
اقتصادي كشور را پايبندي به اقتصاد مقاومتي مطرح كرده 

اس��ت. درمجموع مي توان گفت گونه اي ع��دم توازن در 
پست هاي مهم اقتصادي كشور به نظر ميرسد، همچنين 
مشكالت اقتصادي كشور ناشي از مديريت ناصحيح در 2 
دهه گذشته و مشكالت ناشي از اقتصاد سياسي باعث بروز 
مشكالت زيادي در مقوله هاي مختلف اقتصادي كشور شده 
كه مجموع آنها كاماًل در زندگي و معيشت مردم مشخص 
است، اين عوامل باعث شده كه آينده اي همراه با ابهام پيش 
روي كشور باشد. آينده اي كه باعث يأس و نوميدي تعداد 
زي��ادي از هم ميهنان به خصوص جوانان ش��ده و موجب 
بروز ناهنجاري هاي اجتماعي نيز شده است. شايد همين 
يك سال ابتدايي كار دولت جديد عيار تيم اقتصادي آن را 
مشخص كند و بايد ديد كه روند ابتدايي كار دولت جديد 

به چه صورت است.

اولويت هاي نظام بانكي 
در دولت جديد

دول��ت س��يزدهم باي��د 
خ��ود را ب��راي اصالحات 
اساسي در شبكه بانكي و 
تفكيك سازوكار بانك هاي 
خصوص��ي، دولت��ي و 
توس��عه اي مهي��ا كند و 
اس��تقالل بانك مركزي 
در اولويت ق��رار دارد. اين 
اولويت ه��ا مي توانند در دو دس��ته ق��رار بگيرند، 
دولت اگر بخواهد سياس��ت هاي پولي به درستي 
در كشور اجرا شود بايد استقالل بانك  مركزي را به 
رسميت بشناسد و وقتي كه استقالل بانك مركزي 
پذيرفته ش��ود بايد قانون بانك مركزي نيز اصالح 
ش��ود. بنابراين اين از نظر س��اختار بانك مركزي 
اس��ت كه پس از اجراي قانون بايد اين اصالحات 

صورت بگيرد.
ساختار شبكه بانكي بسيار معيوب است و در حال 
حاضر ما اصالح نظام بانكي را بايد در اولويت داشته  
باشيم. حتي اگر نگاهمان به بانك مركزي به گونه اي 
باشد كه نيازي به اصالح آن نباشد اما حتما ساختار 

شبكه بانكي بايد اصالح شود.
اصالح ش��بكه بانكي منوط به چند اق��دام موثر و 
بزرگ اس��ت، در قدم اول، بحث نوع ش��يوه هاي 
نظارتي بر بانك هاي دولتي و بانك هاي خصوصي 
و نح��وه تفكيك اين موضوع اس��ت و بازنگري در 
ش��يوه نامه نظارت بر بانك ها بايد مورد توجه قرار 
گيرد. همچنين بحث اصالح ساختار كفايت سرمايه 
بانك ه��اي دولتي كه در حال حاضر متاس��فانه از 
اس��تانداردهاي بين المللي بس��يار دور است، نيز 

مهم است.
نظارت پذير كردن بنگاهداري بانك ها نيز نكته ديگر 
است زيرا بنگاهداري بانك ها و عدم نظارت پذيري 
مخصوصا بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
واين سازوكار باعث ش��ود كه آنها خلق پول كنند 
و بايد دانست كه اين خلق پول براي اقتصاد كشور 
بسيار خطرناك است و مي تواند به تورم دامن بزند و 

جلوگيري از اين امر بسيار ضروري است.
اصالح نحوه تخصيص تسهيالت بانكي نيز بايد در 
دستور كار باشد. تسهيالت بانكي نيز بايد اصالح 
ش��ود و توزيع اين تسهيالت بايد به درستي انجام 
شود كه متاس��فانه در شبكه بانكي در حال حاضر 

اين امر به درستي انجام نمي گيرد.
ضرورت تفكيك و توجه به بانك هاي توس��عه اي 
نيز اهميت دارد. بايد اين نوع از بانك ها س��اختار 
مناس��ب خود را داش��ته باشند، متاس��فانه االن 
بانك هاي توس��عه اي ما از كاراي��ي الزم برخوردار 
نيستند. از س��وي ديگر، بانك هاي تجاري بايد از 
ساير بانك هاي تخصصي و توسعه اي كامال مجزا و 
جدا شوند. اين  موارد همگي از اولويت هايي است 
كه مي توان برشمرد و اگرچه اولويت هاي ديگري 

هم وجود دارد.
بانك محور بودن س��اختار تامين مالي كشور نيز 
چالشي ديگر است. اگر مي خواهيم اقتصاد را سر و 
سامان ببخشيم، اصالح نظام بانكي بايد به طور كل 
در اولويت فوري ما قرار گيرد. چرا كه تامين مالي 
اقتصاد ما بيش از 90 درصد توس��ط شبكه بانكي 
انج��ام مي گيرد و اصطالحًا س��اختار تامين مالي 
كشور »بانك محور« است و حتما بايد اين اصالحات 
صورت بگيرد تا بتوانيم س��اير شرايط اقتصادي را 

كنترل كرده و به ثبات اقتصادي برسيم.
افزاي��ش اختيارات بانك مركزي ب��راي نظارت بر 
بانك ها نيز الزم است. زيرا بانك مركزي از اختيارات 
گسترده اي برخوردار نيست و ظرفيت هاي فعلي 
كه در اختيار بانك مركزي اس��ت، تكافوي اين را 
نمي دهد كه نظارت بر بانك ه��ا را به صورت موثر 

و مبتني بر ريسك بتواند پياده سازي و اجرا كند.
تاكنون البته اقداماتي در زمينه افزايش نظارت 
بر شبكه بانكي شده اس��ت، به نظر مي آيد بانك 
مركزي پس از اصالح ساختار و قانون اگر بتواند 
اختياراتي در بحث نظارت شبكه بانكي پيدا كند 
مي تواند شيوه هاي نظارتي خود را براي بانك هاي 
دولتي و بانك ها و موسس��ات خصوصي تفكيك 
كند و شيوه هاي نظارتي موثري را در پيش بگيرد 
و به سراغ حل و فصل مالي بانك هاي مشكل دار 
و بحراني برود و به بازسازي و احياي آن بانك ها 
دس��ت بزند كه اين امر البته جز از مسير نظارت 

مبتني بر ريسك عبور نمي كند.
ادامه نظارت بر بانك هاي ادغام شده نيز الزم است. 
در مورد ادغام  بانك هاي نظامي و از اين قبيل بانك ها 
بايد گفت كه نكات و مالحظات متعددي در شيوه 
انجام آن وجود دارد.فلسفه وجودي اين امر آن بود 
كه برخي از بانك هاي نظامي م��ا دچار زيان هاي 
هنگفتي بودند و در واقع بانك هاي بحراني محسوب 
مي ش��دند و بايد از طريق انحالل و تسويه مرتفع 
مي ش��دند اما با ادغام راه حل ديگري مطرح شد و 
به گونه اي بر اين زيان ها س��رپوش گذاشته شد. با 
اين حال، همچنان بايد بر اين موسسات و بانك ها 
نظارت داشت. ادغام بانك ها براي حل و فصل مالي 
كه اصال در كش��ور ما بومي نشده بود، اقدام خوب 
و موثري محسوب مي ش��ود و با اين ادغام حداقل 
ادبيات بين المللي ساري و جاري شد و در واقع بحث 
ادبيات حل و فصل مالي يا اصطالحا »رزولوشن« به 
كشور ما ورود كرد و تجربه مهمي در نظام بانكداري 
ما ش��د و اكنون س��اختاري بانك مركزي با ابعاد 
مختلف ادغام آشناس��ت و به علم و آگاهي در اين 

موضوع دست يافته است.
در واقع در كنار مالحظاتي كه ابتدا بدان اشاره شد 
مزايايي هم اين ادغام ها داشتند و ما به صورت صفر 
و صدي نمي تواني��م در اين موارد صحبت كنيم و 
مثال بگويي��م اين روش اجرا تمام��ا غلط يا تماما 
صحيح بوده است اما از هر بعدي كه نگاه كنيم مزايا 

و معايبي در اين نوع ادغام ها وجود دارد.

حجت اهلل فرزاني

ادامه از صفحه اول



گروه بازار سرمايه|
روند صعودي ش��اخص بورس در مبادالت روزهاي 
معامالتي اخير نيز هم ادامه يافت و شاخص كل به 
مرز سرنوشت س��از يك  ميلي��ون  و 550هزار واحد 
رسيد. بر اساس داده هاي موجود سه محرك اساسي 
ازجمله رشد تورم، افزايش قيمت نفت و رشد قيمت 
دالر، شاخص هاي بورس را به تحرك واداشته و طي 
يك  ماه گذشته شاخص بورس رشد 17درصدي را 

تجربه كرده است.
طي روزها و هفته هاي اخير س��رمايه گذاران به طور 
ميانگي��ن ميان 15 تا 20 هزار ميليارد تومان س��هام 
در روز معامله مي كنند كه اين معامالت خبر از رونق 
دوباره بورس در زمان تشكيل كابينه دولت مي دهد. 
بر اس��اس آمارهاي موجود سهامداران خرد روزانه در 
حدود 100 تا 300 ميليارد تومان نقدينگي جديد وارد 
بازار مي كنند. »تعادل« در گزارش پيشين خود روند 

و ميزان معامالت ماه را اخير را بررسي كرده است.

     تورم به باالترين نقطه رسيد
همان گونه كه گفته شد محرك هاي اساسي همانند 
نرخ دالر، افزايش قيمت نفت و تورم به موتور محرك 
اصلي بازار س��هام تبديل ش��ده اند و پس از يك سال 
مجدداً نقدينگي را وارد بازار س��هام كرده اند. اولين و 
مهم ترين محرك براي رش��د ش��اخص بورس، تورم 
اس��ت. آنگونه كه مركز كه مركز آم��ار به تازگي اعالم 
كرده كه نرخ تورم س��االنه در پايان مردادماه امسال 
ب��ه 45.2درصد و تورم نقطه به نقط��ه به 43.2درصد 
رسيده و اين باالترين نرخ تورم در كشور پس از سال 
1374 است. به وضوح مي توان روند اثربخشي پرشتاب 
تورم را در ب��ازار كاال و خدمت ديد و چش��م اندازها و 
انتظارات تورمي نش��ان مي دهد كه اين عدد كاهشي 
نمي شود. البته به عقيده بسياري از كارشناسان بازار 
س��رمايه با توجه به صحبت هاي وزير پيش��نهادي 
صنعت در مجلس ش��وراي اس��المي امكان كاهش 
تورم وجود ندارد؛ به گفته اين وزير پيش��نهادي در 
سال1402 تورم به نصف س��ال۹۹ خواهد رسيد و 
سپس به سمت تك  رقمي  شدن مي رود كه برداشت 
كارشناس��ان اين بوده نرخ تورم دس��ت كم تا 2سال 
آينده كاهشي نخواهد بود. بر اساس سوابق گذشته 
يكي از مهم ترين متغيرهاي بنيادي رش��د شاخص، 
افزايش قيمت نفت به صورت جهاني است. در شرايط 
معمول افزايش نرخ نفت افزايش درآمدهاي ارزي 
دولت را فراهم مي ش��ود و دس��ت دول��ت كمي باز 
مي شود اما با توجه به تحريم ايران كمي اين فروش 

با تخفيف صورت مي گي��رد. افزايش مخارج دولت 
مي تواند به طور مس��تقيم در انعق��اد قرارداد هاي 
تازه از سوي شركت ها با دولت و همين طور بودجه 
شركت  هاي دولتي تأثير مستقيم داشته باشد و به 
افزايش درآمد اين ش��ركت ها و رشد شاخص هاي 
بورس منجر شود. ضمن اينكه افزايش قيمت نفت 
مي تواند چشم انداز كسب درآمد در صنايع وابسته 

به آن نظير پتروشيمي را هم بهبود بخشد.
بر اساس داده هاي موجود تأييد واكسن فايزر توسط 
FDA به افزايش قيمت نفت خام در دنيا منجر شده 
است؛ به طوري كه در مبادالت روز اخير قيمت نفت خام 
برنت به مرز 70دالر رسيد و نفت سبك وست تگزاس 
هم باقيمت 66دالر و 68سنت دادوستد شد. اين رشد 
قيمت نفت بعدازآن اتفاق افتاد كه سازمان برنامه ريزي 
دارويي اياالت متحده واكسن فايزر را براي پيشگيري 
از ابتال به ويروس كرونا به ط��ور كامل تأييد كرد. اين 
موضوع س��رمايه گذاران را متقاعد ك��رد كه تقاضاي 
س��وخت به دنبال افزايش واكسيناس��يون كرونا در 
اياالت متحده بيشتر مي شود. طبق داده هاي موجود 
نرخ دالر از مهم تري��ن و تأثيرگذارترين محرك هاي 
بنيادي براي رشد بورس است. كارشناسان اقتصادي 
مي گويند قيمت دالر تحت تأثير عوامل مختلفي است 
اما اين روز ها رش��د تورم و ابهام در سرانجام مذاكرات 
هس��ته اي نقش زيادي در افزايش ن��رخ برابري ريال 
در برابر دالر دارند. ازنظر اقتص��ادي افزايش تورم در 
معنا يعني كاهش قدرت خريد پول ملي؛ بدين ترتيب 
هر چه تورم افزايش يابد، ارزش ريال در برابر ساير ارز ها 

كاهش پيدا مي كند بنابر اين، باوجود چشم انداز هاي 
تورمي موجود نمي توان انتظار داشت ارزش ريال در 
برابر س��اير ارز ها تقويت ش��ود اما اين فقط يك طرف 
ماجراست. متغير ديگري كه اين روز ها نقش پر رنگي 
در تعيين قيمت ارز دارد، سرانجام مذاكرات هسته اي 
و تحريم ها ست . شكست مذاكرات هسته اي احتمااًل 
مي تواند به تداوم تحريم ها و كاهش منابع ورودي ارز 
به كشور منجر ش��ود. اين موضوع مي تواند روند رشد 
قيمت دالر را تسريع كند. طبق قاعده ظروف مرتبط، 
رش��د قيمت دالر به رش��د ارزش در س��اير بازارهاي 
دارايي منجر مي شود، بورس نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. شاخص هاي بورس با افزايش قيمت دالر رشد 
مي كنند. انتظارات بازار نسبت به آينده قيمت دالر 
را مي توان در آمار ها نيز مش��اهده كرد. بر اس��اس 
جديدترين آمار بانك مركزي از ابتداي سال 1400 
تاكنون ۹ميليارد و600ميليون دالر ارز در سامانه 
نيما دادوستد شده و به معناي آن است كه از ابتداي 
امسال يك ميليارد دالر ارز به بازار آزاد تزريق شده 
اما تزريق اين ميزان ارز نتوانس��ته مانع رشد قيمت 
دالر شود؛ چنان كه فقط ظرف 10روز گذشته قيمت 
هر دالر امريكا بيش از 1000تومان افزايش يافته و 

وارد كانال 27هزار تومان شده است.

     كارشناسان بازارچه مي گويند؟
جواد حس��يني، كارش��ناس بازار س��هام مي گويد: 
سناريوي نخس��ت اين است كه تيم دولت جديد در 
حوزه اقتصاد تصميماتي بگيرد كه موجب رونق توليد 

شود ؛ در اين صورت بازار سرمايه مي تواند رشد خوبي 
داشته باش��د. او افزود: س��ناريوي دوم اين است كه 
دولت جديد همان سياست هاي گذشته را اجرا كند 
و تورم ادامه داشته باشد كه در اين صورت نيز بورس 
مي تواند رش��د تورمي داشته باشد؛ هرچند كه سود 
حاصل از آن واقعي نيست، اما از تورم ذي نفع مي شود.

وي توضيح  مي دهد: در مناظرات شاهد بوديم آقاي 
رييسي اعالم كرد  دولت آينده از بورس تأمين مالي 
نخواهد كرد و اگر اين وعده محقق شود بازار مي تواند 
ش��رايط خوبي داشته باش��د، اما اگر دولت دوباره به 
دليل كس��ري بودجه نرخ بهره اوراق را افزايش دهد 
و از ب��ورس تأمين مال��ي كند، مي تواند ب��ه بازار در 
كوتاه مدت لطمه وارد كند. اگر دولت از بازار سرمايه 
تأمين مالي نكند و باسياس��ت هاي دس��توري نظم 
بازار را بر هم نزند و ابزار هاي غيراستاندارد در بورس 
تعريف نكند، پس گرفتن قله سال گذشته كار سختي 
نيست.رضا امامي، كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره 
به روند معامالت طي هفته هاي اخير مي گويد: اين 
رشد، داليل متعددي داشت كه مهم ترين اين داليل، 
كاهش اميدواري ها نسبت به افت قيمت ارز بود. تا قبل 
از آن گمانه زني هايي از احياي برجام و كاهش نرخ ارز 
مطرح بود و بازارهاي مالي ازجمله بازار سرمايه، بازار 
خودرو، بازار مسكن و بازار طال، خود را با دالر 20 تا 25 
هزارتوماني تطبيق داده بودند. ولي با فرارسيدن ايام 
انتخابات و كاهش خوش بيني ها به توافق هسته اي 
در كوتاه مدت، نگراني بازار سرمايه بابت افت شديد 
نرخ ارز بعد از توافق و احياي برجام برطرف شد. وي 
توضيح مي دهد: به هرحال بخش عمده شركت هاي 
بازار سرمايه، به قيمت هاي جهاني و نرخ ارز وابسته 
هس��تند و انتظارات س��رمايه گذاران در مورد نرخ 
دالر، اثر با اهميتي بر تحليل س��هام شركت ها دارد. 
ازاي��ن رو، با كاهش نگراني افت ن��رخ ارز، پول هاي 
پارك شده به بازار س��رمايه بازگشت و حقوقي ها، 
در كف قيمتي شروع به خريد كردند و حقيقي ها را 
هم به بازار كش��اندند و نقدينگي، جذب سهم هاي 
بزرگ و ارزنده بازار خصوص��ًا در گروه هاي فلزي و 
معدني و پتروش��يمي ش��د. امامي تأكيد مي كند: 
هنوز قيمت سهام ش��ركت هاي بزرگ خيلي رشد 
نكرده است كه از حاال نگران رشد قيمت سهام اين 
شركت ها باشيم. مادامي كه قيمت هاي جهاني افت 
چشمگيري نداشته باشد و نفت خام به كمتر از 60 
دالر نرسيده باشد و تا وقتي دالر قيمت هاي كمتر 
از 20 هزار تومان را لمس نكند، نبايد نگران رش��د 

سهام شركت هاي صادرات محور باشيم.
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رشد باثبات بورس 
با وزير اقتصاد جديد

ايرن�ا| محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي بورس با اش��اره به برنامه هاي وزير پيش��نهادي 
اقتص��ادي و داراي��ي و نيز توانايي ه��اي وي براي رفع 
مشكالت اقتصاد كشور، افزود: سيد احسان خاندوزي 
اطالعات زيادي نسبت به اقتصاد كالن دارد و همچنين 
در اين ميان از س��وابق علمي و پژوهشي بسيار بااليي 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي برخوردار اس��ت. وي 
با بيان اينكه در چند وقت گذش��ته طرح هاي بس��يار 
خوبي توسط وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي 
در حوزه هاي مختلف اقتصادي مطرح و به س��رانجام 
رسيده است، اظهار داشت: اين موضوع نشان از آن دارد 
كه سيد احسان خاندوزي مي تواند تسلط كامل نسبت 
به مشكالت اقتصادي موجود در كشور و رفع آنها داشته 
باشد.  عليزاده با تأكيد بر اينكه سيد احسان خاندوزي 
پايه گذار طرح ماليات بر عايدي س��رمايه و ماليات بر 
خانه هاي خالي اس��ت، گف��ت: در كنار اي��ن طرح ها، 
طرح هاي ديگري وجود دارد كه پيش��نهاد آن از سوي 
وزير پيشنهادي اقتصادي و دارايي مطرح شده است. عضو 
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس تأكيد كرد: به طور 
حتم با اجرايي شدن آنها شاهد بهبود وضعيت اقتصادي 
كشور خواهيم بود و همچنين با انتخاب سيد احسان 
خاندوزي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي زمينه 
سروسامان دادن به حوزه هاي مختلف اقتصادي فراهم 
خواهد شد. وي با تأكيد بر اينكه وزير پيشنهادي امور 
اقتصادي و دارايي اشراف كامل به معضالت موجود در 
اقتصاد كشور دارد، گفت: سوابق پژوهشي و پارلماني سيد 
احسان خاندوزي مي تواند كمك كننده به تصميمات 
اقتصادي باشد كه قرار اس��ت در وزارت اقتصاد اتخاذ 
شود. عليزاده اظهار داشت: وزير پيشنهادي اقتصادي و 
دارايي تحقيقات عميقي را براي حوزه وزارت اقتصاد و نيز 
سازمان بورس انجام داده است و رويكردهاي مثبتي را 
نسبت به اين حوزه دارد، به همين دليل كاماًل مشخص 
اس��ت كه وي مي تواند كمك ش��اياني را در اين زمينه 
داشته باشد. عليزاده افزود: كميسيون اقتصادي مجلس 
به دليل توانايي هايي كه از خاندوزي سراغ دارد به طور 
حتم از وي حمايت خواهد كرد و پس از كسب رأي نيز 
كمك هايي صورت مي گيرد تا بتواند برنامه هاي خود را 
با موفقيت به سرانجام برساند. اهالي بازار سرمايه تا امروز 
تمايل خوبي را از خود نسبت به حضور »خاندوزي« در 
وزارت اقتصاد نشان داده اند كه اين موضوع نشان دهنده 
آغاز ايجاد اعتماد از انتخاب وي براي سكان داري وزارت 
اقتصاد است. عليزاده خاطرنشان كرد: برنامه هاي وزير 
پيشنهادي اقتصادي و دارايي نسبت به بازار سرمايه و 
نگاه كل��ي وي به تأمين مالي واحدهاي توليدي از بازار 
سرمايه مي تواند كمك كننده در تعيين مسير معامالت 
بازار باش��د. اين مس��ائل، جزو مواردي هستند كه به 
عنوان رويكرد حمايتي وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي 
محسوب مي شوند؛ بنابراين با شروع به كار وي مي توان 
شاهد عملكردي خوب در اقتصاد كشور و معامالت بازار 
سرمايه باشيم. وي اظهار داشت: به نظر مي رسد كه سيد 
احسان خاندوزي بتواند بارأي بااليي در مجلس به عنوان 

سكان دار  وزارت اقتصاد و دارايي انتخاب شود. 

