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يادداشت- 1

 تناقض منتقدان ديروز
 و دولتمردان امروز

موضوع سفر گروسي، دبيركل 
آژانس بين المللي انرژي اتمي 
به ايران و ديدار با مس��ووالن 
دولت سيزدهم، جدا از ابعاد و 
زواي��اي گوناگوني كه در پهنه 
سياسي و ديپلماسي داشت، 
پرده از يك تناقض جدي ميان 
گروه هاي اصولگرا و منافع ملي 
برداشت. واقع آن است كه برخي افراد و جريانات سياسي تا 
زماني كه خارج از دايره تصميم سازي هاي اجرايي هستند، 
نقدها و ش��عارهايي مطرح مي كنند كه بعد از حضور در 
س��اختار اجرايي همه را به يك ب��اره فراموش مي كنند. 
اشخاصي كه زماني بيرون از دايره دولت هستند، دولت 
مس��تقر را مدام مي نوازند و تحت فشار قرار مي دهند كه 
چرا چنين كرده و چنان مي كند، اما همين افراد و جريانات 
زماني كه خودشان وارد سيستم اجرايي مي شوند و سكان 
هدايت دولت را به دست مي گيرند، ناگهان چهره برانداخته 
و متوجه مي شوند كه حكومت يك علم است و هر حركت 
اشتباهي كه برآمده از ش��عارزدگي و توهمات گوناگون 
باشد، مي تواند زندگي ملت و منافع ملي را زير و رو كند. اين 
زمان است كه اين افراد، چاره اي جز گردن نهادن به برخي 
ضوابط علمي و دانش رسوب كرده بشري كه طي تاريخ 
تمدن بشري ايجاد شده، ندارند و ناگهان متوجه مي شوند 
كه نمي توان به نام ملت در س��طح جهاني مشكل سازي 
كرد و جامعه را به سمت درگيري هاي بين المللي سوق 
داد يا به طرف تحريم هايي كشاند كه جز گرسنگي، فقر 
مطلق، بيكاري، بيماري و نيستي فايده اي ندارد. آن هم 
مملكتي كه بالقوه بسيار ثروتمند است، مملو از نعمات 
خدادادي است، نيروي انساني متخصص و تحصيلكرده 
دارد و زيربناهاي اقتصادي طي قرون گذشته در آن ايجاد 
ش��ده و از آن مهم تر مردان و زناني دارد كه مي توانند در 
سطح جهاني براي اين كشور افتخار بيافرينند و در سطح 
داخلي توليد ثروت و رفاه كنند. يكي از اين رويكردهاي 
اشتباه در خصوص مواجهه با مسائل هسته اي و موضوع 
مذاكرات، برخي شعارهاي اشتباه بود كه در مجلس يازدهم 
كه با حداقل راي مردم تشكيل شده بود، مطرح شد و در 
قالب طرحي با عنوان اقدام راهبردي ظهور و بروز پيدا كرد. 
در آن زمان اعالم شد، دولت ميانه رو روحاني اساسا اجازه 
مذاكره و گفت وگو با آژانس و ساير نهادهاي بين المللي 
را ندارد و هرچه س��ريع تر باي��د از پروتكل الحاقي خارج 
شود. اما همين جريانات سياسي بعضا افراطي، زماني كه 
رييس جمهوري همس��وي خود را در راس هرم اجرايي 
كشور ديدند و متوجه شدند كه هر حركت تندي مي تواند 
پرونده ايران را وارد شوراي حكام و طرح قطعنامه هاي تند 
كند، بالفاصله نقش شان را عوض كردند و توافقات دولت 
سيزدهم با آژانس را معقول خطاب كردند و باعث گرفتن 
بهانه از طرف مقابل ارزيابي كردند! يعني همان افرادي كه 
تا ديروز گريبان مي دريدند كه دولت روحاني در حال تاراج 
حيثيت ملي ماست و با غرب مذاكره مي كند، امروز از همان 
مذاكرات در دولت همسوي خود ترانه هاي شادي و سرور 
سر مي دهند. بدون ترديد اين نوع رفتارهاي متناقض در 
افكار عمومي پرسش هاي جدي ايجاد مي كند كه چرا اين 
جريانات در برابر منافع ملي يا رفتارهاي سياسي و جناحي 
برخورد مي كند. مردم اين روزها از خود مي پرسند كه آيا 
منافع ملي ما بازيچه گروه هاي سياسي و جناحي است كه 
اين گونه با آن بازي مي شود؟ اگر مذاكرات بد است و دولت 
قبلي به خاطر آن تحت شديدترين فشارها قرار داشته، چرا 
براي دولت اصولگرا، مباح است و مايه مباهات؟ اين نوع 
رفتارهاي متناقض در زمينه واردات واكسن كرونا نيز به 
عينه مشاهده شد. در شرايطي كه برخي جريانات مخالف 
جدي واردات واكس��ن در دولت قبل بودند، بعد از تغيير 
ساختار مديريتي دولت، ناگهان تمام محدوديت ها را از 
سر راه واردات واكسن برداشته اند. اين يك سال تاخير در 
واردات واكسن موضوع كوچكي نيست، دامنه وسيعي از 
خانواده هاي ايراني عزيزان خود را در اثر اين نوع برخوردهاي 
سياسي از دست داده اند. از سوي ديگر برخي افراد كه در 
زمان دولت قبلي هر روز فرياد وامصيبتا در خصوص فقر 
و گراني و بيكاري و... سر مي دادند، با تغيير دولت ناگهان 
سكوت پيشه كرده اند و اعالم مي كنند كه براي حل اين 
مش��كالت نبايد از دولت توقعات بيش از اندازه داش��ت. 
مجموعه اين موارد باعث شده تا دولت جديد نيز متوجه 
اين واقعيت شود كه با شعار نمي توان به جنگ مشكالت 
اقتصادي و ارتباطي رفت. بلكه نياز است تا در روابط خارجي 
مي بايست عقالنيت و تخصص در پيش گرفته شود. اين 
تصور اشتباه كه دنيا بايد خودش را با ما تطبيق دهد، باعث 
شده تا اقتصاد ايران از يك اقتصاد 400 ميليارد دالري در 
سال 97 به يك كشور 190 ميليارد دالري در سال 1400 
تبديل شود. اين ما هستيم كه بايد خودمان را با گزاره هاي 
جهاني تطبيق دهيم و تالش كنيم از بطن درياي خروشان 
روابط بين الملل ماهي هاي بزرگ تري در راستاي منافع 
ملي مان صيد كنيم. شخصا رويكرد جديد دولت سيزدهم 
با آژانس را مثبت مي دانم؛ چرا كه معتقدم از مسير تفاهم 
و تعامل اس��ت كه مي توان مشكالت مردم را ساماندهي 
ك��رد. البته تفاهم با آژانس يك قدم كوچك از مس��يري 
است كه بايد تا انتها پيموده شود. دولت سيزدهم بايد بداند، 
گفت وگو در سطح بين الملل با درخواست هاي حداكثري 
ممكن نيست. ايران نيز بايد به درخواست هاي طرف مقابل 
گوش فرا دهد و تا حد امكان در راستاي پاسخگويي به آنها 
ادامه در صفحه 2 تالش كند.   

فريدون مجلسي

آيا نمايندگان راي به آزادسازي واردات خودرو مي دهند؟ 

وزير صمت: دولت برنامه اي براي واردات خودرو  ندارد!

 واردات خودرو 
سرگردان ميان دولت و مجلس

يادداشت-2

آموزش مجازي؛ ترويج سبك 
زندگي نامتعارف

تجرب��ه ثاب��ت ك��رده ك��ه 
آموزش مج��ازي هيچگاه 
نمي تواند جايگزين آموزش 
حضوري شود، در واقع اين 
نوع آم��وزش بازدهي الزم 
را ن��دارد و دانش آموزان در 
اين ش��رايط با افت ش��ديد 
تحصيلي مواجه مي شوند، 
ش��ايد به همين خاطر اس��ت كه آموزش و پرورش 
تمام تالش خود را بر اين اصل گذاش��ته تا در اولين 
فرصت اقدام به بازگش��ايي مدارس كند. از س��وي 
آم��وزش مجازي س��بك زندگ��ي نامتعارفي را در 
بين دانش آموزان گس��ترش داده اس��ت، بسياري 
از دانش آموزان به واس��طه اينكه قرار نيست صبح 
در مدرس��ه حاضر شوند، ش��ب ها دير مي خوابند و 
صبح ها دي��ر از خواب بيدار مي ش��وند، در آموزش 
مجازي تمركز كافي ب��راي دريافت مطالب ندارند 
و البته كه تعداد قابل توجه��ي از دانش آموزان هم 
در اين مدت نتوانسته اند از اين آموزش ها به داليل 

مختلف بهرمند شوند. 
تم��ام اميد ما اين اس��ت كه تبليغ��ات در خصوص 
واكس��ينه كردن دانش آموزان شكل عملي به خود 
بگيرد و باعث شود تا مدارس هر چه زودتر بازگشايي 
ش��وند. در اين دو سال به اندازه كافي دانش آموزان 
از درس و مدرس��ه عقب افتاده اند و بازدهي آنها از 
زماني كه در مدارس حضور داش��تند بسيار پايين 

آمده است. 
در واقع هر چند كه در آموزش مجازي دانش آموزان 
حضور آنالين داش��تند اما تحت نظ��ارت نبودند و 
مش��خص نبود چه مقدار از اي��ن حاضري ها واقعي 
است در كالس هاس آناليني كه داشتم در بسياري 
از م��وارد بچه ها را ج��واب نمي دادن��د و اين يعني 
حضورشان واقعي نبوده است. اگرچه در برنامه شاد 
هم زمان هم معل��م و هم دانش آموز باهم در ارتباط 
بودند اما اين ارتباط با تاخير زماني و اختالل همراه 
ب��ود. اگر قرار اس��ت كالس ه��اس درس همچنان 
مجازي باش��د بايد از برنامه هايي استفاده شود كه 
امكان مشاهده تصوير دانش آموزباشد زيرا ارتباط 
زنده موجب برقراري ارتباط حس��ي و عاطفي بين 
دانش آموز و معلم مي شود كه آثار مطلوبي خواهد 

داشت. 
به همين داليل اس��ت كه در ح��ال حاضر صالح را 
بر اين مي دانيم كههر چه س��ريع تر ش��رايط حضور 
دانش آموزان در مدرسه فراهم شود كه اين امر تنها با 
تسريع روند واكسيناسيون انجام خواهد شد و پس از 
آن بايد پروتكل هاي بهداشتي توسط دانش آموزان 
واقدامات الزم توس��ط مس��ووالن مدرسه به خوبي 
ادامه در صفحه 8 رعايت شود.  

محمدرضا نيك نژاد

يادداشت-4يادداشت-3

حال نظام حكمراني  ما خوب نيستمشاركت مردم در اقتصاد
يك��ي از مش��كالت ج��دي 
اقتصاد ايران در چش��م انداز 
پيش  رو، مش��كالتي اس��ت 
ك��ه اقش��ار مختل��ف براي 
بهره مندي از مسكن مناسب 
با آن دست به گريبان هستند. 
مشكلي كه باعث شده بخش 
قابل توجه��ي از درآمدهاي 
خانواده ها صرف هزينه هاي مسكن شود، بدون اينكه 
دورنمايي از بهبود و صاحب خانه شدن در مقابل آنها 
قرار بگيرد. اغلب طرح هايي كه در گذش��ته در حوزه 
مس��كن اجرايي ش��ده اند، فاقد رويكردهاي مطلوب 
تخصصي و حرفه اي هستند و بيشتر در بستر هيجانات 
زودگذر و برخي سودجويي ها عملياتي شده اند. ضمن 
اينكه برخي دولت ها اساسا در حوزه مسكن اقدام قابل 
توجهي ثبت نكرده اند. برخي از طرح هاي مسكن در 
شرايطي عملياتي ش��دند كه در آنها برنامه ريزي هاي 
الزم در خصوص پاس��خگويي به نيازهاي آموزش��ي، 
تفريحي، امنيتي، رفاهي مردم صورت نگرفته بود. بر 
اساس يك چنين تجربياتي هر طرحي كه قرار است 
در حوزه مس��كن عملياتي ش��ود بايد مجموعه اي از 

برنامه ريزي هاي كاربردي در بطن آنها مورد توجه قرار 
گرفته شده باشد. اساس طرح جهش توليد مسكن به 
دنبال افزايش مشاركت هاي عمومي در ساخت وساز 
است. تجربه ثابت كرده كه دولت، مجري مناسبي براي 
اجراي طرح هاي مرتبط با مس��كن نيست. مهم ترين 
اقدام دولت ها در حوزه مسكن بايد ايجاد زيرساخت هاي 
مناس��ب براي مش��اركت افزون تر بخش خصوصي و 
عموم مردم باشد. ممكن است اين پرسش مطرح شود 
كه از چه طريقي مي توان مش��اركت هاي عمومي در 
بخش ساخت و ساز مسكن را گسترش داد. تعاوني ها 
از جمله ظرفيت هايي است كه مي توانند اين ضرورت 
را راهبري كنند. بر اس��اس اس��ناد باالدستي نظام از 
جمله برنامه ششم، تا پايان موعد رسمي برنامه ششم، 
اقتصاد ايران بايد حداق��ل 25درصد از ظرفيت خود 
را در اختيار تعاوني ها قرار داده باش��د. اما در ش��رايط 
فعلي در خوش بينانه ترين حالت بين 7 الي 10درصد 
ظرفيت هاي اقتصادي كشور در اختيار تعاوني ها قرار 
دارد. افزايش ظرفيت هاي مبتني بر اقتصاد تعاوني به 
معناي مشاركت بيشتر مردم است. در حوزه ساخت و 
ساز مسكن مي توان اقدام به تشكيل تعاوني هاي مردمي 
ادامه در صفحه 2 كرد تا از... 

ط��رح حماي��ت از حق��وق 
كارب��ران فض��اي مج��ازي 
معلول يك سري رفتارها در 
سطوح مختلف جامعه است 
و بايد بررس��ي و ريش��ه يابي 
ش��ود كه چرا سياستگذاران 
ب��راي تقويت بني��ان فضاي 
مجازي، به س��مت اين طرح 
رفته اند. فرات��ر از فضاي مجازي، حال نظام حكمراني 
ما خوب نيس��ت. ما به نهادس��ازي و كارتراشي براي 
نهادهاي حاكميتي دچار هستيم و به اين سادگي ها 
راهكاري براي اين كالف س��ردرگم پيدا نمي ش��ود. 
پس بهتر اس��ت كه فعاًل نهاد جدي��دي ايجاد نكنيم. 
براي نهادسازي فراقوه اي از ابتداي انقالب با تأسيس 
ش��وراي عالي انقالب فرهنگي و شوراي عالي امنيت 
ملي، اقدام شد. تشكيل اين دو شورا، دو نهادسازي مهم 
در نظام حكمراني كشور بوده و تكاليف مصوبات آنها 
نيز مشخص است. اما با جدي شدن خصوصي سازي 
و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، مباحث 
جديدي تحت عنوان ايجاد نهادهاي تنظيم گر با اعضاي 
متشكلي از قواي سه گانه و بخش خصوصي باب شد. 

شايد در ابتدا به دليل جلوگيري از عملكرد جزيره اي 
و يكسويه نهادها، ساختار نهادهاي تنظيم گر جذاب 
به نظر مي رس��يد اما به تدريج اين زنگ خطر به صدا 
درآمد كه اين نهادهاي تنظيم گر به صورت قارچ گونه 
به وج��ود آمده اند و تكليف نهادهاي حيطه اختيارات 
هيات وزيران را زير س��وال مي برند. نهادهايي كه ذيل 
وزارتخانه ها هستند اما اختيارات آنها از مقام باالدستي 
باالتر است. اين مس��ائل بايد در كشور تعيين تكليف 
اساسي شود. هم اكنون پيشنهاد تأسيس نهاد رگوالتور 
عال��ي فضاي مجازي كه در طرح حماي��ت از كاربران 
آمده الگوبرداري از ش��وراي فراقوه اي رقابت اس��ت. 
طراحان اين طرح ايجاد اين نهاد را از ش��وراي رقابت 
الگوبرداري كرده اند، اما وظيفه آن ش��فاف نيست. اما 
اين همه نهادهاي درهم تنيده در كشور چه مشكلي 
را حل خواهند كرد؟ هم اكنون ش��اهديم كه مصوبات 
اين نهادهاي تنظيم گر شأن تنظيم گري، قانونگذاري 
و سياس��تگذاري دارند و اگر اين كميسيون عالي هم 
بخواهد هدايت گر س��اير نهاده��اي تنظيم گر فضاي 
مجازي باش��د، نه تنها به تفكي��ك وظايف در فضاي 
مجازي كشور كمك نكرده بلكه اوضاع را بدتر خواهد 
ادامه در صفحه 2 كرد. 

اميرحسين جاللي فراهاني اسماعيل حسين زهي

منتقدان طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي: 
اين طرح، قابل دفاع نيست

 گروسي: 
هيچ وعده اي از مقام هاي ايران نگرفتم

طراح طرح صيانت: ايرادات 
مانع تصميم گيري مجلس نمي شود

صفحه 6     صفحه 2    

 امريكا: قطعنامه اي عليه ايران 
صادر نمي كنيم

تعادل | فرشته فريادرس |
طرح آزادسازي واردات خودرو در حالي براي راي گيري 
به صحن مي رود كه وزير صمت آب پاكي را روي دست 
مجلس ريخت. سيدرضا فاطمي امين روز گذشته با 
تاكيد بر لزوم تامين نياز كشور از طريق توليد داخل، در 
اظهاراتي عنوان كرد كه دولت در حال حاضر برنامه اي 
براي واردات خودرو ندارد؛ يك سيگنال قوي و منفي به 
خانه ملت. حال اگر از ديدگاه وزير صمت فاكتور بگيريم؛ 
آنچه مشخص است اينكه تنها با اعالم خبر آزادسازي 
واردات خودرو، ش��اهد عقب نشيني قيمت ها در بازار 
خودرو هس��تيم. ديدگاه برخي نمايندگان هم براين 
است كه واردات خودرو براي كاهش التهابات در اين 
بازار بايد انجام شود. برخي هم وعده ورود خودروهاي 
50 تا200 ميليون توماني را دادند كه البته با نرخ دالر 
26 هزار توماني كمي عجيب و بعيد به نظر مي رسد. 
برخي هم گفته اند، اگر اين مصوبه در مجلس به تصويب 
برسد، قيمت ها حداقل ۳0 تا 40 درصد افت مي كند. 
باهمه اينها، آنچه از مشاهدات ما از بازار خودرو دريافت 
مي شود؛ دست نگه داشتن خريداران خوش بين براي 
خريد به اميد كاهش قيمت و س��وداگران سودجو از 
فروش به اميد عدم تصويب طرح. به هر حال بايد منتظر 
ماند و ديد مجلس در نهايت چه تصميمي براي طرح 
آزادس��ازي واردات خودرو خواهد گرفت؛ آيا تصويب 
اين طرح، مقدمات افت قيمت در بازار خودرو را فراهم 
مي كند ي��ا اينكه با عدم راي به آن، نمايش��گاه داران، 
سوداگران و توليدكنندگان خودرو همچنان در منطقه 

امن باقي مي مانند. 

   دولت برنامه اي 
براي واردات خودرو ندارد!

طرح ساماندهي صنعت و بازار خودرو، پس از ايست دو 
روز گذشته آن براي آمدن به صحن، حال قرار است، 
امروز در خانه ملت به راي نمايندگان گذاشته شود. 
طرح آزادسازي واردات خودرو كه اين روزها بحث بر 
سر آن بسيار داغ اس��ت، طبق مصوبه اوليه قرار بود، 
واردات خ��ودرو به ازاي صادرات و ب��دون انتقال ارز، 
آزاد شود، اما در ادامه شاهد برخي حذف و اضافه هاي 
محدود كننده ش��د. طرحي كه دست شوراي رقابت 
را براي صدور مجوز واردات باز مي گذارد، اما دس��ت 
واردكنندگان را براي واردات مدل هاي كاركرده كوتاه. 
هرچند هنوز مشخص نيس��ت، كه مجلسي ها آيا به 
طرح مذكور راي مثبت خواهند داد يا نه، اما زمزمه هاي 
آزادس��ازي واردات خودرو اثرش را ت��ا حدي بر بازار 

گذاشته و سبب عقب نشيني قيمت ها شده است. 
البته كارشناس��ان هم بارها بر مزيت اين طرح صحه 
گذاش��ته وعنوان كردند، با لغ��و ممنوعيت واردات، 
هم مس��اله كمبود عرضه حل مي ش��ود وهم بازار از 
اثر رواني ناشي از آزادس��ازي، به سمت افت قيمتي 
سنگين پيش خواهد رفت. بنابراين اگر مجلس به اين 
طرح راي مثبت بدهد، قطعا موجي از كاهش قيمت ها 

در ب��ازار خودرو به راه خواهد افت��اد. اما از آنجايي كه 
توليدكنندگان خودرو، مخالف سرسخت از سرگيري 
واردات خودرو به ش��مار مي روند، روز گذشته شاهد 
موضع گيري متفاوت جالب وزير صمت كه دور از ذهن 

هم نبود، درباره اين طرح بوديم. به سيد رضا فاطمي 
امين آب پاكي را روي دس��ت نماين��دگان مجلس 
ريخت و در اظهاراتي عنوان ك��رد كه دولت در حال 
حاضر برنامه اي ب��راي واردات خودرو ندارد. به گفته 

او، وزارت صمت براي صنعت خودروسازي كشور دو 
برنامه 6 ماهه و 2 ساله با توان داخلي مشخص كرده، 
كه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهرماه امس��ال 
آغاز مي شود. فاطمي امين، كاهش قيمت همزمان با 
افزايش توليد و كيفيت و اجراي تعهدات خودروسازان 
را از جمله اهداف وزارت صم��ت عنوان كرد و گفت: 
رسيدن به توليد ساالنه ۳ ميليون دستگاه خودرو براي 
افق 4 ساله صنعت خودروسازي كشور ترسيم شده 
است. او همچنين بيان كرد كه صنعت خودروسازي 
و سياست هاي آن موضوعي وس��يع و مهم است كه 

بيشتر در مورد آن اطالع رساني خواهد شد.

   جزييات طرح وديدگاه مجلسي ها 
اما ط��رح را يك بار ديگر مرور كنيم و ببينيم نظر خود 
نمايندگان در اين باره چيس��ت؛ طبق تبصره 4 ماده 
4 طرح ساماندهي خودرو كه توسط مجلس پيگيري 
مي ش��ود، هر ش��خص حقيقي يا حقوقي مي تواند به 
ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و 
خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه يا از طريق 
واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام 
برقي يا دونيرويي )هيبريدي( يا واردات خودرو بنزيني 
يا گازس��وز با برچس��ب انرژي »ب« و باالتر يا داراي 
شاخص ايمني سه ستاره يا باالتر برحسب گواهي هاي 
استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتي خود اقدام كند. 
در تبصره يك اين ماده نيز آمده است كه نبايد هيچ تعهد 
ارزي جديدي براي دولت ايجاد شود، همچنين سقف 
تعداد خودروهاي مجاز وارداتي، هر 6ماه يك بار توسط 
شوراي رقابت و براساس ميزان كمبود عرضه نسبت به 
تقاضاي موثر خودروي سواري طي يك سال گذشته 
تعيين مي ش��ود.  در همين رابط��ه، روح  اهلل ايزدخواه، 
عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان اينكه طرحي كه 
هم اكنون در دستور كار مجلس قرار دارد، در واقع اصالح 
برخي بندهاي طرح اعاده شده از شوراي نگهبان است 
كه در مجلس دهم به تصويب رسيده بود، در اظهاراتي 
گفته است: مجلس يازدهم در اصالح و تصويب مجدد 
اين طرح برخي موارد از جمله لزوم برخورداري از تراز 
فني قابل قبول براي خودروهاي وارداتي و همچنين لزوم 
رعايت تناسب ميزان واردات با كمبود خودرو در بازار را 
مدنظر قرار داده، كه با اين رويكرد هرگاه توليد داخل به  
ميزاني باشد كه تقاضاي داخلي را پوشش دهد، مساله 

واردات نيز به  شكل پيش فرض منتفي خواهد شد.
بنابه اظهارات او، بر همين اساس، اين طرح شوراي 
رقابت را ملزم كرده، به  ميزاني كه توليد داخلي كفاف 
تقاضا را نمي دهد و كمبود خودرو در بازار وجود دارد 
مجوز واردات خودرو را صادر كند، همچنين از آنجا 
كه بند 9 سياست هاي كلي بر تنظيم و رعايت ضوابط 
نظام مالي تصريح دارد، براس��اس همين بند تأكيد 
شده، كه واردات خودرو نبايد هيچ گونه فشار ارزي به 
كشور وارد كند و اين واردات يا از محل ارز صادراتي يا 
ادامه در صفحه 7 از...  

ط��ي هفته ه��اي اخي��ر، 
فضاي رسانه اي و عمومي 
كش��ورمان آبستن انتشار 
خبري شد كه پرده از يكي 
از مهم ترين رويارويي هاي 
تاريخ اقتصاد كش��ورمان 
ب��ا كارتل ه��اي انحص��ار 
برداش��ت. نبردي كه يك 
س��وي آن مردم و در س��وي مقابل آن كارتل هاي 
بزرگ خودروسازي و س��وداگران ايستاده اند. در 
شرايطي كه اعالم ش��ده بود بر اساس ماده 4طرح 
س��اماندهي بازار خودرو قرار اس��ت، ايده واردات 
خودرو به صورت محدود و با مورد توجه قرار گرفتن 
برخي ضوابط خاص ارزي و... عملياتي شود، ناگهان 
وزير صمت دولت س��يزدهم كه پيش از به دست 
گرفتن س��كان هدايت وزارت صم��ت وعده هاي 
مختلفي در خصوص حمايت از منافع و مطالبات 
مصرف كنندگان داده بود، روز گذشته )دوشنبه( 
اعالم كرد كه اساسا برنامه واردات خودرو در دستور 
كار وزارت صمت قرار ندارد و قرار نيس��ت اقدامي 
در اي��ن زمينه صورت بگيرد. اين در حالي اس��ت 
كه بر اساس ارزيابي تحليلي كارشناسان، واردات 
خودروي خارج��ي از يك طرف باعث كاهش نرخ 
خودروهاي داخلي مي شد و از سوي ديگر با رقابتي 
ش��دن بازار، س��طح كيفيت خودروهاي داخلي 
نيز افزايش پيدا مي كرد. ضم��ن اينكه با توجه به 
اس��تانداردهاي مناس��ب خودروهاي خارجي در 
زمينه ايمن سازي و بهبود سرويس دهي به ايرانيان 
گام هاي ارزش��مندي برداشته مي شد. مخاطبان 
ايراني به راحتي با پيگيري اخبار اين حوزه متوجه 
خواهند شد كه چه افراد و جرياناتي در برابر واردات 
خودروه��اي خارج��ي س��نگ اندازي مي كنند و 
منفعت يك چنين تصميماتي به جيب چه كساني 
خواهد رفت. بالفاصله پس از انتشار صحبت هاي 
وزير صمت بازار خودرو كه آرام آرام مي رفت تا در 
وضعيت كاهش قيمت مستمر قرار بگيرد، افزايشي 
شد و نرخ خودروهاي داخلي باال رفت. اين رويارويي 
در واقع نبردي است كه اقتصاد ايران به هر نحوي 
بايد با آن روبه رو شود و در واقع گريزناپذير است. از 
يك طرف، 85 ميليون ايراني قرار دارند كه خواستار 
كيفيت بيشتر، ايمني افزونتر، قيمت پايين تر و... 
هس��تند و در س��وي ديگر نيز كارتل هاي بزرگ 

اقتصادي نشس��ته اند كه در حوزه خودروسازي، 
لوازم خانگي و... فعاليت مي كنن��د. اين كارتل ها 
به زبان س��اده ب��ه مردم مي گويند، ش��ما كه طي 
دهه ه��اي متمادي م��ا را تحم��ل كرده ايد، پول 
هنگف��ت براي اجن��اس بي كيفيت م��ا پرداخت 
كرده ايد، جان خود و عزيزان تان را به خاطر سطح 
پايين ايمني خودروهاي داخلي به خطر انداخته ايد 
)و يا عزيزان تان را از دست داده ايد(، شاهد آلودگي 
شهرها و محيط زيست تان بوده ايد و... همچنان نيز 
چند دهه به ما فرصت بدهيد تا ش��ايد ما طي نيم 
قرن آينده بتوانيم، يك حركتي بزنيم و خود را به 
سطح كشورهاي درجه سوم در حوزه خودروسازي 
برسانيم. اين روند در خصوص بسياري از حوزه هاي 
ديگر اقتصادي و صنعتي ديگر نيز صدق مي كند. 
مردم باي��د لوازم خانگي با كيفي��ت پايين بخرند 
تا برخي كارتل ها و گروه هاي س��وداگر سودهاي 
كالن تري داش��ته باش��ند. اساس��ا بايد ديد كدام 
اقتصادي در سطح جهان از طريق انحصار مطلق 
توانسته به رشد و توس��عه برسد كه خودروسازي 
ايران بتواند دست پيدا كند؟ اما اين افراد و جريانات 
به اين پرسش هرگز پاسخ نمي دهند كه اين انحصار 
مطلق كه طي دهه هاي متمادي در كش��ور ايجاد 
شده چه آورده اي براي مصرف كننده ايراني داشته 
است؟ بنابراين معتقدم اين اظهارات بهانه اي است 
براي حفظ برخي انحصارطلبان كه خواستار حفظ 
منافع كالن خود هس��تند. اگر نهادهاي نظارتي 
عملكرد اقتصادي اين كارتل ها را شخم بزنند، بدون 
ترديد به شواهدي هولناك دست پيدا خواهند كرد 
كه بسياري از ابعاد پنهان موضوع را روشن مي كند. 
ش��خصا از اظه��ارات وزير صمت تعج��ب نكردم. 
ايش��ان تازه وزير ش��ده اند و به خوبي مي دانند در 
مقامي نيستند كه بتوانند با يك چنين كارتل هاي 
عظيم اقتصادي با بازوهاي قدرتمند رسانه اي و... 
مواجهه اي داشته باشد. بنابراين ترجيح داده تا بر 
اس��اس مطالبات اين گروه ها حركت كند. اما اين 
رويارويي به مراحل حس��اس خود رسيده است، 
مردم از طريق رسانه ها و اظهارنظرهاي كارشناسان 
مس��تقل آگاه ش��ده اند و مي دانند كه منافع آنها، 
سالمتي آنها، رفاه آنها و... بازيچه برخي كارتل هاي 
فاسد در حوزه هاي اقتصاد غيررسمي شده است، 
بنابراين معتقدم اي��ن نبرد نهايتا به نفع مطالبات 

مردم مختومه خواهد شد.

نبرد عمومي با كارتل هاي انحصار
نگاه روز

فربد زاوه

روزانه 3700 ميليارد تومان به 
سپرده ها و3000 ميليارد تومان به 

تسهيالت بانكي اضافه مي شود

»تعادل« روند معامالتي بازار را مورد 
بررسي قرار مي دهد

ميزان مانده تسهيالت بانك ها از 1995 هزار ميليارد 
تومان در ارديبهش��ت 99 به ۳102 هزار ميليارد 
تومان در ارديبهشت 1400 رسيده و طي اين مدت 
نه تنها رشد 55.5 درصدي داشته و به ميزان 1107 
هزار ميليارد تومان بيشتر شده بلكه هر روز ۳0۳۳ 
ميليارد تومان به مانده تسهيالت بانك ها اضافه شده 
است . به عبارت ديگر طي ۳65 روز يك سال اخير، 
هر روز ۳0۳۳ ميليارد تومان به مانده تس��هيالت 
بانك ها اضافه شده و نياز اقتصاد را هر روز بيشتر كرده 
صفحه 3 را بخوانيد و اقتصاد و...  

تقريبًا س��ه ماه از آغاز معامالت متعادل در بورس 
مي گذرد و نكته جالب رقابت شديد شاخص كل و 
شاخص هم وزن براي رشد و ريزش است. اما در اين 
مدت نكته قابل توجه واكنش شاخص كل بورس به 
محدوده مقاومت و حمايت مشخص شده در تحليل 
تكنيكال بوده است. عدم تحليل پذيري موضوعي 
بود كه در ماه هاي پاياني س��ال 1۳99 و فصل بهار 
سال جاري به شكل قابل توجهي همه تحليلگران 
بازار سرمايه را نگران كرده بود كه در وضعيت بازار 
صفحه 4 را بخوانيد سرمايه در...  

