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يادداشت- 1

زيرپوست برجام
نخست( اسناد و شواهد حاكي 
از آن است كه مذاكرات مرتبط 
با احياي برجام قبل از آغاز دور 
هفتم دچار نوعي سكون شده 
تا تصميمات اصل��ي و نهايي 
در پايتخت ه��اي طرف هاي 
مذاكره كننده اخذ ش��ود. در 
حال حاض��ر دو ط��رف روي 
خواسته هاي حداكثري خود پافشاري و تالش مي كنند تا 
امتيازات بيشتري را به دست بياورند. در اين ميان مطالباتي 
كه دو سوي معادله برجام در خصوص محتواي اين سند 
بين المللي مطرح مي كنند با هم متوازن نيست. به عنوان 
نمونه امريكايي ها در يك خواسته نامعقول اشاره مي كنند 
كه س��طح غني س��ازي هاي ايران بايد به زير 20درصد 
بازگردد، در حالي ك��ه ايران در حال حاضر در پروس��ه 
غني سازي باالي 60درصدي قرار دارد. ضمن اينكه امريكا 
معتقد است آژانس بايد دامنه نظارت هاي وسيع تري بر 
برنامه هسته اي ايران اعمال كند. ايران هم در نقطه مقابل 
بر اين نكته تاكيد موكد دارد كه تمام تحريم هاي برجامي و 
غيربرجامي بايد لغو شود. اينكه توازن و تعادل اين مطالبات 
متفاوت و در برخي موارد متضاد چگونه روي نقطه تعادل 
قرار خواهد گرفت، موضوعي است كه براي آگاهي از كم 

و كيف آن بايد همچنان منتظر روزهاي آينده بمانيم.
دوم( اگر قرار باش��د، زير پوس��ت مذاكرات هس��ته اي و 
مطالبات دو طرف را بر اساس اصول رياضي ترسيم كنيم، 
اين گونه است كه ايرانيان تصور مي كنند اگر غني سازي 
را به س��طح 20درصدي بازگردانند، 10 امتياز به طرف 
مقابل خواهن��د داد، اما چنانچه در براب��ر اين گام ايران، 
امريكا تنها تحريم هاي برجامي را لغو كند، 5امتياز نصيب 
ايران مي ش��ود. اين تعارض در مطالبات است كه باعث 
شده، هنوز مذاكرات به سرانجام مورد نظر طرفين نرسد. 
از سوي ديگر امريكا مي گويد، اگر قرار است، امريكا روند 
پايان دادن به تحريم هاي غيربرجامي را كليد بزند، ايران 
نيز بايد موضوعات غيربرجامي از جمله مسائل منطقه اي، 
توانايي هاي موشكي، آزادي زندانيان امريكايي در ايران و... 
را روي ميز گفت وگوهاي دو طرف قرار دهد. پاسخ ايران 
به اين درخواست ها، همواره منفي است، بنابراين امريكا 
نيز لغو تحريم هاي غيربرجامي را بالموضوع مي داند. اين 
تعارض��ات در مطالبات باعث ش��ده، گفت وگوها پس از 
پايان دور ششم، فريز شوند. در اين شرايط معتقدم روند 
گفت وگوها در اين دولت به س��رانجامي نخواهد رسيد و 
اين دولت سيزدهم است كه موضوع تداوم گفت وگوها را 
دنبال خواهد كرد. البته روشن است كه تصميم سازي هاي 
مرتبط با برجام در نهادهايي باالتر از دولت نهايي مي شود و 
آينده و روند دولت ها چندان در اين زمينه اثرگذار نيست. 
سوم( يكي از نگراني هاي جدي امريكا در خصوص تداوم 
مذاكرات، نزديك شدن ايران به نقطه گريز در توانايي هاي 
هس��ته اي اس��ت. برخي روايت ها حاكي از آن است كه 
دانش فني اي��ران در خصوص نقطه گريز هس��ته اي از 
8ماه به 3هفته كاهش پيدا كرده است. اين موضوع براي 
امريكا حياتي است و امريكا از هيچ تالشي براي جلوگيري 
از رس��يدن ايران به نقطه گريز روي گردان نيست. گفته 
مي شود، ممكن اس��ت روس ها و چيني ها مايل هستند 
كه ميانه موضوع را بگيرند و مساله را حل كنند. اما با توجه 
به پاس��خ منفي ايران به درخواست روس ها براي تمديد 
همكاري ه��اي ايران با آژانس به نظر مي رس��د، ايران در 
مرحله اي اس��ت كه تالش مي كند سرسختي بيشتري 
نشان دهد تا از اين طريق بتواند دستاوردهاي افزون تري 

از مذاكرات به دست آورد. 
چهارم( با اين توضيحات پرسش��ي كه مطرح است، آن 
اس��ت كه از منظر اقتصادي، ايران تا چه زماني مي تواند 
در برابر خواس��ته هاي نامعقول طرف مقابل بايس��تد؟ 
پاس��خ اين پرسش مش��خص خواهد كرد كه دورنماي 
گفت وگوهاي ايران با 1+4 و امريكا چه سرانجامي خواهد 
داشت. در شرايطي كه ايران به دنبال افزايش تاب آوري 
اقتصاد و معيشت خود است تا بتواند طرف مقابل را ناچار 
به پذيرش درخواس��ت هاي خود كند. در نقطه معكوس 
امريكايي ها نيز در حال س��نجش توانايي هاي اقتصادي 
ايران براي مقابله با تحريم ها هستند. قبال در يادداشتي 
در تع��ادل تاكيد كردم، امريكا اي��ران را 28خردادماه در 
باسكول قرار مي دهد تا ظرفيت هاي سياسي و اجتماعي 
ايران را مورد سنجش قرار دهد. در حال حاضر نيز امريكا 
در حال سنجش تاب آوري اقتصاد ايران در برابر تحريم ها 
اس��ت. مش��كالتي كه اخيرا در خصوص خاموش��ي ها، 
برخي اعتراضات كارگري و مش��كالت برآمده از گراني 
مسكن در كش��ور ايجاد ش��ده، امريكايي ها را دچار اين 
اشتباه محاسباتي كرده كه تاب آوري اقتصاد ايران دچار 

تكانه هاي شديدي شده است. 
پنجم( با عبور از مجموعه اين ارزيابي هاي تحليلي متفاوت، 
دولت جديد بايد بداند در برابر يكي از مهم ترين بزنگاه هاي 
اقتصادي و ارتباطي كشورمان در تاريخ معاصر قرار گرفته 
است. هر حركت اشتباه و نسنجيده اي مي تواند منافع ملي 
ايرانيان را با خدشه مواجه سازد و از سوي ديگر اتخاذ هر 
رفتار خردمندانه اي مي تواند منافع كشورمان را در مواجهه 
با 1+4 و امريكا بيش��تر تامين كند. از ميان اين مطالبات 
متعارض بايد روزنه اي به سمت تامين منافع پايان كشور، 
پايان تحريم هاي اقتصادي و بهبود مناسبات ارتباطي و 
اقتصادي با جهان پيراموني گشوده شود. ضرورتي كه براي 
آگاهي از ابعاد و زواياي گوناگون آن بايد همچنان منتظر 
روزها و هفته هاي آتي باش��يم تا مشخص شود سرانجام 

برجام چگونه رقم خواهد خورد.

محسن جليلوند

كاميونهادرگمركاتمرزيايرانوافغانستانمتوقفشدهاند

معطلي تجارت در مرز»دوغارون«

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

دولت جديد و نظام بازار آزادراستي آزمايي وعده احداث يك ميليون مسكن سيگنال منفي به اين سهام!
طي چند روز گذشته اخباري 
منتشرشده است كه در حال 
حاضر درباره تحوالت قطعي 
آن نمي ت��وان نظر قاطعي داد 
اما به نظر مي رسد در بلندمدت 
در مبادي صادرات��ي ايران به 
افغانستان با مشكالتي مواجه 
ش��ويم. محص��والت مهمي 
همچون محصوالت پتروشيمي جامد، اوره و سيمان كه 
به واسطه افغانستان از ايران صادر مي شوند ممكن است 
به دليل تحوالت فعلي با مشكل روبرو شوند. افغانستان 
بعد از عراق دومين كش��وري اس��ت ك��ه ما محصوالت 
خ��ود را از طريق آن صادر مي كني��م و تأخير در مبادي 
صادراتي مي تواند بر سهام شركت هاي بورسي مرتبط با 
اين محصوالت موثر واقع شود. در سنوات گذشته بيشتر 
رفتار هاي نسبت به مجامع عمومي از سوي سهامداران 
اين بود كه ترجيح مي دادند به دليل س��ختگيري هايي 
كه براي پرداخت سود صورت مي گرفت به مجامع ورود 
نكنند و اين يك الگوي رفتاري بود به همين دليل يكي از 
داليلي كه بازار به صورت زوج و فردي طي مي كند همين 
نكته است. همزماني وقايعي كه در مرز هاي شرق كشور رخ 
داد با قطعي برق صنايع نيز روي بازار اثر گذاشت. در كنار 
اين موارد رشدي كه بازار طي دو هفته اخير داشت موجب 
شد فروشندگان به ويژه صندوق هاي سرمايه گذاري سعي 
كنند با حاشيه سود حتي بسيار كم، نقدينگي خود را تأمين 
كنند. فضاي معامالت بازار يك شكل طبيعي دارد كه در 
پي افزايش ها كاهش مختصري هم به خود گرفته است. 
اين نشان از اين است كه رفتار حضور در مجامع برخالف 
ساليان گذشته هم موفقيت آميز بوده و هم يك بازدهي 
مناسب تر را رقم زده است. سال گذشته در همين زمان 
ش��اخص يك ميليون و ۷50 هزار واحد بود درحالي كه 
در حال حاضر يك ميليون و 2۷0 هزار واحد است و يك 
اُفت پي درپي داشتيم و به زمينه اي براي رشد و تعديالت 
رسيديم.   ادامه در صفحه 5

نخست( وعده هايي كه دولت 
جديد در خصوص ساخت يك 
ميليون مس��كن در هر س��ال 
و اح��داث بي��ش از 4 ميليون 
مسكن طي 4 سال مطرح كرده، 
باعث ب��ه وجود آم��دن دامنه 
وسيعي از مباحث مختلف در 
محافل اقتصادي و فعاالن حوزه 
مسكن شده كه ضروري اس��ت در خصوص اين وعده ها 
ارزيابي جامعي صورت بگيرد. به نظرم نكته مهمي كه در 
جريان تصميم سازي هاي حوزه مسكن بايد مورد توجه 
قرار بگيرد، مس��ائل كيفي و كمي در كنار يكديگر است. 
متاسفانه طي دهه هاي اخير، مساله مسكن در كشورمان 
تنها از جنبه هاي كمي مورد توجه قرار گرفته است و به ابعاد 
كيفي موضوع چندان توجهي نشده است. در واقع مهم تر از 
اينكه چه تعداد مسكن قرار است، ساخته شود، بايد به  اين 
پرسش پاسخ داده شود كه چه تعداد خانه با چه كيفيتي 
قرار است احداث شود؟ تجربه ساخت مسكن مهر حدفاصل 
سال هاي 84 تا 92 نشان داد كه ورود بدون مطالعه دولت ها 
به حوزه ساخت مسكن نه تنها دردي از مشكالت مسكن در 
كشورمان دوا نخواهد كرد، بلكه در بسياري از مواقع باعث 
افزوده شدن بر حجم مشكالت مردم نيز خواهد شد. ساخت 
مسكن بدون توجه به نيازهاي پيراموني آن مانند نيازهاي 
آموزش��ي، امنيتي، تفريحي، خدماتي و... هيچ كمكي به 
بهبود شاخص هاي رشد مسكن نكرد.  اي كاش دولت در 

آن س��ال هاي با آن حجم از سرمايه گذاري فكري اساسي 
براي نوسازي بافت هاي فرسوده مي كرد.

دوم( شكل گيري كانون هاي محلي حول و حوش اماكن 
ساخته شده ديگر موضوعي است كه بايد از قبل از خصوص 
آن فكر و انديشه شود. نبايد فراموش كرد، مخاطب اصلي 
طرح هاي انبوه سازي مسكن مردم دهك هاي پاييني جامعه 
و دهك هاي محروم هستند، براي اين مردم بايد به گونه اي 
برنامه ريزي شود كه در چشم انداز آينده بتوانند از اين خانه ها 
بهره ببرند و كانون زندگي خود را در اين محالت تازه بر پا 
كنند. اگر قرار باشد بيرون شهر و در مكان هايي كه امكانات 
خاصي ندارند مانند طرح هايي از جنس مسكن مهر پرديس 
در حاشيه تهران ساخته شود، بيشتر مشكل ساز خواهند بود 
تا گره گشا. اساسا مفهوم مسكن و محله در ميان خانواده هاي 
ايراني بسيار واجد اهميت است. بايد به گونه اي برنامه ريزي 
شود كه مردم در اين محالت احساس آرامش و امنيت كنند. 
در اين صورت است كه كانون هاي محلي در اين مناطق و 
شهرك ها شكل مي گيرند و روند رشد بر اساس يك نمودار 

معقول طي مي شود. 
سوم( مساله بعدي موضوع استفاده كشور از ظرفيت هاي 
مرتبط با زمين هاي دولتي است. در ايران دولت به عنوان 
مهم ترين زمين دار شناخته مي شود. ممكن است دولت در 
زمينه منابع نقدي با كمبودهايي مواجه باشد، اما در بخش 
مس��كن دولت ها ظرفيت هايي دارند كه مي ت��وان از اين 
ظرفيت ها براي بهبود صنعت ساخت و ساز و ايجاد تعادل 
در عرضه مسكن بهره برد.   ادامه در صفحه 3

مجموعه دستاوردهاي مديران 
و متولي��ان اقتص��ادي ارتباط 
مستقيمي با جهان بيني دارد كه 
اين افراد و جريانات در خصوص 
موضوعات اقتصادي و بنيادين 
از آن بهره مند هستند. ممكن 
نيست فردي كه اساسا اعتقادي 
به رقابتي كردن اقتصاد، مقابله با 
انحصار و بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني نداشته 
باشد، بتواند زمينه تحقق رشد باال در اقتصاد را فراهم كند. 
بنابراين در هنگام انتخاب افراد براي سپردن سكان هدايت 
نهادهاي اقتصادي بايد به اين موضوع توجه شود كه اين 
جهان بيني ها اس��ت كه تحوالت را مي آفريند. مهم ترين 
عناوين مورد بحث در مقوله توس��عه، ذهنيت توس��عه، 
اخالق توسعه و بي  طرفي متوليان است كه در نهايت رشد و 
توسعه را امكان پذير مي سازد. اين روزها كه اخبار متفاوتي 
در خصوص تركيب اقتصادي كابينه س��يزدهم و حضور 
افراد و جريانات مختلف در ساختار اجرايي كشور شنيده 
مي شود به نظرم ضروري است، تحليلگران و كارشناسان 
اقتصادي تصويري از چشم اندازهاي آينده اقتصاد كشور و 
بايدها و نبايدهايي كه در حوزه اقتصادي بايد مورد توجه 
قرار بگيرد، ارايه كنند. در واقع بايد مشخص شود اقتصاد 
ايران براي برون رفت از وضيعت دشوار فعلي چه مواردي را 
بايد مدنظر قرار دهد و چه نوع افراد و ديدگاه هايي در راس 
نهادهاي اقتصادي حضور داش��ته باشند. اقتصادي ايران 

در ش��رايطي قرار گرفته كه طي چهار دهه گذشته رشد 
اقتصادي متوس��ط صفر درصدي را تجربه كرده است. از 
سوي ديگر ش��اخص تورم نيز طي اين بازه زماني اعداد و 
ارقامي باالي 30 درصدي را ثبت كرده است. رشد نقدينگي، 
كاهش درآمد سرانه، توسعه پايه پولي و كاهش ارزش پول 
ملي از ديگر شاخص هاي اقتصادي است كه طي اين مدت 
دچار تكانه هاي پي در پي شده است. در يك چنين وضعيتي 
اقتصاد ايران اساسا ديگر فرصتي براي آزمون و خطا ندارد و 
بايد هرچه سريع تر تكليف خود را با توسعه پايدار مشخص 
كند. براي چش��م انداز حداقل دو گزاره بنيادين بايد مورد 
توجه دولت جديد قرار بگيرد. گزاره هايي كه بدون توجه 
به آنها، پشت سر گذاشتن مشكالت گذشته امكان پذير 
نخواهد بود. در وهله نخست در ابعاد داخلي حركت اقتصاد 
ايران به سمت رقابت بيشتر، انحصار كمتر و به  طور كلي 
س��وق دادن اقتصاد به سمت اقتصاد بازارمحور بايد مورد 
توجه قرار بگيرد. موضوع دوم نيز برداشته شدن تحريم هاي 
اقتصادي از گرده هاي اقتصاد ايران، بهبود مناسبات ارتباطي 
با جهان پيراموني و حل مشكل پيوستن به كنوانسيون هاي 
بين المللي است كه بايد هرچه سريع تر براي آنها فكر عاجلي 
شود. اين دو گزاره مهم ترين دستور كارهايي است كه بايد 
تيمي كه قرار است سكان هدايت اقتصاد ايران را به دست 
بگيرد، زمينه تحقق آنها را فراهم كند. نكته مهم ديگر آن 
اس��ت كه بايد ديد افرادي كه قرار است به عنوان متوليان 
اقتصادي كشور در دولت جديد به كار گماشته شوند با چه 
نوع جهان بيني انتخاب خواهند شد.   ادامه در صفحه 5

گزارش روز

آرژانتينپساز28سالقهرمانكوپاامريكاشد

جام آرژانتيني مسي طلسم شكن 
ليونل آندرس مسي، فوق ستاره اي كه تمامي عناوين تيمي 
و فردي را در دوران حرفه اي خود درو كرده بود اما تنها جاي 
يك عنوان در آن خالي بود و آن هم به دس��ت آوردن يك 
جام و افتخار با تيم ملي كش��ورش يعني آرژانتين بود. به 
گزارش فوتبالي، تمامي هواداران ليونل مسي و همچنين 
آرژانتيني ها، همواره نگاهي مقايسه اي ميان مسي و مارادونا 
داشته اند به طوري كه كوچك ترين جزئيات اين دو بازيكن 
را در كنار هم قرار مي دادند. به طور مثال پيش از فينال كوپا 
امريكا و زماني كه پاي مسي در بازي مقابل كلمبيا در نيمه 
نهايي اين تورنمنت زخمي شده بود، تصويري از پاي زخمي 
مارادونا هم منتشر شد و آن عكس كنار عكس پاي زخمي 
مسي قرار داده شد و اين دو با هم مورد مقايسه قرار گرفتند. 
تنها چيزي كه در مقايسه هاي ليونل مسي و ديگو آرماندو 
مارادوناي فقيد همواره مورد انتقاد آرژانتيني ها قرار مي گرفت 
و عملكرد مسي را زير سوال مي برد، اين بود كه ليونل مسي 
تاكنون به همراه تيم ملي آرژانتين در هيچ جام و تورنمنتي به 
قهرماني نرسيده بود. گفته ميشد كه مسي كاپيتان تيم ملي 
آرژانتين است و از او انتظار مي رود كه نقش يك رهبر را در تيم 

ملي بازي كند و بتواند مانند مارادونا اين كشور را به يك جام 
برساند و نام آرژانتين را دوباره در قله فوتبال جهان قرار دهد. 
مسي فينال هاي زيادي را تجربه كرد؛ از كوپا امريكا 200۷ 
تا جام جهاني 2014 و كوپا امريكا هاي 2015 و 2016 اما در 
تمام آنها ناكام ماند و آرژانتين شكست خورد تا بسياري به اين 
باور برسند كه لئو مسي در آرژانتين به يك طلسم شوم دچار 
شده است و هيچگاه نمي تواند يك قهرماني به همراه آرژانتين 
به دست بياورد. بد ترين فينال براي مسي فينال كوپا امريكا 
2016 بود كه مسي خودش در ضربات پنالتي مقابل شيلي، 
پنالتي اول را خراب كرد تا موجي از انتقادات به س��مت او 
روانه شوند. مسي در سال 2016 در آستانه خداحافظي از 
تيم ملي آرژانتين بود و به نظر مي رسيد كه خودش هم ديگر 
تسليم اين طلسم شده است اما در نهايت دوباره با وساطت 
اس��طوره هاي آرژانتيني و خواس��ت خودش به تيم ملي 
بازگشت و دوباره نقش كاپيتاني را در اين تيم بر عهده گرفت. 
كوپا امريكا 2019 يك تجربه نحس ديگر براي ليونل مسي 
بود. آنها در نيمه نهايي رقابت ها مقابل برزيل شكست خوردند 
و در بازي رده بندي هم ليونل مسي با گري مدل درگير شد و 

با كارت قرمز مستقيم داور از زمين بازي اخراج شد تا طلسم 
او در آرژانتين ادامه داشته باشد. مسي همواره گفته بود كه 
آرزو دارد به يك قهرماني به همراه تيم ملي آرژانتين برسد 
چرا كه اين تنها نقطه تاريك كارنامه حرفه اي او بود. بازيكني 
كه تمام عناوين باشگاهي را به دست آورده است و در حال 
حاضر 6 جايزه توپ طال دارد. كوپا امريكا 2021 همان جايي 
بود كه ديگر اين طلسم شكسته شد. مسي بامداد گذشته با 
پيروزي يك بر صفر آرژانتين مقابل برزيل در فينال رقابت ها 
توانست به قهرماني در اين رقابت ها برسد و اولين جام ملي 
دوران حرفه اي خود را به دست بياورد. از خوشحالي مسي 
پس از فتح اين جام مشخص بود كه يك بار سنگين از روي 

دوش او برداشته شده است چرا كه مسي روي يك صحنه، 
به ميله اي كه در آنجا تعبيه شده بود، تكيه داد و اصطالحا 
ژستي قهرمانانه گرفت؛ چرا كه او اكنون در تاريخ آرژانتين 
جاودانه شده است و تيم ملي كشورش را به قهرماني رسانده 
است. مسي در اين بازي ها بسيار تاثيرگذار بود و 4 گل به ثمر 
رسانده و 5 پاس گل داد تا نشان دهد كه مي تواند در نقش 
رهبر تيم هم ظاهر شود و به انتقاداتي كه در اين مورد بر او 
وارد بود، پاسخ بدهد. در اين روز ها كه قرارداد مسي با بارسلونا 
به پايان رسيده، همه هواداران او منتظرند تا ببينند تصميم 
بعدي او چيست و آيا يك قرارداد جديد با بارسلونا خواهد 

بست يا تصميم ديگري در سر دارد.

پيمان مولويعباس اكبرپورفردين آقابزرگي
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تعادل | ارزيابي ها نشان مي دهد، از سال 1393 
تا 1399، ميزان توليد برق به جز س��ال 139۷، 
در ساير س��ال ها همواره در حال افزايش بوده كه 
ميانگين رشد ساالنه توليد برق طي 5 سال منتهي 
به سال 1399 حدود 4 درصد است. مطابق آمارها، 
توليد برق در سال 1399 نيز حدود 341 ميليارد 
كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل از آن 
با افزايش حدود 4 درصدي همراه اس��ت. فروش 
داخلي برق نيز طي بازه مذك��ور همواره روندي 
صفحه 7 را بخوانيد افزايشي را طي كرده و ...  

 ميزانتوليد
 مصرفوتجارتبرق

ازسال۹۳تا۹۹چقدربودهاست؟

روحاني: 
بانك مركزي 
تعهدات ارزي 
را به تفكيك 

اعالم كند

روايت آماري 
هفت ساله از برق 

در نس�خه ابتداي�ي روز گذش�ته روزنامه 
»تعادل« مطلبي از جناب آقاي مسعود نيلي 
به اشتباه با عكس و عنوان آقاي فرهاد نيلي 
و تيتر» تغيير دولت و بزنگاه بودجه 1400 « 
منتشرشد كه محتواي آن برداشتي از كانال 
تلگرامي ايشان )برداشتي از گفت وگويي با 
هفته نامه تجارت فردا( بود. ساعاتي پس از 
پايان صفحه بندي و مشخص شدن اشتباه 
خبرنگار در ارسال مطلب، نسخه اينترنتي 
روزنام�ه بالفاصله تصحيح ش�د. روزنامه 
»تع�ادل« مرات�ب عذرخواهي خ�ود را از 
جناب آقايان مسعود و فرهاد نيلي و تمامي 

مخاطبين عزيز اعالم مي كند.

تصحيح و پوزش



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
در حالي كه رييس مجلس شوراي اسالمي در مكاتبه 
با رييس جمه��ور، از عدم تطابق ي��ك مصوبه هيات 
دولت در خصوص نرخ محاسباتي ارز ۴۲۰۰توماني 
خبر داده، رييس جمهور نيز از بانك مركزي خواسته 
كه با شفافيت، دقت و جزييات، ميزان تعهدات ارزي 
و تعهدات رفع شده را به تفكيك در سال هاي مختلف 
اعالم كند. اين نكات نشان مي دهد كه در پايان دولت 
روحاني، و شروع به كار دولت آقاي رييسي، مواضع 
سياسي نس��بت به هزينه ها، مخارج، سياست هاي 
ارزي و پولي و بانكي ش��دت گرفته و منتقدان دولت 
س��عي دارند كه انتقادهايي را مطرح كرده و نسبت 
به سياست هاي اعالم شده دولت و همچنين نرخ ها 
و مخ��ارج ايرادهايي را وارد كنن��د. در مقابل دولت 
نيز س��عي در شفاف سازي و توضيح علل سياست ها 
و نرخ گذاري ه��اي خود و اطالع رس��اني به تفكيك 
مصارف ارزي و بودجه اي را دارد.  .محمد باقر قاليباف 
در مكاتبه اي با رييس جمهور در خصوص جزو 1 بند 
و تبصره 7 قانون بودجه س��ال 1۴۰۰ كش��ور اعالم 
كرد، نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كاالي وارداتي 
به اس��تثناي كااله��اي اساس��ي، دارو و تجهيزات 
مصرفي پزش��كي در س��ال 1۴۰۰ در همه موارد از 
جمله محاس��به حقوق ورودي بر اساس برابري نرخ 
ارز اعالم شده بانك مركزي اي تي اس در روز اظهار و 
مطابق ماده 1۴ قانون امور گمركي مي باشد.بنابراين 
بند يك مصوبه هيات دول��ت در تاريخ ۲3 فروردين 
ماه س��ال جاري در خصوص تعيين حقوق گمركي 
و سود بازرگاني كاالهاي وارداتي در سال 1۴۰۰ كه 
بدون هرگونه تفكيك و براي تمام كاالهاي وارداتي 
نرخ ارز رس��مي ۴۲۰۰توماني را مبنا قرار داده است 
و نرخ س��امانه مبادله الكترونيك��ي را براي كاالهاي 

غيراساسي در نظر نگرفته مغاير قانون است.

     بانك مركزي تعهدات ارزي را
 به تفكيك اعالم كند

آقاي روحاني نيز در دويست و چهلمين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت بر ضرورت اعالم تعهدات 
ارزي تاكيد كرد. در ادامه جلس��ه نيز گزارش بانك 
مركزي از وضعيت رفع تعهدات ارزي صادركنندگان 
و واردكنندگان در س��ال هاي ۹7 و ۹۸ ارايه ش��د.بر 
اساس اين گزارش در سال ۹7، بالغ بر ۹۵ درصد ارز 
تامين ش��ده با نرخ ترجيحي براي كاالهاي اساسي 
و ديگ��ر واردات مورد نياز كش��ور، به ص��ورت كاال و 
خدمات به كش��ور وارد و رفع تعهد ارزي شده است 
و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزيرات و مراجع 
قضايي ارجاع شده اس��ت.رييس جمهور با اشاره به 
برخ��ي ابهامات و اظهارات درخص��وص دريافت ارز 
از سوي اش��خاص حقيقي و حقوقي و چگونگي رفع 
تعهدات آنان در فضاي عمومي و جامعه گفت: بانك 
مركزي مي بايس��ت با ش��فافيت، دقت و جزييات، 
ميزان تعهدات ارزي و تعهدات رفع شده را به تفكيك 
در س��ال هاي مختلف اعالم كن��د و در اين خصوص 
با توجه به ش��بهات مختلفي كه ايجاد ش��ده است، 

شفاف سازي كند.

     نوسان دالر صرافي
در ميانه كانال ۲۴ هزار تومان

روز يكش��نبه در بازار آزاد ارز، قيم��ت دالر ۲۴ هزار 
و ۹۵۰ تومان، قيمت ي��ورو ۲۹ هزار و 6۵۰ تومان و 
درهم امارات 6 هزار و ۸1۰ تومان اعالم ش��ده است. 
همچنين ب��ا اعالم هر اونس جهان��ي طال به قيمت 
1۸۰۸ دالر، قيمت طال و سكه كاهش يافت و قيمت 
طالي 1۸عيار هرگرم يك ميليون و 61 هزار تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 1۰ ميليون 
و 6۵۰ هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 1۰ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان، نيم سكه بهار 
آزادي ۵ ميليون و 6۵۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار 
آزادي 3 ميليون و 6۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي 

۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان، هر مثقال طال ۴ ميليون 
و ۵۹7 هزار تومان به فروش مي رسد. نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي نخس��ت 
سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲6 
هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط 
به مذاكرات هس��ته اي و... باعث عقب نشيني دالر از 
اين سطح قيمتي شده اس��ت. دالر مدتي است بين 
كانال ۲3 تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است.به اعتقاد 
كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوس��انات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و 
بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند 
مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران ش��ود و امكان 
كاهش چش��م گير قيمت ارز وجود ن��دارد و نهايتا 
دالر در كانال ۲3-۲۲ هزار تومان جا خوش مي كند.

