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يادداشت- 1

 مذاكرات
 و وزن كشي هاي داخلي

بس��ياري از تحليلگ��ران بر 
اساس اسناد و شواهدي كه در 
خصوص مذاكرات هسته اي 
ط��ي روزهاي اخير منتش��ر 
ش��ده به دنبال رمزگش��ايي 
از داليلي هس��تند كه باعث 
كندت��ر ش��دن رون��د كلي 
مذاكرات هس��ته اي در وين 
شده اس��ت.برخي از طرف هاي مذاكره طي روزهاي 
اخير به اين نكته اش��اره مي كنند ك��ه هنوز هيچ گام 
بلندي در زمينه توافق برداشته نشده و از سوي ديگر 
ه��م به اين نكته اش��اره مي كنند ك��ه هيچ تضميني 
وج��ود ندارد كه دور شش��م مذاك��رات دورپاياني آن 
براي رس��يدن به توافق باش��د؛ اظهاراتي كه برخالف 
صحبت هايي كه طي هفته هاي گذشته در خصوص 
قرار گرفتن در آس��تانه توافق مطرح مي شدند. در اين 
ميان برخي به اين نكته اشاره مي كنند كه كشورهاي 
غربي )شامل اروپا و امريكا( منتظرند تا تكليف انتخابات 
در ايران مش��خص ش��ود تا بعد بتوانند مبتني بر آن 
دست به تصميم سازي بزنند. به طور كلي، انتخابات در 
راهبردهاي مذاكراتي ايران نقش چش��مگيري ندارد 
و همان ط��ور كه مقام معظم رهبري ه��م بارها به آن 
اشاره كرده اند، راهبرد كلي نظام، توسط شوراي عالي 
امنيت ملي كشور تعيين مي شود. اما واقع آن است كه 
انديشكده هاي امريكايي به نكاتي اشاره مي كنند كه 
مي تواند س��نگ بناي برنامه ريزي هاي آتي مرتبط با 
برجام باشد. انديشكده هاي امريكايي اغلب به اين نكته 
اشاره مي كنند كه روز 28خرداد، نظام سياسي ايران 
در صحنه داخلي به روي باس��كول م��ي رود و وزن آن 
مشخص مي شود. بر خالف برخي ارزيابي هاي سياسي 
ك��ه برخي افراد و جريانات مط��رح مي كنند، افزايش 
مشاركت در انتخابات نه تنها براي سرنوشت آينده ايران 
در نظام بين الملل اهميت دارد بلكه بيشتر از هر زمان 
ديگري اين مناسبات دروني حياتي شده است. افزايش 
مش��اركت هاي عمومي م��ردم در آوردگاه انتخابات، 
اين پيام را به طرف هاي مقابل ارس��ال خواهد كرد كه 
با يك كشور يكپارچه مواجه هستند كه مردم نسبت 
به تحوالت آن حساسيت دارند، اما كاهش دامنه هاي 
مشاركت به هر نحوي، باعث ترويج اين تصور مي شود 
كه بخش قاب��ل توجهي از جمعيت ايرانيان نس��بت 
به تحوالت داخلي بي تف��اوت )اگر نگوييم، معترض( 
شده اند. بنابراين مشاركت فزاينده مردم در انتخابات در 
اين برهه زماني، بسيار مهم شده است. با اين توضيحات 
به پرس��ش ابتدايي بح��ث بازمي گ��ردم، اينكه چرا 
مذاكرات طي روزهاي اخير به نسبت قبل كندتر دنبال 
مي شود؟ يكي از داليل صبر بيشتر طرف هاي مقابل 
آن اس��ت كه اثرات اقتصادي و معيشتي تحريم هاي 
دامنه دار اقتصادي افزون تر شود تا به زعم آنان ايران با 
نگراني هاي افزون تري در مذاكرات حاضر شود. اما اين 
راهبرد، سكه اي است كه دو رو دارد. در روي دوم سكه، 
هر نوع سكوني در روند كلي مذاكرات باعث مي شود تا 
ايران روند كلي غني سازي خود را با شتاب افزون تري 
پيگيري كند. ضمن اينكه ايران در صحنه مناس��بات 
منطقه اي بعد از تحوالت سرزمين هاي اشغالي، يمن، 
س��وريه )بعد از انتخاب دوباره اس��د( برگ هاي برنده 
افزون تري را به دست آورده كه در صورت به كارگيري 
برنامه هاي مذاكراتي معقول، مي توان اين ظرفيت هاي 
نظام��ي و امنيتي را بدل به ارزش افزوده سياس��ي در 
صحنه نظ��ام بين المللي كرد. بر اس��اس اين صحنه 
آرايي تازه، هر دو طرف در وضعيت موازنه تهديد قرار 
گرفته اند. از منظر تئوريك در موازنه تهديد ابزارهاي 
تهديدآميز هر كدام از طرف ها به كار برده مي ش��ود و 
در نهايت اين ابزارها است كه توافق نهايي را امكان پذير 
مي كند. از سوي ديگر، دليل كندتر شدن مذاكرات به 
اين دليل است كه در برهه هاي پاياني مذاكرات، ايران 
بايد دامنه وسيعي از هماهنگي ها را از يك طرف با غرب 
و از س��وي ديگر با چين و روس��يه انجام دهد. هرچند 
كه ايران با چين و روس��يه مواضع هماهنگي دارد، اما 
به هر حال هم چين و هم روس��يه منافع استراتژيكي 
ب��ا امريكا دارند كه در مواجهه ب��ا موضوع ايران تالش 
مي كنند از اين برگه هاي برنده استفاده كنند. اما بايد 
ديد براي امريكايي ها و اروپايي ها مهم اس��ت كه چه 
دولتي در ايران روي كار باشد؟هرچند اين كشورها با 
دولت هاي ميانه رو بهتر كار مي كنند، اما در واقع آنها به 
خوبي دريافته اند كه راهبردهاي كلي ايران در خصوص 
مذاكرات در نهادهاي باالدستي كشور تعيين مي شود 
و آينده و روند دولت ها تاثير بنياديني در اين راهبردها 
ندارد. معتق��دم براي امريكا تفاوت بنياديني ندارد كه 
چه دولتي در ايران روي كار است، همان طور كه پيش از 
اين هم در زمان اتحاديه جماهير شوروي هم با استالين 
گفت وگو مي كردند، هم با خروش��چف و هم با برژنف 
و... در واقع امريكا راهبردي را در مواجهه با كشورهاي 
مختلف تعيين و مبتني بر اين راهبرد كلي گفت وگوها 
را پيش مي ب��رد. تنها تغييراتي كه ممكن اس��ت در 
خصوص مذاكرات رخ دهد، تغيير در تاكتيك هاي به 
كار گرفته شده است، نه راهبردها. پيش بيني شخصي 
من آن است كه امريكايي ها و اروپايي ها منتظر آوردگاه 
28خردادماه هستند تا وزن ايران در صحنه داخلي را 
محاس��به كنند و بعد گفت وگوها را در اين خصوص 

تداوم بخشند.

محسن جليلوند

فرشاد مومني از وعده  هاي غيركارشناسي برخي كانديداها  به شدت انتقاد كرد

بسته نجات يا سقوط اقتصادي

يادداشت-2

دخل ها و خرج ها و وعده ها
مي گويند تاري��خ، علم قياس 
اس��ت و ملت ها و جوامعي كه 
به تاريخ خود و س��اير ممالك 
عال��م، رجعت دارن��د و به آن 
توج��ه مي كنن��د، در واقع در 
مواجهه با حوادث و رخدادها 
به نوعي رويين تن مي ش��وند. 
چرا كه يك چنين ملت هايي، 
اش��تباهات قبال امتحان شده را دوباره تكرار نمي كنند. 
اگر هم اشتباهي مرتكب ش��وند، راه برون رفت از آن را 
قبال آموخته اند. موضوع وعده هاي عجيبي كه نامزدهاي 
پوشيدن رداي رياس��ت جمهوري در خصوص مسائل 
اقتصادي و معيشتي ارايه مي كنند، اين روزها نگراني هاي 
فراواني را در ميان اساتيد اقتصادي و تحليلگران ايجاد 
كرده است. واقع آن است كه ارزش يارانه اي كه در سال 
89 به همه ايرانيان داده ش��د، امروز ح��دود 600هزار 
تومان اس��ت. اگر قيمت هر دالر در 12 سال قبل با نرخ 
دالر و تورم امروز، محاسبه شود متوجه خواهيم شد كه 
45هزار تومان 12 س��ال پيش حدود 600هزار تومان 
امروز قيمت دارد.از سوي ديگر، هيچ فرد ميهن دوستي 
از بهبود شاخص هاي معيشتي مردم و جوانان كشورش 
ناراحت نمي شود بلكه از صميم قلب نيز همه خواستار 
بهبود وضعيت معيشتي مردم هستيم، اما بايد ديد اين 
پرداخت ها آيا به بهبود وضعيت مي انجامد يا اينكه خود به 
عاملي براي بروز مشكالت عديده بدل خواهد شد. مساله 
اينجاس��ت هرچند برخي افراد و جريانات در خصوص 
پرداخت يارانه و تسهيالت هنگفت صحبت مي كنند، 
اما هيچ كدام از اين افراد اش��اره نمي كنند كه منابع اين 
ايده هاي يارانه اي و تس��هيالتي خ��ود را چگونه تامين 
خواهند كرد؟ به هر حال براي هر خرجي، دخلي مورد نياز 
است، زماني كه فردي از پرداخت تسهيالت ميلياردي 
براي زوجين سخن مي گويد بايد مشخص كند منابع اين 
طرح را از كجا تامين خواهد كرد؟ مجموعه اين وعده ها 
را از دو رويكرد مي توان بررسي و تحليل كرد. يكي ايجاد 
يك انتظار در مخاطبان اس��ت و دوم، تالش براي انجام 
اين وعده ها است. اينجاست كه دوباره به تاريخ و حافظه 
تاريخي بازمي گرديم. تاريخ گواه خوبي اس��ت كه به ما 
نش��ان مي دهد، اگر دقت كافي در خصوص تصميمات 
اقتصادي نداشته باشيم و فقط دولت ها خود را در جايگاه 
توزيع كننده پول قرار دهند و در خصوص منش��أ توزيع 
اين پول ها توجه كافي را نداشته باشند، اقتصاد و معيشت 
ايراني به همان آسيب هايي دچار خواهد شد كه پيش از 
اين طي سال هاي پاياني دهه 80 تا سال هاي ابتدايي دهه 
90 به آن دچار شده بود. معتقدم در كنار اين مساله كه 
دارايي هاي كشور چگونه مي خواهد هزينه شود، هر كدام 
از طيف هاي سياسي بايد مشخص كنند براي توليد ثروت 
و ايجاد ارزش افزوده چه برنامه اي دارند؟ به همان اندازه 
كه خرج كردن دارايي هاي كشور نيازمند برنامه ريزي و 
خردمندي اس��ت، ايجاد ثروت و دخل براي هزينه كرد 
دارايي هم اهميت دارد.   ادامه در صفحه 2

پيمان مولوي

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

سواد رسانه اي و آنچه بايد بدانيماقتصاد  توليد  و  صادرات محور  در 1400 بورس گزينه مناسب سرمايه گذاري
چن��د م��اه اس��ت كه ب��ازار 
پتانسيل هاي بنيادي خود را 
از نظ��ر ميزان فروش و رش��د 
نرخ سودآوري س��هام نشان 
مي دهد و چندين ماه اس��ت 
كه در بازار ب��ا اصالح قيمتي 
فرسايش��ي مواجه هس��تيم. 
مساله اساسي موجود در بازار، 
اعتماد س��رمايه گذاران اس��ت كه هنوز برنگشته بود و 
به همين دليل پتانس��يل ها بالفعل نشدند. آرام آرام هم 
ب��ه بهانه انتخاب��ات و هم به بهانه بحث گش��ايش هاي 
بين المللي در سياست هاي بين الملل اين اعتماد نسبت 
به بازار سرمايه جلب مي شود و از طرفي، قيمت ها بسيار 
جذاب هستند. اگر به مدت چند روز شاهد افزايش حجم 
معامالت باشيم و صف خريدها و تقاضاهاي پايدار را شاهد 
باشيم و از طرف ديگر سرمايه گذاران حمايت حقوقي ها 
را ببينند، مي توانيم به بازگشت روند بازار اميدوار باشيم 
بنابراين، مي توان گفت روز گذشته، روز خوبي براي بازار 
سرمايه بود چون هر دو مورد را شاهد بوديم، اما اين روند 
بايد ادامه دار باش��د تا اعتماد ظرف 6 ماه ازدست رفته را 
جلب كرد. در بازارهاي موازي، ماليات هايي وضع  شده 
است كه اگر اجرايي ش��ود، تنها مقصد سرمايه گذاري 
ادامه در صفحه 2 مي تواند سپرده هاي بانكي و ... 

موضوع مهم��ي كه بايد در روز 
جهاني صنعت نمايشگاهي در 
دستور كار قرار گيرد، توجه به 
محوريت تولي��د و صادرات در 
كشور است، چون دغدغه اصلي 
مردم، مسووالن، توليد كنندگان 
و صادركنندگان اين است كه با 
برگزاري نمايشگاه ها، به توليد 
و صادرات كمك ش��ود. در نتيجه س��اختار نمايش��گاه، 
موضوع��ات، برگزار كنندگان، و دعوت ه��اي خارجي و 
داخلي بايد به سمت توليد و صادرات برود تا با رشد توليد و 
صادرات، بازاريابي بهتر براي محصوالت ايراني، شاهد رشد 
و شكوفايي اقتصاد و سودآوري در فعاليت هاي تبليغاتي 
و نمايشگاهي باش��يم و اين مهم مورد توجه و استقبال 
توليد و صادرات كشور باشد. در چنين فضايي، مجموعه 
متوليان دولتي و بخش خصوصي از برگزاري نمايشگاه ها 
و بهبود كيف��ي آن حمايت خواهند كرد.  همچنين الزم 
است كه مديران كشور و متوليان دولتي، در نظر خواهي 
از مشاوران و برگزار كنندگان و شركت هاي خصوصي، به 
نكات اساسي در رشد و بالندگي نمايشگاه كمك كنند.  
ضرورت برگزاري نمايشگاه بين المللي براي كاهش موانع 
و پشتيباني از توليد گفت: نمايشگاه بين المللي، ويترين 
جهاني براي اقتصاد ايران است و دنيا مي تواند توانمندي ها، 

مزيت ها، محصوالت و رشد تجارت و اقتصاد و صنعت ايران 
را ببيند. براين اساس برگزاري آن هر ساله اهميت بسياري 
دارد و نمايشگاه هاي تخصصي و عمومي بسياري هر ساله 
برگزار ش��ده و كمك قابل توجهي ب��ه معرفي صنعت و 
تجارت ايران و توليد واشتغال ملي داشته است.  اما شيوع 
كرونا موجب شد كه برگزاري نمايشگاه با مشكالتي مواجه 
شود و توليد وتجارت نيز تحت تاثير قرار گرفته است. در 
نتيجه بازگشايي نمايشگاه با رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و مالحظات مربوط به آن مي تواند كمك قابل توجهي به 
توليد وصنعت و تجارت كند و راهگش��اي شرايط فعلي 
باشد.  به نظر مي رسد كه به خاطر كرونا و همچنين به 
خاطر برخورداري مردم و صنعتگران و عالقه مندان از 
امكانات اينترنت، فضاي مجازي، مي توان تا حدي نبود 
نمايشگاه ها را با معرفي كاالها از طريق فضاي مجازي 
جبران كرد. اما در عين حال بايد توجه داش��ت كه در 
نمايشگاه، بسياري از امكانات و مزيت ها با هزينه كمتر 
به دس��ت مي آيد، متخصصان، مديران وعالقه مندان 
يكديگ��ر را مالقات مي كنند. بدون آنكه وقت مالقاتي 
گرفته باشند يكديگر را مي بينند. چند نوع از جديدترين 
محصوالت را مشاهده مي كنند و شرايط براي مذاكره 
و بستن قرارداد محيا مي ش��ود و ازمشاهده محصول، 
تا مذاكره و قرارداد، به س��رعت در نمايشگاه و جلسات 
بعدي امكان پذير است.   ادامه در صفحه 2

اي��ن روزه��ا كه ش��بكه هاي 
اجتماعي به ابزاري براي تبادل 
اطالعات و اخباربدل شده اند، 
فيك نيوزها بيش از هميش��ه 
در اين فضا يكه تازي مي كنند. 
اخباري ك��ه هيچ منبعي براي 
اثبات صحت و سقم آنها نيست و 
بسياري از افراد را هم تحت تاثير 
قرار داده و باعث بروز مشكالت بسياري مي شود. اينكه مردم 
چقدر بتوانند سواد رسانه اي خود را ارتقا دهند، مساله اي 

است كه اين روزها بيش از پيش بايد به آن توجه كرد. 
روزانه مطالب بس��يار زي��ادي در حوزه هاي مختلف و با 
محتواهاي گوناگون منتشر مي شود كه به راحتي هم در 
دسترس مردم قرار مي گيرند. همه ما به خوبي مي دانيم 
كه بسياري از اين مطالب ممكن است نادرست يا تحريف 
شده باشند. اما اينكه چگونه اين اخبار را بايد از يكديگر 
تشخيص داد، مساله اي است كه منجر به پيدايش تكنيكي 
به عنوان سواد رسانه اي شده است. در واقع سواد رسانه اي 
به ما كمك مي كند كه تحليل مناسبي از مطالب منتشر 
شده در انواع شبكه هاي رسانه اي داشته باشيم.البته كه 
از ديد بعضي افراد نگاه به سواد رسانه اي، همچنان نگاهي 
پرطمطراق و لوكس است كه با هيجان زدگي با آن برخورد 
ادامه در صفحه 8 مي شود.  

مريم سليميمحسن شمشيريعليرضا تاج بر

سعيد نمكي
وزير بهداشت خبر داد

نايب رييس اتحاديه لوازم خانگي در گفت وگو با »تعادل«
از داليل ركود در بازار لوازم خانگي مي گويد

بيژن زنگنه، وزير نفت:

فروش تور تفريحي
 به تركيه همچنان ممنوع است

سكه ۱۳۰ هزار تومان
ارزان شد

»تعادل« آخرين اخبار مرتبط
 با مذاكرات هسته اي در وين را بررسي مي كند

عراقچی: به موضوعات اصلی مورد اختالف رسيده ايم
 مطمئن نيستم در اين دور، مذاکرات به پايان برسد

آغاز  واكسيناسيون  عليه كرونا
 با  واكسن  ايراني از هفته آينده
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پيش بيني قيمت لوازم خانگي
تا پايان سال

توليد نفت
 بايد به روزانه 

۶,۵ ميليون بشكه 
افزايش يابد

تركيه؛ دالر
سفر، مسكن
 و ديگر هيچ!

كاهش
قيمت طال و سكه

در بازار

انجماد و انتظار

زهرا سليماني| در فاصله كمتر از 17روز به موعد انتخابات 
سراسري كش��ور براي تعيين دولت سيزدهم، مذاكرات 
ايران با كشورهاي 1+4 و امريكا در چه مرحله اي قرار دارد؟ 
آيا طرفين بر سر كليات مورد نظر به توافق رسيده اند؟ در 
خصوص جزييات مورد نظر در متن مشترك چه وضعيتي 
وجود دارد؟ اين پرس��ش ها و پرس��ش هايي از اين دست 
اين روزه��ا كه دور پنجم مذاك��رات در وين پايان يافته و 
گفت وگوها در آستانه دور ششم قرار دارد، به كرات مطرح 
مي ش��وند. اين در حالي است كه بس��ياري از طرف هاي 
مذاكره كننده از احتمال دس��تيابي به توافق در پايان دور 
پنجم خبر داده بودند، اما علي رغم پايان اين دور از مذاكرات 
نه تنها دورنمايي از دستيابي به توافق نهايي تصويرسازي 
نشده، بلكه چشم اندازي كه از آينده مذاكرات ارايه مي شود 
به نظر از نوعي ابهام نيز برخوردار است. اوليانوف نماينده 
روس��يه در مذاكرات از جمله چهره هايي بود كه پيش از 
اين از پايان مذاكرات در دور پنجم و رسيدن به يك توافق 
فراگير خبر داده بود. اظهاراتي كه باعث شد اين فرضيه در 
بسياري از رسانه ها و تحليل ها مطرح شود كه موارد اختالفي 
به اندازه اي كاهش پيدا كرده كه دو طرف را به سمت يك 
توافق رهنمون مي سازد. اما نه تنها شكوفه هاي توافق در 
بهار مذاكرات جوانه نزد، بلكه به نظر مي رسد، نوعي انجماد 
نيز بر روند كلي مذاكرات حاكم شده است، به گونه اي كه 
اين بار اوليانوف اعالم مي كند كه نه تنها دستيابي به توافق 
در دور ششم مذاكرات امري محتمل نيست، بلكه اساسا 
هنوز مش��خص نش��ده كه دو طرف چه زماني قرار است، 
دور ششم را اس��تارت بزنند. اظهاراتي كه به نوعي خاص 
از سوي سيدعباس عراقچي مذاكره كننده ارشد ايراني در 

مذاكرات نيز تاييد مي شود.در اين ميان اغلب تحليل هايي 
كه در خصوص چرايي اين روند به ظاهر كند شده مطرح 
مي شود، واجد چند ش��اخص مهم است. نخستين مورد 
مرتبط با برگزاري انتخابات رياس��ت جمهوري در ايران 
است. مبتني بر اين رويكرد تحليلي، برخي اشاره مي كنند 
كه كش��ورهاي غربي ترجيح مي دهند، توافق را تا زمان 
مشخص شدن تكليف انتخابات در ايران به تعويق اندازند 
تا پس از تعيين شمايل رييس جمهوري آينده روند كلي 
برنامه ريزي ها دنبال شود. از سوي ديگر اما برخي ديگر از 
ارزيابي ها حاكي از آن اس��ت كه با رسيدن به موعد نهايي 
توافق، اي��ران بايد هماهنگي هاي الزم را با كش��ورهايي 
چون روسيه و چين صورت دهد.در واقع مبتني بر تحليل، 
ايجاد اين هماهنگي ها ميان ايران و روسيه و چين باعث 
كندي مذاكرات در فرازهاي پاياني گفت وگوها شده است. 
گفت وگوهاي روز گذشته ايران، روسيه و چين و متعاقب آن 
در روزهاي ابتدايي هفته قبل، درستي اين فرضيه را بيش از 
پيش محتمل مي سازد. عراقچي صبح ديروز بالفاصله پس 
از نشست سه جانبه با چين و روسيه، نشست چهارجانبه با 
هيات هاي اتحاديه اروپايي و سه كشور آلمان، انگلستان و 
فرانسه را آغاز كرد تا راه هاي دستيابي به متن مشترك با 

طرف هاي مختلف مرور شود.

  موضوعـات اصلي مـورد اختـالف روي ميز 
عراقچي بعد از نشست سه جانبه با چين و روسيه در پاسخ 
به اين پرسش كه از نظر شما مذاكرات هسته اي ايران در چه 
مرحله اي قرار دارد و آيا از نظر شما توافق نزديك است؟مي 
گويد: »شخصا مطمئن نيستم كه در اين دور از مذاكرات 

بتوانيم مسائل را جمع بندي كنيم .« اظهاراتي كه هرچند 
نش��انه هاي اميدبخش در بطن آن وجود دارد، اما در عين 
حال نشانه هايي مبهم از چشم انداز آينده را نيز در بطن خود 
دارد. رييس تيم مذاكره كننده ايراني با بيان اينكه تقريباً يك 
هفته است كه دور پنجم مذاكرات وين در حال انجام است، 
گفت: مذاكرات پيچيدگي هاي زيادي دارد و ما به موضوعات 
اصلي مورد اختالف رسيده ايم. فكر مي كنم پيشرفت هاي 
خوبي تاكنون داشته ايم، مسير خوبي را طي كرديم و اكنون 
در نقطه اي هستيم كه فقط به مسائلي كه اختالفات بارزي 
در مورد آنها وجود دارد، پرداخته مي ش��ود.اين ديپلمات 
ارشد كشورمان با بيان اينكه متن ها تهيه شده است و مقدار 
زيادي از متن ها آماده است و چند مورد اختالفي كماكان 
در دست بررسي است، افزود: جلسات فشرده اي را در اين 
دوره داشتيم، من امروز جلسه سه جانبه اي را با دو كشور 
چين و روسيه داشتم هماهنگي هاي بسيار خوبي بين ما و 
اين دو كشور وجود دارد و يك جلسه نيز با سه كشور اروپايي 
و به صورت چهارجانبه داشتيم، جلسات كارشناسي نيز به 
همين ترتيب برگزار شده است.عراقچي تاكيد كرد: به نظر 
من تاكنون مسير خوبي طي شده است و اينكه آيا در اين 
دور از مذاكرات بتوانيم مسائل را جمع بندي كنيم شخصًا 
مطمئن نيستم با اين حال ما به تالش خود ادامه مي دهيم 
ممكن است كه الزم باش��د بار ديگر هيات ها براي انجام 
مشورت هاي بيشتر به پايتخت ها مراجعه كنند، هنوز در 
اين مورد تصميم قطعي نگرفته ايم و ظرف دو سه روز آينده 
كار را ادامه خواهيم داد.وي بار ديگر تاكيد كرد: ش��خصا 
مطمئن نيس��تم كه در اين دور، مذاكرات به پايان برسد.
عراقچي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا قبل از مراجعه 

هيات ها به پايتخت ها براي انجام مشورت، جلسه كميسيون 
مشترك برجام برگزار خواهد شد يا نه؟ گفت: بله معمول كار 
اين است كه ما با يك جلسه كميسيون مشترك برجام كار 
را شروع مي كنيم و با يك جلسه كميسيون مشترك برجام 
دور مذاكراتي كه انجام شده است را جمع بندي مي كنيم 
و خاتمه مي دهيم. مذاكرات و بحث هاي اصلي در جلسات 
دوجانبه، سه جانبه و چندجانبه صورت مي گيرد و در صورت 
لزوم در سطوح مختلف هيات ها با هم مذاكره مي كنند و 
طبيعتا هر وقت كه قرار باشد به اين دور از مذاكرات خاتمه 
داده ش��ود از طريق يك جلس��ه جمع بندي كميسيون 
مش��ترك خواهد بود.البته هنوز زود است كه ما قضاوت 
كنيم كه در چه روزي و در چه مقطعي به اين نقطه خواهيم 
رسيد و تالش بر اينكه هر چه زودتر به يك جمع بندي نهايي 
برسيم، از نظر ما روند ادامه دارد و بايد ديد كه چه خواهد شد.

  واكنش به خبر واردات نفت ايران از امريكا
يكي از خبرهايي كه در روز 7 خ��رداد )28 مه( در برخي 
رس��انه هاي امريكايي بازتاب پيدا كرد، خبري بود كه در 
خصوص واردات نفت امريكا از ايران منتش��ر ش��ده بود. 
اداره اطالعات ان��رژي وزارت انرژي اياالت متحده در اين 
تاريخ مطالبي را منتشر كرد كه بر اساس آن در ماه مارس، 
ايران براي اولين  بار از نوامبر 1991، روزانه 33 هزار بشكه 
نفت به اياالت متحده صادر كرده اس��ت. موضوعي كه نه 
تنها در رسانه هاي امريكايي بلكه در رسانه هاي روسي نيز 
بازتاب هاي فراواني پيدا كرد. خبري كه در صورت صحت 
مي توانس��ت به عنوان يكي از گزاره هاي مه��م در تداوم 
مذاكرات مورد توجه قرار بگيرد.  ادامه در صفحه 2

صفحه 3    
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بررسي اصالح قانون صدور چك 
در كميسيون اصل ۹۰ مجلس

 س��خنگوي كميس��يون اصل ۹۰ مجلس شوراي 
اسالمي از بررسي عملكرد دستگاه ها و بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران درباره اصالح قانون صدور 

چك در نشست امروز كميسيون خبر داد.
»علي خضريان« در توضيح نشس��ت روز يكشنبه 
كميس��يون اصل ۹۰ مجلس ش��وراي اسالمي به 
خبرنگاران گفت: كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي 
در راستاي وظايف و اختيارات نظارتي خود، طرز كار 
دستگاه ها و عملكرد بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران درباره اصالح قانون صدور چك را بررسي كرد. 
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ افزود: طبق آمارهاي 
رسمي بانك مركزي پيش از اصالح قانون مذكور در 
سال ۱۳۹۷، بيش از ۱۷ ميليون فقره چك به ارزش 
بيش از ۱۶۰ ه��زار ميليارد تومان در س��ال ۱۳۹۶ 
برگش��ت خورده بود كه معادل بيش از ۲۳ درصد از 

ارزش چك هاي صادره است.
نماينده مردم تهران ادامه داد: درصد باالي چك هاي 
برگش��تي عالوه بر از رونق انداختن كسب و كارها، 
منجر به افزايش پرونده هاي ورودي به قوه قضاييه نيز 
شده بود تا رتبه دوم پرونده هاي حقوقي به موضوع 

مطالبه وجه چك اختصاص يابد.
س��خنگوي كميس��يون اص��ل ۹۰ تصري��ح كرد: 
اين كميس��يون در س��ال ۱۳۹۹ همكاري و تعامل 
سازنده اي را با بانك مركزي براي روان سازي اجراي 
قان��ون، فرهنگ س��ازي و در مجموع رف��ع موانع و 
مش��كالت فراروي اين قانون آغاز كرد كه ماحصل 
فعاليت هاي انجام ش��ده اي��ن مرجع منجر به تهيه 
گزارشي شده اس��ت كه جزييات آن براي قرائت در 

جلسه علني تقديم هيات رييسه مجلس شد. 
وي با اشاره به گزارش كميسيون درباره نحوه واگذاري 
فراقانوني سهام و به تأخير انداختن در بهره برداري از 
پااليشگاه ستاره خليج فارس اظهار داشت: بر اساس 
قانون برنامه پنجم توسعه س��هام پااليشگاه ستاره 
خليج فارس بايد در اوج فعاليت اين مجموعه عرضه 
مي ش��د كه اين اقدام صورت نگرفته و اين موضوع 
تخلف ۵۰۰ ميليارد توماني را به همراه داشته است.

وي با بيان اينكه در س��ال ۹۲ دولت پيش��رفت۷۶ 
درصدي پروژه پااليشگاه ستاره خليج فارس را اعالم 
و آن را تحويل گرفته اس��ت، عنوان كرد: ۲۴ درصد 
باقي مانده احداث پااليش��گاه س��تاره خليج فارس 
طي۶ س��ال توسط دولت تكميل ش��د. ولي تاخير 
در تكميل و بهره برداري پااليش��گاه خسارات مالي 
و اقتصادي بس��يار زيادي بر كشور تحميل كرد كه 
گزارش اين تخلف پس از بررسي ها و جلسات متعدد 

در كميسيون تدوين و نهايي شده است.

