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يادداشت- 1

محدوده بي بازگشت اقتصاد
كل��ي  به ط��ور  نخس��ت( 
سرنوش��ت هر جامع��ه اي در 
گ��روي تصميماتي اس��ت كه 
ب��راي چش��م انداز آينده اش 
اتخاذ مي كند. اگر كشورهاي 
پيشرفته توانسته اند، امر توسعه 
را در ابع��اد و زواي��اي گوناگون 
جامعه خود محقق كنند، ناشي 
از راهبردهاي كالن و تصميماتي است كه در بزنگاه هاي 
كليدي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و... اتخاذ كرده اند. 
سرنوشت امروز كشور ما نيز برآمده از تصميمات گذشته و 
دورنماي آينده ايران و ايراني نيز متاثر از تصميماتي خواهد 
بود كه امروز از سوي تصميم سازان و عموم مردم در پيش 
گرفته مي ش��ود. بعد از پايان انتخابات رياست جمهوري 
سيزدهم و مشخص شدن، شمايل رييس جمهور آينده 
كشور، اين معادله كه اقتصاد ايران در اين برهه تازه نيازمند 
چه نوع اس��تراتژي اقتصادي است در محافل اقتصادي و 
فضاي عمومي كشور مطرح شده است. برخي از تحليلگران 
با توجه به شرايط كلي اقتصاد و مشكالت معيشتي دامنه دار 
مردم در دوران تحريم رويكردهاي انبساطي را براي گذار از 
اين دوران پيشنهاد مي كنند تا بخشي از مصائب معيشتي 
مردم كه در اثر تحريم ها ايجاد شده، كاهش پيدا كند. جمع 
ديگري از اساتيد نيز بر اين باور هستند كه تداوم رويكردهاي 
انبساطي باعث بروز مش��كالت جدي در معيشت كشور 
خواهد شد و وقت آن است كه ايرانيان كمربندهاي خود 
را محكم ببندند و براي ورود به عصر سياست هاي انقباضي 
در حوزه هاي اقتصادي و معيش��تي مهيا ش��وند. قبل از 
پاسخگويي به اين ابهامات به نظرم ضروري است، نگاهي 
به وضعيت برخي شاخص هاي اقتصادي انداخته شود تا در 
نهايت بتوان تصويري از مهم ترين راهبردها براي مواجهه با 

اين شرايط ارايه كرد.
دوم( در دهه 90 خورش��يدي، آمارهاي رش��د اقتصادي 
كشور به طور متوسط صفر درصد اعالم شده است. حجم 
نقدينگي در اقتصاد ايران به رقم هاي باورنكردني 3هزار و 
500هزار ميليارد توماني رسيده است. از سوي ديگر تورم 
افسارگس��يخته باالي 40درصدي به ثبت رسيده است. 
در اين برهه ارزش پول ملي به دليل مش��كالت بيروني و 
داخلي به پايين ترين ميزان تنزل پيدا كرده و كسري بودجه 
افسارگسيخته اي نيز براي سال آينده پيش بيني مي شود. 
وضعيت ساير شاخص ها مانند شاخص فالكت، وضعيت 
بازار كس��ب و كار و... نيز متناس��ب با شاخص هاي كالن 
اقتصادي است. بايد ديد اساسا با يك چنين اعداد و ارقامي 
مي توان رويكردهاي انبساطي را در اقتصاد ايران در پيش 
گرفت؟ شخصا معتقدم اقتصاد ايران، چاره اي جز استفاده 
از رويكردهاي انقباضي در اقتصاد ندارد. هر اش��تباهي در 
تصميم گيري ها مي تواند اقتصاد را با تكانه هاي پي درپي 
تورمي و مشكالت معيشتي عميق تر مواجه سازد. اساسا 
ديگر فرصتي براي آزمون و خطا در اقتصاد باقي نمانده است 
و بايد مبتني بر واقعيات براي اقتصاد تصميم گيري هاي 

معقول صورت بگيرد. 
سوم( در شرايطي كه ش��اخص تورم در محدوده عددي 
باالي 40درصد قرار گرفته، ت��داوم اين وضعيت و صعود 
شاخص تورم به قلمروي باالي 50درصد آالرم هاي وقوع 
ابرتورم را بيشتر از هر زمان ديگري براي اقتصاد ايران به صدا 
درمي آورد. در اين ميان به نظر مي رسد، دولت جديد در يك 
وضعيت متناقض گرفتار شده است. از يك طرف با توجه به 
وعده هاي انتخاباتي كه براي بهبود وضعيت معيشتي مردم 
داده است، نيازمند برخي گشايش هاي اقتصادي است و از 
سوي ديگر با توجه به قرار گرفتن شاخص هاي اقتصادي 
در ش��رايطي خطرناك چاره اي جز تن دادن به اصالحات 
ض��روري و محكم كردن كمربندهاي اقتصاد به وس��يله 
روش هاي انقباضي را ندارد. باز كردن راهي ميانه از دل اين 
وضعيت مبهم، نيازمند هنرمندي و خردمندي فرواني است. 
به عبارت روشن تر، هر اشتباهي در نظام تصميم سازي هاي 
مي تواند كشور را با مش��كالت جدي مواجه سازد. به طور 
كلي براي مواجهه با اين شرايط متناقض بايد از يك طرف 
برنامه ريزي هاي كوتاه مدت در نظر گرفت و از سوي ديگر 
راهبردهاي بلندمدت داش��ت. مساله اصلي اقتصاد ايران 
براي عبور از وضعيت دشوار فعلي، تحقق رشد اقتصادي 
مستمر است. بدون رشد اقتصادي هيچ كدام از مشكالت 
حل نخواهد شد و اهداف از پيش تعيين شده نيز براي بهبود 

وضعيت كسب و كار و معيشت مردم محقق نمي شوند.
چهارم( اما رش��د اقتصادي مقوله اي بلندمدت است و در 
كوتاه مدت نمي توان توقع رسيدن به رشد هاي باال را داشت. 
راهبردي كه دولت براي كوتاه مدت مي تواند در پيش بگيرد، 
اتخاذ برخي سياست هاي مالي و مهم تر از آن سياست هاي 
مبتني بر بازتوزيع ثروت اس��ت تا از طريق آن بتوان سر و 
ساماني به برخي نيازهاي معيش��تي مردم داد. بازتوزيع 
ث��روت از طريق نظامات مالياتي، تس��هيالتي و يارانه اي 
صورت مي گيرد. اما براي بلندم��دت بايد به دنبال ايجاد 
رشد اقتصادي پايدار و پس از آن ثبات در اقتصاد رفت. براي 
تحقق رشد اقتصادي بايد روند جذب سرمايه و اصالحات در 
رويكردهاي پولي و مالي به صورت توامان انجام شود. تجربه 
برجام نشان داد، حتي در صورت بهبود مناسبات ارتباطي 
با جهان پيراموني، بدون ايجاد اصالحات در بطن اقتصاد 
كشور، نمي توان دستاورد قابل توجهي كسب كرد. بنابراين 
ايده بهبود مناسبات ارتباطي با جهان و جذب سرمايه بايد 
همراه با اصالحات داخلي در زمينه اقتصادي همراه شود 

تا نتيجه مورد نظر در رشد اقتصادي پايدار حاصل شود. 
ادامه در صفحه 2

علي سرزعيم

افزايش تقاضاي اتوبوس دربستي براي سفر به ارمنستان، برقراري پرواز هفتگي ميان تبريز و ارمنستان

واكسن بهانه جديدخروج  سرمايه   

يادداشت-4يادداشت-2 يادداشت-3

بحران  در سيستانتاثير بازار از قيمت ارز مواجهه با رمزارزها
از نظر بن��ده و با بررس��ي بازار 
هفته گذشته، يك هفته بسيار 
خوب براي معامله گ��ران بود 
زيرا بعد از برگ��زاري انتخابات 
رياست جمهوري، نگراني ها در 
مسائل كالن كاسته شده است، 
قيم��ت دالر به ثبات رس��يده 
و س��ود بين بانكي حدود ۱.5 
درصد افت كرده است كه همه اين مسائل باعث شد جريان  
ورود نقدينگي به بازار  را مشاهده كنيم. گزارش هاي سه 
ماهه شركت هاي بورسي عملكرد مناسب اين شركت ها 
را نشان مي دهند كه از اول سال ۱400 شركت ها نسبت 
به سال گذشته عملكرد خوبي از خود به جا گذاشته اند و 
تعداد شركت هايي كه نسبت به سال قبل در همين مقطع 
زماني رشد ۱00 درصدي داشته اند، قابل مالحظه است. 
متأسفانه، در دولت دوازدهم اقتصاد ما گروگان مذاكرات 
سياسي گرفته شده بود و بسياري از شركت ها به همين 
دليل، مواد اوليه تهيه نكردند كه در حال حاضر، مشكلي كه 
پيش روي برخي از شركت هاست، كاهش توليد است. عالوه 
بر اين، افتي كه قبل از انتخابات رياست جمهوري داشتيم 
و رفع نگراني ها و وعده هاي حول قيمت دالر باعث ش��د 
آرامشي در بازار شكل بگيرد كه به رشد قيمت هاي سهام در 
بازار كمك كرد. به دليل اينكه برخي از شركت هاي بورسي 
از جمله صنايع پتروشيمي، معدني و فلزي صادرات محور 
هس��تند و صادرات گس��ترده اي دارند. قبل از انتخابات 
رياس��ت جمهوري وعده داده ش��ده بود كه با انتخابات يا 
توافق برجام، دالر به زير ۲0 هزار تومان برسد كه اين اتفاق 
نيفتاد، اما نكته حايز اهميت اين است كه باال يا پايين بودن 
دالر براي بازار سرمايه مهم نيست و مهم ثبات دالر است. 
س��هامداران با ثبات قيمت دالر در بازار مي توانند درآمد 
شركت هاي بورس��ي را تعيين  كنند و با توجه به كاهش 
نگراني ها درباره نرخ دالر و برداشت رييس جمهور منتخب 
از اقتصاد مبني بر گروگان نبودن اقتصاد توسط مذاكرات، 
مي تواند اثر مثبتي روي بازار سرمايه داشته باشد. متأسفانه، 
در دولت دوازدهم اقتصاد ما گروگان مذاكرات سياس��ي 
گرفته شده بود و بسياري از شركت ها به همين دليل، مواد 
اوليه تهيه نكردند كه در حال حاضر، مش��كلي كه پيش 
روي برخي از شركت هاست، كاهش توليد است. در حال 
حاضر با يك سياست ش��فاف ارزي مواجه هستيم و اين 
امر كارشناس��ان و توليدكنندگان را اميدوار كرده است، 
عالوه بر اين، به مقطع معرفي كابينه نزديك مي شويم كه 
با انتخاب وزيران رفاه، اقتصاد، صنعت و معدن، مسكن و 
ارتباطات و رييس سازمان برنامه و بودجه شكل و شمايل 
كابينه دولت مشخص مي شود و به همين جهت برداشت 
ما يك برداشت رشدي از بازار است كه اگر ثبات بازار ارز و 
همچنين كاهش نرخ سود بانكي ادامه داشته باشد، رشد بازار 
هم تثبيت مي شود. بازار سرمايه در كل روند رو به رشدي 
را طي خواهد كرد و س��رمايه گذاران با توجه به استراتژي 
سرمايه گذاري مورد نظر خود مي توانند سهم هاي مورد 

نظر خود را انتخاب كنند.

موج پنجم كرونا هم از راه رسيد 
و آمار واكسيناس��يون در كل 
ايران به سختي از 6 ميليون دوز 
عبور مي كند. البته مسووالن 
همه مشغول تبليغ واكسن هاي 
داخلي هس��تند ك��ه هنوز به 
توليد انبوه نرس��يده اند و البته 
هيچ كدام از آنها ب��راي تاييد 
به س��ازمان بهداشت جهاني ارسال نش��ده اند. اما مساله 
اينجاست كه آيا باز هم قرار است وضعيت بحراني سيستان 
و بلوچستان با شعار و انكار حل شود. اينكه يكي از مسووالن 
وزارت بهداشت و درمان اعالم مي كند در سيستان هيچ 
مشكلي نداريم و اين مردم هستند كه با پرسنل بهداشت 
و درمان همكاري نمي كنند، اين س��وال را ايجاد مي كند 
»مردم چه كاري باي��د انجام مي دادند كه انجام ندادند«، 
مردمي كه حتي براي تهيه آب آش��اميدني هم با مشكل 
مواجه هس��تند، مردمي كه اين روزها عالوه بر آب، برق 
هم ندارند، آنها كه در گرما و گرد و خاك به سختي نفس 
مي كش��ند، چه كاري بايد مي كردند تا شما مسووالن را 
راضي نگه دارند؟ اينكه بسياري از آنها حتي توان تامين 
مايحتاج ضروري خود را ندارند، چطور مي توانند ماسك و 
الكل تهيه كنند. مسووالن محترم با » حلوا حلوا گفتن دهن 

شيرين نمي ش��ود« اگر واقعا دلتان براي مردم سيستان 
مي سوزد بايد كاري بكنيد، بايد از مرحله شعار و حرف به 
مرحله عمل برسيد. اين مردم چشم به راه حركتي موثر 
از س��وي شما هستند. چرا در حالي كه تمام دنيا به پايان 
كرونا نزديك مي شوند و ميزان و سرعت واكسيناسيون در 
آنها چندين و چند برابر افزايش يافته، ما تازه بايد درگير 
موج پنجم كرونا باشيم و هر روز بر تعداد شهرهاي قرمز 
افزوده شود. مردم سيستان و بلوچستان اگر امروز بيش 
از هميشه اسمشان در اخبار صفحه هاي مجازي به چشم 
مي خورد به اين خاطر اس��ت كه بيش از همه مردم اين 
سرزمين محروم هس��تند. فيلم ها و عكس هايي را كه از 
صف مردم براي به خاكسپاري عزيزانشان تشكيل شده 
ديده ايد؟ صداي شيون و زاري مردمي را كه هر روز عزيزي 
را به خاك سرد مي سپارند مي شنويد؟ فرقي نمي كند، االن 
وضعيت هرمزگان، بوشهر، اهواز و ... هم بحراني است. اينكه 
در استاني مانند سيستان كه حتي بيمارستان هاي مجهز 
هم ندارد روزانه بيش از يك هزار نفر به كرونا مبتال شوند، 
از نظر شما طبيعي است؟ اينكه افراد مسن با انواع و اقسام 
بيماري هاي زمينه اي ساعت ها در صف واكسيناسيون 
منتظر بمانند، از نظر شما امري بديهي به نظر مي رسد؟ 
رونمايي از واكسن هاي مختلف چه دردي از مردمي كه هر 
روز مي ميرند دوا مي كند؟  ادامه در صفحه 8

موضوع ساماندهي بازار رمزارزها 
يكي از ضرورت هايي است كه 
اقتصاد ايران هرچه سريع تر بايد 
تصميمات عاجلي در خصوص 
آن اتخاذ كند. رمزارزها و فناوري 
بالك چين يكي از واقعيت هاي 
اقتصادي دنياي جديد اس��ت. 
مانند هر پديده نوين ديگري، 
ضروري است كه ابعاد و زواياي گوناگون موضوع به طور دقيق 
و اصولي بررسي شود. راهكارهاي مواجهه با آن انديشيده 
شود، مزايا و معايب آن مورد تحليل قرار بگيرد و در نهايت 
نقشه راه تقنيني مناسب براي استفاده تدارك ديده شود. هر 
گونه تاخير در برنامه ريزي قانوني باعث مي شود تا پديده هاي 
اقتصادي به جاي مسيرهاي روتين و قانوني وارد داالن هاي 
زيرزميني و غيررسمي شوند. ناگفته پيداست كه زيرزميني 
ش��دن پديده هاي اقتصادي )و اساسا هر پديده ديگري( 
تبعات زيانبار فراواني در جامعه ايجاد خواهد كرد و در نهايت 
خسارت به بار مي آورد. در ش��رايطي كه اقتصاد ايران در 
وضعيت تحريم ها قرار دارد و امريكا با استفاده از هژموني دالر 
تالش مي كند تا فشار مضاعفي را متوجه اقتصاد و معيشت 
كشور كند، ايران بايد به دنبال راهكارهايي باشد كه بتواند 
هژموني اياالت متحده در زمينه هاي پولي و مالي را از ميان 

ببرد يا كم اثر كند. رمزارزها يكي از اين گزاره هايي اس��ت 
كه مي تواند اين هژموني را خدش��ه دار كند. از سوي ديگر 
ايران ظرفيت هاي فراوان��ي هم در زمينه انرژي دارد و هم 
اينكه پتانسيل قابل توجهي در نيروي انساني در حوزه هاي 
برنامه نويسي و حوزه هاي مرتبط با آن دارد. اين ظرفيت ها 
در بخش استخراج رمزارزها برگ برنده محسوب مي شود 
و بايد از آنها به طور شايسته استفاده كرد. ضمن اينكه بعد 
از نوساناتي كه بازار سهام كشور با آن دست به گريبان شد، 
بسياري از سرمايه گذاران ايراني با كوچ از بورس، سرمايه هاي 
خود را وارد بازار رمزارزها كرده اند، رها كردن اين جمعيت 
قابل توجه با سرمايه هاي فراوان، در يك اتمسفر ناشناخته 
برخالف منافع ملي كشور است، بنابراين هر چه سريع تر بايد 
نقشه راه تقنيني مناسب براي هدايت اين سرمايه ها را فراهم 
كرد. بر اس��اس مجموعه اين گزاره هاي كليدي است كه 
مجلس مدت ها قبل از دولت درخواست كرد تا اليحه اي 
را براي ساماندهي بازار رمز ارزها ارايه كند تا در قالب يك 
نقشه راه قانوني، فعاليت در اين بخش به صورت شفاف 
برنامه ريزي شود. متاسفانه دولت به داليل گوناگون اين 
اليحه را ارايه نكرد تا اينكه در نهايت مجلس تصميم گرفت 
در قالب يك طرحي موضوع را مورد ارزيابي و تحليل قرار 
دهد. طرحي كه در آن تكاليف بخش ها و وزارتخانه هاي 
مختلف ديده شده و ...  ادامه در صفحه 8

گزارش روز

مركز آمار ايران متوسط قيمت كاالهاي خوراكي در خرداد را منتشر كرد

كاالهاي خوراكي همچنان درگير تورم
مركز آمار ايران، متوسط قيمت كاال هاي خوراكي منتخب 
در مناطق شهري كشور در خرداد ۱400 را منتشر كرد. 
اقالم شيريني خشك و رش��ته  آش با ٢.٧ درصد و برنج 
ايراني درجه يك با ٢.٠ درصد بيشترين افزايش قيمت را 

نسبت به ماه قبل داشته اند.

   نرخ تورم خرداد 
اطالعات منتشر ش��ده از س��وي مركز آمار ايران نشان 
مي ده��د نرخ ت��ورم در خردادم��اه از 4۲.۸ درصد براي 
دهك اول تا 49.۱ درصد براي دهك دهم در نوسان بوده 
است. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« بين 4٨.٧ درصد 
براي دهك دهم تا 54.۲ درصد براي دهك دوم اس��ت. 
همچنين شاخص مذكور در مورد گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« بين ٣٢.٠ درصد براي دهك اول 
تا 4٩.٢ درصد براي دهك دهم است.  همچنين بر اساس 
آمار اعداد مربوط به ت��ورم در ميان دهك هاي مختلف 
هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در خرداد ۱400 به 6.۸ 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )۷.4 درصد( 0.6 واحد 
درصد كاهش داشته است. فاصله تورمي در گروه عمده 

»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
٠.٢ واح��د درصد افزايش و گ��روه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد 
كاهش را نش��ان مي دهد. آنچه دهك هاي درآمدي را از 
يكديگر مجزا مي كند، وزن كاال در سبد مصرفي خانوار 
است. دهك هاي كم درآمد به علت درآمد كمتر، هزينه 
كمتري را به تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان 
اختصاص مي دهن��د. از اين جه��ت، وزن اين كاالها در 
سبد مصرفي آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم 
را خوراكي ها و آش��اميدني ها دارند. آنها بيش��تر مخارج 
خود را معطوف اين دس��ته از كاالها و در واقع ضروريات 
زندگي مي كنند. براين اس��اس، اگر تورم در اثر افزايش 
قيمت كاالهاي خوراكي رشد كند، در آن صورت فشار بر 
قشر ضعيف افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر، اگر تورم 
در كانال افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي 
رشد كند، آنگاه فشار تورمي بر اقشار ضعيف كاهش خواهد 
يافت و شاخك هاي تورمي پردرآمدها فعال تر مي شود. 
ضريب اهميت خوراكي ها و آش��اميدني ها در باالترين 
دهك درآمدي كشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهميت 

به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات اختصاص دارد.

   قيمت كاالهاي خوراكي در خرداد 
در همين راس��تا، مركز آمار ايران، تازه ترين گزارش 
تغييرات متوسط قيمت اقالم خوراكي منتخب براي 
گروه هاي مختلف خوراكي در مناطق شهري كشور 
در خرداد ماه ١4٠٠ را منتشر كرده است. براساس اين 
گزارش، در اين گروه، اقالم ش��يريني خشك و رشته 
آش با ٢.٧ درصد و برنج ايراني درجه يك با ٢.٠ درصد 
بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
در اين گروه، اقالم مرغ ماشيني با 4.۸ درصد، كنسرو 
ماهي تن و گوشت گاو يا گوساله با ١.١ درصد بيشترين 
افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. همچنين 
در اين گروه گوشت گوسفند با ٢.٢ درصد بيشترين 
كاهش قيمت را نس��بت به ماه قبل داش��ته است. در 

اين گروه، بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به شير خشك با 4.۲ درصد، تخم مرغ ماشيني 
با 4.۱ درصد بوده است. در اين گروه، بيشترين افزايش 
قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط به خرب��زه با ٢4.4 
درصد و هندوانه با ۱5.۱ درصد مي باش��د. همچنين 
در اين گروه هلو با ١5.4 درصد و پرتقال با ٨.٨ درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 
همچنين در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت نسبت 
به ماه قبل مربوط به سيب زميني با ۱4.۷ درصد، گوجه 
فرنگي با ۱4.3 درصد، بادمجان با ١١.٠ درصد و پياز با 
٩.٩ درصد است. در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مربوط به نوش��ابه گازدار و شكر با 

5.۲درصد و قند با ٢.٧ درصد است.

مريم شاهسمنديهمايون دارابي غالمرضا مرحبا

 آذري جهرمي: ايران براي استفاده
 از فناوري هاي ماهواره اي، مقررات سرزميني دارد

 مصباحي مقدم: حذف هزينه هاي اضافي
 و توقف بودجه نفتي بايد در دستور كار دولت باشد 

 توليد خودرو 
از برنامه صمت عقب ماند

تعادل| جديدترين آمار توليد خودرو در س��ه 
ماهه نخست سال نشان مي دهد، ۲36 هزار و 355 
دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شد كه هرچند 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد افزايش 
داشت، اما باز هم به حدنصاب برنامه مشخص شده 
از سوي وزارت صنعت براي توليد خودرو در كشور 
صفحه 7 را بخوانيد نرسيد ...  

رقيه ندايي| روز گذشته وضعيت بازار سرمايه 
بعد از دو هفته تغيير كرد و شاهد افزايش صفوف 
فروش نسبت به صفوف خريد بوديم، در اين روز 
شاخص كل بازار با افت 0.۸۷ درصدي در ارتفاع 
يك ميليون و ۲46هزار واحدي قرارگرفت، با توجه 
به س��ابقه بازار هنوز هم مي توان به رشد ادامه دار 
اميدوار بود.  صفحه 4 را بخوانيد

وحيد شقاقي شهري در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل« تشريح كرد

مشكالت بانكي، مالياتي و يارانه اي طبقه اي از ثروتمندان نوظهور را شكل داده است

»تعادل« در گفت وگو با 
كارشناس اقتصادي وضعيت 

بازار را بررسي مي كند

 اينترنت ماهواره اي در ايران
 مجوز مي خواهد

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 5    

 آثار منفي كسري بودجه
  بر  رشد تورم بايد  مهار شود

تصويب اوليه 
 واردات 

مشروط خودرو 

داليل ظهور ابرثروتمندان ايراني

 بورس 
بازار » امن « 
سرمايه گذاري



زهرا سليماني|
»طبقه تازه از ثروتمندان ايراني ظهور و بروز پيدا كرده اند.« 
اين خبري است كه طي روزهاي پاياني هفته بازتاب هاي 
فراواني در فضاي عمومي كش��ور پيدا كرده و ديدگاه هاي 
متفاوتي در خصوص آن مطرح شده است. نشريه اقتصادي 
فوربس در گزارشي به اين نكته اشاره كرد كه با وجود تشديد 
تحريم هاي امريكا و شيوع گسترده كرونا، تعداد ميليونرها 
)كساني كه يك ميليون دالر و بيشتر ثروت دارند( به طرز 
قابل توجهي بيشتر شده است. تعداد ايرانيان ثروتمند در 
سال ۲۰۲۰ بيش از ۲۱ درصد نسبت به سال قبل آن بيشتر 
شده؛ در حالي كه متوس��ط جهاني ۶.۳ درصد بوده است. 
ثروت اين افراد نيز طي همين س��ال بر حسب دالر ۲۴.۳ 
درصد افزايش داشته است. وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان 
در يادداش��تي اختصاصي براي »تعادل« چرايي بروز يك 

چنين وضعيتي در اقتصاد ايران را تشريح كرده است.
شقاقي با اشاره به داليل بروز يك چنين صحنه آرايي ويژه اي 
در اقتصاد و معيشت ايران مي گويد: در شرايطي كه دامنه 
وسيعي از شهروندان ايراني اين روزها با مشكالت معيشتي 
فراواني روبه رو هس��تند، مجله فوربس ليس��ت تازه اي از 
ظهور ثروتمندان ايراني را منتشر كرد كه در اين بازه زماني، 
ظهور كرده اند. طبقه اي كه در اين شرايط دشوار معيشتي 
توانسته اند هر روز بر ثروت خود بيفزايند و ثروت هاي نجومي 
كسب كنند. واقع آن است كه در همه كشورها زماني كه تورم 
رخ مي دهد، اين ثروتمندان هستند كه گاليه مند هستند 
و تالش مي كنند تا هر چه سريع تر، دوره تورمي در جامعه 
پشت سر گذاشته شود، اما در كشورمان با بروز تكانه هاي 
تورمي همه بار مش��كالت اقتصادي و معيشتي بر دوش 
طبقات محروم سوار مي شود. اين يك زنگ هشدار و آالرم 
خطر است كه در جامعه ايراني به صدا درآمده است و چنانچه 
هر سريع تر براي آن فكري نشود در ادامه به اشكال خطرناكي 
در قالب آس��يب هاي اجتماعي، شكاف طبقاتي بزرگ و... 
ظهور پيدا خواهد كرد. پرسشي كه با اين مقدمات به ذهن 
خطور مي كند آن است كه داليل بروز يك چنين طبقاتي از 
ثروتمندان در ايران چيست؟ واقع آن است كه ايران در دهه 
9۰ با ميانگين ۲۴درصد تورمي مواجه بوده است. در مجموع 
سه سال گذشته بيش از ۱۱5درصد تورم داشته ايم. ايران 
جزو 5 كشوري است كه باالترين تورم هاي جهاني را داشته 
است. اما مساله اي كه باعث ظهور ابرثروتمندان مي شود آن 
اس��ت كه نظامات بازتوزيع ثروت در كشورمان به درستي 
عمل نمي كنن��د. يعني تورم در ايران ب��ه نفع ثروتمندان 
تمام مي ش��ود. به عبارت روش��ن تر، بيش از 75 ميليون 
ايراني )دهك هاي مياني و پاييني( بار اصلي تورم را به دوش 
مي كشند. 5 ميليون نفر اوضاع نسبتا مطلوبي دارند و حدود 
۲ الي ۳ ميليون نفر نيز با ثروت هاي نجومي روبه رو هستند. 
دليل اصلي يك چنين آرايشي آن است كه سه ساختار مهم 
بازتوزيع ثروت كه شامل نظام مالياتي، بانكي و يارانه اي است 
در اقتصاد ايران به نفع ثروتمندان جهت گيري شده است. 
برخالف ساير كشورها كه اين سه گانه بازتوزيع ثروت به نفع 

طبقات محروم است.
نخست، سيستم مالياتي: همه جاي دنيا ماليات بر ثروت و 
ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر عايدي سرمايه وجود 
دارد. اين رويكردهاي مالياتي ثروت را از طبقات باال گرفته 
و به نفع طبقات محروم بازتوزيع مي كن��د. با بروز تورم، با 
اين ابزارهاي مالياتي تالش مي كنند تا ثروت هاي نجومي 
طبقات باال را به نفع طبقات متوسط و محروم بازتوزيع كنند. 
در ايران ماليات بر ثروت وجود ن��دارد. با بروز تورم، دارايي 
دهك هاي برخوردار چندين برابر مي ش��ود، اما مالياتي از 
آنها دريافت نمي شود. اين در حالي است كه در كشورهاي 
اروپايي زماني كه يك ملك كه 5۰۰ هزار دالر قيمت دارد 
و ناگهان در اثر تورم قيم��ت اين خانه به يك ميليون دالر 
مي رسد، سيستم مالياتي مستقر، از صاحب ملك بيش از 
9۰ درصد سود خالص را در قالب ماليات دريافت مي كند و 
به نفع طبقات محروم بازتوزيع مي كند. اما در ايران اين روند 
معكوس اس��ت. يك حقوق بگير با 5 الي ۶ ميليون تومان 
حقوق، بالفاصله پس از واريز حقوق بايد ماليات بدهد، اما 
س��وداگري كه با يك معامله و بدون هيچ سودي، صدها و 
هزاران ميليارد تومان سود كرده، مالياتي پرداخت نمي كند.

دوم، نظام بانك��ي: در دهه 9۰ نرخ بهره حقيقي در ايران 
منفي بوده است. به عنوان مثال در دو سال گذشته تورم 
۴۰درصد بوده اس��ت. اما نرخ بهره اسمي بين ۱۶تا ۱8 
درصد بوده است. در اين شرايط نرخ بهره حقيقي، منهاي 
۲۲ درصد مي شود. در يك چنين شرايطي هر شخص يا 
جرياني كه به تسهيالت بانكي دسترسي داشته باشد، در 

آِن واحد ۲۲ درصد سود مي كند. بايد ديد چه كساني به 
تسهيالت بانكي دسترسي دارند؟ افراد و جرياناتي كه از 
نفوذ باال برخوردارند و يا از ثروت باال برخوردار هس��تند، 
تسهيالت بيشتري دريافت مي كنند. از يك طرف افراد 
داراي نفوذ و داراي رابطه از تسهيالت بهره مند هستند و 
از سوي ديگر طبقات ثروتمند كه وثيقه الزم براي دريافت 
تسهيالت را تامين مي كنند و به اين سود سرشار متصل 
مي شوند. يكي از ريشه هاي اصلي افزايش ثروت طبقات 
باال، اين ساختار بانكي معيوب است كه به جاي توجه به 
اقشار محروم در راستاي منافع طبقات دارا عمل مي كنند. 
فرد محرومي كه بخواهد براي جهيزيه فرزندش، يا گذران 
معيشت و...۴۰ ميليون وام بگيرد با هفت خوان سيستم 
بانكي براي اخد وثايق و... مواجه مي شود، اما ثروتمندان و 
افراد داراي رابطه و نفوذ به راحتي به وام هاي صد يا هزاران 

ميليارد توماني دسترسي پيدا مي كنند.

س��وم، نظام يارانه اي: در اقتصادي ايران بيش از هزار هزار 
ميليارد تومان يارانه توزيع مي ش��ود. اما در ش��رايطي كه 
جهت گيري اين يارانه ها به  طور طبيعي بايد متوجه طبقات 
محروم باشد؛ اين طبقات برخوردار هستند كه از اين ساختار 
يارانه اي سود مي برند. افرادي كه كارخانه ها يا بنگاه توليدي 
دارند، سهم بيشتري از يارانه هاي انرژي مي برند، در حالي 
ك��ه كاالهاي توليدي خ��ود را به دالر ب��ازار آزاد به فروش 
مي رسانند. از س��وي ديگر خانواده هايي كه مصرف گرايي 
بيشتري دارند و اقالم اساسي بيشتري خريداري مي كنند، 

سهم بيشتري از يارانه هاي پرداختي دارند.
چهارم، عدم شفافيت و نوس��انات اقتصادي: اين مورد هم 
عامل بعدي اس��ت. در س��ال هاي اخير نوسانات پي در پي 
در نرخ دارايي ها در بازارهايي چون دالر، س��كه، مس��كن، 
خودرو گرفته تا بورس و اخيرا هم بازار رمرزارزها ظهور پيدا 
كرده است. اين نوس��انات باعث ثروت هاي نجومي، براي 

عده اي خاص شده است. وقتي نظام مالياتي به درستي كار 
نمي كند، ثروتمندان از بازار دارايي ها و جابه جايي نقدينگي 
در بازار دارايي ها، سودهاي كالني كسب مي كنند. ضمن 
اينكه اين طبقه برخوردار هم به نظام بانكي و تس��هيالتي 
دسترسي بيشتري داشته اند و هم يارانه افزون تري دريافت 
كرده اند. در عين حال مالياتي هم نپرداخته اند و سودهاي 
نجومي بدون كار و تالش و زحمت برده اند. اين روند باعث 
افزايش شكاف طبقاتي شده و عالمت ناگواري به جامعه 
ايراني مي دهد. بنابراين 7 دهك ايراني ها در وضعيت وخيم 
معيشتي هستند و حتي براي اجاره يك واحد خانه حداقلي و 
تامين خوراك و پوشاك هم مشكل دارند. دهك هاي هشتم 
و نهم در وضعيت متعادل و نسبتا خوب هستند و يك دهك 
هم ثروت هاي نجومي خود را چند برابر كرده اند. اين روند به 
اندازه اي غيرمتعادل بوده كه توجه مجامع جهاني اقتصاد و 

رسانه هايي چون فوربس را نيز جلب كرده  است.

