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يادداشت- 1

بازشدن قفل واردات خودرو
مس��ائلي ك��ه اي��ن روزها 
فق��ت  موا خص��وص  در 
خودروسازان و جناح هاي 
مختلف ب��ا واردات خودرو 
مط��رح مي كنند، بيش��تر 
از اينكه در راس��تاي وقوع 
تحوالت خاصي باش��د، به 
نوعي خاص، هم نذر كردن 
روغن ريخته و هم در راس��تاي پروپاگاندا اس��ت. 
بح��ث واردات خ��ودرو در اي��ران برخ��اف همه 
هياهوهاي��ي كه در خصوص آن ب��ه راه مي افتد نه 
ميزان ارزبري اش از ارز م��ورد نياز صنعت خودرو 
بيشتر اس��ت و نه اينكه اثري در بازار خودروهايي 
چون تيب��ا، پرايد و پژو و... به ج��ا مي گذارد. حتي 
با تعرفه صف��ر هم اث��ري در اين بازاره��ا نخواهد 
داش��ت، )در ح��ال حاض��ر تعرفه صفر نيس��ت( 
چ��را كه اساس��ا خ��ودروي 4 الي 5 ه��زار دالري 
در دني��ا وجود ن��دارد. در حال حاض��ر قيمت يك 
 تيب��اي اتوماتيك حدود 5ه��زار و 500دالر براي

 مصرف كننده است. 
يك چنين محصول��ي در دنيا وجود خارجي ندارد 
كه يك كمپاني خودروساز در جهان، بخواهد از يك 
سوي دنيا آن را به ايران صادر كند. لذا خودروسازان 
ايراني اساسا آسيبي از واردات خودرو نخواهند ديد. 
اما افرادي كه نگران��ي در خصوص واردات خودرو 
دارن��د، گروه ها و جرياناتي هس��تند ك��ه در حوزه 
واردات خودروهاي چيني كار مي كنند. آنجاست 
كه مناف��ع اف��راد و جرياناتي در گ��رو محدوديت 
واردات است. چرا كه به محض باز شدن دروازه هاي 
واردات، كس��ي در كش��ورمان ديگر ماشين بنجل 
چيني با اين قيمت ها نمي خ��رد. اگر واردات آزاد 
باشد، هر فرد عاقلي بين تويوتا كمري و ماشين هاي 
چيني، قطعا تويوتا را انتخاب خواهد كرد. از سوي 
ديگر بايد توجه داشت كه بخش ديگري از مباحثي 
كه در خص��وص واردات خودرو مطرح مي ش��ود، 
برآمده از پروپاگاندا و بازي هاي رس��انه اي در بطن 

جامعه است.
 برخ��ي اظهارنظرها از س��وي نمايندگان مجلس 
در خصوص خودرو ش��نيده مي ش��ود كه نش��ان 
مي دهد، اين دوستان كمترين آشنايي با موضوعات 
اقتص��ادي را ندارن��د. مثا دوس��ت نماينده اي در 
رادي��و اعام مي ك��رد، ك��ه واردات خ��ودرو آزاد 
مي ش��ود ت��ا قيم��ت ارز باال ب��رود. اينك��ه فردي 
تص��ور كند، قيمت كااليي مس��تقل از فضاي كلي 
اقتص��ادي و اجتماعي اس��ت، نش��ان دهنده عدم 
آش��نايي ب��ا الفباي اقتصاد اس��ت. با عب��ور از اين 
 مقدمات به هر حال طي چند ماه آينده برجام احيا 

خواهد شد.
 احتم��اال با فرض حضور طيف ه��اي منتقد برجام 
در راس ه��رم اجرايي، برخاف گذش��ته كه مدام 
از برج��ام انتقاد مي كردند، هيچ مقاومتي با احياي 
برج��ام نخواهن��د داش��ت و اتفاقا از آن اس��تفاده 
حداكثري نيز خواهند كرد. مشكل مخالفان برجام 
اين اس��ت كه اساس��ا نحوه تعامات بين المللي را 
نمي دانند. در صورتي كه برجام احيا شود، مي توان 
پيش بيني كرد كه به س��رعت اف اي تي اف هم در 
دولت آينده حل و فصل ش��ود و ديگر كسي به ياد 
نخواهد آورد كه بيش از 10س��ال معيش��ت مردم 
در گرو fatf بود بدون اينكه پاس��خ داده شود چرا 
در برابر آن مقاومت مي ش��د. به طور كلي مي توان 
پيش بيني كرد بعد از احياي برجام، هر دولتي كه 
روي كار بيايد ناچار به باز كردن دروازه هاي واردات 
كش��ور خواهد بود. چرا كه نيازمند فروش ارز خود 
اس��ت. دولت ها براي اينك��ه بتوانن��د منابع مورد 
نيازهاي بودجه اي غولي به نام دولت را تامين كنند، 
ناچار به باز كردن دروازه هاي واردات خواهند شد.

 اقتصاد اي��ران طي دهه هاي گذش��ته به اندازه اي 
دولت را توسعه داده اس��ت كه هر دولتي كه روي 
كار بيايد؛ ناچار به برداش��تن منابع واردات خواهد 
بود تا منابع مورد نياز خود را تامين كند. براي حل 
اين مشكل نيازمند دولتي در كشور خواهيم بود كه 
بتواند اين جراحي بزرگ را ترتيب دهد. اين جراحي 
به اندازه اي دردناك اس��ت كه اج��راي آن نيازمند 
ي��ك تيم قوي اقتص��ادي و حمايت هاي پيراموني 
حاكميتي است. بايد ديد آيا دولت آينده مي تواند 
يك چنين اصاحات ضروري را در دستور كار قرار 
دهد يا اينكه همچنان بر اساس همان اسلوب هاي 
قبل��ي عمل خواهند كرد. دولت آين��ده بايد با اين 
واقعيت روبه رو ش��ود كه براي بهبود شاخص هاي 
كلي اقتصاد بايد به گونه اي ديگر بينديشد و عمل 
كند. با اين توضيحات فكر مي كنم، س��رانجام قفل 
كليد واردات خودرو طي سال 1400باز خواهد شد 
تا هم بخشي از فشار معيشتي از دوش ملت كاسته 
شود و هم اينكه دولت بخشي از نيازهاي بودجه اي 
خود را تامين كند. بهترين بازار هم براي ايجاد اين 
شرايط تازه بازار خودرو و لوازم خانگي است. اما از 
آنجا كه اثرات تحريم هاي 3س��ال گذش��ته عميق 
اس��ت و ركود تورمي وحشتناكي حاكم است، اين 
تحوالت همراه با رونق نخواهد بود، بلكه بخشي از 

تورم موجود در بازار خودرو را كاهش خواهد داد.

فربد زاوه

»تعادل«سودوزيانتاالرشيشهايراطيسالجاريبررسيميكند

اميدهاييكهنااميدميشود؟

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 ارزندگي
 نرخ ها در بورس

 دغدغه هاي انتخاباتي
اقتصاددانان

 احتياط در خصوص ورود
 پول جديد به بورس

در  مي رس��د  نظ��ر  ب��ه 
س��هم هاي بنيادي با توجه 
به گزارش هايي كه از سوي 
شركت ها ارايه شده و قيمت 
كاموديتي ه��ا در بخ��ش 
فلزي، معدني و پتروشيمي، 
EPS هاي��ي ك��ه ب��رآورد 
مي ش��ود بس��يار مناسب و 
ارزنده است.با توقف روند كاهش قيمت دالر، شك و 
شبهه اي كه درباره قيمت آن وجود داشت در حال از 
بين رفتن است و فعاالن بازار به اين نتيجه رسيدند 
كه نرخ دالر زير۲0 هزار تومان نخواهد رسيد بنابراين 

سهام در قيمت هاي فعلي ارزنده است.
همچنين در بخش پااليشگاهي و خودرويي اصاح 
قيمت خوبي صورت گرفت و مستعد برگشت بودند 
بنابراين مجموع اي��ن عوامل موجب تحرك مثبت 
در بازار شد.زماني كه طي سه روز بازار با بازدهي10 
درصد در اين س��هام مواجه مي ش��ود، سيو سود ها 
فعال شده در چنين شرايطي اگر پول هوشمند پارك 
شده وجود داشته باشد كه بتواند نقاط تعادلي بازار 
را پوش��ش دهد مي تواند اميدوار بود پس از س��ه تا 
چهار روز معامله كردن بازار روي اين سطح قيمتي 
مجدداً براي يك رش��د موقتي آماده شود. اگر پول 
هوشمند وارد بازار شود با توجه به ارزنده بودن سهام، 
اين س��طوح مي تواند كف بازار باش��د و به تدريج با 
گزارش هاي ارديبهشت ماه شركت ها مي تواند قيمت 
مناسب تر شود.براي بازگشت اعتماد بايد اصاح در 
سهامي كه نياز است صورت بگيرد تا به نقاط تعادلي 
برسند و پول هاي هوش��مند نيز در اين نقاط ورود 
كرده و كف سهام را خريداري كنند تا اعتماد به بازار 
برگردد. به عقيده بنده افزايش نرخ سود سپرده هاي 
بانكي به هيچ عنوان محقق نمي شود و اگر برجام احيا 
شود اتفاقًا شرايط خوبي براي كاهش نرخ بهره بانكي 
هم ايجاد مي ش��ود. بانك مركزي هميشه وسواس 
خاصي نسبت به كاهش نرخ س��ود سپرده دارد؛ به 
اين دليل كه بازارهايي كه هميش��ه مي توانس��تند 
مقصد رجوع وجوه س��پرده ها باشند در اوج قيمتي 
قرار دارند، پس رون��د كاهش نرخ بهره باعث گراني 
ادامه در صفحه 2  آنها نمي شود.  

1- اگرچ��ه ط��ي دو روز 
گذشته، شوك ردصاحيت 
نامزده��اي  از  تع��دادي 
باس��ابقه عرص��ه اجراي��ي 
كش��ور، به��ت و حي��رت 
اغلب نيروهاي سياس��ي و 
فعاالن اجتماعي و مردم را 
برانگيخت��ه و حتي واكنش 
برخ��ي از تايي��د صاحيت ش��دگان و برخ��ي 
از اعض��اي ش��وراي نگهب��ان را نيز در پي داش��ته 
اس��ت، اما ظاهرا اقتصاددانان و فع��االن اقتصادي 
 ب��ه مي��زان س��اير گروه ه��اي اجتماع��ي، دچار 

شوك نشده اند. 
چون مس��اله اقتص��اد ايران براي آنه��ا رنگ و لون 
ديگ��ري دارد. اقتصاددان��ان نه تنها بع��د از اعام 
ردصاحيت ه��ا كه قب��ل از آن؛ نه تنه��ا قبل از رد 
صاحيت ها كه از ماه ها و بلكه س��ال ها قبل نگران 
وضعيت اقتصادي كش��ور بوده اند و در حد بضاعت 
خود براي تبيين ش��رايط اقتص��ادي و راهكارهاي 
علم��ي وقت صرف كرده اند، ام��ا گويا تاكنون هيچ 
يك از مسووالن ارشد كشور كه اتفاقا در طول زمان 
از هر دو جناح سياسي در راس امور بوده اند، سخن 

آنان را نشنيده است.
۲- ناظ��ران اجتماعي، سياس��يون فعال زير پرچم 
اصاحات و س��اير گروه هاي مردم��ي بر اين باورند 
كه با ردصاحيت گس��ترده صورت گرفته توس��ط 
ش��وراي نگهبان، فرصت انتخ��اب نماينده دلخواه 
از بخش��ي از جامعه گرفته ش��ده است. اقتصاددان 
اگرچه اين نگراني ها را نيز تاييد مي كنند اما دغدغه 

متفاوتي دارند.
 نگراني آنها از سويي از تسلط رويكردهاي توزيعي 
ب��ا هزينه تضعيف و غفل��ت از رويكردهاي توليدي 
)رشد اقتصاد( اس��ت و از سوي ديگر، شيوع دوباره 
پوپوليسم و پول پاشي و رشد نقدينگي به هزينه فقرا 

و مردم )تداوم نرخ هاي باالي تورم( است.
 از همين رو است كه س��وال ها و سناريوهاي مورد 
نظر اقتصاددانان درب��اره آينده اقتصاد ايران، حول 
اين محور اس��ت كه افراد تاييد صاحيت شده، چه 
برنامه و رويكرد اقتصادي خواهند داش��ت؟ آيا آنها 

فهم درس��تي از مس��ائل اقتصادي دارند؟ آيا تيم 
اقتصادي دولت آينده درك درس��تي از اين مسائل 

دارند؟
3- در اين حال، اگ��ر تا پيش از اين، با وجود برخي 
از چهره ه��ا مانن��د جهانگيري، پزش��كيان و حتي 
علي الريجاني در عرصه انتخابات كورسوي اميدي 
براي تغيير در معادالت اقتصادي وجود داشت، به 
نظر مي رس��د، هم اينك به دو دلي��ل، اين اميد نيز 
رنگ باخته است، چرا كه از سويي پيشينه كاري و 
منظومه فكري اغلب تاييد صاحيت شدگان براي 
انتخابات رياس��ت جمهوري اج��ازه انجام اقدامات 
بنيادين را س��لب مي كند و از سوي ديگر، به گفته 
دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان در صورتي كه ميزان 
مش��اركت در انتخابات پيش رو، اندك باشد و فرد 
برنده با آراي حداقلي بر كرس��ي رياست جمهوري 
 بنشيند، »ابتدا بايد پس از اس��تقرار، خودش را به

 جامعه بقبوالند.
 اين قبوالندن، نتيجه اش مي شود هزينه كردن هاي 
صرف��ا رفاه��ي كوتاه م��دت و در واق��ع تش��ديد 
عدم تعادل هاي اقتصاد كان كه به تورم بيش��تر و 

رشد اقتصادي كمتر مي انجامد.«
 به گفته، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه صنعتي شريف، 
رييس جمهور آينده س��ه گزينه پي��ش روي خود 
دارد. گزينه اول، اصاحات ساختاري اقتصاد است. 
گزين��ه دوم اعم��ال اصاحات سياس��تي و گزينه 
س��وم »هيچ كدام« به معني تداوم سياس��ت هاي 

موجود است.
4- طي ده��ه 90 نه تنها روبناي اقتص��اد ايران به 
واس��طه رش��د اقتصادي در حد صف��ر و تورم هاي 
جه��ش وار به ش��دت آس��يب دي��ده اس��ت ك��ه 
زيرس��اخت هاي اقتص��ادي و محيط زيس��تي نيز 

لطمات بعضا جبران ناپذيري ديده اند.
 در اين ش��رايط، به نظر مي رس��د كه پيش و پس 
از برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري، وظايف و 
مس��ووليت هاي اجتماعي اقتصاددان��ان و فعاالن 
اقتصادي براي تبيين مشكات و ارايه راهكارهاي 
علمي و عملي به نامزدهاي انتخاباتي و دولت آينده 
با هدف پرهيز از اقدامات هزينه زا و انجام اصاحات 

اقتصادي ضروري تر از هميشه خواهد بود.

ممكن اس��ت بس��ياري از 
مخاطبان موافق ديدگاهي 
كه در بطن اين يادداشت به 
آن اشاره مي ش��ود، نباشند 
اما ب��ه هر ح��ال معتقدم با 
توجه ب��ه اي��ن واقعيت كه 
هر ن��وع آگاهي بخش��ي به 
مخاطب��ان در نهايت به نفع 
سرمايه هاي عمومي مردم است، تاش مي كنم ابعاد 
گوناگون آن را تش��ريح كنم. اي��ن تحليل ها ممكن 
است با آنچه اتفاق مي افتد همسان نباشد خصوصا 
اينكه در شرايط ناپايدار سياسي و اقتصادي هم در 
بع��د داخلي و هم در بعد خارجي هس��تيم. عده اي 
نااميدي هاي موجود از بازار را با يك نمودار س��اده 
سينوسي و كاسيك مالي و رفتاري تجزيه و تحليل 
كرده اند و نوش��ته اند وقتي ناامي��دي در بازاري باال 
مي رود پس وقت ورود است و قيمت ها رشد خواهد 
كرد. ش��خصا پيش از اين اميدواري ه��اي فراواني 
از بازار داش��تم و البته براي دوره  يك س��ال آينده 
ه��م فرصت  هاي بزرگي در ب��ازار مي بينم. معتقدم 
افزايش برخي نااميدي ها نسبت به چشم انداز بازار 
به علت عدم واكنش س��ريع و به موقع مس��ووالن و 
تصميم سازان در قبال حمايت از بورس است. اينقدر 
اين حمايت ها انجام نش��د )يا دير انجام شد( كه در 
حال حاضر كار به جاي باريك كش��يده شده است. 
در ادامه توصيفي از شرايط فعلي بورس و پيش بيني 

از آينده  بورس بيان كرده ام.
نخس�ت( اينكه چ��را بورس ب��اال نم��ي  رود و هر 
مثبتي سركوب مي ش��ود را بايد در شناوري باالي 
سهام جس��ت وجو كرد. عرضه بي حساب و كتاب و 
آبشاري دولت در تابس��تان، باعث افزايش ناگهاني 
شناوري س��هام شركت هاي بورسي ش��د. تا زماني 
ك��ه ارزش معامات در مح��دوده ۲0 هزار ميليارد 
تومان بود نقدشوندگي بازار در شرايط مناسبي قرار 
داش��ت. اما با خروج گسترده  پول توسط دولتي ها و 
شبه دولتي ها و صندوق ها و... عرضه شناوري سهام 
در ب��ازار مرتبا افزايش پيدا ك��رد و از طرف ديگر با 
خروج پول توس��ط حقوقي ها ارزش معامات افت 
كرد. پولي كه االن در بازار گردش مي كند، نمي تواند 
روندساز باش��د و به همين علت تقاضاي بازار بعد از 
چند روز س��ركوب مي شود و يك نوس��ان قيمتي 
محدود را به وجود م��ي آورد. در حال حاضر ارزش 
معامات همچنان پايين است و بازار در حال مصرف 
كردن اردرهاي صندوق توس��عه اس��ت كه دوباره 

نوساناتي را ايجاد خواهد كرد.
دوم( از منظر تكنيكالي كف شاخص كل در حالت 
خوش بينان��ه در محدوده 1 ميلي��ون تا 1 ميليون و 
50 هزار در حال��ت محتمل حوالي 950 هزار واحد 

و در بدبينانه ترين حالت 915 هزار واحد شناسايي 
خواهد شد. تكنيكال چند س��هم ليدر خودرويي و 
پااليشي و بانكي و... را هم در ادامه خواهيم ديد. اين، 
صرفا ديدگاه تكنيكال اس��ت و ممكن است در اين 
ش��رايط اتفاق ديگري رخ دهد بنابراين نبايد صرفا 
با اين عينك به بازار نگاه كرد . اين بدان معناس��ت 
كه اوال ب��راي ورود پ��ول جديد به ب��ازار بايد صبر 
كرد. اگر س��رمايه گذاران آش��نايي با نوسان گيري 
ندارند، تا چند ماه بهتر است معامله نكنند و منتظر 
رسيدن شاخص به حوالي 1400 الي 1450 باشند. 
اگر آش��نايي با نوس��انگيري دارند، ش��اخص هاي 
مثبت ه��اي احتمالي روزهاي آت��ي مي تواند براي 
فروش كوتاه مدت مورد استفاده قرار بگيرد و حدود 
10 الي 15 درصد به صورت ميانگين در قيمت هاي 
پايين تر وارد برخي س��هام بازار شد. اين گونه تعداد 
بيشتري از همان سهم مي توانند معامله و خريداري 
ش��وند. از منظر تكنيكالي اگر خودرويي  ها با حجم 
باال، حمايت نشوند بعد از نوسانات كوتاهي با فشار 
فروش بي سابقه اي روبرو مي شوند كه آنها را در يك 
روند نزولي ميان م��دت پايين خواهد برد و احتماال 
شاخص به سركردگي اين گروه به سمت كف خود 
حركت خواهد كرد. روز گذش��ته هم اين نمادها در 
دقايق آخ��ر بازار باز ش��دند و معامات كم حجمي 
داشتند. براي حفظ روند اين گروه بايد پوِل سنگيني 
تزريق شود در غير اين  صورت اين نمادها به سمت 
پر كردن گپ قيمتي خود كه در نمودار وجود دارد، 
حركت خواهد كرد. گروه ارزنده پااليشي با اين همه 
خبر خوب را حمايت نكردند تا نمودارهاي اين گروه 
نيز نوس��اني دنبال ش��وند. بعداز يك صعود و نزول 
كوتاه روند اين گروه ب��ا وضعيت بهتر و باثبات تري 

دنبال خواهد شد.
سوم( از منظر سياسي همان طور كه همه مي دانيم 
احتماال تحوالت��ي در فضاي سياس��ي و انتخاباتي 
كشور به وقوع خواهد پيوست و تيم اجرايي دولت در 
حوزه هاي اقتصادي تغيير خواهند كرد. اين تحوالت 

احتماال شرايط زير را پديد مي آورند: 
الف- آزادس��ازي انواع واقس��ام كااله��اي ضروري 
و اساس��ي ك��ه درگم��رك دپو ش��ده اس��ت كه با 
اي��ن  كار كاه��ش نس��بي قيم��ت اي��ن كاالها را 
 ب��راي ي��ك دوره چند ماهه ش��اهد خواهي��م بود. 
ب- ثبات دالر در محدوده ۲۲- ۲3 هزار تومان براي 
يك دوره چند ماهه. )اهداف بلندمدت دالر باالي 33 
هزار تومان قرار دارد( ج- افزايش قابل توجه سرعت 

واكسيناسيون با واكسن هاي دپو شده و ايراني.
مجموعه اين تحوالت اين واقعيت را يادآور مي شود 
كه اقتصاد در حال پوس��ت اندازي و ورود به دوران 
تازه اي است كه براي رويارويي با آن بايد با احتياط 

و عقانيت بيشتري عمل كرد.
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تعادل |
نشست روز گذشته رييس جمهور در نشست هيات دولت 
حول محور انتخابات و انتق��اد از رصد صالحيت برخي از 
نامزدهاي انتخاباتي گذش��ت. حس��ن روحاني در خالل 
صحبت ه��اي خود با انتق��اد از نحوه انتخ��اب كانديداي 
رياست جمهوري، عنوان كرد: »در اين زمينه به ناچار به مقام 
معظم رهبري نامه نوشتم و آنچه در ذهنم بود را به ايشان 
منتقل كردم و ايشان آنچه را كه به مصلحت مي دانند انجام 
خواهند داد.« اما صحبت هاي روحاني به همين موضوع 
ختم نشد. او با اشاره به اين توصيه امام راحل كه ميزان راي 
ملت است، مشاركت حداكثري را ضامن مشروعيت نظام 
عنوان كرد و دراظهاراتي گفت: مردم نبايد حس كنند ما 
به آنها بي اعتنا هستيم و مي خواهيم بدون آنها براي آنها 
تصميم بگيريم. رييس جمهور، همچنين رهاكردن صندوق 
راي را بس��يار خطرناك توصيف كرد وگفت: رقابت جان 
انتخابات است و اگر اين رقابت را از آن بگيريد، مي شوديك 
انتخابات بي جان. رييس جمهور در عين حال تاكيد كرد، 
در مس��اله انتخابات رياست جمهوري بحث اين است كه 
يك فرد مي خواهد رييس جمهور شود نه رييس يك جناح 

و حزب سياسي. 

  جان انتخابات رقابت است
حجت االسالم والمس��لمين حس��ن روحاني صبح روز 
چهارشنبه پنجم خرداد ماه در جلسه هيات دولت با اشاره 
انتخابات پيش رو، گفت: انتخابات مراحل مختلفي دارد كه 
مرحله  احراز صالحيت به عهده دولت نيس��ت و يك نهاد 
ديگري براي آن تصميم مي گي��رد. حاال اينكه مقدمات 
تصميم شان از كجا مي آيد و چگونه تصميم  سازي مي شود 
مورد بحث ما نيست، اما به هرحال اين موضوع در اختيار 
دولت نيس��ت و نهاد مستقلي براي آن تصميم مي گيرد. 
رييس جمهور ادامه داد: ما از تصميمي كه از سوي شوراي 
نگهبان گرفته ش��ده عصر روز دوش��نبه مطلع شديم و 
ش��ب صريح تر براي ما روشن و واضح شد و معلوم شد كه 
چه كساني مدنظر هستند. براي خيلي از سياسيون و ما 
اينگونه بود كه دلمان مي خواست شرايط به گونه اي مي شد 
كه فرصت بيش��تري مي دادند و اف��راد ديگري هم اضافه 
مي شدند؛ چرا كه مباني انتخابات و اصل آن رقابت است و 
اگر اين جان را از انتخابات بگيريم چيزي در كالبد انتخابات 
نمي ماند. روحاني با تاكيد بر اينكه دولت در اين زمينه كار 
زيادي نمي توانست انجام دهد، تصريح كرد: من نسبت به 
اصل ۱۱۳ قانون اساسي حتما متذكر هستم و اشكال دارم. 
منتها ما هر وقت اصل ۱۱۳ را به شوراي نگهبان مي نويسيم 
آنها تفسير خودشان را دارند و مي گويند نمي توانيد در اين 

زمينه تذكر بدهيد.

  به رهبري نامه نوشتم
وي اضافه كرد: به هر حال من دي��روز به ناچار درباره  اين 
موضوع به مقام معظم رهبري نامه نوشتم و آنچه را كه در 
ذهنم بود به ايشان انتقال دادم، حاال ايشان هرچه مصلحت 
مي دانند و بنا به مصالح كشور مردم تصميم خواهند گرفت؛ 
البته آقا در اين موارد كمتر وارد مي ش��وند اما به هرحال 
مواردي هم بوده كه ورود پيدا كرده اند و از حكم حكومتي 
خود استفاده كرده اند. در هر حال اين موضوع مربوط به همه 
مردم است و ما هم درخواست و تقاضايمان را از ايشان انجام 

داده ايم كه اگر صالح مي دانند اقدام كنند.

  رها كردن صندوق راي خطرناك است
روحاني در ادامه عنوان كرد: اين مس��اله براي ما بس��يار 
مهم اس��ت چرا كه ما نمي توانيم صندوق آرا را رها كنيم. 
اگر صندوق را رها كنيد مي خواهيد چه چيزي را به جاي 
آن بگذاريد و اين خيلي خطرناك است كه صندوق ديگر 
كارايي نداشته باشد. اگر نظام تاكنون حفظ شده به خاطر 
همين صندوق راي و حضور و فداكاري مردم بوده است. اين 
صندوق يك رمز بسيار بزرگي بوده و مردم وقتي شكايت و 
اشكالي دارند و تغييري مي خواهند ايجاد كنند پاي همين 
صندوق مي روند. به هر حال بحث صندوق راي بسيار مهم 
است و من از همه مردم خواهش مي كنم در سراسر كشور 
اين مساله مهم را مدنظر قرار دهند. رييس جمهور همچنين 
اظهار كرد: البته نقد و انتقاد از هر شخص و نهادي آزاد است؛ 
البته منظورم تخريب و تضعيف نيست ولي درباره  انتقاد و 
نقد خود مقام معظم رهبري هم چندين نوبت فرموده اند اگر 
كسي مي خواهد از خود من هم انتقاد كند مي تواند اين كار 
را انجام دهد.  وي با بيان اينكه انتخابات مساله  بسيار مهمي 
در كشور است، خاطرنشان كرد: مساله فقط اين نيست كه 
ملت براي انتخاب رييس قوه مجريه پاي صندوق مي آيد. 
در ميان همه انتخاباتي كه هر كدام آنها سرجايش با اهميت 

هستند در مساله انتخابات رياست جمهوري بحث اين است 
كه يك فرد مي خواهد رييس جمهور شود نه رييس يك 
جناح و حزب سياسي، يعني قرار است عامه مردم و جامعه 

و ملت ما را نمايندگي كند. 

  انتخابات شكوهمند ضامن مشروعيت نظام 
رييس جمهور ادامه داد: همه زمينه ها و مقدمات بايد براي 
انتخابات ايجاد شود تا مردم به صحنه بيايند و با تشخيص 
آنها انتخابات به ثمر بنشيند؛ چرا كه نتيجه انتخابات وحدت 
و امنيت ملي است. حاال در بحث هاي سياسي و روزنامه ها 
و صدا و سيما و فضاي مجازي ممكن است ما بحث كنيم 
كه اين آقا يا آن آقا اگر بيايند فالن مشكل را حل مي كنند 
اينها مهم است، اما باالتر از اينها انتخابات شكوهمند مهم تر 
است. وي اضافه كرد: انتخابات شكوهمند در كشور ضامن 
مش��روعيت نظام است و اين اساس كار اس��ت، اما ما اين 
را فراموش كرده ايم. در حالي كه ادامه مش��روعيت نظام 
با حضور مردم پاي صندوق راي اس��ت و همه تصرفات و 
تصميم هايي كه انجام مي شود اگر پشتوانه مردم را نداشته 
باشد مشروعيت ندارد و نه تنها مشروعيت قانوني ندارد، بلكه 
مشروعيت ديني آن هم زير سوال مي رود. رييس قوه مجريه 
به اين موضوع اشاره كرد كه رييس جمهور نماينده مردم و 
نظام است و گفت: اين نماينده مي خواهد با دنيا حرف بزند 
و به عنوان نماينده مردم مي خواهد حرف بزند استوارنامه ها 
را او دريافت مي كند و قراردادهاي بين المللي را او مي بندد و 
از همه مهم تر مسوول اجراي قانون اساسي است. اگر خدايي 
ناكرده در يك انتخابات حضور مردم كمرنگ باشد و براي 
مردم مسائلي روشن نباشد، انسجام، مصلحت ملي، امنيت 
كشور و حيثيت نظام در جهان چگونه خواهد بود. ابعاد اين 

مساله بسيار وسيع و مهم است و بايد به آن فكر شود.

  ميزان راي ملت است
روحاني در ادامه يادآور ش��د: امام خميني)ره( هميش��ه 
توصيه مي كردند ميزان راي ملت است و مردم ولي نعمت 
ما هستند. اصال بدون مردم ما كي هستيم مردم ۲۲ بهمن 
ماه را به وجود آوردند و رژيم فاسد گذشته را سرنگون كردند، 
مردم بودند كه ۹۸.۲ درصد به نظام جمهوري اسالمي راي 
دادند اين ۹۸ درصد كجا رف��ت و چرا هي آب مي رود؟ آيا 
هرچه زمان مي گذرد بايد اين كم بشود؟ هر كسي كه مي آيد 
مي گوييم در اس��الميت، ايمان و تعهدت شك مي كنيم. 
رييس جمهور با اشاره به اينكه اين مردم همان هايي هستند 
كه در جنگ تحميلي آمدند و سوم خردادماه را آفريدند، 
اظهار كرد: نمايندگان همين م��ردم در ۱۴ خردادماه ۶۸ 
رهبر انقالب را انتخاب كردند. خدا نكند يك روزي مردم 
حس كنند ما به آنها بي اعتنا هستيم و مي خواهيم بدون آنها 
براي آنها تصميم بگيريم. مردم خودشان بايد تصميم بگيرند. 
امام خميني )ره( هم هميشه فرمودند مشاركت حداكثري 
و مقام معظم رهبري هم هميشه فرموده اند كه مشاركت 
حداكثري مهم اس��ت. روحاني در ادامه خاطرنشان كرد: 
پارسال هم كه در خدمت مقام معظم رهبري بودم از ايشان 
سوال كردم آيا در انتخابات آينده هم همان نظر را داريد يا 
چون نظرات ديگري هم مطرح است شما هم نظر ديگري 

داريد، ايشان داستان يكي از بزرگان را نقل كردند و فرمودند 
نظر من همان نظر گذشته است و مشاركت حداكثري اولين 
موضوع مدنظر اس��ت و پس از آن به دنبال رييس جمهور 
صالح و اصلحي هم هستيم كه من در نطق ۲۲ بهمن ماه 
هم اين موضوع را به مردم گفتم و ايشان هم همواره تصريح 
كرده اند كه براي من هدف اول و مهم مشاركت حداكثري 
مردم اس��ت. وي با تاكيد بر اينكه مشاركت حداكثري با 
حرف به وجود نمي آيد، تصريح كرد: حاال هي حرف بزنيم و 
صداوسيما با مردم مصاحبه بگيرد كه مشاركت حداكثري 
مهم است، در حالي كه مشاركت حداكثري لوازمي دارد 
كه بايد به آن متعهد باشيم. يك طرف آن دولت است كه 
مجري انتخابات به حساب مي آيد در موضوع ثبت نام ها 
من به وزير كشور نامه نوشتم و گفتم عين مر قانون ثبت 
نام كنند و اگر اين دستور را نداده بودم و عمل نكرده بوديم 
دعواها و بلواهايي داشتيم، چرا كه مثال طرف مي آمد ثبت 
نام كند مي گفتند تو يك روز به ۴۰ سالگي ات مانده يا يك 
روز از ۷۵ سالگي ات گذشته و مشكالتي ايجاد مي شد و او 

هم حق داشت بگويد كه اين قانون را به من نشان بدهيد.

  زمان راي گيري اضافه شد
رييس جمهور همچنين يادآور ش��د: ما اينجا مشاركت 
حداكث��ري را رعايت كردي��م و در مراحل بعد هم همين 
اس��ت. مثال ما موضوع كرونا را داريم و به خاطر كرونا ۱۰ 
هزار صندوق اضافه كرديم حتي وزير كشور در ستاد كرونا 
مطرح كرد كه به خاطر حفظ سالمت مردم زمان راي گيري 
را اضافه كنيم كه پيشنهاد دو ساعت بود و در جلسه تبديل 
به سه ساعت شد و از هفت صبح تا دو نيمه شب انتخابات 

راي گيري انجام خواهد شد.