رشد شديد 
نقدينگي

 جدال  سهام  
با شاخص



مديركل آژان��س بين المللي ان��رژي اتمي طي يك 
كنفرانس خبري ضمن تأكيد بر لزوم ادامه همكاري 
ايران و آژانس تصريح كرد كه در جريان سفر به ايران 
هيچ وعده اي از مقام هاي جمهوري اس��امي نگرفته 

است.
به گزارش فارس، »رافائل گروسي« مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتم��ي در كنفرانس خبري خود در 
حاشيه نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي تصريح كرد كه »محمد اسامي« رييس سازمان 
انرژي اتمي ايران هفته آينده به وين سفر خواهد كرد.

گروس��ي در اي��ن خص��وص گف��ت: »ما ب��ا رييس 
س��ازمان انرژي اتمي ايران در جريان سفرش به وين، 

گفت وگوهايي را انجام خواهيم داد.«
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح كرد كه 
پس از سفر اسامي به وين، »به زودي« به ايران سفر 
خواهد كرد اما هنوز تاريخ دقيق سفر خود به ايران را 

نهايي نكرده است.
وي در خصوص س��فر ب��ه ايران و مح��ور گفت وگو با 
مقام هاي ايراني گفت: »من به دنبال گرفتن وعده از 
طرف ايراني در جريان ديدارم به تهران نبودم اما بر لزوم 

ادامه گفت وگوها ميان ايران و آژانس تأكيد كردم.«
رافائل گروسي س��پس ادامه داد: »من به ايران گفتم 
كه بايد دوربين هاي نظارتي در تأسيس��ات هسته اي 

را به منظور دقيق نگه داشتن اطاعات چك كنيم.«
مديركل آژان��س بين المللي انرژي اتمي در خصوص 
ادامه گفت وگوها با دولت جدي��د ايران گفت: »ما به 
گفت وگوهاي صريح با دولت جديد ايران نياز داريم. 
دول��ت جديد ايران نظرات قاطعان��ه اي درباره برنامه 

هسته اي تهران دارد.«
گروسي در پاسخ به سوال خبرنگار رويترز، در خصوص 
اعام آمادگ��ي ايران براي همكاري ب��ا آژانس گفت: 
»خرس��نديم كه طرف ايراني اشاره كرد كه در سطح 
فني حاضر به تبادل اطاعات با تيم آژانس بين المللي 
انرژي اتمي است و مي توانيم فعاليت هاي زيادي را در 

اين زمينه انجام دهيم.«
وي با مثبت ارزيابي كردن س��فر خود به ايران گفت: 
»من اولين فرصت براي بررس��ي تجهي��زات كرج را 

داشتم.«
مديركل آژانس در پاسخ به سوال خبرنگار بلومبرگ 
درباره س��از و كار نظارت آناين بر برنامه غني سازي 
ايران گفت: »بله همچنان چنين س��از و كاري وجود 

دارد.«
رافائل گروس��ي در خصوص احتمال صدور قطعنامه 
در جلس��ه فعلي ش��وراي حكام آژان��س گفت: »اين 
موضوع در حوزه اختيارات اعضاي شوراي حكام آژانس 

بين المللي انرژي اتمي است.«
مديركل آژان��س بين المللي انرژي اتمي در خصوص 
س��از و كارهاي نظارت بر برنامه هسته اي ايران گفت: 
»آژانس بين المللي انري اتمي از حداكثر ظرفيت خود 
اس��تفاده مي كند و تنها بر يك س��از و كار واحد براي 

راستي آزمايي متمركز نيست.«
گروسي در پاس��خ به س��والي درباره لزوم اتخاذ يك 
رويكرد سخت تر در قبال جمهوري اسامي ايران گفت: 
»همه چنين نظري ندارند و اين وظيفه تحليلگران است 

كه ارزيابي هايي را در اين زمينه انجام دهند.«
وي س��پس توضيح داد: »آژان��س بين المللي انرژي 
اتمي به وضوح سطح همكاري را مشخص كرده است 
به طوري كه جايي براي حدس و گمان باقي نمي گذارد 
و كارهايي كه آژانس انجام داده است، به خودي خود 
نش��ان دهنده جدي بودن رويكرد آژانس بين المللي 

انرژي اتمي است.«
گروس��ي در افتتاحيه نشس��ت فصلي شوراي حكام 

آژانس بين المللي انرژي اتمي كه از امروز آغاز شده و 
تا روز جمع��ه )26 مهرماه( ادامه دارد، بار ديگر ادعاي 
نگراني از عدم دسترسي به تأسيسات هسته اي ايران 
را مط��رح كرد و گف��ت:» من از وجود م��واد اتمي در 
مكان هاي اعام نشده در ايران و اينكه محل كنوني آن 
مواد اتمي اكنون براي آژانس مشخص نيست، عميقًا 
نگران هستم.« مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
شامگاه شنبه در رأس هياتي به منظور ديدار و گفت وگو 
با رييس سازمان انرژي اتمي ايران وارد تهران شد. او 
پيش از ظهر يكش��نبه 2۱ ش��هريور ماه با حضور در 
محل سازمان انرژي اتمي با »محمد اسامي« ديدار و 
گفت وگو كرد كه اين ديدار 2 ساعت به طول انجاميد.

مديركل آژانس پس از اين ديدار، ضمن مثبت ارزيابي 
كردن آن، بر گسترش همكاري ايران و آژانس تأكيد 
كرد و گفت كه دوباره براي گفت وگوي س��طح باال با 

مقامات ايراني به تهران مي آيد.
در بيانيه مش��ترك آژانس و ايران كه بعد از اين ديدار 
منتشر ش��د، ذكر ش��ده كه طرفين، روح همكاري و 
اعتماد متقابل و اهميت تداوم آن و همچنين ضرورت 
رسيدگي به موضوعات فيمابين در فضايي سازنده و 
منحصرا فني را مورد يادآوري و تاكيد مجدد قرار دادند.

همزمان با اين اظهارات گروس��ي در ش��وراي حكام، 
خبرنگار نشريه وال اس��تريت ژورنال به نقل از منابع 
اروپايي گزارش كرد كه در جلس��ه اين هفته شوراي 
حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، قطعنامه اي عليه 

ايران صادر نمي شود.
»ميخاييل اوليانوف« نماينده روس��يه در مذاكرات 
وين نيز  صحبت هاي سخنگوي وزارت خارجه ايران 
را نشانه اي دلگرم كننده دانست و گفت زمان بازگشت 
به دور هفتم گفت وگوهاي احياي توافق هس��ته اي 

فرارسيده است.

  امريكا: در نشست شوراي حكام قطعنامه اي 
عليه ايران صادر نمي كنيم

سخنگوي وزارت خارجه امريكا در مصاحبه اي عصر 
دوشنبه اعام كرد كه قصد معرفي قطعنامه اي عليه 

ايران در نشست شوراي حكام آژانس اتمي را ندارد.

س��خنگوي وزارت خارجه امريكا روز دوشنبه رسمًا 
اعام كرد قصد معرفي قطعنامه عليه ايران در نشست 
اين هفته شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي 

را ندارد.
»ن��د پراي��س«، س��خنگوي وزارت خارج��ه امريكا 
در مصاحب��ه با روزنام��ه وال  اس��تريت ژورنال گفت: 
»قصد نداريم در نشس��ت هفته جاري شوراي حكام، 

قطعنامه اي ]عليه ايران[ ارايه دهيم.«
خبرگ��زاري رويترز هم روز دوش��نبه گ��زارش داده 
قدرت هاي غربي از برنامه خودش��ان ب��راي معرفي 
قطعنامه اي با موضوع انتقاد از ايران در نشست شوراي 

حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي منصرف شدند.
اين رسانه نوش��ته اتخاذ اين تصميم از سوي امريكا، 
فرانسه، انگليس و آلمان از تشديد تنش هايي با ايران كه 
مي توانست به كمرنگ شدن اميدواري ها براي مذاكرات 

احياي برجام منجر شود جلوگيري كرد.
س��خنگوي وزير امور خارجه چين ضمن استقبال از 
توافق ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي از امريكا 
درخواست كرد براي بازگشت به برجام تصميم سياسي 

قاطع بگيرد.

  اس�تقبال چي�ن از توافق اي�ران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي

وزارت امور خارجه چين روز دوش��نبه از توافق ميان 
تهران و آژانس بين المللي انرژي اتمي اس��تقبال كرد 
و تصميم سياسي قاطع امريكا براي بازگشت به توافق 

هسته اي با ايران را خواستار شد.
به نوشته وبگاه وزارت امور خارجه چين، »ژائو ليجيان« 
سخنگوي اين وزارتخانه گفت: »چين از اجماع حاصل 
شده بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي از طريق 
گفت وگ��و و همكاري درخصوص مس��ائل پادماني و 
پايش ذيل توافق هس��ته اي با ايران استقبال مي كند 
و اميد دارد دو طرف به داشتن عزم راسخ درخصوص 
تعامات ادامه داده و به طور مناسبي مسائل باقي مانده 

مربوطه را حل كنند.«
س��خنگوي وزارت امور خارجه چي��ن افزود: »چين 
همواره بر اين اصل تأكي��د دارد كه پايبندي و اجراي 

برجام تنها راه درست و موثر براي حل بحران هسته اي 
ايران است.«

ليجيان در ادامه گفت: »طرف هاي مربوطه به خصوص 
امريكا بايد تصميم سياسي قاطعي را در نزديك ترين 
زمان ممكن اتخاذ كند و در راستاي تداوم و پيشرفت 
مذاكرات درخصوص پايبندي به توافق هس��ته اي با 
ايران گام هايي مستحكم بردارد. اميدواريم طرف هاي 
مربوطه مسير صحيح را دنبال كرده و شرايط و جوي 

مساعد براي تاش هاي ديپلماتيك ايجاد كنند.«
ع��اوه بر چين، »ماريا زاخارووا«، س��خنگوي وزارت 
خارجه روسيه نيز گفته مس��كو از توافق ميان ايران 
و آژان��س بين المللي انرژي اتم��ي براي حفظ تعامل 
ميان اين نهاد بين المللي با سازمان انرژي اتمي ايران 

حمايت مي كند.

  آلمان: اميدواريم ايران خيلي سريع 
به ميز مذاكرات وين بازگردد

سخنگوي وزارت خارجه آلمان بدون اشاره به بدعهدي 
كشورهاي غربي در عمل به تعهداتشان ذيل برجام از 

ايران خواست به ميز مذاكرات وين بازگردد.
س��خنگوي وزارت خارجه آلمان روز دوش��نبه ابراز 
اميدواري كرد ايران خيلي سريع به ميز مذاكرات وين 

در خصوص برجام بازگردد.
خانم »ماريا ادباهر« سخنگوي وزارت خارجه آلمان 
در نشست خبري هفتگي درباره توافق ايران و آژانس 
بين المللي ان��رژي اتمي گفت: »اين اولين گام مثبت 
است. با اين حال ما همچنين انتظار داريم كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي بتواند به سرعت  دوربين هاي 
موجود در تاسيسات آسيب ديده هسته اي ايران را طبق 
توافق راه اندازي كرده و كارت هاي حافظه دوربين ها را 

عوض كند.«
اين ديپلمات آلماني در ادامه بدون اشاره به بدعهدي 
كش��ورهاي غربي حاضر در برجام )آلمان، انگليس و 
فرانس��ه( از تهران خواست به مذاكرات احياي برجام 
بازگردد. او گفت: »ما اميدواريم كه به س��رعت به ميز 
مذاكره در وين بازگرديم. اين كار در حال حاضر بسيار 

منطقي خواهد بود.«

راهبرد

رويداد
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تناقض منتقدان ديروز و 
دولتمردان امروز

بايد بدانيم ك��ه 6 قطعنامه ش��ديد اللحن عليه ايران 
همچنان مانند شمش��ير دموكلس باالي س��ر ايران 
قرار دارد. كافي است اين تصور در سطح جهاني ايجاد 
ش��ود كه ايران مايل به گفت وگو و مذاكره نيس��ت تا 
دوباره اي��ن قطعنامه ها دوباره اجرايي ش��وند. ضمن 
اينكه ماجراجويي هاي دولت نه��م و دهم ايران را ذيل 
فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار داده بود. چنانچه 
مكانيسم ماشه اعمال ش��ود، اين قطعنامه ها دوباره به 
جريان خواهند افتاد. با اين تفاوت كه ديگر اروپا و امريكا 
مانند دوران ترامپ مشكلي با هم ندارند و كاما هماهنگ 
هس��تند. بنابراين اين واقعيت كه دول��ت اصولگراي 
سيزدهم متوجه آن شده كه از طريق انكار، انزوا و دوري 
از گفت وگو نمي توان منافع ملي را استيفا كرد، به خودي 
خود خبر خوشايندي است كه مي تواند طليعه اي براي 
درك تازه در مناس��بات عمومي كش��ور در مواجهه با 

كشورهاي جهان شود.

حال نظام حكمراني  ما 
خوب نيست

عنوان طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي 
با اهداف آن نيز همخواني ندارد. بايد روشن شود كه 
كدام يك از بنده��اي اين طرح نيازمند قانون بوده و 
ما تاكنون براي آنها قانوني نداشته ايم؟ كميسيون 
عالي مدنظ��ر در اين طرح، قرار اس��ت در همه امور 
مقررات گذاري كند يا شأن قانونگذاري پيدا خواهد 
كرد؟ تا زماني كه ابهامات متعدد شفاف نشود، حال 
حكمراني فضاي مجازي كش��ور به مراتب وخيم تر 
خواهد ش��د و دس��تاوردي نخواهد داشت. اگر اين 
طرح به تصويب برسد نه تنها در عمل كاري از پيش 
نمي ب��رد بلكه موجب عقيم ش��دن نهادهاي فعلي 
مقررات گذار حوزه فضاي مجازي خواهد ش��د. اين 
طرح نهادي مانند وزارت ارتباطات را مختل مي كند 
و سوال اين اس��ت كه تكليف ماده ۳ قانون وظايف 
اختيارات وزارت ارتباطات چه مي ش��ود. اين طرح 
در خيلي از جنبه ها كليات قواني��ن موجود در اين 
حوزه را دوباره تكرار كرده اس��ت. بايد ابتدا بررسي 
مي كرديم كه اگر نياز قانوني داشتيم طرح جديدي 
مي نوشتيم. ما در س��ال ۹۱ در مركز پژوهش هاي 
مجلس مطالعات متعددي در حوزه اقتصاد مجازي 
انجام داديم و بارها تاكي��د كرديم كه حوزه اقتصاد 
ديجيتال در كش��ور نيازمند قانون گذاري اس��ت. 
هم اكنون محروم ترين حوزه تقنيني كشور اقتصاد 
ديجيتال است. در تركيب اعضاي شوراي عالي فضاي 
مجازي يك اقتصاددان وجود ندارد. چطور مي شود 
به مصوبات اين شورا اكتفا كرد؟ در طرح حمايت از 
حقوق كاربران فضاي مجازي نيز همين مساله ديده 
مي شود. آيا قرار است همه دستگاه هاي اجرايي كشور 
را دور يك ميز جمع كنيم كه در مورد تخصصي ترين 
حوزه تصميم گيري كنند؟ از س��وي ديگر در حال 
حاضر جلس��ات ش��وراي عالي فضاي مج��ازي به 
درستي و در زمان مشخص برگزار نمي شود، چگونه 
انتظار داريم كه مصوبات اين كميسيون عالي با اين 
حجم، منتظر تصويب در شوراي عالي فضاي مجازي 
بماند؟ با وجود كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي 
مجازي، شأن شوراي عالي فضاي مجازي تضعيف 
مي شود. قطعًا يك چنين طرحي با چنين كيفيتي 
در وهله اول خود قانونگذار را خلع س��اح مي كند. 
ابتدا بايد خلل نهادهاي موجود شفاف سازي شود. 
مشكل اساسي طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي 
مجازي و خدمات پايه كاربردي اين است كه با نگاه 
فني مهندسي نگاشته ش��ده است. تفكر غالبي كه 
هم اكنون بر شوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي 
نيز ديده مي شود و يك عده مهندس مي خواهند آن 
را پيش ببرند. در دهه ۸۰ مباحث جامعه اطاعاتي 
مطرح بود. اما با پيدايش شوراي عالي فضاي مجازي 
مفهوم مباحث اين فضا به س��طح زيرساخت و فني 
تنزل پيدا كرد. حال در حوزه تقنين نيز مي خواهيم 
قوانين را روي زيرس��اخت فني فضاي مجازي اجرا 
كنيم اما جامعه آن را نمي پذيرد. براي جامعه كاربري 
فضاي مجازي اهميت دارد و فرقي نمي كند از كدام 
درگاه به مفهوم شبكه هاي اجتماعي دست يابد. پس 
چرا در قانوني كه ن��ام آن حمايت از حقوق كاربران 
است بايد مس��ائل امنيتي و فني بيايد؟ اگرچه كل 
طرح را نمي ش��ود رد كرد اما به دليل بسياري از اين 

تعارضات، ساير نقاط قوت آن ديده نمي شود.

مشاركت مردم در اقتصاد
 دل اين تعاوني ها نهضت س��اخت و ساز در كشور با 
مشاركت تعاوني ها شكل بگيرد. دولت در اين ميان 
نقش تس��هيل كننده و همراه را ايف��ا مي كند. بعد از 
تشكيل تعاوني ها بر اساس قانون جهش توليد مسكن 
دولت زمين هايي را در اختيار تعاوني ها قرار مي دهد 
تا با مشاركت مردم پروژه هاي مسكوني پيش برود. هم 
وزير مسكن و هم وزير نفت و ساير نهادهاي اجرايي 
قول مس��اعد داده اند كه در اي��ن خصوص همكاري 
خواهند داش��ت. وزير صمت در حوزه تامين مصالح 
مورد نياز طرح و وزير نفت در خصوص احداث معابر 
و جاده هاي مرتب��ط با پروژه هاي مس��كن اقدامات 
حمايتي خواهند داشت. براي تامين زمين مورد نياز 
نيز پيش بيني شده تا دستگاه ها  مجموعه زمين هاي 
م��ازاد خود را در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي قرار 
دهند. از سوي ديگر نيز براي تامين منابع مالي مورد 
نياز نيز پيش بيني صندوق ملي ويژه مسكن شده است 
تا با مديريت شخص رييس جمهور و دبيري وزير راه و 
شهرسازي تسهيات مورد نياز تامين شود. اما با وجود 
همه اين موارد معتقدم، شاه كليد توفيق اين طرح در 
گروي مش��اركت مردم است. اگر اين روند با حضور و 
مشاركت مردم جلو برود، بدون ترديد اهداف از پيش 
تعيين ش��ده محقق خواهد شد اما اگر قرار باشد اين 
طرح ها به دست دولت اجرايي شود، معتقدم اهداف از 

پيش تعيين شده محقق نخواهد شد.

پيام تسليت رهبر انقالب  در 
پي درگذشت حجت االسالم 

سيداحمد زرگر
حضرت آي��ت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش��ت 
حجت االسام زرگر رييس دادگاه انقاب تهران و از 

قضات با سابقه كشور را تسليت گفتند.
متن پيام رهبر انقاب اسامي به اين شرح است: 

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم
درگذش��ت روحاني مجاهد جناب حجت االسام 
س��يداحمد زرگ��ر رحمه اهلل عليه را ب��ه خانواده و 
بازماندگان محترم و دوس��تان و همكاران ايشان 
تسليت عرض مي كنم. شجاعت و صراحت در مقام 
قضا و تاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهي 
از منكر، بخشي از خصوصيات ممتاز آن مرحوم بود. 
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد 

طاهرينش را براي ايشان مسألت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
22شهريور۱۴۰۰

گروسي:هيچوعدهايازمقامهايايراننگرفتم

امريكا:قطعنامهايعليهايرانصادرنميكنيم

بازار متشكل مرجع كشف قيمت ارز
مديرعامل بازار متش��كل ارزي با بيان اينكه اين بازار به 
مرجع كشف قيمت و نرخ گذاري ارز در كشور تبديل شده 
است، گفت: بانك مركزي در سال ۱۴۰۰ حتي يك مورد 

عرضه يا مداخله هم در بازار متشكل ارزي نداشته است.
امير عباس ميرزايي در گفت وگو با ايِبنا، با اشاره به روند كار 
بازار متشكل ارزي اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ با دستور 
رييس بانك مركزي وق��ت و تصويب هيات عامل بانك 
مركزي و همچنين مصوبه شوراي پول و اعتبار سنگ بناي 
بازار متشكل ارزي ايران نهاده شد و اركان آن هيات عامل 
بانك مركزي، هيات ناظر بر بازار متشكل ارزي و شركت 

مديريت بازار متشكل معامات ارزي ايران هستند.
وي ادامه داد: اين ش��ركت در ارديبهش��ت سال ۱۳۹۸ 
تأسيس شد و ۵ سهامدار شامل شركت ملي انفورماتيك، 
كانون بانك هاي خصوصي، شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي، كانون صرافان ايرانيان و شركت فرابورس ايران 
هر كدام 2۰ درصد از س��هام ش��ركت و يك نماينده در 

هيات مديره دارند.
ميرزايي با بيان اينكه مقررات داخلي از جمله دستورالعمل 
انجام معامات و دستورالعمل عضويت در بازار متشكل 
بافاصله پس از تاسيس شركت تهيه، تنظيم و تصويب 
شد، گفت: طي حدود دو سال و چهار ماهي كه از تاسيس 
شركت مي گذرد بيش از 6۰ درصد فعاالن بازار ارز عضو 

بازار متشكل ارزي شده اند.

  پيش بيني مبادله ۲ ميليارد دالر اسكناس ارز 
در سال ۱۴۰۰

مديرعامل بازار متشكل ارزي تصريح كرد: بانك مركزي 
در مجموع به حدود ۷۰۰ بانك ، صرافي  بانكي و صرافي  
خصوصي و شركت هاي تضامني مجوز داده كه بيش از 
۴۰۰ كارگزار امروز در بازار متشكل ارزي عضويت دارند و 

مي توان گفت بيش از 6۰ درصد فعاالن بازار اكنون كارگزار 
بازار متشكل ارزي هستند. بنابراين با توجه به اين تعداد 
از كارگزاران مي توان گفت كه ۹۰ درصد حجم مبادالت 
اسكناس كشور در بازار متش��كل ارزي به صورت كاما 

شفاف و در بستري امن انجام مي شود.
اين مسوول يادآور شد: حجم معامات از تيرماه ۹۸ كه 
بازار متشكل ارز آغاز به كار كرد تا پايان سال ۹۸ حدود ۵۰ 
ميليون دالر بود كه در سال ۹۹ به ۷۰۰ ميليون دالر رسيد 
و در شش ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰۰ ميليون دالر در 
اين بازار مبادله شده است و اميدواريم تا پايان سال به ۱.۵ 
تا 2 ميليارد دالر برسد كه اين آمار نشان دهنده توسعه بازار 
و اقبال فعاالن بازار بوده و بيانگر اين است كه بازار متشكل 

ارزي در سيستم اقتصادي و ارزي كشور جا افتاده است.
ميرزايي خاطرنشان كرد: امروز مي توان گفت اسكناس 
معامله شده در بازار متش��كل ارزي نشان دهنده حجم 
اسكناس��ي اس��ت كه در بازار بين صرافي ها و مشتريان 
مبادله مي شود چرا كه صرافاني كه ارز را از بازار متشكل 
ارزي خريداري مي كنند، بايد به مشتريان خود بفروشند 
و آنها هم با توجه به مصارفي كه بانك مركزي اعام كرده 

به خريداران خرد ارايه دهند.

  بازار متشكل مش�كل پرداخت اسكناس در 
شهرستان ها را حل كرد

وي در ادامه خاطرنش��ان كرد: از مزايا و خصوصيات بازار 
متش��كل ارزي اين اس��ت كه معامات در سامانه انجام 
مي شود و همه كارگزاران اطاعات يكساني از وضعيت 
بازار دارند كه به اين ش��كل عدالت برقرار مي شود و همه 
كارگزاران چ��ه در تهران و چه در شهرس��تان ها به يك 
اندازه مي توانند از اين بازار منتفع شوند و خريد و فروش 

انجام دهند.

مديرعامل بازار متشكل ارزي ادامه داد: امروز حدود ۱۵۰ 
كارگزار در شهرس��تان ها داريم كه به راحتي مي توانند 
ارز مورد نياز خود را از بازار متشكل ارزي تهيه كنند و از 
نزديك ترين بانك عامل ما اسكناس را در همان شهرستان 
تحويل بگيرند و مشكلي كه در گذشته در شهرستان ها 
براي تهيه ارز وجود داشت و بايد براي دريافت اسكناس 
به مراكز اس��تان ها يا تهران مي آمدند، حل ش��ده است.

ميرزايي افزود: مزيت ديگر بازار اين اس��ت كه معامات 
به صورت عمده در بازار انجام مي شود و در پايان وقت نيز 
به صورت امن تس��ويه صورت مي گيرد، بازار متشكل به 
صورت سيستماتيك به كارگزاران و بانك ها متصل است 
و تسويه به صورت خودكار انجام مي شود و با توجه به اينكه 
مبالغ از قبل مسدود شده است، مشكلي نيز از بابت آورده 

مشتريان وجود ندارد.

  بانك مركزي در سال ۱۴۰۰ حتي يك مورد 
مداخله هم نداشت

مديرعامل بازار متشكل ارزي اظهار داشت: هر صرافي، 
صرافي بانكي و بانك��ي مي تواند عرضه كننده ارز در بازار 
متشكل باشد و ارزي در بازار عرضه مي كنند ارز حاصل 
از صادرات است، در گذش��ته اگر بانك مركزي ارزهاي 
خ��ود را وارد و مداخله مي كرد امروز چنين بحثي وجود 
ندارد و فق��ط ارز حاصل از صادرات در بازار متش��كل به 
صورت اسكناس توسط تمام كارگزاران و نه فقط يك يا 
چند صرافي خاص عرضه مي ش��ود.بنابراين آمار حجم 
عرضه در بازار متش��كل ارزي تا حدود ۹۰ درصد آمار ارز 
حاصل از صادرات اس��ت و آن ۱۰ درصد هم به اين دليل 
است كه امكان دارد، كارگزاري نتواند ارزهاي خريداري 
ش��ده را ظرف مدت ۳ روز بفروشد و آن را مجدداً در بازار 

عرضه كند.

ميرزايي تاكيد كرد: بانك مركزي در سال ۱۴۰۰ چه به 
صورت مس��تقيم و چه به صورت غيرمستقيم از طريق 
صرافي هاي عامل خ��ود، حتي يك بار هم مداخله اي در 
بازار متش��كل ارزي انجام نداده است و خريد و فروش و 
كشف قيمت توسط خود كارگزاران در بازار انجام مي شود.

وي با بيان اينكه نرخي كه در بازار متش��كل ارزي كشف 
مي شود، در سايت www.ice.ir و كانال بازار متشكل 
در فضاي مجازي هر س��اعت به روزرس��اني و از طريق 
رسانه هاي جمعي نيز اعام مي شود، تاكيد كرد: اين نرخ 
امروز به عنوان نرخ مرجع مورد توجه قرار گرفته و به جرات 
مي توان گفت نرخ بازار متشكل ارزي همان نرخ اسكناس 
در سطح جامعه و براي استفاده صرافي ها و خرده فروش ها 

و بانك ها است.

  افزايش سقف خريد ارز به ۵۰۰ هزار يورو
مديرعامل بازار متش��كل ارزي يادآور شد: سقف خريد 
ارز در بازار متشكل ارزي ابتدا ۱۰ هزار يورو بود كه در دو 
مرحله به ۵۰ هزار يورو و ۷۰ هزار يورو افزايش يافت و در 
حال حاضر هر كارگزار تا سقف ۵۰۰ هزار يورو يا معادل آن 
به دالر مي تواند روزانه در بازار خريد انجام دهد و همچنين 
فروش و عرضه ارز نيز س��قف و محدوديتي ندارد. سقف 
دريافت اسكناس از بانك ها براي صرافي هاي عضو بازار 
متشكل ارزي هم ۱۰۰ هزار يورو يا معادل آن به دالر در 
روز اس��ت كه مي توانند ارز را به صورت اسكناس از بانك 

دريافت كنند.
وي با اش��اره به يكي ديگر از قوانين بازار متش��كل ارزي 
تصريح كرد: كارگزاران بايد ظرف س��ه روز ارزي را كه از 
بازار خريداري كرده اند در كانتر خود به قيمت يك درصد 
باالتر از قيمت خريد به فروش برسانند و در صورت عدم 

فروش بايد ارز را دوباره در بازار عرضه كنند.

گفتوگويتلفنيدومينيكراب
بااميرعبداللهيان

دوميني��ك راب در گفت وگ��وي تلفن��ي ب��ا 
اميرعبداللهي��ان ب��ر تعهد عمل��ي انگليس براي 
بازپرداخت مطالبات اي��ران تأكيد كرد و وزير امور 
خارجه ايران نيز اهميت اتخاذ گام هاي اعتمادساز 
توس��ط دولت انگليس براي رفع برخي مشكات 
در روابط دوجانبه را مورد اشاره قرار داد. به گزارش 
فارس، وزراي امور خارجه اي��ران و انگليس ديروز 
دوش��نبه تلفن��ي گفت وگو كردن��د. »دومينيك 
راب« وزير ام��ور خارجه انگليس بعد از ظهر ديروز 
در تماس تلفني با حس��ين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه كشورمان، ضمن تبريك انتصاب وي، 
ابراز اميدواري كرد در پي استقرار دولت جديد در 
جمهوري اسامي ايران، روابط و تعامات دو كشور 
در عرصه هاي مختلف بر اساس تفاهم و درك متقابل 

گسترش يابد.

ابرازتاس�فازآثارسياستهاينادرست
امريكاوبرخيازكش�ورهايغربيدرقبال

افغانستان
اميرعبداللهي��ان وزير امور خارجه كش��ورمان در 
اي��ن گفت وگوي تلفني، ضمن ابراز تاس��ف از آثار 
سياست هاي نادرست امريكا و برخي از كشورهاي 
غربي در قبال افغانستان، تحقق امنيت و ثبات در 
اين كشور را در گرو استقرار دولت فراگير با مشاركت 
تمام��ي اقوام، اقبال به گفت وگو و عدم خش��ونت، 
توجه به م��ردم و ني��ز مقابله عملي با تروريس��م 
خواند. وزير امور خارجه كش��ورمان ضمن اش��اره 
به ميزباني جمهوري اسامي ايران از حدود چهار 
ميليون اتباع افغانس��تان در خ��ال بيش از چهار 
دهه گذشته، بر ضرورت ايفاي مسووليت مشترك 
بين المللي پاي��دار در مواجهه ب��ا موج هاي جديد 
پناهجويان و نيز مقابله با عرضه مواد مخدر تأكيد 
كرد. اميرعبداللهيان همچنين آمادگي كشورمان 
براي تسهيل كمك هاي بشردوستانه به افغانستان 

را خاطرنشان كرد.

تأكي�داي�رانبرلغ�وتمام�يتحريمهاي
غيرقانوني

وزير امور خارجه كش��ورمان در ادامه در پاس��خ به 
همتاي انگليسي، به انتظار جمهوري اسامي ايران 
در لغو تمام��ي تحريم هاي غيرقانوني تأكيد كرد و 
يادآور ش��د دولت سيزدهم به رغم آنكه طبيعتا در 
ابتداي كار در حال مش��ورت هاي داخلي در مورد 
نحوه ادامه مذاكرات وين است، تصريح كرده كه به 
مذاكراتي ك��ه داراي نتايج ملموس بوده و حقوق و 

منافع مردم را تامين كند اقبال خواهد داشت.
سعيد خطيب زاده سخنگوي وزارت امور خارجه نيز 
در نشست هفتگي با خبرنگاران گفت كه مذاكرات 
وين به زودي از س��ر گرفته خواهد شد.دولت ضمن 
اينكه اعام ك��رده قطعا گفت وگوه��اي وين را در 
تاريخ نزديكي از سرمي گيرد و اگر ممكن باشد اين 
را يك س��اعت هم به تاخير نخواهيم انداخت، قطعا 
انتظار داريم طرف هاي ديگر وقتي به وين مي آيند با 
واقعيات روي زمين به وين بيايند. ايران هيچ تعهد 
فرابرجامي را نمي پذيرد و هيچ منفعت كمتر از برجام 
را براي مردم ايران متصور نيست. تمامي تحريم هايي 
كه ناهمخوان با روح و متن برجام هستند بايد متوقف 
ش��وند. اميرعبدالهي��ان همچني��ن در جريان اين 
گفت وگو اهميت اتخاذ گام هاي اعتمادساز توسط 
دولت انگليس براي رفع برخي مش��كات در روابط 
دوجانبه را مورد تأكيد قرار داد و خاطرنش��ان كرد: 
اقدامات سازنده و عملي انگليس در اين حوزه ها مورد 
استقبال جمهوري اسامي ايران قرار خواهد گرفت. 
دومينيك راب وزير خارجه انگليس در اين ارتباط 
بر تعهد عملي اين كش��ور در بازپرداخت مطالبات 
كش��ورمان تاكيد كرد. وزراي امور خارجه دو كشور 
همچنين عاوه بر تبادل نظر در خصوص مهم ترين 
تح��والت بين المللي و منطقه اي تواف��ق كردند به 
گفت وگوهاي خود در حاشيه نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد ادامه دهند. دومينيك راب وزير 
امور خارجه انگلستان پيش از اين نيز با ارسال پيامي 
خطاب به حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه، 
اخذ راي اعتماد و آغاز به كار وي را تبريك گفته بود. 
پيش از اين وزراي خارجه دو كشور ديگر عضو برجام 
)آلمان و فرانسه( تلفني با اميرعبداللهيان گفت وگو 

كرده بودند.