رويداددريچه

ادامه از صفحه اول
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روحاني: در شرايط افزايش 
مجدد كرونا هستيم

 رييس جمهوري با بيان اينكه متاس��فانه امروز در يك 
شرايط خاص كرونايي قرار گرفته ايم و با افزايش مجدد 
شيوع اين بيماري مواجه هستيم، گفت: به رغم هشدارها 
در هفته هاي گذشته، در ايام انتخابات به ويژه در انتخابات 
شوراها اقدامات انجام ش��ده متناسب با پروتكل هاي 
بهداشتي نبوده است و با افزايش تجمع ها ما امروز شاهد 
افزايش تعداد مبتاليان هستيم. حس��ن روحاني روز 
شنبه در جلسه س��تاد ملي مقابله با كرونا، تاكيد كرد: 
بايد مقررات و دستورالعمل هاي پيش بيني شده براي 
شهرهاي زرد، نارنجي و قرمز به طور كامل رعايت شود 
در غير اين صورت با بروز چنين مشكالتي مواجه خواهد 
بود. روحاني با بيان اينكه جهش ها و تغييرات ژنتيكي و 
موتاسيون هاي متعدد ويروس كرونا مشكالت فراواني 
ايجاد كرده است، افزود: متاسفانه امروز شاهد وضعيت 
حادي در اس��تان هاي جنوبي كش��ور و برخي از ديگر 
استان ها به دليل ش��يوع نوع جديد و جهش يافته اين 
ويروس به نام »دلتا« هستيم كه اگر دستورالعمل هاي 
بهداشتي در اين مناطق رعايت نشود آمار شهرهاي قرمز 
كشور افزايش خواهد يافت. رييس جمهور با بيان اينكه 
متاسفانه اين ويروس همچنان داروي قطعي براي درمان 
ندارد، گفت: خوشبختانه ويروس كرونا واكسن پذير است 
و شرايط كشور ما نيز از نظر واكسن اعم از خارجي و توليد 
داخل روز به روز بهتر مي شود. روحاني يكي از ويژگي هاي 
موج جديد شيوع كرونا را قدرت سرايت باالتر ويروس 
سويه دلتا به عنوان عامل ايجاد اين موج برشمرد و افزود: 
ايجاد موج هاي جديد كه اين روزها در همه كشورهاي 
جهان شاهد آن هستيم، نشان دهنده اين است كه هنوز 
ابعاد ويروس كرونا به طور كامل شناخته نشده و درمان 
قطعي براي آن پيدا نشده است. رييس جمهور با بيان 
اينكه روند تامين واكسن از خارج و توليد واكسن داخلي 
در حال بهتر شدن است، اظهار داشت: در هر حال چه 
افراد واكس��ن تزريق كرده باش��ند و چه هنوز واكسن 
تزريق نكرده باش��ند، همه بايد پروتكل ها را حداقل تا 
پايان س��ال با قوت رعايت كنند. روحاني تصريح كرد: 
رعايت پروتكل ها، واكسيناس��يون و اميد و اعتماد سه 
عاملي هستند كه با اتكا به آنها بايد بر شيوع كرونا غلبه 
كنيم. متاسفانه رعايت پروتكل ها به ۶9 درصد رسيده 
كه به هيچ وجه عدد قابل قبولي نيست و با اين وضعيت 
تعداد شهرس��تان هاي با وضعيت قرمز كشور هر روز 
افزايش خواه��د يافت. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه 
استانداري ها بايد الزامات رنگ بندي هاي كرونايي را با 
دقت كامل رعايت كنند، خاطرنشان كرد: به خصوص در 
استان هاي جنوبي بايد بيشتر مراقبت كنيم تا وضعيت 
در حال افزايش آمار بيماري كنترل شود. كنترل و مهار 
كرونا فقط و فقط با اقدام جمعي مقدور است و بايد همه 
مراعات كنيم تا بتوانيم از اين مشكل عبور كنيم.  روحاني 
در ابتداي سخنان خود با اشاره به سالروز حمله موشكي 
ناو امريكايي به هواپيماي مسافربري كشورمان در ۱۲ 
تير س��ال ۶7 گفت: دولت امريكا نه تنها تاكنون بابت 
اين جنايت بزرگ از جمهوري اس��المي و ملت ايران 
عذرخواهي نكرده است، بلكه از فرمانده ناو حمله كننده 
تجليل نيز كرده اند كه بايد بابت اين اقدام غلط در محضر 

افكار عمومي پاسخگو باشند.

قانون ماليات بر ارزش افزوده 
به رييس جمهور ابالغ شد

رييس مجلس قانون ماليات ب��ر ارزش افزوده را به 
رييس جمهور ابالغ ك��رد. دارندگان گذرنامه هاي 
سياس��ي و خدمت، خدمه وس��ايل نقليه عمومي 
زمين��ي و دريايي و خطوط پروازي، دانش��جويان 
ش��اغل به تحصيل در خارج از كش��ور )دارندگان 
اجازه خروج دانش��جويي(، بيماران��ي كه با مجوز 
ش��وراي پزش��كي جهت درمان به خارج از كشور 
اعزام مي ش��وند، دارن��دگان پروانه گ��ذر مرزي و 
مرزنش��ينان، جانبازان انقالب اس��المي كه براي 
معالجه به كشور هاي ديگر اعزام مي شوند، زايران 
ايراني كه در ايام اربعين حس��يني به مقصد عراق 
از كشور خارج مي ش��وند و ايرانيان مقيم خارج از 
كشور كه داراي كارنامه شغلي از وزارت تعاون، كار 
و رف��اه اجتماعي هس��تند، از پرداخت اين ماليات 

معاف مي شوند.

 اقتصاد كدام كشورها
 از كرونا عبور كرد؟ 

جديدترين گ��زارش اتاق بازرگاني تهران نش��ان 
مي دهد كه در فصل نخست سال ۲۰۲۱ ميالدي، 
رقم تجارت بسياري از كشورها بار ديگر مثبت شده 
اما ايران هنوز نتوانسته از دشواري هاي كرونا عبور 
كند.با افزايش تحريم هاي نفتي امريكا عليه ايران، 
دولت تالش كرد با حماي��ت از صادرات غيرنفتي، 
جاي خالي بخشي از درآمدهاي نفتي را جبران كند 
و آمارهايي كه از سال ۱۳97 و ۱۳98 منتشر شد نيز 
نشان از بهبود نسبي اين شرايط داشت.با اين وجود 
ش��يوع ناگهاني ويروس كرونا، اقتصاد ايران را نيز 
مانند اقتصاد بسياري از كشورهاي جهان تحت تاثير 
خود قرار داد، اما آمار تجارت خارجي ايران افتي قابل 
توجه را به ثبت رساند. بررسي ها نشان مي دهد كه 
در فصل نخست سال جاري ميالدي بيشترين رشد 
تجارت ثبت ش��ده به زيمبابوه با مثبت ۳8 درصد 
اختصاص دارد و پس از آن غنا، ويتنام و تايوان قرار 
دارند.در ميان غول هاي اقتصادي، چين توانسته با 
رشد ۳۱ درصدي بهترين عملكرد را داشته باشد و 
در كنار آن، سوييس، برزيل، سنگاپور، كره جنوبي، 
كانادا  و ژاپن  ق��رار دارند. اياالت متحده امريكا نيز 
در اين مدت رشدي حدود يك درصدي را به ثبت 
رس��انده است. در ميان كش��ورهايي كه همچنان 
آمارشان منفي مانده، انگلستان، ايسلند و روسيه 
ديده مي شوند و در قعر اين جدول نيز ايران با رشد 

تجاري منفي ۲۶ درصدي قرار دارد.

خبرنگار وال استريت ژورنال: 

خبرنگار روزنامه وال اس��تريت ژورنال مدعي ش��د 
كه هفت��ه آتي، معاون مدي��ركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي براي گفت وگو پيرامون همكاري ايران با 
آژانس به تهران خواهد آمد. به گزارش ايسنا، الرنس 
نورمن خبرنگار روزنامه وال استريت ژورنال با بازنشر 
بخش هايي از يك گزارش خبرگزاري رويترز درباره 
ت��داوم فعاليت راس��تي آزمايي آژان��س بين المللي 
انرژي اتمي در ايران، در صفحه توييترش نوش��ت: 
طبق گزارش رويترز، بازرسان قرار است تا هفته آتي 
دسترسي مناسبي به نطنز داشته باشند. متوجه شدم 
كه يك مقام ارشد آژانس بين المللي انرژي اتمي كه 
ايران ديدار با او براي مذاكرات را در اواخر ژوئن قبول 
نكرده بود، قرار است هفته آينده به ايران برود.  نورمن 
ادامه داد: برخي ديپلمات ه��ا گمان مي كنند كه بر 
اساس بازخوردي كه معاون رافائل گروسي، مديركل 
آژانس هفته آين��ده در تهران خواهد گرفت، ممكن 
اس��ت در روزهاي آتي گزارش��ي درباره رخدادهاي 
متعدد به ش��وراي ح��كام آژانس داده ش��ود. دولت 
ايران اسفندماه سال گذشته براساس مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي دسترسي بازرسان آژانس بين المللي 
انرژي اتمي به تاسيسات هسته اي را محدود و اجراي 
داوطلبانه پروتكل الحاق��ي را متوقف كرد، ولي پس 
از آن تهران و آژانس اوايل اس��فند پارسال به توافقي 
س��ه ماهه دس��ت يافتند كه بر پايه آن دوربين هاي 
نظارتي آژانس در تاسيس��ات هسته اي به مدت سه 
ماه فعاليت كند ولي دسترس��ي به اطالعات آن تنها 
در صورتي ممكن ش��ود كه تحريم هاي امريكا عليه 
ايران لغو شده باشد. اين توافق سه ماهه به مدت يك 
ماه ديگر تمديد شد كه اين مهلت روز پنجشنبه، ۳تير 
به پايان رس��يد. گفته مي شود رافائل گروسي، مدير 
كل آژانس بين المللي انرژي اتمي، دو بار با ايران براي 
تمديد اين مهلت تماس داشته ولي پاسخي از ايران 

دريافت نكرده است.

  غريب آبادي: برنامه اي براي ديدار معاون 
گروسي با مقامات ايران پيش بيني نشده است

نماينده ايران در آژانس ضمن تاييد سفر معاون مدير 
كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران گفت: اين 
سفر در چارچوب فعاليت هاي پادماني معمول است. 
كاظم غريب آبادي در توييتي اظهار كرد: آپارو معاون 
مدير كل آژانس هفته جاري به ايران مي آيد. وي ادامه 
ادامه داد: آقاي آپارو همچنين يكي از بازرسان مصوب 
براي ايران است و بازديد وي در راستاي فعاليت هاي 
معمول پادماني و در چارچ��وب موافقت نامه جامع 
پادمان است. اگرچه با آژانس در تماس مداوم هستيم 
اما هي��چ برنامه گفت وگوي��ي ب��راي وي در تهران 

پيش بيني نشده است.

 اوپك پالس بدون امارات
به توافق رسيدند

منابع آگاه گفتن��د اوپك پالس توافق كردند حتي 
اگر امارات همچنان با تمديد توافق مخالفت كند، از 
ماه آگوست نفت بيشتري به بازار روانه و دوره توافق 
كاهش توليد را تمديد كنند. اين درحالي است كه 
در اوپك پالس بدون اجماع كليه اعضا هيچ توافقي 

اجرايي نمي شود.

ايران جزو ۷ كشور جهان در 
بيشترين ميزان استخراج رمزارز

خدادادي بهلولي، مج��ري طرح تامين برق مراكز 
استخراج رمزارز ها در توانير بر اين باور است كه در 
حال حاضر چين، روسيه، امريكا، قزاقستان، كانادا، 
ايسلند و ايران هفت كشوري  هستند كه بيشترين 
ميزان استخراج رمز ارز در آنها صورت مي گيرد. او 
در اين خصوص توضيح داد كه: »عامل اصلي شيوع 
پديده استخراج غيرمجاز رمز ارز ها در ايران، وجود 
تعرفه هاي تخفيفي حامل هاي انرژي و بسيار ناچيز 
در مقايسه با قيمت هاي جهاني است. تاكنون ۳ هزار 
و ۶۴۶ مركز غيرمجاز استخراج رمز ارز با ۱9۶ هزار 
و ۲۳۳ دستگاه ماينر شناسايي و جمع آوري شده 
است، توان مصرف برق اين تعداد مركز غيرمجاز رمز 

ارز، بيش از 57۰ مگاوات بود.«

محدوده بي بازگشت اقتصاد
وقتي رشد اقتصادي پايدار حاصل شود، وضعيت 
كس��ب و كار و توليد كشور رونق مي گيرد. با بهبود 
وضعيت كسب و كار، آمارهاي اشتغالزايي افزايش 
پيدا مي كند و آرام آرام نشانه هاي بهبود در معيشت 
مردم نمايان مي شود. بدون اين نگاه چندوجهي به 
مقوالت اقتصادي، ش��اخص هاي اقتصادي مانند 
سال هاي اخير همچنان در مسير نزول قرار خواهند 
گرفت و نمي توان اميدي به بهبود وضعيت اقتصادي 

و معيشتي مردم داشت. 
در نهايت( معتقدم دولت جديد، نبايد اش��تباهات 
گذش��ته را در مواجهه با مق��والت اقتصادي تكرار 
كند. اقتصاد اي��ران نيازمن��د راهبردهاي معقول 
اقتصادي در بازه زمان��ي كوتاه مدت، ميان مدت و 
بلندمدت اس��ت. ديگر نه منابعي براي اتالف باقي 
مانده و نه فرصتي براي آزم��ون و خطا وجود دارد. 
دولت بايد صادقانه ش��رايط را براي مردم تش��ريح 
كند و اصالحات ضروري براي عبور از چالش هاي 
پيش رو را در دستور كار قرار دهد. هرگونه تاخير در 
اين اصالحات مي تواند اقتصاد ايران را وارد قلمروي 
دهشتناك ابرتورم و محدوده بي بازگشتي كند كه 
خروج از آن شايد به اين سادگي امكان پذير نباشد.

وحيد شقاقي شهري در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل« تشريح كرد

مشكالت عديده در نظامات بانكي، مالياتي و يارانه اي طبقه اي از ثروتمندان نوظهور را در اقتصاد ايران شكل داده است
داليل ظهور ابرثروتمندان ايراني

ديدار برخي از اعضاي كابينه روحاني با رييس جمهور منتخب
امير س��رتيپ حاتمي، كاظم خ��اوازي و محمدجواد 
آذري جهرمي، محمدباقر نوبخت و اكبر كميجاني در 
ديدارهاي جداگانه با رييس جمهور منتخب، گزارشي 
از وضعي��ت و اقدامات وزارتخانه ه��اي دفاع، جهاد و 

ارتباطات ارائه كردند. 
به گزارش روابط عمومي دفتر رييس جمهور منتخب، 
وزراي دفاع، جهاد و ارتباطات، رييس سازمان برنامه 
و بودج��ه و رييس كل بانك مركزي با حضور در دفتر 
حجت االسالم والمسلمين س��يدابراهيم رييسي به 
صورت جداگانه با رييس جمهور منتخب ديدار كردند.

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه پيش از اين 
نيز همراه با فرماندهان عاليرتبه نظامي براي تبريك 
پيروزي حجت االسالم والمسلمين رييسي در انتخابات 
رياست جمهوري سيزدهم با رييس جمهور منتخب 
ديدار كرده بود، در ديدار خود گزارش��ي از اقدامات و 
دس��تاوردهاي وزارت دف��اع در حوزه هاي مختلف از 
جمله ميزان آمادگي دفاعي كشور در مقابله با تهديدات 

ارائه كرد.

وزير جهاد كش��اورزي هم با تبريك پيروزي رييسي 
در انتخابات ۲8 خرداد و آرزوي موفقيت براي دولت 
آينده گزارش��ي از اقدامات اي��ن وزارتخانه و وضعيت 
كش��اورزي و مهم ترين چالش ها و مسيرهاي پيش 
روي دولت س��يزدهم براي تأمين نيازهاي اساس��ي 
م��ردم از جمله گندم، مرغ و گوش��ت ارائه كرد.  وزير 
ارتباط��ات و فناوري اطالع��ات هم در دي��دارش با 
رييس جمهور منتخب، با تبريك انتخاب رييسي به 
عنوان هشتمين رييس جمهور كش��ورمان و آرزوي 
توفي��ق ب��راي وي و همكارانش در دول��ت آينده، از 
وضعي��ت و اقدامات اين وزارتخان��ه به منتخب ملت 
گزارش داد. سيدابراهيم رييسي نيز با تشكر از اظهار 
محبت وزراي دفاع، جهاد و ارتباطات و گزارش عملكرد 
وزارتخانه هاي شان، استفاده از تجارب و همكاري همه 
بخش ها براي پيشبرد برنامه ها و ماموريت هاي دولتش 
در خدمتگزاري به مردم و بهبود وضع موجود را مورد 

تأكيد قرار داد.
روساي سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي از ديگر 

مسووالن دولت دوازدهم بودند كه براي ارائه گزارش 
درباره عملكرد سازمان متبوع شان به صورت جداگانه 

با رييس جمهور منتخب ديدار كردند. 
محمدباقر نوبخت در ديدار با حجت االسالم والمسلمين 
رييسي ضمن تبريك انتخاب ايشان به عنوان هشتمين 
رييس جمهور و آرزوي موفقيت ب��راي دولت آينده، 
گزارشي از وضعيت كش��ور و چالش هاي پيش روي 

دولت سيزدهم در حوزه هاي گوناگون ارايه كرد.
رييس��ي با تش��كر از اظهار محبت رييس س��ازمان 
برنامه و بودج��ه و گزارش وي درب��اره اقدامات اين 
سازمان و شرايط كش��ور، بر لزوم تحول همه جانبه 
اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي تأكيد كرد و گفت: 
دولت مردمي به دنبال آن اس��ت كه با تغيير برخي 
ساختارها و رويكردها، توزيع عادالنه و مديريت بهينه 
امكانات و اتكا به توان داخ��ل وضع موجود را به نفع 

مردم تغيير دهد.
اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي نيز در ديدار 
با رييس جمهور منتخب، گزارشي از چالش هاي حوزه 

پولي و بانكي و وضعيت ارزي كشور ارائه كرد. 
وي با تبريك پيروزي رييسي در انتخابات سيزدهمين 
دوره رياست جمهوري و آرزوي موفقيت براي دولت 
آينده، درباره چالش هاي حوزه پولي و بانكي و وضعيت 
ارزي كش��ور و مسائل مهم مربوط به بانك مركزي به 

رييس جمهور منتخب گزارش داد.
رييس��ي نيز با تش��كر از ابراز محبت رييس كل بانك 
مركزي و گزارش وي درباره نظام پولي و بانكي كشور بر 
لزوم هماهنگي تيم اقتصادي دولت براي رفع مشكالت 

اين حوزه تأكيد كرد.
در اين ديدار، راهكاره��اي اصالح نظام مالي و تأمين 
منابع ارزي براي تهيه كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
 تاكنون عالوه بر نوبخ��ت و كميجاني، تعداد ديگري 
از اعضاي ستاد اقتصادي دولت از جمله وزراي نفت، 
صمت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در ديدارهاي 
جداگانه با رييس جمهور منتخ��ب، درباره وضعيت 

كشور و عملكرد اين وزارتخانه ها گزارش داده اند.

نشريه فوربس در مقاله اي مي نويسد، شمار افراد پردرآمد 
در س��ال ۲۰۲۱ در ايران باالي ۲۱ درصد رش��د داشته 
است. به نوش��ته اين مجله، ۲5۰ هزار ميليونر در ايران 
زندگي مي كنند و 7۲ درصد افراد پردرآمد در رمزارزها 

سرمايه گذاري كرده اند.
در سال ۲۰۲۰ شمار افراد پردرآمد در ايران ۲۱/۶ درصد 

رشد كرده است.
رشد تعداد ميليونرهاي دالري در ايران در حالي كه اين 
كشور با تحريم هاي وضع شده توسط امريكا روبروست و 

درگير پاندمي كروناست كه انفجاري بوده است.
در سال ۲۰۲۰ شمار افراد پردرآمد )افراد با درآمد خالص 
باال( در ايران۶/۲۱ درصد رشد كرده است. ميانگين جهاني 

اين مقوله، در همين سال، ۳/۶ درصد بوده است.
بر اس��اس گزارش كاپژميناي )ش��ركت مش��اوره 
فناوري اطالعات( كه روز ۲9 ژوئن منتش��ر شد، در 
بازه زماني ماه مارس تا ژوئن ارزش بازار ارز تهران در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۶۲5 درصد افزايش 

داشته است.

۲۵۰ هزار ابرميليونر در ايران
اي��ن گ��زارش ب��ا اش��اره ب��ه تحريم ه��ا و ع��دم 
سرمايه گذاري هاي بين المللي مي نويسد كه بسياري 
از سرمايه داران ايراني در بازار سهام سرمايه گذاري 
كردند و بازار پرتالطم از آنها ميليونر س��اخته است. 
كاپژميناي شمار ابرميليونرهاي ايراني را ۲5۰ هزار 
نفر مي داند كه بيشتر آنها در تهران زندگي مي كنند. 
به نوشته فوربس، ش��ماري از طبقات ثروتمند در 
ايران پول خ��ود را در بورس و اس��تخراج رمزارزها 

سرمايه گذاري كردند.

  بورس و رمزارز: دو دليل رشد طبقه جديدي 
از ميليونرها

به نوشته فوربس، دولت هم با تزريق سرمايه به بورس به 
ثروتمندتر شدن شماري محدود و رشد طبقه جديدي از 
ثروتمندان كمك كرد. بنا بر اين نوشته، برق ارزان قيمت در 
ايران و شرايط مطلوبي كه براي استخراج بيت كوين براي 
دسته اي در ايران پديد آمده، راه را براي ايجاد ثروتمندان 
جديد فراهم كرده است. دولت در سپتامبر ۲۰۲۰ يك 
درصد و در ژانويه امس��ال 59۲ ميليون دالر از صندوق 
توس��عه ملي به بازار تزريق كرد. تب استخراج رمزارز در 
ايران چنان باال گرفت كه دولت در ماه مه ممنوعيتي ۴ 
ماهه براي اين حوزه اعالم كرد. خاموشي هاي متعدد در 
سراسر كشور يكي از پيامدهاي استخراج افسارگسيخته 
رمزارز توس��ط عده اي محدود بود.بر پايه گزارش ثروت 
جهاني، تقريبا 7۲ درصد از اف��راد پردرآمد در رمزارزها 
سرمايه گذاري كرده اند.افزايش شمار ثروتمندان ايراني 
در حالي رخ مي دهد كه به دليل اقتصاد ضربه خورده از 
تحريم ها و شرايط بحراني پديدآمده در اثر كرونا، ارزش 
پول ملي به شدت سقوط كرده و قيمت كاالهاي اساسي 

افزايش يافته است.

  ايران از عربستان پيشي گرفت
اين رشد سريع ميليونرها در ايران، بنا به نوشته فوربس، 
رده ايران را از نظر شمار ميليونرها به رتبه چهاردهم در 
جهان و رتبه نخست در خاورميانه رسانده است. اين رشد 
باعث سبقت ايران از عربستان شده كه با ۲۱۰ هزار ميليونر 

سه پله پايين تر از ايران ايستاده است.
اين گزارش به پديده آقازاده ها ي��ا صاحبان ژن برتر در 
ايران و عكس هايي ك��ه از زندگي الكچري و تجمالتي 

آنها در شبكه هاي اجتماعي منتشر شده و مي شود هم 
اشاره كرده است.

فوربس رشد اينچنيني ثروتي در ايران را در تضاد شديد 
با فقر و وضعيت اقتصادي در ايران مي داند. چرا كه بر پايه 
برخي آمارهاي غيررسمي، ۶۰ درصد از جمعيت ايران 

به دليل هزينه هاي زندگي در فقر نسبي به سر مي برند.
اين گزارش به نقل از يك كارشناس امور سياسي به انتقاد 
بسياري از ايرانيان از فاصله فزاينده ميان فقير و غني در 
اين كشور و نابرابري اقتصادي اشاره مي كند و مشاركت 
كم سابقه پايين مردم در انتخابات رياست جمهوري ايران 
را نش��ان يأس و نااميدي مردم از دولت مي داند. فوربس 
مي نويس��د، اين خبر كه ثروتمن��دان ايران ثروتمندتر 
مي شوند مي تواند براي رييس جمهور آتي ايران مشكل زا 
شود. دولتمردان ايران وضعيت اقتصادي و فقر گسترده 
در اين كشور را اغلب به عوامل خارجي چون تحريم هاي 
وضع شده عليه برنامه هسته اي و سيستم بانكي جمهوري 
اسالمي مربوط مي دانند. اما اين كارشناس، فساد مالي 
گسترده و خويشاوندس��االري را از جمله داليل اصلي 

وضعيت و رشد فقر در ايران مي داند.

  بيشترين شمار ميليونرها در امريكا، چين در 
رده چهارم

بر اس��اس گزارش ثروت جهاني، امريكاي شمالي براي 
نخستين بار در 5 سال گذش��ته حاال در مجموع بيش 
از آسيا-اقيانوس��يه ميليونر دارد؛ 7 ميليون ميليونر در 
امريكاي ش��مالي )اياالت متحده و كانادا( در برابر ۶/9 

ميليونر در آسيا-اقيانوسيه.
پس از امريكا و ژاپن، آلمان  در رده چهارم، چين، بيشترين 

شمار ميليونرها را در خود جاي داده اند.

 رشد انفجاري شمار ميليونرهاي دالري در ايران در سايه تحريم و كرونا
گزارش

معاون گروسي ظرف روزهاي 
آتي عازم ايران مي شود



گروه بانك و بيمه |
ايرج نديمي، كارش��ناس امور اقتصادي و نماينده سابق 
مجلس شوراي اسالمي درباره آثار منفي كسري بودجه 
ساالنه كشور، گفت: كسري بودجه به معناي نابرابري بين 
درآمد و هزينه اس��ت، بنابراين هر بودجه اي كه بر اساس 
تخمين نادرست به نگارش در ايد با مشكل روبرو خواهد 
شد. به معناي ديگر وقتي سقف هزينه ها ثابت، اما سقف 
درآمدها مشكوك باشد به كسري مي انجامد. وي با اشاره 
به آثار زيانبار كسري بودجه بر اقتصاد، گفت: كسري بودجه 
فسادهايي مانند انتظارات ناشي از آن، جابه جايي پروژه ها و 
فاصله حاكميت با مردم را به وجود مي آورد.زماني كه منابع 
درآمدي بر مالياتي بسته مي شود كه محقق نخواهد شد يا 
درآمد نفت بر اساس احتماالتي مدنظر قرار مي گيرد كه 
عملي نش��ود و در كنار اين موارد مباحث مربوط به حوزه 
تقس��يم منابع جهت هزينه ها به گونه اي تعريف شود كه 
اجتناب ناپذير باشد، مانند تعيين ۷۵ درصد از بودجه براي 
هزينه هاي جاري و دس��تمزد و اين تراز هم در اجرا براي 
خزانه ميسر نشود و خزانه مجبور به اولويت  گذاري شود، 
مشكل به وجود مي آيد، بنابراين تا زماني كه تخمين واقعي 
وجود نداشته باشد و بيشتر آرماني و خيالي يا سياسي شود، 
وضعيتي به چيزي كه اكنون شاهد هستيم، مبدل مي شود. 
اين كارشناس امور اقتصادي دليل تاثير سياست بر بودجه 
را چنين توضيح داد: نماينده مجلس كاري به ميزان درآمد 
ندارد، بيش��تر چگونگي خرج كردن آن را مورد توجه قرار 
مي دهد و براي دولت هزينه سازي مي كند. معناي مساله 
فوق اين است كه در ابتدا بايد از درآمد غيرعملي بكاهيم و در 
قدم بعدي از درست كردن هزينه براي دولت ها بپرهيزيم و از 
همه مهم تر نقش دولت را در بخش هاي متفاوت كم كنيم.

نماينده سابق مجلس شوراي اسالمي در ادامه اضافه كرد: 
زماني كه داراي سه وزارتخانه آموزشي )آموزش و پرورش، 
بهداشت و علوم( هستيم و براساس اعداد نيمي از بودجه 
فقط به دو وزارتخانه تعلق مي گيرد، اين سه وزارتخانه بدون 
هيچ بازگشتي مجبور هستند، تمام هزينه هاي آموزش را 
به خود منتقل كنند، حتي به بهانه رايگان بودن آموزش در 
قانون داخل اجازه داده نمي ش��ود كه بخش خصوصي در 
آموزش و پرورش سرمايه گذاري داشته باشد و اين در حالي 
است كه رايگان بودن آموزش براي گروهي است كه به لحاظ 
مالي نيازمند هستند يا به دليل عدم وجود منابع فرزندانشان 
از درس خواندن باز مي مانند. در صورتي كه تمايلي براي 
كاهش كارفرمايي دولت، به حداقل رساندن بودجه هاي 
جاري، حاكم شدن انضباط، تعريف واقعي از درآمد بودجه 
وجود نداشته باشد، طبيعتا با كسري روبرو خواهد شد كه 

اين مساله مسببات فساد را به وجود مي آورد. اين كارشناس 
امور اقتصادي در خصوص بحث فس��اد در نتيجه كسري 
بودجه ابراز كرد: اولين فساد، انتظارات ناشي از بودجه است 
زيرا با هر بودجه اي انتظاراتي به وجود مي آيد كه تحقق آنها 
۱۰۰ درصد نيست. دومين مساله فساد بحث جابه جايي 
است و داستان آن هم كسر از يك پروژه و اضافه كردن به 
پروژه  ديگر يا كاهش از عمراني و افزودن به جاري اس��ت. 
سومين فساد هم در رابطه با گسست يعني فاصله حاكميت 
با مردم است.راهكار اين موارد سر كار آمدن دولت رفاه و بيمه 
و سپردن كارها به مردم است زيرا از اين طريق كسب درآمد 
مي كنند و از محل آن ماليات مي پردازند. تا زماني كه دولت 
به دروغ يا راست ۸۰ درصد از اقتصاد را تحت اختيار دارد بر 
بخش خصوصي موثر واقع مي شود، زيرا بخش عمده اي از 
خصوصي كاري توسط دولت مي چرخد و اين در حالي است 
كه پروژه عمراني هم بايد راه اندازي شود تا پيمانكار فعاليت 
خود را انجام دهد. بايد اين نكته را هم افزود كه فساد تنها 
به دولت برنمي گردد و به تحول و تغيير در اقتصاد ملي نيز 
ارتباط پيدا مي كند.  همچنين مصباحي مقدم عضو پيشين 
شوراي پول و اعتبار با اشاره به اينكه الزم است تا هزينه هاي 
اضافه از بودجه حذف شود، گفت: وابستگي بودجه به نفت و 

گاز نيز به حداقل رسيده و بايد كامال قطع شود.
وي درباره ابزارهاي دولت سيزدهم براي مديريت كسري 
بودجه به ايِبنا، گفت: كسري بودجه منشأ خلق نقدينگي، 
تورم، شكاف فقر و غنا، بي ثباتي قيمت ارز و ... است. علت 
آن هم به عدم تراز بودن و نبود توزان بين درآمد و هزينه ها 
برمي گردد.دولت گاهي بي محابا هزينه مي كند و مسووليت 

مواردي را مي پذيرد كه احيانا ضرورتي ندارد. اين كار را بايد 
سازمان برنامه و مركز پژوهش هاي مجلس و اعضاي خانه 
ملت دنبال كنند تا هزينه هاي اضافي از بودجه كشور خارج 
شود. درآمد دولت طرف ديگر اين مساله محسوب مي شود، 
اكن��ون منابع درآمد دولت از طريق ص��ادرات نفت و گاز، 
ماليات، انتشار اوراق و تزريق نقدينگي توسط بانك مركزي 
يعني همان موضوع استقراض دولت از بانك مركزي تامين 
مي شود. عضو پيشين شوراي پول و اعتبار در اين خصوص 
يادآورش��د: فروردين ماه سال جاري در ظاهر چهار و نيم 
درصد بودجه عمومي كشور از منابع بانك مركزي به صورت 
تنخواه به دولت داده ش��ده، اين كار منشأ تورم به حساب 
مي آيد و روزانه رقم بسيار بااليي نقدينگي ايجاد مي كند. 
حتي در بودجه ۱۴۰۰ مجلس هم با اين اشتباه موافقت و 
همراهي كرده است. اين كارشناس امور اقتصادي در ادامه 
تاكيد كرد: هزينه هاي كشور بايد با درآمد مالياتي تامين شود 
كه اكنون نسبتا كم است و افزايش آن ضرورت دارد، البته 
به معناي تحت فشار قرار گرفتن ماليات دهندگان نيست، 
بخش هايي كه ماليات پرداخت نمي كنند، خصوصا قسمت 
غيرمولد و ثروتمندان جامع��ه، چنانچه از آنان ماليات  به 
درستي اخذ شود، دولت نيازي به استقراض از بانك مركزي 
نخواهد داشت. حتي مابعدالتفاوت قيمت ارز هم يك منبع 
تامين منابع بودجه دولت محسوب مي شود، البته اين روش 
دايما شوك قيمت ارز را باال مي برد و نبايد استمرار يابد و 
اصوال شايسته نيست كه ارز ناشي از نفت وارد بودجه شود.