  در مسائل اساسي و مهم با 1+5 به توافق رسيديم
رييس دولت تدبير و اميد با تاكيد بر اينكه پيشرفت هيات 
مذاكره كنن��ده در وين قابل مالحظه اس��ت، افزود: ما در 
مسائل اساس��ي و مهم با كشورهاي چهار به اضافه يك به 
توافق رسيديم. البته مواردي هست كه در حال گفت وگو 
و قابل حل است و اصولي كه مقام معظم رهبري به عنوان 
سياست هاي كلي مطرح فرمودند، اين اصول هم هميشه 
مدنظر مذاكره كنندگان در وين است. وي با اشاره به اصول 
مدنظر رهبر معظم انقالب گفت: اين اصول اين است كه 
آنچه تعهد آنهاست بايد به طور كامل به تعهدات خود عمل 
كنند و آنچه تعهد ما است، انجام خواهيم داد. البته به دليل 
بدعهدي امريكا در اين سه سال و نيم، ايشان فرمودند اول 
امريكا به تعهدهاي خود عمل كند كه در صورت درست بود 
ما نيز به تعهدات خود عمل خواهيم كرد. روحاني ادامه داد: 
ساز و كار اين اقدام خيلي پيچيده نيست و مي توان آن را به 
نحوي سامان داد كه امريكا آغاز كننده باشد. امريكايي ها 
نبايد شك كنند كه حتما بايد آغاز كننده باشند و ما آن را 
بررسي مي كنيم و من هم به عمده وزارتخانه ها و مسووالني 
كه در اين زمينه مسووليت دارند مانند وزارت نفت، وزارت 
راه، وزارت صمت، بانك مركزي دس��تورهاي الزم را و اين 
مسير خيلي پيچيده نيس��ت و ما مي توانيم عبور كنيم. 
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه يكي از مسائل مهم دولت 

يازدهم و دوازدهم موضوع برجام بود، عنوان كرد: دولت از 
سال ۹۲ تا ۹۴ برجام را ايجاد كرد. ايجاد براي دولت يازدهم 
است و از ثمره آن تا اول س��ال ۹۷ بهره برداري كرديم. اما 
در سال ۹۷ شري در امريكا به نام ترامپ بود كه تحت تاثير 
صهيونيس��ت ها، تندروها و ارتجاع منطقه، از يك توافق 
بسيار مهم كه هر يك از سران دنيا در گفت وگو با بنده مانند 
رييس جمهوري چين از آن به عنوان يكي از بهترين توافقات 
بين المللي نام مي بردند، خارج شد. وي ادامه داد: به هرحال 
در دولت دوازدهم آن شر آمد و از توافق خارج شد و هدف 
دولت ابقاء برجام بود. براي اينكه اگر برجام به طور كامل از 
بين مي رفت ما به قطعنامه هاي فصل هفتي شوراي امنيت 
باز مي گشتيم و حقوق دانان معني اين را مي دانند ترامپ 
هم هدفش همين بود كه از برجام خارج مي شويم و با خيال 
راحت خود را رها كند، اما ما نگذاش��تيم و اولين شكست 
ترامپ هم همين بود. روحاني با تاكيد بر اينكه مذاكرات 
االن با مذاكرات سال ۱۳۹۲ فرق مي كند، اظهار كرد: ۱۳۹۲ 
سالي بود كه طرف مقابل دست باال را داشت و شش هفت 
قطعنامه شوراي امنيت در دست اش بود و ما از نظر حقوقي و 
سياسي دستمان خالي بود، اما االن برعكس است و ما دست 
باال را داريم، چرا كه آنها تخلف كرده اند و خالف قطعنامه 
۲۲۳۱ و خالف يك توافق بين المللي عمل كرده اند. االن ما 
بر سر برجام بحث نمي كنيم بلكه بحث بر سر اجراي برجام 
و اين است كه امريكا چگونه به برجام بازگردد و چگونه ما 

اجازه بدهيم كه آنها به برجام بازگردند.

  هدف دولت ابقاي برجام است
رييس دولت دوازدهم همچنين تاكيد كرد: ما االن داريم 
با افتخار مذاكره مي كنيم. در سال ۱۳۹۲ با قطعنامه هاي 
شوراي امنيت چند ضربه اساسي به ما زده بودند، اما االن ما به 
عنوان پيروز در حال مذاكره هستيم. ملت ما با صبر و مقاومت 
خ��ود همه توطئه ها را خنثي كرد به هرح��ال ما در دولت 
دوازدهم برجام را ابقاء كرديم و االن در حال احياي برجام 
هستيم. پس ايجاد، ابقاء و احياي برجام در دولت يازدهم 
و دوازدهم صورت گرفته اس��ت.  رييس دولت دوازدهم در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود خطاب به وزرا، استانداران 
و همه كارگزاران دولت اظهار كرد: نبايد مسائلي كه امروز 
مي گذرد ما را در انجام وظايف مان سست كند، بلكه همه ما 
تا لحظه آخر از اين ۷۰ روزي كه باقي مانده بايد كار و تالش 
كنيم. در انتخابات هم به آنچه كه قانون گفته عمل خواهد شد 
و وزارت كشور با تمام قوت به مردم تضمين مي دهد امانت 
مردم را مراعات كند و نگذارد حتي يك راي باال و پايين شود.

  استخراج رمز ارزهاممنوع؛ حتي مجازها
وي همچنين به موضوع اس��تخراج رمزارزها اشاره كرد و 
گفت: درباره رمزارزها هم بحث شده است كه ۳۰۰ مگاوات 
به صورت مجاز و ۲۰۰۰ مگاوات به صورت غيرمجاز صرف 
مي كنند و هر كس��ي چند ماينر گذاشته و براي خودش 
بيت كوين و رمزارز استخراج مي كند. وزارت نيرو، وزارت 
ارتباطات و اطالعات از امروز موظف هستند كه جلوي اين 
اقدام را بگيرند و از امروز تا پايان شهريورماه فعاليت استخراج 

رمزارز حتي براي آنها كه مجاز بوده بايد تعطيل شود.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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امكان ارايه حدود ۷۰ خدمت 
مالياتي در يك پنجره واحد

معاون فناوري هاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
كشور با اعالم اينكه امكان ارايه حدود ۷۰ خدمت 
از طري��ق »پنج��ره واحد خدم��ات الكترونيكي« 
وجود دارد، گفت: اكنون ۲۰ م��ورد از مهم ترين و 
پرحجم ترين اين خدمات به موديان ارايه مي شود 
و تا پاي��ان دولت فعلي بخش قاب��ل توجه ديگري 
از آن قاب��ل ارايه خواهد ب��ود. چندي پيش »علي 
عبدالهي«، رييس مركز فناوري اطالعات و توسعه 
اقتصاد هوشمند اعالم كرد كه در سال گذشته »سند 
نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند« تهيه و در فرايند 
عملياتي قرار گرفت. به گفته مس��ووالن سازمان 
مالياتي كشور، اين س��ازمان دست كم در راستاي 
هوشمندسازي اقتصاد در چهار پروژه بزرگ در حوزه 
مالياتي درگير است. يكي از اين پروژه ها پنجره واحد 
خدمات الكترونيك اس��ت. »هادي خاني« معاون 
فناوري هاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور 
گفت: در واقع، سال گذشته »پنجره واحد خدمات 
الكترونيك« در اولويت س��ازمان بود كه راه اندازي 
شد. در بحث پرونده هاي مالياتي، وضعيت ممنوع 
الخروجي، بحث بدهكاري، امكان پرداخت برخط 
بدهي هاي مالياتي و م��وارد ديگر خدمات الزم در 
قالب يك پروفايل مالياتي به موديان سازمان ارايه 
مي ش��ود.البته افرادي هم كه مودي ما نيس��تند، 
پرونده مالياتي ندارند اما سابقه مالياتي در سازمان 
دارند، به طور مثال در مواردي مانند ماليات بر ارث، 
ماليات بر نقل و انتقال ملك و غيره مي توانند به اين 
پنجره مالياتي مراجعه و بدون نياز به حضور فيزيكي 
در سازمان، خدمات الزم از جمله ارايه اظهارنامه، 

پرداخت الكترونيك و غيره را دريافت كنند.

ايران 1۲۳ ميليون بشكه نفت 
ذخيره كرده است

به نق��ل از »اوي��ل پراي��س«، ش��ركت كارگزار 
كش��تيراني جهاني »اي اي گيبسون« اعالم كرد 
اي��ران ۶۹ ميلي��ون بش��كه نفت خ��ام را بر روي 
نفتكش هاي ش��ناور بر روي دري��ا ذخيره كرده 
و آماده اس��ت با لغ��و تحريم هاي امري��كا، آنها را 
به مش��تريان خ��ود تحويل دهد. بانك »س��يتي 
گروپ« نيز با تخميني مشابه اعالم كرد كه ايران 
۶۵ ميليون بش��كه نفت خام را بر روي دريا و ۵۴ 
ميليون بشكه نفت خام را بر روي خشكي ذخيره 
كرده اس��ت.  ايران و امريكا از ماه گذشته در وين 
درباره راه هاي احتمالي بازگش��ت هر دو كشور به 
توافق هس��ته اي يا برجام به صورت غيرمستقيم 
گفت وگ��و كرده اند. جو باي��دن رييس جمهوري 
امريكا، اعالم كرده كه دولتش مايل به بازگشت به 
برجام است، اما اين كار را تنها در صورت بازگشت 
اي��ران به رعاي��ت كامل تعهدات هس��ته اي خود 
انجام خواهد داد. ايران به نوبه خود اعالم كرده كه 
تنها پ��س از لغو تمام تحريم هاي امريكا، تعهدات 
هسته اي خود را به طور كامل اجرايي خواهد كرد. 
سيتي گروپ در گزارش روز دوشنبه خود گفت: در 
صورت توافق و پس از لغو تحريم هاي امريكا، ايران 
مي تواند نفت را به بازارهاي عمده خود از جمله هند 
و چين تحويل دهد.ش��ركت »اي اي گيبسون« 
افزود: با اين حال، نفت خام شناور ايران پس از لغو 
تحريم هاي امريكا يك ش��به ارسال نخواهد شد. 
دس��تيابي ايران به كانال هاي بانكي جهاني بايد 
تامين شود تا تضميني به قانوني بودن خريد نفت 
ايران به خريداران بدهد. بنابراين، فروش ذخيره 
نفت خام ايران با افزاي��ش تدريجي فعاليت هاي 
اين كشور، ماه ها به طول خواهد انجاميد. پيش از 
اين »بلومبرگ« در گزارشي به نقل از كارشناسان 
اعالم كرد كه ايران مي تواند در كمتر از سه ماه به 
توليد قبل از تحريم يعني تقريبًا ۴ ميليون بشكه در 
روز بازگردد. برآوردهاي بلومبرگ نشان مي دهد 
كه توليد نفت ايران در س��ال جاري رو به افزايش 
بوده و ماه گذش��ته توليد نفت اي��ران حدود ۴.۲ 

ميليون بشكه در روز بوده است.

ارزندگي  نرخ ها در بورس
آنچه در آخرين بخشنامه بانك مركزي ابالغ شده 
بدين صورت است كه سود سپرده بانكي يك ساله ۱۶ 
و دوساله ۱۸ درصد است )البته كه تعدادي از بانك ها 
برخالف اين بخش��نامه سودهاي ۲۰ درصدي هم 
به س��پرده گذاران مي دهند( اما ب��ا احياي برجام 
تعامالت بين المللي افزاي��ش خواهديافت و قطعًا 
روند صعودي قيم��ت ارز را نداريم، از طرفي ركود 
س��نگين در بازار مسكن وجود دارد كه قطعًا محل 
مناس��بي براي انتقال پول از بانك به آن هم نيست 
بنابراين ديگر واهمه اي از كاهش نرخ س��ود بانكي 
هم براي بانك مركزي نبايد وجود داشته باشد و با 
خيال راحت مي توان��د در خصوص كاهش دوباره 
اين نرخ تحليل و ارزيابي الزم را انجام دهد. تا زماني 
كه نرخ سود س��پرده بانكي قابل كنترل نباشد و به 
رقم كمتري نرسد، نمي توانيم تورم را كمتر از دامنه 
۲۰ درصد برس��انيم، بنابراين اين اقدام جنبه هاي 
مثب��ت متفاوتي براي اقتص��اد دارد. با كاهش نرخ 
بهره س��پرده هاي بانك��ي، بازار س��رمايه ازلحاظ 
مراجعات سرمايه گذاران نسبت به سپرده گذاران 
وزن بيشتري مي گيرد. به بيان ديگر هر چه ميزان 
سود بانكي كم شود، پول هاي مازاد مردم هم راهي 
بازار س��رمايه مي شود. به رغم توس��عه اي كه بازار 
س��رمايه پيداكرده متأسفانه بازهم ۷۰ درصد پول 
به صورت سپرده هاي بانكي و ۳۰ درصد به صورت 
سرمايه گذاري در بورس است، اميدواريم با تمهيدات 
الزم وزن سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش يابد.

كليات طرح قانون ماليات بر 
عايدي سرمايه تصويب شد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست علني با 
طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه موافقت كردند.در 
نشست علني روز چهارشنبه مجلس گزارش كميسيون 
اقتصادي در مورد طرح قانون ماليات بر عايدي سرمايه 
مورد بررس��ي قرار گرفت و تصويب ش��د. سيد احسان 
خاندوزي در موافقت با اين طرح گفت: اجراي اين قانون 
عامل موثري در افزايش فعاليت هاي توليدي اس��ت و 
فاصله طبقاتي را كاهش مي دهد و نوس��انات قيمتي 
در حوزه مس��كن، خودرو، ارز و طال را مهار مي كند.اين 
طرح به ۹۹ درصد جامعه كه نياز مصرفي دارند كمك 
مي كند و صرفا براي كس��اني اس��ت كه بي��ش از حد 
نياز خود، كاال جم��ع آوري كرده اند و تنها ناراضيان آن 
سوداگران و دالالن هس��تند. سيدغني نظري خانقاه 
 CGT در موافقت با اين طرح گفت: ۸ درصد ماليات بر
)ماليات بر افزايش ارزش يا ماليات بر سود سرمايه( در 
كشور امريكا، ۷ درصد در سوئد، ۶ درصد در كره جنوبي 
و صفر درص��د در ايران لحاظ مي ش��ود و اين در حالي 
است كه قشر معلمان ماليات مي دهند اما دالالن هيچ 
مالياتي نمي پردازند لذا اين طرح از سوداگري، داللي و 
رانت خواري جلوگيري مي كند. نماينده مردم خلخال 
و كوثر تصريح ك��رد: اين طرح مي توان��د مانع احتكار 
ش��ود، ماليات بر عايدي سرمايه انگيزه تبديل سرمايه 
به موارد مول��د به جاي غيرمول��د را افزايش مي دهد و 
ضمن افزايش جذابيت س��رمايه گذاري، سهم مهمي 
در اص��الح منابع مالي خواهد داش��ت كه در راس��تاي 
 اصالح ساختار بودجه خواهد بود. محمد صفايي دلوئي

 از ديگ��ر موافقان اين طرح گف��ت: در حال حاضر نظام 
مالياتي با در نظر گرفتن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات 
بر عملكرد در حال تنبيه توليدكننده است، اين در حالي 
است كه سوداگران هيچ مالياتي پرداخت نمي كنند كه 
موجب افزايش فاصله طبقاتي و فقر شده است. نماينده 
مردم گناباد و بجستان خاطرنشان كرد: برخي افراد ۷۰۰ 
خانه دارند يا در جريان ثبت نام خ��ودرو بيش از ۶ هزار 
خودرو ثبت نام كردند و ميلياردها تومان در جريان آن 
س��ود كردند اما يك ريال نيز ماليات نمي دهند لذا اين 
طرح باعث س��وق دادن سرمايه به سمت توليد خواهد 
شد و ايران را به سمت افزايش توليد مي برد. همچنين 
در اين نشست عبدالعلي رحيمي مظفري در مخالفت 
با اين طرح گفت: اگر قرار اس��ت طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه، سرمايه اي را از بخش هاي اراضي كشاورزي و 
مس��كوني، خودرو و باغ شهرها به سمت توليد هدايت 
كند بايد محل مصرف آن مشخص باشد.نماينده مردم 
سروستان و كوار و خرامه خاطرنشان كرد: افزايش روزانه 
ماليات ها مش��كالت موجود در زمينه خودرو و مسكن 
را برطرف نمي كند، مگر چه ميزان از س��رمايه مردم در 
بخش خودرو سرمايه گذاري شده است، اين طرح نه تنها 
مانع از حركت نقدينگي به سمت بخش هاي مسكن و 
خودرو نمي شود بلكه قيمت آنها را نيز افزايش مي دهد. 
همچنين محمدحسين فرهنگي در مخالفت با طرح 
ماليات بر عايدي س��رمايه، گفت: طي سال هاي اخير 
برخي قصد داش��تند مجوز دريافت ماليات بر عايدي 
سرمايه را از مجلس بگيرند تا به امروز در اين زمينه موفق 
نبودند.نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسكو با اشاره به 
اينكه دولت موضوع ماليات بر عايدي سرمايه را به اسم 
طرح آورده تا اگر آسيبي داشته باشد به مجلس برگردد، 
افزود: ماليات بر عايدي سرمايه در كشورهايي كه اقتصاد 
با ثبات دارند تاثير خوبي دارد اما در كشوري كه با تحريم 
و تورم درگير است اثرات منفي به بار مي آورد. وي افزود: 
كشورهاي اجرا كننده ماليات بر عايدي سرمايه هيچ كدام 
با تحريم و تورم شديد مواجه نيستند، آوردن الفاظي مانند 
س��وداگري باعث ناديده گرفتن فشار مضاعف بر مردم 
نمي شود، اين طرح افزايش قيمت خودرو، طال و ارز را به 
همراه دارد. حسن نوروزي نيز در مخالفت با طرح مذكور، 
گفت: چرا كميسيون اقتصادي بر روي وظايف اصلي خود 
متمركز نمي شود، ۴۲ سال از انقالب مي گذرد چه اقدامي 
در خصوص بانك بدون ربا و بانكداري اسالمي صورت 
گرفته است. نماينده مردم رباط كريم و بهارستان تصريح 
كرد: اگر در زمينه اخذ ماليات از كشورهاي كاپيتاليستي 
)س��رمايه داري( الگوبرداري مي كنيم بايد بدانيم سود 
تسهيالت توليد در اينگونه كشورها نيم درصد است، در 
كشور ما از مولدين و توليدكنندگان براساس بررسي هاي 
انجام شده حدود ۳۰ درصد س��ود تسهيالت دريافت 
مي ش��ود.نورورزي با بيان اينكه در يك س��ال گذشته 
فش��ارها بر روي اخذ ماليات متمركز شده است، گفت: 
فشار بر سرمايه گذاران داخلي باعث مي شود تا سرمايه 
خود را به كشورهايي مانند تركيه و تركمنستان ببرند كه 

از آنها هيچ گونه مالياتي دريافت نمي شود.

قاليباف براي دومين سال 
رييس مجلس شد

محمد باق��ر قاليب��اف در دومي��ن دوره انتخابات 
هيات رييس��ه مجلس شوراي اس��المي به عنوان 
رييس مجلس انتخاب شد. انتخابات هيات رييسه 
مجلس براي سال دوم در دستور كار جلسه علني 
ديروز چهارشنبه ۵ خرداد قرار داشت. محمد باقر 
قاليباف در جري��ان اين انتخابات ب��ا ۲۳۰ راي به 
عنوان رييس مجلس يازدهم براي دومين س��ال 
انتخاب شد، فريدون عباسي ۱۸ راي كسب كردند. 
 قاليباف سال گذشته هم ۲۳۰ راي كسب كرده بود . 
نخس��تين انتخابات هيات رييسه مجلس شوراي 
اسالمي در هش��تم خرداد ماه سال ۹۹ برگزار شد 
و در جريان اين انتخاب��ات »محمدباقر قاليباف« 
رييس مجلس، »اميرحسين قاضي زاده هاشمي« 
نايب رييس اول، »علي نيك��زاد« نايب رييس دوم، 
»احمداميرآب��ادي فراهاني« دبير، »حس��ينعلي 
حاجي دليگاني« دبير، »س��يد محسن دهنوي« 
دبير، »علي كريمي فيروزجاي��ي« دبير، »روح اهلل 
متفكر آزاد« دبير، »س��يد ناصر موسوي الرگاني« 
دبير، »محسن پيرهادي« ناظر، »عليرضا سليمي« 
ناظر و »محمدحسن فرهنگي« با سمت سخنگو 
اعضاي هيات رييسه مجلس يازدهم انتخاب شدند.

 رييس جمهور درباره رد صالحيت ها به رهبري نامه نوشت

راي به منتخب مردم يا رييس يك حزب؟

ضرورت رسيدگي به ۲۰ ايراد طرح قانون بانك مركزي
طرح قانون بان��ك مركزي كه ب��ه تازگي در مجلس 
ارايه ش��د با مخالف��ت كارشناس��ان و بانك مركزي 
مواجه ش��ده و در اين باره نامه هايي به رييس مجلس 
به منظور تجديدنظر اساس��ي در اين طرح ارايه شده 
است. مسعود درخش��ان عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي درباره تبعات تصويب شتابزده طرح 
بانكداري هشدار داده است.وي در نامه اي به محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس گفت: »آثار منفي و مخرب اين 
طرح بر نظام پولي و بانكي كش��ور ديده نشده است. 
هيچ يك از تعارضات نظام بانكي موجود با حرمت ربا 
و خلق پول را حل نكرده است. معيار عدالت اسالمي 
در تخصيص اعتبارات مطلقًا لحاظ نشده و اين طرح 
را هيچ يك از علم��اي بزرگ و مراجع عظام منطبق با 
ضوابط ش��رعي ندانس��ته و حتي آن را به  مثابه گامي 
استوار به  س��وي بانكداري اسالمي تلقي نكرده اند. « 
همچنين پرويز داوودي؛ عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيد بهش��تي و عضو مجمع تش��خيص مصلحت 

نظام با ارس��ال نامه اي به محمدباقر قاليباف، رييس 
مجلس ش��وراي اس��المي ضمن ابراز نگراني شديد 
نس��بت به تبعات تصويب طرح بانكداري جمهوري 
اسالمي ايران، نسبت به »خسارات جبران ناپذيري كه 
تصويب اين طرح مي تواند براي كشور به همراه داشته 
باشد« ابراز نگراني كرد. محمدرضا صباغيان؛ نماينده 
مردم مهريز در مجلس نيز در مخالفت با طرح اصالح 
اهداف، مس��ووليت ها و وظايف بانك مركزي گفت: 
اينك��ه نمايندگان دغدغه بانكي م��ردم به ويژه بانك 
مركزي را دارند مورد احترام اس��ت، ولي بايد ديد كه 
مشكل بانك ها كجاست؟ اين طرح كمك به بانك ها 
نيست و س��بب كاهش التهابات اقتصادي نمي شود. 
اهم نارسايي هابه شرح زير است: ۱- عدم طي مسير 
صحيح قانون گ��ذاري در خصوص اين طرح به عنوان 
يك قانون م��ادر و بلندمدت۲- ع��دم بهره گيري از 
ظرفيت هاي بس��يار وس��يع جامعه نخبگاني كشور 
در تدوين طرح و بي توجهي به انباش��ت تجارب غني 

موجود در داخل كشور در حوزه بانكداري و بانكداري 
مركزي۳- استفاده حداقلي از نقطه نظرات كارشناسان 
دستگاه هاي ذيربط، صرفًا در قالب نظرخواهي و بدون 
اعمال مهم ترين نقطه  نظرات مطرح شده ۴- خروج از 
محدوده قانون گذاري و ورود به حوزه سياست گذاري 
و حتي مقررات گ��ذاري در متن قانون ۵- پيش بيني 
مجراي نسخ هر يك از مواد قانون بانك مركزي به عنوان 
يك قانون مادر توسط قوانين عادي۶- تقليل اختيارات 
و اقتدارات بانك مركزي ۷-عدم توجه به استقالل قوا و 
دخالت دادن هر سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه در امور 
بانك مركزي و متعاقبًا تشديد وابستگي اين بانك۸- 
توس��عه تعجب برانگيز روش هاي عزل رييس كل و 
مخدوش شدن استقالل بانك مركزي ۹- عدم ترميم 
مهم ترين خأل قانوني موج��ود در خصوص مديريت 
سلطه مالي به عنوان يكي از مهم ترين موتورهاي خلق 
نقدينگ��ي ۱۰- ابهام در خصوص مواجهه با ش��قوق 
مختلف نرخ سود بانكي ۱۱- تدوين اهداف بعضًا غير 

عملياتي، خارج از ظرفيت بانكداري مركزي و احيانًا 
متعارض۱۲- كاهش اقتدار عملياتي به دليل آشفتگي 
روابط در برخي اركان تصميم گير ۱۳- ايجاد ساختار 
نامتوازن و فاقد قابليت اجرا در اركان بانك ۱۴- سپردن 
مهم ترين امور بان��ك مركزي به اعضاي غيراجرايي و 
غيرپاسخگو كه موجب اتخاذ تصميم هاي انتزاعي و 
غير اجرايي مي شود ۱۵- آشفتگي و ناكارآمدي شديد 
در وظايف حسابرسي، نظارتي، واحدهاي حاكميت 
شركتي و هيات نظارت ۱۶- ايجاد ساختار مديريت 
ش��ورايي و از بين بردن وح��دت فرماندهي در بانك 
مركزي ۱۷- حذف بدنه كارشناسي و مديريت بانك از 
نظام تصميم سازي سياست گذاري و مقررات گذاري 
۱۸- تف��وق اعضاي غي��ر اجرايي و غير پاس��خگوي 
هيات عال��ي بر رييس كل و بدن��ه اجرايي۱۹- ادغام 
مراجع سياست گذاري، مقررات گذاري، نظارت و اجرا 
۲۰- واگذاري مهم ترين اختيارات سياس��ت گذاري 

و مقررات گذاري به شوراهايي با اعضاي غيرمرتبط.
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اعالم نتيجه حراج اوراق مالي اسالمي 
دولتي و برگزاري حراج جديد

بانك مركزي اعللالم كرد: ضمن اعالم نتيجه  اولين 
مرحله از حراج اوراق مالي اسللالمي دولتي در سال 
۱۴۰۰ )مللورخ ۴ خرداد ماه(، به اطالع مي رسللاند 
 حراج جديد اوراق ياد شللده در تاريخ۱۱ خرداد ماه 
سللال جاري برگزار خواهد شللد. به گزارش روابط 
عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز سه شللنبه 
۲۸ ارديبهشللت ماه۱۴۰۰ درخصللوص برگزاري 
حراج اوراق مالي اسالمي دولتي به اطالع مي رساند، 
طي برگزاري نخسللتين مرحللله از اين حراج، يك 
بانك و يك صندوق سللرمايه گذاري سفارش هاي 
خللود را در مجموع بلله ارزش ۱.۸۷ هللزار ميليارد 
ريال در سللامانه هاي بللازار بين بانكي و مظنه يابي 
شركت مديريت فناوري بورس تهران ثبت كردند 
)۴۷۳ ميليارد ريال يك بانك و مابقي يك صندوق 
سللرمايه گذاري(. وزارت امور اقتصللادي و دارايي 
ضمن پذيرش درخواست بانك پيشنهاددهنده با 
فروش ۴۷۳ ميليارد ريال اوراق اراد۸۵ با نرخ بازده 
تا سررسيد۲۰.۸۲ درصد به آن بانك موافقت نمود. 
معامالت مربوط به فروش اين اوراق در روز سه شنبه 
۴ خردادماه ۱۴۰۰ توسط كارگزاري بانك مركزي 
در سامانه معامالتي بورس ثبت شد. همچنين در ۴ 
خردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۹.۹ هزار ميليارد ريال 
اوراق اراد ۸۵ با نرخ بازده تا سررسيد۲۰.۸۲ درصد 
در بورس فروخته شد. بنابراين در مجموع، ۱۰.۴ هزار 
ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي دولتي طي هفته 
منتهي به ۴ خردادماه ۱۴۰۰ توسط سرمايه گذاران 
حقوقي و حقيقي خريداري شللد. كارگزاري بانك 
مركزي در راستاي عرضه تدريجي اوراق در تواترهاي 
هفتگي، مرحله دوم حراج اوراق مالي اسالمي دولتي 
جهت فروش به بانك ها، موسسات اعتباري غيربانكي 
و نهادهاي مالي موضوع بنللد )۲۱( ماده )۱( قانون 
بازار اوراق بهللادار ج. ا... ايللران نظير صندوق هاي 
سرمايه گذاري و شللركت هاي تأمين سرمايه را در 
روز سه شللنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۰ اجرا مي نمايد. 
اوراق عرضه شده در اين حراج، مرابحه عام، كوپن دار 
و با تواتر پرداخت سود شش ماهه )پرداخت كوپن 
دوبار در سال( و به شرح جدول زير است. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي متقاضي شركت در اين 
حراج مي توانند نسبت به ارسال سفارش هاي خود تا 
ساعت ۱۲:۰۰ روز يكشنبه۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ تنها 
از طريق سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند. نهادهاي 
مالي موضوع بند )۲۱( مللاده )۱( قانون بازار اوراق 
بهادار ج. ا.ايران نظير صندوق هاي سرمايه گذاري و 
شركت هاي تأمين سرمايه متقاضي شركت در اين 
حراج نيز مي توانند سللفارش هاي خود را تا ساعت 
۱۲:۰۰ روز يكشللنبه۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ از طريق 
سامانه مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس 
تهران ثبت كنند. معامالت مربوط به اين حراج در 
روز سه شنبه۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد. 
تمام نهادهاي مالي متقاضي شللركت در اين حراج 
مي توانند سللفارش هاي خود را در هر نماد به طور 
جداگانه ارسال كنند.  شايان ذكر است حداقل حجم 
سفارش در هر يك از نمادهاي مزبور ۵۰۰ هزار ورقه 
اسللت. همچنين به نهادهاي مالي شركت كننده 
در اين حراج توصيه مي شللود، تنوع بخشي به سبد 
دارايي هاي مالي را در سفارش گذاري خود مدنظر 
قرار دهند.  ذكر اين نكته ضروري اسللت كه وزارت 
امللور اقتصللادي و دارايي الزامي بلله پذيرش كليه 
پيشللنهادات دريافت شللده يا فروش كليلله اوراق 
عرضه شده در حراج را ندارد. بانك مركزي سفارشات 
دريافت شللده را به منظور تصميم گيري به وزارت 
امور اقتصادي و دارايي ارسللال مي كند و وزارتخانه 
مزبور نسبت به تعيين سفارش هاي برنده از طريق 
مشللخص كردن حداقل قيمت پذيرفته شللده در 
سازوكار حراج اقدام مي كند. در نهايت، عرضه اوراق 

به تمامي برندگان به قيمت يكسان انجام مي شود.

آخرين وضعيت »عمليات بازار 
باز« در هفته نخست خردادماه

بانك مركزي اعالم كرد: با توجه به پيش بيني وضعيت 
نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع عملياتي اين بانك 
در اين هفته كاهش جزيي نقدينگي بود، به همين علت 
با سللفارش هاي ارسال شده بانك هاي متقاضي براي 
خريد اوراق مالي اسللالمي دولتي موافقت نكرد. پيرو 
اطالعيه روز سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ماه۱۴۰۰ مبني 
بر برگزاري حراج خريد مدت دار اوراق مالي اسللالمي 
دولتي در عمليات بازار باز، پنج بانك سفارش فروش 
اوراق مالي اسللالمي دولتي در قالللب توافق بازخريد 
)ريپو( را تا مهلت تعيين شللده )ساعت ۱۲ روز شنبه 
يكم خللرداد ۱۴۰۰( و در مجموع بلله ارزش ۷۵ هزار 
ميليارد ريال از طريق سامانه بازار بين بانكي به بانك 
مركزي ارسللال كردند. براساس اين گزارش، از سوي 
ديگر، معامالت مربوط به سررسيد قراردادهاي توافق 
بازخريللد دو هفته قبل بلله ارزش ۲۱.۱ هزار ميليارد 
ريال، در روز دوشنبه )سللوم خردادماه( امسال انجام 
شللد. افزون بر عمليات بازار بللاز، در هفته منتهي به 
سوم خرداد سللال جاري، سلله بانك در پنج نوبت از 
اعتبارگيري قاعده منللد )توافق بازخريد( در مجموع 
بلله ارزش ۸۹.۲ هزار ميليارد ريال اسللتفاده كردند. 
همچنين در اين دوره، مبلغ ۱۴۸.۱ هزار ميليارد ريال 
از قراردادهاي بازخريد انجام شده در قالب اعتبارگيري 
قاعده مند سررسيد شد. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شللنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيري قاعده منللد )دريافت اعتبار با وثيقه از 
بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي 
اسللالمي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سود 
سقف داالن )۲۲ درصد( استفاده كنند. همچنين در 
هفته منتهي به سوم خرداد، معادل ۲.۳ هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسالمي دولتي متعلق به بانك مركزي 
توسط كارگزاري اين بانك در بازار ثانويه فروخته شد.