انتقال ۵ درصد سهام به نمادهاي 
»بورس«، »كاال« و »انرژي۳«

سنا| سيد مهدي پارچيني، مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مصوبه اخير 
اين گفت: نمادهاي شركت هاي بورس تهران، بورس 
كاال و بورس انرژي بر اس��اس نوع سهامداري در چند 
دسته طبقه بندي مي ش��وند. يكي از اين دسته ها كه 
از معامالت بااليي برخوردار و نقدشونده تر است، نماد 
اصلي اين ش��ركت ها يعني همان »بورس«، »كاال« 
و »انرژي3« اس��ت. س��يد مهدي پارچيني با اشاره 
به نقد شوندگي پايين در ساير نمادهاي اين شركت ها، 
تصريح كرد: بر همين اساس، شوراي عالي بورس طي 
مصوبه اي مقرر كرد تا افزون بر انتقال بخشي از دارايي 
اشخاص به نماد اصلي بورس ها، ساير نمادها به جز نماد 
اصلي، تجميع و در قالب يك نماد تحت عنوان دسته 
»نهادهاي مالي« ايجاد شود. به بياني ديگر، هركدام از 
اين شركت ها، از دو نماد كه مربوط به دسته »نهادهاي 
مالي« و دسته »ساير اشخاص« خواهد بود، برخوردار 
مي شوند. اين مدير ارشد سازمان بورس ادامه داد: طبق 
اين مصوبه، پنج درصد از دارايي اشخاص در نمادهاي 
»كبورس«، »نبورس« به نماد اصلي ش��ركت بورس 
تهران، يعني »بورس« و از نمادهاي »اكاال«، »نكاال«، 
»تكاال« به نماد اصلي شركت بورس كاال، يعني »كاال« 
و از نماده��اي »انرژي1«، »ان��رژي2« به نماد اصلي 
شركت بورس انرژي يعني »انرژي3« انتقال  مي يابد. 
او توضيح داد: براي نمونه، سهامداري كه يك صد هزار 
س��هم در نماد »كبورس« دارد، 5 هزار سهم او به كد 
شخصي او در نماد »بورس« منتقل مي شود و ۹5 هزار 
سهام ديگر به نماد »نبورس« از دسته نهادهاي مالي، 
منتقل مي شود. درنتيجه، مجموع دارايي سهامدار در 
اين نمادها، همان يكصدهزار سهم است و به عبارتي 
دارايي ش��خص در سهام آن شركت تغييري نخواهد 
داشت. به گفته مدير نظارت بر بورس ها، شوراي عالي 
بورس س��قف 20 درصدي براي انتقال سهام تعيين 
كرده است. در مرحله نخست، 5 درصد انتقال مي يابد و 
تا پايان سال و با توجه به شرايط بازار به صورت تدريجي 
به اين ميزان تا سقف يادشده، افزوده مي شود. او با اشاره 
به مزاياي اين مصوبه، عنوان كرد: اين طرح، بر اساس 
دو ضرورت اصلي است. نخست، افزايش نقد شوندگي 
سهامي كه نزد نهادهاي مالي است و دوم، عمق بخشي 
بيشتر به بازار نماد اصلي. طبيعي است با افزايش تعداد 
س��هام در نماد اصلي، ش��ناوري آن نماد نيز افزايش 
مي يابد و سهم روان تر معامله خواهد شد. پارچيني 
ماده 54 قانون بازار را مدنظر قرارداد و خاطرنشان 
كرد: چنانچ��ه انتقال 20 درصدي س��هام صورت 
پذيرد، موضوع محدوديت تملك 2 و نيم درصدي 
كه در ماده يادشده تأكيد شده است، به صورت روزانه 

توسط بورس بررسي و كنترل خواهد شد.

سامانه »كدال من« رونمايي شد
بابك درويش روحاني، مديرعامل شركت رايان بورس 
بابيان » شركت رايان بورس به منظور بهبود رابط كاربري 
سامانه كدال360، از سامانه جديد خود به نام »كدال من« 
رونمايي كرد« گفت: با توليد سامانه كدال من، آخرين 
اطالعات بازار سرمايه به طور مستمر در اختيار سهامداران 
قرار مي گي��رد. بابك درويش روحاني اف��زود: كاربران 
جهت دسترسي به امكانات »كدال من« الزم است ابتدا 
در اين سامانه ثبت نام كرده و وارد حساب كاربري خود 
ش��ده تا از قابليت هاي آن بهره مند شوند. او درباره اين 
امكانات توضيح داد: امكان ذخيره جست وجوهاي 
پركاربرد، تشكيل س��بد بر اساس تركيبي از نماد و 
نوع اطالعيه، نمايش »سبد من« در صفحه اصلي، 
امكان ثبت و ارسال پاسخ به نظرات كاربران، نمايش 
آمار بازديد اطالعيه، امكان مشاهده ناشران هم رده و 
اطالعيه هاي مشابه و پياده سازي نسخه موبايل، برخي 

از قابليت هاي سامانه »كدال من« است.

عرضه صكوك اجاره سهام 
۱۰ هزار ميليارد ريالي

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار س��رمايه با اعالم »صكوك اجاره س��هام 
شركت گروه توسعه اقتصادي تدبير )سهامي خاص( 
به مبلغ 10 هزار ميليارد ريال با مجوز سازمان بورس و 
اوراق بهادار، از طريق فرابورس ايران از روز شنبه مورخ 6 
شهريور 1400 به مدت سه روز كاري در نماد »تدبير04« 
عرضه عمومي خواهد شد« افزود: شركت گروه توسعه 
اقتصادي تدبير قصد دارد بخشي از منابع مالي موردنياز 
خود را از طريق فروش و اجاره به شرط تمليك بخشي از 
سهام شركت گروه دارويي بركت تأمين كند. او توضيح 
داد: اين اوراق با نرخ اجاره بهاي ساالنه 18 درصد و عمر 4 
ساله به شيوه حراج از طريق فرابورس ايران از روز شنبه 
مورخ 6 شهريور 1400 لغايت دوشنبه 8 شهريور 1400 
عمومي خواهد شد. مبلغ اسمي هر ورقه آن يك ميليون 
ريال ب��وده و اجاره بهاي مربوطه هر س��ه ماه يك بار 
توسط شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و 
تسويه وجوه به حساب دارندگان اوراق واريز مي شود.

ابوترابي در خصوص اركان انتشار اين اوراق بيان كرد: 
صكوك اجاره سهام مذكور از طريق شركت كارگزاري 
پارسيان به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات 
شركت تأمين س��رمايه لوتوس پارسيان )سهامي 
عام( به عن��وان متعهد پذيره نوي��س و بازارگردان 
توسط شركت واسط مالي آبان پنجم )با مسووليت 

محدود( در فرابورس ايران منتشر خواهد شد.

داليل آشفتگي بازار سيمان
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي، در اين 
گزارش عامل اصلي آش��فتگي بازار سيمان مداخله و 
نظارت شديد دولت، ناكارآمدي قيمت گذاري مبتني 
بر حاش��يه س��ود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
مداخله قيمتي دستوري دولت در اين زمينه، در كنار 
مازاد توليد سيمان در كش��ور و عرضه انرژي باقيمت 
يارانه اي به اين واحدها، رقابت منفي و دامپينگ ميان 
توليدكنندگان و صادركنندگان س��يمان عنوان شده 
اس��ت. در اين گ��زارش آمده: صنعت س��يمان يكي از 
قديمي ترين صنايع كشور محسوب مي شود كه قدمتي 
حدود 100 س��اله در ايران دارد. غني بودن ايران ازنظر 
معادن س��نگ آهك، رس، س��يليس و آهن به عنوان 
مواد اوليه مورداس��تفاده براي توليد سيمان، موجب 
توسعه اين صنعت در كشور شده اس��ت. در ادامه اين 
گزارش بيان شده: كارخانه هاي سيمان در ابتدا به طور 
كامل از ساير كشورها )مانند شوروي، روماني، آلمان، 
چكسلواكي( خريداري مي شدند؛ اما بعدها و با دستيابي 
كش��ور به دانش فني طراحي و س��اخت اين واحدها، 
طراحي و اجراي كارخانه هاي سيمان به طور كامل در 
كشور انجام شد. ميزان متوسط سرمايه گذاري موردنياز 
براي احداث يك كارخانه سيمان با ظرفيت يك ميليون 
تن، حدود 150 ميليون دالر است. كارخانه هاي سيمان 
تا دو دهه اخير دولتي بوده و قيمت گذاري و توزيع اين 
كاال را دولت و تعاوني هاي توزيعي انجام مي داد. در اين 
گزارش بابيان اين مساله كه پس از واگذاري كارخانه هاي 
س��يمان به بخش خصوصي )اعم از بخش خصوصي 
واقعي و ساير نهادهاي عمومي و شبه دولتي( نحوه اداره 
واحدهاي سيماني و شبكه توزيع آن با تحوالتي روبرو 
شد، اما سايه قيمت گذاري دستوري توسط دولت براي 
سيمان تاكنون ادامه پيدا كرد، تا اينكه با اولين عرضه 
س��يمان در بورس كاال در خرداد سال 1400، كشف 
قيمت سيمان براساس مكانيزم هاي عرضه و تقاضاي 
بازار انجام ش��د، تصريح ش��ده: حمل ونقل و صادرات 
سيمان در مسافت هاي طوالني توجيه اقتصادي ندارد. 
بنابراين در كشورهايي كه داراي منابع معدني موردنياز 
براي توليد سيمان هس��تند، احداث كارخانه سيمان 
براي تأمين نياز بازارهاي محلي )تا شعاع حداكثر 400 
كيلومتر( است. در فرايند توليد سيمان، ابتدا محصول 
كلينكر توليد مي شود و پس از آسياب كردن آن، سيمان 
به دست مي آيد. كشورهايي كه منابع معدني موردنياز يا 
فناوري الزم براي توليد سيمان ندارند، عموماً محصول 
مياني كلينكر را وارد كرده و پس از يك مرحله آسياب 
كردن، آن را به سيمان تبديل مي كنند. در بخش ديگري 
از اين گزارش مي خوانيم: با توجه به سياست هاي كشور 
در دهه هاي گذش��ته اعم از توسعه پروژه هاي عمراني 
بزرگ مانند ساخت وساز، سدسازي و پروژه مسكن مهر 
و همچنين چشم انداز افق 1404 كشور مبني بر رشد 
اقتصادي ساالنه 8 درصدي، اعطاي گسترده مجوز به 
واحدهاي توليد سيمان انجام شده است، به طوري كه 
پيش بيني مي شود با توجه به مجوزهاي صادرشده براي 
كارخانه هاي سيمان، ظرفيت اسمي توليد سيمان كشور 
در س��ال 1404 به حدود 100 ميليون تن برسد. در 
حال حاضر ايران يازدهمين كشور بزرگ توليدكننده 
سيمان در دنياست. كشورهاي چين، امريكا و هند، 
سه كشور بزرگ توليدكننده سيمان در دنيا هستند. 
در حال حاضر هيچ مجوزي براي واحدهاي جديد 

توليد سيمان در كشور صادر نمي شود.

تورم به باالترين نقطه خود رسيد

رشد  بورس  به واسطه  فشار اقتصادي

روند صعودي بورس هاي جهاني
در آماري خوب و اميدواركننده، ميزان فروش خانه هاي 
جديد امريكا طي ماه جوالي نس��بت به ماه قبل خود 
بيشتر شده كه اين رش��د مي تواند باعث تقويت رشد 
اقتصادي در ماه هاي بعدي شود. اين رقم همچنين در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل نيز 2.4 درصد بيشتر 
شده است. اين افزايش محسوس تقاضا همچنين باعث 
رشد قيمت مسكن در بزرگ ترين اقتصاد جهان شده 
است. در ماه جوالي 708 هزار واحد مسكوني به فروش 
رفته كه اين رقم از ماه قبل هفت هزار واحد بيشتر است.

ماه آگوست درمجموع، براي بورس هاي امريكا ماه خوبي 
بود و باوجود برخي روزهاي قرمز، ش��اخص هاي بورسي 
تحت تأثير اخبار مثبت مربوط به واكسيناس��يون كرونا 
و احتمال توقف سياس��ت انبساطي فعلي بانك مركزي 
قرار گرفتند. شاخص هاي مهم بورس وال استريت موفق 
ش��دند ركورد تاريخي تازه اي را به ثبت برسانند و انتظار 
مي رود با توجه به احياي تدريجي اقتصادي و بازگش��ت 

به س��طوح پيش از كرونا، ش��اهد ثب��ت روزهاي خوب 
بورسي زياد ديگري تا پايان سال جاري ميالدي باشيم. 
طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، متوسط نرخ تورم 1۹ 
كشور عضو منطقه يورو در 12 ماه منتهي به جوالي با 0.3 
درصد افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي به ماه قبل به 
2.2 درصد رسيد تا نرخ تورم مجدداً از سطح دودرصدي 
هدف گذاري ش��ده بانك مركزي فاصله گيرد. در سطح 
اتحاديه اروپا اين نرخ به طور متوسط 2.5 درصد بوده كه 
از ماه قبل 0.2 درصد بيشتر شده است. در مقايسه با ماه 
قبل، نرخ تورم در ۹ كشور كاهش و در 16 كشور افزايش 
داشته است. ديويد اسپيكا كارشناس ارشد سرمايه گذاري 
در موسسه گايد اس��تون كپيتال گفت: به صورت كلي، 
تمايل معامله گران به فروش سهام خود با بهبود چشم انداز 
اقتص��ادي خيلي كمتر از قبل ش��ده اس��ت. بااين حال 
ريسك هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند روند را به طور 
كامل معكوس كند: گونه دلتا ويروس كرونا نيز با توجه به 

قدرت سرايت بااليش به يك نگراني مهم تبديل شده است. 
ما نگراني هاي تورمي و احتمال افزايش تنش ها بين چين و 
امريكا را نيز كماكان داريم. در وال استريت همه شاخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي 
در س��طح باالتري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص 
»داوجونز ايدانس��تريال اوريج« ب��ا 0.14 درصد افزايش 
نس��بت به روز قبل و در س��طح 35 هزار و 383.65 واحد 
بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« با 0.18 درصد صعود 
تا سطح 4487.44 واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم 
بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 0.35 درصد 

افزايش در سطح 14 هزار و ۹۹4.64 واحدي بسته شد.
در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص »فوتسي 
100« بورس لندن با 0.24 درصد صعود نسبت به روز قبل 
و در س��طح 7125.۹8 واحد بسته شد. شاخص »دكس 
30« بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.33 درصدي 
و ايستادن در سطح 15 هزار و ۹05.85 واحدي به كار خود 

خاتمه داد و شاخص »كك 40« بورس پاريس با عقب گرد 
0.28 درصدي در س��طح 6664.31 واحد بسته شد. در 
مادريد شاخص »ايبكس 35« 0.1۹ درصد پايين رفت و 
به 8۹51.10 واحد رسيد. در معامالت بورس هاي آسيا، 
شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي كه شاخص 
»نيك كي 225« ب��ورس توكيو ژاپن ب��ا افزايش 0.87 
درصدي تا س��طح 27 هزار و 732.10 واحدي باال رفت. 
شاخص »هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 2.46 درصد 

باال رفت و در سطح 25 هزار و 727.۹2 واحد بسته شد.
در چين ش��اخص »ش��انگهاي كامپوزيت« صعود 
1.0۹ درصدي را تجربه كرد و در سطح 4888.۹3 
واحد بس��ته شد. در استراليا ش��اخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.17 درصد 
افزايش و ايستادن در سطح 7502.۹8 واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

استقبال  ادامه دار حقيقي ها  از بورس
شاخص كل در بازار بورس در آخرين روز معامالتي خود 
يعني چهارشنبه، 3 شهريورماه 6 هزار و 672 واحد افزايش 
داشت كه درنهايت شاخص در كانال يك ميليون و 550 
هزار واحدي به رش��د خود ادامه داد. در معامالت اين روز 
بيش از 13 ميليارد و 343 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 110 هزار و 264 ميليارد ريال دادوس��تد 
شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با پنج هزار و 78 
واحد افزايش به 456 هزار و 2۹8 واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با سه هزار و 204 واحد رشد به 287 هزار و ۹27 
واحد رسيد. ش��اخص بازار اول هشت هزار و 864 واحد و 

شاخص بازار دوم ۹۹۹ واحد افزايش داشتند.
در معامالت اين روز حقيقي ها حدود 60ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد 10هزار 
و 570ميليارد تومان بود، افراد حقيقي 82درصد يعني 
هشت هزار و 700ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدش��ان يك درصد از كل معامالت ش��د. بيشترين 
ورود پ��ول حقيقي به ب��ورس و فرابورس در س��ه گروه 
»محصوالت شيميايي«، »قند و شكر« و »شركت هاي 
چند رش��ته اي صنعتي« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه ه��اي »فرآورده هاي نفتي« و »بانك ها و 
موسسات اعتباري«به نفع حقوقي ها تمام شد.سه نماد 
»پارسان«، »قثابت« و »خبهمن« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيش��تر به »وبملت«، »بركت« و »فوالد« معطوف 
بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت گسترش 
نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با يك هزار و404 
واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« 
با يك هزار و 185 واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين با 
نماد »تاپيكو« با يك هزار و 138 واحد، معدني و صنعتي 

گل گهر با نماد »كگل« با 8۹8 واحد، بانك ملت با نماد 
»وبملت« با 666 واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با 
613 واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 547 واحد، 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران با نماد »همراه« با 423 
واحد و بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با 367 واحد 
تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با يك هزار و 716 
واحد، سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
با 77۹ واحد، فوالد مباركه اصفه��ان با نماد »فوالد« با 
731 واحد، پتروش��يمي پرديس با نماد »شپديس« با 
622 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 44۹ 
واحد، پتروشيمي ش��يراز با نماد »شراز« با 38۹ واحد، 
سرمايه گذاري ملي ايران با نماد »ونيكي« با 248 واحد، 
گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد »پترول« 

با 1۹3 واحد، پتروشيمي جم با نماد »جم« با 184 واحد، 
سرمايه گذاري صدر تأمين با نماد »تاصيكو« با 154 واحد 
و پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي« با 137 واحد 

تاثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت سپيد ماكيان 
با نماد »س��پيد«، ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شس��تا«، سيمان سفيد ني ريز با 
نماد »س��نير«، خوراك دام پارس با نماد »غدام«، 
سايپا با نماد »خساپا«، ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي« و ايران خودرو با نماد »خودرو« در نمادهاي 
پرتراكن��ش قرار داش��تند. گروه ش��يميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 66۹ ميليون و 31 هزار برگه سهم 
به ارزش 10 هزار و 42۹ ميليارد ريال دادوستد شد.

     چه خبر از فرابورس
در آخرين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
۹7 واحد افزايش داشت و بر روي كانال 22 هزار و 317 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار چهار ميليارد و 
323 ميليون برگه سهم به ارزش 65 هزار و 408 ميليارد 
ريال دادوستد شد. روز چهارشنبه پتروشيمي زاگرس با 
نماد »زاگرس«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، شركت آهن و فوالد 
ارفع با نماد »ارفع«، بانك دي با نماد »دي«، س��هامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي مارون 
با نماد »مارون«، توسعه و عمران استان كرمان با نماد 
»كرمان« و توسعه و مسير برق گيالن با نماد »بگيالن« 
تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. همچنين 
پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، سرمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، سرمايه گذاري صبا 
تأمين با نماد »صبا«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، كلر 
پارس با نماد »كلر« و س��يمان ساوه با نماد »ساوه« 

تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     روند اصالحي سهام عدالت
در پايان معام��الت در آخرين روز كاري هفته بازار 
س��رمايه، ارزش س��هام عدالت، 0.1درصد كاهش 
يافت و ارزش س��بد 532هزارتوماني و يك ميليون 
توماني س��هام عدال��ت به ترتيب ب��ه 14 ميليون و 
5۹4هزار تومان و 27 ميلي��ون و 48۹هزار تومان 
رس��يد. با احتس��اب اين موضوع، ارزش 60درصد 
قابل فروش سبد 532هزارتوماني سهام عدالت به 8 

ميليون و 756هزار تومان رسيده است.



آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه (
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۹۰۳4۰۵بدین  وسیله به اطالع عموم می رساند: شش دانگ پالک ۱۵7۱ فرعی 47 اصلی و واقع در حومه بخش ۲ کرمانشاه به نشانی: کرمانشاه کهریز _پل 
کهنه خیابان شوراکوچه یاس 4پالک ۲۶۵ ثبت شده ذیل شماره ۱۶۵44دفتر 4۳ صفحه ۱۶۶ به نام آقای موسی کله هویی،با مساحت ۲8۶/7۵متر مربع و حدود اربعه به حدود: شماال:در ۶ 
قسمت بطول های ۱.۲۰متر و ۰.۱۰متر و ۳.۵۰متر و ۲.4۰ متر و ۳.۲۰ متر همگی در و دیواریست به معبر شرقا:که متمایل به شمالست و در۳ قسمت بطولهای ۶.۲۰متر و۲ متر و  ۱۲.۱۰متر که همگی 
دیواریست به معبر جنوبا :در ۵ قسمت بطول های ۱.۳۰ متر و ۳.7۰متر و ۰.۳۰ متر که شرقیست ۳.۹۰متر هر چهار مورد دیواریست به پالک ۱۵7۰و ۶.۵۰ متر که دیواریست به پالک ۱۵۶۰ و ۰.7۵ 
متر دیوار به دیوار پالک ۱۵7۳_فرعی غربا :در دو قسمت بطول های 4.۶۰ متر و ۱۹.۲۰ متر که هردو در و دیواریست به پالک ۱۵7۲ به نام آقای موسی کله هویی سابقه  ثبت و صدور سند مالکیت 
دارد و مطابق سند رهنی 8۶۶۰ مورخ ۹4/4/7دفتر اسناد رسمی شماره 8۵ بیستون در رهن بانک کشاورزی قرار گرفته که طبق نظرکارشناس رسمی  ۱4۰۰/۳/8 به مبلغ ۱۰.۰4۳.4۰۰.۰۰۰ریال 
)ده میلیارد و چهل و سه میلیون و چهارصد هزار ریال ( ارزیابی  شده و دارای مشخصاتی بدین شرح است: ملک به صورت یک واحد مسکونی یک طبقه مسکونی در دو قسمت ساختمان 
قدیمی به صورت آجر و سقف تیر چوبی و ساختمان جدید ساخت به صورت آجر و سقف تیر آهن و طاق ضربی نیمه اسکلت فلزی با چند ستون فلزی در ساختمان در حد سفت کاری فاقد گچ 
کاری و فقط یک خواب گل گچ و مابقی آجری و درها و پنجره ها آلومینیوم و کف حیاط بتنی و درب ماشین رو و آدم رو امتیازات مستقل شامل آب برق و گاز به شماره اشتراک ۵8۳4۱ و با بیش 
از ۲۲ سال قدمت و در زمان مراجعه در حال بهره برداری مسکونی توسط مالک بود مساحت عرصه ۲8۶.7۵ متر مربع،مساحت اعیانی قدیمی  ۲8.۶۹متر مربع و اعیانی جدید ۱۶۶.۶۹ متر 
مربع می باشد و طبق صورت مجلس تحقیقات محلی مامور اجرای کرمانشاه مورخ ۱4۰۰/4/۲۲ ملک  مذکور محل سکونت مدیون است لذا با توجه به موارد معنونه جلسه مزایده پالک مذکور 
از ساعت ۹ الی ۱۲ روز مورخ۱4۰۰/۶/۱۶ در اداره اجرای کرمانشاه واقع در بلوار شهید مطاعی تشکیل مزایده از مبلغ پایه به میزان ۱۰.۰4۳.4۰۰.۰۰۰ شروع  و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد  خواهد شد و  نیم عشر  و حق مزایده نقدا  وصول می گردد  ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است 
برنده مزایده مکلف مابه التفاوت مبلغ فروش و ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حس�اب صندوق ثبت نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش و به حساب سپرده ثبت واریز 

نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنا آن ملک  فاقد بیمه می باشد.

گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه طي 40 س��ال گذشته حتي خريد قطعات 
هواپيما با مانع تحريم روبه رو بوده و صنعت هوايي به ناچار 
و با تحمل هزينه هاي س��نگين، قطعات مورد نياز خود 
را از بازارهاي غيررس��مي جهاني تامين كرده است، حاال 
حميد بهبهاني، وزير پيش��ين راه و ترابري به وزير آينده 
راه و شهرسازي پيشنهاد كرده است كه حتي با دور زدن 
تحريم ها، هواپيماي نو بخ��رد! كاري كه با توجه به موانع 
قانوني همچون مجوز اوفك غير ممكن به نظر مي رسد، 
اما بهبهاني گفته است كه اين كار جگر مي خواهد و وزير 
پيشنهادي به مجلس نيز اين توانايي را دارد. اين در حالي 
اس��ت كه اساسا برخي مش��كالت اقتصاد كشور ارتباط 
مستقيمي به مديريت قوي يا آنگونه كه بهبهاني گفته است، 
»جگر« داشتن وزير ارتباطي ندارد. طرح مسائلي همچون 
سونامي نقدينگي، انحرافي به نام »هدايت نقدينگي به سوي 
توليد« و حاال »خريد هواپيماي نو با دور زدن تحريم ها« 
نشان مي دهد كه گروهي از مسووالن قبلي يا فعلي كشور 
اساسا عمق و ريشه مسائل كشور را درك نكرده و اين عدم 

درك در ارايه راه حل هاي آنها مشهود است.
به گزارش »تعادل«، در دوره پس از انقالب اس��المي، 
دوران اجرايي شدن برجام تنها پنجره و فرصت براي خريد 
هواپيماي نو و تامين قطعات هواپيما بود، به گونه اي كه 
بالفاصله پس از دستيابي ايران و كشورهاي 1+5 به برنامه 
جامع اقدام مشترك )برجام(، شركت هواپيمايي ايران اير 
)هما( در سه قرارداد جداگانه با سه شركت هواپيمايي 
ايرباس، بويين��گ و »اي.تي.آر« ق��رارداد خريد 200 
 فروند هواپيما امضا كرد. از مجموع 20 فروند هواپيماي

 »اي.تي.آر«، 1۳ فروند به هما تحويل داده ش��ده است. 
تحويل مابقي هواپيماها نيز از سوي اين شركت پس از 
خروج امريكا از برجام فعال به حالت تعليق درآمده است. 
از 100 فروند هواپيماي خريداري شده از شركت ايرباس 
فقط ۳ فروند تحويل ايران شد. اين قرارداد نيز به حالت 
تعليق درآمد. در قرارداد ايران اير با شركت بويينگ نيز 
خريداري و تحويل ۸0 فروند هواپيما تعيين شده بود كه 
اين قرارداد نيز به صورت يك طرفه از سوي امريكا لغو شد.

بر اساس اين گزارش، ايران اير و بويينگ 21 آذرماه سال 
۹5، قرارداد خريد ۸0 فرون��د هواپيما را امضا كردند و 
قرار ش��د اين تعداد هواپيما طي بازه زماني 10 ساله به 
ايران تحويل داده شود. ارزش اين قرارداد 1۶ ميليارد و 
۶00 ميليون دالر بود كه شركت بويينگ، فاينانس آن 
را بر عهده گرفت. زمان تحويل اولين هواپيماي بويينگ 
به ايران نيز سال 201۸ اعالم شد. البته نوسازي ناوگان 
هوايي ايران به خريدهاي عمده ايران اير از دو ش��ركت 
بزرگ هواپيماس��از جهان )ايرب��اس و بويينگ( ختم 
نشد و شركت هواپيمايي آسمان نيز به منظور ترميم 
ناوگان خود به خريد از هواپيماساز امريكايي روي آورد 
و توانست تفاهم خريد ۶0 فروند هواپيماي نسل جديد 

بويينگ۷۳۷مكس را در 1۶ فروردين ماه 1۳۹۶ امضا 
كند. طبق تفاهم نامه اي كه منعقد ش��د، قرار بود اين 
هواپيماها از س��ال 2022 ميالدي به تدريج به شركت 
هواپيمايي آسمان تحويل شود. نمايندگان دو شركت 
توافق كردند كه در سال 2022 ميالدي 5 تا 10 فروند از 

اين هواپيماها به ناوگان هوايي ايران اضافه شود.

     ناگزیر از خرید هواپیماي دست دوم
به گزارش »تعادل«، در سال ۹5 و در نخستين روزهاي 
دستيابي ايران و 1+5 به برنامه جامع مشترك )برجام( 
مسووالن وزارت راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي 
كشور بارها در گفت وگو با رسانه ها اعالم كردند كه ايران 
براي نوسازي ناوگان هوايي خود و همچنين گسترش 
فعاليت هاي خود در داخل و خارج از كشور طي 10 سال 
آينده )افق 1404( به 500 فروند هواپيماي نو نياز دارد و 
خريد 200 فروند هواپيما از سه شركت بويينگ، ايرباس 
و »اي.تي.آر« گام نخست نوسازي ناوگان هوايي به شمار 
مي رود. با وجود اين، خ��روج يكجانبه دونالد ترامپ از 
برجام، قراردادها و برنامه ريزي ها براي خريد 200 فروند 
هواپيما را دستخوش تغيير كرد، چه آنكه هر گونه خريد 
و فروش پرنده هايي كه در آنها حتي به ميزان 10 درصد 
از قطعات ساخت امريكا به كار رفته باشد، نيازمند مجوز 
از »اوفك« )دفتر كنترل دارايي هاي خارجي امريكا در 
وزارت خزانه داري اين كش��ور( است. از اين رو، قرارداد 
با ايرباس و »اي.   تي.آر« معلق ش��د و حاال مس��ووالن 
ايراني اميدوارند با بازگشت امريكا به برجام دوباره اين 
قراردادها به صورت اتوماتيك احيا شوند. اما از آنجا كه از 
مجموع ۳10 فروند هواپيماي موجود در كشور، بيش 
از دوسوم آنها غيرفعال و فقط حدود 1۳4 فروند قادر به 
انجام عمليات پرواز هستند، مسووالن صنعت هوايي 
ايران طي سه سال گذشته دو مسير اورهال )بازسازي و 

تعمير( هواپيماهاي موجود و خريد هواپيماهاي دست 
دوم را سرلوحه كار خود قرار داده اند. در همين چارچوب 
نيز ايرالين هاي ايراني موفق ش��دند، طي ۳ س��ال 
گذشته، دست كم ۳ فروند هواپيماي دست دوم را 

به ناوگان هواپيمايي كشور اضافه كنند.

     خرید هواپیماي نو با دور زدن تحریم 
جگر مي خواهد!

در اين حال، حميد بهبهاني، وزير راه در دولت هاي نهم 
و دهم پيش��نهاداتي به وزير راه در دولت سيزدهم ارايه 
كرد ك��ه از آن جمله مي توان به توس��عه راه آهن، جذب 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي و خريد هواپيماهاي نو 
با برداشته شدن تحريم يا از طريق دور زدن آن اشاره كرد.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينكه گرچه رستم قاسمي 
سابقه فعاليت در وزارت راه را ندارد اما هميشه همراه اين 
وزارتخانه بوده و در بسياري از پروژه هاي بزرگ همكاري 
داشته است، اظهار كرد: وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 
خودش در حوزه عمراني اس��تاد اس��ت. زماني كه من 
در اين س��مت در دولت هاي نهم و دهم بودم هميشه 
در پروژه هاي زيرساختي با وزارت راه همكاري داشت 
و هميش��ه همراه اين وزارتخانه و بازوي ما بودند. يكي 
از پروژه هاي متعددي ك��ه هم اكنون در ذهن دارم و به 
كمك قرارگاه خاتم االنبيا ساخته شد، محور هراز بود. 
بهبهاني افزود: توصيه اي كه مي توانم به وزير پيشنهادي 
راه و شهرسازي داشته باشم اين است كه فرمايشات مقام 
معظم رهبري را مد نظر قرار داده و در اين راستا راه آهن 
را توسعه بدهد چرا كه حمل ونقل ريلي همواره يكي از 

امن ترين و مطمئن ترين بخش حمل و نقل است.
وزير پيش��ين راه و تراب��ري در دولت ه��اي نهم و دهم 
همچنين درباره اولويت هاي مهم اين وزارتخانه در حوزه 
هوانوردي گفت: در شرايط كنوني كشور به هواپيماهاي 

خوب و نو نياز دارد و بهترين كاري كه وزير آينده مي تواند 
در اين زمينه انجام دهد اين است كه هواپيماهاي مورد نياز 
را بخرد و نوسازي ناوگان هوايي را در دستور كار قرار دهد.
وي ادامه داد: البته نوسازي ناوگان باري و مسافري مانند 
كاميون و اتوبوس هاي برون ش��هري هم بايد در اولويت 
قرار گيرد همچنين نظم بخشيدن به حوزه حمل و نقل و 
قيمت هاي افزايش يافته در اين حوزه از ديگر كارهايي است 
كه وزير جديد راه و شهرسازي بايد در دستور كار خود قرار 
دهد. بهبهاني در پاسخ به سوالي درباره اينكه در شرايطي كه 
تحريم ها اجازه نداد هواپيماهاي جديد بيشتري در دولت 
گذشته وارد كشور شود، وزير راه و شهرسازي آينده چگونه 
مي تواند با وجود ادامه داشتن تحريم ها اين كار را انجام دهد؟ 
گفت: برداشته شدن تحريم هاي ظالمانه يك اصل مهم است 
اما اگر اين اتفاق هم رخ نداد، راه هايي براي دور زدن تحريم ها 
وجود دارد و راه هايي هست كه من در زمان وزراتم تا نيمه 
راه آن را رفتم اما ديگر فرصت نداش��تم. وزير پيشين راه با 
اشاره به اينكه رستم قاسمي مي تواند از دور زدن تحريم ها 
و راه هاي مختلف آن براي واردات هواپيماهاي نو استفاده 
كند، گفت: اين كار جگر مي خواهد، جرأت مي خواهد كه 
در وزير پيشنهادي وجود دارد و هم اكنون نوسازي ناوگان 
هوايي به 200 فروند هواپيماي نو و باكيفيت نياز دارد. البته 
هر كمكي در اين زمينه الزم باشد براي موفقيت او انجام 
مي دهم. بهبهاني اعالم كرد: يكي ديگر از كارهايي كه وزير 
آينده راه و شهرس��ازي بهتر است انجام دهد اينكه سعي 
كند بودجه و اعتبارات هر بخش را در همان حوزه هزينه 
كند و شاهد نباشيم كه بودجه حوزه حمل ونقل در بخش 

شهرسازي و معماري خرج شده يا بالعكس.

     نبود كاالي مكمل در حوزه ترابري
اگر چه بر اساس آمارهاي رسمي طي ۸ ساله گذشته 
رش��د قابل توجهي در ايجاد زيرساخت هاي حمل و 
نقلي از جمله احداث آزادراه و بزرگراه و حتي توسعه 
خطوط ريلي بين شهري و درون شهري صورت گرفته 
است، اما اين رشد با توجه به نبود كاالهاي مكمل نظير 
كاميون، اتوبوس، لوكوموتيو و واگن هنوز نتوانس��ته 
اس��ت، ارزش افزوده اي به اقتصاد اي��ران اضافه كند. 
حمل و نقل هوايي هم از اين قاعده مستثني نيست، 
كما اينكه همه 54 فرودگاه احداث شده در كشور نيز 
فعال نيستند يا آن دسته از فرودگاه هاي فعال با تمام 
ظرفيت كار نمي كنند. اينجا هم مش��كل اصلي نبود 
انواع هواپيماهاي پهن پيكر، متوس��ط و باريك پيكر 
و همچنين نب��ود انواع هلي كوپترهاي مس��افري و 
غيرمس��افري اس��ت. اين همه در حالي است كه هم 
اينك در برخي از كشورها از جمله چين و امارات، زير 
ساخت ها و امكانات الزم براي تاكسي هاي هوايي درون 
شهري و بين شهري فراهم آمده و خطوط حمل و نقلي 

آن به تدريج در حال شكل گيري و راه اندازي است.
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جزییات فروریزش زمین
در خیابان كارگر

علي بيت اللهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي جزييات فروريزش خيابان 
كارگر ش��مالي را اعالم كرد و گف��ت: احتمال دارد 
مس��يري از نوع قنات، يا شكاف زيرسطحي منشأ 
اين فروريزش باشد. به گزارش تسنيم، بيت اللهي با 
اشاره به جزييات فروريزش زمين در خيابان كارگر 
شمالي اظهار كرد: زمان وقوع اين حادثه را حوالي 
2 بامداد دوم ش��هريور در باند غربي خيابان كارگر 
شمالي نرسيده به تقاطع خيابان نصرت، نبش كوچه 
شهيد حق گو اعالم كرد و گفت: طبق بررسي هاي 
ميداني، رويه آسفالت مسير ريزش كامل نكرد، اما 
حفره اي زير آن به ط��ول 10 متر و عمق بين 10 تا 
15 متر ايجاد شد كه مي توانست در زمان ترافيك 
و عبور وس��ائط نقليه خطرآفرين باشد، اما با توجه 
به زمان وقوع رخداد و اقدام به موقع كارشناس��ان 
شهرداري در منطقه ۶ و ساير مسووالن از بروز خطر 
جلوگيري شد. بيت اللهي افزود: در محدوده و زون 
فروريزشي، عالوه بر مس��ير اصلي و پرتردد كارگر 
شمالي، لوله ۸ اينچي گاز 250psi، لوله فاضالب 
ش��هري، لوله انش��عابي فرعي آب )۶0ميلي( كه 
انتقال دهنده جريان آب چند كوچه است قرار دارد. 
با توجه به ارزيابي هاي ميداني چنين بنظر مي رسد 
كه حفره تش��كيل يافته در زير رويه هاي آسفالتي 
خيابان كارگر شمالي كه داراي ابعاد بزرگ به طول 
و ع��رض 10 متر و عمق بين 10 تا 15 متر بوده، به 
تدريج و در اثر آبشستگي زير سطحي تشكيل يافته 
باشد. وي داليل آبشستگي زير سطحي و تشكيل 
حفره و در نهايت فروريزش محدود رويه آس��فالت 
كه احتمال ايجاد خس��ارت و تلف��ات بااليي را نيز 
داشت را شامل شكستگي و نش��تي لوله هاي آب 
يا فاضالب، نفوذ آب سطحي از طريق شكاف هاي 
موجود و كوچك قبلي و آبشستگي تدريجي و ايجاد 
حفره، وجود قنات راكد يا رگاب كه محدودكننده 
مس��ير حمل و انتقال خاك آبرفتي اس��ت، عنوان 
كرد. عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس��ازي همچنين اعالم كرد: بر اساس اعالم 
كارشناسان شهرداري، احتمال وجود قنات و ريزش 
آن و در ادامه شكس��تگي لوله هاي آب و فاضالب 
دليل فروريزش خيابان در كارگر شمالي بوده است. 
هرچند كه در حفره مورد مش��اهده اثري از ميله يا 
گالري قنات مشاهده نمي شود، اما به هر حال گالري 
قن��ات در زير حفره احتمال امتداد دارد كه موجب 
مكش ذرات خاك در اثر نفوذ آب س��طحي شده و 
در نهايت تشكيل حفره بزرگ را سبب شده است.  
بيت اللهي توضيح داد: احتمال داده مي شود كه بايد 
مسيري از نوع قنات، يا شكاف زيرسطحي منشأ اين 
فروريزش باشد كه موجب شده در اثر آبشستگي، 
مواد و نهش��ته هاي آبرفتي ناشي از شكستگي در 
لوله هاي آب يا فاضالب به نقطه ديگر منتقل شده 
باشند. وي افزود: احتمال تاثير قنات هاي قديمي و 
وجود آن در زير كف حفره و انتقال دانه هاي خاك 
از طريق گال��ري و تونل قنات، احتمالي موجود در 
اين مسير به عنوان يكي از فرضيه هاي اصلي علت 
فروريزش خيابان كارگر شمالي است و بايد بر نقش 
قنوات ته��ران در فروريزش ه��اي رخ داده در اين 
كالن شهر مجددا تاكيد كرد. بيت اللهي گفت: خطر 
فروري��زش و رخداد آن در ته��ران به دليل خواص 
آبرفتي و نهشته هاي س��طحي شهر تهران، وجود 
رگاب ها )فرسايش داخلي( و قنوات، انسداد مسير 
رگاب ها و قنوات به دليل گودبرداري هاي عميق و 
احداث ساختمان هايي با تعداد طبقات زيرزميني 
بيشتر، احداث خطوط مترو عمود بر رشته قنوات 
و رگاب ها، به مراتب بيشتر است. همچنين با توجه 
به رخدادهايي مانن��د فروريزش در خيابان كارگر، 
همانند فروريزش هاي شهران، خيابان پيامبر )ص( 
و چندين فروريزش در امت��داد خيابان مولوي در 
آينده نيز احتمال حوادثي بيش��تر از اين دس��ت 
وج��ود دارد. عض��و هيات علمي مرك��ز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرس��ازي با تاكيد بر اينكه بررسي 
بيشتر فروريزش ها حاكي از تاثير قنوات رهاشده، 
بدون مالك و بدون مسوول و متولي است، در بيان 
پيشنهادهاي مركز براي كاهش خطرات فروريزش 
اعالم كرد: الزام كارفرماي��ان، ناظران و پيمانكاران 
دست اندركار ساخت و ساز به ويژه در ساختمان هاي 
با گود برداري عميق، به حفظ مسير عبور رگه هاي 
آب زير زميني و قنوات و برگردان رگاب قطع شده 
به مسير سابق خود، تعيين مسوول مستقيم قنوات 
و رگاب هاي ش��هر تهران و سپردن مسووليت امور 
قنوات و رگه هاي آب زير سطحي به دستگاه مسوول، 
و تاكيد به مسووالن شركت هاي گاز و نفت و آب در 
خصوص مالحظات ايمني در نق��اط تقاطعي اين 
شريان هابا مسير قنوات و رگه هاي آب، براي كاهش 
مخاطرات فرورويزش موردتاكيد كارشناسان است.

شرط اجراي موفق
ساخت 4 میلیون مسكن

ايرج رهبر، عضو انجمن انبوه سازان با اشاره به برنامه 
ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در دولت سيزدهم، 
گفت: زمين مورد نياز اين تعداد مسكن بايد ۶ ماه اول 
عمر دولت تامين شود. رهبر در گفت وگو با تسنيم با 
استقبال از برنامه ساخت ساالنه يك ميليون مسكن 
در دولت سيزدهم، اظهار كرد: انبوه سازان به عنوان 
ركن اصلي اجراي اين برنامه بايد مقدمات موردنياز 
تحقق اين برنامه از جمله زمين را در اختيار داشته 
باشند. وي ادامه داد: ما نمي توانيم بگوييم مثال 200 
هزار واحد را االن مي سازيم، ۶ ماه ديگر براي 200 
هزار واحد ديگر زمين تامين كنيم. اگر اينگونه باشد 
نمي توانيم سالي يك ميليون مسكن را بسازيم. بايد 
زمين مورد نياز 4 ميليون مسكن طي ۶ ماه اول دولت 
سيزدهم فراهم شود. عضو انجمن انبوه سازان گفت: 
بايد مقدمات كار از همين االن آماده شود تا بتوانيم 
برنامه ساخت ساالنه يك ميليون مسكن را عملياتي 
كنيم. بر اس��اس اين گزارش، به تازگي حبيب اهلل 
طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرسازي از مكان يابي 
40 ش��هرك در كش��ور براي تامين زمين و عرضه 
مسكن خبر داد و گفت: دولت سيزدهم 5 اولويت را 
براي تامين زمين مورد توجه ويژه قرار دهد. به باور 
طاهرخاني، براي تامين زمين طرح دولت سيزدهم 
براي ساخت ساالنه يك ميليون مسكن چند گزينه 
وجود دارد. اولويت اول زمين هاي باير رهاشده داخل 
شهرهاس��ت. اين زمين ها كاربري مسكوني دارد و 
همه زيرس��اخت هاي خدماتي آن فراهم است اما 
منجر به توليد و عرضه مسكن نشده است. وي ادامه 
داد: اقدامي كه براي خانه هاي خالي عملياتي شد بايد 
درباره زمين هاي باير داخل شهرها نيز اجرايي شود. 
در قانون ساماندهي مسكن اين موضوع مورد توجه 
بوده است، اما مكانيزم اجرايي قوي نداشته ضمن 
اينكه جرايمي كه به آن تعلق مي گرفته خيلي ضعيف 
بوده است. معاون وزير راه و شهرسازي با يادآوري 
اينكه در قانون اس��تثنائات زيادي براي زمين هاي 
باير داخل شهرها لحاظ شده است، گفت: به عنوان 
مثال،  زمين هاي 100 متري را اگر ش��خص فاقد 
زمين باشد جز استثنائات است. طاهرخاني تاكيد 
كرد: اولويت اينكه زمين هاي باير را وارد برنامه هاي 
توسعه مسكن كنيم از موضوع خانه هاي خالي هم 
باالتر است. خانه هاي خالي با اجراي قانون مالياتي به 
بازار عرضه مي شود، اما در بخش زمين هاي باير هيچ 
نفعي براي كشور ندارد و نگهداري آن رانت بزرگي 
را براي مالكان به وجود آورده است. وي با بيان اينكه 
زمين ها بدون پرداخت هزينه اي نگهداري مي شود، 
اضافه كرد: بايد با سازوكارهاي تشويقي و تنبيهي، 
اراضي باير داراي كاربري مسكوني داخل شهرها را 
وارد فرآيند توليد و عرضه مس��كن كنيم. وي بيان 
كرد: زمين هاي ديگري در داخل شهرها وجود دارد 
كه كاربري آنها در قالب زندگي هاي شهري نيست. 
مانند انبارها. اين انبارها را مي توان از شهرها خارج 
كرد و در قالب پارك هاي لجستيكي اين اراضي به 
كاربري هاي مسكوني تبديل شده و صرف عرضه 
واحدهاي مسكوني شوند. مديرعامل شركت عمران 
شهرهاي جديد ايران گفت: يا خروج پادگان هاي 
نظامي از شهرها. اين سياس��ت  سال هاست پياده 
شده اما به كندي پيش مي رود. در همه شهرهايي 
كه با معضل تامين زمين و مس��كن روبرو هستيم 
پادگان هايي وجود دارد كه كاركرد معمول و نظامي 
خود را از دست داده اند. ولي هماهنگي سه جانبه اي 
بين متوليان پادگان ها، مجموعه ش��هرداري ها و 
وزارت راه و شهرسازي وجود ندارد تا اين اراضي به 
توليد و عرضه مس��كن اختصاص يابد. طاهرخاني 
اظهار كرد: قانون خروج پادگان ها از شهرها وجود 
دارد و مورد تنفيذ رهبر معظم انقالب نيز قرار گرفته 
است. اين ظرفيت بسيار بزرگي است و با توجه به 
تراكم ساختماني پاييني كه داريم مي تواند فرصت 
 خوبي براي توليد مس��كن باشد. وي با بيان اينكه 
» اين موضوع نيازمند دستور كار ويژه اي وزارت راه 
و شهرسازي و رصد آن توسط كارگروهي است«، 
افزود: در زمان تصدي وزير كنوني راه و شهرسازي 
اين كار س��رعت گرفت اما به نظرم ظرفيت بسيار 
بزرگي اس��ت ك��ه مي تواند براي تامين مس��كن 
پرسنل نظامي و انتظامي مورد استفاده قرار گيرد.