مصباحي مقدم در اين رابطه افزود: سال ۱۳۹۹ ارز ناشي از 
درآمد نفتي تقريبا كمتر از ۱۰ درصد بودجه را تامين كرد. 

زماني كه وابستگي بودجه كشور به نفت تا اين اندازه كاهش 
يافته، بايد به اين مساله پايان داد. به اين معنا كه طي سه يا 
چهار سال آينده به طور كلي اتكا بودجه به نفت قطع شود، 
به اين معنا سالي دو و نيم واحد درصد كاهش يابد و چنانچه 
اين كاهش اتفاق افتد پس از چهار سال به جايي خواهيم 
رسيد كه ديگر هيچ گونه اثري از پول نفت و گاز در بودجه 

كشور نخواهد بود.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه تصريح كرد: 
بودجه متوازن زماني در كش��ور ش��كل مي گيرد كه 
موارد مورد اشاره اجرايي ش��ود. با اين كار تورم هم با 
مانع روبرو خواهد شد، در غير اين صورت نتيجه تكرار 
روش هاي قبلي چرخه تورم و افزايش حقوق خواهد 
بود كه به زيان حقوق بگيران تمام مي شود. نكته ديگر 
اين است كه بانك ها هم خلق نقدينگي انجام مي دهند 
كه اثر آن بي انضباطي بانك ها به خصوص بانك هاي 
خصوصي است، بانك مركزي در اين زمينه بايد نظارت 
قوي داشته باشد و مانع خلق نقدينگي توسط بخش 
خصوصي ش��ود و چنانچه موفقيتي در رابطه با آن به 

دست آورد، تورم به شدت كاهش خواهد يافت.
عضو شوراي سابق پول و اعتبار درباره انتشار اوراق نيز چنين 
توضيح داد: انتشار اوراق به خودي خود مانعي ندارد، كمكي 
كوتاه مدت براي تامين مالي دولت است. بر فرض دولت در 
آغاز سال اوراق منتشر مي كند تا بدين وسيله نقدينگي را از 
دست مردم بگيرد و منابع مالي مورد نياز خود را به تامين 
درآورد، اما بايد تا پايان هر سال به مردم برگردد و در صورتي 
كه مجدد در سال بعد نياز بود، اين كار به تكرار درآيد.دولت 
ساالنه تا ۴۰ درصد بودجه را مي تواند به صورت استقراض 
تامين كند و تا اين سقف استاندارد جهاني است، ولي همواره 
از اين اندازه هم پرهيز داده مي شود تا چه رسد به اينكه از 
اين هم باالت��ر رود. بنابراين توزيع اوراق مانعي ندارد، ولي 
بايد توجه شود كه بايد اصل منابع جمع آوري به اضافه سود 
پيش بيني شده خريداران پرداخت شود كه اين كار هزينه ها 
را براي دولت جهت دوره بعد افزايش مي دهد، پس كار مورد 
اشاره بهترين راه نيست، ولي نسبت به استقراض از بانك 

مركزي يا خلق پول توسط نظام بانكي خيلي بهتر است.
اين نماينده سابق مجلس درباره عدم استقبال از اوراق و 
افزايش تكليف براي بانك ها اظهار داشت: اوراق به طور 
دايم در حال عرضه شدن است و چنين نيست كه از آنها 
استقبالي صورت نگيرد، البته چنانچه رقم آن خيلي باال 
برود مورد استقبال قرار نخواهد گرفت، ولي اصل بر اين 
است كه نرخ سود اوراق نرخي است كه جاذبه الزم را 

نسبت به سپرده گذاري در بانك ها دارد.
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پرداخت وام ۱۰۰ ميليوني 
روستايي آغاز شد

مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب، از آغاز 
پرداخت وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن روستايي 
خبر داد. حميدرضا سهرابي در گفت وگو با تسنيم، با 
يادآوري اينكه اواسط خردادماه امسال هيات دولت 
با پيشنهاد بنياد مس��كن براي افزايش ۵۰ ميليون 
توماني وام مسكن روستايي موافقت كرد، گفت: بر 
اين اس��اس وام مسكن روس��تايي به ۱۰۰ ميليون 
تومان افزايش يافت.وي ادامه داد: كارمزد وام مسكن 
روستايي ۵ درصد است كه طي 2۰ سال بازپرداخت 
خواهد شد. ميزان اقس��اط اين وام حدود ۷۰۰ هزار 
تومان است.س��ود وام ۱۰۰ ميليون توماني مسكن 
روستايي حدود ۵۸ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان است.

جزييات طرح جديد مجلس 
درباره رمزارزها

براساس طرحي كه توسط برخي نمايندگان مجلس 
تهيه ش��ده، بانك مركزي مرجع تنظيم مقررات در 
حوزه مبادالت رمزارزها در داخل كش��ور خواهد شد 
و تنها رمزارز ملي به عنوان ابزار پرداخت داخل كشور 

مجاز است.
دغدغه اي��ن روزهاي مردمي كه پ��ول نقد در اختيار 
دارند، حفظ ارزش آن است. بر همين اساس به سمت 
بازارهاي گوناگون )سكه، طال، دالر و...( گرايش پيدا 
مي كنند تا به اين مهم دست يابند، بنابراين نقدينگي 
سرگردان تحت اختيار گروهي از مردم هروز از يك بازار 
سر در مي آورد كه به دليل رفتارهاي هيجاني در نهايت 

متضرر اصلي هم خواهند بود. 
بازار بيت  كوين مس��ير جديدي اس��ت كه اين روزها 
گروه مورد اشاره براي سرمايه گذاري آن را برگزيده اند. 
بيت كوين يكي از ان��واع ارزهاي ديجيتال بوده كه به 
صورت غيرمتمركز در بستر شبكه بالك چين فعاليت 
مي كند. اين ارز با محاسبات بسيار پيچيده رياضي به 
صورت رمزهاي ديجيتالي به دست مي آيد و همين امر 
باعث شده تا ارزش پولي داشته باشد. براي استخراج آن 
از دستگاه هاي ويژه اي استفاده مي شود كه از مصرف 
برق بسيار بااليي برخوردار بوده و از اين روي خيلي از 

كشورها توليد آن را به صرفه نمي دانند.
از جمله ويژگي هايي كه سبب محبوبيت بيت كوين 
)bitcoin( ش��ده، اين اس��ت كه تمام ويژگي هاي 
پول هاي واقعي مانند قابليت خريد، سرمايه گذاري، 
انتقال ارزش و … را دارد، اما با اين تفاوت كه به دليل 
غيرمتمرك��ز ب��ودن آن تحت نظارت هي��چ دولت يا 
سازمان خاصي نبوده و در نتيجه تمامي واسطه ها در 

انجام معامالت با اين رمز ارز از بين رفته است.
همان طور كه در باال مورد اش��اره قرار گرفت در ايران 
نيز بعد اس��تخراج و مبادالت بيت  كوين، متقاضيان 
زيادي پيدا كرده اس��ت، اما به دليل عدم ساماندهي، 
در شرايط غيررسمي و بعضا زيرزميني فعاليت انجام 
مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه مديريت صحيح 
مي تواند سبب توسعه ظرفيت ها، بهبود، رشد اقتصادي 
وزيرساخت هاي مرتبط مانند صنعت توليد برق شود، 
عدم توجه ب��ه آن موجب از دس��ت رفتن فرصتهاي 

بي بديل وآسيب هايي جبران ناپذير خواهد شد.
بر همين اساس مجلس شوراي اسالمي طرح جديدي 
را در اين رابطه مورد توجه قرار داده كه براساس ماده 
يك آن بانك مركزي به عنوان مرجع تنظيم مقررات 
مبادالت رمزارزها در داخل كشور شناخته خواهد شد 
و استفاده از رمزارزها، غير از رمزارز ملي، به عنوان ابزار 
پرداخت در داخل كشور يا براي راه اندازي و اداره شبكه 

پرداخت داخلي ممنوع مي شود. 
همچنين طبق ماده دو اين طرح وزارت صنعت، معدن 
و تجارت متولي صنعت اس��تخراج رمز ارز و مسوول 
صدور مجوز مزارع آن بوده و مكلف اس��ت با همكاري 
وزارتخانه هاي امور اقتص��ادي و دارايي، نفت، نيرو و 
ارتباطات و فن��اوري اطالعات به گونه اي برنامه ريزي 
كند كه قدرت پردازش مزارع استخراج رمز ارز كشور 
منجر به توليد درآمد ناخالص ساالنه پانصد ميليون 
)۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰( دالر در سال ۱۴۰۱ شده و بعد ازآن 

حداقل ۱۰ درصد رشد ساالنه داشته باشد.
در تبصره اين ماده از طرح مورد اش��اره آمده اس��ت 
كه مزارع اس��تخراج رمز ارز موظفند با نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و همكاري سازمان نظام صنفي 
رايانه اي ميزان درآمد رمزارزي خود را به بانك مركزي 
اعالم كنند. دس��تورالعمل نحوه اين نظارت ظرف دو 
ماه به تصويب شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم 
پولشويي و تأمين مالي تروريسم مي رسد. همچنين 
طرح )پروژه( هاي احداث و توسعه رمز ارزها و صنايع 
وابسته مشمول اعطاي تسهيالت صندوق توسعه ملي 
اس��ت.  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران نيز 
درماده سوم طرح مورد اشاره مكلف شده است حسب 
اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان نظام 
صنفي رايانه اي، نسبت به مهر و موم )پلمب( واحدهاي 
غيرمجاز استخراج رمزارز و معرفي ذي نفع اين واحدها 

به مراجع قضايي اقدام كند.
طبق ماده چهارم طرح فوق مزارع اس��تخراج رمز ارز 
مي توانند حامل انرژي مصرفي خود را از بورس انرژي 
يا عقد قراردادهاي دوجانبه با توليدكنندگان داخلي و 
خارجي به تامين درآورند و مجاز به ترانزيت برق مورد 
نياز يا مازاد مصرف هر دو تا سقف نياز اسمي مزرعه، از 

طريق شبكه سراسري برق باشند. 
تبصره يك اين ماده از طرح حمايت از اس��تخراج 
رمزارز وزارتخانه هاي نفت و نيرورا مكلف س��اخته 
است كه برق مزارع استخراج رمز ارز و گاز مورد نياز 
براي تامين برق مصرفي را تامين كند. اين مزارع نيز 
مكلفند برق و گاز مصرفي را با رمز ارز توليد شده به 
تهاتردرآورد. نرخ ارز تهاتري مورد نظر هم براي رمز 
ارزها بر اساس باالترين نرخ تعيين شده توسط بانك 
مركزي در بازه زماني سه ماهه، مشخص مي شود. 
وزارت صنعت، معدن وتجارت با همكاري سازمان 
نظام صنفي رايانه اي مكلف به نظارت بر اصالت رمز 

ارز تعهدي واحدهاي توليدي است.

پورابراهيمي: اصالحات ساختاري 
بانك مركزي در دستور كار مجلس 
رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس گف��ت: طرح 
اصالح��ات در بخش هاي س��اختاري و نظارتي بانك 
مركزي، رابطه بانك مركزي با دولت و اس��تقالل بانك 
مركزي در دس��تور كار مجلس ق��رار دارد. محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس در 
خصوص اصالح نظام بانكي گفت: در دولت فعلي و در 
هشت سال گذشته عمال اراده اي براي اصالح نظام بانكي 
وجود نداشت، زيرا جلسات متعددي در مجلس در اين 
خصوص تشكيل شد، اما نتيجه اي نداشت.بعد از تشكيل 
هر جلسه قرار شد دولت تا 6 ماهه اليحه اي به مجلس 
ارايه دهد، اما عمال و درنهايت به خاطر نبود اراده دولت، 
اليحه اي ارايه نشد.به داليل ذكر شده، مجلس طرحي در 
خصوص اصالح بانك مركزي ارايه كرده كه كليات اين 
طرح در مجلس تصويب شد.اميدواريم با تشكيل دولت 
بعدي اصالحات الزم در خص��وص اين طرح با حضور 
كارشناسان انجام شود. پورابراهيمي در خصوص اين 
طرح گفت: اصالح در بخش هاي ساختاري، نظارتي و 
اداره بانك مركزي و همچني��ن رابطه بانك مركزي با 
دولت و استقالل بانك مركزي و موارد اينچنيني در اين 
طرح تصويب شده است.اميدواريم با تصويب اين طرح 
بانك مركزي بتواند اقدامات خود را به صورت مستقل از 
دولت انجام دهد.جزييات اين طرح در آينده اي نزديك 
در مجلس با حضور كارشناس��ان بررسي خواهد شد. 
پورابراهيمي در پاسخ به اين س��وال كه آيا اصالحاتي 
نيز در خصوص ارايه تس��هيالت از ط��رف بانك ها به 
توليدكننده ها انجام خواهد شد يا خير؟ گفت:   بخشي 
از اين اصالحات به عملكرد بانك مركزي برمي گردد كه 
بايد اصالح شود و بخش ديگر آن نيز در خصوص قوانين 
بانكداري است كه بعد از اصالح قوانين بانك مركزي در 

دستور كار قرار خواهد گرفت.

قسط 458 هزار توماني 
كارت اعتباري 7 ميليوني

بانك مركزي پنج بانك را مكلف كرده اس��ت تا كارت 
اعتباري هفت ميليوني )كارت رفاهي( براي متقاضيان 
صادر كنند كه سود تس��هيالت اين كارت ۱۸ درصد 
است. نرخ سود تس��هيالت كارت رفاهي ۱۸ درصد و 
مهلت بازپرداخت آن نيز ۱۸ ماهه است كه با احتساب 
سود ۱ ميليون و 2۰۰ هزار تومان بر مبلغ هفت ميليوني 
كارت رفاهي هر ي��ك از دريافت كنندگان اين كارت 
بايد ماهانه تقريبا ۴۵۸ هزار تومان بپردازند. به گزارش 
ايسنا، به تازگي بانك مركزي شيوه نامه صدور كارت 
رفاهي را به پنج بانك مل��ت، ملي، تجارت، صادرات و 
رفاه كارگران ابالغ كرده است كه طبق آن هر يك از اين 
بانك ها بايد تا سقف 2۰۰ هزار فقره كارت رفاهي صادر 
كنند و طبق اعالم مديراداره اعتبارات بانك مركزي 
تاكنون بانك ملي به طور مقدماتي صدور كارت هفت 
ميليوني رفاهي را آغاز كرده است و حداكثر تا دو هفته 
آينده ساير بانك هاي عامل نيز اين امكان را خواهند 
داش��ت كه كارت هاي رفاهي را در اختيار متقاضيان 
قرار دهند.  تمامي اشخاص حقيقي از جمله دارندگان 
س��هام عدالت كه تاكنون هيچ ميزان از سهام خود را 
نفروخته اند و همه سرپرستان خانوار كه حداقل يكي 
از يارانه هاي نقدي يا معيش��تي را دريافت مي كنند، 
مي توانند تا سقف هفت ميليون تومان كارت رفاهي 
دريافت كنند.  در اين بين، 6۰ درصد ارزش روز سهام 
عدالت )بر اساس اعالم شركت سپرده گذاري مركزي 
و تسويه وجوه( و حساب هاي يارانه نقدي و معيشتي 
طبق اعالم سازمان هدفمندسازي يارانه ها و با در نظر 
گرفتن كسورات مربوط به اقساط وام هاي پرداخت شده 
قبلي، مي تواند به عنوان وثيقه هاي قابل قبول از مشتري 
مورد پذيرش قرار گيرد. البته، طبق اعالم بانك مركزي 
در آينده نزديك به جز پنج بانك ذكر شده ساير بانك ها 

نيز به صدور كارت رفاهي اقدام خواهند كرد.

انتشار و عرضه اوراق
مالي اسالمي تا پايان تيرماه ۱4۰۰

وزارت اقتصاد )به نيابت از دولت جمهوري اسالمي ايران( 
در نظر دارد بر اساس قوانين و مقررات مربوط، نسبت به 
انتشار و عرضه اوراق مالي اسالمي حداكثر تا پايان تير 
ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نمايد.زمان و تاريخ مظنه گيري اين 
اوراق، از روز شنبه ۱2 تير ماه جاري از ساعت ۹ الي ۱۵ با 

نرخ سود اسمي ساالنه ۱۸ درصد خواهد بود.
در اين اطالعيه مي خوانيم: وزارت امور اقتصادي و دارايي 
)به نيابت از دولت جمهوري اسالمي ايران( در نظر دارد 
بر اس��اس قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتشار و 
عرضه اوراق مالي اس��المي با شرايط مندرج در جدول 

ذيل اقدام نمايد: 
از كلي��ه نهادهاي مال��ي موضوع بند )2۱( م��اده )۱( 
قان��ون بازار اوراق به��ادار جمهوري اس��المي ايران – 
مصوب۱۳۸۴- از جمله ش��ركت هاي تأمين سرمايه، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري و شركت هاي بيمه اي و 
صندوق هاي بازنشستگي دعوت مي شود، تقاضاهاي 
خ��ود ش��امل مبلغ م��ورد درخواس��ت و ن��رخ تعهد 
پذيره نويس��ي را در روز اعالمي در جدول فوق الذكر در 
سامانه مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران 
)قابل دسترسي براي كارگزاران مجاز در سامانه معامالت 
فرابورس ايران( ثب��ت نمايند. ضمنًا حداقل حجم هر 
سفارش برابر با پنج هزار ميليارد ريال مي باشد. شايان 
ذكر است حسب هماهنگي هاي انجام شده با سازمان 

بورس و اوراق بهادار: 
 ثبت مظنه در سامانه مذكور ازسوي نهادهاي واجد 
شرايط به منزله قبول تعهد خريد بوده و در صورت 
اس��تنكاف از ايفاي تعهدات اعالمي در موعد مقرر، 
مشمول قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون بازار 
اوراق بهادارجمهوري اس��المي ايران خواهد ش��د. 
نهادهاي مالي تحت نظارت س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار با رعايت مفاد اساس��نامه و مق��ررات ناظر بر 
فعاليت نهادهاي مالي مي توانند نسبت به ثبت مظنه 

در سامانه مذكور اقدام نمايند.

مصباحي مقدم: حذف هزينه هاي اضافي و توقف بودجه نفتي بايد در دستور كار دولت باشد 

ايرج نديمي: كسري بودجه آثار منفي بسياري بر اقتصاد دارد و بايد كنترل شود
آثار منفي كسري بودجه  بر  رشد تورم بايد  مهار شود

كاهش قيمت سكه، طال و ارز در اولين روز هفته

مقاومت دالر صرافي براي ورود به كانال ۲5 هزار توماني
گروه بانك و بيمه|

روز شنبه ۱2 تيرماه ۱۴۰۰ نرخ دالر در بازار آزاد به 2۵۱۵۰ 
تومان رسيد و با اعالم هر اونس جهاني طال به قيمت ۱۷۸۷ 
دالر، قيمت سكه به ۱۰ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان معامله 
شد. طرح قديم ۱۰.۵، نيم سكه ۵.۷۷۰، ربع سكه ۳.6۵۰، 
سكه گرمي 2.2۴۰ ميليون تومان داد و ستد شد. هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز ۱ ميلي��ون و 6۷ هزار، و مثقال طالي 
ابشده ۱۷ عيار ۴ ميليون و 62۳ هزار تومان اعالم شده است. 
فعاالن بازار خبر دادند كه صبح شنبه، قيمت دالر 2۵ هزار 
و ۱۵۰ تومان، قيمت ي��ورو 2۹ هزار و ۸6۰ تومان و درهم 
امارات 6 هزار و ۸6۰ تومان اعالم شده است.نوسان قيمت در 
بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي نخست سال جاري، 
با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم 
رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي 
و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. 
دالر مدتي است بين كانال 2۳ تا 2۴ هزار تومان در نوسان 
است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چش��م گيري 
خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاك��ره هم نمي تواند 
مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش 
چشمگير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 2۳-
22 هزار تومان جا خوش مي كند. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي )شنبه، ۱2 تيرماه( با ۷۵ تومان كاهش نسبت به روز 
كاري گذشته )پنجشنبه، ۹ تيرماه( به رقم 2۴ هزار و ۹۰2 
تومان رسيد.قيمت فروش يورو با 2۵ تومان كاهش نسبت 
به روز كاري گذشته به 2۹ هزار و 6۰۰ تومان رسيد. قيمت 
خريد ه��ر دالر 2۴ هزار و ۴۰۹ تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 2۹ هزار و ۱۴ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۴ هزار و ۵۴۴ تومان و نرخ فروش آن 
2۴ هزار و ۷6۷ تومان اعالم شد. نرخ خريد و فروش دالر و 
يورو در صرافي هاي بانكي و بازار متشكل ارزي متغير است 
و متناسب با نوسانات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. نرخ خريد يورو در اين بازار 2۹ هزار و ۸۳ تومان و 
نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و ۳۴۸ تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 26 هزار 
و ۴۷ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 2۱ هزار و ۹۸2 
تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 2۳ 
هزار توماني ش��د و در اين فاصله به س��وي كانال 2۴ هزار 
تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 2۳ 
هزار توماني در نوسان بود تا اينكه شنبه گذشته وارد كانال 
2۴ هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي را تا ادامه داده است 

و هم اكنون در آستانه ورود به كانال 2۵ هزار تومان است.
دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت سكه 
و طال در مقايسه با پنج شنبه گذشته، روند كاهشي دارد.

قيمت سكه ۱۰۰ هزار تومان و قيمت طال ۴ هزار تومان در 

مقايسه با پنج شنبه گذشته كاهش دارد. وي با بيان اينكه 
انس جهاني به ۱۷۸۷ دالر رسيد، گفت: هم اكنون قيمت 
س��كه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۷۷۰ هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۵۵۰ هزار تومان، نيم سكه ۵ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۷2۰ هزار 
تومان و سكه گرمي دو ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فروخته 
مي شود. بذرافشان افزود: در حال حاضرقيمت هر مثقال 
ط��الي ۱۷ عيار، ۴ ميليون و 6۱۵ ه��زار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون و 66 هزار تومان به فروش 
مي رسد. نرخ ارز نيز در بازار با كاهش همراه است. قيمت دالر 
در بازار آزاد )تا لحظه تنظيم خبر( 2۵ هزار و ۱۴۰ تومان 
و هر يورو 2۹ هزار و ۷۷۰ تومان فروخته مي ش��ود. قيمت 
سكه در آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه به تدريج 
روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد. از 
نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي 
سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال ۱۰ ميليون 

تومان در نوسان بوده است.

      بيت كوين بازار رمزارزها را نزولي
نگه داشت

با وجود صعود بيشتر رمزارزها، ريزش بيت كوين باعث منفي 
ماندن بازدهي كل بازار شد. بيت كوين با قيمت ۳۳ هزار و 
۵۱۴ دالر در 2۴ ساعت گذشته 2.22 درصد كاهش داشت.

براساس گزارشي از سي ان بي سي، تيم جديد مديريتي 
كميس��يون بورس و اوراق بهادار در ح��ال افزودن افراد 
كارشناس بيشتري در حوزه ارزهاي ديجيتالي است. در 
تازه ترين انتصاب اين نهاد، دادستان كل ايالت نيوجرسي 
كه با توجه به س��وابق اجرايي خود، يكي از مقامات آگاه 
به اين حوزه محسوب مي شود به اين كميسيون افزوده 
شده است. به عقيده تحليلگران بازار،  گري گنسلر- مدير 
اين كميسيون، در تالش است تا با افزودن چنين افرادي، 
نقش نهاد ناظر را در ح��وزه قانون گذاري حوزه ارزهاي 
ديجيتالي برجس��ته تر كند.  در حالي كه اخبار رسيده 
از چين حاكي از برخورد شديد دولت و بانك مركزي با 
فعاالن حوزه ارزهاي ديجيتالي اين كشور است، در امريكا 
امكان مبادله رمزارزها بيش��تر ش��ده و اكنون بر اساس 
توافق��ي كه دو موسس��ه NYDIG و NCR با يكديگر 
انج��ام داده اند، به زودي امكان خري��د و فروش ارزهاي 
ديجيتالي براي بيش از 2۴ ميليون ش��هروند امريكايي 
و با مشاركت بيش از 6۵۰ ش��عبه بانكي ميسر خواهد 
شد.  پس از س��قوط كم سابقه اخير ارزهاي ديجيتالي، 
بسياري از كارشناسان معتقدند كه روزهاي خوب بازار 
در راهند. جان بولينگر- مبدع شاخص معروف بولينگر- 
از جمله افرادي است كه مي گويد بيت كوين زماني كه 
به زير ۳۰ هزار دالر رس��يد، كف قيمتي خود را به ثبت 
رساند و اكنون در حال حركت به سمت هدف هاي باالتر 

است. انديكاتور بولينگر نوسانات قيمتي را در باال و پايين 
ميانگين متحرك س��اده نشان مي دهد.  مجموع ارزش 
ب��ازار جهاني ارزهاي ديجيتال��ي در حال حاضر ۱۳۸۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۰.6۹ درصد كمتر شده است. در حال حاضر ۵2 درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتال��ي در اختيار بيت كوين و ۱۷ 
درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين ۱2 سال پيش 
توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 
ايجاد شد و از سال 2۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
 

      راه اندازي قرارداد آتي سكه
 و واحدهاي صندوق طال

مديرعامل بورس كاال و رييس سازمان بورس اوراق بهادار، 
ضمن تشريح مشخصات قرارداد آتي واحدهاي صندوق 
طال اعالم كردند كه پيگيري دوباره راه اندازي قرارداد آتي 
سكه در دستور كار قرار گرفته اس��ت. مديرعامل بورس 
كاالي ايران به تشريح مشخصات قرارداد آتي واحدهاي 
صندوق طال كه از روز )ش��نبه( در اين بورس آغاز ش��د، 
پرداخ��ت. آيين راه ان��دازي قراردادهاي آت��ي واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق طال و معامالت سيمان در بورس 
كاالي ايران )شنبه( با حضور محمدعلي دهقان دهنوي 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار، محمد رضواني فر 
مديرعامل شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي، حامد 
سلطاني نژاد مديرعامل بورس كاالي ايران، مجتبي تقي پور 
مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان و امير تقي خان 
تجريشي مديرعامل شركت سرمايه گذاري گروه توسعه 
ملي برگزار شد. سلطاني نژاد به توقف معامالت آتي سكه 
طال در بورس كاال اشاره كرد و گفت: در سال ٩٧ بازار آتي 
سكه متوقف شد اما بورس كاال در مسير توسعه بازار آتي قدم 
برداشت و با ورود كاالهاي كشاورزي و نقره، يك دارايي از 
جنس طال به بازار اضافه شد. وي در ادامه اشاره اي به ارزش 
معامالت صندوق هاي پش��توانه طال نيز داشت و گفت: 
مجموع ارزش معامالت ۴ صندوق طالي موجود شامل 
زر، كيان، عيار و لوتوس تا پايان سال ۹۹ به بيش از ۵۰ هزار 
ميليارد ريال رسيده كه اين روند نيز در مسير رشد قرار دارد.
به گفته مديرعامل بورس كاالي ايران در بحث مشخصات 
قراردادهاي آتي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه 
طال، دارايي پايه اين قراردادها واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي لوتوس )طال( بوده 
و اندازه قرارداد هزار واحد س��رمايه گذاري پشتوانه طالي 
لوتوس )طال( اس��ت. همچنين حد نوسان قيمت روزانه 
مثبت و منفي ۵ درصد قيمت تسويه روزانه روز قبل و وجه 
تضمين نيز حدود 2۵ درصد ميانگين ارزش يك قرارداد 
است؛ سقف مجاز موقعيت هاي باز تعهدي نيز براي اشخاص 

حقيقي و حقوقي 2۰۰ موقعيت در هر نماد است.
همچنين رييس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت: از 

بورس كاال مي خواهم عالوه بر توسعه بازار مشتقه و ورود 
دارايي هاي جديد، با جديت راه اندازي مجدد قرارداد آتي 
سكه را پيگيري و راه اندازي معامالت آتي واحدهاي صندوق 
طال در دستور كار قرار گيرد. ابزار مشتقه قرارداد آتي روي 
صندوق هاي طال نيز راه اندازي مي شود و گامي رو به جلو در 
بازار سرمايه محسوب مي شود.صندوق هاي سرمايه گذاري 
طال زمينه سرمايه گذاري امن، راحت و شفاف در زمينه طال 
را براي مردم فراهم مي كنند كه در حوزه بازار ارز، مسكن 
و طال حداقل دو بازار الزم اس��ت معامالتش��ان به صورت 
نظام مند در بورس كاال انجام شود و در طال اين اتفاق افتاده و 
مسكن نيز در راه اين بورس است.از مديرعامل بورس كاالي 
ايران مي خواهم كه در حوزه بازار مشتقه بار ديگر در قرارداد 
آتي سكه طال ورود كند تا ابزارهاي كاملي را در اختيار فعاالن 

حوزه طال قرار دهيم تا ريسك هاي خود را مديريت كنند.

     دنده عقب دالر
ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها كاهش پيدا كرد. شاخص دالر 
كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با ۰.۳۳ درصد كاهش نسبت به روز 
گذشته در سطح ۹2.2۸۵ واحد بسته شد.در تازه ترين دور 
از معامالت، پوند با ۰.۴۳ درصد افزايش نسبت به روز قبل 
خود و به ازاي ۱.۳۸2 دالر مبادله ش��د. يورو ۰.۰۵ درصد 
باال رفت و با ماندن در كانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸6 دالر رس��يد.

در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۴۱ درصد 
كاهش به ۱۱۱.۱2۴ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۳۰ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 
برابري دالر معادل 6.۴۷2 يوان چين اعالم شد. به گزارش 
رويترز، كسري حساب تجاري امريكا كماكان رو به افزايش 
است و اين مساله فشار را روي دالر بيشتر مي كند. در ماه 
مي ميزان واردات امريكا 2۷۷.۳ ميليارد دالر بوده كه اين 
رقم ۷۱.2 ميليارد دالر بيش��تر از صادرات اين كشور بوده 
است. در مقايس��ه با ماه قبل، صادرات امريكا ۰.6 درصد 
و واردات اين كش��ور ۱.۳ درصد بيشتر شده اند. كماكان 
بيشترين كسري حساب تجاري مربوط به تجارت با چين 
)2۷.2 ميليارد دالر( بوده اس��ت و پس از چين نيز، كانادا 
۱.۸ ميليارد دالر بيشتر از وارداتش از امريكا، به اين كشور 
صادرات داشته است.  اقبال بانك هاي مركزي جهان به دالر 
رو به افزايش اس��ت و اسكناس سبز در حال گرفتن جاي 
ارزهاي امن تر نظير ين ژاپن و فرانك سوييس است. آن طور 
كه داده هاي جديد صندوق بين المللي نشان مي دهد، سهم 
دالر از ذخاير ارزي جهان در پايان س��ه ماهه نخست سال 
2۰2۱ به ۵۹.۵ درصد رسيده است تا بدين ترتيب بيشترين 
افزايش فصلي سهم دالر در ۹ ماه اخير به ثبت برسد. اين رقم 
۰.۷ درصد بيشتر از رقم ثبت شده دوره مشابه قبل است. 
رقيب اصلي دالر يعني يوان هم محبوب تر شده و سهم آن 

از ذخاير به 2.۴ درصد رسيده است.