كنترل نقدينگي بايد
اولويت اول دولت آينده باشد

عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس ره��ا بودن 
سرمايه هاي سرگردان را آفت اقتصاد دانست و گفت: 
كنت��رل نقدينگي بايد در اولوي��ت اول برنامه هاي 

دولت آينده قرار گيرد.
شهباز حسن پور بيگلري، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: در حال حاضر رشد 
بي رويه نقدينگي و افزايش فعاليت هاي غير مولد 
مانند داللي و واس��طه گري موجب افزايش تورم و 
اختالل در نظام اقتصادي كشور شده و دولت آينده 
بايد با كنترل نقدينگي و هدايت سرمايه ها به سمت 
توليد و فعاليت هاي مولد زمينه را براي كنترل تورم 

و بهبود وضعيت اقتصادي كشور فراهم كند.
وي رها بودن سرمايه هاي سرگردان را آفت اقتصاد 
دانست و اظهار داشت: رشد نقدينگي و سرمايه هاي 
سرگردان همچون سيلي مخرب بخش هاي مختلف 
اقتصادي كش��ور را تخريب كرده اند و دولت آينده 
بايد با اصالح ساختارها و هدايت نقدينگي به سمت 
فعاليت هاي مولد و توليد از آثار سوء رشد نقدينگي 

در كشور جلوگيري كند.
اين نماينده مجلس به طرح ها و مصوبات مجلس 
شوراي اس��المي براي كنترل نقدينگي و كاهش 
قيمت ها در بازار اشاره كرد و گفت: مجلس شوراي 
اسالمي با ارايه و تصويب طرح هاي مختلف از جمله 
ماليات بر خانه هاي خالي و ماليات بر درآمد زمينه را 
براي كنترل تورم و كاهش قيمت ها فراهم كرده است 
و با بهره گيري از خرد جمعي و نظرات صاحبنظران و 
كارشناسان خبره در همه دستگاه ها و نهادها تالش 
مي كن��د قوانين الزم را براي اص��الح و بهبود نظام 

اقتصادي كشور به تصويب رساند.
وي بر ضرورت حمايت جدي دولت آينده از توليد و 
توليد كنندگان داخلي تاكيد كرد و اظهارداشت: بعد 
انتخابات۱۴۰۰ رياست جمهوري اولويت مهم دولت 
آينده بايد حمايت جدي از توليد بر محور صادرات 
و قابل رقابت در عرصه بين المللي از لحاظ قيمت و 
كيفيت باشد و در اين زمينه بايدسازوكارهاي الزم را 

براي رونق و جهش توليد ملي فراهم سازد.
شهباز حس��ن پور بيگلري اجراي اصل ۴۴ قانون 
اساس��ي را از راهكاره��اي مهم بهب��ود وضعيت 
اقتصادي در كشور دانست و گفت: اصل ۴۴قانون 
اساس��ي از اصول مترقي و مهمي است كه اجراي 
آن مي تواند موجب تقويت بخش خصوصي و رونق 
اقتصادي در كشور شود و دولت آينده بايد زمينه را 
براي اجراي سريع و صحيح اصل ۴۴ قانون اساسي 

فراهم كند.
وي همچنين كوچك سازي دولت آينده را ضروري 
دانست و تاكيد كرد: حجم زياد دستگاه هاي دولتي 
موجب هدر رفتن بخش زيادي از بودجه هاي دولتي 
شده و موانعي را براي فعاليت بخش خصوصي ايجاد 
كرده است و دولت آينده بايد با كوچك سازي دولت 
سهم بيشتري را به بخش خصوصي اختصاص دهد 
و اين امر زمينه س��از رونق توليد ملي و اقتصاد در 

كشور خواهد شد.

صرافي معتبر رمزارز
در ايران نداريم

يك كارشناس ارزهاي ديجيتال گفت: در حال حاضر 
ما صرافي معتبر در ايران نداريم و هيچ صرافي نيست 
كه پش��توانه اي قوي در اين ب��ازار ايجاد كند. رحمان 
معصوم پور اميرآبادي، كارشناس حوزه ارز ديجيتال در 
گفت وگو با ايِبنا گفت: در حال حاضر ما صرافي معتبر 
در ايران نداريم و هيچ صرافي نيست كه پشتوانه اي قوي 
در اين بازار ايجاد كند. حتي در كشور تركيه با تمام بگير 
و ببندهايي كه در بازار رمز ارز خود ايجاد كرده اس��ت، 
بسياري متحمل ضرر ش��ده اند؛ بنابراين در كشوري 
همچون ايران با توجه به عدم تبيين افق روشن در اين 
حوزه، ريس��ك ورود به آن چندين برابر است. به نظر 
من، به هيچ وجه مردم نبايد پول خود را در صرافي هاي 
ايراني قرار دهند. چرا كه اين كار بسيار خطرناك است. 
در همين صرافي كريپتولندي كه به هر دليلي بسته 
شد اجازه برداشت در آن به مردم داده نمي شد و مردم 
۲۴ س��اعت بعد، اجازه داش��تند پول خود را داشتند. 
سايت هايي هم كه در اين حوزه هستند به همين صورت 
عمل مي كنند.  تشخيص اينكه چه صرافي هايي معتبر 
است از طريق يك سري آيتم ها انجام مي گيرد. برخي از 
اين آيتم ها عبارت اند از داشتن نشاني فيزيكي خوب در 
يك جاي مناسب، پشتيباني مناسب، عدم محدوديت 
خريد و ف��روش. اما متاس��فانه در صرافي هاي ايراني 
محدوديت هايي را براي خريد و فروش اعمال مي كنند 
كه اين امر خود به نوعي موجب عدم اعتماد و اطمينان 
مي شود.  به هيچ وجه نبايد پول ها را در كيف پول هاي 
داخلي صرافي هاي ايراني قرار داد و همچنين نياز است 
روزمه و سابقه آن صرافي پيش از سرمايه گذاري بررسي 
شود.بنابراين، اگر سرمايه گذارها داراي اطالعات كافي 
نباش��ند اين بازارها صددرصد موجب خروج سرمايه 
از كشور مي ش��وند اما اگر افراد اطالعات كافي در اين 
زمينه كسب كنند اين خروج سرمايه اتفاق نمي افتد و 
حتي شخص با دانش كافي مي تواند سرمايه هايي را نيز 
به داخل كشور بياورد. در كشور ما قانونگذار به صورت 
قانوني تحوالت مدرن دنيا در حوزه بازار ارزهاي ديجيتال 
را در قوانين اعمال نكرده  است و اين مساله باعث شده 
كه ما هنوز يك فضاي سنتي در اين بازار داشته باشيم. 
از سوي ديگر، ميانگين س��ني دولت واقعا زياد است 
و مس��ووالني كه بر سر كار هس��تند داراي سن باالي 
مديريتي هستند و كم توجهي آنها به بحث ارز ديجيتال 
و پول هاي مجازي باعث شده است كه اين موضوع در 
اولويت كار اين افراد قرار نگيرد. در حالي كه كشور بايد 
با تحوالت و پيشرفت هاي ديجيتالي دنيا پيش برود كه 

اين موضوع در كشور ما اتفاق نيفتاده است.
معصوم پور اميرآبادي تصريح كرد: در بسياري از كشورها 
رمزارزها به رسميت شناخته شده است و افرادي در اين 
بازار توانسته اند منافع خوبي را براي كشور خود ايجاد 
كنند.با توجه به شكسته شدن سدهاي مقاومتي قيمت 
رمزارز دور از ذهن نيست كه ما بيت كوين را در كانال 
۱۰۰ هزار دالر داشته باشيم كه بايد از هم اكنون براي 
آن به فكر باشيم.قانونگذار چه قانونگذاري بكند و چه 
نكند به دليل آنكه بازار رمزارز، بازاري جهاني است لذا 
محدوديت هايي كه در بازارهاي ديگر وجود دارد در اين 
بازار وجود ندارد.امروزه اكثر كشورهاي دنيا كه داراي 
اقتصاد پويا هس��تند اين بازار را قانونگذاري كرده اند. 
ازجمله كش��ورهايي نظير اياالت متح��ده، انگليس، 
روسيه، هند و حتي امارات متحده عربي و كشور چين 
كه داراي اقتصادهاي قدرتمندي هستند و نرخ بهره 
خود را پايين نگه مي دارند، همگي دست به قانونگذاري 
زده اند و قانون مدون و مشخصي را براي رمزارزها ايجاد 
كرده اند. فناوري بالكچين و محصول آن يعني رمزارزها 
رفتارهاي متفاوتي را در سراسر جهان تجربه كرده اند؛ 
بنابراين نياز اس��ت كه براي اين پدي��ده فناوري مالي 
الزامات و چهارچوب هايي اعمال شود تا مردم بتوانند 
مراودات خود را از طريق رمزارزها داشته باشند. وي در 
مورد آموزش در ب��ازار رمزارزها گفت: براي ورود به هر 
بازاري نياز است اطالعات آن بازار را داشته باشيم. براي 
مثال، اگر در بازار طال وارد شويد و رابطه نفت، دالر و طال 
را ندانيد در آن بازار آسيب خواهيد ديد يا اگر وارد بازار 
مالي شويد و بحث خريد و فروش سهام را دنبال كنيد 
ولي روانشناس��ي بازار و معامله گري ندانيد و مديريت 
سرمايه و مديريت ريسك نداشته باشيد قطعا آسيب 
خواهيد ديد. بنابراين افراد در هر بازاري كه مي خواهند 
ورود پيدا كند بايد اطالعات آن بازار را داشته باشند.  اين 
كارشناس ارزهاي ديجيتال اش��اره كرد: همانند بازار 
بورس كه برخي افراد بدون اطالع از بحث تكنيكال و 
بدون آگاهي از اطالعات در خصوص همبستگي بازار 
و دانش نفت و تابلو خواني وارد ش��دند و ضرر بسياري 
كردند، صددرصد شك نكنيد كه بدون اين اطالعات در 
اين بازار هم ضرر خواهند كرد. كسي كه وارد بازار رمزارز 
مي شود، حتما بايد موارد امنيتي آن را بداند. من برخي 
از افراد را مي بينيم كه يك ايميل دارند و از آن در تمامي 
جاها استفاده مي كنند در حالي كه يكي از موارد پايه اي 
در بحث رمز ارز اين است كه از يك ايميل مختص رمزارز 
استفاده شود يا كيف پول شما در اين بازار بايد در دستگاه 
تلفني باشد كه به اينترنت متصل نشود.همچنين آن 
چيزي كه مردم در اين بازار بايد بس��يار هوشيار عمل 
كنند بحث فيشينگ و هك شدن است. كيف پول ارز 
ديجيتال بسياري از افراد سرقت مي شود و اين تنها به 
آن دليل است كه افراد با آگاهي از بازار وارد آن نشده اند.

اين كارشناس ارزهاي ديجيتال در ادامه خاطرنشان 
كرد: همانطور كه در بحث سهام اگر ما برنامه تجاري 
يك ش��ركت را درك نكرده ايم نبايد سهام آن شركت 
را خريداري كنيم. به تبع در م��ورد ارزهاي ديجيتال 
هم همي��ن امر وجود دارد، دارايي هاي��ي كه ما در اين 
تكنولوژي مي خواهيم وارد كنيم، بايد بررسي شود كه 
چه كسي پشت آن اس��ت و به چه پشتوانه اي در حال 
توليد شدن است و اگر ما اشراف كامل درباره آن نداريم 
نبايد در آن سرمايه گذاري كنيم.من معتقدم اتفاقي كه 
در بورس ايران براي مردمي كه احساس��ي در اين بازار 
ورود كردند رخ داد بار ديگر در بازار رمزارزها هم اتفاق 
مي افتد. بنابراين در اين بازار آگاهي بخشي و آموزش 

حرف اول را مي زند.

اقتصادتوليدوصادراتمحوردر1400 
براين اس��اس شركت نمايش��گاهي بين المللي مي تواند 
طبق روال گذشته، شرايط را براي به روز كردن نمايشگاه و 
برگزاري آن فراهم كند و با دريافت مجوزهاي الزم، رعايت 
پروتكل ها، شرايط براي حضور شركت ها فراهم شود.  توجه 
داش��ته باشيم كه هر نمايش��گاهي مي تواند به بخشي از 
كسب وكارها كمك كند. برخي نمايشگاه ها امكان عرضه 
محص��ول را به صورت عمومي دارن��د و معرفي محصول 
جديد و اثرگذاري بر فروش را امكان پذير مي كند از جمله 
نمايش��گاه هاي مواد غذايي، به سرعت در ذهن مخاطب 
اثرگذار است و تنوع محصول معرفي مي شود و جديدترين 
محصوالت و كيفيت آنها به اطالع مردم مي رسد.  اما برخي 
نمايش��گاه هاي صنعتي، مخاطب خاص خ��ود رادارد و 
متخصصان، پيمانكاران، مهندسان و شركت هاي عمراني 
تقاضاي قابل توجهي براي آن دارند. مثال نمايشگاه هاي 
آسانسور و صنايع معدني، با شركت ها و كسب و كارهاي 
بازار در ارتباط هستند و مخاطب داخلي وخارجي دارند.  
در چنين فضايي، برگزاري نمايشگاه ها در تمام بخش ها و 
صنايع مختلف الزم است زيرا هر يك به بخشي از اقتصاد 
كمك مي كند و مخاطبان خارجي و داخلي خود را در جريان 

محصوالت جديد قرار مي دهد. اما به خاطر كرونا، بازديد هاي 
تخصصي توصيه شده تا زماني كه شيوع كرونا مهار شود 
و واكسيناسيون كامل ش��ود و امكان حضور مردم فراهم 
شود. براين اساس نبايد كسب وكار و برگزاري نمايشگاه 
تعطيل شود بلكه بايد مالحظات و پروتكل ها رعايت شود 
تا به اقتصاد ملي و اشتغال و توليد كمك كند و موانع سر راه 
تجارت را كاهش دهد.  نمايشگاه ويترين اقتصاد ملي است 
و اين ويترين بايد همه توانمندي ها، مزيت ها، توانايي ها، 
هنر و زيبايي محصوالت و خدم��ات ايراني را مورد توجه 
دهد و به جهان معرفي نمايد. نمايشگاه ها مانند كاتاليزور 
بخش هاي اقتصادي عمل مي كنند زيرا با معرفي محصوالت 
و دستاوردها و مزيت ها، عمال تقاضا را افزايش مي دهند و 
با تحريك تقاضا، توليد رشد مي كند، فروش باال مي رود و 

درآمد هزينه به تعادل نسبي مي رسد.
 در نتيج��ه بايد براي حضور بهتر ش��ركت هاي ايراني در 
نمايش��گاه هاي خارجي و همچنين دعوت از شركتهاي 
خارجي براي حضور در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي، 
موانع موجود را بر طرف كنيم و شاهد افزايش مشاركت و 
درخشش صنعت و صادرات ايران در بازار جهاني باشيم.در 

روز جهاني صنعت نمايشگاهي، الزم است در جهت حمايت 
از توليد و فعاالن صنعت نمايشگاهي، به چند نكته اساسي 
كه مرتبط با توسعه صنعت نمايشگاهي است توجه داشته 
باشيم.  نكته ديگر اشتغال وسيع صدها هزار نفر به صورت 
مستقيم و غير مستقيم با برگزاري نمايشگاه است كه ضمن 
كمك به گردش مالي و فعاليت صدها فعاليت، به تقويت 
نيروهاي جوان و كارآمد منجر مي شود و مي تواند جوانان 
بسياري را ضمن مشغول كردن به كار و فعاليت، در زمينه 
حرفه هاي مختلف سنتي، قديمي و جديد آموزش دهد و در 
جريان كمك به توليد و صادرات كشور قرار دهد.  همچنين 
بحث آموزش در غرفه داري، ساخت غرفه، تزئين غرفه ها، 
حمل و نقل بار، جانمايي درست در نمايشگاه، و بسياري از 
شغل ها و از همه مهم تر مديريت اجرايي نمايشگاه است كه 
در روز جهاني صنعت نمايشگاهي بايد به بحث آموزش نيز 
توجه ش��ود. زيرا بدون آموزش و انتقال مفاهيم، روش ها، 
دانش فني و تربيت نيروي انساني نمي توان نمايشگاه ها 
را در حد مورد انتظار برگزار كرد و تقويت مديريت اجرايي 
نمايشگاه، كاري است كه به صدها تخصص، حرفه، شغل 
و صنف و تشكل مرتبط اس��ت.  از آنجا كه صدها حرفه و 

تخصص و رش��ته در برگزاري نمايشگاه، مشاركت دارند، 
مديران اجرايي و متوليان نمايشگاه، بايد ارتباط وسيع با 
صدها اتحاديه، تشكل و صنف و تخصص هاي مختلف ايجاد 
نمايند ومتناسب با نياز آنها، محصوالت، خدمات و كاالها 
و گردش كار آنها به فضاسازي نمايشگاه اقدام كنند. زيرا 
قطعاغرفه هاي صنعتي بزرگ صنايع نفت و معدني متفاوت 
از غرفه هاي صنايع غذايي است و در نتيجه همكاري بيشتر با 
تشكل هاي خارجي و داخلي با موضوع نمايشگاه، مي تواند به 
برگزاري بهتر، كيفيت باالتر و اجراي بهتر نمايشگاه ها كمك 
كند.  از سوي ديگر، برگزاري نمايشگاه ها در شرايط سخت 
كرونا موجب ايجاد مشكالتي شد كه براي حل آنها رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي مورد توجه قرار گرفت تا ستاد كرونا 
و مسووالن و متوليان، مجوز برگزاري نمايشگاه ها را صادر 
نمايند. در اين زمينه نيز الزم است كه پروتكل هاي بهداشتي 
به عنوان عامل ثابت برگزاري نمايشگاه ها همواره مورد توجه 
باشد و آموزش ها، امكانات و تجهيزات الزم براي آن در نظر 
گرفته شود تا در صورتي كه در آينده نيز مشكالتي از اين 
دست رخ داد، با روح كلي برگزاري نمايشگاه مغاير نباشد و 

به برگزاري نمايشگاه لطمه نزند.

انجمادوانتظار
اين در حالي است كه خطيب زاده، سخنگوي وزارت امور 
خارجه ديروز در گفت وگو با رس��انه ها اعالم كرد، از اوايل 
دهه ۱۹۹۰ ميالدي واش��نگتن واردات نفت از ايران را به 
 طور كامل متوقف كرده اس��ت. خطيب زاده در خصوص 
اخباري مبني بر خريد نفت ايران از سوي امريكا گفت: »از 
زمان كلينتون، رييس جمهور اسبق اياالت متحده به خاطر 
قوانيني كه وضع كردند، نفتي از ايران خريداري نش��ده 
است. شايد منظور موضوع ديگري است كه االن جزيياتي 

راجع به آن ندارم و اظهارنظر خاصي نمي توان كرد.« بعد از 
اين نشست نيز رسانه هاي روسي با انعكاس خبر تكذيب 
صادرات نفت ايران از س��وي امريكا ب��ه اين خبر واكنش 

گسترده اي نشان دادند.

  توييت اوليانوف در مورد نشس�ت سه جانبه با 
ايران و چين

بعد از انتش��ار اخباري در خصوص واردات نفت امريكا از 

ايران بود كه نشست سه جانبه ايران، روسيه و چين براي 
بررسي و تبادل نظر در خصوص آخرين وضعيت هماهنگي 
مواضع در محل گراندهتل وين برگزار شد. هيات ايراني در 
اين ديدار نقطه نظرات خود در خصوص متون پيش نويس 
و موضوعات باقي مانده را براي طرف هاي چيني و روسي 
تش��ريح كرد. هيات هاي چين و روس��يه نيز ضمن ارائه 
برخي نظرات و توضيحات بار ديگر بر حمايت كامل خود 
از مواضع ايران تاكيد كردند. هر سه هيات بر اهميت تداوم 

كار به صورت جدي و به دور از هرگونه شتابزدگي يا تاخير 
بي سبب تاكيد كردند. با پايان گرفتن اين نشست اما مطابق 
معمول نماينده روسيه در توييتي گزارشي در مورد نشست 
س��ه جانبه با نمايندگان چين و ايران ارائه كرد . ميخاييل 
اوليانوف با انتشار توييتي نوشت: نشست سه جانبه با شركت 
نمايندگان ايران، روسيه و چين امروز در وين برگزار شد و 
درباره برجام گفت وگو شد. اعضا به رايزني و بحث درباره امور 

فعلي و مسير پيش رو پرداختند.

وزير نفت با بيان اينكه ب��ه راحتي مي توانيم به توليد 
روزانه ۶.۵ ميليون بشكه نفت برسيم، گفت: هر دولتي 
كه بيايد بايد توليد نفت را به ۶.۵ ميليون بشكه برساند، 

اما اين واقعيتي است كه برخي  نمي خواهند بپذيرند.
ب��ه گزارش ايرن��ا، »بيژن زنگنه« در مراس��م امضاي 
تفاهمنامه مطالعات توسعه ميدان مشترك آزادگان 
و آغ��از عمليات اجراي احداث ايس��تگاه هاي تقويت 
فش��ار گاز در ميادين هما، وراوي و تابناك ادامه داد: 
در وضعيتي هس��تيم كه ناچاريم براي تداوم توليد و 
نگهداش��ت بازيافت قراردادهايي را امضا كنيم كه به 
۲۵ تا ۳۰ ميليارد دالر نياز است. وي افزود: اين كارها 
به افزايش اش��تغال در داخل منجر مي ش��ود و تمام 

تجهيزات در ايران ساخته خواهد شد.
زنگنه با اش��اره به اينكه كاري كه در منطقه پارسيان 
انج��ام مي ش��ود، تضمي��ن ب��راي تامي��ن خوراك 
پااليشگاه هاي گاز منطقه است، گفت: ۳.۳ ميليون تن 
خوراك در آن منطقه ايجاد خواهد شد. وي با اشاره به 
اينكه براي به كارگيري نيروهاي بومي و مسووليت هاي 
اجتماعي تاكيد داريم، گفت: اما مش��كل اين اس��ت 
كه اصرار دارن��د بعد از اجراي طرح، تم��ام نيروها در 
بهره برداري بمانند و اين ش��بيه اين اس��ت كه تمام 
كارگران در ساخت يك خانه در همان خانه بمانند. به 
گفته وزير نفت اين اصراري است كه سرمايه گذاري ها 
را متوق��ف مي كند. زنگن��ه تاكيد ك��رد: بايد جريان 
سرمايه گذاري را زنده نگه داريم تا جريان كار در كشور 
حفظ شود. وي ادامه داد: ميزان سرمايه گذاري ها كمتر 
از نياز كش��ور اس��ت، اگر چه در اين سال هاي تحريم 
كارهاي بزرگي انجام ش��د با اين حال كشور ظرفيتي 
كه در نيروي انساني دارد با اين حجم سرمايه گذاري 
پاسخگو نيست. وزير نفت با اشاره به اينكه طرح هايي كه 
در منطقه پارسيان و كنگان براي افزايش ظرفيت گاز 
داريم، گفت: طرح ضربتي افزايش توليد گاز را داريم . 
اگرچه پيش از اين، زمان اجراي اين طرح ها را به آينده 
موكول كرده بوديم اما رشد مصرف گاز بسيار باالتر از 
برنامه ريزي ها بود، اين طرح ها را تسريع كرديم تا گاز 

مورد نياز تامين شود. 
وي با تاكيد بر اينكه در خصوص توسعه ميدان آزادگان، 
دولت آينده تصميم نهايي را خواهد گرفت افزود: ميدان 
آزادگان بيش از مطالعه اس��ت البته كه اقدام اجرايي 
نيست بلكه ارائه پيش��نهاد فني و مالي براي امضاي 
قرارداد توسعه است و به ۴.۵ ميليارد دالر تامين مالي 
نياز دارد. زنگنه تاكيد كرد: بايد اصل را بر اين بگذاريم كه 
از بازارهاي داخلي اين نياز مالي تامين شود. وي ادامه 

داد: شركت هاي جي سي بايد در بخش نفت فعال شود. 
همچنين شركت هاي اكتشاف توليد مهم هستند اما 
برخي به اسم انقالبي گري گفتند شركت هاي اكتشاف 

توليد گرگ زاده هستند. 
وزير نفت افزود: زحمت زيادي كشيده شد و ۱۷ شركت 

با سطوح توانمندي مختلف شناسايي شدند. وي تاكيد 
كرد: اميدوارم درست عمل شود و شركت هاي ايراني در 
امر معامالت نفت و فرآورده حضور داشته باشند البته 
به دليل تحريم توانستيم شركت هاي بازرگاني را در 
اين زمينه تعريف كنيم و اميدوارم بعد از تحريم بمانند.

زنگنه ادامه داد: اين سه قرارداد بايد با هم پيوند بخورند 
زيرا زماني كه توليد مي كنند روي هم اثر منفي نداشته 
باشند. با وجود تحريم هاي مالي و فناوري فقط با اتكاي 
داخل كار بزرگي كرديم و غرب كارون از توليد ۷۰ هزار 
بشكه به ۴۰۰ هزار بشكه رسيده است. كسي كه يك 
بشكه نفت اضافه كرده باشد معناي اين افزايش توليد 
را مي داند. وي گفت: اگر توليد ميدان آذر را اضافه كنيم 
به ۴۶۰ هزار بشكه رسيده است. اين كارها در شرايط 
تحريم و زماني كه صندوق توسعه پولي نداشت، انجام 
ش��د. به گفته وزير نفت، تحريم كه آمد نه تنها توقف 
نكرديم بلكه به ركوردهاي افتخارآفريني در صنعت 
نفت رسيديم. از همين رو بايد افتخارات خود را بزرگ 
بداريم نه اينكه با دس��ت خودمان خ��راب كنيم. در 
آزادگان اين كار قدم اول است و با فرض اين كه ضريب 

بازيافت اضافه نشود، اين مدل ها ارائه خواهد شد. 
وزير نفت ادامه داد: اكن��ون ضريب بازيافت از ميدان 
آزادگان، ۵.۵ درص��د اس��ت و ۱۰ ميليارد دالر با يك 
درصد افزايش ضريب بازيافت به درآمد كشور اضافه 
مي شود. زمان اين قرارداد ۶ ماه است و اين براي كشور 
افتخاري اس��ت. اگر خارجي هم خواس��تند بيايند، 
مي توانند ملحق شوند. زنگنه گفت: به راحتي مي توانيم 
به ۶.۵ ميليون بشكه توليد نفت در روز برسيم اما اين 
واقعيتي است كه برخي ها نمي خواهند بپذيرند. با اين 
حال هر دولتي كه بيايد بايد توليد نفت را به ۶.۵ ميليون 

بشكه برساند.
وي ادامه داد: در سياس��ت هاي كلي نظام بر افزايش 
تولي��د نفت براي باال بردن قدرت امنيتي و سياس��ي 
كشور تاكيد شده اس��ت. وي افزود: اين وابستگي به 
نفت نيست بلكه استقالل از نفت است. اگر پول نفت 
را در بخش خصوصي س��رمايه گذاري كردند و ثروت 
زيرزميني به ثروت رو زميني تبديل شود ما از بودجه 
نفتي فاصله گرفته ايم. زنگنه موضوع بازار براي نفت 
توليد نيز حل ش��ده دانس��ت و گفت: عراقي كه هيچ  
وقت سه ميليون بشكه نفت توليد نمي كرد اكنون پنج 
ميليون بشكه توليد مي كند و بازار دارد. در واقع به هر 

كاري كه اراده داشته باشيد و تدبير كنيد، مي شود.
وي ادامه داد: من ديگر در صنعت نفت و هيچ كار دولتي 
نخواهم بود اما براي ايران دلم مي سوزد و هر اطالعاتي 
كه مي خواهند مي دهم. به گفته وزير نفت، زمان زيادي 
طول نخواهد كشيد كه كنوانسيون هايي وضع خواهد 
شد كه  توليد نفت كشورها را محدود مي كند، بنابراين 
تا زمان داريم بايد ظرفيت توليد نفت خود را افزايش 
دهيم زيرا محدوديت هاي بين المللي يقه ما را مي گيرد.

بيژنزنگنه،وزيرنفت:

توليد نفت ايران بايد به روزانه ۶,۵ ميليون بشكه افزايش يابد

محمد باركيندو، دبيركل سازمان اوپك روز دوشنبه اعالم كرد كه نفت ايران به صورت منظم و 
شفاف وارد بازارهاي جهاني خواهد شد. به گزارش ايرنا از »رويترز« دبيركل سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت )اوپك( گفت: ورود نفت ايران به بازار مش�كلي ايجاد نخواهد كرد و ما انتظار 
داريم نفت اين كشور به صورت منظم و شفاف وارد بازارهاي جهاني شود.  سازمان اوپك همچنين 

تصميم دارد كه به طرح خود براي افزايش تدريجي ارايه نفت در بازارهاي جهاني ادامه دهد. 
اين سازمان در ماه آوريل پيش بيني كرد كه با وجود افزايش موارد ابتال به كرونا در هند، تقاضا براي 
نفت خام در جهان افزايش يابد، به همين دليل اوپك تصميم گرفت تا بين ماه هاي مه تا جوالي 

روزانه 2.۱ ميليون بشكه نفت خام به بازار ارايه دهد. 
از زمان اين تصميم، قيمت نفت خام در سال 2۰2۱ با ۳۰ درصد رشد به ۷۰ دالر در هر بشكه نزديك 
شده است. اما پيشرفت در مذاكرات هسته اي ايران و احتمال لغو تحريم هاي تهران، باعث كاهش 
قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني ش�د.  در جلسه كميته مشترك فني اوپك كه  برگزار شد، 
كارشناسان پيش بيني كردند در نيمه دوم سال 2۰2۱ تقاضاي جهاني براي نفت تا ۶ ميليون بشكه 
در روز افزايش خواهد يافت.  دو مقام در اوپك همچنين اعالم كردند اين سازمان طرح افزايش 
توليد به صورت مرحله اي و تدريجي خود را فراتر از ماه جوالي ادامه نخواهد داد زيرا هنوز مساله 
توليد و ارايه نفت ايران مشخص نشده است.  سازمان اوپك سال گذشته با كاهش تقاضا در جهان، 

توليد نفت خود را ۹.۷ ميليون بشكه در روز كاهش داد.

