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افزايش نرخ ارز و كابينه ضعيف

گرفتاري ارز4200 توماني

بعد از معرفي وزراي پيشنهادي 
دول��ت س��يزدهم و ارائ��ه 
ديدگاه ه��اي مختل��ف درباره 
كيفيت تخصصي و توانايي هاي 
اعض��اي معرفي ش��ده، افكار 
عمومي و تحليلگران به دنبال 
رديابي ردپاي اي��ن تحركات 
سياسي و اقتصادي در نظامات 
كلي بازارها و شاخص هاي اقتصادي هستند. در اين ميان، 
افزايش قيمت دالر و س��اير ارزهاي خارجي طي روزهاي 
اخير برخي تحليلگران را بر آن داشت كه مشكالت بازار ارز 
كشور را ناشي از معرفي اعضاي غيرمتخصص در تركيب 
اقتصادي كابينه سيزدهم ارزيابي كنند. با اين توضيحات 
ذكر نكاتي در خصوص تركيب كابينه معرفي شده و كيفيت 
آنها ضروري به نظر مي رسد كه تالش مي كنم به بخشي از 
اين موضوعات اشاره كنم.  ادامه در صفحه 2

از زماني ك��ه موضوع ارز4200 
توماني در س��ال 97 در فضاي 
اقتصادي كش��ور مطرح شد، 
من از جمله اقتصادداناني بودم 
كه نسبت به تبعات خطرناك 
اين ارز در فض��اي اقتصادي و 
معيشتي كشور هشدار دادم و 
اش��اره كردم كه اين ارز فضاي 
سرشار از رانت، سوداگري و سودجويي در فضاي اقتصادي 
ايران ايجاد خواهد كرد. در همان زمان نيز تاكيد كردم كه 
تاثير اين ارز در معيشت مردم بسيار اندك خواهد بود و قادر 
نيست اهداف در نظر گرفته شده را تامين كند. ضمن اينكه 
هرگز مشخص نشد اين قيمت )4200توماني( مبتني بر 
چه المان هايي تعيين ش��ده و چرا 5500تومان يا 7700 
تومان و... در نظر گرفته نشد. بنابراين در وهله نخست، اصل 
ادامه در صفحه 3 استفاده از... 

مرتضي عزتي

آلبرت بغزيان

تحليل تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در تيرماه 1400

 رشد نرخ ارز، نقدينگي، پايه پولي در چهارماه 

يادداشت-8يادداشت-3

 حمايت مطلوب 
از بازار سرمايه

مردم بايد خودشان پلتفرم 
مورد نظرشان را انتخاب كنند

دولت سيزدهم نبايد مسيرهاي 
نادرست اقتصادي به خصوص 
قيمت گذاري دستوري كاالها 
و خدم��ات را در پيش بگيرد، 
چراك��ه اي��ن رويك��رد عالوه 
بر آس��يب ج��دي ب��ه صنايع 
مختلف كشور ازجمله خودرو، 
س��يمان، ف��والد و... ش��رايط 
مصرف كنندگان را نيز بهتر نمي كند. بايد موانع را از س��ر 
راه توليد برداش��ت و يكي از موانع، همين قيمت گذاري 
دستوري و بي انگيزگي توليدكنندگان است. براين اساس 
به هر ميزان كه تقويت توليد را در كش��ور ش��اهد باشيم، 
تنظيم بازارها نيز به شكل بهتر رقم مي خورد و با توجه به 
آنكه بازار سرمايه آينه بخش واقعي اقتصاد است، با رشد 
توليد، شرايط بورس نيز به مراتب بهتر خواهد شد. بورس 
كاال به عنوان يكي از اركان بازار سرمايه بايد ميزبان عرضه 
محصوالت مهم و مواد اوليه توليدي شركت هاي بورسي 
باشد تا شفافيت و رقابت جاي قيمت گذاري دولتي را بگيرد 
كه اين رويداد مي تواند از راه هاي اصلي پشتيباني از توليد 
باشد. تجربه قيمت گذاري دستوري در چند سال گذشته 
نشان مي دهد كه اين رويه نه تنها در كاهش التهاب هاي 
قيمتي و تنظيم بهينه بازار كمك كننده نبوده بلكه عمومًا 
به توزيع ران��ت و عدم بهره وري منجر ش��ده كه از دولت 
س��يزدهم اين انتظار مي رود كه سياست قيمت گذاري 
دستوري كاالها را با مكانيزم بورس كاال و انرژي جايگزين 
كند تا همه فعاليت ها بر اس��اس شفافيت و رقابت شكل 
گيرد. دراين بين دستورالعمل جديد سازمان بورس نيز مهم 
است. دستورالعمل جديد سازمان بورس براي عرضه اوليه 
شركت هاي پرريسك در چارچوب روش تركيبي را مي توان 
اقدام مثبتي در راستاي تسهيل ورود برخي شركت هاي نوپا 
و استارت آپي حوزه هاي مختلف در بازار سرمايه ارزيابي 
كرد. يكي از نگراني هايي كه در مورد اين نوع از شركت ها 
اعم از استارت آپي يا پروژه محور وجود دارد، ريسك باالي 
آنها براي سهامداران خرد است. از طرفي سهامداران خرد 
به صورت سنتي از هر عرضه اي كه نام عرضه اوليه بر آن باشد 
استقبال و بدون توجه به ريسك اقدام به خريد مي كنند. 
درحالي كه اين نوع از بازارها معموالً تخصصي است. از طريق 
دستورالعمل جديد تالش مي شود تا بخشي از اين عرضه ها 
به صندوق ها داده شود و صندوق ها به نيابت از يونيت داران 
خود سهامدار اين شركت ها باشند؛ زيرا عموماً صندوق هاي 
س��هامي ابعاد بزرگي دارند و حضور اين سهام در پرتفوي 
آنها تأثير زيادي روي ريسك صندوق هاي سرمايه گذاري 
ندارد اما مي تواند براي افراد حقيقي از ريسك هاي بااليي 
برخوردار باشد. مساله ديگري كه ما در سال گذشته و در اوج 
بازار شاهد آن بوده ايم ورود تعداد زياد و ميليوني سهامداران 
در عرضه هاي اوليه عمومي بوده است. حتي روز چهارشنبه 
هفته گذشته هم كه شركت مديريت صندوق بازنشستگي 
كشوري عرضه اوليه شد، تقريباً دو ميليون و ۸00 هزار نفر 
ادامه در صفحه 2 در آن مشاركت كردند.  