     نوسان دالر در ميانه كانال ۲۴ هزار تومان 
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، ۲۰ تيرماه( 
با 17 تومان افزايش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴ 
هزار و ۴۸۰ تومان رس��يد.قيمت فروش يورو با پنج 
تومان افزايش نسبت به روز گذشته به ۲۹ هزار و 3۵۹ 
تومان رس��يد. قيمت خريد هر دالر ۲3 هزار و ۹۹۵ 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۲۸ هزار و 777 تومان 
بود.عالوه ب��ر اين، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل 
ارزي ۲۴ ه��زار و ۹ تومان و ن��رخ فروش آن ۲۴ هزار 
و ۲۴۸ تومان اعالم ش��د. نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۸ هزار و ۴۹7 تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و 
7۵6 تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما حواله 
يورو به قيمت ۲6 هزار و ۲33 تومان فروخته و حواله 
دالر به قيمت ۲۲ هزار و 1۲۰ تومان معامله 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.دالر از هشتم 
خردادماه وارد كانال ۲3 هزار توماني ش��د و در اين 
فاصله به س��وي كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، 
اما دوباره كاهش يافت و در كانال ۲3 هزار توماني در 
نوسان بود تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد كانال ۲۴ 
هزار تومان شد و رش��د آرام قيمتي را ادامه داد و به 
كانال ۲۵ هزار توماني نيز وارد شد اما دوباره به قيمت 

۲۴ هزار تومان عقب نشيني كرد. 

    كاهش قيمت سكه
قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 

)يكشنبه، ۲۰ تيرماه( در بازار تهران با كاهش 1۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم 1۰ ميليون و 6۵۰ 
هزار تومان رسيد. نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: قيمت طال و سكه ۲۰ تير 1۴۰۰ با كاهش اندك 
روبرو بوده است.محمد كشتي آراي افزود: قيمت انس 
جهاني به 1۸۰۸ دالر رسيده و به اين ترتيب قيمت 
س��كه طرح جديد 1۰ ميلي��ون و 7۰۰ هزار تومان، 
قيمت س��كه طرح قدي��م 1۰ ميلي��ون و ۵۰۰ هزار 
تومان، نيم س��كه ۵ ميليون و 6۵۰ هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و 6۰۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي 
۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته شده است.هر 
گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و 6۲ هزار و 3۰۰ تومان 
و هر مثقال طال ۴ ميليون و 6۰۲ هزار تومان فروخته 
شده است.قيمت ارز نيز در بازار با كاهش اندك روبرو 
بوده است.قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 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 1۰ ميليون تومان در 
نوسان بوده است. مهم ترين رويداد درخصوص بازار 
سكه و طال حذف ابالغ قانون جديد ماليات بر ارزش 
افزوده است. براساس اين قانون از اين پس ماليات بر 
ارزش افزوده از سود و اجرت طال اخذ مي شود و ديگر 
از اصل طال كسر نمي شود. اين قانون قرار است از 6 ماه 
آينده اجرا شود. پيش بيني مي شود با اجراي قانون 
حذف ماليات ب��رارزش افزوده صنعت طال مجدد در 
كشور رونق يابد و در واقع اين قانون به مصرف كننده 

براي خريد طال كمك مي كند.

     ۱۳۲ ميليون دالر در سامانه نيما عرضه شد
 بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )ش��نبه، 1۹ 
تيرماه( ش��اهد عرضه ح��دود 13۲ ميليون دالر به 
صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور 
بوده اس��ت.از عرضه هاي مذكور حدود ۹۲ ميليون 
دالر معامله ش��ده است. بر اس��اس معامالت انجام 
شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت ۲۲ هزار 
و 33۰ تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه 
نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.

سامانه نيما از نيمه نخس��ت سال ۹7 پس از تعديل 
سياس��ت هاي ارزي دولت به عن��وان مرجع تعيين 
نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين شد.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، خريداران 

)واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( ارز 
متناس��ب با نيازهاي خود نس��بت به انجام عمليات 
ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.س��امانه 
نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل 
ميان صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم و 
قيمت معامالت انجام ش��ده در آن در فرآيند تعيين 

نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

     صرافي ارز رمزنگاري شده: پلي ميان 
كنترل  دارايي ها و انجام مبادالت

در راس��تاي هدايت جريان دارايي ه��اي ديجيتال، 
صرافي ه��اي ارزه��اي رمزنگاري ش��ده در پي رفع 
شكاف كنترل بر دارايي ها و انجام مبادالت هستند.

به گزارش سايت كوين تلگراف، روياي ارز رمزنگاري 
شده اين است كه مبادالت را به شكل جهاني و بدون 
اثري از ماليات انجام دهد، ام��ا نگراني هاي امنيتي 
و قابليت پاس��خگويي، باعث ايجاد معامالت دايمي 
مي ش��ود. در س��ال ۲۰1۹، تخمين زده شد كه ۹۹ 
درصد از انتقال هاي دارايي هاي ارز رمزنگاري شده 
در صرافي هاي اصلي )CEXs( انجام شده است. اين 
صرافي ها به احتمال زياد در آينده يكي از عناصر اصلي 
چش��م انداز تجارت ارز رمزنگاري شده باقي مي ماند 
CEXs سريع و راحت است، اما معموال معامله گران 
مجبور هس��تند كه وجوه را در حس��ابي كه توسط 
صرافي كنترل مي شود واريز كنند. متأسفانه، تاريخ 
نش��ان مي دهد كه اين از دست دادن توان كنترل بر 
دارايي هاي ديجيتال يك كاربر مي تواند مصالحه اي 
 )DEXs( پرهزينه باش��د.صرافي هاي غيرمتمركز
گزين��ه جذابي ارايه مي دهند و ش��تاب بيش��تري 
مي گيرن��د، اما هنوز ب��راي س��اعات پربازديد آماده 
نيس��تند. بنابراين، بايد راهي وجود داشته باشد كه 
بتواند ش��كاف بين كنترل دارايي ها و انجام مبادله 
را برط��رف كند. نياز به پي��ش پرداخت در مبادالت 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده مشكالت و ريسك هايي را 
ايجاد مي كند كه مانع قابل توجهي در برابر دارايي هاي 
ديجيتال است. در حالي كه صرافي هاي غيرمتمركز 
گزينه اي ن��و ارايه مي دهند ك��ه معامله گر مي تواند 
وجوه خود را كنترل كند، اما معامالت قابل توجهي 
را نيز به دنبال دارد. براي هدايت جريان دارايي هاي 
ديجيتال و كس��ب يك مزيت رقابتي، صرافي هاي 
ارزهاي رمزنگاري ش��ده بايد راه هايي را براي حفظ 
توان كنترل دارايي ها بدون آسيب رساندن به انجام 

مبادله بررسي كنند.
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 قدرداني رهبر انقالب از پيام جمعي 
از فلسطينيان اردوگاه هاي سوريه

رهب��ر انقالب اس��المي در پي پيام جم��ع زيادي 
از فلس��طينيان س��اكن در اردوگاه هاي سوريه به 
مناسبت پيروزي ملت و مقاومت فلسطين در جنگ 
1۲ روزه عليه رژيم اش��غالگر قدس و قدرداني آنان 
از رهبر انقالب اس��المي و ملت ايران براي حمايت 
از جهاد ملت فلسطين، از اين پيام قدرداني كردند. 
به گزارش ايرنا، مع��اون ارتباطات بين الملل دفتر 
مقام معظم رهبري در نامه اي به محمد البحيصي 
رييس جمعيت دوس��تي فلسطين و ايران، با ابالغ 
تش��كر رهبر انقالب اسالمي، نوش��ت: »عمليات 
سيف القدس تجلي بخش كوچكي از قدرت و اقتدار 
انباشته جبهه مقاومت بود.« حجت االسالم محسن 
قمي در اين نامه افزوده اس��ت: »دف��اع قهرمانانه 
مردم غيور فلسطين از مسجداالقصي و سرزمين 
قدس، اين بار با يكپارچگي و هم افزايي مردم همه 
مناطق فلسطين و هماهنگي تحسين برانگيز همه 
گروه هاي مقاومت به خوبي نشان داد روزگار تحكم 
و قدرت نمايي صهيونيست هاي غاصب و نژادپرست 
پايان يافته و دوره شكست غاصبان سرزمين مقدس، 
عهد آزادي فلس��طين و نوبت رهايي قدس شريف 

فرارسيده است.«

تامين ارز كاالهاي اساسي 
اولويت بانك مركزي است 

ريي��س كل بانك مركزي در دي��دار با وزير صمت با 
اش��اره به اينكه تامين ارز كاالهاي اساس��ي اولويت 
بانك مركزي اس��ت، گفت: از ابتداي س��ال تاكنون 
۵.۵ ميليارد دالر از ۸ ميليارد دالر مرحله اول، تامين 
ارز كاالهاي اساس��ي و دارو با نرخ ترجيحي صورت 

گرفته است.
دكتر كميجاني با تاكيد بر اهمي��ت تامين ارز براي 
كااله��اي اساس��ي و دارو گف��ت: از ابت��داي قبول 
مسووليت به عنوان قائم مقام و نيز رييس كل بانك 
مركزي همواره نس��بت به تامين كاالهاي اساسي و 
لزوم ايجاد آرامش در جامعه توجه ويژه داش��ته  ام و 
بخ��ش ارزي بانك مركزي نيز تمام تالش خود را در 

اين خصوص انجام داده  است.
رييس كل بانك مركزي ادام��ه داد: بانك مركزي از 
ابتداي سال تاكنون نسبت به تامين ارز ۵.۵ ميليارد 
دالر از ۸ ميليارد دالر مرحله اول اقدام كرده است كه 
خوشبختانه بخشي از كاالها وارد كشور شده و بقيه 
نيز در گمركات است. رييس ش��وراي پول و اعتبار 
عنوان كرد: طبق مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي 
اختصاص ۲ ميليارد دالر باقيمان��ده از بودجه براي 
واردات كاالهاي اساسي در نيمه اول سال جاري در 
دستور كار قرار گرفته است. دكتر كميجاني با تاكيد 
بر اينكه بانك مركزي همانند تالش براي تامين ارز 6 
ميليارد دالر تكليف شده، اقدامات الزم در خصوص 
تامين ارز اين ۲ ميليارد دالر اضافه شده را نيز در اسرع 
وقت انجام خواهد داد، ابراز اميدواري كرد: با تحقق اين 
امر وضعيت بهتري را در موجودي كاالهاي اساسي در 
كشور شاهد باشيم. رييس كل بانك مركزي تصريح 
كرد: بانك مرك��زي با وجود هم��ه محدوديت ها از 
حيث ميزان و دسترسي به منابع در تالش است ثبت 
سفارش هاي انجام شده را از طريق منابع نفتي تامين 
كند و فرآيندهاي تخصيص ارز نيز تسريع شود. در 
جريان اين ديدار معاونان وزارت صمت و مس��ووالن 
بخش ارزي بانك مركزي نيز به بيان ديدگاه هاي خود 
در خصوص مسائل ارزي پرداختند و درباره چگونگي 

تسريع فرآيند تخصيص ارز به گفت وگو نشستند.

موافقت رهبران مالي گروه ۲۰ 
با كاهش ماليات بين المللي

 رهبران مالي گروه ۲۰ ش��امل بيس��ت كش��ور 
اقتص��ادي بزرگ جه��ان در بياني��ه اي در پايان 
جلسه روز شنبه اعالم كردند كه در مورد چگونگي 
پيشبرد »س��اختار باثبات تر و عادالنه تر ماليات 

بين المللي« به توافق دست يافته اند.
به گ��زارش اقتصادآنالين، گروه ۲۰ كه مجمعي 
براي دولت ها و روساي بانك هاي مركزي است، 
از ۲۰ اقتصاد بزرگ دنيا تش��كيل شده است. در 
جلسه وزراي دارايي و روساي بانك هاي مركزي 
اين گروه، رهبران مولفه هاي يك طرح مالياتي را 
طراحي كردند كه از جمله موارد مطرح شده در 
آن تخصيص مجدد سود شركت هاي چند مليتي 
و نيز كاهش مالي��ات جهاني-پس از بحث هاي 
طوالني مدت و ش��كل گيري روند پيش��رفت در 

سال گذشته- بوده است.
هدف گروه اين اس��ت كه رهبران ملي اين طرح 
را در اج��الس گروه ۲۰ در م��اه اكتبر به تصويب 

برسانند.
به گفت��ه رويترز، اي��ن پيمان حداق��ل ماليات 
شركت هاي جهاني را 1۵ درصد تعيين مي كند 
تا از تالش ش��ركت هاي چند مليتي براي يافتن 
راه��ي در پرداخ��ت پايين ترين مي��زان ماليات 
جلوگيري كند. اي��ن توافق نامه همچنين نحوه 
پرداخت ماليات ش��ركت هايي چ��ون آمازون و 
گوگل آلفابت را هم تغييراتي داده اس��ت. بر اين 
اساس اين ش��ركت ها تا حدودي بر مبناي محل 
ف��روش محص��والت و خدمات و ن��ه محل دفتر 

مركزي ماليات خواهند پرداخت.
رويترز همچنين گزارش داد كه اوالف شولز وزير 
دارايي آلمان در اين نشست تاكيد كرد كه در اين 
موضوع همه اقتصادهاي گروه ۲۰ در نظر گرفته 
ش��ده اند. همزمان جنت يلن وزي��ر خزانه داري 
اياالت متح��ده عنوان كرد كه هن��وز هم تعداد 
معدودي از كش��ورهاي كوچك تر با اين پيمان 
مخالف هستند و از ايرلند و مجارستان به عنوان 
كشورهاي مخالف اين پيمان نام برد اما همزمان 
تاكيد كرد كه تمام تالش ها براي جلب موافقت 

اين كشورها تا ماه اكتبر به كار گرفته مي شود.

۹۰ درصد احياي برجام انجام 
شده اما تعهدات امريكا باقي است

ميخاييل اوليانوف، نماينده روس��يه در مذاكرات 
برجام گفت: كار بر روي احي��اي برجام تقريبا ۹۰ 
درصد تكميل شده، برخي موارد سياسي از جمله 
موضوعات مربوط به تعهدات امريكا باقي مانده است.
به گ��زارش ايرنا اوليان��وف عصر روز يكش��نبه به 
رسانه هاي روس��ي گفت: مذاكرات احياي برجام 
در وين احتم��اال حداقل 1۰ روز ديگر يا ديرتر آغاز 

خواهد شد.
ميخاييل اوليانوف، نماينده روس��يه در مذاكرات 
برجام تصريح كرد: برنامه ايران براي توليد اورانيوم 
فلزي نتيجه مستقيم سياست فش��ار حداكثري 

امريكاست.
وي گفت: روس��يه اميدوار اس��ت كه واشنگتن در 
راس��تاي احياي برجام از شكست هاي خود درس 

بگيرد؛ سياست فشار كارساز نيست. 
اوليانوف اظهار داش��ت: اگر توافق بر س��ر احياي 
برجام حاصل شود، تحريم هاي اصلي ايران از جمله 
تحريم هاي نفتي احتماال در ماه آگوست برداشته 

خواهد شد.

 دريافت ارز از سامانه نيما
 باز هم جذاب شد

باال رفت��ن قيمت ارز در بازار طي هفته هاي اخير 
منجر به ش��كل گيري معامالت خ��اص در بازار 
ارز ش��ده اس��ت. برخي، دالل ارز در سامانه نيما 
شده اند و برخي به خريد كارت ملي براي دريافت 
ارز بيش��تر روي آورده ان��د. همه  چيز دس��ت به 
دس��ت داده تا باز هم سوداگران در بازار ارز جان 
بگيرند و در نبود بازارساز، مسير قديمي افزايش 
قيمت و ايج��اد هيجان��ات كاذب را دوباره احيا 
كنند. از زمان بركناري عبدالناصر همتي، رييس 
كل س��ابق بانك مركزي )۹ خرداد 1۴۰۰( تا ۹ 
تير ماه كه اكبر كميجاني، به عنوان سرپرس��ت 
بانك مركزي مش��غول به كار ش��د، قيمت دالر 
سامانه نيما از ۲۰ هزار و ۴33 تومان به ۲1 هزار 
و 6۸3 تومان رس��يده اس��ت كه 1.۲۵۰ تومان 
رشد را نش��ان مي دهد. در عين حال قيمت دالر 
صرافي هاي بانكي نيز در مدت مذكور از ۲3 هزار 
و 7۹۴ تومان به ۲۴ هزار و ۸۹6 تومان رس��يده 
كه يك هزار و 1۰۲ تومان رش��د و قيمت دالر در 
بازار آزاد هم از ۲۴ هزار و 1۰۰ تومان به ۲۵ هزار 
و 3۰۰ تومان رس��يده كه 1.۲۰۰ تومان رش��د 
داشته اس��ت. همچنين از روز ۹ تير ماه كه اكبر 
كميجاني رس��ما با حكم رييس جمهور به عنوان 
رييس كل جديد بانك مركزي تعيين شد تا 16 
تير ماه قيمت دالر در س��امانه نيما از ۲1 هزار و 
6۸3 تومان به ۲۲ هزار و ۴۰7 تومان رسيده كه 
7۲۴ تومان رش��د را نش��ان مي دهد. قيمت ارز 
صرافي هاي بانكي از ۲۴ هزار و ۸۹6 تومان به ۲۴ 
هزار و ۵1۴ تومان رسيده كه 3۸1 تومان كاهش 
را به ثبت رسانده است؛ ضمن اينكه نرخ دالر در 
بازار آزاد نيز از ۲۵ هزار و 3۰۰ تومان به ۲۵ هزار 

تومان كاهش يافته است.

 عربستان براي قيمت بنزين 
سقف تعيين كرد

عربستان س��عودي كه بزرگ ترين صادركننده 
نفت جهان اس��ت، س��قفي براي قيم��ت بنزين 
داخلي در ج��والي تعيين كرد تا به مهار افزايش 
هزينه هاي زندگ��ي و تقويت اقتصاد كمك كند.

طبق فرماني كه از س��وي ملك سلمان، پادشاه 
عربس��تان س��عودي صادر شد، س��قف قيمت 
س��وخت ۲.1۸ ريال )۵۸.1 سنت( براي هر ليتر 
گريد اكتان ۹1 و ۲.33 ريال براي هر ليتر سوخت 
اكت��ان ۹۵ خواهد بود. اين س��قف قيمت از 1۰ 
جوالي اجرايي خواهد شد.تورم ساالنه عربستان 
س��عودي در ماه مه براي دومين ماه متوالي رشد 
كرد و به ۵.7 درصد در مقايس��ه با ۵.3 درصد در 
پايان آوريل رسيد كه تحت تاثير افزايش قيمت 
مواد خوراكي و حمل و نقل بود.دولت عربستان 
سعودي در راس��تاي اصالحاتي كه براي كاهش 
بار يارانه ها روي فاينانس دولت و بهبود كارآمدي 
سوخت و كاهش مصرف به اجرا گذاشته، تالش 
كرده است قيمت هاي داخلي سوخت را به سطح 

قيمت هاي بين المللي نزديك كند.

خيز امارات براي خالي كردن 
ميادين نفتي 

امارات متحده عرب��ي ناظران بازار نفت را در اين 
ماه ب��ا مخالفت در امضاي ق��رارداد اوپك پالس 
ب��راي كنترل عرضه نفت متعج��ب كرد. امارات 
خواس��تار باال رفتن مبناي توليد نفت خود بود و 
اعالم كرد نوامبر ۲۰1۸ نشان دهنده واقعيت هاي 
فعلي توليد نفت نيس��ت. امارات كه در گذشته 
يك��ي از نزديك ترين متحدان عربس��تان بوده، 
حاال بزرگ ترين مخالف منطقه اي آن است. اين 
اختالف ترس از افزاي��ش بي ثباتي ها را افزايش 

داده است. 
اما در پش��ت صحنه، اقدامات امارات عاقالنه به 
نظر مي رس��ند. امارات خيلي ساده براي دنياي 
پس از نفت آماده مي ش��ود و سعي مي كند قبل 
از كاهش تقاضا براي نفت، بيش��ترين استفاده را 
از آن ببرد. طبق گفته يكي از منابع وال استريت 
ژورنال، ح��اال زمان به حداكثر رس��اندن ارزش 

منابع هيدروكربن كشور است. 
هدف از اين س��رمايه گذاري كسب درآمد براي 
متن��وع كردن اقتصاد جهت س��رمايه گذاري در 
انرژي هاي جديد و راه هاي جديد كس��ب درآمد 

است.

نامه رييس مجلس به رييس جمهور در مورد مغايرت مصوبه ارزي دولت با قانون

روحاني: بانك مركزي تعهدات ارزي را به تفكيك اعالم كند

جليلي: بالاستفاده ماندن بخش زيادي از ظرفيت حمل و نقل ريلي از چالش هاي كشور است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بالاستفاده 
مان��دن بخش زيادي از ظرفيت حم��ل و نقل ريلي و 

همچنين خام فروشي از چالش هاي كشور است.
به گزارش تسنيم، نشست ارايه طرح »شبكه يكپارچه 
ف��رآوري و ترابري« با حضور س��عيد جليلي نماينده 
رهبر انقالب در شوراي عالي امنيت ملي و عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام برگزار ش��د. اي��ن طرح به 
توضيح نحوه ايجاد سيستم يكپارچه حمل و نقل به 
منظور مقابله با چالش ه��اي مديريت زنجيره ارزش 

كشور مي پردازد.
عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
بسياري از صادرات به كش��ورهاي همسايه از طريق 
خطوط حمل و نقلي ايران صورت مي گيرد، تكميل 
زنجيره ارزش اي��ن محصوالت و همچنين مواد اوليه 
توليد داخل را يكي از ضرورت هاي كش��ور برش��مرد 
و گفت: با توجه به ظرفيت هاي بالفعلي كه در كش��ور 
وجود دارد، در زمينه توليد برخي محصوالت و صادرات 
آن به كشورهاي همس��ايه، مي توان به قطب منطقه 

تبديل شد.
جليلي با بيان اينكه بالاستفاده ماندن بخش زيادي از 
ظرفيت حمل و نقل ريلي و همچنين خام فروشي از 
چالش هاي كشور است، اجراي عملياتي طرح شبكه 
يكپارچه فرآوري و ترابري را منوط به تعيين چشم انداز 
و تعيين اولويت هاي فرآوري و صادرات دانست و اظهار 

داشت: پيش از اجراي كامل اين طرح بايد ابتدا الگوي 
محدودي از آن در يك يا چند زنجيره فرآوري و ترابري 
عملياتي شود تا با بررسي نتايج و ميزان استقبال بخش 

خصوصي، براي گام هاي بعدي قدم برداشت.
در ابتداي اين جلسه، آقاي تمنايي از دانشگاه صنعتي 
اصفهان با اش��اره به حجم باالي صادرات مواد خام در 
كش��ور، ميزان صادرات محصوالت نهايي و فرآوري 

شده ايران را مطابق آمار سازمان تجارت جهاني كمتر 
از ۵درصد از كل صادرات برشمرد و خاطرنشان كرد: 
ميانگين جهاني صادرات محصوالت نهايي و فرآوري 

شده بيش از ۵۰درصد از كل صادرات است.
تمنايي با اش��اره به س��هم پايين صنايع باالدستي از 
اش��تغال كش��ور، حركت صنعت جهاني را به سمت 
مشاركت در صنايع پايين دست دانست و اظهار داشت: 

ميزان زيادي از يارانه انرژي كشور در جهت رشد صنايع 
مادر تخصيص مي يابد اما متاسفانه بيش از ۹۰درصد 

صادرات در ايران مربوط به مواد اوليه و خام است.
او در ادامه با مقايسه بهره وري ناوگان حمل و نقل در 
كشورهاي مختلف، جايگاه ايران در تخصيص ظرفيت 
شبكه ريلي به افزايش ارزش افزوده را نامطلوب خواند 
و تصريح كرد: مطابق طرح شبكه يكپارچه فرآوري و 
ترابري، طراح��ي و تكميل كريدورهاي حمل و نقلي 
بايد با توجه به توسعه صنايع پايين دستي و مزيت هاي 
نسبي كشور صورت بگيرد. اين بدان معناست كه هر 
»زنجيره ف��رآوري و ترابري«، از مبدا توليد مواد اوليه 
به مقص��د صادراتي محصول نهايي طراحي ش��ده و 
واحد هاي صنعتي پايين دستي در مسير كريدور حمل 
و نقلي به تكميل زنجيره ارزش افزوده محصول خواهند 
پرداخت. اين استاد دانشگاه نبود ارتباط نظام مند ميان 
اولويت هاي توسعه شبكه حمل و نقل و اولويت هاي 
توسعه صنايع پايين دس��تي را از جمله اهداف طرح 
يكپارچه فرآوري و ترابري خواند و گفت: اين طرح در 
سه سطح دولت، مديران اجرايي طرح و متوليان صنايع 
پايين دستي به همراه شركت هاي حمل و نقل ريلي 
طراحي شده است كه با ايجاد سامانه هاي اطالعاتي 
و زنجيره هاي فرآوري و ترابري، به تنظيم روابط ميان 
صنايع باالدس��تي و پايين دس��تي به منظور افزايش 

مشاركت ايران در صنعت جهاني خواهد پرداخت.



گروه بانك و بيمه |
 عدم تعامل نظام بانكي كشورمان با بانك هاي دنيا، مي تواند 
تبعات بسياري را بر چرخه اقتصادي و توليد كشور داشته 
باشد. پيوستن يا نپيوستن ايران به »گروه ويژه اقدام مالي« 
يكي از مهم ترين چالش هاي سال هاي اخير كشورمان بوده 
است. پيش تر از سال ۱۳۸۸ كه ايران به دليل ملحق نشدن 
به FATF در ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي قرار گرفت، 
همواره بحث بر سر پيوستن يا عدم الحاق ايران به اين گروه 
مطرح بوده است. البته در فضاي پسابرجام، ايران از ليست 
سياه به طور موقت خارج ش��د ولي در پي تصويب نشدن 
لوايح مرتبط با آن بار ديگر روز جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ در اين 

فهرست قرار گرفت.
در آن تاري��خ، گروه وي��ژه اقدام مالي با ص��دور بيانيه اي از 
بازگرداندن نام ايران به ليست سياه به دليل عدم پيوستن به 
۲ كنوانسيون CFT و پالرمو خبر داد. به گزارش ايبنا، اين 
در حالي اس��ت كه از بين چهار اليحه اصالح قانون مبارزه 
با تأمين مالي تروريسم، اصالح قانون مبارزه با پولشويي، 
الحاق ايران به كنوانس��يون جرايم سازمان يافته فرا ملي 
)پالرمو( و الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريس��م )CFT(، لوايح 
الحاق ايران به پالرمو و CFT كه در دي ماه سال ۱۳۹۸ و در 
پي تصويب مجلس و رد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص 
مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بالتكليف باقي مانده اند. 
اما با گذشت كمتر از يك س��ال از بازگشت دوباره ايران به 
ليست سياه FATF، در آذرماه سال گذشته، لعيا جنيدي 
معاون حقوقي رييس جمه��وري از موافقت رهبر معظم 
انقالب با درخواست دولت براي تمديد مهلت بررسي لوايح 
»اف اي تي اف« در مجمع تش��خيص مصلحت نظام خبر 
داد.پيش از اين نيز محسن رضايي دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقالب در همين 
باره خبر داده ب��ود. در آن مقطع، جنيدي معاون حقوقي 
رييس جمهوري در پاسخ به اين سوال كه مشخصًا در اين 
نامه از رهبر معظم انقالب چه خواسته اي مطرح شده است؟ 
اظهار داشت: »در اين نامه همراه با ارايه پيشنهاد حقوقي 
براي پوشش دادن برخي دغدغه هاي اعضاي محترم مجمع 
و تبيين برنامه اقدام فعلي و برخي تحوالت از جمله اصالحيه 
برخي از توصيه هاي گروه اقدام، درخواس��ت تمديد مدت 
رسيدگي به لوايح باقيمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد 
كه ايشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع 
دادند.« سرانجام دي ماه پارسال لوايح FATF از سوي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبري مجددا 
در دست بررسي قرار گرفت. آيت اهلل آملي الريجاني رييس 
مجمع نيز در آن زمان از آغاز بررسي مجدد لوايح FATF خبر 

داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبري، بررسي مجدد 
اين لوايح در دستور كار مجمع قرار گرفت و اعضاي مجمع 
فارغ از فضاسازي هاي مختلف از سوي گروه ها و جريان هاي 
سياس��ي و در جهت مصالح و منافع مردم و كش��ور آن را 
بررسي خواهند كرد. اما در اين چند ماه، همچنان بالتكليفي 
FATF چالشي در مسير تعامل نظام بانكي با دنيا بوده است، 
موضوعي كه در سخنان رييس جمهور نيز به آن اشاره شده 
است. به عنوان نمونه دكتر روحاني در روزهاي پاياني سال 
گذشته در  مجمع عمومي ساالنه بانك مركزي گفت: »در 
اين سال ها با پولشويي و تامين مالي تروريسم مبارزه كرديم 
و بلد نبوديم آن را اعالم كنيم؛ آدم دلش مي سوزد؛ خب اين 
لوايح در مجلس تصويب شد و رفت شوراي نگهبان ايرادها 
رفع ش��د اما رفت جاي ديگر گير افتاد و بعد برخي افتخار 
مي كنند مي گويند اين ور سال تصويب نكرديم برديم آن ور 
سال؟ خب چرا تصويب نكرديد؟ ما از همه مقدم تر هستيم 
در مبارزه با تروريسم. با فساد مبارزه مي كنيم چرا اينها را در 
يك تابلو بيان نمي كنيم و توضيح نمي دهيم و به نظر من 
كار بزرگي است و بايد دوستان را با زبان ديگري قانع كنيم. 
چرا روي آن تاكيد مي كنم؟ چون بانك مركزي مي خواهد 

با دنيا كار كند. بانك مركزي مي خواهد با دنيا اوراق خريد 
و فروش كند، سرمايه گذاري كند و سرمايه گذاري بپذيرد. 
شما وقتي مي خواهي با دنيا كار كنيد منظورم با كشورهاي 
دوست است، آنها براي اين مبادله بايد دلشان قرص باشد.«

و يا ايشان هفته گذشته در جلسه هيات دولت با اشاره به 
فرآيند تصويب لوايح مرتبط با FATF اظهار كرد: »روابط 
ما با بانك هاي دنيا دچار مشكل است. شايد نظرات مختلف 
زياد باشد و كسي هم بگويد بهتر است كه FATF نداشته 
باشيم كه من كاري به آن ندارم اما اين يك واقعيت است. 
 FATF بانك هاي بيش از ۱۹۰ كش��ور دنيا در چارچوب
عمل مي كنند و همه هم داخل آن هستند. دو كشور كره 
شمالي و ايران بيرون اين چهارچوب هستند. ما در دولت 
يازدهم به داخل برگشتيم اما لوايح كه دچار مشكل شد 
ما دو بار در ليست سياه قرار گرفتيم لذا ريسك كشور باال 
مي رود در آن صورت چه كسي مي خواهد سرمايه گذاري 
كند.« اشاره رييس جمهور به مشكالت موجود بر سر راه 
تعامل نظام بانكي كش��ورمان با دنيا به دليل حضور ايران 
در ليست س��ياه FATF در حالي اس��ت كه در سال هاي 
اخير، يكي از مهم تري��ن دغدغه هاي بانك مركزي ايران، 

تالش براي تسهيل بازگش��ت منابع ارزي بلوكه شده به 
چرخه اقتصادي كشور بوده اس��ت. اما به گفته بسياري 
از كارشناس��ان، مانع عدم تصويب لوايح FATF در مسير 
بازگشت ميلياردها دالر منابع ارزي به داخل كشور را شاهد 
بوده ايم. به گونه اي كه اخيرا اميرحسين طيبي فرد معاون 
حقوقي و امور مجلس بانك مركزي نيز از آزاد شدن و رفع 
توقيف دارايي هاي بانك مركزي خبر داد اما تاكيد كرد »به 
دليل تحريم ها و عدم اجراي توصيه هاي  FATF و به تبع، 
نداش��تن روابط كارگزاري بانكي، اين مبالغ فعاًل قابليت 
انتقال به كشور را ندارند.« مسلما با وجود تالش هاي دولت 
تدبير و اميد براي به س��رانجام رسيدن اين لوايح، به نظر 
مي رس��د كه در روزهاي پاياني عمر اين دولت، همچنان 
ش��اهد بالتكليفي در اين موضوع مهم هستيم و احتمال 
زياد در دولت آينده بايد منتظر تصميمات جديدي باشيم. 
بنابراين در شرايط كنوني، رسيدگي و تعيين تكليف ملحق 
ش��دن ايران به FATF بيش از هر زمان ديگري ضرورت 
دارد، زيرا عدم تعامل نظام بانكي كش��ورمان با بانك هاي 
دنيا، مي تواند تبعات بسياري را بر چرخه اقتصادي و توليد 

كشور داشته باشد.