اوپك: نفت ايران به صورت منظم و شفاف وارد بازار خواهد شد
بازار نفت

ادامه از صفحه اول

بورسگزينهمناسبسرمايهگذاريدخلهاوخرجهاووعدهها
آيا منش��أ ثروت ايران تنها نفت اس��ت، معدن است، 
گردشگري است؟ يا المان هاي ديگري نيز وجود دارند 
كه بايد شناسايي ش��وند. در كشور ما بيشتر توجه ها 
به سمت هزينه كرد، داشته هاي كشور است و كمتر 
جرياني وجود دارد كه براي ايجاد ثروت برنامه ريزي 
داشته باشد. اقتصاد ايران بايد به سمت گفتمان سازي 
در خصوص ثروت س��ازي ب��رود. مطالب��ات مردم از 
حاض��ران در انتخابات نيز بايد اين باش��د كه به جاي 
وعده هاي خطرناك، مشخص كنند چه راهبردهاي 
اجرايي براي ثروت س��ازي دارند؟ همان نكته اي كه 
توماس بن هوكر در كتاب منش��أ ثروت به آن اش��اره 
مي كند و نقشه راهي ترسيم مي كند در اين خصوص كه 
جوامع مختلف چگونه قادر خواهند بود، ظرفيت هاي 
تازه اي براي ثروت سازي و ايجاد ارزش افزوده از منابع 
موجود تدارك ببينند. وقتي يك چنين گفتماني در 
جامعه ايجاد ش��د و ظرفيت هاي فكري و عملي براي 

تحقق آن فراهم شد، مهارت هاي الزم به جوانان و اقشار 
مختلف براي ايجاد اين ثروت منتقل خواهد شد. زماني 
كه جوانان اين مرز و بوم ظرفيت هاي الزم را به دست 
آورند، ديگر نيازي نخواهند داشت كه فرد يا جرياني 
از راه برس��د و به آنها وعده چند صد هزار تومان يارانه 
نقدي بدهد و با اين وعده هاي خطرناك عقل و هوش 
آنها را بربايد. ما نيازمند يك چنين سياس��تمداراني 
هستيم كه ابتدا خودشان درك كرده باشند كه راه هاي 
ثروت آفريني چيس��ت و بعد به اقشار عمومي جامعه 
اين آگاهي را منتقل كنند. با اين توضيحات معتقدم 
مهم ترين وعده اي كه يك نامزد انتخاباتي مي تواند به 
مخاطبان خود ارايه كند، راهكارهاي عملياتي براي به 
وجود آوردن اين مهارت هاي ثروت آفريني اس��ت.نه 
وعده هايي گنگ از افزايش يارانه هاي نقدي يا پرداخت 
تسهيالت كالني كه خانواده ها را بيشتر گرفتار مي كند 

تا اينكه آنها را به رستگاري برساند.

بازار س��هام باش��د كه مي توان گفت عاملي است كه 
به طور چشمگيري روي بازار اثر مي گذارد.

سهامداران حقوقي شركت ها بايد تالش كنند تا از 
عرضه هاي بي رويه خودداري كنند و اعتماد مردم 
را نسبت به بازار سرمايه جلب كنند تا در كوتاه مدت 
يك پايداري در ب��ازار صورت بگيرد، اما با اطمينان 
مي توان گفت امس��ال، بازار سرمايه بهترين گزينه 
براي سرمايه گذاري خواهد بود. بحث هاي بنيادي 
بازار سرمايه در رابطه با شركت هاي صادرات محور 
و بزرگ صادق اس��ت كه ميزان ف��روش آنها به نرخ 
جهاني و نرخ دالر بستگي دارد كه ما شاهد افزايش 
نرخ ه��اي جهان��ي و پاي��داري دالر در قيمت هاي 
حال حاضر هس��تيم، بنابراين اولي��ن گزينه براي 
سرمايه گذاري شركت هاي صادرات محور هستند 
و كااله��اي اساس��ي را تولي��د مي كنن��د و بعد از 
گش��ايش هاي سياس��ي، گروه خودرو و بانك هم 

با توجه به اصالح قيمت ش��ديد خ��ود، گزينه هاي 
مناسبي هستند. در حال حاضر شركت هاي سودِده 
و بنيادي حاضر در بازار سرمايه، از نظر توليد و فروش 
در وضعيت بس��يار خوبي قرار دارند و اصالح قيمتي 
بس��يار خوبي داشتند.در بسياري از س��هام، با وضع 
قانون دامنه نوس��ان نامتقارن، نقد شوندگي كاهش 
يافت، البته چند روزي است كه دامنه نوسان متقارن 
ش��ده و مطمئنًا اين تصميم بر روند بازار سرمايه اثر 
مي گذارد و بر اين اساس ما شاهد ورود سرمايه گذاران 
كوتاه مدت به بازار س��رمايه خواهيم بود.در روزهاي 
پيش رو، با انتشار گزارش سه ماهه شركت ها مواجه 
هستيم كه به علت نرخ هاي جهاني، افزايش نرخ دالر و 
فروش شركت ها، ازنظربنده گزارش هاي بسيار خوبي 
منتشر خواهد شد. بنابراين انتظار مي رود كه آهسته 
و پيوسته، شاهد برگشت بازار سرمايه به خصوص در 

سهام بنيادي باشيم.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 23 هزار و 800 تومان، قيمت 
يورو 29 هزار و 150 توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 580 
تومان اعالم ش��ده اس��ت.نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
دوش��نبه با 662 تومان كاهش نس��بت به روز گذشته به 
رقم 23 ه��زار و 299 تومان رس��يد.قيمت فروش يورو با 
۷16 تومان كاهش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 28 
هزار و 39۴ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 22 هزار و 
838 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز2۷ هزار و 832 تومان 
بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي23 
ه��زار و 51۷ تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و ۷31 تومان 
اعالم ش��د. همچنين نرخ خريديورو در اين بازار 28 هزار 
و 668 تومان و نرخ فروش آن ني��ز28 هزار و 929 تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت2۴ هزار و 92۴ تومان فروخت��ه و حواله دالر به 

قيمت20 هزار و ۴۴5 تومان معامله شد. 

    سكه ۱۳۰ هزار تومان ارزان شد
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )دوشنبه، 
دهم خردادماه( در بازار تهران با كاهش 130 هزار توماني 
نس��بت به روز كاري گذش��ته به رقم 10 ميليون و ۷60 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز10 
ميليون و ۷00 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه 
بهار آزادي6 ميليون تومان، ربع سكه سه ميليون و 900 
هزار تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 300 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي18 عيار به يك ميليون و 85 هزار تومان رسيد. قيمت 
مثقال طال نيز چهار ميليون و ۷03 هزار تومان شد.همچنين 
هر اونس جهاني طال نيزيك هزار و 905 دالر و 95 سنت 
فروخته شد.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: به علت 
پايين آمدن نرخ ارز در مقايسه با ديروز، شاهد كاهش قيمت 
طال و سكه در بازار هستيم.محمد كشتي آراي با بيان اينكه 
انس جهاني1905 دالر قيمت گذاري ش��ده است افزود: 
هم اكنون هر قطعه س��كه طرح جديد10 ميليون و ۷80 
هزار تومان، سكه طرح قديم10 ميليون و 650 هزار تومان، 
نيم سكه 5 ميليون و 950 هزار تومان، ربع سكه3 ميليون و 
950 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و 350 هزار تومان 
به فروش مي رس��د.هر مثقال طال ۴ ميليون و ۷20 هزار 
تومان و هر گرم طالي18 عيار نيزيك ميليون89 هزار و 

500 تومان فروخته مي شود.

    دالر كاهشي شد
قيمت طال و سكه در بازار تهران با كاهش همراه شده است 
كه از جمله داليل سير نزولي قيمت ها در اين بازار، كاهش 
قيمت و افزايش عرضه ارز در بازار است.نوسان قيمت در 
بازار ارز درحال��ي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتش��ار 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 23-22 هزار تومان جا خوش 
مي كند.   در صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به 

روز كاري قبل كاهش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت 
ف��روش دالر 23 هزار و 299 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 22 هزار و 838 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز مع��ادل 28 هزار و 39۴ تومان و قيمت 
خريديورو نيز 2۷ هزار و 832 تومان اعالم ش��ده است.

نرخ خريد و ف��روش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و 
بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

    ۱۲۲ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
طبق اعالم بانك مركزي در سامانه نيما122 ميليون دالر 
و با ميانگين م��وزون نرخ دالري20 ه��زار و 3۴۴ تومان 
معامله شد.يكشنبه - در سامانه نيما حدود 318 ميليون 
دالر ب��ه صورت حواله به منظور تامين ارز واردات كش��ور 
عرضه ش��د. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در 
واردات كش��ور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه 
نخست سال 9۷ 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 كااله��اي 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.

    ثبات قيمت طالي جهاني باالتر از ۱۹۰۰ دالر
قيمت طال روز دوشنبه پس از افزايش بيش از حد انتظار 
قيمت هاي مصرف كننده در اياالت متحده در ماه آوريل و 
حمايت از اين فلز گرانبها به عنوان حفاظ تورمي، باالتر از 
سطح كليدي1900 دالر ثابت ماند.قيمت هر اونس طالي 
اسپات ثابت بود و به 1903.25 دالر رسيد. معامالت آتي 
طالي اياالت متحده نيز با 0.1 درصد افزايش به 190۷ دالر 
در هر اونس رسيد. قيمت هاي مصرف كننده اياالت متحده 
در ماه آوريل افزايش داشته و با اندازه گيري تورم كه از هدف 
دو درصد فدرال رزرو رد شده، بيشترين سود ساالنه خود 

را از سال 1992 ثبت كرده است. سود اوراق 10 ساله خزانه 
داري امريكا به 1.593 درصد كاهش يافته و هزينه نگهداري 
طالي بدون بهره را كاهش داده است. روز جمعه كاخ سفيد 
طرح بودجه 6 تريليون دالري را به كنگره ارسال كرد كه 
افزايش هزينه زيرساخت ها، آموزش و مقابله با تغييرات 
اقليمي را شامل مي شود.روز دوشنبه سهام هاي آسيا براي 
هفته س��وم در حال افزايش است، با وجودي كه آمارهاي 
شغلي اياالت متحده احتمال بازگشت استخدامي در ماه 
مي را نشان داده و بهبود اقتصاد جهاني به خوبي پيش رود.

SPDR Gold Trust، بزرگ ترين صندوق قابل معامله در 
بورس با پشتيباني طال گفت كه دارايي هاي آن با كاهش 0.1 
درصدي از 10۴۴.08 تن در روز پنجشنبه به 10۴3.21 
تن در روز جمعه رس��يده است. در هفته گذشته تقاضاي 
طال در هند، دومين مصرف كننده بزرگ، بس��يار ناچيز 
بود، با اينكه بيشتر فروشگاه هاي طال و جواهر هنوز براي 
COVID-19 تعطيل هستند و فروشندگان مجبور به 
ارايه تخفيف هاي زياد هستند. توليدات صنعتي ژاپن در ماه 
آوريل افزايش يافت و اين امر به توليد ماشين آالت الكتريكي 
كمك كرد، توليد كنندگان هم از بهبود تمايل براي كاالهاي 
اياالت متحده و چين بهره مند شدند.هر اونس پاالديوم با 0.2 
درصد كاهش به 2819.1۴ دالر رسيد، نقره با 0.2 درصد 
افزايش به 2۷.9۴ دالر رسيد و پالتين با 0.5 درصد افزايش 
به 1182.۷۴ دالر رس��يد. قيمت هر اون��س طال با 0.25 
درصد افزايش به 1908 دالر و 51 سنت رسيد. به گزارش 
رويترز، به دنبال تضعيف دالر و افت سوددهي اوراق قرضه 
دولت امريكا قيمت طال شاهد افزايش بود و در مسير ثبت 
بهترين عملكرد ماهانه از جوالي 2020 قرار گرفت. افزايش 
فشارهاي تورمي موجب افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري 
در بازار طال شده است.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.25 درصد افزايش به 1908 دالر و 51 سنت رسيد. 
قيمت طال از ابتداي م��اه جاري ميالدي تاكنون حدود 8 
درصد رشد را تجربه كرده است. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي براي تحويل در ماه آگوس��ت هم با 0.3۷ درصد رشد 
به 1912 دالر و 30 سنت رسيد.استفن اينز تحليلگر بازار 
طال در موسسه مديريت دارايي اس پي اي در اين باره گفت: 
»بخش عمده رشد قيمت طال مرهون نگراني ها از افزايش 
تورم و كاهش سوددهي اوراق قرضه است.« وي افزود: »از 

سوي ديگر ارزش دالر پايين آمده و اين مساله به سود قيمت 
طالست. معامله گران در بازار طال اكنون منتظر فتح قله 

2000 دالري هستند.«
شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي رقيب شاهد 0.1 
درصد بوده است. اين در حالي بود كه سوددهي اوراق قرضه 
ده ساله دولت امريكا روز جمعه به 1.593 درصد كاهش 
يافت و س��بب پايين آمدن هزينه فرصت سرمايه گذاري 
در بازار طال شد.آمارهاي منتشر شده در روز جمعه نشان 
داد كه قيمت هاي مصرف كننده در امريكا طي ماه آوريل 
رشد داشته و برخي شاخص ها نشان مي دهد كه نرخ تورم 
از هدف گ��ذاري 2 درص��دي فدرال رزرو فرات��ر رفته و به 
باالترين رقم از سال 1992 رسيده است. آمارهاي اخير از 
رشد قيمت ها در امريكا و انگليس به نفع بازار طال تمام شده 
زيرا بسياري از سرمايه گذاران بازار فلز زرد را محل امني براي 
در امان نگه داشتن دارايي هاي خود از گزند تورم مي دانند.

    بزرگ ترين رشد ماهانه قيمت طال
 از تابستان گذشته

قيمت طال در معامالت روز دوشنبه افزايش يافت و تحت 
تاثير دالر ضعيف تر و بازده پايين تر اوراق قرضه در مسير ثبت 
بزرگ ترين رشد قيمت ماهانه از ژوييه سال 2020 قرار دارد.

به گزارش ايسنا، بهاي هر اونس طال براي تحويل فوري0.2 
درصد افزايش يافت و به 1906 دالر و 91 س��نت رسيد. 
در بازار معامالت آتي امريكا، ه��ر اونس طال با 0.3 درصد 
افزايش، به 1913 دالر و 10 سنت رسيد. طال از ابتداي ماه 
مه تاكنون حدود هشت درصد رشد قيمت داشته است.به 
گفته استفن اينس از شركت مديريت دارايي SPI، طال از 
نگراني هاي تورمي و افت بازده اوراق قرضه قدرت گرفته 
است. دالر ضعيف مانده و اين موضوع تا حدودي از قيمت 
طال پشتيباني كرده اس��ت. خريداران طال اكنون به مرز 
2000 دالر چشم دوخته اند و اكثرا تصور مي كنند كه قيمت 
طال باالتر خواهد رفت.شاخص دالر در برابر سبدي از ارزهاي 
رقيب0.1 درصد كاهش يافت و بازده اوراق خزانه 10 ساله 
امريكا روز جمعه به 1.593 درصد رسيد و هزينه نگهداري 
طال كه دارايي بدون بازدهي است را كمتر كرد. آماري كه 
روز جمعه منتشر شد نشان داد قيمت هاي مصرفي امريكا 
در آوريل افزايش پيدا كرده و شاخص تورم از هدف دو درصد 
بانك مركزي امريكا عبور كرده و بزرگ ترين رشد ساالنه را 
از سال 1992 داشته است. طال كه همواره به عنوان پناهگاه 
امن دارايي شناخته مي شود، از آمارهاي اخيري كه افزايش 
قيمت ها در امريكا و انگليس را نشان مي دهند، سود برده 
است.بر اساس گزارش رويترز، سرمايه گذاران اكنون منتظر 
آمار اشتغال ماهانه بخش غيركشاورزي امريكا در روز جمعه 
هستند و پيش بيني مي شود اين آمار رشد 650 هزار شغل 
جديد در ماه مه را نشان دهد.آوتار ساندو، مدير ارشد كاال در 
شركت فيليپ فيوچرز در يادداشتي نوشت: در بخش فني 
قيمت باالي1915 دالر و 60 سنت نشان دهنده ازسرگرفته 
شدن روند صعودي به سمت 1950 دالر است و حمايت 
قوي در س��طوح 18۷5 دالر و 1850 دالر وجود دارد. در 
بازار ساير فلزات ارزشمند، هر اونس پاالديم براي تحويل 
فوري با 0.۴ درصد افزايش، 283۷ دالر و ۴8 سنت معامله 
شد اما در مسير ثبت نخستين كاهش ماهانه در چهار ماه 
گذشته قرار گرفت.هر اونس پالتين براي تحويل فوري با 
0.6 درصد افزايش، به 118۴ دالر و 69 س��نت رسيد. هر 
اونس نقره براي تحويل فوري با 0.5 درصد افزايش، به 28 

دالر و سه سنت رسيد.

يادداشتاخبار
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موافقت دولت
با پايان مسووليت همتي

هيات وزيران با توجه به ورود همتي به عرصه تبليغات 
انتخابات رياست جمهوري، با خاتمه مسووليت ايشان در 
سمت رياست كل بانك مركزي موافقت كرد.به گزارش 
دفتر هيات دولت، هي��ات وزيران با توجه به ورود آقاي 
دكتر همتي به عرصه تبليغات انتخابات رياست جمهوري 
ك��ه مانع از حضور كافي وي در بان��ك مركزي و ايفاي 
وظايف و مسووليت هاي خطير رييس كل در حوزه هاي 
حساس پول و ارز مي شود، با خاتمه مسووليت ايشان 
در سمت رياست كل بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران موافقت كرد. آقاي دكتر كميجاني، قائم مقام بانك 
مركزي، از اين پس و مطابق قان��ون، تمامي وظايف و 
اختيارات رييس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران را برعهده خواهد داشت.هيات وزيران همچنين 
از خدمات و زحمات آقاي دكتر همتي در طول دوران 

تصدي رياست وي بر بانك مركزي تقدير و تشكر كرد.

ناظران مجلس
در كميته نظارت بر اوراق

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، سيدكاظم موسوي 
و مجتبي رضاخ��واه را به عنوان اعضاي ناظر در كميته 
نظارت بر نحوه انتشار اوراق اسالمي انتخاب كردند. در 
جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسالمي »علي 
نيكزاد« كه رياست جلسه را بر عهده داشت، نتايج آراي 
انتخابات ناظر در كميته نظارت بر نحوه انتش��ار اوراق 
اسالمي را قرائت كرد.بر اين اساس و با راي نمايندگان، 
»سيدكاظم موسوي« عضو كميسيون اقتصادي با 86 
راي و »مجتبي رضاخواه« عضو كميسيون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس با ۷1 رأي به عنوان ناظران در كميته 

نظارت بر نحوه انتشار اوراق اسالمي انتخاب شدند.

هر فرد چند كارت هديه 
مي تواند بگيرد؟

س��قف صدور كارت هديه در تمام بانك ها معادل دو 
ميليون تومان است كه با مراجعه به كيوسك، هر فرد 
در طول شبانه روز مي تواند پنج كارت هديه دريافت 
كند اما شرايط و ميزان دريافت اين كارت با مراجعه 
به شعب بانك ها متفاوت است. اين اواخر گفته هايي از 
سوي مشتري يك بانك خصوصي مطرح شد كه براي 
دريافت10 كارت هديه به شعبه  مراجعه كرده اما موفق 
به دريافت آن نش��ده است.  پس از طرح اين موضوع، 
پيگيري ها نشان داد كه در هر شبانه روز هر فرد حقيقي 
با مراجعه به كيوسك بانك ها مي تواند معادل پنج كارت 
هديه دريافت كند.  همچنين، در برخي از موسسات 
اعتباري دريافت وجه براي صدور كارت هديه به صورت 
غيرشتابي امكان پذير است اما كارت هديه اي كه بدون 
مراجعه به شعب و غير حضوري صادر مي شود براي 
جلوگيري از كالهبرداري هاي احتمالي پنج روز بعد 
از صدور امكان انجام تراكنش دارد. عالوه براين، طبق 
آخرين بخشنامه بانك مركزي سقف صدور كارت هديه 
معادل دو ميليون تومان است.   اما براي پاسخ به اينكه آيا 
مراجعه حضوري به شعب براي دريافت كارت هديه در 
طول شبانه روز با محدوديتي از نظر تعداد مواجه است 
يا خير؟ بانك شهر به ايسنا توضيح داد كه محدوديتي 
در اين زمينه وجود ندارد و فردي كه نتوانسته است، 
10 كارت هديه دريافت كند ممكن است به شعبه اي 
مراجعه كرده باشد كه سيستم آن قديمي بوده است 
و نمي توانسته اين تعداد كارت را صادر كند. از سوي 
ديگر، طبق اطالعات دريافتي اگر درخواست صدور 
كارت هديه در شعبه از پنج تا بيشتر شود، بايد كارمند 
بانك به خزانه نامه بزند تا ميزان مورد نظر صادر شود 
كه مقداري زمان مي برد اين فرآيند طي شود.  البته اين 
نكته حائز اهميت است كه صدور تعداد كارت هديه در 

بانك هاي مختلف متفاوت است.

روز خوب ارزهاي ديجيتالي
ارزش بيشتر ارزهاي ديجيتالي مهم در بازار افزايش پيدا 
كرد. به گزارش سي ان بي سي، با افزايش ميزان شكايات از 
كالهبرداري هاي صورت گرفته بر پايه شبكه هاي انتقال 
ارزهاي ديجيتالي، بسياري از بانك هاي مشهور انگليسي 
از جمله باركلي اعالم كرده اند امكان انتقال وجه از طريق 
پلتفرم هاي ارزهاي ديجيتالي نظير بايننس و سوييس 
بورگ را به حال تعليق درآورده اند. در هنگ كنگ هم 
قرار است اختيارات دولت و مقامات قضايي براي دريافت 
اطالعات از صرافي هاي ارزهاي ديجيتالي افزايش پيدا 
كند و صرافي هاي مختلف با جرايم سنگين روبرو شوند.

انتش��ار خبري مبن��ي بر احتم��ال تش��ديد مجدد 
محدوديت ه��ا ب��ر روي اس��تخراج كنندگان ارزهاي 
ديجيتالي در چين مجددا باعث افزايش فشار فروش 
در بازارها ش��ده است. طبق گفته برخي منابع خبري 
چيني، دولت مي خواهد پس از ممن��وع اعالم كردن 
استخراج ارزهاي ديجيتالي، متخلفان را با مجازات هاي 
سنگيني جريمه كند. البته داده ها حاكي از آن است كه 
استخراج كنندگان بيتكوين كماكان تمايل كمي براي 
فروش بيت كوين هاي در اختيار خود دارند.  بيتكوين 
در برخي از ساعات روزهاي گذشته موفق شده تا جايگاه 
خود را در باالي كانال ۴0 ه��زار دالري تثبيت كند. از 
طرف ديگر ميزان ورود ارزهاي ديجيتالي به صرافي ها 
تغييري محس��وس نس��بت به روزهاي قبل داشته تا 
جايي كه براي نخستين بار از 22 آوريل، ميزان خروجي 
بيتكوين از صرافي ها بيشتر از ميزان ورودي بوده است 
بدان معنا كه معامله گران بزرگ انتظار دارند قيمت ها 
به زودي صعودي ش��وند.  مجموع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتال��ي در حال حاضر 1560 ميليارد دالر 
برآورد مي ش��ود كه اين رقم نس��بت به روز قبل 6.۴9 
درصد بيشتر شده است. در حال حاضر 50 درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 1۷ درصد 
در اختيار اتريوم است. بيت  كوين12 سال پيش توسط 
گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد 

شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

مشكالت بيشتر نظام بانكي
با طرح مجلس 

اولويت براي دولت آينده زياد 
است، اما يكي از مواردي كه 
در اين مي��ان مي توان مورد 
اش��اره قرار داد سرو سامان 
دادن به بازار سرمايه است كه 
براي اين كار بايد راهكارهاي 
مناس��بي را مورد توجه قرار 
دهند و اجرايي سازند.مساله 
بعدي سيستم بانكي در كشور است كه متاسفانه از سال 
1380 به اين طرف، يعني زماني كه ش��وراي نگهبان 
با خصوصي ش��دن بانك هاي دولت��ي موافقت نكرد و 
بانك خصوصي ايجاد شد، بناي كجي گذارده شد كه 
براساس آن سيستم بانكي اقتصاد محور براي بنگاه هاي 
ثروتمندان مورد توجه قرار گرفت. طرح اصالح ساختار 
بانك ها كه توسط مجلس ارايه شده، بررسي كارشناسي 
دقيقي ندارد، ودر صورت تصويب نهايي، مسائل نظام 
بانكي بيشتر خواهد ش��د.بانك هاي دولتي هم كه به 
شكل خصوصي در آمدند به جهت فرهنگ سازي صورت 
گرفته، به همان س��متي كه اشاره شد حركت كردند، 
بنابراين سيستم بانكي كشور كه بايد در خدمت اقتصاد 
ملي باش��د و يك رشد متوازن و همه جانبه ايجاد كند، 
در اين مسير قرار نگرفت. به اين معنا كه سيستم بانكي 
بايد هم از نظر درصد سهامداري بخش خصوصي و هم 
كنترل اقليتي بربانك ها ساماندهي شود. اكنون طرحي 
به عنوان اصالح ساختار بانكي در دست مجلس است 
كه درباره آن بررس��ي هاي كارشناسي دقيقي صورت 
نگرفته، فقط در حد الزاماتي كه در ذهنيت برخي وجود 
دارد، پيش مي رود. ظاهرا در پي كوچك تر كردن بانك ها 
هستند، اما در صورت تصويب نهايي آن با بحران بيشتري 
روبرو خواهيم شد.  خصوصي سازي بحث بعدي است كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد. خصوصي سازي به معناي اخذ 
تصميمات يا برخورد اشتباه نيست، زيرا در اين حالت 
عقيم باقي خواهد ماند و اقتصاد دچار يك سردرگمي 
مي شود. حدود ۷0 درصد توليد ناخالص ملي در دولت 
و بخش هاي دولتي قرار دارد و 30 درصد به بخش هاي 
خصوصي ارتباط پيدا مي كند، بنابراين انتظار مي رود 
كه مالكيت خصوصي رسميت يابد و مورد حمايت قرار 
گيرد و محور توسعه به حساب مي آيد. ابهاماتي در بخش 
خصوصي وجود دارد كه بايد برطرف شود. تمام مديراني 
كه در اين بخش فعال هستند در مظان اتهام قرار دارند 
يا اينكه زنداني هستند. الگويي كه در كشورهاي موفق 
و پيشرفته انجام گرفت بايد مورد توجه قرار گيرد. آگاه 
هستيم كه اقتصاد در تمام دنيا ابتدا دولتي بوده و سپس 
بر حسب ضرورت و الزام به سمت خصوصي شدن پيش 
رفته است.  الگوهاي بسيار خوبي در اروپا، كره و حتي در 
چين در زمينه خصوصي سازي وجود دارد، بنابراين نياز 
است تا يك الگوي مناسب در نظر گرفته شود و اقتصاد 
به اين سمت حركت كند تا دولت بتواند با واگذاري سهام 
از تصدي گري خارج و به طرف سياست و سرمايه گذاري 
در بخش هاي مختلف وارد شود.سياست ارزي و ترقي 
پول ملي با در نظر گرفتن اين موارد بايد به سرانجام برسد، 
زيرا در نهايت به رش��د اقتصادي و باال رفتن ارزش پول 
ملي خواهد انجاميد، موضوعات فوق الزامات ساختاري 

اقتصاد به حساب مي آيد.

همتي: مديون »روحاني« هستم
عبدالناصر همتي بع��د از بركناري از رياس��ت بانك 
مركزي گفت: مديون روحاني هستم.عبدالناصر همتي 
بعد از بركناري توسط هيات وزيران، در پيامي نوشت: 
كنار گذاشتن بنده از اختيارات رييس جمهور است. 
بابت اعتمادش��ان به خصوص در يكسال اول خدمتم 
متشكرم.وظيفه من دفاع از اصالح روندهاي اشتباه و 
مخالف رويه علم اقتصاد است. اميدوارم بابت اين انجام 
وظيفه از من مكدر نشده باشند.من هم مثل همه مردم 

به خاطر دفاع ايشان از برجام مديون ايشانم.

سرمايه صرافي ها
۲۵ ميليارد تومان شد

حداقل مبلغ سرمايه به منظور تأسيس و فعاليت صرافي 
تضامني و ص�رافي وابس�ته ب�ه موسسات اعتباري در 
استان تهران و شهرهاي بزرگ )اصفهان، اه�واز، تبري�ز، 
ش�يراز، كرج، مشهد، قم و اروميه( مبلغ 250 ميليارد 
ريال و در س�اير ش�هرها مبل�غ130 ميليارد تعيين شد. 
همچنين در شركت هاي صرافي  وابسته به موسسات 
اعتباري، مجموع تعهدات مالي ناشي از حواله هاي صادره 
به مشتريان در هر زمان، حداكثر به ميزان مبلغ مورد 
تعهد مندرج در تأييديه هيات مديره موسسه اعتباري 
مبني بر ايفاي كامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافي  
وابسته خواهد بود.  عالوه بر اين، تأسيس شعبه توسط 
شركت هاي صرافي وابس��ته به موسسات اعتباري در 
صورت تأمين سرمايه براي تأسيس هر شعبه به ميزان۷5 
درصد حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس صرافي بر 
اساس محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال 
سابقه فعاليت مجاز، تأييد عملكرد صرافي توسط بانك 
مركزي و با كسب مجوز از بانك مركزي ممكن خواهد 
بود.  مضافاً اينكه، ايجاد باجه توسط شركت هاي صرافي 
وابسته به موسسات اعتباري صرفًا براي انجام عمليات 
خريد و فروش نقدي ارز به صورت موقت منوط به كسب 
موافقت بانك مركزي، پيش بيني شده است. از ديگر اهم 
احكام مقرر در دستورالعمل مذكور آن كه؛ از  اين  پس 
تصدي س��مت مديرعامل در شركت صرافي و تمديد 
دوره مسووليت وي منوط به أخذ تأييديه صالحيت از 
بانك مركزي است. ضمن آنكه انجام هرگونه عمليات 
صرافي در بسترهاي معامالتي برخط داخلي و استفاده 
از رمزارزهاي استخراج شده داخلي براي واردات، صرفًا 
بر اساس ضوابط ابالغي بانك مركزي، امكان پذير است 
و اعطاي هرگونه تسهيالت توسط موسسات اعتباري به 

شركت صرافي ممنوع است. 