اگر ط��رح صيان��ت از حقوق 
كارب��ران اينترن��ت به همين 
شكل اجرا ش��ود، در قدم اول 
براي  كس��ب  و  كار ه��اي خرد 
از جمل��ه كس��ب  و كاره��اي 
اينستاگرامي مش��كل ايجاد 
خواهد شد. طراحان طرح در 
كالب ه��اوس و توييتر مدعي 
ش��ده اند كه قرار نيست اينستاگرام بس��ته شود، چون 
مشابه داخلي ندارد، اما برخالف ادعاي آنها سرويس هايي 
كه بتوان گفت مشابه اينس��تاگرام است در حال حاضر 
فعال هستند و بر همين اساس مي توانند طبق طرح، از 
اينس��تاگرام بخواهند با ايران قرارداد ببندد و در صورت 
پذيرفته نشدن درخواست، كميسيون اختيار دستور فيلتر 
شدن اينستاگرام يا محدود كردن پهناي باند آن را دارد 
كه اگر بدتر از فيلتر نباشد، مشابه آن است. در صورت پيش 
رفتن روند ياد شده، صاحبان  كسب  و  كار ها آواره مي شوند. 
بايد در اين باره صحبت شود كه چرا مردم از سرويس هاي 
مش��ابه پلتفرم هاي خارجي اس��تفاده نمي كنند؟ اول 
اينكه در تجربه قطعي اينترنت در سال ۱۳9۸، پلتفرم ها 
نتوانستند ترافيك را تحمل كنند و بعضا از دسترس خارج 
مي شدند. ضمن اينكه مردم، برخي از پلتفرم هاي ايراني را 
به بعضي از نهادها منتسب مي دانند، اما مثال از تاكسي هاي 
اينترنتي استفاده مي كنند، چرا كه سرويس هاي خوبي 
ارايه مي دهند. از طرف ديگر مسووالن مي خواهند ظرف ۸ 
ماه پلتفرم ايراني مشابه اينستاگرام را فعال و رايج كنند كه 
امكان آن نيست و قطعا كيفيت خوبي نخواهد داشت. در 
حالي كه ممكن است با گذشت زمان اگر پلتفرمي خدمات 
خوبي ارائه بدهد، مردم از آن استقبال كنند؛ همان طور كه 
در حال حاضر از برخي از اپليكيشن هاي مسيريابي داخلي 
استقبال شده است. بيش از 40 ميليون كاربر اينستاگرام 
در ايران هستند و در آن صورت، تكليف مردمي كه در اين 
شرايط اقتصادي به اينس��تاگرام پناه آورده اند چيست؟ 
بس��ياري از مردم در حال حاضر راه ديگري براي معاش 
ندارند و مسووالن بايد پاسخ بدهند كه مي خواهند براي 
اين افراد چه كنند و اين افراد بعد از قطع شدن اينستاگرام 
بايد به كجا بروند؟ در قدم بعدي وب سايت ها نيز به مشكل 
برمي خورند. چ��را كه خيلي از ورودي ها از ش��بكه هاي 
اجتماعي و اينستاگرام اس��ت كه اگر اينها محدود شود، 
ترافيك كم و سرمايه گذاري سال هاي گذشته از بين خواهد 
رفت. ما سينه چاك خارجي ها نيستيم، اما در اين شرايط 
اقتصادي اين طرح، بدترين طرح است. طرح حكمراني بر 
فضاي مجازي خوب است، اما اين طرح بايد اصالح شود. 
براي حكمراني بر فضاي مجازي بدون ايجاد محدوديت 
ب��راي مردم و اينكه با روح و روان آنها بازي ش��ود، بايد در 
يك بازه زماني مناسب از پلتفرم هاي داخلي حمايت كنند. 
براي مثال مي خواهند به جاي گوگل، موتور جست وجوي 
ادامه در صفحه 3 داخلي را قرار دهند كه... 

خبر آخر

سقوط مزارشريف
خبرهاي تلخي از افغانستان مي رسد. پس از سقوط هرات 
و قندهار اين بار نوبت واليت بزرگ شمال افغانستان رسيد 
مزارشريف مركز واليت بلخ توسط طالبان سقوط كرد. از 
وضعيت مارشال عبدالرشيد دوستم و عطامحمد نور كه 
رهبري جنگ را در اين ش��هر برعهده داشتند، اطالعات 
دقيقي در دست نيست. گفته مي شود طالبان اكنون بر 90 
درصد افغانستان تسلط يافته است. اين گزارش ها حاكي 
است طالبان وارد مزار شريف شده است و زندان اين شهر 
را تصرف كرده است  تنها كابل و واليات همجوار در كنترل 
دولت افغانستان است.  در رويدادي ديگر سي بي اس خبر 
داد اغلب ديپلمات هاي امريكايي طي ۳6 س��اعت آينده 
كابل را ترك مي كنند. شبكه سي بي اس امريكا گزارش داد 
كه واشنگتن درصدد است كه اغلب كارمندان سفارت خود 

در كابل را طي ۳6 ساعت آينده از اين كشور خارج كند.
نفراتي كه انتظار م��ي رود در كابل باقي بمانند عبارتند از 
س��فير، تعدادي از نيروهاي امنيتي و مهندسين ناظر بر 

امحاي مواد و اسناد حساس در سفارت.
شهر ميمنه افغانستان نيز سقوط كرد. رسانه هاي افغانستان 
ش��امگاه ديروز شنبه گزارش دادند كه شهر ميمنه پس از 
درگيري شديد بعدازظهر امروز به طور كامل به دست گروه 
طالبان افتاده است. ذبيح اهلل مجاهد سخنگوي گروه طالبان 

نيز با توييتي اعالم كرد كه تمام نيروهاي دولتي و مقامات 
اين استان به طالبان تسليم شدند و سالح و مهمات زيادي 
نيز به دست طالبان افتاده است. شهر ميمنه پس از سقوط 
مراكز استان هاي پكتيا، پكتيكا و كنر چهارمين استان است 

كه از صبح ديروز تاكنون به دست گروه طالبان مي افتد. 

   طالبان در حال فشار به غني براي استعفا است
عادله راز، سفير افغانستان در امريكا مي گويد: گروه طالبان 
در حال فشار بر اش��رف غني رييس جمهوري اين كشور 
براي استعفا از سمت خود است. دولت در حال تالش براي 
دستيابي به يك توافق جهت پايان خشونت هاست.  دولت 
افغانستان براي مذاكره با نمايندگان طالبان يك هيات به 
دوحه قطر فرستاده است تا پس از خروج امريكا از افغانستان، 
اين گروه به شهرهاي بزرگ اين كشور حمله نكند.  گروه 
طالبان اي��ن مذاكرات را جدي نگرفت��ه و در ميان خروج 
نيروهاي امريكايي، به حمالت خود ادامه داده و اين امر باعث 
كشته شدن افراد غير نظامي شده است.  نيروهاي امنيتي 
افغانستان به سختي در حال مبارزه با طالبان هستند اما اين 
تالش ها هيچ فايده اي ندارد.  امريكايي ها در جنگ رواني نيز 
شكست خورده اند. مردم در افغانستان فكر مي كنند امريكا 

آنها را رها كرده است. 