 وي ب��ا بيان اينكه وج��ه بعدي كار ك��ه به نظرم 
مي تواند در دستور كار دولت سيزدهم قرار گيرد 
الحاق اراضي به ش��هرهاي موجود است، تصريح 
كرد: در اين راستا بايد زمين هاي دولتي شناسايي 
شود كه كاركردهاي كشاورزي ندارند. تحقق اين 
موض��وع نيز يك نگاه فعاالن��ه مي خواهد. در اين 
راستا بايد گروهي كار را شروع كنند و ظرفيت هاي 
موج��ود در اراضي اطراف ش��هرها را براي اجراي 
برنامه س��اخت يك ميليون واحد مس��كوني در 
س��ال به ش��هرها الحاق ش��ود. معاون وزير راه و 
شهرسازي با اش��اره به اينكه بافت هاي فرسوده 
را داريم كه بايد در اولويت قرار گيرد، گفت: بايد 
مش��وق هاي مغفول مانده در بخش تسهيالت و 
صدور مجوزهاي س��اختماني م��ورد توجه ويژه 
قرار گيرد. طاهرخاني اولويت بعدي براي تامين 
زمين س��اخت مسكن را ش��هرك ها اعالم كرد و 
افزود: به خصوص در كالن ش��هرها و ش��هرهاي 
بزرگ مس��اله حاد ما محدودي��ت الحاق اراضي 
است. شهرها معموال در مجموعه كشاورزي قرار 
گرفته  و محدود ش��ده اند. اما ب��ا اين حال امكان 
توس��عه منفصل از طريق شهرك ها را داريم. وي 
در اين باره توضيح داد: در ش��هرك ها مي توانيم 
جمعيت زير ۳0 هزار نف��ر را برنامه ريزي كنيم، 
اين برنامه  يكي از دستور كارهاي ويژه مجموعه 
شهرهاي جديد بوده كه در اين راستا حدود 40 
شهرك را در سراس��ر كشور مكان يابي كرده ايم. 
عموما جاهايي كه با معضل تامين زمين و مسكن 
مواجه بوديم از جمله تهران، اردبيل، كردستان، 

شيراز و... مورد توجه قرار گرفته اند.

ماموريت ناممكن براي نوسازي ناوگان هوايي كشور به وزير راه

وارداتهواپيماينوبادورزدنتحريمها!

مجوز تاسيس ايرالين با نرخ هاي گزاف خريد و فروش مي شود

پشت پرده رویش قارچ گونه شركت هاي هواپیمایي
گروه راه و شهرسازي|

بي گمان يكي از معضالت اقتص��اد ايران توزيع رانت 
ميان اف��راد يا گروه هاي خاص اس��ت. ص��دور انواع 
مجوزهاي صنعتي و خدماتي از جمله رانت هاي اقتصاد 
ايران به شمار مي رود. داشتن چنين مجوزهايي حتي 
اگر منجر به راه اندازي صنعت مورد نظر نشود، مي تواند 
آورده و عايدي سرشاري را قسمت فرد يا گروه دارنده 
آن مجوز بكن��د. كمترين عايدي از محل اجاره مجوز 
قسمت آن فرد يا گروه خاص و البته اگر دارنده مجوز، 
فعاليت هاي مقدمات��ي راه اندازي صنعت مورد نظر را 
انجام دهد، مي تواند از انواع مواهب دولتي كه اغلب به 
صورت خيرخواهانه و با نيت مثبت در قوانين و مقررات 
پيش بيني شده اند از قبيل وام هاي ميلياردي و دريافت 
ارزهاي ترجيحي و... بهره مند شود. با چنين زمينه اي، 
طي سال هاي اخير موج جديد و تمايل شديدي براي 
تاسيس ايرالين در كشور راه افتاده است، به گونه اي 
كه مسووالن تصميم گرفتند در سال 1۳۹۸ كفايت 
سرمايه براي تاسيس ايرالين را به 420 ميليارد تومان 
افزايش دهند. هر چند كه هم اينك اين مقدار سرمايه 
با توجه به رشد نقدينگي در كشور و جهش نرخ تورم، 
مبلغ بسيار چشمگيري براي راه اندازي ايرالين نيست.  
در اين حال، آنگونه كه فارس گزارش كرده اس��ت، در  
ادامه داس��تان دنبال دار صدور مجوزهاي تأسيس و 
موافقت اصولي ش��ركت هواپيمايي از سوي سازمان 
هواپيمايي، ب��ه تازگي ش��ركت هواپيمايي ديگري 

تأسيس شده است .
شركت هواپيمايي رهام يكي از شركت هاي هواپيمايي 
تازه تأسيس است كه نام هاي آشنايي و از جمله يكي از 
نمايندگان سابق مجلس در فهرست هيات مديره اين 

شركت هواپيمايي ديده مي شود.

     صدور موافقتنامه اصولي براي  »آران ایر« 
بنابراين گزارش، در كنار شركت هواپيمايي رهام، 
شنيده ها حاكي از صدور موافقتنامه اصولي فعاليت 
ش��ركت هواپيمايي ديگري نيز از س��وي سازمان 
هواپيمايي كشوري است.  شركت هواپيمايي آران 
كه موافقتنام��ه اصولي اخذ كرده، قرار اس��ت با 4 
فروند ايرباس ۳1۹ و با مركزيت شهر رشت شروع به 
فعاليت كند. در نامه سازمان هواپيمايي بابت صدور 
موافقتنام��ه اصولي اين ش��ركت هواپيمايي آمده 
است: با عنايت به درخواست آن شركت جهت صدور 
موافقت اصولي اع��الم مي دارد برابر راي ش��وراي 
عالي هواپيمايي كش��وري مورخ 2۶ ارديبهش��ت 

1400 و با رعايت همه قوانين و مقررات مربوطه از 
جمله مفاد شيوه نامه ش��ماره ۳140، اين سازمان 
با صدور موافقت اصولي براي آن ش��ركت در زمينه 
 FULL ارايه جابه جايي مسافر بار و پست به صورت
AOC با مركزيت فرودگاه رش��ت به مدت ۶ ماه از 
تاريخ صدور نامه موافقت مي شود. در ادامه اين نامه 
سازمان هواپيمايي آمده است: اين موافقت اصولي 
فقط به منظور انجام فرآيند كار صادر ش��ده و پس 
از تكميل و ارايه اس��ناد و مدارك و تهيه تجهيزات 
زيرس��اخت ها و الزامات الزم اس��ت جهت فعاليت 
و بهره ب��رداري در اجراي دس��تورالعمل يادش��ده 
تاييديه هاي فني و عمليات��ي بازرگاني و امنيتي را 
از س��ازمان هواپيمايي كشوري دريافت كنيد؛ اين 
موافقتنامه اصولي فقط براي ورود به فرآيند صدور 
پروانه بهره برداري ارتباط دارد و فاقد هرگونه ارزش 
ديگري از جمله گرفتن امكانات و تسهيالت دولتي 

بوده و غير قابل واگذاري به غير است.

     2  شركت هواپیمایي تازه تأسیس
به دنبال اخذ پروانه بهره برداري

بنابراين گزارش  پيش از اين نيز اعالم ش��د كه  شركت 
هواپيمايي تازه  تأسيس  »آنا« با مركزيت اروميه، قرار 
اس��ت از ۳ فروند بوئينگ ۷۳۷ كالس��يك توليد سال 
1۹۹۹ ميالدي در ناوگان خود استفاده كند  ، اين شركت  
هواپيماي��ي موافقت اصولي را از س��ازمان هواپيمايي 
كشوري دريافت كرده است؛ در نامه سازمان هواپيمايي 
كشوري به اين شركت ذكر شده است كه ۶ ماه مهلت 
دارد تا زيرساخت ها، مدارك و الزامات سازمان را براي 

ورود به فرآيند صدور پروانه بهره برداري آماده كند .

     خبري از زمان آغاز رسمي فعالیت 
طوس ایر نیست

پيش از اين در همين رس��انه قيد ش��د كه شركت 
هواپيمايي طوس، با مركزيت مش��هد وارد صنعت 
هوانوردي ايران خواهد شد ، اين شركت با يك فروند 
ايرباس A۳10 فعاليت خود را آغاز   مي كند و ظاهراً 
دومين ايرباس A۳10 شركت هواپيمايي طوس اير 
با رجيستر احتمالي EP-TOB و رجيستر پيشين 
UK۳1002   جزو ناوگان اين شركت است. اما پس 
از گذش��ت نزديك به 5 ماه از اعالم رسمي تاسيس 
شركت هواپيمايي جديد طوس ، همچنان خبري از 
زمان آغاز رسمي فعاليت اين شركت منتشر نشده 
است، نخستين هواپيماي طوس اير در شامگاه 11 

آبان ماه سال 1۳۹۸ وارد كشور شده بود، پس انجام 
چك و رنگ آميزي در ايران در اوايل مرداد ماه، پرواز 

آزمايشي خود را انجام داد.

     پرو از برنامه اي  شركت هواپیمایي پارس ایر 
فقط با یك فروند هواپیما

بنابراين گزارش ديگر شركت هواپيمايي مورد بررسي، 
شركت هواپيمايي پارس اير  متعلق به  آقاي  ع .ع به عنوان 
يكي از س��هامداران است،  اين شركت منحصراً با يك 
فروند هواپيماي بمباردير پرواز برنامه اي انجام مي دهد 
كه جاي تأمل دارد، تع��داد 2 فروند هواپيماي ديگر 
شركت مذكور اساسًا امكان فعاليت عملياتي ندارند، 
حاال انبار قطعه و غيره هستند.  به عقيده كارشناسان 
هواپيمايي ناقص الخلقه  تشكيل و تاسيس اين شركت ِ
از منظر كفايت سرمايه و تمهيد زيرساخت ها نيز قابل 

توجه بوده و  نيازمند بررسي  است.

     معامله مجوزهاي تأسیس ایرالین
با قیمت هاي گزاف 

به گ��زارش فارس، موضوع صدور مجوز براي تأس��يس 
ش��ركت هواپيمايي، اين روزها به عنوان امتيازي براي 
سازمان هواپيمايي كش��وري محسوب مي شود و از اين 

محل سوءاستفاده هايي هم صورت گرفته است.
پيش از اين ي��ك منبع آگاه در صنع��ت حمل و نقل 

هوايي در اين باره به خبرنگار فارس، گفته بود: چندي 
اس��ت  تمركز بر موضوع صدور مجوزها براي  تأسيس 
ايرالين هاي جديد و رايزني هاي عده اي براي اخذ اين 
مجوزها، زياد ش��ده اس��ت؛ اين موضوع را مي توان به 
مشكالت كنوني شركت ِ دولتي هواپيمايي جمهوري 
اس��المي ايران و موضوع تحدي��د درآمد و اضمحالل 
ش��ركت هاي اصيل تعمي��م داد، ش��ركت هايي كه 
مي توانستند رقيب شركت هاي هوايي در منطقه باشند. 
به گفته وي اساسًا يك جريان و شبكه مشخص ضمن 
تأمين مطامع و منافع فردي و گروهي خود با تاسيس 
قارچ گونه شركت هاي هواپيمايي فاقد زيرساخت طي 
۶ سال گذشته در حال نابودي صنعت هوانوردي كشور 
بوده و به طريق و نحوه اي مشابه، درصدد تكرار تجربه 
تلخ موسسات مالي-اعتباري در اواخر دهه۸0  هستند. 
 وي گفته بود كه كس��ي تاكنون از سازمان هواپيمايي 
كشوري پرسيده است كه شركت هاي هواپيمايي كه 
قبال مجوز گرفتند و فعاليتي نداشتند،  در حال حاضر 
كجا هستند؟  تسهيالت ارزان قيمت و ارزهاي دولتي 
و ترجيحي كه  به اين ش��ركت هاي هواپيمايي تعلق 
گرفت، كجا هزينه شد؟  به گفته وي، در برخي شرايط، 
صدور مجوز تأسيس شركت هواپيمايي امتياز و درواقع 
رانتي است كه از سوي حاكميت صنعت، به برخي افراد 
خاص اعطا مي شود، حتي در برخي موارد موضوع خريد 
و فروش اين مجوزها با قيمت هاي گزاف مطرح مي شود.



قيم��ت بيت كوين موفق به تثبيت در ب��االي ۵۰ هزار 
دالر نش��د و به زير اين ناحيه سقوط كرد. تحليل هاي 
درون شبكه توس��ط موسسه گالسنود نشان مي دهد 
ميزان فعاليت ش��بكه بيت كوين از زم��ان ريزش بازار 
در ماه مه  تاكنون نتوانسته است به قله جديدي برسد 
حتي با وجود آنك��ه بيت كوين در ۳۰ روز اخير بيش از 
۴۵ درصد رش��د قيمت را تجربه كرد. اين مساله نشان 
مي دهد تمايل معامله گران به ويژه معامله گران با ديد 
كوتاه مدت نسبت به بيت كوين بدبينانه تر و تمايل آنها 

به ساير رمزارزها بيشتر شده است. 
روز گذش��ته بيت كوين به زير حمايت ۴۹ هزار دالري 
رسيد، در بازه اي شاهد سقوط قيمت به زير حمايت ۴۸ 
هزار و ۵۰۰ دالري و رسيدن به ۴۷ هزار و ۴۰۰ دالر هم 
بوديم كه به عنوان كف قيمت در اين سقوط عمل كرد. 
۴۸ ه��زار و ۳۰۰ دالر اولين مقاومت پيش روي قيمت 
بيت كوين است. ۴۸ هزار و ۸۰۰ دالر هم به عنوان اولين 
مقاومت پراهميت تلقي مي شود. ۴۷ هزار و ۶۰۰ دالر 
اولين حمايت پيش روي قيمت بيت كوين و ۴۷ هزار و 
۳۰۰ دالر هم يك حمايت كليدي اين ارز ديجيتال است. 
در صورت شكسته شدن ۴۷ هزار و ۳۰۰ دالر، احتمال 
بيشتر شدن س��قوط وجود دارد. در نزديكي ۴۶ هزار و 

۸۰۰ دالر هم يك حمايت ديگر شكل گرفته است. 

     سقوط آلت كوين ها 
به دنبال سقوط بيت  كوين

در ۲۴ ساعت روز گذشته، بازار ارزهاي ديجيتال قرمز 
بوده است. در اين ميان بيت كوين ۳ درصد، ريپل ۵.۶ 
درصد و اتريوم ۴ درصد از ارزش خودش��ان را از دست 
دادند. در حالي كه بيت كوي��ن اخيرا به باالي ۵۰ هزار 
دالر هم صعود كرده بود، نتوانست روز گذشته باالتر از 
۴۸ هزار دالر باقي بماند و تا ۴۷ هزار و ۴۰۰ دالر سقوط 
كرد. بعد از سقوط قيمت بيت كوين، قيمت آلت كوين ها 
هم با كاهش همراه شد. عالوه بر اتريوم و ريپل، ارزهاي 
ديجيتال ديگ��ري نظير پولكادات، س��والنا، كاردانو و 
دوج كوين هم س��قوط هايي ۵ تا ۱۰ درصدي را تجربه 
كردند. قيمت اتريوم با سقوطي آهسته به زير ۳,۳۰۰ 
دالر رسيد. اين ناحيه از اهميت بااليي برخوردار است. 
پس از رسيدن به اين محدوده، اتريوم تا پايين ۳,۲۵۰ 
و ۳,۲۰۰ دالر هم سقوط كرد. در اين روند نزولي شاهد 
تشكيل كف قيمت در ۳,۱۵۰ دالر بوديم. نوسانات فعلي 
قيمت اتريوم از تداوم روند نزولي و كاهش احتمالي تا 
۳,۱۲۰ دالر خبر مي دهد. ۳,۲۲۰ دالر اولين مقاومت 
پي��ش روي اتري��وم اس��ت. ۳,۲۵۰ دالر را مي ت��وان 
پراهميت ترين مقاومت اين ارز ديجيتال در كوتاه مدت 
دانس��ت و پس از آن راه براي ۳,۳۰۰ دالر باز مي شود. 
روند صعودي قيمت كاردانو كه در حال پيش��روي به 
سوي مقاومت ۳ دالري بود، در ۲.۹۲ دالر متوقف شد 
و اي��ن ارز ديجيتال با اصالح قيمت به زير حمايت ۲.۸ 
دالري سقوط كرد. دوج كوين هم ۷ درصد از ارزش خود 
را از دست داد، ۰.۲۵ دالر حمايت اصلي دوج كوين است 
و ۰.۳ دالر به عنوان يك ناحيه مقاومتي عمل مي كند. 
ريپل از ديگر ارزهاي ديجيتالي بود كه با كاهش شديد 
قيمت همراه ش��د. اين ارز ديجيتال ۶ درصد از قيمت 
خود را از دس��ت داده اس��ت. ۱.۰۵ دالر اولين حمايت 

پيش روي ريپل است و عبور از آن ممكن است به كاهش 
تا ۱ دالر منجر شود. ارزش بازار ارزهاي ديجيتال در ۲.۱ 
تريليون دالر و س��هم بيت كوين از بازار ۴۲.۲۵ درصد 
اس��ت. پس از بيت كوين، اتري��وم و كاردانو به ترتيب با 
۱۷.۴۴ و ۴.۱۵ درصد، بيشترين سلطه را در بازار دارند.

     اليحه زيرساخت امريكا ماه 
آينده راي گيري مي شود

اليح��ه مربوط به اخذ مالي��ات از ارزهاي ديجيتال كه 
بدون اعمال تغييرات از س��وي سنا تصويب شده بود، 
قرار اس��ت ماه آينده در مجل��س نمايندگان امريكا به 
رأي گذاشته ش��ود. با اين حال يكي از مقامات وزارت 
خزانه داري امريكا اخيراً گفته اس��ت كسب وكار هايي 
كه امكان تطبيق فعاليت هاي خود را با مقررات جديد 
ندارند، ملزم به ارايه گزارش مالياتي نخواهند بود. قرار 
اس��ت اليحه جنجالي س��رمايه گذاري زيرساختي ۱ 
تريليون دالري سناي امريكا بدون اعمال تغييرات در 
بخش هاي مربوط به دريافت ماليات از ارزهاي ديجيتال، 
براي تبديل ش��دن به قانون، روز ۲۷ سپتامبر )۵ مهر( 
توسط مجلس نمايندگان امريكا به رأي گذاشته شود. 
مجلس نمايندگان زماني ب��ا رأي گيري براي تصويب 
اين اليحه موافقت كرد كه برنامه بودجه ۳.۵ تريليون 
دالري دموكرات ها را ب��ا ۲۲۰ رأي موافق و ۲۱۲ رأي 
مخالف به تصويب رسانده بود. با وجود فشارهاي برخي از 
دموكرات هاي ميانه رو كه به بودجه ۳.۵ تريليون دالري 
رأي مخالف داده بودند، نانسي پلوسي رييس مجلس 
نمايندگان امريكا، اعالم كرد كه تا قبل از ۲۷ سپتامبر 
)۵ مهر( اليحه زيرس��اختي را به تصويب مي رساند. 
پلوسي گفته اس��ت: »تضمين مي دهم كه تا قبل از 

۲۷ س��پتامبر )۵ مهر( اليحه دوحزبي زيرس��اختي 
را تصوي��ب كن��م. اي��ن كار را ب��ا تكيه ب��ر حمايت 
دموكرات هاي مجلس نمايندگان انجام خواهم داد.« 

      اخذ ماليات از فعاليت هاي مرتبط 
با ارزهاي ديجيتال

اواخر ژوييه )تي��ر( مقرراتي مربوط به دريافت ماليات 
از ارزهاي ديجيتال در روزهاي پاياني بررس��ي اليحه 
زيرس��اختي به اين طرح اضافه شد. بر اساس مقررات 
جديد قرار اس��ت ۲۸ ميليارد دالر از منبع مالي مورد 
نياز براي اجراي اين طرح با اخذ ماليات از فعاليت هاي 
مرتبط با ارز ديجيتال تأمين شود. متن غيرمنطقي اين 
اليحه شوكي جدي را به بدنه جامعه ارز ديجيتال وارد 
كرد. كارشناسان معتقدند كه اين طرح اعتبارسنج هاي 
ش��بكه هاي مبتني بر اثبات سهام و توسعه دهندگان 
پلتفرم ه��اي ارز ديجيتال را ملزم ب��ه رعايت مقررات 
س��خت گيرانه مربوط به ارايه گزارش ه��اي مالياتي 
مي كند و اين در حالي اس��ت كه اين كس��ب وكارها 
ش��رايط الزم براي انطباق فعاليت هاي خود با قوانين 
جدي��د را ندارند. اوايل اوت )مرداد( به نظر مي رس��يد 
كه س��ناتورهاي امريكا عزم خود را ج��زم كرده اند تا 
اصالحيه اي را به تصويب برسانند كه به طور مشخص 
اعتبارس��نج ها و توس��عه دهندگان پلتفرم ه��اي ارز 
ديجيتال را از ارايه گزارش مالياتي معاف مي كند، اما 
به دليل مخالف��ت يكي از س��ناتورها، اين طرح بدون 
هيچ تغييري توسط سناي امريكا به تصويب رسيد. با 
اين حال گفته هاي يكي از مقامات وزارت خزانه داري 
س��بب اميدواري جامعه ارز ديجيتال ش��ده است. او 
به ش��بكه سي ان بي س گفته اس��ت كسب وكار هايي 