پيشنهاد ايجاد صندوق 
سرمايه گذاري رمز ارز

ولي اهلل فاطمي كارشناس حوزه ارزهاي ديجيتال 
گفت: برخللي كشللورها مجوز تشللكيل صندوق 
سرمايه گذاري رمزارزها را صادر كرده اند كه با تشكيل 
آن در واقع حاشلليه امني براي سرمايه گذار ايجاد 
 خواهد شد. ريسك بازارهاي سرمايه گذاري مانند 
رمز ارز نه تنها در ايران، بلكه همه كشللورهاي دنيا 
باالست. در نتيجه بازار رمز ارزها نيز كه مورد استقبال 
مردم واقع شللده هم مانند بازار سللرمايه و بورس 
احتمال ضرر دارد كه بايد با اطالعات و آگاهي وارد 
آن شد. ولي اهلل فاطمي در گفت وگو با ايِبنا تصريح 
كرد: بازار رمز ارز ريسك بااليي دارد و حتي افرادي 
كه با آگاهي كافي وارد اين بازار مي شوند نيز ممكن 
است نتوانند پيش بيني الزم را داشته باشند و ضرر 
كنند. وي با اشاره به ايجاد صندوق سرمايه گذاري 
رمزارزها كه در برخي كشورها مانند سوئد تشكيل 
شده اسللت، گفت: اين صندوق نوسان گيري انجام 
مي شود كه سرمايه گذار ضرر زيادي نكند. در واقع 
كاركرد اين صندوق به گونه اي است كه صعود و نزول 
رمزارزها را در آن باالنس مي كند و توصيه عمومي اين 
است كه مردم به سمت اين صندوق بروند. هرچند 
ممكن است استفاده از اين صندوق بازدهي هيجاني 
و سود بسيار زيادي هم نداشته باشد، اما در مجموع 
به نفع سرمايه گذار است. اين كارشناس بانكداري 
الكترونيك ادامه داد: برخي كشورها مجوز تشكيل 
صندوق سرمايه گذاري رمزارزها را صادر كرده اند كه 
ايران نيز الزم است اين مجوز را داشته باشد چرا كه 
با تشكيل آن در واقع حاشيه امني براي سرمايه گذار 
ايجاد خواهد شد.فاطمي همچنين با تاكيد بر اينكه 
بانك مركزي در حوزه رمزارزها نبايد در قالب نفي و 
انكار وارد شود، گفت: بانك مركزي بايد به موضوع رمز 
ارزها ورود كند و اجازه كار را بدهد. در غير اين صورت 
مسير غيررسمي ايجاد مي شللود كه به ضرر مردم 
خواهد بود.به گفته وي، رگوالتور نمي تواند فناوري 
را لغو كند؛ يا بايد فناوري را به خدمت بگيرديا اينكه 
كاري كند فنر بيش از حد جمع نشود، چرا كه قدرت 
تخريب آن باال مي رود.بر اساس سرشماري سال ۹۵ 
جامعه هدف صندوق بيمه اجتماعي، كشللاورزان، 
روسللتاييان و عشاير اسللتان اردبيل ۱۸۱ هزار نفر 
تعريف شده كه از اين تعداد ۱۴۵ هزار نفر در مناطق 
روستايي و عشايري زندگي مي كنند و ۳۶ هزار نفر 
نيز در شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر واجد شرايط پوشش 
بيمه اي هستند.در حال حاضر ۶۵ هزار نفر در استان 
اردبيل از خدمات صندوق بيمه اجتماعي روستايي و 
عشايري استفاده مي كنند كه ضريب پوشش بيمه اي 
در اسللتان ۳۳ درصد و در كشور كمتر از ۲۲ درصد 
است.استان اردبيل به طور متوسط ۱۱ درصد بيشتر 
از ضريب كشوري پوشش بيمه اي خود را انجام داده 
و ۱۲۰ هزار نفر در اين استان هنوز از خدمات بيمه اي 

بهره مند نيستند.

2.2 ميليون روستايي تحت پوشش 
بيمه اجتماعي قرار گرفت

معاون بيمه اي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روسللتاييان و عشاير كشللور گفت: ميزان پوشش 
بيمه اي روسللتاييان در سللال هاي اخير افزايش 
يافته و تاكنون ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار روستايي در 
كشور تحت پوشش اين صندوق قرار گرفته است.

علي اخوان بهبهاني روز چهارشنبه در گفت وگو با 
ايرنا افزود: چشم انداز صندوق بر اين است كه هيچ 
روستايي در كشور فاقد بيمه نباشد و همگان بتوانند 
از مزاياي اين صندوق بهره مند بشللوند.وي با بيان 
اينكه در حال حاضر يللك ميليون و ۴۰ هزار بيمه 
شللده فعال روستايي در كشللور وجود دارد گفت: 
۱۳۰ هزار پرونده مستمري بگير هم در اين صندوق 
تشكيل شده و در حال حاضر ۱۵۰ هزار مستمربگير 
هم از اين صندوق مستمري دريافت مي كنند.اخوان 
بهبهاني اظهار كرد: ۱۶ سال پيش۱۴ صندوق بيمه 
در كشور فعال بود كه حوزه هاي مختلف را پوشش 
مي داد ولي روستاييان صندوقي براي تحت پوشش 
و بهره منللدي از خدمات بيمه اي نداشللتند و اين 
صندوق با هدف بيمه جامعه روستايي و بهره مندي 
اين قشر زحمتكش از خدمات صندوق راه اندازي 
شد كه پنج درصد حق بيمه را خود روستاييان و ۱۰ 
درصد ديگر را دولت به عنوان يارانه پرداخت مي كند.

معاون بيمه اي صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير كشور با بيان اينكه استان اردبيل 
از نظر پوشش بيمه روسللتاييان در جايگاه هشتم 
قرار دارد افزود: ۲۲درصد روستاييان در اين استان 
تحت پوشش بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان 
و عشللاير قرار گرفته و پيش بيني مي شود تا پايان 
سال ميزان پوشللش بيمه اي به ۳۰ درصد برسد.

وي افزايش تعداد كارگزاري هاي بيمه در كشللور 
را يادآور شللد و گفت: افزايش تعداد كارگزاري ها با 
هدف افزايش بيمه جامعه روستايي صورت مي گيرد 
و مشوق هايي هم صندوق براي بيمه شدگان اعمال 
كرده اسللت به طوري كه بمناسبت سللوم خرداد 
سالروز آزادي خرمشللهر و تاسيس صندوق بيمه 
اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير۱۶۰ نفر 
به زيارت مشهد مقدس و ۱۶ بيمه شده جديد هم 
به عتبات عاليات اعزام خواهند شد.اخوان بهبهاني 
با بيان اينكه بيمه اجتماعي روسللتاييان به عنوان 
يك پشللتوانه براي جامعه هدف و گامي در جهت 
عدالت و رفع نابرابري هاي اجتماعي اسللت افزود: 
اساس تشكيل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روستاييان و عشاير حمايت از اقشار ضعيف جامعه 
و تحت پوشش قرار دادن اين قشر زحمتكش است.
وي ادامه داد: بيمه اجتماعي روستاييان با هدف عبور 
از كمك هاي حمايتي به خدمات بيمه اي براي حفظ 
عزت خانواده ها و تأمين معيشت آنها تشكيل شده 

تا افراد ديگر نياز به اثبات فقر خود نداشته باشند.

۱۲۰ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد

    رشد قيمت دالر در كانال ۲۲ هزار توماني                                     اونس جهاني طال از مرز ۱9۰۰ دالر عبور كرد 
افزايش قيمت در بازار سكه و طال

تهديد و گريز ونزوئاليي شدن در سال ۱۳۹۹
تيمور رحماني|

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران| 
اقتصاد ايران سال ۱۳۹۹ را پشت سر گذاشت و ونزوئاليي 
شدن و ابرتورم رخ نداد.در بهار سال ۱۳۹۷ اظهارنظرهاي 
متعددي از صاحبنظران بزرگ اقتصادي كشور نشر مي يافت 
كه اقتصاد ايران در حال ونزوئاليي شدن است و تورم هاي 
تجربه نشده )ناشي از رشدهاي باالي نقدينگي قبل از ۱۳۹۷ 
كه با توسل به نرخ سود باال و كنترل نرخ ارز متكي به فروش 
ارز از محل درآمدهاي نفتي و ذخاير ارزي اثر تورمي آن به 
تاخير افتاده بود(، اجتناب ناپذير است. سال ۱۳۹۷ به پايان 
رسيد و به تدريج جهش تورمي شروع به آرام گرفتن نمود و 
در سال ۱۳۹۸ نرخ تورم شروع به برگشتن به سمت مقادير 
بلندمدت خود نمود. اين در حالي بود كه تحريم ها و فشار 
حداكثري هر روز عرصه را بر اقتصاد ايران تنگ تر مي كرد. 
در سال ۱۳۹۹ تركيبي از كسري بودجه شديد دولت، شيوع 
كوويد ۱۹، انباشت ريسك اقتصاد كالن در بازار دارايي ها، 
حد اعالي تحريم ها و رسيدن درآمد نفت به سطوح بسيار 
پايين بي سابقه، و اوج گرفتن انتظارات تورمي سبب شد تا 
مجددا اقتصادداناني به طرح مجدد ونزوئاليي شدن اقتصاد 
بپردازند. توجه و دقيق شدن در رفتار مردم در خريد دارايي ها 
و كاالها و خدمات در بهار و تابستان ۱۳۹۹ تقريبا ترديد را 
براي بسياري از بين برده بود كه ونزوئاليي شدن و ابرتورم 
به طور قطع رخ مي دهد. در واقعيت هم اقتصاد ايران رشد 
بسيار شديد نقدينگي را تجربه كرد، تورم ويرانگر را به خود 
ديد، ضربات سختي بر دهك هاي پايين وارد آمد، ارزش پول 
ملي به شدت تنزل يافت، بخشي از سرمايه گذاران در بازار 
سرمايه دچار زيان چشمگيري شدند و... و. اما با وجود رنج و 
درد طبقات متوسط و پايين، اقتصاد ايران سال ۱۳۹۹ را 
پشت سر گذاشت و ونزوئاليي شدن و ابرتورم رخ نداد. سال 
۱۳۹۹ را نه در مقايسه با بقيه سال ها بلكه بايد با توجه به انبوه 
فشارها و دشواري هاي ويژه خود اين سال بررسي كرد. چه 
چيزي تضمين كرد كه اقتصاد ايران از ونزوئاليي شدن در 
سللال ۱۳۹۹پرهيز كنللد و فرصت كافي براي دسللتگاه 
سياست گذاري و ديپلماتيك فراهم كند تا براي كاستن از 
تحريم ها امكان مذاكره با طرف هاي خارجي را داشته باشد؟ 
بدون ترديد كاهش و وارونه شدن انتظارات تورمي يكي از 
عوامل كليدي بوده و خواهد بود. انتظارات تورمي هم به دليل 
شكست سياست ترامپ در مقابل ايران و نتيجه انتخابات 
امريكا دچار كاهش شد و هم به دليل اعاده اعتماد به دستگاه 

سياست گذاري اقتصادي كشور كه با وجود ايراد جدي در 
عملكرد آن، همچنان به عامالن اقتصادي اطمينان مي داد 
اگر اقداماتش محل اشكال است اما قادر به كنترل فرمان در 
پيچ هاي خطرناك هست. اما غير از كاهش انتظارات تورمي 
آنچه سبب شد اقتصاد ايران سال ۱۳۹۹ را پشت سر بگذارد 
و ونزوئاليي نشود، تغيير مسير سياست گذاري پولي براي 
كمك به تامين مالي دولللت و كاهش درجه پولي كردن 
كسري بودجه دولت و در عين حال كنترل نرخ سود بود. 
گرچه نحوه مديريت بازار ارز از سال ۱۳۹۷ تغيير كرد و به 
دليل اينكه نرخ ارز لنگر انتظللارات تورمي بوده و تا مدتي 
خواهد بود، مديريت بازار ارز براي پرهيز از ابرتورم و تداوم 
عرضه كاالهاي اساسللي و جلوگيري از فروپاشللي توليد 
ضروري بود و توانسللت مدتي به دستگاه سياست گذاري 
فرصت دهد تا شرايط بحراني را قابل كنترل نمايد، اما واضح 
بود كه مديريت بللازار ارز ظرفيت محدودي دارد و به طور 
مشخص قادر به گرفتن تمام ضربات وارده بر اقتصاد كشور 
از جهت تشديد تورم نخواهد بود. بر همين اساس، الزم بود 
دولت براي تامين كسللري بودجه به عرضه و انتشار اوراق 
بدهي روي آورد و همزمان عمليات بازار باز براي مديريت 
نرخ سود اجرايي شود. عمليات بازار باز كه مراحل تصويب 
مقررات و بسترسازي سخت افزاري و نرم افزاري آن در سال 
۱۳۹۸ در حال تكميل شدن بود، از بهار سال ۱۳۹۹ وارد فاز 
اجرايي شد. مي دانيم كه انواعي از اوراق بدهي دولت داراي 
سابقه طوالني در تاريخ اقتصادي ايران هستند و به عنوان 
نمونه مي توان به فروش اوراق قرضه توسط دولت مصدق به 
هنگام دشواري هاي مرتبط با ملي شدن صنعت نفت اشاره 
كرد يا به انتشار اوراق مشاركت در طول دهه هاي گذشته 
اشاره كرد. اما ارزيابي وضعيت مالي دولت از نظر شناخت 
ميزان بدهي ها و پايداري مالي دولت و معرفي اوراق بدهي 
و از جمله اوراق خزانه از زمان وزارت آقاي دكتر طيب نيا در 
وزارت اقتصاد به طور جدي مورد توجه قرار گرفت. موضوع 
كليدي در انتشار و عرضه اوراق بدهي توسط دولت براي 
تامين كسري بودجه مبتني بر دو اصل پايداري مالي دولت 
)اطمينان از توانايي دولت در بازپرداخت و كنترل بدهي ها 
و پرهيز از بحران بدهي دولت( و هموارسازي مالياتي )سعي 
در مسيري نسبتا هموار براي نسبت ماليات به توليد ناخالص 
داخلي و لذا پرهيز از فشار مالياتي به هنگام ركود و تامين 
كسري بودجه از محل فروش اوراق( است. لذا، نفس معرفي 
و عرضه اوراق براي تامين كسري بودجه نيست كه اهميت 

دارد بلكه موضوع با اهميت آن است كه دولت بداند موقتا و 
به هنگام كاهش درآمدها مثال به دليل ركود و لذا افت درآمد 
مالياتي )يا كاهش درآمدهاي نفتي به دليل افت موقتي توليد 
و صادرات نفت( مي تواند كسري بودجه را با فروش اوراق 
تامين نمايد و به هنگام كاهش درآمدها به بازپرداخت بخشي 
از بدهي ها براي حفظ نسبت معقول بدهي به توليد ناخالص 
داخلي بپردازد و در عين حال دولت بداند كه عمليات انتشار 
و فروش اوراق بدهي دولت سبب از كنترل خارج شدن نرخ 
بهره و لذا ركود در اقتصاد نمي شود. موضوع با اهميت ديگر 
آن است كه صرف معرفي و انتشار اوراق بدهي توسط دولت 
نيست كه مشللكالت اقتصاد كالن و از جمله پيامدهاي 
كسري بودجه دولت را مرتفع مي نمايد، بلكه انتشار و عرضه 
اوراق بدهي دولت بايد با رخداد ديگري همراه شود تا امكان 
از كنترل خارج شدن نرخ بهره و بروز تنگناي مالي در اقتصاد 
را كنار بزند. به همين دليل، با وجود معرفي و انتشار اوراق 
بدهي توسط دولت از سال ها قبل اوال نتوانست نقش قابل 
توجهي در تامين مالي دولت داشته باشد و ثانيا انتشار مقادير 
نه چندان قابل توجهي اوراق بدهي توسط دولت به شدت به 
افزايش نرخ بهره دامن زد، به گونه اي كه نرخ تنزيل انواعي 
از اوراق بدهي دولت در مقاطعي به باالي ۳۰ درصد رسيد و 
يكي از عوامل ايجاد تنگناي مالي در اقتصاد و تشديد ناترازي 
بانك ها به دليل اجتناب ناپذيري نرخ سودهاي باالي سپرده 
در سال هاي بعد از ۱۳۹۳ و قبل از ۱۳۹۷ بود. تنها زماني 
دولت مي تواند به انتشار گسترده اوراق بدهي براي تامين 
كسري بودجه بپردازد و فشار شديد بر نرخ بهره ايجاد نكند 
كه در تركيب ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري مقدار 
قابل توجهي اوراق بدهي دولت وجود داشته باشد و عمليات 
بازار باز هم وجود داشللته باشللد تا بانك مركزي از طريق 
عمليات بازار باز امللكان مداخله در بازار ثانويلله اوراق در 
دادوستد و ريپو كردن اوراق با بانك ها و لذا كنترل نرخ سود 
را داشته باشد. اين دقيقا چيزي بود كه بانك مركزي در سال 
۱۳۹۹ هم با الزام نگهداري اوراق در تركيب دارايي بانك ها 
و هم راه اندازي عمليات بازار باز اجرايي كرد تا امكان فروش 
گسترده اوراق دولت براي تامين كسري بودجه فراهم شود 
و كسري بودجه دولت پولي نشود و در عين حال نرخ سود 
 از كنترل خارج نشللود. توجه به وضعيت نرخ سللود بازار 
بين بانكي و نرخ بازده اوراق خزانه در طول ماه هاي گذشته 
تاييدي بر اين ادعا است و نشان مي دهد چگونه عمليات بازار 
باز با وجود آنكه به صورت ايده آل اجرا نشد و با وجود آنكه در 

ابتداي راه اندازي قاعدتا نقايصي براي آن قابل تصور است، 
كمك كرد كسري بودجه دولت از طريق فروش اوراق بدهي 
تامين مالي شللود و آنگونه كه برخي صاحبنظران تصور 
مي كردند، ايران وارد مسير ونزوئاليي شدن نشود. نرخ سود 
بازار بين بانكي كه قبل از اجرايي شدن عمليات بازار باز در 
دوره هاي مختلف نرخ هاي بسيار باال و بسيار پايين را تجربه 
كرده بود، در طول سه فصل گذشته تحت كنترل درآمده 
است و اين در حالي بوده است كه ابعاد انتشار و فروش اوراق 
بدهي دولت در سللال ۱۳۹۹ با هيچ دوره اي قابل مقايسه 
نيست. در ماه هاي پاياني سال ۱۳۹۸ و ابتداي سال ۱۳۹۹ 
 كه هنوز عمليات بازار باز اجرايي نشده بود، نرخ سود بازار 
بين بانكي تنزل شديد و سپس صعود شديدي را تجربه كرد. 
دليل نزول شديد آن بود كه افزايش قابل توجه پايه پولي از 
محل واگذاري ارزهاي صندوق توسعه ملي به بانك مركزي 
سبب افزايش عرضه ذخاير در بازار بين بانكي و لذا كاهش 
قيمت ذخايريعني نرخ بهره بازار بين بانكي شد كه البته ركود 
مربوط به كرونا هم تا حدي درآن موثر بود. اما شروع فروش 
اوراق بدهي دولت براي تامين كسللري بودجه و انتظار از 
فروش گسترده آن در ادامه سال ۱۳۹۹ سبب شد كه عرضه 
منابع در بازار بين بانكي به سرعت محدود شود و به همين 
دليل هم نرخ سود بازار بين بانكي به شدت مسير صعودي را 
آغاز نمايد. در حالي كه تداوم آن مسير صعودي نرخ سود 
بازار بين بانكي مي رفت كه نرخ سود در اين بازار و به تبع آن 
ساير نرخ سودها را به شدت افزايش دهد و به سرعت به باالي 
۳۰ درصد هم برساند، وجود عمليات بازار باز و اينكه بانك 
مركزي حاضر است از طريق خريد و ريپو كردن اوراق در 
بازار ثانويه و اعطاي اعتبار با وثيقه گرفتن اوراق بدهي دولت 
در بازار بين بانكي مداخله نمايد، ترمزي در مسير افزايش 
نرخ سود ايجاد كرد و مانع از پيامدهاي زيانبار افزايش شديد 
نرخ سود در شرايط كاهش انتظارات تورمي شد )موضوعي 
كه در سللال هاي ۱۳۹۳ به بعد رخ داد( . لللذا، راه اندازي 
عمليات بازار باز در سللال ۱۳۹۹ اوال به دولت امكان 
داد )به ويژه با كارگزاري حللراج اوراق دولت در بازار 
اوليه توسط بانك مركزي( كه كسري بودجه خود را 
تامين كند و امكان فروش گسترده اوراق به بانك ها را 
داشته باشد، ثانيا كسري بودجه به طور چشمگيري 
كمتر پولي شود، ثالثا عرضه و فروش گسترده اوراق 
بدهي دولت سبب از كنترل خارج شدن نرخ بهره و 

پيامدهاي زيانبار ركودي و ناترازي آن نشود.

گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
روز چهارشنبه به دنبال افزايش قيمت اونس جهاني طال به 
باالي ۱۹۰۷ دالر و همچنين رشد قيمت دالر به ۲۳۲۰۰ تا 
۲۳۵۰۰ تومان، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت. فعاالن 
بازار ارز گللزارش دادند كه همچنين هللر دالر ۲۲۲۰۰ تا 
۲۳۵۰۰ تومان و هر يورو نيز ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته 
شد و سللكه طال نيز ۱۰ ميليون و ۳۳۰ هزار تومان معامله 
شللد.  هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۵۱ هزار، مثقال 
طال ۴ ميليون و ۵۵۵ هزار، نيم سكه ۵.۹ ميليون، ربع سكه 
۳ ميليون و ۸۵۰ هزار و سكه گرمي ۲ ميليون و ۲۵۰ هزار 
تومان داد و ستد شد.  در ساعات صبح چهارشنبه بازار ارز 
قيمت دالر ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان، قيمت يورو ۲۸ هزار و ۲۵۰ 
تومان و درهم امارات ۶ هزار و ۳۹۰ تومان اعالم شده است. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي چهارشنبه، پنجم خردادماه 
با ۱۸۵ تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۲۲ 
هزار و ۵۰۶ تومان رسيد. قيمت فروش يورو نيز با ۱۲۵ تومان 
افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۵۳۷ 
تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر ۲۲ هزار و ۶۰ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز ۲۶ هزار و ۹۹۲ تومان بود. عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۲ هزار و ۵۲۳ تومان و نرخ 
فروش آن ۲۲ هزار و ۲۹۹ تومان اعالم شد. همچنين نرخ 
خريديورو در اين بازار ۲۷ هزار و ۵۳۷ تومان و نرخ فروش آن 
نيز ۲۷ هزار و ۲۶۵ تومان اعالم شد. در سامانه سنا نيز دالر 
۲۲ هزار و ۱۵۰ تومان و يورو ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان قيمت 
خورده است.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله 
يورو به قيمت ۲۴ هزار و ۹۷۶ تومان فروخته و حواله دالر به 

قيمت ۲۰ هزار و ۴۱۴ تومان معامله شد.

     قيمت سكه افزايش يافت
محمد كشللتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر از 
افزايش قيمت سللكه و طال خبر داد.به دليل افزايش ۲۶ 
دالري انس جهاني و همچنين افزايش قيمت ارز شللاهد 
رشد قيمت ها در بازار طال و سكه بوديم.انس جهاني به هزار 
و ۹۰۷ دالر رسيد و به اين ترتيب هر قطعه سكه طرح جديد 
۱۰ ميليون و ۳۲۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۰ ميليون 
و ۱۵۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان، 
ربع سكه ۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي دو 
ميليون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته شده است.هر مثقال طال 
۴ ميليون و ۴۷۶ هزار تومان و هر گرم طالي ۱۸ عياريك 
ميليون و ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان به فروش رسيده است.  بانك 
مركزي اعالم كرد: سه شنبه، چهارم خردادماه ۱۲۰ ميليون 
دالر با ميانگين موزون نرخ دالري معامالت ۲۰۲ هزار و ۳۳۸ 
ريال در سامانه نيما معامله شد.سامانه نيما، شاهد عرضه 
حدود ۲۱۹ ميليون دالر به صورت حواله به منظور تامين 
ارز واردات كشور بوده است.اين امر حاكي از اين است كه 
نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است. با توجه 
به تحوالت سياست خارجي و افزايش اميدواري به موفقيت 
مذاكرات وين، آزادسازي پول هاي بلوكه شده ايران در ساير 
كشورها و كاهش سفته بازي در بازار ارز، قيمت انواع ارز در 
هفته هاي اخير روند كاهشي داشته است.سامانه نيما از نيمه 
نخست سال ۹۷ پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت 

به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي 
تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با 
هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، 
خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند. سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهللاي وارداتي و محل تبادل بين صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد. 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در روز سه شللنبه )چهارم 
خردادماه( با ۱۵۶ تومان كاهش نسبت به روز كاري قبل از 
آن به رقم ۲۲ هزار و ۳۲۱ تومان رسيد. به دليل موج جديد 
كرونا و اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران 
نيز به مدت ۴ هفته تعطيل بود و از ۱۸ ارديبهشت ماه بعد 
از يك دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است. 
قيمت هاي درج شللده در اين خبر با اسللتناد به نرخ هاي 
اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتشللار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و... 
باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. به 
اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گيرقيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش 
مي كند. در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 
روز كاري قبل افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
فروش دالر ۲۲ هللزار و ۴۷۸ تومان و قيمت خريد دالر از 
مردم ۲۲ هزار و ۳۳ تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل ۲۷ هزار و ۳۶۲ تومان و قيمت خريديورو نيز 
۲۶ هزار و ۸۲۰ تومان اعالم شده است. نرخ خريد و فروش 
دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير 
است و متناسب با نوسللانات بازار آزاد در طول روز چند بار 

تغيير مي كند.

     قيمت طالي جهاني افزايش يافت
قيمت طال در بازارهاي جهاني با كاهش دالر و تغييرات 
نرخ تورم به باالي۱۹۰۰ دالر در هر اونس افزايش يافت. 
به گزارش رويترز، روز چهارشنبه قيمت طال به باالتر از 
۱۹۰۰ دالر در هر اونس افزايش يافت، اين افزايش قيمت 
به واسللطه ضعف دالر و افزايش نگراني هاي تورمي پس 
از آنكه مقامات فدرال رزرو موضع منفي نسللبت به نرخ 
بهره داشللتند، صورت گرفت. هر اونس طالي اسپات با 
۰.۴ درصد افزايش به ۱۹۰۶.۹۹ دالر رسيد كه باالترين 
سطح از هشتم ژانويه است. معامالت آتي طالي امريكا با 
۰.۵ درصد افزايش به ۱۹۰۶.۶۰ دالر در هر اونس رسيد. 
يك متخصللص گفت: دالر ضعيف تر منجللر به افزايش 
ريسللك هاي تورم بيش از هر چيز است. حتي اگر تورم 
زياد باشللد، تصميم بانك مركزي فدرال بسيار ناپايدار 
خواهند بود. بانك هاي مركزي همچنان نرخ ها را پايين 
نگه مي دارند، كه دالر را ضعيف تر مي كند و وضعيت طال 
بسيار خوب خواهد شد. شاخص دالر نزديك به پايين ترين 
سطح چهار ونيم ماهه در برابر همتايان خود قرار گرفت و 
طال براي ديگر دارندگان ساير ارزها ارزان شد. سودهاي 
خزانه داري امريكا نزديك به كمترين سطح طي دو هفته 
قرار گرفت و هزينه نگهللداري طالي بدون بهره كاهش 
يافت. طال كه غالبًا حفاظي در برابر تورم مورد اسللتفاده 
قرار مي گيللرد، از افزايش قيمت هللا در اياالت متحده و 
انگلسللتان بهره مند شده است. روز سلله شنبه ريچارد 
كالريدا، نايب رييس بانك فدرال، گفت كه بانك مركزي 
اياالت متحده مي تواند هرگونه تورم احتمالي را مهار كند 
بدون اينكه بهبود اقتصادي از مسير خود خارج شود. با اين 
حال، جمهوري خواهان سناي اياالت متحده قصد دارند 
روز پنج شنبه از پيشنهاد جو بايدن به ارزش ۱.۷ تريليون 
دالر رونمايي كنند، هرچند روز سه شنبه يكي از رهبران 

آنها گفت دو طرف هنوزاختالف دارند.

     ثبت باالترين قيمت طال طي۵ ماه گذشته
قيمت هر اونس طال  با ۰.۴ درصد رشللد به ۱۹۰۶ دالر و 
۹۹ سنت رسلليد كه باالترين رقم ثبت شده طي حدود 
۵ ماه گذشته تاكنون بود. به گزارش رويترز، پس از آنكه 

مقام هاي فللدرال رزرو بر تداوم سياسللت فعلي خود در 
مورد پايين نگه داشتن نرخ بهره تصريح كردند و در پي 
تضعيف دالر و افزايش نگراني ها از رشد تورم، قيمت طال 
افزايش داشت و به باالتر از رقم تعيين كننده ۱۹۰۰ دالر 
رسيد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال  با ۰.۴ 
درصد رشد به ۱۹۰۶ دالر و ۹۹ سنت رسيد كه باالترين 
رقم ثبت شللده از ۸ ژانويه تاكنون بود.قيمت فلز زرد در 
معامالت آتي با نيم درصد افزايش بلله ۱۹۰۶ دالر و ۶۰ 
سنت رسيد. استفن اينز تحليلگر موسسه مديريت دارايي 
سي پي اي در اين باره گفت: »تضعيف دالر به رشد قيمت 
طال كمك كرده و افزايش ريسك هاي تورمي نيز در حال 
حاضر بيش از همه عوامللل ديگر مورد توجه قرار گرفته 
اسللت. طال در حال حاضر يك محل امن جهت در امان 
نگه داشتن سرمايه ها از خطر تورم به شمار مي رود.«وي 
افزود: »حتي اگر تورم باال هم برود، فدرال رزرو سياست 
انبسللاطي خود را حفظ خواهد كرد. آنچه براي بازار طال 
مهم است نرخ بهره در امريكاست. فدرال رزرو گفته كه 
نرخ بهره را در نزديكي صفر حفظ خواهد كرد و اين مساله 
سبب تضعيف دالر و رشد قابل توجه قيمت فلز زرد شده 
است.«شللاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي رقيب 
در نزديكي باالترين رقم هاي ۴ ماه و نيم گذشته تثبيت 
شده و سبب ارزان تر شدن طال براي خريداراني گشته كه 
از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.سوددهي اوراق 
قرضه خزانلله داري امريكا نيز در حال حاضر در نزديكي 
پايين ترين رقم ۲ هفته اخير قرار دارد و اين موضوع سبب 
كاهش هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازارهايي نظير 

بازار طال گشته است.

     قدرت نمايي يوآن چين
در برابر دالر امريكا

با بازگشت قوي اقتصاد چين و ادامه روند كاهشي دالر، 
يوآن چين در برابر دالر امريكا به باالترين سطح سه ساله 
رسيد. به گزارش راشاتودي، در حالي كه سرمايه گذاران 
جهاني با بازگشت قوي اقتصاد چين و ادامه روند كاهشي 
دالر به دنبال دارايي هاي ايمن تر هسللتند، ارز چين در 
برابر دالر امريكا در قوي ترين سطح خود پيش رفت. روز 
سه شللنبه يوان با ۰.۲ درصد افزايش به ۶.۴۰۵۲ در هر 
دالر رسلليد و بيش از ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته 
تقويت شد. با اين حال، تحليلگران مي گويند كه ممكن 
است سياست گذاران چيني براي كنترل روند افزايش 
نرخ ارز تدابيري بينديشند با اينكه آنها تالش مي كنند 
تقاضاي صادراتي اين كشور را با افزايش قيمت كاالها 
متعادل كنند. استراتژيسللت هاي بانللك OCBC به 
رويترز گفتند: فشللار بيشللتري بر اين ارز پيش بيني 
مي شود. اقتصاددانان بر اين باورند كه يوان بسيار قوي 
به صادركنندگان اين كشور آسيب مي زند. به گفته يك 
استراتژيست ارشد، بانك چين از خطر افزايش يوآن با 
توجه به كاهش سرعت رشد اقتصادي چين در سه ماهه 
اول و بهبود اقتصادي نامنظم آگاه است. اصالحات يوآن 
در روزهاي آينده براي هدايت سياست ارزي بانك چين 

مورد نظارت قرار مي گيرد.



تعادل|رقيه ندايي|
دو روز متوالي مي شود كه شاخص بازار سرمايه تالش 
خود را براي تغيير مسير ش��اخص ادامه مي دهد اما؛ 
صف هاي فروش اجازه سبزپوشي و روند صعودي بازار 
را نمي دهند. در اين ميان س��ازمان بورس مصوباتي 
زيادي براي جلوگيري از خروج نقدينگي و سبزپوشي 
بازار تصويب كرده كه با بررسي بازار مي توان گفت كه 
در عمل هيچ يك از اين مصوبات براي بازار سهام كارساز 
نبوده است. بررسي آمارها و اطالعات نشان مي دهد كه 
شاخص كل بورس تهران از ابتداي سال جاري تاكنون 
در حدود 205 هزار واحد كاهش يافته كه اين وضعيت 

بورس به هيچ عنوان مطلوب نيست.
به سراغ آمارها و اطالعات برويم همان گونه كه گفته 
شد از ابتداي سال 1400 تاكنون شاخص كل بورس 
ته��ران در حدود 205 ه��زار واحد كاهش داش��ته، 
همچنين از ارتفاع يك ميلي��ون و 310 هزار واحد به 
يك ميليون و 105 هزار واحد رسيده است. اين بدان 
معناس��ت كه سهامداران بورس��ي تنها در چندماهه 
ابتدايي سال جاري در 15 درصد زيان كرده اند و اگر اين 
زيان را با ريزش بازار از مردادماه سال گذشته تاكنون 
بررس��ي كنيم به يك رقم اسفناكي مي رسيم. كمي 
دقيق تر بررسي كنيم متوجه خواهيم شد كه حدوداً 
10 صنعت بزرگ بورسي بيشترين ميانگين نزول را 
داشته اند )اغلب اين 10 صنعت تأثير بسيار مستقيمي 
بر روي ش��اخص كل بورس دارند( در اين ميان چند 
صنعت نيز دو برابر ميانگين نزول بورس افت داشته اند. 
)آمارها و اطالعات منتشرش��ده يك چهارم از صنايع 
بورسي را شامل مي شود و بدين ترتيب مي توان زيان 

واقعي و عمده سهامداران را به دست آورد.( 

  افزايش زيان ها در سال جاري
بررسي آمارهاي منتشرشده نشان مي دهد، از ابتداي 
امس��ال تاكنون، س��هامداران 13 صنعت از مجموع 
صنايع چهل گانه بازار س��هام به ط��ور ميانگين بين 
10 تا 20 درصد زيان كرده اند؛ س��هامداران صنايعي 
ازجمله استخراج زغال س��نگ، كاني هاي غيرفلزي، 
بيمه، الستيك و پالس��تيك، محصوالت شيميايي، 
دارو سازي ، فعاليت هاي كمكي به نهاد هاي مالي واسط، 
محصوالت غذايي، عرضه برق و گاز، فلزات اساس��ي، 
زراعت، ساير واس��طه گري هاي مالي و انبوه سازي  در 

اين دسته قرار مي گيرند.
طبق اين اطالعات، سهامداران گروه فلزات اساسي كه 
يكي از بزرگ ترين صنايع بورس اس��ت و سهامداران 
زيادي سهام شركت هاي اين گروه را خريداري كرده اند 
از اول امسال تاكنون به طور ميانگين 10.5 درصد زيان 
كرده اند. شركت هاي بزرگ فوالدساز در اين گروه قرار 
دارند. همچنين گروه صنايع شيميايي كه عمدتاً شامل 
سهام شركت هاي توليدكننده محصوالت پتروشيمي 
است نيزبازيان 13 درصدي از اول امسال تاكنون مواجه 
شده اند. گروه هاي مهم ديگري مانند داروسازي، بيمه 
و الستيك و پالستيك هم به ترتيب با 12.5، 13.6 و 
13.4 درصد زيان مواجه شده اند. نگاهي به آمارهاي 
منتشرشده از بازده صنايع بورس از ابتداي سال جاري 
تاكنون نشان مي دهدكه تقريباً هيچ صنعتي در بورس 

از زيان فراگير در امان نب��وده و بعدازاين صنايع بقيه 
ش��ركت ها نيز به طور ميانگين با زيان ه��اي 5 تا 10 
درصدي مواجه ش��ده اند. اين موضوع در حالي است 
كه طي چند سال اخير بورس در ماه هاي نخست سال 

كاري خود اين حجم از زيان را به خود نديده بود.
برخي از فعالين بازار س��رمايه مي گويند كه سازمان 
ب��ورس و مس��ووالن دولتي ت��الش چندان��ي براي 
تغيير وضعي��ت بازار نمي كنند و تنه��ا هرچند وقت 
يك بارجلس��ه اي مي گذارند و بر اساس آن مصوباتي 
تنظيم و اجرايي مي ش��ود اما در اصل سازمان بورس 
و مس��ووالن دولتي بايد فكري به حال اين بازار كنند 
و مش��كالت را به صورت ريش��ه اي حل كنند. تزريق 
نصفه نيمه نقدينگي يا امثال آن نمي تواند كاري براي 
بازار كند و تنها شايد چند روزي جو مثبت به بازار تزريق 

كند و بعدازآن روال، روال گذشته خواهد بود.
بررس��ي ها نش��ان مي دهد با افزايش ري��زش بازار و 
عملكردمس��ووالن در خصوص بورس، بي اعتمادي 
بيش ازپيش در بازار سرمايه تزريق شده و سرمايه گذاران 
اين بازار از هر روشي و فرصتي براي خروج سرمايه خود 
استفاده مي كنند. حال بايد ديد كه دولت دوازدهم با 
پايان روزهاي كاري خود مي تواند وضعيت بازار سهام 
را تغيير دهد يا س��رمايه گذاران بورسي بايد در انتظار 
دولت سيزدهم براي تغيير و تحول و درنهايت رسيدن 

به سرمايه هاي واقعي خود باشند.