سكه۱۳۰هزارتومانارزانشد

كاهشبيشاز۶۰۰تومانينرخدالر
كاهش قيمت طال و سكه در بازار

حمايت از واحدهاي توليدي با استفاده از بيمه اعتباري

ايفايتعهداتدرزمينهافزايششفافيتتراكنشهايبانكي
قطع۲,۵ميليونابزارپرداختالكترونيكيبيهويتتوسطبانكمركزي

رييس كل بيمه مركزي با بيان اينكه بيمه اعتباري منجي 
واحدهاي توليدي است، گفت: با ارايه بيمه هاي اعتباري، 
ريس��ك عدم وصول يا تاخير در وصول مطالبات كاهش 
مي يابد. غالمرضا سليماني افزود: موسسات و شركت ها، 
كاال و خدمات را اقس��اطي به فروش مي رس��انند، اگرچه 
از مش��تريان وثيقه مي گيرند، اما باز هم با ريسك وصول 
نشدن مطالبات خود يا خسارت ناشي از تاخير در وصول 
آن روبه رو هس��تند، به همين منظور بيمه مركزي براي 
جبران اين خسارت، بيمه هاي اعتباري را ايجاد كرده تا اين 
ريسك ها را پوشش دهد. وي خاطرنشان كرد: در واقع بيمه 
مركزي با ارايه بيمه هاي اعتباري، ريس��ك عدم وصول يا 

تاخير در وصول مطالبات را كاهش مي دهد و از اين طريق 
حمايت از واحدهاي توليدي را در دستور كار خود قرار داده 
است. سليماني درباره حمايت از فعاليت هاي حوزه توليد و 
كسب وكار در كشور گفت: در بخش كمك به توليد كشور 
و در راستاي شعار سال مبني بر سال »توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها« برنامه هاي خوبي با محصوالت جديد در 
صنعت بيمه مركزي ايجاد شده است كه اميدواريم مثمر 
ثمر باشد. رييس كل بيمه مركزي بيان داشت: يكي از اين 
محصوالت جديد بيمه اعتباري است، به عبارتي افرادي كه 
محصولي را خريد مي كنند براي توليدكننده ها مهم است 
كه بتوانند با فروش كاال و خدمات خود، مطالبات ش��ان را 

وصول كنند و اگر به هر دليلي خريداران قدرت پرداخت 
آن را نداشته و مطالبات وصول نشود، شركت هاي بيمه اي 
اين مطالبات را در قالب بيمه اعتباري پرداخت مي كنند. 
وي با بيان اينكه پرداخت اين مطالباِت توليدكنندگان و 
بيمه اعتباري آن به صورت گروهي اس��ت، اظهار داشت: 
بيمه نامه اعتباري، براي يك موضوع مش��خص اعتباري 
يا فروش اقس��اطي و به صورت گروهي صادر مي شود، به 
واس��طه آن بيمه گذار نمي تواند به صورت گزينشي فقط 
براي برخي از اعتبارگيرندگان يا مشتريان خود بيمه نامه 
صادر كند. رييس كل بيم��ه مركزي ادامه داد: همچنين 
براي همه ش��ركت هاي پيمانكاري داراي پروژه كه براي 

آغاز يك طرح يا پ��روژه  به انجام تعهد يا همان ضمانت ها 
نياز دارند همانند بانك ها كه طبق روال معمول ضمانتنامه 
بانكي وجود دارد، موسسات تضمين براي ضمانتنامه هاي 
بيمه اي تاسيس مي شود كه همانند ضمانتنامه بانكي قابل 
قبول است. سليماني با بيان اينكه همانند ضمانتنامه هاي 
بانكي، اين ضمانتنامه بيمه اي نيز اثرگذار است، تصريح كرد: 
همان گونه كه شركت ها براي ُحسن انجام كار، ضمانتنامه 
بانكي از كارفرماي��ان مي خواهند، از اين پس ضمانتنامه 
بيمه اي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. وي اظهار داشت: 
ضمانتنامه بيمه اي به اندازه ضمانتنامه هاي بانكي ارزش 

دارد و تعهدآور است و از نظر قانون قابل قبول است.

بانك مرك��زي اعالم كرد: اين بانك با عامليت ش��ركت 
ش��اپرك در راس��تاي اجراي ماده 11 قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و س��امانه موديان، تاكنون 2.5 ميليون ابزار 
پرداخت الكترونيك��ي را كه فاقد اطالعات هويتي كامل 
يا نقص در مدارك شناسايي بوده اند، از شبكه پرداخت 
الكترونيكي كش��ور قطع كرد. اين بانك اعالم كرد: همه 
تكاليف قانوني خود را در حوزه افزايش شفافيت و نظارت 
بر تراكنش هاي بانكي انجام داده و در راستاي شفافيت 
هرچه بيشتر تراكنش هاي بانكي50 پروژه مختلف را در 
دست اجرا دارد. از آنجايي كه گزارش هاي تهيه شده در 
كميسيون هاي مجلس شوراي اسالمي به طور معمول 
براي قرائت در صحن علني در نوبت انتظار قرار مي گيرند، 
در مواردي اتفاق مي افتد ك��ه محتواي اين گزارش ها با 
ميزان پيشرفت پروژه ها و اقدام هاي انجام شده در زمان 
حاضر همخواني نداش��ته و نياز به به روزرس��اني دارند.  
برپايه اين گزارش، طبق اع��الم بانك مركزي اين بانك 
همه تكاليف قانوني خود را در حوزه افزايش ش��فافيت و 
نظارت بر تراكنش هاي بانكي انجام داده و توسط نهادها 

و بخش هاي ديگر حاكميت در حال بهره برداري از نتايج 
اقدام هاي بانك مركزي و اطالعات سامانه هاي اين بانك 
هس��تند.  روابط عمومي بانك مركزي درباره اقدام هاي 
انجام شده در اين بانك در زمينه هاي مختلف اعالم كرد: 
عالوه بر اين، اطالعات مرتبط با حدود هش��ت ميليون و 
۴00 هزار ابزار پرداخت الكترونيكي در بهمن ماه س��ال 
گذشته در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته تا اين 
سازمان ضمن بررس��ي اين اطالعات نسبت به تشكيل 
خودكار پرونده مالياتي براي اين پذيرندگان اقدام كند. 
اين در حالي اس��ت كه از بيس��تم دي ماه سال گذشته، 
تعريف هر پايانه پذيرندگي ب��راي متقاضيان ابزارهاي 
پرداخ��ت الكترونيكي اع��م از درگاه پرداخت اينترنتي 
و دس��تگاه كارتخوان فروشگاهي مش��روط به ارايه كد 
رهگيري مالياتي از س��وي متقاضي ابزار پرداخت شده 
اس��ت و همه پايانه هاي تعريف ش��ده از آن تاريخ به بعد 
داراي كد رهگيري مالياتي هستند. اين فرآيند در حال 
حاضر به صورت خودكار انجام مي شود.بنابر اين گزارش، 
همان گونه كه موعد اجراي قانون جديد چك از زمستان 

سال گذشته به ابتداي س��ال 1۴00 تغييريافت، بانك 
مركزي جمهوري اس��المي ايران نيز با مالك قرار دادن 
اين موعد جديد، اجراي قان��ون را از موعد اول فروردين 
س��ال 1۴00 آغاز كرده است. پيامد شروع اجراي قانون 
جديد چك تا پايان ارديبهشت ماه امسال، نخست اينكه 
تعداد چك هاي صيادي ثبت شده در سامانه پيچك به 
يك ميليون فقره رسيده است. نسبت چك هاي برگشتي 
به وصولي در سامانه پيچك از ابتدا تا 26 ارديبهشت سال 
جاري حدود 9 درصد بوده كه در مقايس��ه با دوره مشابه 
در سال هاي98 و 99 كاهش داشته است، همچنين در 
ارديبهشت ماه گذشته افزون بر 12.2 ميليون برگه چك 
صيادي صادر ش��ده اس��ت. معاونت فناوري هاي نوين 
بانك مركزي در توضيح ساير اقدام هاي مرتبط با حوزه 
ش��فافيت تراكنش هاي بانكي، اعالم كرد: بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران در راستاي ش��فافيت هرچه 
بيشتر تراكنش هاي بانكي50 پروژه مختلف را در دست 
اجرا دارد. يكي از اين پروژه ها، راه اندازي سامانه »نهاب« 
است كه با عملياتي ش��دن آن تراكنش هايي كه هويت 

صادركننده يا دريافت كننده وجه طي آنها نامعلوم هستند، 
انج��ام نمي گيرند و ناموفق خواهند بود.س��امانه نهاب، 
س��امانه اي يكپارچه حاوي اطالعات هويتي مشتريان 
است كه تخصيص شماره شناسايي منحصر به فرد براي 
هر يك از افراد جامعه را در ش��بكه بانكي ميسر مي كند.

اكنون اگر اطالعات هويتي صاحب يك حساب بانكي در 
سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراكنش هاي ساتنا و پايا از 
مبدا آن حساب برگشت مي خورد و صاحب حساب قادر 
به ثبت يا تاييد چك در سامانه صياد نيز نيست.  با اين اقدام 
تعداد حساب هايي كه كد يا شناسه ملي صاحب حساب در 
سامانه نهاب ثبت نشده به شدت كاهش پيدا كرده است و 
به كمتر از يك دهم درصد رسيده است. بزودي و در مرحله 
نهايي اين پروژه، انجام تراكنش بدون هويت در همه شبكه 
بانكي ممنوع خواهد ش��د. بانك مركزي س��ال گذشته 
اقدام هاي مختلفي همچون ادغام بانك هاي وابس��ته به 
نيروهاي مسلح،  حذف كارت هاي بانكي و توسعه پرداخت 
موبايلي، انتشار گواهي »گام« براي تامين اعتبار بنگاه هاي 

توليدي و موارد ديگري را انجام داد.

سيد بهاءالدين حسيني هاشمي



گروه بازار سرمايه|
معامالت بازار س��رمايه بازهم روي خوش به سهامداران 
نش��ان نداد و طي روز گذش��ته پس از گذشت چند روز 
روند صعودي شاهد نزول 0/9 شاخص بازار سهام بوديم. 
تاالر شيشه اي چهار روز متوالي به طور ويژه اي سبزپوش 
شد و شاهد روند بسيار معقول دادوستدها در بازار بوديم 
اما در پنجمين روز، روند گذش��ته خود را به سهامداران 
نشان داد و شاهد سرخ پوشي شاخص كل بوديم. بسياري 
از كارشناس��ان بازار براين عقيده اند ك��ه عوامل بنيادي 
همانند نرخ هاي جهاني، افزايش نرخ ارز، عوامل سياسي 
چون انتخابات رياس��ت جمهوري و درنهايت مذاكرات و 
تحريم ها باعث شده كه وضعيت بازار تغيير كند و شاهد 
صعودي كوتاه م��دت و ن��زول گاها بلندم��دت در بازار 
باشيم. بااين حال تحليلگران بازار براين عقيده اند گرچه 
اصالح قيمت س��هام بخش عمده اي از شركت ها خيلي 
وقت پيش تمام ش��ده اس��ت اما بازار تا رسيدن به تعادل 
و رش��د فاصله دارد و همچنان باي��د منتظر ماند. عوامل 
مختلفي بر روي بورس و معامالت آن تأثير مي گذارند اما 
اين روزها احواالت انتخابات رياست جمهوري و سخنان 
كانديداهاي رياس��ت جمهوري تأثير به ويژه اي بر روي 
بازار سهام داشته است. برخي از كارشناسان بازار سرمايه 
مي گويند كه رييس اسبق سازمان بورس يعني عبدالناصر 
همتي تأثير بسزايي در ريزش بورس داشته و عامل اصلي 
نابودي س��رمايه هاي مردم اس��ت. اين كارشناسان بازار 
سرمايه اين خصوص اظهار مي كنند: به عقيده ما موضوع 
بازار سرمايه و ابر نوسان س��ال 99 يكي از پرهزينه ترين 
اتفاقات سياس��ي اقتصادي ايران را رقم زده است و بانك 
مركزي يكي از مهم ترين مقصران اين موضوع اس��ت. به 
عقيده ما علت اصلي افت وخيز سنگين بازار سهام در سال 
قبل به اذعان بسياري از كارشناسان به نوسان قابل توجه 
نرخ س��ود بين بانكي باز مي گردد. نكته قابل توجه در اين 
حوزه اينكه اخيراً بانك مركزي اقدام به انتش��ار نرخ سود 
بين بانكي نموده است، اين نرخ در ماه هاي اخير از حدود 
20 درصد به محدوده 19.5 درصد كاهش يافته اس��ت. 
همچنين عدم واريز منابع صندوق توسعه ملي در زمان 
مقرر، عدم اجازه استفاده از تسهيالت براي صندوق ها و 
سبدگردان ها، فش��ار به بانك ها براي خريد اوراق دولت، 
دست كاري درفروش قيمت ارز پتروشيمي ها، باال بردن 
نرخ مبادالت بين بانكي از 8 درصد به نزديك 20 درصد و... 
صرفاً چند نمونه است. حتي مسووالن بورسي درخصوص 
اين ريزش ها نيز اظهارنظر مي كنند و ش��اهين چراغي 
عضو پيشين ش��وراي عالي بورس در خصوص عملكرد 

رييس كل بانك مركزي در بازار سرمايه جالب توجه است، 
تشكيل تيم هماهنگ اقتصادي مهم ترين خواسته فعاالن 
بازار سرمايه است، مدير فعلي دولت، براي چند رأي، خود 
دولت را مقصر وضعيت آش��فتگي امروز مي داند، هدف 
تحريك رييس جمهور، بر عزل است، اما ايشان با استعفا 
موافق است، چه كسي مصوبات شوراي بورس را به تعمد 
انجام نداد، بازي با س��هامداران بي نوا تمام شد. نرخ ارز و 
مذاكرات برجام نيز يكي ديگ��ر عوامل تأثيرگذار بر روي 
بازار سهام است چراكه بس��ياري از سهام موجود در بازار 
كاموديتي محور هستند و رابطه مستقيم با نرخ ارز دارند و 
بدين ترتيب افزايش يا كاهش نرخ ارز مي تواند در بلندمدت 
تأثير فراواني بر بازار سهام بگذارد. نكته مهم اينجاست كه با 
نوسانات نرخ ارز، هنوز بازار به يك نرخ ثابت نرسيده است. 
به گمان بسياري از تحليلگران بورس��ي افزايش نرخ ارز 

مي تواند اميدها در ثبات نرخ را افزايش دهد.
به طوركلي در حال حاضر ب��ازار در وضعيت اميدواري و 
نااميدي به سر مي برد و ممكن يك اتفاق بسيار مثبت براي 
بازار تلقي شود و خبري ديگر بسيار منفي. بايد منتظر ماند 
كه رييس دولت آينده چه نوع رويكردي براي بازار سهام 

خواهد داشت و آينده بازار چگونه خواهد شد.

  چرا مسير بورس تغيير كرد؟
مصطفي صفاري، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با ايرنا به رشد اخير ش��اخص بورس در بازار اشاره كرده و 
مي گويد: تا چند روز گذش��ته معامالت بازار سهام تحت 

تأثير ابهام��ات موجود درزمين��ه كانديداهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري قرارگرفته بود اما بع��د از اعالم خبر 
تايي��د صالحيت كانديداهاي نامزد ش��ده ت��ا حدودي 
تكليف انتخابات مش��خص ش��د و بخش��ي از ريس��ك 
تهديدكننده معامالت اين بازار كاهش يافت. كانديداهاي 
رياست جمهوري در سخنان خود موضع مثبتي را نسبت 
به بورس نشان دادند كه اين موضوع باعث شد تا ابهامي را 
كه سهامداران نسبت به بورس و ورود سرمايه هاي خود به 
اين بازار داشتند، كاهش پيدا كند. سياست هاي حمايتي 
صورت گرفته درزمينه واريز نقدينگي به بورس به مرحله 
اجرا رسيد و با توجه به بهبود وضعيت معامالت بازار به نظر 

مي رسد درصدي از آن را وارد بازار كرده اند.

  جذابيت قيمت سهام براي سرمايه گذاري
اين كارش��ناس بازار سرمايه به ديگر عامل افزايش تقاضا 
در معامالت چند روز اخير بازار سهام تأكيد كرده و اضافه 
مي كند: از طرف ديگر قيمت بسياري از سهام در بازار بعد 
از چند ماه افت ش��ديدي كه تجربه كرد بسيار ارزان شد، 
درنهايت كاهش شديد قيمت سهام سبب ايجاد جذابيت 
براي سرمايه گذاري دوباره در اين بازار شد. به نظر مي رسد 
شاهد روندي معقول در معامالت اين بازار باشيم؛ هميشه در 
خردادماه كه فصل برگزاري مجامع و تقسيم سود شركت ها 
است با روندي مثبت در بازار همراه هستيم. روند معامالت 
بورس در خردادماه س��ال جاري كه در چند روز نخست 
منفي بود جزو استثناها بود و بازار نبايد چنين روندي را در 

پيش مي گرفت. با توجه به رفع ريسك و ابهام هاي موجود 
به نظر مي رس��د كه بايد روند نزولي بازار به پايان رسيده 
باشد و زمان بازگشت بازار به مدار صعودي فرارسيده باشد، 
اما بازهم با توجه ب��ه وجود هيجان در معامالت نمي توان 

پيش بيني دقيقي از روند بازار ارايه داد.

  اقبال به سرمايه گذاري در بورس در مقايسه 
با ديگر بازارها

صفاري اقبال سرمايه گذاري در بازار سهام را با ديگر بازارها 
مقايسه كرده و مي گويد: به طور حتم اقبال مردم تا پايان 
سال به سمت سرمايه گذاري در بورس است و سهامداران 
در اين بازار مي توانند به بازدهي بيش از ديگر بازارها دست 
پيدا كنند. تصويب مصوبه اي مبني بر ماليات بر عايدي 
س��رمايه در مجلس همه بازارهاي رقيب با بازار سرمايه 
را مانند طال، ارز، خودرو و مس��كن نشانه گرفته است كه 
اين اتفاق مي تواند زمينه ورود سرمايه بيشتري را به اين 
بازار فراهم كند. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، اين 
موضوع باعث افزايش جذابيت بازار سرمايه و ورود دوباره 
سهامداران و سرمايه هاي در اختيار آنها به اين بازار مي شود.

  ري�زش ش�ديد رم�ز ارزه�ا و ض�رر و زي�ان 
سهامداران

وي بابيان اينكه تا چند وقت گذش��ته بازار رمز ارزها جزو 
اصلي ترين رقيب بازار سرمايه براي سرمايه گذاري بود اما 
هفته گذش��ته با ريزش بيش از ۳0 درصدي همراه شده 
اظهار مي كند: بازيگران و فعاالن بازار مي دانند كه بازار رمز 
ارزها بازار پر ريسكي هستند كه ممكن است سرمايه گذاري 
آنها در اين بازار با ضرر و زيان هاي ش��ديدي مواجه شود. 
نمي توان راه س��هام از يكديگر را تفكيك و اعالم كرد كه 
اقبال بازار به سمت كدام سهام كوچك يا بزرگ است بلكه 
هر سهمي كه از سود نقدي بااليي برخوردار باشد مي تواند 
در انتظار رشدي سنگين و ورود نقدينگي به اين بازار باشد.

  بورس با كاهش قيمت دالر منفي نمي شود
اين كارشناس بازار س��رمايه در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه مذاكرات وين تا چ��ه ميزان تأثيرگذار بر معامالت 
بورس است، اضافه مي كند: به طور حتم اين موضوع بر بازار 
تأثيرگذار است اما به نظر مي رسد طرف مذاكره كننده در 
انتظار روشن شدن وضعيت انتخابات است. اكنون نرخ دالر 
نيمايي 20 هزار و 500 تومان است؛ بنابراين موفقيت در 
برجام نمي تواند تغييري در نرخ دالر و افت بيشتر قيمت 

سهام در بازار داشته باشد.
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تداوم همكاري  براي 
عرضه هاي شستا در بورس كاال

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل شركت بورس كاالي 
ايران با اشاره به امضاي تفاهم نامه مابين بورس كاال 
و شستا در س��ال گذشته اظهار داشت: همكاري در 
توس��عه معامالت كاال و اوراق بهادار مبتني بر كاال 
از سوي شس��تا و ش��ركت هاي زيرمجموعه آن در 
بورس كاالي ايران موضوع اصلي اين تفاهم نامه به 
شمار مي رفت كه از همان روزهاي ابتدايي امضاي 
تفاهم نامه، شاهد همكاري مطلوب و جديت باالي 
شس��تا براي عرض��ه محصوالت جدي��د و پذيرش 
ش��ركت هاي زيرمجموعه آن در بورس كاال بوديم. 
سلطاني نژاد گفت: تفاهم نامه بورس كاال و شستا بر 
پايه سه محور اصلي امضا شد كه محور اول و دوم به 
عرضه محصوالت و عرضه امالك شركت هاي تابعه 
شستا باهدف افزايش ش��فافيت اختصاص داشت 
و محور س��وم نيز تسهيل ضمانت هاي شركت هاي 
عرضه كننده شس��تا در بورس كاالي ايران بود كه 
تاكنون اقدامات مناسبي در جهت عملياتي شدن هر 
سه محور تفاهم نامه انجام شده و در حال پياده سازي 
است. مديرعامل شركت بورس كاالي ايران با تقدير 
از مجموعه شس��تا به دليل عزم ج��دي و همكاري 
مناسبي كه با بورس كاال داشته است گفت: هم اكنون 
در كنار پذيرش شركت ها و كاالهاي جديد، موضوع 
عرضه امالك ش��ركت هاي شستا در حال پيگيري 
اس��ت تا گامي مه��م در جهت افزايش ش��فافيت 
اقتصادي برداشته ش��ود. سلطاني نژاد بابيان اينكه 
اقدامات اخير شستا، جهشي در معامالت بورس كاال 
ايجاد كرده است، گفت: روز گذشته نيز شركت هاي 
سيماني تابعه شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
اقدام به عرضه محصوالتش��ان در بورس كاال كردند 
تا اثرات تفاهم نامه مذكور به طور مستقيم در اقتصاد 
كشور نمايان شود. سلطاني نژاد افزود: در اين ميان 
ارزش معامالت محصوالت زيرگروه هاي شس��تا تا 
پايان ارديبهش��ت به حدود 20 ه��زار ميليارد ريال 
رس��يد كه رش��د بيش از 100 درصدي در حجم و 
490 درصدي در ارزش معامالت اين گروه را نشان 
مي دهد. نكته حائز اهميت در اي��ن حوزه، افزايش 
سهم بازار فرعي از سه درصد به هشت درصد ارزش 
كل معامالت ب��ورس كاال تا پايان ارديبهش��ت ماه 
است كه عمده اين جهش به دليل پذيرش و عرضه 
محصوالت شركت هاي شس��تا در بازار فرعي رقم 
خورده است. وي بابيان اينكه همكاري نزديك ميان 
بورس كاال و شس��تا تداوم دارد، تصريح كرد: پس از 
پذيرش ها و معامالت موفق شركت هاي تابعه شستا 
در هفته هاي اخير، فعاليت هاي اين مجموعه با بورس 
كاال گس��ترده تر شده و به دنبال آن تصميمات الزم 
براي عرضه سيمان و باقي محصوالت به بورس كاال 

اتخاذشده و در حال اجرا است. 

بورس، مهم ترين كانال تامين 
مالي كشور

دومين جلس��ه ميز صنعت روز يكشنبه برگزار شد. بر 
اساس اين گزارش، مقرر شد با تداوم اين جلسات براي 
صنعت سيمان، مقدمات الزم جهت تشكيل كنسرسيوم 
صادرات سيمان و بهبود فرايندهاي پذيرش محصول 
شركت هاي سيماني در بورس كاال فراهم شود. رييس 
سازمان بورس در خصوص داليل راه اندازي ميز صنعت 
سيمان گفت: بازار س��رمايه در سال هاي اخير جايگاه 
خاصي ازنظر حضور گس��ترده س��هام داران پيداكرده 
است. اهميت بازار سرمايه به حدي است كه امروزه در 
موضوعات سياسي روز ازجمله انتخابات، حجم بااليي 
از مطالب طرح شده، مربوط به بورس است و اين نشان 
از جايگاه مهم بازار سرمايه در كشور دارد. از سوي ديگر 
صنعت سيمان نيز يك صنعت مهم و استراتژيك است 
و سرمايه گذاري قابل توجهي در اين صنعت در كشور 
انجام شده است. اما اين صنعت گرفتار مشكالتي است كه 
بايد در يك تعامل دوطرفه با بازار سرمايه اين مشكالت 
برطرف ش��ود ازاين رو راه اندازي ميز صنعت به عنوان 
يكي از راهكارهاي مدنظر جهت ايجاد تعامل بيش��تر 
بازار سرمايه و صنعت پيشنهاد ش��د. دهقان دهنوي 
خاطرنش��ان كرد: اين ميز در قدم اول نقش مشاورتي 
دارد و از طريق تعامل اركان مختلف بازار سرمايه، صنعت 
چالش ها و مشكالت بررس��ي خواهد شد. در اين ميز 
تمامي توليدكنندگان سيمان، انجمن هاي مربوطه، 
بدنه علمي و پژوهشي و نهادهاي مالي ازجمله تأمين 
سرمايه ها مي توانند حضور يابند. ضمن آنكه مي توان 
از نظرات نهادهاي سياست گذار ازجمله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، مركز پژوهش هاي مجلس و نمايندگان 
مجلس در اين جلس��ات به��ره برد. وي ه��دف دوم از 
برگزاري اين ميز را تجميع نظرات و تقويت توان نيروي 
كارشناسي دانست و گفت: ميز صنعت با اين هدف برگزار 
مي شود تا نظرات كارشناسي را جمع آوري كند. در تمام 
دنيا نيز مرسوم اس��ت كه نظرات كارشناسي در قالب 
جلسات، گفت وگو، مذاكره، نشست ها و همايش هاي 
متعدد تبديل به يك خواسته عمومي شده و نهايتاً براي 
آن پاسخي مناسب تهيه شود. ازاين رو تالش خواهد شد 
در ميز صنعت نيز راهكارهاي الزم تهيه و تنظيم شود. هر 
تصميمي كه در كشور براي صنايع بورسي اتخاذ مي شود 
به اين معني است كه بر منافع سهامداران تأثير گذاشته 
است، ازاين رو براي سهامدار مهم است كه تصميمات 
اتخاذشده در جهت منافع او بوده يا خير و ما مي توانيم در 

قالب ميزهاي صنعت اين پيام را به خوبي منتقل كنيم.
رييس س��ازمان بورس س��ومين زمينه بهره مندي از 
ميز صنعت را تأمين مالي دانست و گفت: هر صنعتي 
نياز به تأمين مالي دارد و بازار س��رمايه در حال حاضر 
مهم ترين كانال تأمين مالي در كشور است و استفاده از 
ظرفيت هاي بازار سرمايه براي هر صنعت موضوع مهمي 
است كه مي توان در اين جلسات به بررسي آن پرداخت.

شاخصكلبازارسرمايهپسازچهارروزتغييرروندداد

افزايش ابهامات بورسي



گروه راه و شهرسازي|
ن��ام تركي��ه ب��راي بخش��ي از ش��هروندان ايراني 
تداعي كننده دالر، س��فر و مسكن اس��ت. تا وقتي 
نرخ هاي داخلي دالر جذاب باش��د، نه تنها سفر به 
تركيه و تفريح در آن كش��ور مقرون به صرفه است 
كه حتي خريد مل��ك و گرفتن تابعيت تركيه براي 
بخش��ي از ايرانيان جذاب اس��ت. اما طي پنج ماهه 
نخست سال جاري ميالدي، ايرانيان بيش از اينكه 
تمايل به س��فر به تركيه داشته باش��ند، تمايل به 
خريد ملك و گرفتن تابعيت آن كشور را از خود بروز 
داده اند. البته اين رويكرد، طي 7 س��ال گذشته كه 
دولت تركيه قانون جديد تابعيت خود را به روز كرد 
و آمار خريد مسكن توسط خارجيان را به طور ماهانه 
گزارش داد، وجود داش��ته است و طي اين سال ها، 
همواره ايرانيان بزرگ ترين خريداران ملك در تركيه 
بوده اند و رتبه نخست فهرست متقاضيان خارجي 
ملك در تركيه را به خود اختصاص داده اند. با توجه 
به اين قواني��ن، در صورتي كه خارجي ها حداقل به 
ميزان 250 هزار دالر )حدود 6 ميليارد تومان( در 
تركيه ملك بخرند، مي توانند تابعيت اين كش��ور را 
كسب نمايند. با اين حال، شايد در سه سال گذشته 
كه نرخ ارز به شدت افزايش يافت و در مقاطعي )مهر 
سال 99( به ركوردهايي فراتر از 30 هزار تومان نيز 
دست يافت، انتظار مي رفت كه با افزايش نرخ دالر، 
اين تمايل بي پايان به خريد ملك در كشور همسايه 
متوقف ش��ده يا كاهش يابد. ولي اين تصور اشتباه 
بود. در اين حال، آنگونه كه مسووالن هوايي كشور 
گفته اند، تقاضا براي سفر به تركيه افت كرده است 
كه مي توان ريشه آن را در گران بودن دالر و وجود 
اين چشم انداز كه بعد از توافق هسته اي احتمالي، 
نرخ دالر كاهشي خواهد شد، جست وجو كرد. از اين 
رو، به نظر مي رسد، همانطور كه برخي از تقاضاهاي 
داخلي در برخي از بازارهاي دارايي به آينده نزديك 
موكول شده اند، س��فر به تركيه يا س��فر به اروپا از 
طريق تركيه نيز مشمول اين چشم انداز شده است. با 
اين حال، خريداران ملك چنين رويكردي ندارند و 
به محض فراهم آمدن شرايط مالي، براي خريد ملك 
در تركيه دس��ت به جيب مي شوند، چه آنكه صرفا 
مساله صرفه اقتصادي در ميان نيست و انگيزه هاي 

ديگري وجود دارد.

  كرونا و كاهش پروازها به تركيه
در حالي كه هفته اي 30 پ��رواز بين ايران و تركيه 
برقرار اس��ت، اما همچنان اين تعداد نسبت به دوره 
قبل از كرون��ا فاصله دارد، به گونه اي كه اين مقدار، 
حدود 30 درصد پروازهاي هفتگي ميان دو كشور 
در حالت عادي بوده اس��ت. بر اين اساس، در دوره 
قبل از كرونا ح��دود 90 تا 100 پرواز هفتگي ميان 
ايران و تركيه انجام مي ش��ده كه حاال به يك سوم 
كاهش يافته اس��ت. اين همه در حالي است كه به 
گفته مسووالن س��ازمان هواپيمايي كشوري طي 
هفته هاي اخير به دليل نبود مس��افر از مبدا ايران 
به مقصد تركيه، قيمت بليت اين مس��ير به ش��دت 

كاهش يافته است.
به گزارش »تعادل«، اگر چه در دوران كرونا، بنا به 
دستورالعمل هاي بهداش��تي ستاد مبارزه با كرونا، 
ظرفيت پذيرش مس��افر در پروازه��اي داخلي 60 

درصد است اما اين محدوديت در پروازهاي خارجي 
رعايت نمي شود.