همايون دارابي

يادداشت روز

روايت هاي تلخ افغانستان
نخست( وقتي كه قرارداد دوحه 
در مذاكرات بين امريكا و طالبان 
در 2020 ب��ا موض��وع خ��روج 
نيروهاي امريكا از افغانس��تان 
نهايي ش��د، يكي از موارد مهم 
توافقنام��ه مبتني ب��ر اين بود 
كه بخش��ي از مناطق و واليات 
افغانس��تان در اختي��ار دولت 
مركزي افغانستان و س��اير بخش ها در اختيار طالبان قرار 
بگيرد تا توازني در اين حوزه ايجاد شود. در آن زمان موازنه 
بين دولت و طالبان به نفع دولت مركزي جريان داشت، اما با 
استنكاف دولت مركزي از مذاكره و توافق با طالبان، اين گروه 
برنامه ريزي براي تسلط بر كل افغانستان را در دستور كار قرار 
داد. خروج اياالت متحده به اين شكل و شمايل و آزادسازي 
زندانيان طالبان توسط آمريكا از يك طرف روحيه طالبان را 
افزايش داد و از سوي ديگر روحيه نيروهاي دولت مركزي را از 
ميان برد تا جايي كه امروز طالبان بعد از فتح هرات، قندهار و... 
مزارشريف را نيز به تسلط خود درآورده است. در اين شرايط 
افكار عمومي ايران به دنبال آگاهي از راهكارهايي است كه 
ايران از طريق آن مي تواند به مردم افغانستان كمك كند. 
بايد ديد مهم ترين راهكارها براي حمايت از مردم افغانستان 

از منظر ايرانيان چيست؟  دوم( ايران به طور طبيعي ارتباطات 
خود را با دولت مستقر در كابل خواهد داشت و دولت مستقر 
در كابل را به رسميت خواهد شناخت. اما در عين حال ايران 
با همه گروه هاي تاثيرگذار در اين كش��ور نيز ارتباط دارد. 
فرقي ندارد اين گروه ها پشتون باشند، يا گروه هاي سني، 
يا تاجيك، ازبك و... طالبان هم بخش��ي از واقعيات موجود 
در افغانستان هس��تند كه ايران تالش مي كند، تحركات 
اين گروه را به نفع مردم افغانستان ساماندهي كند. ايران 
همواره عالقه مند است تا افغانستان داراي ثبات باشد و از 
بي ثباتي در اين كشور جلوگيري مي كند. از سوي ديگر 
هر گروهي كه قرار است در اين كشور سكان هدايت را به 
دست بگيرد، بايد مورد حمايت مردم افغانستان باشند، نه 
قدرت هاي خارجي. يعني ايران، مردم را داراي صالحيت 
براي تشكيل حكومت مي داند نه همسايگان و نه قدرت هاي 
فرامنطقه اي. از منظر ايران حكومتي كه مبتني بر قدرت 
كشور هاي خارجي روي كار بيايد، قادر نخواهد بود ثبات 
الزم را در بلندمدت در اين كشور ايجاد كند. اين صالحيت 
هم وقتي ايجاد مي ش��ود كه يك انسجام سياسي ميان 
گروه هاي مختلف اثرگذار در اين كش��ور ايجاد شود. اگر 
اين انسجام وجود نداشته باشد، كشورهاي خارجي در اين 
ادامه در صفحه 2 سرزمين تاثيرگذار خواهند شد.  

محسن روحي صفت
رضا الفت نسب

 زاكاني: 
 براي برداشتن بار سنگين تهران 
از دوش دولت تالش مي كنم

 خبر آخر: 
طالبان در حال فشار 

به اشرف غني براي استعفا است

 ستاد ملي كرونا 
با تعطيلي 5 روزه كشور موافقت كرد

 اعالم قرنطينه سودي ندارد
اجراي آن مهم است

رييسي در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا :

 خريد ۳0 ميليون ُدز واكسن
 قطعي شده است

راي مجلس 
شهرداري زاكاني

صفحه 5 همين صفحه    

 سقوط 
مزار شريف

سفر به سالمت!

 در تيرماه سال جاري متاثر از تغيير انتظارات فعاالن اقتصادي 
نسبت به تحوالت سياست خارجي )روند مذاكرات احياي 
برجام(، متوسط نرخ دالر در بازار آزاد نسبت به خردادماه با 

افزايش همراه بوده است. با اين حال به رغم افزايش نرخ دالر 
در نيمه ابتدايي تيرماه، از اواسط اين ماه قيمت دالر در بازار 
آزاد به تدريج با كاهش همراه گرديد و از حدود 250.۸ هزار 

ريال )حداكثر قيمت تيرماه( ب��ه 242.5 هزار ريال در روز 
پاياني تيرماه ۱400رسيد. در تيرماه ۱400 بانك مركزي 
در راستاي هدف كنترل نرخ تورم با استفاده از ابزارهاي خود 

از جمله سپرده گذاري قاعده مند بانك ها نزد بانك مركزي 
و توافق بازخريد معكوس، منابع مازاد در بازار بين بانكي را تا 
صفحه 2 را بخوانيد حد امكان جمع آوري نمود.   

»تعادل« دستورالعمل جديد عرضه 
اوليه شركت ها را بررسي مي كند

قطعي برق توليد  را كاهش داد!

س��ازمان بورس دس��تورالعمل جديدي را براي 
عرضه اوليه ش��ركت ها در بازار س��رمايه تعريف 
كرده اس��ت كه بر اس��اس اين موض��وع نه تنها 
فرآيند پذيرش ش��ركت هاي پرريسك در بازار 
تسهيل شده بلكه اگر هيئت پذيرش، شركتي را 
پرريسك محسوب كند، عرضه اوليه آن مي تواند 
به روش تركيبي و تنها به سرمايه گذاران حرفه اي 
واجد شرايط محدود شود.  بدين ترتيب ريسك 
صفحه 4 را بخوانيد معامالت ثانويه براي...  

درحال حاضر بازار لوازم خانگي بنا به گفته فعاالن 
بازار در ركود مطلق به سر مي برد به نحوي كه اكثر 
فروشندگان براي فروش محصوالت خود اقدام به 
ارايه جش��نواره هاي مختلف و حتي تخفيف هايي 
كرده اند ولي هنوز مش��تري رغبتي به خريد لوازم 
خانگي ن��دارد. در همين حال بررس��ي ها نش��ان 
مي دهد، قطع برق هم توليد لوازم خانگي را كم كرد 
و هم مراجعات مردم براي تعمير لوازم برقي را زياد 
صفحه 7 را بخوانيد كرد. ..  

ريسك 
معامالت بورسي 
كاهش مي يابد؟

 بازار 
لوازم خانگي 
بدون مشتري 

2 و 8 

يادداشت-7يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4

 روش هاي 
رونق معامالت

 بورس دوباره جان 
مي گيرد؟

دالالن نگران سودي كه ديگر 
در جيب شان نمي رود

وزير جديد بايد نگاه كامال 
علمي داشته باشد

دس��تورالعمل جدي��د ابالغ 
شده از سوي سازمان بورس 
بازارگردان��ي  در زمين��ه 
ش��ركت ها، ب��ه وضعي��ت 
نقدشوندگي سهام شركت ها، 
نبود صف هاي خريد و فروش 
طوالني و توس��عه معامالت 
بازار سرمايه كمك مي كند. 
تا امروز روند طي ش��ده براي اخذ مج��وز بازارگرداني 
از طريق س��ازمان بورس طوالني ب��ود، در حالي كه با 
دس��تورالعمل جديد اين وظيفه به بورس و فرابورس 
محول ش��د و س��ازمان بورس با تصميم جديد روند 
صدور بازارگرداني را تسريع كرده است. وهله نخست 
بايد بورس و فرابورس درجه نقدش��وندگي هر سهم را 
اعالم كنن��د كه اين موضوع عاملي بس��يار مهم براي 
خريد سهم تلقي مي شود زيرا هر سهمي كه از درجه 
نقدش��وندگي بااليي برخوردار باش��د در آينده هيچ 
دغدغ��ه اي براي فروش آن وجود ندارد. ش��ركتي كه 
از درجه نقدش��وندگي پاييني برخوردار است به طور 
حتم بايد داراي بازارگردان باشد تا سهامدار در آينده 
براي فروش آن دچار مش��كل نش��ود كه به طور حتم 
دستورالعمل جديد مي تواند كمك كننده در وضعيت 
ادامه در صفحه 2 نقدشوندگي شركت ها باشد.  