  تعيين و تكليف شاخص بورس با انتخابات
مسلم كشاورز، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه در 
گفت وگ��و با »تعادل« در خص��وص با تعيين تكليف 
بورس با انتخابات رياست جمهوري مي گويد: با ثبت نام 

كانديداهاي رياست جمهوري معامالت بازار نسبت به 
قبل محتاط تر ش��د و در نخستين روزهاي خردادماه 
)چند روزي پيش اعالم از نامزدهاي تاييد صالحيت 
ش��ده( بازار تحت تأثير ابهام موجود، روزهاي چندان 
خوبي را تجرب��ه نكرد.با توجه به فراز و نش��يب هاي 
زيادي كه بازار در چند وقت اخير تجربه كرده اس��ت 
اما بازار از روز گذشته و با مشخص شدن كانديداهاي 
نهايي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با 
افزايش تقاضا در سهام شاخص ساز و بزرگ روبرو شده 
اس��ت.درنتيجه افزايش قيمت اين نوع سهم ها باعث 
سبزپوشي شاخص كل ش��د و در ادامه روند صعودي 
خود دوباره كانال يك ميليون و 100 هزار واحد را پس 

گرفته است.
وي با اش��اره به معامالت سراس��ر نوسان ماه گذشته 
در بازار س��هام اظه��ار مي كند: معام��الت بورس در 
ارديبهشت ماه ادامه دهنده روند بازار در ماه فروردين 
بود اما ارزش معامالت در ارديبهشت ماه نسبت به ماه 
فروردين تا حدودي بهبود پيدا كرد و ارزش معامالت 
خرد به صورت روزانه حدود دو هزار ميليارد تومان بود.

با توجه به تغيير دامنه نوسان از منفي سه و مثبت 6 به 
مثبت و منفي پنج درصد و نيز بحث كاهش حجم مبنا 
همچنان شاهد وجود صف هاي فروشي بوديم كه در 
اين بازار ايجاد شدند و همچنان عرضه هايانجام شده 
در بازار با خريداري همراه نبودند و در ارديبهشت ماه 
تا حدودي شاهد معامالت حدود ٢٠ نماد شاخص ساز 
در بازار بوديم.اكثر سهامي كه بعد از برگزاري مجامع، 
نماد آنها بازگشايي مي شود معامالت آنها با نوسانات 
منفي زياد به بازار بازمي گردند، در ماه هاي آتي نيز هم 
ش��اهد چنين اتفاقي در بازار بوديم. همچنين قيمت 

سهام در زمان بازگشايي نماد بعد از برگزاري مجامع با 
كاهش حدود ٢٠ تا 4٠ درصدي همراه بودند كه اين 
موضوع نشان دهنده وجود هيجان فروش در بازار است.

كشاورز درباره مصوبات اخير سازمان بورس توضيح 
مي دهد: مصوبات 10 گانه بازار سهام نيز تاثيرچنداني 
بر روي وضعيت داشت و نخستين موضوع مورد تاييد 
سران اقتصادي دولت بحث واريز نقدينگي از صندوق 
توس��عه ملي بود كه در ارديبهشت ماه يك چهارم آن 
به صندوق تثبيت بازار س��رمايه واريز ش��د اما طبق 
پيش بيني ها هي��چ اثرگذاري بر اين بازار نداش��ت و 
نتوانست زمينه بهبود روند معامالت را فراهم كند.در 
مقابل، ميزان فعلي فروش بازار، رقم يك هزار ميليارد 
تومان عددي نيست و سه هزار ميليارد تومان باقي كه 
قرار است در چند روز آينده به بازار واريز شود نمي تواند 
چندان در بازار اثرگذار باشد زيرا صف هاي فروش آشكار 

در بازار حدود 6 هزار ميليارد تومان ارزش دارند.
اين كارش��ناس و تحليلگ��ر بازار س��رمايه درنهايت 
مي گويد: به جز صف هاي فروش آشكاري كه در بازار 
وجود دارد ش��اهد وجود صف هاي فروش پنهاني در 
بازار هس��تيم كه زمينه شتاب درافت شاخص بورس 
را فراهم مي كند.در روزهاي گذش��ته هم شاهد ابالغ 
مجوز اعطاي اعتبار توس��ط بانك ب��ه كارگزاري ها، 
شركت هاي س��رمايه گذاري و هلدينگ ها بوديم اما 
اينكه كارگزاري ها تا چه ميزان بتوانند از اين موضوع 
استفاده كنند، جاي سوال است. با توجه به صحبت هاي 
مطرح ش��ده درزمينه احتمال مذاكرات وين، قيمت 
ارز در بازار در حاش��يه اي از ابهام ق��رار گرفت كه اين 
موضوع باعث ش��ك و ترديد س��هامداران براي ورود 

سرمايه هايشان به اين بازار شد.
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عرضه اوليه ها با تضمين عرضه 
مي شوند

علي صحرايي، مديرعامل بورس تهران در خصوص 
تفاوت عرضه اوليه روز گذشته با ساير عرضه اوليه ها 
اظهار كرد: شركت صنايع غذايي كورش ۸ درصد 
س��هام خود را براي كش��ف قيمت عرضه كرد كه 
با استقبال خوبي هم مواجه ش��ده است. حدود 2 
ميليون و 300 هزار نفر از افراد متقاضي خريد سهام 
اين شركت در سقف دامنه مجاز تعيين شده به ازاي 
هر س��هم 2 هزار و ۹۹5 تومان قيمت كشف شده 
بودن��د. او اف��زود: از اين ب��ه بعد عرض��ه اوليه ها با 
تضمين عرضه مي ش��وند؛ يعني يك اوراق تبعي 
س��هامدار عمده و يا عرضه كننده منتشر مي كند. 
بر اساس آن اگر سهامداران اين عرضه اوليه، تا آخر 
سال، سهامدار اين سهم بمانند حداقل 25 درصد 
تضمين شده س��ود دريافت مي كنند. به گفته اين 
مقام مس��وول درگذش��ته نيز از اوراق تبعي سهام 
استفاده مي ش��ده و از شنبه روي چند نماد متعدد 
طرح انتشار اوراق تبعي اس��تفاده مي شود؛ بر اين 
اساس سرمايه گذار اطمينان پيدا مي كند كه با خريد 
اوراق تبعي سرمايه گذاري از افزايش سرمايه يا سهام 
جايزه برخوردار مي شود. مديرعامل بورس تهران در 
رابطه باعرضه شركت هاي ديگر در بورس تهران تا 
آخر سال اظهار كرد: با توجه به شرايط بازار، عرضه  
اوليه هاي متعددي در بورس تهران خواهيم داشت. 
همچنين ۹ شركت آماده عرضه هستند، ولي شرايط 
بازار سرمايه و همچنين ميزان نقدينگي موجود در 
بازار راحتمًا در نظر مي گيريم. اين مولفه ها ازجمله 
فاكتور هايي هستند كه ورود يك شركت به بورس 
را به تعويق مي اندازديا سبب عرضه سهام آن شركت 

در بورس مي شود.
صحرايي بيان كرد: در حال حاضر ۹ شركت آماده 
عرضه در بورس هستند و عرضه 20 شركت تا آخر 
س��ال در برنامه ما ق��رار دارد. همچنين برنامه ها و 
قوانين اتخاذشده براي عرضه اوليه ها مسير زندگي 
مردم را تغيير خواهد داد؛ البته مردم بايد حتماً دانش 
الزم براي حضور در بورس را داش��ته باشند يا براي 

معامله كردن حتمًا مشاوره بگيرند.

وضعيت نابسامان بورس هاي 
جهاني

باوجود افزايش سطح فعاليت هاي اقتصادي، ميزان 
فروش خانه هاي جدي��د امريكا در م��اه آوريل به 
۸63 هزار واحد رس��يد كه اين رقم نس��بت به ماه 
قب��ل آن 5.۹ درصد كاهش يافته اس��ت. اين رقم 
كه 12۷ ه��زار واحد كمتر از پيش بيني هاي قبلي 
است، بيش از همه متأثر از كاهش 13.۷ درصدي 
فروش خانه در مناطق ش��مال شرقي رقم خورده 
اس��ت. نواحي غرب ميانه با كاهش ۸.3 درصدي و 
جنوبي با كاه��ش ۷.۹ درصدي در رده هاي بعدي 
قرار دارند. ميانگين قيمت مس��كن هم 3۷4 هزار 
دالر بود. بسياري از اقتصادهاي بزرگ هنوز فاصله 
زيادي تا بازگش��ت به س��طوح قبل از كرونا دارند: 
همان گونه كه پيش تر نيز انتظار مي رفت، روند رو 
به رشد اقتصاد ژاپن متوقف ش��د و پس از دو رشد 
فصلي متوالي مثبت، در س��ه ماهه نخست امسال 
به منفي 5.1 درصد رسيد.اين رشد فصلي كه ۷.4 
درصد كمتر از رشد دوره مشابه قبل است، بيش از 
همه به دليل رشد منفي 6.۹ درصدي مخارج دولتي 
رقم خورد. رشد مخارج مصرف كنندگان 5.6 درصد 
كاهش يافته و مخارج سرمايه اي نيز 0.۷ درصد كمتر 
شده اس��ت. جوزف اشتلوتسفوتز كارشناس ارشد 
سرمايه گذاري در موسسه اوپنهايمر اينوستمنتز 
گفت: كم كم در حال بازگش��ت به سطح اقتصادي 
قبل از آغاز كرونا هستيم و اين يك پيشرفت بزرگ و 
نشانه اي دلگرم كننده در غلبه بر يكي از جدي ترين 
بحران هاي مالي معاصر است. در نيمه دوم امسال 
مطمينا اخبار بهتر بيش��تري خواهيم داش��ت اما 
قطعًا روزهاي پرنوسان بازارهاي مالي تكرار خواهد 
ش��د چراكه هنوز هيچ كس نسبت به اينكه بحران 
به طور كامل پشت سر گذاشته شده است اطمينان 
ندارد. دروال اس��تريت همه ش��اخص ها صعودي 
بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي بورسي در 
سطح باالتري از روز قبل خود بسته شدند.شاخص 
»داوجونز ايدانستريال اوريج« با 0.01 درصد صعود 
نسبت به روز قبل و در س��طح 34 هزار و 3۹۹.56 
واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي 500« با 0.01 
درصد افزايش تا سطح 41۹۷.۹۹ واحدي باال رفت 
و ديگر ش��اخص مهم بورسي امريكايعني »نزدك 
كامپوزيت« با 0.31 درصد صعود در سطح 13 هزار 
و 66۷.50 واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن 
با 0.12 درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 
۷02۹.۷۹ واحد بس��ته شد.شاخص »دكس 30« 
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.1۸ درصدي 
و ايستادن در سطح 15 هزار و 465.0۹ واحدي به 
كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك 40« بورس 
پاريس با عقبگرد 0.2۸ درصدي در سطح 63۹0.2۷ 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 35« 
0.03 درصد باال رفت و به ۹20۸.۷0 واحد رس��يد. 
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد 
خوبي داش��تند؛ تا جايي كه ش��اخص »نيك كي 
225« بورس توكيو ژاپن با صعود 0.6۷ درصدي تا 
سطح 2۸ هزار و 553.۹۸ واحدي باال رفت. شاخص 
»هانگ سنگ« بورس هنگ كنگ 1.۷5 درصد باال 
رفت و در سطح 2۸ هزار و ۹10.۸6 واحد بسته شد. 
در چين شاخص»ش��انگهاي كامپوزيت« افزايش 
3.16 درصدي را تجربه كرد و در سطح 531۸.4۸ 
واحد بسته شد. در اس��تراليا شاخص »اس اند پي 
اس اند ايكس 200« بورس سيدني با 0.۹۸ درصد 
صعود و ايستادن در س��طح ۷115.۹۸ واحدي به 
كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

حذف  محدوديت  معامالتي 
شركت هاي كارگزاري

محمدحس��ن ابراهيمي س��روعليا، مع��اون نظارت 
برنهادهاي مالي س��ازمان بورس و اوراق بهادار بابيان 
اينكه»ش��وراي عالي بورس در جلسه روز گذشته، در 
راستاي شفافيت معامالتي ش��ركت هاي كارگزاري و 
پرسنل آنها و همچنين استفاده شركت هاي كارگزاري 
از مناب��ع مازاد خود در س��رمايه گذاري در اوراق بهادار 
با پيش��نهاد هيات مديره س��ازمان مبن��ي بر حذف 
محدوديت هاي معامالتي ش��ركت هاي كارگزاري و 
پرسنل آنها موافقت كرد« گفت: از سال ۸5 تاكنون و بر 
اساس ماده 31 آيين نامه معامالت شركت بورس اوراق 
بهادار تهران مصوب شوراي عالي بورس، شركت هاي 
كارگزاري، مديران و پرس��نل آن محدوديت هايي در 
خريد سهام داشتند. به طوري كه شركت هاي كارگزاري 
به اندازه سرمايه ثبت و پرداخت شده يا ۷0 درصد حقوق 
صاحبان س��هام )هركدام كه كمتر بود(، امكان خريد 
سهام به نام ش��ركت كارگزاري را داشتند و همچنين 
مديران و افراد شاغل در شركت هاي كارگزاري نيزصرفًا 
مجاز به خريد سهام تا سقف 250 ميليون ريال بودند. 
وي ادامه داد: با تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار 
شركت هاي كارگزاري فاقد مجوز كارگزار/ معامله گري 
مي توانند از طريق سايرشركت هاي كارگزاري و با رعايت 
دس��تورالعمل الزامات كفايت سرمايه و ساير قوانين و 
مقررات مرتب��ط، اوراق بهادار به نام خود معامله كنند. 
عضو هيات مديره سازمان بورس ابراز داشت: همچنين 
مديران و پرس��نل شركت هاي كارگزاري و افراد تحت 
تكفل آنها نيز با رعايت قوانين و مقررات و با رعايت اصول 
و قواعد انصاف معامالتي همچ��ون اجتناب از معامله 
با اطالعات نهاني و اجتن��اب از موارد تعارض منفعت، 
پيش دس��تي در انجام معامالت و استفاده از اطالعات 
مش��تريان، مجاز به انجام معامالت اوراق بهادار به نام 

خود هستند.

بازه هاي رقابت بورسي
 بايد كوچك و دقيق باشند

رضا محتشمي پور، قائم مقام مديرعامل بورس كاالي 
ايران اظهار داش��ت: يعني نمي توانيم انتظار داشته 
باشيم خودرويي را كه قيمت آن در بازار 500 ميليون 
تومان است، با 100 ميليون تومان در بورس عرضه 
كني��م و بعدازآن نيز اتفاقي ب��راي قيمت رخ ندهد، 
چنين توقعي از بورس كاال نمي توان داشت. نكته دوم 
اين است كه اگر ما مي خواهيم براي عرضه خودرو در 
بورس كاال قيمت پايه تعيين كنيم، اين نرخ بايد به 
واقعياتي كه در بازار وجود دارد، نزديك باشد، بنابراين 
فرمولي كه براي قيمت گذاري تعيين مي شود و نهادي 
كه متولي آن خواهد شد - چه بورس كاال، چه سازمان 
حمايت و وزارت صمت و چه شوراي رقابت - خروجي 
كار بايد به صورتي باش��د كه اين قيمت فاصله زياد 
و معناداري باقيمت هاي واقعي بازار نداش��ته باشد. 
قائم مقام مديرعامل بورس كاالي ايران در ادامه بيان 
كرد: »وقتي تفاوت قيمت عرضه در بورس كاال و بازار 
آزاد زياد باشد، در وهله نخست موجب بروز رفتارهاي 
هيجاني مي شود. به طور مثال وقتي شما كااليي را كه 
بايد روي قيمت 100 مي ايس��تاده، روي 50 قيمت 
مي گذاريد، احتمال اينكه قيمت آن سر از 140، 150 
و 160 دربياورد، وجود دارد و رفتارهاي هيجاني در 
پي دارد. زيراكسي نمي داند بازه رقابتي آن تا چه اندازه 
مي تواند بزرگ باش��د. درصورتي كه بازه هاي رقابت 
بورسي بايد كوچك باشند و افراد بايد بدانند كه روي 
عدد نسبتاً دقيقي صحبت مي كنند.وي افزود: از سوي 
ديگر، اگر فاصله قيمتي زياد باشد، تقاضاهاي زيادي 
را روانه بورس مي كند ك��ه عالوه بر ايجاد رفتارهاي 
هيجاني، اين تقاضاي زياد ممكن است نقض غرض 
كند و امكان عرضه را بگيرد. اينها نكاتي هستند كه 
اگر رعايت شوند، امكان عرضه خودرو در بورس وجود 
دارد.« محتشمي پور در خصوص اينكه اساسًا خودرو 
كاالي بورسي حساب مي شوديا خير، افزود: در اين 
رابطه باي��د دو بحث را از هم جدا كنيم؛ اول اينكه آيا 
مي توانيم خ��ودرو را در بورس عرضه كنيم؟ بله؛ اگر 
سطح كمي از مداخله قيمتي وجود داشته باشد، اين 
ام��كان وجود دارد. دوم هم اينك��ه آيا اين كار حالت 
مطلوب و ايده آل اس��ت؟ خي��ر؛ در دنيا هم كااليي 
مثل خودرو در بورس معامله نمي ش��ود. البته ما در 
بورس امكان تأمين مالي براي خودروسازان داريم، اما 
اينكه بخواهيم يك محصول را به صورت فيزيكي در 
بورس كاال عرضه كنيم، مستلزم آن است كه آن كاال 

در حجم مناسب و متناسب با نياز بازار عرضه شود.

تزريق نقدينگي به اندازه 
كافي نبوده

باش�گاه خبرنگاران| مهدي قلي پور، كارشناس 
بازار س��رمايه، در مورد واريز مبلغ دويس��ت ميليون 
دالر از صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه و داليل اثر 
نپذيرفتن كليت بازار از اين خبر، گفت: در شرايطي كه 
ارزش معامالت در بورس و فرابورس به طور ميانگين 
در سه ماه گذش��ته بيش از چهار هزار ميليارد تومان 
بوده، واريز مبلغ 50 ميليون دالر يعني عددي نزديك 
به هزار ميليارد تومان به هيچ وجه براي تغييردرروند 
ب��ازار كفايت نمي كند، حتي اگ��ر 150 ميليون دالر 
ديگ��ر هم به ريال تبدي��ل و به بازار تزريق ش��ود، اثر 
محسوسي نخواهد داشت و قباًل كارشناسان بازار در 
اين خصوص تذكرات الزم مبني بر جلوگيري از تزريق 
جزيره اي و غيرموثر نقدينگي به بازار را ارايه داده بودند. 
او تصريح كرد: به نظر بنده عوامل تعيين كننده جهت 
بازار، فراتر از صندوق توس��عه يا تثبي��ت بازار بودند، 
همچنين بايد گفت نقدينگي تزريق شده به اندازه اي 
نبوده كه بتواند روند ش��اخص را تغيير دهد و از سوي 
ديگر اقدامات اينگونه از صندوق ها بايدتكميل كننده 
اقدامات در ساير نهاد ها مثل سازمان بورس، شركت 
بورس، بانك مركزي، هيات وزيران و شوراي هماهنگي 

سران قوا باشد.

»تعادل« سود و زيان تاالر شيشه اي را طي سال جاري بررسي مي كند

اميدهاييكهنااميدميشود؟

رشد  سود آوري  شركت هاي  فعال  در  بازار  سهامروند  معامالت  بورس تغيير كرد
شاخص كل در بازار بورس در آخرين روز كاري هفته 
يعني چهارش��نبه، پنجم خردادماه س��ه هزار و ۹16 
واحد رش��د داش��ت كه درنهايت اين شاخص به رقم 
يك ميليون و 10۹ هزار واحد رسيد. برپايه معامالت 
اين روز بيش از چهار ميليارد و 542 ميليون سهم، حق 
تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 34 هزار و 305 ميليارد 
ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با 
2۹۸ واحد افزايش به 3۸3 هزار و 140 واحد و شاخص 
قيمت )هم وزن( با 1۹2 واحد رشد به 24۷ هزار و 60۸ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول چهار هزار و 13۹ واحد و 
شاخص بازار دوم سه هزار و 540 واحد افزايش داشتند.

حقوقي ه��ا در پنجمي��ن روز كاري هفت��ه ح��دود 
220ميليارد توم��ان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد دو ه��زار و 150ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي 2۹درصد يعني 620ميليارد تومان 
س��هام خريدند و م��ازاد خريدش��ان 10درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار سهام 
در س��ه گروه »فلزات اساسي«، »سرمايه گذاري ها« و 
»خودرو و س��اخت قطعات« رقم خ��ورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »س��يمان، آهك و گچ« و 
»خدمات فني و مهندسي« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »فوكا«، »وپاسار« و »وبيمه« لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختص��اص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وبملت«، »سبجنو« و 
»رمپنا« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نم��اد »فارس« با 
يك ه��زار و 2۸۷ واحد، گروه مپنا ب��ا نماد »رمپنا« با 
52۸ واحد، فوالد مباركه اصفه��ان با نماد »فوالد« با 
4۸4 واحد، فوالد خوزس��تان با نماد »فخوز« با 413 
واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با 2۹3 واحد، 
بانك ملت با نماد »وبملت« با 1۹0 واحد، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با 1۸۸ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس با نماد »ش��بندر« با 155 واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با 11۸ واحد، 
كالس��مين با نماد »فاس��مين« با ۸۷ واح��د و بانك 
صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۸6 واحد تأثير مثبت 
بر شاخص بورس داش��تند. در مقابل سرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي با نماد »وصندوق« با 350 واحد، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد »حكشتي« 

با 1۸3 واحد، سرمايه گذاري ملي ايران با نماد »ونيكي« 
با 136 واحد، شركت سرمايه گذاري استان خوزستان 
با نماد »وسخوز« با 121 واحد، داروسازي اسوه با نماد 
»داس��وه« با 116 واحد، باما با نماد »كاما« با ۹6 واحد 
و پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي« با ۸5 واحد 
تأثير منفي را بر ش��اخص بورس داشتند. بر پايه اين 
گزارش، طي روز چهارشنبه نماد فرآوري معدني اپال 
كاني پارس با نماد »اپال«، پتروشيمي بوعلي سينا با 
نماد »بوعلي«، توسعه و عمران اميد با نماد »ثاميد«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، سايپا با نماد »خساپا«، 
بانك ملت با نماد »وبملت«، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« و گروه دارويي بركت با نماد »بركت« در گروه 
نمادهاي پر تراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه يك ميليارد و 24۸ ميليون برگه س��هم 

به ارزش دو هزار و 4۸0 ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
روز چهارشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از 2۹ واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و 5۸2 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار ۹06 ميليون و ۸65 
هزار برگه سهم به ارزش 14 هزار و 55۷ ميليارد ريال 
دادوستد شد. پنجمين روز كاري هفته نماد پتروشيمي 
زاگ��رس با نماد »زاگ��رس«، بيمه پاس��ارگاد با نماد 
»بپاس«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پليمر 
آرياساس��ول با نماد »آريا«، هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه با نماد »ميدكو«، توس��عه مولد نيروگاهي 
جهرم با نماد »بجهرم«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، 
شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، بهمن ديزل با 
نماد »خديزل« و توليدات پتروشيمي قائد بصير با نماد 

»شبصير« تأثير مثبت بر شاخص اين بازار داشتند.
در مقاب��ل س��نگ آهن گهرزمين با نم��اد »كگهر«، 
پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، توليد برق عسلويه 
مپنا با نماد »بمپنا«، پتروش��يمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، كش��تيراني درياي خزر با نماد »حخزر«، 
بيمه سامان با نماد »بساما«، زرين معدن آسيا با نماد 
»فرزين«، سرمايه گذاري پويا با نماد »وپويا« و توسعه 
مس��ير برق گيالن با نماد »بگي��الن« تاثير منفي بر 

شاخص فرابورس داشتند.

بررسي عملكرد ش��ركت هاي فعال در بازار سرمايه، 
نش��ان از تحقق بي��ش از 206 هزار ميلي��ارد تومان 
سود خالص توس��ط اين بنگاه هاي اقتصادي در سال 
13۹۹ دارد؛ امري كه رشد 141 درصدي سودآوري 
اين ش��ركت ها در مقايسه با عملكرد س��ال 13۹۸ را 

رقم زده است.
بررسي دقيق تر از عملكرد شركت هاي فعال در بازار 
س��هام حكايت از آن دارد كه از مجموع 355 شركت 
كه سال مالي آنها پايان اسفندماه 13۹۹ است، تعداد 
31۸ ش��ركت گزارش عملكرد ساالنه خود را تا پايان 
ارديبهشت ماه سال 1400 منتشر كرده اند. اطالعات 
مزبور كه بر اساس آخرين صورت هاي مالي ارايه شده 
شركت هاي اصلي تهيه شده )اعم از حسابرسي شده 
و نش��ده(، حاكي از تحقق س��ود خالص بيش از 206 
ه��زار و 1۷6 ميليارد تومان توس��ط اي��ن بنگاه هاي 
اقتصادي اس��ت. در حالي اين تعداد شركت در سال 
13۹۸ توانسته بودند سود خالصي بالغ بر۸5.۷ هزار 
ميليارد تومان محقق كنند كه اين سود رشد بيش از 
120 هزار ميلي��ارد توماني )معادل 141 درصدي( را 

تجربه كرده است.
جزييات بيش��تر از صنايع فعال در بازار س��هام نشان 
مي دهد در سالي كه گذش��ت از 3۹ صنعت فعال در 
بازار، 33 گروه با افزايش س��ودآوري در س��ود خالص 
همراه شدند و تنها 6 صنعت كاهش سودآوري را تجربه 
كردند. در اين ميان دو صنعت هتل و رستوران و ساخت 
دستگاه ها و وسايل ارتباطي سال ۹۹ را بازيان به پايان 
بردند. ساخت دستگاه ها و وسايل ارتباطي با تك نماد 
پارس الكتريك، س��ال 13۹۹ را بازيان خالص 41.1 
ميليارد توماني سپري كرد كه در مقايسه با سال قبل، 
۷ درصد زيان را به ثبت رساند. گروه هتل و رستوران كه 
در سال 13۹۸ به سود خالصي در حدود 15.5 ميليارد 
تومان دست يافته بود، سال ۹۹ را بازيان4.۸ ميليارد 
توماني پشت سرگذش��ت و به اين ترتيب132 درصد 
زيان را محقق كرد. پيمانكاري صنعتي، منسوجات، 
تجارت عمده فروشي و مخابرات نيز از ديگر صنايعي 
بودند كه هرچند سود خالص در سال ۹۹ محقق كردند 

اما با كاهش سودآوري مواجه شدند.
اين در حالي اس��ت كه گروه خودرو و ساخت قطعات 
با ثبت رشد س��ودآوري 3002 درصدي، عملكردي 

شگفت انگيز را به ثبت رساند. اين گروه كه 1۹ شركت 
را در خود جاي داده، موفق شد سال گذشته را با ۸4۸.۸ 
ميليارد تومان س��ود خالص سپري كند. سود خالص 
گروه خودرويي در س��ال 13۹۸بالغ بر2۷.3 ميليارد 
تومان بوده است. در ادامه اين روند گروه انبوه سازي، 
امالك و مس��تغالت جاي گرفت؛ به طوري كه س��ود 
خالص اين گروه با احتساب 3 شركت، به 132 ميليارد 
و 66۹ ميليون تومان رسيد؛ رقمي كه در مقايسه با سود 
خالص 16.4 ميليارد توماني سال ۹۸، رشدي در حدود 

۷0۹ درصد را تجربه كرده است.
اما در اين ميان بيش��ترين سود خالص كسب شده در 
سال گذشته به دو گروه محصوالت شيميايي و فلزات 
اساس��ي تعلق گرفت؛ به طوري كه گروه محصوالت 
ش��يميايي س��ودي بالغ بر54 هزار ميليارد تومان را 
شناس��ايي كرد. سود خالص كسب ش��ده توسط اين 
صنعت در سال 13۹۸ بيش از 22.2 هزار ميليارد تومان 
بوده كه به اين ترتيب رشد سودآوري 143 درصدي در 

كارنامه اين گروه مشاهده مي شود.
گروه فلزات اساسي نيز سال ۹۹ را با ثبت سود خالصي 
در ح��دود 52 هزار ميلي��ارد تومان س��پري كرد و با 
احتساب 20.3 هزار ميليارد تومان سود خالص سال 
۹۸، رش��د 156 درصدي در سودآوري اين صنعت به 

چشم مي خورد.
اس��تخراج كانه هاي فلزي نيز از ديگر صنايع پرسود 
در سال گذش��ته بود كه توانست سود خالص بيش از 
32 هزار و 400 ميليارد توم��ان را ثبت كند. دو گروه 
فرآورده هاي نفت��ي و بيمه نيز از ديگر صنايعي بودند 
كه در فهرس��ت گروه هاي پرسود سال گذشته جاي 
گرفتند. سود خالص گروه فرآورده هاي نفتي با 1۸۸ 
درصد رشد در مقايسه با س��ال 13۹۸ به بيش از 1۹ 
هزار ميليارد تومان رسيد. در همين راستا گروه بيمه و 
صندوق بازنشستگي نيز 10 هزار و 1۸5 ميليارد تومان 

سود خالص در سال گذشته كسب كرد.
در ميان ديگر گروه ها، سود خالص صنعت دارويي به 
بيش از 4500 ميليارد تومان رسيد. صنعت بانكداري 
نيز با 2 ش��ركت توانس��ت به بيش از يك هزار و 300 
ميليارد تومان سود خالص دست يابد. سيماني ها نيز 
موفق به كسب س��ود خالص بيش از 2۷00 ميليارد 

توماني در سال گذشته شدند.