در اين حال، دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي 
گفت: ف��روش تور مس��افرتي به تركي��ه همچنان 

ممنوع است.
به گزارش ايلن��ا، در حالي كه همچنان فروش انواع 
تورهاي مسافرتي ممنوع اس��ت اما برخي از دفاتر 
خدمات مس��افرتي ب��راي ايام تعطي��الت پيش رو 
فروش تورهاي داخلي و خارجي به ويژه پكيج سفر 

به تركيه را آغاز كرده اند. 
مقصود اسعدي س��اماني، دبيرانجمن شركت هاي 
هواپيماي��ي در گفت وگو با ايلنا ب��ا تاكيد بر اينكه 
فروش تور به تركيه همچنان ممنوع اس��ت، اظهار 
كرد: ممنوعيت فروش تور و پكيج س��فر به تركيه 
برداشته نشده است اما معموال مسافراني كه اقدام 
ب��ه خريد بلي��ت هواپيما از يك آژانس مس��افرتي 
مي كنند درخواس��ت رزرو هتل ه��م از آنها دارند. 
بنابراين ممكن است آژانس ها عالوه بر فروش بليت 
خدماتي مانند ترانسفر فرودگاهي، رزرو هتل و ... را 

به آنها ارايه دهند.
وي تاكي��د ك��رد: البته موضوع مهم اين اس��ت كه 
بليت فروش��ي و ارايه خدمات س��فر در قالب پكيج 
به صورت جمعي انجام نمي ش��ود و فروش بليت به 

صورت انفرادي است.
دبير انجمن ش��ركت  هاي هواپيمايي در پاس��خ به 
اينكه آيا ممنوعيت تور فروشي از طرف تركيه براي 
ايران اعمال شده، اظهار كرد: اين ممنوعيت از سوي 
ايران اعمال شده و تركيه از ايران چنين درخواستي 
نداشته اس��ت. اتفاقا تركيه به دنبال احياي صنعت 
گردش��گري كش��ور خود پس از واكسيناس��يون 

عمومي و افزايش درآمدها است.
اسعدي ساماني با اشاره به ميزان پروازهاي ايران و 

تركيه گفت: در هفته بيش از 30 پرواز بين دو كشور 
انجام مي شود.

وي با بي��ان اينكه پروازهاي ايران و تركيه نس��بت 
به پروازهاي ايران به س��اير كش��ورها بيشتر است، 
ادامه داد: البته تمام اي��ن پروازها به تركيه به قصد 
گردش��گري نيس��ت و بخش��ي از آنه��ا پروازهاي 

كانكشن هستند.
دبير انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ب��ا تاكيد بر 
اينك��ه هر چن��د پروازهاي اي��ران و تركيه افزايش 
يافته ام��ا هنوز به ميزان پروازهاي دو كش��ور قبل 
از كرونا نرس��يده است، افزود: در حال حاضر به 30 
درصد مي��زان پروازهاي ايران و تركيه قبل از كرونا 
رس��يده ايم، هر چند پروازهاي دو كش��ور افزايش 
يافته اما هنوز با تعداد پروازها قبل از كرونا بس��يار 

فاصله داريم.
وي گف��ت: البته در حال حاض��ر محدوديتي براي 
برگزاري توره��اي داخلي وجود ن��دارد و تورهاي 

مسافرت هاي زميني و هوايي برگزار مي شود. 
اسعدي ساماني با اشاره به وضعيت پروازهاي داخلي 
گفت: در بخش تعداد پروازهاي داخلي با دوران قبل 
از كرونا بسيار فاصله داريم. يكي از موضوعات موثر 
در كاهش تعداد پروازها پروتكل پذيرش مس��افر با 
60 درصد ظرفيت هواپيما اس��ت كه متاسفانه اين 

پروتكل اجباري همچنان ادامه دارد.
وي ادام��ه داد: انتظ��ار داري��م با افزاي��ش ميزان 
واكسيناسيون عمومي در كشور اين پروتكل حذف 
ش��ود و ش��ركت هاي هواپيمايي بتوانند به ميزان 

بيشتري مسافر جابه جا كنند.
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي درباره احتمال 
تغيير قيمت ها پس از ح��ذف پروتكل پذيرش 60 
درصدي مسافران گفت: قيمت امروز بليت هواپيما 
همان قيمت هاي سال 98 است. به هر حال قيمت 

بليت تابع عرضه و تقاضا است و تغيير قيمت ها بسته 
به اين مكانيسم دارد.  

 كاهش قيمت بليت هوايي تركيه 
به دليل نبود مسافر

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري با بيان اينكه 
سفر از مبدا ايران به تركيه كاهش يافته است، گفت: 
به دليل نبود مس��افر پروازهاي ك��ه مجوز گرفته اند، 
انجام نمي شوند. محمد ذيبخش در گفت وگو با ايلنا 
با اش��اره به كاهش مسافر به مقصد تركيه اظهار كرد: 
علي رغم اطالعات نادرس��تي ك��ه در فضاي مجازي 
منتشر ش��ده، س��فر به تركيه كاهش يافته است. به 
دليل كاهش مس��افر از ايران بس��ياري از مجوزهاي 
پروازي كه به ايرالين هاي داخلي و تركيه داده شده، 
عملياتي نمي شوند. سخنگوي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري تاكيد كرد: طبق جدول مجوزهاي پروازي 
و پروازهاي عملياتي، در هفته س��وم ارديبهشت ماه 
در حالي كه طبق درخواست شركت هاي هواپيمايي 
ترك، 72 مجوز پ��رواز به تركيه صادر ش��د اما فقط 
38 پرواز عملياتي ش��د. همچنين از 80 مجوز صادر 
شده براي ش��ركت هاي هواپيمايي داخلي 35 پرواز 
انجام شد. ذيبخش ادامه داد: همچنين در هفته آخر 
ارديبهش��ت ماه در حالي كه 80 مجوز پرواز به تركيه 
به شركت هاي داخلي داده ش��ده بود فقط 39 پرواز 
انجام شد و از 72 مجوز پروازي كه براي شركت هاي 
هواپيمايي تركيه صادر ش��ده بود، 47 مورد به پرواز 
عملياتي رس��يد. وي با تاكيد ب��ر اينكه افزايش چند 
صد درص��دي پروازهاي ايران به تركيه صحت ندارد، 
گفت: به دليل نبود مسافر پروازهاي برنامه اي به تركيه 
كنسل مي شود. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
تاكيد كرد: كاهش تقاضاي سفر به تركيه باعث كاهش 

قيمت بليت هواپيما در اين مسير شده است.
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كاهش تعداد فوتي هاي كرونا 
در تهران به ۴۰ نفر 

پيروز حناچي، ش��هردار تهران به هم��راه دو نفر از 
معاونان خود در يك نشس��ت خبري به سئواالت 
خبرنگاران پاس��خ گفت. به گفت��ه حناچي، آمار 
فوتي هاي كرونا از بيش از 170 نفر در روز به زير 40 

نفر در روز در حال نزول است.
 ش��هردار تهران در نشس��ت خبري ديروز خود با 
اش��اره به اقدامات شهرداري در زمينه كرونا گفت: 
در موضوع كرونا همه حوزه هاي ش��هري به شدت 
درگير بودند. طرح شهيد سليماني در سراهاي محله 
شهرداري انجام شد و بسيار اثرگذار بود. االن كه آمار 
رو به كاهش اس��ت و به نظر مي رسد موج چهارم را 
رد كرديم، آمار فوتي هاي كرونا از بيش از 170 نفر 
به زير 40 نفر در حال نزول است و ان شاءاهلل به صفر 

خواهد رسيد.
او گفت: اگر كاري انجام ش��ده كه مورد توجه است 
نتيجه آرا و حضور مردم بوده و اگر اين مسير ادامه 
داشته باشد تاثيرات بيش��تري انجام خواهد شد و 

اقدامات بيشتري انجام خواهد شد.
او تاكي��د كرد: بايد تالش كني��م كه اين فرصت ها 
ادامه يابد و نبايد اين فرصت را از مردم تهران گرفت 
و ت��الش مي كنيم اين فرصت ها ادام��ه يابد. آنچه 
توانس��ته ايم لطف خدا و نتيجه آراي مردم تهران 

بوده است.
شهردار تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
يكي از معاونانش به دليل قصور در حادثه كلينيك 
سينا اطهر با حكم س��ازمان بازرسي دو سال حكم 
انفصال از خدمت گرفته، گفت: اين مس��اله مورد 
بررس��ي قرار گرفت و از افراد مختلف خواسته شد 
كه توضيحات شان را بدهند. ناگفته نماند كه نتيجه 
اعالم ش��ده در مورد رأي بدوي بود و اگر اعتراضي 
باش��د دوباره تجديدنظر خواهد ش��د. ما اعتراض 
كرديم اما تاكنون ابالغ در مورد نتيجه نهايي اعالم 

نشده است.
به گزارش ايلن��ا، حناچي همچنين گفت: خيابان 
وليعصر يك��ي از موضوعات محوري م��ا در تهران 
1400 بود. در س��ه س��ال اخير بيش از سه هزار و 
پانصد اصله درخت با بن باال كاشتيم و تعداد زيادي 
از درختاني كه عمر آنها بيش از 80 سال مي گذشت 
و به داليل مختلف از بين رفته بودند، جايگزين براي 

آنها درنظر گرفتيم.
شهردار تهران با اشاره به بوستان هاي جنگلي گفت: 
همكاران ما امكان نگهداري از بوستان هاي جنگلي 
را نداشتند و اين مسووليت را پذيرفتيم و ان شاءاهلل 

به شيوه طبيعي از آنها نگهداري مي كنيم.
شهردار تهران با اشاره ميادين ميوه و تره بار گفت: 
ميادين يكي از مواردي هس��تند كه در ارزيابي ما 
رضايت مردم را در پي داشته است و به طور متوسط 

35 تا 40 درصد قيمت ها در آنجا ارزانتر است.
او با اشاره به توسعه آتش نشاني گفت: آتش نشاني 
توسعه كمي و كيفي داشته و به طور قطع شرايط با 
قبل از پالسكو قابل مقايسه نيست و توزيع امكانات 
در ايس��تگاه هاي جديد تاثير بس��زايي در كاهش 

حريق داشته است.
حناچي افزود: با همكاري كه با اورژانس داش��تيم 
آمار حضور اورژانس براي رسيدگي به مصدومين 
از 29 به 14 دقيقه كاهش يافت. همچنين 70 پد 

هليكوپتر در دستور اجرا است.

ايجاد ۶۰ مخزن آب اضطراري 
در سال جاري

مجتبي يزداني، معاون خدمات شهري شهرداري 
تهران نيز در اين نشست خبري از برنامه ايجاد 60 
مخزن اضطراري در پايتخت در سال جاري خبر داد.

او گف��ت: در حوزه خدمات ش��هري اولين موضوع 
مس��اله فضاي سبز است. در 4 س��ال گذشته، 89 
بوستان به مساحت 154 هكتار به تهران اضافه شد 
و كل بوستان هاي تهران به 2300 عدد رسيد. در اين 
مدت از محل درآمد حفظ و گسترش و قطع اشجار، 

21 قطعه از باغات تملك شد.
او با اشاره به مناطقي كه سرانه فضاي سبز آنها كمتر 
از استاندارد است گفت: مناطق 7,8,10,11 و 17 
سرانه شان پايين و كمتر از 6 متر مربع است.23 باغ 
در نوبت تملك هستند كه توسط مناطق اقدامات 

مربوط به آنها انجام مي شود.
معاون ش��هردار تهران با بيان اينك��ه در 17 محله 
بوستان نداشتيم گفت: 8 محله داراي بوستان شده 

است وتامين بوستان در 9 محله باقي مانده است.
يزداني با اشاره به كمربند سبز تهران گفت: 4هزار و 

720 هكتار به كمربند سبز تهران اضافه شد.
او با بيان اينكه تفاهمنامه هاي مربوط به جنگل ها 
مربوط به 50 س��ال پيش اس��ت اظهار كرد: اما آن 
را مس��تند كردي��م و در تفاهمنامه ش��هرداري با 
جهاد كش��اورزي بهره برداري از 22 هزار هكتار از 
جنگل كاري هاي داخل حري��م و محدوده تهران 
ب��ه ش��هرداري واگذار ش��د. ح��دود 60 درصد از 
تفاهمنامه ها در اين زمينه انجام شده است و منطقه 
4,5 و 22 و قس��متي از منطق��ه 1 در هفته آتي به 

نتيجه مي رسد.
يزداني با اش��اره به تفاهم نامه با وزارت نيرو گفت: 
4 موضوع در اين تفاهمنامه پيگيري مي ش��ود كه 
مربوط به قنوات، پساب، چاه ها و تصفيه خانه هاي 
محلي در روددره ها اس��ت. در تفاهم سال 1410 
معلوم شده اس��ت كه كدام چاه ها مجاز به استفاده 
و كدام ها حذف ش��ود. در س��ال 1400 در منطقه 
1,25,6,18و 20 چهار مورد عملياتي شده است و 

بيش از 60 درصد پيشرفت داريم.
او درباره تامين مخازن اضطراري گفت: ايجاد مخازن 
آب اضطراري در 374 بوستان در دستور كار است 
كه تاكنون 40 مورد از آن اجرايي است و 60 عدد در 

برنامه امسال است.

تداوم محدوديت سفر هوايي 
به ۴۲ كشور

محمد حسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري گفت: محدوديت س��فر به 42 كشور به علت 
شيوع كرونا بدون تغيير برقرار بوده و سفر به عراق نيز با 
رعايت پروتكل هاي ويژه در حال انجام است. ذيبخش روز 
دوشنبه در گفت وگو با ايرنا در خصوص آخرين وضعيت 
و شرايط سفرهاي خارجي افزود: محدوديت پروازهاي 
خارجي بدون تغيير هنوز ادامه دارد. فقط كشور انگليس 
از فهرس��ت محدوديت ها خارج شده است و پروازها به 
انگلستان برقرارشد. پروازها به عراق نيز به ضرورت و با 
رعايت پروتكل هاي ويژه در حال انجام اس��ت. به گفته 
ذيبخش، به دليل شيوع كرونا تغييري در وضعيت سفر به 
كشورهاي پرخطر و ويژه به وجود نيامده است. سخنگوي 
س��ازمان هواپيمايي توضيح داد: اكنون س��فر به هند، 
پاكستان، فرانسه، بوتسوانا، برزيل، جمهوري چك، عراق، 
استوني، ايرلند، لسوتو، ماالوي، موزامبيك، اسلواكي، 
آفريقاي جنوبي و زامبيا به عنوان كشورهاي داراي شرايط 
ويژه ممنوع است. وي گفت: براي اين كشورها ممنوعيت 
پذيرش مسافر چه با پرواز مستقيم چه غيرمستقيم داريم 
كه استثنايي براي ديپلمات ها و نمايندگان سازمان هاي 
بين المللي با رعايت ش��رايط و پروتكل هاي كرونا قائل 
هستيم. ذيبخش افزود: فهرس��ت 27 كشور نيز كه به 
عنوان كشورهاي پرخطر با شرايط خاص مسافر پذيرش 
مي شود شامل آلباني، آندورا، بحرين، بوليوي، بوسني و 
هرزگوين، كلمبيا، مصر، استوني، اكوادور، مجارستان، 
اردن، كوزوو، لتوني، لبنان، مالت، مولداوي، مونته نگرو، 
مقدونيه، فلسطين، سنت لوسيا،  صربستان، سيشل، 
اسلوني، سوئد، سوريه، تانزانيا و امارات متحده عربي اعالم 
مي شود.  سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري اظهار 
كرد: كشورهاي پرخطر كه با بروز باالي بيماري شناخته 
شده اند، داراي شرايط عدم منع تردد با الزام ارايه تست 
PCR منفي با اعتبار 96 س��اعته در مبدأ  و انجام تست 
مجدد پس از ورود به كشور براي مسافران باالي 8 سال 
هستند. اگرچه پرواز مستقيمي به برخي از كشورهاي 
نامبرده وجود ندارد اما س��تاد كرونا با اين استدالل كه 
مسافر از طريق پرواز كانكشن در مسيرهاي ذكر شده 
جابه جا و وارد ايران شود، نام برخي كشورها را كه ايران 
پرواز مستقيمي به آن ندارد در فهرست كشورهاي ممنوع 
و پرخطر آورده است. ذيبخش افزود: همه اتباع ايراني 
و خارجي كه قصد س��فر به ايران را دارند، ملزم به ارايه 
گواهي تست مولكولي )RT-PCR( منفي از نظر كوويد 
19 با مدت اعتبار حداكثر 96 ساعت از آزمايشگاه هاي 
مورد تاييد وزارت بهداشت كشور مبدا به زبان انگليسي 
يا مورد تاييد كنسولگري پيش از سوار شدن به هواپيما 
در فرودگاه مبدا هستند. سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري ادامه داد: مسافران بايد فرم خوداظهاري عدم 
ابتال به كوويد19 را در فرودگاه مبدا قبل از صدور كارت 
پرواز تكميل و به نماينده شركت هواپيمايي ارايه كنند 
و همچنين فرم تعهد مس��افر را در طول پرواز تكميل و 
در فرودگاه مقصد به نماينده وزارت بهداشت مستقر در 

فرودگاه تحويل دهند.

كسب ۱۰ جايگاه مديريتي در 
سازمان جهاني هواشناسي

سحر تاج بخش، رييس سازمان هواشناسي گفت: در دو 
سال اخير سازمان هواشناسي جمهوري اسالمي ايران 
موفق به كس��ب 10 جايگاه كارشناسي و مديريتي در 
سازمان جهاني هواشناسي شده است. به گزارش ايرنا، 
تاج بخش پس از موفقيت اخير س��ازمان هواشناسي 
كش��ور در عرصه بين المللي گفت: مشاركت موثر در 
فعاليت هاي بين المللي از مهم ترين عوامل توس��عه و 
ارتقا در بخش تخصصي و تقويت انگيزش هاي كاري 
براي كاركنان اس��ت.  وي گفت: طي دو سال گذشته 
با اين اس��تراتژي و حمايت هاي وزير راه و شهرسازي 
توانستيم 10 جايگاه كارشناسي و مديريتي در سازمان 
جهاني هواشناسي براي ايران به دست آوريم و اقتدار و 
توانمندي هاي بالقوه اين سرزمين را در شرايط سخت 
سياس��ي و بين المللي به رخ جامعه جهاني بكشيم. بر 
اساس اين گزارش، به تازگي سازمان هواشناسي موفق 
به كسب 2 كرس��ي در منطقه 2 آسيا شد و با كسب 2 
كرسي ديگر در هفدهمين نشست منطقه 2 آسيا، تعداد 
كرسي هاي هواشناسي جمهوري اسالمي ايران طي دو 

سال اخير به 9 عدد رسيد. 

صباغيان: دولت براي كنترل 
اجاره مسكن چه برنامه اي دارد؟

محمدرضا صباغيان، عضو كميسيون امور داخلي كشور 
و شوراها با انتقاد از افزايش اجاره بهاي منازل تاكيد كرد: 
امروز اگر مردم چيزي نخورند و نپوشند تنها مي توانند 
اج��اره منزل خ��ود را تامين كنند. به گزارش ايس��نا، 
صباغيان در تذكري ش��فاهي در جلس��ه علني ديروز 
مجلس شوراي اسالمي خطاب به وزير راه و شهرسازي 
بيان كرد: همه ما مي دانيم كه گراني ها به مردم فش��ار 
آورده و اقشار ضعيف را به ش��دت تحت فشار قرار داده 
اس��ت، اما از سوي ديگر افزايش قيمت اجاره منازل بار 
سنگيني را بر مردم تحميل كرده است. سال گذشته پول 
پيش اجاره يك واحد 270 ميليون تومان بوده است، اما 
امسال همان واحد مسكوني 570 ميليون تومان پول 
پيش مي خواهد. وي اظهار كرد: اگر فردي در طول 12 
ماه گذشته 20 ميليون تومان به حقوقش اضافه شده 
باشد و حتي اگر چيزي نخورد و نپوشد فقط مي تواند پول 
پيش خانه خود را تامين كند. سوال بنده اين است كه 
وزير براي كنترل اين وضعيت چه برنامه اي دارد؟ نماينده 
مردم مهريز و بافق در مجلس تصريح كرد: وزارتخانه چه 
نظارتي بر حوزه مس��كن دارد؟. امروز اگر مردم چيزي 
نخرند و چيزي نخورند تنها مي توانند اجاره منزل خود 
را تامين كنند در غير اين صورت بايد به حاشيه شهرها 
بروند. فساد، اختالف طبقاتي، خودكشي و طالق نتيجه 
اين وضعيت است. ما قانون ماليات بر خانه هاي خالي را 
تصويب كرديم، اما چه دردي از مردم دوا كرد. وزارتخانه 
براي كنترل اين وضعيت چه اقداماتي در دستور دارد؟.

فروشتورتفريحيبهتركيههمچنانممنوعاست

درصحنعلنيمجلسودرجلسهسوالازوزيرراهعنوانشد

تركيه؛ دالر، سفر، مسكن و ديگر هيچ!

استان تهران طرح جامع حمل و نقل ندارد
محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي ديروز براي 
پاسخ به س��ئوال دو نفر از نمايندگان مجلس راهي 
بهارستان شد و در نهايت توانست بهارستان نشينان 
را درباره برخي از پروژه ه��اي جاده اي متقاعد كند. 
فرهاد بش��يري، نماينده مردم پاكدشت در مجلس 
يكي از س��ئوال كنندگان بود كه گفت: طرح جامع 
حمل و نقل اس��تان براي پايتخت وج��ود ندارد. در 
حال حاضر 8 درصد شبكه معابر اين استان در شرايط 
بحراني هستند و در آينده با 59 درصد مشكل مواجه 

مي شوند.
بشيري در جلس��ه علني ديروز مجلس و در جريان 
طرح سوال خود از وزير راه و شهرسازي درباره  علت 
ع��دم تداوم اجراي پ��روژه ملي كمربن��دي جنوبي 
پاكدشت در جاده امام رضا )ع( اظهار كرد: در حوزه 
راه  50 ت��ن از نمايندگان از وزير س��وال دارند كه در 

دستور كار قرار دارد.
بش��يري ادامه داد: 20 درصد تردد كشور در استان 
تهران انجام مي شود و دو كريدور بزرگ حمل و نقل 
شرق و غرب و شمال و جنوب از استان عبور مي كند. 
پروژه اي كه تحت عنوان كمربندي پاكدش��ت از آن 
صحبت مي شود 12 سال است كه آغاز شده ولي راه 

به جايي نبرده و گرفتاري هاي زيادي دارد.
به گزارش ايس��نا، اين نماينده مجلس با بيان اينكه 
هرگونه اختالل در سيس��تم حمل و نقل و ترافيك 
استان تهران موجب بحران مي شود، ادامه داد: تهران 
مادر تمام استان هاي كشور است اما هنوز طرح جامع 
حمل و نقل استان ندارد در حالي كه راه يكي از مسائل 
توسعه و پيش��رفت هر جامعه اي است و بايد طرح، 
برنامه و نقشه راه وجود داشته باشد ولي ما در استان 

تهران از طرح جامع حمل و نقل بي بهره هستيم.
وي يادآور شد: 8 درصد شبكه معابر موجود در شرايط 
بحراني هستند و عزيزان راه و شهرسازي اذعان به اين 
موضوع دارند اگر االن فكري ب��ه حال آن نكنيم در 

آينده با 59 درصد مشكل مواجه مي شود. همچنين 
كمربندي ملي شرق كش��ور در پاكدشت اجرا شده 
 كه 11 درصد پيش��رفت داش��ته آن ه��م به صورت 

الك پشتي بوده و هم اكنون متوقف شده است.
بش��يري اضافه كرد: كاهش بار ترافيك��ي با انتقال 
ترافيك باي��د از اي��ن منطقه صورت گي��رد وگرنه 
مردم گرفتار مي شوند، چرا كه حجم تردد روزانه در 
محورهاي مواصالتي تهران در محور پاكدش��ت به 
تهران، گرمسار، مشهد و ورامين 189 هزار خودروي 
روزانه اس��ت و هرچه جلوتر برويم به حجم ترافيك 
اضافه مي ش��ود يعني روزانه 14 درصد به آن افزوده 

خواهد شد.
نماينده مردم پاكدش��ت در مجلس ب��ا بيان اينكه 
براس��اس پيش بيني هاي صورت گرفت��ه 70 هزار 
خودرو از مس��ير كمربندي پاكدشت خارج خواهند 
ش��د و اين موض��وع 40 درصد ترافي��ك را جابه جا 

مي كند، گفت: مشخص نيست وزير كجا را مديريت 
مي كند، چرا كه قصور در راه سازي مشكالتي را ايجاد 
مي كند. مشخص نيست وزير به چه مساله اي توجه 

مي كند.
بش��يري اضافه كرد: ميزان تلفات جاده اي در كشور 
ما بسيار باالست. در دوره اي اين عدد 2000 نفر بود 
البته در يك دوره اين تعداد كاهش يافت ولي در حال 
برگشت است كسي بايد به صورت جدي اين معضل 

را دنبال كند.

 مجلس از پاسخ وزير راه قانع شد
نماينده پاكدشت در مجلس اما در نهايت از توضيحات 
وزير راه و شهرس��ازي درباره كمربند پاكدشت قانع 

شد.
نمايندگان مجلس نيز از پاسخ وزير راه و شهرسازي 
به سوال نماينده ورزقان قانع شدند. در جلسه علني 

ديروز مجل��س، اهلل وردي دهقاني نماينده ورزقان از 
وزير راه و شهرس��ازي درباره  روند اجراي دو بزرگراه 
در ورزقان و تغيير مس��ير بزرگراهي در اين منطقه 

سوالي را پرسيد.
او بع��د از صحبت هاي وزير راه و شهرس��ازي اعالم 
كرد كه از پاس��خ هاي وزير قانع نش��ده است، از اين 
رو، رييس مجلس شوراي اس��المي سوال را به راي 

نمايندگان گذاشت.
در نهاي��ت نمايندگان ب��ا 129 راي موافق، 54 راي 
مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 214 نماينده حاضر 
در مجلس شوراي اسالمي از پاس��خ هاي وزير راه و 

شهرسازي قانع شدند.

  موافقت با اليحه موافقتنامه ارتباط 
ريلي ايران و افغانستان

در تحولي ديگر، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
اليحه موافقتنامه بين ايران و افغانستان در خصوص 

ارتباط بين المللي راه آهن را به تصويب رساندند.
نماين��دگان مجلس در جريان جلس��ه علني ديروز 
مجلس، گزارش كميس��يون عمران در مورد اليحه 
موافقتنامه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت 
جمهوري اس��المي افغانس��تان در خصوص ارتباط 
بين المللي راه آهن را بررس��ي كرده و در نهايت با آن 

موافقت كردند.
بر اساس ماده واحده اين اليحه، موافقتنامه بين دولت 
جمهوري اس��المي ايران و دولت جمهوري اسالمي 
افغانس��تان در خصوص ارتباط بين المللي راه آهن 
مش��تمل بر يك مقدمه و 12 ماده به شرح پيوست 

تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
در تبصره آن آمده اس��ت، در اجراي اين موافقتنامه 
و اصالحات بعدي آن رعاي��ت اصول هفتاد و هفتم، 
يكصد و بيس��ت و پنجم و يكصد و سي و نهم قانون 

اساسي جمهوري اسالمي ايران الزامي است.