بازار داغ كرون��ا در ايران اجازه  
خودنمايي به خبرهاي اقتصادي 
ب��ورس را نمي ده��د، اميد در 
كش��ور به مرزه��اي جديدي 
رسيده بدين صورت كه بيشتر 
افراد به دنبال واكس��ينه شدن 
بع��د از پرداخت��ن به مس��ائل 
اقتصادي هستند.  در گشت و 
گذار كه در تحوالت هفته گذش��ته بورس شاهد بوده ايم 
ميزان رش��د نس��بي بوده و حجم معام��الت در برخي از 
س��هام هايي كه قدرت رشد دارند باال رفته است. اميد اين 
است كه در درازمدت رشد بازار را بايد شاهد بود. البته اين 
در حالي اس��ت كه دولت جديد كه به تازگي مستقر شده 
و كابينه وزارتخانه را در حال معرفي و حواش��ي كه در پي 
شبكه هاي اجتماعي را فرا گرفته است. در پي ورود دولت 
جديد و به روي كار آمدن وزيران تازه وارد بايد ديد تصميم 
براي انتصاب رياست سازمان بورس به كجا مي انجامد. در 
همين حال گمانه زني ها بر اين است كه انتخاب ها به رشد 
بازار كمك شاياني خواهد كرد و در دوره بلندمدت نيز رشد 
بازارسرمايه از ميزان تورم ايجادي در كشور بهتر بوده و يكي 
از مناسب ترين سرمايه گذاري در اين بازار خواهد بود. در 
بازارهايي همچون ارز ديجيتال هم رشدي پس از سقوط 
ادامه در صفحه 2 چند هفته اي داشته و...  

از خردادماه ب��ا تصميم برخي 
مجموعه هاي بزرگ سيماني، 
عرضه س��يمان در بورس كاال 
آغاز ش��د يعني همان اتفاقي 
كه بس��ياري از كارشناسان و 
صاحب نظران، سال ها بود كه 
براي تحققش تالش مي كردند.

در تيرم��اه يك��ي ديگ��ر از 
هلدينگ هاي بزرگ س��يماني كش��ور، آستين هايش را 
باال زد تا به بورس كاال ورود كند. اين اتفاق همزمان ش��د 
با قطعي هاي با برنامه و بي برنامه برق در كشور كه صداي 
همه را درآورد. نتيجه اعتراض به قطعي برق به ضرر صنايع 
فوالدي و س��يماني تمام ش��د. يعني قرار شد برق اين دو 
صنعت قطع شود تا برق مسكوني ها وصل شود كه البته 
بهانه اي بيش نبود چون همچنان برق مسكوني ها و مغازه ها 
و بيمارستان ها قطع مي شود! جواب بي كفايتي وزارت نيرو 
در سال هاي گذش��ته و نبود آينده نگري در توانير را بايد 
صنايع فوالد و سيمان مي دادند. متأسفانه قطع برق صنعت 
سيمان همزمان باعرضه محصول اين صنعت در بورس كاال، 
راه را براي دالالن و برخي وابستگانشان در صنوف باز كرد تا 
هم قيمت ها را در بازار افزايش دهند و هم بورس كاال را دليل 
كمبود سيمان و افزايش قيمت بدانند. حال اينكه كمي تفكر 
ادامه در صفحه 3 الزم است تا... 

در مورد وزير پيشنهادي وزارت 
بهداش��ت و درمان ش��ناخت 
كافي و دقيقي ندارم، مس��اله 
االن ش��خص نيس��ت، مساله 
عملكردي است كه بايد اصالح 
ش��ود ت��ا بتوانيم به ش��رايط 
مناسب تري دست پيدا كنيم، 
آنچه امروز ش��اهد آن هستيم 
نتيجه تصميم هاي نادرستي بوده كه اعمال شده است. 
وزير بعدي بهداش��ت و درمان هر كسي باشد بايد به اين 
حوزه نگاه كامال علمي داش��ته و از نظ��رات افراد علمي 
استفاده كند. اينكه ايشان از كساني هستند كه زير نامه 
عدم ورود واكسن به كشور را امضا كرده اند، نظري است 
كه شايد آن زمان داشته اند و در حال حاضر و با توجه به 
ش��رايط موجود اميدوارم تغيير رويه بدهند. مساله اين 
است كه ما بايد با توجه به واريانت هاي موجود در كشور 
به راهكارهاي غير درماني براي مقابله با اين بيماري روي 
بياوريم كه مهم ترين آن واكسيناسيون سراسري است، تا 
زماني كه اين اتفاق رخ ندهد، ما همچنان بايد شاهد ورود 
موج هاي تازه به كشور باشيم و متاسفانه نخواهيم توانست 
آمار ابتال و مرگ و مير را كنترل كنيم.وزير بهداشت جديد 
بايد به تمام اين مسائل با ديدي باز و البته كارشناسانه نگاه 
ادامه در صفحه 8 كند... 

عليرضا ناجيمحمدعلي رفيعيحامد علي محمداحمد اشتياقي



گروه بانك و بيمه |
 در تيرماه س��ال جاري متاثر از تغيير انتظ��ارات فعاالن 
اقتصادي نس��بت به تحوالت سياس��ت خارج��ي )روند 
مذاكرات احياي برجام(، متوسط نرخ دالر در بازار آزاد نسبت 
به خردادماه با افزايش همراه بوده است. با اين حال به رغم 
افزايش نرخ دالر در نيمه ابتدايي تيرماه، از اواسط اين ماه 
قيمت دالر در بازار آزاد به تدريج با كاهش همراه گرديد و از 
حدود ۲50.8 هزار ريال )حداكثر قيمت تيرماه( به ۲۴۲.5 
هزار ريال در روز پاياني تيرماه 1۴00رسيد. در تيرماه 1۴00 
بانك مركزي در راستاي هدف كنترل نرخ تورم با استفاده از 
ابزارهاي خود از جمله سپرده گذاري قاعده مند بانك ها نزد 
بانك مركزي و توافق بازخريد معكوس، منابع مازاد در بازار 