تعادل| رقيه ندايي|
روز گذشته وضعيت بازار سرمايه بعد از دو هفته تغيير كرد 
و شاهد افزايش صفوف فروش نسبت به صفوف خريد 
بوديم، در اين روز شاخص كل بازار با افت 0.87 درصدي 
در ارتفاع يك ميليون و ۲۴۶هزار واحدي قرارگرفت، با 
توجه به س��ابقه بازار هنوز هم مي توان به رشد ادامه دار 
اميدوار بود. مي توان گفت كه بازار سهام طي يك سال 
اخير به اندازه كافي نزول و افت قيمتي س��هام را تجربه 
كرده و اغلب سهام موجود در بازار ارزندگي مطلوبي دارند 
اما؛ هنوز هم جذابيت 100 درصدي در اين بازار وجود 
ندارد. برخي از آمارها خبر از ورود نقدينگي جديد به تاالر 
شيشه اي مي دهند كه دراين بين مهم ترين نكته در نحوه 
سرمايه گذاري بوده كه همين موضوع باعث زيان هاي 
جبران ناپذير شده است. نوع سرمايه گذاري، وضعيت 
س��رمايه گذاري و آينده سرمايه گذاري در بورس كاماًل 
مشخص اس��ت و اين روزها تنها روش سرمايه گذاري 
مي تواند كسب سود در بازار را تغيير دهد. »تعادل« در 
گفت وگو با يك كارشناس اقتصادي نحوه سرمايه گذاري 

در تاالر شيشه اي را موردبررسي قرار مي دهد.

    اشتباهات گذشته در بورس تكرار نشود
علي حيدري، كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
وضعيت حال حاضر بازار مي گويد: در حال حاضر بازار 
در وضعيتي نيست كه بگوييم شرايط همه سهم ها خوب 
است، اما درمجموع شرايط بازار بهتر از هفته هاي گذشته 
شده، ولي سهامداران نبايد با بهبود وضعيت نسبي بازار 
سرمايه اين فرضيه كه هر سهمي سودآوري دارد را در 
ذه��ن خود بپرورانند. براي خريد هر س��هم بايد نماد و 
شركت را ازلحاظ تابلو خواني، تحليل تكنيكال و بنيادين 
بررسي كرد و سهامداران براي تصميم در رابطه با معامله، 
بايد اخبار بنيادين و گزارش هاي ش��ركت ها را به طور 

مستمر بررسي كنند.
اين كارشناس بازار س��رمايه اظهار مي كند: با توجه به 
گفته هاي باال مي توانيم بگويي��م حتي باوجود ريزش 
ب��ازار بازهم بعضي از س��هم ها ارزش خري��د را ندارند، 
 پس س��هامداران بايد با اس��تفاده از فاكتور هايي مانند 
تابلو خواني و تحليل گزارش، سهمي را كه كمتر از ارزش 
ذاتي اش در حال معامله است را پيدا كنند در آخر سال 
1۴00 شركت هايي با وضعيت بسيار خوب هستند كه 
در طي اين سال سود بسياري داشته اند و از آن طرف هم 
شركت هايي هستند كه قيمت سهام شان ريزش بسياري 
را تجربه كرده است، بنابراين سهامداران نمي توانند با 
وضعيت بهبود بازار سرمايه دست به خريد هر سهمي 
بدون تأمل بزنند.وي اضافه مي كند: س��هامداران بايد 
در هنگام خريد و حتي فروش سهمي، تمامي فاكتور ها 
را در نظ��ر بگيرند و از رفتار هيجان��ي بپرهيزند، اينكه 
س��هامداران چه س��همي را در چه زماني و با چه مقدار 
مبلغي مي خرند بسيار مهم است. بازه هاي زماني در بازار 
سرمايه به صورت هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت 

هس��تند، كه بازه زماني كوتاه مدت ش��امل ۳ يا ۴ ماه، 
ميان مدت يك سال و بلندمدت ۴ يا ۵ سال است، حال 
اگر بازه زماني بلندمدت يعني ۴ يا ۵ سال را در نظر بگيريم 
به احتمال قوي اكثر نماد ها به جز تعدادي نماد هاي خاص 
كه مشكل زيان باال يا ورشكستگي دارند، رشد قيمتي 
خوبي را تجربه مي كنن��د، اما در بازه زماني كوتاه مدت، 
بحث تحليل بيش��تر خودش را نماي��ان مي كند.اين 
كارشناس بازار سرمايه در خصوص فاكتورهاي اثرگذار در 
معامله مي گويد: P/E يكي از روش ها ارزش گذاري است 
روش هاي بسيار ديگري ازجمله تحليل سود تقسيمي، و 
امثال اين موارد وجود دارد، اما نبايد از اين نكته غافل شويم 
كه تحليل يك سهم براي خريد يا فروش به آساني صورت 
نمي گيرد، براي مثال شركتي وجود دارد كه براي يك 
سال P/E خوبي را نشان مي دهد، ولي ممكن است اين 
P/E در سال بعدي تغيير پيدا كند. سرمايه گذاراني موفق 
هستند كه به سمت تك سهمي بودن حركت  نكنند و 
تعداد سهم هاي شان خيلي زياد يا كم نباشد، بلكه ۴ تا 
۶ يا حداكثر 10 سهم داشته باشند. بحث P/E به درآمد 
عملياتي و غيرعملياتي شركت برمي گردد و درآمدي 
خوب اس��ت كه عملياتي باشد، بنابراين P/E به تنهايي 
 P/E فاكتوري براي انتخاب س��هم نيس��ت مگر اينكه
سال هاي قبل شركت به اضافه وضعيت درآمدي شركت 
را دربياوريم.وي توضيح مي دهد: افراد بايد تحليل بدانند 
و بازه زماني خود را مشخص كنند در سال گذشته افراد 

زيادي وارد بازار سرمايه شدند كه سواد مالي نداشتند و 
متضرر شدند. دو عامل بازده و ريسك بسيار مهم است، 
ش��ركت هايي كه در بورس اوراق بهادار تهران هستند، 
سابقه شان مشخص و نحوه سودآوري شان معين است، 
اما شركت هايي كه در بازار پايه فرابورس درج شده اند، 
ريسك شان باالتر است و سفته بازي در آنها بيشتر پس 
افرادي كه مي خواهند به اين بازار وارد شوند بايد باديد باز 
دست به انتخاب بزنند. سهامداران بر مبناي اينكه تصميم 
مي گيرند، در كدام بازار سرمايه گذاري كنند، بايد ريسك 
و بازده آن را بپذيرند. براي بررسي شركت ها بايد توجه 
كرد كه، شركت ها رشدي يا ارزشي هستند شركت هاي 
ارزشي مانند پااليش��گاه ها و پتروشيمي ها EPS باال و 
P/E پاييني دارند.حيدري عنوان مي كند: شركت هاي 
رشدي شركت هايي هستند كه آينده خوبي را مي توان 
براي آنها پيش بيني كرد، با نظر به اينكه در سال گذشته 
س��ودآوري و فروش خوبي را داش��تند سرمايه گذاران 
بايد پرتفوي خود را از شركت ارزشي و رشدي تشكيل 
دهند، شركت هاي رشدي معمواًل نوسانات بيشتري را 
تجربه مي كنند، اما در بلندمدت موفق تر عمل مي كنند. 
بهترين بازار براي س��رمايه گذاري بورس است، بورس 
نسبت به س��اير بازارها مانند طال، مس��كن، خودرو در 
چندين سال گذشته بيشترين بازده را داشته است.اين 
كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه افراد 
بايد چه پولي را وارد بازار سرمايه كنند؟ اظهار مي كند: 

بورس بازاري با نوس��انات است و يك شخص بر اساس 
ميزان تسلطش بايد مبلغي را وارد اين بازار كند، افرادي 
كه تحليل گر نيستند، نبايد پول حاصل از فروش خانه و 
ماشين را وارد بورس كنند، بلكه بايد مبلغ مازاد خود را 
در بورس سرمايه گذاري كنند، وقتي افراد پول ضروري 
خود را وارد اين بازار مي كنند ازنظر روانشناسي نوسانات 
بازار بيشتر بر آنها تأثير مي گذارد و ضريب اشتباه آنها را 
باال مي برد اما زماني كه اف��راد پول مازاد خود را وارد اين 
بازار كنند ضريب اشتباهات ش��ان كاهش مي يابد. در 
كشور امريكا در بورس نزدك و نيويورك ۶0 درصد افراد 
روش غيرمستقيم را براي ورود به بازار انتخاب مي كنند، 
به علت اينكه بحث سرمايه گذاري نياز به فرهنگ سازي 
و تحلي��ل دارد، بنابراي��ن افرادي ك��ه اطالعات كافي 
ندارند، بايد به صورت غيرمستقيم سرمايه گذاري كنند، 
شركت هاي سرمايه گذاري چون پرتفوي بزرگي دارند، 
معموالً به سمت شركت هاي سفته باز نمي روند و سمت 
شركت هاي بنيادي كه سودآوري خوبي داشته باشند، 

حركت مي كنند بنابراين ريسك شان هم كمتر است.
حيدري درنهايت مي گويد: اگر يك س��ال گذش��ته را 
بررسي كنيم، در كش��ور ما افرادي كه اطالعات كافي 
نداشتند وارد بازار س��رمايه شدند، بنابراين بايد در اين 
مسير فرهنگ سازي هايي صورت بگيرد و سرمايه گذاران 
سرمايه هاي خودش��ان را به طور غيرمستقيم وارد بازار 

سرمايه كنند تا وضعيت بازار سرمايه بهتر شود.
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عرضه 5 هزار ميليارد ريال 
صكوك مرابحه

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار س��رمايه با اعالم اينكه با مجوز س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار، صكوك مرابحه شركت بهمن موتور 
)سهامي خاص( به مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال از طريق 
شركت بورس اوراق بهادار تهران از يكشنبه به مدت سه 
روز در نماد »صبهمن۴0۴« عرضه عمومي خواهد شد« 
گفت: فردا صكوك مرابحه شركت بهمن موتور به ارزش 
۵ هزار ميليارد ريال جهت خريد مواد و قطعات موردنياز 
توليد خودرو از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران 
عرضه مي ش��ود. مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي 
مركزي بازار س��رمايه اظهار داش��ت: اين اوراق ۴ ساله 
و با نرخ 18 درصد مي باش��د كه اقس��اط آن هر سه ماه 
يك بار پرداخت مي شود.وي در خصوص شيوه ضمانت 
و اركان انتش��ار اي��ن اوراق توضيح داد: جهت تضمين 
پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسيد، بخشي از سهام 
شركت هاي گروه بهمن )سهامي عام( و تراكتورسازي 
ايران )سهامي عام( توثيق گرديده است. شركت تأمين 
سرمايه تمدن به عنوان متعهد پذيره نويس و بازار گردان 
اين اوراق ايفاي نقش مي نمايد. شركت كارگزاري بانك 
توسعه صادرات عامل فروش، شركت واسط مالي آذر 
دوم ناش��ر اوراق و شركت سپرده گذاري مركزي اوراق 
بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت اين اوراق مي باشند.

ابوترابي تصريح كرد: در اين اوراق، شركت واسط مالي 
آذر دوم )ناش��ر( ب��ه وكالت از طرف خري��داران اوراق، 
با منابع حاصل از انتش��ار صكوك مرابح��ه، مواد اوليه 
 موردنياز )مواد و قطعات موردنياز توليد خودرو( شركت 
بهمن موتور )باني( را نقداً خريداري خواهد نمود و سپس 
اين مواد اوليه را به صورت اقساطي به باني خواهد فروخت 
و باني متعهد مي ش��ود كه در سررسيدهاي سه ماهه، 
اقساط مربوطه را از طريق ناشر و شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تس��ويه وجوه به دارندگان اوراق 
پرداخت نمايد. به گفته وي، پس از انتشار موفق ۵ هزار 
ميليارد ريال اوراق براي ش��ركت بهم��ن ديزل در ماه 
گذش��ته، اين دومين تأمين مالي گروه بهمن از طريق 

انتشار صكوك در بازار سرمايه است.

تخلف دفاتر پيشخوان الكترونيك 
در معرفي كارگزاري ها

روح اهلل ميرصانعي، دبيركل كان��ون كارگزاران بورس 
اوراق بهادار گفت: دفاتر پيش��خوان دولت الكترونيك 
موظفند،  هنگام ثبت نام براي دريافت كد بورسي فهرست 
همه كارگزاري ها را معرفي كنند و اگر انحصاري نام دو 
كارگزاري را به مردم پيشنهاد كنند،  اين كار تخلف است.

روح اهلل ميرصانعي، در پاسخ به اين پرسش كه شما سال 
گذشته خبر داديد كه تا شهريور 99 برخي از شركت هاي 
كارگزاري بورسي وارد بورس مي شوند، اكنون چه اتفاقي 
افتاده است توضيح داد: ما دنبال اين هستيم كه برخي 
از شركت هاي كارگزاري بزرگ تبديل به سهامي عام 
شوند و در بورس پذيرش بگيرند، اما بايد اساسنامه اين 
شركت ها و تبديل شدن به سهامي عام را سازمان بورس 
تهيه كند و به محض اينكه اين اساس��نامه فراهم شود 
برخي از شركت هاي كارگزاري تمايل دارند كه در بورس 
پذيرش بگيرند. در حال حاضر چند شركت كارگزاري 
آماده ورود به بورس و تبديل شدن به شركت سهامي عام 
دارند و منتظر اساسنامه مصوب سازمان بورس هستند.

دبيركل كان��ون كارگزاران ب��ورس اوراق بهادار اظهار 
داشت: شركت هاي كارگزاري اعالم آمادگي كردند و ما 
هم اعالم آمادگي كرديم كه اگر اساسنامه تبديل شدن 
شركت هاي كارگزاري به سهامي عام تهيه شود، برخي 
از اي��ن كارگزاري ها وارد بورس مي ش��وند.ميرصانعي 
در مورد شكسته شدن انحصار صدور مجوز كارگزاري 
گفت: صدور مجوزهاي جديد شروع شده سازمان بورس 
فراخوان داده است و متقاضيان براي احداث كارگزاري 
تقاضاي خود را به ب��ورس ارايه كرده اند اما هنوز مجوز 
جديدي براي تأسيس كارگزاري صادر نشده است. در 
حال حاضر مانند گذشته 108 شركت كارگزاري بورس 
در كشور داريم.دبيركل كانون كارگزاران بورس اوراق 
بهادار همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اگر سامانه 
جديد معامالت بورس معرفي ش��ود آيا اين سامانه با 
كارگزاري ها هم هماهنگ شده است، عنوان كرد: ما در 

جريان سامانه جديد معامالت نيستيم.

ميانگين بازدهي صندوق هاي 
بورسي ۲۴درصد است

ميثم فدايي، مدير نظارت بر نهاده هاي مالي سازمان 
بورس در مورد سرمايه گذاري غيرمستقيم مردم در 
بورس اظهار كرد: سرمايه گذاري از طريق صندوق ها 
درواقع س��رمايه گذاري غيرمستقيم است و ما براي 
اي��ن صندوق ها از پلتف��رم آنالين دس��تورالعملي 
تهيه مي كنيم و بر اس��اس اين پلتفرم ها مش��خص 
مي ش��ود، مردم بايد در صندوق ها س��رمايه گذاري 
كنند. اين پلتفرم از يك ماه آينده در دسترس مردم 
قرار مي گيرد.وي افزود: درحال حاضر ۲80 صندوق 
س��رمايه گذاري در بورس داريم، مردم اگر از طريق 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري وارد بورس ش��وند، 
عالوه بااينك��ه هزينه معامالتي آنها كاهش مي يابد، 
چون بررسي اطالعات براي سرمايه گذاران از طريق 
صندوق ه��ا راحت تر اس��ت، بنابراين ني��از به وقت  
گذاشتن و تحليل شركت ها ندارند. در صندوق ها ركن 
ضامن و ركن نقدشوندگي وجود دارد و سرمايه گذاران 
به راحتي مي توانند از صندوق ها خارج شوند.فدايي در 
مورد بازدهي سرمايه گذاري در صندوق هاي بورسي 
نيز گفت: به طور ميانگين بازده��ي صندوق هاي با 
درآمد ثاب��ت ۲0 تا ۲۴ درصد، صندوق هاي مختلط 
همانند شاخص كل بازار در س��ال گذشته بازدهي 
1۵۳ درصدي داشته اند و برخي از صندوق ها بازدهي 
باالتري داشته و حتي ۶00 درصد در سال هم بازدهي 
داشته اند و كارشناسان توصيه مي كنند مردم به جاي 
اينكه مس��تقيم وارد بازار س��رمايه ش��وند از طريق 

صندوق هاي سرمايه گذاري وارد شوند.

اجراي قانون ماليات بر عايدي 
سرمايه در بازار

محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
ب��ورس به آخري��ن وضعيت اجراي مصوب��ه ماليات 
بر عايدي سرمايه اش��اره كرد و گفت: اكنون مصوبه 
ماليات بر عايدي س��رمايه در اختيار شوراي نگهبان 
ق��رار دارد كه درنهايت به صحن مجلس برمي گردد، 
يكي از نكات مثبت اين قانون جديد، تصويب ماليات 
بر عايدي سرمايه بدون تسري بر بازار سرمايه است. 
ساير بازارهاي موازي هميشه سرمايه گذاري در بازار 
س��رمايه را با خطر همراه مي كنند، اكنون ابالغ اين 
قان��ون به دليل ايجاد اجبار ب��راي پرداخت ماليات و 
عدم سوداگري در آن بازارها، منجر به حمايت از بازار 
سرمايه و افزايش ميزان س��رمايه گذاري در اين بازار 
مي شود. عليزاده به رفع ايرادات اين قانون و ابالغ آن 
تا يك يا دو ماه آينده تأكيد ك��رد و افزود: اجراي اين 
قانون حتمي است، اكنون اين قانون با برخي از ابهامات 
همراه است كه جزييات آن بعد از تصويب به صورت 
شفاف اعالم خواهد شد، اما پيشنهاد ما اين است كه 
شفاف سازي هاي الزم براي اجراي اين قانون توسط 
سازمان امور مالياتي انجام شود. موضوع مذاكرات و 
تصميم گيري در خصوص برجام ازجمله ريسك هاي 
تهديدكننده معامالت بورس است كه تقريباً وضعيت 
آن مشخص شده اس��ت اما نكته اي را كه بازار بايد از 
نتيجه مذاكرات بگيرد تاكنون گرفته است.به گفته 
وي، اظهارات طرفين مذاكرات تا امروز نشان دهنده آن 
است كه در خصوص برخي از مباحث اصلي به توافق 
رسيده اند و در مقابل در مورد برخي موارد همچنان 
اختالف نظر وجود دارد.عليزاده خاطرنش��ان كرد: با 
توجه به پيش بيني نتيجه مذاكرات براي برداش��ته 
شدن تحريم ها، موضوع چندان جدي معامالت بورس 
را تهديد نمي كند و نمي تواند بازار را تحت تأثير خود 
قرار ده��د، مگر آنكه حادثه پيش بيني نش��ده اي در 
اين ب��ازار رخ دهد و معامالت بازار از آن موضوع تأثير 
بپذيرد. الزم است تصميماتي كه درزمينه بازگشت 
رش��د به معامالت بورس در شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا اتخاذش��ده است به طور كامل و 

دقيق اجرايي شود.
وي تأكيد كرد: ازجمله تصميمات مثبتي كه در آنجا 
گرفته شده است واريز ۲00 ميليون دالر به صندوق 
تثبيت بازار اس��ت كه تاكنون بانك مركزي به همه 
تعهدات عمل نكرده است و فقط بخش��ي از آن را به 
صندوق تثبيت بازار سرمايه تزريق كرده است. خروج 
همه كاالهايي كه در بورس عرضه مي ش��وند از نظام 
قيمت گذاري دستوري را از ديگر تصميماتي دانست 
كه در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا اتخاذ 
ش��د.عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس اظهار 
داشت: دولت بايد اين موضوع را به طورجدي پيگيري 
كند تا هر كااليي كه در بورس عرضه مي شود به منظور 
جلوگيري از رانت و فساد و نيز حمايت از بازار سرمايه 
از نظام قيمت گذاري دس��توري خارج شود. در اين 
جلسات، تصميمات ديگري در خصوص معافيت ها 
يا نحوه افزايش س��رمايه شركت ها گرفته شده است 
كه اگر آنها به طور دقيق و كامل اجرايي شوند مي توان 
شاهد حمايت و رشد پايدار معامالت در بازار باشيم. 
وي به برتري سرمايه گذاري در بورس نسبت به ساير 
بازارهاي سرمايه گذاري اشاره كرد و افزود: اين موضوع 
را بارها و حتي زماني كه بورس با روند ريزشي همراه 
شده بود مطرح كرده ايم كه بازار سرمايه نسبت به ساير 
بازارهاي موازي از ريس��ك كمتر و بازدهي بيشتري 
براي سرمايه گذاري برخوردار است. بسياري از افرادي 
كه در بازار سرمايه متضرر شده بودند سرمايه هاي خود 
را از اين بازار خارج و وارد بازار پر ريسكي به نام رمز ارز 
كردند كه درنهايت در اين بازار با ضرر و زيان بيشتري 

نسبت به بازار سرمايه مواجه شدند.

جلوگيري از فرار مالياتي و 
پول شويي با ورود به بورس كاال

رضواني فر، مديرعامل شس��تا در آيي��ن راه اندازي 
قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
طال و معامالت سيمان در بورس كاال گفت: حدود 
۳۵ درص��د عرضه هاي اوليه س��ال 98 و 99 ازنظر 
تع��داد و هم ازنظ��ر ارزش متعلق به شس��تا بود و 
نتيجه اين بوده كه بيش از 9۲ درصد پورتفو شستا 
بورسي اس��ت. يكي از بزرگ ترين موضوعاتي كه 
در بررس��ي هاي اوليه شستا مش��خص شد پايين 
بودن حاشيه س��ود ناخالص ما در صنايع مختلف 
نسبت به رقباي بخش خصوصي بود و عمدتًا ناشي 
از مش��كالتي بود كه در خريدوفروش داشتيم.به 
گفته رضواني فر، بخش دوم افزايش عرضه و حجم 
معامالت بود كه در سال گذشته حجم معامالت بين 
۲۳0 تا ۲۴0 هزار تن بود كه در بهار امسال به بيش 
از يك ميليون تن رس��يده و ازنظر ارزش معامالت 
نيز ۵ برابر ش��ده و از 800 ميليارد تومان به ۴ هزار 
ميليارد تومان رس��يده اس��ت؛ البته هدف گذاري 
شستا در معامالت بورس كاال ۲0 تا ۲۵ هزار ميليارد 
تومان است.به گفته وي، ورود شركت هاي توليدي 
به بورس كاال، جلوي فرار مالياتي و پول ش��ويي را 
مي گيرد و از س��وي ديگر فاصله توليد و مصرف را 
كم كرده و ران��ت را در اقتصاد حذف مي كند؛ تمام 
اثرات مطلوب اين رويه در توليد و اقتصاد كش��ور و 
مجموعه هاي مرتبط قابل مشاهده است.وي با اشاره 
به عرضه امالك شستا در بورس كاال گفت: در حوزه 
امالك و مس��تغالت عالقه مند به حضور در بورس 
كاال و از پيش��گامان اين امر خواهيم بود. مجموعه 
امالك و مستغالت مازاد غير مولد شستا را شناسايي 
كرديم و آماده هستيم به عنوان بازيگر اصلي و فعال 
حضورداشته باش��يم.مديرعامل شستا خطاب به 
رييس سازمان بورس اعالم كرد كه به اعتقاد بنده 
بايد از دستگاه قضا بخواهيم در اين امر ورود كند تا 
عده اي كه با پول خرج كردن در تريبون هاي رسمي 
و غيررسمي هياهو ايجاد كرده و موضوعات خالفي 

را مطرح مي كنند، طبق قانون با آنها برخورد شود.

»تعادل« در گفت وگو با كارشناس اقتصادي وضعيت بازار را بررسي مي كند

بورسبازاريامنبرايسرمايهگذاري

ارزش 350 هزارميلياردي معامالت بورس كاال طي سال گذشته

توسعه رانت و فساد با قيمت گذاري دستوري

 آيين راه اندازي قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق طال و معامالت سيمان در بورس كاالي ايران با 
حضور محمدعلي دهقان دهنوي رييس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، محمد رضواني فر مديرعامل ش��ركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي، حامد س��لطاني نژاد 
مديرعامل بورس كاالي ايران، مجتبي تقي پور مديرعامل 
تأمين سرمايه لوتوس پارسيان و امير تقي خان تجريشي 
مديرعامل ش��ركت س��رمايه گذاري گروه توسعه ملي 
برگزار شد. حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي 
ايران با اشاره به روند توس��عه معامالت كاالها در بورس 
كاال ازجمله ورود سيمان طي سه ماه سال جاري گفت: 
بخشي از توس��عه معامالت بورس كاال و ورود كاالهاي 
جديد، مرهون حمايت هاي اركان بازار سرمايه در مخالفت 
با قيمت گذاري دس��توري بوده است به طوري كه امروز 
حجم معامالت س��يمان از مرز يك ميلي��ون تن در يك 
ماه گذش��ته عبور كرد و در سه ماهه امسال نيز در آماري 
قابل توجه حجم معامالت از ١٠ ميليون و ٦٠٠ هزار تن 
گذشته است.وي در ادامه گفت: روند روبه رشد معامالت 
بورس كاال در سال گذشته در سه ماه ابتدايي سال جاري 
نيز ادامه يافته به طوري كه حجم معامالت در س��ه ماهه 
امسال از ١٠ ميليون و ٦٠٠ هزار تن گذشته است؛ حجم 
و ارزش معام��الت بورس كاال در س��ال ٩٩ با ثبت ٣٣.٤ 
ميليون تن كاال به ارزش ٣٥٠ هزار ميليارد تومان رسيد.

مديرعامل بورس كاالي ايران در ادامه گفت: بررسي روند 
راه اندازي و توس��عه معامالت قراردادهاي آتي در بورس 
كاالي ايران گوياي عمر بيش از 1۳ ساله اين ابزار است. اين 

ابزار از آذرماه سال 1۳87 و در دارايي سكه طال در اختيار 
معامله گران و متقاضيان قرار گرفت و در ادامه قرارداد آتي 
زعفران نگين و زعفران پوشال به ترتيب در ارديبهشت 
1۳97 و شهريور همان س��ال تعريف شد.سلطاني نژاد 
ادامه داد: س��پس در تيرماه 1۳98 بر روي زيره سبز و در 
مهر ماه آن سال بر روي پسته قرارداد آتي تعريف شد و در 
اسفند ماه 1۳99 شاهد راه اندازي قرارداد آتي نقره بوديم و 
اكنون نيز در مراسم آيين راه اندازي قرارداد آتي واحدهاي 
صندوق طال هستيم.مديرعامل بورس كاالي ايران افزود: 
آمار معامالت قراردادهاي آتي در 10 سال گذشته نشان 
مي دهد در سال 97 با ثبت ارزش 800 هزار ميليارد ريالي 
ركورد معامالت آتي در بورس كاال شكسته شد كه بيانگر 
عمق باالي اين معامالت و استقبال باالي سرمايه گذاران 

از اين ابزار معامالتي است.

    آتي سكه متوقف شد اما بورس كاال
 به مسير ادامه داد

او به توقف معامالت آتي سكه طال در بورس كاال اشاره كرد 
و گفت: در سال ٩٧ بازار آتي سكه متوقف شد اما بورس كاال 
در مسير توس��عه بازار آتي قدم برداشت و با ورود كاالهاي 
كش��اورزي و نقره، امروز يك دارايي از جنس طال به بازار 
اضافه شد.سلطاني نژاد در ادامه اشاره اي به ارزش معامالت 
صندوق هاي پشتوانه طال نيز داشت و گفت: مجموع ارزش 
معامالت ۴ صندوق طالي موجود شامل زر، كيان، عيار و 
لوتوس تا پايان س��ال 99 به بيش از ۵0 هزار ميليارد ريال 

رسيده كه اين روند نيز در مسير رشد قرار دارد.

    يكه تازي بورس اختيار معامله شيكاگو
وي در خصوص سابقه قراردادهاي مشتقه صندوق هاي 
كااليي در ساير بورس هاي كااليي دنيا اظهار داشت: ازجمله 
بورس هايي كه قرارداد مشتقه صندوق هاي كااليي در آنها 
راه اندازي شده مي توان به بورس يوركس با سه صندوق، 
ب��ورس توكيو ژاپن با دو صن��دوق و بورس اختيار معامله 
شيكاگو با ۶79 صندوق س��رمايه گذاري قرارداد اختيار 
معامله كه مهم ترين آنها به صندوق طال، گاز طبيعي، نفت 

و نقره اختصاص دارد، اشاره كرد.

     مشخصات قرارداد آتي واحدهاي 
صندوق طال

به گفته مديرعامل بورس كاالي ايران در بحث مشخصات 
قراردادهاي آتي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري پشتوانه 
طال، دارايي پايه اين قراردادها واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي لوتوس )طال( بوده 
و اندازه قرارداد هزار واحد س��رمايه گذاري پشتوانه طالي 
لوتوس )طال( اس��ت. همچنين حد نوسان قيمت روزانه 
مثبت و منفي ۵ درصد قيمت تسويه روزانه روز قبل و وجه 
تضمين نيز حدود ۲۵ درصد ميانگين ارزش يك قرارداد 
است؛ سقف مجاز موقعيت هاي باز تعهدي نيز براي اشخاص 
حقيقي و حقوقي ۲00 موقعيت در هر نماد است.وي تاريخ 
سررسيد اين قرارداد را ۲0 مردادماه سال جاري عنوان كرد 
و گفت: ساعات معامالتي نيز باهدف تسهيل متقاضيان از 
ساعت 10 صبح تا 1۵ تعيين شده و دوره پيش گشايش 10 

تا 10:۳0 صبح است.

    حمايت اركان بازار سرمايه
سلطاني نژاد در بخش دوم سخنراني خود به شروع 
مجدد معامالت سيمان در بورس كاالي ايران اشاره 
كرد و گفت: از ماه ها قبل مذاكره و تفاهم با شركت ها 
و هلدينگ هاي سيماني با همكاري سازمان بورس 
و اوراق به��ادار به منظ��ور آغ��از مج��دد معامالت 
س��يمان در بورس كاال انجام ش��د كه مذاكرات با 
ش��ركت هايي نظير گروه س��يمان تأمين، سيمان 
تهران، س��رمايه گذاري و توس��عه صنايع سيمان، 
سرمايه گذاري سيمان غدير، سرمايه گذاري سيمان 
اسپندار و سرمايه گذاري اميد ازجمله آنها است.به 
گفته مديرعامل بورس كاالي ايران، بخش بزرگي 
از ورود موفق سيمان به بورس كاال مرهون اقدامات 
شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي »شستا« 
بوده اس��ت كه باالي ٩٠ درص��د معامالت فعلي از 

سوي زيرمجموعه هاي شستا انجام شده است.
س��لطاني نژاد عامل مه��م ديگر توس��عه معامالت 
كااله��ا در ب��ورس كاال ازجمل��ه ورود س��يمان را 
مرهون حمايت هاي اركان بازار سرمايه در مخالفت 
ب��ا قيمت گ��ذاري دس��توري اعالم ك��رد و گفت: 
خوش��بختانه ماحصل تم��ام تالش ه��ا و اقدامات 
صورت گرفته، پذيرش ش��ركت هاي بورسي و آغاز 
عرضه سيمان در بورس كاالي ايران بود كه در يك 
ماه گذشته نزديك به يك ميليون تن سيمان مورد 
معامله قرارگرفته است و با احتساب معامالت امروز، 

حجم معامالت سيمان از يك ميليون تن گذشت.

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در مراس��م آيين افتتاح معام��الت آتي واحدهاي 
صندوق سرمايه گذاري طال و معامالت سيمان در بورس كاال 
گفت: از بورس كاال مي خواهم عالوه بر توسعه بازار مشتقه و 
ورود دارايي هاي جديد، با جديت راه اندازي مجدد قرارداد 
آتي سكه را پيگيري كند.محمدعلي دهقان دهنوي اظهار 
داشت: مديران هلدينگ ها، شركت هاي سرمايه گذاري و 
تأمين سرمايه ها ژنرال هاي نبرد توسعه بازار سرمايه هستند، 
نقش آنها فقط مديريت هلدينگ يا شركت خود نيست بلكه 
انتظار ما اين اس��ت تا گام هايي براي توسعه بازار سرمايه 
برداشته شود و تالش هاي زيادي صورت گيرد.وي بابيان 
اينكه قيمت گذاري دستوري براي اقتصاد كشور سم است و 
براي جامعه مضر خواهد بود، گفت: قيمت گذاري دستوري 
چيزي جز توسعه رانت و توليد فساد در كشور ندارد.دهقان 

دهنوي خاطرنشان كرد: برخي گمان مي كنند كه مي توان 
با قيمت گذاري دس��توري زمينه ايجاد رفاه را در كشور و 
براي مردم فراهم كرد درحالي كه اين موضوع اشتباه است و 
تجربه نشان داده كه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار تأكيد كرد: با توجه به مسيري 
كه اكنون براي معامالت طي مي شود، تالش ما اين است 
تا كل معامالت سيمان وارد بورس كاال شود اما اين اقدام 
جزو هدف اصلي ما در بورس نيست چراكه ساير كاالهاي 
مهم كشور و مسكن نيز بزودي در بورس كاالي ايران عرضه 
خواهد شد.وي بابيان اينكه هدف ما راه اندازي كنسرسيوم 
صادراتي سيمان است، اظهار داشت: يكي از مسائلي كه 
در بازار سيمان وجود دارد رقابت نامطلوب صنعت سيمان 
براي صادرات در بازارهاي صادراتي است، اگر بتوان فعاليت 
صادرات صنعت س��يمان در قالب كنسرسيوم سيمان با 

هماهنگي صنعت سيمان راه اندازي كنيم ارزش افزوده اي 
كه از محل صادرات س��يمان به دس��ت مي آي��د، منابع 
ارزشمندي را براي صنعت سيمان ايجاد مي كند.دهقان 
دهنوي اظهار داشت: تجربه هاي موفقي در اين زمينه در 
دنيا وجود دارد كه اميدواريم با اس��تفاده از آنها بتوانيم به 
موفقيت هاي خوبي دست پيدا كنيم.رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار گفت: رفع قيمت گذاري دس��توري يكي از 
اهداف ما است، با ورود سيمان به بورس كاال و خارج شدن 
از قيمت گذاري دستوري منافع سهامداران كه در پيشگاه 

رانت و فساد قرباني مي شد به پايان خواهد رسيد.