مومني با بيان اينكه تمام بحث ه��ا تحت عنوان برنامه 
نج��ات حتي از ي��ك آدم غير متخصص هم تأس��ف بار 
و ش��رم آور اس��ت، گفت: تحت عنوان اراي��ه برنامه به 
كانديداهاي رياست جمهوري يك سندي تحت عنوان 
برنامه نجات بيرون درمي آيد كه مي بينيد دقيقاً معطوف 
به مولفه هايي است كه كش��ور را در معرض سقوط قرار 

داده است.
به گزارش جماران، فرشاد مومني استاد دانشگاه عالمه 
و اقتصاددان در يك نشس��ت مجازي با عنوان »دولت 
پارادوكسيكال، انباشت نامولد و بحران هاي اقتصادي و 
اجتماعي« كه توسط موسسه دين و اقتصاد برگزار شد، 
گفت: دولت مي تواند مهم ترين نيروي محركه توس��عه 
باش��د و هم مي تواند مهم ترين عامل اضمحالل باشد. 
دولت به ش��رطي مي تواند نيروي محركه توسعه باشد 
كه ثبات و امنيت حقوق مالكيت و حمايت توس��عه گرا 
از توليد را در دس��تور كار قرار دهد و منافع حاكمان را از 
طريق ماليات س��تاني عادالنه و توسعه گرا تأمين كند. 
اما دولت به معناي حكومت مي تواند بزرگ ترين عامل 
انحطاط و اضمحالل يك جامعه هم باشد و آن آنجايي 
اس��ت كه حكومت اولويت را به مناسبات رانتي و دامن 
زدن به برخورداري هاي غيرمولد مي دهد و فش��ارهاي 
غيرمتعارفي را به توليدكننده ها وارد مي كند. با جزييات 
توضيح داده مي شود زماني كه توليد اعتناء نكرده باشيد 
ب��ا انبوه بحران هاي اقتصادي- اجتماع��ي در داخل و با 
خطر امنيت ملي و خطر ناتواني در حفظ تماميت ارضي 
در مواجهه با دنياي خارج روبرو شويد. از اين دريچه گفته 
مي شود مسيري كه اضمحالل را سرعت مي بخشد اين 
است كه ارزش هايي كه خلق مي شوند كمترين نسبت 
با توليد و بيشترين نسبت با رانت داشته باشد و مهم ترين 
ويژگي رانت جويان اينك��ه به هيچ وجه اعتناء و تمايلي 
به س��رمايه گذاري توليدي ندارن��د. بنابراين حتي اگر 
سراغ س��رمايه گذاري توليدي هم مي آيند يك رويكرد 
ظاهرسازانه است آنجا كه از توليد به مثابه يك محملي 
براي كسب رانت اس��تفاده مي كنند. آنجا توضيح داده 
مي شود زماني كه اينگونه ش��د و توليد به حاشيه رفت 
جامعه ابتدا دچار از كاركرد افتادگي سيستمي و سپس 
دچار آنومي يعني ناهنجاري يا بي هنجاري اقتصادي- 
اجتماع��ي مي ش��ود و در مرحله بعد از آن، فروپاش��ي 

اجتناب ناپذير مي شود.
مومني خاطرنش��ان كرد: آنچه در شرايط كنوني دامن 
زدن به اين بحث ه��ا را اهميت مي دهد اين اس��ت كه 
م��ا مي تواني��م در عبارت پردازي ها و ش��به برنامه ها و 
ادعاهاي توخالي تحت عنوان برنامه داشتن كانديداهاي 
رياست جمهوري را از اين دريچه مورد بررسي قرار دهيم. 
اگر مالحظه فرموديد كانديداها در تعهداتي كه مي دهند 
به طور مشخص روي اشتغال مولد برطرف كردن فقر از 
طريق اشتغال مولد، نه از طريق رويه هاي تحقيرآميز و 
سفله پرورانه بحث كردند معلوم مي شود اينها مي خواهد 
به كش��ور خدمت كنن��د. اما اگر تعه��دات به جاي اين 
باشد كه به طور مش��خص بگويند بنيه توليدي را ارتقاء 
مي دهيم و عزت را به اي��ران برمي گردانيم و جايگاه آن 
را در شاخص هاي كليدي و سرنوشت ساز توسعه ارتقاء 
مي بخش��يم ديديم كه اينها مسابقه اي در سفله پروري 
و تحريك رانت جويي و وعده ه��اي خطرناك مبني بر 
رهاس��ازي تحت عنوان حماي��ت از بخش خصوصي را 
مطرح كردند و به تعبي��ر داگالس نورث وعده برقراري 
قانون جن��گل را تحت عنوان تقويت بخش خصوصي و 
مقررات زدايي مطرح كردند معلوم مي شود كانديداها با 
همه طمطراقي كه ادعاهايشان دارد ما را درگير مسابقه 
سرعت در قهقراء رفتن مي كنند. بنابراين در اين مقطع 
برجسته كردن اين مساله به اين اعتبار اهميت دارد كه 
عالئم بس��يار جدي و پرش��ماري وجود دارند كه نشان 
مي دهند م��ا در مرحله از كاركرد افتادگي سيس��تمي 

هستيم.
وي افزود: چگونه مي توان از كاركردافتادگي سيستمي 
را نشان داد؟ در دوره 6 ساله 1385 تا 1390 حدود 620 
ميليارد دالر به اقتصاد تزريق مي شود اما بي سابقه ترين 
صنعت زدايي تاريخ اقتصادي كش��ور رق��م مي خورد؛ 
بي س��ابقه ترين سطح افزايش وابس��تگي هاي ذلت آور 
ب��ه دنياي خارج اتف��اق مي افتد. در مه��ر 1392 مركز 
پژوهش هاي مجلس گزارش منتشر كرد كه مي گويد در 
دوره آقاي احمدي نژاد ارزبري هر واحد GDP در ايران 
نس��بت به دوره آقاي خاتمي 5 برابر افزايش پيدا كرده 
اس��ت. در تمام دنيا حتي روندهاي معطوف به انحطاط 
به صورت درصدي اتفاق مي افتد به طور مثال مي گويند 
5 يا 10 درصد انحطاط، نه اينك��ه افزايش 5 برابري در 
وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج وجود داشته باشد. 
در همين دوره در كنار بي سابقه ترين سطح صنعت زدايي 
و وابستگي هاي ذلت آور به دنياي خارج بي سابقه ترين 

سطوح فساد هم اتفاق مي افتد.
دولت آقاي احمدي نژاد تنها دولتي در جهان هست كه 
طي كمتر از 4 سال ايران حدود 80 رتبه سقوط به سمت 

فاسدترين كشورهاي دنيا را تجربه كرد.
همه اينها نش��انه ها و پيامدهاي پش��ت كردن به توليد 
فناورانه و دامن زدن به مناس��بات رانتي اس��ت. از اين 
فهرس��ت بلند باال مي ت��وان ده ها مورد ديگ��ر را مثال 
زد. ف��رض بفرمايي��د در دوره 1365 ت��ا 1395 ايران 
بي سابقه ترين سطح سرمايه گذاري در آموزش در تاريخ 
خ��ود را تجربه كرد به طوري ك��ه در اين دوره جمعيت 
دانش��گاه ديده ايران بيش از 70 برابر شده است. اندازه 
جمعيت باس��واد در ميان شاغالن بيش از 5 برابر شده و 
اندازه بي سوادهاي شاغل 80 درصد كاهش پيدا كرده و به 
كمتر از يك پنجم رسيده ولي بهره وري كل عوامل توليد 
سقوط كرده است. اينها پديده هايي هستند كه در دنيا 
تقريبًا بي نظير و از بعضي جهات كم نظير است. راه نجات 
اينكه كانون اصلي بحران را شناسايي كنيم. كانون اصلي 

بحران پشت كردن به توليد فناورانه و اهتمام غير متعارف 
به دامن زدن به مناسبات رانتي و سفله پرورانه است. از اين 
زاويه تحوالت ايران را نگاه مي كنيد مي بينيد مولفه هاي 
پيدا و پنهان پرشماري هستند كه پشت كردن به توليد 
فناورانه را در ابعاد غير متعارف نشان مي دهد. اكنون در 
اين نقطه عطف مي توانيم هش��دار دهيم مرحله بعد از 
كاركرد افتادگي سيستمي مواجه با آنومي اقتصادي- 
اجتماعي است. عالئم و نشانه هاي بسيار تكان دهنده اي 

از اين آنومي مشاهده مي شود.
اين اس��تاد دانش��گاه اف��زود: ف��رض بفرمايي��د يكي 
از كليدي تري��ن عالئ��م كه در آس��تانه جه��ش از نظر 
ناهنجاري ه��ا و بي هنجاري ها هس��تيم گزارش س��ه 
جلدي وضعيت اجتماعي كش��ور كه وزارت كش��ور در 
سال 1395 منتشر كرد. در آنجا مي گويد جامعه ايران 
به بي س��ابقه ترين وضعيت تاريخي خود از نظر بحران 
اعتماد سقوط كرده است. زماني كه اعتماد دچار بحران 
مي شود به جاي همكاري و اعتالء بخشي و ايجاد رفاه و 
ارتقاء كيفيت زندگي همه مناسبات بر بي اعتمادي، حذف 
و ستيز قرار مي گيرد و بنابراين اساس بقاء جامعه به تهديد 
دچار مي شود. زماني كه اينگونه عالئم را نگاه مي كنيم 
مي بينيم در اثر بي اعتنايي به توليد حادترين وضعيت ها 
از نظ��ر فقر در مناطق مرزي كش��ور اتفاق مي افتد. اين 
به اندازه كافي نش��انه تكان دهنده اي از نگراني اس��ت و 
تعداد بحران هاي كوچك و بزرگي كه در اينجا مشاهده 
مي كنيم و ابعاد نگراني آور آن بسيار حياتي است. آنچه از 
نظر انديشه اي راهگشا است و اگر از دل جلسه فقط اين 
پيام به حكومتگران گرامي منعكس ش��ود اينكه ريشه 
همه اين مسائل پشت كردن به توليد فناورانه است. اگر 
اين فهم شود نگاه به برنامه هاي كانديداها صرف نظر از 
اينكه انتخابي كه مي خواهد صورت بگيرد جنبه واقعي 
يا صوري دارد در هر سطحي برمي گردد به اينكه اينها در 
ارزيابي انتقادي از مسيري كه ما را از توليد فناورانه دور 
كرده و تمام مناسبات را در فساد و نابرابري و رانت جويي 
غرق كرده چه حرفي مي زنند. اين يك شاغول هست كه 
مي توان با آن اعتبار س��نجي كرد از ادعاهايي كه در اين 
زمينه مطرح مي ش��ود. اينكه مي گويم دچار از كاركرد 
افتادگي سيستمي شده ايم حتي مفاهيم هم از كاركرد 

افتاده اند.
مومني افزود: تحت عنوان اراي��ه برنامه به كانديداهاي 
رياس��ت جمهوري يك س��ندي تحت عن��وان برنامه 
نجات بيرون درمي آيد ك��ه مي بينيد دقيقًا معطوف به 
مولفه هايي است كه كشور را در معرض سقوط قرار داده 
است. پيشنهادهاي وحشتناك از نظر سفله پروري كه 
مي گويد اگر تا ديروز احمدي نژاد ماهانه 45 هزار تومان 
مي داد تا افراد كار نكنند و زندگي كنند او مي گويد به جاي 
45 ه��زار تومان چيزي بالغ بر 10 برابر آن را پيش��نهاد 
مي كنم. مطلقاً بحث توليد در اين برنامه به اصطالح نجات 
محذوف و كنار گذاشته ش��ده است و ابعادي از مسابقه 
سفله پرورانه مطرح كرده كه واقعاً در تاريخ اقتصادي ايران 
بي نظير است و اسم آن را برنامه نجات گذاشته اند. چگونه 
مي خواهيد تأمين مالي اين ابعاد از سفله پروري را انجام 
دهيد؟ پاسخ مي دهد از طريق شوك حامل هاي انرژي! 
اينكه مفاهيم از كاركرد افتاده اند مي پرسيم اسم سياست 
تو چيست؟ پاس��خ مي دهد عادالنه كردن يارانه ها! در 
حالي كه در دوره احمدي نژاد به طور متوسط شوك 550 
درصدي به حامل هاي انرژي را ديديم كه تحميل كردند 
و در هم��ان 6 ماهه اول بعد از اين اق��دام مردم دايمًا هر 
جايي كه فرصت و مجالي پيدا مي كردند 45 هزار تومان 
را بگيريد ما را به قيمت هاي پيش از اين شوك برگردانيد. 
اكنون عزيزان مي خواهند ابعاد جديدي از اين ماجرا را به 
سر مردم بياورند آنگاه اسم آن را برنامه نجات گذاشته اند.

مومني در ادامه اظهار كرد: شما مي بينيد ايران جزو نوادر 
كشورهاي دنيا است كه طي 50 ساله گذشته نزديك 47 
سال را تورم دو رقمي تجربه مي كند. در آدرس هاي غلط 
رانتي كه مي دهند به تنها چيزي كه ريشه اصلي ناتواني 
در حل و فصل مساله يعني سقوط بنيه توليدي هست 
هيچ اش��اره اي نمي ش��ود به طور مثال به بانك مركزي 
انتقادهاي درس��تي مي كنند درباره اينك��ه چرا درباره 
رفتارهاي ناهنجاري بانك هاي خصوص پرده پوش��ي و 
بي مسووليتي كرد و به خالف قانون هاي بزرگ اعتنايي 

نكرد. اين حرف درستي است اينكه حتي بگويند دولت 
كس��ري مالي دارد و اي��ن هم يكي از عوامل اس��تمرار 
تورم هست تحت شرايطي درس��ت است. بدين دليل 
كسري هاي مالي دولت تورم زا مي شود كه از كسري مالي 
براي ارتقاء بنيه توليدي استفاده نكرد، تمايالت مصرفي 
را دامن زده و به ش��رحي كه آقاي دكتر ديني عزيز هم 
توضيح داد خودش را به صورت پارادوكسيكال متورم تر 
و ناكارآمدتر كرده است. از طريق شوك هاي قيمتي كه 
وارده كرده در مجموعه خودش فس��اد و ناكارآمدي را 
افزايش داده و هزينه ها را هم ارتقاء داده است. كساني كه 
به اصطالح برنامه نجات مي نويسند اگر واقعًا قصدشان 
نجات ب��ود گزارش هايي كه در س��ازمان برنامه و بانك 
مركزي تهيه شده را مي خواندند كه در آنجا به صراحت 
مي گويد زماني كه تجربه س��ه دهه گذش��ته را بررسي 
مي كنيم مي بينيم در بعضي از مقاطع به ازاء هر يك واحد 
درآمد كه حكومت از طريق شوك به قيمت هاي كليدي 
به دست مي آورد هزينه هاي مصرفي اش بيش از 3.5 برابر 

افزايش پيدا مي كند.
وي همچنين افزود: هزينه هاي سرمايه گذاري هاي مولد 
دولت به اندازه اي جهش پيدا كرده كه اينها حتي شرم 
كردند رقم آن را بگويند فقط به صورت سر بسته گفتند 
هزينه هاي س��رمايه اي دولت به مرات��ب از هزينه هاي 
مصرفي اش باالتر اس��ت. كس��اني كه دعوت به شوك 
درماني مي كنند، دعوت به س��قوط حكومت مي كنند. 
اين مساله خيلي كليدي هست كه امور حاكميتي دولت 
در ساختار بودجه اش به سمت صفر ميل مي كند. دولت 
به طرزي نابخش��ودني و فاجعه س��از از مسووليت هاي 
خ��ودش در ام��ور مربوط ب��ه آموزش مردم، س��المت 
مردم، زيرس��اخت هاي فيزيكي، تغذيه و مسكن مردم 
مسووليت گريزي مي كند. وزارت مسكن گزارش منتشر 
كرده و مي گويد چشم انداز صاحب خانه شدن متناسب 
با پايگاه اجتماعي براي دو دهك درآمدي كمترين از 94 

سال عبور كرده است.
مومني با بيان اينكه تمام بحث ه��ا تحت عنوان برنامه 
نجات حت��ي از يك آدم غيرمتخصص هم تاس��ف بار و 
شرم آور است، گفت: پس ما با از كاركرد افتادگي مفاهيم 
هم روبرو هس��تيم. در حالي كه تم��ام متفكران بزرگ 
مي گويند مهم ترين ويژگي تورم در ساخت هاي توسعه 
ضعف بنيه توليد و بهره وري اندك هست اينها در مواجهه 
با تورم سياس��ت هاي جهش دهنده ت��ورم را به عنوان 
مهار كننده تورم جا مي زنند. س��پس به دليل اينكه به 
كانديدهاي رياست جمهوري اين گشاده دستي را وعده 
مي دهند كه هر چه شوك بزرگ تر به قيمت هاي كليدي 
وارد كنيد امكانات ريالي بيشتري براي اعانه پردازي داريد 
آنها را هم تحت تأثير قرار مي دهند و اين گونه مي شود كه 
كانديدايي به يكي از مراكز تجمع غيرمولدها - كه البته 
انواع مولدها در جمع شان هست ولي مولدها هميشه در 
حاشيه هستند - كه مي رود، مي گويد بخش خصوصي 
را چنين و چن��ان مي كنم. كنترل ه��اي نيم بندي كه 
در جهت مه��ار آزمندي هاي بي پايان غيرمولدها به نام 
بخش خصوصي اس��ت را هم مي خواهن��د بردارند و به 
 جاي آن فش��ارهاي جديد به توليدكننده ها بياورند. از 
منظر اقتصاد سياسي منافع توليدكننده ها هم راستايي 
تمام عيار با منافع عامه مردم و به ويژه فرودس��تان دارد. 
زماني كه ش��وك ب��ه حامل هاي ان��رژي وارد مي كنيد 
حامل هاي ان��رژي به عنوان نهاده توليد در سرنوش��ت 
توليدكننده ها اثر مي گذارد. زماني كه شوك به نرخ ارز 
وارد مي كنيد به دليل اينكه بخ��ش بزرگي از نيازهاي 
توليدي در همه عرصه هاي كاالهاي مصرفي و واسطه اي 
و مواد اوليه نيازمند واردات هستند به همان تناسبي كه 
فرودستان را نابودتر مي كنيد توليدكننده ها را هم نابودتر 
مي كنيد. آنگاه چه طنز تلخي است كه اسم اين را برنامه 

نجات بگذارند.
فرش��اد مومني بيان كرد: آنچه ب��ه نظرم خيلي حياتي 
هس��ت اينكه محاس��به هايي در گزارش هاي رسمي 
هم وج��ود دارند با اينكه اكنون خ��ود توليد فوالد يكي 
از رشته فعاليت هاي غيرعادي معطوف به رانت هست 
وليكن محاسبه ها نشان مي دهد دالل هاي فوالد به  طور 
متوسط 20 برابر توليدكننده هاي فوالد سود مي برند. 
چنين بس��اطي برپا ش��ده كه دودش به چشم مردم و 

آينده توسعه كشور مي رود. با وجود اينكه صنايع لوازم 
خانگي ايران يكي از مصداق هاي تبديل كردن توليد به 
محملي براي كس��ب رانت هست و ضريب مونتاژكاري 
در آنج��ا بيداد مي كند ول��ي با وجود اي��ن برآوردهاي 
رس��مي مي گويد اگر واردكننده لوازم خانگي باش��يد 
س��ه برابر توليدكننده هاي لوازم خانگي سود مي بريد. 
محاس��به هايي وجود دارند كه هر قدر واردات در زمينه 
خودرو به سمت واردات خودروهاي لوكس تر حركت كند 
ضريب افزايش سود واردكننده ها نسبت به توليدكننده ها 
افزايش بيشتري پيدا مي كند. همه اينها نشان مي دهد 
به طرز غيرمتعارفي ش��اهد هستيم به توليدكننده ها و 
عامه مردم غيرعادي ترين فشارها مي آيد و با فريب هايي 
مانند وعده هاي س��فله پرورانه پرداخت نق��دي از اين 
قبيل آنها را تحت تأثير كوتاه م��دت قرار مي دهند و در 
ميان مدت دمار از روزگارش��ان درمي آورند. چيزي كه 
واقعا خيلي شگفت انگيز اس��ت اين كه حتي در بحران 
برقي كه اخيرا پيدا شده در چند روز گذشته حداقل 10 
توليدكننده مطرح كش��ور با موسسه ما تماس گرفتند 
و گفتند س��اعت هايي كه برق توليدكننده ها مي رود به 
گونه اي هس��ت كه بايد هزينه هاي نيروي كار را در دو 
ش��يفت بپردازيد ولي قادر به بهره گي��ري از نيروي كار 
نباش��يد. اينكه چه تخريب هايي در دستگاه هاي شان 
پديدار مي ش��ود و از اي��ن قبيل آنها هم ب��ه جاي خود 
محفوظ است. حتي خود اينكه قيمت برق را بيش از سه 
برابر كرديد و گفتيد ما مي خواهيم براي سرمايه گذاري 
منابع آزاد كنيم و به شرحي كه كارنامه شان نشان داد نه 
تنها س��رمايه گذاري اتفاق نيفتاد بلكه حتي نتوانستند 
اس��تهالكات را هم جبران كنند ب��ه خاطر اينكه دولت 
هميشه از سياست هاي تورم زا بيشتر از بنگاه هاي توليدي 
و مردم آسيب مي بيند و سيستم خدمات رساني زيربنايي 

هم دچار اختالل كردند.
اين استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان كرد: منهاي آن 
مساله اساس��ي اينكه حتي خود اعالم برنامه قطع برق 
نشان دهنده ورشكس��تگي در سياستگذاري در زمينه 
افزايش قيمت حامل ها براي سرمايه گذاري هست كه 
نشان داد چه دروغ بزرگي هس��ت. مساله بعدي اينكه 
دو جور تبعيض نابرابر و ن��اروا در اعالم برنامه قطع برق 
وجود دارد. س��اعات قطع برق توليدكننده ها در بعضي 
از مواردي كه از شهرس��تان هاي بزرگ مس��تندات آن 
را فرس��تاده اند 4 برابر مصرف كننده ها است. وجه ديگر 
اينكه اگر مي خواهيد خسارت بزنيد الاقل جوري تنظيم 
كنيد كه فقط در يك شيفت كاري اتفاق بيفتد. در اين 
ابعاد هم شاهد هستيم كه يك ناروايي هاي غيرمتعارفي 

اتفاق مي افتد.
وي در پايان اظهار داشت: آنچه مي توانيم خيلي صميمانه 
و مشفقانه با حكومتگران گرامي مطرح كنيم اينكه هزينه 
فرصت غفلت از توليد محوري دائما افزايش پيدا مي كند. 
مصاحبه جرم��ي ريف كين كه يكي از برجس��ته ترين 
متفكران در حيط��ه مطالعات مربوط به توليد فناورانه و 
اشتغال است را نگاه كنيد؛ مي گويد در سال هاي مياني 
قرن بيستم توليد كش��اورزي نسبت به آستانه موج دوم 
انقالب صنعت��ي اواخر قرن نوزدهم 10 برابر ش��ده بود. 
در دوره 70 س��اله زماني كه توليد كشاورزي را فناورانه 
كردند بازدهي 10 برابر ش��د، در فاصله سال هاي مياني 
دهه 1940 تا سال هاي مياني دهه 1990 ارتقاي بازده 
توليدي از 10 به يك در موج قبلي به دو هزار به يك رسيده 
است. همان گونه كه متفكران آينده شناس بزرگ مطرح 
كردند كه از ربع پاياني قرن بيستم شاهد هستيم تحول در 
بنيه توليد دانايي محور خصلت نمايي پيدا مي كند يعني 
اينكه اگر در دوره قاجاريه به مافياهاي واردات و رباخوار 
امتياز مي دادند و بر توليدكننده ها فشار مي آوردند هزينه 
فرصت آن رويكرد يك چيزي بوده اكنون هزينه فرصت 
به طرز خيلي وحشتناكي تغيير مي كند. به يك باره چشم 
باز مي كنيد و مي بينيد حتي در قبال همسايه ها هم توان 
رقابت را از دست مي دهيد. بنابراين آنچه به نظرم خيلي 
حياتي هس��ت اينكه هر زماني بتوانيم زودتر به اين فهم 
هويت جمعي دهيم كشور زودتر نجات پيدا مي كند. راه 
نجات ايران از مسير توليد فناورانه مي گذرد. براي اينكه 
توليد فناورانه را رونق ببخشيد بايد گام نخست اين باشد 

كه هزينه فرصت مفت خوارگي را باال ببريد.
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معامالتآنالينصرافيها
مجازشناختهشد

دستورالعمل جديد اجرايي تاسيس فعاليت و نظارت 
بر صرافي ها، هر گونه عمليات صرافي در بس��ترهاي 
معامالت برخط داخلي و استفاده از رمزارزهاي استخراج 
ش��ده داخلي براي واردات را صرفا براس��اس ضوابط 
ابالغي بانك مركزي قابل انجام دانسته است. به گزارش 
پيوست، در اين دستورالعمل كه در 28 ارديبهشت ماه 
در ش��وراي پول و اعتبار به تصويب رسيده هيچ گونه 
اشاره اي به فعاليت صرافي هاي رمزارزي نشده و تنها 
كس��اني كه مجوز صرافي درياف��ت كرده اند به نوعي 
مي توانند فعاليت برخط يا آنالين نيز انجام دهند. هنوز 
بانك مركزي ضوابطي براي شناسايي يا نحوه معامله 
رمزارزهاي تولي��دي داخلي را تعيين نكرده اس��ت، 
طبق گفته بسياري از فعاالن اين حوزه هرچند امكان 
شناس��ايي رمزارزهاي توليد داخل وجود دارد؛ اما اين 
فرآيند خالف ذات تعيين شده براي رمزارزهاست. از 
سويي شناسايي اين نوع رمزارز نيازمند فراهم آوردن 
زيرساخت هاي فني خاصي است كه در شرايط فعلي 
به نظر نمي رسد اين زيرس��اخت ها فراهم شده باشد. 
در اين دس��تورالعمل به نوعي اج��ازه فعاليت و خريد 
و فروش آنالين داده ش��ده، اين در حالي اس��ت كه در 
دستورالعمل پيش��ين؛ انجام هر گونه معامله برخط 
ممنوع بود. طبق اين دستورالعمل انجام عمليات صرافي 
در خارج از نشاني مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافي 
و اجازه نامه فعاليت صرافي يا مجوز شعبه، به استثناي 
عمليات صرافي در بسترهاي معامالتي برخط داخلي 
درچارچوب ضوابط ابالغي بانك مركزي ممنوع بوده و 
جابه جايي و انتقال صرافي از نشاني مندرج در اساسنامه 
ثبت شده صرافي و اجازه نامه فعاليت صرافي به ساير 
نقاط منوط به كسب و مجوز از بانك مركزي است. در 
اين بند به صورت كلي به فعاليت آنالين صرافي اشاره 
شده اس��ت، در اصل به صرافي هاي داراي مجوز اجازه 
معامالت آنالين نيز داده شده است. هرچند كه اين مدل 
فعاليت منوط به تعيين ضوابطي از سوي بانك مركزي 
ش��ده كه هنوز بانك مركزي نيز ضوابط آن را تعيين 
نكرده است. به نظر مي رسد تعيين اين ضوابط بر عهده 
كارگروه مبادالت رمزارز گذاشته شده باشد. كارگروهي 
كه با حضور بخش هاي تصميم گير كشور از جمله مركز 
ملي فضاي مجاز و مجلس شوراي اسالمي تشكيل شده 
است و قرار شده تا تكليف معامالت رمزارزي را مشخص 
كند. مجوز معامله آنالين به صرافي ها در شرايطي در اين 
دستورالعمل داده شده كه در دستورالعمل قبلي تاكيد 
ش��ده بود كه انجام عمليات صرافي در خارج از نشاني 
مندرج در اساس��نامه ثبت ش��ده صرافي و اجازه نامه 
فعاليت صرافي يا مجوز شعبه ممنوع بود و تاكيد شده 
بود كه انجام هر گونه عمليات صرافي در فضاي اينترنتي 
يا مجازي توسط صرافي ممنوع است، حال نه تنها اين 
قيد ممنوعيت حذف شده؛ بلكه به صرافي هاي مجاز 
اجازه معاالت آنالين نيز داده شده است. به نظر مي رسد 
بانك مركزي در نظر داشته كه صرافي هاي رمزارزي را 
به سمت دريافت مجوز رسمي براي صرافي سوق دهد؛ 
اما با توجه به سرمايه اوليه پيش بيني شده براي ايجاد 
صرافي دريافت مج��وز صرافي كمي براي فعاالن اين 
حوزه كه اكثرا به صورت استارت آپي فعاليت مي كنند 
سخت باشد. طبق اين دستورالعمل حداقل مبلغ سرمايه 
به منظور تاسيس و فعاليت صرافي تضامني و صرافي 
وابسته به موسسات اعتباري در استان تهران و شهرهاي 
بزرگ 25 ميليارد تومان و در ساير شهرها 13 ميليارد 

تومان تعيين شده است. 

ويژه

معرفيبهترينبستههاي
حجميونامحدودهمراهاول

هم��راه اول به عنوان بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه در 
كشور بسته هاي اينترنت متنوعي را به مشتركان خود 
ارايه مي دهد تا كاربران با توجه به ميزان مصرف شان، 
بتوانند بهترين بس��ته اينترنت هم��راه اول را انتخاب 
نمايند. براي خريد بسته هاي اينترنت همراه اول بايد كد 
بسته ها را در تلفن همراه خود وارد كنيد، اين بسته ها در 
حجم هاي مختلف از 60 مگابايت تا چند صد گيگابايت و 
در بازه هاي يك ساعته تا يك ساله عرضه مي شوند، البته 
شما از اينترنت نامحدود همراه اول نيز مي توانيد استفاده 
كنيد.اما يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي مشتركان همراه 
اول، تعداد زياد بس��ته ها و سخت شدن انتخاب ميان 
بسته هاي مختلف اس��ت، همراه اول بيش از 40 بسته 
مختلف را در حجم و مدت زماني متفاوت عرضه مي كند، 
همين تعداد باال موجب مي شود تا بسياري از مشتركان 
براي انتخاب بس��ته مورد نظر خود با مش��كل مواجه 
شوند.تنوع زياد، هميشه هم خوب نيست و گاهي باعث 
سردرگمي كاربران مي شود، به همين منظور ما تصميم 
گرفته ايم تا كد بهترين بسته هاي اينترنت همراه اول را 

در اختيار شما قرار دهيم.

اتصالتماميروستاهاياستانيزد
بهاينترنتپرسرعتهمراهاول

آذري جهرمي: همراه اول زحمت اصلي توسعه ارتباطات 
روستايي در استان يزد را كش��يد. در اقدامي جهادي 
با تجهيز 37 روس��تاي ديگر اس��تان يزد به اينترنت 
پرس��رعت، تمامي 337 روستاي باالي 20 خانوار اين 
استان تحت پوشش اينترنت نسل 3 يا 4 قرار گرفتند.

محمدعلي طالبي استاندار يزد: اگر بهره مندي مناسبي از 
ظرفيت هاي ارتباطي ايجاد شده داشته باشيم مي توانيم 
پايداري شرايط روستاها و مهاجرت معكوس را داشته 
باش��يم.آيت اهلل ناصري امام جمعه يزد: تا پيش از اين 
توسعه ها بسياري از دانش آموزان روستايي و عشاير براي 
امر تحصيل با مشكل مواجه بودند.محمدرضا پاكدل 
مديركل ارتباطات و فناوري اطالعات استان يزد: با تالش 
همراه اول و اقدام جهادي كه داشتند كيفيت ارتباطات 

در تمامي روستاها مطلوب است.

اپلفروشگاههايفيزيكي
بيشتريافتتاحميكند

اپل با وجود اينكه فروشگاه ها با شتاب گرفتن رشد 
خريد آنالي��ن در دوران پاندمي همچنان دس��ت 
و پنجه نرم مي كنند، فروشگاه هاي بيشتري را در 
سطح جهاني اضافه خواهد كرد. به گزارش ايسنا، 
روزنام��ه فونكه ميدين گروپ به نقل از دي يردري 
اوبرايان، نايب رييس ارش��د بخش خرده فروشي و 
مردم اپل نوش��ت: »اين ش��ركت در سطح جهاني 
حدود 500 فروش��گاه را اداره مي كند كه ش��امل 
100 فروشگاه در اروپاست. فروشگاه هاي فيزيكي 
به مردم فرصت مي دهن��د فناوري جديد را تجربه 
كنند، س��وال بپرس��ند و در وركشاپ محصوالت 
اپل شركت كنند. در سايت آنالين مردم مي توانند 
اطالعات زيادي درباره محصوالت به دست بياورند 
اما در فروش��گاه مي توانند آنها را لم��س كرده و از 
نزديك ببينند. اپل قصد دارد فروشگاه هاي بيشتري 
را راه اندازي كن��د.« پاندمي ويروس كرونا فش��ار 
بر بسياري از ش��ركتهاي خرده فروشي را تشديد 
كرده است. اين ش��ركتها از يك سو براي مديريت 
فروشگاه هاي پرهزينه و از سوي ديگر تغيير جهت 
به سمت فروش آنالين دست و پنجه نرم مي كنند. 
ش��ماري از ش��ركتهاي بزرگ به زانو درآمده يا به 
كاهش شمار فروشگاه هايشان اقدام كرده اند. گروه 
انگليسي آركاديا كه مالك فروشگاه هاي زنجيره اي 
فشن تاپ ش��اپ اس��ت در نوامبر دچار فروپاشي 
شد در حالي كه رقيبش جان لوئيس پارتنرشيپ 
ش��ماري از ش��عبه هايش را تعطيل كرد. بر اساس 
گزارش بلومبرگ، اپل امسال اعالم كرده كه حدود 
يك ميليارد ي��ورو )1.2 ميلي��ارد دالر( در مونيخ 
براي س��اخت مركزي براي طراحي تراش��ه رايانه 

سرمايه گذاري خواهد كرد.