ديدگاهرويداد

خبر
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رشد ۸ درصدي توليد در سال ۹۹
براس��اس گزارش بانك مركزي، روند توليد ناخالص 
داخلي در صنعت در چهار فصل س��ال گذشته مثبت 
بوده است به طوري كه در فصل بهار رشد توليد ناخالص 
داخل��ي صنعت معادل ۱.۸، در فصل تابس��تان ۱۱.۹ 
پاييز ۱۰ و در زمستان ۸.۴ درصد بوده است.اين رشد 
در شرايطي محقق شده كه دو تهديد بزرگ تحريم و 
كرونا همچنان بر صنعت سايه افكنده بود و صنعتگران 
با تحمل مشكالت بسياري توانستند جهش توليد را 
رقم بزنند.جهش توليد ۲۳ محصول از بين ۲۸ محصول 
منتخب صنعتي رخ داده و در ۲ ماه ابتداي سال جاري 
روند توليد صنايع راهبردي نظير خودرو و لوازم خانگي 
با رشد مناسبي روبه رو بوده است.ميزان توليد كاميون، 
كاميونت و كشنده در صدر روند افزايشي محصوالت 
منتخب قرارداشته و بيش از ۴۵.۵ درصد رشد داشته 
وميزان توليد خودرو سواري نيز حدود ۹ درصد افزايش 
يافته است. توليد ماشين لباسشويي با رشد بيش از ۴۰ 
درصد به بيش از ۱۷۹ هزار دستگاه و توليد يخچال با 
رشد ۳۰ درصدي به بيش از ۲۵۶ هزار دستگاه رسيده 
است. همچنين توليد تلويزيون با رشد ۲۵ درصدي به 
حدود ۱۵۰ هزار دستگاه رسيده است.معاون امور صنايع 
وزارت صمت از رشد ۸ درصدي توليد ناخالص داخلي 
صنعت در سال ۹۹ خبرداد و گفت: روند توليد ناخالص 
داخلي در صنعت در چهار فصل سال گذشته مثبت بوده 
است.رشد ۲۱ درصدي تعداد پروانه هاي بهره برداري 
صنعتي تا اواخر ارديبهشت نشان مي دهد كه طي دو 
ماه ابتداي سال جاري در مقايسه با سال گذشته ميزان 
اشتغالزايي پروانه هاي بهره برداري بيش از ۱۵ درصد 
رشد و سرمايه گذاري نيز بيش از۵۲ درصد افزايش يافته 
است.ميزان اشتغال صنعتي ايجاد شده طي ۲ ماه اخير 
بيش از ۱۷ هزار نفر بود. روند صدور جوازهاي تاسيس 
نيز در مقايسه با سال گذش��ته با رشد ۲۷ درصدي به 
۶۴۰۰ فقره رسيده و اين موضوع از افزايش رغبت مردم 

به سرمايه گذاري در بخش صنعت حكايت دارد.

۱۵ هزار ميليارد ريال براي
بيمه روستاييان تخصيص يافت

رييس هيات مديره صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، 
روس��تاييان و عشاير كش��ور گفت كه امسال ۱۵ هزار 
ميلي��ارد ريال باب��ت پردخت حق بيمه روس��تاييان 
زيرپوشش اين صندوق تخصيص يافت.اسداهلل رازاني 
روز شنبه در جريان تجليل از دهياران نمونه مازندران در 
ساري گفت كه تاكنون ۲ ميليون نفر از جمعيت روستايي 
و عشايري كشور زير پوشش صندوق بيمه اجتماعي 
هستند كه از اين تعداد ۱۳۵ هزار نفر از سرپرستان خانوار 
بازنشسته و از اين صندوق حقوق دريافت مي كنند.وي 
جمعيت روستاييان كشور را ۲۰ ميليون نفر ذكركرد و با 
بيان اينكه ۳۵ درصد از جمعيت روستايي كشور از ساير 
مزاياي بيمه برخوردارند، افزود: در مازندران ۷۳ هزار نفر 
از جمعيت روستايي زيرپوشش صندوق بيمه اجتماعي 
كشاورزان، روستاييان و عشاير هستند و پنج هزار نفر نيز 
تاكنون بازنشسته و ازحقوق بازنشستگي بهره مندند. 
رازاني با اشاره به اينكه در اين نوع از بيمه تنها يك سوم 
حق بيمه از سوي روستاييان پرداخت و دو سوم ديگر 
آن توس��ط دولت پرداخته مي شود، گفت: صندوق 
بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير با كمك دو برابري 
توسط دولت موجب شده تا قشر كم درآمد جامعه كه 
بار توليد را به دوش دارند راحت تر بتوانند بيمه شوند 
و در آينده از مزايايي بازنشستگي برخوردار شده و از 

لحاظ اقتصادي احساس آرامش داشته باشد.

دو مسير پيش روي اقتصاد ايران 
در ماه هاي آينده

يك كارشناس بانكي با بيان برخي پيش بيني ها از روند 
اقدامات دولت س��يزدهم، گفت: تحقق يا عدم تحقق 
برجام، دو مسير جداگانه را پيش روي اقتصاد ايران و در پي 
آن عملكرد نظام بانكي قرار خواهد داد.يوسف كاووسي، 
كارشناس امور بانكي در گفت وگو با ايِبنا، در خصوص 
اينكه آيا در شرايط فعلي اقتصاد ايران، دولت سيزدهم 
نيازمند انجام برخي هدفگذاري ها در سياست گذاري هاي 
پولي است مانند آنچه كه در بحث تورم در يكي دو سال 
اخير صورت گرفت؟ گفت: مشكل اقتصادي ايران اساسي 
است. بر فرض هدفگذاري هم صورت گيرد، ولي تا زماني 
كه مشكل اقتصاد سياسي برطرف نشود، مسائل به قوت 
خود باقي خواهد ماند. اكن��ون با دو بحث درباره برجام 
مواجه هس��تيم، يعني محقق شدن يا نشدن، چنانچه 
به تحقق برسد يكس��ري اتفاقات روي خواهد داد و در 
صورتي كه غير از اين روي دهد اتفاقات و اهداف ديگري 
خواهيم داشت. به اين معنا كه بايد با دو نگاه موازي به اين 
مساله بپردازيم و بر اساس آن برنامه ريزي  كنيم.كاووسي 
در ادامه تصريح كرد: نگاه به برجام يعني نگاه به پول هاي 
بلوكه شده، پس اين سوال پيش مي آيد كه اين پول ها در 
كجا بايد هزينه شود، در بازار يا زيرساخت ها؟ چنانچه 
در بازار مصرف شود، در مقطعي كوتاه بر قيمت ها موثر 
واقع خواهد شد و آن را پايين مي آورد، ولي در بلندمدت 
آس��يب زا مي ش��ود، ولي در صورتي كه آن را در بحث 
سرمايه گذاري و رفع نيازهاي واحدها و ... به كار گيرند تا 
پايان ۱۴۰۰ و حتي ۱۴۰۱ مقداري آثار كاهش قيمت، 
افت نرخ تورم و تا حدودي شايد كاهش نقدينگي را شاهد 
باشيم.وي در ادامه افزود: مساله مهم در اين ارتباط نبود 
  zو  yو x  دو موضوع محاسبه شده دقيق است. فراواني
دردسر درست مي كند زيرا تمام اين موارد را نمي توان 
با يك فرمول پر كرد، نهايتا يك يا دوتا از اين موارد را 
جوابگو باشيم، ولي براي بقيه كه اقتصاِد سياسي است 
جوابي وجود ندارد، اما با توجه به اينكه ديده مي شود 
در ماه هاي گذشته دولت فعلي به شدت بازار را رها 
كرده كه اين امر داراي داليل سياس��ي و اقتصادي 
است، اين رهاش��دگي بازار با استقرار دولت، قدري 
سروسامان پيدا خواهد كرد و دولت سيزدهم بدون 
شك در مرحله اول به واسطه قول هايي كه داده، تمام 
تالش خود را به كار خواهد بست تا يك اثر مقطعي در 

وضعيت معيشت مردم و اقتصاد باقي گذارد. 

رونق صنعت طال با اجراي قانون 
جديد ماليات بر ارزش افزوده

رييس كميسيون اقتصادي مجلس بابيان اينكه قانون 
ماليات برارزش افزوده منجر به اشتغالزايي در صنعت 
طال مي شود، گفت: براساس قانون جديد، واردات طال 
مشمول ماليات نخواهد بود كه موجب افزايش ذخاير 
طالي كشور مي شود.محمدرضا پور ابراهيمي داوراني 
درباره حذف ماليات از اصل طال براساس قانون ماليات 
بر ارزش افزوده، گفت: يكي از محورهاي قانون ماليات 
بر ارزش اف��زوده، موضوع ماليات بر طال اس��ت كه به 
دلي��ل نقص در قانون قبلي، اش��كاالت اجرايي و عدم 
ايجاد زيرساخت هاي مناسب از سوي سازمان مالياتي 
مشكالت متعددي براي صنف طالفروشي ايجاد كرده 
بود. براساس قانون قبلي، ماليات بر ارزش افزوده از قيمت 
اصلي طال نيز اخذ مي شد و اين امر موجب شده بود كه 
بخش عمده اي از واحدهاي طالفروش��ي با مشكالت 
بسياري روبه رو شده و تعدادي از آنها به تعطيلي كشيده 
شوند همچنين بخش ديگري از اين واحدها به دليل 
عدم پرداخت ديون خود بابت ماليات و.... دچار چالش 
شدند. براساس قانون جديد هرگونه واردات طال به كشور 
مشمول ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود كه اين امر 
موجب افزايش ذخاير طال دركش��ور مي شود از سوي 
ديگر توليد طال در داخل كشور مشمول اين نوع ماليات 
نخواهد شد. در فرآيند بازرگاني )خريد و فروش( طال 
نيز، اصل طال مشمول ماليات نيست و فقط اجرت و 
حق العمل مشمول ماليات بر ارزش افزود )۹ درصد( 
مي ش��وند. اين قانون مي تواند منجر به اشتغالزايي 
در صنعت طال شود، حذف ماليات بر ارزش افزوده 
از اصل طال موجب كمك به رونق فعاليت هاي اين 

بخش كه به نوعي هنر ايراني است، خواهد شد.

يكي از مهم ترين دغدغه هاي بانكي، تالش براي تسهيل بازگشت منابع ارزي بلوكه شده است

بالتكليفي FATF چالشي در مسير تعامل نظام بانكي با دنيا

چرا مغازه ها ديگر به محدوديت ها تن نمي دهند؟

محدوديت هايي كه فقط در حد حرف است!

راستي آزمايي وعده احداث يك ميليون مسكن 

به نظر مي  رس��د اعمال محدوديت در فعاليت مش��اغل 
در موج هاي پي در پي وي��روس كرونا بدون حمايت هاي 
دولت حاال كار را به جايي رس��انده كه ديگر مشاغل تن به 
محدوديت ها ندهند و يك كارش��ناس ام��ور اصناف نيز 
ضمن تشريح ش��رايطي كه دولت بايد براي رعايت شدن 
محدوديت ها اجرا كند، مي گويد در شرايط فعلي اصناف 
چاره اي جز تخلف ندارند! به گزارش ايس��نا، كشور از روز 
شنبه وارد پنجمين موج كرونا شده؛ به  طوري كه در حال 
حاضر ۱۴۳ شهرس��تان قرمز، ۱۸۶ شهرستان نارنجي و 
۱۱۹ شهرستان نيز در وضعيت زرد قرار دارند. همچنين 
در هفته گذش��ته نس��بت به هفته قبل، در كشور شاهد 
افزايش ۴۰ درصدي در موارد سرپايي مثبت، افزايش ۱۷ 
درصدي در موارد مثبت بستري و افزايش ۱۰ درصدي در 
تعداد بيماران فوتي هستيم. در اين ميان اما ميزان رعايت 
پروتكل ها حدود ۶۶ درصد اس��ت كه اين رقم بايد به ۸۵ 
درصد برسد. بر اساس دستورالعمل هاي ستاد ملي كرونا 
در شرايط قرمز فقط مشاغل گروه ۱ و در شرايط نارنجي 
مش��اغل گروه ۱ و ۲ مجاز به فعاليت هستند، اما در حال 
حاضر مشاهدات ميداني نشان مي دهد كه در تهران با وجود 
شرايط قرمز بيشتر مغازه هاي گروه ۲ از جمله رستوران ها، 
كافي ش��اپ ها و فروشگاه هاي غيرضروري مانند پوشاك 
تعطيل نيستند. البته اين وضعيت دور از انتظار نبود؛ چرا 
كه يك روز پس از شروع محدوديت ها رييس اتاق اصناف 
تهران طي نامه اي به استانداري تاكيد كرد كه نارضايتي 
از ادامه تعطيلي صنوف بسيار باالست و صاحبان صنوف 
و بازاريان تاكيد دارند كه بايد همراه اصناف، س��ازمان ها و 
ارگان هايي از جمله بانك ها، سازمان هاي امور مالياتي و... 
نيز همگام با اصناف تعطيل شوند. او همچنين هشدار داده 
بود كه اگر قرار باشد تعطيلي طبق روال گذشته صرفا براي 

حوزه اصناف اعمال شود، امكان نافرماني صنوف از رعايت 
و پذيرش دس��تورهاي صادرشده بسيار باالست و ممكن 
است با چالش هاي خياباني و اعتراضات صنفي همراه شود. 
اعمال محدوديت ها در موج قبلي كه سهمگين ترين موج 
كرونايي بود و مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ را چهار هفته تعطيل 
كرد نيز انتقادات زيادي از سوي مسووالن صنفي به همراه 
داشت و در نهايت اتاق اصناف به ستاد ملي كرونا پيشنهاد 
داد كه  مش��اغل گروه ۲ كه بيشترين واحدهاي صنفي را 
شامل مي شود، در ش��رايط قرمز نيز با تشديد پروتكل ها 
مجاز به فعاليت باشند كه اين پيشنهاد اجرا شد. طبق اعالم 
مسووالن صنفي، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد واحدهاي صنفي 
اجاره اي هستند و نقش صنوف از شيوع ويروس كرونا كمتر 
از ۱۵ درصد بوده و سهم حمل و نقل عمومي در گسترش 

بيماري خيلي بيشتر است.

  حمايت هايي كه متناس�ب با آس�يب هاي 
وارده به مشاغل نبود

بر اساس جزييات حمايت از مشاغل به شدت آسيب ديده 
از كرونا كه اخيرا براي س��ال جاري تمديد و مواردي براي 
امسال به آن اضافه شد، عالوه بر برخي تسهيالت در حوزه 
بانكي و تعويق مهلت چك ها، مهلت ثبت نام مش��اغل و 
كسب  و كارهاي به شدت آسيب ديده از كروناي متقاضي 
اخذ تس��هيالت كرونايي نيز تا پايان ش��هريورماه ۱۴۰۰ 
تمديد ش��ده است. البته بر اس��اس اعالم قبلي دبير اتاق 
اصناف، سال گذشته تنها ۷ درصد مشموالن وام كرونا از 
آن استقبال كردند كه دليل آن دريافت سخت اين وام ها از 
بانك، بروكراسي اداري و نبود تفاوت بين وام هاي عادي و 
وام كرونايي و مبلغ پايين وام بود كه به ازاي هر كارگر ۱۲ 
تا ۱۶ ميليون تومان و تا س��قف سه كارگر به واحد صنفي 

اختصاص پي��دا مي كرد و نرخ اي��ن وام ۱۲ درصد بود. در 
مجموع از نظر صنوف و مشاغل آسيب ديده از كرونا، اين 
حمايت ها متناسب با ميزان خس��ارات وارد شده به آنها 
نبوده است. يكي از انتقاداتي كه بارها در زمان محدوديت ها 
از سوي مش��اغل عنوان شده نيز در رابطه با ماليات است. 
مقامات صنفي خواستار بسته شدن حساب پرونده مالياتي 
در روزهاي تعطيلي صنوف هستند و مي گويند امهال چند 

ماهه پرداخت ماليات ها به آنها كمكي نمي كند.

  اصناف چاره اي جز تخلف ندارند!
محمدعلي صديقي، عضو پيشين هيات رييسه اتاق اصناف 
ايران نيز در ين رابطه در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه عدم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي از جامعه صنفي را نمي توان 
به كل اصناف تعميم داد، تصريح كرد: مي توان گفت رعايت 
پروتكل ها و اعمال محدوديت هاي كرونايي نسبت به سال 
گذشته كمرنگ تر شده اس��ت، اما اينكه گفته شود كل 
اصناف از مصوبات ستاد ملي كرونا تبعيت نمي كنند، درست 
نيست. وي با بيان اينكه اصناف در كنار شيوع ويروس كرونا 
با مشكالت عديده اي درگير هستند، تصريح كرد: مصوبات 
ستاد ملي كرونا زماني ۱۰۰ درصد اجرا مي شود كه دولت 
به مش��كالت اصناف بپردازد، در جهت حل آنها اقدام و از 
اصناف حمايت كند. به عبارت ديگر اصناف در شرايطي قرار 
گرفتند كه چاره اي جز تخلف ندارند.  صديقي با بيان اينكه 
بر اساس آخرين آمار و اطالعات حدود ۶۷ درصد اصناف 
استيجاري هستند، تصريح كرد: البته آمارهاي مختلفي در 
اين رابطه وجود دارد، اما مي توان گفت كه حداقل ۵۰ درصد 
اصناف حتما استيجاري هستند كه بايد همه هزينه هاي 
ثابت و جاري واحدهاي صنفي از جمله اجاره، حامل هاي 
انرژي، بيمه، ماليات و نظاير آن را پرداخت كنند، اما هيچ 

درآمدي نداشته باشند. حتي با اعمال تخفيف در ماليات 
روزهاي تعطيل موافقت نشده و به  طور كلي ماليات نسبت 
به سال گذشته به صورت پلكاني افزايش داشته است.  اين 
كارشناس حوزه اصناف با بيان اينكه ۹۰ درصد انرژي جامعه 
صنفي و متوليان اصناف صرف دفاع شر دولتي ها مي شود، 
تصريح كرد: در شرايطي كه بانك ها باز هستند و صنوف 
مجبور به پرداخت بدهي معوقه، ماليات، عوارض شهرداري 
و امثال آن هس��تند نمي توان انتظار داشت كه واحدهاي 
صنفي تعطيل شوند و آنهايي كه تعطيل مي كنند در اصل 
ايثار كردند. از طرف ديگر در شرايطي كه از اصناف مجبور به 
تعطيلي هستند، كارمندان حقوق خود را دريافت مي كنند. 

  در چه شرايطي محدوديت ها اجرا مي شود؟
به گفته وي اتاق اصناف بر اجراي مصوبات ستاد ملي كرونا 
اصرار دارد، اما براي اجراي آنها بايد در همه استان ها، بانك ها 
تعطيل و براي آنها تس��هيالت در نظر گرفته شود، سهم 
بيمه اصناف بخشيده و از سوي دولت پرداخت شود و براي 
ساير هزينه ها نيز تخفيف اعمال شود و بعد اصناف مكلف 
شوند واحدهاي صنفي خود را تعطيل كنند. در اين شرايط 
فقط درگير هزينه هاي ثابت خانوادگي خود هستند، اما 
در حال حاضر كارد به استخوان اصناف رسيده كه اينگونه 

رفتار مي كنند. 
صديقي در پايان با بيان اينكه اصناف بزرگ ترين س��من 
موجود اس��ت كه با چهار ميليون واح��د صنفي با در نظر 
گرفتن خانواده هايش��ان مجموعا يك س��وم جمعيت را 
پوشش مي دهند و در توليد ناخالص داخلي ۱۸ درصد و در 
ايجاد اشتغال ۱۰ ميليون نفر سهم دارند، تصريح كرد: در اين 
شرايط بحراني با توجه به گذار دولت هيچ كس به مشكالت 

اصناف رسيدگي نمي كند.

در كنار تامين مس��كن مورد ني��از خانواده هاي محروم و 
دهك ه��اي پاييني جامعه، باي��د ظرفيت هاي حمايتي 
الزم نيز براي كاهش قيمت تمام شده در نظر گرفته شود. 
معافيت هاي مالياتي اصولي، مصالح ساختماني مناسب و 
ايجاد ارتباطي معقول ميان مردم و افراد متخصص از ديگر 
ظرفيت هايي است كه دولت از طريق آنها مي تواند، وضعيت 

ساخت و سازهاي مرتبط با خانواده ها را بهبود بخشد.
چهارم( موضوع مهم بعدي، ضرورت ورود بخش خصوصي 
به پروژه هاي حوزه مسكن است. مردم بايد خودشان در اين 
پروژه هاي مشاركت جدي داشته باشند. حتي اگر قرار است 
انبوه سازان روند اجراي پروژه را به دست بگيرند بايد از طريق 
قرارداد با بخش خصوصي اين روند محقق شود. از سوي ديگر 
مي بايست رويكردهاي تسهيالتي براي اجراي اين پروژه ها 
در نظر گرفته ش��ود. در جريان اجراي پروژه هاي مسكن 

مهر، برخي مدي��ران و افراد داراي نفوذ بدون بهره مندي از 
پژوهش هاي ميداني، تحقيقات دانشگاهي و ارزيابي هاي 
علمي اجراي پروژه هاي مس��كن مهر را در دست گرفتند 
نتيجه نهايي، فرسنگ ها فاصله با وعده هاي ارائه شده داشت.

پنجم( افرادي كه قرار است مديريت پروه هاي مسكن را 
در دست بگيرند، به هيچ عنوان نبايد در نهادهاي دولتي 
عضويت داشته باشند. تجربه نشان داده كه ورود اين نوع افراد 
در پروژه هاي مسكن باعث بروز مشكالت فراواني خواهد شد. 
در جريان مشكن مهر، هر فردي كه داراي ارتباط و نفوذي 
بود، توانست مجوز س��اخت انبوه مسكن مهر را به دست 
بگيرد. طبيعي است فردي كه تجربه ميداني و عملياتي 
از صنعت س��اخت و ساز نداشته باش��د، قادر نخواهد بود 
محصول نهايي را مطابق اصول علمي و تخصصي ارائه كند. 
اين روند بايد از طريق به كارگيري افراد متخصص، داراي 

تجربه و خوشنام صورت بگيرد.  ششم( يكي از روش هايي 
كه از طريق آن مي توان سطح كيفي ساخت و ساز در كشور 
را ارتقا داد، بهره مندي از تجربيات ساير كشورها است. در 
اندونزي به عنوان يك كشور جهان سوم، از طريق وام هايي 
كه از طريق بانك جهاني اخذ شد، مجموعه اي از واحدهاي 
مسكوني ۳ الي ۴ طبقه براي اقشار محروم جامعه احداث 
شدند. در اين واحدهاي مس��كوني از روش هاي نوين در 
صنعت ساخت و ساز در حوزه هاي انرژيك، امنيت در برابر 
زلزله و... بهره برداري شد. دولت جديد در ايران نيز بايد به 
سمت اجراي يك چنين پروژه هايي برود كه هم اصول نوين 
شهرسازي در آنها لحاظ شده باشد و هم به مطالبات يك 
انسان شهرنشين امروزي در آن مورد توجه قرار گرفته شده 
باشد.  هفتم( در نهايت در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان 
احداث يك ميليون واحد مس��كوني به صورت ساالنه در 

كشورمان وجود دارد؟ بايد گفت كه بله يك چنين ظرفيتي 
وجود دارد. اما مساله اساسي آن است كه براي يك چنين 
هدفي بايد مجموعه اي ظرفيت هاي اقتصادي، ارتباطي، 
صنعتي، تحقيقاتي و... بايد به كار گرفته شود تا بتوان به يك 
چنين ركوردي دست پيدا كرد. اگر قرار باشد تنها ابعاد كمي 
موضوع مورد توجه قرار بگيرد، نه تنها باري از دوش اقشار 
محروم در بخش مسكن برداشته نخواهد شد بلكه مشكالت 
تازه اي نيز ايجاد خواهد شد. بخش قابل توجهي از مشكالت 
امروز مردم در حوزه مسكن برآمده از سوءمديريت هايي 
است كه در جريان احداث مسكن مهر به وقوع پيوستند. 
بنابراين براي تحقق اين وعده دولت جديد بايد مجموعه 
ظرفيت هاي كشور را به كار بگيرد تا با مشاركت مردم و بخش 
خصوصي نهضت ساخت و ساز و نوسازي بافت هاي فرسوده 

در كشور شكل بگيرد.