تعهد عملي انگليس براي 
بازپرداخت مطالبات ايران



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ميزان مانده تسهيالت بانك ها از 1995 هزار ميليارد 
تومان در ارديبهش��ت 99 به 3102 ه��زار ميليارد 
تومان در ارديبهشت 1400 رسيده و طي اين مدت 
نه تنها رشد 55.5 درصدي داشته و به ميزان 1107 
هزار ميليارد تومان بيش��تر شده بلكه هر روز 3033 
ميليارد تومان به مانده تسهيالت بانك ها اضافه شده 
اس��ت . به عبارت ديگر طي 365 روز يك سال اخير، 
ه��ر روز 3033 ميليارد تومان به مانده تس��هيالت 
بانك ها اضافه ش��ده و نياز اقتصاد را هر روز بيش��تر 
كرده و اقتصاد و صنعت هر روز بيشتر تشنه نقدينگي 
بوده اس��ت. اين موضوع حكايت از خلق پول، رش��د 
نقدينگي، افزايش نياز اقتصاد به سرمايه در گردش 
 و پول بيش��تر ب��راي ادامه حي��ات و در نتيجه تورم

 45 درصدي يكسال اخير دارد. 
ميزان مانده سپرده هاي بانكي يا پس اندازهاي مردم 
نيز از رقم 2857 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 
99 به 4209 ه��زار ميليارد تومان در ارديبهش��ت 
1400 رس��يده و با رش��د 47.3 درصدي به ميزان 
1352 ه��زار ميليارد توم��ان افزايش داش��ته و به 
عبارت ديگر روزان��ه 3704 ميليارد تومان به حجم 

سپرده هاي بانكي اضافه شده است. 
از اين رش��د باالي سپرده ها و تس��هيالت به ميزان 
1107 هزار ميليارد تومان به عنوان س��پرده قانوني 
و ذخيره احتياط��ي و نقدينگي مورد نياز در بانك ها 
باقي مانده اس��ت و به عبارتي 26.3 درصد سپرده ها 
حفظ شده و معادل 73.7 درصد سپرده ها به صورت 
وام و تسهيالت در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. 
نسبت تس��هيالت به س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني نيز از 77 درصد در ارديبهش��ت 99 به 81.6 
درصد در ارديبهشت 1400 رسيده و نشانه افزايش 
4.6 واحد درصدي بانك ها به پرداخت تس��هيالت 
است و به اين معني اس��ت كه بانك ها تمايل بيشتر 
براي پرداخت تس��هيالت داشته اند و احتماال تحت 
تاثير كس��ري بودجه دولت، پول بيشتري براي رفع 

نيازها به اقتصاد تزريق شده است. 
وقتي رشد س��پرده 47 درصد و رشد تسهيالت 55 
درصد است به معناي فوران نقدينگي و انتشار پول 
و تزريق منابع به اقتصاد كم جان و با رشد اقتصادي 
منفي يا اندك و نزديك به صفر است كه با خود تورم 

45 درصدي به همراه داشته است. 
بررس��ي آمارهاي بانك مركزي حكاي��ت از آن دارد 

كه در ارديبهش��ت امس��ال ميزان مانده سپرده ها و 
تسهيالت بانك ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به ترتيب 47.3 و 55.5 درصد افزايش يافته است. 
براس��اس اين گزارش، مانده كل سپرده هاي بانكي 
بيش از 42 ميليون و 93 ه��زار و 400 ميليارد ريال 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كه برابر 
13 ميليون و 516 هزار و 600 ميليارد ريال بود، 47.3 
درصد و نسبت به اسفند سال گذشته كه معادل سه 
ميلي��ون و 338 هزار و 800 ميلي��ارد ريال بود، 8.6 

درصد افزايش داشته است.
رشد 47.3 درصدي سپرده و 55.5 درصدي تسهيالت 
بانك ها در ارديبهشت 1400 حكايت از آن دارد كه 
بيشترين مبلغ س��پرده ها مربوط به استان تهران با 
مانده 23 ميليون و 338 هزار و 300 ميليارد ريال و 
 كمترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد

 با يكصد هزار ميليارد ريال است.

برابر اعالم بانك مركزي در ارديبهشت امسال مانده 
كل تسهيالت بيش از 31 ميليون و 26 هزار و 200 
ميليارد ريال بود كه در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
گذشته 55.5 درصد افزايش يافته است. ميزان مانده 
كل تسهيالت در ارديبهشت سال گذشته 11 ميليون 

و 72 هزار و 500 ميليارد ريال بود.
همچنين مانده كل تسهيالت در اسفند سال گذشته 
سه ميليون و 103 هزار و 500 ميليارد ريال گزارش 
شده است كه اين ميزان در ارديبهشت امسال 11.1 
درصد افزايش داشته است.بيش ترين مبلغ تسهيالت 
مربوط به اس��تان تهران با مانده 20 ميليون و 481 
هزار و 700 ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به 
اس��تان كهگيلويه و بوير احمد با 96 ميليون و 500 
هزار ميليارد ريال است.براساس اين گزارش، نسبت 
تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني 81.6 
درصد است كه نسبت به مقطع مشابه سال گذشته 

و پايان س��ال 99، به ترتي��ب 4.6 و 1.4 واحد درصد 
افزايش نش��ان مي دهد. اين نس��بت در استان هاي 
تهران 95.8 درصد و كهگيلويه و بويراحمد 108.5 
درصد است.بانك مركزي در گزارش خود تاكيد كرده 
اس��ت كه يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت 
و سپرده ها در استان تهران اس��تقرار دفاتر مركزي 
بس��ياري از ش��ركت ها و موسس��ات توليدي ساير 
استان ها در استان تهران است و عمده فعاليت هاي 
بانكي آنها از طريق شعب بانك ها و موسسات اعتباري 

استان تهران انجام مي شود.
 ميزان مانده سپرده ها در سال 98 برابر يك ميليون 
و 159 هزار ميليارد تومان و در س��ال گذش��ته سه 
ميلي��ون و 875 هزار ميلي��ارد تومان بوده اس��ت. 
همچني��ن در س��ال 98 بانك ها 856 ه��زار و 600 
ميليارد تومان و در سال گذشته 2 ميليون و 792 هزار 

ميليارد تومان تسهيالت پرداخت كردند.
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عدم استقبال بانك ها از 
بازخريد معكوس نقدينگي

براس��اس اعالم بانك مركزي با توج��ه به وضعيت 
نقدينگ��ي در بازار بي��ن بانكي ريال��ي، هيچ يك از 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي در اين هفته 
درخواستي براي شركت در عمليات سياست پولي 
در قالب توافق بازخريد معكوس ارسال نكردند. بانك 
مركزي در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار 
بين بانكي ريالي، عمليات بازار باز را به طور هفتگي اجرا 
مي كند .موضع عملياتي اين بانك )خريد يا فروش از 
طريق ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني وضعيت 
نقدينگي در بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوسانات 
نرخ بازار بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتشار 
اطالعيه در س��امانه بازار بين بانكي اعالم مي شود.

بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در 
راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، 
نسبت به ارس��ال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از 
طريق س��امانه بازار بين بانكي اقدام كنند. بانك ها و 
موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند در روزهاي 
شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند )دريافت 
اعتبار با وثيقه از بانك مركزي( مشروط به در اختيار 
داش��تن اوراق مالي اسالمي دولتي و در قالب توافق 
بازخريد با نرخ س��قف داالن نرخ سود )22 درصد( 
اس��تفاده كنند.در عمليات اي��ن دوره هيچ بانك و 
موسسه غيربانكي در حراج شركت نكردند. در اين 
دوره ارزش توافق بازخريد معكوس سررسيد شده 15 
هزار ميليارد ريال بود.   »عمليات بازار باز«، فعاليتي 
است كه در آن بانك مركزي با خريد و فروش گروه 
خاصي از اوراق بهادار موجود، تالش مي كند تا اهداف 
سياستي خود در كنترل حجم پول موجود در اقتصاد 
را اجرا كند. در اين بازار سه عضو نقش اصلي دارند؛ 
بانك مركزي، دول��ت و بانك ها.عملكرد اين بازار به 
اين صورت است كه بانك ها در پايان هر روز به دنبال 
كنترل ميزان نقدينگي خود هستند كه در صورت 
داشتن كسري بايد به دنبال تزريق پول باشند و در 
صورت داشتن مازاد ذخاير، بايد آن را تعديل كنند. 
نقش بانك مركزي در اين بازار اين است كه به عنوان 
عضو و مدير بازار، مسوول اجراي امور بوده و با خريد و 
فروش اوراق قرضه دولتي در بازار آزاد اقدام به كنترل 
نقدينگي در سيس��تم بانكي مي كن��د و هم زمان با 
اين عمل، رشد اقتصادي و كنترل تورم را نيز پيش 
مي برد.تا پيش از اين بانك هاي كشور براي كنترل 
و تعديل نقدينگي خود ب��ه بازار بين بانكي مراجعه 
كرده و بر اساس نرخ س��ود بازار بين بانكي اقدام به 
تقاضا يا عرضه ذخاير خ��ود مي كردند. اگر بانكي با 
كسري ذخاير مواجه بود با مراجعه به بازار بين بانكي 
با تقاضاي افزايش ذخاير، از بانك مركزي تسهيالت 

گرفته و به اين نهاد بدهكار مي شد. 

كسري بودجه سوداگري را 
حاكم بر بازار مي كند

هادي حق شناس كارشناس اقتصادي گفت: كسري 
بودجه به اين معنا اس��ت كه بايد به س��راغ چاپ پول 
رويم كه تورم با خود مي آورد، در نتيجه آن هم توليد 
از كار مي افتد و س��وداگري را منطق حاك��م بر بازار 
مي كند. هادي حق شناس، كارشناس امور اقتصادي 
درباره بار كسري بودجه پنهان بر معيشت و رفاه مردم 
به خبرنگار ايِبنا گفت: كسري بودجه شايد در مرحله 
اول مهم نباشد، زيرا دولت هاي مختلف همواره با آن 
مواجه بوده اند و اكنون هم هستند، اما وقتي صحبت از 
دليل و راه هاي تامين آن به ميان مي آيد، حائز اهميت 
مي شود.  وي در ادامه تاكيد كرد: دليل ايجاد كسري 
بودجه در صورتي كه كار عمراني باش��د، نه تنها مضر 
نيست بلكه مفيد هم به حساب مي آيد، ولي چنانچه 
علت آن افزايش هزينه هاي جاري كشور باشد، بدون 
ش��ك به ضرر اقتصاد ملي تمام خواهد شد. در سوي 
ديگر بايد منابع تامين كسري بودجه را هم مورد توجه 
قرار داد كه مقوله بسيار مهمي به حساب مي آيد. اين 
كارشناس امور اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: 
كسري بودجه زماني قابل تحمل خواهد بود كه منابع 
تامين آن از محل ماليات ها باش��د زي��را اثري بر روي 
متغيرهاي كالن اقتصادي نمي گذارد، اما درصورتي كه 
بنا باشد تا از طريق پول پرقدرت يا چاپ آن به تامين 
درآيد، بدترين حالت ممكن پيش خواهد آمد، حتي 
درصورتي ك��ه براي كارعمراني پول به چاپ برس��د، 
باز آثار زيانباري به دنبال دارد كه يكي از آنها افزايش 
نرخ تورم است. حق شناس دراين رابطه تصريح كرد: 
منشأ تورم در علم اقتصاد ايران همين پول پرقدرت يا 
رشد نقدينگي براي تامين كسري بودجه بوده است 
زيرا ع��وارض متعددي به دنب��ال دارد. ظاهرا مطرح 
مي ش��ود كه تورم دو رقمي اس��ت، دراين خصوص 
بايد اين نكته را مورد توجه داش��ت كه تورم زاييده و 
عوارض تامين كس��ري بودجه اي به حساب مي آيد 
كه از عوارض ديگري رن��ج مي برد.وي درباره عوارض 
تورم اظهار داشت: يكي از مهم ترين عوارض تورم اين 
اس��ت كه مردم براي حفظ دارايي هاي خود به سمت 
خريد كاالهاي سرمايه اي حركت مي كنند و نسبت به 
توليد بي توجه هستند. به عبارت ديگر؛ كسري بودجه 
به اين معنا اس��ت كه بايد به سراغ چاپ پول رويم كه 
تورم با خ��ود مي آورد، در نتيجه آن ه��م توليد از كار 
مي افتد و سوداگري را منطق حاكم بربازار مي كند. اين 
كارشناس امور اقتصادي در رابطه با حداقل كارهايي 
كه دولت در كوتاه و بلندمدت بايد انجام دهد تا زنجيره 
انتقال فش��ارهاي بودجه اي برمعيشت مردم كاهش 
يابد، تاكيد كرد: دول��ت در كوتاه مدت بحث انضباط 
پولي و مالي را بايد دنبال كند و در بلندمدت هم منابع 
واقعي را مورد شناسايي قرار دهد. اقتصادي كه نسبت 
ماليات به توليد ناخالص ملي حدود 7 درصد يا كمتر 
از آن است و اين عدد از ميانگين جهاني و كشورهاي 
منطقه به مراتب كمتربه حساب مي آيد، بيانگر آن است 
كه دولت بايد در بلندمدت به شناسايي و راهكارهاي 
كس��ب حداكثر ماليات نه از حقوق بگي��ران، بلكه از 

كساني كه به راحتي فرار مالياتي دارند، بپردازد.

اماواگرهايحذفارز۴۲۰۰
پيشنهاد دادن ارز به بخش توليد 

به جاي واردكننده
با توجه به اصرار مجلس و برخي كارشناسان اقتصادي 
مبني بر حذف ارز ترجيحي، در نهايت ارز 4200 توماني 
حذف نشد و به نظر مي رسد اين سياست تا آخر سال ادامه 
پيدا كند، اما بايد ديد آيا دولت سيزدهم زيربار حذف آن 
در بودجه سال آينده خواهد رفت يا خير. سال 1400 در 
واقع سال سومي است كه ارز ترجيحي يا ارز 4200 در 
بودجه كشور وجود دارد. در سال 1398 براي اولين رقم 
14 ميليار دالر در نظر گرفته شد و در بودجه سال 1399 
اين رقم به حدود 10 ميليارد دالر كاهش پيدا كرد. در 
بودجه س��ال جاري نيز اين رقم به هشت ميليارد دالر 
رسيد. اين مساله محل چالش بين مجلس و دولت شده 
بود و مجلس اين شرط را قرار داد كه رقم هشت ميليارد 
دالر بايد در شش ماهه ابتداي سال تخصيص پيدا كند. 
در حال حاضر اين سوال مطرح است كه آيا سياست ارز 
ترجيحي در شش ماهه دوم سال نيز ادامه پيدا خواهد 
كرد يا خير. مهدي طغياني، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس درمورد امكان حذف ارز 4200 توماني و مديريت 
بازار كاالهاي اساسي گفت: هدف از اختصاص ارز 4200 
توماني اين بود كه بعد از جهش ارزي، يك ضربه گيري 
براي معيشت مردم وجود داشته باشد و كاالهايي كه به 
شكل مستقيم و غيرمستقيم با زندگي و معيشت مردم 
سروكار دارند دچار جهش قيمتي نشوند.برآيند اجراي 
اين سياست از سال 97 تا 99 اين بود كه ارز را پرداخت 
مي كرديم اما نه تنها اثر مثبتي از آن بر كاالهاي اساسي 
ش��اهد نبوديم بلكه قيمت ها افزايش هم يافتند. عضو 
كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه نظر كميسيون 
مبني بر تغيير روش پرداخت ارز 4200 توماني از ابتداي 
سال بود گفت: اين نظر در كميسيون تلفيق رأي آورد 
اما نظر دولت دوازدهم اين بود كه ارز 4200 به ش��كل 
تدريجي در طول سال حذف شود كه حذف هم نشد. 
طغياني با تأكيد بر اينكه دولت سيزدهم بايد سياست 
خود را در مقابل بحث ارز 4200 توماني روش��ن كند، 
گفت: بر اساس قانون بودجه، اين ارز تا آخر سال بايد به 
شكل تدريجي حذف شود به طوري كه در سال 1401 
چيزي تحت عنوان ارز 4200 نداشته باشيم.وي با تذكر 
اين نكته كه ارز 4200 توماني براي دارو حذف نمي شود 
افزود: اين ايده هم وجود دارد كه به جاي پرداخت به دارو 
و داروخانه ها، اين ارز به بيمه ها داده شود.عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس با بيان اينكه دالري كه وارد كشورمان 
مي شود به مقدار كافي نيست، اظهاركرد: درآمد نفت خام 
و مابه التفاوت ارز 4200 توماني و ارز نيمايي را مي توان به 
شكل يارانه به گروه هاي هدفي كه در قانون پيش بيني 
مي شود، پرداخت كردطغياني با بيان اينكه حذف ارز 
4200 توماني بايد توسط دولت انجام شود، گفت: اين 

موضوع در بودجه سال 1401 هم بايد لحاظ شود.

  پيش�نهاد دادن ارز ب�ه بخش تولي�د به جاي 
واردكننده

ارسالن قاسمي رييس كميسيون كشاورزي و صنايع 
غذايي اتاق تعاون ايران حمايت از اقشار آسيب پذير و 
توليد را هدف اصلي از تخصيص ارز 4200 توماني عنوان 
كرد و گفت: متاسفانه اين اتفاق در عمل نيفتاد.وي بر 
اين باور اس��ت كه ارز 4200 توماني براي اقتصاد ايران 
همچون سم و افيون است و سود حاصل از آن هم فقط 
نصيب دالالن شده و هيچ اثري بر توليد نداشت و لذا بايد 
حذف شود.اگر قرار است كه ارز 4200 توماني با همان 
دو هدف ادامه دار باشد بهتر است به نفع توليد ادامه پيدا 
كند.قاسمي با بيان اينكه وضعيت توليد امسال نسبت به 
سال گذشته در حال كاهش است گفت: ما بهتر است كه 
به جاي منابع ارزي، منابع ريالي را در جهت توليد مصرف 
كنيم.ادامه تخصيص ارز 4200 توماني در شش ماه دوم 
سال بايد طوري باشد كه از دست دالالن خارج شود و به 
سمت توليد حركت كند.رييس كميسيون كشاورزي 
و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران تصريح كرد: بنده هم 
موافق حذف ارز 4200 توماني هس��تم اما در شرايط 
اقتصادي فعلي نبايد اين كار را كرد چراكه امنيت غذايي 
كشورمان به خطر خواهد افتاد و بهتر است كه اين رانت 

به جاي واردكنندگان به بخش توليد پرداخته شود.

  ارز 4200 به جز رانت و فساد چيز ديگري ندارد
عطااهلل هاشمي، رييس بنياد ملي گندمكاران درمورد 
امكان حذف ارز 4200 توماني و مديريت بازار كاالهاي 
اساسي گفت: ارز 4200 توماني بايد حذف شود. بنده با 
چند نرخي بودن و زوري پايين نگه داشتن قيمت ارز 
مخالفم.وي با تصريح بر نبود يك سياست بازرگاني و 
مالي معق��ول در ارتباط با بازار در كش��ورمان افزود: ما 
براي حمايت از اقشار ضعيف به جاي يارانه مي توانيم 
از كارت هاي اعتباري اس��تفاده كنيم.عضو ش��وراي 
قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصوالت 
كشاورزي اظهاركرد: قيمت گندم امسال 5 هزار تومان 
است كه البته ما براي اين قيمت خيلي جنگيديم چون 
سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي مخالفت 
مي كردند و دليلشان هم افزايش قيمت ها به دنبال افزايش 
قيمت گندم بود.رييس بنياد ملي گندمكاران ايران باال 
بودن هزينه هاي توليد را عام��ل اصلي وضعيت امروز 
 معيش��ت و خوراك مردم دانست و گفت: مابه التفاوت 
ارز 4200 توماني با ارز آزاد حدود 20 هزار تومان مي شود 
كه بايد به سمت توليد حركت كند كه در اين صورت بهره 
وري هم افزايش خواهد يافت.در ادامه، دكتر قاسمعلي 
حس��ني دبيركل اتحاديه بنكداران حذف ارز 4200 
توماني را ضروري دانست و گفت: ارز 4200 توماني به جز 
رانت و فساد چيز ديگري نداشت و ندارد.در حال حاضر 
ارز 4200 توماني از برخي كاالهاي اساسي حذف شده 
و هيچ مشكلي هم ايجاد نشده است.دبيركل اتحاديه 
بنكداران با ذكر مثالي در اين خصوص گفت: مثاًل يارانه 
روغن هر ايراني با ارز ب��ازار آزاد يك ميليون و 20 هزار 
تومان است كه دولت مي تواند افراد نيازمند را شناسايي و 
همين يارانه روغن را مستقيماً به خود آنها بپردازد.حسني 
بر لزوم اصالح ساختار حقوق و دستمزدها تأكيد كرد و 
افزود: اختصاص ارز 4200 توماني با اين س��اختارهاي 

پرداخت حقوق و دستمزد در كشور ما معنا ندارد.
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رشد شديد نقدينگي

كاهش ۴20 توماني نرخ دالر و 210 هزار توماني سكه 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

روز دوشنبه 22 شهريور 1400، قيمت دالر به كانال 
26 هزار توماني منتقل ش��د و قيمت دالر 26 هزار و 
980 تومان، قيمت يورو 31 هزار و 470 تومان، پوند 
انگليس 37 هزار و 544 تومان و درهم امارات 7 هزار 
و 350 تومان اعالم شده اس��ت. تحت تاثير كاهش 
قيمت دالر، قيمت سكه طال نيز به 11 ميليون و 78 
هزار تومان در عصر دوشنبه رسيد. اونس جهاني طال 

نيز 1791 دالر گزارش شده است. 

   كاهش ۴20 توماني نرخ دالر
دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 22 شهريورماه( 
با 420 تومان كاهش نس��بت به روز گذش��ته به 26 
ه��زار و 456 تومان رس��يد.قيمت ف��روش يورو در 
مقايس��ه با روز گذشته )يكشنبه، 21 شهريورماه( با 
415 تومان كاهش به 31 هزار و 198 تومان رسيد. 
قيم��ت خريد هر دالر 25 ه��زار و 932 تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 30 هزار و 581 تومان بود. عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي 26 هزار 
و 401 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 641 تومان 
اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 31 هزار و 192 
تومان و ن��رخ فروش آن نيز 31 ه��زار و 475 تومان 
اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
يكشنبه )21 شهريورماه(، حواله يورو به قيمت 27 
هزار و 3383 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 
هزار و 177 تومان معامله شد.قيمت دالر از خردادماه 
حركت آرامي به س��وي كانال 25 هزار تومان شروع 
كرد و بيش از دو هفته در اين كانال نوس��ان داشت و 
وارد كانال 26هزار تومان شد و سپس در صرافي هاي 
بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته مي ش��د. اما 
در دو هفته گذش��ته روند نزولي قيمت را شروع كرد 
و وارد كانال 26 هزار تومان ش��د و از ابتداي هفته بر 
مدار نزولي قرار دارد.همچنين قيمت طالي 18عيار 
هر گرم يك ميليون و 140 هزار تومان، قيمت سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد 11ميليون و 780هزار 
تومان و قيمت دالر 26هزار و 980 تومان است. سكه 
تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 350 هزار 
تومان است. قيمت نيم سكه بهار آزادي 5 ميليون و 
950 هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 
550 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 
هزار تومان تعيين شده اس��ت و به فروش مي رسد.

قيمت طالي 24عيار در هر گرم يك ميليون و 563 
هزار تومان و هر مثق��ال طال، 4 ميليون و 940 هزار 

تومان ارزش گذاري شده است.

   سكه 210 هزار تومان ارزان شد 
صبح دوشنبه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد )دوشنبه، 22 شهريورماه( در بازار تهران 

با كاهش 210 هزار توماني نسبت به روز گذشته به 
رقم 11 ميليون و 800 هزار تومان رسيدو سكه تمام 
بهار آزادي طرح قديم ني��ز 11 ميليون و 200 هزار 
تومان معامله شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز 

يك هزار و 791 دالر و 16 سنت قيمت خورد.
به گزارش ايرنا، مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت 
طال و س��كه، باال رفتن دالر و انس جهاني اس��ت. بر 
اين اساس قيمت دالر طي هفته گذشته روند نزولي 
داش��ته و در صرافي بانكي در كانال 26 هزار تومان 
تقريبا آرام گرفته اس��ت و انس جهاني با س��ه دالر 
افزايش يك هزار و 791 دالر و 16 سنت معامله شد 
و طي دو روز گذشته قيمت انواع سكه و طال متاثر از 

روند نزولي نرخ دالر بر مدار نزولي قرار گرفته است.
عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر 
26 ه��زار و 623 تومان و قيم��ت خريد دالر از مردم 
26 هزار و 96 تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز معادل 31 هزار و 518 تومان و قيمت خريد 
يورو نيز 30 هزار و 894 تومان اعالم شده است. قيمت 
هر اونس طال ب��ا 0.2 درصد افزايش به 1791 دالر و 

يك سنت رسيد.
در حالي كه سرمايه گذاران محتاط در انتظار تحليل 
فني شاخص قيمت هاي مصرف كننده امريكا هستند 
كه مي تواند تاثير مهمي بر تصميم فدرال رزرو در مورد 
آغاز انقباضي شدن سياست پولي داشته باشد، قيمت 

طال نوسان محدودي را شاهد بود.
بر اس��اس اين گزارش، قيمت ه��ر اونس طال با 0.2 
درصد افزايش به 1791 دالر و يك سنت رسيد. هفته 
گذشته قيمت طال 2.1 درصد كاهش يافته بود. قيمت 
فل��ز زرد در معامالت آتي هم با 0.02 درصد افزايش 
به 1792 دالر و 40 سنت رسيد.كايل رودا تحليلگر 

موسسه  اي جي ماركت در اين باره گفت: »اين اعتقاد 
وجود دارد كه اگر نرخ ت��ورم باالتر برود، فدرال رزرو 
تالش خواهد كرد جلوي آن را بگيرد و اين به معناي 
انقباضي شدن پيش از موعد سياست فدرال رزرو و 
افزايش احتمالي نرخ بهره اس��ت. چنين تصميمي 

براي بازار طال خوشايند نخواهد بود.«
رودا اف��زود، قيمت طال در ح��ال حاضر در محدوده 
1760 تا 1830 دالر قرار دارد و اين نشان مي دهد كه 
تحليلگران و سرمايه گذاران به تصميم مشخصي در 
مورد ويروس كرونا، رشد اقتصادي، انتظارات تورمي 

و سياست هاي پولي نرسيده اند.
آماره��اي دولت امريكا در روز جمعه نش��ان داد كه 
قيمت هاي مصرف كننده در اين كشور طي ماه اوت 
رشد خوبي داشته و بيشترين افزايش ساالنه در طي 

حدود 11 سال اخير را به ثبت رسانده است.
اين آمارها سبب شد تا سوددهي اوراق قرضه ده ساله 
خزانه داري امريكا باالتر برود و قيمت طال شاهد افت 
هفتگي 2.1 درصدي باشد. باال رفتن سوددهي اوراق 
قرضه سبب باال رفتن هزينه فرصت سرمايه گذاري 

در بازار طال مي شود.
شاخص ارزش دالر در بازارهاي آسيايي اندكي تقويت 
شد و سبب گران تر شدن طال براي خريداراني شد كه 

از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

   روبل ديجيتال قبل از سال 20۳0 در روسيه 
پول قانوني مي شود

وزارت دارايي روس��يه اعالم كرد كه راه اندازي روبل 
ديجيتال توس��ط بانك مركزي اين كش��ور يكي از 
پروژه ه��اي كلي��دي ديجيتالي ش��دن در اين دهه 
خواهد ب��ود. وزارت دارايي روس��يه اع��الم كرد كه 

راه اندازي روبل ديجيتال توس��ط بانك مركزي اين 
كشور يكي از پروژه هاي كليدي ديجيتالي شدن در 
اين دهه خواهد بود.يكي از پروژه هاي كليدي آينده 
در بخش ديجيتالي شدن، راه اندازي روبل ديجيتال 
قبل از س��ال 2030 است. )روبل ديجيتال( سومين 
شكل پولي اس��ت كه توس��ط بانك مركزي روسيه 

منتشر مي شود.
به گفته اي��ن وزارتخانه، راه اندازي روبل ديجيتال به 
توسعه بيشتر زيرساخت هاي پرداخت، افزايش رقابت 
و گسترش ابزارهاي جديد مالي جديد كمك مي كند. 
اين ارز همچنين به افزايش دسترسي و كاهش هزينه 

خدمات براي مردم و مشاغل كمك خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، مفهوم ارز ملي ديجيتال توسط 
بانك مركزي روس��يه در اواخر س��ال 2020 اعالم 
شد.انتظار مي رود كه اين شكل جديد پول با روبل هاي 
نقدي و غيرنقدي همزيستي داشته باشد. برخالف 
ارزهاي مجازي مانند بيت كوين، پيش بيني مي شود 
كه روبل ديجيتال داراي حداقل ريسك است چرا كه 
توسط تنظيم كننده پولي دولت منتشر مي شود و با 

پول سنتي پشتيباني مي شود.
هفته گذشته، كرملين اعالم كرد كه روسيه آمادگي 
به رسميت ش��ناختن بيت كوين يا س��اير ارزهاي 
رمزنگاري ش��ده را ندارد، زيرا مس��اوي ب��ودن ارز 
رمزنگاري ش��ده با پول به سيس��تم مالي اين كشور 

آسيب مي رساند.

   عرضه 2۸۹ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )دوشنبه، 22 
شهريورماه( ش��اهد عرضه حدود 289 ميليون دالر 
به ص��ورت حواله ارزي به منظور تامي��ن ارز واردات 
كشور بوده است.از عرضه هاي مذكور )دوشنبه، 22 
شهريورماه 1400( حدود 172 ميليون دالر معامله 
شده است. براس��اس معامالت انجام شده، ميانگين 
موزون نرخ دالري معام��الت 22 هزار و 996 تومان 
بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر 
در واردات كشور نرخ مذكور بوده است. سامانه نيما 
از نيمه نخست سال 97 پس از تعديل سياست هاي 
ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش 

حواله هاي ارزي تعيين شد.
نظام يكپارچ��ه  معام��الت ارزي )س��امانه نيما( با 
هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده 
از آن، خري��داران )واردكنن��دگان( و فروش��ندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت 
به انجام عملي��ات ارزي در محيط الكترونيك اقدام 
مي كنند.سامانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي 
و محل تبادل مي��ان صادركنندگان و واردكنندگان 
اس��ت و حجم و قيمت معامالت انجام ش��ده در آن 

در فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.