بين بانكي را تا حد امكان جمع آوري نمود. 
يادآور مي ش��ود، اين امر در حالي تحق��ق يافت كه بانك 
مركزي در دوره مورد بررسي هيچ گونه دخالت مستقيمي 
در بازار بين بانكي انجام نداد. اين مساله به معناي اصالح 
ارتباط ميان بانك مركزي با بانك ه��ا در بازار بين بانكي 
بوده به طوري كه در حال حاضر بانك هاي داراي كس��ري 
منابع تنها مي توانند با توثي��ق اوراق مالي دولت و در نرخ 
س��قف داالن از اين منابع اس��تفاده كنند )اعتبارگيري 
قاعده من��د( كه اي��ن امر موجب بهبود نس��بي مديريت 
نقدينگي در اين بانك ها شده است.نرخ بازده اسناد خزانه 
اسالمي در سررس��يدهاي يك، دو و سه ساله، در تيرماه 
1۴00 روندي كاهش��ي را تجربه ك��رد؛ به نحوي كه نرخ 
بازده اسناد با سررسيدهاي يك ساله و دوساله در اين ماه با 
كاهشي به ترتيب معادل 0.37 و 0.61 واحد درصد نسبت 
 به ماه قبل، به ترتيب به ۲1.7۲ و ۲1.8۲ درصد رس��يد . 
الزم به ذكر اس��ت همگرايي اين نرخ ها در چهار ماه اخير 
مي تواند بيانگر تعديل نسبي انتظارات تورمي در شرايط 
كنوني باشد. نكته ديگر در خصوص روند حركتي نرخ سود 
بازار بين بانكي و بازدهي اوراق خزانه اسالمي اين است كه 
با توجه به كم عمق ب��ودن بازار ثانويه و همچنين منفك 
بودن نسبي اين دو بازار از يكديگر، در برخي بازه هاي زماني 
)سررسيد( اين دو نرخ ممكن است روندهاي متفاوتي از 
يكديگر را تجربه كنند. بر اساس ارقام موجود، رشد نقدينگي 
و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان تيرماه 1۴00 به 
ترتيب به 39.۴ درصد و ۴۲.6 درصد رسيد. الزم به توضيح 
است، رشد باالي پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان 
تيرماه 1۴00، عمدت��ًا به دليل كاهش پايه پولي در پايان 
تيرماه 1399 نسبت به ماه قبل از آن )5.3 درصد كاهش( 
بوده است. كاهش مذكور عمدتاً به دليل افزايش سپرده هاي 
دولت نزد بانك مركزي به دنبال فروش اوراق بدهي دولت 
رخ داده بود. همچنين، حجم نقدينگي در پايان تيرماه سال 
1۴00 نسبت به پايان سال 1399 معادل 9.9 درصد رشد 
نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره 
مشابه سال قبل )10.8 درصد( به ميزان 0.9 واحد درصد 
كاهش يافته است. از سوي ديگر، پايه پولي در پايان تير ماه 
1۴00 نسبت به پايان سال 1399 معادل 1۲.8 درصد رشد 
نشان مي دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره 
مشابه سال قبل )۲.8 درصد( به ميزان 10.0 واحد درصد 
افزايش يافته است. افزايش رشد پايه پولي در تيرماه 1۴00 
نسبت به پايان س��ال 1399 عمدتا به دليل استفاده از 
وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز 
اس��تفاده از آن )از 3 درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه 
مورخ 1۴00.3.۲6 هيات وزيران( و همچنين پرداخت 
33.۴ هزار ميليارد ريال تنخواه به سازمان هدفمندسازي 
بودجه س��ال 1۴00 كل كش��ور به منظور پرداخت به 
شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد 
تضميني گندم بوده است. الزم به ذكر است كه در دوره 

مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذكور با استفاده 
از ابزار توافق بازخريد معكوس خنثي شده است. 

همچنين، در پايان تيرماه س��ال 1۴00، ضريب فزاينده 
نقدينگي به رقم 7.383 رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده 
نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، ۲.5 درصد كاهش 
يافت كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1399، )معادل 
7.8 درصد(، 10.3 واحد درصد كاهش نشان مي دهد. دليل 
اصلي كاهش ضريب فزاينده نقدينگ��ي در پايان تيرماه 
1۴00 نسبت به پايان سال 1399، ناشي از افزايش ذخاير 
اضافي بانك ها در پايان تيرماه 1۴00 نسبت به پايان سال 
1399 )افزايش نسبت ذخاير اضافي بانك ها به كل سپرده ها 
از 0.0089 در پايان سال 1399 به 0.01۲8 در پايان تيرماه 
1۴00( بوده است. به طوري كه حجم ذخاير اضافي بانك ها 
از 30۴.1 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1399 به ۴81.0 
هزار ميليارد ريال در پايان تيرماه 1۴00 رسيده كه عمدتًا 
ناشي از تزريق وجوه دولتي )استفاده از تنخواه گردان خزانه 
و تنخواه مربوط به سازمان هدفمندسازي يارانه ها در سال 
1۴00( به بازار پول بوده است.در چند ماه اخير همگام با 
تغييرات رخ داده در شرايط بين المللي و اصالح انتظارات 
فعاالن اقتصادي نشانه هاي خوبي از كاهش انتظارات تورمي 
و به تبع آن كاهش سياليت پول نمايان شده است. بررسي 
رشد اجزاي نقدينگي نشان مي دهد كه رشد دوازده ماهه 
پول از 61.7 درصد در پايان سال 1399 به 3۴.9 درصد در 
پايان تير ماه سال 1۴00 كاهش يافته كه حاكي از تقويت 
ماندگاري سپرده ها و استقبال بيش��تر از سپرده گذاري 
بلندمدت در بانك ها مي باش��د. انتظار م��ي رود با اعمال 
سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانك ها، روند 
بهبود كنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم 
يافته و اقدامات بانك مركزي در راستاي حفظ ارزش پول 
ملي )ثبات قيمت ها( با موفقيت بيشتري همراه گردد.  در 
تير  ماه 1۴00 با هدف مديريت نقدينگي بازار بين بانكي 
ريالي، بانك مركزي در تعامل با بانك ها اقدامات اعتباري 
زير را انجام داد: انجام عملي��ات بازار باز مجموعًا به ارزش 
197 هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد معكوس 

با سررسيدهاي 7 روزه )مانده توافق بازخريد معكوس از 
محل عمليات بازار باز در پاي��ان تيرماه معادل 30.1 هزار 
ميليارد ريال بوده است( . استفاده بانك ها از اعتبارگيري 
در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري جمعا 
با حج��م 75۴.3 هزار ميليارد ري��ال )مانده اعتبارگيري 
قاعده مند در پايان تيرماه معادل 1۲9.9 هزار ميليارد ريال 
بوده اس��ت( .  در چهارماهه نخست سال جاري حدود 15 
ميليارد دالر ارز براي واردات مورد نياز اقتصاد كشور تامين 
گرديد كه از اين ميزان، حدود ۴.6 ميليارد دالر با نرخ بانكي 
)۴۲00 تومان( در راستاي واردات كاالهاي اساسي، دارو و 
تجهيزات پزشكي اختصاص يافت.  بر اساس اعالم وزارت 
امور اقتصادي و دارايي، كارگزاري اين بانك تا پايان تير ماه 
سال جاري، هشت مرحله حراج اوراق مالي اسالمي دولتي 
برگزار نمود كه در مجموع، ۴9.6 هزار ميليارد ريال اوراق 
مالي اسالمي دولتي توسط بانك ها و ساير سرمايه گذاران 
خريداري شد )در تيرماه سال جاري، طي برگزاري چهار 
مرحله حراج اوراق مالي اسالمي دولتي، ۲3.6 هزار ميليارد 
ريال اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك ها )91 درصد( 