داليل پذيرش ماليات تورمي
از سوي دو لت ها

 به داليل مختلف، دولت ها 
نس��بت به مالي��ات تورمي 
اقبال نشان مي دهند و حال 
باي��د ديد كه چ��را دولت ها 
حاضر هس��تند كه چنين 
شري را براي خود و اقتصاد 
بپذيرند؟ دليل اول اين است 
كه استقراض از بانك مركزي 
در مقايسه با س��اير راه هاي متداول و در دسترس اخذ 
ماليات براي دولت كاري آس��ان، سريع و بي دردسرتر 
است. روش هاي مرسوم ماليات گيري نيازمند حمايت 
و همراهي قوه مقننه و قانون گذاران است. كسب درآمد 
مالياتي زمانبر بوده و نيازمند داشتن سازمان عريض و 
طويل مالياتي است. اخذ ماليات به روش هاي مرسوم، 
در معرض آن است كه درآمد هدف مورد نظر دولت به 
داليلي مثل فرار مالياتي تحقق پيدا نكند. در صورتي كه 
استقراض از بانك مركزي كاري سرراست است چرا كه 
خزانه داري دول��ت مي تواند بالفاصله آن وجوه را براي 
پرداخت هاي خود، بدون آنكه احساس كند آقا باالسري 
دارد؛ به كار گيرد.  دليل دوم به ما نش��ان مي دهد كه به 
دليل محدوديت هاي »پايه مالياتي« )يعني كل ميزان 
دارايي ها و درآمدهايي كه دول��ت به طور قانوني براي 
آنها مي تواند ماليات وضع كند( در كشورهاي در حال 
توسعه، دولت ها براي اجراي تعهدات و قول هايي كه در 
انتخابات به مردم در مورد پروژه هاي زيربنايي داده اند با 
كمبود منابع مالي مواجه هستند. از اين رو، اين بحث بين 
اقتصاددانان مطرح است كه دولت ها در كشورهاي در 
حال توسعه كه هم از كمبود منابع و هم از آن تجهيز منابع 
براي تالش هاي توسعه اي خود در رنج هستند، مي توانند 
در شروع كار از تورم براي تجهيز منابع استفاده كنند. با 
راه افتادن موتورهاي توس��عه و افزايش توليد كاالها و 
خدمات و گسيل و عرضه آنها به بازارها، تورم را در يك 
فرايند »خود–ويران گر« )Self-destroying(قرار 
مي دهد و لذا گروهي از اقتصاددانان بر اين باورند كه علم 
و هنر سياست سازان و دولت مردان در بي خطر كردن 
ش��ري به نام تورم و ماليات تورمي در به كارگيري آنها 
براي توسعه اقتصادي و رفاه مردم تجلي پيدا مي كند. 
دليل س��وم نش��ان مي دهد كه، ماليات، يك پرداخت 
الزامي و اجباري اس��ت و لذا برخي از ماليات دهندگان 
براي پرداخت ماليات مقاومت از خود نشان مي دهند. به 
دليل فشارهايي كه از طرف گروه هاي اعمال نفوذ كننده 
 )Lobby groups( و گروه ه��اي فش��ار و البي گ��ر
مقامات سياسي كش��ور و به ويژه آنهايي كه براي سر 
كار آمدن خود به آن گروه ها بدهي دارند و توس��ط آنها 
كمك شده اند تمايلي به افزايش نرخ هاي مالياتي براي 
باال بردن درآمد مالياتي كشور را ندارند. با اين همه، اين 
جبهه گيري و مقاومت ش��هروندان در مورد »ماليات 
تورمي« وجود خارجي ندارد. اين بدان خاطر است كه 
هيچكس متوجه نيست و فكر نمي كند كه با باال رفتن 
س��طح عمومي قيمت ها )تورم( دارد به دولت ماليات 
مي پردازد و دست نامرئي دولت در جيب مردم برداشت 
خود را از درآمد آنها بدون كوچك ترين اعتراضي عملي 
مي سازد. تازه اين مقاومت ها به دليل خود ماليات تورمي 
نيست، بلكه از تورم ناشي مي شود و آن هم بيشتر وقتي 
رخ مي دهد كه تورم ب��دان گروه ها لطمات و صدمات 
عمده اي وارد س��اخته است.دليل چهارم اين است كه 
تورم از ديدگاه رشد اقتصادي در بلندمدت مي تواند باعث 
برخي آثار مفيد براي يك اقتصاد شود. تورم موجب باز 
توزيع درآمدها در جامعه به نفع افراد غني كه طبق 
معمول بخش بيشتري از درآمدهاي خود را نسبت 
به مردم كم درآمد و فقير پس انداز مي كنند، مي شود. 
بنابراين، ممكن اس��ت كش��ور پس انداز زيادي در 
نتيجه اين توزيع مجدد تورمي برايش حاصل شود. 
اين پس اندازها وجوه الزم براي س��رمايه گذاري در 
جامعه را فراهم مي آورند ك��ه از طريق آنها جامعه 
مي تواند به رشدي پايدار در بلندمدت، بدون نياز به 

تزريق اميدهاي واهي، دست پيدا كند.

احمد يزدان پناه

ادامه از صفحه اول



     مشخصات مناقصه :

     روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

     نحوه دریافت اسناد مناقصه :

     تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

 www.nidc.irhttp://sapp.ir/nidc_ pr   کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران   

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ایی 
)  با ارزیابی ساده (

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/05-00/034شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-22-9845149

105/2922000093985000217

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/4/23   تا تاریخ  1400/5/5 (تاریخ شروع دریافت

30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ   1400/6/14 ساعت 8:15 صبح (آخرین مهلت تحویل اسناد
بازگشایی پاکات   .) تاریخ1400/6/14 ساعت 9:15 صبح (

آدرس مناقصه گزار جهت 
آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن 113- اداره تداركات خارجي كاال-دریافت اطالعات

       265/5       یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

  طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اش�خاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس نرخ تسعیر بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی سامانه نیما ) زمان تسلیم پیشنهاد ( ارائه نمایند.

  ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن.
  در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

) IR 350100004001114006376636 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی - طبقه اول پارت B -  اتاق 107- دبیرخانه کمیسیون مناقصات- محل تحویل ضمانتنامه
شماره تماس: 34148569 061- 34148580 061

   به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.روش ارزیابی 

شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران
سهامي خاص

نوبت دوم
شناسه آگهی  1160862 

P/F: HYDRALIFT TOP DRIVE  : موضوع مناقصه:    خرید  مربوط به

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

اداره تدارکات خارجی کاال

تصمیمات مجمع س�الیانه منتهي ب�ه 1399/12/30 صندوق 
سرمایه گذاري مشترك نقش جهان مورخ 1400/04/07 و با مجوز 
شماره 122/85986 مورخ 1400/04/16 سازمان بورس و اوراق 

بهادار به شرح ذیل اتخاذ گردید:
1- تصویب صورت هاي مالي صندوق براي سال مالي منتهي به 

1399/12/30؛
2- انتخاب موسس�ه حسابرس�ي فریوران راهب�رد به عنوان 

حسابرس صندوق؛
3- انتخ�اب روزنامه تع�ادل به عنوان روزنامه  كثیراالنتش�ار 

صندوق.
 https://jahanfund.com براي كسب اطالعات بیشتر به سایت

مراجعه فرمایید.

صندوق سرمایه گذاري مشترك نقش جهان
تصميمات مجتمع ساليانه منتهي به 1399/12/30

ثبت شده به شماره 30534 و شناسه ملي 10320832729
به اطالع مي رس�اند مجمع عمومي عادي ساالنه شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي 
خاص( ساعت 10 روز یكش�نبه مورخ 1400/05/03 به نشاني تهران، چهارراه جهان كودك، 
بلوار نلسون ماندال، خیابان پدیدار، پالك 54، طبقه سوم با دستور جلسه زیر برگزار مي گردد: 

  استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به 1400/02/31، 
  استماع گزارش بازرس قانوني در خصوص صورت هاي مالي و گزارش عملكرد سال مالي 

منتهي به 1400/02/31، 
  بررسي و تصویب صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 1400/02/31، 

  تعیین بازرس اصلي و علي البدل شركت براي سال مالي منتهي به 31 / 02 / 1401 و تعیین 
حق الزحمه بازرس قانوني، 

  تعیین روزنامه كثیراالنتش�ار جهت درج آگهي هاي شركت براي سال مالي منتهي به 
 ،1401/02/31

  تعیین پاداش و حق حضور اعضاي هیات مدیره، 
  سایر موارد قابل طرح كه در صالحیت مجمع عمومي عادي باشد.

بدین وسیله از س�هامداران محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع یادشده حضور به 
هم رسانند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص(

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711

هیات مدیره شركت سبدگردان سرآمد بازار

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 

به اطالع مي رساند مجمع عمومي فوق العاده شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( ساعت 
11:00 روز یكشنبه مورخ 1400/05/03 به نشاني تهران، چهارراه جهان كودك، بلوار نلسون ماندال، 

خیابان پدیدار، پالك 54، طبقه سوم با دستور جلسه زیر برگزار مي گردد: 
  تصمیم گیري درخصوص افزایش سرمایه، 

  سایر موارد قابل طرح كه در صالحیت مجمع عمومي فوق العاده باشد.
بدین وسیله از سهامداران محترم دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع یادشده حضور به هم رسانند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت سبدگردان سرآمد بازار )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 474850 و شناسه ملي 14005048711

هیات مدیره شركت سبدگردان سرآمد بازار

ب��ا وجود تعاريف مش��خصي كه براي امنيت س��ايبري 
در ش��بكه ملي اطالعات ب��ه وزارت ارتباطات و س��اير 
دس��تگاه هاي متولي تكليف شده اما همچنان وضعيت 
مقابله با تهديدات س��ايبري، حفاظت و صيانت از داده و 
اطالعات و مديريت مخاطرات در داخل كشور قابل دفاع 
نيست. ضعف و ناكارآمدي ساختارهاي امنيت سايبري و 
نبود يك مركز فرماندهي در اين عرصه سبب شده تا هر 
بار ش��اهد وقوع رخدادهايي باشيم كه مسووالن خود را 

پاسخگوي ضرر و زيان ناشي از آن نمي دانند.
اگرچه هدف شبكه ملي اطالعات برقراري ارتباطات 
امن و حفاظت شده است، اما شواهد نشان مي دهد 
كه با عدم پيشرفت درست و به موقع، اين شبكه در 
امنيت سايبري همچنان با خأل روبرو است و تبادل 
داده در زيرس��اخت هاي حياتي و حس��اس كشور 

تضمين شده نيست.
به دليل نبود نظام حاكميت س��ايبري در كشور هر 
چند وقت يك بار شاهد انتشار اخباري در خصوص 
نشت اطالعات سازمان ها و دستگاه هاي مختلف يا 
سرقت داده و افشاي پايگاه اطالعات هويتي كاربران 
هستيم. اخباري كه س��ازمان ها و نهادهاي مرتبط 
با موضوع دفاع س��ايبري در كشور، يا آن را برعهده 
نمي گيرند يا پيگيري موضوع در جريان پاس كاري 

ميان دستگاه ها به فراموشي سپرده مي شود. 
در مورد جديد، رسانه ها از حمله سايبري به شركت 
راه آهن و ستاد وزارت راه و شهرسازي به دليل ضعف 
اليه هاي امنيتي خبر داده اند كه فعاليت هاي جاري 
اين وزارتخانه را دچار مشكل كرده است. گفته شده 
كه در پي وقوع هك سامانه هاي شركت راه آهن، اين 
شركت ناچار ش��د گراف )مديريت سير و حركت( 
قطارهاي باري و مس��افري را از حالت سيستمي به 
دستي تغيير دهد. حتي يك روز پس از انتشار اين 
اخبار نيز گفته شد كه وبس��ايت رسمي وزارت راه 
و شهرس��ازي دچار اخت��الل و پيامي روي آن درج 
شد كه از هك ش��دن اين وبس��ايت حكايت دارد. 
اين وبسايت ساعاتي بعد از دسترس هم خارج شد.

پ��س از آن وزارت راه و شهرس��ازي در اطالعيه اي 
اعالم كرد كه »بروز اختالل سايبري در سيستم هاي 
كامپيوتري كاركنان س��تاد وزارت راه و شهرسازي 
ظاهر شد كه در پي آن پورتال وزارتخانه و سايت هاي 
زير پورتال آن از دس��ترس خارج شد. كارشناسان 
فني در حال بررس��ي موضوع هستند و در صورت 
در دس��ترس قرار گرفت��ن پورتال و س��امانه هاي 
زيرمجموعه آن، اطالع رساني خواهند كرد.« اگرچه 
هنوز وقوع حمله س��ايبري از س��وي وزارت راه به 
درستي تأييد نشده است و موضوع در دست بررسي 
كارشناسان اين مركز قرار دارد اما آنچه مسلم است 
اينكه ضعف امنيت شبكه و نيز وجود نگاه بخشي به 
مباحث و وظايف فاوا در دستگاه هاي دولتي، ضريب 
آسيب پذيري سايبري اين دستگاه ها را روز به روز 

افزايش مي دهد.

     مصوبه مقابله با حوادث سایبري 
پاسخگوي همه نيازها نيست

مطابق با آنچه كه در »نظام ملي پيش��گيري و مقابله 
با حوادث فض��اي مجازي«، در ش��وراي عالي فضاي 
مجازي به تصويب رس��يده، مسووليت هر دستگاهي 
در مقابله با حوادث فضاي مجازي مش��خص اس��ت. 
براي مثال طبق اي��ن مصوبه، حوادثي ك��ه در حوزه 
عمومي به وقوع مي پيوندد، توس��ط نيروي انتظامي 
مورد رس��يدگي قرار خواهد گرف��ت و حوادثي كه در 
س��ازمان هاي غير زيرس��اختي رخ مي دهد از طريق 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بايد رسيدگي شود. 
مسووليت پيگيري حوادث در دستگاه هاي حاكميتي 
كه داراي زيرساخت هاي حياتي هستند نيز بر عهده 
مركز افتاي رياست جمهوري اس��ت. در همين حال 
طبق اين مصوبه همه دستگاه ها موظفند كه با حوادث 
فضاي مجازي دستگاه مربوط به خود مقابله كنند و به 
نوعي به حفاظت از پايگاه هاي داده خود ناگزير هستند. 
با اين وجود اما به نظر مي رسد اين مصوبه پاسخگوي 
همه نيازها نيس��ت و به نوعي ضمانت اجرايي ندارد و 
جاي يك مركز فرماندهي و تصميم گيري براي امنيت 
فضاي سايبري در كشور خالي است. به همين دليل و 
با توجه به ضعف س��اختارهاي امنيتي كشور، تقويت 
ابعاد زيرساختي شبكه ملي اطالعات و قانونگذاري در 
اين حوزه مي تواند راهگشاي مناسبي براي مشكالت 
امنيت فضاي س��ايبري كشور باشد. از اين رو ضرورت 
رفع خالءه��اي موجود در حوزه امنيت س��ايبري در 
طرح جديدي كه به تازگي از سوي نمايندگان مجلس 
در حوزه حمايت از حق��وق كاربران در فضاي مجازي 
مطرح شده آمده است. در اين طرح بر اعمال خط مشي 
و حاكميت و حفاظ��ت در گذرگاه هاي مرزي فضاي 
مجازي كشور تاكيد شده است. به نحوي كه مرزباني 
فضاي مجازي و دفاع سايبري و جلوگيري از بهره برداري 
غيرمجاز از داده ها در گذرگاه هاي مرزي با مسووليت 

ستاد كل نيروهاي مسلح انجام پذيرد. در همين حال 
دستگاه هايي مانند مركز ملي فضاي مجازي، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، وزارت اطالعات، وزارت 
دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قوه قضاييه، سازمان 
صدا و سيما، نيروي انتظامي، سازمان پدافند غيرعامل 
و سازمان اطالعات سپاه، شركت ارتباطات زيرساخت 
و ارايه دهن��دگان خدمات اينترن��ت موظف به انجام 

دستورات ستاد كل نيروهاي مسلح خواهند بود.

     مرزباني سایبري نقطه قوت طرح
 حمایت از حقوق كاربران در فضاي مجازي

مسعود فياضي معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مركز 
پژوهش هاي مجلس، يكي از محس��نات و نقاط قوت 
طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فضاي مجازي« را پرداختن به بحث مرزباني سايبري 
مي داند. وي با اشاره به اينكه در اين طرح با تاكيد بر لزوم 
پيشگيري و مقابله با حمالت سايبري از خارج كشور به 
شبكه داخلي و شبكه ملي اطالعات، موضوع مرزباني 
س��ايبري مورد توجه قرار گرفته اس��ت، گفت: يكي از 
چالش هايي كه امنيت فضاي سايبري كشور را هر چند 
وقت يك بار تهديد مي كند، خأل جدي در تقسيم وظايف 
بين دستگاهي در موضوع مرزباني فضاي مجازي است. 
فياضي افزود: ما در تأمين امنيت كشور در فضاي مجازي 
با نظامي از وظايف و مسووليت ها نسبت به دستگاه هاي 
مختلف مواجهيم كه عدم طراحي و تصويب آن نظام در 
شوراهاي باالدستي مانند شوراي عالي فضاي مجازي 
يا ش��وراي عالي امنيت ملي از س��ويي و عدم تقسيم 
وظايف و ايجاد هماهنگي الزم بين دستگاه هاي داراي 
مسووليت از سوي يك دستگاه محوري از سوي ديگر، 
موجب شده تا در موارد متعدد امنيت كشور در فضاي 
مجازي دچار چالش شود. وي تاكيد كرد: همين مساله 
سبب شده تا در موقع بروز مشكالت مقام پاسخگو نيز 
دقيقًا معلوم نباشد كه كيس��ت و در مقابل چه چيزي 

بايد پاسخگو باشد. به عنوان مثال وزارت ارتباطات به 
لحاظ فني و اجرايي در تأمين امنيت هم وظيفه دارد و 
هم مسوول است و در اين حيطه نيز بايد پاسخگو باشد. 
از طرف ديگر دستگاه هاي امنيتي مختلف مانند نيروي 
انتظامي، وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه، ستاد 
كل نيروهاي مسلح و حتي قوه قضاييه نيز هر كدام براي 
انجام وظايف ذاتي خود مسووليت داشته و در راستاي 
عمل به وظايف خود نياز به دسترسي هاي الزم دارند كه 
وزارت ارتباطات بايد براي آنها فراهم كند. همه آنها در 

چارچوب وظايف خود نيز بايد پاسخگو باشند.

     ابهام در مسووليت نهادها و سياست هاي 
امنيت سایبري

معاون مطالعات آم��وزش و فرهنگ مركز پژوهش هاي 
مجلس خاطرنش��ان كرد: خاليي ك��ه االن وجود دارد 
اين اس��ت كه اواًل سياست هاي امنيتي سايبري و نظام 
وظايف و مسووليت هاي نهادهاي ذي ربط و ثانياً دستگاه 
محوري هماهنگ كننده در مقام اجراي سياس��ت هاي 
تعيين شده از سوي شوراهاي باالدستي در مقام عمل، 
معلوم نش��ده و در نتيجه مقام پاسخگوي اصلي نيز در 
موقع بروز حوادث معلوم نيس��ت كه كدام ارگان يا نهاد 
است. وي گفت: عالوه بر اين با اينكه حفظ و حراست از 
گذرگاه هاي مجازي در همه كشورها حتي به لحاظ فني 
و اجرايي امري كاماًل حاكميتي است و بايد توسط خود 
حاكميت اجرا و تأمين شود ولي مالحظه مي كنيم كه در 
كشور ما در مورد گذرگاه هاي فضاي مجازي بخشي از امور 
فني مربوط به مرزباني سايبري توسط بخش خصوصي 
انجام مي شود. معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مركز 
پژوهش هاي مجلس با اشاره به كارآمدي طرح حمايت از 
حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي در 
خصوص تأمين امنيت فضاي مجازي كشور، اضافه كرد: 
در اين طرح پيش��نهاد اين بوده كه نظام مسووليت ها و 
وظايف و همين طور سياست ها و خطوط مشي اين عرصه 
توسط شوراهاي باالدستي مانند مركز ملي فضاي مجازي 
تعيين ش��ود و در خصوص امنيت نيز تقس��يم وظيفه، 
نظارت و مطالبه گري با محوريت ستاد كل نيروهاي مسلح 
بين نهادهاي امنيتي مختلف صورت گيرد. فياضي گفت: 
طبيعي است كه واگذاري اين وظيفه به ستاد كل هرگز 
نافي يا محدودكننده وظايف ذاتي دستگاه هايي مانند 
وزارت ارتباطات به عنوان مجري و مس��وول امور فني 
مرزباني يا وزارت اطالعات و ديگر مجموعه ها نيست. وي 
تاكيد كرد: جزيياتي از اين طرح در خصوص جايگاه 
ستاد كل نيروهاي مس��لح در ايجاد هماهنگي هاي 
الزم بين دستگاه هاي امنيتي در اجراي سياست هاي 
مرزباني س��ايبري از س��وي ش��وراهاي باالدستي و 
نقش هاي هر يك از دستگاه ها در اين خصوص، براي 
بازنگري مجدد در دس��تور كار مرك��ز پژوهش هاي 
مجلس قرار دارد. اما آنچه مسلم است اين است كه در 
اين طرح، موضوع ايجاد امنيت در گذرگاه هاي مجازي 

كشور مورد توجه ويژه اي قرار گرفته است.
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عالقه اكثر كاركنان
حوزه فناوري به تغيير شغل

تعداد قابل توجهي از كاركنان حوزه فناوري عالقه مند 
به تغيير شغل هستند و اقناع آنها براي باقي ماندن در 
مشاغل فعلي كار دشواري است. به گزارش مهر به نقل 
از زد دي نت، نتايج يك بررسي جديد نشان مي دهد 
كمتر از يك سوم فعاالن و كاركنان حوزه فناوري قصد 
دارند مش��اغل فعلي خود را حفظ كنند و اكثر آنها به 
دنبال ترك پس��ت سازماني فعلي هس��تند و در اين 
شرايط در بسياري از كشورهاي جهان شاهد كمبود 
افرادي هستيم كه از مهارت هاي ديجيتال كافي براي 
انجام مش��اغل گوناگون برخوردار باشند. اين بررسي 
كه توسط موسسه سي دبليو جابز از طريق گفت وگو 
با هزار فعال حوزه فن��اوري و ۵۰۰ تصميم گير حوزه 
 آي تي انجام شده، نش��ان مي دهد تنها ۲۹ درصد از 
كاركنان حوزه فناوري قصد دارند مشاغل فعلي خود 
را تا ۱۲ ماه آينده حفظ كنن��د و اكثر آنها قصد دارند 
بع��د از پايان همه گيري كرونا و تغيير مجدد س��بك 
زندگي مشاغل ديگري را بر عهده بگيرند. همچنين 
۱۴ درص��د از كاركنان ح��وزه فناوري ب��ه دنبال بر 
عهده گرفتن مش��اغل تازه در شركت هايي متفاوت 
هستند، ۱۱ درصد مي خواهند كسب و كار شخصي 
خودشان را ايجاد كنند، ۱۱ درصد قصد دارند مشاغل 
پاره وقت داشته باشند، ۱۱ درصد به دنبال تغيير محل 
جغرافيايي كار و ۱۰ درصد هم به دنبال پيمانكار شدن 
هستند. در مجموع ۸ درصد افراد هم كاًل قصد دارند در 
حوزه اي جديد به غير از فناوري مشغول به كار شوند. 
بررسي هاي سي دبليوجابز حاكي است ظرف ماه هاي 
آينده حوزه فناوري با كمبود نيروي متخصص و ماهر 
مواجه مي شود و تالش براي تغيير شغل اين بخش را 

به شدت تحت تأثير قرار خواهد داد.

سریع ترین ابررایانه انگليس 
آماده استفاده شد

كمبريج - ۱ نام سريع ترين ابررايانه ساخت انگليس 
اس��ت كه براي اس��تفاده آماده ش��ده و قابليت هاي 
تحقيقاتي گسترده اي خواهد داشت. به گزارش مهر به 
نقل از زد دي نت، قرار است از اين ابررايانه در حوزه هايي 
همچون زيست شناسي ديجيتال، تحقيقات ژنتيك 
و كشف داروهاي جديد اس��تفاده شود. بنابراين اين 
ابررايانه به طور ويژه در حوزه مراقبت هاي بهداش��تي 
و درماني و به منظور تقويت صنايع مرتبط با پزشكي 
مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت. ابررايانه مذكور با 
همكاري شركت ان ويديا ساخته شده و براي تكميل 
آن ۱۰۰ ميليون دالر س��رمايه گذاري ش��ده اس��ت. 
س��اخت اين ابررايانه در عرض تنها ۲۰ هفته صورت 
گرفته و محدوديت هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا 
نتوانس��ته تأخيري در فرايند تكميل آن ايجاد كند. 
مهندسان ان ويديا به علت شيوع كرونا از سفر از امريكا 
به انگليس خودداري كردن��د و توصيه هاي خود را از 
راه دور ارايه كردند. براي بررسي عملكرد اين ابررايانه 
و كس��ب اطمينان از دق��ت آن از فناوري هايي مانند 
مدل سازي هاي پيچيده رايانه اي و نيز ربات هاي سيار 
كنترل از راه دور استفاده شده است. سرعت ابررايانه 
مذكور به ۴۰۰ پتافالپس مي رسد و در فهرست ۵۰۰ 

ابررايانه برتر جهان در رتبه ۴۱ جهان است.

خرید شركت فيلمسازي توسط 
آمازون زیر ذره بين مقامات امریكا

كميس��يون فدرال تجارت امريكا درباره فرايند ادغام 
شركت MGM در آمازون تحقيقاتي انجام مي دهد. 
هدف تحقيق آن است كه تضمين شود اين عمليات 
قدرت آمازون در بازار را به ط��ور ناعادالنه اي افزايش 
نمي ده��د. به گ��زارش مهر به نق��ل از انگجت، طبق 
گزارش��ي جديد كميس��يون فدرال تج��ارت امريكا 
تحقيقاتي عميق درباره خريد ش��ركت فيلم س��ازي

MGM توس��ط آمازون آغاز كرده اس��ت. دليل اين 
تحقيق��ات نيز احتم��ال نقض قوانين آنتي تراس��ت 
اس��ت. مقامات بيم آن دارند كه خريد اين ش��ركت 
قدرت آم��ازون نه تنها در توليد محت��وا بلكه در ارايه 
س��رويس و كاالها را به طور ناعادالنه اي افزايش دهد. 
البته چنين تحقيق آنتي تراستي چندان غيرمنتظره 
نيست. هنگامي كه لينا خان براي رياست كميسيون 
فدرال تجارت امريكا انتخاب شد، اين سازمان و وزارت 
دادگس��تري امريكا توافق كردند تا اين فرايند ادغام 
را بررس��ي كنند. اين در حالي اس��ت كه خان يكي از 
منتقدان شناخته شده ش��ركت هاي فناوري بزرگ 
است. بنابراين آمازون از مدتي قبل اختالل در فرايند 
را پيش بيني مي كرد و به همين دليل خواس��تار منع 
حضور خ��ان در پرونده هاي بعدي ش��د. با اين وجود 
 MGM پيش بيني نمي ش��ود وي از تحقيق درباره
كناره گيري كند. البته چني��ن تحقيقي لزومًا به لغو 
عمليات ادغام منجر نمي شود. اما احتمااًل شرايطي را 
براي خريد تعيين مي كند و همچنين فرايند تكميل 
معامله را چند ماه به تأخير مي اندازد. حدود يك سال 
طول كشيد تا فرايند ادغام فيت بيت در گوگل تأييد 
ش��د و احتمااًل آمازون نيز ب��راي خريدMGM بايد 
مدت زمان مشابهي منتظر بماند. در اين ميان شركت 

MGMاز اظهارنظر خودداري كرده است.

قدرت »تنسنت« وعدم ادغام 
سایت هاي بازي آنالین

اداره تنظيم بازار چين عمليات ادغام دو س��ايت بازي 
رايانه آنالين در شركت تنست را متوقف كرد زيرا چنين 
عملياتي قدرت تنس��ت در بازار را بيش��تر مي كرد. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، رگوالتور بازار چين اعالم 
 )DouYu( و دويو )Huya( كرد عمليات ادغام هويا
در شركت تنس��ت را متوقف كرده است. دليل توقف 
ادغام نيز نگراني هاي انحصارگرايانه ذكر ش��ده است. 
نخستين بار تنست سال گذش��ته از ادغام دو شركت 
هويا و دوي��و خبر داد. طبق اطالع��ات موجود اين دو 
شركت ۸۰ درصد از بازار بازي هاي رايانه اي آنالين در 
اختيار دارند. تنست بزرگ ترين سهامدار هويا است و 
۳۶.۹ درصد از سهام اين شركت را در اختيار دارد. يك 
سوم شركت دويو نيز به تنسنت تعلق دارد. هر دو اين 
شركت ها در امريكا ثبت شده اند و ارزش بازاري آنها روي 
هم ۵.۳ ميليارد دالر تخمين زده مي شود. هفته گذشته 
نخستين بار اشاره شد اداره تنظيم بازار چين تصميم 
دارد اين معامله را متوقف كند. به گفته اين س��ازمان 
سهم هويا و دويو از بازار بازي هاي ويدئويي آنالين بيش 
از ۷۰ درصد است و اين امر سلطه تنست را قدرتمندتر 
مي كند. هويا و دويو به ترتيب نخس��تين و دومين 
وب سايت هاي بازي ويدئويي آنالين محبوب در چين 
هستند. تنست در بيانيه اي اعالم كرد از اين تصميم 
اطالعت و با تمام ملزومات قانون همخواني مي كند.

تكرار سناريوي حمله سايبري به دستگاه هاي اجرايي

هيچ كس پاسخگوي حمالت سايبري نيست



گروه راه و شهرسازي|
اعضاي شوراي شهر تهران با كليات اليحه ايجاد بازار 
الكترونيكي تهات��ر منابع غيرنقد ش��هرداري تهران 
موافقت كردن��د. در صورتي كه تصوي��ب نهايي اين 
اليحه، در عمل كارگزاري هاي شهرداري كه به عنوان 
واسطه ميان طلبكاران از شهرداري و بدهي كاران به 
اين سازمان عمل مي كرد، حذف خواهند شد. مساله اي 
كه هزينه پرداخت بدهي غيرنقد به شهرداري يا هزينه 
دريافت مطالبات از ش��هرداري در قالب هولوگرام را 

كاهش مي دهد.
در جريان جلسه ديروز ش��وراي شهر تهران بررسي 
اليحه »دستورالعمل چگونگي فعاليت و فرآيند تهاتر در 
بازار الكترونيكي تهاتر منابع غير نقد شهرداري تهران« 
در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت. 