گروه بازار سرمايه|
تقريباً سه ماه از آغاز معامالت متعادل در بورس مي گذرد 
و نكته جالب رقابت شديد شاخص كل و شاخص هم وزن 
براي رشد و ريزش است. اما در اين مدت نكته قابل توجه 
واكنش شاخص كل بورس به محدوده مقاومت و حمايت 
مشخص ش��ده در تحليل تكنيكال بوده اس��ت. عدم 
تحليل پذيري موضوعي بود كه در ماه هاي پاياني سال 
1399 و فصل بهار سال جاري به شكل قابل توجهي همه 
تحليلگران بازار سرمايه را نگران كرده بود كه در وضعيت 
بازار سرمايه در ماه هاي گذشته تغيير قابل توجهي رخ داده 
است.از يك س��و معامالت همراه بااحتياط سهامداران 
حقيقي و خرد در بازار س��رمايه به وضوح قابل مشاهده 
است. از ديگر سو، شركت هاي حقوقي و بازار گردان ها در 
ماه هاي گذشته تمام توان خود براي حمايت از شاخص 
كل و سهم هاي بازار سرمايه را به كار بسته اند.همچنين از 
نخستين شهريور ماه سال جاري در 14 روز كاري، بازار 
س��رمايه در 7 روز ورود پول حقيقي را شاهد بوده است. 
اما در 7 روز ديگر خروج پول حقيقي از بازار سرمايه رخ 
داده است. در مجموع از ابتداي شهريور تاكنون 3 هزار 
740 ميليارد تومان پول از بازار سرمايه خارج شده است. 
بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه فرآورده هاي نفتي، فلزات اساسي و محصوالت 
ش��يميايي رقم خورد، در حالي ك��ه برآيند معامالت 
گروه هاي واسطه گري مالي و پولي و محصوالت كاغذي به 
نفع حقيقي  ها تمام شد.دراين بين و طي ماه هاي گذشته 
دو عامل موجبات نوسان بيش ازپيش در بازار سهام شد. 
نخست معضل شاخص سازان با نمادهاي كوچك بازار 
و دوم س��هم هاي دالري و نمادهاي ريال با يكديگر.  در 
معضل نمادهاي بزرگ و شاخص ساز با نمادهاي كوچك 
بورس مي توان گفت، گاهي شاخص سازها پيروز شده اند 
و گاهي نمادهاي كوچك توانس��ته اند بازار را در دست 
بگيرند و از اين طريق ش��اخص كل هم وزن توانسته از 
شاخص كل بورس س��بقت بگيرد. نمادهاي شاخص 
ساز در وضعيت حال حاضر بازار سرمايه بيشتر از اينكه 
به تحليل بنيادي سهام وابسته باشند و نسبت به اخبار و 
شايعات واكنش نشان مي دهند و همين مساله موجب 

شده تا در مقابل نوسانات عمده ايستادگي نكند، درنتيجه 
نمي توان براي آنها يك روند مشخص پيش بيني كرد.

     بازار در تعقيب سهام دالري
در معضل دوم نيز نمادهاي دالري توانس��ته اند، بازار را به 
پي��روي از خود متقاعد كنند. يعن��ي درزماني كه نرخ ارز 
در حال رش��د در بازار اس��ت، نمادهاي دالري شاخص و 
روند معامالت را به سمت وسوي صعود و سبزپوشي سوق 
مي دهند. البت��ه نبايد فراموش كرد زمان��ي كه نرخ دالر 
كاهشي يا در حال درجان زدن است، همين سهام به بازار 
فشار وارد مي كنند و آن را به سمت كاهش شاخص و قيمت 
سوق مي دهند.پتروپااليشگاهي ها، نمادهاي كاموديتي 
محور، فوالدي ها در اين مساله سرآمد بوده و با كوچك ترين 
تغيير در نرخ ارز و قيمت هاي جهاني كاموديتي ها، واكنش 
لحظه اي نشان داده و بازار را سريعًا از يك وضعيت سبز و 

صعودي به يك وضعيت قرمز و نزولي منتقل مي كنند.
اين شركت ها با تكيه به نوسانات دالر توانسته اند، بر موج 
تغيير قيمت دالر سوار ش��ده و از اين طريق بازار را نيز به 
س��مت نزول يا صعود منتقل مي كنند. به عبارت ديگر، با 
نوسانات بازار ارز و تغيير نرخ كاموديتي ها، بازار هم سعي 

كرده است در روزهاي گذشته، رفتارهايش را با اين دو بازار 
انطباق دهد. البته تك سهم ها و سهم هاي ريالي، در يك 
هفته گذشته بيشترين خريدار را داشتند و سمت تقاضا را 
فعال نگه داشتند؛ اما سهام هاي صادرات محور )كاموديتي 
محور( به تناسب بازار ارز و بازار كاموديتي با نوسان هفته 

گذشته و همين هفته را پشت سر گذاشتند.
اگرچه بازار سرمايه در همين مدت كوتاه نشان داده است 
كه نسبت به سياست هاي حمايتي دولت از بازار سرمايه 
خوش بين است؛ اما همچنان نسبت به مذاكرات برجامي 
وين در شرايط انتظار به س��ر مي برد. بر مبناي تازه ترين 
رويدادها، ايران و طرف غربي هر دو نسبت به تداوم مذاكرات 
وين تأكيد كرده اند؛ اما برخي اخبار، نش��ان از فشار دوباره 
آژانس به ايران در آستانه برگزاري نشست شوراي حكام 
دارد.همين مسائل و اخبار ضدونقيضي آن، بورس و بازار 
سرمايه را با يك روند نامعلوم مواجه ساخته است كه به زعم 
بسياري از كارشناسان نوس��انات فعلي بورس به همين 
دليل است. بازار سهام در شهريورماه، تصميمات طرفين 
در خصوص برجام و تعيين تكليف برخي سياس��ت هاي 
احتمالي دول��ت در خصوص تأمين كس��ري بودجه را با 
حساس��يت دنبال مي كند و البته در شرايط انتظار به سر 

مي برد. هرگونه تصميم گيري در خصوص اين دو رويداد 
با اولويت مي تواند س��مت تقاضا و عرضه را حساس كند و 
روند ب��ورس در فصل پاييز را با تغييرات جدي روبرو كند. 
دراين بين برخي مي گويند كه س��هامداران عامل اصلي 
منفي شدن بازار سهام اند. درصورتي كه روند خروج پول 
توسط حقيقي ها از بازار سرمايه ادامه داشته باشد، مي تواند 
در آينده نزديك تبعات سنگيني را براي بورس به همراه 
داشته باش��د. البته برخي از كارشناس��ان وجود هيجان 
كاذب در ميان س��هامداران حقيق��ي را علت ريزش هاي 
بازار س��رمايه در روزهاي اخير مي دانند. اين كارشناسان 
معتقدند، سهامداران از ترس تجربه سال 99 و افتادن در 
صف هاي فروش قفل شده، با هر منفي شدن شاخص كل، 
فرار را برقرار ترجيح داده و س��عي مي كنند، پول خود را از 
بازار سرمايه خارج كنند.اما نقش فضاي مجازي و كانال هاي 
تلگرامي و اينستاگرامي در اين زمينه نيز بسيار باالست. 
برخي از گردانندگان اين كانال ها با القاي ورود بورس به روند 
اصالحي بلندمدت و با ايجاد هيجان كاذب در سهامداران 
درافت قيمت نمادها س��هم بس��يار زيادي دارند. تقريبًا 
شهريورماه سال گذشته بود كه رييس دفتر رييس جمهور 
سابق )حسن روحاني(، عدد 1 ميليون و 600 هزار واحدي 
را يك حمايت جدي براي شاخص كل معرفي كرد. جهت 
نقد اين موضوع گزارش هاي متعددي نوشته شده است. اما 
دراين بين نوسان شاخص كل در كانال 1 ميليون و 400 
تا 1 ميليون و600 هزار واحدي، اين مساله را ميان اهالي 
بازار سرمايه را پررنگ تر كرده است كه بازار از منظر رواني 
به يك مقاومت جدي رسيده است. اين اعداد و ارقام نشان 
مي دهد، در صورتي سهامداران مي خواهند از اين وضعيت 
خارج شوند، بايد از ترس از انجام معامالت در بورس را در 
خود از بين ببرند و هر سهمي كه توانايي خروج از منفي ها و 
حركت به سمت صف خريد را دارد، به عنوان يك هدف براي 
انجام معامله در تيررس خود قرار دارند. در شرايط فعلي بازار 
سرمايه به يك مقاومت ذهني رسيده و اين مساله مي تواند 
با اصالح زماني و عددي شاخص كل و رسيدن به يك عدد 
حمايتي در كوتاه مدت به پايان برسد؛ اما درصورتي كه اين 
روند نزولي در ميان مدت باقي بماند مي تواند، بازار سرمايه را 
در فصل پاييز در يك روند نوساني در ديگر كانال ها قرار گيرد.
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لغو مجوز كارگزاري ها
در صورت عدم تجميع مجوزها

تسنيم| بنا بر اعالم مديريت امور اعضاي بورس تهران 
در ص��ورت عدم تجمي��ع مجوز فعاليت ش��ركت هاي 
كارگزاري مش��مول، مجوزهاي فعاليت آنها به انتخاب 
كارگزار يا طبق نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت 
مرحله به مرحله لغو مي شود. مديريت امور اعضاي بورس 
تهران اعالم كرد: با توجه به ابالغيه هاي سازمان بورس و 
اوراق بهادار با موضوع تمديد مهلت تجميع مجوزهاي 
فعاليت ش��ركت هاي كارگزاري، چنانچه شركت هاي 
كارگزاري مشمول در مهلت هاي مقرر مجوزهاي فعاليت 
خود را تجميع ننمايند، مجوزهاي فعاليت آنها به انتخاب 
كارگزار يا طبق نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت 
مرحله به مرحله لغو مي شود. بر اين اساس، در حال حاضر 
مجوز معامالت برخط شركت كارگزاري سهام گشتران 
ش��رق در صورت عدم تجميع مجوزها در مهلت مقرر از 
تاريخ هشتم آبان ماه 1400 غيرفعال مي گردد. همچنين 
ش��ركت كارگزاري موظف است از طريق تارنماي خود 
اطالعات مجوزهاي لغو شده را اطالع رساني كنند. بديهي 
اس��ت اين موضوع صرفًا جهت اطالع رساني به تمامي 
مشتريان شركت هاي كارگزاري مربوطه بوده و هرگونه 
اخبار و تصميمات اخذشده احتمالي در آينده از همين 
طريق به اطالع عموم سرمايه گذاران محترم خواهد رسيد.

مشاركت 138 سرمايه گذار
در عرضه اوليه حآفرين

امروز براي نخس��تين بار عرضه اوليه س��هام شركت 
ريل پرداز نوآفرين در نم��اد »حآفرين« به روش ثبت 
س��فارش و از طريق عرضه به س��رمايه گذاران واجد 
ش��رايط در فرابورس ايران انجام شد. در عرضه اوليه 5 
درصد از كل سهام اين شركت تعداد 138 سرمايه گذار 
واجد ش��رايط مش��اركت كردند كه بيشترين حجم 
تخصيص يافته به هر س��رمايه گذار تعداد 2 ميليون 
و 789 ه��زار و 534 س��هم و قيمت تخصيص 3333 
ريال ب��ود. منظور از س��رمايه گذاران واجد ش��رايط 
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله و صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار هس��تند. در عرضه اوليه سهام حآفرين 
از فردا س��رمايه گذاران حقيقي و خ��رد نيز مي توانند 
از ب��ازار و در قيمت روز اين س��هام را خريداري كنند. 
در عرضه حآفرين تعداد كل س��هام قابل عرضه 371 
ميليون و 400 هزار سهم معادل 5 درصد از كل سهام 
اين شركت بود كه حداكثر تعداد سهام قابل خريداري 
توسط هر سرمايه گذار واجد شرايط 74 ميليون سهم 
اعالم ش��د. همچنين دامنه قيمت در ثبت س��فارش 
اين سهم از مبلغ 2727 ريال تا مبلغ 3333 ريال بود. 
گفتني است مديرعامل شركت ريل پرداز نوآفرين در 
نشس��ت خبري ويژه عرضه اوليه سهام اين شركت با 
تشريح عملكرد اين مجموعه گفت: ريل پرداز نوآفرين 
از زيرمجموعه هاي هلدين��گ ارزش آفرينان فدك و 
پنجمين شركت زيرمجموعه اين هلدينگ محسوب 
مي ش��ود كه به بازار سرمايه واردش��ده است. به گفته 
محمد ذوالقدري، »حآفرين« دو شركت زيرمجموعه 
دارد كه دليجان طاليي شكوه پارس با نماد »حشكوه« 
در تابلو زرد بازار پايه فرابورس درج نماد و ريل گردش 
ايرانيان نيز در نماد »حگردش« در بازار پايه تابلو زرد 
بازگشايي شده اس��ت. مديرعامل حآفرين در بخش 
ديگري از اين نشست خبري بابيان اينكه در ريل پرداز 
نوآفرين عالوه بر س��رويس حمل ونقل ريلي، زنجيره 
سفر را نيز كامل مي كنيم، گفته بود: طيف وسيعي از 
صنايع مختلف از واگن سازي تا صنايع ظريف در كنار 
يكديگر جمع شده اند تا ريل پرداز نوآفرين شكل بگيرد 
و احتمال اينكه دوباره بتوان اين زنجيره صنعت را كنار 
هم تجميع كرد بسيار محدود است، ازاين رو خلق دوباره 
مجموعه اي مشابه با حآفرين بسيار محدود خواهد بود.

رانت و فساد
 با قيمت گذاري دستوري

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به جلسه كميسيون مربوطه با وزير 
صمت گفت: قيمت گذاري دس��توري ايجاد رانت 
و فس��اد خواهد كرد و برخي موضوع��ات پيرامون 
قيمت گ��ذاري دس��توري كه زمزم��ه آن به گوش 
مي رس��د به صراحت موردبحث قرارگرفته چراكه 
اعتقاد ما اين اس��ت كه ساختار قانوني بازار سرمايه 
و بورس كاال در حوزه كش��ف قيمت ه��اي واقعي 
بايد در دس��تور كار قرار گيرد. پورابراهيمي گفت: 
در اين جلسه گزارش��ي از وضعيت ميداني توسط 
كميته هاي تخصصي كميسيون مطرح شد و عالوه 
بر اين در خصوص تنظيم بازار كاالهاي اساس��ي و 
غيراساس��ي بحث و تبادل نظرهايي صورت گرفت 
و برنامه هاي وزارتخانه نيز در اين حوزه بيان ش��د. 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس افزود: يكي از 
دغدغه هاي جدي ما استمرار وضعيت گراني ها در 
حوزه كاالهاي اساسي است. با توجه به اينكه حدود 
8 ميليارد دالر منابع ارزي در نيمه اول امسال براي 
اين امر در نظر گرفته ش��ده بود اما همچنان كاالها 
گران به دست مردم مي رسد. پورابراهيمي يادآور شد: 
بازنگري در اين سياست به عنوان يكي از اولويت هاي 
مهم در كميسيون مطرح شد و وزير صمت نيز در اين 
جلسه توضيح دادند كه اين موضوع موردتوجه دولت 
نيز بوده و قرار است بزودي درزمينه تعيين نرخ ارز 
ترجيحي براي كاالهاي اساسي تعيين تكليف شود. 
به گفته پورابراهيمي، براساس اعالم وزير صمت در 
حوزه كاالهاي غيراساسي اقدامات خوبي در وزارت 
صمت شروع شده و آن چيزي كه حائز اهميت است 
بايد مدت زماني مطلوب��ي در اختيار وزارت صمت 
قرارداد تا اقداماتي كه آغازشده مثل اعتقاد به عدم 
دخالت دولت در قيمت گذاري، روان سازي قيمت، 
نظارت بر عمليات و همين طور تأكيد بر رويكرد بازار 
سرمايه به ويژه بورس هاي كااليي در تعيين قيمت ها 

در چارچوب ضوابط قانوني به درستي شكل بگيرد.

سيمان درراه معامالت
گواهي سپرده

عليرضا ناصرپور، معاون توس��عه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي ايران در خصوص نشست 
اخير با مديران واحدهاي س��يماني كه پيرامون 
راه اندازي معامالت گواهي سپرده سيمان برگزار 
ش��د گفت: مقررش��ده طبق ابالغ وزارت صمت 
كليه س��يمان توليدي كش��ور كه نزديك به 80 
ميليون تن است در بورس كاال مورد معامله قرار 
گيرد كه اين معامالت تا به اينجا در بازار فيزيكي 

بورس كاال انجام  شده است.
او افزود: بازار فيزيكي بورس كاالي ايران درواقع بازار 
عمده فروشي بوده كه از گذشته براي كاالهاي مختلف 
در حوزه صنعتي و معدني، پتروشيمي و فرآورده هاي 
نفتي فعال بوده است. در اين بازار براي آنكه مشتريان 
قادر باشند خريدي انجام دهند، نيازمند كد معامالتي 
هستند و سيستم ثبت سفارشات در اين بازار به صورت 
آفالين اس��ت. اين ويژگي بازار فيزيكي س��بب شده 
مشترياني كه به دنبال معامالت خرد در بازار سيمان 
هستند و به عنوان مصرف كننده سيمان ممكن است 
تنه��ا يك بار نيازمند خريد بوده و در آينده مش��تري 
سيمان نباشند، ورودشان به بازار و خريد از بورس دشوار 
باشد لذا براي اينكه مشكل اين گروه از مشتريان در بازار 
رفع شود، روش ديگر معامالت يعني معامالت گواهي 

سپرده كااليي پيشنهاد شد.
وي ادامه داد: معامالت گواهي سپرده كااليي در قالب 
سامانه هايي كه سهام در آنها مورد معامله قرار مي گيرد 
انجام مي ش��ود و اش��خاص با همان كد سهامداري 
بازار س��رمايه قادرند گواهي س��پرده را معامله كنند 
و سفارش��ات خود را به ص��ورت آنالين ثبت و معامله 
كنند. ازاين رو از طريق اين بازار دسترسي بهتري براي 
مشتريان فراهم مي شود و به همين خاطر تالش شده 
تا معامالت سيمان هم در قالب گواهي سپرده كااليي 
انجام شود تا هر فردي كه كد سهامداري دارد نيز قادر 

باشد از اين مكانيزم براي خريد سيمان بهره ببرد.
ناصرپور افزود: با توجه به ابراز تمايل كليه شركت هاي 
توليدكننده سيمان به حضور در بازار گواهي سپرده 
كااليي و استفاده از اين ابزار، شركت ها استقبال خوبي 

از اين ابزار داشتند.
وي افزود: كليه شركت هاي توليدي سيمان كه در بازار 
فيزيكي بورس كاال پذيرش و اقدام به عرضه كرده اند 
تمايل به حضور در بازار گواهي سپرده كااليي رادارند 
و با توجه به مزاياي موج��ود در اين بازار با رفع برخي 
ابهامات، شركت هاي توليدكننده سيمان استقبال 
قابل توجهي داش��ته اند و به طور حتم حضور تمامي 
ش��ركت هاي توليدي در معامالت گواهي س��پرده 
كااليي، نتايج قابل توجهي براي اين صنعت و تعادل 

بازار به دنبال خواهد داشت.
به گفته معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاال، ازجمله مزاياي گواهي س��پرده كااليي 
براي خري��داران مي توان به تأمي��ن مالي در انجام 
معامالت، تس��ويه و نگهداري محص��ول با همان 
مشخصات تحويلي به انبار بدون هيچ گونه ريسك 
و نگراني از كم ش��دن وزن محصول يا كيفيت آن و 

دريافت پول در سريع ترين زمان ممكن اشاره كرد.
معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات اقتص��ادي بورس 
كاالي اي��ران، مزاي��اي گواهي س��پرده كااليي براي 
عرضه كنندگان سيمان را دريافت وجه حاصل از معامله 
در روز كاري بعد از معامله، دريافت ارزش افزوده همراه 
با وجه معامله، پيش بيني توليد و فروش با توجه به عدم 

امكان فسخ معامله و كشف قيمت عادالنه اعالم كرد.
ناصرپور در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: 
س��يمان يكي از قديمي ترين صنايع توليدي كشور 
است كه قيمت گذاري دستوري همواره از مشكالت 
اصلي اين صنعت بوده است و يكي از داليل عدم توسعه 
اين صنعت و عدم تمايل به سرمايه گذاري در اين حوزه، 
عدم امكان فروش محصول به قيمت عادالنه و بر اساس 
عرضه و تقاضا بوده اس��ت لذا با ورود سيمان به بورس 
كاال و حض��ور تمامي ذي نفع��ان در معامالت، امكان 
كشف قيمت عادالنه و بر اساس عرضه و تقاضا وجود 
دارد كه در اين صورت سود حاصل از فروش كاال به جاي 

واسطه ها نصيب كارخانه هاي توليدي خواهد شد.
وي اشاره اي نيز به توافقات صورت گرفته در خصوص 
گواهي س��پرده كاالي��ي س��يمان داش��ت و افزود: 
به منظور راه اندازي اين ابزار و باهدف بررس��ي جوانب 
موضوع، جلسات مشتركي با هلدينگ هاي سيماني 
و ش��ركت هاي توليدي به صورت حضوري و مجازي 
برگزارشده و چالش هاي موجود موردبحث و تبادل نظر 
قرارگرفته اند و راه حل هايي نيز براي آنها انديشيده شده 
است. لذا با توجه به همكاري و همراهي هلدينگ هاي 
س��يماني و همچنين ش��ركت هاي توليدي به نظر 
مي رسد در آينده اي نزديك شاهد راه اندازي معامالت 

گواهي سپرده كااليي بر روي كاالي سيمان باشيم.
ناصرپ��ور بابيان اينكه در معامالت گواهي س��پرده 
كااليي بايد انبارها پذيرش شده و پس از ورود كاال به 
انبار قبض صادر و آن قبض تبديل به گواهي سپرده 
كااليي شود تا در بازار سرمايه قابل معامله باشد، تأكيد 
كرد: فرآيند پذيرش انبار براي تعدادي از شركت هاي 
سيماني در حال انجام است كه پس از نهايي شدن 
آن، نمادهاي معامالتي گشايش خواهند يافت. اين 
انبارها در بخش سيمان همان سيلوهايي خواهند بود 
كه س��يمان پس از توليد در آنها نگهداري مي شود. 
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران يادآور شد: با توجه به ماهيت كاالي سيمان، 
معامالت گواهي سپرده كااليي براي اين محصول 
برخالف ساير نمادهاي تعريف شده گواهي سپرده 
كااليي كه به صورت پيوس��ته است و امكان فروش 
كاالي خريداري شده بر روي نماد معامالتي به صورت 
يك بار معامله در نظر گرفته شده است. بدين صورت 
كه خريدار كاال ملزم به تحويل محصول از انبار است و 
امكان فروش اوراق گواهي سپرده براي او وجود ندارد. 
همچنين اين بازار به صورت خرده فروش��ي در نظر 
گرفته شده است و مشتريان با سفارش هاي كمتر از 

100 تن امكان حضور در اين بازار رادارند.

»تعادل«روندمعامالتيبازارراموردبررسيقرارميدهد

جدال  سهام  با شاخص

قيمت گذاري دستوري در بورس جايي ندارد

سقوطآزادبورس

محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: امروز مجموعه دولت و به طور اخص وزارت 
صمت، مكانيزم هاي بازار ازجمله عرضه و تقاضا را قبول 
دارد و به بورس كاال، به عنوان جايي كه مي تواند عرضه 
و تقاضا را ش��فاف و قيمت واقعي را كشف كند، اعتقاد 
دارد. رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه 
مس��ووليت اجرا در كش��ور با قوه مجريه است، تصريح 
كرد: اگر صداهاي مخالفي از جايي ش��نيده مي ش��ود 
نبايد به آن توجه شود و كسي حق ندارد در اجرا دخالت 
كند. قاعدتًا س��هامداران هم بر اساس اين اعتقادي كه 
از سمت دستگاه اجرايي كش��ور وجود دارد، اطمينان 
خاطر مي يابند كه منافع آنها مورد دس��ت اندازي قرار 

نخواهد گرفت.
وي افزود: عالوه بر اين قيمت گذاري دستوري در بورس 
هيچ جايي ندارد و ما ب��ا تمام قدرت در مقابل مراجعي 
كه بخواهند وارد بحث قيمت گذاري دستوري شوند يا از 
ابزارهاي بازار سرمايه براي قيمت گذاري استفاده كنند، 
مي ايستيم و به هيچ وجه و به هيچ كسي اجازه نمي دهيم 
كه از كانال بورس، عليه منافع سهامداران استفاده كند. 
دهقان دهنوي اف��زود: در عمل ثابت كرديم كه جلوي 
قيمت گذاري دستوري ايستاده ايم. در اين باره صحبت 
كرديم و مخالفت خود را اعالم كرديم و صرفًا هم اعالم 
مخالفت نيست.وي تأكيد كرد: تمام تالش خودمان را 

مي كنيم كه از كانال هاي مختلف اشكاالت را رفع كنيم 
و آن مراجعي كه براي قيمت گذاري دس��توري قوانين 
يا مقررات يا سياس��ت هايي وضع كردند كه باعث زيان 
برخي شركت ها شدند بتوانند مسائل خود را اصالح كنند 
و دست از اش��تباهات كه داشتند بردارند. ما بر اين باور 
هستيم كه قيمت گذاري هاي دستوري كه سبب انحراف 
منابع شركت ها و آسيب به منافع سهامداران شده است 
و حتي اظهارنظرهايي كه در اين باره س��بب تشويش 

اذهان فعاالن بازار و تأثيرگذاري بر قيمت سهام مرتبط 
شود قابليت پيگيري حقوقي و قضايي دارد و در صورت 
لزوم اين امر را هم از مديران شركت هاي مرتبط مطالبه 
مي كنيم و هم در دستور كار سازمان نيز قرار مي دهيم.

     تهيه دستورالعمل
 اعطاي مجوز سپرده گذاري در دستور كار

ريي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در نامه اي 

ب��ه معاون نظ��ارت بر بورس ها و ناش��ران، محس��ن 
خدابخش، خواستار تهيه دستورالعمل اعطاي مجوز 
س��پرده گذاري ظرف مدت 2 ماه، پس از اخذ نظرات 
صاحب نظران بازار سرمايه ش��د. در نامه يادشده، بر 
ضرورت تسهيل و نيز مهلت كافي فرايند احراز هويت 
سجامي سهامداران به ويژه سهامداران مقيم خارج از 

كشور تأكيد شده است.
متن نامه محمدعلي دهقان دهنوي به شرح زير است: 
در راستاي رش��د و توسعه بازار سرمايه، نيازمندي به 
ايجاد شركت هاي سپرده گذاري جديد و شكل گيري 
رقاب��ت در اي��ن حوزه، ضروري اس��ت ظ��رف مدت 
2 م��اه از تاريخ اين نامه، دس��تورالعمل اعطاي مجوز 
سپرده گذاري را پس از اخذ نظرات صاحب نظران فعال 
در بازار سرمايه تهيه و به منظور طرح در هيات مديره 
آماده كنيد.همچنين با توج��ه به نگراني هايي كه در 
خصوص زمان بندي احراز هويت سجامي براي برخي 
از سهامداران به ويژه اش��خاص مقيم خارج از كشور 
ايجادشده است، ضمن تأكيد بر لزوم احراز هويت همه 
فعاالن بازار الزم است بر فرايند اجرايي به نحوي نظارت 
كنيد كه اواًل روش احراز هويت اينترنتي تا حد امكان 
تسهيل و ساده سازي شود. ثانياً مهلت كافي براي احراز 
هويت داده شود. همچنين امكان پذيري احراز هويت 

توسط كارگزاران به صورت مستقل نيز بررسي شود.

ش��اخص كل بازار ب��ورس در س��ومين روز كاري هفته 
يعني دوشنبه، 22 ش��هريورماه با 14 هزار و 709 واحد 
كاهش در جايگاه يك ميلي��ون و 475 هزار واحدي قرار 
گرفت. در معامالت اين روز بيش از هشت ميليارد و 817 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 64 هزار و 
176 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با 6 هزار و 59 واحد كاهش به 444 هزار و 6 واحد 
و شاخص قيمت )هم وزن( با سه هزار و 823 واحد افت به 
280 هزار و 168 واحد رس��يد. شاخص بازار اول 9 هزار و 
49 واحد و ش��اخص بازار دوم 35 هزار و 16 واحد كاهش 
داشتند. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت فرآوري 
معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« با 283 واحد، بورس 
كاالي اي��ران با نماد »كاال« با 255 واحد، نفت س��پاهان 
با نماد »شس��پا« با 182 واحد، توسعه معدني و صنعتي 
صبانور با نماد »كنور« با 181 واحد، پتروشيمي پارس با 
نماد »پارس« با 149 واحد و سايپا با نماد »خساپا« با 136 
واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.در مقابل 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با دو هزار و 
73 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با نماد 
»ميدكو« با يك هزار و 419 واحد، ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي« با يك هزار و 145 واحد، مخابرات ايران با 
نماد »اخاب��ر« با 777 واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« با 643 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با 583 واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شس��تا« با 530 واحد و پااليش نفت بندرعباس با 
نماد »شبندر« با 468 واحد تاثير منفي بر شاخص بورس 
داشتند.بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت سپيد ماكان 
با نماد »س��پيد«، گروه دارويي بركت ب��ا نماد »بركت«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 

ايران خودرو با نماد »خودرو«، توليد نيروي برق آبادان با نماد 
»آبادا«، سايپا با نماد »خساپا« و پااليش نفت بندرعباس با 
نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي 
صنعت ش��د و در اين گروه دو  ميليارد و 71 ميليون برگه 

سهم به ارزش 6 هزار و 553 ميليارد ريال دادوستد شد.

    نزول فرابورس
در سومين روز كاري هفته شاخص فرابورس بيش از 266 
واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال 22 هزار و 130 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار هشت ميليارد و 685 ميليون 
برگه سهم به ارزش 302 هزار و 661 ميليارد ريال دادوستد 
شد.در اين روز شركت فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، بيمه تجارت نو با 

نماد »بنو«، مجتمع جهان فوالد سيرجان »فجهان«، بيمه 
دي با نماد »ودي« و ريل سير كوثر با نماد »حسير« و ويتانا 
با نماد »غويتا« تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس داشتند. 
همچنين شركت بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، شركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، پليمر آريا ساسول 
با نماد »آريا«، پتروش��يمي تندگويان با نماد »ش��گويا«، 
مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« و بانك دي با 
نماد »ودي« با تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     جديدترين عرضه اوليه تركيبي
سيزدهمين عرضه اوليه سال جاري چهارشنبه اين هفته 
24 ش��هريور به روش تركيبي و طي دو مرحله در بورس 
تهران انجام مي شود. به اين ترتيب، در مرحله اول 5 درصد 

از سهام توسعه س��امانه هاي نرم افزاري نگين شامل 102 
ميليون سهم باقيمت مبناي 6937 ريالي و كف و سقف 
6244 تا 7630 ريالي هر س��هم و س��هميه 20 ميليون 
سهمي به سرمايه گذاران واجد شرايط در بازار اول معامالت 
فرابورس عرضه اوليه مي شود.ارسال سفارش صرفاً از طريق 
ايس��تگاه هاي معامالتي )نامك( امكان پذير خواهد بود و 
50 درصد از سهام خريداري شده در روز عرضه اوليه تا 90 
روز پس از تاريخ عرضه اوليه امكان عرضه نخواهد داشت. 
همچنين در مرحله دوم، 5 درصد ديگر از سهام »توسن« 
به قيمت كشف شده در مرحله اول و همان روز با سهميه 
204 سهمي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي شود. 
خريداران سهام در عرضه اوليه اين نماد به تعداد تخصيص 
داده شده در آن روز داراي اختيار فروش تبعي خواهند بود. 
متعهد عرضه، شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا، 
مشاور عرضه شركت كارگزاري بانك ملي و متعهد خريد 
ش��ركت گروه خدمات بازار س��رمايه كاريزما به ميزان 

حداكثر 122 ميليون و 400 هزار سهم است.

      عرضه اوليه اي جديد براي بازار سهام
تعداد 600 ميليون سهم شركت پارس فوالد سبزوار معادل 
15 درصد سهام اين شركت، چهارشنبه اين هفته يعني 
24 شهريور به عنوان دوازدهمين عرضه اوليه امسال بازار 
سرمايه با نماد معامالتي »فسبزوار« در بورس تهران عرضه 
مي شود. اين ميزان س��هام در محدوده قيمتي 28 هزار و 
410 تا 31 هزار و 250 ريال براي هر سهم و با سهميه 1200 
سهمي براي هر كد حقيقي و حقوقي عرضه خواهد شد. 
همچنين متعهدين عرضه اين نماد، شركت فرآوري معدني 
اپال كاني پارس به ميزان 50 درصد، مدير عرضه كارگزاري 
پارسيان و متعهد خريد شركت تأمين سرمايه اميد هستند.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه هنوز دو طرح مسكن مهر و مسكن ملي به طور 
كامل اجرا نشده و پايان نيافته اند، وزير راه و شهرسازي از 
استارت عملي برنامه ساخت يك ميليون مسكن در سال تا 
دو هفته آينده خبر داده است. اين در حالي است كه هنوز 
قانون جهش توليد و تامين مسكن از سوي رييس جمهور يا 
از سوي رييس مجلس به دستگاه هاي اجرايي ابالغ نشده 
است. قانوني كه پشتوانه و برنامه اي مدون براي وعده ساخت 
4 ميليون مسكن در 4 سال پيش رو به شمار مي رود.  اگر 
چه براي پايان طرح 12 س��اله مسكن مهر تاكنون بارها و 
بارها زمان هاي متعددي تعيين ش��ده است، اما در عمل 
هنوز حدود 300 هزار واحد مسكوني آن به متقاضياني كه 
حدود 10 سال پيش ثبت نام كرده و مشاركت مالي خود را 
آغاز كرده اند، تحويل نشده است. دولت دوازدهم در آخرين 
وعده ها قول داده بود كه در پايان سال 99 پرونده مسكن 
مهر بسته شود كه نشد و در وعده اي تازه، پايان مسكن مهر 
را به آخرين ماه فعاليت دولت خود موكول كرده بود كه باز 
هم مجال تحقق نيافت. با اين حال، رستم قاسمي، وزير راه و 
شهرسازي در تازه ترين وعده گفته است كه تا پايان سال اين 
واحدها )به گفته او 200 هزار آپارتمان( به متقاضيان تحويل 
داده خواهد شد. پايان مس��كن مهر از آن جهت اهميت 
دارد كه اين پروژه انبوه سازي مسكن دولتي براي دو طرح 
مسكن اقدام ملي و همچنين وعده دولت سيزدهم و مصوبه 
مجلس يازدهم مبني بر ساخت سالي يك ميليون مسكن، 
به نوعي الگو تبديل شده است. حال آنكه اجراي كامل طرح 
مسكن مهر با 2.2 ميليون واحد )تقريبا نصف وعده دولت و 
مصوبه مجلس( حدود دوازده سال طول كشيده است و در 
اين مدت، به واسطه استفاده از منابع بانك مركزي، منجر 
به ايجاد تورم قابل توجهي به جامعه شده است. همچنين 
اغلب واحدهاي مسكوني طرح مسكن مهر در خارج از 
محدوده شهرها ساخته ش��ده و از اين رو، فراهم آوردن 
ساير امكانات شهري و شهرس��ازي هزينه هاي بسيار 
زيادي را به دولت و وزارت راه و شهرسازي تحميل كرده 
است و اساسا يكي از داليل اصلي عدم تحويل واحدهاي 
باقيمانده، نبود زيرساخت هاي شهري است. چرا كه اغلب 
اين واحدها طي سال هاي گذشته ساخته شده و هم اكنون 
برخي از آنها مشمول فرسودگي زماني نيز شده اند، اما 
زيرساخت هاي شهري از جمله خيابان كشي، جدول 
بندي، ساخت مغازه، مدرس��ه، كالنتري، درمانگاه و ....