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه محمدمهدي كرباليي، مديرعامل فرودگاه امام 
خميني )ره( اعالم كرده اس��ت، در پي بروز حادثه براي 
هواپيماي اوكرايني در ديماه سال 98 كه منجر به كشته 
شدن 175 نفر مسافر آن شد، دستكم به مدت 6 ماه تمام 
پروازهاي خارجي متعلق ب��ه ايرالين هاي خارجي از/ به 
فرودگاه امام لغو شده است. ارديبهشت سال گذشته اما 
اين نوع پروازها از سر گرفته شد و روزانه تا ۳۰ پرواز رفت و 
برگشت انجام مي شد. از اواخر 99 شرايط بهتر شد و به ۴۰ 
تا ۴5 پرواز رفت و برگشت در روز رسيد. از فروردين ماه سال 
جاري نيز تا 6۰ پرواز رفت و برگشت در روز در فرودگاه امام 
انجام مي شود. به گزارش »تعادل« اگر چه بروز حادثه براي 
هواپيماي اوكرايني و همچنين شيوع بيماري كرونا طي 
1۴ ماهه گذشته، آسيب هاي مقطعي به تعداد پروازهاي 
داخلي و خارجي در فرودگاه امام وارد كرده است، اما اين 
مساله را نبايد از نظر دور داشت كه ميزان فعاليت عادي اين 
فرودگاه يك دهم ظرفيت اسمي آن است. به عبارتي هم 
اينك 12 ميليون نفر مسافر در روز از طريق اين فرودگاه 
جابه جا مي شوند، اما ظرفيت اين فرودگاه 12۰ هزار نفر 
است. اين مساله نشان مي دهد، اهداف توسعه اي در نظر 
گرفته شده براي فرودگاه امام محقق نشده و اين فرودگاه 
تا تبديل ش��دن به هاب منطقه اي فاصل��ه بعيدي دارد. 
بي گمان، فرسوده بودن ناوگان هوايي كشور و همچنين 
معطل ماندن ظرفيت هاي  كمبود ناوگان يكي از علل اصلي ِ

فرودگاه امام است.
به گزارش مهر، محمدمهدي كرباليي ديروز در نشستي 
خبري با تشريح اقدامات فرودگاه امام خميني )ره( درباره 
ماجراي سانحه سقوط هواپيماي اوكرايني گفت: بعد از 
س��قوط هواپيماي اوكرايني پرواز ايرالين هاي خارجي 
تا اواسط سال گذشته متوقف ش��د و پس از آن به تدريج 
ايرالين هاي منطقه و اروپايي شامل لوفتهانزا و اتريش اير 
پروازهاي خود را به فرودگاه امام آغاز كردند.وي ادامه داد: 
صبح روزي كه هواپيما س��قوط كرد به من اطالع دادند و 
من خود را به محل سانحه رساندم، كسي به ما علت سقوط 
را نگفت بالفاصله اوكرايني ها هم رسيدند و كميته سانحه 
را تشكيل داديم.مديرعامل فرودگاه امام خميني گفت: 
اوكرايني ها اصرار داشتند سانحه غيرعمدي است، تالش 
كرديم حادثه را مديريت كنيم، پرواز اوكرايني از محدوده 
فرودگاه خارج ش��ده بود و برج مراقبت ما پرواز را به برج 

مراقبت مهرآباد تحويل داده بود.
وي گفت: اينكه گفته مي شود پيش از رسيدن مسووالن 
فرودگاه امام و سازمان هواپيمايي، باقيمانده هاي قطعات 
هواپيما جابه جا ش��ده بود صحت ن��دارد به جز تيم هاي 
سازمان هواپيمايي كشوري هيچ كس اجازه جابه جايي 

باقيمانده قطعات را نداشت.
وي گفت: ارديبهش��ت سال گذش��ته كه پروازها از سر 
گرفته شد تعداد پروازها بسيار كم بود و روزانه تا ۳۰ پرواز 
رفت و برگشت انجام مي شد. از اواخر 99 شرايط بهتر شد 
و از اسفند 99 به ۴۰ تا ۴5 پرواز رفت و برگشت در روز و 
از فروردين ماه امسال تا 6۰ پرواز رفت و برگشت در روز 
در فرودگاه امام انجام مي شود. در حال حاضر روزانه بين 
5۰ تا 6۰ پرواز انجام مي شود. كرباليي گفت: اگر روزانه 
2۰۰ پرواز در روز داشته باشيم مي توانيم با ظرفيت كامل 
به فعاليت ادامه دهيم در س��ال 96 كه اوج كار فرودگاه 
امام بود روزانه ۳۰۰ پرواز در اين فرودگاه انجام مي شد. 
به گفته وي، تعداد مسافران نيز كاهش يافته و ميانگين 
هر پرواز 1۰۰ تا 15۰ مس��افر است. مديرعامل فرودگاه 
امام خميني يادآور شد: سال گذش��ته 85۰۰ سورتي 
پرواز مسافري و 2۳۰۰ س��ورتي پرواز باري در فرودگاه 

امام به ثبت رس��انديم و مجموع مسافران تردد كرده در 
فرودگاه امام در سال گذشته تنها يك ميليون نفر بود با 
اين حال نه يك نفر نيرو كاهش داديم و نه حقوق و مزاياي 

كاركنان را كم كرديم.

  جبران هزينه هاي ريالي با جهش دالر
كرباليي گفت: نس��بت به س��ال 98 در سال 99 كاهش 
7۰ درصدي درآمد داش��تيم اما با توجه به تسعير ارز رخ 
داده درآمدهاي ما از نظر ريالي جبران شد ولي با توجه به 

هزينه هاي ارزي، تا حدودي فشار به فرودگاه وارد آمد.

  فعاليت با يك دهم ظرفيت اسمي
كرباليي اظهار كرد: فرودگاه امام با افزايش ظرفيت سال 
98 در حال حاضر بين 1۰ تا 12 ميليون نفر در سال مسافر 
دارد و اين نس��بت به برنامه ريزي كه درباره فرودگاه امام 
انجام شده است در واقع حدود يك دهم برنامه تعيين شده 
است يعني بايد در چند فاز مي زد، به 1۰۰ ميليون مسافر در 
سال برسد. وي افزود: مذاكراتي با سرمايه گذاران داخلي و 
خارجي براي فاز اول توسعه فرودگاه امام و ترمينال جديد 
با ظرفيت 25 ميليون مسافر در حال انجام است و اميدواريم 
به زودي به نتيجه برسد.وي بيان كرد: همه تالش ما اين 
است كه برنامه كلي و هدف كلي ترسيم شده براي شهر 
فرودگاهي امام خميني رحمت اهلل عليه محقق شود و به 
هاب اول بار و هاب دوم مسافر در منطقه تبديل شويم. وي 
اظهار كرد: شركت شهر فرودگاهي امام خميني منطقه 
آزاد تج��اري و منطقه ويژه اقتص��ادي دارد و همه تالش 
ما معطوف به اين شده است كه ظرفيت قانوني مسوول 
اجرا ش��ود. وي گفت: ما تنها منطقه آزاد و ويژه اقتصادي 
زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي هستيم، ضمن آنكه 
قوانين شوراي عالي مناطق آزاد را هم بايد رعايت كنيم.  
كرباليي اظهار كرد: در دو سال گذشته تالش كرديم و با 
توجه به وضعيت صنعت هوانوردي به دليل شيوع كرونا 
مشكالت را رفع كنيم و به توسعه شهر فرودگاهي بپردازيم. 
وي اظهار كرد: س��ال گذشته موفقيت خوبي در موضوع 

شهر فرودگاهي داش��تيم و در بخش منطقه آزاد و ويژه 
اقتصادي پيشرفت مناسبي محقق شد. مديرعامل شركت 
شهر فرودگاهي امام اظهار كرد: تالش شد در دوران كرونا 
خصوصاً سال گذشته با اصالح ساختار و برنامه ريزي براي 
توسعه سرمايه گذاري و تكميل زيرساخت ها در زمان پس 
از كرونا آمادگي بيشتري داشته باشيم.وي بيان كرد: طرح 
جامع شهر فرودگاهي و طرح تفصيلي نقاط مختلف دنبال 
شد و براي تكميل توسعه زيرساخت در منطقه پيشران 
براي هسته ش��روع فعاليت هاي منطقه آزاد برنامه ريزي 
كرديم. وي گفت: در منطقه آزاد منطقه پيش��ران2۴۰ 
هكتاري در نظر گرفته ش��د و براي اين محدود و منطقه 
هوانوردي سرمايه گذار جذب كرده ايم. براي شهر لجستيك 
سيستم هاي مختلف حمل و نقل، انبارداري، حمل و نقل 
ريلي هوايي و غير الزم است كه با چند سرمايه گذار براي 
ايجاد انبارهاي هوشمند و مكانيزه صحبت كرديم. وي بيان 
كرد: در حال عقد قرارداد هستيم و در حوزه هاي تعمير و 
نگهداري هواپيما، موتور، بدنه و غيره با چند سرمايه گذار 
مذاكراتي داشته ايم.سال گذشته يك هزار ميليارد تومان 
قرارداد سرمايه گذاري منعقد كرديم و در حال تحويل زمين 

يا انعقاد قرارداد هستيم.

  بده�ي 1200 ميلي�ارد تومان�ي ايرالين هاي 
داخلي

مديرعامل شركت شهر فرودگاهي امام خميني با بيان 
اينكه 12۰۰ ميليارد تومان از ش��ركت هاي هواپيمايي 
داخلي طلبكاريم گفت، شركت هاي هواپيمايي خارجي 
بدهي چنداني به ما ندارند.كرباليي در مورد منطقه آزاد و 
ويژه اقتصادي شهرك فرودگاهي امام خميني )ره( بيان 
كرد: تسهيالتي درباره عدم اخذ ماليات در سال هاي اوليه 
همچنين عدم اخذ حقوق و عوارض گمركي و تسهيالت 
صادرات و واردات از مش��وق ها در ش��هر فرودگاهي امام 
خميني )ره( اس��ت. وي افزود: ب��راي واگذاري زمين به 
سرمايه گذاران، تسهيالتي درنظر گرفتيم، البته سوداگران 
زمين به سراغ اراضي اطراف شهر فرودگاهي آمدند، اما 

ما اراضي را به قيمت كارشناسي در قالب اجاره بلندمدت 
به س��رمايه گذار واگذار مي كنيم.  مديرعامل ش��ركت 
شهر فرودگاهي امام خميني )ره( گفت: موضوع منطقه 

مسكوني در شهر فرودگاهي امام را نيز دنبال مي كنيم.

  پيشرفت 70 درصدي باند دوم فرودگاه امام )ره( 
كرباليي بيان كرد: در طرح توسعه ترمينال جديد، تكميل 
باند دوم ديده ش��ده است و قرار است باند در اجراي طرح 
تكميل ش��ود.ILS كت2 جديد به زودي روي باند اصلي 
نصب مي شود.مديرعامل ش��ركت شهر فرودگاهي امام 
خميني )ره( بي��ان كرد: در حال مذاك��ره براي ترمينال 
كارگو )حمل و نقل( هستيم و زمين به سرمايه گذار براي 
نقشه برداري تحويل مي شود. ايرالين هاي خارجي حساب 

خود را طبق صورتحساب پرداخت مي كنند.

  دليل توقف عمليات ترمينال سالم 
وي گفت: براي كاهش هزينه ها خدمات دهي ترمينال 
س��الم را متوقف كرديم، البته به دليل ش��يوع كرونا و 
كاهش پروازها اي��ن ترمينال عملياتي نبود.مديرعامل 
شركت ش��هر فرودگاهي امام خميني )ره( بيان كرد: با 
سرمايه گذار جلس��ات منظمي برگزار كرديم و در حال 
جمع بندي هستيم تا نحوه تعامل مالي با سرمايه گذار 
شفاف تر ش��ود. كرباليي با بيان اينكه سررسيد اقساط 
سرمايه گذار آغاز ش��ده است، گفت: در صورت برقراري 
پروازهاي حج، ترمينال سالم به پروازهاي حج و داخلي 

اختصاص مي يابد. 

  پيشنهاد دريافت بخشي از 
درآمد پروازهاي عبوري

وي اظهار داش��ت: درآمدي مس��تمر براي شركت 
فرودگاه ها در پروازهاي عبوري وجود دارد. موضوع 
اختصاص بخشي از اين درآمد به فرودگاه امام)ره( 
مطرح شده است تا بخش��ي از هزينه هاي ما از اين 

محل جبران شود.
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نگراني شهرداري تهران از 
چاقي شهروندان!

مديرعام��ل س��ازمان ورزش ش��هرداري ته��ران از 
بهره برداري آزمايش��ي س��امانه اينوگام خبر داد. به 
گ��زارش فارس، امير محس��ني درب��اره بهره برداري 
آزمايشي سامانه اينوگام اظهار كرد: اين ايده در شرايط 
كرونايي طراحي و در حال حاضر به مرحله اجرا گذاشته 
شده است. وي با بيان اينكه يكي از نگراني هاي ما چاقي 
و اضافه وزن شهروندان در ايام كرونا بود، ادامه داد: اين 
نگراني باعث شد با همكاري سازمان ورزش و پارك علم 
و فناوري دانشگاه تربيت مدرس اين سامانه راه اندازي 
شود؛ چراكه براساس آمارها دانش آموزان ما بعد از پايان 
تحصيالتشان در دبيرستان اضافه وزن دارند. محسني 
با بيان اينكه سامانه اينوگام يك سوپر اپليكشن است، 
افزود: اين س��امانه با محوريت سالمتي و تندرستي 
شهروندان تهراني راه اندازي شده است و مجموعه اي 
از چند نرم افزار است كه ورزش هايي همچون راه رفتن، 
دويدن، دوچرخه س��واري، كوهپيمايي، ورزش هاي 
هوازي، ش��ركت در رويدادهاي ورزش��ي، شركت در 
رويدادهاي مذهبي همچون اربعين و شامل هرگونه 
فعاليتي است تا سرويس و خدماتي را با ارايه تخفيف 
در اختيار ش��هروندان قرار دهد. مديرعامل سازمان 
ورزش شهرداري تهران با اشاره به ارايه تخفيفات در 
نظر گرفته شده در س��امانه اينوگام خاطرنشان كرد: 
اين اپليكش��ن مخاطبان 7 گانه اي را در بر مي گيرد 
و شهروندان با اس��تفاده از اين اپليكشن مي توانند از 
كدهاي تخفيف بهره مند شوند. باشگاه هاي ورزشي، 
پزشكان و كارشناسان تغديه و سالمت، فروشندگان 
لوازم ورزشي، شركت ها و س��ازمان هاي ارايه دهنده 
كاالهاي ورزش��ي، ورزش��كاران و همچنين نهادها و 
سازمان هاي ذي نفع كه پياده روي و ورزش را تبليغ 
مي كنند. همچنين شهروندان مي توانند با مراجعه به 

اين سامانه، امتياز خود را دريافت كنند.

درآمد روزانه 2 ميليارد تومان
از فروش طرح ترافيك

سيد مناف هاش��مي، معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران گفت: ش��هرداري از محل فروش 
طرح ترافيك روزانه يك تا 2 ميلي��ارد درآمدزايي 
مي كند.هاشمي درباره اثرات محيط زيستي اجراي 
طرح ترافيك در تهران اظهار بي اطالعي كرد و گفت: 
مسووالن شركت كنترل آلودگي هوا بايد در اين باره 
توضيح دهند. هاشمي درباره خساراتي كه از محل 
لغو طرح ترافيك و كاهش به ش��هرداري وارد شده 
است، گفت: بيش از 5 تا 6 بار در ستاد كرونا گزارش 
خود را از تعطيلي و كاهش طرح ارايه داديم و نتيجه 
اين گزارش اين بود كه تأثيرات لغو طرح ترافيك در 
كاهش مس��افر كمتر از 5 درصد بوده است و حتي 
س��فرهاي غير ضروري را افزاي��ش داده و در طول 
خطوط، سفرهاي خودروها ۳۰۰ درصد در بعضي 
شرايط رشد داشته است. وي تاكيد كرد: مسووالن 
امر معتقدند لغو طرح ترافيك بار رواني مثبتي براي 
جامعه دارد و در اين ش��رايط به كمك مي آيد و ما 
هم از تصميم آنها تبعيت مي كنيم. معاون شهردار 
تهران تاكيد كرد كه درآمد شهرداري در اين حوزه به 
حدود 6۰ درصد در سال 99 كاهش يافته است. و از 
برآوردهاي كسب درآمد تا 5۰۰ ميلياردي به كسب 

درآمد 1۰۰ ميلياردي رسيديم.

واگذاري ۶ قطعه زمين
به آموزش و پرورش 

»توافق نامه« س��اخت فضاهاي آموزشي و هم افزايي 
تحقق برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران في ما بين 
وزارت آموزش و پرورش، شهرداري و شوراي شهر تهران 
امضا شد. به گزارش ايلنا، دومين جلسه »ميز خيرين و 
فضاهاي آموزشي شهر تهران« در پايتخت برگزار شد.  
در اين جلسه »توافق نامه« في ما بين وزارت آموزش 
و پرورش، شهرداري و ش��وراي شهر تهران به منظور 
ساخت فضاهاي آموزش��ي و هم افزايي تحقق برنامه 
پنج ساله سوم توس��عه شهر تهران امضا و تصميماتي 
جه��ت اجراي آن اتخاذ ش��د.  از مهم ترين اهداف اين 
سند مي توان به فعال شدن ظرفيت ها و مشاركت همه 
ذينفعان در تامين و ساخت فضاهاي آموزشي پايتخت 
با اولويت مناطق داراي سرانه پايين فضاهاي آموزشي، 
همكاري در اجراي برنامه هاي مشترك در حوزه توسعه 
شهري تهران و جلب مشاركت خيرين مدرسه ساز و… 
اشاره كرد.  محمد ساالري رييس ميز خيرين و فضاهاي 
آموزشي شهر تهران با اشاره به توافقات صورت گرفته 
في مابين وزارت آموزش و پروش، شهرداري و شوراي 
شهر تهران گفت: در گام اول قرار شد، شهرداري تهران 
نسبت به واگذاري 6 قطعه زمين به آموزش و پرورش 
ش��هر تهران اقدام كند تا در يك همكاري مش��ترك 
با مشاركت خيرين مدرسه س��از، كمبود مدرسه در 
منطقه 22 جبران شود. در گام بعدي شهرداري تهران 
2۰ قطعه زمين را به آموزش و پ��رورش براي جبران 
كمبود سرانه هاي آموزشي در شهرتهران واگذار خواهد 
كرد.  ساالري ادامه داد: به منظور تسريع در آغاز ساخت 
مدارس در منطقه 22، اعضاي ميز خيرين هفته آينده با 
حضور در منطقه 22، كلنگ احداث حداقل دو مدرسه 
را در اين منطقه به زمين مي زنند.  رييس كميسيون 
شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
يكي از رويكردهاي ارزشمند شوراي پنجم شهر تهران 
توجه به توسعه محالت و كاهش نابرابري ها در سطح 
شهر تهران است، ادامه داد: نابرابري در برخورداري از 
سرانه هاي آموزشي و فرسودگي برخي مدارس يكي 
از مشكالت شهر تهران اس��ت كه در راستاي رفع اين 
مشكل نيز تصميم گرفتيم، شهرداري تهران بخشي 
از پروژه هاي توس��عه محله اي را به بازسازي مدارس 
فرسوده محالت و مرمت مدارس ارزشمند شهر تهران 
اختصاص دهد.  وي افزود: در اين بخش نيز 22 مدرسه 
فرس��وده در 22 منطقه تهران تحت عنوان »مدرسه 

شهرداري« نوسازي و مرمت مي شوند.

كارنامه دولت هاي روحاني
در ساخت مسكن

آنگونه كه وزارت راه و شهرسازي گزارش داده است، 
تعداد ۳ ميليون و 58۳ هزار مسكن شهري و ۴79 هزار 
واحد مسكن روستايي در فاصله سال هاي 92 تا پايان 
سال 98 ساخته شده است. به گزارش ايرنا، در بخش 
توليد مسكن شهري عملكرد دولت يازدهم و دوازدهم 
نشان مي دهد كه در مجموع از سال 92 تا پايان سال 
98، معادل ۳ ميليون و 58۳ هزار مس��كن ش��هري 
توليد شد. عملكرد دولت به تفكيك سال حاكي از آن 
است كه در سال 92 معادل 8۳۴ هزار واحد، سال 9۳ 
معادل 719 هزار واحد، س��ال 9۴ معادل 5۴8 هزار 
واحد، سال 95 معادل ۳82 هزار واحد، سال 96 معادل 
6۰ هزار واحد، سال 97 معادل 6۴5 هزار واحد و سال 
98 معادل ۳95 هزار واحد مسكن شهري توليد شد. 
در بخش توليد مس��كن روستايي نيز عملكرد دولت 
تدبير و اميد در مجموع توليد ۴79 هزار واحد مسكن 
روستايي است. تفكيك احداث واحدهاي مسكوني در 
دولت تدبير و اميد نشان مي دهد كه در سال 92 معادل 
1۰5 هزار واحد، در س��ال 9۴ معادل 8۳ هزار واحد، 
در سال 95 معادل 72 هزار واحد، در سال 96 معادل 
7۰ هزار واحد، در س��ال 97 مع��ادل 7۴ هزار واحد و 
در س��ال 98 معادل 75 هزار واحد مسكن روستايي 
در سراسر كشور توليد شد. اين گزارش حاكي است 
پس از جهش ه��اي قيمتي مس��كن در هزينه هاي 
ساخت، قيمت مصالح و به دنبال آن قيمت مسكن در 
سال هاي 1۳91 تا 1۳92 شاخص هاي بخش مسكن 
با ثبات مواجه شد. ولي مجددا از سال 1۳97 با اعمال 
تحريم هاي اقتصادي بر كشور شاخص هاي مذكور با 
جهش مواجه ش��د.   در حوزه توليد و سرمايه گذاري 
مسكن در سال هاي 9۳ تا 96 به دليل شرايط ركودي 
حاكم بر بخش مسكن، سرمايه گذاري و توليد مسكن 
با افزايش همراه نبوده اس��ت. از سال 1۳97 تاكنون 
به دليل جذب نقدينگي توسط بازارهاي رقيب، بازار 
مسكن در جذب نقدينگي و منابع مالي براي توليد و 
سرمايه گذاري مسكن با مشكل مواجه شد ولي به نظر 
مي رسد با ايجاد ثبات اقتصادي در كشور و همچنين 
اجراي برنامه هاي حوزه مس��كن از جمله طرح اقدام 
ملي مسكن، سرمايه گذاري و توليد مسكن با افزايش 
روبه رو شود.  همچنين بر اساس اين گزارش، عملكرد 
وزارت راه و شهرسازي در بخش مسكن و ساختمان 
در سه مقطع تا پيروزي انقالب اسالمي در سال 1۳57، 
از پيروزي انقالب تا ابتداي س��ال 92 )ش��روع دولت 
تدبير و اميد(، و از سال 92 تاكنون و پايان دولت تدبير 
و اميد نيز بررسي و اعالم شد.  بر اين اساس، واگذاري 
زمين براي تامين مسكن فاقدان مسكن، واگذاري 
زمي��ن براي خدمات ش��هري و توس��عه زيربنايي، 
تعداد مهندس��ان داراي پروان��ه صالحيت، تدوين 
و انتش��ار مقررات ملي س��اختمان، ساختمان هاي 
پايدار )بادوام(، تعداد مس��كن ب��ه خانوار، جمعيت 
اسكان يافته در شهرهاي جديد، و تعداد طرح جامع 
تصويب و بازنگري شده شهري مورد بررسي و ارزيابي 
قرار گرفته اس��ت. در موضوع واگذاري زمين براي 
تامين مسكن فاقدان مسكن )گروه هاي كم درآمد، 
معلوالن، مددجويان نهادهاي حمايتي و...( بررسي ها 
نشان مي دهد كه از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي 
تا ابتداي س��ال 92، زمين 2 ميليون و 5 هزار و 8۳8 
واحد مسكوني واگذار شده بود كه اين رقم در دولت 
تدبير و اميد تا بهمن امسال به 2 ميليون و ۳26 هزار 
و 76۳ واحد مسكوني افزايش يافته است. قرار است 
تا پايان دول��ت تدبير و اميد مجموع واگذاري زمين 
براي تامين مس��كن فاقدان مسكن به دو ميليون و 

۴75 هزار و 96 واحد مسكوني برسد. 

قرارداد واگذاري 10 ساله
بندر چابهار به هند در تعليق

فرهاد منتصر كوهساري، معاون امور بندري و مناطق 
ويژه س��ازمان بنادر و دريانوردي مي گويد: تا زماني 
كه هندي ها كل سرمايه گذاري 85 ميليون يورويي 
را تكميل نكنند، قرارداد واگذاري 1۰ س��اله بندر را 
امضا نمي كنيم. منتصر كوهس��اري در گفت وگو با 
مهر درباره آخرين وضعيت توسعه بندر چابهار اظهار 
كرد: ما در حال حاضر مشكلي از نظر تجهيزات بندري 
براي تخليه و بارگيري در بندر چابهار نداريم. وي با 
اشاره به قرارداد سرمايه گذاري 85 ميليون يورويي 
هندي ه��ا در بندر چابهار گف��ت: هندي ها قرارداد 
ساخت تعدادي از تجهيزات را با سازندگان بين المللي 
به امضا رسانده اند؛ تاكنون نيز ۴ دستگاه گنتري كرين 
موبايل )جرثقيل قابل جابه جايي مخصوص تخليه بار 
از كشتي( 1۴۰ و 1۰۰ تني به اين بندر منتقل شده 
است؛ به زودي دو دستگاه گنتري كرين ديگر هم به 
اين بندر منتقل مي شود. منتصر كوهساري با بيان 
اينكه تا زماني كه طرف هن��دي تجهيزات را كامل 
نكند، قرارداد واگذاري 1۰ ساله اپراتوري بندر چابهار 
به هندي ها را امضا نخواهيم كرد، گفت: اجراي اين 
قرارداد هنوز شروع نشده است؛ اين قرارداد به صورت 
B.O.T است به اين معنا كه در پايان قرارداد 1۰ ساله، 
تجهيزات توليد ش��ده در اختيار سازمان بنادر قرار 
مي گيرد. وي با اش��اره به تأثيرگذاري تحريم ها در 
فرآيند توليد، انتقال و بهره برداري از تجهيزات بندري 
از سوي هندي ها در بندر چابهار، افزود: هندي ها يك 
قرارداد ديگر هم با چيني ها براي احداث تجهيزات 
بندر چابه��ار دارند اما چيني ها اين ق��رارداد را اجرا 
نكرده اند بنابراين طرف هندي چندان مقصر نيست 
و شركت سازنده در ساخت تجهيزات چابهار كوتاهي 
كرده است. معاون بندري سازمان بنادر و دريانوردي 
در پاسخ به اينكه آيا با توجه به سرمايه گذاري بزرگي 
كه چيني ها در بندر گوادر پاكستان داشته اند، بهتر 
نبود ما هم توس��عه بندر چابه��ار را به جاي هند، به 
چيني ها مي داديم؟ تصريح ك��رد: اگر بندر گوادر را 
بررسي كنيد، مي بينيد كه اتفاق خاصي در اين بندر 
از سوي چيني ها رخ نداده و تنها تبليغات و جوسازي 

است كه در اين زمينه انجام مي شود.
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حناچي: ۵۵ درصد بودجه شهرداري تهران در مناطق جنوبي شهر هزينه مي شود

كرونا جان 31 هزار پايتخت نشين را گرفت

پيامدهاي منفي سقوط هواپيماي اوكرايني براي فرودگاه امام

تغيير الگوي تخصيص بودجه به مناطق شمالي و جنوبي پايتخت

مردان تهراني بيشتر از زنان قرباني كرونا شدند

شهردار تهران گفت: در حال حاضر حدود 55 درصد بودجه 
شهرداري در مناطق جنوبي تهران هزينه مي شود و قبال 
اين رقم حدود ۴5 درصد بوده است. به گزارش مهر، پيروز 
حناچي صبح ديروز در آيين افتتاح مجموعه گردشگري 
تاريخي رازي در منطقه 2۰ پايتخت گفت: دو گسل اصلي 
در تهران شناخته شد كه گسل ري به دليل آسيب پذيري 
مناطق جنوب تهران، در صورت وقوع زلزله براي مناطق 
جنوبي شهرخطر بيشتري دارد.شهردار تهران افزود: طرح 
چشمه علي دو هفته پيش در كميسيون ماده 5 به تصويب 
رسيده است. ساماندهي ابن بابويه با اوقاف در حال انجام 
است. س��يمان ري را نيز از دولت گرفته ايم و قرار است به 
مجموعه اي با نگاه فرهنگي يعني موزه صنعت تبديل شود. 
وي تصريح كرد: همچنين مجموعه تاريخي گردشگري 

طغرل و ميدان گاه خورشيد را نيز در دستور كار داريم كه 
به زودي افتتاح مي ش��ود. حرم عبدالعظيم نيز بخشي از 
طرح تفضيلي تهران است. شهردار تهران با بيان اينكه 
ما در دوره ۳۰ ماه مديريت خود بر اس��اس وعده هايي 
ك��ه داديم عم��ل كرديم، ابراز داش��ت: م��ا در امتداد 
شعار »تهران شهري براي همه« عمل كرديم. تالش 
كرديم تا دو قطبي ش��دن تهران به شمال و جنوب را 
كاهش دهيم. در حال حاضر حدود 55 درصد بودجه 
ش��هرداري در مناطق جنوبي تهران هزينه مي شود و 
قباًل اين رقم حدود ۴5 درصد بوده است. حناچي ادامه 
داد: بس��ياري از پروژه هاي بزرگ عمران��ي را در مناطق 
جنوبي به بهره برداري رس��انديم و در دستور كار داريم. 
ما در دو سال اخير بيش از 2۰۰ ميليارد تومان صرفًا براي 

پروژه رازي هزينه كرده ايم. در حوزه حمل و نقل به ويژه 
در مترو و اتوبوس راني ماهانه 1۰۰ ميليارد تومان هزينه 
بايد انجام دهيم.وي عنوان كرد: هزينه ورزشگاه هايي كه 
تعطيل هستند را نيز بايد پرداخت كنيم و تاكنون ريالي از 
ستاد كرونا دريافت نكرديم.صفا صبوري ديلمي معاون فني 
و عمراني شهرداري تهران نيز در مراسم افتتاح مجموعه 
تاريخي گردشگري رازي واقع در شهر ري گفت: وقتي ما 
پروژه رازي را تحويل گرفتيم، با توجه به حجم بدهي هاي 
طرح تصور تكميل اين پروژه را نداشتيم. اين مجموعه در 
زميني به مساحت ۴ هكتار با فضاهايي بيش از ۳۰ هزار متر 

مربع، ۴ سالن بزرگ و غيره افتتاح شده است.
مع��اون فن��ي و عمراني ش��هرداري تهران عن��وان كرد: 
زمزمه هاي ش��روع اين پروژه از دهه 7۰ آغاز شد و از سال 

89 حركت هاي خوبي براي آن آغاز شد اما سرعت آن كم 
بود. از ۳۰ ماه پيش نيز ش��هردار تهران دس��تور تكميل و 
ساخت پروژه هاي شهري در جنوب تهران را دادند و حال 
شاهد افتتاح پروژه تاريخي گردشگري رازي هستيم.وي 
افزود: هزينه اين پروژه بيش از 1,7۰۰ ميليارد تومان است. 
موزه، كتابخانه، سالن هاي همايش و پخش فيلم، گالري ها، 
س��ايت كاوش تاريخي و ديگر فضاها از جمله بخش هاي 
اين پروژه است.صبوري ديلمي تصريح كرد: اميدوارم اين 
فضا به رفع كمبود سرانه هاي شهر ري كمك كند. چندين 
پروژه ازجمله پروژه بزرگراه شهيد رستگار، پروژه بزرگراه 
شهيد بروجردي كه بيش از 1۰ سال در دست احداث بود، 
باغ راه حضرت فاطمه زهرا )س( و غيره ازجمله عمليات هاي 

عمراني در پهنه حنوبي شهر است.

رييس كميته سالمت شوراي شهر تهران گفت: از اسفند 
س��ال 98 تا يكم خرداد 1۴۰۰ نزدي��ك به ۳1 هزار فوتي 
ناش��ي از كرونا در تهران داشته ايم كه 18 هزار و 512 نفر 
مرد و 12 هزار و 168 نفر زن بودند.ناهيد خداكرمي رييس 
كميته سالمت شوراي اسالمي شهر تهران به فارس گفت: 
همچنان وضعيت كرونا در تهران شكننده است، البته در 
تمام ايران هم همين وضعيت است اما بايد هوشياري خود 
را حفظ كنيم از ابتداي هفته اخير تعداد بستري ها افزايش 
محسوسي پيدا كرده است آمار مرگ و مير ناشي از كرونا در 
پايتخت به زير 1۰۰ نفر رسيده است و اين دال بر اين نيست 
كه كساني كه در حال حاضر مبتال شده اند وضعيت شان 
بحراني نش��ود. نكته مهمي كه در اپيدمي ها مطرح است 
اين است كه كساني كه مبتال مي شوند شايد دو هفته بعد 
بدحال شوند.او افزود: بر اساس آخرين آمار روز شنبه يكم 

خرداد تعداد متوفيان در تهران به 72 نفر رسيد كه ۴۰ نفر 
آنها مرد و ۳2 نفر آنها زن بودند. رييس كميته س��المت 
شوراي اسالمي شهر تهران اظهار كرد: از اسفند سال 98 تا 
يكم خرداد 1۴۰۰ نزديك به ۳1 هزار فوتي ناشي از كرونا 
داشته ايم كه 18 هزار و 512 نفر مرد و 12 هزار و 168 نفر 
زن بوده اند كه 21 هزار و 696 نفر در بهشت زهرا )س( دفن 
ش��ده و 8 هزار و 98۴ متوفي نيز بر اساس نظر خانواده ها 
متوفي به زادگاهش منتقل شده است اما تمام اين تعداد از 
طريق بهشت زهرا )س( كارهايشان انجام و سپس به نقاط 
ديگر فرستاده شده اند.خداكرمي اظهار كرد: نگاه به آمار و 
ارقام نش��ان مي دهد كه وضعيت تهران مطلوب نيست و 
تهران بايد همچنان در وضعيت قرمز تلقي شود بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه اغلب بيماران كرون��ا در پيك چهارم 
خانوادگي بوده اند و شايد 1۰ تا 12 نفر از يك خانواده به طور 

همزمان مبتال شده اند. توجه به اين اصل بسيار مهم است 
كه مردم از رفت و آمدهاي خانوادگي، ميهماني ها،  عروسي، 
 عزا، تولد و حضور در ستادهاي انتخاباتي سربسته خودداري 
كنند در صورتي كه اين موارد رعايت نشود، احتمال دارد 
كه وارد پيك پنجم هم بش��ويم و از انتظارها دور نيست. 
پس مصرانه از شهروندان تقاضا مي كنم حتي االمكان از 
ميهماني هاي خانوادگي جلوگيري كنند و ميهماني ها را 

به تعويق بيندازند.