و ساير سرمايه گذاران )9 درصد( خريداري شد .
 با توجه به كاهش انتظارات تورمي و لذا كاسته شدن از شدت 
منفي بودن نرخ سود حقيقي، فعال ضرورتي براي تغيير نرخ 
سود سياستي ديده نشده است، اما چنانچه تحوالت قيمت 
دارايي ها نشانه اي از افزايش انتظارات تورمي باشد و روند 
نزولي نرخ سود بازار بين بانكي تداوم يابد، ممكن است اعمال 
برخي تغييرات در داالن نرخ سود ضرورت يابد.بانك مركزي 
از سال گذش��ته با هدف جهت دهي صحيح به انتظارات 
تورمي و تحقق اهداف بانك مركزي در راستاي حفظ ارزش 
پول ملي و مساعدت به رشد اقتصادي، اقدام به ارايه منظم 
روند ماهانه تحوالت اقتصادي و اقدامات سياس��تي خود 
نموده است. بر اين اساس، خالصه اي از مجموعه تحوالت 
اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در راستاي دستيابي 
به اه��داف و ماموريت هاي ياد ش��ده در تيرماه 1۴00 به 
شرح ذيل ارايه مي شود.بررسي روند شاخص بهاي كاال و 
خدمات مصرفي حاكي از آن است كه هرچند تورم ماهانه 

و نقطه به نقطه شاخص بهاي كاالها و خدمات مصرفي در 
تيرماه نسبت به ماه گذشته با كاهش همراه بوده است، ليكن 
همچنان نرخ تورم در س��طوح بااليي قرار دارد. گروه هاي 
»كاال و خدمات متفرقه «،»پوشاك و كفش «، »خوراكي ها 
و آشاميدني ها « و »بهداشت و درمان« بيشترين كاهش در 
تورم ماهانه را تجربه كرده اند. بررسي تورم ماهانه به تفكيك 
گروه هاي اختصاصي كاال و خدمت نشان مي دهد كه در 
اين ماه اگرچه اقالم كااليي عمدت��اً از محل »خوراكي ها 
و آشاميدني ها« س��هم عمده اي از تورم ماهانه را به خود 
اختصاص داده اند؛ اما گروه هاي »تفريح و امور فرهنگي «، 
»مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت ها « و»بهداشت و 
درمان« عمدتاً متاثر از اقالم خدمتي، با بيشترين تورم ماهانه 
مواجه بوده اند. بر اساس آخرين اطالعات رسمي منتشره از 
سوي گمرك ج.ا. ايران، طي سه ماهه نخست سال 1۴00 
تراز بازرگاني گمركي مثبت بوده است. در اين دوره ارزش 
ص��ادرات گمركي در حدود 10.7 ميلي��ارد دالر بوده كه 
مويد افزايش قابل توجه 69.۲ درصدي در مقايسه با مدت 
مشابه سال 1399 است. ضمن آنكه ارزش واردات گمركي 
در دوره مزبور در حدود 10.5 ميليارد دالر بوده كه حاكي از 
افزايش 37.5 درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 
است. الزم به ذكر است كه براساس اعالم رييس كل گمرك 
ايران حجم صادرات و واردات گمركي در چهار ماهه ابتدايي 
سال جاري به ترتيب به 1۴.3 و 1۴.5 ميليارد دالر رسيده 
است.  بررسي بازار دارايي ها از جمله سهام و مسكن حكايت 
از آن دارد كه قيمت ها در بازار مسكن در تير ماه سال جاري 
با افزايش مواجه شده است و نشانه هاي بهبود وضعيت در 
بازار سهام نيز قابل مشاهده مي باشد. بر اين اساس، متوسط 
قيمت خريد و فروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني 
معامله شده در شهر تهران، در تير ماه سال جاري نسبت 
به ماه قب��ل 1.3 درصد افزايش را تجربه نمود. همچنين 
شاخص كل بورس اوراق بهادار در پايان تير ماه 1۴00 
در مقايسه با روز پاياني ماه گذشته حدود 1۲.۲ درصد 
افزايش يافت. بايد توجه داشت چنانچه مسير صعودي 
قيمت دارايي ها داللتي بر تغيير در س��طح انتظارات 
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در جلسه ستاد ملي مقابله با كرونا 