هنوز احداث نشده اند. به نظر مي رسد، بخش بزرگ يا كل 
واحدهاي باقيمانده مسكن مهر در شهر جديد پرديس 
واقع شده اند، شهري كه روي دامنه كوه بنا شده و ايجاد 

زير س��اخت هاي يادش��ده در آن، بسيار مشكل تر و 
هزينه بر تر از سايت هاي ديگر مسكن مهر بوده است.

     خبر خوب مسكني تا دو هفته ديگر
قاسمي با بيان اينكه طي دو هفته آينده، در بخش مسكن 
خبر خوبي اعالم مي ش��ود كه شروع اقدام عملي ساخت 
برنامه مسكني دولت است،  اظهار كرد: ايجاد بانك زمين 
يك اقدام راهبردي وزارت راه و شهرسازي است كه موجب 
مي شود بخش زيادي از زمين مورد نظر ساخت مسكن 
در طول چهار س��ال تامين شود. وي با بيان اينكه مطابق 
برنامه ريزي انجام ش��ده درباره س��يمان، شاهد كاهش 
قيمت سيمان در بازار به عدد منطقي خواهيم بود وعده 
رفع اختالل سامانه امالك و اسكان را داد و افزود: با توجه 
به قانون جهش مسكن به زودي در شوراي عالي مسكن 
قيمت هايي براي مصالح ساختماني پيشنهاد مي دهيم. 
وي گفت: سرعت، قيمت و كيفيت، شاخص هاي نويني 
است كه امروز در دنيا به عنوان توسعه مسكن مطرح است 
كه ما نيز بايد در كشورمان از آنها استفاده كنيم. وزير راه و 
شهرسازي همچنين گفت: بايد در بخش انبوه سازي و توليد 
مسكن از فناوري هاي جديد استفاده كنيم. به گزارش ايرنا 
قاسمي كه در حاشيه بازديد از بيست و يكمين نمايشگاه 
بين المللي صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران سخن 
مي گفت، افزود: شاهد آن هستيم كه محصوالت خوبي از 
جمله فناوري هاي نوين صنعت ساختمان در اين نمايشگاه 
به نمايش گذاشته شده است.  وي ادامه داد: نكات مهمي 

كه امروز به عنوان شاخِص توسعه در صنعت ساختمان 
شناخته مي شوند؛ كيفيت سرعت و قيمت هستند. وجود 
اين سه شاخص مي تواند ما را به هدفي كه دنبال آن هستيم 
برساند و امروز شاهد بوديم كه محصوالت ارايه شده در اين 
نمايشگاه بخش��ي از اين شاخص را دارا هستند.  قاسمي 
افزود: در حوزه توليد مس��كن بايد فناوري هاي جديد را 
در انبوه سازي استفاده كنيم. اين فناوري ها امروز در اين 
نمايشگاه به نمايش گذاشته شده كه مي توانيم از آنها براي 

برنامه هاي آينده در حوزه مسكن استفاده كنيم.

     از منابع دولتي استفاده نمي كنيم
وزير راه، مس��كن و شهرسازي همچنين اظهار كرد: 
برخي مي گويند ساخت يك ميليون مسكن در سال 
باعث ايجاد تورم مي ش��ود اين طور نيست چرا كه از 
منابع دولتي براي س��اخت آن اس��تفاده نمي شود و 

منابع ديگري براي آن پيش بيني كرده ايم.

     زمين تامين شد
قاسمي همچنين گفت: بخش قابل توجهي از نياز زمين 
براي ساخت مسكن تأمين شده اس��ت و با سازوكارهاي 
جديد طي چند روز آين��ده اقدام خواهيم كرد. در همين 
رابطه، محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
گفت: برنامه هاي اجرايي را درخصوص قانون جهش توليد 
و تامين مسكن و هدف ساخت ساالنه يك ميليون واحد تهيه 
كرده ايم كه در اولين جلسه شوراي عالي مسكن به رياست 

محترم جمهوري و دستگاه هاي ذي ربط ارايه مي كنيم. وي 
با اشاره به برنامه دولت سيزدهم براي ساخت ساالنه يك 
ميليون واحد مسكوني اظهار كرد: ما برنامه هاي اجرايي 
را درخصوص قانون جهش توليد و تامين مسكن تهيه 
كرده ايم كه در شرف نهايي شدن است و در اولين جلسه 
شوراي عالي مسكن كه به رياست محترم جمهوري با 
شركت ساير دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط در اين حوزه 
تشكيل مي شود اين برنامه به جمع بندي و تصويب نهايي 
مي رسد. احتماال اين جلسه شهريورماه برگزار مي شود.

     534 هزار مسكن ملي در دست احداث
محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: بالغ بر 
۵34 هزار واحد مس��كن ملي در حال احداث داريم و 
40 هزار واحد بهره برداري شده است. پروژه هاي افتتاح 
شده بعضا بدون اتكا به منابع مصوب طرح اقدام ملي 
پيش رفت. به طور مثال حدود 2000 واحد توسط يك 
تعاوني در شهر سيرجان ساخته شد كه از دولت زمين 
گرفتند و با خريد اوراق، تس��هيالت دريافت كردند.  
وي افزود: بخش ديگر، پروژه هايي اس��ت كه در بافت 
فرسوده احداث شده كه تس��هيالت 9 درصدي اين 
مناطق را استفاده كردند و مابقي منابع از سوي مالكان 
تامين ش��د. اين بخش س��رفصل جداگانه اي با بانك 
مسكن دارد كه حدود 40 هزار واحد از طريق شركت 
بازآفريني معرفي شدند و براي 20 هزار واحد تسهيالت 
پرداخت شده است. مدل سوم كساني هستند كه زمين 
گرفتند و بدون دريافت وام ساختند. اين گروه ها جلوتر 
از ديگر پروژه ها هستند و در مرحله بهره برداري قرار 
دارند. محمودزاده تصريح كرد: برخي پروژه هاي اقدام 
ملي به صورت گروه هاي كوچك به مردم واگذار شده 
و ما فقط درخصوص مديريت و بحث هاي فني كمك 
مي كنيم. اين افراد بعضا تسهيالت مي گيرند و اگر نياز 
نداشته باشند تسهيالت دريافت نمي كنند. همچنين 
تفاهم نامه ها با دستگاه هاي دولتي نيز شرايط خوبي 
دارند و جلو مي روند. معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرس��ازي با بيان اينك��ه ۵34 هزار واحد اقدام 
ملي در مراحل مخلتف اجرا هس��تند گفت: اميدوارم 
ب��ا ابالغ قانون جهش توليد كه اخي��را به تاييد نهايي 
شوراي نگهبان رسيده گشايش هاي بيشتري در حوزه 
تسهيل گري در موضوعات مسكن ايجاد شود و همزمان 
با پروژه هاي نهضت ملي مسكن كه جزو تعهدات دولت 
و طبيعتا وزارت راه و شهرسازي است به زودي شاهد 

جهش بزرگ تري در توليد و عرضه مسكن باشيم.
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 بهينه سازي مصرف انرژي 
در دستور كار مترو

علي عبداله پور، نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: 
توان مورد نياز براي ناوگان قطار و ايستگاه ها وابسته 
در مترو از انرژي برق است و انرژي هاي فسيلي در 
مترو بسيار ناچيز به كار گرفته مي شود. بهينه سازي 
مصرف انرژي و منابع طبيعي همواره در دستور كار 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه بوده است. 
به گزارش ايلنا، عبداله پور با اش��اره به اينكه مترو 
يكي از مش��تريان اصلي مصرف برق است و حدود 
94 درصد برق مصرفي آن نيز صرف حركت قطارها 
مي ش��ود، افزود: علي رغم اينكه همواره در دستور 
كار مترو بهينه سازي مصرف انرژي و منابع طبيعي 
بوده است ولي مترو در شرايط شيوع ويروس كرونا با 
كمترين سرفاصله حركتي ممكن و حداكثر ناوگان 
براي جابه جايي مسافران اقدام كرده است. وي با بيان 
اينكه افزايش مصرف برق در فصل گرما و استفاده از 
وسايل سرمايشي، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون 
خاموشي را باز هم پررنگ كرده گفت: براي بررسي 
و كنترل مصارف انرژي براي ساختمان هاي اداري 
ش��ركت بهره برداري مترو و ايستگاه هاي خطوط 
با توجه به ش��رايط به نحوي مديريت مي شود كه 
از كاركرد بي رويه تجهيزات سرمايشي جلوگيري 
به عمل ايد و همكارانم نس��بت به كاركرد سامانه 
تهويه، زمان بندي و بهره برداري آن نظارت مي كنند 
تا بيش��ترين صرفه جويي انرژي را ش��اهد باشيم.  
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه افزود: مسووالن ايستگاه و ساير متوليان امر 
با بازديدهاي دوره اي و ايجاد فرهنگ سازي مناسب 
نس��بت به صرفه جويي انرژي در ايستگاه ها اقدام 
كرده اند، به نحوي كه با رعايت جنبه هاي ايمني از 
خاموش بودن روشنايي زير سكوها، اتاق هاي فني، 
هواسازها، نيم تونل ها و... در زمان هايي كه فعاليتي 
در اين اماكن انجام نمي شود، اطمينان حاصل كنند. 
عبداله پور تصريح كرد: تنظيم ترموستات كولرهاي 
گازي روي 2۵ درج��ه، خام��وش نم��ودن تمامي 
وسايل برقي در س��اعات غير اداري، ايجاد آگاهي 
و آموزش و نيز نصب دستورالعمل هاي مناسب در 
خصوص مديريت مصرف برق جهت صرفه جويي 
و كنترل مصارف انرژي در ساختمان هاي اداري از 
ديگر اقدامات انجام شده است. وي گفت: مقرر شد 
در ايس��تگاه هاي كم تردد وس��اير ايستگاه ها در 
س��اعات خلوت، پله هاي برقي قديمي نيز مشابه 
پله هاي برقي نسل جديد با مد صرفه جويي انرژي 
به كار گرفته شوند. ضمن اينكه در ساعات خلوت 
ايستگاه ها، پله هاي برقي موازي با رعايت تكريم 

مسافران خاموش مي شوند.

ظاهر كيوسك هاي
گل و مطبوعات تغيير مي كند

سيد علي مفاخريان، مديرعامل شركت ساماندهي 
صنايع و مشاغل شهر از افتتاح 1۷ پروژه شهري در 
راستاي ساماندهي صنايع و مشاغل تا دهه فجر خبر 
داد. به گزارش ايسنا، مفاخريان در بيست و سومين 
نشس��ت ش��وراي معاونان با اعالم اين خبر افزود: 
استقرار بازار موقت در خيابان اجتماعي شهرداري 
منطقه9 و ساماندهي دستفروشان ميدان شهداي 
هفتم تير در كن��ار راه اندازي راس��ته ون كافه ها از 
پروژه هايي است كه در راستاي ساماندهي مشاغل 
سيار و بي كانون در دست اقدام است.  وي درباره تغيير 
ظاهر كيوسك هاي گل و مطبوعات پايتخت گفت: 
در همكاري مشترك با سازمان زيباسازي اقداماتي 
براي تغيير ظاهر بدنه كيوسك ها انجام شده است 
كه به زودي از آن رونمايي خواهد ش��د.  مديرعامل 
شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر با اشاره به 
راه اندازي مركز خريد و فروش موتورسيكلت، افزود: 
هوشمندسازي مراكز خريد و فروش همگاني خودرو 
از جمله موارد ضروري است كه تا بهمن ماه امسال 
حداقل ب��راي مركز خريد و ف��روش چيتگر انجام 
خواهد ش��د. مفاخريان به پروژه هاي در حال اجرا 
براي مديريت سگ هاي بدون صاحب اشاره كرد 
و افزود: كلينيك درماني سگ هاي بدون صاحب 
آرادكوه نقاهتگاه ه��اي مناطق ۵ و 13 در مراحل 

پاياني است و به زودي به بهره برداري مي رسد. 

آخرين جزييات صدور
مجوز الكترونيك تردد بين استاني

حميد رضا گودرزي، معاون امنيتي اس��تانداري تهران 
آخرين جزييات صدور مجوز الكترونيك تردد بين استاني 
را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، گودرزي در تشريح روند 
صدور مجوز تردد بين استاني به صورت الكترونيك از سوي 
فرمانداري تهران، گفت: حجم مراجعات به فرمانداري تهران 
خيلي زياد بود و بر اين اساس نيز در شهرستان پاكدشت 
به صورت پايلوت شش ماهي اس��ت كه صدور مجوز به 
صورت الكترونيك را آغاز كرديم و شهروندان با مراجعه 
به س��امانه در حال اخذ مجوز تردد بين استاني هستند. 
وي افزود: در شهر تهران به دليل گستردگي و جمعيت، 
مراجعات به فرمانداري بسيار زياد بود؛ از اين رو، تدبيري 
از سوي فرماندار تهران انجام و سامانه اي طراحي شد. اما با 
توجه به حجم زياد مراجعات سايت از دسترس خارج شد. 
ولي با دستور مجدد استاندار تهران در ستاد مقابله با كرونا 
استان اين سايت احتماال از روز چهارشنبه هفته جاري 
بار ديگر آغاز به كار خواهد كرد و ش��هروندان مي توانند با 
آدرس اينترنتي http: //taradodtehran.com به 
اين سامانه دسترسي داشته باشند و مجوز دريافت كنند. 
گودرزي تاكيد كرد: البته اي��ن مجوز به پالك خودروها 
داده مي شود اين مجوز در سيستم ثبت مي شود و قابليت 
پرينت ه��م دارد و مي توانند تصوير آن را هم در گوش��ي 
داشته باش��ند تا اگر پليس از آنها خواست با نشان دادن 
مجوز بتوانند تردد داشته باشند. به گفته وي، اين مجوزها 
به صورت هفتگي صادر مي ش��ود و براي افرادي كه قصد 
تردد بين دو شهرس��تان دارند صادر مي شود و افراد براي 
اطالع از شرايط اخذ مجوز به سامانه مراجعه مي كنند و 
براي فرمانداري هايي كه هنوز سامانه را راه اندازي نكرده اند 
شهروندان بايد حضوري مراجعه كنند و نحوه صدور مجوز 
براي افرادي كه بين دو شهرس��تان تردد دارند و اسكان 
دارند و داليل پزشكي دارند بستگان درجه يك فرد متوفي 
و دانش��جويان در سامانه تشريح شده است.  در اين حال، 
ايمان قربانيف مدير روابط عمومي فرمانداري تهران از آغاز 
به كار سايت صدور مجوز ترددهاي از روز سه شنبه هفته 
جاري به صورت رسمي خبر داد. قرباني افزود: بر همين 
اساس ديگر هيچگونه مجوز حضوري براي تردد در محل 
فرمانداري تهران صادر نمي شود. شهروندان فقط و فقط از 
طريق سايت اعالم شده اقدام به اخذ مجوز تردد كنند. وي 
در تشريح جزييات جديد شرايط اخذ مجوز تردد در تهران 
گفت: از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا 11 صبح 
)به مدت 4 ساعت( مردم تهران فرصت ثبت نام براي اخذ 
مجوز دارند. همچنين سايت اعالم شده روزهاي پنجشنبه 
و جمعه بس��ته خواهد بود. كساني هم كه حائز شرايط 
باشند پيامك تاييد به همراه كد پيگيري سفر بعدازظهر 
همان روز براي تلفن هاي همراهشان ارسال خواهد شد. 
قرباني تاكيد كرد: هر پالك خودرو در ماه يك بار مي تواند 
ثبت نام كند و مجوزهايي كه صادر مي شود صرفا براي 

يك هفته است و پس از آن هيچ اعتباري ندارد.

وزيرراهازعملياتيشدنساختيكميليونمسكنتا۲هفتهآيندهخبرداد

آغاز اجراي وعده مسكني دولت در پاييز

سخنگويسازمانهواپيمايي:زائرانحتماويزاگرفتهودرسامانهسماحثبتنامكنند

لغورواديدايران-عراقپسازاربعين
گروه راه و شهرسازي| 

در حالي كه توافق تهران و بغداد براي لغو رواديد در جريان 
سفر رسمي روز يكشنبه مصطفي الكاظمي، نخست وزير 
عراق به ايران حاصل ش��ده است، اما سازمان هواپيمايي 
كشوري گفته است كه اين توافق براي سفر اربعين سال 
جاري نيست و زائران عتبات عاليات در اربعين سال جاري 
حتما بايد پس از ثبت نام در س��امانه سماح اقدام به تهيه 
بليت هواپيما بكنند. البته ثبت نام در سامانه يادشده نيز 
مستلزم داشتن ويزا از كشور عراق است. به گفته سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري، لغو رواديد ميان ايران و عراق 
مربوط به بعد از اربعين سال جاري است. بنابراين مسافراني 
كه مي خواهند در سامانه سماح ثبت نام كنند حتمًا بايد 
رواديد كشور عراق را تهيه كنند.  محمد ذيبخش، سخنگوي 
س��ازمان هواپيمايي اظهار كرد: دو شرط مهم ديگر براي 
اينكه افراد بتوانند در ايام اربعين به عتبات عاليات مشرف 
شوند اين است كه دو دوز واكس��ن كرونا را دريافت كرده 
باشند همچنين تست PCR منفي ۷2 ساعت قبل از پرواز 
را داشته باشند. ذيبخش در نشست آنالين با خبرنگاران با 
اشاره به جزييات برگزاري سفرهاي عتبات عاليات در ايام 
اربعين براي 60 هزار زائر اظهار كرد: براي انسجام و هماهنگي 
بيش��تر بين ارگان هاي برگزاركننده اين حمايش بزرگ 
حسيني مقرر شد كه همه زائران كه قصد مشرف شدن به 

عتبات عاليات در ايام اربعين را دارند حتما در سامانه سماح 
ثبت نام كنند و به شركت هاي هواپيمايي داخلي و عراقي 
اعالم كرده ايم كه به هيچ مسافري خارج از ليست سماح در 
بازه 28 شهريور تا 10 مرداد بليت نفروشند و شرط فروش 
بليت در اين ايام ثبت نام در سامانه مذكور است. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي تاكيد كرد: تنها افرادي كه كمتر از ۷2 
ساعت در كشور عراق سكونت دارند نيازي نيست تست 
مجدد PCR در كش��ور عراق داشته باشند همچنين 
افرادي هم كه در ايران كمتر از ۷2 ساعت اقامت دارند 

نيازي نيست كه در ايران تست PCR بگيرند.

     دريافت ويزا الزامي است
ذيبخش با اش��اره به لغو رواديد بين ايران و عراق گفت: بر 
اساس آخرين گزارش هايي كه از وزارت امور خارجه داريم 
پس از مذاكرات روز گذشته درباره لغو رواديد، قرار بر اين است 
كه لغو رواديد براي بعد از سفرهاي اربعين بين دو كشور برقرار 
شود و زائريني كه در ايام اربعين قصد سفر به عراق را دارند 
بايد حتما رواديد تهيه كنند. وي همچنين درباره تامين 
ناوگان هوايي براي جابه جايي 60 هزار زائر يادآور شد: تمام 
هماهنگي ها با شركت هاي هواپيمايي داخلي و خارجي 
انجام شده است. پيش از اين مبنا براي جابه جايي 30 هزار 
نفر بود اما در حال حاضر هماهنگي ها براي جابه جايي 60 

هزار زائر است و مشكلي در زمينه تامين ناوگان هوايي نداريم. 
سخنگوي سازمان هواپيمايي با اشاره به نرخ بليت هواپيما به 
مقاصد عراق در ايام اربعين خاطرنشان كرد: تمام تالشمان 
اين است كه بليت با قيمت مناس��ب عرضه شود تا زائران 
عتبات عاليات براي اين س��فر معنوي با هزينه مناسب به 
عتبات عاليات مشرف شوند. سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كشوري ادامه داد: در خصوص قيمت بليت هواپيما نيز 
همه تالشمان را مي كنيم كه با قيمت مناسب مسافران 
بتوانند به عتبات عاليات مشرف شوند. البته توافق صورت 
گرفته قبلي بر مبناي 30 هزار مس��افر بود اما در حال 
رايزني با شركت هاي هواپيمايي هستيم تا بتوانيم قيمت 
مناسبي را عرضه كنيم و زائران عتبات عاليات بتوانند با 

قيمت مناسب به اين سفر معنوي مشرف شوند.

آگهی مفقودی سند مالکیت خودرو سایپا ساینا که در تاریخ 1400/06/14  در روزنامه 
تعادل چاپ شده است به شرح ذیل اصالح می گردد:  برگ سبز خودرو سواری سایپا 
تیپ sainaمدل 1400،ظرفیت پنج نفر، تعداد سیلندر 4 ، نوع سوخت بنزین، تعداد 
محور 2  ، ش�ماره موتور m15 /9162175  و NAS831100m5724724 به 
رنگ سفید روغنی به نام حسن بهارپور با شماره شناسنامه 658 مفقود و از درجه 
گیالنغرب  اعتبار ساقط می باشد .  

اصالحيه

آگهی مزايده عمومی 
 شماره ۱۰۰۰۰۰۱۲3۲۰۰۰۰۰3

فروش کلیه مصالح بازیافتی و مصالح پایکار کارگاه متعلق به مزایده گزار واقع در روستای خوشینان
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد کلیه مصالح بازیافتی و مصالح پایکار کارگاه متعلق به مزایده گزار واقع در روستای خوشینان واقع 
در شهرستان کرمانشاه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran.ir( و با شماره مزایده10000012۳200000۳ به اشخاص 

حقیقی و حقوقی به فروش برساند
 زمان انتشار در سایت: 1400/06/2۳ساعت 10:00

مهلت دریافت اسناد مزایده تا 1400/06/۳0ساعت 1۹:00
تاریخ بازدید 1400/06/27تا 1400/07/08از ساعت ۹:00   الی 12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد :1400/7/10 ساعت 12:00
زمان بازگشایی 1400/07/11 ساعت 10:00می باشد .

ضمنا رعایت  موارد ذیل الزامی می باشد:
1. برگزاری و کلیه مراحل مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.

2. تضمین شرکت در مزایده مبلغ 2/156/000/000 )دو میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز 
نقدی به حساب اعالم شده در سامانه میسر می باشد.

1. اصل ضمانت نامه یا فیش واریزی پس از اسکن, بارگذاری و امضای الکترونیکی اسناد در سامانه بایستی در پاکات الف حداکثر تا ساعت 12:00مورخ 
1400/07/10 تحویل امور قراردادها گردد. الزم به ذکر است مدارک خواسته شده در شرایط مزایده می بایست همراه با پیشنهاد قیمت در سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری گردد.
شماره تماس: 08۳-۳8۳74145

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

 نوبت اول

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

حفاظت از منابع آب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است .

شركت مدیریت تولید برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت ۹0 عدد پره ثابت ردیف یک توربین 
فش�ار ضعیف واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و 
خصوصی کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید. عالقمندان می توانند اسناد مناقصه را از روز 
سه شنبه مورخ 1400/6/2۳ لغایت روز یکشنبه مورخه 1400/7/4 با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 20000۹۳7۹100008 
دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخه 
1400/7/18 ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( صرفا پاکت الف را به 
صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 11/۳0 
صبح روز دوشنبه مورخ 1400/7/1۹ با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است 
به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، 
مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

1- مدت زمان تحویل کاال: 2 ماه از تاریخ پیش پرداخت
2- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون 

مناقصه آزاد می باشد.
۳- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 651/000/000 ریال است 
که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-۳- رسید بانکی وجه مزبور به حساب این شرکت

2-۳- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
۳-۳- ضمانت نامه بانکی به نفع  کارفرما

4- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک 
شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- توانای�ی ارائه ضمانت نامه بانکی حس�ن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ ق�رارداد پس از 
عقد قرارداد

6- سایر اطالعات و جزییات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.npgm.ir   ، www.tender.tpph.ir ،   جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های
پایگاه ملی مناقصات کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و براي کسب 
موارد بازرگاني با ش�ماره تلفن ۳4622717-011 خانم حیدری و کسب اطالعات فنی بیشتر با 

شماره تلفن 0۹11۳5۳5۳6۹ آقای مهندس معافی تماس حاصل فرمایید .
اداره روابط عمومی

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره ۱4۰۰/9

 نوبت اول

شركت مدیریت تولید برق نكا
نیروگاه شهید سلیمي

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



در حالي كه مخالفان طرح حمايت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي معتقدند اين طرح از لحاظ حقوقي قابل 
دفاع نيست و در حالي روي حق داده هاي شخصي به 
عنوان حقوق كاربران دس��ت گذاشته است كه نقض 
اصول كاربردي محسوب مي شود و به جاي حمايت، 
كاربر را در تنگنا قرار مي دهد و حقوق كاربران را نقض 
مي كند، موافق��ان طرح صيانت، با اين اس��تدالل كه 
تمامي كش��ورها به هر نحوي در اين فضا قانونگذاري 
كرده اند و اجازه فعاليت پلتفرم ها و شبكه هاي خارجي 
را بدون پذيرفتن قوانين و مقرراتشان نمي دهند و اينطور 
عنوان مي كنند كه ايرادات طرح، مانع تصميم گيري 
مجلس نمي شود و البته اگر ضرورتي از سوي مراجع 
مصلحت عنوان شود، تنها مفاد اين طرح قابل اصالح 
خواهد بود. دو نوع رويكرد در قبال فضاي مجازي وجود 
دارد. برخي مي گويند آسيب فضاي مجازي بيشتر از 
مزاياي آن است و به همين دليل بهتر است كه به طور 
كل محدود شود. اما رويكرد دومي نيز با توجه به ماهيت 
فضاي مجازي وجود دارد كه با توجه به اثرگذاري كالن 
اي��ن فضا و خلق فض��اي گفتماني، اص��ل را بر آزادي 
استفاده مي گذارد؛ مگر آنكه با ارزش هاي حاكم منافات 
داشته باشد. اغلب كشورها از جمله كشور ما رويكرد دوم 
را در پيش گرفته ان��د. از اين نظر، اصل ورود به فضاي 
مجازي مجاز است و اختالف نظر مربوط به محدوده 
فعاليت كاربر مي شود. اما بايد به اين نكته توجه كرد 
كه اصل بر عدم رصد شدن است. يعني اينكه من در 
فضاي مجازي كجا هس��تم و چه مي كنم به كس��ي 
مربوط نيست و كاربر نيازي نمي بيند كه براي دريافت 
يك خدمات احراز هويت ش��ود، اتفاقي كه در طرح 
صيانت به آن اشاره شده و از موارد بحث برانگيزي است 

كه مخالفان طرح به آن اشاره مي كنند.

     حق داده هاي شخصي در اين طرح
نقض مي شود

طاهر حبيب زاده، عضو هيات علمي دانشكده حقوق 
و معارف اسالمي دانشگاه امام صادق )ع( در نشست 
»حكمران��ي فضاي مج��ازي در اي��ران« با موضوع 
»بررسي ابعاد حقوقي – قانونگذاري طرح حمايت 
از حق��وق كارب��ران فضاي مج��ازي و خدمات پايه 
كاربردي«، با انتقاد از طرح حمايت از حقوق كاربران 
فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي اظهار كرد: در 
اين طرح خروجي كميسيون عريض و طويل تنظيم 
مقررات فضاي مجازي مش��خص نيس��ت. از سوي 
ديگر اين طرح روي حق داده هاي شخصي به عنوان 
حقوق كاربران دست گذاشته است كه نقض اصول 
كاربردي محس��وب مي شود. اين طرح قصد نظارت 
حداكثري را دارد. در واقع اين حمايت نيس��ت و در 
تنگنا قرار دادن اس��ت. وي با بي��ان اينكه در بحث 
احراز هويت مطرح ش��ده در اين طرح، شاهد بحث 
هزينه و فاي��ده خواهيم بود كه به راحتي مي تواند از 
باب فايده گرايي، حقوق كاربران را نقض كند، توضيح 
داد: دو مفهوم احراز هويت و اعالم هويت از يكديگر 
جدا نيستند. وقتي به ارايه كنندگان خدمات اجازه 
احراز هويت كاربران را بدهي��م و براي آنها ضمانت 
اجرايي پيش بيني كنيم، باي��د منتظر اين موضوع 
نيز باشيم كه خدمات دهنده ولو اينكه دولتي باشد، 
از باب فايده گرايي نس��بت به اعالم هويت افراد در 
اين فضا اقدام كن��د. كما اينكه براي آن جرم انگاري 
هم ش��ده باشد؛ اما اينجا بحث هزينه و فايده مطرح 
است. عضو هيات علمي دانش��كده حقوق دانشگاه 
امام صادق با تاكيد ب��ر اينكه عنوان حمايتي كه در 
اين طرح آمده با مفهوم حمايت هماهنگ نيس��ت، 
اظهار كرد: اين چه حمايتي است كه كاربر را در گير 
و دار قرار مي ده��د و آزادي اش را محدود مي كند؟ 
بهتر است نخست بدانيم كه المان هاي يك حمايت 
خوب در فضاي مجازي چيست و آن را با طرح فعلي 
تطبيق دهيم. بايد المان هاي يك حمايت استاندارد 
در فضاي مجازي را بدانيم و بعد نام طرح را حمايت 

از حقوق كاربران و خدمات بگذاريم. 