كه امكان تطبيق فعاليت ه��اي خود با مقررات جديد 
را ندارند، ملزم به اراي��ه گزارش مالياتي نخواهند بود. 
اين مقام ناش��ناس گفت وزارت خزانه داري قصد دارد 
تا ب��ا انجام تحقيقاتي دقيق، مش��خص كند كه كدام 
كسب وكارهاي فعال در صنعت ارز ديجيتال مي توانند 
فعاليت هاي خ��ود را با مقررات جديد مطابقت دهند. 
گفته هاي اين مق��ام وزارت خزان��ه داري تا حدودي 
باعث اطمينان خاطر جري بريتو، مدير اجرايي كوين 
سنتر شده است. او گفته است مطابق با متن فعلي اين 
اليحه، بايد تمامي تراكنش ها و معامالت مربوط به ارز 
ديجيتال گزارش شوند. بريتو به اين موضوع هم اشاره 
كرد كه تراكنش هاي ارز ديجيتال كه بيش از ۱۰ هزار 
دالر ارزش دارند، بايد همراه با اطالعات شخصي طرف 
مقابل، به اداره درآمد داخلي امريكا گزارش شوند. مدير 
اجرايي كوين سنتر گفته است: »خوشحالم كه به نظر 
مي رسد وزارت خزانه داري مي خواهد به اين موضوع 
پي ببرد، اما لطفًا اين حرف ها را نپذيريد كه مي گويند 
جامعه ارز ديجيتال بيش از حد به اين مقررات واكنش 
نشان داده است.« كريس��تين اسميت، مدير اجرايي 
انجمن بالك چين امريكا، در واكنش به تصويب اليحه 
زيرساختي بدون اعمال تغييرات، گفته است اين اتفاق 
يك اقدام ناموفق بوده اما غافلگيركننده نيست. اسميت 
در اين باره مي گويد: »با اين وجود اين پايان كار نخواهد 
بود. م��ا در انجمن بالك چين به همراه ۴۶ ش��ركت 
تازه نفس جامعه ارز ديجيتال در سراسر كشور، عزم خود 
را جزم مي كنيم تا از آزادي فناوري و تنظيم قوانين در 
جهت منافع صنعت ارز ديجيتال حمايت كنيم، هم در 
اين مورد خاص كه به مسائل مالياتي مربوط مي شود و 

هم در سياست گذاري هاي كالن ارز ديجيتال.« 

خبر
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زير پوست تشكيل كابينه
مجموعه اي عوامل باعث شده تا تحليلگران اين واقعيت را 
گوشزد كنند كه چنانچه هرچه سريع تر برجام در مسير 
احيا ق��رار نگيرد و دالرهاي نفتي مورد نياز وارد كش��ور 
نشود، اقتصاد ايران با آسيب هاي فراواني روبه رو خواهد 
شد و تكانه هاي تورمي تداوم خواهد داشت. در اين شرايط 
دولت سيزدهم يك راه حل كوتاه مدت در پيش دارد كه 
از طريق آن مي تواند به طور مقطعي بخش��ي از نيازهاي 
خود را پوشش دهد. فروش اوراق و فروش امالك دولتي 
به بخش خصوصي اي��ن رويكرد كوتاه مدت اس��ت كه 
مي تواند نسبت به اجراي آن اقدام كند. البته بر باد دادن 
اعتماد عمومي مردم در بورس باعث شده تا عرضه سهام 
ش��ركت هاي دولتي از طريق بازار س��رمايه، چشم انداز 
روشني نداشته باش��د. در اين شرايط فروش اوراق يگانه 
راه پيش روي دولت است تا از طريق آن بخشي از نيازهاي 
بودجه اي خود را پوشش دهد. معتقدم نهادهاي حاكميتي 
مانند بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان امام، آستان 
قدس و س��اير نهادها بايد در يك چنين شرايطي بايد به 
كمك دولت بيايند و به او كمك كنند تا بتواند در اين برهه 
حساس بخشي از نيازهاي دولت را پوشش دهند. به هر 
حال نهادهاي اقتصادي فراواني در كشورمان وجود دارند 
كه سال هاست از معافيت هاي گسترده اي بهره مي برند. 
شرايط فعلي موعد مناسبي است كه اين نهادها مي توانند 
تعهد خود را نسبت به مشكالت اقتصادي و معيشتي كشور 

نشان دهند و در اين روزها به كمك اقتصاد كشور بيايند.

ديگر بهانه اي در كار نيست
بايد هر چه سريع تر پروسه حل معضالت و آغاز نهضت 
پيشرفت را آغاز كنند. واقع آن است كه مردم اين روزها 
با حذف اقالم فراواني از س��فره مصرفي خود مواجهند 
از س��وي ديگر گراني اجاره و رهن مسكن باعث شده تا 
خانواده هاي ايراني براي تامين مس��كن حداقلي نيز با 
مشكل مواجه باشند. دولت همان  طور كه وعده داده بايد 
برنامه ساخت بيش از يك ميليون مسكن در سال را آغاز 
كند تا از طريق بهبود عرضه در حوزه مسكن، تعادل را به 
اين حوزه بازگرداند. يكي ديگر از وعده هاي مهم دولت 
عدالت محوري و مقابله با فساد و رانت است. در اين مسير 
مجموعه عواملي كه ممكن است باعث افزايش سوداگري و 
سودجويي شود بايد ساماندهي شود تا ظرفيت هاي كشور 
در مسير حل مشكالت به كار گرفته شوند و برخي افراد 
و جريانات نتوانند از طريق مناسبات ارتباطي و نفوذ افراد 
خاص به ظرفيت هاي تسهيالتي و ارزي كشور دسترسي 
پيدا كنند و از اين طريق سودهاي كالن به جيب بزنند. 
مجلس مجموعه اين عوامل را مدنظر دارد و تالش خواهد 
كرد، نظارت مستمري بر عملكرد ساختارهاي اجرايي 
داشته باشد تا تصميم سازي ها متناسب با نيازهاي كشور 

عملياتي شوند.

در فضيلت جهل در بورس
 سرمايه گذاران و سهامداران بايد هم استراتژي خريد و هم 
استراتژي فروش برخوردار باشند. اين استراتژي ها بعد از 
آموزش و تجربه خريد و فروش و معامالت مكرر خودشان 
را نشان خواهند داد. سرمايه گذاران بعد از ورود به سهم، 
بايد به س��هم زمان بدهند، تا در مس��يري كه متصورند 
حركت كنند. بعد از خريد سهم، افراد بايد تنها به بررسي 
و چك كردن اطالعات بنيادين و تكنيكالي بپردازند و به 
وس��يله جعبه ابزاري كه افراد براي خودشان مي سازند 
)همان استراتژي خريد و فروش كه به مثابه جعبه اي از 
معيارهاي بنيادين و تكنيكالي و مالي- رفتاري اس��ت( 
وضعيت سهام خود را دنبال كنند. جست وجوي بي مورد 
صفحات وب و شبكه هاي اجتماعي، تماس هاي متعدد با 
مديريت امور سهام شركت، تماس هاي متعدد با دوستان 
يا مشاوران و كارگزاري ها براي شنيدن جمالتي در مقام 
تاييد شايعات يا به دست آوردن اطالعات جديد، نشانگر 
اين اس��ت كه فرد در ميان نوسانات همچون يك تخته 
در دريا ش��ناور است، بدون اينكه مقصد را در نظر گرفته 
باشد. اگر افراد با برنامه و دليل و براساس يك استراتژي 
مش��خص وارد بازار بورس شده باشند تا زماني كه اصول 
سرمايه گذاري شان در بازار نقض نشده نبايد بازار را ترك 
كنند. نبايد اطالعات اضافي و بي مورد بازار طال و مسكن 
و دالر و... را مبناي معامالت و ورود و خروج به بورس قرار 
داد. نيازي به خواندن مقاله هاي نامعتبر وجود ندارد. نبايد 
با افراد غيرمتخصص مشورت كرد. هر چقدر نسبت به اين 
اطالعات جهل بيشتري وجود داشته باشد از معامالت 
بورس و روند سهام خود لذت بيشتري مي توان كسب كرد. 
به نظر مي رسد ديگر وقت آن رسيده باشد تا سرمايه گذاران 
و سهامداران بازار سرمايه درك تازه اي نسبت به بايدها و 
نبايدها و هنجارها و ناهنجاري هاي بازار سرمايه پيدا كنند.

حجم بسته هاي اينترنتي
چطور مصرف مي شود؟ 

از عوام��ل موثر ب��ر افزايش ميزان مص��رف اينترنت در 
س��ال هاي اخير مي توان به افزايش حجم وب سايت ها، 
افزايش كيفيت تصاوير و ويديوهاي آنالين، افزايش كيفيت 
تصاوير و ويديوهاي مورد استفاده در شبكه هاي اجتماعي، 
افزايش مصرف اينترنت اپليكيشن ها و نرم افزارها و انجام 
به روزرس��اني هاي مكرر اش��اره كرد. به گزارش ايسنا، 
براساس مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در 
سال ۱۳۹۵، س��قف تعرفه هر كيلوبايت اينترنت براي 
سيم كارت هاي دايمي ۰.۴ ريال و براي سيم كارت هاي 
اعتباري ۰.۶ ريال تعيين شده است. بدين معني كه هزينه 
يك گيگابايت اينترنت در سيم كارت هاي دايمي براساس 
تعرفه عادي حدود ۴۰ هزار ريال و براي خطوط اعتباري 
حدود ۶۳۰ هزار ريال است اما اپراتورهاي تلفن همراه به 
منظور رفاه حال مشتركان بسته هاي تشويقي اينترنتي 
را با تخفيف مناسبي تعريف و از طريق كانال هاي مختلف 
)كدهاي دس��توري USSD، پورتال رس��مي اپراتور و 
ساير پورتال هاي فروش، اپليكيش��ن ها( در اختيار آنها 

قرار مي دهند.

كره جنوبي قانون »آنتي گوگل« 
را تصويب مي كند

كميت��ه اي در پارلم��ان كره جنوب��ي راي به تصويب 
اليحه اي به نام »قانون آنتي گوگل« داد تا با س��اختار 
درياف��ت كارم��زد اپ اس��تورهاي اپ��ل و گ��وگل از 
توسعه دهندگان نرم افزار مقابله كند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، كميته قضايي پارلمان كره جنوبي درباره 
تصويب قانوني جديد براي اصالح قانون »كسب وكار 
ارتباطات« اين كشور رأي گيري كرد كه اجازه نمي دهد 
شركت هايي مانند اپل و گوگل توسعه دهندگان نرم افزار 
را وادار به استفاده از سيستم هاي پرداخت آنالين خود 
و در نتيجه پرداخت كارم��زد به آنها كنند. اين اليحه 
»قانون آنتي گوگل« نام گرفت��ه كه هدف آن كنترل 
اپراتورهاي اپ اس��تور با قدرت برتر در بازار است. پس 
از تأييد كميته قضايي پارلمان ك��ره جنوبي، اكنون 
نمايندگان كره جنوبي بايد در پارلمان به آن رأي دهند. 
اپل و گوگل به دليل ساختار درآمدزايي اپ استورهاي 
خود با انتقادات گس��ترده اي در سراس��ر جهان روبرو 
هستند. بر اساس اين س��اختارها، توسعه دهندگان 
نرم افزار در پلتفرم هاي فروش اپ اين شركت مجبور 
هستند از سيس��تم هاي پرداخت در اپليكيشن اپل و 
گوگل استفاده كنند و به ازاي هر خريد داخل اپ ۳۰ 
درصد كارم��زد پرداخت كنند. اپ��ل در بيانيه در اين 
باره اعالم كرد: »تصويب اليح��ه مذكور كاربراني كه 
كاالهاي ديجيتال را از فروشگاه هاي ديگري مي خرند 
را در معرض خطر كالهبرداري قرار مي دهد و عالوه بر 
آن حفاظت ه��اي مربوط به حريم خصوصي را ناديده 
مي گيرد. در كنار اين موارد چنين قانوني اعتماد كاربران 

به خريدهاي اپ استوري را خدشه دار مي كند.« 

تجليل همراه اول از 
مدال آوران كشتي در المپيك

به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، صبح روز چهارشنبه سوم شهريورماه ۱۴۰۰، در 
مراسمي با حضور مديرعامل همراه اول، از مدال آوران 
كشتي آزاد و فرنگي در المپيك ۲۰۲۰ توكيو تقدير شد. 
در اين مراسم كه مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه 
اول، عليرضا دبير رييس فدراسيون كشتي، غالمرضا 
محمدي سرمربي تيم ملي كشتي آزاد در المپيك توكيو، 
محمدرضا گرايي قهرمان طاليي كشتي فرنگي، حسن 
يزداني قهرمان نقره اي كش��تي آزاد، اميرحسين زارع 
قهرمان برنزي كشتي آزاد و محمدهادي ساروي قهرمان 
برنزي كش��تي فرنگي المپيك توكيو حضور داشتند، 
مديرعامل همراه اول با اعطاي لوح تقدير و تنديس از 
رييس فدراسيون، سرمربي كش��تي آزاد و مدال آوران 
كشتي آزاد و فرنگي كشورمان در المپيك توكيو تقدير 
كرد. در اين مراسم مديرعامل همراه اول با بيان اينكه در 
ساليان اخير اين اپراتور از حوزه هاي مختلف حمايت 
كرده است، اظهار داشت: همراه اول حدود ۱۰۲ ميليون 
سيم كارت دست مردم دارد كه از جمعيت كشور بيشتر 
بوده و حدود ۶۰ درصد سهم بازار از آن اين اپراتور است.

اخ��وان با تاكيد بر اينكه حمايت اي��ن اپراتور از ورزش 
كشتي تبليغاتي نيست گفت: حمايت ما از كشتي در 
راستاي مسووليت اجتماعي است. وي افزود: پيش از اين 
نيز در راستاي مسووليت اجتماعي، شبكه دانش آموزي 
»ش��اد« را راه اندازي كرديم كه تمامي بخش هاي آن 
به صورت رايگان تحوي��ل وزارت آم��وزش و پرورش 
شد. هم اكنون حدود ۱۴ ميليون دانش آموز در كشور 
وجود دارد كه حدود ۱۲ ميليون آنها از »شاد« استفاده 
مي كنند. مديرعامل همراه اول با بيان اينكه كشتي هسته 
ورزش كشور اس��ت، از ادامه حمايت اين اپراتور از اين 
ورزش خبر و نويد داد كه از برنامه هاي استعداديابي در 
اين ورزش نيز حمايت مي كند. رييس فدراسيون كشتي 
نيز در اين مراسم ضمن تشكر از حمايت هاي همراه اول 
از ورزش كشتي در دو سال اخير اظهار داشت: وقتي 
فدراسيون را تحويل گرفتيم بدهي سنگين داشت و 
آقاي اخوان مثل يك برادر در كنار فدراس��يون قرار 
گرفت و رفيق روزهاي بد ما بود. وي افزود: در ابتداي 
كار اين فدراسيون در رده بندي هاي جهاني وضعيت 
خوبي نداشتيم؛ ولي االن با حمايت هاي همراه اول 
جايگاه بهتري داريم؛ به طوري كه در مسابقات اخير 
جوانان جهان در رشته آزاد با ۵ مدال طال قهرمان و در 
رشته فرنگي نايب قهرمان شديم. گفتني است همراه 
اول در دو س��ال اخير حامي تيم هاي ملي كشتي 
آزاد و فرنگي كشور بوده كه اين تيم ها موفقيت هاي 

بسياري در مسابقات جهاني و آسيايي داشته اند.

تقدير بيش از 1000 هيات
از همراه اول

به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، بيش از يك هزار هيات مذهبي كه در دهه نخست 
محرم امس��ال از خدمات همراه اول استفاده كردند، با 
ارس��ال نامه اي از طريق پنل خدمات موسسه عقيق از 
همراه اول تقدير كردند. در بخشي از اين نامه كه خطاب 
به دكتر اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول نوشته شده، 
آمده است: »محرم امسال كه براي دومين سال متوالي، 
هيات ها با محدوديت هاي كرونايي روبرو بودند، خدمات 
همراه به مجالس سيدالشهدا عليه السالم كه از طريق 
پنل خدمات عقيق تخصيص داده شد، قابل تحسين 
و تقدير بود. فراهم آوردن زيرساخت هاي پخش زنده 
هيات ها بر بستر تلفن همراه، توزيع ماسك در مجالس 
و اهداي اينترن��ت رايگان كمك ش��اياني به مديران 
هيات هاي مذهبي كرد.« محرم امس��ال پخش زنده 
هيات هاي مذهبي سراسر كشور در پلتفرم هاي روبيكا 
و آيگپ با استقبال چشمگير كاربران روبرو شد و بيش 
از ۶٠ ميليون مشاهده به دست آورد. همچنين بيش از 
٢ ميليون ماسك بهداشتي و بيش از ۲۰۰۰ گيگابايت 
اينترنت رايگان به هيات هاي مذهبي تخصيص داده شد.

به دنبال سقوط بيت كوين به زير ناحيه ۵۰ هزار دالر، ساير ارزهاي ديجيتال هم سقوط كردند

بيت كوين ۵۰ هزاري دوام نياورد

نقش اينفلوئنسرها در تغيير عادات ذهني
يك پژوهش��گر امريكاي��ي حوزه فناوري با تش��ريح 
تاثيرات فرهنگي فناوري هاي امروزي نظير شبكه هاي 
اجتماعي، معتقد است كه رسانه هاي اجتماعي كاربران 
را به ش��فافيت در مورد زندگي خصوصي خود عادت 
داده اند. به گزارش مهر، كارب��ران در جوامع امروزي، 
هرچه بيشتر با مصاديق مختلف استفاده از پلتفرم هاي 
بزرگ اينترنتي زندگي مي كنند، تأثيرات فرهنگي و 
اجتماعي آنها را بيشتر و بهتر لمس مي كنند. به عقيده 
طيف گسترده اي از جامعه شناسان و كارشناسان حوزه 
فناوري، اثرات يادشده بايد بيش ازپيش جدي گرفته 
شوند و مورد بررس��ي دقيق تر قرار گيرند. كريستين 
روزن - ريي��س مجمع دان��ش، فن��اوري و فرهنگ 
در موسس��ه مطالعات فرهنگ دانش��گاه ويرجينيا، 
طي مقاله اي به موضوع اثرات بي ش��مار اس��تفاده و 
افزايش نقش ش��بكه هاي اجتماعي در زندگي افراد 
بر فرهنگ پرداخته است. وي بر اين عقيده است كه 
معماري يك پلتفرم اجتماعي، مي تواند بر عادات و 
انديشه هاي كاربرانش تأثير بگذارد. بي شك بسياري 
از اين تاثيرات آسيب زا هستند و متخصصان سعي 
دارند با برخي پيشنهادات نظارتي با مشكالت ناشي 
از اين فرآيند، دست و پنجه نرم كنند. اين در حالي 
اس��ت كه محدوديت هاي بسياري در مسير صدور 
دس��تورات قانوني وجود دارد و الزام ش��ركت هاي 
فن��اوري به تأمل ج��دي در مورد عملك��رد و تأثير 
فعاليت ش��ان مي تواند تأثير حداكثري در كاهش 

آسيب ها و ارتقاي مزاياي موجود داشته باشد.

     تأثيرات فرهنگي فناوري هاي امروزي
از زمان شكل گيري تدريجي پلتفرم هاي شاخصي چون 
فيس بوك، گوگل و توييت��ر، تحليل هاي مختلفي در 
مورد تأثير فرهنگي آنها شكل گرفته است. اكثر روايات 
خوش بينانه، در اين زمينه، مدعي هستند كه مانند همه 
فناوري هاي بديع گذشته مثل چاپخانه، تلگراف، راديو 
و تلويزيون، جامعه نهايتًا در اس��تفاده از اينترنت نيز به 
نوعي تعادل مفيد خواهد رسيد و اثرات مخرب موجود 
در اثر استفاده از اينترنت، تنها منحصر به اين نوع خاص 
از تكنولوژي نبوده و چنين مخاطراتي همواره در تعامل 
فرد با فناوري، وجود داشته است. رويكرد يادشده، ديدگاه 

مورد حمايت پلتفرم ها و مديران شركت هاي فناوري 
مستقر در سيليكون ولي است. اين ديدگاه در بلندمدت 
سبب كاهش قوانين محدود كننده پلتفرم ها مي شود و 
اكثر كاربران براي توجيه استفاده افراطي از رسانه هاي 

اجتماعي، بيشتر مايل بر پذيرش اين ديدگاه هستند.

      چرا فناوري هاي جديد مخرب ترند
اين در حالي اس��ت كه در سال هاي اخير و پس از وقوع 
چند حادثه، مانند رسوايي هاي نقض حريم خصوصي 
از سوي شركت ها و حواشي انتخابات رياست جمهوري 
۲۰۱۶ امريكا، روايتي جدي��د و واقع بينانه تر در مورد 
اثرات ش��بكه هاي اجتماعي مطرح ش��د. بسياري از 
متخصصان در واكنش به وقايع يادشده، به اين نتيجه 
رسيدند كه تاثيرات ناشي از طي شدن فرآيند سازگاري 
ما با اينترنت، پديده اي متفاوت نسبت به فناوري هاي 
گذشته است و مي تواند بس��يار مخرب باشد. افزايش 
شتاب رشد شركت هاي متولي فناوري هاي نوظهور در 
سال هاي اخير، امري انكارناپذير است. به عنوان مثال، 
شركت گوگل كه در سال ۱۹۹۸ تأسيس شد، اكنون به 
موتور جست وجوي انحصاري اينترنت بدل شده است. يا 
فيس بوك كه تأسيس آن به سال ۲۰۰۴ بازمي گردد، 
امروز بيش از ۲.۵ ميليارد كارب��ر فعال دارد. تقريبًا 
همه ش��هروندان در اياالت متح��ده از تلفن همراه 
هوش��مند استفاده مي كنند و بيش��تر افراد زير ۳۰ 
سال، ساعت ها از روز خود را در شبكه هاي اجتماعي 
مي گذرانند. آمارها نشان مي دهد كه ميزان پذيرش 
فناوري ها از س��وي جوامع در مقايس��ه با دوره هاي 
پيشين، سرعتي شگفت انگيز يافته است. پلتفرم ها 
نيز در راستاي تداوم اين روند، سرعت نوآوري را بر 
هر چيز ديگري اولويت داده اند. ش��ركت فيس بوك 
نمونه اي از فرآيند يادش��ده محسوب مي شود. اين 
شركت به عنوان يك پلتفرم اجتماعي آغاز به كار كرد 
و به مرور با خريد استارت آپ هايي چون واتس اپ و 
اينستاگرام، اقدام به توس��عه دامنه خدمات خود و 
ايجاد انحصار شديد در فضاي بازار فناوري شد. اين 
در حالي اس��ت كه مارك زاكرب��رگ در ادامه پروژه 
بلندپروازانه ارز ديجيتال اختصاصي خود را نيز كليد 
زد و در صنعت توليد گجت هاي فناوري نيز وارد شد.