   آتي سكه برگردد
رييس سازمان بورس در ادامه به راه اندازي معامالت 
آتي واحدهاي صندوق طال اش��اره كرد و گفت: ابزار 

مش��تقه قرارداد آت��ي روي صندوق ه��اي طال نيز 
امروز راه اندازي مي ش��ود و گام��ي روبه جلو در بازار 
سرمايه محس��وب مي ش��ود.او افزود: صندوق هاي 
سرمايه گذاري طال زمينه سرمايه گذاري امن، راحت 
و ش��فاف درزمينه طال را براي مردم فراهم مي كنند 
كه در حوزه بازار ارز، مس��كن و طال حداقل دو بازار 
الزم است معامالت شان به صورت نظام مند در بورس 
كاال انجام شود و در طال اين اتفاق افتاده و مسكن نيز 

درراه اين بورس است.
دهقان دهنوي در ادامه اظهار داش��ت: از مديرعامل 
بورس كاالي ايران مي خواهم كه در حوزه بازار مشتقه 
بار ديگر در قرارداد آتي سكه طال ورود كند تا ابزارهاي 
كامل��ي را در اختيار فعاالن حوزه طال ق��رار دهيم تا 

ريسك هاي خود را مديريت كنند.



گروه راه و شهرسازي|
تقريبا از ح��دود 7 ماه پيش كه توليد انبوه واكس��ن 
در كشورهاي پيش��رفته جهان آغاز شد، شهروندان 
ايراني نيز با هدف افزايش ايمني در ميان افراد جامعه، 
واردات واكسن براي مقابله با كوويد 19 را از مسووالن 
مطالبه كرده اند. مس��اله اي كه از سويي در پيچ و تاب 
تحريم هاي خارجي و از س��وي ديگر در هفت خوان 
دس��تورالعمل هاي داخلي به س��رانجام قابل قبولي 
نرسيده اس��ت و هم اينك بار ديگر، اغلب استان ها و 
شهرهاي كشور در آستانه يا در بطن موج پنجم كرونا 
گرفتار آمده اند. توليد واكسن داخلي نيز اگر چه از تنوع 
برندهاي متفاوت برخوردار است اما تاكنون به طور انبوه 
توليد، توزيع و تزريق به عامه مردم نشده است. اين در 
حالي است كه بر اساس گفته هاي پيشين مسووالن 
مربوطه، قرار ب��ود از ابتداي خرداد ماه س��ال جاري، 
توليد، توزيع و تزريق انبوه واكس��ن داخلي در دستور 
كار قرار گي��رد، به گونه اي كه ماهانه يك ميليون دوز 
از واكس��ن هاي داخلي توليد و توزيع شود، مساله اي 
كه در انتهاي نيمه نخست تيرماه نيز همچنان تحقق 
نيافته است و حاال مس��ووالن از جابه جايي زمان اين 
وعده به ش��هريورماه خبر داده اند. البته طي ماه هاي 
گذش��ته، وضعيت تقاضا در كش��ورهاي اروپايي نيز 
جالب توجه بود، به گونه اي كه در همان ماه هاي اول، 
كشور انگليس به بخشي از وعده هاي فروش واكسن 
توليد خود به ساير كش��ورهاي اروپايي عمل نكرد و 
به همين دليل نيز توانست در مدت كوتاهي بيش از 
80 درصد از جامعه خود را واكسينه كند. با اين حال، 
با توجه به آمارهاي اعالمي از سوي مراجع خارجي، به 
نظر مي رسد، اغلب كشورهاي عربي حاشيه جنوبي 
خليج فارس و همچنين تركيه و برخي از همسايگان 
شمالي ايران به نقطه مطلوبي از منظر واكسيناسيون 
عليه كرونا دست يافته اند. در چنين شرايطي، برخي 
از ايرانيان ثروتمند در غالب سفرهاي كاري يا تفريحي 
توانسته اند در كشورهاي اروپايي يا حتي در امريكا خود 
را واكسينه كرده و به كشور برگردند و به اين ترتيب، 
گامي در جهت ايمني بيشتر جامعه ايران برداشته اند، 
اما تعداد اين افراد بسيار محدود و معدود است. در اين 
حال، در دو كشور شمال غربي ايران يعني ارمنستان 
و تركيه امكان دريافت واكس��ن كرونا وجود دارد. در 
تركيه، به اتباع خارجي داراي ويزاي يكساله اقامت در 
تركيه واكسن فايزر تزريق مي شود. در ارمنستان اما 
شرايط بازتر و راحت تر است و به تمام گردشگران در 
اين كشور، واكسن آسترازنكا به صورت رايگان تزريق 
مي شود. از آنجا كه س��فر به ارمنستان بسيار ارزان تر 
از س��فر به كش��ورهاي اروپايي يا امريكا است، حجم 
تقاضا براي سفر به اين كشور و دريافت واكسن رايگان 
به شدت افزايش يافته است، به گونه اي كه قيمت برخي 
از تورهاي هوايي به ايروان به 18 ميليون تومان افزايش 
يافته است. همچنين در اين روزها، جاده هاي منتهي 
به تبريز و مرز »نوردوز« داراي ترافيك بيشتري نسبت 
به چند هفته قبل است. از اين مرز تا ايروان كه داراي 
جاده اي پرپيچ و خم است حدود 9 ساعت با تاكسي، 
س��واري يا اتوبوس راه اس��ت. برخي از ايرانيان براي 

سفر به ايروان از خودروي شخصي استفاده مي كنند و 
برخي ديگر از اتوبوس؛ از همين رو، طبق گفته رييس 
اتحاديه ش��ركت هاي حمل و نقل مسافري، تقاضاي 
بليت اتوبوس و اتوبوس دربستي به سمت شهر مرزي 
ارمنستان »نوردوز« در جلفا افزايش يافته است. افزون 
بر اين، از صبح پنجشنبه گذشته نخستين پرواز مسير 
ايروان- تبريز در فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز 
به زمين نشست. قرار اس��ت اين پرواز دو بار در هفته 

ميان دو شهر يادشده برقرار شود.
بر اس��اس مش��اهدات برخي از ايرانيان سفر كرده به 
ايروان، در اين شهر، مس��ووالن بهداشتي ارمنستان 
در ميادين و خيابان هاي اصلي مستقر هستند و پس 
از دريافت پاسپورت و طي شدن مراحل اداري، اقدام 
به تزريق رايگان واكسن كرونا به گردشگران خارجي 
يا ش��هروندان ارمنستاني مي كنند. از اين رو، به جاي 
واردات واكس��ن هاي خارجي به قيم��ت چند دالر، 
متاسفانه شاهد هستيم صدها دالر از مرزهاي كشور با 

هدف واكسيناسيون در حال خارج شدن است. 
در اين حال، احمدرضا عامري، رييس اتحاديه شركت هاي 
حمل ونقل مسافري درباره افزايش تقاضاي زميني براي 
سفر به ارمنستان اظهار كرد: در حالي كه سفر زميني به 
مقاصد خارجي به حداقل و تقريبا صفر رسيده در چند 
روز گذشته شاهد افزايش تقاضاي خريد بليت اتوبوس به 

سمت مرزهاي ارمنستان هستيم.
وي در گفت وگ��و با ايلنا ب��ا بيان اينكه م��ردم براي 
تزريق واكس��ن كرونا راهي ارمنستان شده اند، گفت: 
پ��س از اينكه ارمنس��تان اعالم كرد به گردش��گران 
واكس��ن كرونا تزريق مي كند، تقاضاي بليت اتوبوس 

و اتوبوس دربستي به سمت ش��هر مرزي ارمنستان 
»ن��وردوز« در جلف��ا افزايش يافت. ريي��س اتحاديه 
شركت هاي حمل ونقل مس��افري ادامه داد: در حال 
حاضر اتوبوس هاي ايراني اجازه ورود به خاك كش��ور 
ديگر از جمله ارمنستان را ندارند از اين رو افرادي كه 
به قصد تزريق واكس��ن راهي ارمنستان مي شوند، با 
اتوبوس هاي ناوگان داخلي تا ش��هر نوردوز مي روند و 
لب مرز با ناوگان ارمني وارد خاك اين كشور مي شوند.

عامري با بيان اينكه تزريق واكسن به گردشگران باعث 
شده، سفر ايرانيان به اين كشور افزايش يابد، گفت: از 
گذشته سفر زميني به ارمنستان بين ايراني ها بسيار 
رايج بود اما مدتي س��فرهاي زميني متوقف شد و در 
شرايطي كه مسافران امكان سفر به كشورهاي خارجي 
را ندارند، شاهد موجي از گردشگران ايراني به سمت 
ارمنستان هستيم كه قصد اكثر اين افراد تزريق واكسن 

با هزينه كم است.
همچنين يك منب��ع آگاه در گفت وگو با ايلنا درباره نرخ 
بليت اتوبوس به سمت نوردوز گفت: پيش از اين قيمت 
بليت تهران- ايروان 700 هزار تومان بود اما در ش��رايط 
كرونا امكان ورود اتوبوس ها به خاك كش��ور ديگر وجود 
ندارد ازاين رو اتوبوس ها تا شهر مرزي نوردوز به صورت 

دربستي كرايه مي شوند.
وي ادامه داد: در حال حاضر كرايه دربستي اتوبوس ها 
تا ش��هر مرزي ن��وردوز از مقصد تهران بي��ن 8 تا 10 
ميليون تومان اس��ت كه هر اتوبوس ه��م بين 25 تا 
17 نفر مسافر مي تواند داشته باشد كه البته به دليل 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي بايد 17 مسافر سوار هر 
اتوبوس شوند.  بر اساس مشاهدات ايرانيان سفر كرده 

به ارمنستان كه در شبكه هاي اجتماعي گزارش شده 
است، پس از مرز يادش��ده، تاكسي دربست تا ايروان 
به كرايه 100 تا 120 دالر وجود دارد و ايرانيان با اين 

وسايل خود را به ايروان مي رسانند.

      برقراري پرواز ايروان-تبريز-ايروان
مديركل فرودگاه هاي اس��تان آذربايجان شرقي گفت: 
صبح پنجشنبه گذشته نخس��تين پرواز مسير ايروان- 
تبريز در فرودگاه بين المللي شهيد مدني تبريز به زمين 

نشست.
ب��ه گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازي، مدي��ركل 
فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي گفت: اين پرواز 
روزهاي دوشنبه و پنج شنبه هرهفته توسط شركت 
هواپيمايي Armenia Airways انجام مي شود 
كه نخستين پرواز آن روز پنجشنبه )دهم تير ماه( با ۴۶ 
نفر مسافر ورودي وارد فرودگاه تبريز شد و پس از يك 
ساعت توقف، با 97 نفر مسافر تبريز را به سمت ايروان 
ترك كرد. اين مقام ارش��د حمل و نقل هوايي استان 
آذربايجان ش��رقي در مورد اهميت اين پرواز گفت: 
عالوه بر موضوع انتقال مس��افر و توسعه گردشگري، 
 ايجاد مسير »كانكشني« و دسترسي به شهر »مسكو «

 از طريق ايروان نيز از پتانس��يل هاي اين پرواز است 
كه مي تواند موجبات اتصال تبريز به مسكو را فراهم 
آورد. آذري افزود: يك��ي از برنامه هاي مهم اداره كل 
فرودگاه هاي استان آذربايجان شرقي در سال جاري 
ايجاد مقاصد پروازي با كشورها و شهرهاي همسايه 
اس��ت كه پس از ايروان، راه اندازي خط هوايي باكو، 

آنكارا و وان نيز در دستور كار قرار دارد.
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مسافران از صحبت كردن
در مترو امتناع كنند

علي عبداهلل پور، مديرعامل شركت بهره برداري مترو 
تهران گفت: مراحل مقدماتي و اس��ناد فني واردات 
واگن ها انجام شده است و به محض اينكه ثبت سفارش 
انجام دهيم ورود به ناوگان و بهره برداري انجام مي شود.

به گ��زارش ايلنا، عبداهلل پ��ور، مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري مترو تهران درباره ورود واگن هاي جديد 
به ناوگان مترويي پايتخ��ت گفت: چند قرارداد تهيه 
واگ��ن از جمله يك قرار داد ۶20 دس��تگاه و يك قرار 
داد ۴20 دستگاه داريم كه مراحل مقدماتي آنها انجام 
و اسناد فني آنها تهيه شد و در دستور كار قرار دارد و به 
محض اينكه ثبت سفارش انجام دهيم ورود به ناوگان 
و بهره برداري انجام مي شود.  عبداهلل پور درباره اقدامات 
مترو در شرايط ورود به پيك پنجم كرونا اظهار كرد: از 
ابتداي وقوع كرونا موارد مربوط به ضدعفوني قطارها و 
توصيه به مسافران مبني بر استفاده از ماسك و رعايت 
فاصله اجتماعي در دستور كار قرار داشت كه هم اكنون 
نيز در دستور است و با شدت بيشتري انجام مي شود.  او 
اضافه كرد: مسافران همكاري بيشتري داشته باشند و 
در واگن ها از صحبت كردن با هم امتناع كنند، فاصله در 

قطار را رعايت كنند تا اين شرايط از بين برود.

تجهيز شهرك ها و برج هاي 
پايتخت به مخازن پسماند 

مديرعامل سازمان پسماند شهرداري تهران از تجهيز 
كام��ل آپارتمان ها، ش��هرك ها و برج هاي پايتخت 
به مخازن پسماند خش��ك و  تر خبر داد. به گزارش 
ايلنا، صدرالدين عليپور، مديرعامل سازمان پسماند 
شهرداري تهران گفت: اجراي طرح كاپ )الگوي نوين 
كاهش پسماند( به عنوان طرحي جامع و نوآورانه كه 
از 2 سال پيش تاكنون آغاز شده است مسير خود را 
گام به گام طي كرده و با هدف كاهش توليد پسماند، 
كاهش يا حذف پديده مذموم زباله گردي و تشويق 
شهروندان به آبگيري پسماند در نحوه جمع آوري و 

انتقال هم تغييراتي ايجاد كرده است. 

اثر كربن سياه 
بر آلودگي هواي پايتخت

ذرات كربن س��ياه به عنوان يكي از آالينده هاي هواي 
شهر تهران مورد پايش قرار مي گيرند. اما منابع انتشار 
اين ذرات كدام هس��تند؟ به گزارش ايسنا، كربن سياه 
)Black Carbon( يك��ي از اجزاي مه��م ذرات ريز 
معلق در هوا با قطر كمتر از 2.5ميكرون )PM2.5( است 
و از انواع فرآينده��اي احتراق و عمدتا از احتراق ناقص 
سوخت هاي فسيلي به ويژه سوخت ديزل و غيرفسيلي 
مانند چوب )زيس��ت توده( منتشر مي شود. مواجهه با 
ذرات كربن سياه مي تواند نسبت به ساير اجزاي ذرات 
ريز معلق در هوا، خطرات و پيامدهاي بيشتري را براي 
سالمت انسان به دنبال داش��ته باشد. احمد طاهري، 
مدير واحد سنجش شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
در اين باره مي گويد: اندازه گيري غلظت كربن س��ياه 
براي نخستين بار در سطح كشور در پايتخت و توسط 
شهرداري تهران از سال 9۶ آغاز شد و به مرور دامنه آن 
گسترش يافت و در حال حاضر اندازه گيري اين آالينده 
در چهار ايستگاه سنجش كيفيت هوا صورت مي پذيرد.

ب��ه گفته طاهري، مطالعات انجام ش��ده در ش��ركت 
كنترل كيفيت هوا نشان مي دهد كه بيشترين غلظت 
اين آالينده در ساعات شب و كمترين آن در طول روز 
مشاهده مي شود كه متاثر از عوامل جوي همچون ارتفاع 
اليه مرزي و منابع انتشار است. همچنين اين مطالعات 
نشان داد كه ناوگان سنگين ديزلي تهران بيشترين سهم 
را در انتش��ار اين آالينده دارند. اما به تازگي پژوهشي 
جامع در زمينه بررسي منابع انتشار و تجزيه و تحليل 
دامنه تاثير ذرات كربن سياه توسط محققان دانشكده 
مهندسي عمران، آب و محيط  زيست دانشگاه شهيد 
بهشتي و شركت كنترل كيفيت هواي شهر تهران انجام 
شد. نتايج اين پژوهش در خرداد ماه گذشته در نشريه 
 Science of the Total Environmentمعتبر
منتشر شده است. رضا بشيري خوزستاني، پژوهشگر 
دانشگاه شهيد بهش��تي مي گويد: در زمينه انجام اين 
پژوهش، از داده هاي سه سال اخير چهار ايستگاه پايش 
كربن سياه متعلق به شركت كنترل كيفيت هواي شهر 
تهران استفاده ش��د. نتايج اندازه گيري غلظت كربن 
سياه در يك ايستگاه پايش مي تواند تا حد زيادي تحت 
تأثير منابع انتشار در مقياس محلي، متوسط و بزرگ 
قرار گيرد. از اين رو، در طي مراحل تحقيقات، مقادير 
غلظت كربن سياه اندازه گيري شده از منابع مختلف 
در مقياس هاي مكاني گوناگون در هر ايستگاه به طور 
كامل مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. نتايج اين تحقيق 
نشان داده كه ميزان انتشار كربن سياه در تهران عمدتًا 
از منابع محلي اس��ت و غلظت آنها تا حد زيادي تحت 
تأثير انتشار وسايل نقليه ديزلي از جمله كاميون هاي 
سنگين در شهر تهران است. بيژن يگانه، عضو هيات 
علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين باره مي گويد: 
بررسي هاي انجام شده نشان داده كه غلظت كربن سياه 
حتي در مقياس هاي كوچك جغرافيايي نيز مي تواند 
تفاوت چشمگيري داشته باشد. اين تفاوت قابل توجه را 
مي توان به ميزان انتشار مختلف از منابع در مقياس هاي 
متنوع مكاني نس��بت داد. به گفته يگانه، نتايج اين 
مطالعه نشان داده كه بيش از ۶0 درصد كربن سياه 
منتشر شده در ش��هر تهران در مقياس شهري كه 
ممكن است تا فواصل بزرگ تر تا 50 كيلومتري را 
نيز دربرگيرد، توليد مي ش��وند. اين در حالي است 
كه منابع محلي )در مقايس مكاني 5 كيلومتري( 
سهمي كمتر از ۴0 درصد انتشار كل كربن سياه در 
شهر تهران را به خود اختصاص مي دهند. محققان 
دليل پديده حاضر را انتش��ار و پراكندگي آلودگي 
از گستره وس��يعي از منابع آالينده واقع در فواصل 
مكاني دورتر از محدوده شهري تهران و اثرپذيري 

كيفيت هواي شهر از اين منابع مي دانند.

كاميون داران: اعتصاب نكرديم 
اما معترض هستيم

احم��د كريم��ي، دبير كان��ون انجمن ه��اي صنفي 
كاميو ن داران گف��ت: اعتصابات كاميون داران را كامال 
تكذيب مي كنم، اما با ادامه اين روند زمينگير مي شويم 
و اساس��ا امكان ت��ردد وجود نخواهد داش��ت و به اين 
مشكالت موجود معترض هستيم. كريمي در گفت وگو 
با ايلنا اعتصاب كاميون داران مرتبط با صنايع نفتي و 
پتروشيمي و كاميون هاي نفتكش را تكذيب كرد و با 
اشاره به مش��كالت موجود در حوزه ناوگان مواد نفتي 
تاكيد كرد: در اين حوزه با چهار مشكل اصلي و اساسي 
مواجه هس��تيم و در حالي كه براي رفع اين مشكالت 
جلسات متعددي برگزار كرده ايم و پيشنهادات خوبي 
هم ارايه داده ايم اما وزارت نفت هنوز به نتيجه نرسيده 
تا اين مس��ائل را برطرف كند. وي با بيان اينكه يكي از 
مشكالت بحث نرخ كرايه است، افزود: در گذشته نرخ 
كرايه حمل مواد نفتي كامال منصفانه و منطقي و بيشتر 
از حمل كاالي تجاري ب��ود چراكه حمل اين نوع كاال 
يك سر بار و خطرناك است. كريمي ادامه داد: تعيين 
نرخ كرايه حمل مواد نفتي در اختيار دولت و سازمان 
برنامه و بودجه اس��ت و نرخ حمل اين كاال متناسب با 
رش��د نرخ كرايه حمل كاالي تجاري افزايش نيافت و 
هنوز به سطح منطقي خود نرسيده  است. مشكل بعدي 
تاخير در پرداخت ها تا بيش از دو ماه اس��ت. كريمي 
ادامه داد: موضوع بعدي بح��ث ماده ٣٨ قانون تامين 
اجتماعي است و بسيار پيگير اين موضوع هستيم. اين 
قانون مشمول تمام قراردادهاي حمل كه مبدا و مقصد 
مشخص دارد، مي شود. وي افزود: مطالبه ما اين است؛ 
اين قرارداد كه بين پيمانكار و وزارت نفت اس��ت، چرا 
از محل كرايه راننده كسر مي ش��ود؟  او درباره كمبود 
روغن در بازار تاكيد كرد: يك موضوع گراني روغن است 
و ناچاريم روغن گران مصرف كنيم اما مشكل امروز ما 
اين است كه روغن در بازار ناياب شده  است.جالب اين 
است كه صراحتا اعالم مي كنند از آنجايي كه صادرات 
لوكات بسيار سودده است انگيزه اي براي توليد روغن 

وجود ندارد و لوكات خام فروشي مي شود.

ورود ويروس كرونا دلتا
از بنادر امكان ندارد

بهروز آقايي، مديركل بنادر و دريانوردي سيس��تان و 
بلوچستان با بيان اينكه ورود ويروس كرونا دلتا از بنادر 
چابهار را تكذيب مي كنم، گفت: در اين مدت نه تنها با 
كاهش تخليه و بارگيري مواجه نبوديم بلكه عمليات 
تخليه و بارگيري در بنادر چابهار در خردادماه س��ال 
جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بيش از 
100 درصد رشد داشت. آقايي در گفت وگو با ايلنا در 
وضعيت بنادر سيستان و بلوچستان در شرايط پيك 
پنجم كرونا در اين استان و تشديد شيوع كرونا در اين 
منطقه اظهار داش��ت: تمام پروتكل هاي ابالغ شده از 
سوي س��تاد ملي مبارزه با كرونا و وزارت بهداشت در 
بنادر به طور دقيق و سختگيرانه رعايت مي شود و به 
هيچ وجه حتي يك س��اعت هم بنادر شهيد بهشتي 
و ش��هيد كالنتري تعطيل نبوده اند و كار در اين بنادر 

به دليل شرايط شدت شيوع كرونا متوقف نمي شود.

مقررات جديد پليس بنادر امارات 
براي شناورهاي سنتي ايراني 

ريي��س اداره بن��در ودريانوردي گن��اوه گفت: پليس 
بنادرامارات متحده عربي مقررات سختگيرانه جديدي 
براي شناورهاي سنتي ايراني اعمال كرد. داود بهادري 
در گفت وگو با ايرنا افزود: بنا به اخبار دريافتي، به تازگي 
پليس )شرطه( بنادر امارات از لنج هاي سنتي ايراني كه 
به آن منطقه ورود مي كنند، چنانچه در حين بازرسي 
لباس هاي فرم نظامي و شبه نظامي را مشاهده كنند 
اقدام به ممانعت از ورود و توقيف شناور مي كنند. وي با 
اشاره به اينكه داليل اين برنامه پليس امارات مشخص 
نيست، اظهار كرد: همچنين خدمه شناورها، در زمان 
سفر به كش��ور امارات متحده عربي از به  همراه داشتن 
كارت پايان خدمت و س��اير كارت ه��اي عضويت در 

پايگاه هاي مقاومت بسيج به جد خودداري كنند.

كم بارشي و خشكسالي
در سال ۱۴۰۰ بسيار جدي است

احد وظيفه، رييس مركز ملي خشكس��الي و مديريت 
بحران س��ازمان هواشناس��ي با بي��ان اينكه وضعيت 
كم بارش��ي و خشكسالي بس��يار جدي است و امسال 
بدترين نوع خشكسالي را تجربه مي كنيم، گفت: سال 
زراعي1۴00-1۳99 يكي از بدترين سال ها براي كشور 

به خصوص منطقه جنوب و جنوب شرق كشور است.
وظيفه در گفت وگو با ايرنا درباره وضعيت خشكسالي 
در ايران افزود: »كم بارش��ي« امسال فقط محدود به 
ايران نيس��ت، بلكه تمام خاورميانه و منطقه آسياي 
ميانه را تحت تاثير قرار داده اس��ت، عربستان، اردن، 
تركيه، شرق افغانستان، تركمنستان و قزاقستان را نيز 
تحت تاثير قرار داده است. وي افزود: امسال بارش ها 
در ايران كمتر از نرمال )ميانگين بلندمدت( اس��ت و 
به صورت فراگير در بيشتر استان ها با اثرات ناگوار كم 
بارشي مواجه هستيم تا جايي كه در برخي شهرها و 
روستاها مشكل تامين آب شرب وجود دارد. وظيفه با 
بيان اينكه در پي كم بارشي تعداد زيادي از روستاها و 
شهرها با تانكر آبرساني مي شود، گفت: كمبود و تنش 
آبي اولويت سنجي مي شود كه اولويت نخست تامين 
آب شرب شهرها و روستاها است وبعد نوبت به بخش 
كش��اورزي و حيوانات و طبيعت مي رسد و به همين 
دليل ش��اهد پخش فيلم ه��ا و عكس هايي در فضاي 
مجازي هستيم كه مثال اسب هاي وحشي در قزاقستان 
تلف مي شوند يا گاوميش ها در هورالعظيم به دنبال آب، 
سرگردان هستند. وي با اعالم اينكه امسال بدترين نوع 
خشكسالي را تجربه مي كنيم، گفت: در چند سال اخير 

تجربه مختلفي از خشكسالي را داشتيم. 

افزايش تقاضاي اتوبوس دربستي براي سفر به ارمنستان، برقراري پرواز هفتگي ميان تبريز و ارمنستان

شارژ خروج  سرمايه  با واكسيناسيون  در  ارمنستان

گشت وگذار كروناي دلتا با سفرهاي مردم
در هفته اي كه گذشت، سفرهاي مردم باز هم بيشتر شد 
و به مرز دو ميليون تردد در محورهاي بين استاني رسيد؛ 
آن هم در شرايطي كه بر اساس اظهارات مسووالن وزارت 
بهداشت، ويروس كروناي دلتا )واريانت هندي ويروس( 
در كشور شناسايي شده و به نظر مي رسد با اين سفرها از 
شهري به شهري ديگر و از استاني به استان ديگر جابه جا 

شده است.
به گزارش ايس��نا، در شرايطي كه نش��انه هاي بروز پيك 
پنجم ويروس كرونا به گفته مس��ووالن وزارت بهداشت 
و كارشناس��ان اين حوزه در كشور و به ويژه در استان هاي 
جنوبي آغاز شده و تا دروازه هاي پايتخت نيز آمده است، 
مردم همچنان در حال مس��افرت از شهري به شهر ديگر 
هستند و نه خبري از رعايت پروتكل هاي بهداشتي از سوي 
مردم مانند جلوگيري از مسافرت هاي غير ضرور و حفظ 
فاصله اجتماعي است و نه از ممنوعيت هاي تردد جدي و 
سختگيرانه از سوي مسووالن! خبر بدتر اينكه كروناي خيز 

برداشته اين بار از نوع ويروس كروناي دلتاي هندي است 
كه به گفته كارشناسان عالئم باليني سخت تر و نرخ مرگ و 

مير بيشتري در مبتاليان ايجاد خواهد كرد. 
در اين ميان نگاهي به آمار ترددهاي بين استاني منتشر 
شده از سوي مركز مديريت راه هاي كشور نشان مي دهد 
عليرغم خيز برداشتن كرونا در كشور و هشدارهاي متعدد 
داده شده از سوي مسووالن و متوليان بهداشت و سالمت 
كشور، سفرهاي مردم همچنان روند افزايشي خود را ادامه 
مي دهد و ترددهاي بين استاني غير ضرور در هفته نخست 

تير ماه به مرز دو ميليون وسيله نقليه رسيده است.
بر اس��اس آخرين گزارش منتشر شده از تحليل وضعيت 
تردد در بازه زماني چهارم تا دهم تير ماه، متوسط تردد روزانه 
بين استاني يك ميليون و 9۴7 هزار و 2۶7 وسيله نقليه بوده 
است كه نسبت به هفته قبل از اين آمار دو درصد و نسبت 
به هفته مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش داشته است.

جالب تر اينكه س��فرهاي جاده اي مردم عمدتا با ماشين 

شخصي )وسايل نقليه سبك( انجام مي شود كه همين آمار 
در قياس با هفته گذشته ۴ درصد افزايش داشته و نسبت به 

هفته مشابه سال گذشته 12 رشد را نشان مي دهد.
در بازه زماني مورد بررسي يعني از جمعه دو هفته گذشته 
)چهارم تير ماه( تا پنجشنبه گذشته )دهم تير ماه( حدود 
9 ميليون و 57 هزار پالك يكتا در محورهاي مواصالتي 
كشور تردد كرده اند كه اين عدد هم ۶27 هزار وسيله نقليه 
و معادل هفت درصد بيشتر از هفته قبل از تهيه اين گزارش 
بوده اس��ت. در اين ميان باز هم خودرهاي تهران و البرز با 
بيش از 20 درصد صدرنشين سفرهاي جاده اي بودند و پس 
از اين دو استان، خراسان رضوي، فارس، اصفهان، مازندران 
و ... در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. مس��اله قابل تامل 
ديگر اينكه طي هفته گذشته ترددهاي بين استاني 
صورت گرفته در همه استان هاي كشور روند افزايشي 
داشته و در اين ميان اردبيل، گلستان، گيالن و خراسان 
رضوي به ترتيب ب��ا 28 درصد، 22 درصد، 19 درصد 

و 18 درصد رشد، بيشترين افزايش تردد را نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته تجربه كرده اند و تردد بين 
اس��تاني در كرمان با 11 درصد نسبت به هفته قبل از 
اين بررسي بيشترين رشد را داشته است و استان هاي 
زنجان، خراسان جنوبي، آذربايجان شرقي و هرمزگان 
هر يك با هفت درصد رشد در رتبه هاي بعدي از نظر 
بيشترين ميزان رشد ترددهاي بين استاني نسبت به 
دو هفته گذشته قرار مي گيرند. با اين وضعيت به نظر 
مي رسد كه ويروس كرونا به ويژه از نوع دلتاي هندي 
آن با همين وسايل نقليه شخصي و عمومي از شهرها و 
استان هاي جنوبي به مركز كشور رسيده و در سراسر 
ايران در حال گشت و گذار است و در اين ميان نه تنها 
مسووالن راه حل و تدبيري مانند كشورهاي اروپايي و 
موفق در كنترل اين ويروس نمي انديشند بلكه مردم 
هم بي توجه به كرونا در حال سفر به مناطق مختلف 

كشور هستند.