      موضوع شوراي عالي فضاي مجازي
درباره طرح صيانت مشخص نيست

وي در پاس��خ به اينكه آيا الزامات كميس��يون عالي 
تنظيم مقررات فض��اي مجازي به عن��وان يك نهاد 
فراقوه اي قانوني خواهد بود، اظهار كرد: مطابق با حكم 
دوم مقام معظم رهبري در تأس��يس ش��وراي عالي 
فضاي مجازي، بايد تمام نهادهاي موازي منحل شود 
تا شوراي عالي فضاي مجازي يكه تاز اين عرصه باشد. 
با توجه به اين حكم، كميسيون عالي تنظيم مقررات 
ذيل اين طرح، صالحيت ورود به اين عرصه را نخواهد 
داشت. حبيب زاده با بيان اينكه مرجع تدوين كننده 
سند، دفاع ضعيفي نسبت به اين موضوع دارد، گفت: 
انتقادي كه به شوراي عالي فضاي مجازي وارد است 
اين اس��ت كه رويكرد خود را در مورد طرح حمايت 
از حقوق كاربران فضاي مجازي تاكنون به روش��ني 
عنوان نكرده است. اين شورا كه بسيار هم ضعيف كار 
مي كند بايد در مورد اين طرح توضيح دهد و موضع 
خود را شفاف عنوان كند. حبيب   زاده با بيان اينكه در 
مواجهه با مسائل حكمراني، اول بايد نظام حاكميتي 
سياس��ت هاي خود را تعيين كند و نهاد قانونگذاري 
در مورد آن حرف بزند، اظهار كرد: اين س��وال وجود 
دارد كه اين طرح را چه كساني نوشته اند؟ كميسيون 
فرهنگي مجلس چه س��نخيتي با اين طرح داشته 
كه آن را اس��تارت زده است؟ كدام افراد با چه افكار و 
انديشه و با چه تخصص هايي اين طرح را نوشته اند؟ 

      درآمد بسياري از كسب و كارها
 با پلتفرم هاي خارجي گره خورده است

وي با بيان اينكه تبصره ۲ ماده ۲۸ اين طرح الزام به ايجاد 
نمايندگي قانوني پلتفرم هاي خارجي در كشور كرده كه 
در غير اين صورت با مسدودسازي مواجه مي شوند، ادامه 
داد: آيا اين ماده با تحصيل آزادي اطالعات و حق آزادي 
بيان منافات ندارد؟ نويسندگان طرح نمي دانستند كه 
درآمد كس��ب و كارهاي بسياري در كش��ور هم اكنون با 
پلتفرم هاي خارجي گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته 
شده كه پلتفرم هاي خارجي بايد نماينده معرفي و اخذ 
مجوز كنند. آيا نويس��ندگان طرح نمي دانستند كه اين 
موضوع شدني نيست؟ چرا اينستاگرام بايد اين كار را بكند. 
براي مثال اگر انگليس بگويد كه سروش و بله و ايتاي ما 
بايد از اين كشور مجوز اخذ كنند ما اين كار را مي كنيم و 
به اين دستور تن مي دهيم؟ مگر مساله دستوري است كه 
خارجي ها به ما تعهد بدهند؟ حبيب زاده با بيان اينكه پس 
از ۱۰۰ سال قانون گذاري همچنان روال صحيح ارايه سند 
را بلد نيس��تيم، افزود: اين طرح يك مقدمه جامع ندارد. 
سند GDPR اتحاديه اروپا يك سند ۸۰ صفحه اي است 
كه ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از ش��روع ماده يك، به مقدمه 
پرداخته و توضيحات��ي دارد مبني بر چرايي طرح، بيان 
وضعيت موجود و ضرورت ها و پس از آن به يك ماده يك 
رسيده است. اما ما با قانوني روبرو هستيم كه در مقدمه آن 
خبري از هدف، ضرورت، اصول حاكم، رويكرد و افق پيش 
رو نيس��ت. زماني كه طرح و قانوني ارايه مي شود، صدها 

سند پشتيبان دارد، اسناد پشتيبان اين طرح كجاست؟ 
وي گفت: با وجود اين چند مورد اشكال در خصوص احراز 
هويت و تعهد پلتفرم هاي خارجي و نيز ايجاد س��ازمان 
عريض و طويل كميسيون عالي تنظيم مقررات و ايجاد 
صندوق مالي، ۵۰ درصد كمر اين طرح شكس��ته شده 
است. كاربر راضي به اين نيست كه هويتش احراز شود. 
چرا بايد براي نظام هزينه درست كنيم كه خيلي ها 
بگويند فضاي مجازي را بستند و كره شمالي درست 
كردند؟ بنده ضرورتي در نوش��تن اي��ن قانون با اين 
مختصات از لحاظ محتوا و هزينه هايي كه براي نظام 
ايجاد مي كند نمي بينم، حتي پيش بيني مي كنم كه 
اين طرح قابل اجرا نخواهد بود. بايد مبناي حقوقي 
آن را درس��ت كرد. اين اس��تاد دانش��گاه با تاكيد بر 
اينكه اين طرح قابل دفاع نيست، اظهار كرد: تكاليف 
بسياري مطابق با سياس��ت هاي كلي نظام برعهده 
وزارت خانه ها قرار دارد اما سوال اينجاست كه چند 
درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازي جديد و 
قانونگذاري جديد كار را براي خودمان پيچيده كنيم؟

     خأل قانوني در فضاي مجازي
در مقابل، س��يدعلي محسنيان، كارش��ناس مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، در مقام موافق 
طرح حماي��ت از كاربران، با اش��اره به س��ابقه بحث 
حكمراني و قانونمند كردن فعاليت اشخاص در فضاي 
مجازي كه به سال ۸۰ و تشكيل شوراي عالي انقالب 
فرهنگي بازمي گردد، اظهار كرد: پس از آن نيز موضوع 
قانونمندي در اين فضا در قوانيني مانند جرايم رايانه اي 
يا آيين نامه هايي از جمله س��اماندهي س��ايت هاي 
اينترنتي پيگيري شد و حتي تأسيس شوراي عالي و 
مركز ملي فضاي مجازي نيز با هدف قانونمندسازي 
صورت گرفت. اما با توجه ب��ه قوانين متعدد موجود، 
همچنان در حوزه فضاي مجازي با خأل قانوني مواجه 
هس��تيم. وي با بيان اينكه خأل نه��اد تنظيم گر در 
حوزه فضاي مجازي همچنان وجود دارد و انسجام 
بين تنظيم گران اين بخش ديده نمي ش��ود، گفت: 
اليه تس��هيل گري و تصدي گري در فضاي مجازي 
هم داراي خأل است و حتي شاهد خأل قوانين براي 
كاربران و خدمات پايه كاربردي نيز در اسناد مصوب 

شوراي عالي فضاي مجازي هستيم.

     به دنبال حمايت از حقوق كاربران هستيم
محس��نيان با تاكيد بر اينكه در طرح حمايت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي به دنبال 
حمايت از حقوق كاربران هستيم، ادامه داد: برخي از ابعاد 
اين حمايت مربوط به حق آزادي به اتصال اينترنت، حق 
آزادي بيان و حق حريم خصوصي و امثال آن مي ش��ود. 
حت��ي در بخش مربوط به جرم ان��گاري نيز براي توليد 
و انتشار فيلترش��كن با اهداف تجاري، جرايمي در نظر 
گرفته شده اس��ت؛ به طور كل جرم انگاري در اين طرح 
به سمت مسووالن و كاركنان حاكميت است و قصد اين 
اس��ت كه اهداف اين طرح، حمايت از حقوق كاربران را 

تأمين كند. وي با اشاره به تعدد ميزان شكايات مربوط 
به حوزه فضاي مجازي ك��ه دامنه آن از هك حيثيت تا 
جرايم و سلب آسايش، جرايم مالي و امنيتي در اين فضا 
گسترده است، گفت: اگر نتوانيم يك فضاي امن و پايدار 
با محتواي مفيد فراهم كنيم حقوق كاربران تأمين نشده 
است. وي در مورد ابهامات مربوط به بحث احراز هويت 
در اين ط��رح گفت: در اين طرح موض��وع احراز هويت 
مطرح شده اما اعالم هويت براي هر شخص ثالث صورت 
نمي گي��رد و در مورد اين موضوع ب��راي ارايه دهندگان 
خدمات ضمانت اجرايي تعريف ش��ده و عدم رعايت آن 
نيز جرم انگاري شده است. كارشناس مركز پژوهش هاي 
مجلس به عنوان يكي از طراحان طرح حمايت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي تاكيد كرد: مصوبات كميسيون 
عال��ي تنظيم مقررات كه در ذيل اين طرح آمده اس��ت 
مي تواند در ديوان عدالت مورد رس��يدگي قرار گيرد و 
حتي تخلفات اين كميسيون هم قابل رسيدگي است. 
محسنيان با اشاره به اينكه دو چالش پيش روي فضاي 
فعلي قرار دارد، توضيح داد: اينكه مقررات زدايي كنيم و 
اجازه دهيم كه بازار خودتنظيمي كند يا اينكه دولت و 

حاكميت بايد وارد حوزه شده و مقررات گذاري كنند.

     تمامي كشورها
در فضاي مجازي قانون گذاري كرده اند

وي با بيان اينكه امروز قلمرو سرزميني دولت ها عالوه بر 
زمين، آسمان و آب، قلمرو چهارمي به نام فضاي مجازي 
است، گفت: تمامي كش��ورها به هر نحوي در اين فضا 
قانونگذاري كرده اند. ايالت متحده كه خود مبدع شبكه 
اجتماعي اس��ت اجازه فعاليت پلتفرم ها و شبكه هاي 
خارجي را بدون پذيرفتن قوانين و مقررات در اين كشور، 
غيرقانوني مي داند. حتي شاهديم كه ماليات ستاني از 
تبليغات در ش��بكه هاي اجتماعي از سوي بسياري از 
كشورها انجام مي شود. برخي ستاره هاي فضاي مجازي 
درآمد كالن دارند اما هيچ مالياتي پرداخت نمي كنند 
در حالي كه شهروندان عادي با حقوق مشخص، ماليات 
پرداخت مي كنن��د. در اينجا براي حماي��ت از حقوق 
كارب��ران بايد قانون منع تبعيض در نظر گرفته ش��ود. 
بايد تنظيم گري به اين س��طوح ورود كند. محسنيان 
ميزان مداخله دولت ها در سطوح تنظيم گري در فضاي 
مجازي را معلول عوامل متعددي دانست و گفت: طرح 
حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي براي مسووالن 
ضمانت اجرا گذاش��ته و تعهدات مدنظر در آن ناظر به 
مسووالن اس��ت. ما معتقديم كه اين طرح سر و شكل 
نظام حكمراني و رابطه بين تنظيم گران فضاي مجازي 
را مرتب مي كند و براي تكاليف مسووالن نيز ضمانت 
اجرا مشخص كرده است. در بخش ديگر هم كه مربوط 
به مردم اس��ت، جنبه هاي حمايت��ي از كاربران ديده 
شده و از كاربران در مقابل ارايه دهندگان خدمات، از 
ارايه دهندگان خدمات در مقابل خدمات دهندگان پايه 
كاربردي و از آنها در مقابل اپراتورها حمايت مي كند. 

     ايرادات طرح 
مانع تصميم گيري مجلس نمي شود

محس��نيان با بيان اينكه در اين طرح قصد اين است كه 
به خالءهاي قانونگذاري پاس��خ دهي��م و مرزهاي بين 
قانونگذاري، مصوبات اداري و مقرره گذاري مشخص شود، 
خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت كه مصوبات كميسيون 
عالي تنظيم مق��ررات فضاي مجازي از ۳ طريق نظارت 
مي ش��ود. به نحوي كه مصوبات ناظر به كسب و كارها و 
بخش خصوصي قابليت طرح شكايت در ديوان عدالت 
اداري را دارد. همچنين پيش بيني شده كه مصوبات اين 
كميسيون در شوراي نگهبان هم مورد بررسي قرار گيرد 
و در همين حال مصوبات اين كميس��يون بايد به تأييد 
شوراي عالي فضاي مجازي هم برسد. اين مدل مبتني 
بر مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي است بدون اينكه 
نهاد جديدي ايجاد شود. طرح هاي فضاي مجازي تاكنون 
در حد قانون گذاري نبوده اند. ايرادات مانع تصميم گيري 
مجلس نمي شود و اگر ضرورتي از سوي مراجع مصلحت 

عنوان شود، مفاد اين طرح قابل اصالح خواهد بود.

دنياي فناورياخبار
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واتس اپ پيام صوتي را به نوشتار 
تبديل مي كند

واتس اپ مش��غول توسعه ويژگي تبديل پيام صوتي 
به نوش��تاري براي كاربران iOS اس��ت. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از گجت ۳۶۰، ويژگي جديد 
واتس اپ در سيستم عامل iOS مناسب افرادي است 
كه به پيام هاي صوتي بلن��د در اپ گوش نمي دهند. 
طبق گزارش وب سايت WABetaInfo، واتس اپ 
مشغول توسعه يك قابليت جديد تبديل پيام صوتي 
به متن است كه به طور كامل در دستگاه كاربر انجام 
مي شود. به عبارت ديگر براي استفاده از اين قابليت 
پيام هاي صوتي به سرورهاي واتس اپ يا  فيس بوك 
ارسال نمي شوند. در عوض ويژگي مذكور به سيستم 
»شناس��ايي صوت« اپل اتكا مي كند. اين وب سايت 
اش��اره مي كند پيام هاي صوتي كارب��ر به اپل كمك 
مي كند فناوري شناسايي صوت خود را قدرتمندتر 
كند. البته استفاده از آن كاماًل اختياري است. پس از 
آنكه كاربر به درخواست اپ براي دسترسي به فناوري 
شناسايي صوت پاسخ مثبت دارد، مي تواند سرويس 
 Transcription رونويس��ي را در بخش جدي��د
آزمايش كند. هنگامي كه براي نخستين بار پيام صوتي 
به نوش��تار تبديل مي ش��ود، متن آن در مخزن داده 
واتس اپ ذخيره مي شود، بنابراين كاربر بعداً مي تواند 
آن را دوباره ببيند. اين ويژگي همچنان در حال توسعه 
است، بنابراين افرادي كه نسخه بتاي عمومي واتس اپ 
را استفاده مي كنند، هنوز قادر به مشاهده آن نيستند.

انتشار اندرويد ۱۲ تا سه هفته آينده
آماده ش��دن اندرويد ۱۲ نسبت به نسخه هاي قبلي 
طوالني تر ش��ده اما به نظر مي رس��د انتظار براي آن 
به زودي به پايان مي رس��د. به گزارش ايسنا به نقل از 
انگجت، ميشال رحمان، س��ردبير XDA در توييتر 
مدعي شد گوگل قصد دارد نس��خه AOSP )پروژه 
كد باز اندرويد( اندرويد ۱۲ را چهارم اكتبر )۱۲ مهر( 
منتشر كند. با توجه به اينكه گوگل نسخه نهايي آماده 
اندرويد را همزمان با نسخه AOSP عرضه مي كند، 
بنابراين دارندگان گوشي پيكسل ممكن است ارتقا 
ب��ه اندرويد ۱۲ را در همان روز دريافت كنند. اگر اين 
تاريخ تغيير نكند، وضعيت عرضه گوشي پيكسل ۶ 
هم مشخص مي شود. گوگل نمي تواند مدل جديد 
گوشي خود را بدون اندرويد ۱۲ عرضه كند بنابراين 
بعيد اس��ت كه پيكس��ل ۶ پيش از اين تاريخ روانه 
بازار شود. بر اساس گزارش انگجت، اگرچه بعضي از 
سازندگان گوشي با سرعت به روزرساني اندرويد را در 
مدت چند هفته منتشر مي كنند اما سايرين ممكن 
است ماه ها معطل كنند. سامسونگ عرضه اندرويد 
۱۱ را تا دس��امبر سال ۲۰۲۰ سه ماه پس از عرضه 
رسمي اين سيستم عامل از سوي گوگل آغاز نكرد. 

آيفون ۱۳ با حافظه يك ترابايتي 
عرضه مي شود

طب��ق پيش بيني يكي از تحليلگ��ران محصوالت 
اپل، دو نس��خه از آيفون ۱۳ با حافظه يك ترابايتي 
عرضه مي شوند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از انگجت، فرص��ت كوتاهي تا رونماي��ي از آيفون 
۱۳ باقي مانده اس��ت. در همين راستا مينگ چي 
كو تحليلگر شناخته شده محصوالت اين شركت 
ادعا مي كن��د آيفون ۱۳ پرو و آيفون ۱۳ پرو مكس 
عالوه بر حافظه هاي ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گيگابايتي 
با گزينه يك ترابايت نيز عرضه مي شود. همچنين 
كو معتقد است گزينه حافظه آيفون ۱۳ و آيفون ۱۳ 
ميني نيز با ۱۲۸ گيگابايت شروع مي شود. احتمال 
دارد حافظه ۵۱۲ گيگابايتي نيز براي اين دستگاه ها 
ارايه ش��ود. بنابراين كاربران مجبور نخواهند بود 
براي دسترسي به آيفوني با حافظه باالتر از ۲۵۶ 

گيگابايت مدل هاي گرانبهاتر پرو را بخرند. 

يك سوم ايميل هاي مشكوك 
فيشينگ است

به نظر مي رسد در گذر زمان توانايي كارمندان براي 
شناس��ايي ايميل هاي مشكوك و فيشينگ افزايش 
يافته، زيرا از هر سه ايميل مشكوك از نظر آنان يكي 
واقعًا آلوده و مخرب اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
زد دي نت، نتايج يك بررس��ي جديد نشان مي دهد 
يك سوم ايميل هايي كه از نظر كارمندان مشكوك و 
آلوده تلقي مي شوند، واقعًا مشكوك و آلوده هستند 
و براي اج��راي حمالت فيش��ينگ از طريق تخليه 
اطالعاتي كارمندان طراحي شده اند. اين پژوهش كه 
توسط شركت اف سكيور انجام شده از طريق تجزيه و 
تحليل ۲۰۰ هزار ايميل انجام شده كه توسط كاركنان 
س��ازمان هاي مختلف در نقاط گوناگ��ون جهان در 
نيمه اول سال ۲۰۲۱ به عنوان ايميل هاي مشكوك 
عالمت گذاري ش��ده اند. بر همين اساس حدود ۳۳ 
درصد از اين ايميل هاي مشكوك تلقي شده واقعاً آلوده 
و مخرب بوده اند. مجرمان سايبري از فيشينگ براي 
فريب قربانيان و وادار كردن آنها به افش��اي اطالعات 
حرفه اي و سازماني استفاده مي كنند. گاهي نيز اين 
ايميل ها حاوي بدافزارهايي هس��تند كه بارگذاري 
آنها منجر به س��رقت اطالعات افراد مي ش��ود. اين 
ايميل ها كه با ظاهر و ادبياتي مشابه با ظاهر و ادبيات 
ايميل هاي سازمان هاي اداري ارسال مي شوند حاوي 
درخواست هايي مانند برنامه ريزي مجدد تحويل يك 
كاال، به روزرساني اطالعات بانكي، تأييد يك سفارش 
و غيره هستند. اكثر اين نامه ها حاوي لينك هاي آلوده 
يا فايل هاي ضميمه مخرب هستند. بر اساس بررسي 
اف س��كيور كارمندان مورد بررسي در نيمه اول سال 
۲۰۲۱ هر يك به طور متوسط ۲.۱۴ ايميل مشكوك 
را در ماه گزارش كرده اند و س��ازمان هاي داراي هزار 
كارمند ه��ر م��اه ۱۱۶ ايميل مش��كوك را گزارش 
كرده اند. در ۶۰ درصد از موارد علت گزارش ايميل هاي 
يادشده وجود لينك هاي مشكوك در آنها بوده است.

تبليغات فريبكارانه به اليحه ايمني 
آنالين انگليس اضافه مي شود

برخي از نمايندگان پارلم��ان انگليس قصد دارند 
در اليح��ه ايمني آنالين بخش��ي را ب��ه تبليغات 
كالهبردارانه سرمايه گذاري مالي در فضاي آنالين 
اختصاص دهن��د. به گزارش مهر ب��ه نقل از پرس 
اسوسيشن، به گفته گروهي از نمايندگان پارلمان 
انگلي��س، دولت باي��د موضوع چال��ش تبليغات 
فريبكارانه براي محصوالت س��رمايه گذاري را در 
اليحه ايمني آنالين بگنجاند. مل استرايد، رييس 
كميت��ه خزانه داري پارلمان انگلي��س در اين باره 
گف��ت: خزانه داري و س��ازمان راهب��رد امور مالي 
انگليس )FCA( مش��غول تنظيم توصيه هايي در 
اين زمينه هستند. البته هنوز بايد منتظر واكنش 
وزراي كابينه براي متوقف كردن انتش��ار تبليغات 
كالهبردارانه آنالين از سوي شركت ها بود. بسياري 
از اين تبليغات قباًل در باالي نتايج جست وجو ظاهر 
مي ش��د. يك نمونه از كالهبرداري هاي آنالين نيز 
به ۲ سال قبل مربوط است. هنگامي كه در ۲۰۱۹ 
ميالدي طرح س��رمايه گذاري »لندن كپيتال اند 
فايننس« شكست خورد، حدود ۲۳۷ ميليون دالر 
سرمايه متعلق به ۱۱ هزار سرمايه گذار خرد از بين 
رفت. اين رويداد به تحقيقاتي گسترده منجر شد. 
بسياري از سرمايه گذاران از طريق تبليغات آنالين 
با اين طرح آشنا شده بودند. در همين راستا كميته 
خزانه داري پارلمان پيشنهاد كرده بخشي مربوط 
به منع تبليغات كالهبردارانه بايد در اليحه ايمني 
آنالين گنجانده شود. ممنوعيت تبليغاتي تاكنون با 
استقبال از سوي سازمان راهبرد امور مالي انگليس 
روبرو ش��ده است. اين س��ازمان هم اكنون گوگل 
را متقاعد كرده تا قبل از انتش��ار تبليغات، قانوني 
بودن فعاليت هاي شركت سفارش دهنده آگهي را 
كنترل كند. خزانه داري انگليس اعالم كرد دولت 
اين كشور تصميم دارد قوانين سختگيرانه تري بر 
تبليغات آنالين از جمله موارد در نظر گرفته شده 

براي مقابله با كالهبرداري آنالين وضع كند.

اپيك گيمز خواهان تجديدنظر 
راي دادگاه عليه اپل است

طي روزهاي گذشته راي دادگاه مربوط به شكايت 
اپيك گيمز از اپل اعالم شد. اما اپيك گيمز خواهان 
تجديد نظر در آن شده است. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، شركت اپيك گيمز از تصميم خود براي 
تجديدنظر در رأي دادگاه آنتي تراست )ضدانحصار( 
عليه اپل خبر داد. اين شكايت از آنجا آغاز شد كه 
سال گذشته اپيك گيمز داخل اپ بازي رايانه اي 
فورت نايت يك درگاه پرداخ��ت مالي تعبيه كرد 
تا سيس��تم پرداخت اپل و ارايه كميسيون به اين 
شركت را دور بزند. پس از آن اپ مذكور از اپ استور 
حذف شد و درنهايت اپيك گيمز شكايتي قانوني 
علي��ه اپل را ثبت ك��رد. اپيك گيمز اپ��ل را متهم 
مي كند كه اپ استورش خود را به يك منبع انحصار 
غيرقانوني تبديل ك��رده و به اين ترتيب به درآمد 
سرشاري دست مي يابد. اين در حالي است كه روز 
جمعه رأي قاضي دادگاهي در امريكا اعالم كرد اپل 
بايد برخي قوانين را براي توسعه دهندگان نرم افزار 
لغو كند. اما در بسياري از موارد اتهامات دادگاه به 
نفع اپل رأي داده ب��ود، از جمله آنكه توليدكننده 
آيفون همچنان اجازه دارد سيستم هاي پرداخت 
طرف س��وم در پلتفرم خود را منع كند. همچنين 
دادگاه ب��ه اپل اج��ازه داده كميس��يون ۱۵ تا ۳۰ 
درصدي از سيس��تم پرداخت در اپ خود دريافت 
كند. اپيك گيمز اعالم كرد به مبارزه قانوني خود 
ادامه خواهد داد. تحليلگران معتقدند تأثير تصميم 
دادگاه در بازار تا حد زيادي به شيوه واكنش اپل 
براي اجراي دس��تور قاضي مربوط است. از سوي 
ديگر منتقدان و رقباي اين شركت اعالم كرده اند 
آنها براي ايجاد تغييرات در سيس��تم كسب و كار 
اپل تالش مي كنند به جاي مراجعه به دادگاه ها و 

شكايت، از طريق قانونگذاري اقدام كنند.

امكانات متنوع و بهبود عملكرد 
در نسخه جديد اندرويد آيگپ

شبكه تمام خدمات اجتماعي آيگپ، پيام رساني با 
امكانات متنوع و كاربردي است كه به تازگي از نسخه 
جديد اندرويد خود رونمايي كرده است. به گزارش 
روابط عمومي آيگپ، نسخه ۲.۲.۳ اندرويد آيگپ 
با هدف بهبود و ارتقاي عملكرد، امروز منتشر شد. 
در نسخه جديد بسياري از ساختارها بهبود يافته 

و امكانات جديدي نيز به آيگپ اضافه شده است.
برخي از تغييرات ايجاد ش��ده در نسخه ۲.۲.۳ به 

شرح زير است: 
٭  اضافه شدن زبان اسپانيايي به اپليكيشن

GIF ٭ افزودن امكان اشتراك گذاري
٭ امكان مشاهده روش هاي امتيازگيري در نسخه 

جديد آيگپ
٭ اضافه شدن امكان نمايش وضعيت ذخيره سازي 

فايل هاي سنگين در حافظه
٭ بهبود تجربه كاربري در بخش تنظيمات

٭ بهبود نمايش ليست اعضاي كانال/گروه حذف 
شده

٭ بهبود پخش همزمان ويدئو و موسيقي
٭ تغيير نوار ابزار تنظيمات، اطراف من و امتيازات

٭ بهبود تجربه كاربري دانلود از كانال هاي عمومي
٭ بهبود به هم ريختگي در هنگام تغيير زبان

٭ بهبود در ارسال مختصات جغرافيايي )لوكيشن( 
٭ بهبود در فشرده سازي ويدئو

نس��خه ۲.۲.۳ را مي تواني��د از س��ايت آيگ��پ يا 
ماركت هاي رسمي اندرويد دريافت كنيد.

منتقدانطرححمايتازحقوقكاربراندرفضايمجازيمعتقدنداينطرح،قابلدفاعنيست

طراحطرحصيانت:ايراداتمانعتصميمگيريمجلسنميشود

پاسخ شيائومي به شايعه قفل شدن گوشي در كشورهاي تحريمي 

حمايتازپلتفرمهايداخليكهمولفهقدرتبرايكشورند

سخنگوي شيائومي اعالم كرد كه اين شركت به صورت 
موقت، برخي از گوش��ي هاي هوشمند را قفل كرده بود 
تا درباره احتمال قاچاق اين كاالها در بازار خاكس��تري 
تحقيقاتي صورت دهد و اكنون كه تحقيقات كامل شده، 
مي توان قفل دستگاه ها را باز كرد. به گزارش ايسنا، پس 
از آنكه اخباري مبني بر قفل شدن گوشي هاي شيائومي 
در كوبا و به دنبال آن در كش��ورهاي تحريم شده توسط 
امريكا منتشر شد، س��خنگوي اين كمپاني چيني اين 
خبر را تلويحا تكذيب و ب��ه گلوبال تايمز اعالم كرد كه 
گزارش ها مبني بر قفل شدن گوشي هاي شيائومي در 

كشورها و س��رزمين هايي از جمله كوبا، ايران، سوريه، 
كره شمالي، س��ودان و كريمه، بازار خاصي را هدف قرار 
نمي دهد، بلكه يك سياست منطقه اي است كه هدف 
آن جلوگيري از قاچاق از طريق بازار خاكستري و حفظ 
امنيت داده كاربران اس��ت. اين بيانيه در حالي منتشر 
مي شود كه برخي از رسانه ها در روزهاي گذشته گزارش 
كردند كه اين توليدكننده چيني، گوشي هاي هوشمند 
خود را در كشورهاي مذكور كه در آنجا نمايندگي رسمي 
ندارد، قفل كرده است. سياس��ت صادرات شيائومي به 
مش��تريان خود اجازه نمي دهد محصوالت اين شركت 

را به كشورهاي تحريم ش��ده صادر كنند، با وجود اين، 
در س��ال هاي اخير، يك بازار خاكس��تري ايجاد شده و 
شايع است كه برخي مشتريان دستگاه هاي شيائومي 
را در يك منطقه خريداري ك��رده و در منطقه اي ديگر 
استفاده كنند. برخي رسانه ها، اين اقدام شيائومي براي 
قفل كردن گوشي هايش را به سياست هاي امريكا نسبت 
داده اند و اينطور عنوان كردند كه واشنگتن به اين شركت 
چيني فشار آورده تا گوشي ها را در اين كشورها و مناطق 
تحريم شده، قفل كند. سخنگوي شيائومي درباره اين 
موضوع نيز پاس��خ داد كه اين شركت به صورت موقت، 

برخي از گوشي هاي هوشمند را قفل كرده تا از احتمال 
قاچاق كه به امنيت كاربران و حقوق مصرف كنندگان 
آسيب  مي رساند، جلوگيري كند و درباره آن تحقيقاتي 
صورت دهد و اكنون كه تحقيقات كامل شده، مي توان 
قفل دس��تگاه ها را باز كرد. در نيمه دوم س��ال ۲۰۲۱، 
شيائومي توانست رتبه دوم را در فروش جهاني گوشي هاي 
هوشمند كسب كند؛ اتفاقي كه براي اولين بار و به واسطه 
رشد گسترده موبايل هاي اين شركت در بازارهاي خارج 
از كش��ور چين رخ داد. شيائومي همچنين سهمي ۱۵ 

درصدي در بازار گوشي هاي هوشمند كوبا دارد.

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با بي��ان اينكه بخش 
خصوصي پيشران توس��عه و حافظ استقالل كشور است، 
تاكيد كرد كه به منظور حل مشكالت اين كسب وكارها و 
حذف موانع پيش روي اين حوزه، طي روزهاي آتي نماينده 
ويژه اي در حوزه كسب و كارهاي ديجيتال منصوب خواهد 
كرد تا به مش��كالت بخش خصوصي سريع تر رسيدگي 
شود. به گزارش ايسنا، عيس��ي زارع پور در ديدار با فعاالن 
و مديران كسب وكارهاي نوآفرين )استارت آپ ها( با بيان 
اينكه مشكالت كش��ور با تكيه بر دانش و فناوري هاي نو 
حل مي ش��ود، گفت: تنها راه برون رفت از وضعيت فعلي 

اين است كه فعاالن بخش خصوصي را جدي بگيريم، زيرا 
شما پيشران توسعه و حافظ استقالل كشور هستيد. ما در 
حال حاضر پلتفرم هاي خوبي در كش��ور داريم كه بدون 
وابستگي و با دانش و تخصص نيروي داخلي به مرحله بلوغ 
خود رسيده اند و بسياري از مشكالت كشور در حوزه هاي 
متعدد را حل و تحريم ها را بي اثر و تبديل به فرصت كرده اند. 
وي ادامه داد: به اعتقاد ما پلتفرم ها نقش بس��يار مهمي را 
در حكمراني نوين ايفاء مي كنند و مرز كشورها در فضاي 
مجازي جايي است كه پلتفرم هاي آنها كاربر فعال دارند. هر 
جا كه به جوانان اعتماد كرديم و خواستيم، آنها فعل خواستن 

ما را تبديل به توانستن كردند و در نهايت براي كشور قدرت 
و ثروت توليد كردند و جوانان نخبه ما مولفه قدرت براي ما 
هس��تند. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در زمينه رفع 
مشكالت قضايي استارت آپ ها، اظهار كرد: براي رفع اين 
مشكل كارگروه حمايت قضايي تشكيل مي دهيم و بر اساس 
تجربه  حضور در قوه قضاييه، ان شاء اهلل اين مشكالت را با 
تعامل حل مي كنيم. كساني كه در فضاي مجازي فعاليت 
مي كنند بايد حقوق و تكاليف قانوني خ��ود را بدانند، تا با 
آرامش بيشتر و نگاه بلندمدت فعاليت كنند. ما بايد به دنبال 
ارتقاي جايگاه و حفظ استقالل كشورمان در اين فضا باشيم 

و اگر كسب وكارهاي پيشرو در حوزه فضاي ديجيتال داشته 
باشيم حتما مي توانيم روند مهاجرت نخبگان را هم متوقف 
يا حتي معكوس كنيم. زارع پور با اشاره به لزوم توجه جدي 
به حوزه اقتصاد ديجيتال اعالم كرد كه كارگروهي در سطح 
دولت با استفاده از همه ظرفيت ها براي حمايت از اقتصاد 
ديجيتال تشكيل خواهد ش��د. وي همچنين به معاونت 
فناوري و نوآوري اين وزارتخانه دستور داد تا موانع حضور 
شركت هاي نوآفرين در بازار سرمايه را بررسي و براي حل 
آنها راهكار ارايه دهند و ابراز اميدواري كرد كه طي يكي دو 
ماه آينده شاهد حضور نخستين شركت ها در بورس باشيم.