رييس جمهوري از قطعي ش��دن خريد 30 ميليون ُدز 
واكس��ن خبر داد و گفت: با افزايش تعداد داروخانه هاي 
مجاز براي توزيع داروهاي كرونايي تا 300 داروخانه ظرف 
روزهاي آتي شاهد كاهش صف در داروخانه ها خواهيم 
بود. سيد ابراهيم رييسي روز شنبه در جلسه ستاد ملي 
مقابله با كرونا با تاكيد بر اينكه براي كنترل و توقف شيوع 
كرونا حتما بايد يك عزم و اجماع ملي ايجاد شود، گفت: 
همه بخش ه��اي دولتي و غيردولتي، ش��خصيت هاي 
حقيق��ي و حقوقي و همه آحاد م��ردم بايد براي كنترل 
وضعيت شيوع اين ويروس خطرناك، هماهنگ و هم صدا 
باشند. رييس جمهوري افزود: براي ايجاد اين هم صدايي و 
هماهنگي بايد با تبيين و تشريح ابعاد مختلف اين معضل 
هم در ايران و هم در ديگر كش��ورها، مردم را براي مقابله 
همه جانبه و قاطع با كرونا آماده كرد. رييسي با تاكيد بر 
لزوم تس��ريع در پرداخت مطالبات معوق كادر درمان و 
ايجاد انگيزه براي ادامه فعالي��ت جهادگونه و فداكارانه 
مدافعان سالمت، اظهار داشت: پرداخت مطالبات معوق 
كادر درمان بايد جزو اولويت هاي سازمان برنامه و بودجه 
باشد. همچنين بايد نسبت به ترميم و تقويت بدنه كادر 
درمان از نيروهاي دانش��گاهي، نيروه��اي هالل احمر، 
نيروهاي مس��لح، نيروهاي داوطلب و توانمند بسيجي، 
حوزويان و از عموم داوطلبان مردمي اقدام كنيم و نبايد 
اجازه دهيم خدم��ات كادر درماني دچار وقفه و اختالل 
ش��ود. رييس جمهوري اقدام ضروري و مه��م بعدي را 
تسريع در روند واكسيناسيون عنوان و ضمن اعالم خبر 
قطعي ش��دن واردات 30 ميليون ُدز واكسن، گفت: نظر 
كارشناسان بر اين است كه براي كنترل وضعيت نامطلوب 
شيوع كرونا در كشور، بايد 60 ميليون ُدز ديگر، واكسن 
تامين شود. رييسي با بيان اينكه بسنده كردن به تدوين 
و اعالم پروتكل هاي بهداش��تي به تنهايي كافي نيست، 
گفت: بايد براي لزوم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي، 
الزاماتي تدوين و اجرا ش��ود چرا كه رعايت پروتكل هاي 
بهداش��تي جزو حقوق اجتماعي عامه مردم است و اگر 
كسي اين دستورات را رعايت نكند و باعث بيماري مردم 
شود، به حقوق آنها تعدي كرده است. رييس جمهوري بر 
لزوم مراقبت ش��ديدتر از ترددهاي مرزي و جلوگيري از 
ترددهاي غيرمجاز تاكيد كرد و اظهار داشت: آنچه تاكنون 
در اين زمينه انجام ش��ده الزم، اما ناكاف��ي بوده و بايد بر 
رعايت ضوابط بهداش��تي در ترددهاي مجاز نيز نظارت 
دقيق و موثر انجام شود. آيت اهلل رييسي برنامه ريزي براي 
كاهش مراجعات به ادارات و سازمان ها را از ديگر اقدامات 
الزم و ضروري دانس��ت و تصريح كرد: همه سازمان ها، 
ادارات، اصناف، اتحاديه ها و ديگر نهادهايي كه مراجعات 
مردمي دارند، برنامه ريزي و طراحي هاي الزم براي كاهش 
مراجعات حضوري و ارايه خدمات در فضاي ديجيتال را 
نه صرفا براي اي��ن ايام، بلكه براي بلندمدت انجام دهند 
و ارايه خدم��ات غيرحضوري از تاكيدات دولت اس��ت. 
رييس جمهور در ادامه به موضوع تامين داروهاي خاص 
براي بيماران كرونايي اش��اره و خاطرنشان كرد: پس از 
بازديدي كه روز پنجشنبه از يكي از داروخانه ها داشتيم، 
مقرر شد داروهاي مورد نياز طي روزهاي آينده در گام اول 
بي��ن 100 داروخانه و در گام دوم تا 300 داروخانه توزيع 
شود تا ديگر شاهد تشكيل صف و تجمع در چند داروخانه 
نباشيم ضمن اينكه الزم است نظارت الزم بر روند توزيع 
در اين داروخانه ها صورت بگيرد. رييسي تقويت و افزايش 
اختيارات روساي ستادهاي استاني مقابله با كرونا را از ديگر 
تصميمات جلسه ديروز برشمرد و گفت: مقرر شد اختيارات 
استانداران به عنوان روساي ستادهاي استاني متناسب با 
الزامات مهار شيوع بيماري در استان هاي مختلف افزايش 
يابد تا دست ايش��ان براي اعمال قوانين و مقررات بازتر 
باشد. رييس جمهور تاكيد كرد: هر فردي از آحاد اجتماع 
بايد ابتدا خودش را مخاطب اصول و دستورالعمل هاي 
بهداش��تي بداند. مهار ش��يوع كرونا در كنار تالش هاي 
جهادگونه كادر درمان و واكسيناس��يون عمومي، عزم و 
همكاري همگاني مردم و نهادها و دستگاه ها را مي طلبد 
تا بتوانيم به اميد خدا شاهد كاهش جدي ابتال و به صفر 

رسيدن تعداد قربانيان ناشي از كرونا باشيم.

طبق دستورالعمل جديد بازارگرداني، سهام شركتي كه 
با افزايش سرمايه همراه شود قاعدتًا تعهدات بازارگردان 
باي��د افزايش ياب��د. در كنار تصميمات جدي��د، كارمزد 
بازارگردان ها بنا بر عملكردي كه دارند متغير خواهد شد، 
اين موضوع از جمله اتفاقات مثبتي است كه مي تواند جزو 
نكات مثبت دستورالعمل جديد مطرح شود. اكنون بخشي 
از بازارگردان ها به تعهدات خود عمل نمي كنند در حالي 
كه بازارگردان ها با دس��تورالعمل جديد متعهد به انجام 
وظايف خود مي شوند و براي بهبود فعاليت خود،  تالش 
خواهند كرد. اين مس��ائل در كنار يكديگر نشان دهنده 
تغيير فاحش در فعاليت بازارگردان ها است، اين نوع نگاه 
به اقدامات انجام شده از سوي بازارگردان ها مي تواند بسيار 
راهگشا در نقدشوندگي سهام شركت ها باشد كه اكنون 
به عنوان معضل فعلي بازار تلقي مي ش��ود. در حالي كه 
طبق دس��تورالعمل جديد اگر سهمي به صورت سه روز 
متوالي در صف خريد و فروش باشد بازارگردان مي تواند 
تا ۴ برابر دامنه نوس��ان درخواس��ت حراج كند كه با اين 
درخواس��ت، بازارگردان خود متعهد ب��ه خريد يا فروش 
مي شود. دستورالعمل جديد ابالغ شده از سوي سازمان 
بورس كمكي به وضعيت نقدشوندگي سهام شركت ها 
و نبود صف هاي خريد و ف��روش طوالني خواهد بود.  در 
صورت اجرايي ش��دن آن ابالغيه جديد و انجام فعاليت 
بازارگردان ها مطابق دستورالعمل ارايه شده، ضمن تسريع 
اخذ مجوز بازارگرداني، نقدشوندگي سهام شركت ها نسبت 
به گذشته بهتر و قوي تر خواهد شد. يكي از عوامل اصلي 
توسعه بازار سرمايه بهبود وضعيت نقدشوندگي سهام است 
و اصواًل مقوله بازارگرداني براي نقدشوندگي سهام است تا 
ديگر هيچ سهمي در بازار دچار معضل نقدشوندگي نشود.

بخشنامه دادستان كل كشور براي 
برخورد  با هرگونه معامله ربوي

دادستان كل كشور طي بخشنامه اي به دادستان هاي 
عمومي و انقالب مراكز استان هاي سراسر كشور تاكيد 
كرد ت��ا برخورد با هرگونه معامله و رفتار هاي ربوي را با 
حساسيت و جديت در دستور كار قرار داده و پرونده هاي 

مربوط را تا اخذ نتيجه پيگيري كنند.
به گزارش ميزان محمدجعفر منتظري، دادستان كل 
كشور طي بخشنامه اي به دادستان هاي عمومي و انقالب 
مراكز استان هاي سراسر كشور تاكيد كرد تا برخورد با 
هرگونه معامله و رفتار هاي ربوي را با حساسيت و جديت 
در دس��تور كار قرار داده و پرونده هاي مربوط را تا اخذ 

نتيجه پيگيري كنند.
متن اين بخشنامه به شرح زير است: 

دادستان هاي محترم عمومي و انقالب مراكز استان ها
با سالم و تحيت

حرمت ربا در شرع مقدس اسالم بعد از شرك به خداوند 
متعال بزرگ ترين معصيت و در حد جنگ با ذات مقدس 
احديت شمرده شده است. در نظام مقدس جمهوري 
اسالمي كوچك ترين مصداق آن نيز غيرقابل قبول و 
مس��توجب تعقيب و برخورد با آن مي باشد؛ لذا اعمال 
نظارت هاي دقيق و مستمر قانوني مراجع قضايي با اين 
پديده شوم و مذموم امري ضروري و اجتناب ناپذير است.