     برنامه هاي تشويقي براي كاربران 
و بروز آسيب هاي فرهنگي

رشد و توسعه يك كسب و كار نوآورانه با موانع قانوني مواجه 
نيست؛ اما شتاب رشد ش��ركت هاي بزرگ فناوري، اين 
سوال را در ذهن ايجاد مي كند كه برنامه هاي پلتفرم ها 
براي تشويق هر چه بيشتر كاربران به گذراندن وقت در 
فضاي مجازي تا چه حد سبب بروز آسيب هاي فرهنگي 
خواهد شد. در طول ۲۰ س��ال اخير، فعاليت بسياري از 
فعاليت هاي تجاري به فضاي مجازي انتقال يافته است. 
همين امر سبب تعطيلي بسياري از فروشگاه هاي فيزيكي 
در اثر افزايش تمايل مردم به خريد آنالين شده است. از 
سوي ديگر، توس��عه پلتفرم هاي »VoD« نيز تحوالت 
بديعي در صنعت سينما و موس��يقي ايجاد كرده است. 
موسسات تبليغاتي و دفاتر انتشارات نيز از ديگر بنگاه هاي 
اقتصادي آسيب ديده در اثر توسعه پلتفرم هاي اينترنتي 
هستند. گسترش فعاليت ها در بستر اينترنت، گزينه هاي 
بيش��تري در اختيار مصرف كنندگان قرار داده و درك 

پلتفرم ها از سليقه كاربران را افزايش مي دهد.

     وقتي آفالين بودن معنا ندارد
در سال هاي ابتدايي تولد شبكه اينترنت، مي توانستيم 
با اطمينان ميان فضاي فيزيكي و مجازي تمايز قائل 
ش��ويم؛ اما در ش��رايط كنوني، با قدرت يافتن و نفوذ 
تلفن هاي همراه هوش��مند، عماًل آفالين بودن براي 
كاربران بي معنا ش��ده اس��ت. به مرور، افزايش زمان 
صر ف شده توسط كاربران در فضاي مجازي، تمايل 
اقشار جوان جامعه به حضور در فعاليت هاي جمعي 
را كاه��ش داده و كنش ف��رد در تقابل با مس��ائل 
مختلف اجتماع��ي را به »كمپين ه��اي آنالين« و 
»هشتگ« زدن در رس��انه هاي اجتماعي محدود 
ساخته اس��ت. پلتفرم هاي ش��اخص جهان مانند 
فيس بوك در مراكز سياس��ت گذاري خود، اقدام به 
طراحي تجربه كاربري براي كاربران خود مي كنند. 
هدف اين برنامه ريزي دقيق، به حداكثر رس��اندن 
زمان حضور فرد در پلتفرم، با اس��تفاده از داده هاي 
جمع آوري شده از رفتار وي است؛ به عبارت ديگر، 
شبكه هاي اجتماعي، محتواي جذاب براي هر كاربر 
را شناسايي كرده و بيشتر براي فرد نمايش مي دهد.

      نقش اينفلوئنسرها در شست وشوي 
ذهني كاربران

عالوه بر تمام موارد ذكر شده، شايد بتوان مهم ترين اثر اين 
پلتفرم ها در جامعه را قدرت فرهنگي آنها در شكل دهي به 
عادات ذهني كاربران دانست. يكي از تغييرات چشمگير 
ناش��ي از نظارت مداوم اين پلتفرم ها بر رفتار ما، تبديل 
اطالعات بخ��ش عمده زندگي روزمره بيش��تر مردم به 
نوعي داده عمومي است. اين سطح از هم رساني اطالعات 
شخصي با ديگران، پيش از اين در طول تاريخ، هرگز 
در اين مقياس، وجود نداش��ته است؛ به عبارت ديگر، 
رس��انه هاي اجتماعي كاربران را به شفافيت در مورد 
زندگي خصوصي خود عادت داده اند. امري كه تا پنجاه 
سال پيش كاماًل غيرقابل تصور بود. تحوالتي اينچنيني، 
شناخت ما از حريم خصوصي، تعامالت فردي، تمايل 
به جلب توجه و درك نسبت به ميزان اعتبار پديده هاي 
اجتماعي را تغيير داده است. بسياري از كارشناسان 
معتقدند كه »اينفلوئنسر«هاي موفق در پلتفرم هايي 
چون اينستاگرام، در حال شكل دادن به اشكال تازه اي 

از ارزش هاي اجتماعي و اخالقي هستند.

     چه بايد كرد؟
با پذيرش فرض صحت ديدگاه واقع بينانه در مورد تأثير 
فرهنگي پلتفرم هاي آنالين، پرسشي بنيادين در ذهن 
مخاطبان و سياست گذاران شكل مي گيرد: در مواجهه 
با قدرت يابي فرهنگي شركت هاي فناوري، چه مي توان 
كرد؟ بحث پيرامون اين سوال، همواره به چالش قديمي 
لزوم يا عدم لزوم تش��ديد نظارت دول��ت بر فعاليت 
پلتفرم ها ختم مي شود. تا به امروز، پژوهش هاي حقوقي 
بسياري در مورد نهادها و چارچوب هاي نظارتي براي 
محدودسازي فعاليت پلتفرم هايي چون فيس بوك، 
صورت پذيرفته اس��ت و قوانين مختلف تدوين شده 
براي نظارت بر شركت هاي فناوري، در سطح جهان 
حاصل همين پژوهش ها محسوب مي شود. تالش هاي 
ياد ش��ده، براي ايجاد قوانين موثر و راهگشا در اين 
زمين��ه، همچنان ادام��ه دارد و در اغلب جوامع، به 
واسطه اثرات مثبت به جاي مانده از نظارت مفيد بر 
فعاليت شبكه هاي اجتماعي، پژوهش در خصوص 

افزايش و تداوم اين نظارت، همچنان ادامه دارد. 



تعادل |
پس از آنكه معاون اول رييس جمهور عنوان كرد كه 
بايد هر صنفي در قيمت گ��ذاري و نظارت بر توليد 
كااله��اي مورد نياز م��ردم به ويژه ش��ير و لبنيات 
داراي اختي��ارات كافي باش��د، در م��دت كوتاهي 
شاهد افزايش ۵۰ درصد قيمت برخي از محصوالت 
لبني بوديم. اما نارضايتي از تصميم بر آزادس��ازي 
قيمت ها در حالي انجام ش��ده كه به باور سخنگوي 
انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران، اگر نرخ ها 
همچنان دستوري بود افزايش قيمت لبنيات بيشتر 
از اينها در بازار اتفاق مي افتاد. البته اين مقام صنفي، 
جهش قيمت با توجه به مدت ها سركوب و دستوري 
بودن بازار را امري طبيعي دانست و پيش بيني كرد 
تا پايان شهريور قيمت ها متعادل شود. اما در مقابل 
دبي��ر انجمن صنايع فرآورده ه��اي لبني مي گويد، 
صناي��ع لبني كش��ور حتي اگر از فش��ار مداخالت 
دولتي خالص ش��ود، كاهش قدرت خريد مردم در 
بازار گريبانگير آنها مي شود. او بر اين باور است كه به 
زودي مداخالت دولتي به خودي خود بي اثر خواهد 
شد؛ به اين دليل كه تورم، هزينه هاي توليد و قيمت 
تمام شده كاال را آنچنان افزايش خواهد داد كه عمال 
نيازي به دخالت دولت در بازار نخواهد بود. به گفته 
او، افزايش قيم��ت كاالها و عدم تطابق آن با قدرت 
خريد خانوار، تقاضا را كاهش داده و به معضلي براي 
شركت هاي توليدي تبديل خواهد شد؛ به عبارتي 

بهتر صنعت لبني بدون مشتري مي ماند. 

      قيمت لبنيات متعادل مي شود؟ 
چندي پيش معاون اول رييس جمهور در جلسه اي 
مشترك با وزير جهادكشاورزي دستور داد تا ضمن 
تشكيل جلسات فوري در هفته هاي آتي به منظور 
بررس��ي راهكارهاي كوتاه مدت و سريع جلوگيري 
از افزايش قيمت ش��ير و لبنيات مصرف عام مردم، 
عوامل اصلي افزايش ناگهاني قيمت شير در روزهاي 

گذشته پيگيري و بررسي شود.
وي در اين جلس��ه عنوان كرد؛ باي��د هر صنفي در 
قيمت گذاري و نظ��ارت بر توليد كاالهاي مورد نياز 
مردم به ويژه ش��ير و لبنيات كه س��هم عمده اي در 
تامين س��المت م��ردم دارد، داراي اختيارات كافي 
باشد. فعاالن صنعت لبني از اين سخنان؛ خارج شدن 
لبنيات از قيمت دستوري برداشت كرده اند و منتظر 
تصميم شوراي تعيين قيمت محصوالت كشاورزي 
نماندند. حاال مدتي است كه دامداران و صنايع لبني 
بر اس��اس آنچه خود به عنوان برآورد از هزينه تمام 
شده توليد دارند شيرخام را خريد و فروش  و قيمت 

لبنيات را طبق آن تعيين مي كنند.
اين اتفاق در م��دت كوتاهي افزايش تا ۵۰ درصدي 
قيمت برخي از محصوالت لبني را رقم زده اس��ت و 
در چند روز گذش��ته بارها شاهد نوسانات قيمت در 

محصوالت بوده ايم. 
نارضايتي از تصميم بر آزادسازي قيمت ها در حالي 
اس��ت كه به اعتقاد         محمدرضا بني  طبا، سخنگوي 
انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران؛ اگر نرخ ها 
همچنان دستوري بود افزايش قيمت لبنيات بيشتر 
از اينها در بازار اتفاق مي افتاد. وي با يادآوري اينكه 
با افزايش قيمت مصوب خريد شيرخام افزايش ۶۰ 

تا ۷۰ درصدي قيمت لبنيات پيش بيني مي ش��د، 
افزود: اما اكنون در ب��ازار رقابتي، قيمت ها به مرور 
به تعادل خواهد رس��يد و حداكثر افزايش قيمت با 
تثبيت قيمت ش��يرخام روي ۶ هزار و ۴۰۰ تومان 
حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در بازه زماني چند ماهه و نه 

يك باره خواهد بود.
بني طبا جهش قيمت با توجه به مدت ها س��ركوب 
و دس��توري بودن بازار را امري طبيعي دانس��ت و 
پيش بيني كرد تا پايان ش��هريور قيمت ها متعادل 
شود. وي تصريح كرد: محصوالت لبني با ۴۰۰ برند 
حاضر در بازار كامال رقابتي اس��ت و هر برندي براي 
حفظ سهم خود در بازار حاضر به عرضه محصوالت 
با قيمت مناسب تر اس��ت. در واقع رقابت شركت ها 
در كسب س��هم از بازار بجاي انتقال به بخش توزيع 

و خرده فروشي به مصرف كننده منتقل مي شود.
بني طبا با تاكيد بر اينكه اين شكل از بازار سالم ترين 
نوع آن اس��ت، گفت: اساس قيمت دستوري، يارانه 
ارز ۰ ۴۲۰ توماني اس��ت كه كه ابتدا زنجيره توليد 
شير براي خريد نهاده هاي دامي پرداخت مي شود 
در حال��ي تجربه نش��ان داده ن��ه توليدكننده و نه 
مصرف كننده هيچ يك بهره مناس��بي از اين يارانه 

نبرده اند.
وي ادامه داد: در عمل پرداخت اين ش��كل از يارانه 
موجب فساد و ناكارآمدي مي شود . بني طبا بهترين 
ش��كل پرداخت يارانه را تخصيص آن به دهك هاي 
محروم عنوان كرد و اف��زود: صنايع لبني نيز حاضر 
هستند در صورت اصالح شكل پرداخت يارانه، سود 
خود براي محصوالت لبني عرضه شده به دهك هاي 
محروم را ب��ه حداقل برس��انند و مس��ووليت هاي 
اجتماعي خود در حمايت از دهك هاي محروم را به 

شكل گسترده تري از قبل به انجام رسانند.

     كاهش قدرت خريد مردم
معضل صنعت لبنيات

درهمين حال، دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني 
با بيان اينكه »از آذرماه سال1389 به بعد به دليل قطع 
يارانه شير، هزينه هاي توليد و هزينه هاي تمام شده 
فرآورده هاي لبني افزايش يافت« اين تعبير را به كار 
برد كه »صنايع لبني طي اين مدت درجا زده است.« 
به گزارش روابط عمومي ات��اق تهران، رضا باكري در 
اين باره گفت: پس از اجرايي شدن قانون هدفمندي 
يارانه ها كه حدود 1۰ سال از آن سپري شده، دولت ها 
اعم از دولت هاي دهم، يازدهم و دوازدهم هيچ سياست 
يا برنامه اي براي جبران خسارت هايي كه از ناحيه تورم 
و سقوط ارزش پول ملي به توليد و درآمد سرانه خانوار 
وارد شده، ارايه نكردند. حال در شرايطي كه تقاضا در 
اثر كاهش درآمد سرانه افول كرده است، صنعتي چون 

صنعت لبنيات چگونه بايد رشد كند؟
او ب��ا بي��ان اينكه ع��الوه بر كاهش ق��درت خريد، 
صنايع از ناحيه مداخ��الت دولتي و قيمت  گذاري 
دس��توري نيز در تنگنا قرار گرفته ان��د، ادامه داد: 
مس��اله اين اس��ت كه چنانچه صنع��ت، از دخالت 
دولت در قيمتگذاري هم خالص ش��ود، در بازار با 
مساله كاهش قدرت خريد مواجه  مي شود. ديدگاه 
من اين اس��ت كه ب��ه زودي مداخ��الت دولتي به 
خودي خود بي اثر خواهد شد. به اين دليل كه تورم، 
هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده كاال را آنچنان 
افزايش خواهد داد كه عمال نيازي به دخالت دولت 
در بازار نخواهد ب��ود. در واقع افزايش قيمت كاالها 
و عدم تطاب��ق آن با قدرت خريد خان��وار، تقاضا را 
كاهش داده و به معضلي براي شركت هاي توليدي 
تبديل خواهد شد. فرض كنيد كه دولت هيچ گونه 
دخالتي در قيمت گذاري نداش��ته باشد، توليد كاال 

چنان گران تمام  مي ش��ود كه م��ردم قدرت خريد 
آن را نخواهند داشت. او افزود: اين چالشي است كه 
صرفا با اصالح سياست هاي پولي و مالي و برنامه ريزي 
براي توسعه اقتصادي قابل حل است كه به موجب آن، 
رونق جاي ركود را بگيرد. البته ظاهرا نه برنامه اي براي 
توسعه اقتصادي وجود دارد و نه اراده اي براي اصالح 

سياست هاي پولي و مالي مشاهده  مي شود.
باكري در پاسخ به اين پرسش كه مصرف سرانه لبنيات 
در اثر كاهش قدرت خريد به چه ميزان كاهش يافته، 
توضيح داد: انجمن صناي��ع فرآورده هاي لبني ايران، 
قراردادي را با انس��تيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع 
غذايي كشور منعقد كرده است تا قدرت خريد چهار 
دهك كم برخوردار جامعه را مورد مطالعه قرار دهد كه 
اميدواريم نتايج اين مطالعات به زودي روشن شود. اما 
ش��اخص ديگري وجود دارد كه نشان دهنده كاهش 
مصرف س��رانه لبنيات در كش��ور است. صنايع لبني 
ساالنه، ۷.۲ ميليون تن شير دريافت مي كنند كه يك 
ميليون تن آن صرف صادرات مي شود و ۶ميليون تن 
باقيمانده، در سبد مصرفي خانوار قرار مي گيرد. اما به 
نظر مي رسد كه اين سبد در حال كوچك شدن است 

و جاي آن را توليد شيرخشك پر مي كند.
دبير انجمن صنايع فرآورده هاي لبني گفت: ظرفيت 
كارخانجات توليد شيرخشك حدود 1۰ سال پيش، 
روزانه 1۵۰۰ تن دريافت ش��ير خام بوده كه اكنون 
اين ظرفيت به ۷۵۰۰ تن افزايش يافته اس��ت. اين 
نش��ان مي دهد از آن ۶.۲ ميليون تن شير خام كه 
بايد در س��فره خانوار قرار گيرد، كاس��ته شده و به 
توليد ش��ير خش��ك اختصاص پيدا كرده است. در 
واقع، مازاد مصرف به ش��ير خشك تبديل شده و از 
اين شير خشك حدود 8۰ هزار تن در داخل مصرف 

شده و باقيمانده آن صادرات مي شود.
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چهار راهكار براي
ساماندهي بازار نهاده هاي دامي

عضو هيات مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور ايران معتقد است با ۴ راهكار مي توان مشكالت 
بازار نهاده هاي دامي را برطرف و اين بازار را ساماندهي 
كرد. چالش تامين نهاده هاي دامي همچنان ادامه دارد. 
كمبود علوفه ناشي از خشكسالي در كنار نوسانات ارز، 
تحريم و محدودي��ت واردات نهاده ها صنعت پرورش 
دام و طيور در كش��ور را تحت تاثير قرار داده و صداي 
اعتراض فعاالن اي��ن بخش را درآورده اس��ت. حتي 
چندي پيش هم غالمعلي فارغي، عضو كميس��يون 
كش��اورزي و صنايع وابس��ته اتاق ايران ب��ا توجه به 
وابستگي بيش از ۶۰ درصد بخش دام كشور به علوفه 
داخلي و عدم تامين آن به دليل خشكسالي  گسترده، 
نسبت به گران شدن گوشت قرمز به ويژه از آبان ماه به 
بعد هشدار داده بود. حاال اما عضو هيات مديره اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور ايران ۴ راهكار براي 
حل مشكالت بازار نهاده هاي دامي و ساماندهي بازار 
پيشنهاد داده است. بنا بر اعالم روابط عمومي اتحاديه 
واردكنن��دگان نهاده هاي دام و طي��ور ايران، محمد 
مهدي نهاوندي معتقد است: تامين مستمر و منظم 
ارز مورد ني��از براي واردات نهاده هاي دامي با توجه به 
ضوابط اعتباري يكي از راهكارها براي ساماندهي بازار 
نهاده هاي دامي است. به باور او تامين نهاده هاي مورد 
نياز واحد هاي توليدي به صورت تنخواه در مقابل اخذ 
تعهد ارايه محصول به شبكه هاي توزيع دومين راه حل 
براي س��اماندهي بازار نهاده هاي دام و طيور اس��ت. 
عضو هيات مديره اتحادي��ه واردكنندگان نهاده هاي 
دام و طيور ايران ادامه مي دهد: براي ساماندهي بازار 
نهاده هاي دامي الزم اس��ت تا واحد هاي توليدي كه 
محصول را در قبال نهاده دريافتي تحويل شبكه هاي 
توزيع نداده اند از سامانه بازارگاه حذف شوند. نهاوندي 
قطع س��هميه واحد هاي توليدي كه نهاده دريافتي 
دولت��ي را در ب��ازار آزاد عرض��ه كرده ان��د را از ديگر 
راهكارهاي ساماندهي بازار نهاده هاي دامي مي داند. 

تجارت ايران و افغانستان
به حالت عادي بازگشت

تسنيم | سخنگوي گمرك گفت: روند تجارت بين 
ايران و افغانس��تان كه طي يك ماه و نيم گذشته كند 
شده بود تقريبًا به حالت عادي باز گشته است. روح اهلل 
لطيفي ابراز كرد: با بروز تحوالت و اتفاقاتي كه در كشور 
افغانستان طي يك ماه و نيم گذشته به وجود آمده بود 
تجارت كشور با افغانستان متوقف نشد و فقط در مرز 
ماهي رود كمتر از ۲۴ ساعت، مرز دوغارون كمتر از 3 
روز و مرز ميلك كمتر از ۵ روز توقف را ش��اهد بوديم. 
وي ادامه داد: به دليل اتفاقاتي كه در كشور افغانستان 
افتاد در برخ��ي از روز ها تاجر ها تصميم گرفته بودند 
كه ميزان كاال هاي خ��ود را كمي كاهش دهند، البته 
طي چند روز گذش��ته ميزان تبادل كاال در مرز هاي 
س��ه گانه ما با افغانستان دوباره افزايش پيدا كرده و به 
حالت عادي بازگشته است. سخنگوي گمرك گفت: 
معموالً در ماه شهريور ايران با عرضه تره بار براي مردم 
افغانستان صادرات خود را افزايش مي دهد و كنار اين 
كاال صادرات كاال هايي مثل ش��وينده، مواد غذايي 
و مصالح س��اختماني هم از اين مرز ها افزايش پيدا 
خواهد كرد. لطيفي افزود: طي ۵ماهه نخست امسال 
۲ ميليون و 1۶۵ هزار تن كاال به ارزش 8۵۵ ميليون 
دالر از ايران به كشور افغانستان صادر شده كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل يك و ۷دهم درصد كاهش 
و نسبت به سال 98 پنج درصد كاهش داشته است.