ادامه از صفحه اول
 محل ارز بدون منشأ يا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد 
ارزي براي كشور ايجاد نكند. ايزدخواه در ادامه اين را 
هم گفته است: بر خالف وزير سابق صمت كه تمايلي 
به اجرايي شدن اين طرح نداشت، طي صحبت هايي كه 
با آقاي فاطمي امين در اين مدت داشتيم كه آمادگي 
خود را براي همراهي با اين طرح اعالم كرده اس��ت.! 
اين اظهارات درحالي است كه وزير صمت روزگذشته 
صريحا اعالم كرد دولت برنامه اي براي واردات خودرو 

ندارد. 
اين نماينده مجلس در عين حال معتقد اس��ت براي 
كاهش التهابات نبايد واردات انجام شود، بلكه نياز است 
در شرايط كنوني كشور، تنظيم واردات براي كاهش 
التهابات انجام شود. به گفته ايزدخواه، اگر اين مصوبه 
در مجلس به تصويب برس��د حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد 
قيمت ها افت مي كند، چراكه نرخ ها اكنون كاذب است، 
اگر قيمت ها را با مقياس جهاني بسنجيم اين قيمت ها 
واقعي نيس��ت و مي توان آن را محدود كرد. اين طرح 

را اكنون به عنوان اصالحيه طرح مجلس دهم داريم.
در همي��ن حال، عل��ي بابايي كارنام��ي نايب رييس 
كميسيون اجتماعي مجلس هم در صفحه شخصي 
خود در توئيتر نوشت: »سال ها انحصار در بازار خودرو 
نشان داده با اين روش نه كيفيت خودروي داخلي باال 
خواهد رفت و ن��ه منافع مصرف كننده تامين خواهد 
شد. مجلس براي مديريت بازار به دنبال واردات حساب 
ش��ده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰  ميليون تومان 
است.« البته پيشنهاد اين نماينده مجلس هم كمي 
عجيب و بعيد است. چراكه درحال حاضر ارزان ترين 
خودرو با احتساب دالر ۲6 هزار توماني كمتر از 18۰ 
ميليون تومان نخواهد بود. تازه آن هم با فرض اينكه هيچ 
هزينه اي از جمله عوارض ورودي و گمرك و هزينه هاي 
واردات به قيمت نهايي خودرو اضافه نشود. حتي اگر 
قرار باش��د خودروي دس��ت دوم وارد كشور شود، باز 
هم بعيد به نظر مي رس��د، بتوان خودرويي با قيمت 
۵۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان كه تنها س��ه سال از توليد 
آن گذشته، وارد ش��ود. البته اظهارنظر اين نماينده، 
تنها در يك صورت قابليت اجرا دارد، آن هم اينكه نرخ 

دالر نصف شود! 
از سوي ديگر، اهلل وردي دهقاني، ديگر عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس هم عنوان كرده: »در حال حاضر 
عرضه و تقاضاي خودرو با يكديگر متناس��ب نيست 
و واردات خودرو نيز ممنوع اس��ت. در نتيجه كمبود 

عرضه، شرايط را براي سوءاستفاده سوداگران و افزايش 
قيمت ها فراهم كرده اس��ت. بنابراين نبود استراتژي 
مناس��ب براي توليد و تامين نياز بازار باعث شده كه 
سوداگران و خودروسازان ماهي مقصود خود را صيد 

كنند و سودهاي كالني به دست آورند.«

     واكنش بازار چيست؟ 
اما س��ري بزني��م به بازار خ��ودرو و ببيني��م واكنش 
معامله گران وخريداران به طرح آزادس��ازي واردات 
خودرو چيست؟ همزمان با پيش بيني كاهش شديد 
قيمت ها با آزادس��ازي واردات خ��ودرو، بازار خريد و 
فروش خودرو، همانند روزهاي گذشته چندان با رونق 
معامالتي روبرو نيست و متقاضيان خريد خودرو فعال 
دست از خريد كشيده و منتظر ثبات قيمتها هستند. 
به عبارتي ديگر، طي دو هفته اخير، ركود حاكم شده 
بر بازار نوسانات قيمت خودرو را نيز به حداقل رسانده 
اس��ت. به طوريكه قيمت اكثر خودروه��اي موجود 

در بازار طي يكي دو روز گذش��ته ثابت گزارش شده 
است. به نظر مي رس��د كه دالالن و واسطه گران، كه 
از بازار خوردوهاي خارجي س��ود خوب��ي را به جيب 
مي زدند، فعال دست از معامالت كشيده و فروشي انجام 
نمي دهند؛ از آن سو، خريداران خودرو هم كه نسبت به 
كاهش قيمتها خوش بين هستند، فعال از خريد خودرو 

دست كشيده اند. 
حال با وج��ود ركود در ب��ازار خودروه��اي خارجي 
همچنان مانور قيمتي در خودروه��اي داخلي ديده 
مي شود؛ به طوريكه به گزارش »خبرگزاري تسنيم«، 
پرايد 111 با قيمت 1۵۵ ميليون تومان و پژو ۲۰6تيپ 
دو با قيمت ۲۵1 ميليون تومان و پژو پارس سال ۲7۳ 
ميليون توم��ان مورد معامله قرار مي گيرد. همچنين 
پراي��د 1۳1 از 1۳۹ ميلي��ون تومان ب��ه قيمت 1۴۰ 
ميليون تومان در روز گذشته رسيده و پرايد 1۳۲ نيز در 
اين مدت ۲ ميليون تومان گران شده و در حال حاضر 
1۳۴ ميليون تومان قيمت خورده اس��ت. همچنين 

پرايد 1۵1 با قيمت 1۵۴ ميليون تومان، پژو ۲۰6تيپ 
پنج با قيمت ۳۰۴ ميليون تومان، پژو ۲۰7 اتوماتيك 
۴۳۳ ميليون تومان، كوئي��ك دنده اي 17۳ ميليون 
تومان، س��اينا 16۰ ميليون تومان و سمند ال ايكس 
۲۴7 ميليون تومان خريد و فروش مي ش��ود. عالوه 
براين تيبادو 1۵۹ ميليون تومان، دنا توربو پالس ۴۳۳ 
ميليون تومان، سمند اي اف سون ۲6۳ ميليون تومان، 
رانا پالس ۲7۳ ميليون تومان قيمت گذاري شده است.
اما س��اير خودروهاي موجود در بازار اما از نوس��انات 
در امان بودند؛ در بي��ن خودروهاي پژو نيز اين ثبات 
قيمت ها به چش��م مي خورد و خودرو پژو پارس مدل 
1۳۹۹ بر روي ۲۵۴ ميليون تومان و مدل 1۴۰۰ اين 
خودرو نيز در اي��ن مدت بر روي قيمت ۲7۳ ميليون 
تومان ثابت مانده است. همچنين در بين خودروهاي 
سمند نيز س��مند ال ايكس اي اف 7 مدل 1۳۹۹ در 
۲۴ ساعت گذشته بر روي قيمت ۲6۰ ميليون تومان 

ثابت مانده است.
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احتمال افزايش  قيمت 
شيرخشك نوزاد

ايس�نا |رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
نوزاد ضمن اش��اره به اينكه ۵۰۰ ت��ن مواد اوليه توليد 
شيرخش��ك در گمرك مانده و ترخيص نشده است، 
گفت: اگر شيرخش��ك در گروه كااليي يك قرار گيرد 
افزايش قيمتي نخواهيم داشت اما اگر در گروه كااليي دو 
ديده شود قيمت شيرخشك نوزاد ۲.۵ برابر خواهد شد. 
هاني تحويل زاده با بيان اينكه بخشي از مواد اوليه توليد 
شيرخشك نوزاد در گمرك باقي مانده و هنوز ترخيص 
نشده است، گفت: وزارت صمت شيرخشك نوزاد را به 
عنوان غذا در نظر گرفته ولي وزارت بهداشت آن را دارو 
مي داند. همين باعث شده كه وزارت صمت شيرخشك 
را از گروه كااليي يك خارج كن��د. وي ادامه داد: اخيرا 
نامه اي از وزارت بهداشت به وزارت صمت در اين راستا 
فرستاده شده كه اين كاال به عنوان دارو در نظر گرفته 
شود. اميدواريم كه با اين نامه وزارت صمت شيرخشك را 
در گروه كااليي يك قرار دهد و با تخصيص ارز ترجيحي، 
ترخيص زودتر انجام شود. وي با بيان اينكه هنوز ۵۰۰ تن 
مواد اوليه شيرخشك در گمرك مانده و ترخيص نشده، 
گفت: علت عدم ترخيص اي��ن مواد از گمرك به دليل 
تغيير گروه كااليي و پرداخت مابه التفاوت بسيار زياد 
است. به همين جهت وارد كننده منتظر است كه اين كاال 
در اولويت تخصيص ارز قرار گيرد.  به گفته وي اگر قرار 
است شيرخشك نوزاد در گروه كااليي دو باشد بايستي 
قيمت گذاري نيز آزاد شود. وي تصريح كرد: تا يكي دوماه 
ديگر اين مواد در صورت عدم ترخيص فاسد خواهند شد 
با اين وجود اما همچنان ميان دو وزارتخانه بهداشت و 
صمت پاسكاري صورت مي گيرد. تحويل زاده در پاسخ 
به اين سوال كه آيا ممكن است شيرخشك در ماه هاي 
آينده با افزايش قيمت مواجه شود، گفت: اگر شيرخشك 
در گروه كااليي يك قرار گيرد و ترخيص شود افزايش 
قيمتي نخواهيم داشت اما اگر در گروه كااليي دو باشد 

قيمت شيرخشك نوزاد ۲.۵ برابر خواهد شد.

توافق با عراق در مورد 
پول هاي بلوكه

ايلنا | رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق اظهار 
داش��ت: توافقاتي در مورد پول هاي بلوكه ش��ده ايران 
در عراق صورت گرفته و تعامل در حال انجام اس��ت، از 
همين روي به نظر جاي نگراني در اين مورد نيس��ت و 
توسعه روابط دو كشور مهم تر از اين مساله است. يحيي 
آل اسحاق در مورد سفر نخست وزير عراق به ايران اظهار 
كرد: سفر نخست وزير عراق به ايران با 7 وزير، نشان از 
اهميت اين سفر دارد. نخست وزير عراق اولين شخصيت 
سياسي خارجي است كه در دولت جديد به ايران سفر 
مي كند و حتماً در اين مورد خروجي هاي خوبي خواهيم 
داشت. وي افزود: روابط ايران و عراق مبتني بر استراتژي 
و بلندمدت است. حجم مبادالت اين دو كشور در گذشته 
بين ۳ تا 7 ميليارد دالر بوده كه در آينده مي تواند به ۲۰ 
تا ۳۰ ميليارد دالر نيز برسد. در موارد مختلفي همچون 
صادرات كاالهاي غيرنفتي، صادرات نفتي، پروژه هاي 
عمراني و غيره امكان توسعه روابط بين دو كشور وجود 
دارد. پيش بيني مي شود كه تعامالتي در مورد پروژه هاي 
توسعه اي در اين كشور انجام شود. رييس اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق تصريح كرد: در اين سفر در مورد 
مسائل سياسي و امنيتي نيز مي توانيم مسائل مهمي را 
حل و فصل كنيم. در مجموع اين سفر فرصت خوبي براي 
ايران و عراق است. وي در مورد پول هاي بلوكه شده ايران 
در عراق بيان كرد: در مورد پول هاي بلوكه شده نيز امكان 
پيش��برد وجود دارد. آنچه كه ما در عراق داريم بيشتر 
مربوط به بخش هاي نفتي و نيرو است و بخش خصوصي 
ما پول خود را از عراق دريافت كرده اس��ت. توافقاتي در 
مورد پول هاي بلوكه شده صورت گرفته و تعامل در حال 
انجام اس��ت، از همين روي به نظر جاي نگراني در اين 
مورد نيست. به هرحال توسعه روابط دو كشور مهم تر از 
اين مساله است. در پاسخ به سوالي در مورد بدهي عراق 
به پيمانكاران ايراني كه پروژه هاي فني و مهندسي را در 
اين كشور پيش مي برند گفت: در مورد پروژه هايي كه 
پيمانكاران ايراني در عراق به انجام رسانده اند در مقاطعي 
به دليل مشكالت مالي اين كشور مشكالتي در پرداخت 
به وجود آمده و پيمانكاران ما طلبكار هستند اما مشكل 
خاصي در اين مورد وجود ندارد. بازگش��ت پول بخش 
خصوصي با مانع خاصي مواجه نيست و سوخت نخواهد 
داشت. عراقي ها بدهي را در اين مورد قبول دارند اما كمي 
پشتيباني دولت را نياز دارد تا رايزني هاي الزم انجام شود.

تقدير 5 استاندار برتر 
در تسهيل رويه هاي كسب وكار

رييس اتاق ايران بر اساس اجراي طرح ارزيابي عملكرد 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط با محيط كسب وكار مربوط 
به فصل بهار 1۴۰۰ از اقدامات استانداران ۵ استان تقدير 
كرد. رييس اتاق ايران طي نامه اي به استانداران مركزي، 
آذربايجان غربي، زنجان، سمنان و مازندران از اقدامات 
صورت گرفته توسط آنها و دستگاه هاي اجرايي مرتبط، 
بابت ارتقاي شاخص هاي محيط كسب وكار مربوط به 
فصل بهار س��ال جاري تقدير كرد. اتاق ايران براساس 
ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار، موظف 
به پايش محيط كسب و كار و ارايه شاخص  هاي مربوط 
به سياس��ت گذاران و تصميم  گيران كشور به صورت 
ملي، استاني، فصلي و فعاليتي است. به همين منظور 
طرح پايش ملي محيط كس��ب  وكار به صورت فصلي 
ازس��ال 1۳۹۵ و طرح ارزيابي عملكرد دس��تگاه هاي 
اجرايي مرتبط با محيط كسب وكار به صورت ساالنه از 
سال 1۳۹7 برگزار و نتايج آن  ها نيز به صورت عمومي 
منتشر مي شوند. براساس نتايج به دست  آمده از مجموع 
اجراي اين طرح  ها از ابتدا تا پايان فصل بهار سال 1۴۰۰، 
استان  هاي مركزي، آذربايجان غربي، زنجان، سمنان و 
مازندران در زمينه بهبود وضعيت محيط كسب وكار و 
همچنين ارزيابي دستگاه  هاي اجرايي مرتبط با محيط 
كسب وكار در سطح استان، داراي بهترين عملكرد بوده 
و به ترتيب حائز رتبه  هاي برتر در سطح كشور شده  اند. 

 بهينه سازي مصرف انرژي و
منابع طبيعي همواره در دستور كار 
شركت بهره برداري مترو بوده است

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه گفت: توان مورد نياز براي ناوگان 
قطار و ايستگاه ها وابسته در مترو از انرژي برق مي باشد 
و انرژي هاي فسيلي در مترو بسيار ناچيز به كار گرفته 
مي شود. بهينه سازي مصرف انرژي و منابع طبيعي همواره 
در دستور كار شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
بوده است. به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه علي عبداله 
پور با اشاره به اينكه مترو يكي از مشتريان اصلي مصرف 
برق است و حدود ۹۴ درصد برق مصرفي آن نيز صرف 
حركت قطارها مي شود افزود: علي رغم اينكه همواره در 
دستور كار مترو بهينه سازي مصرف انرژي و منابع طبيعي 
بوده است ولي مترو در ش��رايط شيوع ويروس كرونا با 
كمترين سرفاصله حركتي ممكن و حداكثر ناوگان براي 
جابه جايي مسافران اقدام كرده است. وي با بيان اينكه 
افزايش مصرف برق در فصل گرما و اس��تفاده از وسايل 
سرمايشي، دغدغه گذر از فصل تابستان بدون خاموشي را 
باز هم پررنگ كرده گفت: جهت بررسي و كنترل مصارف 
انرژي براي ساختمان هاي اداري شركت بهره برداري مترو 
و ايستگاه هاي خطوط با توجه به شرايط به نحوي مديريت 
مي ش��ود كه از كاركرد بي رويه تجهيزات سرمايش��ي 
جلوگيري به عمل آيد و همكارانم نسبت به كاركرد سامانه 
تهويه، زمان بندي و بهره برداري آن نظارت مي كنند تا 
بيشترين صرفه جويي انرژي را شاهد باشيم.  مسووالن 
ايستگاه و ساير متوليان امر با بازديدهاي دوره اي و ايجاد 
فرهنگ سازي مناسب نسبت به صرفه جويي انرژي در 
ايستگاه ها اقدام كرده اند، به نحوي كه با رعايت جنبه هاي 
ايمني از خاموش بودن روشنايي زير سكوها، اتاق هاي 
فني، هواسازها، نيم تونل ها و... در زمان هايي كه فعاليتي 

در اين اماكن انجام نمي شود، اطمينان حاصل كنند.

كسب رتبه برترشركت
آب و فاضالب استان مركزي

در جشنواره شهيد رجايي
شركت آب و فاضالب استان مركزي در جشنواره شهيد 
رجايي توانست رتبه اول در مجموع شاخص هاي عمومي 
و اختصاصي و همچنين رتب��ه اول در گروه زيربنايي 
و توسعه زيرس��اخت را، كسب نمايد. به گزارش روابط 
عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي در دومين 
جلسه شوراي راهبري توس��عه مديريت استان كه با 
حضور مهندس سيد علي آقازاده استاندار مركزي، رقيه 
يادگاري رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و 
جمعي از مسووالن استاني برگزار گرديد، نتايج ارزيابي 
عملكرد دستگاه هاي اجرايي در سال ۹۹ اعالم شد. اين 
جلسه در روز 17 شهريورماه در استانداري مركزي 
برگزار شد و مديران كل دستگاه هاي اجرايي به صورت 
ويدئو كنفرانس در آن حضور داشتند. طبق اعالم رقيه 
يادگاري، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، 
شركت آب و فاضالب اس��تان مركزي رتبه اول در 
مجموع امتيازات شاخص هاي عمومي و اختصاصي 
در بين ۵۴ دستگاه اجرايي و همچنين رتبه اول در 

گروه زيربنايي و زيرساخت را از آن خود كرد.

ظرفيت ايستگاه تقليل فشار گاز 
برون شهري شهر نكا افزايش يافت

سرپرس��ت ش��ركت اس��تان گاز مازندران، از افزايش 
ظرفيت ايستگاه TBS شهر نكا خبر داد و گفت: تعويض 
ايس��تگاه اين شهر با هدف افزايش ظرفيت انجام شده 
اس��ت. به گزارش روابط عمومي ش��ركت گاز استان 
مازندران، »مقدم بيگلريان« تصريح كرد: نظر به اينكه 
تعداد مشتركين استان اعم از واحدهاي خانگي، تجاري 
و صنعتي به ميزان قابل توجهي افزايش يافته اس��ت 
بنابراين حسب بررسي هاي مهندسي و كنترل شبكه، 
افزايش ظرفيت تعدادي از ايستگاه هاي تقليل فشار گاز، 
از جمله ايستگاه گاز شهرستان نكا در برنامه قرار گرفت. 
 TBS وي افزود: هم اينك با افزايش ظرفيت ايس��تگاه
موصوف از 1۰ به ۲۰ هزار مترمكعب در ساعت، ضمن 
پاسخگويي به افزايش مصارف جديد، نيازهاي آتي را 
نيز پاسخگو خواهد بود. سرپرست شركت استان گاز 
مازندران اظهار داشت: با توجه به انجام تعميرات اساسي 
تاسيسات، آمادگي هاي فني و عملياتي كامل براي عبور 
از فصل سرما و تامين گاز مشتركين عزيز استان وجود 
خواهد داشت. سرپرست گاز مازندران در پايان از تالش 

همكاران اداره گاز شهرستان نكا تشكر و قدرداني كرد.

قدرداني مديرعامل آبفاي 
استان اصفهان از مردم

با همكاري خوب مردم استان اصفهان در مديريت مصرف 
آب، تابستان امسال بدون هرگونه تنش اجتماعي سپري 
شد كه جاي تقدير و تشكر فراوان دارد. مديرعامل شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به شرايط سخت 
تأمين آب در تابستان امسال گفت: كمبود ۴۳۰۰ ليتري 
آب در هر ثانيه از روزهاي گرم سال جاري موجب شد تا 
براي نخستين بار در طول فعاليت اين شركت، با استفاده 
از تانكرهاي سيار به شهروندان اصفهاني آبرساني شود. 

هاش��م اميني گفت: هرچند از دهم خرداد ماه امسال 
تاكنون با اس��تفاده از ۵8۰۰ تانكر سيار نزديك به 6۲ 
ميليون ليتر آب بين مشتركين شهري و روستايي آبفاي 
اس��تان اصفهان توزيع شده اس��ت اما مردم ساكن در 
۵7 شهر و ۳8۰ روستاي تحت پوشش طرح آبرساني 
اصفهان بزرگ، با صبر و متانت و مصرف بهينه آب، اجازه 
ندادند تا تنش آبي به تنش اجتماعي تبديل شود.  وي 
كه در جمع مدي��ران ۳8 منطقه خودگردان آبفاي 
استان اصفهان سخن مي گفت افزود: خوشبختانه با 
اطالع رساني به موقع از طريق رسانه ها و آگاه ساختن 
مشتركين از شرايط سخت تنش آبي، مردم اقناع شده 
و با مديريت مصرف آب به ياري اين شركت شتافتند.

آيانمايندگانرايبهآزادسازيوارداتخودروميدهند؟

دومينويتصميماتغلطدولتدوازدهم

پالس  منفي  وزير  به  مجلس

توفان تخم مرغ در بازار
توليدكنن��دگان تخم مرغ يك��ي از داليل افزايش 
قيمت اين محصول را كش��تار گس��ترده مرغ هاي 
تخم گذار طي ماه هاي گذش��ته به دليل ش��رايط 
نامس��اعد توليد، عنوان مي كنن��د و مي گويند كه 
دولت دوازدهم وقتي كه قيمت باال مي رفت با اهرم 
زور و فشار سعي در سركوب قيمت و توليد داشت.

سياست هاي غلط دولت دوازدهم موجب شده قيمت 
تخم مرغ كه اخيرا به شانه اي ۴۳ هزار تومان رسيده 
بود هم اكنون در ب��ازار تهران از ۵۰ هزار تومان عبور 
كند؛ حل اين مس��اله نيازمند تدبير دولت سيزدهم 
اس��ت. به گزارش مه��ر، قيمت تخم م��رغ كه طي 
هفته هاي اخير روند صعودي گرفته و به شانه اي ۴۳ 
هزار تومان رس��يده بود هم اكنون در ب��ازار تهران از 
۵۰ هزار تومان نيز عبور كرده است. بر اساس مصوبه 
ستاد تنظيم بازار، قيمت هر كيلوگرم تخم مرغ درب 
واحد هاي مرغداري بايد 1۴ هزار تومان، درب عمده 
فروش��ي ها 1۵ هزار و ۳۰۰ تومان باش��د؛ با در نظر 
گرفتن كراي��ه حمل به ميادين ميوه و تره بار، قيمت 
تخم مرغ ب��راي مصرف كنندگان نهايي در سراس��ر 
كش��ور بايد 17 هزار تومان و هر ش��انه تخم مرغ دو 

كيلوگرمي بايد ۳۴ هزار تومان باشد.

اي��ن نرخ هاي مصوب در حالي اس��ت ك��ه افزايش 
هزينه هاي توليد، توليدكنندگان تخم مرغ را بر آن 
داشته تا درخواست اصالح )افزايش( نرخ مصوب را 
مطرح كنند. به عنوان مثال قيمت جوجه يك روزه 
تخم گذار به عنوان مهم ترين نهاده توليد تخم مرغ، 
به دو برابر نرخ مصوب رسيده است؛ يعني در حالي 
كه قيمت مصوب آن 8 هزار تومان اس��ت قيمت در 
بازار به 16 تا 17 هزار تومان رس��يده است و آنطور 
كه توليدكنندگان عنوان مي كنند با همين قيمت 

نيز به سختي مي توان جوجه پيدا كرد. 
توليدكنندگان تخم مرغ يكي از داليل افزايش قيمت 
اين محصول را كشتار گسترده مرغ هاي تخم گذار 
طي ماه هاي گذشته به دليل شرايط نامساعد توليد، 
عنوان مي كنند و مي گويند كه دولت دوازدهم وقتي 
كه قيمت باال مي رفت با اهرم زور و فش��ار سعي در 
س��ركوب قيمت و توليد داشت، اما وقتي كه قيمت 
اف��ت مي ك��رد و توليدكننده در ش��رايط زيان قرار 
مي گرفت، حاض��ر نبود نرخ را اصالح كند. بر همين 
اساس، از سال ۹7 دولت دوازدهم سياست تخصيص 
ارز ۴۲۰۰ توماني براي واردات نهاده هاي دامي را در 
دستور كار خود قرار داد. حمايت از مصرف كنندگان 

و تعادل قيمت ها براي اين قشر از جامعه، اصلي ترين 
هدف اين سياس��ت عنوان ش��د. اين در حالي است 
كه مصرف كنندگان كمترين بهره را از اين سياست 
بردن��د و ارز ۴۲۰۰ توماني نهاده ه��اي دامي براي 
توليدكنن��دگان هم بهره اي نداش��ت بلكه با توزيع 
رانت قابل توجه ميان عده اي خ��اص، بازار نهاده را 
بهم ريخت و توليدكنن��دگان زنجيره دام و طيور را 
دچار مشكل كرد.مرور اتفاقات دو سال اخير نشان 
مي دهد كه دولت دوازده��م كمترين موفقيتي در 
اجراي اين سياست و حمايت از توليدكننده و مردم 
به عن��وان مصرف كنندگان محص��والت پروتييني 
نداشت. سياست هاي غلط دولت دوازدهم در حوزه 
نهاده هاي دامي ش��رايط را به گونه اي كرد كه توليد 
به ش��دت در معرض تهديد قرار گرفت؛ به گونه اي 
كه مرغداران بدليل عدم دسترس��ي به نهاده اقدام 
به كش��تار جوجه هاي يكروزه، يا كش��تار مرغ هاي 
تخم گذار كردند و دامداران نيز جز كش��تار دام هاي 
مولد خود راه چاره اي پيش روي خود نديدند و كشتار 
دام هاي مولد، خطر حذف گله هاي دام و طيور كشور 
را به مرحله هشدار رساند. طي دو سال و نيم گذشته 
دولت دوازدهم ب��ه بهانه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني 

ب��ه واردات نهاده هاي دامي، اق��دام به قيمت گذاري 
دستوري براي محصوالت و س��ركوب قيمتي كرد و 
به محض ايجاد كوچك ترين نوس��ان در بازار داخل، 
اق��دام به اعمال ممنوعيت يك ش��به و ناگهاني براي 
صادرات مي كرد؛ بدون اينكه ب��ه عواقب اين كار و از 
دست رفتن بازار هاي صادراتي كه به دشواري به دست 
آمده بودند، فكر كند. اين در حالي است كه كارشناسان 
قيمت گذاري دستوري و اعمال ممنوعيت ناگهاني براي 
صادرات را روش هاي منسوخ براي تنظيم بازار مي دانند 
و بار ها از اين اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل 
ورشكستگي توليدكنندگان و نابودي توليد دانسته اند.

بدين ترتيب سياس��ت غلط دولت دوازدهم، توليد 
داخلي، س��فره مردم و صادرات را با چالش و تهديد 
جدي مواج��ه كرد و اين درحالي ب��ود كه طي اين 
مدت ارز ترجيحي زيادي را براي واردات نهاده هاي 
دامي اختصاص داد. براين اس��اس، توليدكنندگان 
دام و طي��ور، واردكنن��دگان نهاده ه��اي دام��ي و 
همه دس��ت اندركاران صنعت دام و طيور كش��ور 
مدت هاست اذعان دارند گام اول حل بحران در اين 
صنعت، حذف ارز ترجيحي است؛ كه به نظر مي رسد 

نيازمند اقدام عاجل و تدبير دولت سيزدهم است.

   كارت بازرگاني فيزيكي  حذف مي شود
ش�اتا |قائم مقام وزير صنعت، معدن و تج��ارت در امور 
بازرگاني با اشاره به الكترونيكي بودن همه مراحل مرتبط 
با صدور كارت بازرگان��ي، اقدامات الزم را به منظور حذف 
كامل فيزيكي كارت بازرگاني در سراس��ر كشور خواستار 
ش��د. »محمدصادق مفتح« در نامه اي خطاب به رييس 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي ايران، رييس 
كل سازمان توس��عه تجارت، رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيك��ي و مديركل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
وزارت صنعت، اقدامات الزم به منظور حذف كامل مراحل 
تهيه، چاپ و تحويل فيزيكي كارت بازرگاني در اتاق هاي 
بازرگاني شهرستان هاي سراسر كش��ور، حداكثر تا دهم 
مهرماه امسال را خواستار شد. بر اساس اين گزارش، پيرو 
سياست هاي كالن كشور در زمينه بهبود محيط كسب و 
كار و برنامه هاي توسعه دولت الكترونيك در زمينه حذف 
فيزيكي اس��ناد و مدارك فيزيكي به ويژه در شرايط ويژه 
ناشي از شيوع بيماري كرونا، سياست هاي وزارت صنعت در 
زمينه كاهش هزينه و زمان صدور مجوزهاي كسب و كار، 
بهبود جايگاه ايران در شاخص جهاني سهولت كسب و كار و 
همچنين الكترونيكي بودن همه فرايندهاي مرتبط با كارت 
بازرگاني، دستور حذف فيزيكي كارت بازرگاني صادر شده 
است. گفتني است مالك عمل فعاليت بازرگانان، وضعيت 
برخط آنان در سامانه يكپارچه كارت بازرگاني هوشمند است 
و حذف فيزيكي كارت، هزينه و زمان تهيه، چاپ و ارسال 
كارت فيزيكي و مراجعه حضوري متقاضي را به طور كامل 

حذف كرده و صرفه جويي قابل توجهي را محقق خواهد كرد. 

   آيا قرار اس�ت ش�ركت نفتي نه�اده دامي 
وارد كند؟

ايلنا | عضو كميسيون كشاورزي مجلس گفت: دولت 
مي تواند شركت هاي واردكننده را به صادركنندگان 
نفت متصل كن��د و ارزي كه بابت فروش نفت حاصل 
مي ش��ود در اختيار واردكننده قرار گي��رد تا نهاده با 
كيفيت و اس��تاندارد وارد ش��ود. جالل محمودزاده 
درباره واردات نهاده از س��وي يك شركت نفتي اظهار 
داشت: ش��ركت هاي واردكننده نهاده بايد تخصصي 
باش��ند، س��ال ها در اين زمينه كار كرده باش��ند و از 
نظر عملي داراي تجربه در زمينه نهاده و محصوالت 
كش��اورزي باش��ند. وي اف��زود: ورود غيرتخصصي 
نهاده باعث مي ش��ود اين اقالم مدت ه��ا در گمرك 
دپو ش��وند و به دليل عدم آگاهي از ش��يوه نگهداري، 
عدم استانداردسازي و نگهداري بهينه، فاسد شده و 
از بي��ن بروند، به طوري كه اخيرا ني��ز ميزان زيادي از 
نهاده دامي در گمرك و انبار بنادر كش��ور فاسد شده 
بودند، در بازديدي هم كه كميسيون كشاورزي از يكي 
از اين انبارها داشت، مشاهده ش��د كه ميزان زيادي 
از محموله ه��ا يا كپك زده بودند ي��ا براي مصرف دام 
قابل اس��تفاده نبوده و بايد امحاء مي شدند.  اين عضو 
كميسيون كشاورزي مجلس تاكيد كرد: شركت هاي 
واردكننده اوال بايد تجربه اين كار را داشته باشند، دوم 

اينكه مسلط به شيوه نگهداري و حمل و نقل آن باشند. 
اگر ش��ركت نفتي اقدام ب��ه واردات كند نه تنها نهاده 
به دست مصرف كننده نمي رس��د بلكه در انبارهاي 
غيراستاندارد از بين مي روند. وي خاطرنشان كرد: نبود 
نهاده دليل نمي ش��ود كه يك شركت فروشنده نفت 
نهاده وارد كند كه نه امكانات و نه تخصص الزم را دارد. 
محم��ودزاده گفت: دول��ت مي تواند ش��ركت هاي 
واردكنن��ده را به صادركنن��دگان نفت متصل كند و 
ارزي كه بابت فروش نفت حاصل مي ش��ود در اختيار 
واردكننده قرار گيرد تا نهاده با كيفيت و استاندارد وارد 
شود.  وي يادآور شد: اكنون به خاطر تحريم بازگرداندن 
ارز حاصل از فروش نفت به س��ختي انجام مي ش��ود، 
دولت مي تواند هماهنگ كند ارز در اختيار واردكننده 
اصلي نهاده قرار بگي��رد و واردات صورت گيرد تا هم 
نه��اده با كيفيت وارد كنند و هم با توجه به اينكه بازار 
را مي شناسند اقدام به واردات به موقع كرده و جلوي 
فساد نهاده نيز در گمرك و بنادر گرفته شود.  الزم به 
ذكر است؛ طبق پيگيري هاي بعمل آمده واردكنندگان 
تجهيزات نفت��ي و وزارت كش��اورزي اطالعي از اين 
موضوع نداشتند. يك شركت نفتي قرار است نهاده هاي 
دامي را از مشتريان نفت ايران تأمين كرده و به كشور 
وارد كند. در خبرها عنوان شده كه يكي از شركت هاي 
تأمين تجهيزات صنعت نفت كه اقدام به واردات قطعه 
مي كند اخيرا ماموريت پيدا كرده اس��ت تا نهاده هاي 

دامي را نيز به كشور وارد كند.