بهاره آروين ضمن قرائت گزارش كميس��يون برنامه 
و بودج��ه درباره اي��ن اليحه اظهار ك��رد: اين يكي از 
هدف گذاري هاي شوراي پنجم بود كه اولين مصوبه 
آن را در سال ۹۷ داش��تيم. پس از آن هم دو بار ديگر 
راه اندازي بازار آنالين تهاتر را در برنامه س��وم توسعه 
و در تبصره بودجه س��ال ۹۹ تصوي��ب كرديم تا عزم 
خود را براي حذف اين پتانس��يل فسادزا از شهرداري 

نشان دهيم.
عضو شوراي ش��هر تهران ادامه داد: در اولين روزهاي 
پنجمين دوره مديريت شهري، شهردار وقت تهران 
بخشنامه اي مبني بر ممنوعيت فعاليت كارگزاري ها 
در حوزه منابع غيرنقد ص��ادر كرد. كارگزاري ايده اي 
بود كه در دوره هاي قبل ايجاد شده بود تا بتواند بودجه 

غيرنقد را محقق كند.
آروين اضافه كرد: برخي از بدهكاران پول نقد نداشتند 
و مي خواس��تند به ج��اي بدهي خود به ش��هرداري 
ملك دهند و برخي از طلب��كاران به دليل عدم وجود 
نقدينگي در شهرداري حاضر بودند به جاي طلب خود 
ملك يا پروانه دريافت كنند. چون ش��هرداري تصور 
مي كرد مديريت اين وضعيت پرهزينه است و از طرفي 
نمي توانست از بدهكاران خود ملك دريافت كند اين 
مسووليت را به كارگزاري مي سپرد تا كارگزاري ها با 
بدهكاران و بستانكاران تسويه كنند و بعد شهرداري 
آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به كارگزاري ها 

پرداخت كند.
وي گفت: نفع بيشينه كارگزاري ها در اين بود كه امالك 
بدهكاران به شهرداري را با كمترين قيمت بردارند و از 
س��وي ديگر طلب طلبكاران از شهرداري را با امالك 
بي ارزش يا كم ارزش ولي با قيمت غيرواقعي پرداخت 
كنن��د. كارگزاري ها از هر دو طرف ض��رر و زيان وارد 
مي كردند تا نفع خودشان بيشينه شود و هردو طرف 
از آنجا كه در عس��ر و حرج قرار داشتند ضرر و زيان را 

قبول مي كردند.
ب��ه گفته او، آنق��در اين فضا غيرش��فاف ب��ود كه در 
انتهاي دوره قبل و ابتداي دوره پنجم ش��ورا خيلي از 
كارگزاري ها به شهرداري بدهكار بودند؛ يعني پيش از 
آنكه با طلبكاران شهرداري تسويه كنند از شهرداري 
پروانه و هولوگرام گرفته بودند.آروين اظهار كرد: سال 
۹۷ كه دستورالعمل مديريت منابع غيرنقد شهرداري به 

شورا آمد، ايده اي از سوي دوستان طرح شد كه به كمك 
آن بتوان ضرورت وجود كارگزاري ها را حذف كرد. با 
توجه به اينكه ما يك سري طلبكار داريم و يك سري 
بده��كار داريم كه هردو به دليل عدم وجود نقدينگي 
مي خواهند بدهي خود را به صورت غيرنقد تس��ويه 
كنند، با استفاده از بستر فناوري اطالعات مي توانيم 
اينها را در ارتباط باهم قرار دهيم و به نظر مي رسد نفع 
دو طرف ايجاب كند قيمتي تعادلي تعيين شود تا ضرر 

و زياني متوجه هيچ يك از طرفين نشود.
وي با بيان اينكه دوستان شهرداري معتقد بودند اين كار 
جزييات و ريزه كاري هايي دارد، گفت: يكي از دغدغه ها 
اين بود كه طلبكاران و بدهكاران چگونه اولويت بندي 
شوند. به عالوه اين دغدغه وجود داشت كه ممكن است 
در صورت ابالغ اين دستورالعمل حساسيت هايي در 
نهادهاي نظارتي ايجاد ش��ود. بنابراين ما پيش��نهاد 
كرديم دستورالعمل به شورا بيايد تا هم دغدغه هاي 
شورا در آن لحاظ شود و هم از سوي نهادهاي نظارتي 

مساله اي ايجاد نشود.
آروين ادامه داد: ما اين موضوع را طي سه سال گذشته 
در كميته ش��فافيت دنبال كرديم و با همكاري اداره 
كل خزانه داري ش��هرداري كارگروهي در اين زمينه 
تشكيل داديم و اكنون دستورالعمل نهايي شده است. 
در اين دستورالعمل همه دغدغه ها را لحاظ كرده ايم. 
براي اينكه شهرداري به موضوع ورود نكند تا بازار به هم 
نخورد و در عين حال بر روي بازار نظارت داشته باشد، 
در دستورالعمل جزيياتي ديده ايم و حتي براي تسويه 
بدهي ها از طريق بازار سقف زماني گذاشته ايم تا اگر 
بدهكاران از اين امكان تهاتر استفاده نكردند فرصتشان 

به اتمام برس��د.وي با تاكيد بر اينك��ه همه جزييات 
و ريزه كاري ها در دس��تورالعمل ديده ش��ده و به نظر 
مي رسد شفاف است، گفت: اگر اين دستورالعمل اجرا 
شود اميدواريم بخش مهمي از فساد حوزه كارگزاري ها 
و تحقق بودجه غيرنقد رفع ش��ود و هم بدهكار و هم 
طلبكار به صورت راضي تر بتوانند تهاتر بدهي و طلب 

را انجام دهند. 

     لزوم برگزاري مزايده
 براي واگذاري امالك شهرداري

آروين در بخش بعدي س��خنان خود و در پاس��خ به 
سواالت برخي از اعضا گفت: قرار نيست همه بدهي ها 
و طلب هاي شهرداري را از طريق اين سامانه مديريت 
كنيم. تبصره ماده ۳ مي گويد حضور واحدهاي اجرايي 
در اين سامانه به عنوان طلبكار يا بدهكار ممنوع است. 
يعني شهرداري نمي تواند به عنوان بدهكار در سامانه 
ملكي را عنوان كند تا طلبكاران طلب خود را با آن تهاتر 
كند. اگر ما ملكي داريم بايد آن را به مزايده بگذاريم تا 
بتوانيم طلب خود را پرداخت كنيم. وي در پاس��خ به 
س��والي ديگر نيز اظهار كرد: ما كميسيون غيرنقد را 
حذف نكرده ايم و اصال معقول نيست كه ما منابع نقد 
خود را تبديل به غيرنقد كنيم. اين كار س��قفي دارد و 
براساس دستورالعمل مديريت منابع غيرنقد برخي از 
موديان مي توانند بخشي از عوارض شهرسازي خود 
را به صورت غيرنقد پرداخت كنند. االن به جاي اينكه 
از موديان بخواهيم به كارگزاري بروند اعالم خواهيم 
كرد كه مي توانند در اين سامانه ثبت نام كنند. اينگونه 

واسطه اي تحت عنوان كارگزاري حذف شده است. 

     اصالح بودجه ۱۴۰۰ سازمان هاي تابعه 
ديروز همچنين اعضاي اعضاي ش��وراي شهر تهران با 
يك فوريت اصالح بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري تهران 
و سازمان ها و ش��ركت هاي تابعه موافقت كردند. حامد 
مظاهريان، معاون برنامه ريزي، توس��عه شهري و منابع 
انساني شهرداري تهران در توضيح يك فوريت اين اليحه 
گفت: در تبصره ۱ بودجه سال ۱۴۰۰ در بند )ح( در بخش 
درآمدهاي برج ميالد پيش بيني شده است كه از محل 
درآمدها بتوانند مصارف خاصي داشته باشد؛ اما واقعيت 
اين اس��ت كه با اختالف بسيار درآمدها مواجه شده ايم.

او ادام��ه داد: از ۳۰۰ ميليارد توم��ان درآمد پيش بيني 
شده اين ش��ركت كه بايد صرف هزينه ها مي شد، تنها 
يك درصد يعني ۳ ميليارد تومان محقق شده است لذا 
اين پيشنهاد به صورت يك فوريت به شوراي شهر ارايه 
شده است. در حال حاضر مجموعه برج ميالد مختل و 
نمي تواند هزينه ها را پرداخت كند. در اليحه پيش بيني 
ش��ده تا زماني كه كرونا ادام��ه دارد هزينه ها در بخش 
هزينه هاي عمومي قرار داده شود تا كاركرد اين مجموعه 
دچار اختالل نشود. در نهايت اعضاي شوراي شهر تهران 
با ۱۴ رأي موافق با يك فوريت اين اليحه موافقت كردند.

     تعيين روز پاكبان و باغبان
اعضاي شوراي شهر تهران همچنين يك فوريت طرح 
»جداسازي محل گردش حيوانات خانگي از محل بازي 
كودكان در بوستان هاي ش��هر تهران « را به تصويب 
رس��اندند و در جريان بررسي طرح الزام شهرداري به 
تعيين روز پاكبان و باغبان پيش��نهاد نامگذاري ۲۵ 

اسفند و ۲ ارديبهشت به اين دو نام را تصويب كردند.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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اقدام مجلس  براي توقف 
تخلفات ساختماني 

اقبال شاكري، عضو كميسيون عمران مجلس شوراي 
اس��المي از تهيه طرحي براي اصالح ماده ۱۰۰ قانون 
شهرداري ها به منظور برخورد قاطع با متخلفين ساخت و 
سازهاي درون شهري خبر داد. به گزارش ايسنا، شاكري 
در صفحه شخصي خود در توئيتر، نوشت: »متخلفين 
ساخت و سازهاي ش��هري ديگر نمي توانند تخلفات 
ساختماني خود را با پرداخت پول قانوني كنند!!!اصالح 
 ماده ۱۰۰ قانون ش��هرداري ها، گامي مثبت در جهت 
تحقق  عدالت و ارتقاي حقوق عامه شهروندي خواهد 
بود.جزييات اين طرح به زودي اعالم  مي شود.« اصالح 
قانون ماده ۱۰۰ ش��هرداري ها يكي از اقداماتي بود كه 
مجلس يازدهم از روزهاي آغاز به كار خود آن را دنبال كرد 
و كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي نيز با هدف 
كاهش تخلفات ساختماني اين موضوع را با جديت دنبال 
كرد. بر اساس نظرات اعضاي كميسيون عمران اكنون 
اين ماده به منبع درآمدي براي شهرداري ها تبديل شده 
و در عين حال شاهد تخلفات در ساخت و ساز ها هستيم.

بروز ۱6۰۰ حادثه آسانسور
در هفته گذشته

سيد جالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: 
يكي از باالترين حوادث ما در هفته گذشته به حوادث 
مربوط به آسانسور اختصاص يافت؛ هفته گذشته بيش 
از يك هزار و ۶۰۰ مورد حادثه آسانسور روي داد. ملكي 
در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به آمار حوادث مربوط 
به آسانسور در تهران اظهار كرد: هر سال در تابستان 
ماموريت هاي سازمان آتش نشاني تهران در حوزه هاي 
مختلف بيشتر مي شود، امس��ال نيز به دليل گرماي 
مضاعف، حوادث بيشتر شده است و در هفته گذشته 
روزهاي بسيار پركاري را داشتيم. سخنگوي سازمان 
آتش نشاني تهران تصريح كرد: يكي از باالترين حوادث 
ما در هفته گذش��ته، به حوادث مربوط به آسانس��ور 
اختصاص يافت؛ هفته گذشته بيش از يك هزار و ۶۰۰ 
مورد حادثه آسانسور روي داد و فقط در دو روز )دوشنبه 
و سه شنبه هفته گذش��ته( روزانه بيش از ۵۵۰ مورد 
حوادث مربوط به آسانسور داشتيم! وي بيان كرد: تنها 
در يك ايستگاه آتش نشاني در يك روز، آتش نشانان به 
۳۰ مورد حادثه مربوط به آسانسور اعزام شدند كه البته 
اين آمار جدا از حوادث ديگر اس��ت كه روي مي دهد و 

آتش نشانان به محل حادثه اعزام مي شوند.

دولت جديد و نظام بازار آزاد
بايد مشخص شود كه اين مديران اقتصادي اساسا آيا 
اعتقادي به نظام بازار آزاد دارند يا همچنان قرار اس��ت 
شاهد برخي قرائت هاي غيراصولي و غيرعلمي از مقوالت 
اقتصادي باشيم. اقتصاد ايران در طول دهه ۹۰ با كاهش 
درآمد سرانه، كاهش قدرت خريد عمومي، كاهش ارزش 
پول ملي و... مواجه شده است. براي جبران يك چنين 
مشكالتي، اقتصاد ايران بايد در يك بازه زماني حداقل 
8 ساله، رشد اقتصادي باالي 8 درصدي را تجربه كند تا 
در نهايت اقتصاد ايران در سال ۱۴۰8 به شرايطي دست 
پيدا كند كه پيش از اين در س��ال ۱۴۰۰ داشته است. 
بدون بهره مندي از اين ضرورت هاي اجرايي، متاسفانه 
اقتصاد ايران از همان دشواري هايي رنج خواهد برد كه 
طي يك دهه گذشته با آن دست به گريبان بوده است. 
نظام بازار آزاد امروز امتحان خ��ود را پس داده و كمتر 
كشوري است كه بر ابعاد و زواياي گوناگون آن ابهامي 
ايجاد كند. اقتصاد ايران نيز بايد ضرورت هاي نظام بازار 
را بپذيرد و ظرفيت هاي خود را در راس��تاي تحقق آن 
تنظيم كند. از اين طريق اس��ت كه مي تواند طي دهه 
آينده مشكالت گذشته را پشت سر گذاشت و فضاي را 
براي حركت در مسير بهبود شاخص هاي اقتصادي مهيا 
كرد. افزايش درآمد سرانه، مقابله با فقر مطلق، افزايش 
اشتغالزايي، تحقق رشد اقتصادي باالي 8 درصدي و... 
ازجمله مهم ترين دستورهايي است كه دولت آينده و 
تيم اقتصادي كابينه بايد زمينه تحقق آنها را در اقتصاد 

فراهم كند.

سيگنال منفي به اين سهام!
افزاي��ش حجم معامالت، كاهش تع��داد صف فروش 
و كاه��ش ريالي صف هاي فروش تا آس��تانه يك هزار 
ميليارد تومان و تشكيل صف خريد يك تغيير رفتار در 
بازار را نشان مي دهد. افت بازار در روز گذشته يك روند 
سينوسي و طبيعي است و جاي نگراني و دغدغه وجود 
ندارد. بخش زيادي از فعاالن بازار برخالف س��ال هاي 
گذش��ته به صورت ماندگار و بلندمدت س��هام را نگه 
نمي دارند و ترجيح مي دهند با يك حاش��يه سود كم 
سهام را عرضه كنند به همين دليل اُفت در بازار بيشتر به 
وقوع مي پيوندد. به عقيده بنده اهتمام در ايجاد استقالل 
سازمان بورس و حمايت از آن سازمان با استراتژي حفظ 
منافع بلندمدت سهامداران، بايد يكي از نكات كليدي 
در برنامه هاي تدويني براي بورس در ماه هاي پيش رو 
باشد. اصالح قانون بازار اوراق بهادار با محوريت تصدي 
مسووليت بخش خصوصي در شوراي عالي بورس نيز 
ازجمله اقداماتي است كه نبايد از آن غافل شد؛ ضمن 
اينكه محدوديت در امكان جابه جايي رييس و اعضاي 
هيات مديره س��ازمان بورس و اصالح يا تغيير تركيب 
شوراي عالي بورس نيز بايد مدنظر قرار گيرد. همچنين 
الزام به افزايش سهام ش��ناور آزاد تمامي شركت ها در 
راس��تاي ايجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا از يك سو 
و حذف تدريجي دامنه نوس��ان قيمت در بازار سهام از 
سوي ديگر، ازجمله راهكارهاي كليدي است كه بايد در 
اين بازار مدنظر قرار گيرد. كاهش دخالت دستوري در 
امور شركت هاي بورسي و تحميل قيمت بدون توجه به 
مكانيزم عرضه و تقاضاي بازار نيز بايد مدنظر سياست گذار 
قرار گيرد؛ ضمن اينكه وضع قانون و مقررات در خصوص 
عدم امكان تغيير ضوابط معامالتي در محدوده زماني 

ثابت نيز ازجمله راهكارهاي طاليي خواهد بود.

سهم مسكن از اقتصاد كالن 
در يك دهه اخير چقدر بود؟ 

گزارش وزارت راه و شهرس��ازي درباره سهم مسكن از 
اقتصاد كالن در يك دهه اخير نشان مي دهد شاخص هاي  
قوانين باالدستي به هيچ وجه محقق نشده است. به گزارش 
فارس، در يك دهه اخير وضعيت ساخت مسكن بر مدار 
قوانين باالدستي حركت نكرد. طبق قانون برنامه ششم 
توسعه و طرح جامع مسكن، قرار بود بيش از يك ميليون 
واحد مسكوني به طرق مختلف اعم از شهري، روستايي، 
بافت فرسوده، حاشيه اي و نظاير آن ساخته شود اما اين 
امر محقق نشد.بر اس��اس اين گزارش، سهم مسكن از 
توليد ناخالص داخلي در يك دهه اخير حدود ۶ درصد 
بوده است و سهم ۳۰ درصدي از تشكيل سرمايه ثابت را 
دارد. به عبارت ديگر ۳۰ درصد از سرمايه گذاري جديد به 
اين بخش تزريق شد.مسكن به واسطه اينكه ۳۰۰ صنف 
و صنعت را به طور مستقيم و غيرمستقيم درگير مي كند، 
پتانسيل ارزشمندي براي اشتغال زايي داشته و براساس 
برآورد وزارت راه و شهرسازي در يك دهه اخير ۱۲ درصد 
از اشتغال مستقيم به واسطه مسكن بوده است.يكي از 
تكاليف بانكي طبق قانون برنامه ششم توسعه، حمايت از 
اقشار مختلف براي ساخت و خريد مسكن است. آمارها 
نشان مي دهد سهم مسكن از تسهيالت بانكي اعطايي 
در ۱۱ ماه��ه س��ال ۹۹ حدود ۶ درصد بوده اس��ت و در 
كل سال ۱۱ درصد گزارش شد. در دولت تدبير و اميد 
فردي متولي وزارت راه و شهرس��ازي بود كه مسكن 
مهر را »مزخرف« ناميد و به اسم مسكن اجتماعي ۶ 
سال س��اخت و تكميل ظرفيتهاي روي زمين مانده 
مسكن را متوقف كرد به همين علت سهم دولت از كل 
سرمايه گذاري بخش مسكن در يك دهه اخير كاهش 
يافت كه رقم آن ۰.۵ الي ۳ درصد بود. همچنين سهم 
مسكن از بودجه خانوار ۳۳ درصد شده و در صورتي كه 
سال هاي اخير در نظر گرفته شود اين سهم تشديد شده 
و حدود نيمي از ۵۰ درصد را به خود اختصاص مي دهد.

عامل اصلي موثر بر قيمت مسكن 
سيد امين زرگر مرادي، كارشناس اقتصادي درباره تناظر 
بازار ارز و مسكن اظهار كرد: الزامًا تناظر يك به يك ميان 
اين دو وجود ندارد و زمان هايي وجود داش��ته است كه 
جهش ملكي بدون جهش ارزي اتفاق افتاده يا اينكه جهش 
ارزي برگشت خورده اما قيمت مسكن به دليل چسبندگي 
قيمتي، همچنان در نرخ هاي ب��االي ارزي باقي مانده و 
برنگشته است. وي در گفت وگو با مهر افزود: قطعاً يكي از 
پارامترهاي اثرگذار بر قيمت مسكن، نرخ ارز است؛ اما به 
اين معنا نيست كه اگر ارز ۳ برابر شد، قيمت مسكن هم 
۳ برابر شود يا اينكه اگر نرخ ارز كاهش پيدا كند، همين 
اتفاق هم براي بازار مسكن رخ دهد كما اينكه در سال ۹۷ 
كه قيمت دالر تا ۳۰ ه��زار تومان افزايش يافت، قيمت 
مسكن تا اين اندازه رشد نكرد و بعد كه قيمت دالر از ۳۰ 
به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان كاهش يافت، قيمت مسكن نه تنها 
كاهش نيافت، بلكه در برخي ماه ها صعودي هم بود. زرگر 
مرادي تصريح كرد: نرخ نوسانات بازار قابل مدل سازي روي 
بازار مسكن نيست ولي قطعاً يكي از اصلي پارامترهاست. 
وي اظهار كرد: مسكن يك بازار تقريباً ۱۰۰ درصد داخلي 
است و همه مصالح و همچنين زمين براي ساخت، كاماًل 
داخلي است؛ در حالي كه قيمت ارز در بسياري از موارد تابع 
سرعت رشد نقدينگي است؛ اما اين نوسانات ارزي روي 
بازار مسكن اثرگذار است كه نشان مي دهد سرعت رشد 
نقدينگي به ناخواه روي بازار مسكن هم موثر خواهد بود؛ 
چون كاهش ارزش پول ملي با رشد نقدينگي رخ داده است 
و ساير بازارهاي دارايي هم متناسب با آن، قيمت خود را تراز 
مي كنند تا اين كاهش ارزش پولي جبران شود. كارشناس 
اقتصادي درباره جاماندن دستمزدها از سرعت رشد دالر 
و ساير بازارها از جمله مسكن و تأثير آن بر كاهش قدرت 
خريد خانوارها، به شاخص »دسترسي خانوار به مسكن« 
اشاره و اظهار كرد: اين شاخص مرتبًا در حال بدتر شدن 
است و براي دهك هاي درآمدي مختلف، متفاوت است؛ 
براي دهك هاي يك و دو شايد از يك قرن پس انداز براي 
دسترسي به توانمندي الزم براي خريد مسكن هم عبور 
كند اما براي دهك هاي ۹ و ۱۰ شايد كمتر از يك دهه الزم 
باشد پس انداز كنند تا بتوانند وارد بازار مسكن شوند. وي 
ادامه داد: افزايش دستمزدها ريالي است و مثاًل كارمندان 
۲۰ تا ۴۰ درصد افزايش ريالي حقوق و دستمزد دارند در 
حالي كه جهشي كه در بازارها ايجاد شده، بسيار باالتر از 
اين مورد بوده است؛ ضمن اينكه اين افزايش درآمدها با 

افزايش نرخ مسكن هم متناسب نبوده است.

پارلمان شهري پايتخت كليات اليحه راه اندازي بازار آنالين تهاتر بدهي ها و مطالبات شهري را تصويب كرد

تشكيل بازار تهاتر منابع غيرنقد شهرداري

عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك عنوان كرد

اتهام قيمت سازي در بازار مسكن به دولت
عبداهلل اوتادي، عضو هيات مديره اتحاديه مش��اوران 
امالك با بيان اينكه دولت خود عامل افزايش قيمت ها 
در بازار مسكن هس��تند، گفت: معامالت واقعي بازار 
مسكن نش��ان مي دهد افزايش قيمت در خرداد ماه 
امسال نسبت به سال گذشته حدود 8 تا ۱۲ درصد بود 
اما بانك مركزي اين عدد را ۴8 درصد اعالم كرده است 
كه معتقديم داده هاي بانك مركزي دقيق و درس��ت 
نيست و باعث سيگنال هاي اشتباه به بازار مي شود و در 
نهايت اين سيگنال ها منجر به افزايش قيمت مسكن 
شده است. به گزارش ايلنا، عبداهلل اوتادي در نشست 
خبري ديروز خود با رس��انه ها با بي��ان اينكه بانك ها 
بزرگ ترين مالك هاي كش��ور محس��وب مي شوند، 
گفت: به نظر مي رسد عده اي با دادن اين سيگنال هاي 
غلط به بازار به دنبال آن هس��تند تا ناترازي و كسري 
بودجه بانك ها از طريق بازار مس��كن و ملك برطرف 
شود.با اشاره به دخالت هاي دولت در بازار اجاره اظهار 
كرد: وزارت راه و شهرسازي سقف افزايش اجاره بها را 
براي امسال ۲۵ درصد ارايه كرده كه معتقديم اين رقم 
غيركارشناسي است و خود باعث افزايش اجاره بها در 

بازار مسكن مي شود.

     افزايش اختالفات موجر و مستاجر
عض��و هيات مديره اتحاديه مش��اوران امالك با تاكيد 
بر اينكه تصميمات دولت ب��راي بخش اجاره منجر به 
اختالفات بين مس��تاجر و موجر شده است، گفت: در 
حالي كه بسياري از مالكان قصد افزايش اجاره بها كمتر 
از اين نرخ را داش��تند اما دولت به افزايش ۲۵ درصدي 
رسميت داد و باعث شد قيمت ها در بخش اجاره افزايش 

يابد و اختالفات مستاجران و مالكان بيشتر شود.

     كوچ جگركي ها به صنف مشاور امالك
وي با اشاره به ركود مشاوران امالك در شرايط شيوع 
ويروس كرونا يادآور ش��د: در حالي كه در خرداد ماه 
امسال ۲۱۰ پروانه كسب مشاوران امالك باطل شد، 
فقط ۵۰ مجوز جديد صادر ش��ده كه اغلب اين افراد 
هم از صنوفي مانند جگركي ها، رستوران ها و پوشاك 
هستند كه در ايام كرونا كسب و كارشان كساد شده و 

به صورت موقت وارد حوزه مشاوران امالك شده اند. 
عضو هيات مديره اتحاديه مشاوران امالك با اشاره به 
استقبال مردم از سايت هاي اينترنتي امالك در چند 
سال گذش��ته به ويژه در شرايط ش��يوع كرونا گفت: 
افزايش اس��تقبال مردم در اين مدت باعث پيشرفت 
اين سايتها ش��ده و فرصت خوبي است تا بتوانيم اين 
ظرفيت را توسعه دهيم. اوتادي درباره راه اندازي سامانه 
هوشمند امالك و جلوگيري از انتشار آگهي هاي فيك 
و جعلي تاكيد كرد: تمام اف��رادي كه آگهي فروش و 
اجاره مس��كن مي دهند، احراز هويت مي شوند و قرار 
بر اين اس��ت كه قيمت ها توسط كارشناسان بررسي 
شود. همچنين به تمام اعضاي صنف اطالع داده ايم كه 

فايل هاي نامتعارف را نپذيرند.

     ضرورت راه اندازي سايت جامع مسكن
همچنين بهرام گلستاني، عضو اتحاديه مشاوران امالك 
و كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به ضرورت تجميع 
سايت هاي متعدد اينترنتي فعال در حوزه فعال اظهار 
كرد: بايد بتوانيم س��ايت جامعي راه اندازي كنيم كه 
تمام فايل هاي مسكن در مناطق مختلف را در اختيار 

مصرف كننده به صورت رايگان قرار دهد.
وي با تاكيد بر ضرورت بررسي آگهي هاي سايت هاي 
اينترنتي ادامه داد: بايد مطمئن شويم كه آگهي فيك 
يا جعلي در سايت هاي اينترنتي بارگذاري نمي شود و 
براي اين موضوع، بانك اطالعاتي و شماره شناسايي 
افراد در حال تهيه است و بر احراز هويت آگهي دهنده ها 
تاكيد داريم.گلس��تاني يادآور ش��د: البته عمده اين 
آگهي ها از س��وي مشاوران امالك بارگذاري مي شود 

كه اغلب آنها آگهي هاي واقعي هستند.
عضو اتحاديه مش��اوران امالك و كارش��ناس اقتصاد 
مس��كن با اش��اره به ضرورت همكاري ها با وزارت راه 
و شهرس��ازي براي نمايش معامالت انجام ش��ده در 
هر منطقه و اعالم ميانگين قيمت مس��كن بر اساس 
معامالتي كه منعقد شده اس��ت، گفت: از وزارت راه و 
شهرسازي درخواست داريم كه س��از و كاري فراهم 
كند تا بتوانيم قيمت هاي ميانگي��ن هر منطقه را بر 
اساس معامالتي كه انجام ش��ده را منتشر كنيم و بر 

اس��اس اين ميانگين قيمت ه��ا، آگهي هايي كه ارايه 
مي ش��ود را طبقه بندي و با سه رنگ سبز، زرد و قرمز 
كه نشان دهنده تناسب قيمت اين آگهي ها با ميانگين 

قيمت آن منطقه است را نشان دهيم.

    آمار سازش بين مستاجران و مالكان
باال است

احمد آذري، نماينده اتحاديه مش��اوران امالك در 
ش��وراي حل اختالف نيز در حاش��يه اين نشست 
خبري اظهار كرد: واقعيت اين اس��ت كه مش��كل، 
وضعيت اقتصادي كشور است و اقتصاد كالن بحث 
مسكن را تحت تاثير قرار داده است و به همين دليل 
مالكان قيمت هاي اج��اره را هم پايي��ن مي آورند 
چراكه اگر قيمت ها به ص��ورت نامتعارف باال برود 
تقاضاي��ي براي آن وجود ندارد ام��ا به هر حال آمار 
صلح و سازش بين مس��تاجران و مالكان باال است.