تخم مرغ گران نيست
قيمت ها واقعي شده

ايلنا | مديرعامل اتحاديه مرغداران تخمگذار ميهن 
ب��ا رد گراني قيمت تخم م��رغ در بازار معتقد اس��ت؛ 
قيمت تخم مرغ پس از حدود يك س��ال واقعي شده 
است. حميدرضا كاش��اني با بيان اينكه از آذر ماه سال 
گذشته تاكنون قيمت مصوب تخم مرغ تغيير نداشته 
است، اظهار كرد: طي اين مدت قيمت نهادهاي دامي 
افزايش 3 تا ۴ برابراي داشته است و توليد تخم مرغ براي 
مرغداران با زيان بوده است. وي ادامه داد: از انتهاي سال 
گذشته قرار بر اين بود قيمت مصوب تخم مرغ مطابق با 
افزايش هزينه هاي تمام شده اصالح شود، اما هر بار يك 
بهانه مانند بازار نوروز، كرونا و انتخابات به تاخير افتاد. 
كاشاني از قرار گرفتن افزايش قيمت مصوب تخم مرغ 
در دستور كار وزارت جهادكشاورزي خبر داد و گفت: 
بر همين اس��اس وزارت جهادكش��اورزي به برخي از 
استان ها ابالغ كرده است كه به مرغداران براي فروش 
تخم مرغ با قيمت اصالح شده، فشار نياورند. وي تصريح 
كرد: علت اين ابالغ آن است كه ادامه زيان مرغداران و 
فشار بر آنها براي فروش تخم مرغ با نرخ مصوب، منتج به 
حذف اجباري گله ها خواهد شد كه نتايج خود را در بازار 
با كاهش توليد و عرضه و افزايش قيمت نشان خواهد داد. 
وي يادآور شد: قيمت مصوب براي هر كيلوگرم تخم مرغ 
حدود 1۴ هزار تومان اس��ت و قيمت اصالح شده 1۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان است. به گفته كاشاني؛ در حال حاضر 
مرغداران هر كيلوگرم تخم مرغ درب مرغداري را به طور 
متوسط 1۷ هزار تومان به فروش مي رسانند. وي پيش 
بيني كرد: قيمت مصوب جديد با توجه به افزايش هر 
روزه هزينه تمام شده توليد بيش از قيمت اصالح شده 
يعني بيش از 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود. كاشاني 
از جمله مشكالت مرغداران كه موجب افزايش قيمت 
توليد تخم مرغ شده است را تاخير در تحويل نهاده هاي 
دامي به آنها عنوان كرد. وي گفت: تامين ارز براي تامين 
نهاده هاي دامي با كندي انجام مي ش��ود كه منجر به 
تاخير در تامين  و تحويل آنها به مرغداران مي ش��ود. 
كاشاني با تاكيد بر اينكه از ابتداي سال بيش از ۲۰ نامه به 
مسووالن درباره مشكالت مرغداران در حوزه نهاده هاي 
دامي ارسال كرده ايم، افزود: عالوه بر كندي در تامين 
ارز، حمل و نقل نهاده ها نيز با بي نظمي انجام مي شود 

كه خود بر بازار نهاده هاي دامي اثرگذار بوده است.

افزايش ۲۵ درصدي
توليد چاي در امسال

ايلنا | رييس س��ازمان چاي كشور گفت: افزايش ۲۵ 
درصدي توليد چاي در كشور نشان دهنده كشش بازار 
به توليد اين محصول و افزايش اقبال عمومي به چاي 
ايراني است. حبيب جهان ساز اظهار داشت: در پنج ماهه 
امسال توليد چاي خشك نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزايش ۲۵ درصدي داشته است كه نشان دهنده 
كشش بازار به توليد اين محصول و افزايش اقبال عمومي 
به چاي ايراني است. وي گفت: امسال 11۴ هزار و ۴۴۵ 
تن برگ سبز به ارزش ۶۵۰ ميليارد تومان از چايكاران 
خريداري ش��ده كه ۵1 درصد آن برگ سبز درجه يك 
و ۴9 درصد برگ سبز درجه دو است. وي ادامه داد: در 
حال حاضر ۷۵ درصد مطالبات چاي كاران پرداخت شده 
كه با پرداختي ها امروز اين ميزان به 8۰ درصد افزايش 
مي يابد. جهان ساز افزود: امسال ۲۵ هزار و ۷۵۰ تن چاي 
خشك توليد شده است كه اين ميزان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدي داشته كه اين رشد 
ناش��ي از افزايش اقبال عمومي به چاي داخلي و البته 
افزايش انگيزه چاي كاران براي توليد در راستاي تخصص 
برخي تس��هيالت از جمله وام كم بهره اس��ت. رييس 
سازمان چاي كش��ور ادامه داد: البته در حال حاضر 
مصرف چاي در كشور حدود 1۰۰ هزار تن است كه 
3۰ هزار تن آن از طريق توليد داخلي و مابقي از طريق 
واردات تامين مي شود كه اين موضوع نشان دهنده آن 
است كه پتانسل مناسبي براي افزايش توليد چاي در 
كشور وجود دارد. وي گفت: البته در چهار ماهه امسال 

سه هزار و 8۰۰ تن چاي صادر شده است.

ويژه

در مناطق محروم 365  شهر ايجاد مي شود 
 ۲۵00 طرح اشتغال زايي

 بركت از طريق آزادكاري 
داخلي و بين المللي

معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت با اعالم 
اين خبر افزود: تا پايان س��ال جاري ۲ هزار و ۵۰۰ طرح 
اشتغال زايي از طريق آزادكاري )فريلنسينگ( در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته كش��ور راه اندازي مي شود. 
مرتضي نيازي خاطرنشان كرد: راه اندازي اين تعداد طرح 
اشتغال زايي، ايجاد فرصت هاي كسب و كار براي ۷ هزار و 
۵۰۰ نفر را به شكل مستقيم و غيرمستقيم فراهم خواهد 
كرد. وي اضافه كرد: از ۲ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال زايي از 
طريق آزادكاري كه براي امس��ال در دستور كار است، ۲ 
هزار طرح ب��ه آزادكاري داخلي و ۵۰۰ طرح به آزادكاري 
بين المللي اختصاص دارد. به گفته معاون توسعه اشتغال 
اجتماع محور بنياد بركت، آزادكاري )فريلنسينگ( يكي از 
رسته هاي شغلي اولويت دار براي اين بنياد در سال جاري 
است. نيازي در تشريح اين فرآيند گفت: افراد مستعد و 
عالقه مند به آزادكاري توسط مجريان و تسهيل گران بنياد 
بركت در مناطق محروم شناسايي و پس از اهليت سنجي 
و آموزش دو ماهه و اخذ تسهيالت، در 1۰ رسته شغلي از 
جمله توليد محتوا، طراحي، ترجمه، برنامه نويسي، توليد 
انيميشن و غيره شروع به كار مي كنند. وي افزود: تاكنون 
يك هزار نفر شناسايي و آموزش ديده اند كه از اين تعداد، 
۲۵۰ نفر در مرحله اخذ تسهيالت و شروع به فعاليت 
از طري��ق آزادكاري قرار دارند. همچنين شناس��ايي 
يك هزار متقاضي دوم آغاز شده است. معاون توسعه 
اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت خاطرنشان كرد: 
افراد واجد ش��رايط پس از گذراندن دوره آموزش��ي و 
اخذ تسهيالت، با توجه به توانايي هايشان، سطح بندي 
شده و در دو سطح داخلي و بين المللي مشغول به كار 
مي شوند. نيازي از برگزاري رويداد ملي »آزادكار شو« 
خبر داد و اظهار داشت: افتتاحيه اين رويداد شهريورماه 
جاري برگزار مي شود و مراسم اختتاميه آن پايان امسال 
خواهد بود. وي درباره اه��داف رويداد ملي »آزادكار 
ش��و« نيز توضيح داد: در اين رويداد، ش��ركت هاي 
پشتيبان در حوزه آزادكاري )فريلنسينگ( شناسايي 
مي شوند. از س��وي ديگر، اقشار دانشگاهي به عنوان 
جامعه مخاطبان هدف اين فرآيند، با اصول و جزييات 

آزادكاري آشنا و به سوي آن سوق داده مي شوند.

بيش از هزار نفر از كاركنان 
شركت بهره برداري مترو دوز دوم  

واكسن خود را دريافت كردند
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت 
بهره ب��رداري متروي تهران و حوم��ه؛ عباس نظري با 
اشاره به اينكه از روز سه ش��نبه دوم شهريورماه با آغاز 
رسمي مرحله دوم واكسيناس��يون كاركنان شركت 
بهره برداري مت��روي تهران و حومه بيش��تر هزار نفر 
واكسينه شدند گفت: طبق برنامه ريزي با تهيه اطالعيه 
و ارسال پيامك روزانه به بيش از پانصد نفر از پرسنل شهر 
زيرزميني فراخوان داده مي ش��ود تا براي زدن دوز دوم 
واكسن مراجعه كنند. همچنين آن تعداد از همكاراني 
كه ب��ه داليل موجه از جمله ابتال به بيم��اري در زمان 
واكسيناسيون مرحله نخست موفق به دريافت واكسن 
نشده بودند نيز در اين روزها واكسينه مي شوند. وي از 
آغاز واكسيناسيون مرحله دوم رانندگان تاكسي از روز 
شنبه ششم شهريورماه با كاركنان شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه خبر داد گفت: همانند مرحله اول 
واكسيناسيون در سالن واليت ساختمان مركزي شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه انجام مي شود. رييس 
ستاد مقابله و پيشگيري بيماري كرونا تصريح كرد: 
طبق برنامه ريزي انجام شده به ساير بخش هايي كه دوز 
اول واكسن را در اين مركز دريافت كرده اند نيز فراخوان 
داده مي ش��ود.  مدير اجرايي پروژه واكسيناس��يون 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه خاطرنشان 
كرد روز پنجش��نبه و جمعه واكسيناس��يون انجام 
نمي شود. گفتني است در مرحله اول واكسيناسيون 
بيش از 1۴ هزار نفر از كاركنان شركت بهره برداري 

متروي تهران و حومه طي ده روز واكسينه شدند.

افزايش هزينه توليد، صنايع لبني را گران و مداخله دولت را بي اثر مي كند

»لبنيات«  بدون  مشتري  مي ماند! 

دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي: 

كاهش  ۳۵ درصدي تقاضاي مواد غذايي 
دبير اتحاديه بنك��داران مواد غذايي اظهار داش��ت: 
هرساله يك ماه مانده به محرم، اوج و پيك تقاضا بود 
اما امسال هيچ هيجاني در بازار نداشتيم. بخشي از آن 
به خاطر وجود بيماري كرونا و نبود مراسم ها و بخشي 
از آن هم به دليل كاهش قدرت خريد و نذري اس��ت. 
قاسمعلي حس��ني در گفت وگو با ايلنا در مورد بازار 
مواد غذايي اظهار كرد: قيمت ش��كر از ابتداي س��ال 
دچار نوسانات بوده است، در ابتداي سال براي شكر ۵ 
نرخ وجود داشت. ۶ هزار و ۶۵۰ تومان براي صنعت و 
صنف با حواله، 8۷۰۰ تومان براي مصرف كننده، 11 
هزار و ۷۰۰ تومان با حواله، 13 هزار تومان قيمت آزاد 
و 1۵ هزار تومان قيمت آزاد براي مصرف كننده بود.

وي ادامه داد: دول��ت در دو مرحله يك بار ۷۲ درصد 
و يك بار 18 درص��د و در مجموع 9۰ درصد افزايش 

قيم��ت داد. ۶ هزار و ۶۵۰ تومان ب��ه 11 هزار و ۵۰۰ 
تومان و 8۷۰۰ تومان به 1۵ هزار تومان رس��يد كه با 
همين قيمت هم االن در بازار به صورت محدود است 
اما با نرخ 13 هزار تومان به ميزان كه خريدار بخواهد 
وجود دارد. در چند وقت اخير در بازار شاهد رشد در 
قيمت ش��كر نبوديم حتي از كيلويي 13 هزار و ۵۰۰ 
تومان به 13 هزار توم��ان در كاهش پيدا كرده كه به 
دس��ت مصرف كننده به قيمت 13 هزار ۴۰۰ تومان 
مي رسد.وي افزود: قيمت چاي نيز تغييراتي نداشته 
است. قيمت حبوبات از ابتداي سال حدود 3۰ درصد 
و در بعضي موارد بيشتر افزايش قيمت داشته است. 
پيك مصرف حبوبات از آبان ماه تا اسفند است چراكه 
در تابس��تان نگهداري آن سخت اس��ت. اميدواريم 
با نزديكي به فصل برداش��ت كمي شاهد آرامش در 

قيمت ها باش��يم. همه اينها بستگي به سياست هاي 
دولت آينده دارد كه چه برخوردي با بازار داشته باشد. 
اميدواريم يك مركز پژوهش ها در ح��وزه بازار مواد 
غذايي داشته باشند و دعوت كنند، ما نيز در كنار دولت 
براي فراواني كاال، ثبات قيمت ها و... خواهيم بود.دبير 
اتحاديه بنكداران مواد غذايي با تاكيد بر وجود ركود 
در بازار گفت: در هيچ كااليي در بازار با كمبود مواجه 
نيستيم، گراني و گران فروشي است اما كمبودي وجود 
ندارد. بازار همچنان در ركود هس��تند، مردم منتظر 
هستند تا مشخص شود سياست دولت و وزير جديد 
چيست؟ آيا بازهم سهميه بندي ها وجود دارد؟ آيا باز 
هم مشكالت ارزي خواهد بود؟ يا اينكه مي خواهند 
اجازه دهن��د بازار كار خود را انج��ام دهد؟وي اضافه 
كرد: هرساله يك ماه مانده به محرم اوج و پيك تقاضا 

بود، امسال هيچ هيجاني در بازار نداشتيم. بخشي از 
آن به خاطر وجود بيماري كرونا و نبود مراسم ها بود 
اما بخش��ي از آن هم به اين خاطر است كه بسياري از 
كساني كه سال هاي گذش��ته نذري مي دادند ديگر 
قدرت خريد و نذري دادن ندارند.اين مسوول صنفي 
يادآور شد: روغن 3۵ درصد، برنج 38 درصد، شكر 9۰ 
درصد و حبوبات بين 1۰ تا 38 درصد افزايش قيمت 
داشته كه اين عوامل باعث كاهش مصرف خانواده ها 
شده است.حسني در انتها خاطرنشان كرد: با بررسي 
3۰ قلم كاالي مواد غذايي در ايام محرم، نس��بت به 
مدت مشابه سال گذش��ته 3۵ درصد كاهش فروش 
در مواد غذايي داش��ته ايم. مواد غذايي به قدر كافي 
در كش��ور وجود دارد اما خريداري نيست؛ بيشترين 

كاهش تقاضا نيز براي حبوبات بوده است.

شافعي با انتقاد از تبعيت كره از تحريم هاي ايران: 

كره جنوبي به دنبال راهكارهاي جبراني باشد
رييس اتاق بازرگان��ي ايران با انتقاد از رويكرد دولت كره 
جنوبي در تبعي��ت از تحريم ها عليه اي��ران، گفت: كره 
جنوبي بايد به دنبال راهكارهاي جبراني باشد. به گزارش 
اتاق بازرگاني ايران، غالمحسين ش��افعي در ديدار با يو 
كانگ هيون، سفير كره جنوبي در اتاق بازرگاني ايران با 
انتقاد از رويكرد دولت اين كشور نسبت به ايران بعد از آغاز 
تحريم ها، اظهار داشت: در نقاط مختلف ايران ردپاي كره 
جنوبي در انواع و اقس��ام صنايع و فعاليت هاي اقتصادي 
ديده مي شود، اما بعد از تحريم ها عليه ايران، اثرات منفي 
ناش��ي از تحريم ها از س��وي كره جنوبي براي ما بسيار 
تعجب آور بود. زيرا عليرغم رابطه ديرينه بين دو كشور و 
رابطه خوب اقتصادي بين دو كشور، پيروي كره جنوبي 
از مسائل تحريم براي ما بسيار سخت تر از ساير كشورها 
بود، به طوري كه حتي اذهان فعاالن اقتصادي كشورمان 

نسبت به كاركرد در كره جنوبي از حالت مثبت به منفي 
تبديل شد. رييس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به مبالغ 
قابل توجه مس��دود ش��ده ايران در كره جنوبي، افزود: 
حتي در رابطه با دارو و مواد غذايي كه از دايره تحريم ها 
خارج بود، ما نتوانس��تيم از محل اين منابع بلوكه شده 
با كره جنوبي همكاري داش��ته باشيم، در صورتي كه با 
ساير كشورها مانند كشور ژاپن كه وابستگي زيادي نيز 
به امريكا دارد مسائلي از اين قبيل را نداشتيم و توانستيم 
با اين كشور مخصوصاً در مورد مواد دارويي همكاري ها را 
ادامه دهيم و از طريق كشورهاي ثالث همكاري داشتيم.

    افت شديد تجارت با كره جنوبي 
وي ب��ا تاكيد بر اينكه اين مس��ائل براي هر دو كش��ور 
از نظ��ر اقتصادي خس��ارت خواهد داش��ت، گفت: در 

حالي كه پيش از اين حجم تجارت ساالنه ايران و كره 
جنوبي 1۷ ميليارد دالر بود، اكنون اين رقم به كمتر از 
۲ ميليارد دالر كاهش يافته است و اين خسارت بزرگي 
براي فعاالن اقتصادي دو كش��ور محس��وب مي شود 
به طوري كه خأل وجود كره در ايران باعث شده است كه 
فعاالن اقتصادي ايراني به دنبال جايگزين باشند و اين 

فعاليت هاي آينده ما را هم تحت تأثير قرار خواهد داد.
ريي��س ات��اق بازرگان��ي ايران بي��ان داش��ت: برخي از 
ش��ركت هاي ايراني قراردادهايي را ب��ا فعاالن اقتصادي 
كره جنوبي به امضا رسانده اند و به ازاي آن مبالغي را نيز 
پرداخت كرده اند، اما موفق به خريد كاال نش��ده اند لذا از 

جنابعالي تقاضا دارم تا براي حل اين موضوع اقدام شود.
وي افزود: در حال حاضر مي توان نسبت به تأمين بخشي 
از نيازها در زمينه تجهيزات پزش��كي و دارو را از طريق 

كره فراهم كنيم و اين مساله مي تواند براي آينده فعاالن 
اقتصادي دو كشور مفيد باشد. از سويي از بين رفتن بازار 
ايران براي كره جنوبي مي تواند مساله مهمي باشد و بايد 
براي اين موضوع راهكاري انديشيده شود. شافعي گفت: 
كره جنوبي بايد ب��راي تلطيف كردن روابط تجاري بين 
دو كش��ور، روش هاي جبراني را در نظر بگيرد تا در ادامه 
بتوانيم سطح همكاري ها را ارتقا دهيم. رييس اتاق ايران 
درباره استفاده از تمام ظرفيت هاي اين اتاق براي احياي 
همكاري هاي تجاري و رفع موانع و مشكالت موجود بين 
دو كش��ور اعالم آمادگي كرد و پيشنهاد داد تا كميته اي 
دايمي بين دو كش��ور براي برقراري ارتباط مستمر بين 
فعاالن اقتصادي تشكيل ش��ود. وي بيان داشت: ايران و 
كره جنوبي بعد از اين مي توانند همكاري مشترك خود 

را فراتر از ايران برده و در سطح منطقه گسترش دهند.
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خبرروز

كرونا جان ۶۶۵ نفر ديگر را گرفت 
طبق اعالم وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي كرونا جان ۶۶۵ نفر را گرفت. همچنين بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۳۹ هزار و ۹۸۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۸۷۱ نفر از آنها بستري شدند. 
به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۴ ميليون و ۷۹۶ هزار و ۳۷۷ نفر رس��يد و مجموع جان باختگان كرونا 
نيز ۱۰۴ هزار ۲۲ نفر افزايش يافت. تاكنون ۴ ميليون ۲۰ هزار و ۸۴۴ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند.۷ هزار و ۷۵۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار 

دارند. تاكنون ۲۸ ميليون و ۲۱۳ هزار و ۲۲۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

با گذشت بيش از يكسال از شيوع كرونا، اكنون درگير 
دلتا هس��تيم، اما به تازگي واريانت »المبدا« جهش 
جديدي از كرونا در حال تبديل شدن به تهديد جهاني 
است كه اگر پروتكل هاي بهداشتي صددرصد رعايت 
نش��ود، فاجعه عظيم تلفات را در پي خواهد داشت. 
تاكنون در ۲۹ كش��ور المبدا شناسايي و ثبت شده و 
اين نوع واريانت براي اولين بار در پرو مشاهده شد و با 
باال ترين مرگ و ميرهاي كرونايي كه ۹۷ درصد مربوط 
به واريانت المبداست و لهس��تان با ثبت ۳۰۷ مرگ 
كرونايي در روز بعد از كشور پرو رتبه دوم چرخش اين 
واريانت را به خود اختصاص داده است. سازمان جهاني 
بهداشت هشدار مي دهد، المبدا شرايط خطرناكي 
براي كشورها به لحاظ ش��يوع كرونا رقم زده است، 
اين واريانت خطرناك، سرايت پذيري و قدرت گريز 
از ايمني بيشتري دارد و اثرگذاري واكسن ها را نشانه 
گرفته و جهش هاي زيادي را درمفاهيم ژني شامل 
مي شود كه مي تواند به افزايش قابليت سرايت پذيري 
و همچنين افزايش مقاومت آن درمقابل آنتي بادي ها 

منجر شود.
به گفته ايرج حريرچي معاون كل وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشكي، المبدا هنوز در ايران مشاهده 
نش��ده و البته كل دنيا نگران اين موضوع هستند. به 
نظر مي رسد اگر سويه المبدا بتواند وارد كشور شود، 
به  راحتي مي تواند س��ويه غالب كشور شود بنابراين 
تنها راه چاره اي كه براي مقابله ب��ا اين اتفاق براي ما 
وجود دارد، افزايش سرعت واكسيناسيون و برقراري 
مقررات سختگيرانه تري در مرزها و نظارت جدي بر 

ورود مسافران از كشورهاي همسايه است. 

       سرايت و عفونت زايي المبدا بيشتر است
دكتر عليرضا ناجي متخص��ص بيماري هاي عفوني 

در اين زمين��ه مي گويد: جه��ش در واريانت المبدا 
ب��ه ميزان قابل توجه��ي س��رايت و عفونت زايي اين 
 گون��ه جديد كوويد ۱۹ را افزاي��ش داده و اين جهش 
ايمن گريز است، به نظر مي رسد واريانت المبدا مي تواند 
به پاسخ سيس��تم ايمني، غلبه كند. مطالعات اخير 
در مورد واكس��ن هاي فايزر و مدرنا گواه اين است كه 
واريانت المبدا در برابر ايمني حاصل از اين واكسن ها 
مقاومت دو تا سه برابري از خود نشان مي دهد. او تصريح 
مي كند: تقويت سرمايه گذار در سيستم بهداشتي و 
درماني، افزايش ظرفيت تخت هاي بستري و مراقبت 
ويژه، تسريع در روند واكسيناسيون، توسعه ظرفيت 
انجام تست هاي تش��خيصي، تقويت توان اقتصادي 
مردم و جمعيت باالي خانواده ها از مهم ترين اقدامات 
براي پيشگيري از چرخش گونه هاي جديد كرونا است.

اين متخصص بيماري ه��اي عفوني ادامه مي دهد: 
م��ردم بايد جهش هاي مختلف كرونا ب��ه ويژه دلتا 
و المبدا را جدي بگيرند و پروتكل هاي بهداش��تي 
را به طور كامل از جمله اس��تفاده از ماسك، شست 
وشوي مرتب دست ها با آب و صابون يا استفاده از مواد 
ضدعفوني كننده، پرهيز از تجمعات و دورهمي ها را 
رعايت كنند حتي در صورت تزريق واكسن نيز بايد 
اين موارد را ج��دي بگيرند زيرا كرونا با جهش هاي 
مختلف، رفتارهاي متفاوتي را از خود نشان مي دهد. 
ناج��ي تاكيد مي كن��د: وقوع پيك شش��م كرونا با 
واريانت المبدا بس��تگي به ش��رايط و نحوه كنترل  
و محدوديت ها دارد و خطر فراگيري س��ويه المبدا 
بسياري جدي و سرعت انتقال آن باالتر از دلتا است.