  3 درصد حمل و نقل عمومي
در شيوع كرونا اثر دارد

او گفت: بر اساس مستندات و مطالعات در داخل و خارج 
از كشور حمل و نقل عمومي تأثير چنداني در گسترش 
كرونا ندارد چرا كه زمان ماندگاري مردم در سيستم حمل 

و نقل عمومي كم است و در اين مدت هم همه ماسك 
زده اند. در پيك چهارم كرونا زماني كه از بيماران علت 
را جويا مي شدند بيشتر اعالم مي كردند كه يا در مراسم 
ختم يا ديد و بازديد عيد يا در ميهماني ها به اين ويروس 
مبتال شدند و كمترين موارد مربوط به سيستم حمل و 
نقل عمومي ب��ود. 2,6 تا ۳ درصد حمل و نقل عمومي 
در شيوع كرونا تأثير دارد و نزديك به 5۰ درصد شيوع 
خانوادگي بوده يا اينكه افراد در ميتينگ ها و جلسات 
شركت كردند.رييس كميته سالمت شوراي اسالمي 
شهر تهران در خصوص تأثير طرح ترافيك نيز اظهار كرد: 
طرح ترافيك در كاهش يا افزايش كرونا تأثير چنداني 
ندارد و مطالعات در هيچ جاي دنيا اين موضوع را تأييد 
نكرده است. باز هم تأكيد مي كنم شركت در ميهماني ها 
و مراسمات در انتقال ويروس كرونا نقش مهم تري دارد.



اس��تخراج رمزارز تا پايان ش��هريور م��اه حتي براي 
كس��اني كه مجوز فعاليت دارند با دس��تور مستقيم 
رييس جمهوري ممنوع ش��د، در اين ص��ورت دوره 
خاموشي تعيين شده براي استخراج كنندگان رمزارز 
به ۱۲۰ روز مي رسد. رييس جمهوري در حالي فعاليت 
استخراج رمزارزها را تا پايان شهريورماه ممنوع اعالم 
كرد كه با وجود اظهارنظرهاي مسووالن حوزه انرژي 
درخصوص سهم استخراج در خاموشي هاي كشور، 
مس��ووالن حوزه بالك چين و رمرزارز معتقدند اين 
ميزان استخراج نمي تواند نقش زيادي در خاموشي ها 
داش��ته باش��د. يكي از مس��ائلي كه در طول روزها و 
هفته هاي گذشته به عنوان يكي از مقصران قطعي برق 
از آن ياد شده، استخراج رمزارزها و افزايش بار شبكه 
به دليل فعاليت ماينرهاس��ت. به همين دليل حسن 
روحاني رييس جمهوري در جلسه روز گذشته هيات 
دولت به صورت صريح اعالم كرد كه تا پايان شهريور 
ماه و گذر از پيك مصرف برق استخراج رمزارز ممنوع 
است. طبق مقررات تامين برق مراكز استخراج رمزارز، 
استفاده از انرژي برق شبكه براي استخراج رمزارزها در 
اوج بحران به منظور مديريت مصرف برق ممنوع است 
حداقل زمان خاموشي كامل مزارع طبق مصوبه دولت 
۳۰۰ ساعت است و در دوره محدوديت دار نيز كه تقريبا 
۱۱۲ روز از س��ال را شامل مي شود بهاي هر كيلووات 

ساعت انرژي برق با ضريب ۲ محاسبه مي شود.
 اما با اين دس��تور رييس جمهوري خاموشي كامل از 
۱۳ روز كه حداقل زمان تعيين شده در مصوبه بود به 
تقريبا ۱۲۰ روز افزايش يافت. حس��ن روحاني گفت: 
»اتا پايان ش��هريور فعاليت هاي استخراج رمزارز بايد 
تعطيل ش��ود و هركس كه در اين حوزه كار مي كند، 
حتي كساني كه پيش از اين مجوز داشته اند، غيرمجاز 
هستند.« طبق گفته او مشكل اصلي استخراج قانوني 
نيست چرا كه استخراج قانوني فقط ۳۰۰ مگاوات برق 
مصرف مي كند اين در حالي است كه برآورد مي شود 
استخراج غيرقانوني در حدود ۲۰۰۰ مگاوات مصرف 

برق را به خود اختصاص داده است.
 در ش��رايطي رييس جمهور دس��تور به خاموش��ي 
دس��تگاه هاي اس��تخراج رمزارز مي دهد ك��ه مزارع 
استخراج رمزارز كه به صورت قانوني و با مجوز رسمي 
فعاليت مي كنند دستگاه هاي خود را خاموش كرده اند. 
هر چند رييس جمه��وري تاكيد مي كند كه مصرف 
برق از سوي استخراج كنندگان غيرقانوني در حدود 
۲ هزار مگاوات اس��ت اما نمايندگان مجلس مصرف 
قانوني و غيرقانوني را در ح��دود ۷۰۰ مگاوات برآورد 
كرده اند كه تقريبا يك درصد برق توليد كش��ور است 
ام��ا مديرعامل توانير نيز پي��ش از اين ميزان مصرف 
غيرمجاز براي استخراج رمزارز را تقريبا ۲۰۰۰ مگاوات 

اعالم كرده بود.

  سهم استخراج غيررسمي رمزارزها 
چقدر است؟

بر اس��اس گزارش هاي وزارت صمت، استخراج جهاني 
س��االنه بيت كوين ۳۲۴ هزار معادل ۱۱.۹ ميليارد دالر 
اس��ت كه برآورد مي شود اس��تخراج فعلي اين رمزارز به 
صورت غير رس��مي در ايران س��االنه حدود ۴ تا ۶ درصد 
تولي��د جهاني، يعني حدود ۱۹ ه��زار و ۵۰۰ بيت كوين 
باش��د. وزارت صمت اعالم كرده كه تاكنون ۳۳۲۷ جواز 
تاسيس در زمينه استخراج رمزارز صادر شده كه ۲۴۷۷ 
مورد از آنها معتبر است و مابقي باطل شده است. البته بر 
اس��اس اين گزارش اكثر مجوزها فاقد پيشرفت فيزيكي 
بوده و فقط ۹۹ طرح باالي پنج درصد پيشرفت داشته اند. 
مجموع ظرفيت جوازهاي تاسيس صادرشده ۵۳ ميليون 
تراهش بر ثانيه )واحد محاسبات استخراج(، معادل تقاضاي 
۱۹۰۵ مگاوات است و ظرفيت استخراج كل دنيا نيز ۱۷۷ 
ميليون تراهش برثانيه است. از آن  جايي كه جواز تاسيس 
براي دوره آماده سازي زيرساخت ها صادر مي شود و دارنده 
جواز تاس��يس حق توليد رمزارز ندارد، مي توان گفت در 
صورت به بهره برداري رس��يدن اين مجوزها معادل ۲۹ 
درصد ظرفيت دنيا، در ايران رمزارز استخراج خواهد شد. 
بعد از پايان آماده سازي زيرساخت ها جواز تاسيس باطل 
و براي واحدهاي آماده به توليد، پروانه بهره برداري صادر 
مي شود. در اين زمينه نيز تاكنون ۱۰۵ مورد ثبت نام براي 
صدور پروانه بهره برداري انجام شده كه از ميان آنها تنها ۲۵ 
مورد موفق به دريافت پروانه بهره برداري شده اند. مجموع 
ظرفيت پروانه هاي بهره برداري صادرشده نيز دو ميليون 
و ۹۴۰ هزار تراهش بر ثانيه معادل تقاضاي ۱۹۱ مگاوات 
اس��ت كه قابليت توليد ۴۳۹ بيت كوي��ن در ماه )۵۲۶۸ 
عدد در سال( را دارد. از طرف ديگر با در نظر گرفتن اينكه 
ظرفيت استخراج كل دنيا نيز ۱۷۷ ميليون تراهش بر ثانيه 
است، مي توان گفت در حال حاضر براي توليد معادل ۱.۶ 

درصد از ظرفيت استخراج جهاني رمزارز در ايران مجوز 
فعاليت وجود دارد.

  واحدهاي مجوزدار چند درصد برق كشور را 
مصرف مي كنند؟

اين گزارش نش��ان مي دهد بيش��ترين جواز تاسيس در 
استان هاي زنجان با ۲۸۲، آذربايجان غربي با ۲۵۴ و فارس 
با ۲۳۳ مجوز و بيش��ترين پروانه بهره برداري به البرز با ۴، 
منطقه ويژه اقتصادي، آذربايجان شرقي و مازندران با سه و 
گلستان و قزوين با دو مجوز اختصاص يافته است. كل برق 
نصب شده در كشور ۸۶ هزار مگاوات و ظرفيت در دسترس 
كش��ور ۵۶ هزار مگاوات اس��ت. بنابراين اگر اكنون همه 
واحدهاي داراي پروانه بهره برداري با ظرفيت كامل خود 
مشغول به فعاليت باشند، يعني ۱۹۱ مگاوات برق مصرف 
كنند، استفاده آنها معادل ۰.۳۴ درصد كل برق نصب شده 
در كش��ور خواهد بود. اما اگر همه واحده��اي داراي جواز 
تاسيس در آينده به توليد برسند، ۱۹۰۵ مگاوات معادل، 
معادل ۳.۴ درصد كل برق نصب ش��ده در كشور استفاده 

خواهند كرد. 

  سهم بيت كوين از رمزارزهاي جهان
در اين گزارش به وضعي��ت رمز ارزها در جهان و ايران هم 
پرداخته شده كه بر اساس آن ارزش كل بازار رمزارز در دنيا 
۱۵۷۳ ميليارد دالر، گردش روزانه آن ۲۲۵ ميليارد دالر و 
تعداد رمزارزهاي جهاني ۱۰ هزار و ۳۰ عدد عنوان شده كه 
سهم بيت كوين از كل اين بازار ۴۴.۷ درصد است. همچنين 
ميزان استخراج ساالنه بيت كوين در دنيا ۳۲۴هزار معادل 
۱۱.۹ ميليارد دالر و ظرفيت استخراج ساالنه اين رمزارز 
در اي��ران در صورت تبديل به پروانه بهره برداري ۲۴ هزار، 
معادل ۸۹۰ ميليون دالر، معادل ۱۳ درصد ارزش كل دنيا 
تخمين زده شده است. همچنين در اين گزارش آمده كه بر 

اساس اعالم وزارت نيرو با ۲۱ بنگاه به ميزان ۳۱۰ مگاوات 
قرارداد منعقد شده كه ۷ واحد از آنها در مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي مستقر هستند و حدود ۰.۵ درصد از ظرفيت برق 
در دسترس كشور را استفاده مي كنند. در اين محاسبات، 
نرخ هر بيت كوين ۳۷ هزار دالر در نظر گرفته شده است. در 
اين گزارش برآورد شده در حال حاضر استخراج غيررسمي 
بيت كوين در ايران چهار تا شش درصد توليد جهاني يعني 
۱۹ هزار و ۵۰۰ بيت كوين معادل ۷۲۰ ميليون دالر باشد. 
براي بررسي وضعيت مصرف برق واحدهاي غيرمجاز بايد 
ميزان مصرف برق هر بيت كوين را داشته باشيم. محمدرضا 
شرفي، رييس كارگروه استخراج انجمن بالكچين ايران، 
با محاس��بات به روز گفت كه مصرف برق هر بيت كوين با 
دستگاه آنتماينر اس ناين ۳۵۶ مگاوات )۰.۶ درصد ظرفيت 
برق در دسترس كش��ور( و با با دستگاه اينوسيليكون تي 
تو تي Innosilicon T۲T، ح��دود ۳۰۶ مگاوات )۰.۵ 
درصد ظرفيت در دسترس كشور( است. بر اين اساس بر 
اساس برآورد توليد ساالنه ۱۹ هزار و ۵۰۰ بيت كوين به طور 
غيررس��مي، مي توان فرض كرد كه روزانه حدود ۵۳ و هر 
ساعت حدودا ۲ بيت كوين در كشور به صورت غيررسمي 
توليد مي شود كه مصرف آن در بيشترين حالت با در نظر 
گرفتن دس��تگاه آنتماينر اس ناين، معادل ۷۱۲ مگاوات 
يعني حدود ۱.۳ درصد ظرفيت برق در دس��ترس كشور 
است. از طرف ديگر در گزارش وزارت صمت ذكر شده نياز 
برق پروانه هاي بهره برداري صادر شده تاكنون كه ظرفيت 
توليد ۵۲۶۸ بيتكوين در سال را دارند، ۱۹۱ مگاوات است. 
بنابراين مي توان تخمين زد كه مصرف برق ۱۹ هزار و ۵۰۰ 
بيتكوين به صورت غيررسمي تقريبا ۳.۷ برابر اين مقدار 
يعني ۷۰۷ مگاوات اس��ت كه معادل ۱.۲ درصد ظرفيت 

برق نصب شده در كشور است.

  نبايد در سهم استخراج در خاموشي ها
 اغراق كرد

پي��ش از اين نيز حميدرضا صالحي، رييس كميس��يون 
انرژي اتاق بازرگاني ايران، در پاسخ به اينكه چه سهمي از 
خاموشي ها را مي توان به استخراج كنندگان رمزارز نسبت 
داد؟ گفت: در ميان عوامل كوتاه مدت قطعا مي توان سهمي 
را به استخراج رمزارزها اختصاص داد اما ميزان اين سهم 
بسيار محدود است. بر اساس اعالم توانير ميزان بار مصرفي 
استخراج كنندگان رمزارز عددي بين ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات 
است كه بخش��ي از آن را مجازها و بخشي را غيرمجازها 
تشكيل مي دهند. حتي اگر اينطور محاسبه كنيم كه برخي 
ماينرها كشف نشده و مثال مصرف آنها به ۱۰۰۰ مگاوات 
نيز مي رسد، باز هم در مقايسه با كمبود ۹۰۰۰ مگاواتي در 
شبكه نمي توان سهم اصلي را به آنها داد. وزارت نيرو اعالم 
كرده كه فعاليت ماينرهاي مجاز را متوقف كرده است اما با 
اين وجود كمبودها جبران نمي شود و از اين رو بايد به آنها 

سهمي داد اما نبايد در اين سهم اغراق كرد.
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گوگل و فيس بوك در روسيه 
جريمه شدند

دادگاهي در روسيه جريمه اي ۲۶ميليون روبلي 
براي فيس ب��وك و ۶ميليون روبل��ي براي گوگل 
تعيين كرده زيرا قوانين اين كشور را نقض كرده اند. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از رويت��رز، دادگاهي در 
روس��يه گوگل و فيس بوك را به دليل شكست در 
حذف محتواي غيرقانوني جريمه كرد. طبق رأي 
دادگاهي در مس��كو فيس بوك ب��ه دليل ٨ مورد 
نق��ض قوانين بايد ۲۶ ميلي��ون روبل )۳۵۳۸۹۰ 
دالر( جريمه بپردازد. همچنين به گوگل دستور 
داده ش��ده جريم��ه اي ۶ ميليون روبل��ي براي ٣ 
پرونده جداگانه نقض قانون بپردازد. اتهامات اين 
شركت ها مربوط به پست هايي است كه افراد زير 
سن قانوني را تش��ويق كرده بودند در اعتراضات 
ش��ركت كنند. اين در حالي اس��ت ك��ه اختالف 
ميان گ��وگل و دولت روس��يه باال گرفته اس��ت. 
راسكامنادزور )سازمان ناظر بر ارتباطات روسيه( 
روز دوش��نبه اعالم كرد چنانچه گوگل محتواي 
غيرقانوني را حذف نكند، سرعت آن را كند خواهد 
كرد. گوگل از اظهارنظر در اين باره خودداري كرده 

و فيس بوك نيز پاسخي نداده است.

آلمان درباره جمع آوري اطالعات 
كاربران از گوگل تحقيق مي كند 

س��ازمان ناظر بر رقابت آلم��ان تحقيقاتي درباره 
سوءاس��تفاده از قدرت گوگل بر بازار و ش��يوه هاي 
جمع آوري و استفاده از اطالعات كاربران آغاز كرده 
است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، سازمان ناظر 
بر آنتي تراست )ضدانحصار( آلمان تحقيقاتي درباره 
زيرمجموعه گ��وگل در آلمان و ايرلند و همچنين 
آلفابت )ش��ركت مادر آن( درباره سوءاس��تفاده از 
قدرتش��ان در بازار و ش��يوه كنترل اطالعات آغاز 
كرده اس��ت. به گفته دفتر كارتل فدرال آلمان در 
اين تحقيقات بررسي مي ش��ود آيا اين شركت ها 
در خصوص ش��يوه استفاده از اطالعات كاربران در 
طيف وسيعي از سرويس هاي ديجيتال به آنها قدرت 
انتخاب مي دهند يا خير. رالف برمر سخنگوي گوگل 
در اين باره مي گويد: »ما به افراد اجازه مي دهيم به 
راحتي شيوه استفاده از اطالعاتشان را كنترل كنند 
و همچنين استفاده از اطالعات خصوصي را محدود 
مي كنيم.« عالوه بر آن گوگل با تحقيقات سازمان 
مذكور همكاري مي كند. دفتر كارتل فدرال آلمان 
تاكنون تحقيق��ات جديدي درب��اره فيس بوك و 
آمازون انجام داده است. اين ناظر آنتي تراست درباره 
طيف وسيع سرويس هاي ديجيتال گوگل از موتور 
جست وجو گرفته تا يوتيوب، مپس، سيستم عامل 
اندرويد و مرورگر ك��روم تحقيقاتي انجام مي دهد 
تا مشخص شود اين ش��ركت بر بازار سلطه دارد يا 
خير. آندرياس موند رييس دفتر كارتل فدرال آلمان 
مي گويد: مدل كسب و كار گوگل براساس پردازش 
اطالعات كاربرانش است. ما به دقت شرايط پردازش 

اطالعات را بررسي مي كنيم.

 مهم ترين اقدامات شركت 
بهره برداري متروي تهران براي 

خانه دار شدن پرسنل
مديرعامل ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه در مراسم قرعه كشي مسكن هشتگرد براي 
كاركنان شركت، از افزايش ظرفيت اين طرح به 
دوبرابر ميزان اوليه خبر داد. به گزارش مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه، صبح امروزچهارش��نبه 
۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ مراس��م قرعه كشي مسكن 
هشتگرد با حضور مديرعامل شركت بهره برداري 
شركت متروي تهران و حومه، معاونين و مديران 
در سالن جلس��ات س��اختمان مركزي شركت 
برگزار ش��د. مهن��دس علي عبداله پ��ور در اين 
مراس��م با بيان اينكه مس��كن هم��واره يكي از 
دغدغه هاي اصلي خانواده هاي ايراني است افزود: 
گام برداشتن جهت تسهيل در روند خانه دار شدن 
پرس��نل، از مهم ترين اقداماتي است كه شركت 
مي تواند در راس��تاي اقدام��ات رفاهي كاركنان 
خ��ود انجام دهد. وي تصريح كرد: اكنون بس��تر 
الزم جهت بهره مندي تعدادي از كاركنان شركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه از طرح مسكن 

ملي در شهر جديد هشتگرد فراهم شده است. 

آمادگي روبيكا براي ميزباني 
رسانه اي از نامزدهاي انتخابات 

رياست جمهوري
به منظور حضور هر چه بيشتر نامزدها در فضاي 
مجازي، »روبيكا« در آستانه برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري، براي ميزباني از نامزدها اعالم 
آمادگ��ي كرد. ب��ه گ��زارش اداره كل ارتباطات 
ش��ركت ارتباطات س��يار ايران، با نزديك شدن 
به موع��د انتخابات رياس��ت جمهوري ۱۴۰۰ و 
مشخص شدن اسامي نامزدهاي تاييد صالحيت 
شده توسط شوراي نگهبان، رفته رفته بر حرارت 
گپ و گفت هاي مردمي و محافل سياسي افزوده 
است. در همين راس��تا »روبيكا« به عنوان سوپر 
اپ ايران��ي در اين روزه��اي همه گيري ويروس 
كرونا جهت ايجاد شور انتخاباتي و حضور نامزدها 
در فضاي مج��ازي آمادگي خود را براي ميزباني 
از نامزده��اي رياس��ت جمهوري با ه��دف ارايه 
برنامه ها، برگزاري مناظرات زنده، بيان ديدگاه ها 
و ب��ه خصوص گفت وگوي صوتي ب��ا كاربران در 
قالب اتاق اعالم كرد. با توجه به ماموريت روبيكا 
كه فراه��م كردن س��اده ترين، س��ريع ترين، به 
صرفه ترين و در عين ح��ال، امن ترين امكانات، 
خدمات و محتوا منطبق بر قوانين جاري كشور 
عنوان شده اس��ت، به نظر مي رس��د در صورت 
تمايل، فرصت عادالن��ه اي در اختيار نامزدهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري ب��راي ارايه هر چه 
شفاف تر برنامه هايشان اس��ت كه نهايتا افزايش 
مشاركت همگاني در انتخابات پيش رو را به دنبال 

خواهد داشت.

استخراج كنندگان بيت كوين مهر و موم شدند

روحاني: استخراج رمز ارزها تا پايان شهريور ممنوع

نشست هم انديشی مديران شرکت فوالد خوزستان برگزار شد

نشست هم اندیشی مدیران شرکت فوالد خوزستان 
با حض�ور امین ابراهیم�ی مدیرعامل، رض�ا طاهری 
رئیس هیات  مدیره، معاونین و مدیران ش�رکت فوالد 
خوزس�تان ۲۲ اردیبهش�ت م�اه ۱۴۰۰ در تاالر طوبی 
مجتمع دویست دستگاه برگزار شد. امین ابراهیمی 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزس�تان در این نشست 
موفقیت ه�ای مجموع�ه را حاص�ل تالش، کوش�ش 
و تخص�ص کارکن�ان دانس�ت و افزود: دس�تیابی به 
تولید پیش بینی شده در س�ال ۱۳۹۹ در شرایطی که 
محدودیت های مختلف مانند تشدید تحریم، شیوع 
ویروس کرونا و برق گریبان  گیر ش�رکت بود، نش�ان 
از عزم و اراده فوالدی کارکن�ان مجموعه دارد. فوالد 
خوزستان با تولید سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن رتبه دوم 
تولید فوالد در کش�ور را در اختیار دارد. اگر بخواهیم 
به همین میزان تولید بسنده کنیم، در آینده  نزدیک 
جایگاه خود را از دس�ت خواهیم داد. توسعه و تولید 
پایدار شرط باقی ماندن و حفظ جایگاه است. تا پیش 
از این سهم فوالد خوزستان از بازار ۲۵ درصد بود که با 
توجه به نبود طرح جامع توسعه، این رقم به ۱۷ درصد 
رسیده است.  ابراهیمی از تولید ۵۵ میلیون تن فوالد 
در افق ۱۴۰۴ کش�ور یاد کرد و افزود: بر اساس تعریف 
سهم ۲۵ درصدی در افق ۱۴۰۴، سهم فوالد خوزستان 
تولید ۱۳ میلیون 6۰۰ هزار ُتن است. اما در شرایط فعلی 
و با در نظر گرفتن طرح های توسعه خوزستان، تحقق 
رقمی در حدود ۵ میلیون ُتن را می توان انتظار داشت. 
این در حالی اس�ت که سایر استان ها به اعدادی فراتر 
دس�ت پیدا کرده اند. برای مثال شرکت فوالد مبارکه 
در طرح توسعه، تولید ۱۴ میلیون ُتن را در دست اقدام 
دارد و استان های یزد، اصفهان و خراسان نیز با جدیت 
در حال اجرای طرح های توس�عه هستند. اگر همین 
روال ادامه پیدا کند، رتبه فوالد خوزستان به جایگاه 
چهارم کاهش پیدا می کند و سهم فعلی بازار از مقدار ۱۷ 
درصد به ۸ درصد می رسد، این در حالی است که فوالد 
خوزس�تان تعیین کننده  قیمت زنجیره فوالد کشور 

است. باید چنین موقعیتی را حفظ کنیم. 

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در بخش دیگری 
از سخنان خود گفت: سیاست هیات مدیره، توسعه در 
ابعاد مختلف زنجیره فوالد است. اولین ماموریت که به 
منظور تکمیل زنجیره ارزش فوالد در حال انجام است، 
بازگشت شرکت فوالد اکسین به فوالد خوزستان می 
باشد. افزایش تولید گندله سازی سناباد از ۲ میلیون 
و ۵۰۰ ه�زار تن به ۵ میلیون تن در باالدس�ت از دیگر 
 طرح های در دس�ت اجراست. طرح س�رمایه گذاری 
پهنه ه�ای اکتش�افی آباده-جازموریان در ۴ س�ال 
گذشته به صورت جدی در حال اجرا است و امید داریم 
در س�ال ۱۴۰۱ به مرحله بهره برداری برسد. تثبیت و 

توسعه زیرسقفی را به طور جدی دنبال می کنیم. 
ابراهیمی گریزی هم به مسائل منابع انسانی زد و اظهار 
داشت: وضعیت اقتصادی به گونه ای است که درآمدها 
متناسب با هزینه ها نیست و همین شرایط باعث شد 
که وضعیت معیش�ت کارکنان دچار مشکل شود. در 
اس�فند ماه س�ال گذش�ته و با موافقت هیات مدیره، 
افزایش دریافتی برای کارکنان در نظر گرفته شد. این 
مهم در س�ال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشت و افزایشی عالوه 
بر مصوبه اداره کار به کارکنان پرداخت ش�د، موردی 
که در ۳۰ س�ال گذشته کم  س�ابقه بود. البته به همین 
مقدار بسنده نمی کنیم و طرح های دیگری برای بهبود 
معیشت کارکنان در دست اقدام است. بازنگری طرح 
طبقه بندی مشاغل با حضور مشاور در حال اجراست. 
به منظور پیگیری مستمر درخواست کارکنان، کمیته 
ارتقاء س�طح معیش�ت کارکنان با حض�ور معاونین 
 و مدیران مرتبط تش�کیل ش�د. یک�ی از چالش های 
پیش  رو بازنشسته  ش�دن نیروهای کار آمد و مبحث 
جانشین پروری است. برای جلوگیری از بروز هرگونه 
مش�کل طرح نظام تطبی�ق نی�رو در مجموعه فوالد 
خوزس�تان پیاده س�ازی می ش�ود. تبدیل وضعیت 
برخ�ی از کارکن�ان غیرمس�تمر به مس�تمر از دیگر 
برنامه های اجرا ش�ده در س�ال جاری اس�ت. تکریم 
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و بازنشستگان از 
دیگر برنامه های اجرایی فوالد خوزستان است. تالش 

هیات مدیره ایج�اد فرصت های جدید ش�غلی برای 
نیرو های بومی و متخصص استان خوزستان است.

مدیرعامل فوالد خوزس�تان تامین نیاز ن�وردکاران 
اس�تان را از اولویت ه�ای مجموعه دانس�ت و افزود: 
اس�تراتژی فوالد خوزستان صادرات با اولویت تامین 
داخل است. البته برای صادرات با چالش های بسیاری 
روبرو هس�تیم که علتش صدور دس�تور العمل های 
خلق الساعه اس�ت. مبنای صادرات در سال ۱۴۰۰ دو 
میلیون ُتن اس�ت. ایفای مس�وولیت های اجتماعی 
دغدغه همیش�گی هیات  مدیره و سهامداران عمده 
است. فوالد خوزستان همواره به دنبال رفع محرومیت 
و آبادانی منطقه می باش�د. ابراهیمی از تاب آوری ۸۰ 
روزه گندله در شرکت فوالد خوزستان گفت و افزود: 
یکی از دغدغه های مهم تولیدکنندگان فوالد کشور، 
دسترسی به س�نگ آهن  اس�ت. فوالد خوزستان به 
مانند دیگر فوالدس�ازان بزرگ کش�ور باید به سمت 
دپوسازی سنگ آهن حرکت کند. در سرمایه گذاری 
بلند مدت، تملک معدن به طور جدی در حال پیگیری 
است. در حوزه قراضه تاب آوری شرکت ۳6 روزه است 
که با تمهیداتی که اندیشه شده، این رقم افزایش پیدا 

می کند.  ابراهیمی در پایان س�خنان خود، شروع به 
کار مج�دد بخش رواب�ط کار را فرصتی ب�رای ارتباط 
موث�ر میان مدیران و کارکنان دانس�ت و افزود: واحد 
روابط کار پس از دو سال دوباره شروع به فعالیت کرد. 
انتظ�ار داریم مدیران بخش ه�ای مختلف با کارکنان 
زیرمجموعه ارتباط موثر برقرار کنند. در واقع مدیران 
اجرایی، مدیرعامل مجموعه  خود هستند. باید شرایط 
به گونه ای باشد که کارکنان بدون دغدغه و در فضای 
صمیمی خواسته های خود را مطرح کنند. واحد روابط 
کار پلی میان مدیران عالی و کارکنان ش�رکت است. 
کارکنان این اطمینان را داشته باشند که می توانند از 
طریق واحد روابط کار با مدیران شرکت ارتباط برقرار 
کنند. رضا طاهری رئیس هیات مدیره ش�رکت فوالد 
خوزس�تان در این مراسم دستیابی به اهداف شرکت 
ب�ا وج�ود محدودیت های مختل�ف را نش�ان از اراده 
فوالدی کارکنان دانست و افزود: تحریم، شیوع کرونا 
و محدودیت برق و گاز نتوانست مانع به ثمر نشستن 
عزم و اراده  کارکنان فوالد خوزستان شود. سال ۱۴۰۰ 
از سوی مقام معظم رهبری بنام تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها نامگذاری ش�ده است. فوالد خوزستان 

همواره در مسیر توس�عه و تولید پایدار گام برداشته 
است. امسال نیز به مانند سال های گذشته با تکیه بر 
توان داخلی و تالش جوانان متخصص بومی در جهت 
تحقق ش�عار س�ال گام برمی داریم. طاهری توس�عه 
همه جانبه را تنها راه موفقیت فوالد خوزستان بیان کرد 
و افزود: هیچگاه نباید از توسعه غافل شد. امروز بازار 
رقابتی است. در کش�ور رقبای سرسختی داریم، اگر 
غافل شویم، سهم تولید را از دست می دهیم. با درایتی 
که در مدیران متخصص و متعهد و کارکنان تالش�گر 
مجموعه فوالد خوزستان س�راغ دارم، تولید پایدار و 
توسعه زیرسقفی دور از دسترس نیست. توسعه یعنی 
پویایی مجموعه و حرکت به سمت تثبیت جایگاه. باید 
همه با ه�م برای موفقیت مجموعه فوالد خوزس�تان 

یک صدا و همدل گام برداریم. 
رئیس هیات مدیره در پایان س�خنان خ�ود گفت: از 
مدیران انتظار دارم، با کارکنان ارتباط دوسویه برقرار 
کنند. لبخند رضای�ت کارکن�ان آرزوی قلبی هیات 
مدیره اس�ت. مدیران ب�ا ارتباط مس�تمر و پیگیری 
مسائل و مطالبات کارکنان این لبخند را خلق می کنند. 
به کارکنان اطمینان می دهم، پیگیری و مرتفع نمودن 
دغدغه های آنان، اولویت همیشگی هیات مدیره است.  
محمد نیکوکار قائم مقام مدیرعامل در امور بهره برداری 
و توسعه، منابع انس�انی را رکن اصلی سازمان موفق 
دانست و افزود: برای دستیابی به توسعه و تولید پایدار 
به منابع انسانی توانمند نیاز داریم. همدلی و همیاری 
در سطوح مختلف رمز موفقیت فوالد خوزستان است.  
خوش�بختانه این مجموعه  عظیم  صنعتی با تکیه بر 
دانش، تخصص، تعهد و تالش مستمر کارکنان توانسته 
عالوه بر قرار گرفتن در میان فوالدسازان برتر، تعیین 
کنن�ده  قیمت زنجیره فوالد کش�ور باش�د. از طرفی 
مرغوبیت باالی تولید این شرکت، باعث رونق صادرات 

و ارزآوری قابل توجه برای کشور شده است. 
نیکوکار در ادامه گفت: در شرکت های صنعتی محور 
اصلی تولید و توسعه اس�ت. برای دستیابی به تولید 
پایدار توجه به سالمت، ایمنی، معیشت و توانمندسازی 

کارکن�ان ضروری اس�ت. اگر بخواهیم به�ره  وری در 
ش�رکت اتفاق بیفتد، راهی جز توانمندس�ازی منابع 
انس�انی نداریم. توقف تولی�د هزینه های هنگفتی را 
متوجه ش�رکت می کن�د. از معاونت بهره ب�رداری و  
واحد تحقیقات و توسعه، انتظار می رود، با شناسایی 
ظرفیت های توسعه، نسبت به تعریف طرح های مختلف 
اقدام کنند و اجرای طرح  های در دست اقدام تسریع 
پیدا کنند. طرح های مختلفی که به هر دلیل متوقف و 
یا نیمه تعطیل هستند شناسایی شوند و دوباره به حالت 
اجرا درآیند. در پایان این نشس�ت مهران عباس زاده 
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی با بیان این جمله 
که با ارزش ترین سرمایه فوالد خوزستان منابع انسانی 
اس�ت، اظهار داشت: جانش�ین پروری، تامین نیروی 
توانمند و بهبود معیش�ت کارکن�ان  اولویت معاونت 
منابع انسانی در س�ال ۱۴۰۰ است. حمایت  همه جانبه 
هیات مدیره و نگاه عملیاتی مدیرعامل در بحث رفع 
دغدغه های معیش�تی کارکنان باع�ث ایجاد فضای 
امید در میان این قشر تالشگر شده است. زمانی نقش 
کلیدی و تاثیرگذار کارکنان بر روند تولید مشهود است 
که دغدغه معیشت و مسائل اقتصادی نداشته باشند. 
از طرفی با حمایت هیات  مدیره به دنبال اجرای طرح 
جایگزینی نیروی متخصص متناسب با بازنشستگی 
کارکنان هس�تیم. طرح�ی که به بالندگ�ی و چابکی 

سازمان منجر می شود. 
معاون منابع انس�انی و امور اجتماعی در پایان گفت: 
طرح طبقه بندی مش�اغل در س�ال ۱۳۹۲ در شرکت 
فوالد خوزس�تان اجرایی ش�د. امس�ال بن�ا داریم با 
بهره گیری از مشاورین زبده، نسبت به بازنگری طرح 
اق�دام کنیم. در کمیت�ه راهبری تعاریف ش�اخص ها 
و برنامه ها لحاظ ش�ده اس�ت، در ادامه با کمک واحد 
اس�تراتژی، اقدامات و برنامه های اجرایی را نیز دنبال 
می کنیم. در ُبعد ساختار سازمانی نیازمند یک تحول و 
نگاه جامع هستیم و به همین منظور گروهی از مدیران 
مرتبط، با هدف استفاده از تجارب فوالدسازان بزرگ 

گردهم آمده اند.