آذري در جمع خبرنگاران با اشاره به اختالفات بين 
موجر و مس��تاجر در بحث تعيين اجاره بها و اجراي 
مصوبه س��تاد ملي مبارزه با كرون��ا مبني بر تمديد 
قرارداده��اي اج��اره اظهار كرد: رس��يدگي به اين 
موضوعات بستگي به پرونده ها و موضوعات دارد اما 
اينگونه نبوده كه سال گذشته هيچ حكم تخليه اي 
صادر نش��ود. البت��ه معموال بين موجر و مس��تاجر 
توافق مي ش��ود. وي تاكيد كرد: اين حق موجر است 
كه با پايان قرارداد، مستاجر ملك وي را تخليه كند چرا 
كه به داليل مختلفي مي تواند نياز به ملك و مس��كن 
خود داشته باشد اما در نهايت بايد هر دو طرف؛ موجر 
و مستاجر تابع پروتكل هاي ستاد ملي مبارزه با كرونا 
باش��ند.عضو هيات مديره اتحاديه امالك افزود: البته 
اگر مستاجر تعهد تخليه داده باشد بايد در موعد مقرر 
نسبت به تخليه آن واحد اقدام كند. آذري يادآور شد: 
معموال قراردادهاي اجاره يك ساله است و پس از يك 
سال آن قرارداد منقضي مي شود و عدم تخليه در هيچ 
مرجعي قابل قبول نيست و وجاهت قانوني هم ندارد 
مگر اينكه شرايطي ايجاب كند كه قرارداد تمديد شود.

نماينده اتحاديه در ش��وراي حل اختالف با تاكيد بر 
اينكه در ش��رايط سخت كرونايي و اقتصادي، مالكان 

كمك حال مستاجران بوده و هستند، گفت: معموال 
در ۹8 درص��د موارد توافق بين مالك و مس��تاجر در 
شوراي حل اختالف انجام مي شود. وي افزود: واقعيت 
اين است كه مشكل، وضعيت اقتصادي كشور است و 
در اقتصاد كالن بحث مس��كن را تحت تاثير قرار داده 
است و به همين دليل مالكان قيمت هاي اجاره را هم 
پايين مي آورند چراكه اگر قيمت ها به صورت نامتعارف 
باال برود تقاضايي ب��راي آن وجود ندارد اما به هر حال 
آمار صلح و سازش بين مستاجران و مالكان باال است.
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گروه بازار سرمايه|
چند وقتي مي شود كه روند معامالت تاالر شيشه اي 
تغيير كرده و بازار سهام روند رو به بااليي را طي مي كند، 
درست قيمت ها با آنچه در نيمه دوم سال گذشته به 
ثبت رسيده فاصله بس��ياري دارد اما حداقل مي توان 
گفت كه از ابتداي تيرماه رش��د و سود خوبي نصيب 
سرمايه گذاران شده است. در شرايط حال حاضر اعتماد 
عمومي بازار به صورت صددرصد بازنگشته، بااين وجود 
مي توان گفت كه بورس از روزهاي خاكس��تري خود 
فاصله گرفته و تقريبًا نس��بت به س��ال مالي گذشته 

وضعيت مطلوب تري دارد.
ميزان اميدواري و اعتماد در بازار سرمايه افزايش يافته 
اما اين اميدواري هنوز به مرحله 100 درصد نرسيده 
و انتظ��ار مي رود كه با ورود دول��ت جديد مولفه هاي 
تأثيرگذار در بورس قوي تر و مثبت تر از گذشته عمل 
كند. بررسي آمارهاي معامالت بورس طي هفته ها و 
ماه هاي گذشته نشان مي دهد سهام خرد با توجه به 
استقبال مردم طي سال هاي گذشته صف هاي فروش 
بيشتري متحمل شد و پس از رونق بازار شاهد صف هاي 
خريد بود اما نتوانست آن خس��ارت واردشده توسط 

صف هاي فروش را جبران كند.
روي��ه صف هاي ب��ازار ط��ي هفته هاي اخي��ر تغيير 
كرد و مي��زان صف هاي فروش در ح��دود ۲0 درصد 
كاهش يافته و ارزش آن نيز به فراز و نشيب هاي زياد در 
بسياري از روزها از هزار ميليارد تومان فراتر رفته است. 
تمامي اين ها، حكايت از آن دارد كه به دنبال ريزش هاي 
شديد قيمت سهام در طول يك سال گذشته در كنار 
افزايش انتظارات تورمي به دليل باال رفتن ريسك هاي 
سياسي و اقتصادي ميزان تالش براي سرمايه گذاري در 
بورس كاهش يافته اما؛ مجدداً انتظار مي رود كه با تغيير 
دولت و نزديك شدن به فصل  مجامع سرمايه گذاري در 

اين بازار افزايش يابد.
بااين حال اميد مي رود كه روزهاي خاكستري بورس 
به طور كامل به پايان برسد و شاهد روزهاي طاليي اين 
بازار باشيم. درست است كه اين هفته ها روند افزايشي 
تاالر شيشه اي را مش��اهده مي كنيم اما اين افزايش 
به تنهايي نمي تواندخاكستر بازار سرمايه را نابود كند و 
بايد عوامل تأثيرگذار دست به دست هم دهند تا شاهد 

يك بازار متعالي باشيم.

چهعوامليبورسراتهديدميكند؟
اميرعل��ي امير باقري، كارش��ناس بازار س��رمايه در 

گفت وگ��وي اخير خ��ود در خصوص وضعي��ت بازار 
مي گويد: در هفته گذشته بازار سهام به سمت تعادل 
در عرضه و تقاضا پيش رفت و ضمن تفكيك راه سهام 
از يكديگر عمدتاً نگاه ها به سمت سهامي بود كه از بنياد 
و آينده روش تري برخوردار بودند. نخستين ريسك 
فعلي بازار، بحث شيوع ويروس كرونا در كشور است، 
ازآنجايي كه هنوز اين بيماري مهار نشده است؛ بنابراين 
اين ريسك همچنان در بخش توليد و تقاضا وجود دارد 
كه اين موضوع تا حدودي فضاي كسب وكار را با ركود 

مواجه مي كند.
امير باق��ري بابي��ان اينكه موض��وع دوم ك��ه اخيراً 
مطرح شده است و انتظار مي رفت تا تحليلگران آن را در 
پيش بيني هاي خود لحاظ كنند، مقوله مرتبط با بحران 
انرژي در كشور است، اضافه مي كند: با توجه به ذخيره 
آبي كشور تا حدودي صنايع با بحران برق و آب مواجه 
شدند، اكنون اين موضوع در بازار به عنوان يك ريسك 
نوظهور به وقوع پيوسته است و مي تواند بخش توليد را 
تحت تأثير خود قرار دهد؛ بنابراين سرمايه گذاران بايد 
نگاه ويژه اي به سهامي داشته باشند كه تأثيرپذير از اين 
مقوله هستند. اين كارشناس بازار سرمايه مي گويد: در 
بحث سوم با توجه به كاهش درآمدهاي دولت و اصالح 
نظام مالياتي، مباحث مالياتي مي تواند بيش از گذشته 
بر سرمايه ش��خصي افراد و بخش توليد تأثير داشته 
باشد كه به نظر مي رسد دولت جديد مباحث مالياتي 
را با تمركز بيشتري پيگيري كند و راه فرار مالياتي با 

سد روبرو شود.
وي بابيان اينكه در علم اقتصاد مباحث مرتبط با ماليات 
مانند يك شمشير دو لبه اس��ت، اظهار مي كند: اين 
موضوع همانطور كه مي تواند مفيد واقع شود به همان 
ميزان هم بخش توليد و سرمايه گذاري بخش خصوصي 
را تحت تأثير خود ق��رار مي دهد؛ بنابراين بايد به طور 
حتم در اين بخش، كارشناسي هاي الزم صورت بگيرد 
و مطالعات تطبيقي انجام شود تا در آينده در اين حوزه 

دچار مشكل نشويم.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه بابيان اينكه به لحاظ 
تكنيكي موضوعي كه در هفته گذش��ته موردتوجه 
فعاالن بازار س��رمايه قرار گرف��ت مباحث مرتبط به 
س��فته بازي، فضاي مجازي و تأثير آن بر بازار سرمايه 
اس��ت، توضيح مي دهد: در ب��ازار فراب��ورس عمدتًا 
فاصله قيمتي يك ريال اس��ت، همي��ن امر مي تواند 
عمليات سفته بازانه را در اين بازار مهيا كند كه به نظر 
مي رسد بايد در ميان مدت يك همگرايي بين قوانين و 

دستورالعمل هاي اجرايي بين بورس و فرابورس داشته 
باشيم تا بنياد سهام بر روند قيمتي تأثيرگذار باشد و 
عمليات سفته بازانه نتواند واقعيات اقتصادي موجود در 
شركت ها را مهار كند؛ بنابراين در مورد فاصله قيمتي در 

بازار فرابورس بايد بازنگري هايي صورت گيرد.
وي بابي��ان اينك��ه تيرماه فصل مجامع اس��ت و بازار 
س��رمايه در اين فص��ل، تحركي مضاع��ف را به خود 
مي بيند، مي گويد: اين اتفاق نه تنها آورده نقدي را براي 
س��رمايه گذاران با خود به همراه دارد بلكه استراتژي 
كالن شركت ها در ميان مدت و بلندمدت در مجامع 
مطرح مي شود و سهامداران مي توانند سواالت خود 
را در اين مجامع عنوان كنند؛ بنابراين اين فصل يك 
استراتژيك براي بازار سرمايه است كه به نظر مي رسد 
خبرهاي خوبي در مجام��ع ازنظر آمار توليد و فروش 

شنيده شود.
امير باقري بابيان اينكه از بعد ريس��ك هاي سياسي 
همچنان ريسك داخلي و خارجي بر بازار سهام حاكم 
است، مي گويد: محور ريسك خارجي، مذاكرات وين و 

برگشت امريكا به برجام است.
اين كارشناس بازار سرمايه به تقويت نسبي قيمت هاي 
جهاني در بازار هفته گذشته اشاره كرد و توضيح داد: بنا 
بر آمار ارايه شده، بخش بزرگي از جمعيت در كشورهاي 
مختلف، دوز اول واكس��ن كرون��ا را دريافت كردند و 
همچنين تقاضا به بازارها بازگشته است كه اين موضوع 

باعث تقويت بازارهاي جهاني شد.
امير باقري درنهايت اظهار داشت: برخي از كارشناسان 
توقع تقويت سنگين قيمت ها را در بازار جهاني ازلحاظ 
تقويت تقاضا و نيز سياست هاي فدرال رزرو داشتند 
كه تا حدودي اين جهش سنگين با تعديل مواجه شد 
و روند صعودي در قيمت هاي جهاني به صورت آرام و 
مستمر ديده شد. از طرفي در خصوص بازار رمز ارزها تا 
حدودي نگاه ها به اين بازار با شك و ترديد مواجه شده 
است و عمدتًا ديدگاه ها به سمت دارايي هاي فيزيكي 
مانند طال و امالك در سطح جهاني بازگشته است. بنا 
بر آمار معتبر، در رأس اين دارايي ها طال و امالك ديده 
مي شود؛ بنابراين ديدگاه ها به سمت سرمايه گذاري در 

اين بازار با ترديد مواجه و فشار بر بدنه بازار وارد شد.

صعودمجدداشاخصكلبازار
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني يكشنبه، 
۲0 تيرم��اه 1۴ هزار و ۵۳۸ واحد رش��د داش��ت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۲۸۵ هزار 

واحد رس��يد. بر پايه معامالت اي��ن روز بيش از هفت 
ميليارد و ۴۲۲ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵۳ هزار و ۹1۴ ميليارد ريال دادوس��تد شد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با پنج هزار و 11۹ 
واحد افزايش ب��ه ۳۹۷ هزار و ۶0۶ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با سه هزار و ۲۶۲ واحد رشد به ۲۵۳ 
هزار و ۳۶۷ واحد رس��يد. شاخص بازار اول 1۵ هزار و 
۶0 واحد و ش��اخص بازار دوم 1۴ ه��زار و ۴۷۸ واحد 

افزايش داشتند.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت فوالد مباركه 
اصفه��ان با نماد »فوالد« با دو ه��زار و ۷0 واحد، ملي 
صنايع مس ايران ب��ا نماد »فملي« با يك هزار و 110 
واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با ۸۵۸ 
واحد، پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با ۷۹0 
واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« با ۷0۹ 
واحد، پتروش��يمي جم با نماد »ج��م« با ۴۹۵ واحد، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۴۴1 واحد، ش��ركت 
س��رمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با ۴۳۶ واحد، 
پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با ۴1۶ واحد و 
پتروشيمي پارس با نماد »پارس« با ۳۸۷ واحد تأثير 

مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شس��تا« با ۸۲۴ واحد، شركت سرمايه گذاري 
اس��تان همدان با نم��اد »وس��همدا« ب��ا ۹۸ واحد، 
شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان خراسان 
رضوي با نماد »وس��رضوي« با ۸۸ واح��د، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با ۸۴ واحد، شركت 
سرمايه گذاري استان هرمزگان با نماد »وسهرمز« با ۶۷ 
واحد، سيمان فارس با نماد »سفار« با ۶۵ واحد، شركت 
سرمايه گذاري استان گلستان با نماد »وسگلستا« با ۶0 
واحد و شركت سرمايه گذاري استان اصفهان با نماد 
»وسصفا« با ۵۲ واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس 

داشتند. بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت ليزينگ 
كارآفرين با نماد »ولكار«، ش��ركت س��رمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، گروه مديريت ارزش 
سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فمل��ي«، ايران خودرو با نماد »خودرو« 
و پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه يك ميليارد و ۷۸0 هزار برگه سهم به ارزش پنج 

هزار و 1۹0 ميليارد ريال دادوستد شد.
در دومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز حدود 
1۹۲ افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۸ هزار و ۶1۸ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و ۷۳۹ 
ميليون برگه سهم به ارزش 1۲۶ هزار و ۴۳۳ ميليارد 

ريال دادوستد شد.
در اين روز شركت پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي تندگويان با نماد 
»ش��گويا«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، 
گروه س��رمايه گذاري ميراث فرهنگ��ي ايران خودرو 
با نماد »س��مگا«، بيمه تجارت نو ايران خودرو با نماد 
»بنو«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، توليد 
برق عسلويه مپنا با نماد »بمپنا« و بيمه سامان با نماد 

»بساما« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين پتروش��يمي زاگرس با نم��اد »زاگرس«، 
صنعتي مينو ب��ا نماد »غصينو«، تولي��د نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«، توسعه مسير برق گيالن با نماد 
»بگيالن«، شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، برق و انرژي پيوند گستر پارس با نماد »بپيوند« 
و صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا« با تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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رويداد

رشدقابلقبول
درانتظارسهامداراناست

سنا| عليرضا كديور، كارشناس ارشد بازار سرمايه درباره 
ارزندگي و ارزشمند بودن سهام يك شركت گفت: ارزش 
و ارزندگي معياري نسبي است. بدين معنا كه نسبت به 
دارايي هاي سهام شركت هاي هم صنعت يا ساير سهام 
موجود در بازار سرمايه و همچنين ساير دارايي هايي كه 
بيرون از بازار سرمايه معامله مي شوند، از بعد زمان، ممكن 
است سهام شركتي در مقطعي ارزنده و در مقطعي ديگر 
غير ارزنده باشد. وجود متغيرهاي كالن اقتصادي اعم از 
داخلي )وضعيت بودجه دولت، ميزان كسري بودجه، 
نرخ ارز، حجم نقدينگي، سياست هاي مالي يا اقتصادي 
دولت( يا خارجي )قيمت هاي جهاني، سياس��ت هاي 
اقتصادي بزرگ و كالن، سياس��ت هاي مالي و پولي و 
غيره( مي تواند بر ارزندگي سهام شركت ها تأثيرگذار 
باش��د. كديور يادآور ش��د؛ در هر صنعت و ش��ركتي، 
موضوع ارزندگي سهام، به فعاليت آن شركت، اجزاي 
تشكيل دهنده درآمدها، هزينه ها و اقالم صورت هاي 
مالي و سود و زيان آن بستگي دارد. اين فعال بازار سرمايه 
درب��اره مزيت فرايند تحليل، ارزش گذاري و بررس��ي 
شركت ها در بازارها اظهار كرد: از سال ۹۸ به بعد و پس 
از هجوم و ورود نقدينگي سرمايه گذاران تازه وارد به بازار، 
شاهد پوست اندازي و تغيير اساسي در رفتارهاي كلي 
بازار بوديم كه اين مساله ناشي از دو موضوع مهم و اساسي 
بوده اس��ت كه مي توان به ورود سرمايه گذاران بسيار 
بادانش ابتدايي و اوليه و رشد افسارگسيخته نقدينگي 
اشاره كرد. حضور سرمايه گذاران تازه وارد در بازار موجب 
بروز رفتارهايي شد كه از طرف سرمايه گذاران حرفه اي 
و قديمي بازار قابل توجيه نيست و همچنين باال بودن 
حجم نقدينگي نگراني ها و زيان هاي زيادي را به همراه 
داش��ت. اين تحليلگر بازار سرمايه در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود به موضوع تنوع در سبد سرمايه گذاري 
و اينكه آيا مي توان تنوع در سبد را مهم ترين فاكتور در 
سرمايه گذاري دانست اشاره كرد و توضيح داد: با توجه به 
اينكه ريسك پذيري افراد با يكديگر متفاوت است، زماني 
كه فردي سبد پرتفوي خود را كاهش مي دهد در حال 
يك فعاليت ريسكي است كه ميزان ريسك را به اميد 
بازدهي و سود بيشتر افزايش داده البته ممكن است به 
زيان بيشتر منجر شود و بالعكس هراندازه سبد پرتفوي 
افزايش يابد، ريسك كاهش مي يابد. در حال حاضر و با 
توجه به تنوع بازارهاي قابل معامله در بازار، ذائقه هاي 
مختلف و براي درجه ريسك پذيري مختلف ابزارهاي 
گوناگون براي س��رمايه گذاران وجود دارد. كديور به 
سرمايه گذاران پيشنهاد كرد: چنانچه در يك مقطع 
زماني و به هر دليل تصميم به خروج از بازار گرفتند، 
مي توانند با انتخاب گزينه هاي ديگر همچنان پول 
خود را به صورت پارت ش��ده در بازار نگه داش��ته تا 
در زمان مناس��ب دوباره اقدام به سرمايه گذاري در 

صندوق هاي سهامي يا خود سهام كنند.

»تعادل« وضعيت بازار سهام را بازبيني مي كند

بورسخاكسترياميدوارميشود؟



تعادل |
با تحوالتي كه در گمركات مشترك افغانستان و ايران رخ 
داده، نگراني ها از روند تجارت ميان دو كشور افزايش يافته 
است. خبرگزاري ها روز پنجشنبه 17 تيرماه، از تصرف 
گمرك اسالم قلعه واقع در مرز هرات با ايران خبر دادند 
و روز ش��نبه هفته جاري نيز گمرك ايران اعالم كرد كه 
روند تجارت با افغانستان متوقف شده و از تجار و بازرگانان 
درخواست كرد كه تا اطالع ثانوي از ارسال محموله هاي 
تجاري به مرزهاي »دوغارون« و »ماهيرود« خودداري 
كنند. البته تعدادي كاميون از روزهاي گذشته كشور را 
به مقصد گمركات مرزي ايران و افغانستان ترك كرده و 
اكنون در اين مبادي دچار معطلي شده اند. البته به گفته 
متوليان گمرك ايران، رايزني هايي براي بازگشت مرحله 
به مرحله كانتينرهاي ايراني صورت گرفته است. با اين 
حال آخرين خبرها از وضعيت مرز ايران و افغانستان از اين 
حكايت دارد كه فعاليت عادي به مرز ماهيرود برگشته و 
امكان پذيرش كاال فراهم شده، اما در حال حاضر فقط مرز 
دوغارون بسته بوده و فعال امكان پذيرش كاال در آن وجود 
ندارد. درهمين حال، سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات 
رييسه اتاق تهران مي گويد كه در ميان محموله هايي كه 
به مقصد افغانستان ارسال شده، اقالم فاسد شدني، مواد 
غذايي، مواد اشتعال زا و سوخت نيز وجود دارد كه با توقف 
كاميون ها نه تنها امكان فاسد شدن اين كاالها وجود دارد 
كه امنيت ناوگان و رانندگان نيز در مخاطره قرار مي گيرد.

     تجار قبل از ارسال كاال با گيرنده افغان 
هماهنگ كنند

در روزهاي اخير و با درگيري هاي افغانستان، فعاليت در 
مرزهاي ايران با اين كشور دچار تغييراتي شد؛ به طوري 
كه در اعالم ابتدايي گمرك ايران مرز ماهيرود و دوغارون 
بسته و فعاليت تجاري در آنها متوقف شد. اما طي روزهاي 
به تدريج شرايط آرام تر ش��ده و آنچه مسووالن گمرك 
ايران اطالع دادند از اين حكايت داشت كه مرز ماهيرود 
باز شد ولي تبادل كاال در آن به كندي صورت مي گرفت. 
در همين حال اعالم گمرك، در رابطه با وضعيت مرز ايران 
و افغانستان به خصوص در مورد ماهيرود و دوغارون نشان 
مي دهد كه فعاليت در مرز ماهيرود به حالت عادي برگشته 
است؛ به طوري كه فعاليت هاي تجاري و ترانزيتي سرعت 
گرفته و امكان پذيرش كاال وجود دارد. بر اين اس��اس با 
آغاز مجدد فعاليت ماهيرود در روز يكش��نبه با توجه به 
مسدود بودن مسير خروج در بخش هايي از مرز، فعاليت 
تجاري در آن به كندي صورت مي گرفت. اما روز گذشته با 
عادي شدن فعاليت در پايانه مرزي، منطقه ويژه و بازارچه 
ماهيرود، امكان ارسال محموله هاي تجاري فراهم شده و 
منعي براي صدور پروانه صادراتي يا ترانزيت وجود ندارد.

اين در حالي است كه روز گذشته 1۶۲ كاميون در مرز 
ماهيرود براي انتقال كاالي تجار افغان تردد داش��تند 
كه ۹۵ كامي��ون ايراني كاالي خود را در ماهيرود به ۶۲ 

كاميون افغان ترانش��يپ كردند و ۵كاميون ترانزيتي 
حامل كاالهاي افغان كه مبدا آن كشوري ديگر بوده و از 
مسير ايران عبور كرده بود از ماهيرود خروج پيدا كردند. 
اما تاكيد مقامات گمركي بر اين است كه قبل ازهرگونه 
اظهار و بارگيري كاال به مقصد مرز ماهيرود، صادركننده 
يا شركت حمل با گيرنده افغان كاال هماهنگي كامل كرده 
و در صورت مهيا بودن پذيرش و تعهد تحويل و خروج 
كاال از مرز ماهيرود نسبت به بارگيري كاال اقدام كنند كه 
باعث تجمع و توقف كاال و كاميون در مرز نشود، چراكه 
باتوجه به شرايط مرز ماهيرود وبندر ابونصرفراهي كليه 
عواقب ناش��ي از عدم هماهنگي و توقف و دپوي كاال و 
كاميون در مرز ماهيرود با صادركننده و شركت حمل 
بوده وگمركات مبدا و مقصد هيچگونه مس��ووليتي در 

قبال هرگونه توقف ودپوي كاال نخواهند داشت.

     توقف كاميون ها در مرز دوغارون 
در همين حال براس��اس اعالم مس��ووالن گمرك، مرز 
دوغارون بسته است و هنوز ش��رايط به ثبات برنگشته 
بنابراين امكان خروج كاال وجود ندارد. بنابراين از تجار 
خواس��ت كه فعال كاالي خود را به س��مت مرز گمرك 
دوغارون ارس��ال نكنند. س��خنگوي گم��رك در مورد 
ساير مرزها نيز يادآور ش��د كه در ساير بخش هاي مرز 
ايران و افغانس��تان از جمله مرز ميلك مش��كلي وجود 
ن��دارد و تبادل كاال صورت مي گي��رد. در همين رابطه، 
س��يده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران با 
تاييد توقف كاميون ها در م��رز دوغارون گفت: با وجود 
محدوديت هايي كه در ح��وزه حمل ونقل از نظر تعداد 
ناوگان وجود دارد، بروز اين مشكالت و توقف كاميون ها 
در مرزها به منزله خروج اين ناوگان از گردونه حمل و نقل 
و لجستيك است. نكته حائز اهميت اينكه، حفظ جايگاه 
ايران در حوزه حمل و نقل و ترانزيت در گرو دسترس��ي 
به ناوگان كافي و حركت به موقع اين ناوگان اس��ت. او با 

اش��اره به اينكه وقوع مشكالتي از قبيل توقف و معطلي 
ناوگان، عالوه بر افزايش هزينه تمام شده، موجب تاخير 
در رساندن كاال به مقاصد صادراتي مي شود، ادامه داد: در 
ميان محموله هايي كه به مقصد افغانستان ارسال شده، 
اقالم فاسد شدني، مواد غذايي، مواد اشتعال زا و سوخت 
نيز وجود دارد كه با توقف كاميون ها نه تنها امكان فاسد 
شدن اين كاالها وجود دارد كه امنيت ناوگان و رانندگان 
نيز در مخاطره قرار مي گيرد؛ هنوز حادثه آتش سوزي 
در گمرك »ابو نصر فراهي« افغانستان واقع در مرز ايران 
كه در 1۶ اسفندماه رخ داد و خسارات مالي و جاني در پي 
داشت، فراموش نشده است. مقيمي با بيان اينكه انتظار 
اين است كه با مداخله دولت ايران، زمان توقف كاميون ها 
در مرز به حداقل برسد، افزود: گفته مي شود كه مذاكراتي 
از س��وي دولت ايران با طرف هاي افغانستاني در جريان 

است و اين مساله ظرف هفته آينده حل خواهد شد.

     دولت مركزي افغانستان گمركات 
را مسدود كند

در همين ح��ال، محمدمهدي جوانمرد قصاب رايزن 
بازرگاني سابق ايران در افغانس��تان در مورد آخرين 
وضعيت نقل و انتقال كاال از مرزهاي ايران و افغانستان 
به »فارس« گفت: طبق اطالعات واصله در حال حاضر 
تردد كاميون ها فقط در گمرك دوغارون با كندي روبرو 
است و امكان تردد كاميون ها به صورت يكطرفه انجام 
مي شود اما دو مرز ديگر يعني ماهيرود و ميلك باز است 
و تردد كاميون ها از اين مرزها در حال انجام اس��ت. به 
گفته او، هنوز انسجام گمركي در مرز دوغارون برقرار 
نشده است و بنابراين امكان عبور كاميون ها از اين مرز 

به طور كامل فراهم نشده است. 
رييس كل حوزه رياست س��ازمان توسعه تجارت ايران 
با تاكيد بر اينكه تمايل ايران كار كردن با دولت مركزي 
افغانستان اس��ت، بيان داشت: اگرچه كنترل دو گمرك 

دوغارون و ماهيرود در دست طالبان است اما با توجه به 
اينكه تجار افغانستاني به شدت خواستار ارسال اجناس 
خود به افغانستان هستند لذا ما نيز به خواسته آنها عمل 
كرده ايم زيرا در صورت بس��ته شدن اين مرزها مطمئنا 
ش��اهد كمبود اجناس در افغانستان و ساير مشكالت از 

جمله افزايش قيمت كاال خواهيم بود. 
او با بيان اينكه براساس شنيده ها دولت مركزي افغانستان 
در حال حاضر با توجه به اينكه گمرك ها بازگشايي شده 
در دست طالبان است تمايلي براي عبور و مرور كاال از اين 
گمركات را ندارد، گفت: در اين شرايط با تردد كاميون ها 
حقوق گمركي به طالبان پرداخت مي شود لذا ما از يك 
طرف با عدم تمايل دولت مركزي افغانس��تان در انتقال 
كاال به اين كشور مواجه هستيم و از طرفي با اصرار تجار 
افغانستان و درخواست آنها براي ادامه روند تجاري مواجه 
هستيم. رايزن بازرگاني سابق ايران در افغانستان تاكيد 
كرد كه در شرايط فعلي طبق قوانين بين المللي گمركي، 
ايران در حال ادامه روند تجاري با افغانس��تان است، زيرا 
بسياري از كاميون هايي كه در مرز معطل مانده اند و بيش 
از ۹0 درصد اين كاال متعلق به تجاري افغانستاني است 
در صورتي كه محموله هايشان به مقصد نهايي در كشور 
افغانستان نرسد آن محموله ها فاسد شده و از بين مي رود.