حناچي فهرست واحدهاي ملكي واگذار شده و پس گرفته شده را منتشر كند

پشت پرده تعيين تكليف ديرهنگام امالك شهرداري 
گروه راه و شهرسازي|

هفته گذش��ته 1۶۴ ملك ش��هرداري تهران در پارلمان 
شهري پايتخت تعيين تكليف شد. رييس كميته اقتصادي 
شوراي شهر تهران درباره تعيين تكليف ديرهنگام امالك 
شهرداري در اين شورا، از طوالني شدن فرايند شناسايي و 
احصاي اين امالك خبر داد و گفت: مساله اين است كه چرا 
بايد دارايي هاي مردم اينگونه در اختيار غير قرار بگيرد كه 
شناسايي آنها اينقدر زمان بر شود. سيد محمود ميرلوحي، 
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر تهران در گفت وگو با 
ايلنا درباره جزييات تعيين تكليف 170 ملك شهرداري 
تهران و شائبه هايي كه درباره آنها در صحن شوراي شهر 
و توسط يكي از منتخبين شوراي ششم مطرح شد، اظهار 
ك��رد: اين 170 ملك ذيل بن��د ۶ ماده 55 تعيين تكليف 
ش��دند. اظهارات دوس��تان احتماال به اين دليل است كه 
در جريان مساله امالك نيس��تند.  او ادامه داد: 1۴ مورد از 
امالك در منطقه 18 بوده كه به ما اعالم كردند كه در حوزه 
درمان سرمايه گذاري مي كنند و شهرداري مساعدت كرد 
و براي اين امالك مهلت يك ساله در نظر گرفته شد.، اما اگر 

به تعهدات عمل نكنند، قرارداد ملغي مي شود.  ميرلوحي 
با تاكيد بر اينكه تاكنون هزار ملك ب��دون قرارداد، بدون 
اجاره نامه و دريافت اجاره را پس گرفتيم، گفت: از سه عضو 
شوراي شهر در دوره هاي گذشته از طريق محاكم امالكي 
را پس گرفتيم و از ميان امالكي كه بدون دليل و بدون مجوز 
واگذار شده بود، براي 1۶۴ ملك از آنها مجوز صادر كرده ايم 
كه البته بخشي از اين امالك در اختيار سمن هاي رسمي 
از جمله خانه تئاتر، خانه موسيقي و خانه سينما است كه به 
صورت ضابطه مند در اختيار آنها قرار گرفت.  رييس كميته 
اقتصادي شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه در دوره پنجم 
اصال ملكي به كسي نداديم و هرچه بوده را پس گرفتيم، 
گفت: در اين دوره از سپاه، ارتش و اشخاص حقيقي امالك 
پس گرفته شده اس��ت. هزار مورد از اين امالك در اختيار 
اشخاص حقيقي بوده است. او با تاكيد بر اينكه شهردار تهران 
بايد ليست امالك تعيين تكليف شده را در دسترس عموم 
قرار دهد، گفت: آقاي حناچي بايد در اين زمان باقيمانده 
مديريت خود تالش كند و جدول امالك واگذار ش��ده و 
تعيين تكليف شده را منتشر كند تا روشن شود كه همه آنها 

در دوره سوم و چهارم شهرداري واگذار شده است.  رييس 
كميته اقتصادي شوراي شهر تهران تصريح كرد: گاهي به 
نام شهدا، به نام ايثارگران و به كام ديگران امالك در اختيار 
ديگران قرار گرفته اس��ت كه مساله آن روشن است و بايد 

بيشتر درباره آن توضيح دهيم. 

     احصاي امالك واگذار شده طول كشيد
ميرلوحي در پاسخ به اينكه چرا امالك آنقدر ديرهنگام 
در صحن شورا تعيين تكليف شدند، گفت: تا اين امالك 
احصا و مش��خص شود چه تعداد در اختيار غير است، 
زمان بس��ياري طول كش��يد، اولين بار در زمان آقاي 
نجفي ۶70 ملك شناسايي شد كه اين رقم به تدريج 
به هزار و 900 ملك رسيد و مساله اين است كه چرا بايد 
دارايي هاي مردم اينگونه در اختيار غير قرار بگيرد كه 

شناسايي آنها اينقدر زمان بر شود. 
رييس كميته اقتصادي ش��وراي ش��هر اضافه كرد: 
درست است كه در دوره پنجم مديريت شهري مي شد، 
قاطع تر، قوي تر و س��ريعتر عمل كند، اما بايد پرسيد 

چرا اين امالك بدون قاعده، سند و قرارداد در اختيار 
ديگران قرار گرفتند؟ حاال كه آنها را كشف كرديم، بايد 
مورد نقد قرار گيريم و آنهايي كه بدون دليل امالك را 
در اختيار غير قرار دادند، بايد پشت نقدهايي كه به ما 

وارد است، مخفي شوند؟ 
او ادامه داد: اغلب اين پرونده ها در شعبه 15 دادسراي 
كاركنان دولت بوده است و همكاران ما منتظر شدند تا 
قوه قضاييه آنها را پس بگيرد و به اين دليل اين اقدام با 
تاخير همراه شد.  ميرلوحي در پاسخ به سوال ديگري 
درباره تحقق درآمدهاي ش��هرداري تهران در س��ال 
جاري و تا زمان تحويل مديريت شهري به تيم جديد 
گفت: معموال در فصل اول سال تحقق درآمدها متفاوت 
است و ۴0 درصد درآمدها در سه ماهه آخر سال محقق 
مي شود، اما در فصل اول سال وضع خوب نيست.  رييس 
كميته اقتصادي شوراي ش��هر اضافه كرد: 50 درصد 
درآمدها در س��ه ماهه اول س��ال محقق شده است كه 
نشانه خوبي اس��ت و شبيه سال هاي گذشته درآمدها 
محقق شده و براي پرداخت هاي عادي مشكلي نداريم.



دبير ش��وراي عالي فضاي مج��ازي چندي پيش از 
برنامه ريزي براي تدوين مقررات استفاده از اينترنت 
ماهواره اي خب��ر داد و گفته بود ب��راي آنكه با ورود 
اين فن��اوري، حكمراني فضاي مجازي خدش��ه دار 
نشود، بايد تدابيري صورت داد. هرچند با انتقاداتي 
كه نس��بت به اين اظهارات مطرح شد، كمي از اين 
موضع عقب نش��يني كرد و گفت كه تنها راه مقابله 
فني با اينترنت ماه��واره اي ارايه امكانات فني ارزان 
و با كيفيت روي ش��بكه اينترنت زميني است. بايد 
سيس��تم زميني اينترنت را تقويت كنيم و از توسعه 
شبكه هاي ماهواره اي اينترنت نترسيم. با وجود اين، 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، روز گذش��ته بار 
ديگر به اينترنت ماهواره اي اش��اره كرد و با تاكيد بر 
اينكه اينترنت ماهواره اي براي ما تهديد نيست، گفت 
كه ايران براي اس��تفاده از فناوري ه��اي ماهواره اي 
مقررات سرزميني دارد و هر شركتي كه بخواهد در 
اين زمينه فعال شود، اگر حقوق بين الملل را رعايت 

كند بايد از ما مجوز بگيرد.
كارشناسان حوزه فناوري، معتقدند ايجاد محدوديت 
در اينترن��ت ماهواره اي ش��ركت اس��پيس ايكس 
امكان پذير نيست و اينترنت استارلينك يا اينترنت 
ماهواره اي خيلي سريع تر از آنچه فكر مي كنيم در 
ايران در دسترس خواهد بود و تا چند ماه آينده در 
آسمان ايران ظاهر مي شود. با وجود اين، از آنجا كه 
اسپيس ايكس يك شركت امريكايي است ملزم به 
رعايت قوانين دولت امريكاس��ت بنابراين ارايه اين 
سرويس مانند س��اير سرويس هاي ديگر شركت ها 
دستخوش برخي جهت گيري هاي سياسي خواهد 
بود. مواضعي كه در همين ابتداي كار ديده مي شود 
بدون ش��ك ب��ر كيفي��ت و كميت ارايه س��رويس 
اينترنت موثر خواهد بود. از س��وي ديگر، جداي از 
بحث مشكالت گرفتن مجوزها واقعيت امر اين است 
كه هزينه اش��تراك ماهانه براي دريافت سرويس 
اينترنت ماهواره اي بس��يار بيش��تر از هزينه ديگر 
راه هاي دريافت اينترنت است. طوري كه يك بار بايد 
۴۹۹ دالر براي سخت افزارهاي زميني الزم هزينه 
كرد و س��پس ماهانه ۹۹ دالر براي خود س��رويس 
اينترنت پرداخت به همين دليل استفاده از اينترنت 
ماهواره اي نه تنها در ايران بلكه در كل دنيا در حال 

حاضر يك روش رايج نيست.

     كارگروهي براي مواجهه با خدمات 
اينترنت ماهواره اي

ابوالحس��ن فيروزآبادي، دبير ش��وراي عالي فضاي 
مج��ازي چندي پيش با اش��اره به اينك��ه اينترنت 
ماهواره اي با هدف ارايه خدمات به يك ميليارد نفر از 
جمعيت جهان كه فاقد امكانات ارتباطات هستند، 
تعريف شده اس��ت، تاكيد كرد: كارگروهي در مركز 
ملي فضاي مجازي براي مواجهه با خدمات اينترنت 
ماهواره اي تش��كيل ش��ده اس��ت. به هر حال براي 
مواجهه با اين فن��اوري راه حل هاي مختلفي وجود 
دارد كه آن را بررس��ي و پيگي��ري مي كنيم. وي از 
برنامه ريزي براي مقررات گذاري استفاده از اينترنت 
ماهواره اي، توسط كاربران در كشور خبر داد و گفت: 
از سوي ديگر براي ش��ركت هايي كه نسبت به ارايه 
خدمات منظومه هاي ماهواره اي اقدام مي كنند بايد 
مقررات تدوين شود. در همين حال بايد يك سري 
مجوز صادر شود تا كساني كه مي خواهند در كشور 
از طريق اين شبكه هاي دسترسي فعاليت كنند حتمًا 
اخذ مجوز كنند. عالوه بر حوزه مقررات گذاري، براي 
آنكه حكمراني فضاي مجازي كش��ور دچار خدشه 

نش��ود، بايد اقدامات��ي صورت گيرد. يك سلس��له 
تدابي��ري را در مرك��ز ملي فضاي مج��ازي در نظر 
گرفته ايم كه از مهم ترين اين تدابير، تقويت شبكه 
اينترنت ثابت كشور است. شبكه ثابت اينترنت كشور 
دچار نقص اس��ت و پاسخگو نيست. به همين دليل 
بار بسيار سنگيني به شبكه موبايل كشور وارد شده 
است. لذا شبكه اينترنت ثابت بايد توسعه پيدا كند. 

     وزارت ارتباطات در زمينه 
عدم توسعه شبكه ثابت مقصر است

وي گف��ت: ما مواجه هس��تيم ب��ا اين موض��وع كه 
منظومه ه��اي ماهواره اي در حال آمدن هس��تند و با 
آمدن آن، ممكن اس��ت كه به يك باره كل شبكه ملي 
اطالعات زير س��وال برود؛ اگر ش��بكه ملي اطالعات 
نتواند خدمات بهتر، ارزان تر و با س��رعت بيش��تر و با 
تنوع بيشتر ارايه دهد، عماًل شبكه ملي، تحت الشعاع 
شبكه هاي جهاني اينترنت ماهواره اي كه عمدتًا هم 
امريكايي هس��تند قرار خواهد گرفت. بنابراين توجه 
بيش��تري مي طلبد كه ما شبكه اينترنت ثابت كشور 
را توس��عه دهيم. متأسفانه ش��بكه ثابت اينترنت در 
سال هاي گذشته به دليل نامناسب بودن مدل درآمدي 
و به داليلي ديگر، توسعه مناسب پيدا نكرده و وزارت 
ارتباطات در اين رابطه كوتاهي دارد و مقصر است. در 
اين حوزه شبه انحصار مخابرات را در مقابل شركت هاي 
FCP داريم و در بخش��ي از قسمت هاي شبكه، مانند 
كابل، شاهد انحصار هستيم. در اين راستا يا بايد انحصار 
شكسته ش��ود يا مخابرات ايران بپذيرد كه با سرعت 
كافي، س��رويس هاي الزم را ارايه دهد. رييس مركز 
ملي فضاي مجازي گفت: با اين عدم توس��عه، امنيت 
فضاي مجازي كشور را در خطر مي بينيم. اين موضوع 
را در مركز ملي فضاي مجازي در س��طح كارشناسي 
جلو مي بريم. به اين معني كه در حال مذاكره با شركت 
مخابرات ايران، وزارت ارتباطات و س��هامداران اصلي 
مخابرات كه حتماً اين سرمايه گذاري را در حوزه توسعه 
اينترنت ثابت انجام دهند. آنها هم به صورت ابتدايي و 
پايه اي پذيرفته اند اين سرمايه گذاري بايد انجام شود. 

اما متأس��فانه در اين حوزه با تأخير مواجه هستيم. ما 
معتقديم كه بايد در اس��رع وقت اين سرمايه گذاري 
صورت گيرد و شبكه دسترسي كشور توسعه پيدا كند. 
وي تصريح كرد: در كنار اين تدابير، توسعه شبكه موبايل 
نيز بايد در دستور كار باشد كه بتواند خدمات متنوع، 
ارزان تر و مناس��ب تري را در اختيار كاربران قرار دهد. 
در حوزه فضا نيز بايد تدابيري انجام ش��ود. در همين 
حال براي اينترنت ماهواره اي، در حوزه بين المللي نيز 
بايد اقداماتي صورت گيرد تا بحث حاكميت سرزميني 
ما رعايت شود. براي اين موارد متعدد، كار گروه هاي 
متعددي تشكيل ش��ده و مركز ملي فضاي مجازي، 
ظرفيت قابل توجهي را براي رسيدگي به اين موضوع 

اختصاص داده است.

     همه دنيا با پديده اينترنت ماهواره اي 
مواجه مي شوند

در عين حال، روز گذشته محمدجواد آذري جهرمي، 
وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالع��ات، درباره اينترنت 
ماهواره اي توضيح داد: بايد بپذيريم اينترنت ماهواره اي 
پديده اي است كه تمام كش��ورهاي دنيا با آن مواجه 
مي ش��وند. هدف اصلي منظومه هاي ماهواره اي اين 
است كه بستر استفاده از اينترنت اشيا را در سراسر دنيا 
فراهم كنند. چون بسياري از مناطق دورافتاده يا مزارع 
در دنيا، نه از طريق شبكه موبايل نه شبكه ثابت قابليت 
پوشش دهي ندارند و اينترنت ماهواره اي براي كمك 
به چنين مش��كالتي راه اندازي شده و عصر جديدي 
اس��ت. پروژه اي كه در منطقه پارك ملي گلستان به 
سرانجام رسيد، از سال ۱۳۹۸ شروع كرديم اما دو سال 
طول كشيد تا بهره برداري شود، چون درخواست كننده 
پروژه سازمان محيط زيست بود و مانع پروژه هم همين 
س��ازمان بود. ما مي خواستيم در جنگل دكل احداث 
كنيم و مي گفتند كشيدن دكل و كابل برق، مخالف 
مقررات زيست محيطي است. مشكالت زيادي بود كه 
توانستيم پروژه را در اين پارك توسعه دهيم و برق را 
به تجهيزات برسانيم. مي بينيم كه اينترنت اشيا براي 
حفظ ايمني و حفاظت از محيط زيست مورد استفاده 

قرار مي گيرد، اتفاقاتي كه متأسفانه امروزه در زاگرس و 
پارك ملي گلستان شاهد هستيم. البته امريكا همواره 
به دليل خوي سلطه جويي در تمام عرصه ها كه نه تنها 
در برابر ايران بلكه در برابر بس��ياري از كش��ور دارد، 
مي خواهد پلتفرم هاي خود را توسعه بدهد و اقتصاد 
ح��وزه ديجيتال را به ص��ورت ۱۰۰ درص��دي براي 
شركت هاي خودش مطالبه كند. امريكا از مدت ها قبل 
دنبال ابزاري براي بسط سلطه خودش بر كشورها بوده 
است، پروژه هايي به اسم آزادي و مقابله با سانسور كه 

در نهان اهداف اقتصادي دارند.

     ما براي استفاده از فناوري هاي ماهواره اي 
مقررات سرزميني داريم

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه ما نيز 
بايد در اين شرايط خود را آماده كنيم، افزود: برخي از 
سخت گيري هايي كه داخل كشور صورت مي گيرد، 
بايد مديريت شده و رويه ها اصالح شوند. البته بايد به 
نياز مردم هم توجه شود و اينكه اين تكنولوژي در حال 
حاضر ايجاد شده است. ما براي استفاده از فناوري هاي 
ماهواره اي مقررات سرزميني داريم و هر شركتي كه 
بخواهد در اين زمينه فعال شود، اگر حقوق بين الملل 
را رعاي��ت كند، بايد از م��ا مجوز بگي��رد و اگر مثل 
خيلي از مس��ائل ديگر رعايت نكنند، بايد پيگيري 
حقوقي شود. البته سازمان فضايي هم به دنبال ايجاد 
منظومه ماهواره اي بوده و سند آن را استخراج كرده 
و طراحي ها را انجام داده است. هم شرايط مذاكرات 
بين المللي را در نظر گرفتيم تا ما نيز به كش��ورهاي 
داراي منظومه ماهواره اي بپيونديم. ما نبايد از اينترنت 
ماهواره اي بترسيم، بلكه بايد خودمان را آماده كنيم 
تا اين فناوري هم فراگير ش��ود و براي آن اعتماد به 
نفس داشته باشيم و بدانيم اينترنت ماهواره اي قطعًا 
براي ما تهديد نيس��ت و ما از فرصت هايي كه ايجاد 
شده، استفاده مي كنيم. همان طور كه در اين مدت 
با وجود تمام تحريم هايي ك��ه عليه ايران در حوزه 
فناوري تصويب شد، اقتصاد ديجيتال ما رشد كرد، 

در آينده نيز رشد خواهيم داشت.
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ساخت قابليت توييت
 به مخاطبان خاص در توييتر

توييتر سرگرم بررسي را ه هاي جديدي براي فراهم 
كردن امكان اشتراك گذاري توييت با گرو ه هاي خاص 
براي كاربرانش اس��ت. به گزارش ايسنا، اين شركت 
رسانه اجتماعي دو مفهوم براي اين قابليت هاي جديد 
نمايش داده كه به كاربران امكان مي دهد بدون نياز 
به تغيير اكانت يا تغيير تنظيمات حريم خصوصي، 
توييت هاي ش��ان را به مخاطبان خاص خود ارسال 
كنند. نخس��تين مفهوم به كارب��ران اجازه مي دهد 
دوستان مورد اطمينان شان را انتخاب كنند تا بعضي 
از توييت ها تنها براي اين گروه از دوستان شان قابل 
مشاهده باش��د. اين ايده مش��ابه قابليت »دوستان 
نزديك« اينس��تاگرام براي اس��توري است. قابليت 
ديگر به كاربران اجازه مي دهد هويت متفاوت ديگري 
براي همان اكانت داشته باشند. به عنوان مثال يك 
كاربر مي تواند هويت حرفه اي داشته باشد كه در آن 
توييت هايي با موضوعات مربوط به كار ارسال مي كند 
و يك هويت شخصي داشته باش��د كه بيشتر براي 
دوس��تان و خانواده خواهد ب��ود. طبق تصاويري كه 
منتشر شده، كاربران مي توانند هويت شان را عمومي 
يا خصوصي كنند و هواداران جديد مي توانند انتخاب 
كنند توييت هاي مربوط به كدام وجه آنها را مشاهده 
كنند. اندرو كورتر، ط��راح توييتر مفهوم جديدي را 
براي فيلترينگ پاسخ ها نشان داد كه به كاربران اجازه 
مي دهد واژ ه ها يا عبارات خاصي كه مايل نيس��تند 
مشاهده كنند را انتخاب كنند. سپس اگر كاربري كه 
به توييت آنها پاسخ مي دهد يا آنها را منشن مي كند، 
تالش كند از اين واژ ه ها يا عبارات استفاده كند، توييتر 
به آنها اطالع خواهد داد كه كلمات مورد استفاده  شان 
خالف تمايل شخص مورد نظر بوده است. اين قابليت 
مانع از ارسال پيام با عبارات توهين آميز نمي شود اما 
امكان مش��اهده آن را براي فردي كه دريافت كننده 
پيام اس��ت، كمتر مي كند. توييتر در گذش��ته هم 
تدابيري ض��د آزار و اذيت به اجرا گذاش��ته اما اين 
قابلي��ت يك گام فرات��ر رفته و به ه��ر كاربر اجازه 
مي دهد مرزهاي مكالمه اي خود را تعيين كند. بر 
اساس گزارش انگجت، كورتر خاطرنشان كرد تمامي 
اين قابليت ها در حد ايده هستند كه هنوز ساخته 
نشده اند بنابراين ممكن اس��ت هرگز واقعا عرضه 
نشوند. اما اين شركت به دنبال نظرخواهي درباره 
اين طراحي هاست تا بتواند ابزارهاي آتي كه توييتر 
تصميم به ساختن آنها مي گيرد را به اطالع برساند. 

پيش نويس قانون جديد چين براي 
مقابله با تخلفات قيمت گذاري آنالين

اداره دولتي تنظيم بازار چين در پيش نويس يك قانون 
جديد مجازات هايي براي تخلفات قيمت گذاري كاال و 
سرويس در پلتفرم هاي تجارت الكترونيك اين كشور 
تعيين كرد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين قانون 
مربوط به كاهش قيمت زياد و اقدامات پلتفرم هاي آنالين 
در خصوص قيمت گذاري هاي مختلف يك كاال بر اساس 
رفتار مشتري است. قوانين مذكور جديدترين تالش هاي 
»اداره دولتي تنظيم بازار چين )SAMR( « براي كنترل 
پلتفرم هاي اقتصاد الكترونيك اس��ت. لو ژنوانگ مدير 
ارشد شركت »Wanquing Consultancy« در 
شانگهاي مي گويد: »قيمت گذاري هاي مختلف براي 
يك كاال، رفتاري ش��ايع در پلتفرم هاي آنالين و البته 
چالشي پنهان براي مشتريان عادي است. زيرا كاربران 
به راحتي نمي توانند آن را رصد كنند.« طي سال هاي 
گذشته مصرف كنندگان در ش��بكه هاي اجتماعي از 
پلتفرم هاي تجارت الكترونيك گله كرده اند. آنها شكايت 
داشتند كه اين شركت ها براي يك كاالي خاص قيمت 
يكساني تعيين نكرده اند. در قوانين پيشنهادي جديد 
عالوه بر قيمت گذاري هاي مختلف براي يك كاال، وضع 
يارانه هايي كه سبب مي شود قيمت يك محصول كمتر 
از هزينه توليد آن شود، نيز ممنوع است. جريمه ۰.۱ تا 
۰.۵ درصدي فروش س��االنه يك كسب و كار تا تعليق 
فعاليت ها از جمله مجازات هايي است كه براي نقض اين 
قوانين در نظر گرفته شده است. در ماه آوريل رگوالتور 
بازار جلسه اي با حضور شركت هاي تجارت الكترونيك 
تعهد كردند از اطالعات كاربران براي دريافت قيمت هاي 
بيشتر از مشتريان قديمي شان استفاده نكنند. اين در 
حالي است كه يك ماه قبل )مارس( خبرگزاري شينهوا 
در گزارشي اشاره كرد شركت زيرمجموعه علي بابا بليت 
سفر هوايي يك مسير خاص را براي مشتريان قديمي با 

قيمتي باالتر عرضه كرده است.

چين بزرگ ترين كارخانه توليد 
تراشه انگليس را خريد

در شرايطي كه جهان با كمبود انواع تراشه و نيمه هادي 
دست به گريبان است، چين بزرگ ترين كارخانه توليد 
تراشه در انگليس را خريد. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از سي ان بي سي، اين كارخانه كه نيوپرت ويفر 
نام دارد قرار اس��ت از اين پس تحت مديريت شركت 
نكسپريا فعاليت كند كه قباًل توسط چيني ها خريداري 
ش��ده بود. فرآيند اين خريد تا هفت��ه آينده تكميل 
مي شود و طرف چيني بدين منظور ۸۷ ميليون دالر 
پرداخت خواهد كرد. نكس��پريا يك ش��ركت اصالتًا 
هلندي است، ولي ۱۰۰ درصد آن تحت تملك شركت 
چيني وينگ تك است. كارخانه تراشه ساز انگليسي 
كه در نيوپرت قرار دارد در سال ۱۹۸۲ تأسيس شده 
است. پيش از اين برخي سياستمداران انگليسي هشدار 
داده بودن��د كه خريداري موسس��ات و كارخانه هاي 
فناوري انگليسي توسط چيني ها ممكن است تبعاتي 
در حوزه اقتصاد و امنيت ملي داشته باشد. از نظر اين 
سياستمداران كنترل بخش عمده اي از بازار توليد 
تراشه و نيمه هادي توسط چيني ها در شرايطي كه 
به علت شيوع ويروس كرونا، روند توليد اين محصول 
در جهان مختل ش��ده، مي تواند تبعات خطرناكي 

براي كشورهاي غربي داشته باشد.

بازگشت صفحه مرگ 
به ويندوز ۱۱

در ش��رايطي كه تصور مي ش��د ارتقاي نرم افزاري 
ويندوز ۱۱ موجب خواهد شد، برخي مشكالت قبلي 
در اين سيستم عامل وجود نداشته باشد، اما كاربران 
از وجود صفحه مرگ در آن خبر داده اند. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، صفحه آبي مرگ در ويندوز 
۱۱ تبديل به صفحه س��ياه شده و رابط كاربري آن 
نيز ارتقا يافته و يك كد »كيو آر« نيز در آن مشاهده 
مي شود. در صورت وقوع اختالل ناگهاني در ويندوز 
۱۱ اين صفحه سياه رنگ روي نمايشگر ظاهر شده 
و پيام وقوع مشكل و ضروري راه اندازي مجدد رايانه 
نمايش داده مي شود. در ادامه از جمع آوري برخي 
اطالعات خبر داده مي ش��ود. صفحه مرگ ويندوز 
زماني روي نمايشگر ظاهر مي شود كه خطايي مهم 
رخ دهد و رايانه قادر به پردازش و ترميم خودكار آن 
نباشد. در اين شرايط تنها راه حل راه اندازي مجدد 
رايانه است. وقوع اين مساله علل مختلفي دارد كه از 
جمله آنها مي توان به درگيري هاي سخت افزاري، 
داغ كردن اجزاي رايانه، مش��كالت رم، مشكالت 
تنظيم بايوس، خطاهاي هارد ديسك، سنگين بودن 

برنامه هاي در حال اجرا و غيره اشاره كرد.

استفاده اينتل و اپل
از تراشه هاي سه نانومتري

اپل احتمااًل در آي پدهاي جديد خود از تراش��ه هاي 
سه نانومتري ساخت ش��ركت تايواني تي اس ام سي 
استفاده خواهد كرد و اينتل نيز همين اقدام را در مورد 
نوت بوك هاي خود انجام مي دهد. به گزارش مهر به 
نقل از انگجت، اينتل و اپل اولين شركت هايي خواهند 
بود كه براي اس��تفاده از تراش��ه هاي سه نانومتري 
برنامه ريزي كرده اند. اينتل قصد دارد از تراش��ه هاي 
مذكور در ديتاس��نترهاي خ��ود نيز به��ره بگيرد. 
تي اس ام سي روند توليد تراشه هاي ۳ نانومتري خود 
را براي هر دو شركت از اوايل سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد 
كرد. اين شركت تايواني در حال حاضر تراشه هاي ۵ 
نانومتري براي آيفون ۱۲ اپل توليد مي كند و ساخت 
تراش��ه هاي زن ۴ اي ام دي را از س��ال ۲۰۲۲ آغ��از 
مي كند. عرضه اين محصوالت به بازار از سال ۲۰۲۳ 
آغاز مي شود. تي اس ام سي مي گويد تراشه هاي سه 
نانومتري ۱۰ تا ۱۵ درصد عملك��رد بهتري دارند و 
مصرف برق آنها نيز ۲۵ تا ۳۰ درصد كمتر است. قيمت 

تمام شده تراشه هاي مذكور هنوز اعالم نشده است.

ثبت شكايت دسته جمعي
از گوگل

گروهي از كاربران موبايل از گوگل شكايت كرده اند. 
آنها ادعا مي كنند گوگل به وس��يله دستيار صوتي 
هوشمندش، محاور ه هاي آنان را بدون اجازه براي 
تبليغات هدفمند استفاده كرده است. به گزارش مهر 
به نقل از رويترز، يك قاضي فدرال اجازه داد شكايتي 
دس��ته جمعي عليه گوگل ثبت شود. براساس اين 
شكايت گوگل به ثبت و انتشار محاورات خصوصي 
افرادي متهم شده كه به طور تصادفي دستيار صوتي 
هوشمند را در موبايل هاي شان فعال كرده بودند. بت 
البسون فريمن قاضي دادگاه فدرال امريكا اكنون 
به ش��اكيان اجازه داده به دليل نقض قانون حريم 
خصوصي فدرال و نقض قوانين قرارداد، ش��كايت 
گروهي عليه گوگل و شركت مادر آن )آلفابت( ثبت 
كنند. البته فريمن ادعاهاي مربوط به شاكيان نقض 
قانون حمايت از مصرف كننده را رد كرد اما به گفته 
او ممكن است درباره اين شكايت تجديدنظر شود. 
هنگامي كه كاربر اصطالحاتي موسوم به »عبارات 
داغ« مانند »س��الم گوگل« يا »اوك��ي گوگل« را 
مي گويد، دستيار هوشمند گوگل فعال مي شود. اما 
شاكيان ادعا مي كنند گوگل اجازه ندارد از صداي 
محاورات آنها ب��راي تبليغات هدفمند اس��تفاده 
كند. فريمن اف��زود: »هرچند گ��وگل در بخش 
سياست هاي حريم شخصي خود اعالم كرده است 
كه اطالعات را براي تبليغات هدفمند جمع آوري 
مي كند، اما درباره اينكه از محاورات سهواً و بدون 
وجود عبارات داغ هم استفاده مي كند، به اندازه 
كافي به كاربران اطالع رس��اني نكرده است.« از 
س��وي ديگر گوگل ادعا مي كند ش��اكيان نشان 
نداده اند كه در نتيجه اين رفتار آسيبي ديده اند 

يا ضمانت هاي قراردادي لغو شده است.

نشت كدهاي زيرساختي ساالنه 
۱.۲ ميليون دالر، خسارت مي زند

بر اساس بررسي كه توس��ط موسسه وان پسورد 
انجام ش��ده، نش��ت اطالعات مربوط به كدهاي 
زيرساختي آي تي در شركت هاي مختلف ساالنه 
به طور متوس��ط ۱.۲ ميليون دالر خس��ارت وارد 
مي كن��د. به گزارش مه��ر به نق��ل از زد دي نت، 
حدود ۶۰ درصد از ش��ركت كنندگان در پژوهش 
وان پسورد اظهار كرده  اند كه سازمان آنها با موارد 
متعدد نش��ت كليدهاي امنيت��ي اس اس اچ،  اي 
پ��ي اي و گواهي امنيتي خصوصي مواجه ش��ده 
اس��ت. نشت اطالعات بدين ش��كل باعث افشاي 
اس��رار بس��ياري از ش��ركت هاي تجاري شده و 
محققان مي گويند متخصصان امنيت آي تي بايد 
با پيكربندي دقيق اطالعات خود مانع از دسترسي 
آسان به آنها توسط هكرها شوند. بررسي يادشده 
در آوريل سال ۲۰۲۱ و با همكاري ۵۰۰ متخصص 
فناوري اطالعات در شركت هاي مختلف امريكايي 
انجام شده است. اگر چه متوسط خسارت ساالنه 
واردش��ده به علت اين نوع نش��ت اطالعات ۱.۲ 
ميليون دالر در سال بوده، اما در ۱۰ درصد موارد 
اين رقم از ۵ ميليون دالر فراتر رفته است. اعتبار ۴۰ 
درصد اين ش��ركت ها به علت حمالت مذكور زير 
سوال رفته و ۶۵ درصد از آنها نيز از افشاي بيش از 
۵۰۰ مورد اسرار تجاري بدين شيوه خبر داده اند. 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات: ايران براي استفاده از فناوري هاي ماهواره اي، مقررات سرزميني دارد
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كاهش ۳۰ درصدي ساالنه جرايم رايانه اي با شبكه ملي اطالعات
وزير ارتباطات گفت: مطابق با س��ند توسعه شبكه 
ملي اطالعات س��االنه ۳۰ درصد جراي��م رايانه اي 
در كش��ور كاهش خواهد ياف��ت. محمدجواد آذري 
جهرمي روز گذش��ته در مراس��م امضاي تفاهم نامه 
همكاري براي پويش ملي ارتقاي آگاهي هاي حقوقي 
جامعه ميان وزارت ارتباطات و معاونت پيشگيري از 
جرم قوه قضاييه با اش��اره به دريافت گزارشي از قوه 
قضاييه در خصوص بررسي بيش از هزاران پرونده با 
موضوعات متعدد كالهبرداري در دادسراي جرايم 
رايانه اي اظهار داشت: در اين گزارش قوه قضاييه از ما 
درخواست كرد تا راه حل هايي براي پيشگيري از اين 
مش��كالت در نظر بگيريم كه وقوع جرايم در فضاي 
مجازي و ثبت شكايت كاهش يابد. از زمان دريافت 
اين گزارش، كارگروهي براي بررس��ي اين مس��اله 
تشكيل شد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات 
حدود ۶ ماه روي اين مساله مطالعه كرد تا بسترهاي 
فسادخيز كه باعث تشكيل پرونده قضايي براي مردم 
مي شود را شناس��ايي كند. وي افزود: بخشي از اين 
مشكالت به دليل سيستم هاي فني مانند تبليغات 
و اخبار دروغي اس��ت كه در فضاي مجازي منتش��ر 

مي شود و پايه و اساسي ندارند. 
البته با توجه به دس��تورات اجرايي از سوي امريكا 
براي قط��ع همكاري كش��ورها در ح��وزه فناوري 
اطالعات، سختي هايي در دسترس نبودن تجهيزات 
ايجاد ش��د ام��ا اين موضوع باعث نش��د ك��ه ما در 
اين مس��ير پيش نروي��م. وزير ارتباط��ات به ايجاد 
زيرس��اخت ها براي آژانس ه��اي تبليغاتي به جاي 
اس��تفاده از پلتفرم هايي كه قوانين كشور را رعايت 
نمي كنند، اش��اره كرد و گفت: از اين رو از اين پس 
تبليغات روي بسترهاي داخلي قابل انجام است. اين 
تفاهم نامه، فرصت مناس��بي در اختيار آژانس هاي 

تبليغاتي قرار مي دهد تا با اس��تفاده از ظرفيت هاي 
هوش مصنوعي براي پيش��برد كار خود، فريب در 
فضاي تبليغات را كم اثر كرده و كسب و كار موثرتري 
داشته باشند. وي يكي از مس��ووليت هاي مهم در 
اي��ن زمينه را افزاي��ش آگاهي رس��اني عمومي در 
فضاي مجازي عنوان كرد و گفت: در فضاي مجازي 
مخاطبين در برابر انبوهي از اطالعات قرار دارند و ما 
بايد آنها را براي تشخيص بين سره و ناسره اطالعات 
و اخب��ار آگاه كنيم. براي مثال در خصوص موضوع 
كرونا ديديم كه هر روز اخباري بدون س��ند منتشر 
مي شد. براي اينكه مرجع خبري وجود داشته باشد 
و مردم آگاهي داشته باشند كه هر شنيده اي را مورد 

توجه قرار ندهند، نيازمند بستر مناسبي بوديم.
 وي تاكيد كرد: به جاي راهكار مسدودسازي و درگير 
شدن با فضاي مجازي بايد راهكار آگاه سازي مخاطب 
را مدنظر قرار دهيم. م��ا مجموعه اين موضوعات را 
به دس��تگاه قضايي منعكس كرديم و دستگاه قضا 
نيز به س��رعت اهتمام به خ��رج داد و با تيم اجرايي 
ما وارد مذاكره ش��دند. نتيجه اي��ن همكاري هم به 
تدوين تفاهم نامه ميان س��ازمان تنظيم مقررات و 
ارتباطات راديوي��ي به نمايندگي از دولت و معاونت 
پيشگيري از وقوع جرم به نمايندگي از قوه قضاييه 
منتج شد. آذري جهرمي خاطرنشان كرد: مجريان 
مهم اي��ن تفاهم نامه اپراتورهاي موبايل هس��تند و 
در صورت نياز س��اير فعاالن حوزه فناوري نيز وارد 
عرصه خواهند ش��د. در نتيجه با همكاري مشترك 
بين دس��تگاه قضا، دولت و توسعه دهندگان عرصه 
ارتباطات و فناوري اطالعات، بس��ترهايي كه باعث 
ترويج جرم به ويژه كالهبرداري از مردم مي شود با 
ابزارهايي مشابه افزايش آگاهي كاربران در جامعه، 
س��اماندهي خواهند ش��د. وي بر لزوم دانش افزايي 

قض��ات و آموزش قضات و حتي آم��وزش اپراتورها 
در مس��ائل حقوقي تاكيد كرد و گفت: ميزان ثبت 
جرم در دستگاه قضا مشخص است و انتظار مي رود 
همانطور كه در سند توسعه ش��بكه ملي اطالعات 
آمده، ساالنه ۳۰ درصد جرايم رايانه اي در اين بخش 
كاهش يابد. وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه توسعه 
فضاي مجازي يكي از مطالبات مردم اس��ت، اظهار 
اميدواري كرد با اين تفاهم نامه، بخشي از ثبت جرم 
در كش��ور كم ش��ود و مردم در فضايي با اطمينان و 

آرامش بيشتر از فضاي مجازي استفاده كنند.