   كاهش نسبي قيمت هويج در بازار
ايسنا | مشاهدات ميداني حاكي از آن است كه قيمت 
برخي اقالم مانند هويج نسبت به هفته هاي گذشته 
كاهش داش��ته است. براساس مش��اهدات ميداني از 
خرده فروشي هاي سطح شهر تهران قيمت هر كيلو 
هويج ۲۰ هزارتوم��ان، خيار رس��مي16هزارو۵۰۰ 
تومان، ليموترش۲8 هزارتوم��ان، گوجه فرنگي 1۰ 
هزار و۵۰۰ تومان، س��يب زميني 68۰۰ تومان و پياز 
7۹۰۰ تومان اس��ت. همچنين قيم��ت هركيلو هلو 
۲6 تا ۳۲هزارتومان، ش��ليل ۲8 هزارتومان، نارنگي 
۲8 هزارتومان، انگور ۲۵هزارتومان، هلو انجيري ۳8 
هزارتومان، سيب زرد و قرمز دماوندي 18هزارو۵۰۰ 
تومان، گالبي ۳۵ تا ۴8هزارتومان، موز ۲6هزارو8۰۰ 
تومان، انار ۳۲ هزارتومان و خربزه 16هزارو۵۰۰ تومان 
است. گفتني است قيمت هاي ذكر شده حدودي بوده 
و ممكن است در برخي مناطق بيشتر يا كمتر باشد. 
در ميادين ميوه و تره ب��ار نيز قيمت هر كيلو پياز زرد 
۴۵۰۰ تومان، پياز سفيد ۵۳۰۰ تومان، سيب زميني 
۴۹۵۰ تومان، گوجه فرنگي 6۴۰۰ تومان، خيار رسمي 
7۹۰۰ تومان، هويج 1۳هزارو۵۰۰ تومان، ليموشيرين 
1۲هزارو8۰۰ تومان، موز ۲۴هزارو۳۰۰ تومان، گالبي 
1۹هزارو8۰۰ تومان، سيب 1۴هزارو8۰۰ تومان، هلو 
انجيري 17هزارو1۰۰ تومان، ليموترش 1۵هزارو۵۰۰ 
تومان، انگور 1۵ تا 18 هزارتومان، ش��ليل و شبرنگ 

17هزارو۹۰۰ تومان و خربزه 7۵۰۰ تومان است.

رويداد
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خبرروز

كرونا ۴۴۸ خانواده ديگر را سياهپوش كرد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعالم كرد، ۴۴۸ نفر ديگر از هموطنان بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست دادند. به اين 
ترتيب شمار جانباختگان كرونا در كشور به ۱۱۴ هزار و ۷۵۹ نفر رسيد. همچنين با تزريق يك ميليون و ۵۹۰ هزار و ۲۰۵ ُدز واكسن 
كرونا، ركورد تزريق روزانه واكسن در كشور براي چندمين بار شكسته شد. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۲ هزار و ۵۴۱ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۱۶۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ 
ميليون و ۳۱۸ هزار و ۳۲۷ رسيده است. در حال حاضر ۱۶۸ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در 
وضعيت زرد قرار دارند. خوشبختانه تاكنون ۴ ميليون ۵۹۷ هزار و ۲۱۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.

ادامهازصفحهاول

 آموزش مجازي؛ ترويج
سبك زندگي نامتعارف

به صورت س��اختاري حض��ور يك پرس��تار و 
روانش��ناس در مدرس��ه مي تواند نقش بسيار 
موثري در تش��خيص ناراحتي هاي جس��مي و 
روحي دانش آموزان داشته باشد اما در شرايطي 
كه هنوز ويروس كرونا مهار نشده است و امكان 
ابتال وجود دارد راه اندازي مركز بهداش��ت سيار 
براي مدارس اقدامي خواهد بود كه از مشكالت 
احتمالي جلوگي��ري خواهد كرد. تجربه اين دو 
س��ال به ما ثابت كرد كه آم��وزش مجازي واقعًا 
كارآمد نيس��ت و در بهترين حالت هم به داليل 
مختلف نمي توان��د جايگزين آموزش حضوري 
شود. به همين دليل و با توجه به ضعف آموزشي 
كه در اين چند س��ال ايجاد ش��ده بهتر است از 
دانش آموزاني پايه هاي ابتدايي كه امس��ال وارد 
پايه تحصيلي جديد مي شوند آزمون ارزش يابي 
ورودي گرفته ش��ود و معلم براساس آن قبل از 
تدريس مباحث جديد به يادآوري اصول پايه اي 
كه دانش آم��وزان در آن ضعف دارن��د بپردازد. 
البته اگر يكس��ري كالس هاي تقويتي به شكل 
س��ازماني براي دانش آموزان در مدرسه تدارك 
ديده شود تا حدودي مي تواند عقب افتادگي هاي 
ناشي از آموزش مجازي را جبران كند. فراموش 
نكنيم كه بر اساس آمار اعالم شده ۵ ميليون نفر 
دانش آموز در شرايطي كه برنامه شاد آفالين بود و 
پهناي باند كمتري الزم داشت به دليل مشكالت 
زيرساخت هاي مخابراتي نتوانستند از خدمات 
برنامه شاد اس��تفاده كنند و در چنين شرايطي 
برنامه آنالين كه پهناي باند بيش��تري نياز دارد 
قطعا نمي تواند پاس��خگو باش��د. از سوي ديگر 
مساله انتخاب وزير آموزش و پرورش بايد با دقت 
نظر بيشتري از سوي دولت انجام شود. انتخاب 
فردي از بدنه خود آموزش و پرورش مي تواند تاثير 
بسيار خوبي بر اجراي برنامه هاي آموزشي داشته 
باشد. البته اين انتخاب يك خطر دارد و آن هم اين 
است كه اگر چنين فردي دغدغه داشت تاكنون 
براي نيل به مقص��ود اقداماتي را انجام مي داد. از 
سوي ديگر انتخاب وزيري خارج از سيستم كه 
نفوذ سياسي داشته باشد، يعني قدرتمند باشد و 
به دليل نفوذ سياسي بتواند حرفش را در آموزش 
و پرورش پيش ببرد ولي اين هم يك خطر دارد و 
آن هم اينكه بدنه يعني ساختار ستادي آموزش 
و پ��رورش او را همراهي نكنند ك��ه اين امر هم 
چالش هايي را به دنبال خواهد داشت. اگر فردي 
انتخاب شود كه اين دو جنبه را با هم داشته باشد 
يعني هم از بدنه باش��د يا دست كم با بدنه آشنا 
باش��د و از س��ويي ديگر در دولت نفوذ سياسي 
داشته باش��د تا بتواند پيش��نهادهايي كه براي 
بهس��ازي اين وزارت است را پيش ببرد بهترين 

اتفاق ممكن خواهد بود.

گليماندگار|
ت��االب هورالعظيم همچن��ان در آتش 
ندانم كاري مي سوزد. اين تاالب كه حاال 
ديگر كامال خشك شده و خبري از حيات در آن نيست، 
روزگاري يكي از پر آب ترين تاالب هاي كشور بود. اما 
حاال نه وزارت نيرو حق آبه تاالب را پرداخت مي كند 
و نه كسي براي احيا كردن دوباره اين تاالب برنامه اي 
ارايه داده است. اينكه بسياري از اهالي جنوب بر اين 
باورند كه تاالب هورالعظيم خشك شده تا از آن نفت 
استخراج كنند هم مساله ديگري است كه نه مسوولي 
آن را تاييد يا تكذيب كرده است. آنچه مسلم است ديگر 
جاني براي اين تاالب باقي نمانده و حاال خشك شدن 
هورالعظيم زندگي اكوسيستم اين منطقه را هم به خطر 
انداخته و حال جانداران آن هم تعريف چنداني ندارد. 

      عدم پرداخت حق آبه، محل مناقشه
و كشمكش

عدم  پرداخت حق آبه تاالب ها طي سال هاي گذشته 
همواره محل مناقش��ه و كش��مكش بين س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت و وزارت نيرو براي سيراب 
كردن اين اكوسيس��تم هاي آبي ب��وده و به يكي از 
چالش هاي اساس��ي محيط زيس��تي تبديل شده 
است. تابس��تان س��ال جاري همزمان با حاكميت 
 خشكسالي بر مناطق مختلف كشور، نقش حياتي 
حق آبه تاالب هاي كشور به ويژه هورالعظيم با انتشار 
تصويرهايي از تلفات آبزيان و گاوميش ها در گل و الي 
به جاي مانده از بخش هاي خش��ك شده اين تاالب 
بيش از  پيش نمود پيدا كرده است. حال  پنج روز است 
كه بخش عراقي اين تاالب در آتش مي سوزد و دود آن 
به شهر رفيع از توابع هويزه نيز رسيده است و آخرين 
اخبار حاكي از سوختن ۳۰۰ هكتار از اين تاالب در 
خاك عراق اس��ت اما اين نخستين باري نيست كه 
طي سال جاري اين تاالب چه در بخش عراقي و چه 
در بخش ايراني دچار حريق ش��ده است. خرداد ماه 
امسال همزمان با آتش س��وزي بخش عراقي تاالب 
هورالعظيم در بخش ايراني اين تاالب نيز حريقي رخ 
داد كه مساحت آن بيش از۳۰۰۰ هكتار عنوان شد.

      اختالل در اكوسيستم تاالب
مسعود اميرزاده، عضو كارگروه آب شوراي هماهنگي شبكه 
ملي محيط زيست و منابع طبيعي كشور با اشاره به اينكه 
تاالب هورالعظيم يك اكوسيستم در حال فشار و شكننده 
است، مي گويد: وضعيت تاالب هورالعظيم نشان مي دهد كه 
طي  دهه هاي گذشته اين اكوسيستم را مختل كرده ايم؛ از 
وقوع آتش سوزي اراضي اين تاالب تا  پرداخت نشدن حق آبه، 
همگي اين تاالب را تحت فشار زيادي قرار داده اين در حالي 
اس��ت كه براي حفظ و احياي يك اكوسيستم تاالبي بايد 
تالش شود تاالب به همان شرايط طبيعي و  پهنه اصلي خود 
بازگردد. اظهارات احمدرضا الهيجان زاده - معاون محيط 
زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست- در برنامه 
»درنگ تنهايي« كه ۲۵ تيرماه از ش��بكه اول سيما پخش 
شد، درباره خشك كردن هورالعظيم در سال ۸۹ آن هم با 
مجوز يكي از شوراهاي باالدستي امنيتي به نفع شركت نفتي 
چيني موج جديدي از انتقادات را برانگيخت. الهيجان زاده 
در اين برنامه گفته بود: »مطالعات دقيقي را شركت اينپكس 
ژاپن انجام داده بود و بر اساس آن تمام تاسيسات بايد كارش 
را در آب انجام مي داد اما در دهه ۸۰ فعاليت ش��ركت ها و 
پروژه هاي نفتي ژاپني را ممنوع كردند و شركت هاي چيني 
وارد عمل ش��دند. اتفاق ناگوار زماني رخ داد كه در سال ۸۹ 
مجوز داده شد كه شركت هاي چيني در محيط غيرآبي كار 
كنند. محيط زيست در آن دخالتي نداشت.« او اضافه كرده 
بود: در آن مقطع توانس��تند مجوزي را از يكي از شوراهاي 
باالدستي امنيتي بگيرند كه اجازه اين كار را به آنها بدهد البته 
سازمان حفاظت محيط زيست كامال مخالف بود. از آن زمان 
درگيري بين سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نفت 
شروع شد و اين درگيري به قوه قضاييه كشيده و به حكم 
قضايي و باز ش��دن دريچه ها منجر شد. اين پيگيري هاي 

حقوقي در حدود يك سال و نيم به طول انجاميد.

     شركت هاي نفتي هيچ دخل و تصرفي 
در هورالعظيم ندارند

شركت مهندسي و توسعه نفت كه عمليات توسعه ميدان 
نفتي آزادگان شمالي و جنوبي توسط آن انجام مي گيرد 
پس از صحبت هاي الهيجان زاده اعالم كرد كه »نفت هيچ 
دخل و تصرفي در ح��وزه آب هورالعظيم ندارد و حق آبه 

تاالب بايد از كرخه رهاسازي شود؛ كمااينكه صنعت نفت 
مي تواند از حوزه تاالبي نيز همانند دريا نفت برداشت كند 
و بحث خش��كاندن هور به دليل اجراي پروژه هاي نفتي 
موضوعيت ندارد.« همچنين شركت ملي نفت ايران در 
گزارشي بدون اشاره به نقش تاسيسات نفتي و آثار مخرب 
آن بر اكوسيستم هاي تاالبي داليل اصلي تغيير در مساحت 
تاالب هورالعظيم را مواردي از جمله احداث سد و كانال در 
كشورهاي همسايه، تغييرات ناشي از جنگ تحميلي، قرار 
گرفتن استان خوزستان در منطقه بياباني و تاثير فرسايش 
بادي و شن روان بر ۷۰۰ هزار هكتار از اراضي، نداشتن طرح 
آمايش سرزمين و تغييركاربري اراضي، افزايش نرخ تبخير، 
ورود زه آب هاي شور و پساب هاي بهداشتي به تاالب، عدم 
توانايي تاالب در بازسازي و خودپااليي و كاهش بارش و 

رواناب هاي سطحي در منطقه و... عنوان كرده است.

     تنها يك دستگاه
 مقصر خشك شدن تاالب نيست

اميرزاده در اين باره مي گويد: وقتي وضعيت و مشكالت 
امروز تاالب هورالعظيم را مطرح مي كنيم نبايد فراموش 
كنيم كه اين يك موضوع چند عاملي است و مقصر دانستن 
تنها يك دستگاه يا عامل گام برداشتن در مسيري انحرافي 
است. تمام عوامل از جمله  پرداخت نشدن حق آبه، انجام 
فعاليت هاي عمراني تا خش��ك كردن تاالب به  منظور 
استخراج نفت به نوعي در وضعيت فعلي هورالعظيم نقش 
داشته اند.  او با اشاره به آثار مخربي كه شركت هاي نفتي 
بر تاالب هورالعظيم گذاشته اند، اظهار مي كند: اين تاالب 
يك هويت تحت عنوان »هورالعظيم« دارد اما شركت هاي 
نفتي زماني كه فعاليت هاي اكتشافي خود را در اين منطقه 
آغاز كردند عالوه بر تغيير ماهي��ت تاالب، حتي نام آن را 

ستاندند و نامي صنعتي )ميدان آزادگان( را بر آن نهادند.

      شركت هاي نفتي مهمانان بي آزاري 
براي تاالب هورالعظيم نبوده اند

اين كارش��ناس محي��ط زيس��ت برخ��الف ادعاهاي 
ش��ركت هاي نفت و  پيمانكاران اين ميدان نفتي درباره 
موضوعيت نداشتن خش��كاندن اين تاالب براي اجراي 
 پروژه هاي نفتي، تصريح مي كند كه مدارك خشك كردن 

بخش هايي از تاالب هورالعظيم جهت انجام فعاليت هاي 
نفتي موجود است. تاالب يك اكوسيستم يكپارچه است 
كه حجم آب و نيزارهاي اطرافش نيز در ميزان و سرعت 
تبخير آن اثر دارد. از اين رو وقتي اين اكوسيستم تقطيع و به 
حوضچه هاي كوچك و مجزايي تقسيم شود، آب با سرعت 
بيشتري تبخير مي شود و  پوشش گياهي از دست مي رود 
عالوه بر اين احداث جاده هاي دسترس��ي به تاسيسات 
نفتي هم به جهت تخريب اكوسيس��تم، ايجاد آلودگي، 
نابودي حيات وحشي كه در  پهنه هاي كوچك آبگيري 
شده زيست مي كنند فاجعه آفرين است. كافي است تنها 
يك روز به تاالب هورالعظيم سر بزنيد تا با حجم الشه هاي 
حيات وحشي كه در مسير اين جاده ها افتاده اند، مواجه 
شويد بنابراين شركت هاي نفتي مهمانان بي آزاري براي 
تاالب هورالعظيم نبوده اند چراكه هم مداخالت داشته و 
هم تغييراتي ايجاد كرده اند ك��ه عوارض و آلودگي هاي 

ناشي از آن همه بر وضعيت تاالب اثر گذشته است.

     ساكنان بومي حافظ تاالب 
منطقه را ترك كردند

اين عضو كارگروه آب ش��وراي هماهنگي ش��بكه ملي 
محيط زيس��ت و منابع طبيعي كش��ور اضافه مي كند: 
ت��االب هورالعظيم عالوه بر اينكه ي��ك  پهنه اكولوژيك 
است در گذشته يك سكونت گاه اجتماعي نيز به حساب 

مي آمد اما اكنون ديگر ساكنان بومي كه خود از اين تاالب 
حفاظت مي كردند، اين منطقه را ترك كرده اند. متاسفانه 
در دهه هاي گذش��ته در مقايس��ه بين فوايد اكولوژيك 
تاالب هورالعظيم با س��ود ش��ركت هاي نفتي، ما درآمد 
نفتي را انتخاب كرديم چراكه ارزيابي درس��تي از فوايد 
اكولوژيك اين تاالب نداش��تيم اما وضعيت امروز تاالب 
هورالعظيم،  پراكنش مردم اين منطقه و گرد و غبار حاصل 
از خشك شدن اين تاالب، همگي بيانگر اين است كه در 
دهه هاي گذشته در مقايسه و انتخاب خود اشتباه كرده  
بوديم. به گفته اين كارش��ناس محيط زيست، تاالب ها 
اكوسيستم هاي مفيدي هستند و حتي از جنگل هم در 
رتبه باالتري از لحاظ فوايد اكولوژيك قرار دارند اما در عين 
حال بسيار شكننده و آسيب پذير هستند بنابراين يك 
فشار غير متعارف به تاالب مي تواند منجر به فروپاشي آن 
شود. تصور نمي كنم كه فعاليت هاي نفتي و آلودگي نفتي 
ناشي از آن در اين تاالب راه جبراني داشته باشد چراكه به 
شخصه نمي توانم تصور كنم كه در تاالبي با آن ضخامت 
كم آب حوضچه هاي كوچكي ايجاد و آلودگي نفتي وارد آن 
شود و همچنان  پرندگان، آبزيان و  پوشش گياهي در اين 

اكوسيستم بتوانند به حيات خود ادامه دهند.

      شركت هاي نفتي اجازه پژوهش بدهند
او تصريح مي كند: اگر شركت هاي نفتي مدعي هستند 

ك��ه فعاليت هاي آنها آس��يبي به اكوسيس��تم تاالبي 
هورالعظي��م وارد نمي كند، اجازه دهند يك سلس��له 
 پژوهش ها و تحقيقات كامال بي طرفان��ه  در اين تاالب 
صورت گيرد تا مش��خص ش��ود طي ح��دود يك دهه 
گذشته كه استخراج نفت در اين تاالب انجام شده چه 
تعداد از گونه ها، آبزيان،  پرندگان و نيزار و جگن زارهاي 
)زيس��تگاه هاي طبيعي در مرداب ها و نواحي باتالقي 
كه  پوش��ش گياهي آن »جگن« اس��ت( اين منطقه از 
بين رفته اند. اميرزاده در  پايان با اشاره به اينكه سازمان 
حفاظت محيط زيست كليددار حفظ تنوع زيستي است، 
مي گويد: سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه حفظ 
تاالب هورالعظيم، گرفتن حق آبه اين تاالب و جلوگيري 
از فعاليت ها و مداخله هاي مخرب در اين اكوسيستم كه 
همگي جزو مس��ووليت ها و وظايف اين سازمان است، 
تعلل كرده اس��ت. هرچند همواره تراز قدرت به سمت 
وزارتخانه ها و سازمان هاي ديگري از جمله وزارت نيرو، 
وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت بوده است. حاكميت 
يا دولت س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت را عمال در 
اجراي نقش خود منفعل و آن را از بدنه كارشناسي تهي 
كرده است حتي زماني كه اين سازمان در زمينه برخي 
مشكالت زيس��ت محيطي انتقاداتي وارد مي كند اين 
سازمان وادار به گذشت از حق حاكميتي خود مي شود. 
در چنين شرايطي ديگر چيزي از تاالب باقي نمي ماند. 

گزارش

نفسهايهورالعظيمبهشمارهافتادهاست

حقآبهايكهپرداختنميشود

رويخطخبر

مشكالتثبتنامدرسامانهسيداكاملرفعنشده
طب��ق اع��الم س��ازمان پژوه��ش و 
برنامه ريزي آموزشي دانش آموزاني كه 
تاكنون و به هر علتي موفق نشده باشند 
ثبت س��فارش كتاب هاي درسي خود 
را انجام دهند تا ۳۱ ش��هريور براي اين 
كار فرصت دارند. حسن ملكي، رييس 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 
با اشاره به اينكه امسال توانستيم ۱۴۶ 

ميليون جلد كتاب درسي را در ۹۴۵ عنوان درسي 
در سطح كش��ور چاپ و توزيع كنيم اظهار كرد: در 
همين ايام توزيع كتب درس��ي به مدارس در حال 
انجام است و هر دانش آموزي به هر علتي موفق نشده 
باشد تاكنون ثبت سفارش انجام دهد تا ۳۱ شهريور 
فرصت دارد ثبت نام انجام دهد. هيچ دانش آموزي 
بدون كتاب نخواهد ماند. كتاب درس��ي جز از اين 
مسير به دست دانش آموزان نمي رسد و حتما بايد 

ثبت نام انجام شود.او درباره توزيع كتب 
درسي نيز گفت: در ميان پايه ها توزيع 
كتب درسي هيچ مشكلي وجود ندارد؛ 
امسال در يك ماه اخير با ثبت سفارش 
در پايه ه��اي انتقالي مواجه بوديم و در 
پايه دهم نيز ثبت سفارش و توزيع كتب 
درسي ش��كل عادي نداشتيم به دليل 
اينكه ثبت نام دانش آموزان در سامانه 
سيدا مشكل داشت اما اين مشكل تا حدود زيادي 
رفع ش��ده اس��ت. به گفته ملكي تاكنون در دوره 
ابتدايي ۹۶.۹۲ درصد، دوره اول متوسطه ۸۷.۲۲ 
درص��د، دوره دوم متوس��طه ۸۳.۰۷ درصد، ثبت 
سفارش كتب درسي داشته ايم و در مجموع ۹۱.۹۶ 
درصد ثبت سفارش صورت گرفته كه ۸۹.۹۸ درصد 
ثبت نام دانش آموزان بوده است، از اين آمار ۹ درصد 

دانش آموز هنوز ثبت سفارش نكرده اند.

بستريهايكروناهمچنانباالست
در ح��ال نزولي ش��دن ان��دك آمار 
هستيم ولي بايد منتظر باشيم تا در 
يك يا دو هفته آينده روند بس��تري 
هم كاهش يابد. رييس بيمارس��تان 
ش��هداي يافت آباد با بي��ان اينكه به 
نظر مي رس��د در تهران از قله پيك 
پنج��م عبور ك��رده باش��يم، گفت: 
خوش��بختانه بر اس��اس آمار و ارقام 

اعالمي از اس��تان ها اندكي از ميزان مراجعات و 
ورودي بيمارستان ها كاسته شده است؛ البته در 
بيمارستان ما همچنان موارد سرپايي و بستري 
قابل توجه است؛ ولي حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از 
ورودي ها كاهش پيدا كرده اس��ت اما همچنان 
بس��تري ها باال اس��ت. دكتر ج��الل نژادجواد 

با اش��اره ب��ه اينكه به نظر مي رس��د 
در ته��ران از قله پي��ك پنجم عبور 
كرده ايم، اظهار كرد: در حال نزولي 
شدن اندك آمار هس��تيم ولي بايد 
منتظر باش��يم تا در يك يا دو هفته 
آينده روند بستري هم كاهش يابد. 
او درباره احتمال بروز پيك شش��م 
كرونا، بيان كرد: آثار و شواهد جهش 
المبدا در كشورهاي ديگر مشاهده شده است. 
اگر مراقبت ها از مرزها و ورودي ها كافي نباشد 
و مبتاليان به نوع المبدا به كش��ور وارد شوند، 
قاعدتا ما هم درگير مي شويم و چون اطالعات در 
مورد جهش جديد ويروس خيلي دقيق نيست 

نمي دانيم تا چه حد مي تواند آسيب زا باشد.

شرايطنامطلوبشاغليندرآرامستانهايشهرهايكوچك
حقوق و مزاياي پرسنل آرامستان ها 
در كشور ثابت نيست و بسته به توان 
و پتانسيل سازمان هاي آرامستان ها 
اين موضوع متفاوت اس��ت. شايد در 
كالن شهرها اين عدد قابل قبول باشد 
اما شهرهايي كه از جمعيت كمتري 
برخوردارند و در زمره كالن ش��هرها 
نيس��تند ش��رايط مطلوبي را ندارند. 

سرپرست اتحاديه آرامس��تان هاي كشور گفت: 
در خصوص وضعيت حقوق و مزاياي شاغلين در 
آرامس��تان ها نكته اي كه بايد گفت اين است كه 
شرايط كار در آرامستان با هر جاي ديگري متفاوت 
است. در جامعه مشاغل سختي وجود دارد كه افراد 
به روال عادي در آنجا كار نمي كنند و آرامستان ها 

به دليل سروكارداشتن با مرگ يكي از 
آنها است و افراد شاغل در آرامستان ها 
هرچه نزديك تر با مس��ائل مرتبط با 
مرگ و مباشر با آن باشند، سختي كار 
بيشتر اس��ت. حجت االسالم حسين 
مهدوي دامغاني ادامه داد: اما از سويي 
افراد متكف��ل انجام ي��ك امر واجب 
كفايي هس��تند ول��ي در مقابل بايد 
گفت حق��وق و مزاياي اين افراد در كش��ور ثابت 
نيست و بس��ته به توان و پتانس��يل سازمان هاي 
آرامستان ها، اين موضوع متفاوت است. شايد در 
كالن شهرها اين عدد قابل قبول باشد اما شهرهايي 
كه از جمعيت كمتري برخوردار اس��ت و در زمره 

كالن شهرها نيستند، شرايط مطلوبي را ندارند.

رويداد

روند بيماري كرونا در كشور نزولي شده، اما مرگ هاي 
س��ه رقمي همچن��ان داغ ب��ر دلم��ان مي گذارد؛ 
موضوعي كه وزارت بهداش��تي ها علتش را ارتفاع 
بلند پيك پنجم مي دانند. كشورمان تاكنون چهار 
پيك س��همگين كرونا را گذرانده و حاال در گردنه 
گذر از پيك پنجم است. پيكي كه با دلتا كرونا آغاز 
شد و از تمامي خيزهاي كرونايي كشور قدرتمندتر 
بود. به طوري كه به سرعت در كشور گسترش يافت، 
ميزان همه گيري را افزايش داد، بيمارستان ها را پر 
و حتي با گذر از مرز ۷۰۰ مرگ روزانه، ركورد مرگ 

و مير كرونايي را پي درپي در كشور شكست.

      خيزهاي كرونا در كشور
بايد توجه كرد كه از اس��فند ۱۳۹۸ تاكنون خيزهاي 
مكرر كرونا را در كش��ور شاهد بوديم كه هر يك از آنها 
ويژگي هاي خاص خود را داش��ته اند. م��وج اول را در 
هجمه اول ويروس به كشورمان از زمان تاييد بيماري 
تا اواخر اسفند ماه ۹۸ شاهد بوديم. آن زمان به تدريج 
متوجه شديم كه با اس��تفاده از ماسك و رعايت چند 
راهكار بهداش��تي س��اده مي تواني��م در برابر ويروس 
چيني بايس��تيم. پيكي كه باالخره با آموزش و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي كاهشي شد و اين روند كاهشي 
تا اواخر ارديبهش��ت ماه ۹۹ ادامه داشت. با آرام شدن 
اوضاع اما، همه گمان كردند كه كرونا رخت بسته است؛ 
محدوديت ها برداشته شد، خيابان ها شلوغ شد و سفرها 
هم به راه. غافل از اينكه كرونا از همين عادي انگاري ها 
اس��تفاده و در جان ها رخنه كرد. پيك دوم بيماري از 
اواسط خرداد ۱۳۹۹ آغاز شد، تخت هاي بيمارستاني 
به تدريج پر شدند، آمارها افزايش يافت و عمدتا شاهد 
افزاي��ش ابتالهاي خانوادگي ناش��ي از افزايش رفت و 
آمدها بوديم. پيك س��وم كرونا با پاييز آمد؛ با ش��دت 

بيماري زايي و سرايت بيشتر. پيكي كه منجر به از بين 
رفتن روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ بيمار در كشور شد. طي پاييز 
و زمستان با تالش كادر بهداشت و درمان كشور و البته 
رعايت پروتكل ها از سوي مردم موج سوم بيماري نيز 
به تدريج فرو نشس��ت و وزير وقت بهداشت در ۱۶ دي 
ماه ۱۳۹۹ از دو رقمي ش��دن مرگ ه��اي كرونايي در 
كشور خبر داد، اما اين پايان ماجرا نبود؛ چراكه درست 
در همين روز وزير وقت بهداشت ورود گونه انگليسي 
كرونا به كشور را هم تاييد كرد و نسبت به خطرات آن 
هش��دار داد. ويروسي با قدرت س��رايت و انتشار چند 
برابري نسبت به كروناي ووهان. بنابراين كرونا طغيان 
چهارمش را در كشور رقم زد. موج چهارم كرونا از ابتداي 
شروعش توفاني عمل كرد؛ به طوري كه تنها طي چند 
روز تمام مراكز اس��تان ها را قرمز و بيمارس��تان ها را از 
بيماران بدحال كرونايي مملو كرد. با وجود گذش��ت 
چند هفته سخت و تلخ، پيك چهارم تاخت و تازش را 
ادامه داد و سر به نزول گذاشت؛ اما هنوز از شر مرگ هاي 
بيش از ۱۰۰ تايي آن آس��وده نشده بوديم كه كروناي 
هندي رخ نش��ان داد و كاهش توج��ه مردم به رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي به عنوان بازوي آن عمل كرد و 
پيك پنجم مهمان شوم ديگري براي ايران شد؛ پيكي 
كه هم از نظر قدرت سرايت و هم از لحاظ شدت بيماري 
بسيار سريع و شديد بود، بيمارستان ها، سردخانه ها و 
قبرستان ها را مملو از انسان هاي بي جان كرد و هنوز هم 
با وجود نزولي شدن روند بيماري در كشور، همچنان 
قدرتش را با مرگ هاي ۴۰۰ و ۵۰۰ تايي نشان مي دهد.

      سير نزولي »دلتا« 
بدون كاهش چشمگير مرگ ها

حاال به گفته وزارت بهداشتي ها، سير نزولي بيماري 
در كشور آغاز شده است و ش��هرها يك به يك در 

صف خروج از وضعيت قرمز كرونايي قرار گرفته اند؛ 
به طوري كه تعداد ش��هرهاي قرمز به ۱۶۸ ش��هر 
قرمز كاهش يافته و تعداد شهرهاي نارنجي ۲۰۹ 
شهر و شهرهاي زرد ۷۱ است. همچنين بر اساس 
اعالم وزارت بهداشت، در كش��ورمان از ۱۲ تا ۱۸ 
شهريور ماه مقارن با هفته ۸۱ اپيدمي، تعداد موارد 
مثبت شناسايي شده، ۱۵۶۰۷۹ مورد بوده است، 
همچنين تعداد موارد بستري جديد ۲۶۲۰۸ مورد 
بوده و متاسفانه طي اين مدت در كشور ۳۹۳۷ نفر 
جان باخته اند. بر اين اس��اس كاهش ۱۹ درصدي 
در تع��داد بيماران مثبت س��رپايي، كاهش ۱۵.۲ 
درصدي در تعداد بيماران بس��تري و كاهش ۷.۲ 
درصدي در تعداد بيماران فوت ش��ده را در هفته 

اخير نسبت به هفته ماقبل شاهد بوده ايم.
با اي��ن وجود بايد پرس��يد كه اوال چ��را همچنان 
مرگ هاي كرونايي كاهش نيافته و با وجود گذشت 
بيش از دو ماه از تاخت و تاز پنجمين پيك كرونا در 
كشور، همچنان شاهد مرگ هاي ۵۰۰ تايي هستيم 
و در عين حال چرا هنوز ميزان ابتالي روزانه اعداد 

و ارقام پنج رقمي به خود مي بيند؟
به هر حال بايد توجه كرد كه از ابتداي شيوع پيك 
پنجم در كش��ور، بارها و بارها از سوي متخصصين 
حوزه سالمت هش��دار داده شد كه قدرت سرايت 
ويروس دلتا چندين براب��ر بيش از كروناي ووهان 
اس��ت و قدرت بيماري زايي باالي��ي دارد. طبيعي 
اس��ت كه وقتي ميزان سرايت به ش��دت باال رود، 
تعداد مبتاليان افزايش يافته و بيمارستان ها مملو 
مي شوند. در نتيجه با توجه به محدوديت پرسنل و 
امكانات در بيمارستان ها نسبت به حجم بسيار زياد 
بيمار، كيفيت ارايه خدمت و مراقبت كاهش يافته 

و در نتيجه ممكن است ميزان مرگ باال مي رود.

مرگهاي۳رقميكروناتاكيادامهدارد؟
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