تعادل | گروه تجارت |
نخس��تين ميتينگ انتخاباتي بخش غيردولتي با يكي 
از نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري كليد خورد. در 
اين نشست، فعاالن اقتصادي، صنفي و تعاوني ها به بيان 
ديدگاه ها و مطالبات خود از رييس جمهور آينده پرداختند. 
در ليست بلندباالي مطالبات اين بخش از دولت سيزدهم 
مسائل مهمي چون »كنترل تورم، مديريت نرخ ارز، رشد 
اقتصادي، رفاه وتوسعه، مشورت با بخش خصوصي، تعامل 
با دنيا و حل مسائل مالي وبانكي در سطح بين المللي، توسعه 
صادرات، حل معضل بيكاري، توجه به اشتغال، حل مشكل 
نقدينگي، اصالح نظام توليد و قاچاق، مبارزه با فساد و...« 

به چشم مي خورد. 

  طبقه متوسط تجزيه شده!
اتاق ايران در طرحي مشترك با اتاق هاي اصناف و تعاون 
بس��تري را فراهم كرده تا كانديداهاي سيزدهمين دوره 
رياس��ت جمهوري، برنامه هاي اقتصادي خود را در ميان 
فعاالن بخش خصوصي تشريح كنند. در اين راستا ابراهيم 
رييسي به عنوان نخستين كانديدا در جمع فعاالن بخش 
خصوصي كشور حاضر ش��د. در اين نشست، رييس اتاق 
ايران، رشد اقتصادي در طول ۱۰ سال گذشته را موردتوجه 
قرار داد و گفت: متأسفانه در اين مدت رشد اقتصادي كشور 
در حدود صفر بوده و به دليل عدم رشد اقتصادي، نرخ تورم 
نيز روند صعودي داشته است. غالمحسين شافعي، با بيان 
اينكه وضعيت رفاهي اقشار جامعه نيز قابل دفاع نيست، 
گفت: طي چند سال گذشته طبقه متوسط تجزيه و طبقه 
پايين گسترده شده اس��ت؛ همواره در اين مدت توجه به 
دستمزدها ش��ده؛ اما در مقابل افزايش درآمدها، هميشه 
تورم برنده بوده است. بر اساس اظهارات او، رييس اتاق ايران 
براي اولين بار نرخ استهالك از ميزان سرمايه گذاري باالتر 
رفته و براي همين كار براي رييس جمهور آينده س��خت 
خواهد بود.شافعي عدم نوسازي و بهسازي و عدم استفاده 
از فناوري هاي جدي��د را نيز مورد تأكيد قرار داد و افزود: از 
اين منظر فاصله ايران با ديگر كش��ورهاي دنيا زياد بوده و 
اين شكاف براي توليد خطرناك است. شافعي همچنين 
به كسري بودجه و وضعيت نامناسب نظام بانكي كشور در 
حال حاضر نسبت به سال ۹۰ اشاره و تصريح كرد: به درستي 
همه از توانمندي هاي كشور سخن مي گويند اما يك سوال 
مطرح است كه علي رغم اين همه فرصت چرا از آنها بهره 
نگرفتيم؟ بايد ببينيم عيب كجاست.شافعي تنها راه نجات 
كشور را توسعه توليد عنوان كرد و گفت: اما امروز رويه هاي 
حمايت از توليد به هيچ وجه موردنظر رهبري نيس��ت. به 
نظر مديران بخش خصوصي آنچه موجب توفيق خواهد 
شد نوع انتخاب هيات دولت است. متأسفانه در اين سال ها 
افراد تصميم ساز اهليت حرفه اي نداشتند و اگر در دولت 
آينده اين نكته موردنظر قرار بگيرد، شرايط بهتر مي شود و 
به توفيق خواهيم رسيد. اميدواريم آينده بهتري در انتظار 

اين كشور باشد.

  فعاالن اقتصادي چه گفتند؟ 
در ادامه نشست فعاالن اقتصادي با سيزدهمين كانديداي 
رياست جمهوري، محمدرضا انصاري، نايب رييس اتاق ايران 
نيز با اشاره به چالش هاي پيش روي رييس جمهور آينده بر 
ضرورت توجه به علت ها و مسائل زيربنايي تأكيد كرد. به 
باور او با اصالح اين موارد شايد بتوان اصالحاتي انجام داد.

اين فعال اقتصادي توجه به تجارب كش��ورهاي ديگر در 
مسير را خواستار ش��د وافزود: كشورهايي كه در گذشته 
ش��رايط ايران را داشتند؛ اما امروز رشد اقتصادي را تجربه 
مي كنند به دو موضوع توجه كردند؛ اول بسترسازي براي 
توسعه صادرات و ديگري مشورت و نظرخواهي از بخش 
خصوصي.نايب رييس اتاق ايران، الگوبرداري از كشورهاي 
موفق و درعين حال مش��ورت با بخش خصوصي، پيش 
از تصميم سازي ها را خواس��تار شد. حسين سالح ورزي، 
نايب رييس اتاق ايران نيز گفت: وضعيت مجوزهاي دولتي 
بايد اصالح شود.اين فعال اقتصادي افزود: امروز در اقتصاد 
ايران دو معضل اصلي داريم: »رفاه« و »رش��د اقتصادي«. 
واقعيت اين است كه در كوتاه مدت افزايش رشد اقتصادي 
و رفاه توأمان ممكن نيس��ت. بايد بگوييد و توضيح دهيد 
انتخاب شما براي برنامه هاي كوتاه مدت ترميم رفاه است 
يا افزايش رشد اقتصادي؟ س��الح ورزي همچنين سوال 
ديگري مطرح كرد: شما در صحبت هاي قبلي خود گفته 
بوديد مبارزه با فس��اد محور اصلي دولت شما خواهد بود. 
لطفًا به اين سوال پاسخ دهيد كه مبارزه با فساد در اقتصاد 
ايران، به نظر شما، نيازمند نظارت بيشتر است يا آزادسازي 
اقتصاد؟ يونس ژائله، رييس اتاق تبريز، شرايط فعلي اقتصاد 
را دردناك توصيف كرد و از تنش موجود در بخش خصوصي 

صحبت كرد. او اظهار اميدواري كرد كه دولت آينده بر تعامل 
با دنيا نيز تمركز كند. اين فعال اقتصادي توجه به مسائل مالي 
مانند اف اي تي اف و ... را نيز خواستار شد و افزود: بايد بدانيم 
كه رويكرد شما نسبت به جايگاه بخش خصوصي چيست. 
از طرفي برنامه شما درباره واگذاري ها نيز بسيار مهم است. 
متأسفانه امروز آس��يب هاي جدي متوجه شركت هاي 
خصوصي شده كه در اين فرآيند حضور پيدا كردند. رويكرد 

شما در اين رابطه چيست.

  دغدغه اصنافي ها چيست؟ 
ريي��س اتاق اصناف ايران هم ك��ه در جمع فعاالن بخش 
خصوصي حضور داش��ت خطاب به كانديداي انتخابات 
رياست جمهوري گفت: در چند سال گذشته، حوزه مختلف 
اصناف آسيب هاي جدي ديدند. دولت شما بايد مشخص 
كند كه براي بهبود حوزه كسب وكار چه رويكردي را پيش 
خواهد گرفت؟سعيد ممبيني ادامه داد: دولت آينده بايد به 
تحريم هاي ظالمانه و سوء مديريت هاي موجود در كشور 
بپردازد. چراكه نياز به توجه و مديريت بيشتر در اين حوزه 
و به همه فعاالن اقتصادي حس مي شود. هم صادركننده 
هم واردكننده هم توليدكننده. رييس اتاق اصناف ايران 
افزود: آقاي رييسي! بايد روشن كنيد كه سياست شما براي 
تك نرخي كردن ارز چيس��ت و چطور قرار است به هدف 
نهايي كوچك كردن سهم دولت در اقتصاد برسيد؟ چطور 
قرار است شاهد كاهش حجم دستورالعمل ها و بروكراسي ها 
در دولت شما باشيم؟اين فعال حوزه اصناف افزود: اگر اين 
اتفاقات بيفتد، اگر زيرساخت ها به شكلي كه اشاره شد فراهم 
شود، سرمايه گذاري حتماً اتفاق خواهد افتاد و شما مطمئن 
باشيد كه بخش خصوصي به عنوان مشاور دولت به رفع اين 
گره ها كمك خواهد كرد. جمشيد زند، رييس اتاق اصناف 
اراك هم در ادامه گفت: اصناف ويترين دولت و سفره چين 
مردم هستند؛ 3 ميليون واحد صنفي در كشور داريم كه 
سهم ۱7 درصد توليد داخلي دارند؛ ۱۰ ميليون شغل توسط 
اصناف ايجاد شده است. دغدغه همه مسووالن رده باال از 
مقام معظم رهبري تا رياس��ت جمهوري مساله بيكاري 
است. اما مهم ترين مساله عدم نيروي ماهر در كشور است 
كه دغدغه اصلي كشور است. در دولت آينده از نيروي ماهر 
استفاده كنيم. در اين مسير بحث استادشاگردي خيلي مهم 
است و بايد از پتانسيل و نيروي داخلي در اين مسير استفاده 
كنيم. از طرفي با توجه با سابقه شما در قوه قضاييه كه در 
حوزه مبارزه با فساد فعال بوديد در اين حوزه هم فعال باشيد.

رسول جهانگيري، رييس اصناف اصفهان: گفت: مساله 
توليد و تورم در اين جلس��ات حل مي شود. تنها راه عالج 
مملكت بخش خصوصي است. درد مردم در اين جلسه ها 
حل مي ش��ود. اجازه دهيد مش��كالت اقتصادي در ميان 
بخش خصوصي حل ش��ود و وزراي نامربوط مسائل را به 
شما تحميل نكند. محمود بنانژاد عضو هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران هم در اظهاراتي گفت: كاري كه در آس��تان 
قدس رضوي انجام ش��د در مقياس كوچك اگر در كشور 
انجام شود، اوضاع بهتر خواهد شد. من در آن دوره ممارست 
شما را ديديم. كشور براي پيشرفت به اين ممارست نياز 
دارد چراكه شرايط كشور شرايط سختي است. بنانژاد تأكيد 

كرد كه همه بخش خصوصي با شما همكاري خواهد كرد.

  خواسته تعاوني ها؟ 
 بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون گفت: در دولت سيزدهم 
موضوعاتي مانند بيكاري، مشكل نقدينگي، تورم اصالح 
نظام توليد و قاچاق از مشكالت عمده دولت خواهد بود كه 
قطعًا با انتخاب تيم قوي و كارآمد اين مشكالت قابل حل 
خواهد بود. با تكيه بر توان داخلي و كارآفرين هاي داخلي طي 
مسير ممكن است.او ادامه داد: قطعاً اين مشكالت با كمك 
هم و با تكيه بر نظر كارشناسي و دوري از تصميمات هيجاني 
قابل حل است. بر اساس پايش كسب وكار كه توسط اتاق 
ايران انجام مي ش��ود مهم ترين مشكل بخش خصوصي 
در بي ثباتي مقررات است. بي ثباتي قيمت ها و نوسان نرخ 
ارز قدرت برنامه ريزي را مي گيرد. راه حل بيكاري تكيه بر 
افزايش توليد است. ان شا ءاهلل در اين دولت شاهد وضعيت 

بهتري خواهيم بود.
او تأكيد كرد: ب��راي حوزه تعاون قوانين خوبي در مجلس 
تصويب ش��ده ولي به دليل عدم توجه در كشور به مرحله 
اجرا درنيامد. اميدواريم اين سند كه ۱۰ سال است مسكوت 

مانده اجرا شود.

  رانت بيمه، بانك و بورس را بشكنيد
داري��وش پاك بين دبيركل اتاق تعاون ايران در نشس��ت 
مشترك ابراهيم رييسي، كانديداي رياست جمهوري با 
فعاالن بخش خصوصي كش��ور گفت: در نظام جمهوري 
اس��المي، رانِت بيمه، بانك، بورس و صنع��ت وجود دارد. 
ش��ما بايد بتوانيد اين رانت را از بين ببريد. وي افزود: افراد 
متعهد را س��ركار بياوريد. 7۰۰ هزار ميليارد تومان سهام 
بورسي عدالت و 5۰۰ هزار ميليارد تومان سهام غير بورسي 
عدالت در جريان اس��ت. 5۰ ميليون آدم سهامدار داريم. 
يعني يك سرمايه ۱2۰۰ ميلياردي در دست مردم است.

پاك بين افزود: با فروش اين سهام حتي تركيب هيات مديره 
بسياري از بانك ها را عوض كردند و كسي جلوي آنها نايستاد. 
س��رمايه هاي مردم را از بين بردند و كسي به آنها تذكري 
نداد. وي توضيح داد: همه ما به خوبي مي دانيم كه رهبري 
خود به تعاوني اعتقاد دارند چراكه تعاوني ها صف ش��كن 

رانت هستند.
رض��ا وفايي يگانه، مديركل اقتصادي ات��اق تعاون هم در 
اظهارتي گفت: واقعيت اين است كه فعاالن بخش تعاون 
مهم ترين دغدغه و مطالبه خ��ود را بحث ثبات مطالبات 
اقتصادي مي دانند. در اين سال ها نابساماني در متغيرهاي 
اقتصادي باعث شده كه فعاالن اقتصادي برنامه ميان مدت 
و بلندمدت نداشته باشنداز طرفي بر اساس نرخ تورم كه 
توسط مركز آمار اعالم شده، شاهد نرخ تورم 4۱ درصدي 
بوديم؛ اين يعني اخالل در نظام بانكي و صف گرفتن مردم 
براي تسهيالت 25 درصد براي كساني كه رانت اطالعاتي 
دارند. از طرف��ي وقتي توليدكننده ها ب��ه بانك مراجعه 
مي كنند تسهيالت ۱8 درصدي اگرچه توجيه ندارد، اما 
همچنان توليد به دنبال تسهيالت 2۰ درصدي است.نرخ 
تورم بايد كنترل شود وگرنه تثبيت نرخ ارز با تورم ممكن 
نيست، برنامه ريزي براي اموري مانند امنيت غذايي ممكن 

نيست. علت تورم فشار هزينه و رشد پايين اقتصادي است. 
در اين ش��رايط نمي توان ب��ه توليدكننده گفت قيمت را 

كاهش دهد.

  نامزد رياست جمهوري چه پاسخي داد؟ 
ابراهيم رييس��ي كانديداي س��يزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري كه دراين نشست حضور يافته بود، گفت: 
تيم اقتصادي دولت بايد هم قوي و هماهنگ و كارآمد باشد 
و هر كدام يك آهنگي ساز نكنند.او تجديدنظر در مجوزها 
را امر ضروري دانس��ت وگفت: نبايد به كند شدن بخش 
خصوصي بينجامد. رييسي در پاسخ به اينكه كنترل نرخ 
ارز چگونه ممكن است، نيز در اظهاراتي گفت: يك روز ارز 
در بازار پاشيدند و روز ديگر اعالم كردند كه بازار خالي است، 
هر دو غلط است. بايد به بازار نقش داد كه در تصميم گيري 
و اجرا دخيل باشد. ارتباط بين بازار و نظام تصميم گيري 
و تصميم س��ازي ضروري اس��ت.او در حال حاضر ارتباط 
موجود بين ايران با همسايگان خود را نيز نامناسب خواند 
و ادامه داد: ايران با اين سطح از ظرفيت ها بايد روابط خود 
را با همسايگان توسعه دهد. ارتباط با دنيا براي حل مسائل 
اقتصادي باور ماست.اين كانديداي رياست جمهوري در 
ادامه مديريت بازار را اولويت اقتصادي امروز كشور دانست 
و ادامه داد: نبايد به گونه اي عمل كنيم كه يك روز جوجه را 
معدوم كنيم و يك روز در صف مرغ بايستيم. نقش مديريت 
در اقتصاد بسيار اهميت دارد. رييسي با بيان اينكه به اصناف 
در كرونا ظلم ش��د، نيز گفت: توس��عه تعاوني ها، اجراي 
قوانين مربوط به اين بخش و استفاده از ظرفيت تعاوني ها 
در روند خصوصي سازي، تأمين و عرضه كاال يك ضرورت 

غيرقابل انكار است.

  حواشي اولين ميتينگ انتخاباتي 
اما اولي��ن ميتينگ انتخاباتي بخ��ش غيردولتي با يكي 
از نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري حواشي نيز به 
همراه داشت. اولين حاشيه، تاخير 4۰ دقيقه اي و برگزاري 
اين نشس��ت تحت تدابير شديد امنيتي بود. برخورد تند 
تيم حفاظت رييسي نامزد رياس��ت جمهوري بابرخي از 
خبرنگاران نيز از ديگر حواش��ي اين مراس��م بود. البته به 
خبرن��گاران هم اج��ازه حضور در محل اصل��ي برگزاري 
نشست داده نشد، كه اين امر اعتراض خبرنگاران را در پي 
داشت. از حاشيه هاي ديگر اين نشست اين بود كه برنامه 
مدوني از سوي رييسي نامزد سيزدهمين انتخابات ارايه 
نش��د. همچنين به گفته فعاالن اقتصادي به دليل ضيق 
وقت س��ئواالت مطرح شده از س��وي هيات رييسه اتاق 
بازرگاني توسط آقاي رييسي پاس��خ داده نشد. بنابراين 
بسياري از فعاالن اقتصادي نسبت به اين وضعيت معترض 
و معتقد بودند كه فرصت حضور ايشان در اين نشست كم 
و به بسياري از سئواالت جواب داده نشده است. اما از ديگر 
حواشي جالب اين نشس��ت، تبريك زودهنگام برخي از 
اصنافي ها به رييسي بود كه خطاب به او گفتند: »هر واحد 
صنفي يك ستاد.!« اتاق هاي تعاوني نيز در حركتي مشابه 
ضمن تبريك به رييسي عنوان كردند: »هر خانه يك ستاد 

براي شما!«

روي خط خبر
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فروش مرغ ۵ هزار تومان باالتر 
از قيمت مصوب

تس�نيم |درحالي كه هر كيلوگرم م��رغ 5 تا 8 هزار 
تومان باالتر از قيمت مصوب به فروش مي رس��د، مقام 
مسوول وزارت جهاد كشاورزي درباره مشكالت توليد 
از قبيل تامي��ن نهاده ها و كمب��ود جوجه ريزي گفت: 
نزديك انتخابات است. در بازار كش��ور التهاب ايجاد و 
مسائل را سياسي نكنيد. درحالي مدت زيادي از افزايش 
قيمت مصوب مرغ از 2۰4۰۰ تومان به 24۹۰۰ تومان 
نمي گذرد كه اين قيمت به درس��تي در ب��ازار رعايت 
نمي ش��ود. اين روزها قيمت مرغ در مرغ فروشي ها در 
محدوده 3۰ هزار تومان به فروش مي رسد به طوري كه 
بر اساس مشاهدات ميداني هركيلوگرم مرغ در راسته 
مرغ فروشان خيابان ايران تهران 2۹۹۰۰ تومان است؛ 
اين محصول در برخي نقاط حتي 33 هزار تومان نيز به 
فروش مي رسد. حسن عباسي معروفان سرپرست دفتر 
خدمات بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد 
كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري 
تسنيم اظهار كرد: بر اساس برنامه بايد در ارديبهشت ماه 
سال جاري ۱۱8 ميليون جوجه ريزي وجود داشت اما 
۱23 ميليون جوجه ريزي انجام شد كه بيشتر از برنامه 
نيز است. وي افزود: بر اساس آمار ارايه شده فوق توسط 
معاونت امور دام وزارت جهاد كش��اورزي مشكلي براي 
تامين جوجه يك روزه نداريم.سرپرست دفتر خدمات 
بازرگاني معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي 
ادامه داد: نهاده هايي نيز كه براي مرغداران تامين شده 
است نشان دهنده آن است كه آمارهاي ارايه شده درباره 
ميزان جوجه ريزي درست است.وي با بيان اينكه آماده 
دفاع از آمار ارايه شده هستم، تصريح كرد: عملكرد توزيع 
مرغ در بازار نش��ان دهنده توليد كافي اين محصول در 
كشور است و نبايد در بازار كشور التهاب ايجاد و مسائل را 
سياسي كرد.اين مقام مسوول همچنين درباره وضعيت 
تامي��ن نهاده ه��اي توليدكنندگان گفت: در س��امانه 
ب��ازارگاه چهار قلم نهاده دامي بارگذاري مي ش��ود و به 
توليدكنندگان مختلف بر اساس پروانه نهاده به قيمت 
مصوب اختصاص مي يابد و افراد مي توانند حواله هاي 
خود را ظرف 48 ساعت دريافت كنند. وي افزود: قيمت 
مصوب هركيلوگرم ذرت ۱۹۰۰ تومان، جو ۱8۰۰ تومان، 
كنجاله سويا 34۰۰ تومان و قيمت دانه روغني سويا كه 
به كارخانه هاي روغن كشي تحويل داده مي شود 35۰۰ 
توم��ان به صورت تحويل در بنادر اس��ت. وي ادامه داد: 
در ماه هاي گذش��ته كمبودهايي بابت نهاده هاي دامي 

در كشور وجود داشت اما اكنون شرايط مناسب است.

چرا گوجه فرنگي گران شد؟
ايس�نا |قيمت گوجه فرنگي در بازار به كيلويي ۱۰ 
هزار تومان رسيده است. رييس اتحاديه فروشندگان 
ميوه و سبزي اس��تان تهران مي گويد كه اين افزايش 
قيمت ناشي از تغيير استان هاي تامين كننده گوجه 
فرنگي در كشور و بارندگي هاي اخير بوده است. اسداهلل 
كارگر در پاسخ به چرايي افزايش قيمت گوجه فرنگي 
در روزهاي اخير اظهار كرد: گوجه اي كه از شب عيد 
تا روزهاي قبل به بازار عرضه مي شد براي استان هاي 
جنوبي كشور يعني بندرعباس و بوشهر بود ولي حاال 
گوجه فرنگي اين اس��تان ها تمام شده و منتظر ورود 
گوجه فرنگي هاي شيراز به بازار هس��تيم. وي ادامه 
داد: اين جابه جايي استان ها و از طرف ديگر بارندگي 
و تاخير در چيدن و حمل گوجه فرنگي به اس��تان ها 
باعث ايجاد وقفه در عرضه گوجه فرنگي شيراز به بازار 
شده است.رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي 
اس��تان تهران اضافه كرد: در حال حاضر مغازه داران، 
گوجه فرنگي درجه ي��ك را به صورت عمده از ميدان 
مركزي ميوه و تره بار با قيمت 7۰۰۰ تا 75۰۰ تومان 
خريداري مي كنند.كارگر در پايان گفت: از هفته  هاي 
آينده گوجه فرنگي بيش��تري وارد بازار خواهد شد و 

قيمت ها نيز كاهش مي يابد.

افزايش۱۰۰ درصدي بازگشت 
ارز در يك ماه

مهر|دبير كميته اقدام ارزي از رش��د ۱۰۰ درصدي 
ميزان ايفاي تعهدات ارزي در فروردين۱4۰۰ نسبت 
به اسفندماه ۹۹ خبر داد.احسان قمري با ارايه گزارشي 
از آخري��ن وضعيت ايف��اي تعه��دات ارزي حاصل از 
صادرات، ميزان صادرات مشمول ايفاي تعهدات ارزي 
از 22 فروردين۹7 تا آذرم��اه را 72 ميليارديورو اعالم 
كرد و گفت: با احتساب فرصت چهار ماهه جهت ايفاي 
تعهدات ارزي حاصل از صادرات و تعديالت انجام شده، 
تعهد ارزي حاصل از صادرات از 22 فروردين۹7 تا 3۱ 
فروردين۱4۰۰، به ميزان۶2 ميليارد يورو برآورد شده 
است. وي افزود: در دوره زماني ياد شده و منتهي به 3۱ 
فروردين۱4۰۰، حدود 45 ميليارديورو از تعهدات ارزي 
ايفا شده كه بيانگر نسبت 73 درصدي ايفاي تعهدات 
نس��بت به كل تعهدات و نس��بت ۶3 درصدي ايفاي 
تعهدات به كل صادرات مشمول ايفاي تعهدات ارزي 
است.دبير كميته اقدام ارزي ادامه داد: ميزان صادرات 
مش��مول ايفاي تعهدات ارزي در آذرماه ۹۹ نسبت به 
آبان ماه ۹۹، حدود 2 ميليارد يورو افزايش نشان مي دهد 
و ميزان ايفاي تعهدات انجام شده در فروردين ماه ۱4۰۰، 
برابر با ۱.4 ميليارديورو است؛ اين در حالي است كه ميزان 
رفع تعهدات ارزي در اسفندماه ۹۹، برابر با 7۰۰ ميليون 
يورو بوده است. قمري گفت: بر اين اساس ميزان ايفاي 
تعهدات ارزي در فروردين ماه ۱4۰۰ نسبت به اسفندماه 
۹۹، از رشد صد درصدي برخوردار است.وي ادامه داد: 
همچنين افزايش مانده تعهدات معوق در اس��فندماه 
برابر با 5/۱ ميليارديورو ب��وده كه اين عدد در فروردين 
ماه ۱4۰۰ به 5۰۰ ميليون يورو كاهش يافته است كه 
بيانگر كاهش ۶7 درصدي است، به عبارت ديگر روند 
صعودي ايفاي تعهدات ارزي و روند نزولي مانده تعهدات 
ايفا نش��ده در پايان فروردين ماه ۱4۰۰، به خوبي قابل 

مشاهده است.

چطور به واكسن هاي ايراني 
اعتماد كنيم؟

ايسنا |رييس كميس��يون اقتصاد سالمت اتاق 
بازرگاني تهران مي گويد با نهايي شدن صدور مجوز 
توليد و تلقيح انبوه واكسن ايراني كرونا، مردم نبايد 
نسبت به آن نگراني داشته باشند. اين نگاه كه ايران 
در اين زمينه تجربه ندارد به هيچ عنوان درس��ت 
نيست. محمود نجفي عرب اظهار كرد: ايران از چند 
دهه قبل در عرصه ساخت و توليد واكسن فعاليت 
كرده و در سال هاي گذشته بسياري از واكسن هاي 
موردنياز براي پيشگيري از بيماري هاي مختلف در 
داخل و با استفاده از ظرفيت هاي بومي توليد شده 
است. از اين رو اين نگاه كه ايران در اين زمينه تجربه 
ندارد به هيچ عنوان درست نيست. وي با بيان اينكه 
در واكسن هايي كه در داخل توليد مي شود، فرآيند 
نظارت، صدور مجوز و ارزيابي نتايج همگي توسط 
دس��تگاه هاي داخلي صورت مي گيرد، بيان كرد: 
سازمان غذا و دارو و ساير دستگاه هاي مربوط به اين 
حوزه، در ايران تجربه طوالني دارند و عملكرد آنها 
نيز قابل دفاع بوده است. از اين رو اگر واكسني از تمام 
اين مراحل نظارتي عبور كند و رس��ما مجوز توليد 
انبوه بگيرد، مردم نبايد هيچ نگراني داشته باشند 
و اين واكس��ن نيز مانند ساير واكسن هاي توليدي 
كشور قابل اطمينان خواهد بود. وي درباره تاكيد 
بر لزوم درياف��ت مجوزهاي بين المللي براي توليد 
واكسن نيز توضيح داد: اين موضوع تا حدي به رويه 
داخلي كشورها بازمي گردد. بسياري از واكسن هاي 
بين المللي كه امروز در نقاط مختلف جهان مصرف 
مي شوند نيز ابتدا وارد چرخه مصرف شدند و سپس 
مجوز سازمان بهداش��تي جهاني يا ساير نهادهاي 
بين الملل��ي را اخذ كردند. نجفي ع��رب ادامه داد: 
ايران نيز در اين رابطه مشكلي ندارد. من در جريان 
جزييات نيستم اما اين احتمال وجود دارد كه حتي 
مقدمات دريافت مجوز برخي از واكسن هاي ايراني 
از سازمان بهداشت جهاني آغاز شده باشد يا در آينده 

اقدامات الزم براي آن انجام شود.

واسطه ها در تامين قطعات 
حذف شدند

سيد جواد سليماني مديرعامل گروه خودروسازي سايپا 
در حاشيه مراسم افتتاح اولين بازارچه قطعات يدكي 
در كش��ور، گفت: حدود 5۰ درصد از خودروهايي كه 
در سطح كش��ور در حال تردد هستند، متعلق به گروه 
خودروسازي سايپا اس��ت، از اين رو ضرورت داشت كه 
شركت سايپايدك در راستاي ارايه خدمات مناسب به 
مشتريان محترم، سطح كيفي خدمات پس از فروش 
خود را ارتقاء دهد.وي با بيان اينكه جدي ترين مشكل 
در ارايه خدم��ات پس از فروش، تامين قطعه اس��ت، 
اظهارداشت: تا قبل از راه اندازي بازارچه قطعات يدكي، 
تامين قطع��ات از منابع مختلف انجام مي ش��د ولي با 
افتتاح اين بازارچه، مشكل مذكور به پايان خواهد رسيد 
و مجموعه هاي مختلف مي توانند به صورت مستقيم 
و بدون واس��طه قطعات مورد ني��از را خريداري كنند.

مديرعامل گروه خودروسازي سايپا اظهار داشت: هدف 
از ايجاد بازارچه قطعات يدكي محصوالت سايپا اين بود 
كه دسترسي مشتريان به قطعات اصلي به راحتي صورت 
گيرد.وي با بي��ان اينكه با ايجاد بازارچه قطعات يدكي 
مشتري ها مي توانند قطعات را مستقيم و بدون واسطه 
خريداري كنند، تصريح كرد: از آنجا كه در اين بازارچه 
قطعات از منابع اصلي تامين مي شود و كيفيت مناسبي 
دارد، اين امر سبب خواهد شد تا ميزان رضايت مردم از 
خودروهاي مجموعه سايپا افزايش پيدا كند.سليماني با 
اشاره به اينكه سايپا يدك، قطعات عرضه شده در بازارچه 
را از منابع اصلي و معتبر تهيه خواهد كرد، گفت: اميدوار 
هستم فرآيند ايجاد بازارچه قطعات يدكي كه در خيابان 
اكباتان تهران راه اندازي ش��د در ساير شهرهاي بزرگ 
هم دنبال شود تا همه به راحتي براي تامين قطعه اقدام 
كنند و مجبور نباشند براي خريد قطعه به تهران بيايند.

در نشست سه جانبه اتاق ايران چه گذشت؟ 

كارنامه دوماهه تجارت خارجي رونمايي شد

مطالبه غيردولتي ها در اولين ميتينگ انتخاباتي 

افت غيرنفتي ها در سبد صادراتي 
رييس كل گمرك ايران از رشد 48 درصدي صادرات ايران 
در مدت دو ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد. مهي ميراشرفي، در حالي از رشد صادرات غيرنفتي 
كشور طي2 ماهه امسال خبر داده كه به گفته او، »بنزين، 
پلي اتيلن و متانول« بيشترين س��هم را در سبد صادرات 
غيرنفتي داشته است. بنابر آمار اعالمي از سوي او، بيش از 7۰ 
درصد تجارت خارجي ايران تنها با 7 كشور جهان صورت 
مي گيرد. جزييات آمار اعالمي از سوي رييس كل گمرك 
ايران، در ارديبهشت ماه امس��ال 22 ميليون و 2۰۰ هزار 
تن كاالي صادراتي و وارداتي به ارزش ۱2 ميليارد و 8۰۰ 
ميليون دالر ميان ايران و كشورهاي دنيا مبادله شد كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتيب 
۶، ۶ درصد و 38 در صد رشد دارد. بنابر آمار او، در اين مدت 
۱۶ ميليون و ۹۰۰ هزار تن كاال به ارزش ۶ ميليارد و 3۰۰ 

ميليون دالر از ايران به كشورهاي مختلف جهان صادر شد 
كه عمدتاً شامل بنزين، پلي اتيلن، متانول، شمش از آهن و 
فوالد و صنايع فوالدي بود.اين حجم از كاالهاي صادر شده 
در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۱7 درصد 
و از حيث ارزش 48 درصد رشد نشان مي دهد. رييس كل 
گمرك ايران سپس، مهم ترين بازارهاي صادراتي ايران در 
اين مدت را به ترتيب، چين با 4 ميليون و ۶۰۰ هزار تن به 
ارزش 2 ميليارد دالر، عراق با 3 ميليون و يكصد هزار تن به 
ارزش ۹53 ميليون دالر، امارات با 2 ميليون و 4۰۰ هزار تن 
به ارزش 84۹ ميليون دالر، تركيه با 384 هزار تن به ارزش 
388 ميليون دالر، افغانستان با ۹۱۱ هزار تن به ارزش 3۶5 
ميليون دالر اعالم كرد. بنابر آمارهاي ارايه شده، اين پنج 
كشور در مجموع ۱۱ ميليون و 5۰۰ هزار تن كاال به ارزش 
4 ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر از اي��ران وارد كردند كه در 

مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۶8 درصد و از 
حيث ارزش 73 درصد كل صادرات ايران را شامل مي شود.