عباس درستي متخصص بيماري هاي عفوني نيز در 
اين زمينه مي گويد: س��ويه جديد ويروس كرونا با نام 
المبدا كه در برخي كش��ورهاي اروپايي و امريكايي 
ديده شده، احتمال اينكه در آينده به دنبال مراودات 

جهاني وارد كش��ور ش��ود، زياد بوده و به دليل اينكه 
قدرت سرايت و قدرت مرگ المبدا بسيار باالست. او 
مي افزايد: باتوجه به اينكه المبدا، واكسن گريز است، 
تنها اسلحه ما در مقابله با المبدا، رعايت دستورالعملي 
بهداشتي است و اميدواريم مردم با حساسيت بيشتر 

فاصله اجتماعي را رعايت و از ماسك استفاده كنند.

      المبدا كشنده تر از دلتا
درس��تي با تاكيد بر اينكه اين گونه ع��الوه بر اين كه 
كشنده تر از گونه دلتاست، درصد انتقال پذيري بااليي 
نيز دارد، اظهار مي دارد: ضروري است مردم از حضور 
در تجمعات و دورهمي هاي خانوادگي خودداري كرده 
و فاصله گذاري اجتماعي و استفاده از ماسك را جدي 
بگيرند و به هيچ وجه شستن دست ها با آب و صابون 
را فراموش نكنند تا زنجيره انتقال بيماري كرونا قطع 
ش��ود. او مي گويد: در هفته آخر مرداد ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در كش��ور مانند دو ماه اخير 
به شدت پايين بوده و با اندكي افزايش نسبت به هفته 
قبل تر، به ۳۹درصد رسيده است و اين بي توجهي ها به 
مسائل بهداشتي، زمينه ابتال به المبدا را فراهم مي كند. 
اين پزشك تصريح مي كند: فصل سرما به عنوان تهديد 
مهمي در دوره فراگيري يك بيماري عفوني محسوب 
شده و رطوبت و س��رما همواره شرايط مناسبي براي 
شيوع بيشتر بيماري هاي تنفسي محسوب مي شود 
و س��رعت انتقال پذيري المبدا چندين برابر باالتر از 
جهش هاي ديگر كرونا اس��ت. هر روز ايجاد تغيير در 
وضعيت ويروس كوويد ۱۹ با واريانت هاي مختلف 
مانند آلفا، دلتا، المبدا و غيره مش��اهده مي ش��ود، 
بنابراين پيش بيني مي شود در آينده نيز اين روند ادامه 
داشته باشد و سويه هاي جديد ويروس باقدرت هاي 

متفاوت در انتقال و بيماري زايي به وجود  آيد.

المبدا خطرناك تر از دلتا
رويخطخبر خبر

خشك شدن چهار درصد 
»هورالعظيم« طي ۵ روز 

تن��ش در تاالب هورالعظيم زياد اس��ت و ش��رايط 
زيست آبزيان تاالب رو به نگراني است و تنها راه حل 
جلوگيري از مرگ و مير گسترده ماهيان، اختصاص 
حق آبه تاالب است. مديركل حفاظت محيط زيست 
خوزستان گفت: مطالبه گر حق آبه تاالب هستيم و 
نياز آبي تاالب بايد توس��ط وزارت نيرو تامين شود. 
بر اس��اس ماده ۲ قانون حفاظت و احياي تاالب ها، 
س��ازمان حفاظت محيط زيست مكلف به تعيين 
حق آب��ه تاالب و وزارت ني��رو مكلف به تخصيص و 
تامين حق آبه تاالب است. محمدجواد اشرفي اظهار 
كرد: متاسفانه با توجه به وجود تاالب هاي بزرگ در 
مقياس ملي و فراملي در سراسر كشور و خوزستان، 
حق آبه تاالب ها به اندازه نياز آبي پرداخت نمي شود. 
چالش��ي كه در روزهاي اخير در تاالب هورالعظيم 
خوزستان با آن روبرو هس��تيم صرفا به دليل عدم 
تامين حق آبه تاالب بوده اس��ت. مديركل حفاظت 
محيط زيست خوزستان با اشاره به تعيين حق آبه 
تاالب هورالعظيم در سه سناريو، گفت: تعيين حق آبه 
تاالب ها انجام و سازمان آب و برق خوزستان اين اعداد 
را تاييد كرده است و به كارگروه شوراي عالي آب كشور 
ارجاع داده شده است اما قطعا مقاومت هايي در بدنه 
كارشناسي يا مديريتي وزارت نيرو در ارتباط با اين 
ميزان حق آبه وج��ود دارد. او گفت: در حال حاضر 
ميزان آبگيري تاالب هورالعظيم ۶۸.۵ درصد است. 
مخزن ش��ماره ۱ حدود ۴۸ درصد، مخزن شماره ۲ 
حدود ۸۳ درصد، مخزن شماره ۳ حدود ۸۰ درصد، 
مخزن شماره ۴ حدود ۶۵ و مخزن شماره ۵ حدود 
۵۰ درصد آب دارد. اشرفي بيان كرد: صرفا آبگيري 
تاالب براي ما مهم نيست بلكه آبگير بودن تاالب و 
كاركرد اكوسيس��تم تاالب مهم است در حالي كه 
اكنون در بخش هاي قابل توجهي از تاالب كه تحت 
عنوان نقاط آبگير از آنها ياد مي شود، عمق آب بسيار 
كم اس��ت و آبزيان نمي توانند در اين نقاط زندگي 
كنند بنابراين زيست مندان تاالب به شدت در معرض 
تهديد و خطر هس��تند. از س��وي ديگر در كارگروه 
س��ازگاري با كم آبي با سازمان آب و برق خوزستان 
توافق شد كه از خردادماه تا پايان شهريورماه، ۲۵۹ 
ميليون مترمكعب حق آبه تاالب داده ش��ود اما اين 
اتفاق رخ نداده اس��ت زيرا ميزان آبگيري تاالب در 
ارديبهش��ت ماه حدود ۷۵ درصد بود. او گفت: در 
حال حاضر نيز آبگي��ري ۶۸ درصدي تاالب به 
اين معني نيس��ت كه در ۶۸ درصد هورالعظيم، 
آبزيان و زيست مندان زندگي مي كنند؛ اين آب 
شايد تنها از منظر كنترل گرد و غبار مفيد باشد. 
همچنين در كمتر از پنج روز، ۴ درصد از مساحت 
تاالب هورالعظيم را از دست داديم يعني در هفته 
گذشته حدود ۷۲.۵ درصد تاالب آب داشت اما 
در پايش جديد، مساحت داراي آب هورالعظيم 

۶۸.۵ درصد بود كه اين اتفاق بد است.

جديدترين خبرها از منع تردد در جاده ها 
با نزديك شدن به تعطيالت پايان هفته ممكن است برخي 
از شهروندان تصور كنند كه محدوديت هاي جاده اي تردد 
لغو شده باشد و از اين رو قصد سفر داشته باشند، موضوعي 
كه رييس مركز اطالعات و كنترل ترافيك پليس راهور 
ناجا با يادآوري ادامه ممنوعيت هاي تردد تاكيد كرده 
كه اجراي طرح منع تردد سراس��ري دست كم تا پايان 
ساعت ۲۴ روز جمعه به قوت خود ادامه دارد. سرهنگ 
احمد ش��يراني درباره وضعيت اجراي طرح منع تردد 
سراسري در جاده هاي كشور از حدود دو هفته پيش آغاز 
شده بود، گفت: اجراي اين طرح بنا بر تصميم ستادملي 
مقابله با كرونا همچنان و دستكم تا پايان ساعت ۲۴ روز 
جمعه هفته جاري ادامه خواهد داشت و پس از آن نيز هر 
تصميمي كه از سوي ستادملي مقابله با كرونا اتخاذ شود، 
اجرا مي شود. او با تاكيد بر اينكه اجراي طرح منع تردد 
سراسري همچنان و با قوت ادامه دارد، خاطرنشان كرد: 
همانند روز اول اجراي طرح، طرح منع تردد بين استاني 
در حال اجراست و ماموران پليس با حضور در ورودي و 

خروجي هاي بين استاني از تردد خودروها جلوگيري 
كرده و آنان را مبدا باز مي گردانند. رييس مركز اطالعات 
و كنترل ترافيك پليس راهور ناجا ادامه داد: خودروهاي 
متخلف نيز بسته به وضعيت آن استان يك ميليون يا 
۵۰۰ هزارتومان جريمه مي شوند. همچنين اجراي 
طرح منع تردد شبانه نيز همچنان در تمام شهرهاي 
كشور اجرا مي شود و خودروهاي فاقد مجوز از ساعات 
۲۲ تا ۳ بامداد اجازه تردد در سطح شهر را ندارند و در 

صورت تردد ۲۰۰ هزار تومان جريمه خواهند شد. 

معاون سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور خبر داد

مناسب سازي ۱۲۶۷ مدرسه 
 در ارتباط با مناسب سازي فضا، سازمان 
نوسازي و تجهيز مدارس، مناسب سازي 
۱۲۶۷ مدرسه را جزو ماموريت هاي خود 
در سال گذشته و امسال در نظر گرفت تا شاخص هاي 

مناسب سازي در ساخت مدارس لحاظ شود.
معاون برنامه ريزي آموزش��ي و توانبخشي سازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنايي كشور در نوزدهمين 
جلسه س��تاد هماهنگي و پيگيري مناسب سازي 
مدارس كش��ور گف��ت: ۱۳ س��الن ورزش��ي ويژه 
دانش آموزان با نيازهاي ويژه در كشور به ۴۴ سالن 
افزايش يافت و ايجاد ۱۴۱ س��الن ۲۲۰ مترمربعي 
ورزشي با مشاركت سازمان نوسازي از ديگر اقدامات 

مناسب سازي آموزش و پرورش به شمار مي رود.
مجيد هداوندي افزود: براي اينكه استان ها بدانند چه 
مناسب س��ازي هايي را بايد در مدارس انجام دهند و 
دانش آموزان بتوانند در م��دارس عادي حضور پيدا 
كنند، ايجاد ۳۲ مدرسه پذيرا در برنامه قرار گرفت. اينها 
مدارسي هستند كه دانش آموزان استثنايي يا داراي 
معلوليت در آنها حضور يابد. س��اخت ۱۹ مدرسه به 
پايان رسيده و ساخت ۱۷ مدرسه نيز امسال با اعتبارات 

پيش بيني شده به پايان خواهد رسيد.

     مناسب سازي ۶۴  مدرسه
براي دانش آموزان اوتيسم

معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش 
و پرورش استثنايي كشور اظهار داشت: همچنين ۶۴ 
مدرسه - هراستان دو مدرسه - براي دانش آموزان طيف 
اوتيسم با توجه به استانداردهاي موجود از لحاظ نور، فضا 

و امكانات استانداردسازي مي شود.
هداوندي گف��ت: در ارتب��اط با محتواهاي درس��ي، 
كارگروهي با حضور س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
كودكان استثنايي و آموزش و پرورش استثنايي جهت 
محتواي دانش آموزان عادي شكل گرفته چون از ايزوله 
كردن دانش آموز پرهيز شده و به سمت تلفيق و از سمت 
تلفيق به سمت آموزش فراگير حركت مي كنيم تا دو 

گروه دانش آموزان بدانند چطور باهم برخورد كنند.
او خاطرنش��ان كرد: همچنين در ۳۲ اس��تان،  پايگاه 
مجازي با توجه به ابالغ اعتباري كه شده بود در بحث 

آموزش و توانبخش��ي، راه اندازي كردي��م تا در خود 
استان ها بتوانند محتواهاي آموزشي را در اين پايگاه هاي 

آموزش مجازي توليد كنند و به استان ارايه دهند. 

        فعاليت ۷۷۶ مركز ويژه مشكالت يادگيري 
دانش آموزان

معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش 
و پرورش استثنايي كشور با اشاره به فعال سازي مدرسه 
تلويزيوني گفت: اكنون هم��ه دروس در اين تلويزيون، 
مترجمين زبان اشاره حضور دارند و تا پايان ارديبهشت 
ماه ما نزديك ۱۷۹ روز و ۶۲۶ ساعت ترجمه محتواهاي 
مختص دانش آموزان ناشنوا در شبكه آموزش داشتيم. 
براي معلمان مدارس عادي آگاهي سازي داشتيم تا نحوه 

توجه به دانش آموزان را داشته باشند. 
هداون��دي اف��زود: فض��ا و محت��وا ب��راي حضور 
دانش آموزان تلفيقي بايد در مدارس آماده ش��ود. 
شناس��ايي و چگونگي تدريس و پيش نيازها براي 
دانش آموزان با نيازهاي ويژه بايد مدنظر قرار گيرد. 
عالوه بر آن تهيه عناصر برنامه درس��ي متناس��ب 
ب��ا نيازها و توانمندي ه��اي دانش آموزان تلفيقي و 
فراگير براي معلم��ان و مخاطبان براي تدريس نيز 
لحاظ شده است. او خاطرنشان كرد: عالوه براين در 
ارتباط با توسعه مراكز و مدارس، چون سال ۹۹، ۳۲ 
مدرسه الگو را داشتيم، سال ۱۴۰۰ نيز توسعه ۱۶۰ 
مدرسه را از لحاظ شاخص هاي مناسب سازي جزو 
برنامه هايمان اس��ت. از ۵۰۰ مركز ويژه مشكالت 
يادگيري دانش آموزان با نياز ويژه كه داشتيم به ۷۷۶ 
مركز در سال ۹۹ رسيديم و اميد است اين شمار به 

۸۱۰ مدرسه در سال ۱۴۰۰ برسد. 

      رفع شدن مشكل پذيرش
 دانشجويان معلول در دانشگاه فرهنگيان 

معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش 
و پرورش استثنايي كشور گفت: يكي از مشكالت عمده 
در ارتباط با بحث پذيرش دانشجويان معلول در دانشگاه 
فرهنگيان بوده كه سازمان آموزش استثنايي دستوري 
داده بود كه مش��كل در اين زمينه برطرف شد. كارگروه 
تخصصي با آم��وزش و پرورش، دانش��گاه فرهنگيان و 
سازمان بهزيستي تشكيل شد. عمده مشكل اين بود كه 
دانشجوياني كه با رتبه خوب پذيرفته مي شدند هنگامي 
كه براي مصاحبه مي رفتند به عناوين مختلف رد مي شدند 

و موجب مي شد حق آنها ضايع شود.
هداوندي افزود: ما شيوه نامه اي رشته هاي قبولي را براي 
گروه هاي ناشنوايي، نابينايي، اوتيسم با بهره هوشي عادي 
و معلول جسمي مشخص كرديم كه كار آن رو به اتمام 
است. چند روز گذشته قبولي هاي دانشگاهي فرهنگيان 
اعالم ش��د و مقرر ش��د در مصاحبه ها تيمي از سازمان 
استثنايي حضور داشته باشد و اين تيم تشخيص مي دهد 

كه آيا دانشجويان مي توانند در آن رشته تحصيل كنند.

     چالش هاي آموزش مجازي 
معاون برنامه ريزي آموزشي و توانبخشي سازمان آموزش 
و پرورش استثنايي كشور گفت: بعد از شيوع كرونا يكي 
از چالش هاي آموزش و پ��رورش، حضور دانش آموزان 
در مدارس بود كه به س��مت آموزش از راه دور و مجازي 
رفتيم كه اين نوع آموزش ها به ويژه براي دانش آموزان 
معلول چال��ش بزرگ تر اس��ت. هداوندي با اش��اره به 
راه اندازي مدرسه تلويزيوني افزود: متوجه شديم محتوا 
و نوع ارايه در اين مدرس��ه، جهت دانش آموزان معلول 
مناسب سازي نش��ده است. در اس��فند ۹۸ اقداماتي 
در اين زمينه انجام ش��د. در س��ال ۹۹ شبكه شاد با 
مش��كالتي راه اندازي شد كه دسترسي پذيري براي 
دانش آموزان استثنايي پيش بيني نشده بود. ستاد 
راهبري در آموزش و پرورش در اين زمينه ايجاد شد 
و ۱۳ مورد درباره دسترسي به محتوا مشكل داشتيم. 
از جمله اين مشكالت براي دانش آموزان نابينا بود كه 
بايد گويا مي شد. بحث گويا شدن پوسته و صفحات 
براي دسترسي دانش آموزان نابينا مناسب سازي شد.

گزارش

برداشتفندقدرروستایِفشکواقعدربلندیهایالموت

عكسروز

ذرهبین

رييس س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران ش��هر 
تهران از واكسينه شدن ۶۹۰ هزار تهراني در ۲۸ پايگاه 
مديريت بحران خب��ر داد. رضا كرمي محمدي گفت: 
از تاريخ ۲۳ مرداد تاكنون واكسيناس��يون ۶ هزار نفر 
كاركنان شهرداري تهران در پايگاه بعثت توسط شركت 
شهر س��الم در كنار ساير مردم انجام ش��ده است. او با 
اشاره به در اختيار قرار دادن ۲۸ پايگاه مديريت بحران 
براي انجام واكسيناسيون كرونا در تهران خاطرنشان 
كرد: درمجموع در اين ۲۸ پاي��گاه تاكنون ۶۹۰ هزار 
نفر واكسينه شده اند. كرمي محمدي با اشاره به اينكه 
از ابتداي س��ال جاري ۴ پايگاه اشراق، والفجر، بعثت و 

شهرك استقالل در ۴ نقطه پايتخت براي انجام فاز سوم 
كار آزمايي باليني واكسن بركت اختصاص يافت، گفت: 
در اين پايگاه ها ۳۱ هزار و ۵۹۰ نفر در كار آزمايي باليني 
اين واكسن شركت كرده اند. او خاطرنشان كرد: از اين 
۴ پايگاه اكنون پايگاه بعثت براي انجام واكسيناسيون 
كاركنان ش��هرداري تهران در اختيار ش��ركت شهر 
سالم قرار دارد و ۳ پايگاه كه در اختيار شركت بركت 
باقي مانده اس��ت كه ۲ پايگاه در ح��ال غرفه بندي و 
آماده س��ازي براي آغاز واكسيناس��يون عمومي اين 
واكسن هس��تند و در يك پايگاه نيز واكسيناسيون 
عمومي آغاز شده اس��ت. رييس سازمان پيشگيري 

و مديري��ت بحران ش��هر تهران با اش��اره ب��ه اينكه 
واكسيناسيون كاركنان شهرداري تهران از تاريخ ۲۳ 
مرداد در پايگاه بعثت آغازشده است، عنوان كرد: حدود 
۶ هزار نفر از كاركنان شهرداري در كنار مردم عادي در 
اين پايگاه توسط شركت شهر سالم واكسينه شده اند. 
همچنين از ميان پايگاه هاي مديريت بحران ش��هر 
تهران تعداد ۸ پايگاه از سال جاري در اختيار دانشگاه 
علوم پزشكي ايران قرار دارد كه تاكنون بيش از ۳۰۰ 
هزار نفر در اين پايگاه ها واكسينه شده اند. همچنين 
تعداد ۴ پايگاه نيز در اختيار دانشگاه تهران قرار دارد كه 
بر اين اساس بيش از ۱۱۰ هزار نفر واكسينه شده اند. 

واكسينه شدن ۶۹۰ هزار تهراني در ۲۸ پايگاه مديريت بحران

برقراري بيش از ۵۳ هزار حكم مستمري بازنشستگي 
بر اس��اس اع��الم مركز فن��اوري اطالع��ات، آمار و 
محاسبات سازمان تامين اجتماعي، در سه ماه نخست 
سال جاري ۵۳ هزار و ۷۴۴ حكم بازنشستگي براي 
بيمه ش��دگان تامين اجتماعي صادر شده است. در 
اين گزارش آمده: در س��ه ماه بهار امس��ال ۱۵ هزار 
و ۹۵۰ پرون��ده فوت براي افراد تبعي واجد ش��رايط 
بيمه شدگان و مستمري بگيران اين سازمان برقرار 
ش��ده و يك هزار و ۳۹۵ نفر واجد ش��رايط دريافت 
مستمري ازكارافتادگي شدند. مجموع پرونده هاي 
مستمري سازمان تامين اجتماعي تا پايان خرداد 
س��ال جاري ۳ ميليون و ۳۷۸ ه��زار و ۹۶۰ مورد 
است كه نسبت به مدت مش��ابه در سال گذشته 
رش��د ۶ درصدي را نش��ان مي ده��د. از مجموع 

پرونده ه��اي مس��تمري بگيران س��ازمان تامين 
اجتماعي در س��ال جاري، ۲ ميليون و۲۶۲ هزار 
و ۲۳۲ مورد مربوط به بازنشس��تگان، ۹۷۵ هزار 
و۴۷۵ مورد مربوط به فوت شدگان و ۱۴۱ هزار و 

۲۵۳ مورد مربوط به ازكارافتادگان است.

وضعيت بهشت زهرا بحراني و غيرقابل تصور است
مديرعامل س��ازمان بهشت زهرا ش��هرداري تهران از 
آمار باالي كش��ته شده هاي كرونا در سنين مختلف از 
كودك تا سالخورده خبر داد. سعيد خال گفت: وضعيت 
بهش��ت زهرا بحراني و غيرقابل تصور است. كرونا پير و 
جوان نمي شناسد . او ادامه داد: تعداد متوفيان از آغاز پيك 
كرونا بسيار زياد شده است و سازمان بهشت زهرا براي 
پنجمين بار در ماه هاي گذشته وارد شرايط ويژه و بحراني 
شده است. به گفته خال، ۴۰ درصد كل متوفيان كشور 
در تهران تطهير مي شوند. تطهيركنندگان در شرايط 
عادي يك شيفت كاري دارند اما با شيوع كرونا و افزايش 
متوفيان دو شيفت كاري براي آنها تعريف شده است و 
اين روزها هم در شرايط كاري قرار داريم. به گفته او، در 
۱۸ ماه گذشته پرسنل سازمان بهشت زهرا در روز اول 
مبارزه با ويروس كرونا بودند و تعداد مرگ هاي كرونايي 

قبل از آغاز پيك جديد بي��ن ۳۰ تا ۳۵ متوفي بود كه 
اين عدد در حال حاضر افزايش چشم گيري پيدا كرده 
است. مديرعامل سازمان بهشت زهرا همچنين از مردم 
خواست حتي االمكان از حضور در بهشت زهرا اجتناب 
كرده و در صورت نياز براي تش��ييع پيكر عزيزان شان 

اين كار را با رعايت فاصله گذاري اجتماعي انجام دهند.
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