     سامانه پيامكي ارتقاي آگاهي حقوقي مردم 
راه اندازي شد

در مراس��م امضاي اين تفاهم نامه كه با حضور علي 
غالمي، معاون پيشگيري از جرم قوه قضاييه، برگزار 
شد، مقرر شد تا با همكاري اپراتورهاي تلفن همراه و 
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، سامانه 
پيامكي در راس��تاي ارتق��اي آگاهي هاي حقوقي 
مردم راه اندازي شود. در همين حال عالوه بر سامانه 
پيامكي براي ارس��ال بس��ته محتوايي، مقرر شد تا 
ابزارهاي ديگر فن��اوري اطالعات و ارتباطات نيز در 
چارچوب هاي مدنظر قوه قضاييه از سوي اپراتورهاي 
ارتباطي ب��راي ارتقاي دانش م��ردم در اختيار قوه 
قضايي��ه قرار گيرد. علي غالمي معاون پيش��گيري 
از جرم قوه قضاييه با اش��اره به بس��ترهاي مختلف 
پيشگيري از جرم، اظهار داشت: يكي از اين بسترها 
قوانين جرم زا است كه به واسطه قانون زمينه ارتكاب 

جرم را براي عده اي فراهم مي كند. 
از اين رو ضرورت پيشگيري و اصالح قوانين جرم زا 
در اين زمينه احس��اس مي شود. وي به سامانه هاي 
جرم زا كه زمين��ه ايجاد جرم را ب��ا لطايف الحيلي 

براي عده اي فراهم مي كند، اش��اره كرد و گفت: اين 
سامانه ها به دليل وجود باگ هايي باعث سوءاستفاده 
برخي افراد مي شوند. غالمي به توليد جرم از سوي 
برخي نهادها بدون تمهيد مقدمات حقوقي اش��اره 
كرد و گفت: بسترهايي براي پيشگيري از اين جرايم 
بايد ايجاد شود. هم اكنون ناآگاهي مردم كار ما را در 
پيشگيري جرايم دشوار كرده است. وي با بيان اينكه 
بخش عمده اي از جرايم به دليل ناآگاهي بزه ديدگان 
اتفاق مي افتد، خاطرنش��ان كرد: ب��ه همين دليل 
ارتقاي آگاهي حقوقي مردم براي پيشگيري از جرم 
در دستور كار قرار گرفته است. معاون پيشگيري از 
جرم قوه قضاييه با اشاره به برخي بررسي ها كه نشان 
مي دهد در كش��ور ما امضاي اس��ناد از سوي مردم 
بدون مطالعه صورت مي گيرد، گفت: در فضاي سايبر 
س��رقت هويت و فيش��ينگ به صورت متعدد اتفاق 
مي افتد و دليل آن اين است كه اطالعات مردم پايين 
اس��ت. وي با بيان اينكه با راه اندازي سامانه پيامكي 
و ارسال بسته هاي محتوايي قصدمان اين است كه 
آگاهي حقوقي مردم را باال برده و بتوانند در هنگام 
مواجهه با مشكالت واكنش صحيحي داشته باشند، 
گفت: در اين پيامك ها نحوه اتصال به صفحه معاونت 
پيشگيري و اطالع رس��اني در خصوص موضوعات 

مرتبط را اعالم مي كنيم. 
غالمي با اش��اره به اينكه اين فرآين��د از اكنون آغاز 
شده است، گفت: ارسال پيامك ها بر اساس فراواني 
جرايم انجام خواهد ش��د. به اي��ن صورت كه همراه 
پيامك يك لينك هم ارسال خواهد شد تا مخاطبان 
براي مطالعه بيش��تر به آن لينك مراجعه كنند. در 
همين حال قصدمان اين است كه اين آگاهي سازي 
براي مجموعه هاي مختلف از جمله اپراتورها نيز در 

خصوص پيشگيري از وقوع جرم انجام شود.



تعادل|
جديدترين آمار توليد خودرو در س��ه ماهه نخس��ت 
سال نش��ان مي دهد، 236 هزار و 355 دستگاه انواع 
خودرو در كشور توليد شد كه هرچند نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 9.5 درصد افزايش داشت، اما باز 
هم به حدنصاب برنامه مشخص ش��ده از سوي وزارت 
صنعت براي توليد خودرو در كش��ور نرس��يد چراكه 
مهم ترين اولويت كاري وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ 
برنامه ري��زي براي تولي��د يك ميلي��ون و 2۰۰ هزار 
دستگاه انواع خودروي سواري و وانت است. در همين 
حال، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس 
در اظهاراتي عنوان كرده كه ط��رح واردات خودرو از 
محل ارز بدون منشأ داخلي و از محل صادرات قطعات 
خودرو و خودرو در قالب ماده ۴ طرح مجلس دهم، در 
كميسيون تصويب شد و بايد دوباره به صحن برود تا به 

راي نمايندگان مجلس گذاشته شود.

    آمار توليد خودرو در فصل بهار 
بررسي آمارها نشان مي دهد، از ابتداي امسال تا پايان 
خردادماه 236 هزار و 355 دستگاه انواع خودرو توسط 
شركت هاي خودروساز كشور توليد شد كه نسبت به 
توليدات مدت مشابه سال قبل )يعني 2۱5 هزار و 853 
دستگاه( افزايش 9.5 درصدي را تجربه كرده است. در 
اين مدت 2۱7 هزار و 353 دستگاه سواري در كشور 
توليد ش��د كه در مقايسه با 3 ماهه اول سال قبل 9.۴ 
درصد رشد داشته است. در اين مدت توليد ون به ۴7 
دستگاه رس��يد كه افت 3۱.9 درصدي را نسبت به 3 
ماهه سال قبل نشان مي دهد . در همين حال در مورد 
توليد وانت بايد به رش��د 5.2 درصدي در اين بخش 
اشاره كنيم به طوري كه طي 3 ماهه امسال ۱6 هزار و 

767 دستگاه وانت در كشور توليد شد.
از ابتداي امس��ال ت��ا پايان خرداد ماه ۱87 دس��تگاه 
ميني بوس و ميدل باس در كش��ور توليد ش��د كه در 
مقايسه با 3 ماهه اول سال قبل 37.5 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. در مقابل، توليد اتوبوس با افت ۱9.3 
درصدي به ۱59 دس��تگاه رس��يد و در م��ورد توليد 
كاميونت، كاميون و كشنده نيز بايد به افزايش 99.6 
درصدي توليدات طي اين مدت اشاره كنيم به طوري 
كه جمع توليد اين محصوالت به هزار و 8۴2 دستگاه 
رس��يد . در مورد وضعيت توليد خ��ودرو طي خرداد 
امسال نيز مي توان به رش��د 7 درصدي در مقايسه با 
خرداد 99 اش��اره كرد به طوري كه طي س��ومين ماه 
امسال 95 هزار و 6۰3 دستگاه انواع خودرو در كشور 
توليد شد. در عين حال، توليد سواري نيز با رشد 7.9 

درصدي معادل 87 هزار و 757 دستگاه بود.

     روند توليد در دو گروه خودروسازي 
در همين حال روند توليد خودرو در گروه صنعتي ايران 
خودرو نشان مي دهد، طي 3 ماهه امسال افزايش ۱.7 
درصدي را تجربه كرده است. مطابق آمارها، در اين مدت 
۱۱۱ هزار و 598 دستگاه انواع خودرو توسط اين گروه 
خودروسازي به توليد رسيد. طي 3 ماه امسال ۱۱۰ هزار 
و 529 دستگاه سواري توسط ايران خودرو توليد شد كه 

نسبت به 9 ماهه سال قبل رشد 2.8 درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. در مورد وضعيت توليد ايران خودرو طي 
خرداد ماه نيز بايد به رشد 6.6 درصدي نسبت به خرداد 
99 اش��اره كنيم  به طوريكه در اين ماه ۴5 هزار و 629 
دستگاه انواع خودرو توسط اين گروه صنعتي توليد شده 
است. در خرداد امسال توليد سواري ايران خودرو معادل 
۴5 هزار و 229 دستگاه بود كه نسبت به خرداد 99 رشد 
8 درصدي را به همراه داشته است. اما بررسي وضعيت 
توليد گروه صنعتي سايپا طي 3 ماهه امسال نشان دهنده 
رشد ۱۴.۱ درصدي توليد انواع خودرو نسبت به 3 ماهه 
سال قبل است به طوري كه در اين مدت ۱۱۰ هزار و 558 
دستگاه انواع خودرو توسط سايپا به توليد رسيده است. 
در عين حال، بايد به رش��د ۱۴.۴ درصدي توليد سواري 
توس��ط اين گروه خودروسازي طي 3 ماهه امسال اشاره 
كنيم به طوري كه در اين مدت 96 هزار و 698 دس��تگاه 
سواري به توليد رسيده است. در مورد توليد گروه سايپا طي 
خرداد ماه نيز بايد به رشد ۱.۴ درصدي توليد انواع خودرو 
اشاره كنيم، به طوري كه در اين ماه ۴3 هزار و 86۴ دستگاه 
خودرو توسط گروه سايپا توليد شده است. در اين ماه توليد 
سواري نيز توسط سايپا با رشد 2.2 درصدي همراه بوده و 

به 38 هزار و ۱75 دستگاه رسيده است.

     عقب ماندگي از برنامه
اما بررسي مهم ترين برنامه هاي وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در س��ال ۱۴۰۰ حاكي از برنامه ريزي براي 
توليد يك ميليون و 2۰۰ هزار دستگاه انواع خودروي 
س��واري و وانت اس��ت. همچنين در زمينه اتوبوس، 
ميني بوس و ون نيز براي توليد 8 هزار و 968 دستگاه 

از اين خودروها برنامه ريزي شده است. به اين ترتيب 
به طور متوسط در هر ماه بايد بيش از ۱۰۰ هزار دستگاه 
انواع خودرو در كش��ور توليد شود. اين در حالي است 
كه توليد خودروسازان در فروردين امسال معادل 6۰ 
هزار و 97۱ دستگاه و در ارديبهشت امسال 79 هزار و 
788 دستگاه بوده كه كمتر از برنامه تعيين شده است. 
همچنين توليد خودرو طي خرداد امسال 95 هزار و 
6۰3 دستگاه بوده كه همچنان پايين تر از برنامه است.

    تصويب شرايط واردات خودرو 
در همين ح��ال، علي جدي نايب رييس كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس در گفت وگو با »ايلنا« در مورد 
آخرين وضعيت طرح ساماندهي بازار خودرو گفت: دو 
طرح در مورد خودرو در مجلس وجود داش��ت، يكي از 
آنها مربوط به مجلس دهم بود كه تصويب شده بود اما 
شوراي نگهبان به ماده ۴ آن ايراد گرفته و به مجلس اعاده 
شد. طرح ديگر هم طرح ساماندهي بازار و صنعت خودرو 
بود كه مربوط به مجلس يازدهم است. او در اظهاراتي 
عنوان كرد: طرح واردات خودرو از محل ارز بدون منشأ 
داخلي و از محل ص��ادرات قطعات خودرو و خودرو در 
قالب ماده ۴ طرح مجلس دهم، در كميسيون تصويب 
ش��د و بايد دوباره به صحن برود ت��ا به راي نمايندگان 
مجلس گذاشته ش��ود.  وي افزود: كميسيون صنايع 
مجلس هم قرار بود كه طرح جديد را در قالب همان ماده 
۴ به صحن بفرستد. نمايندگان مجلس به اين موضوع 
ايراد گرفتند و دوباره به كميسيون بازگشت. نايب رييس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعالم خبر تصويب 
طرح واردات خودرو از محل ارز با منشأ خارجي گفت: 

در جلسه اخير كه در كميسيون صنايع پيرامون ماده 
۴ داشتيم، بحث واردات خودرو از محل ارز بدون منشأ 
داخلي و از محل صادرات قطعات خودرو و خودرو مطرح 
شد كه تعهد ارزي هم براي بانك مركزي ندارد. وي در 
ادامه بيان كرد: اين طرح در قالب ماده ۴ طرح مجلس 
دهم، در كميسيون تصويب شد و بايد دوباره به صحن 
برود تا به راي نمايندگان مجلس گذاشته شود. بررسي 

اين طرح در اولين جلسه صحن صورت خواهد گرفت.

    »آزادسازي واردات خودرو 
اما مشروط وانحصاري« 

در آذرماه 99 براساس طرح ساماندهي بازار خودرو در 
مجلس كه به نوعي واردات خودرو مجاز دانسته شده، 
چهار گروه مي توانند اقدام ب��ه واردات خودرو كنند. 
نخست افراد و خودروسازاني كه خودرو صادر كردند، 
مي توانند مع��ادل آن خودرو وارد كنن��د. گروه دوم، 
قطعه سازاني كه قطعاتي را صادر كنند مي توانند معادل 
آن خودرو به كشور وارد كنند. اما سومين گروهي كه 
مجاز به واردات خودرو هستند، افراد حقيقي غيردولتي 
كه نفت را خريداري و آن را صادر و به فروش برسانند، 
مي توانند از محل ارز آن، خودرو به كش��ور وارد كنند. 
گروه آخر هم اشخاصي را در بر مي گيرد كه ارز در خارج 
از كشور دارند كه تعهدي نسبت به بازپرداخت آن به 
دولت ندارن��د واز اين رو، مي توانند از محل آن خودرو 
به كش��ور وارد كنند. اين طرح درحالي در دستور كار 
مجلس قرار گرفت كه واردكنندگان خودرو به شدت با 
آن مخالفند. البته اين طرح براي اجرايي شدن بايد در 

صحن مجلس به قانون تبديل شود.
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زمان بازگشت مسووليت
تنظيم بازار محصوالت كشاورزي 

به وزارت جهاد 
زمان دقيق بازگشت مسووليت تنظيم بازار داخلي 
كليه محصوالت كش��اورزي و كاالهاي اساس��ي 
مرتبط ب��ه همراه مديري��ت ص��ادرات و واردات 
اين كاالها به وزارت جهاد كش��اورزي مش��خص 
ش��د. در متن مصوبات يكصد و چهل و چهارمين 
جلسه كارگروه تنظيم بازار در خصوص بازگشت 
اجراي قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به 
بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي آمده 
اس��ت: »مطابق بند يك مصوبات سي و پنجمين 
جلسه ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 
۱398/۰۴/22 كه به تأيي��د مقام معظم رهبري 
در خصوص تمركز مس��ووليت بازرگاني و انتزاع 
آن از وزارت جهاد كش��اورزي ب��ه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت تا  ۱۴۰۰/۰۴/22موكول ش��ده 
بود و زمان انقضاي آن فرارس��يده اس��ت )ابالغي 
طي نامه ش��ماره ۱3733 مورخ ۱398/۰5/۰2 
رياس��ت محترم جمهوري( در جلس��ه مطرح و 
مق��رر گرديد وزارت جهاد كش��اورزي تمهيدات 
الزم به منظور تمركز كلي��ه اختيارات، وظايف و 
امور مربوط ب��ه سياس��ت گذاري، برنامه ريزي و 
انجام اقدامات الزم براي تنظيم بازار داخلي كليه 
محصوالت كشاورزي و كاالهاي اساسي مرتبط را 
به همراه مديريت صادرات و واردات اين كاالها در 
اجراي بند )الف( ماده يك قانون »تمركز وظايف 
و اختيارات مربوط به بخش كش��اورزي در وزارت 
جهاد كشاورزي« مصوب ۱39۱/۰۱/2۴ مجلس 
شوراي اس��المي را معمول و نتيجه را به كارگروه 

تنظيم بازار گزارش نمايند.«

گران فروشي در صدر تخلفات
ايسنا |معاون بازرسي و نظارت سازمان صمت استان 
تهران بيش��ترين عناوين تخلف صنفي در سه ماهه 
نخست امسال را گرانفروشي، عدم درج قيمت و عدم 
صدور فاكتور عنوان كرد. سعيد محمدي پور با بيان 
اينكه بازرس��ي از اصناف و واحدهاي توزيعي استان 
تهران در س��ه ماهه نخست س��ال جاري ۴۰ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته، گفت: 
در اين مدت 233 هزار بازرسي از اصناف تهراني انجام 
شده اس��ت. به گفته وي تعداد پرونده هاي متشكله 
در سه ماهه نخست امس��ال ۱9 هزار و 7۱7 پرونده 
به ارزش بي��ش از 9۰۰ ميليارد تومان بوده كه جهت 
تعيين تكليف به مراجع قضايي ارسال شده است. اين 
مقام مس��وول همچنين با بيان اينكه طي سه ماهه 
امسال واحدهاي عرضه كننده كاالهاي اساسي مثل 
شكر، روغن، لبنيات، مرغ، نان و ميوه بيشترين هدف 
بازرسي بودند، بيشترين عناوين تخلف را گرانفروشي، 

عدم درج قيمت و عدم صدور فاكتور عنوان كرد.

پايان مهلت رجيستري 
ساعت هاي هوشمند

مهر | س��خنگوي س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق با 
اش��اره به پايان يافتن مهلت رجيس��تري كردن 
س��اعت هاي هوش��مند در س��اعت صفر ديروز 
 ،PDA ش��نبه، گفت: مهلت رجيس��تر ك��ردن
مبدل تلفن ثابت به س��يار و باركداس��كنر تا ۱9 
تيرماه اس��ت. حميدرض��ا دهقاني ني��ا در مورد 
پايان يافتن مهلت رجيس��تر كردن س��اعت هاي 
)موباي��ل واره( س��يمكارت خور   هوش��مند 

، اظهار داشت: مهلت سيم كارت گذاشتن داخل 
ساعت هاي هوشمند و فعال كردن آنها ساعت صفر 
امروز به پايان رسيد و از امروز موبايل واره هايي كه 
رجيستر نش��ده اند، ديگر خدمات مخابراتي بابت 
سرويس هاي ش��بكه اپراتوري دريافت نخواهند 
كرد. س��خنگوي س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
افزود: در واقع مهلت رجيس��تر كردن و شناسايي 
توسط ش��بكه بي س��يم تا ۱2 تيرماه يعني پايان 
روز ۱۱ تيرماه بوده اس��ت و به محض ورود به روز 
شنبه اين مهلت به پايان رسيد. وي در مورد مهلت 
رجيستر كردن PDA، مبدل تلفن ثابت به سيار و 
باركداسكنر نيز گفت: مهلت سيم كارت گذاشتن 
و فعال كردن اين دس��تگاه ها تا قبل از ۱9 تيرماه 
اس��ت. به محض ورود به ساعت صفر شنبه هفته 
آينده، مهلت رجيستر كردن PDA، مبدل تلفن 
ثابت به سيار و باركداسكنر به پايان مي رسد و در 
صورت عدم فعال سازي، اين دستگاه ها سرويسي 
درياف��ت نخواهند كرد. دهقاني ني��ا در خصوص 
زمان رجيس��تر كردن تبلت اظهار داش��ت: هنوز 
مهلت زماني براي تبلت اعالم نشده اما الزم است 
دارندگان تبلت در همين روزها اقدام به فعال سازي 

دستگاه خود كنند تا به مشكل برنخورند.

قيمت فروش گندم دولتي 
بازنگري مي شود

كارگروه تنظي��م بازار با بازنگري در قيمت فروش 
گن��دم دولتي ب��ه صنف و صنع��ت موافقت كرد. 
بنا ب��ر اين گ��زارش در متن مصوبه آمده اس��ت: 
درخواست ش��ركت بازرگاني دولتي ايران )نامه 
ش��ماره ۴۱۱۱8/۰2۰ مورخ ۱۴۰۰/۰3/3۰( در 
خصوص بازنگري و اص��الح قيمت فروش گندم 
بخش صنف و صنع��ت و جلوگيري از ضرر و زيان 
مال��ي ش��ركت بازرگاني دولتي ايران در جلس��ه 
مطرح و ضمن موافقت با كليات موضوع مقرر شد 
به اس��تناد اختيارات كارگروه ساماندهي گندم، 
آرد و نان كشور مراتب در كارگروه مربوطه مطرح 
و تصميم مقتض��ي با هماهنگي قائ��م مقام وزير 
صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني و رعايت 

كليه جوانب اتخاذ شود.

ايجاد ۹۳۰۰ شغل ويژه معلولين 
توسط بنياد بركت

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام با اشاره 
به راه اندازي 3 هزار و 3۰۰ شغل براي معلولين، از ايجاد 6 
هزار شغل جديد در سال جاري خبر داد. آيين بهره برداري 
از يك هزار و ۱۰۰ طرح اشتغال زايي بركت ويژه معلولين 
و انعقاد تفاهم نامه ايجاد اش��تغال براي 2 هزار معلول با 
همكاري بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام و سازمان 
بهزيستي كشور و آغاز رويداد »حركت با بركت« با هدف 
سرمايه گذاري در ايده هاي كارآفريني معلولين برگزار شد.  
مديرعامل بنياد بركت در اين مراسم با اشاره به بهره برداري 
از يك هزار و 3۰۰ طرح اشتغال زايي ويژه معلولين گفت: 
افتتاح اين تعداد طرح اشتغال زايي اجتماع محور ايجاد 3 
هزار و 3۰۰ فرصت شغلي را براي معلولين سراسر كشور به 
دنبال داشته است. اميرحسين مدني تصريح كرد: حجم 
كل سرمايه گذاري براي راه اندازي يك هزار و ۱۰۰ طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور ويژه معلولين يك هزار ميليارد 
ريال است. همچنين ۴۰۰ طرح ثبت شده جديد نيز در 
دست بررس��ي اس��ت. وي با تاكيد بر حمايت از اشتغال 
خانواده هاي تحت پوش��ش سازمان بهزيستي ادامه داد: 
براي س��ال جاري نيز اجراي 2 هزار طرح اش��تغال زايي 
اجتماع محور در روستاهاي 35۰ شهرستان هدف بنياد 
بركت براي حمايت از خانواده هاي تحت پوشش سازمان 
بهزيستي هدف گذاري شده است. به گفته مديرعامل 
بنياد بركت، اولويت اين طرح ها ايجاد اش��تغال براي 
معلولين و خانواده هاي داراي عضو معلول است. مدني 
خاطرنشان كرد: اجراي اين دو هزار طرح اشتغال زايي 
اجتماع محور باعث ايجاد 6 هزار فرصت شغلي براي 
معلولين و خانواده هاي داراي عضو معلول خواهد شد. 
وي افزود: براي تحقق اين تعداد فرصت شغلي 2 هزار و 
7۰۰ ميليارد ريال سرمايه گذاري در مناطق روستايي 
كشور انجام مي شود. مديرعامل بنياد بركت در تشريح 
رسته هاي شغلي ايجاد شده براي معلولين اظهار داشت: 
دامپروري، خدمات فني، پرورش دام سنگين، توليد 
كيف و كفش و پوش��اك، صنايع دستي توليد فرش 
دستباف و پرورش طيور بيشترين سهم را از مشاغل 

بنياد بركت به خود اختصاص مي دهند.

  از اعزام بيمارستان سيار
 تا اكسيژن ساز و اقالم بهداشتي

درپي افزايش چشمگير ابتال به ويروس كرونا در استان 
سيس��تان و بلوچس��تان محموله ويژه امدادي ستاد 
اجرايي فرمان امام به اين اس��تان اعزام شد. ظهر ديروز 
طي مراسمي باحضور رييس ستاد اجرايي فرمان امام، 
محموله ويژه امدادي و اضطراري ضدكرونايي شامل انواع 
اقالم بهداشتي و تجهيزات پزشكي براي كمك به مردم 
سيستان و بلوچستان به اين استان ارسال شد. محمد 
مخبر در حاشيه اين برنامه گفت: به دنبال اعالم وزارت 
بهداشت درخصوص آغاز موج جديد شيوع كوويد ۱9 در 
كش��ور و اعالم نياز براي تجهيزات در مناطقي از استان 
سيستان و بلوچستان، محموله بسيار ويژه اي به ارزش 
حدودي 2۰ ميلي��ارد تومان رااز ام��روز به اين مناطق 
ارس��ال و اعزام مي كنيم. رييس س��تاد اجرايي فرمان 
امام در خصوص جزييات اين محموله گفت: 2 ميليون 
ماسك، 3 هزار ليتر مواد ضدعفوني كننده، 5۰ هزار كيت 
تشخيص، ۱۰۰ هزار بسته معيشتي و پروتئيني، 5۰ عدد 
تي  وپس، يك عدد اكسيژن س��از بيمارستاني به ارزش 
2.5ميلياردتومان، ۱3۰۰ گان پزشكي و جراحي، 3۰۰۰ 
دوز داروي ضدكروناي رمدسيوير بخشي از اين محموله 
مي باشد. مخبر خاطرنشان كرد: همچنين بزرگ ترين و 
مجهزترين بيمارستان سيار كشور نيز كه توسط ستاد 
اجرايي فرمان امام ساخته شده با امكاناتي نظير اتاق عمل، 
بستري بيمار، داروخانه، آزمايشگاه، راديولوژي و تجهيزات 
دوراپزشكي و قسمت مختص بيماران تنفسي و كرونايي 

امروزصبح به سيستان و بلوچستان اعزام مي شود.

 پيگيري تسريع زمان واكسيناسيون 
پرسنل شركت بهره برداري مترو

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران وحومه با تاكيد بر حساسيت و ضرورت 
ارايه خدمات شايس��ته به ش��هروندان توسط مترو در 
پايتخت و با هدف قطع زنجيره كرونا گفت: با پيگيري هاي 
متعددي كه انجام شد، با درخواست تسريع در اجراي 
واكسيناسيون پرسنل امور ايستگاه ها و راهبران شركت 
بهره برداري متروي تهران  وحومه موافقت شد. به گزارش 
مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه علي عبداله پور افزود: براس��اس 
اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهم 
حمل و نقل عمومي در انتقال و توس��عه چرخه كرونا 
ويروس بيش از 26 درصد است، از اين رو فعاليت پرسنل 
امور ايستگاه ها و راهبران قطار از مشاغل هايي است كه 
در معرض خطر ابتال به اين ويروس است چرا كه به رغم 
رعايت همه پروتكل هاي بهداشتي در اين بخش، اما به 
علت تماس مستمر با مسافران، شاهد ابتالي تعداد زيادي 
از پرسنل به كرونا و متاسفانه فوت همكاران هستيم. وي 
با تاكيد بر اينكه ارايه خدمات توس��ط ناوگان حمل و 
نقل عمومي به خصوص مترو امروز براي پايتخت امري 
مهم و اجتناب ناپذير است تصريح كرد: به دليل ارتباط 
مستقيم همكارانم با تعداد زيادي از شهروندان به عنوان 
مسافر و نقش آنها در كنترل چرخه انتقال ويروس بايد 
هرچه زودتر براي واكسيناسيون آنها مساعدت انجام 
شود. عبداله پور خاطرنش��ان كرد: پرسنل متروي 
تهران و حومه از سرمايه هاي اصلي شركت هستند 
و همانطور كه در مراسم افتتاح دو ايستگاه شهرك 
آزمايش و مدافعان سالمت در خطوط 6 و 7 متروي 
تهران؛ دكتر هاشمي معاون حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران از رييس جمهور درخواست اولويت 
ق��رار گرفتن رانندگان حوزه حم��ل و نقل عمومي 
شهرداري تهران براي دريافت واكسن را داشتند؛ با 
پيگيري هايي كه انجام شد با اينكه موافقت تسريع 
در اجراي واكسيناسيون پرسنل شركت بهره برداري 
متروي تهران  وحومه را گرفته ايم، اما همچنان اين 
موضوع را دنبال مي كنيم تا هرچه زودتر محقق شود.

توليد خودرو از برنامه صمت عقب ماند

رييس مجمع تشكل هاي دانش بنيان ايران: 

تصويب اوليه واردات مشروط خودرو 

پشت درهاي بسته نمي توان نسخه شفابخش پيچيد
نخستين نشست بررسي راهكارهاي رفع موانع توليد در 
دولت سيزدهم از سلسله نشست هاي اقتصاد مقاومتي در 
دولت سيزدهم توسط مركز شتابدهي صادرات اتاق ايران 
برگزار شد.   در اين نشست، افشين كالهي، رييس مجمع 
تشكل هاي دانش بنيان ايران با بيان اينكه حاكميت به 
درس��تي تصميم گرفت تا براي فاصله گرفتن از حوزه 
نفتي و درآمدهاي آن اكوسيس��تم مناسبي ايجاد كند، 
گفت: يكي از بخش هاي انگشت شماري كه در سال هاي 
اخير فعاليت هاي ارزش��مندي انجام داده اكوسيستم 
دانش بنيان كشور اس��ت. كالهي اظهار كرد: اما به نظر 
مي رسد گام دوم اين است كه شركت هاي دانش بنياني 
كه تاكنون در يك فضاي گلخانه اي رشد كرده اند را وارد 

فضاي ملي و بين المللي كرده و در GDP كشور سهمي 
براي ش��ان در نظر بگيريم. وي با بيان اينكه براي تحقق 
اين امر با چالش هاي��ي مواجه هس��تيم، تصريح كرد: 
تعامالت بين المللي به دليل تحريم و مشكالت ناشي از 
آن، بر بازارهاي صادراتي، سرمايه گذاري هاي خارجي و 
دسترسي به فناوري هاي نوين تاثير منفي گذاشته است.