جوانمرد قص��اب بيان كرد: البته اگ��ر دولت مركزي 
افغانستان خواستار جلوگيري از ورود كاال به اين كشور 
است بايد نسبت به مسدود كردن گمركات اقدام كند 
يا اينكه از تجار كشورش بخواهد به طور موقت از آوردن 
محموله هاي تجاري به افغانستان تا بازگشت شرايط 
به حالت عادي خودداري كنند يا از گمرك ميلك اين 
اقدامات صورت پذيرد. او با اشاره به اينكه مشكل اصلي 
دولت مركزي افغانس��تان اخذ حقوق گمركي است، 
گفت: براس��اس اطالعات واصله پيش از اين شرايط 
نيز تجار افغانس��تاني يك بار در مرز حقوق گمركي 
پرداخت مي كردندو يك بار بعد از عبور از گمرك اصلي 
در خاك افغانس��تان نيز حقوق گمركي طالبان را در 
گمرك طالبان پرداخت مي كردند لذا با تسلط طالبان 
به گمركات اين كشور اكنون حقوق گمركي فقط به 

طالبان پرداخت مي شود.
بررسي آمارها نشان مي دهد، ارزش صادرات ايران به 
افغانس��تان طي دو سال 13۹8 و 13۹۹ افت داشته و 
سهم ايران از كل واردات افغانس��تان در سال ۲0۲0 
كاسته ش��ده و به 17 درصد رسيده است. اما بررسي 
تجارت كااليي ايران بدون احتس��اب نفت خام طي 
فصل نخست سال 1400 نشان مي دهد كه افغانستان 
ب��ا واردات ۵70 ميليون دالر كاال در جايگاه پنجمين 
شريك تجاري ايران قرار گرفته است. از اين رو به نظر 
مي رسد تجارت با افغانس��تان براي فعاالن اقتصادي 
ايران از اهميت بااليي برخوردار است و بايد ديد با وقوع 
تحوالت سياسي در اين كشور، آينده روابط اقتصادي 
و تجاري دو كشور به كدام سمت و سو حركت مي كند.
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چرا برخي داروها كمياب شدند؟
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو مي گويد كاهش 
جدي تخصيص ارز 4۲00 توماني در سال جاري، 
شرايط را براي توليد و تامين داروهاي موردنياز كشور 
دشوار كرده است. ناصر رياحي در گفت وگو با ايسنا، 
تشريح كرد: از نوروز امسال و حتي هفته هاي پيش 
از آن، عمال ميزان ارز تخصيص يافته براي واردات 
دارو يا مواد اوليه و واسطه اي توليد دارو در كشور به 
عدد صفر نزديك شده و اگر در اين مدت دارو يا مواد 
اوليه اي وارد شده نيز با حداقل اسناد و بر اساس تعهد 
واردكنندگان به شركت هاي خارجي براي تسويه 

حساب در آينده به كشور رسيده است.
وي با تكذيب برخي ادعاه��ا در دريافت ارز دارو 
از سوي چند شركت محدود، توضيح داد: اگر در 
هفته هاي گذش��ته ارزي به دارو تخصيص داده 
شده نيز به ش��ركت هايي بوده است كه پيش از 
اين دارو يا مواد اوليه را به كشور وارد كرده بودند 
و زمان براي تسويه حساب آنها در حال سر آمدن 
بود. از آنجا ك��ه اين احتمال وج��ود دارد كه در 
شهريور ماه امسال، سياست تخصيص ارز دولتي 
تغيير كند، براي آنكه در آينده مش��كل كمتري 
براي شركت هايي كه در گذشته دارو وارد كرده اما 
ارز نگرفته بودند به وجود آيد، تالش شده بخشي 

از ارزهاي محدود موجود به آن تعلق گيرد.
عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به فهرست محدود 
داروهايي كه در حال حاضر به ايران وارد مي شوند، 
تشريح كرد: در سال هاي گذشته قرار بر اين بوده كه 
داروهايي كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود 
دارد ديگر وارد نشوند. از اين رو در سال هاي گذشته 
يا مواد اوليه و واس��طه اي موردنياز براي توليد دارو 
در داخل وارد شده اند يا داروهاي آماده اي به كشور 
رسيده اند كه چند حالت داشتند؛ نخست آنكه امكان 
توليد آنها وجود نداشت. دوم داروهايي كه در داخل 
توليد مي شد اما تمام نياز كشور را تامين نمي كرد و 
سوم داروهايي كه توليد داخل دارند اما در گذشته 
گروهي از بيماران، درمان با داروهاي خارجي را آغاز 
كرده اند و در ط��ول درمان امكان جابه جايي آنها با 

داروي داخلي وجود نداشت.
رياح��ي اضافه كرد: با وجود تمام اين سياس��ت ها 
متاسفانه روند تخصيص ارز آن قدر مشكل داشته 
كه اين داروه��ا و مواد اوليه آنها نيز ب��راي واردات 
محدوديت جدي داشتند و ذخيره برخي از آنها به 
مرحله خطر در كش��ور رسيده بود كه تالش شد با 
تخصيص ارز يا با تعهد واردكنندگان به شركت هاي 
خارجي، الاقل براي تامين نيازهاي روز، اين داروها 
به كشور برسند اما متاسفانه با اين وجود كمبودها 
ديده مي شود. وي با بيان اينكه براي واردات برخي 
مواد اوليه به ارز چين و هند نياز است، گفت: متاسفانه 
در تامين اين ارزها نيز مشكل داريم كه شايد دليل 
آن عدم فروش نفت يا تس��ويه نشدن قراردادهاي 
مربوط به آن باش��د. در هر ح��ال در اين حوزه نيز 

مشكالت ادامه دارد.
عضو اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اين موضوع 
كه نمي ت��وان واردات دارو را با موضوعاتي مانند 
نهاده هاي دامي مقايس��ه ك��رد، توضيح داد: در 
رابطه با نهاده ها هم تنوع كم اس��ت و هم امكان 
واردات با وزن زياد وجود دارد اما در رابطه با دارو 
ما با كمب��ود نزديك به 8 هزار قل��م دارو يا مواد 
اوليه مواجهيم كه چون بيمه ها پول ما را به موقع 
نمي دهند، امكان خريد با حجم باال ممكن نيست 
و بايد در چندين محموله به كش��ور وارد شود و 
همين موضوع چه ب��راي توليدكننده، چه براي 
واردكننده مواد اوليه و چه براي واردكننده دارو 

مشكل آفرين شده است.
رياحي ادامه داد: در ح��ال حاضر، در هر ماه روي 
س��ايت، سياس��ت گذاري جديد دارويي را اعالم 
مي كنند و فهرس��ت داروهاي موردني��از را به روز 
مي كنند. هي��چ واردكننده اي جلس��ه حضوري 
براي چانه زني درباره واردات دارو ندارد و ما وقتي 
دارويي وارد مي كنيم نيز مس��تقيما آن را تحويل 
مي دهيم و حتي اگر نياز ش��خصي داشته باشيم 
نيز مانند مردم عادي بايد آن را از بازار تهيه كنيم؛ 
بنابراين هيچ موضوع پنهاني و ترديدآميزي در اين 

زمينه وجود ندارد.

   آخرين وضعيت واردات واكسن كرونا
وي در پاس��خ به اين س��وال كه چ��را پس از خبر 
نهايي ش��دن واردات واكسن از بخش خصوصي، 
امكان ورود آن به كشور فراهم نشد نيز بيان كرد: 
همان ط��ور كه پي��ش از اين اعالم ك��رده بوديم، 
واردات سه ميليون دوز واكسن آسترازنكا به كشور 
از بخش خصوصي نهايي ش��ده و ال سي الزم در 
اين زمينه باز شده است. در حال حاضر دو مشكل 
در اين زمينه وجود دارد. نخست آنكه سه ميليون 
دوز از اين واكسن فعال موجود نيست و تنها ۵00 
هزار دوز آن توليد ش��ده اس��ت اما تا شهريور اين 
ظرفيت خريداري شده پر مي شود و امكان واردات 
آن به كشور وجود خواهد داشت. از سوي ديگر اين 
واكسن ها نياز به امضا و مجوز نخست وزير هند دارد 

كه هنوز نهايي نشده است.
رياحي ادامه داد: بخش خصوصي خريد سه ميليون 
دوز واكسن سينوفارم چين را نيز پيگيري مي كند 
كه هنوز به مرحله گشايش ال سي نرسيده است. 
واردات اين واكس��ن ها ابتدا بايد به تاييد سفارت 
اين كشور برسد و از سوي ديگر سازمان غذا و دارو 
برگه نمايندگي اين ش��ركت را خواسته كه چون 
تاكن��ون نماينده اي در ايران نداش��ته اند، فرآيند 
دريافت آن طوالني خواهد ش��د. از س��وي ديگر 
مقداري واكسن از سهميه كش��ورهاي ديگر كه 
وضعيت كرونايي بهتري دارند از سوي واردكننده 
پيدا شده كه اميدواريم با دريافت مجوزهاي الزم، 
امكان واردات به كشور فراهم شود. از اين رو فعال 
نمي توان زمان بندي دقيق��ي در اين زمينه اعالم 
كرد اما پيگيري ها در همه اين حوزه ها ادامه دارد.

پشنهاد  برقي فوالدهاي
به وزير صمت

مهر |بهرام سبحاني رييس هيات مديره اين انجمن در 
نامه اي به وزير صمت خواستار بازنگري در محدوديت 
ابالغي فعاليت كارخانجات زنجيره فوالد شد. در متن 
اين نامه آمده اس��ت: به استحضار مي رساند متأسفانه 
محدوديت هاي اخير ابالغي براي كارخانجات زنجيره 
فوالد كشور كه حداكثر 10 درصد از ديماند مصرفي آنان 
را مجاز شمرده است، عماًل موجب تعطيلي واحدهاي 
توليدي در اين زنجيره آن هم در س��ال پش��تيباني و 
مانع زدايي از توليد گرديده كه قطعاً تبعات نامطلوبي بر 
تنظيم بازار داخلي محصوالت فوالدي خواهد داش��ت 
و همچنين موجب اخالل در روند ص��ادرات و ارزآوري 
فوالد كشور خواهد شد. اين در حالي است كه واحدهاي 
توليدي كه به تعطيلي اجباري مكلف شده اند، از هيچ گونه 
حمايتي جهت جبران هزينه هاي مالي، بيمه اي و كارگري 
خود برخوردار نمي شوند! علي اي حال با توجه به تفاوت 
فاحش ميان مصرف برق در حلقه هاي مختلف زنجيره 
فوالد كه به ش��رح جدول زير آمده است، ضروري است 
با بازنگري فوري در ابالغيه اخير، حداقل امكان فعاليت 
و توليد برخي خطوط توليدي در اين زنجيره فراهم  آيد. 
همان گونه كه مش��اهده مي گردد، ميزان مصرف برق 
زنجيره فوالد صرفًا در حلقه ذوب و فوالد سازي بيشتر از 
ساير صنايع است و ساير حلقه هاي زنجيره فوالد مصرفي 
مشابه س��اير صنايعي دارند كه در حال حاضر مجاز به 
فعاليت مي باشند. بر اين اساس و به منظور مديريت توليد 
و بازار داخلي و صادراتي زنجيره فوالد در شرايط بحراني 
فعلي ناش��ي از كمبود برق )3 هفته اعالمي(، پيشنهاد 
مي گ��ردد: 1- حلقه هاي مختلف زنجيره فوالد )به جز 
ذوب و فوالد سازي( مشابه ساير صنايع از جمله كاشي و 
سراميك، آلومينيوم، …( امكان فعاليت و توليد داشته 
باشند. ۲- كارخانجات فعال در حلقه ذوب و فوالد سازي 
به منظور مشاركت در تنظيم بازار داخلي و جلوگيري از 
توقف صادرات و ارزآوري بتوانند حداقل در زمان غير از 
اوج بار مثل ساعات شب فعاليت و توليد نمايند. ضمنًا 
اين انجمن آمادگي دارد در راستاي تأمين منافع ملي و 
كمك به پايداري شبكه برق كشور و با همكاري واحدهاي 
توليدي، به جاي دستور تعطيلي به كليه كارخانجات 
زنجيره فوالد، كاهش برق مصرفي مورد انتظار از صنعت 

فوالد در هفته هاي آتي را برنامه ريزي و مديريت نمايد.

درخواست براي افزايش
 ۱۰۰ درصدي قيمت نان

ايلنا |رييس اتحاديه نانوايان س��نتي از درخواست 
ب��راي افزايش 100 درص��دي قيمت نان در س��ال 
1400خب��ر داد و افزود: ش��ركت حم��ل و نقل آرد، 
تصميم به افزاي��ش 300 درصدي كرايه حمل دارد. 
بيژن نوروز مقدم آبكنار درباره آخرين تصميمات در 
حوزه قيمت نان، اظهار كرد: طي 10 سال اخير تنها سه 
بار در سال هاي ۹1، ۹3 و ۹8 قيمت نان تغيير داشته، 
درحالي كه هزينه توليد و تورم به ويژه در ۲ سال اخير 
رشد بسياري داشته اس��ت. وي ادامه داد: ما در سال 
۹۹ آناليز قيمت توليد نان را بر اساس هزينه تمام شده 
توليد و تورم ساالنه آماده و آن را در اختيار دستگاه هاي 
ذي ربط قرار داديم. بر اساس آناليز تهيه شده قيمت نان 
در سال گذشته بايد 70 تا 7۵ درصد افزايش مي يافت، 
اما تصميمي در اين ارتباط گرفته نشد و وعده تصميم 
درب��اره آن را در ماه ها بعد دادند. به گفته نوروز مقدم 
آبكنار؛ تعلل در افزايش قيمت نان در حالي است كه 
در س��ال 1400 هزينه گارگر، بيمه، ماليات، حمل و 
نقل و ... براي نانوايان رشد صعودي داشته است و ادامه 
توليد براي بسياري از آنها ديگر مقرون به صرفه نيست. 
وي افزود: در سال جاري فقط شركت حمل و نقل آرد 
اعالم كرده است كه به دليل افزايش هزينه هاي جانبي 
كرايه حمل را 300 درصد افزايش خواهد داد. نوروز 
مقدم آبكنار مشكل ديگر نانوايان را ترك كار كارگران 
و كاهش نيروي كار نانوايي عنوان كرد و افزود: در سال 
1400 با معضل ت��رك كار كارگران نانوايي و كاهش 
نيروي كار مواجه شده ايم چراكه آنها كار در نانوايي را 
ديگر به اقتصادي نمي دانند و نانوايان نيز توان افزايش 
مزد كارگر را ندارند. وي تصريح كرد: بيشتر كارگران 
نانوايي شغل خود را به كارگر ساختمان تغيير داده اند، 
زيرا بر اين باورند درآمد كار ساختمان بيشتر است 
و س��اعت كاري كمتري دارد، ضمن اينكه نياز به 
تخصص خاصي ندارد. نوروز مق��دم آبكنار يادآور 
شد: نيروي كار نانوايي ۵0 تا ۶0 درصد هزينه تمام 
ش��ده توليد نان را دربر مي گيرد و با توجه به ثابت 
ماندن قيمت نان، نانوايان درآمدي براي افزايش مزد 
كارگران خود و جلوگيري از ترك كار آنها را ندارند. 

 افزايش ۳۰ درصدي
تحويل خودرو به مشتريان سايپا

گروه خودروس��ازي سايپا در س��ه ماه نخست سال 
1400، با توليد 110 هزار و ۵۵8 دس��تگاه خودرو، 
رشد 14.1 درصدي را نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته ثبت كرد. گروه خودروسازي سايپا در حالي 
توانس��ته در مدت طي شده س��ال جاري اين تعداد 
خ��ودرو توليد كند كه در مدت زمان مش��ابه س��ال 
گذشته، تعداد ۹۶ هزار و ۹۲۵ دستگاه خودرو توليد 
كرده ب��ود. اين گروه همچنين در مدت طي ش��ده 
س��ال جاري تعداد 1۲0 هزار دس��تگاه خودرو را به 
مشتريان خود تحويل داده كه نسبت به مدت  مشابه 
سال گذشته كه ۹3 هزار دستگاه خودرو به مشتريان 
تحويل شده بود، رش��د حدود 30 درصدي را نشان 
مي دهد. درخشش و موفقيت گروه خودروسازي سايپا 
در زمينه توليد و تحويل خودرو به مشتريان با وجود 
همه مشكالت ناشي از تحريم ها و محدوديت ها در 
زمينه نقل و انتقال بانكي، افزايش قيمت ارز، مشكالت 
تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز توليد و همچنين 
ادامه همه گيري بيماري كرونا به دست آمده كه حاكي 
از همت، تالش و برنامه ريزي اين گروه براي رشد توليد 
ملي در سال توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها است.

كاميون ها در گمركات مرزي ايران و افغانستان متوقف شده اند

معطلي تجارت در مرز »دوغارون«

ميزان توليد، مصرف و تجارت برق از سال ۹۳ تا ۹۹ چقدر بوده است؟

روايت آماري هفت ساله از برق
تعادل |

ارزيابي ها نش��ان مي دهد، از سال 13۹3 تا 13۹۹، ميزان 
توليد برق به جز س��ال 13۹7، در ساير سال ها همواره در 
حال افزايش بوده، كه ميانگين رشد ساالنه توليد برق طي 
۵ سال منتهي به سال 13۹۹ حدود 4 درصد است. مطابق 
آمارها، توليد برق در سال 13۹۹ نيز حدود 341 ميليارد 
كيلووات ساعت بوده كه نسبت به سال قبل از آن با افزايش 
حدود 4 درصدي همراه است. فروش داخلي برق نيز طي 
بازه مذكور همواره روندي افزايشي را طي كرده و در سال 
13۹۹ به ۲87ميليارد كيلووات ساعت رسيده كه نسبت به 
سال قبل، افزايش ۵.7 درصدي داشته است. ميانگين رشد 
ساالنه فروش داخلي برق نيز طي ۵ سال منتهي به سال 
13۹۹ حدود 4.8 درصد است. همچنين تراز بازرگاني برق 
طي بازه هفت ساله منتهي به سال 13۹۹، همواره داراي 
مازاد بوده كه در س��ال 13۹۹ به بيشترين رقم يعني 7.1 
ميلياردكيلووات ساعت مي  رسد. تجارت برق در سال 13۹۹ 
در مجموع حدود 1۲.۵ ميليارد كيلووات ساعت بوده كه 
۹.8 ميليارد كيلووات ساعت از آن را صادرات و ۲.7 ميليارد 

كيلووات ساعت را واردات تشكيل داده است.

     توليد و فروش برق 
براس��اس گزارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي اتاق 
تهران، از س��ال 13۹3 تا 13۹۹، ميزان توليد برق به جز 
سال 13۹7، در ساير سال ها همواره در حال افزايش بوده 
است. ميانگين رشد ساالنه توليد برق طي ۵ سال منتهي 
به س��ال 13۹۹ حدود 4 درصد است. توليد برق در سال 
13۹۹ نيز حدود 341 ميليارد كيلووات ساعت بوده كه 
نس��بت به س��ال قبل از آن با افزايش حدود 4 درصدي 
همراه اس��ت. ف��روش داخلي برق نيز طي ب��ازه مذكور 
همواره روندي افزايش��ي را طي كرده و در س��ال 13۹۹ 
به ۲87ميليارد كيلووات س��اعت رس��يده كه نسبت به 
س��ال قبل، افزايش ۵.7 درصدي داشته است. ميانگين 
رشد س��االنه فروش داخلي برق نيز طي ۵ سال منتهي 
به س��ال 13۹۹ حدود 4.8 درصد اس��ت.  نسبت فروش 
داخلي به توليد طي سال هاي 13۹3 تا 13۹۹ بين 80 تا 
84 درصد متغير بوده و بيشترين مقدار آن )84 درصد( 
مربوط به سال 13۹۹ است. مازاد توليد برق نيز طي بازه 
مذكور در سال 13۹۹ حدود ۵4 ميليارد كيلووات ساعت 
بوده كه نس��ب به سال قبل از آن، حدود ۲ هزار كيلووات 
ساعت كمتر است. به رغم همه گيري كوويد-1۹ و اعمال 
تعطيلي ها و محدوديت هاي گوناگون در س��ال 13۹۹ 

فروش برق طي سال مزبور با افزايش همراه بوده است.

     مقدار توليد برق بر حسب نوع موسسه
همواره طي س��ال هاي 13۹3 تا 13۹۹ س��هم س��اير 
موسسات از توليد برق بيشتر از س��هم وزارت نيرو بوده 
اس��ت. در س��ال 13۹۹ حدود ۶0 درصد، معادل ۲04 
ميليارد كيلووات ساعت، از كل برق توليدي توسط ساير 
موسسات، و 40 درصد آن، معادل 13۹ ميليارد كيلو وات 
ساعت، توس��ط وزارت نيرو توليد شده است. برق توليد 
شده توسط ساير موسسات در سال 13۹۹ نسبت به سال 
13۹8 با افزاي��ش 11 درصدي همراه بوده؛ اين درحالي 
اس��ت كه ميزان توليد برق وزارت نيرو در س��ال مذكور 
نسبت به سال قبل، 4 درصد كاهش يافته است. با توجه 
به رشد 4 درصدي توليد برق در سال 13۹۹، تنها عامل 
تحقق رشد مزبور، رشد توليد در ساير موسسات )با سهم 
۶.۲ واحد درصد( بوده كه حتي افت توليد در نيروگاه هاي 

متعلق به وزارت نيرو را نيز جبران كرده است.

     مقدار توليد برق بر حسب نوع نيروگاه
طي هفت سال گذشته يعني از سال 13۹3 تا 13۹۹ سهم 
نيروگاه هاي گازي و چرخه طبيعي، در توليد برق كشور از 
ساير انواع نيروگاه ها بيشتر بوده كه پس از آن نيروگاه هاي 
بخاري و آبي، ديزلي، بادي و اتمي قرار داشته اند.  در سال 
13۹۹ برق توليد شده توسط نيروگاه هاي گازي و چرخه 
تركيبي، حدود ۲30 ميليارد كيلو وات س��اعت بوده كه 
نسبت به سال قبل از آن، حدود ۲ درصد افزايش داشته 
است. توليد برق نيروگاه هاي بخاري نيز از 8۵.8 ميليارد 
كيلو وات ساعت در سال 13۹8 به 84.8 ميليارد كيلو وات 
ساعت در سال 13۹۹ )كاهش 1 درصدي( رسيده است. 

نكته قابل توجه در خصوص توليد برق توسط نيروگاه ها 
در س��ال 13۹۹، افزايش ۵۵ درصدي توليد برق توسط 
نيروگاه هاي آبي، ديزلي، بادي و اتمي نس��بت به س��ال 
13۹8 است. ميزان توليد نيروگاه هاي آبي، ديزلي، بادي 
و اتمي در سال 13۹۹ حدود ۲۹ ميليارد كيلو وات ساعت 
است. در مجموع عامل مهم در افزايش 4 درصدي توليد 
برق در س��ال 13۹۹، افزايش توليد نيروگاه هاي گازي و 

چرخه تركيبي و با سهم 7.۹ واحددرصد است.

     مقدار فروش برق بر حسب نوع مصرف
از س��ال 13۹3 تا 13۹7 بيشترين سهم از مصرف برق 
متعلق به مصارف صنعتي و خانگي بوده كه در برخي از 
سال ها مصرف برق خانگي از صنعتي بيشتر و در برخي 
از سال ها عكس آن اتفاق افتاده اس��ت. از سال 13۹8 
مصرف برق صنعتي از خانگي بيش��تر شده و در سال 
13۹۹ به 104 ميليارد كيلو وات س��اعت رس��يده كه 
نشان دهنده افزايش 10 درصدي نسبت به سال قبل 
است. طي سال 13۹۹ مصرف برق كشاورزي و خانگي 
نيز نسبت به سال 13۹8 به ترتيب با افزايش 7 درصدي 
و 4 درصدي همراه ش��ده است؛ در مقابل مصرف برق 
روشنايي معابر، ساير مصارف و عمومي به ترتيب كاهش 
3 درصدي، ۲ درصدي و 1 درصدي داشته اند.  در ميان 
بخش  هاي مصرف كننده برق، ميانگين رش��د ساالنه 
مصرف برق صنعت طي ۵ سال منتهي به سال 13۹۹ 
حدود 8 درصد بوده كه بيش��ترين ميانگين رشد را در 
مقايسه با ساير بخش ها نشان مي دهد. پس از صنعت، 
ميانگين رشد ساالنه مصرف برق بخش خانگي )4.1( از 

ساير بخش ها بيشتر بوده است. همانطور كه پيشتر نيز 
اشاره ش��د كل فروش داخلي برق در سال 13۹۹ رشد 
۵.7 درصدي را نسبت به سال 13۹8 داشته است. عامل 
موثر در رش��د فروش داخلي طي سال مزبور، افزايش 
مصرف برق بخش صنعت با سهم 3.۶ واحد درصدي بوده 
است. پس از صنعت، مصرف برق خانگي و كشاورزي با 
س��هم1.4 واحد درصدي و 1 واحد درصدي بيشترين 
تاثير در رشد كل فروش برق در سال 13۹۹ را داشته اند. 

     صادرات و واردات برق
تراز بازرگاني برق طي بازه هفت س��اله منتهي به س��ال 
13۹۹، هم��واره داراي مازاد بوده كه در س��ال 13۹۹ به 
بيشترين رقم يعني 7.1 ميلياردكيلووات ساعت مي رسد. 
تجارت برق در سال 13۹۹ در مجموع حدود 1۲.۵ ميليارد 
كيلووات ساعت بوده كه ۹.8 ميليارد كيلووات ساعت از آن 
را صادرات، و ۲.7 ميليارد كيلووات س��اعت آن را، واردات 
تشكيل داده است. طي بازه 13۹3 الي 13۹۹ روند صادرات 
برق با نوساناتي همراه بوده و متوسط رشد ساالنه آن طي 
اين بازه منفي 0.۲ درصد است. در سال 13۹۹ براي دومين 
سال پياپي، صادرات برق، افزايش مي يابد و نسبت به سال 
13۹8 رش��د ۲۲ درصدي را كسب مي كند. روند نزولي 
واردات برق نيز پس از س��ه سال، در سال 13۹8، متوقف 
گرديده و در سال 13۹۹ نسبت به سال قبل از آن، حدود 
دو برابر شده است. ميانگين رشد ساالنه واردات برق طي 
دوره مورد بررس��ي منفي 8 درصد است. طي هفت سال 
منتهي به سال 13۹۹، سهم صادرات از كل توليد برق با 
فراز و نشيب هايي همراه بوده اما در سال 13۹۹ براي دومين 
سال پياپي اين سهم افزايش يافته و از ۲.4 درصد در سال 
13۹8 به ۲.۹ درصد رسيده است. بيشترين سهم صادرات 
طي مدت مذكور با رقم 3.۵ درصد در س��ال 13۹3 اتفاق 
افتاده است. تعداد مشتركين برق در سال 13۹۹ حدود 37 
ميليون مشترك بوده كه نسبت به سال 13۹8 حدود ۲.7 
درصد افزايش يافته است. در سال 13۹۹ سهم مشتركين 
برق خانگي )80.۲( از س��اير مش��تركين بيشتر بوده و با 
افزايش ۲.۶ درصدي نسبت به سال 13۹8 به حدود 30.۲ 
ميليون مشترك رسيده است. در ميان مشتركين برق از 
حيث تعداد، سهم مشتركين صنعت از ساير مشتركين 
كمتر )0.7درصد( اس��ت. در سال 13۹۹ نسبت به سال 
13۹8 در كليه بخش هاي ذكر ش��ده تعداد مشتركين 
افزايش يافته است. اگرچه تعداد مشتركين برق خانگي، 
نسبت به مشتركين برق صنعتي بيشتر است، اما مصرف 

برق صنعتي، بيش از مصرف برق خانگي است.
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خبرروز

كرونا جان ۱۶۵ نفر ديگر را گرفت
۱۶۵ بيمار كوويد۱۹ ديگر جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۵ هزار و ۸۵۹ نفر رس��يد. همچنين 
۱۷ هزار و ۶۶۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه هزار و ۸۲۱ نفر از آنها بستري شدند. به اين ترتيب مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۷۳ هزار و ۴۵۰ نفر رسيد. به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي وزارت بهداشت، 
تاكنون ۴ ميليون و ۶۹۳ هزار و ۱۷۴ نفر ُدز اول واكسن كرونا و دو ميليون و ۱۴۴ هزار و ۶۴۸ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۶ ميليون و ۸۳۷ هزار و ۸۲۲ دوز رسيد. در حال حاضر ۱۴۳ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۸۶ 

شهر در وضعيت نارنجي و ۱۱۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

 رتبه ۱7 ايران در توليد
زباله پالستيكي

بر اس��اس آمارهاي جهاني ايران جزو ۲۰ كشور اول 
دنيا در توليد زباله هاي  پالس��تيكي اس��ت و ساالنه 
حدود ۴ ميليون تن زباله پالستيكي توليد مي كند و به 
گفته معاون آموزش و مشاركت هاي مردمي سازمان 
حفاظت محيط زيس��ت از زباله هاي توليد ش��ده در 
كشور نيم ميليون تن به كيسه پالستيكي اختصاص 
دارد يعني هر ايراني روزانه به طور متوسط سه كيسه 
پالستيكي مصرف مي كند كه ۹۶ درصد آن مستقيم 
 World« وارد سطل هاي زباله مي شود. براساس آمار
Population Review«  در سال ۲۰۲۱ ايران در 
رتبه ۱۷ توليد زباله هاي پالستيكي قرار دارد. بر اساس 
اين گزارش تقريبا ۵۰۰ ميليارد كيسه پالستيكي در 
مقياس جهاني استفاده مي شود و آلودگي پالستيكي 
يك فاجعه جهاني است كه حاصل دست بشر است. 
پالس��تيك ها موادي هس��تند كه تجزيه آن بيش از 
۴۵۰ سال تخمين زده شده است و طي اين مدت تنها 
براثر عوامل طبيعي به ذرات ريز و كوچك موسوم به 
ميكروپالستيك ها تبديل مي شوند. اين مواد اكنون 
حتي در مرتفع ترين نقطه جهان يعني قله اورست نيز 
يافت شده است. از اين رو )۱۱ جوالي( مصادف با ۲۱ 
تير ماه به دليل جلب توجه مردم جهان به آسيب هاي 
زيست محيطي مصرف پالستيك روز جهاني »بدون 
پالستيك« نام گذاري شده است. انواع پالستيك ها از 
جمله كيسه هاي پالستيكي به دليل تركيبات شان 
تجزيه ناپذيرند و صدها سال بدون آنكه تجزيه شوند 
در محيط باقي  مي مانند و مواد شيميايي آن به تدريج 
به خاك و آب راه پيدا مي كنند و عالوه بر آلوده كردن 
آن، حيوانات را قرباني مي كنند و در نهايت وارد زنجيره 
غذايي انسان مي شوند. ميكروپالستيك ها )اشياي 
پالستيكي با قطر كمتر از ۵ ميلي متر( پديده زندگي 
مدرنيته امروز هستند كه متوسط عمر مفيد هر كيسه 
پالس��تيكي در ايران تنه��ا ۱۲ دقيقه اس��ت اين در 
 حالي است كه طي دو سال گذشته با شيوع بيماري 
كووي��د - ۱۹ در جهان اس��تفاده از لوازم بهداش��تي 
 پالستيكي از جمله دستكش همچنين ظروف يك بار 
مصرف بيش از  پيش افزايش يافته اس��ت. همچنين 
بررس��ي صدها مطالعه نش��ان مي دهد كيسه هاي 
پالستيكي و بسته بندي هاي انعطاف پذير، كشنده ترين 
مواد پالس��تيكي موجود در اقيانوس ها هستند كه 
باعث از بين رفتن موجودات دريايي از جمله نهنگ ها، 
دلفين ها، الك پشت ها و پرندگان دريايي در سراسر 
كره زمين مي ش��وند. تورهاي ماهيگيري دورريخته 
شده و دستكش هاي پزشكي و پالستيكي در مقايسه 
با ساير زباله هايي كه روانه اقيانوس ها شده اند و حيوانات 

به اشتباه آنها را مي بلعند، بسيار كشنده اند.
به گفته محققان، بلع مواد پالس��تيكي بزرگ ترين 
عامل تلف شدن موجودات دريايي و ۸۰ گونه جانوري 
مختلف در دنيا است كه بنابر اعالم كارشناسان تلف 
ش��دن بر اثر بلعيدن هر يك از اين مواد پالستيكي با 
سرعت اتفاق نمي افتد و احتماال بدون درد نيست. اين 

يك روش بسيار وحشتناك مردن است.