  صدرنشينان سبد وارداتي
آمار واردات دوماهه س��ال جاري نيز نشان مي دهد، 
در اين مدت 5 ميلي��ون و 3۰۰ هزار تن كاال به ارزش 
۶ ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر از كشورهاي مختلف به 
ايران وارد شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از حيث وزن ۱۶.5 درصد كاهش و از نظر ارزش 2۹.5 
درصد افزايش داشت. »تلفن همراه، ذرت دامي، روغن 
آفتابگردان، كنجاله، گندم، دانه سويا، برنج، جو، شكر 
و روغن خام س��ويا « را از مهم ترين اق��الم وارداتي در 
اين مدت عنوان كرد ك��ه به گفته او، اين ۱۰ قلم كاال 
در مجموع داراي 3 ميلي��ون و 7۰۰ هزار تن وزن و 2 

ميليارد و يكصد ميليون دالر ارزش بودند و ۶۹.5 درصد 
وزن و 33 درصد ارزش كل واردات را به خود اختصاص 
دادند. او عمده كشورهاي طرف معامله واردات با ايران 
را امارات با يك ميلي��ون و 4۰۰ هزار تن كاال به ارزش 
يك ميليارد و 8۰۰ ميليون دالر، چين با 4۶۱ هزار تن 
به ارزش يك ميليارد و 5۰۰ ميليون دالر، تركيه با 58۱ 
هزار تن به ارزش ۶42 ميليون دالر، آلمان با ۱5۶ هزار 
تن به ارزش 285 ميليون دالر و سوييس با 35۹ هزار 
تن به ارزش 283 ميليون دالر برشمرد. همچنين به 
گفته رييس كل گمرك ايران، اين 5 كشور در مجموع 
2 ميليون و ۹۶2 هزار تن كاال به ارزش 4 ميليارد و 542 
ميليون دالر طي اين مدت به ايران صادرات داشته اند 
كه 55 درصد وزن و 7۰ درصد كل واردات كشورمان 

را در برمي گيرد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن به پروژه های 

زيست محيطی نگاه ريالی ندارد
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با تأکيد بر اين که 
ذوب آهن در پروژه های زيست  محيطی نگاه ريالی به 
موضوع ندارد، گفت: برآوردهای انجام شده برای تعويض 
درب  های فلکسيبل نزديک به 7 ميليون دالر بود که 
با کمتر از نصف اين عدد اين درب  ها بومی س��ازی شد. 
مهرداد توالئيان درباره بومی سازی درب های فلکسيبل 
ذوب آهن، اظهار کرد: اهميت اين پروژه برای ذوب آهن 
بيشتر مربوط به مباحث محيط زيست است. وی گفت: 
ذوب آهن اصفهان با تعويض درب های فلکسيبل مربوط 
به باتری شماره 3 واحد کک سازی از نشت گازهای زائد از 
اطراف باتری ها جلوگيری کرده است. معاون بهره برداری 
ذوب آهن اصفه��ان، تأکيد کرد: زمانی که نش��ت گاز 
از درهای فلکس��يبل نداشته باش��يم نه تنها پرت گاز 
نخواهيم داشت، بلکه کيفيت توليد بهتر خواهد شد. وی 
با بيان اين که گاز داخل اين واحد برای پخت کک است، 
گفت: زمانی که گاز از اين درب  ها خارج می شود، عالوه 
بر آلودگی محيط زيست، هدف پخت کک باکيفيت را 
از بين می برد، درحالی که وجود گاز به طور کامل در اين 
واحد و جلوگيری از نشت آن موجب توليد يکنواخت 
کک می شود. توالئيان با تأکيد بر اين که ذوب آهن در 
پروژه های زيست محيطی نگاه ريالی به موضوع ندارد، 
تصريح کرد: بومی سازی درب های فلکسيبل با اولويت 
سالمت کارکنان اين کارخانه و همچنين ساکنان اطراف 
مجموعه ذوب آهن است تا آلودگی را به حداقل برسانيم.

وی با اش��اره به اين که برآوردهای صورت گرفته برای 
تعويض درب های فلکسيبل نزديک به 7 ميليون دالر 
بود، تأکيد کرد: بومی سازی درب  های فلکسيبل موجب 
شد با عددی کمتر از نصف در داخل کشور و کارخانه اين 

درب  ها طراحی و اجرا شوند. 
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خبرروز

افزايشدماازپايانهفتهآغازميشود
از روز جمعه تا روز يكش��نبه بيشتر نقاط كش��ور جوي آرام همراه با افزايش نسبي دما خواهند داشت. روز پنجشنبه در شرق، 
جنوب، جنوب ش��رق و نواحي مركزي كشور وزش باد ش��ديد رخ مي دهد و در برخي از اين مناطق خيزش گرد و خاك پديده 
غالب خواهد بود. همچنين در نوار شمالي كشور، ارتفاعات البرز و در برخي مناطق استان خراسان رضوي رگبار پراكنده همراه 
با رعد و برق و وزش باد رخ مي دهد. از روز جمعه تا روز يكشنبه بيشتر نقاط كشور جوي آرام همراه با افزايش نسبي دما خواهند 
داشت. بنا بر اعالم سازمان هواشناسي درياي خزر طي پنجشنبه و جمعه مواج است همچنين طي سه روز آينده خليج فارس 

و درياي عمان نيز مواج خواهد بود.

جامعه خبر

صيدترالممنوعميشود
سازمان حفاظت محيط زيست با قاطعيت اعالم 
كرد ك��ه بايد جل��وي صيد ترال گرفته ش��ود و 
مقابل اين نوع صيد هم قاطعانه ايس��تاده است.
مديركل دفتر حفاظت از زيست بوم هاي دريايي 
سازمان محيط زيست با بيان اين مطلب گفت: 
از خام فروش��ي ش��يالتي جلوگيري كنيم و اگر 
بهره برداري از اكوسيستم صورت مي گيرد، بايد 
تبديل به كاالي با ارزش افزوده ش��ود و بعد از آن 
توزيع صورت گيرد، همان گونه كه براي جلوگيري 
از خام فروشي نفت برنامه ريزي مي كنند، بايد براي 
جلوگيري از خام فروشي شيالتي نيز برنامه داشته 
باشيم. داود ميرشكار افزود: در مورد انتقادهاي 
شديد صورت گرفته در مورد صيد ترال گفت: در 
حوزه صيد ترال بسيار قاطع ايستاديم و گفتيم كه 
صيد ترال به ويژه در خليج فارس بايد ممنوع شود. 
مديركل دفتر حفاظت از زيست بوم هاي دريايي 
و س��واحل دريايي ادامه داد: طي جلسات بسيار 
زيادي اين مساله را از تمامي دستگاه ها خواستيم 
اما متاسفانه با توجه به اينكه اكنون كشتي هاي 
زيادي از قايق گرفته تا لنج و كشتي هاي صنعتي، 
اين كار را انج��ام مي دهند، يقينا با وضعيتي كه 
كش��ور دارد ممنوعيت اين ن��وع صيد مي تواند 
تبعات اجتماعي داشته باش��د بنابراين هنوز به 
نتيج��ه اي نرسيده ايم.ميرش��كار تصريح كرد: 
پيگيري ممنوعيت صي��د ترال به ويژه در خليج 
فارس همچنان در دس��تور كار اس��ت تا بتوانيم 
درصورت عدم توان توقف اي��ن صيد، حداقل با 
همكاري سازمان ش��يالت ايران، آن را مديريت 
كنيم، براي اين امر نيز نياز به يك سري مقدمات 
است. او با تاكيد بر اينكه ابتدا بايد مجلس شوراي 
اس��المي قانون حفاظت و بهره برداري از آبزيان 
را اصالح كند، گفت: نمي ش��ود يك س��ازماني 
هم ارزيابي ذخاير را انجام دهد، هم مجوز صادر 
كند و هم نظارت كند و جلوي تخلفات را بگيرد، 
اين امر كار درستي نيست و يقينا سوء مديريت 
و فس��ادهاي مال��ي رخ مي دهد.مديركل دفتر 
حفاظت از زيس��ت بوم هاي دريايي و س��واحل 
دريايي افزود: معتقديم سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت به ويژه يگان حفاظت محيط زيست را 
بايد توانمند كنيم يا اينكه يك يگان مش��ترك 
را در كش��ور ايجاد كنيم كه به صورت مس��تقل 
فعاليت كند و به هيچ يك از سازمان ها و دستگاه ها 
وابستگي نداشته باشد؛ قوانين را در اختيارش قرار 
دهيم، بتواند نظارت درس��تي انجام دهد و تمام 
تخلفات را در حوزه ساحلي و دريايي كنترل كند.
ميرشكار يادآور ش��د: در كنار بحث نظارت بايد 
به سراغ اش��تغال هاي جايگزين برويم، به ويژه 
اش��تغال هايي كه ب��ا ظرفيت زيس��تي منطقه 
همخوان��ي دارد؛ ب��راي اين ام��ر اقتصاددانان و 
كس��اني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند، الزم 

است وارد عرصه شوند.

واكسيناسيون معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و خبرنگاران
به گفته س��خنگوي وزارت، اس��اتيد 
دانش��گاه هاي علوم پزشكي تاكنون 
واكسينه شده اند و برنامه ريزي براي 
واكسيناس��يون ساير اس��اتيد ساير 
دانشگاه ها هم انجام مي شود. معلم ها 
نيز در فاز س��وم واكسيناسيون كرونا 
قرار دارن��د و در مرداد ماه واكس��ينه 
خواهند شد. سيما سادات الري افزود: 

دانش��جويان علوم پزش��كي باليني نيز در فاز يك 
واكسينه شدند و تعداد ديگري نيز ممكن است اضافه 
شوند كه واكسيناسيون آنها هم انجام خواهد شد. در 
مورد واكسيناسيون ساير دانشجويان نيز به ميزان 
واكسن هايي بستگي دارد كه در دسترس قرار گيرد. 
بنابراين بر اساس تعداد واكسن هاي وارداتي يا توليد 
داخل، برنامه ريزي براي واكسيناسيون دانشجويان 
انجام مي شود.الري درباره برنامه وزارت بهداشت 

براي واكسيناسيون دانش آموزان عليه 
كرونا نيز گفت: در مورد واكسيناسيون 
دانش آموزان نيز در حال حاضر واكسن 
تاييد شده براي سن كمتر از ۱۸ سال در 
كشور نداريم و فعال برنامه اي در زمينه 
واكسيناس��يون دانش آم��وزان وجود 
ندارد. در س��اير كش��ورها نيز كودكان 
معموال جامعه هدف تزريق واكسن كرونا 
نبوده اند. البته در برخي كشورها تزريق يكي از انواع 
واكس��ن هاي كرونا به گروهي از كودكان آغاز شده 
كه هنوز نتايج آن منتشر نشده است. واكسيناسيون 
خبرنگاران نيز تا حدود ۴ هفته ديگر شروع مي شود و 
از هفته اول تير خبرنگاراني كه فعال هستند واكسينه 
مي شوند و طبق سند بايد تير گروه پرخطر واكسينه 
شوند و براي همين حتما خبرنگاران واكسن دريافت 

مي كنند.

پذيرش بيش از ۲ هزار زن  خشونت ديده در خانه هاي امن
بنا به گفته سرپرس��ت دفت��ر امور 
آس��يب ديدگان اجتماعي سازمان 
بهزيستي كش��ور با اشاره به فعاليت 
۱۷ خان��ه امن غيردولت��ي و ۸ خانه 
امن دولتي در سال گذشته دو هزار 
و ۶۳ نف��ر از زنان خش��ونت ديده در 
خانه ه��اي ام��ن پذيرش ش��ده اند.

محمود عليگو با اش��اره به توس��عه 
خانه هاي امن در كشور افزود: هدف از راه اندازي 
خانه هاي امن در كشور، حمايت و توانمندسازي 
زنان تح��ت خش��ونت  خانگي اس��ت و در حال 
حاضر برنامه توسعه خانه هاي امن در دستور كار 
قراردارد. او يادآور ش��د: خانه هاي امن مراكزي 
هس��تند كه با ه��دف حمايت و توانمندس��ازي 
زنان تحت خش��ونت  خانگي ب��ا در نظر گرفتن 
رويكرد خانواده  محور تالش مي كند با اس��تفاده 

از مداخالت تخصصي با تمام اعضاي 
خانواده و حماي��ت از زنان و كودكان 
خش��ونت ديده زمينه هاي بازگشت 
فضاي ايمن به خانواده را فراهم كند.

سرپرس��ت دفتر امور آسيب ديدگان 
اجتماعي س��ازمان بهزيستي كشور 
گفت: خانه ه��اي امن در صورت عدم  
تامي��ن فضاي ايمن و نبود ش��رايط، 
امكان بهره مندي زنان به همراه فرزندانش��ان را 
براي استفاده از امكانات اقامتي و البته با دستور 
قضايي فراهم مي كنند و اين خانه ها داراي كادر 
تخصصي است.عليگو تاكيد كرد: سياست دفتر 
امور آس��يب ديدگان اجتماعي مبني بر توسعه 
خانه هاي امن غيردولتي بوده اما تبديل خانه هاي 
امن دولتي به غيردولتي از برنامه ها و سياست هاي 

دفتر نبوده و نيست.

كرونا جان ۱۶۳نفر ديگر را در ايران گرفت
ب��ا اعالم وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��كي با ف��وت ۱۶۳نفر 
ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ 
تعداد جان باختگان اين بيماري در 
ايران به ۷۹ هزار و ۲۱۹نفر رس��يد.

وزارت بهداش��ت در اي��ن اطالعيه 
افزود: تاكنون دو ميليون و ۳۶۲ هزار 
و ۴۲۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا 

از بيمارستان ها ترخيص شده اند. چهارهزارو۶۹۵ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت 
ق��رار دارن��د و ۱۹ ميليون و ۱۸۵ ه��زار و ۹۳۳ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 

است.وزارت بهداشت همچنين اعالم 
كرد: تاكن��ون دو ميليون و ۸۴۴هزار 
و ۶۳۹نف��ر دوز اول واكس��ن كرونا و 
۴۸۵ه��زار و ۶۷۰نف��ر ني��ز دوز دوم 
را تزريق كرده و واكس��ينه ش��ده اند. 
مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در 
كش��ور به س��ه ميليون و ۳۳۰هزار و 

۳۰۹ دوز رسيد.
بر اس��اس آمار رس��مي كش��ورها ويروس كرونا 
تاكنون حدود ۱۶۷ ميليون نفر را در دنيا به طور 
قطعي مبتال كرده و بيش از س��ه ميليون و ۴۷۰ 
هزار نفر نيز بر اثر بيماري كوويد۱۹ جان خود را 

از دست داده اند.

آس��يب هاي اجتماعي، يكي از مهم ترين 
معضالتي اس��ت كه بايد به آن توجه ويژه 
شود. در واقع آسيب هاي اجتماعي مي تواند 
پيامدهاي سياسي و اقتصادي و ... بسياري در جامعه داشته 
باشد. بي توجهي به كانون هاي اصلي آسيب ها و بحران هاي 
اجتماعي، ناديده گرفتن اين آسيب ها در افراد، بي توجهي 
به داليل به وجود آورنده اين آسيب ها همه و همه بايد در 
دستور كار دولت ها قرار بگيرد و س��هم بااليي از توجه و 
بودجه و البته همت بلند آنها را مي طلبد. هر دولتي كه در 
آينده بر سر كار بيايد اگر بخواهد جامعه را به سوي بهتر 
شدن سوق دهد بايد برنامه اي دقيق و جامع براي مقابله 
با آس��يب هاي اجتماعي و بحران هايي كه اين آسيب ها 
به وجود مي آورند داشته باش��د. آسيب هاي اجتماعي، 
اعم ازفقر، اعتياد، خشونت، فساد و ... هر كدام به تنهايي 
مي توانند بنيان هاي يك جامعه سالم را به لرزه دربياورند. 
در اين ميان همكاري دولت با سازمان هاي مردم نهاد براي 
رفع اين مشكالت مي تواند تاثيري صدچندان در از بين 

بردن اين مشكالت داشته باشد. 

تفكيكوزارترفاهازوزارتكاروتعاون
رييس انجم��ن م��ددكاران اجتماعي ضمن تش��ريح 
برنامه هاي��ي كه دولت جديد بايد در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي به آن بپ��ردازد، به لزوم بازنگري در س��اختار 
اداره كشور در بخش اجتماعي اشاره مي كند و مي گويد: 
اولين پيش��نهاد تفكيك وزارت رفاه از وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي اس��ت، زيرا در حال حاضر آس��يب هاي 
اجتماعي در اين وزارتخانه هي��چ جايگاهي ندارد. آنجا 
وزارت كار است و هميشه هم وزارت كار خواهد ماند، لذا 
مسووليت موضوعاتي را كه مي توان در حوزه اجتماعي 
پيگيري ك��رد بايد برعهده ي��ك وزارتخانه مقتدر به نام 
وزارت امور اجتماعي ي��ا وزارت امور اجتماعي و خانواده 
باشد. سيدحسن موس��وي چلك در گفت وگو با ايسنا، 
ضمن تحليلي از وضعيت اجتماعي كشور، برنامه هايي 
كه بايد در حوزه آسيب هاي اجتماعي در دولت جديد به 
آن پرداخته شود را تشريح و بيان كرد: باتوجه به وضعيتي 
كه در كشور داريم موضوع آسيب هاي اجتماعي جدي 
و نگران كننده است. دولت بعدي بايد نگران آسيب هاي 

حوزه اجتماع��ي باش��د. او افزود: ريي��س دولت بعدي 
آس��يب هاي اجتماعي و امور اجتماعي را نه در حاشيه، 
بلكه در متن اصلي برنامه هايش داشته باشد؛ بخش اول 
از منظر سياست گذاري است و رييس جمهور مي تواند 
لوايح مختلفي را آماده كند. سياست گذاري هاي مختلفي 
در حوزه آسيب هاي اجتماعي انجام شده است و به عنوان 
رييس قوه مجريه بايد چند نگاه را در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي داشت؛ اول، اجراي قوانين و سياست هايي كه 
در دوره مديريت مي تواند به كنترل و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي در تمام سطوح پيش��گيري كمك كند، دوم؛ 
بازنگري در اس��ناد و قوانين موج��ود در صورتي كه اين 
بازنگري به پيشبرد اهداف دولت در اين حوزه كمك كند 
و سوم؛ اتخاذ سياست هاي جديد كه بتواند زمينه ارتقاء و 

بهبود عملكرد كشور را در اين حوزه فراهم كند.

تفكيكوزارترفاهازوزارتتعاونوكار
رييس انجمن مددكاران اجتماعي، به لزوم بازنگري در 
ساختار اداره كشور در بخش اجتماعي اشاره كرد و گفت: 
اولين پيشنهاد بنده تفكيك وزارت رفاه از وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي است، زيرا در حال حاضر آسيب هاي 
اجتماعي در اين وزارتخانه هي��چ جايگاهي ندارد. آنجا 
وزارت كار است و هميشه هم وزارت كار خواهد ماند، لذا 
مسووليت موضوعاتي را كه مي توان در حوزه اجتماعي 

پيگيري كرد بايد برعهده يك وزارتخانه مقتدر باشد.

ل�زومحذفش�وراهايناكارآم�دوارتقاي
سالمتروانيمردم

موس��وي چلك كار ديگري كه باي��د در حوزه اجتماعي 
صورت گيرد را حذف شوراهاي ناكارآمد و موازي متعددي 
كه وج��ود دارد عنوان كرد و گفت: رياس��ت جمهوري، 
رياست همه اين ش��وراها را برعهده دارد اما گاهي اوقات 
رياست جمهوري در دوره ۸ ساله خود، يك بار هم در آن 
شركت نمي كند. وجود يك شوراي قوي و حذف شوراهاي 
ديگر در اين حوزه انتظار ديگري است كه از رييس جمهور 
مي رود.  او در ادامه تجميع فعاليت سازمان هاي مرتبط را 
از ديگر انتظارات خود در حوزه آس��يب هاي اجتماعي از 
دوره جديد رياست جمهوري عنوان و در ادامه خاطرنشان 

كرد: بحث ديگر داشتن برنامه در حوزه سالمت اجتماعي 
و رواني است؛ يعني بخش اجتماعي برنامه دولت جديد، 
سالمت محور از نوع سالمت اجتماعي-رواني باشد. زماني 
كه نگاه سالمت محور به عنوان محور اصلي در برنامه هاي 
حوزه اجتماعي تعيين ش��ود، در اين زمان مي توان همه 
فعاليت هاي مرب��وط به آس��يب هاي اجتماعي به طور 

مستقيم و غيرمستقيم را ذيل همين محور قرار داد. 

سرمايهگذاريكمتر؛افزايشهزينهها
دردادگاهوپاسگاه

رييس انجمن مددكاران اجتماعي معتقد است كه هيچ 
ك��دام از دولت ها طي ۴۲ س��ال، برنام��ه اي براي بخش 
اجتماعي نداش��تند و آنهايي هم كه داراي برنامه بودند، 
اين برنامه ها روي كاغذ بود و در اجرا به آنها توجه نشد يا 
برنامه ها، برنامه هاي مشكل محور بود. هرچقدر بر روي اين 
بخش سرمايه گذاري كمتري شود مجبورند در دادگاه، 
پاسگاه و زندان هزينه بيش��تري بپردازند.  او با تاكيد بر 
اينكه آسيب هاي اجتماعي را جزيره نبينيم، اظهار كرد: اگر 
تصميم گيري اقتصادي و سياسي و ابعاد مختلف توسعه در 
عرصه سياست گذاري به صورت يك جا ديده نشود، سرريز 
آن به سمت اجتماع مي آيد و بخش عمده سرريز اجتماعي 
به انتخاب جرايم، آسيب هاي اجتماعي، تهديد خانواده ها 
و تهديد اخالق و موضوعات متعدد ديگري كه وجود دارد، 
برمي گردد. موسوي چلك در بخش ديگري از اين گفت وگو 
يادآور شد: ادامه اين وضعيت خانواده را تهديد مي كند. دو 
منبع توسعه در كشور، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي 
است و گسترش اين روند، هر دوي آنها را تهديد مي كند و 
تبعات امنيتي خواهد داشت. ناهنجاري ها و جرايم افزايش 
بيش��تري خواهد داش��ت و ثبات خانواده بيشتر تهديد 
مي ش��ود.  رييس انجمن مددكاران اجتماعي با اشاره به 
وضعيت شيوع مواد مخدر در كشور و با استناد به آمارهاي 
رسمي ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ۴ ميليون و ۴۰۰ 
هزار معتاد در كشور داريم كه ۲ ميليون و ۸۰۸ هزار نفر به 
صورت دايمي و بقيه افراد به صورت تفنني مصرف كننده 
هستند و يكي از انتظارات از دولت جديد اين است كه بتواند 
نظام رصد و ثبت دقيقي در حوزه آسيب هاي اجتماعي با 
رويكرد آمايش سرزمين داشته باشد. او افزود: اعتياد در 

زنان نيز بيشتر شده و ميانگين سن مصرف نيز پايين آمده 
است و از طرفي ديگر، به دليل افزايش كشت مواد مخدر 
)خشخاش( در افغانستان و پاكستان و سرريز آن در ايران 
براي عبور به كشورهاي ديگر براي ترانزيت و قاچاق توسط 

قاچاقچيان ما تحت تاثير اين شرايط قرار داريم.

يكچه�ارمجمعي�تكش�وردرمح�الت
ناكارآمدشهريزندگيميكنند

موس��وي چلك در ادامه به وضعيت س��كونت گاه هاي 
غيررسمي در ايران اش��اره كرد و گفت: طبق آمار وزارت 
راه و شهرسازي، يك چهارم جمعيت كشور در محالت 
ناكارآمد شهري زندگي مي كنند و اين آمار بسيار باالست 
و عوارض خواهد داش��ت. دولت بايد ب��راي اين موضوع 
برنامه داشته باشد و برنامه اي كه دولت در اين حوزه دارد، 
نبايد رويكرد بولدوزري باشد؛ هر محله ويژگي خاص خود 
را دارد و نيازمند برنامه هاي اجتماع محور اس��ت.رييس 
انجمن مددكاران اجتماعي معتقد اس��ت كه نمي توان 
اين مناطق را با بولدوزر از بين ببريم، بلكه بايد رويكردمان 
ادغام باشد. س��اكنان اين مناطق نيز شهروند محسوب 
مي شوند و نمي توانيم بگوييم كه يك چهارم جمعيت ما 
ويژگي ش��هروندي را ندارند. در حال حاضر رويكرد دنيا، 
رويكرد انسان محوري، انسان مداري و ادغام اين مناطق 

در مديريت شهري است. بسياري از ساكنان اين مناطق، 
از حداقل هاي خدمات عمومي هم محروم اند. در س��ند 
احياء و بهس��ازي مناطق )س��ال ۱۳۹۳( در دولت مقرر 
شد تا سال ۱۴۰۴، همه اين مناطق حد متوسط خدمات 
عمومي را داشته باشند و تاكنون هيچ اتفاق محسوسي 
نيفتاده اس��ت؛ فعاليت هايي شروع ش��د، اما بسياري از 
شهرداري ها و فرمانداري ها دبيرخانه بازآفريني شهري 

را هم راه نينداختند.

دول�تآت�يتكليف�شرابافض�ايمجازي
مشخصكند

ريي��س انجمن مددكاران اجتماع��ي در ادامه به حوزه 
فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: دولت بايد تكليف خود 
را با فضاي مجازي مشخص كند؛ با اين نگاه كه نه حذف 
فضاي مجازي امكان پذير است و نه فيلترينگ در فضاي 
مجازي جواب مي دهد. به بازتعريفي از اداره حكومت در 
عرصه فضاي مجازي نياز است. موسوي چلك به لزوم 
تعيين الزامات اداره كش��ور در حوزه اجتماعي، افزود: 
يكي از اين الزامات شايسته گزيني است؛ مشكل كشور 
ما در حوزه اجتماعي اين است كه هيچگاه فرمان حوزه 
اجتماعي را دست افراد متخصص ندادند و اين موضوع 

جدي است كه در كشور با آن مواجه هستيم.

نگاهامنيتيبهآسيبهاياجتماعي
برايمديريتكشورسماست

او اف��زود: ن��گاه س��هل انگارانه و امنيت��ي در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي براي مديريت كشور سم است، 
زيرا اين دو نگاه باعث مي شود كه به صورت واقع بينانه 
به اين حوزه نگاه نش��ود. چه نگاه س��اده انگارانه كه 
فكر كنيم با دس��تور مساله حل مي شود و چه غلبه 
نگاه هاي امنيتي و سياس��ي مي توان��د مانع جدي 
براي دولت بعدي باشد. فراموش نكنيم اگر در حوزه 
آس��يب هاي اجتماعي كار مي كنيم، ح��وزه رفاه و 
تامين اجتماعي و نظ��ام چنداليه تامين اجتماعي 
اهميت پيدا مي كند زيرا چه بخواهيم و چه نخواهيم 
فقر با آس��يب هاي اجتماعي و ارتكاب جرايم رابطه 
دارد و كسي نمي تواند منكر اين موضوع شود.  رييس 
انجمن مددكاران اجتماعي تاكي��د كرد: در حوزه 
آسيب هاي اجتماعي در بحران هستيم و حل بحران 
فردي را مي خواهد كه به اصطالح اين كاره باشد اما 
ما هميشه حوزه اجتماعي را دست كساني داده ايم 
كه اين كاره نيستند. موسوي چلك همچنين تعريف 
جايگاه نخبگان در عرصه سياست گذاري و مديريتي 
مرتبط با حوزه اجتماعي را الزام ديگري دانست كه 

دولت بعدي بايد مدنظر داشته باشد.

گزارش

انتظارات از دولت جديد در نوع نگاه به آسيب هاي اجتماعي

مسائلاجتماعييكوزارتخانهمقتدرميخواهد

رويداد

باالخره آتش س��وزي در كوه  ديل در گچساران متوقف 
شد؛ البته اين اتفاق خيلي زود رخ نداد و نتيجه آن نابودي 
ده ها هكتار جنگل و مرگ درختاني صدها ساله است.

سه شنبه هفته گذشته، شعله آتش در كوه هاي سيسپنح 
گچساران، در استان كهگيلويه و بويراحمد روشن شد و 
در روز پنچشنبه جمعيت زيادي از نيروهاي امدادي و 
مردمي توانستند آن را خاموش كنند. اما درست همان 
روز شعله اي ديگر در جنگل هاي كوه ديل روشن شد كه 
تا سه شنبه شب ادامه داشت.البته در روزهاي گذشته بارها 
مسووالن محلي اعالم كردند كه موفق به مهار آتش سوزي 
شده اند، اما وزش باد و گرماي شديد باعث شد كه چند 
بار دوباره آتش سوزي اوج بگيرد.حميد ناركي، دبير ستاد 
مديريت بحران گچس��اران، به خبرآنالين مي گويد: به 
خاطر باد، آتش چندين بار شعله ور شد، اما آتش سوزي 
ديشب مهار شد. وس��عت دقيق مناطقي كه سوختند 
را نمي توان اع��الم كرد، اما تخمين من اين اس��ت كه 
۵۰هكتار از وسعت جنگل هاي كوه ديل در آتش سوخته 
است، متاس��فانه در اين اتفاق درختان صدها ساله ما از 
بين رفتند.حتي پيش بيني ها نشان مي  دهد كه احتماال 
وسعت آتش سوزي بيشتر از اين ميزان هم باشد، تصاوير 
سازمان فضايي ايران نشان داده است كه در آتش سوزي 
كه ارتفاعات تلخاب در شهرستان باشت در ۵۰كيلومتري 
شهرستان گچساران رخ داده منجر به حريق ۲۱۹ هكتار 

شده است.

انس�انوفق�ر؛مقص�رهميش�گيواحتمالي
آتشسوزي

هنوز مقصر اصلي اين نابودي ده ها يا شايد صدها هكتار 
از جنگل هاي استان كهگيلويه و بوير احمد مشخص 
نيست، مسووالن محلي حدس هايي دارند اما هنوز هيچ 
كسي حاضر نش��ده است تا علت اصلي شروع آتش در 
جنگل ها را اعالم كند .به طور كلي عوامل حوادث اين نوع 

آتش سوزي ها به دسته انساني و طبيعي تقسيم مي شوند 
و معم��وال گروه اول مقصر ناب��ودي جنگل ها در ايران 
هستند. سال گذشته مديركل حوزه رياست سازمان 
جنگل ها اعالم كرده بود كه ۹۰ درصد آتش س��وزي 
مراتع كشور عامل انساني دارد و از اين عوامل انساني تنها 
۵ درصد آن عمدي برآورد شده و ۸۵ درصد ان به دليل 
بي توجهي گردش��گران، طبيعت گردان، رهگذران، 
بهره برداران، دامداران و افراد ساكن حاشيه جنگل ها 
و مراتع در بر افروختن آتش غير ايمن، ته سيگار و رها 
كردن اجسام صاف و صيقلي و براق كه موجب انعكاس 
و شكست نور و بروز آتش سوزي مي شود، است. ناركي 
توضيح مي دهد: اين اتفاقات گاهي براي درگيري هاي 
مرتعي رخ مي ده��د، برخي افراد فكر مي كنند كه اين 
زمين ها براي خودشان است و براي چراي دام هايشان 
اين كار را انجام مي دهند. همچنين گاهي برخي افراد در 
كوه آتش روشن مي كنند و در نتيجه آتش راه مي افتد. 
دبير ستاد مديريت بحران گچساران مي گويد: به احتمال 
بيشتر از ۵۰درصد دليل اين آتش سوزي ها انساني است، 
با اين وجود عامل آتش سوزي بسيار متنوع است و چون 
هنوز چيزي نديديم نمي توانيم نظر قطعي بدهيم. غير از 
دو مورد كه كشاورزان كه مقصر آتش سوزي هاي قبلي 

شناخته شدند هنوز درباره اين اتفاق چيزي نديده ايم.

اينجاچهارسالاستكهميسوزد
البته ماجراي آتش سوزي جنگل ها در ارتفاعات ديل 
جديد نيست و از سال ۱۳۹۶ تاكنون به شكل پي درپي 
در فصول گرم صدها هكتار از جنگل هاي اين منطقه 
نابود مي شوند. پارس��ال دادستاني ياسوج، از تشكيل 
سه پرونده و بازداش��ت دو نفر در رابطه با آتش سوزي 
جنگل هاي اين اس��تان خبر داده بود. همچنين اعالم 
شده بود كه اين آتش سوزي ها به احتمال زياد عمدي 
هس��تند. ناركي در اين رابطه مي گوي��د: اين حوادت 

آتش سوزي از سال ۱۳۹۶ شروع شدند و از سال ۱۳۹۸ 
شدت آن بيشتر و بيشتر شده است و مساحت بيشتري 
از جنگل ها سوخته اند.مشخص نيست كه در مجموع 
در اين مدت چند هكتار از جنگل هاي گچساران نابود 
ش��ده اند و در آمارهاي اعالم ش��ده تناقضات زيادي با 
تصاوي��ر ماهواره اي وجود دارد. ب��ا وجود اين، به گفته 
مسووالن ستاد مديريت بحران گچساران از سال ۹۷ 
تاكنون باالي ۵۰۰هكتار از جنگل هاي اين منطقه در 
آتش س��وخته است. اما حتي با وقوع اين روند تكراري 
در گچس��اران، اين منطقه امكانات كافي براي اطفاي 
حريق را هم ندارد و اين موضوع شدت بحران ها را چند 
برابر مي كند. ناركي توضيح مي دهد: بايد براي اين كار 
نيروهاي متخصص داش��ته باشيم و حتي خود استان 
بالگرد آب پاش داشته باشد، اما اصال ما بالگرد نداريم و 
تا بالگرد از تهران به كهگيلويه و بويراحمد براي اطفاي 
حريق برس��د، زمان زيادي طول مي كش��د و اقدامات 
ما با مش��كل مواجه مي ش��ود.در واقع به نظر مي رسد 
امسال هم نهادهاي دولتي و گروه هاي مردمي به كمك 
برنامه اطفاي حريق آمدند، موضوعي كه سال گذشته 
منجر به اين شد كه البرز زارعي كوهنورد ۳۸ ساله در 
جري��ان مهار و اطفاي آتش س��وزي ها فوت كرد. دبير 
ستاد مديريت بحران گچساران در اين رابطه توضيح 
مي دهد: متاسفانه آن طور كه بايد و شايد بخش منابع 
طبيعي و محيط زيست به ما كمك نمي كنند، منابع 
طبيعي كال هشت نيرو فرس��تاد كه اصال تعداد كافي 
براي اطفاي حريق آن هم در يك منطقه كوهس��تاني 
نيست. دستشان خالي است، اما بايد كمك بشود.اما اگر 
اين امكانات وجود داشت شايد خبري هم از اين حجم 
از خسارت در جنگل هاي گچساران نبود. به هر حال اگر 
امكانات وجود داشت، اين آتش سوزي در ساعت هاي 
اوليه مهار مي شد، نيروهاي خوبي براي اين كار وجود 

دارد، اما امكانات نيست.

نابودي جنگل ها در گچساران به يك داستان تكراري تبديل شده
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