كالهي بيان كرد: مساله ديگر اينكه، شركت ها در فضاي 
مناسبي كه از آنها حمايت مي شود، رشد مي كنند اما به 
محض اينكه مي خواهند وارد فضاي اقتصادي كش��ور 
ش��وند به مش��كالت عديده اي برخورد مي كنند كه 
اميدوارم در دولت س��يزدهم اين موانع برطرف شود. 
كالهي تامين سرمايه را از ديگر چالش هاي موجود بر 

سر راه فعاليت اين شركت ها دانست و گفت: شركت هاي 
دانش بنيان در مس��ير فعاليت خود از حمايت هايي در 
قالب وام و تسهيالت بهره مي گيرند اما، اين همه ماجرا 
نيست چراكه ارتباط ميان هلدينگ ها و استارت آپ ها 
به خوبي برقرار نشده كه وظيفه اتاق ايران برقراري اين 
تعامالت است. وي مشكالت رگوالتوري ها، عدم وجود 
قوانين و در برخي موارد وجود قوانين مضاعف را از ديگر 
چالش هاي فعاليت كس��ب و كارها در اين اكوسيستم 
دانست و افزود: از دولت سيزدهم انتظار مي رود امنيت 
اقتصادي ب��راي فعاالن اقتصادي، ثب��ات در قوانين و 
فعاليت ه��اي فعاالن اقتصادي را در دس��تور كار خود 
قرار دهد. كالهي اضافه كرد: ضمن اينكه الزم است در 

ادامه فعاليت دولت فعلي سياست جايگزيني واردات با 
استراتژي تمركز بر مزيت هاي نسبي و رقابتي به منظور 
كسب ارزش افزوده بيشتر، مورد توجه قرار گيرد. وي 
با بيان اينكه در حال حاضر اكوسيس��تم دانش بنيان 
در كش��ور فعال شده اما هنوز جهت گيري مشخصي 
راجع به آن نداريم، تصريح كرد: اينكه بخواهيم همه 
فعاليت هاي اقتصادي را در داخل كشور انجام دهيم، 
خالف علم اقتصاد است. از اين رو، در دولت سيزدهم 
بايد بين دولت و نهادهاي صنفي ديالوگ برقرار شود تا 
بتوانيم با كمك يكديگر مشكالت موجود را حل كنيم. 
چراكه، پش��ت درهاي بس��ته نمي توان براي فعاالن 

اقتصادي نسخه شفابخش پيچيد.

۱۸۲ دستگاه امريكايي و باالي ۲۵۰۰ سي سي فرصت ترخيص نيافتند

بالتكليفي ۲۲۴۹ خودرو در گمرك
تعادل|

 وضعيت خودروه��اي ترخيصي و مان��ده در گمرك 
تشريح شد. براساس اعالم گمرك، از ۱2 هزار دستگاه 
خودرويي كه در س��ال هاي اخير در گم��رك دپو و به 
صورت مرحله اي تعيين تكليف شد، همچنان 22۴9 
دس��تگاه بالتكليف مانده اند. همچنين تازه ترين آمار 
اعالمي درباره آخرين وضعيت خودروهاي دپو ش��ده 
در گمرك از س��وي معاون فني گم��رك ايران، بيانگر 
اين اس��ت كه همچنان خودروهاي ورود ممنوع مانند 
امريكايي و باالي 25۰۰ سي سي، فاقد ثبت سفارش يا 
برخي كه داراي پرونده قضايي هستند در گمرك مانده 

و خاك مي خورند. 

    كدام خودروها فرصت ترخيص نيافتند؟ 
طبق آمار، تعداد خودروهاي دپو ش��ده در گمرك بالغ 
بر ۱2 هزار دستگاه بود كه به دليل تغيير ضوابط واردات 
خودرو، ممنوعيت ثبت س��فارش و ممنوعيت واردات 
خودرو و همچنين تحوالت سياست هاي ارزي امكان 
ترخيص پيدا نكردند؛ تا اينكه پس از رايزني هاي بسيار 
در دي ماه س��ال ۱397 هيات دولت تحت ش��رايطي 

با ترخيص اين خودروها موافقت كرد و براس��اس آن، 
مدت زمان چهار ماهه  )تا ارديبهش��ت  ۱398( تعيين 
شد. پس از آن دوباره دو ماه ديگر هم تمديد شد. به هر 
صورت عمده اين خودروها قبل از ممنوعيت و با انجام 
ثبت س��فارش كه مجوز وزارت صمت بود به گمرك و 
بنادر رسيده و حقوقي را براي وارد كننده ايجاد مي كرد 
كه با خود حواشي بسياري به همراه داشت و به دنبال 
رايزني هاي صورت گرفته بين دس��تگاه هاي ذيربط و 
درخواست صاحبان كاال، هيات دولت طي چند مرحله 
با ترخيص اين خودروها موافقت كرد كه آخرين مرحله 
در سال گذشته بود و در 26 شهريورماه به پايان رسيد 

ولي همچنان بخشي از آنها بالتكليف باقي ماند.
طبق آمار اعالمي معاون فني گمرك ايران از ۱2هزار و 
26۱ خ��ودرو وارداتي، ۱۰ هزار و ۱2 دس��تگاه در چند 
مرحله ترخيص شده و 22۴9 دستگاه باقي مانده است. 
اين در حالي اس��ت كه در مرحل��ه اول و با مجوز هيات 
دولت از نيمه دي ماه ۱397 تا ارديبهش��ت ماه ۱398 
مهلتي تعيين شد تا صاحبان كاال طبق شرايط تعيين 
شده نسبت به تعيين تكليف خودروها اقدام كنند كه باز 
ديگر تا تيرماه تمديد شد و در پايان مهلت تعيين شده 

6653 دستگاه خودرو به همراه 5۰۰ دستگاه آمبوالنس 
در اين فاصله ترخيص شد. بعد از آن ديگر زماني تمديد 
نشد تا اينكه در 29 بهمن ماه ۱398بار ديگر اين مجوز 
از سوي هيات دولت صادر و در فرصت سه ماهه تا پايان 
ارديبهشت ماه۱399 امكان ترخيص وجود داشت كه آمار 
ارايه شده از سوي معاون فني گمرك حاكي از آن است 
كه 2859 دستگاه خودرو نيز در اين مدت ترخيص شد 
كه ۱۰۰۰ دستگاه مربوط به كرمان موتور، 3۴۰ دستگاه 
براي س��اير اش��خاص كه قبال آنها را اظهار كرده بودند، 
۱7۰ دس��تگاه اظهار و ترخيص، ۱۴5 دستگاه مربوط 
به خودروهاي منطقه آزاد اروند، چهار دستگاه سهميه 
جانبازان و ۱2۰۰ دس��تگاه هم ب��ا حكم مرجع قضايي 
ترخيص شدند. اما مابقي خودروها باقي ماندند تا اينكه 
بار ديگ��ر مصوبه در خرداد ماه ۱399 به مدت س��ه ماه 
تمديد و در پايان شهريور اين زمان به اتمام رسيد، اما در 
نهايت باز هم بخشي از خودروها كه تعداد آن به 22۴9 
دستگاه مي رسد از گمرك و بنادر ترخيص نشده است. 
طبق اعالم ارونقي، از خودروهاي دپو مانده در گمرك، 
5۱ دستگاه قبال اظهار ولي پروانه نشده بود، 73 دستگاه 
خودروي سفارش امريكا و 9 دستگاه خودروهاي باالي 

25۰۰ سي س��ي كه در گمرك خرمشهر و منطقه آزاد 
 اروند است، همچنين ۱۰۰ دستگاه باالي 25۰۰ سي سي 
كه در سال ۱393 وارد و بخشي از آن مربوط به تسهيالت 
جانبازان بوده و ۱۰89 دستگاه داراي پرونده قضايي كه 
براي بخشي از متهمان پرونده دادنامه مبني بر ترخيص 

خودرو صادر شده است.

    ۹۲۷ خودرو منتظر ثبت سفارش است
در بين خودروهاي باقي مانده، 927 دس��تگاه فاقد ثبت 
سفارش و به گمرك اظهار نشده اند كه همگي زير 25۰۰ 
سي سي است يعني با باز شدن ثبت سفارش امكان ورود 
به كش��ور را خواهد داشت. اما در مورد خودروهاي باالي 
25۰۰ سي سي و امريكايي نيز با توجه به ممنوعيت ورود 
اين خودروها امكان وارد شدن به كشور يا حتي مناطق آزاد 
را ندارند كه تعداد آنها در مجموع به ۱82 دستگاه مي رسد. 
در يك سال اخير بحث تعيين تكليف اين خودروهاي باقي 
مانده بسيار مطرح بوده و رايزني هايي بين دستگاه هاي 
مربوطه از جمله گمرك ايران، س��ازمان اموال تمليكي، 
سازمان ملي استاندارد و البته رياست جمهوري صورت 
گرفت ولي همچنان تكليف اين خودروها مشخص نيست.
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خبرروز

۱۱۱ نفر ديگر بر اثر كرونا فوت كردند
۱۱۱ بيمار كوويد۱۹ ديگر جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري در كش��ور به ۸۴ هزار و ۶۲۷ نفر 
رس��يد. تاكنون دو ميليون ۹۱۴ هزار و ۸۳۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند و سه هزار و ۲۰۷ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تح��ت مراقبت قرار دارند و مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كش��ور به س��ه ميليون و ۲۴۱ هزار و ۳۷ نفر رس��يد. تاكنون ۲۳ ميليون و ۸۸۸ هزار و ۸۶۱ آزمايش تشخيص 
كوويد۱۹ در كش��ور انجام شده است. همچنين ۸ هزار و ۳۴۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار 

و ۱۲۰ نفر از آنها بستري شدند.

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

مواجهه با رمزارزها

بحران  در سيستان

هماهنگي هاي الزم در نظر گرفته شده است. با توجه 
به ارتباط موضوع رمزارزها با وزارتخانه هاي ارتباطات، 
نيرو، اطالعات، اقتصاد و ساير بخش ها و حوزه ها مانند 
بانك مركزي و... ضروري است كه موضوع از جنبه هاي 
مختلف بررسي و وظايف هر بخشي در آن تعيين شود.

معتقدم هر گونه مواجهه سلبي با پديده هاي نويني از 
نوع رمزارزها باعث محروميت كشور از ظرفيت هاي 
احتمالي اين پديده ها خواهد شد. اقتصاد ايران هم با 
توجه به ابعاد مختلف موضوع بايد تالش كند تصوير 
ش��فافي از فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها را در يك 
بس��تر قانوني فراهم كند. در شرايط فعلي بسياري 
از فعاالن اين حوزه به طور غير رس��مي و غيرقانوني 
اقدام به اس��تخراج رمزارزها با استفاده از انرژي ارزان 
داخلي مي كنند. از س��وي ديگر نه مالياتي براي اين 
فعاليت اقتصادي پرداخت مي شود و نه نظارت هاي 
الزم بر اين نوع فعاليت ها اعمال مي شود. تعيين نقشه 
راه قانوني مي تواند مشكالتي كه در اين حوزه ايجاد 
شده را پوشش دهد و شفاف س��ازي الزم را به وجود 
بياورد. الزمه اين برنامه ريزي ها پرهيز از حاشيه سازي 
و فضاسازي هاي غير واقعي است. بايد اجازه داده شود 
تا موضوع از منظر كارشناس��ي و در بستر تخصصي 
بررسي و در خصوص آن تصميم گيري شود. برخي 
اطالع رساني هاي اخير تناس��بي با واقعيات ندارد و 
نمي تواند كمكي به برنامه ريزي ها و تصميم سازي ها 
كند. در نهايت از دل جلسات كارشناسي با تشكل هاي 
مرتبط، فعاالن اين حوزه و كارشناس��ان اقتصادي 
تالش خواهد شد تا بهترين تصميم كه هم متناسب با 
بهبود فضاي كسب و كار كشور باشد و هم اينكه منافع 

ايرانيان در آن لحاظ شده باشد، اتخاذ شود.

تا كي قرار اس��ت ب��ا ارايه اخبار اش��تباه و آمار غلط 
مردم را به اش��تباه بيندازيد و بعد هم از بي مباالتي 
آنها گاليه مند باش��يد. مس��ووالن محترم در عصر 
ارتباطات زندگي مي كنيم، حاال ديگر در دورترين 
نقطه كش��ور هم اگر اتفاق��ي رخ بدهد مردم مطلع 
مي ش��وند، حاال همه مي دانند كه اوضاع سيستان 
بحراني است، كرونا هر روز قربانيان بيشتري در اين 
استان مي گيرد و مردم هم به شدت به اقالم بهداشتي 
و البته امكانات درماني نيازمندند. به گفته استاندار 
سيستان و بلوچستان آمار ابتال و مرگ و مير روزانه 
در اين استان با كشور پاكس��تان كه ۲۲۰ ميليون 
جمعيت دارد برابري مي كند. چنين آمارهايي اگر 
بحران نيست، ش��ما نام آن را چه مي گذاريد؟ اغلب 
شهرهاي سيستان تنها يك بيمارستان دارند و البته 
بسياري از اين بيمارستان ها حتي دستگاه سي تي 
اسكن هم ندارند. اي كاش وزير بهداشت و درمان كه 
از شوق اعالم خبر توليد واكسن داخلي شب تا صبح 
بيدار بوده، براي جويا شدن از احوال مردم اين استان 
و وضعيت وخيمي كه دارند هم يك روز وقت بگذارد 

و سري به سيستان بزند.

مرمتگران آثار فرهنگي صاحب خانه صنفي شدند
انجمن صنفي سراس��ري مرمتگران 
آثار فرهنگي و هنري بعد از ۱۲ سال 
پيگيري و برنامه ريزي تشكيل و اولين 
مجمع عمومي آن ام��روز به صورت 
مجازي برگزار ش��د. به گزارش روابط 
عمومي پژوهشگاه ميراث فرهنگي و 
گردشگري، فتح اهلل نيازي مرمتگر و 
نماينده هيات موسس انجمن صنفي 

مرمتگ��ران آثار فرهنگي و هنري ش��نبه ۱۲ تير 
۱۴۰۰ ب��ا اعالم اين خبر گفت: با وجود پيش��ينه 
بي��ش از ۵۰ س��اله حفاظت و مرم��ت در ايران و 
حضور بيش از ۶۰۰۰ مرمتگر در كشور متأسفانه 
هم اكن��ون تعداد اندك��ي از اين اف��راد در بخش 
دولتي مش��غول به كار هستند و مابقي به صورت 

مرمتگر ش��خص حقيقي و پيمانكار 
فعاليت مي كنند. او خاطرنشان كرد: 
از سويي نبود ساز و كاري تعريف شده 
براي تخصص مرمت اشيا و آرايه هاي 
معماري به عنوان يك ش��غل و حرفه 
شناخته شده و مستقل، باعث فعاليت 
برخي اف��راد غيرمتخص��ص در اين 
حوزه و بيكار ماندن و فراموش شدن 

متخصصان اين رشته شده است. 
كارش��ناس پژوهش��كده حفاظ��ت و مرمت آثار 
فرهنگي –تاريخي اظهار كرد: به منظور ساماندهي 
و دفاع از حقوق صنفي مرمتگران بعد از ۱۲ سال 
پيگيري و برنامه ريزي س��رانجام مرمتگران آثار 

تاريخي- فرهنگي صاحب خانه صنفي شدند. 

ثبت ساعتي ۱۶ تولد و ۹ فوتي در سال گذشته 
و  مديري��ت  س��ازمان  ريي��س 
برنامه ريزي اس��تان تهران با اش��اره 
به ثب��ت بيش از ۱۴۲ ه��زار والدت 
در اس��تان تهران طي سال ۱۳۹۹ از 
كاهش ۳۰ درص��دي والدت  در بازه 
زماني پنج سال از ابتداي سال ۹۵ تا 
پايان ۹۹ خبر داد. مس��عود شفيعي 
در تش��ريح آمار والدت در اس��تان 

تهران گفت: طبق آمار ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ 
تعداد۱۴۲ هزار و ۹۵۹ والدت در اس��تان تهران 
ثبت ش��ده است به اين معنا كه در هر ساعت ۱۶ 
تولد داشتيم. همچنين سن مادران در ۵۸ درصد 
والدت ها در سال گذشته در استان تهران باالي 
۳۰ سال بوده كه باالرفتن سن ازدواج و تاخير در 
فرزندآوري را نشان مي دهد. او با اشاره به ميزان 

فوتي ها در سال گذشته افزود: ميزان 
فوتي ها در سال ۹۹ به طور ميانگين 
هر ساعت ۹ فوتي بوده كه در مجموع 
متاسفانه در سال گذشته ۸۰ هزار و 
۶۵۰ نفر از هموطنانمان را از دس��ت 
داده ايم. از اين ميزان فوتي ۵۷ درصد 
م��ردان و ۴۳ درصد زن��ان بوده اند و 
بيشترين گروه س��ني فوت شدگان 
مربوط به افراد باالي ۶۵ س��ال اس��ت. شفيعي 
درباره رشد طبيعي جمعيت طي سال هاي ۹۵ تا 
۹۹ نيز تاكيد كرد: رشد طبيعي جمعيت استان 
از ۱.۱۱ در سال ۹۵ به ۰.۴۵ در سال ۹۹ رسيده 
است كه اين كاهش رشد طبيعي جمعيت، زنگ 
خطري براي سالمندي استان تهران در سال هاي 

آينده است.

جنگل هاي ايران، در حال سوختن است

بيش از ۱500 هكتار در آتش 
گليماندگار|

 آت��ش در دل جنگل ها افت��اده، فرقي 
نمي كند ش��مال يا جنوب آنچه مهم 
است از بين رفتن محيط زيس��تي است كه ما بايد 
امانتدار آن مي بوديم و براي نس��ل هاي بعدي به جا 
مي گذاشتيم، اما حاال همه چيز تغيير كرده. هر روز 
خبر آتش س��وزي در گوشه اي از جنگل هاي كشور 
به گوش مي رس��د. بيش از ۱۵۸۲ هكتار از اراضي 
حفاظت ش��ده و تحت مديريت س��ازمان حفاظت 
محيط زيست از ابتداي س��ال جاري تاكنون دچار 
آتش سوزي شدند، اين درحالي است كه همه محيط 
بانان، همياران محيط زيست و مردم خير، آماده باش 
هستند تا هنگام بروز آتش س��وزي با همه قوا براي 
نجات طبيعت اقدام كنند. بر اس��اس آمار به دست 
آمده تا روز ۳۱ خرداد ماه، ۱۴۵۲.۹۲ هكتار از اراضي 
چهارگانه و حفاظت شده دچار آتش سوزي شدند و 
بيشترين ميزان منطقه گرفتار شده در آتش سوزان، 

مربوط به استان فارس است.
به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، رييس 
گ��روه برنامه ريزي و پش��تيباني تجهيزات مناطق 
حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست درمورد 
وضعيت مناطق حفاظت شده، با بيان مطلب فوق 
اظهار كرد: بر اساس آمار ارايه شده امروز، ۱۳۰ هكتار 
از اراضي تحت مديريت س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت نيز در مازندران دچار آتش سوزي شد و با 
درنظر گرفتن اين آمار و آتش س��وزي در ميانكاله، 
ح��دود ۱۵۸۲ هكتار از اراضي م��ورد بحث گرفتار 

آتش شده است.

    تامين اعتبار براي تامين تجهيزات
رضا حس��ن هراتي با بيان اينكه بيش��ترين ميزان 
آتش سوزي ها در سال جاري مربوط به استان فارس، 
ميانكاله و كردستان است، درمورد نحوه مهار آتش 
گفت: نسبت به سال گذشته مهار آتش سوزي بسيار 
بهتر صورت گرفته است؛ هماهنگي هايي نيز با وزارت 
دفاع در راستاي تامين بالگرد در صورت نياز، صورت 

گرفته است.
او با اشاره به تخصيص اعتبار به استان ها براي تامين 

تجهيزات مورد نياز در راستاي مهار آتش سوزي ها 
گفت: اعتبار به استان ها داده شده و اكنون در حال 
خريد و انجام كارهاي مناقصه و... هس��تند؛ ما هم 

پيگير هستيم تا تجهيزات زودتر تامين شود.
رييس گ��روه برنامه ريزي و پش��تيباني تجهيزات 
مناطق حفاظت ش��ده س��ازمان حفاظت محيط 
زيست با اشاره به ياري همياران محيط زيست نيز 
تصريح كرد: همياران، مردم هستند و در منطقه وقتي 
آتش سوزي صورت مي گيرد براي مهار آتش كمك 
مي كنند؛ امسال با سازمان مديريت بحران، با توجه 
به قوانين مشورت و براي س��ازمان دهي نيروهاي 
مردمي و تش��كل هاي مردمي اق��دام كرديم، مقرر 
شد كه برنامه ريزي الزم در اين زمينه صورت بگيرد.

حس��ن هراتي ادامه داد: جلس��اتي در هفته آينده 
برگزار ش��ود كه براي آموزش نيروه��اي مردمي از 
طريق فرمانداري ها و استانداري ها برنامه ريزي شود 
تا بتوانيم از مش��اركت مردمي براي اطفاي حريق 
در اراضي ملي يا اراضي مرتبط با س��ازمان حفاظت 

محيط زيست استفاده كنيم.

    آموزش محيط بانان 
براي كنترل هوشمند پارك گلستان

رييس گ��روه برنامه ريزي و پش��تيباني تجهيزات 
مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست 
همچنين با اش��اره به تالش س��ازمان براي كنترل 
هوش��مند مناطق حفاظت ش��ده، گفت: بخشي از 
پارك گلستان با توجه به سابقه ۱۰ ساله آتش سوزي 
در منطقه انتخاب شد تا هوشمند سازي به صورت 

پايلوت در آن صورت گيرد.

حس��ن هراتي با بيان اينكه پيمانكاران در منطقه 
مستقر ش��دند و همكاران پارك گلس��تان در كنار 
آنها آموزش مي بينند ك��ه چگونه كار كنند، گفت: 
اكنون با تالش پيمان��كار و وزارت ارتباطات، نقاط 
ضعف و نقص ها شناسايي و بررسي مي شود تا رفع 
نواقص صورت گيرد. هم��كاران ما نيز در اين مدت 
آموزش چگونگي بهره برداري از سيستم را مي بينند. 
نماين��دگان وزارت ارتباطات با پيمان��كاران خود 
بررسي هاي نهايي را انجام مي دهند و آخرين مراحل 

تحويل را چك مي كنند.
او ادامه داد: سابقه ۱۰ سال آتش سوزي هايي كه در 
پارك صورت مي گرفت را بررسي كرديم و مشخص 
ش��د كه در محدوده كنار ج��اده ترانزيتي گرگان - 
مش��هد كه از وس��ط پارك ملي گلستان مي گذرد، 

بيشترين آتش سوزي رخ مي دهد.
رييس گ��روه برنامه ريزي و پش��تيباني تجهيزات 
مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محيط زيست 
تصريح كرد: اين محدوده از تنگه راه تا تونل دش��ت 
و حدودا ۳۸ كيلومتر است و به عرض يك كيلومتر 
منطقه مذكور براي اجراي طرح هوشمند س��ازي 
در نظر گرفته شد. حسن هراتي با اشاره به استقرار 
دوربين ها و مركز مونيتورينگ در چهار محل گفت: 
دوربين ها و ۱۲۰ عدد سنسور در اين محدوده پخش 
هستند؛ اين سامانه بر اساس اينترنت اشيا و با استفاده 

از اپراتور كنترل مي شود.
او با اش��اره ب��ه به كارگيري اپراتورهاي ايرانس��ل و 
همراه اول براي ارسال اطالعات از طريق اينترنت به 
سرورهاي مركز پارك و جمع آوري اطالعات و ديتاها، 
يادآور شد: ضمن اينكه از طريق پيامك ها، سيستم 
به نفرات اصلي مثل مديركل اس��تان، فرمانداري، 
اس��تانداري و من هشدار مي دهد و به فرمانده يگان 
يا رييس اداره پارك پيامك ارسال مي شود تا سريعا 
اقدام كنند. رييس گروه برنامه ريزي و پش��تيباني 
تجهيزات مناطق حفاظت ش��ده سازمان حفاظت 
محيط زيس��ت خاطرنش��ان ك��رد: در صورتي كه 
مشكلي در اجراي پروژه در مرحله آزمايشي رخ ندهد، 
انتظار مي رود كه پس از تاييد مديركل استان به زودي 
افتتاحيه هوشمند سازي پارك گلستان برگزار شود.

گزارش

رويداد

ايلنا | 
اين مجلس هدفي جز پهن كردن فرش قرمز براي 
س��رمايه گذاران داخلي و خارجي نداشته و ندارد 

و نبايد انتظار زيادي از مجلس يازدهم داشت.
عبداهلل وطن خواه، فعال كارگري مستقل با بيان 
اين مطلب درباره اعتراضات كارگران صنعت نفت 
و گاز و در پاسخ به اين سوال كه چرا مجلس اقدامي 
براي كارگران انج��ام نمي دهد، گفت: نبايد توقع 
داشته باشيم كه مجلس در راستاي منافع طبقه 
كارگر حركت كند و به ياري كارگران بيايد. همين 
مجلس چن��د وقت پيش انواع و اقس��ام ترفندها 
را در راس��تاي محدود كردِن حق��وِق كارگران و 
ارزان سازي نيروي كار به كار برد، بنابراين چگونه 
مي توان انتظار داش��ت كه اقدامي براي كارگران 
انجام دهد؟  او تاكيد كرد: به مجلس اميدي نيست 
اما در عوض بايد چش��م اميدمان را به اعتراضات 
كارگري بدوزيم و اميدوار باشيم كه اين اعتراضاِت 
صنفي كارگري بتواند آنها را وادار كند كه پنبه ها 
را از گ��وش درآورند و بش��نوند ك��ه كارگران چه 
مي خواهند. آنها بايد بفهمند كه ديگر جايي براي 

نفس كشيدِن كارگران وجود ندارد. 
اين فعال مس��تقل كارگري با بي��ان اينكه از اين 
زاويه بايد به قضيه نگاه كنيم، گفت: البته من فكر 
مي كنم رفتار مجلس و دول��ت در قبال كارگران 
طبيعي اس��ت؛ آنها در واقع مناف��ع طبقه خود را 
دنبال مي كنند و به كارگ��ران كاري ندارند. اينها 

نمايندگان و منتخبين ما نيستند. 
وطن خواه گفت: آنها به اين فكر مي كنند كه مثال 
واحدي از فالن پيمانكار كه وابسته به فالن گروه 
بوده را بگيرند و به يكي از خودشان بدهند. واحدها 
همچنان به ثمن بخس فروخته خواهد شد و براي 
كارگران فرقي ندارد پيمانكاري از اين گروه بيايد 
يا از گروه ديگر، وضعيت آنها هيچ تغييري نخواهد 

كرد.  او با بيان اينكه مقاوله نامه هاي بنيادين كار 
در اي��ران علي رغم عضويت م��ا در ILO اجرايي 
نمي ش��ود، گفت: تا زماني كه كارگ��ران در ايران 
متشكل نيستند و اجازه تشكل مستقل از قدرت و 
دولت به آنها داده نمي شود، تا وقتي نمايندگانشان 
 را خ��ود انتخ��اب نمي كنن��د و ت��ا زمان��ي ك��ه 
مقاوله نامه ه��اي بنيادين كار مبتن��ي بر آزادي 
تش��كل بدون قيد و ش��رط اجرايي نمي ش��ود، 
نمي توان انتظار داشت مجلس براي ما كاري انجام 
دهد. تنها كاري كه آنه��ا مي كنند تنگ تر كردِن 
س��فره كارگران اس��ت. پس اگر بخواهيم به آنها 

چشم بدوزيم درواقع به بيراهه رفته ايم. 
اين فعال مستقل كارگري بيان كرد: قانون اساسي 
ما اجرا نمي ش��ود و ما هيچ ش��كايتي نكرده ايم. 
مناطق ويژه اقتصادي درست كردند و روز به روز 
وضع كارگران بدتر شد. پس بحث و اقدام آنها سر 

منافع كارگران نيست بحث اين است كه چه كسي 
سود ببرد و رانت بگيرد. مسووالن فقط مانورهاي 

كلماتي مي دهند و ديگر هيچ. 
وطن خواه در پاس��خ به اين سوال كه چرا مجلس 
به جاي حل كردن مش��كل كارگراِن پيمانكاري 
براي افزودِن مزايا و دس��تمزِد كارگران رس��مي 
تالش مي كند، گفت: آنها ظاه��را به هواي اينكه 
مي خواهند مش��كل كارگران را ح��ل كنند اين 
كار را انجام مي دهند اما يادمان باشد اين درواقع 
مس��اله انداختن بين كارگران است. درحالي كه 
همه كارگران در حال حاضر - رسمي و قراردادي 
يا به قول ش��ما پيمان��كاري - همه به ش��دت در 
مش��كالت فرو رفته اند. به هر حال مسووالن اگر 
مي خواهن��د كاري انجام دهند اص��ل ۴۴ قانون 
اساسي يا ماده ۴۰ و ۴۱ قانون اساسي را به ضرس 

قاطع اجرايي كنند. 

مجلس و دولت فقط منافع طبقه خود را دنبال مي كنند

ذرهبین

مش��اور حقوقي و پارلمان��ي معاونت ام��ور زنان و 
خانواده، از تدوين اليحه اي ب��راي اصالح مواد ۸۸، 
۸۹ و ۹۱ فصل دهم قانون مجازات اسالمي با عنوان 
»مجازات ه��ا و اقدامات تأمين��ي و تربيتي اطفال و 
نوجوانان« به منظور كاهش مجازات ها و بهره مندي 
و توجه بيش��تر از روش تربيتي و آموزشي خبر داد. 
اش��رف گرامي زادگان با بيان اينكه اليحه »اصالح 
مقررات ناظر بر مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان 
در قانون مجازات اس��المي« شامل گروه سني زير 
۱۸ سال مي شود، اظهار كرد: اين اليحه براي كليه 
كودكان و نوجوانان در كش��ور است. شمول اليحه 
فقط كودكان و نوجوانان هس��تند. اليحه در مورد 
اصالح مواد ۸۸، ۸۹ و ۹۱ قانون مجازات اس��المي 

مصوب ارديبهشت سال ۹۲ است كه جايگزين مواد 
قبلي خواهد ش��د . البته اميدواريم پ��س از ورود به 
مجلس شوراي اسالمي تصويب شود. مشاور حقوقي و 
پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهوري 
معتقد است كه معاونت امور زنان و خانواده، كودكان 

را در بخش مسووليت كيفري، به لحاظ سن، نيازمند 
حمايت خاص دانس��ته و از اين رو با توجه به حقوق 
كودكان، الزم ديد از مناف��ع عاليه كودكان زير ۱۸ 
سال س��ن به طور عام و كودكان دختر زير ۱۸ سال 
به طور خ��اص حمايت كند. اوبا بي��ان اينكه منافع 
عاليه كودكان و رعايت حقوق آنان در جرايم ارتكابي 
منجر به دغدغه ساليان متمادي حقوق كودكان بود 
كه اين اصالحيه با توجه به سياست هاي قوه قضاييه 
و اهميت به مجازات هاي جايگزين مهم است، افزود: 
تدوين كنندگان اين اليحه افراد باتجربه و متخصص 
در امر كودكان هس��تند كه در محاكم كودكان نيز 
داراي آراي مترقي و به روز هستند. آنها از دوستداران 
حقوق كودك و فعاالن اين حوزه به شمار مي روند. 

تدوين اليحه اي براي كاهش مجازات هاي كودكان مرتكب جرايم

برداشتگندمدرمازندران

عكسروز
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دوركاري ۷۰ درصدي كارمندان الزامي است
 مع��اون توس��عه مديري��ت و منابع 
اس��تانداري تهران با اش��اره به قرمز 
بودن شرايط پايتخت از الزامي شدن 
دوركاري ۷۰ درصدي كارمندان خبر 
داد. غالمرضا عباس پاشا بابيان اين 
مطلب كه مدي��ران مكلف به اجراي 
الزام اعالم ش��ده هس��تند، گفت: بر 
اساس اعالم وزارت بهداشت شرايط 

كرونايي كالن شهر تهران به رنگ قرمز تغيير پيدا 
كرده است و در اين شرايط دوركاري كارمندان 
بايد ب��ا جديت از س��وي دس��تگاه هاي اجرايي 

عملياتي شود.
 او اظه��ار داش��ت: در اي��ن خصوص بازرس��ان 
بصورت ميداني اوضاع حضور كارمندان را رصد 
مي كنند و با اداراتي كه اي��ن ميزان دوركاري را 

لحاظ نكنند برخورد مي شود. معاون 
استاندار تهران ادامه داد: در ماه هاي 
اخير نيز بازديدهاي خوبي از ادارات 
داش��تيم و بايد اعالم كرد كه بيش از 
۹۰ درص��د ادارات همراه هس��تند و 
اي��ن دوركاري را اجراي��ي مي كنند. 
 ب��ه گفت��ه او، در برخ��ي ادارات كه 
خدمات رساني براي مردم در اولويت 
است شايد به شكل ضعيف تري اجرايي شود اما 
بي��ش از ۹۰ درصد كارمندان اي��ن دوركاري را 
اجرايي مي كنند. عباس پاشا تاكيد كرد: از شنبه 
دوركاري كارمندان در شهر تهران تغيير كرده و 
بر اساس رنگ بندي جديد ۷۰ درصد كارمندان 
بايد دوركار باشند و تنها ۳۰ درصد كارمندان در 

محل كار خود حاضر خواهند بود.
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