رويخطخبر

كمياب شدن برخي دارو هاي ايراني در داروخانه ها
رييس شوراي عالي داروخانه هاي كشور 
با اشاره به كمياب شدن برخي داروهاي 
ايران��ي در داروخانه ه��ا، معتقد اس��ت 
كه ع��دم مديريت صحي��ح و مداخالت 
دستوري در سازمان غذا و دارو در مراحل 
توزيع و توليد و واردات به كمبودها دامن 
زده است. مهدي زراعي درباره وضعيت 
كمبود دارو در كشور، گفت: اقالم زيادي 

از داروهاي ايراني حتي براي بيماران س��رپايي هم در 
بازار دارويي كشور كمياب شده اند و نبود به موقع دارو 
موجب مي شود درمان بيماران دچار مشكل شود. او 
افزود: زير س��اخت هاي الزم براي توليد و توزيع دارو 
مهيا اس��ت، اما ع��دم مديريت صحي��ح و مداخالت 
دس��توري در س��ازمان غذا و دارو در مراحل توزيع و 
توليد و واردات به كمبودها دامن زده اس��ت. زارعي با 

بيان اينكه پراكندگي توزيع جغرافيايي 
دارو بايد مطابق با استانداردهاي خاص 
متناسب با جمعيت و بيماران و ... انجام 
شود، گفت: ساختار سازمان غذا و دارو، 
اجازه برنامه ريزي دقيق و فني به توليد و 
توزيع كنندگان نمي دهد. سازمان غذا و 
دارو بايد سياس��ت گذار و ناظر باشد، اما 
متاسفانه ساختار مداخله گرايانه سازمان، 
مانع از پويايي صنعت دارو مي ش��ود. او تاكيد كرد: از 
دولت جديد و مجلس شوراي اسالمي تقاضا داريم با 
تدوين قوانين و سياست گذاري صحيح، كاري كند كه 
سازمان غذا و دارو در جايگاه مناسب خود قرار گيرد. 
ضمنا براي جلوگيري از تعارض منافع توصيه مي شود 
مديران سازمان تا چهار سال پس از خروج از سازمان 

حق مديريت در صنعت دارو را نداشته باشند.

اعزام ۲۳۰ پرستار به سيستان و بلوچستان
معاون پرس��تاري وزارت بهداشت از اعزام 
۲۳۰ پرس��تار ب��ا هم��كاري فرماندهي 
بهداري نيروي زميني س��پاه پاس��داران 
و دانش��گاه هاي علوم پزش��كي كشور به 
سيس��تان و بلوچس��تان خبر داد. مريم 
حضرتي گف��ت: در پي خي��ز موج پنجم 
كرونا و افزايش مبتالي��ان به اين بيماري 
و درخواست دانش��گاه هاي علوم پزشكي 

زاهدان، ايرانشهر و زابل با همكاري دانشگاه شهيد بهشتي، 
تهران، مشهد، اس��دآباد، تربت حيدريه، اراك، خراسان 
شمالي و همكاري مسووالنه و مدبرانه فرماندهي بهداري 
نيروي زميني سپاه پاسداران تعداد ۲۳۰ نفر از گروه هاي 
پرستاري به صورت داوطلب به سيستان و بلوچستان در 
دو مرحله اعزام شدند. او افزود: ۳۰ پرستار متخصص اي. 

سي. يو از دانشگاه هاي علوم پزشكي مذكور 
جهت ارتقاي كيفي خدمات ارايه ش��ده 
و فعال كردن تيم تنفس��ي ب��راي نظارت 
و مديري��ت مراقبت كووي��د ۱۹ در مراكز 
درماني اين اس��تان مستقر شدند. معاون 
پرستاري با بيان اينكه فرماندهي بهداري 
نيروي زميني سپاه پاسداران با اعزام ۲۰۰ 
پرستار و بهيار به اين استان موافقت كرده 
كه از هجدهم تيرماه در سيستان و بلوچستان مستقر 
شدند، گفت: با توجه به شدت بيماري و افزايش مبتاليان 
و بستري ها و كمبود نيروي پرستاري، پرستاران داوطلب 
با هماهنگي معاونت پرستاري براي رفع كمبود نيروي 
پرستاري به كمك و همراهي همكاران پرستاران خود 

جهت خدمت رساني به مردم در اين استان شتافتند.

افزايش كودكان مبتال به بيماري تنفسي در نيوزيلند
گزارش ها حاكيس��ت كاهش مصونيت 
طبيعي بدن به علت ماندن در قرنطينه هاي 
مرتبط با همه گيري كوويد-۱۹ موجب 
 ش��ده اس��ت ك��ه در نيوزيلن��د ش��مار 
قابل توجه��ي از موارد بس��تري نوزادان 
مبتال به نوع ش��ديد بيماري تنفسي در 
بيمارستان ها مشاهده شود. پديده »بدهي 
ايمني« يا نقص توليد ايمني در بدن، زماني 

رخ مي دهد كه افرادي كه در معرض مقدار معمولي از 
ويروس  و باكتري  قرار نگرفته اند با از سرگيري زندگي 
عادي به حمله عفوني دچار ش��وند. به نوش��ته نشريه 
گاردين، نيوزيلند در حال حاضر با شمار بااليي از نوزاداني 
مواجه اس��ت كه به دليل ابتال به بيماري هاي تنفسي 
از جمله ويروس انس��داد تنفس��ي )آراس وي( - نوعي 
بيماري شايع با نش��انه هاي خفيف در بزرگساالن كه 

در كودكان مي تواند شديد و حتي مرگبار 
باشد - بستري شده اند. در حال حاضر در 
ويلينگتون ۴۶ كودك مبتال به اين بيماري 
بستري شده اند و ديگر بيمارستان ها نيز 
وضعيت مش��ابهي دارند و به اين دليل بر 
نظام بهداشت و درمان اين كشور فشاري 
دوچندان تحميل شده است. در ماه فوريه، 
يك روزنامه نتيجه تحقيقاتي را منتشر كرد 
كه نشان مي داد نيوزيلند در سايه محدوديت هاي مربوط 
به ويروس كرونا، كاهش ۹۹.۹ درصدي موارد آنفلوآنزا 
و كاهش ۹۸ درصدي ابتال به ويروس انس��داد تنفسي 
را ش��اهد بوده اس��ت. با اين حال و به گفته موسسه 
تحقيقاتي و علوم محيط زيست نيوزيلند، اين كشور 
حدود ۱۰۰۰ مورد ابتال به ويروس انسداد تنفسي را 

در پنج هفته گذشته گزارش داده است.

رويداد

بيش از دو هزار كارگر سيمبان شركت توزيع برق 
كش��ور، به دليل رعايت نش��دن اصول ايمني در 
محيط كار روزانه در معرض انواعي از ميدان هاي 
الكترو مغناطيسي برق فشار قوي و بيماري هاي 
نابودكننده سيستم عصبي قرار دارند. اين درحالي 
اس��ت كه به گفته كارگران س��يمبان بهداشت و 
ايمني كار در هيچيك از مراحل كار س��يمبانان 
رعايت نمي شود و كارگران شاغل در خطوط گرم 
با حداقل امكانات ايمني و وسايل و ابزار استاندارد 
در مع��رض انواع ميدان هاي الكترو مغناطيس��ي 
قرار دارند و نگران س��المت خود هس��تند. امواج 
الكترومغناطيسي كه از دكل هاي برق فشار قوي با 
ولتاژ ۱۰۰۰ ولت يا باالتر صادر مي شود، مي تواند 
بر سالمت س��يمبانان و حتي افرادي كه تا شعاع 
۲۰ يا ۵۰ متر زندگي مي كنند، تاثيرگذار باشد و 
براي آنان مش��كالت مغزي و حتي معلوليت هاي 

جسمي به وجود آورد.

     نداشتن امنيت جاني
به گفته يكي از اين كارگران مساله نداشتن امنيت 
جاني سال هاست كارگران سيمبان را آزار مي دهد 
و آنها از ترس از دس��ت دادن ش��غل خود مجبورند 
 ناامني ه��ا را به ج��ان بخرن��د و دم نزنن��د چراكه 
آس��يب ديدگي و خطرات جاني را در نتيجه فشار 
نيروي برق و احتمال بيماري در آينده را به بيكاري 
و بي پولي ترجيح مي دهند. انرژي حاصل از برق هاي 
فشار قوي قابل مشاهده و لمس نيست، اما در عين 
حال بسته به شدت ميدان هاي الكترومغناطيسي كه 
ايجاد مي شود همچنين بنابر مدت زمان پرتوگيري 
و فاصله انس��ان از اين منابع انرژي، تاثير بر سالمت 
انسان دارد و بسيار مخرب است.او از كمبود امكانات 
ونبود وس��ايل و ابزار اس��تاندارد انتقاد كرد و گفت: 
كارگران سيمبان فاقد لباس مناسب كار حين صعود 
روزانه از پايه هاي دكل و دستكش و كفش استاندارد 
هستند كه هر چندين ماه يك بار بايد تعويض شوند.

     هميشه در معرض خطر بودن
همچنين كارگران س��يمبان ش��اغل در شركت 
توزيع ني��روي ب��رق، به دليل ماهي��ت كاري كه 
انج��ام مي دهند در معرض عوام��ل خطر متعدد 
ارگونوميك��ي مانند تكرار فعالي��ت، اعمال نيرو و 
وضعيت نامناس��ب بدن قرار دارند. اين اختالالت 
در طول س��اليان متم��ادي به عل��ت مواجهه با 
فشارهاي باالي ناش��ي از وظايف شغلي موردنياز 
س��يمبانان، به وج��ود مي آين��د. همچنين، اين 
فعاليت هاي ش��غلي عالوه بر افزايش شيوع ابتالء 
به اختالالت عصبي، اس��كلتي و عضالني، سبب 
افزاي��ش هزينه ه��اي درماني و ادع��اي غرامت 
كارگران مي ش��ود. اين كارگر در ادام��ه با انتقاد 
از بي توجهي مس��ووالن وزارت نيرو و وزارت كار 
به مش��كالت آش��كار كارگران س��يمبان، گفت: 
در صورت��ي كه اي��ن دو وزارتخانه با اس��تفاده از 
تمام ابزارهاي در اختي��ار، به وظايف قانوني خود 
عم��ل مي كردند، امروز كارگران س��يمبان كار را 

با سالمتي ش��ان معاوضه نمي كردند. اين كارگر 
س��يمبان با بيان اينكه متاسفانه سيمبانان حتي 
در چارت سازماني اداره برق قرار ندارند و با حقوق 
حداقل��ي كه معيشت ش��ان را تامي��ن نمي كند، 
كار مي كنند، گفت: بر اس��اس آيين نامه مشاغل 
س��خت و زي��ان آور، ماهيت »س��يمباني« جزو 
اين گروه شغلي محس��وب مي شود اما سيمبانان 
تاكنون نتوانس��ته اند از اين مزاي��اي قانوني براي 
بازنشستگي زود هنگام استفاده كنند. اين كارگر 
در بخش پاياني سخنان خود با بيان اينكه وزارت 
كار »سختي كار« س��يمبانان را مورد تاييد قرار 
دهد، گفت: همگان به س��ختي و مشقت بار بودن 
شغل سيمباني اذعان دارند. شماري از سيمبانان 
در سال ها و ماه هاي گذشته جان خود را از دست 
داده اند و ش��ماري ديگ��ر مص��دوم و قطع عضو 
شده اند لذا از مسووالن استدعا داريم اقدامات الزم 
جهت تصويب قانون س��ختي كار و زيان آور بودن 

اين شغل را صورت دهند. 

وزارت كار »سختي كار« سيمبانان را تاييد كند

ذرهبین

باتوجه به مجموع اقدامات انجام شده پيرامون كاهش 
آمار بيسوادي در كشور، نرخ باسوادي از ۹۴.۷ درصد 
در سال ۹۵ به ۹۶.۶ درصد در سال ۹۹ رسيده است.

رييس سازمان نهضت سوادآموزي به اعالم آخرين 
وضعيت باسوادي در كشور پرداخت و گفت: براساس 
سرشماري سال ۱۳۹۵، تعداد كل جمعيت ۱۰-۴۹ 
س��اله ۵۱ ميليون و ۷۳۱ هزار و ۳۳۴ نفر بوده است 
كه از اين تع��داد ۴۹ ميليون و ۶۷۹۶ نفر باس��واد، 
دوميليون و ۶۹۲ هزار و ۳۸۹ نفر بيسواد و ۳۲ هزار 
و ۱۴۹ نفر نيز وضعيت خود را اعالم نكرده اند. شاپور 
محمدزاده افزود: درصد باسوادي در گروه سني ۱۰ 

تا ۴۹ سال در س��ال ۹۵، ۹۴.۷ درصد است. رييس 
سازمان نهضت سوادآموزي با بيان اينكه از سال ۹۵ 
به اين سو س��االنه ۱۸۵ هزار نفر از بيسوادان تحت 
پوشش برنامه هاي سوادآموزي قرار گرفته گرفته اند 
و ۱۸۵ هزار نف��ر وارد دوره انتقال و تحكيم س��واد 
شده اند عنوان كرد: به طور ميانگين ساالنه ۵۰ درصد 
افرادي كه ثبت نام كرده بودند دوره خود را با موفقيت 
گذرانده اند. او گفت: باتوجه به مجموع اقدامات انجام 
شده پيرامون كاهش آمار بيسوادي در كشور، نرخ 
باسوادي از ۹۴.۷ درصد در سال ۹۵ به ۹۶.۶ درصد 
در سال ۹۹ رسيده اس��ت. به گفته رييس سازمان 

نهضت سوادآموزي، فاصله درصد باسوادي مناطق 
شهري و روستايي در گروه سني ۱۰ تا ۴۹ سال، ۵.۶ 
درصد و فاصله درصد باسوادي زنان و مردان نيز ۲.۱ 
درصد كاهش يافته اس��ت. محمدزاده در پاسخ به 
اينكه در حال حاضر شمار بيسوادان كشور كه هنوز 
تحت پوشش برنامه هاي سوادآموزي نرفته اند چقدر 
است؟ گفت: اگر بخواهيم سرشماري سال ۹۵ را مبنا 
قرار دهيم، قدر مطلق بيسوادي در حال حاضر حدود 
۱.۵ ميليون نفر است. البته بر اساس پايگاه اطالعات 
ثبتي كه در دست داريم، سطح بيسوادي كمتر از يك 

ميليون نفر است.

نرخ باسوادي به ۹۶.۶ درصد رسيد

گليماندگار| 
در هفته ۷۲ اپيدمي كرونا در كشور، ۲۵ 
استان روند صعودي دارند، در عين حال 
روند رعايت پروتكل هاي بهداشتي كاهشي بوده و اين 
موضوع نگراني هايي را در زمينه شيوع بيشتر ويروس 
دلتا و افزايش مرگ هاي ناشي از كرونا ايجاد مي كند. اين 
در حالي است كه مردم همچنان چشم انتظار دريافت 
واكسن هستند و مسووالن هم كاري جز وعده و وعيد 
دادن انجام نمي دهند. اگر اين روند ادامه پيدا كند، بايد 
منتظر موج هاي بعدي كرونا با شدت بيشتر هم باشيم. 

     بيش از 4 ميليون جان باخته در جهان
تاكنون در جهان ۱۸۶ ميليون و ۸۳۹ هزار و ۵۷۳ نفر 
به بيماري كوويد-۱۹ مبتال ش��ده اند كه از اين تعداد 
۱۷۰ ميليون و ۸۸۷ هزار و ۷۴۴ نفر بهبود يافته و چهار 
ميليون و ۳۵ هزار و ۱۶۴ نفر جان باخته اند. در كشور 
ما نيز طبق آخرين آمار رسمي وزارت بهداشت مجموع 
بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۵۵ هزار 
و ۷۸۶ نفر رسيده كه از اين تعداد تاكنون سه ميليون و 
۱۰ هزار و ۹۰ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستانها 
ترخيص شده اند، اما متاسفانه مجموع جان باختگان 
اين بيماري در كش��ورمان نيز به ۸۵ ه��زار و ۶۹۴ نفر 

رسيده است.
بايد توجه كرد كه بر اساس اعالم دكتر عليرضا رييسي، 
سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا، وضعيت فعلي در 
دنيا نشان مي دهد بيشترين ابتال و مرگ و مير ناشي از 
كرونا در كشور برزيل، بعد هند و بعد اندونزي و سپس 
روسيه است كه درگيري زيادي عمدتا با ويروس دلتا 
دارند. در ايران نيز ۲۵ استان روند صعودي دارند و تقريبا 

اكثر شهرهاي اين استان ها دارد درگير مي شود.

     وضعيت شهرهاي درگير كرونا
به گفته وي، در حال حاضر ۱۴۳ شهرستان قرمز، ۱۸۶ 
شهرس��تان نارنجي و ۱۱۹ شهرستان نيز در وضعيت 
زرد قرار دارند. بيشترين شهرهاي درگير بيماري شامل 
كرمان با ۱۶ شهر درگير، فارس با ۱۳ شهر، تهران با ۱۳ 
شهر، مازندران ۱۳ شهر، هرمزگان ۱۲ شهر، سيستان 
و بلوچستان ۱۰ شهر، بوشهر ۸ شهر و يزد ۸ شهر درگير 
بيماري هستند. همچنين ساير استان ها مانند گلستان 
و گيالن و همچنين اصفهان بين پنج تا شش شهرشان 
درگير است. در برخي از اس��تان ها نيز يك يا دو شهر 
هستند كه به سمت تغيير رنگ به سمت قرمز متمايل 

هس��تند. در عين حال بنا بر اعالم وزارت بهداشت، از 
روز ش��نبه ۱۹ تير ماه، عالوه بر شهرهاي قرمز قبلي، 
شهرس��تان هاي خوي از آذربايجان غرب��ي، اردبيل از 
استان اردبيل، آران و بيدگل و خميني شهر از اصفهان، 
دره ش��هر از ايالم، بروج��ن از چهارمحال و بختياري، 
قوچان از خراس��ان رضوي، هنديجان از خوزس��تان، 
گرمسار از سمنان، ممسني از فارس، آق قال، كردكوي، 
گاليكش و گرگان از گلستان، بندر انزلي، رودبار و رودسر 
از گيالن، سلسله و دلفان از لرستان، بهشهر، جويبار، 
رامسر و فريدونكنار از مازندران و دليجان و محالت از 

استان مركزي در وضعيت قرمز قرار گرفته اند.

       روند كاهشي رعايت پروتكل هاي بهداشتي
در اين شرايط اما، يكي از نگراني هاي وزارت بهداشت 
هم روند كاهش��ي رعايت پروتكل ها در كشور است. 
به طوري كه به گفته س��خنگوي ستاد ملي مقابله با 
كرونا، ميزان رعايت پروتكل ها حدود ۶۶ درصد است 
كه بس��يار جاي تاس��ف دارد. بايد توجه كرد كه اگر 
پروتكل ها زير ۸۵ درصد رعايت شوند، قطعا كارساز 

نخواهد بود.
رييس��ي تاكيد كرد: ما نه تنها ش��اهد افزايش رعايت 
پروتكل ها طي هفته هاي گذشته نيستيم، بلكه علي رغم 
شيوع بيماري، ميزان رعايت پروتكل ها پايين مي آيد. 
ش��ايد خود مردم هم متوجه هستند كه عادي انگاري 
ايجاد شده و مردم كمتر ماسك مي زنند يا تجمع بيشتر 
اس��ت كه اين مي تواند آسيب زا باشد. بنابراين از مردم 

خواهش مي كنم اوضاع را جدي بگيرند.
بر همين اس��اس هم در نقش��ه زير مي توانيد ميزان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در استان هاي مختلف 
را تا ۱۶ تير ماه مش��اهده كنيد. استان هاي سفيد با 
رعايت ۷۲ تا ۸۱ درصدي بيش��ترين ميزان رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي را به خود اختصاص داده اند كه 
شامل استان هاي اردبيل، زنجان، كرمانشاه، سمنان، 
خراسان جنوبي، كرمان و فارس هستند. همچنين 
اس��تان هاي با رنگ بنفش تيره ب��ا ۳۵ تا ۳۸ درصد، 
داراي كمترين ميزان رعايت پروتكل ها بوده و شامل 

استان هاي هرمزگان و يزد هستند.

     افزايش 4۰ درصدي موارد سرپايي 
بايد توج��ه كرد كه در كش��ور از ۱۱ تا ۱۷ تير ماه 
مقارن با هفته ۷۲ اپيدمي كرونا در كش��ور، تعداد 
موارد سرپايي مثبت شناسايي شده، ۹۷۷۶۱ مورد 
بوده اس��ت. همچنين تعداد موارد بستري جديد 
۱۰۹۰۵ و تعداد موارد فوتي جديد ۱۰۰۸ نفر بوده 
اس��ت. بر اين اساس در هفته گذش��ته، نسبت به 
هفته ماقبل در كش��ور شاهد افزايش ۴۰ درصدي 
در موارد س��رپايي مثبت، افزايش ۱۷ درصدي در 
موارد مثبت بس��تري و افزاي��ش ۱۰ درصدي در 

تعداد بيماران فوت شده هستيم .

     تهران؛ بستري از مرز ۶ هزار نفر گذشت
در تهران نيز در هفته اخير تعداد موارد سرپايي مثبت 
شناس��ايي ش��ده ۱۱۳۰۳ مورد، تعداد موارد بستري 
جدي��د ۲۲۶۹ و تع��داد موارد فوتي جدي��د ۱۶۲ نفر 
بوده اس��ت. پايتخت نيز نسبت به هفته ماقبل شاهد 
افزايش ۴۹ درصدي در موارد سرپايي مثبت، افزايش ۸ 
درصدي در موارد مثبت بستري و كاهش ۴.۷ درصدي 

در تعداد بيماران فوت شده بوده ايم.
بنا به گفته فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري كرونا 

در كالن شهر تهران، تعداد بستري در استان تهران از 
مرز ۶۰۰۰ بيمار گذشت. دكتر عليرضا زالي گفت: در 
حال حاضر م��ا حدود ۸۹ درصد جمعي��ت باالي ۷۰ 
س��ال مان در استان تهران واكسينه ش��ده اند و از فردا 
هم واكسيناس��يون نوبت دوم ارايه دهندگان خدمات 

سالمت آغاز مي شود. 
او درباره آخرين وضعيت كرونا در تهران، گفت: متاسفانه 
ما ديروز از مرز ۶۰۰۰ بيمار بستري گذشتيم. در حال 
حاضر تعداد بيماران بس��تري در تهران ۶۲۴۶ بيمار 
اس��ت كه قريب به ۲۱۴۳ بيمارم��ان اكنون در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري هستند و حدود ۱۱۰۰ بيمار 
جديد در ۲۴ ساعت گذشته در استان تهران بستري 
كرده ايم. تع��داد ترخيصي هاي مان هم ۹۰۰ بيمار در 

۲۴ ساعت گذشته بوده است.

زالي ب��ا بيان اينكه ح��دود ۱۳ ه��زار و ۸۰۰ بيمار 
سرپايي هم در بخش بهداشت و هم در بخش درمان 
به ما مراجعه كرده اند، افزود: اگر در تهران به اندازه 
كافي به ما واكسن دهند، در سرعت واكسيناسيون 
هيچ مش��كلي نداريم. در حال حاضر ما حدود ۸۹ 
درصد جمعيت باالي ۷۰ سال مان در استان تهران 

واكسينه شده اند. گروه هاي هدف مان مانند بيماران 
خاص مان هم واكسيناسيون شان انجام شده است. 
فرمانده س��تاد عملي��ات مديريت بيم��اري كرونا 
در كالن ش��هر تهران ادامه داد: از ف��ردا يك برنامه 
جديدي براي گ��روه ارايه دهن��دگان خدمات مان 
شامل پزش��كان و پرس��تاران داريم كه نوبت دوم 
واكسيناسيون آنها آغاز مي شود كه بايد از فردا انجام 
دهيم. البته در تهران برنامه هاي مان بسيار متراكم 
اس��ت. زيرا ۴۳ درصد از كل تيم پزشكي كشور در 
تهران مستقرند و تيم هاي واكسيناسيون مان براي 
انج��ام حجم قابل توجهي از واكسيناس��يون نوبت 
دوم گروه هاي هدف مان كه بايد واكسيناسيون  دور 
دوم شان را انجام دهند، از فردا كار را شروع مي كنند.

     البرز؛ افزايش بستري و فوت
روند بستري و فوت استان در هفته اخير افزايش داشته 
است. بروز موارد بستري و ميزان مرگ و مير از متوسط 

كشوري بيشتر است.

    ايالم؛ افزايش بستري در 4 هفته متوالي
تداوم روند افزايش بستري براي چهارمين هفته متوالي 
مشاهده مي شود. در اين هفته ميزان بروز موارد بستري 
از متوسط كشور بيش��تر و ميزان مرگ و مير استان از 

متوسط كشوري كمتر است.

    يزد؛ افزايش فوتي ها
در هفته اخير افزايش موارد بس��تري استان براي 
شش��مين هفته متوالي ت��داوم يافت��ه و فوت نيز 
افزايش يافته اس��ت. ميزان موارد بستري و ميزان 
مرگ و مير اس��تان، از حد متوس��ط كشور فاصله 

بيشتري گرفته است.

    كرمان؛ ميزان فوتي ها ثابت است
در هفته اخير افزايش بارز موارد بستري براي چهارمين 
هفته متوالي مشاهده مي شود، اما موارد فوت ثابت مانده 
است. بروز موارد بس��تري و ميزان مرگ و مير در اين 

استان همچنان از متوسط كشور بيشتر است.

    مازندران؛ مرگ و مير كمتر از
 متوسط كشوري

در هفته اخير افزايش بارز موارد بستري و فوت مشاهده 
مي ش��ود. ميزان بروز موارد بس��تري در اين استان از 
متوسط كشوري بيشتر ش��ده، اما ميزان مرگ و مير 

استان از متوسط كشوري كمتر است.

     بوشهر؛ بستري بيشتر از متوسط كشوري
موارد بستري و فوت مجددا افزايش يافته اند. ميزان بروز 
موارد بستري از متوسط كشوري بيشتر و ميزان مرگ 

و مير هم همچنان از متوسط كشوري بيشتر است.

    خراسان شمالي؛ افزايش بستري و فوت
در هفته اخير روند بستري و فوت افزايش يافته است. 
ميزان ب��روز و ميزان مرگ و مير اس��تان از متوس��ط 

كشوري باالتر است.

      سيستان و بلوچستان؛ همچنان در رتبه اول
در هفته اخير افزايش موارد بس��تري و فوت در اين 
استان تداوم يافته است. بروز موارد بستري از متوسط 
كشور بيشتر ش��ده اس��ت، اما مرگ و مير استان از 
متوسط كشور فاصله بيشتري گرفته است و همچنان 

در رتبه اول است.

     گلستان؛ 
روند بستري در هفته اخير براي پنجمين هفته متوالي 
افزايش يافت��ه و فوت نيز افزايش يافته اس��ت. ميزان 
بروز بستري اس��تان از متوسط كشور بيشتر شده، اما 

»مورتاليتي« از متوسط كشور كمتر شده است.

     فارس؛ افزايش بستري
در اين هفته افزايش بارز موارد بستري براي چهارمين 
هفته متوالي ديده مي ش��ود، اما موارد فوت اس��تان 
كاهش يافته است. ميزان بروز موارد بستري هنوز از 
متوسط كشور كمتر است و ميزان »مورتاليتي« هم 

از متوسط كشور كمتر شده است.

     گيالن؛ روند فوت و بستري افزايشي
روند بس��تري و فوت در استان براي سومين هفته 
متوالي افزايش يافته است. البته بروز موارد بستري 
و ميزان مرگ و مير اس��تان از متوس��ط كشوري 

كمتر است.

گزارش
صعود دوباره بستري و فوتي هاي كرونا در كشور 

مردم همچنان چشم انتظار واكسن هستند
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