سربازانامريكايياطالعاتتسليحات
هستهايدراروپارافاشكردند

بر اس��اس گزارش جديد س��ربازان امريكايي هنگام 
استفاده از اپ هاي فلش كارت به طور اتفاقي اطالعات 
مربوط به تس��ليحات هسته اي اين كش��ور را فاش 
كردند. به گ��زارش مهر به نق��ل از دويچه وله، طبق 
گزارش وب سايت Bellingcat سربازان امريكايي 
مستقر در انبارهاي تسليحات هسته اي اين كشور در 
اروپ��ا از اپ هاي فلش كار براي حف��ظ و به يادآوردن 
پروتكل هاي امنيت��ي پيچيده و طوالني اس��تفاده 
كرده اند. در نتيجه اطالعات محرمانه به طور تصادفي 
در فضاي آنالين فاش ش��ده است. طبق اين گزارش 
پرس��نل نظامي اپ هايي را براي حفظ كردن كدها، 
اصطالحات و حتي وضعيت انبارهاي هس��ته اي به 
كار برده اند. هرچند كش��ورهاي اروپايي به طور كلي 
از تأييد يا حذف اماكن ذخيره تس��ليحات هسته اي 
امريكا در مرزهاي بومي خود سرباز مي زنند، اما بيشتر 
اوقات اسناد افشاشده، تصاوير و اظهارنظرهاي مقامات 
بازنشس��ته مهر تأييدي بر وجود چنين تسليحاتي 
است. فوئك پوستما نويس��نده اين گزارش توضيح 
مي دهد محققان با جست وجوي اصطالحات خاص 
مربوط به مقرهاي هسته اي توانستند فلش كارت هاي 
متعلق به سربازان امريكايي را رديابي كنند. در نتيجه 
تحقيقات آنها فلش كارت هايي حاوي اطالعاتي درباره 
چند مقر هسته اي در سراسر اروپا از جمله در آلمان، 
هلند و تركيه يافت شد. برخي فلش كارت هاي ديگر 
نشان مي دهند س��ربازان در واكنش به هشدارهاي 
مختلف چه اقداماتي بايد انجام دهند يا دوربين هاي 
امنيتي در انباره��ا در چه اماكني ق��رار دارند. طبق 
اطالعات موجود قدمت برخي از اين فلش كارت ها به 
سال 2013 مي رسد و جديدترين موارد رديابي شده 
نيز به آوريل 2021 ميالدي تعلق دارند. به نوشته ورج، 
از آنجا كه برخي از سربازان امريكايي فراموش كرده 
بودند تنظيمات اين اپ ها را در وضعيت »خصوصي« 
قرار دهند، نام كاربري و تصاويرشان براي عموم آشكار 
بود. البته هنوز مشخص نيست چرا سربازان از اپ هاي 
آموزش��ي براي يادآوري اطالعات محرمانه استفاده 
كرده اند. پوستما چند هفته قبل از انتشار اين گزارش 
با مقامات وزارت دفاع، ناتو و اروپا تماس گرفت و فلش 

كارت هاي حاوي اطالعات حساس حذف شده اند.

فرشادمومنيازوعدههايغيركارشناسيبرخيكانديداهابهشدتانتقادكرد

بسته نجات يا سقوط اقتصادي

بازارجهانيموبايل
۷.۷درصدرشدميكند

طبق گزارش��ي جدي��د تخمين زده مي ش��ود كه 
بازار موبايل در س��ال جاري مي��الدي 7.7 درصد 
نسبت به سال قبل رش��د كند. اين رقم بيشترين 
ميزان رش��د بازار مذكور از 2015 ميالدي تاكنون 
اس��ت. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، پيش 
بيني مي ش��ود رش��د بازار جهاني موبايل در سال 
جاري به باالترين ميزان از 2015 ميالدي تاكنون 
برس��د. طبق اطالعات در 2021 مي��الدي تعداد 
محموله هاي موبايل بارگيري شده به 1.38 ميليارد 
دس��تگاه مي رس��د كه نشان دهنده رش��دي 7.7 
درصدي نسبت به سال گذشته است. طبق گزارش 
شركت IDC روند صعودي بازار جهاني موبايل در 
سال آينده ميالدي با رشد ساالنه 3.8 درصدي ادامه 
خواهد يافت. تخمين زده مي ش��ود در سال آينده 
ميالدي تعداد محموله هاي بارگيري شده موبايل 
به 1.43 ميليارد دستگاه برسد. روند صعودي بازار 
 5G جهاني موبايل در حالي اتفاق مي افتد كه فناوري
گسترش يافته و دستگاه هاي مجهز به آن نيز وارد 
بازار شده اند. از سوي ديگر تقاضا براي موبايل هاي 
4G مي��ان رده و ارزان قيمت نيز قدرتمند اس��ت. 
به گفته آنتوني اسكارس��ال مدير بخش تحقيقات 
IDC، بيشترين ميزان رشد ساالنه بازار از 2015 
ميالدي تاكنون، در سال جاري اتفاق افتاده است. 
اين درحالي اس��ت كه اس��تفاده از فناوري 5G در 
موبايل ه��اي رده ب��اال، مي��ان رده و ارزان قيمت 

گسترش يافته است.



تعادل |
با وجود افزايش چش��مگير توليد لوازم خانگي در سال 
جاري، اما در بازار شاهد كاهش قيمت اين محصوالت در 
بازار نيستيم. درچرايي اين امر، متوليان وزارت صمت با 
استناد به برخي آمارها دليل اين امر را در اين مي دانند كه 
ميزان توليد با ميزان نصب در منازل تطابق ندارد و وقتي 
ميزان نصب كمتر است، يعني يا كاال در انبارها مانده يا 
افرادي لوازم خانگي را خريده اند و در گوشه اي احتكار 
كرده اند. اين در حالي است كه خود توليدكنندگان نيز 
بارها از افزايش قيمت نهاده هاي توليد گاليه كرده اند. 
در همين راستا، نايب رييس اول اتحاديه لوازم خانگي 
در گفت وگويي با »تعادل« مي گويد: بازار لوازم خانگي 
كشش هيچ افزايش قيمتي را ندارد وهم اكنون بازار لوازم 
خانگي در يك ركود كامل به سر مي برد.بنابه اظهارات 
محمد حسين اسالميان، با توجه به عدم استقبال از خريد 
كاال توسط مصرف كنندگان، براي هيچ توليدكننده اي 
مقدور نيس��ت كه قيمت ها را افزاي��ش دهد، حتي اگر 
قيمت مولفه هاي تولي��د محصوالت افزايش پيدا كند. 
به گفته او، به دليل »كاهش قدرت خريد مردم و بحث 
قاچ��اق كاال« اين امكان وجود ن��دارد كه توليد كننده 
بخواهد كاالهاي خود را با قيمت باالتري در بازار عرضه 
كند. او ب��ا ذكر اي��ن دو عامل درباره رون��د قيمت اين 
محصوالت در بازار تا پايان سال جاري پيش بيني كرد 
كه باتوجه به وضعيت كنوني اقتص��اد ايران، قيمت ها 

كاهشي نخواهد بود. 

   افزايش ۶۰ تا ۱۱۵ درصدي لوازم خانگي
بر اساس اين آمار در فروردين امسال توليد هفت كاال 
بيش از ۱۰۰ درصد، هفت كاال بين ۵۰ تا ۱۰۰ درصد، 
پنج كاال بين ۲۰ تا ۵۰ درصد و چهار كاال كمتر از ۲۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلش افزايش داشته 
و توليد يك كاال نيز كاهش يافته است. اما در اين ميان 
و از بين انواع لوازم خانگي توليد انواع يخچال و فريزر، 
ماشين لباسشويي و كولر آبي هم در اين مدت با افزايش 
۱۱۵.۲، ۶۸.۹ و ۶۴.۷ درصدي مواجه بوده و توليد اين 
سه محصول از حدود ۴۷ هزار و ۶۰۰، ۴۰ هزار و ۷۰۰ 
و ۶۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه در فروردين سال گذشته به 
۱۰۲ هزار و ۴۰۰، ۶۸ هزار و ۷۰۰ و ۱۱۱ هزار و ۸۰۰ 

دستگاه در فروردين امسال رسيده است.
اما با وجود افزايش چشمگير توليد لوازم خانگي در سال 
جاري، در بازار شاهد كاهش قيمت نيستيم و اواخر شهريور 
ماه مديركل صنايع برق و الكترونيك وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( در پاسخ به چرايي اين روند گفته بود كه 
برخي آمارها نشان مي دهد ميزان توليد با ميزان نصب در 
منازل تطابق ندارد و وقتي ميزان نصب كمتر است، يعني 
يا كاال در انبارها مانده يا افرادي لوازم خانگي را خريده اند و 
در گوشه اي احتكار كرده اند. البته توليدكنندگان نيز بارها 
از افزايش قيمت نهاده هاي تولي��د گاليه كرده اند.با اين 
حال، محمد حسين اسالميان نايب رييس اول اتحاديه 
لوازم خانگي در گفت وگو با »تعادل« به تشريح وضعيت 
بازار لوازم خانگي پرداخت و گفت: در حال حاضر هم توليد 
داخلي به صورت انبوه ش��كل گرفته و تقاضايي از طرف 
مصرف كننده وجود ندارد و هم اينكه كاالي قاچاق به وفور 
در بازار موجود است. وي ادامه داد: هر دو علت ركود بازار را 
تشديد كرده اند؛ به طوري كه در حوزه لوازم خانگي و عرضه 
لوازم خانگي در ركود كامل قرار داريم.اين فعال صنفي با 
بيان اينكه هرچه قاچاق كاال در س��طح عرضه به طور روز 
افزون بيشتر مي ش��ود، تمايل به خريد كاالي ايراني هم 
كمتر مي شود، ادامه داد: با توجه به اينكه قيمت تمام شده 
كاالهاي ايراني به دليل افزايش نرخ دستمزد و بيمه روز 

به روز بيشتر مي شود، از آن طرف متاسفانه امكان رقابت با 
كاالهاي خارجي كه به صورت قاچاق وارد بازارهاي ايران 
مي شود، ديگر براي توليدكنندگان داخلي وجود ندارد.

وي با اشاره به تبعات كاهش توان خريد مردم در بازار لوازم 
خانگي بيان كرد: شرايط تهيه كاال توسط مصرف كننده 
چه براي خريد جهيزيه و چه مصرف عمومي بسيار سخت 
شده است. به طور نمونه هم اكنون قيمت يخچال فريزر 
معمول��ي ايراني ۱۲ ميليون تومان اس��ت و يك يخچال 
فريزر سايد ايراني به قيمت حدود ۳۰ ميليون تومان و حتي 
برخي مدل ها تا ۴۰ ميليون تومان به فروش مي رسد.اين 
در حالي است كه به گفته او، با وضعيت كنوني اقتصادي 
و با درآمدهاي معمولي كه مردم دارند، حتي با يك سال 
پس انداز امكان خريد يخچال فريزر را نخواهند داش��ت.
اسالميان يادآور ش��د: در چنين وضعيتي بديهي است 
كه مردم در تامين هزينه هاي روزمره خود دچار مشكل 
هستند و ديگر امكان تبديل كاالهاي خود يا خريد جهيزيه 

را نخواهند داشت.

   قيمت ها كاهش مي يابد؟ 
نايب رييس اتحاديه لوازم خانگي همچنين با اشاره به 
ديگر چالش هاي بازار لوازم خانگي گفت: در حال حاضر 
از يك طرف نقدينگي و قدرت خريد مردم پايين است 

و از طرف ديگر به خاطر بيماري كرونا صنف ما دو- سه 
ماه تعطيل بوده است.همچنين با توجه به سير نزولي 
قيمت دالر و برگزاري انتخابات پيش رو مردم انتظار 
كاهش قيمت ها را دارند و يك توقع ذهني ايجاد شده 
كه بايد شاهد پايين آمدن قيمت كاالها در بازار لوازم 
خانگي باشيم. اما به گفته اسالميان، براي قيمت گذاري 
كاالها، آيتم هاي مختلفي از جمله نرخ دستمزد، نرخ 
بيمه و مواد اوليه دخيل هستند. او در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود تاكيد كرد كه ما در بسياري از مواقع 
بيش از ۷۰ درصد مواد اوليه مورد نياز براي توليد يك 
كاال را از داخل كشور تامين مي كنيم و تنها موادي مانند 
كمپرسور، كيت ها و بردهاي الكترونيكي را از خارج وارد 
مي كنيم كه يك نسبت كمتري از اين مواد مورد نياز 
به قيمت ارز ارتباط دارد و بقيه مولفه ها در داخل كشور 
قيمت گذاري مي شوند. اسالميان تاكيد كرد: اگر قرار 
باشد كاالهاي قاچاق به همين روش وارد بازار ما شوند 
و به طور مثال يك لباسشويي برند با ۱۲ ميليون تومان 
در بازار خريد و فروش شود، به طور قطع يك لباسشويي 
ايراني با قيمت ۱۲ ميلي��ون تومان ديگر خواهاني در 
بازار داخل نخواهد داشت. اين فعال صنفي ادامه داد: 
بنابراين يكي از معضالت ما اين است كه در حال حاضر 
قيمت كاالهاي قاچاق با اينكه برند هستند نسبت به 
كاالهاي ايراني مقداري كاهش پيدا كرده اس��ت. به 
گزارش »تعادل« نايب رييس اول اتحاديه لوازم خانگي 
همچنين در پيش بيني خود از قيمت لوازم خانگي تا 
پايان س��ال جاري بيان كرد: با توجه به عدم استقبال 
از خري��د كاال توس��ط مصرف كنن��دگان، براي هيچ 
توليدكننده اي مقدور نيست كه قيمت ها را افزايش 
دهد، حتي اگر قيمت مولفه ه��اي توليد محصوالت 
افزايش پيدا كند. براي توليدكننده هم به دليل كاهش 
قدرت خريد م��ردم و هم بحث قاچاق كاال اين امكان 
وجود ندارد كه كاالهاي خود را با قيمت باالتري در بازار 
عرضه كند. اسالميان همچنين در پاسخ به اينكه برجام 
چه تاثيري بر بازار لوازم خانگي خواهد داشت، گفت: 
اگر قرار است برجام شكل بگيرد، ما حداقل به يك تا 
دو سال زمان نياز داريم تا اتفاقات خوبي در اين بخش 
بيفتد و قيمت مواد اوليه بسيار كمتر شود، اما در سال 

جاري قيمت ها كاهش پيدا نخواهد كرد.
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رايزني اصناف
 براي كاهش ماليات 

ايس�نا| رييس اتاق اصناف ايران با بي��ان اينكه دو 
ظرفيت قانوني در تعيين ماليات وجود دارد، گفت: بايد 
ش��رايط تعطيلي و ركود صنوف آسيب ديده در سال 
۱۳۹۹ نيز در تعيين ماليات لحاظ شود و به اين نكته 
توجه شود كه ماليات سال ۱۳۹۸ بخشي از اصناف بر 
اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون ماليات ها تعيين شد كه 
رضايت موديان را نيز به دنبال داشت.سعيد ممبيني 
در نشست هم انديشي روساي اتاق هاي اصناف مراكز 
استان، پيرامون موضوع »تنظيم بازار، نظارت و بازرسي 
و ماليات در اصناف« به صورت وبينار برگزار شد، اظهار 
كرد: با توجه به نزديك بودن زمان تعيين مالياتي اصناف 
تالش كرديم در تعيين ماليات س��ال ۱۳۹۹ صنوف، 
كمترين آسيب به اصناف وارد شود و بتوانيم بهترين 
شرايط رابراي پرداخت ماليات عادالنه اصناف لحاظ 
كنيم. در تالش هستيم تا به بهترين راهكار براي تعيين 
ماليات برسيم و آسيب هاي ناشي از ويروس كرونا در 
توافق مالياتي لحاظ شود و در حال حاضر دو ظرفيت 
قانوني در تعيين ماليات موجود است، يك راهكار ارايه 
اظهار نامه مالياتي در اجراء ماده ٩٧ و راهكار ديگر بحث 
اس��تفاده از تبصره ماده ١٠٠. وي افزود: ماليات سال 
۱۳۹۸ بخشي از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون 
ماليات ها تعيين شد كه رضايت موديان را نيز به دنبال 
داشت و توافقي خوبي بود كه با همت هيات رييسه اتاق 
اصناف ايران و مش��اوران مالياتي اتاق اصناف صورت 
گرفت. اصناف در س��ال ۱۳۹۹ به دليل شرايط كرونا 
آسيب هاي زيادي ديدند و حمايتي كه صنوف آسيب 
ديده ناشي از تعطيالت انتظار داشتند صورت نگرفت و 
بايد شرايط تعطيلي و ركود صنوف آسيب ديده در سال 
۱۳۹۹ نيز در تعيين ماليات لحاظ شود. وي تصريح كرد: 
در فرآيند توافق مالياتي امسال مشكل تورم در جامعه 
را داريم و كساني مي توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده 
كنند كه حداقل ۳۰ برابر معافيت مالياتي درآمد داشته 
باشند و با توجه به افزايش تورم كه طبيعتا باعث باال رفتن 
رقم درآمدي مي شود با رايزني هاي انجام شده اين رقم را 
تا ۴۵ برابر افزايش داديم.رييس اتاق اصناف ايران افزود: 
در حال حاضر ستاد اقتصادي دولت در حال رسيدگي 
به اين موضوع است و هنوز به تصويب نهايي نرسيده و 
در آخرين جلسات با سازمان امورمالياتي به توافق ضمني 
رسيديم و اميدواريم به صورت قطعي تصويب شود و رقم 
۵/۲ ميليون هم تا ۳ ميليون تومان براي كساني كه رقم 
مالياتشان ۳ ميليون تومان بوده بدون افزايش نسبت 
به سال ۱۳۹۸ اعمال شود.ممبيني با اشاره به موضوع 
قانون پايانه هاي فروشگاهي، اظهار كرد: قانون پايانه هاي 
فروشگاهي طبق مصوبه مجلس از ابتداي خردادماه بايد 
براي همه صنوف اجرايي مي ش��د كه به دليل شرايط 
كرونا و دشواري كار سازمان امور مالياتي تكاليفي را از 
جمله آموزش موديان و فراهم كردن زيرساخت ها در 
اجراي اين قانون لح��اظ كرده و به دليل فراهم نبودن 
زيرس��اخت ها از دولت و مجلس درخواست كرديم تا 
اجراي قانون پايانه فروشگاهي تا پايان سال ۱۴۰۰ به 

تعويق، و از ابتداي سال آينده اجرايي شود.

جزييات پيشنهاد خودروسازان 
براي قيمت گذاري

ايلن�ا | مديركل صنايع حمل و نق��ل وزارت صمت 
اظهار داش��ت: برعكس اتفاقي ك��ه در دنيا مي افتد و 
خودروس��ازان دنيا خود را تجهيز مي كنند، صنعت 
خودرو در كشور در حال آب شدن است و فعاليت هاي 
توسعه اي خودروس��ازي خود را فدا مي كنيم. فروش 
كاال به حداقل قيمت تمام شده حق هر بنگاه اقتصادي 
است كه متاسفانه ناديده گرفته شد.سهيل معمارباشي 
در مورد پيشنهاد خودروس��ازان براي قيمت گذاري 
خ��ودرو اظهار كرد: پيش��نهاد خودروس��ازان همان 
پيشنهادي اس��ت كه وزارت صمت در بسته جهش 
تولي��دي خود در س��ال گذش��ته اراي��ه داد. حداقل 
درخواست اين است كه خودروها به دو دسته تقسيم 
شوند؛ يك دسته خودروهايي كه مصرف عامه و تيراژ 
باال دارند باشد كه اين دسته را كماكان شوراي رقابت 
قيمت گذاري كند و زيان آن نيز مورد قبول شركت هاي 
خودروسازي قرار مي گيرد و بر اساس برنامه اعالمي 
توليد و عرضه مي كنند. دسته ديگر خودروهايي كه 
بخش خاص��ي از بازار را مورد ه��دف قرار مي دهند و 
قيمت باالت��ري دارند كه هيات مديره ش��ركت ها به 
استناد ضوابط قيمت گذاري هيات تعيين و تثبيت، 
قيمت را مش��خص كنند و در بازار به فروش برسانند. 
وي افزود: خودروسازان از اين طريق مي توانند بخشي 
از زيان خودروهاي عمومي خود را پوش��ش دهند. با 
احتساب هايي كه سال گذشته داشتيم نمي توانستند 
با اين كار همه زيان را پوشش دهند ولي تا حد زيادي 
مي تواند اين كار را كند. اين طرح هرگز اجرايي نش��د 
و االن درخواست خودروسازان اين است كه اين اتفاق 
رخ دهد.  معمارباشي تصريح كرد: البته شركت هاي 
خودروساز نبايد محصوالت خود را با زيان بفروشند. 
هيچ يك از محصوالت ش��ركت خودروسازي نبايد با 
زيان به فروش برسد، ما بايد اين موضوع را بپذيريم كه 
در شرايطي توليد مي كنيم كه قيمت مواد اوليه افزايش 
قيمت پيدا كرده و متناسب با اين افزايش قيمت مواد 
اوليه مانند ورق، پتروشيمي، فوالدهاي آلياژي و موارد 
ديگر بايد خ��ودرو هم افزايش قيم��ت پيدا كند.وي 
خاطرنشان كرد: هر خودرويي كه قيمت آن براساس 
تصميم شوراي رقابتي باشد حتما تامين منابع مالي 
براي زنجيره تامين اين بخش از خودروها دچار اشكال 
خواهد شد چراكه به هر ترتيب خودرو زيان ده است. 
به تبع اين موضوع تامين كنندگان قطعات خودروها 
نمي توانند پول قطعات خود را به موقع دريافت كنند. 
اين موضوع بر كيفيت قطعات تاثير خواهد گذاش��ت 
و تيراژ توليد كاهش خواه��د يافت. وي بيان كرد: لذا 
پيشنهاد ما اين است كه ش��ركت هاي خودروساز، با 
توجه به افزايش قيمت مواد اوليه بتوانند محصوالت 
خود را افزايش بدهند و خودرو را دس��ت كم با قيمت 

تمام شده به بازار عرضه كنند.

ضرورت تشكيل اتحاديه هاي 
كشوري براي اصناف 

قائم مق��ام وزير صمت در ام��ور بازرگاني گفت: اتاق 
اصناف ايران بيش��ترين نقش را در مصوبات اجرايي 
كش��ور دارد و بايد جايگاه و اقتدار اصناف حفظ شود 
وتشكيل اتحاديه هاي كش��وري كمك بزرگي را به 
اصناف در زمينه تصميمات ملي و كش��وري خواهد 
كردو بسياري از مش��كالت صنوف در زمينه تعيين 
قيمت ها و مشكالت حوزه مالياتي مرتفع خواهد شد. 
محمدصادق مفتح در نشس��ت هم انديشي روساي 
اتاق ه��اي اصناف مراكز اس��تان، پيرام��ون موضوع 
»تنظيم بازار، نظارت و بازرسي و ماليات در اصناف«، 
برگزار شد؛ اظهار كرد: بايد به دنبال احياء اتحاديه هاي 
كشوري باش��يم چرا كه قوانين و مقررات اقتصادي 
كشوري هستند و نياز است برخي قوانين قانون نظام 
صنفي كه ش��هر محور هس��تند اصالح شود و اگر به 
دنبال احياء اتحاديه هاي كشوري نباشيم واحدهاي 
صنفي كه در انتهاي زنجيره تامين هستند با مشكالت 
عدي��ده اي روبه رو خواهند ش��د.مفتح با بيان اينكه 
ماهيت اقتصاد خصوصي تشكل محور بودن آن است، 
اظهار كرد: سياست دولت و سياست وزارتخانه استفاده 
بيشتر از ظرفيت تش��كل ها بايد باشد و اگر از اقتصاد 
دولتي خارج نشويم مشكالت اقتصادي به قوت خود 
باقي خواهد بود و براي اينكه تشكل ها مسووليت ها را 
به عهده بگيرند و نقش دولت كمرنگ شود نياز به طرح 
و برنامه مشخص داريم .وي افزود: اين اعتقاد كه كار 
بايد به بخش خصوصي واگذار شود در همه دولت وجود 
داشته، اما اينكه اين واگذاري كار با چه كيفيتي و به چه 
صورتي باشد نياز به برنامه و تعريف هاي مشخص دارد .
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رييساتحاديهواردكنندگانداروتشريحكرد

پيش بيني قيمت لوازم خانگي تا پايان سال

جزييات جديد ازواردات واكسن بخش خصوصي 
تعادل | رييس اتحاديه واردكنندگان دارو از نهايي شدن 
خريد و واردات واكسن كرونا از سوي بخش خصوصي خبر 
داد. بنابه توضيحات او، در گام نخس��ت يك ميليون دوز 
واكسن آسترانزكا خريداري شده كه به كشور وارد خواهد 
شد و در گام بعدي كه بالفاصله پس از اين قرارداد پيگيري 
مي شود، ۳ ميليون دوز واكسن سينوفارم چين خريداري 
مي شود كه البته به شرط حمل مقطعي، مذاكرات بر سر آن 
ادامه دارد.ناصر رياحي همچنين گفته است: آمادگي داريم 
كه تمام يك ميليون دوز واكسن آسترازنكا را به شكل يك جا 
به كشور وارد كنيم، اما اين بسته به ظرفيت و شرايط وزارت 
بهداشت خواهد بود. در صورتي كه شرايط براي دريافت چند 
مرحله اي فراهم باشد نيز ما در ابتدا ۱۰۰ هزار دوز و سپس در 
قالب محموله هاي ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار دوزي اين واكسن ها 

را وارد خواهيم كرد.

   دو گام براي واردات واكسن
بخش خصوصي چند هفته قبل خبر از نهايي شدن خريد 
شش ميليون دوز واكسن كرونا و واردات آن به كشور داده 
بود كه پس از گمانه زني هاي فراوان به دليل صادر نشدن 
مجوزها و عملياتي نشدن فرايند، واردات آن رسما متوقف 
شد.پيش از اين مس��ووالن اتاق بازرگاني پيشنهاد كرده 
بودند كه اين واكسن ها در اختيار كارگران و فعاالن خط 
توليد كشور قرار گيرد. حال اما ناصر رياحي رييس اتحاديه 
واردكنندگان دارو در گفت وگو با ايسنا، از نهايي شدن خريد 
و واردات واكسن كرونا از سوي بخش خصوصي خبر داده 

است. او گفته است: خوشبختانه با پيگيري هاي انجام شده، 
سرانجام سازمان غذا و دارو، نامه مجوز الزم براي واردات 
واكسن كرونا از سوي بخش خصوصي را صادر كرد و به اين 
ترتيب شركت دريافت كننده مجوز از روز دوشنبه نسبت به 
گشايش ال سي و انتقال منابع مالي براي واردات اين واكسن 
اقدام خواهد كرد تا در كوتاه ترين زمان ممكن به كش��ور 
برسد. رياحي، درباره نوع واكسن خريداري شده از سوي 
بخش خصوصي نيز گفت: در گام نخست يك ميليون دوز 
واكسن آسترانزكا خريداري شده كه به كشور وارد خواهد 
شد. در گام بعدي كه بالفاصله پس از اين قرارداد پيگيري 
مي شود، سه ميليون دوز واكسن سينوفارم چين خريداري 
مي شود كه البته به شرط حمل مقطعي، مذاكرات بر سر 
آن ادامه دارد.عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران ادامه 
داد: با توجه به اينكه احتماال در آينده نزديك واكسن ايراني 
كرونا نيز عرضه خواهد ش��د، ما اين شرط را براي واكسن 
چيني گذاشتيم تا در صورتي كه دولت تغيير نظر داد يا 
سياست ديگري اجرايي شد، تمام اين واكسن باالجبار به 
كشور وارد نشود و فقط بخشي از آن را وارد كنيم. رياحي 
درباره زمان بندي واردات اين واكسن به كشور نيز بيان كرد: 
آمادگي داريم كه تمام يك ميليون دوز واكسن آسترازنكا را 
به شكل يك جا به كشور وارد كنيم، اما اين بسته به ظرفيت 
و شرايط وزارت بهداشت خواهد بود. در صورتي كه شرايط 
براي دريافت چند مرحله اي فراهم باشد نيز ما در ابتدا ۱۰۰ 
هزار دوز و سپس در قالب محموله هاي ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار 

دوزي اين واكسن ها را وارد خواهيم كرد.

   ۱۰ نكته درباره واردات واكسن 
در همين حال نريمان صدري، مدير شركت درمان آرا 
به تش��ريح ۱۰ نكته مهم درباره واردات يك ميليون 
ُدز واكسن كرونا توسط بخش خصوصي به شرح زير 
پرداخته اس��ت: ۱. بخش خصوصي براي واردات يك 
ميليون ُدز واكس��ن كرونا با كارخانه هاي واكسن ساز 
در كش��ورهاي مختلف وارد مذاكره شده است. روند 
واكسيناسيون در سراسر جهان به گونه اي پيش رفته 
كه اين شركت ها به فروش واكسن به بخش خصوصي 
كشورها تمايل نشان داده اند. دليل آنها، فروش واكسن 
به بخش خصوصي كشورها با قيمتي بيش از قيمت 
فروش به دولت هاست. ۲. ساختارهاي نظام سالمت و 
دولت كشورها متفاوت است. هر كدام در دوره كرونا، 
مسير خود را براي خريد واكسن كرونا و واكسيناسيون 
طي كرده اند. در بعضي كش��ورها مثل اياالت متحده 
امريكا و آلمان س��اختار دولتي قادر ب��ه تامين همه 
واكس��ن مورد نياز براي واكسيناسيون بوده است. در 
بعضي كش��ورها بخش خصوصي وارد عمل شده و به 

دولت ها براي تامين واكسن كمك كرده است.
۳. سازمان غذا و داروي ايران در چند هفته گذشته با حداكثر 
توان با اتاق بازرگاني تهران و بخش خصوصي براي واردات 
واكسن و پيمودن اين مسير با كمترين مشكل همكاري 
كرده اس��ت. ۴. صدور مجوز مذاكره ب��راي نزديك به ۵۰ 
شركت در مرحله اول باعث شد فرايند واردات واكسن توسط 
بخش خصوصي به مشكل بخورد. اين مساله واكسن سازها 

را هم گيج كرده بود. در نهايت اتاق بازرگاني تصميم گرفت 
تعداد شركت هاي مجاز براي مذاكره را محدود كند. بنابراين 
يك شركت به عنوان نماينده اتاق بازرگاني وارد مذاكره براي 
خريد واكسن كرونا ش��ده است. ۵. فرايند واردات واكسن 
كرونا توسط بخش خصوصي با نظارت و همكاري كامل با 
وزارت بهداشت انجام مي شود. ۶. زماني كه واكسيناسيون 
افراد باالي ۶۵ سال در خردادماه انجام شود، اولويت سن در 
واكسيناسيون افراد ۱۶ تا ۶۵ سال كمرنگ مي شود و همه 
بايد براي واكسيناسيون مردم دست به دست هم بدهيم. 
۷. هدفگذاري اتاق بازرگاني براي واكسيناسيون كارگران 
خطوط توليد هم چنان پابرجاست. پروتكل هاي وزارت 
بهداش��ت در اولويت بندي صنايع اهميت دارد. ۸. بخش 
خصوصي به ادامه واردات واكسن كرونا به ايران تمايل دارد. 
اگر وزارت بهداشت صالح بداند، پس از واردات يك ميليون 
ُدز واكسن كرونا، هم چنان به عنوان سربازان سالمت كشور 
به كار ادامه مي دهيم اما اگر خرد جمعي تصميم بگيرد كه 
حضور ش��ركت ها به فرايند واردات آسيب مي زند، براي 
همكاري آماده ايم. ۹. پيش بيني مي كنيم يك ميليون ُدز 
واكسن كرونا توسط بخش خصوصي در تيرماه به كشور 
وارد شود. انجام كارهاي بازرسي و طي فرايند حقوقي دست 
كم دو هفته زمان مي برد. ۱۰. در هيچ كجاي دنيا، مردم، 
مسووالن و روزنامه نگاران تا اين اندازه درباره واردات واكسن 
كرونا در فضاي رس��انه اي كشور حرف نزده اند. بسياري از 
بحث و جدل ها به زيان واردات واكس��ن كرونا عمل كرد و 

مي كند چراكه بدون توجه به اطالعات و واقعيت ها بود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

ويژه

تعمير ريسايكل ولو
بدون توقف تأسيسات

در منطقه يك عمليات انتقال گاز

تعميرات ريسايكل ولو تأسيسات شهيد محمدي 
صرفه جويي در هزينه و مص��رف انرژي را به همراه 
داش��ت. مدير منطقه يك عمليات انتق��ال گاز در 
گفت وگو ب��ا روابط عمومي منطقه اظهار داش��ت: 
با توجه به عملكرد نادرس��ت و اخت��الل در انتقال 
گاز، ايراد فني موجود در ريس��ايكل ولو استيش��ن 
تأسيس��ات شناس��ايي و تعميرات آن در دس��تور 
كار گروه تعميرات تأسيس��ات مذكور قرار گرفت. 
ابوالفضل ظهيري گفت: در ارديبهش��ت ماه سال 
جاري ايراد فني به وجود آمده موجب گرديد ش��ير 
از حالت كنترل اتوماتيك خارج و فش��ار تنظيمي 
موقتًا به صورت دستي كنترل شود.  وي افزود: فشار 
ورودي واحدهاي تأسيس��ات تقويت فشار شهيد 
محمدي بايستي در بازه ٢٧ الي ٣٠ بار تنظيم شوند 
تا عملكرد گس كمپرسورهايNP تأسيسات نيز به 
خوبي انجام گردد و با توجه ايراد فني ريسايكل ولو 
استيشن ١۶ اينچ تأسيسات، اين عمل با مشكالت 
خاص خود همراه بود.  ظهيري ضمن اشاره به تأمين 
گاز نيروگاه رامين، اهميت و نقش استراتژيك آن به 
عنوان بزرگ ترين نيروگاه بخاري كشور و پتروشيمي 
مارون بي��ان كرد: كاركنان متخص��ص، توانمند و 
مجرب تعميرات تأسيسات شهيد محمدي ضمن 
توجه به موضوع پايداري انتق��ال گاز و تأمين برق 
پايدار در خوزستان و همچنين جلوگيري از هدررفت 
گاز براي اولين بار با شيوه مهندسي معكوس اقدام 
به رفع اشكال از شير مذكور بدون توقف تأسيسات 
نمودند. شايان ذكر اس��ت نيروگاه رامين اهواز با ۶ 
واحد توليدي بزرگ ترين نيروگاه بخاري كش��ور و 
تامين كننده حدود ۴۰ درصد برق مورد نياز استان 
خوزستان است و نقش مهمي در تقويت، تثبيت و 

پايداري شبكه برق ايفاء مي كند.
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خبرروز

شمار جانباختگان كرونا از مرز ۸۰ هزارنفر گذشت
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۲۱۷ تن در كشور به دليل كرونا جان باختند و مجموع جانباختگان اين بيماري در كشور از ۸۰ هزارنفر فراتر 
رفت. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت تاكنون سه ميليون و ۶۴۳ هزار و ۳۵۶ نفر ُدز اول واكسن كرونا و 
۵۲۲ هزار و ۷۰۷ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴ ميليون و ۱۶۶ هزار و ۶۳ ُدز رسيد.

مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۹۱۳ هزار و ۱۳۶ نفر رسيد.خوشبختانه تاكنون دو ميليون۴۵۸ هزار و ۶۸۴ نفر از 
بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند.چهار هزار و ۱۶۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.تاكنون ۱۹ ميليون و ۹۳۶ هزار و ۵۴۸ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

معاون توس��عه منابع و پشتيباني س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي فرايند ثبت سفارش و همچنين 
توزيع كتاب هاي درس��ي براي سال تحصيلي ۱۴۰۱-

۱۴۰۰ را تشريح كرد.محمد علوي تبار در خصوص روند 
ثبت نام كتاب هاي درس��ي و زمان بندي آن اظهار كرد: 
ثبت نام و سفارش كتاب هاي درسي از ۲۲ فروردين ماه 
براي پايه تحصيلي دوم تا ششم، نهم، يازدهم و دوازدهم 
كه ميان پايه هستند، شروع شده و تا ۲۲ خرداد ماه ادامه 
دارد و دانش آموزان پايه هاي تحصيلي اول، هفتم و دهم 
نيز از ۶ تير ماه مي توانند عمليات ثبت نام را انجام دهند. 
او مشخص نبودن آمار دقيق دانش آموزان در پايه هاي 
ورودي اول، هفتم و دهم را دليل اين تقسيم بندي براي 

ثبت نام عنوان كرد.

  ۳ميلي�ون و ۱۰۰ ه�زار نف�ر هن�وز ثب�ت نام 
نكرده اند

معاون توس��عه منابع و پشتيباني س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي با تأكيد بر اينكه از تعداد ۱۱ ميليون 
و ۵۰۰ هزار دانش آموز ميان پايه؛ تا امروز حدود ۸ ميليون 
و ۴۰۰هزار نفر براي كتاب هاي درسي ثبت نام كرده اند 
گفت: متأسفانه هنوز ۳ميليون و ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام 
كتاب هاي درسي را انجام نداده اند كه اميدواريم و تأكيد 

داريم هر چه زودتر اين كار را انجام دهند.

  ۱۲تيرماه؛ ويرايش اطالعات و اصالح سفارش
او در خصوص آمار ثبت نام��ي و متأخرين در ثبت نام 
گفت: تأكيد ما اين است كه در اين بازه زماني ثبت نام را 
انجام دهد اما كساني كه موفق به ثبت نام نشدند در بازه 
زماني ۱۲ تيرماه زماني كه دسترسي اصالح سفارش 
را براي دانش آموزان ايجاد مي كنيم براي اين عزيزان 
امكان ثبت نام مجدد فراهم مي شود اما به دليل اينكه 
برنامه ريزي توزيع ما از اوايل مرداد ماه آغاز مي ش��ود 
توصيه ما اين اس��ت كه دانش آموزان ميان پايه حتمًا 
عمليات ثبت نام را انج��ام دهند. علوي تبار درباره اين 
اصالح سفارش گفت: دانش آموزان اين امكان را دارند 
كه مقطع تحصيلي خود را تغيير دهند و در اين موارد 

در بازه دوازدهم تيرماه اصالح سفارش را انجام دهند.

  قيمت كتاب هاي درسي
او ادامه داد: سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي تمام 
تالش خود را انجام داده تا كتاب ها با كمترين تغيير در 
قيمت تمام شده و با قيمتي مناسب و كيفيتي خوب در 
اختيار دانش آموزان قرار گيرد و به همين منظور حداكثر 
افزايش قيمت در كتاب هاي رشته هاي نظري ۲۵ درصد 
و در رشته هاي فني و حرفه اي ۲۸درصد افزايش قيمت 
نسبت به سال گذشته داشته است. معاون توسعه منابع 
و پشتيباني س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
گفت: عمليات ثبت سفارش به صورت گروهي و انفرادي 
در همه بازه هاي زماني توس��ط مدرسه و اولياي گرامي 

صورت مي پذيرد.

  توزيع كتابها از اول شهريور
وي كه در برنامه اي تلويزيوني صحبت مي كرد با تأكيد بر 
اينكه توزيع كتاب ها از اول شهريورماه از مناطق به مدارس 
آغاز مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: از دهم شهريور تا اول 
مهرماه نيز توزيع كتاب ها از مدارس به دانش آموزان انجام 

مي شود و اوليا مي توانند با مراجعه به مدارس كتاب هاي 
خود را تحويل بگيرند.

  فروش تك جلدي از اواسط مهرماه
علوي تبار گفت: ش��ايد بعضي دانش آموزان كتاب هاي 
ديگري را نياز داشته باشند كه در اين راستا سامانه فروش 
تك جلدي از اواسط مهرماه باز مي شود كه اطالع رساني 
عمومي انجام مي پذيرد. برخي از دانش آموزان تمايل به 
خريد كتاب هاي رشته هاي تحصيلي ديگر را دارند اما 
بايد در نظر گرفت كه ارز كتب درسي؛ ارز دولتي است و 
ما موظف هستيم براي دانش آموزان سال تحصيلي جديد 
تهيه كنيم و اگر اين كتاب ها بنابر داليلي افزايش��ي در 
سال هاي گذشته وجود داشته باشد به صورت تك جلدي 

در اختيار اين دانش آموزان قرار مي دهيم.

  توزيع فقط از طريق مدارس
معاون توس��عه منابع و پشتيباني س��ازمان پژوهش و 
برنامه ري��زي آموزش��ي تأكيد كرد با توجه به ش��رايط 
كرونايي، توزيع كتب درسي فقط از طريق سامانه ثبت 

سفارش كتب درسي و مدارس انجام مي پذيرد.

آخرينمهلتثبتنامكتبدرسي
ازگوشهوكناردنیا ادامهازصفحهاول

 سواد رسانه اي 
و آنچه بايد بدانيم

بايد نگاه به سواد رسانه اي اصالح شود و به عنوان 
نيازي حياتي در كل دوره چرخه حيات بش��ر به 
آن توجه شود. فراموش نكنيم سواد رسانه اي در 
ايران با چالش هايي روبروست كه بخشي از آن با 
نگاه هاي سليقه اي و شخصي افراد به ويژه مدرسان 
و فعاالن اين حوزه آميخته است. بايد در كنار توجه 
به سواد رس��انه اي به سوادهاي ديگري همچون 
سواد خبري، بصري، اطالعاتي، تبليغاتي، تحليلي، 
ديجيتال، سواد روابط عمومي و... نيز توجه كرد 
زيرا هدف، تربيت شهروندي هوشمند و ديجيتال 
است. با همكاري آموزش و پرورش، آموزش عالي 
و سازمان بهزيستي، برنامه اي جامع در حوزه سواد 
رسانه اي تدوين ش��ود تا از دوره پيش دبستاني 
به طور رس��مي و به طور زنجيروار و سلس��له وار 
آموزش هاي مربوطه در هر سطح و مقطع صورت 
گيرد. انتظار نهايي از س��واد رسانه اي در بسياري 
از كش��ورها مجهز كردن افراد به تفكر انتقادي و 
ارتقاي توان آنها براي مشاركتي موثر در جامعه به 
عنوان شهروندي با سواد است.رسانه  و سوادهاي 
مورد نياز اعم از س��واد اطالعاتي، خبري، بصري 
و... بايد در تركيب درس��ي هر سطح ديده شود. 
تدوين و تاليف كتاب هاي درسي و نيز كتاب هاي 
پشتيبان با همكاري انتشارات مدرسه، انتشارات 
دانشگاه ها، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشگاه ها 
در اين زمينه ضروري است. بهره گيري از تجارب 
ساير كشورها در حوزه سواد رسانه اي گرچه خوب 
است اما بايد ما را به نگاه هايي بومي برساند. در ساير 
كش��ورها، تعاريفي بومي از سواد رسانه اي وجود 
دارد كه الزم است ما هم به تعريفي بومي از سواد 
رسانه اي برسيم. آموزش سواد رسانه اي در ديگر 
كشورها با مالحظاتي همچون مخاطب شناسي و 
در نظر گرفتن سن و نيازهاي مخاطبان، فرهنگ 
حاكم و... صورت مي گيرد. حتي آموزش با اهداف 
كاري و ش��خصي و خانوادگي جنبه اي متفاوت 
به خ��ود مي گيرد. از كودكي تا كهنس��الي براي 
هر س��طح و نيازي، از آموزش خاص همان گروه 
مخاطب، به��ره گرفته مي ش��ود. چنانچه بنا بر 
آموزش افراد كهنس��ال در بحث سواد رسانه اي 
باشند، مدرس پيش از آموزش، دروسي همچون 
پيري شناس��ي و ... را فرا مي گيرد تا آموزش را با 
مالحظات همان گروه مخاطبان صورت دهد. يا 
حتي اكنون كشورهايي كه مهاجرپذيرند تالش 
مي كنند آموزش هاي تخصصي براي گروه هاي 
مهاجر را در حوزه س��واد رسانه اي داشته باشند. 
از رسانه ها نيز انتظار مي رود كه در چارچوب اين 
برنامه جامع تدوين ش��ده، در امر آموزش سواد 
رسانه اي ياري گر باشند. همچنين بايد آموزش ها 
در هر سطح و مقطعي، افراد جامعه را به هدف كلي 

كه از آن ياد شد، رهنمون كنند.

سايمونكاولهماسراييلراتحريمكرد
ساخت برنامه »ايكس فاكتور رژيم صهيونيستي« 
ب��ه دلي��ل انص��راف س��ايمون كاول از داوري و 
برنامه س��ازي در رژيم صهيونيستي متوقف شد. 
بنا بر گزارش ورايتي، س��ايمون كاول برنامه ساز 
و داور مش��هور برنامه ه��اي اس��تعداديابي اعالم 
كرد در »ايكس فاكتور صهيونيس��تي« ش��ركت 
نمي كند. كاول برنامه اش ب��راي حضور به عنوان 
داور در فصل بعدي »ايكس فاكتور صهيونيستي« 
را لغو كرد.اواخر سال پيش اين تهيه كننده و داور 
مش��هور برنامه هاي تلويزيوني ق��راردادي براي 
حضور به عنوان داور در فص��ل بعدي يك برنامه 
استعداديابي موس��يقي رژيم صهيونيستي امضا 
ك��رده بود. اين برنامه قرار بود تابس��تان امس��ال 
فيلمبرداري شود.سخنگوي كمپاني توليد كننده 
»ايكس فاكتور رژيم صهيونيستي« اعالم كرد كه 
كاول قراردادش را »به داليلي شخصي« لغو كرده 
اس��ت. اين كمپاني از توضيح بيش��تر در اين باره 

خودداري كرد.هفته پيش گفته شده بود كاول به 
دليل خشونت هاي درگرفته عليه فلسطيني ها از 
سوي رژيم صهيونيستي در اين زمينه دچار نگراني 
شده اس��ت.كاول كه تهيه كننده و مجري برنامه 
اس��تعداديابي »امريكاز گات تلنت« اس��ت سال 
پيش با شكستگي كمر مواجه شد و براي جراحي و 
گذراندن دوره بهبودي مدتي از حضور در تلويزيون 
فاصله گرفته بود، اما او در فصل جديد اين برنامه 
استعداديابي در شبكه ان بي سي حاضر شده است.

ربودهشدنبيشاز۲۰۰كودكازيكمدرسهاسالمي
پلي��س نيجريه  از ربوده ش��دن ده ه��ا كودك از 
يك مدرسه اسالمي در شمال اين كشور توسط 
عناصر مس��لح خب��ر دادند.به گ��زارش آلمان، 
پليس نيجريه اعالم كرد كه عناصر مس��لح ده ها 
كودك را از مدرس��ه اسالمي »س��اليهو تانكو« 
در ش��هر »تيجنا« واقع در ش��مال اين كش��ور 
ربوده اند.نگراني هايي وجود دارد مبني بر اينكه 
ش��مار ربوده ش��دگان به ۲۰۰ كودك مي رسد. 
به گفته س��خنگوي پليس نيروهاي پليس براي 
جس��ت وجوي ربوده ش��دگان و نج��ات آنان در 
منطقه مستقر ش��ده اند. راهزنان مسلح با موتور 
به شهر تيجنا حمله و تيراندازي كردند و تعدادي 
از كودكان را كه هنوز ش��مار دقيق آنها مشخص 

نيست، ربودند. 
اين اولين بار نيست كه كودكان مدارس اسالمي 

در اين كشور ربوده مي ش��وند. سال گذشته هم 
اتفاقي مش��ابه آنچه امروز رخ داده در نيجريه به 
وقوع پيوس��ت و بيش از ۲۰۰ دختر دانش آموز 
توس��ط بوكوح��رام ربوده ش��دند. البت��ه هنوز 
مشخص نيست كه اين افراد چه كساني بودند و 
به چه گروهي وابسته اند. پليس حتي تعداد دقيق 

بچه هايي را كه ربوده شده اند نمي داند. 

سقوطبالگرددركلمبيا؛پنجپليسكشتهشدند
پنج تن از نيروهاي پليس پس از سقوط بالگرد در 
يك منطقه روستايي بوليوار كلمبيا كشته شدند.

ايوان دوك��ه رييس جمهوري كلمبي��ا گفت: ما از 
مرگ پنج قهرمان پليس كلمبيا از ش��اخه پليس 
مبارزه با مواد مخدر در حادثه بالگردي كه در جنوب 
بوليوار رخ داد و تحت بررس��ي است، بسيار تأسف 
مي خوريم.دوكه افزود: منطقه حادثه پيش از اين 
توسط پليس در كانتاگوال جنوب بوليوار و نيروهاي 
ارتش براي اقدامات امدادي تأمين شده بود.به گفته 
رييس جمهوري كلمبيا، ما با خانواده قهرمانان كه 
هميشه همه چيز را براي كشور خود مي دهند ابراز 
همبستگي مي كنيم.كلمبيا كشوري در شمال غربي 
امريكاي جنوبي است. اين كشور در شرق با ونزوئال، 

در جنوب با برزيل، پرو، اك��وادور و از غرب با پاناما 
مرز مش��ترك دارد.كلمبيا چهارمين كشور بزرگ 
امريكاي جنوبي بعد از برزي��ل و آرژانتين و پرو، با 
مساحت ۱ ميليون و ۱۴۱ هزار كيلومتر مربع است. 
جمعيت اين كشور در حدود ۵۱ ميليون نفر است.

ذرهبین

پروتكل بهداش��تي برگزاري انتخابات سال ۱۴۰۰، 
براساس مصوبات هفتادمين جلسه ستاد ملي مديريت 
بيماري كرونا و با همكاري مش��ترك وزارت كشور، 
وزارت بهداش��ت و ش��وراي نگهبان به منظور حفظ 
س��المت مردم در كنار انجام وظايف ملي و اجتماع، 
تهيه و ابالغ ش��د. بنابر اعالم رواب��ط عمومي وزارت 
بهداشت، در اين ابالغيه آمده است؛ راهنما و پروتكل 
حاضر براساس مصوبات هفتادمين جلسه ستاد ملي 
مديريت بيماري كرونا و با همكاري مشترك وزارت 
كشور، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و 

شوراي نگهبان به منظور حفظ سالمت مردم در كنار 
انجام وظايف ملي و اجتماع تهيه شده است. طبق اين 
پروتكل ابالغي الزم است سالمت كليه خبرنگاران، 
عوامل نظارتي و اجرايي و ساير افراد دخيل در فرآيند 
انتخابات )در طول مدت آغاز تا پايان انتخابات( از نظر 
بيماري كوويد-١٩، با استفاده از كد ملي ايشان، در 
سامانه ماسك بررسي گردد.همچنين بايد پيش بيني 
شعب سيار براي اخذ رأي در مناطق پرتراكم و پرخطر 
همچنين بيماران در قرنطينه يا بستري در بيمارستانها 
انجام گيرد.برگزاري مراس��م اس��تقبال از نامزدها، 

راه اندازي كارناوالها، ميتينگ هاي تبليغاتي و هرگونه 
تجمع در فضاهاي سربسته نيز مطلقاممنوع است.

برگزاري تجمعات انتخاباتي، سخنراني، گفت وگو و 
مناظرات تبليغاتي و نظاير آن در فضاهاي سربسته از 
قبيل: مساجد، تاالرها، سالنهاي اجتماعات و مانند آن 
ممنوع است.انجام مناظره و گفت وگوهاي تبليغاتي 
صرفا از طريق صدا و س��يما، ش��بكه هاي اجتماعي 
مجازي و ساير روش هاي الكترونيكي و غيرحضوري 
انجام گيرد.اخذ اثر انگش��ت در فرآيندهاي مختلف 

انتخابات به خصوص روز رأي گيري ممنوع است.

ممنوعيتاخذاثرانگشتدرروزرايگيري

وزيربهداشتخبرداد

آغاز  واكسيناسيون  عليه كرونا  با  واكسن  ايراني از هفته آينده
وزير بهداشت از آغاز واكسيناسيون عليه 
كرونا با واكس��ن ايراني و در مرحله اول به 
صورت داوطلبانه )به دليل رعايت برخي 
پروتكل ها(، از هفته آينده خب��ر داد. نمكي در توضيح 
تفاوت پيك س��وم و چهارم كرونا نيز گفت: در روزهاي 
ابتدايي شيوع بيماري نه تنها ما بلكه دنيا هيچ چيزي از 
ويروس نمي دانست و امروز هم خيلي از ابعاد اين ويروس 
نهفته است و اگر كسي بگويد آينده ويروس را پيش بيني 
كردم بدانيد كه مجموعه اش از ناداني است. كما اينكه در 
روزهاي اول شيوع كرونا عده اي گفتند با سارس و مرس 
هم خانواده اس��ت و با شروع گرما تمام مي شود و من به 
همكارانم مي گفتم اين موارد را قب��ول ندارم. برخي ها 
مي گفتند ويروس به س��مت خموش��ي مي رود اما من 
مي گفتم مي رود به س��مت چموشي. در مجموع پيك 
چهارم كرونا با ويروس انگليسي بود كه قدرت سرايت، 
بيماري زايي و كشندگي بيشتر داشت. انگليس قوي ترين 
زيرساختهاي سالمت كشورها را دارد. همينطور فرانسه و 
امريكا را نگاه كنيد؛ اتفاقاتي كه در اين كشورها افتاد همه 
را به زانو درآورد و مرگ هاي باالي دو هزار در اروپا و باالتر 
از چهار يا پنج هزار در امريكا نشانه از قدرت ويروس بود، 
اما خوشبختانه در اين سرزمين با لطف خداوند به رغم 
اينكه ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار روزانه بيمار داشتيم اما توانستيم 
با برنامه ها و اقداماتي كه انجام شده، روزانه از بستري شدن 

۱۵۰هزار بيمار جلوگيري كنيم.

  مديريت تخت هاي خالي در پيك چهارم
وزير بهداش��ت تاكيد كرد: ما ۱۴۰ هزار تخت داشتيم و 
اگر قرار بود ۱۵۰ هزارنفر مجدد بستري شوند و به حدود 
۴۷ هزار بيمار قبلي اضافه شوند و بيماران ديگر هم وجود 
داشتند، شرايط سخت مي ش��د. ما نمي توانستيم اگر 
بيمار مرگ مغزي داشتيم بگوييم جا نداريم و بيمار كرونا 
را در ICU بخوابانيم. بنابراين با برنامه ريزي كه انجام شد 
و با لطف خداوند در پيك چهارم هميش��ه تخت خالي 
داشتيم؛ اين درحالي است كه ديديد در اروپا مردم در چه 
شرايطي روي چمن ها آواره شدند و چنين لحظه اي را 
در جمهوري اسالمي ايران نديديد. گرچه يك مرگ هم 
زياد است ولي در اين پيك ميزان مرگ و مير ما كه بايد 
حداقل سه يا چهار برابر پيك سوم مي بود، به نصف پيك 
سوم به نسبت جمعيت مبتال و مثبت رسيد. اين دستاورد 

بسيار مثبتي است كه به عنوان ركورد جمهوري اسالمي 
ايران به سازمان جهاني بهداشت گزارش مي شود. همه 
انتظار داشتند اين كرونا تير خالص ما باشد اما با سرافرازي 

بيرون آمديم.

  توزيع دستگاه هاي ونتيالتور در سراسر كشور
او اف��زود: طرحي را طراحي كرديم ك��ه ۱۴۰۰ پروژه با 
۱۴هزار تخت در طول ۱۴ ماه به نيت ۱۴ معصوم تا مرداد 
سال ۱۴۰۰ تمام كنيم و اينقدر اين كار زيبا شكل گرفت 
كه با لطف خداوند در طول يك س��ال ميزان تخت هاي 
 اي سي يو دو برابر شد. در يك سال ۵۲۰۰ ونتيالتور توزيع 
كرديم. ۱۳۸ دس��تگاه سي تي اسكن در طول يك سال 

نصب كرديم. 

  افزايش نيروي درماني
نمكي گفت: آنژيوگرافي قلب و ... باز از ويژگي هايي بود كه 
همراه شد با مدتي كه ما اين بحث را مديريت كرديم. ما 
داريم ۵۳ هزار نيرو به نيروهاي درماني استخدامي اضافه 
مي كنيم و وضعيت ش��ركتي ها را هم با يك مكانيزمي 
حل مي كنيم كه تفاوتش��ان به حداقل ممكن برس��د. 
آزمايشگاه هاي تشخيصي مملكت از دو آزمايشگاه در 
پاستور و دانشكده بهداشت، االن به بيش از ۳۵۰ تا ۳۶۰ 
آزمايشگاه در طول يك سال رسيده است.  او افزود: اتفاق 
بزرگ تر ديگري افتاد و آن هم بحث واكس��ن بود. ما كار 
بر واكسن را از روزهاي نخس��ت آغاز كرديم و در بحث 

واكسن بيش از ۳۰۰۰ صفحه مكاتبه با دنيا دارم. خيلي از 
كشورها خواستند برخي فازهاي مطالعاتي را براي تست 
كردن به ايران بياورند كه اجازه ندادم. مردم ايران اگر فقير 
هم باشند، حقير نيستند، اين ملت سرافرازتر از آن است 
كه براي اينكه پول واكس��ن ندهد تست آزمايشگاهي 

رويش انجام شود. 

  مطالعات باليني در كشور
او افزود: قرارمان اين بود اگر فاز يك و دو انس��اني را به 
خوبي پاس كنند و فاز سه را شروع كنند و مقداري پيش 
رويم، مانند همان كاري كه چيني ها، روسها، امريكا و 
انگليس و هند انجام دادند و فاز س��ه را براي مطالعات 
باليني بردند در كش��ورهايي مثل امارات و غيره، چرا 
ما اين كار را براي واكس��ن خودمان در كشور خودمان 
انجام ندهيم. وزير بهداش��ت گفت: امروزس��الم ترين 
و بي ضررترين واكس��ن بوم��ي را در اختيار داريم؛ چه 
واكس��ن پاس��تور كه با انتقال دانش فني است و چه 
واكس��ن بركت و... . بنابراين توانستيم در كمتر از يك 
سال بپيونديم به مجموعه هاي با عظمت واكسن ساز 
دنيا و راه ۲۰ ساله را يك ساله طي كنيم. همانطور كه 
رمدسيوير را ۶۰ روزه بچه هاي ما ساختند. او در خاتمه 
گفت: خوشبختانه واكسيناسيون عليه كوويد در كشور 
به خوبي پيش مي رود و ان ش��اءهلل تا پايان خرداد ماه 
گروه هاي هدف را ش��امل جمعيت باالي ۶۰ س��ال و 

بيماران صعب العالج و خاص را واكسينه مي كنيم.

گزارش

گاومیشهايتشنهدرخوزستان
خشكساليوكمآبيسالسختيراپیشرويايرانگذاشتهاست.

عكسروز

كوتاهوخواندني
كاوشگرCuriosityبهتازگيتصاويريراازسیارهمريخبهزمینارسالكردهكهدرآن،حركتابرهابرفرازاينسیارهسرخبهوضوحقابلرويت
است.بهگفتهناسا،بهندرتميتوانابرهارادراتمسفرنازكوخشكمريخكهچگاليآندههابرابركمترازچگاليزمیناست،مشاهدهكرد.اما
دربرخيازاوقاتسالودرزمانهاييكهدمايهوابهطورمحسوسيكاهشمييابد،اينابرهاشكلميگیرند.دانشمندانحدوددوسالپیش
بهاينموضوعپيبردندكهابرهاييدرسطحمريخدرحالشكلگیرياستكهباتوجهبهفرآيندكندتشكیلآنها،احتماالامسالميتوانیماين

ابرهارامشاهدهكنیم.
اخیرايكيازدانش�جويانرشتهطراحيصنعتيبهناممینوودپینگ،موفقبهساختمحصوليرباتیكبهنامچشمسوم)ThirdEye(شده
كهرويپیش�انينصبميشودوقادراستنقشچشمسومرابرايانسانايفاكند.اينمحصولبهگونهايطراحيشدهكهباقراردادنآنروي
پیشاني،ميتوانددرمواقعيكهكاربردرحینكارباگوشيهوشمندخوداست،فضايپیرامونوجلوييويرازيرنظربگیردودرصورتمشاهده

هرگونهمانعياتهديد،كاربرراازاينموضوعباخبركند.
تلس�كوپ»هابل«موفقبهشكارتصويريككهكشانمارپیچيشدهاستكهتوس�طجاذبهتغییرشكلپیداكردهوازحالتقرينهدرآمده
است.اكنوناينكهكشانبسیارعجیببهفهرستبزرگترينعجايبجهانراهيافتهاست.دراينتصويرمشاهدهميشودكهكششگرانشي
كهكشانهمسايه،ساختارمارپیچي»2276NGC«راكجوبهيكطرفمتمايلكردهوباعثشدهاستتادرفهرستكهكشانهايعجیبو

غريبكهدراصلدرسال1966منتشرشد،قراربگیرد.
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