اقدامات اعمالي بازدارنده و تنبيهي قبلي و تذكر از سوي 
آن مرجع و نظارت هاي الزم بر عمليات پولي اشخاص 
حقوقي از قبيل بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي، 
شركت هاي واسپاري، صرافي ها و تعقيب و رسيدگي به 
شكايات اشخاص حقيقي و برخورد با هرگونه معامله و 
رفتار هاي ربوي را با حساسيت و جديت در دستور كار 
قرار داده و پرونده هاي مربوط را تا اخذ نتيجه پيگيري 
نماييد و عندالزوم مراتب را جهت رصد نهايي گزارش 

فرماييد.
موفق باشيد
محمدجعفر منتظري

گفتني اس��ت دادستان كل كش��ور چندي پيش نيز 
طي بخش��نامه اي به مديران عامل بانك هاي دولتي، 
غيردولتي و موسس��ات اعتباري غيربانكي تاكيد كرد 
كه نهاي��ت تالش خوي��ش را در راس��تاي ربازدايي از 
كاركرد هاي زيرمجموع��ه تحت مديريت خود اعمال 
نمايند و هرگونه قصور در اي��ن ارتباط موجب اعمال 

پيگرد هاي قانوني خواهد بود.

بورس دوباره جان مي گيرد؟
 در ميانه راه رشد قرار دارد و البته بازار ارز ديجيتال يكي 
از پرريسك ترين نوع س��رمايه گذاري در كشور بوده 
اس��ت. دو هفته پاياني مرداد ماه سال گذشته شاهد 
تحركات عجيب در بازار بورس بوديم و حال يك سال 
از آن روزها گذش��ته، با يك تغيير ب��زرگ در دولت و 
ش��اخصي كه در ديگر در اوج نيست ولي حواشي در 
كشور بيش از سال گذشته وجود دارد و تاثير خود را 
بر بازار نيز مي گذارد، از تصميمات هيجاني سهامداران 
تازه وارد كاس��ته ش��ده ولي همچن��ان در ايران هر 
واكنشي در پي عكس العملي از بازار سرمايه خواهد 
بود. در چند روز اخير حوادث افغانس��تان كه به اوج 
درگيري رس��يده و شهرهاي مهم يكي پس ديگري 
جابه جا مي ش��وند بر بازار ارز تاثير گذاش��ته. همين 
مساله باعث تاثير كوتاه مدت بر بازار سرمايه خواهد 
شد البته مي توان بهترين تصميم مثبت براي بازار در 
خصوص ويروس كوويد19 باشد كه با واكسينه شدن 
تعداد بيشتري از مبتاليان كاسته شود و رونق اندكي 
به بازارهاي داخلي كشور بدهد. مهم ترين مساله در 
بازار سرمايه براي س��هامداران نرخ سوددهي بيشتر 
اس��ت. در كوتاه ترين زمان ممكن بايد دانس��ت كه 
بازار س��رمايه نسبت با بازارهاي موازي ديگر نيازمند 
آموزش هاي اوليه بوده و بدون آگاهي نبايد تصميم بر 
معامله سهام خود داشت، همانطور كه هجوم مردم به 
بازار سرمايه رخ داد. در آموزش چنين اتفاقي رخ نداده 
است. اين نكته كه س��هامداران نيز استقبالي نشان 
نداده و فقط به دنبال خريد و سود شارپي بودند. برخي 
نيز در اين ميان از ناآگاهي مردم سوءاستفاده كرده و با 
سيگنال دادن نادرست بسياري را به زيان واداشته اند.  
عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس رونق 
يافته و س��رمايه قابل توجهي را جذب نموده، با اين 
حال بسياري از خرده سهامداران كمتر آموزش ديده 
صحنه را ت��رك كرده اند و از تصميمات هيجاني بازار 

كم كرده است.

حمايت مطلوب از بازار سرمايه
 گرچه اين شركت، شركت بزرگي بود اما به هرحال اگر 
تعداد مشاركت كنندگان دوباره به مرز پنج ميليون نفر 
برسد و از آن هم عبور كند، تعداد سهام قابل عرضه در 
شركت هاي آماده عرضه اوليه به تعداد بسيار پاييني 
براي هر كد مي رسد. ما حتي شاهد آن بوده ايم كه در 
عرضه اوليه به هر كد تعداد شش سهم تخصيص يافته 
كه بسيار ناچيز است. يك پيشنهاد اين است كه اگر ما 
مي خواهيم همين روش عرضه اوليه را حفظ كنيم 
سهام كوچكي كه ماهيت آنها ممكن است پرريسك 
باش��د را به صندوق هاي س��هامي ارايه دهيم و اين 
صندوق هاي سهامي باشند كه سهام اين شركت ها را 
در عرضه هاي اوليه خريداري مي كنند و عموم مردم اين 
سهام را نخرند. به هرحال شركت هاي كوچك پرريسك 
هم بايد وارد فرابورس شوند اما ممكن است در صورت 
تداوم فعاليت، دچار مش��كل هم بشوند؛ ما قباًل هم 
شركت هاي كوچكي داشتيم كه وارد فرابورس شدند 
و بعداً دچار مشكالتي شدند. اين گام جديد سازمان 
به ويژه اگر قرار باشد ش��ركت هاي استارت آپي را هم 
عرضه كند كه آنها هم بسيار پر ريسك هستند درروند 
ايجاد بازاري مانند بازار هدف بسيار مهم است و براي 
موفقيت اين مسير چاره اي جز استفاده از صندوق ها در 

عرضه هاي اوليه نيست.

تحليل تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات بانك مركزي در تيرماه 1400

 رشد نرخ ارز، نقدينگي، پايه پولي و فروش اوراق در چهارماه اول 

افزايش نرخ ارز و كابينه ضعيف

روايت هاي تلخ افغانستان

نخست( صرف نظر از اينكه ممكن است برخي از افراد انتخاب 
ش��ده براي وزارتخانه هاي مختلف از نظر صالحيت هاي 
عمومي، شايستگي هاي فردي و شاخص هاي انساني افراد 
مناسبي باش��ند، اما براي فعاليت در حوزه هايي در سطح 
وزارتخانه هاي كليدي اين افراد از شاخص هاي تخصصي، 
تجربه كاري و دانش اقتصادي برخوردار نيستند. چهره هاي 
معرفي شده براي وزارتخانه هاي اقتصادي و راهبردي )مانند 
وزارت اقتصاد؛ تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صمت و...( از يك 
طرف در زمينه تجربه كاري و شناخت مناسب از اقتصاد 
ايران )به ويژه در س��طح توليد و موضوعات زيربنايي( و از 
سوي ديگر در زمينه تسلط بر دانش اقتصادي و رويكردهاي 
آكادميك بايد از توانمندي هاي خاصي بهره مند باشند. 
افراد معرفي ش��ده براي اين پس��ت هاي كليدي، به رغم 
ويژگي هاي شخصيتي مثبت براي فعاليت در يك چنين 
سطوحي آمادگي هاي الزم را ندارند. از جهت دانش علمي 
نيز سياستگذاري هاي كالن براي اقتصاد در سطح ايران با 
اين همه چالش و مشكل، وزارتخانه هاي اقتصادي نيازمند 
حضور افرادي كارآمدتر و قوي تر است. حداقل اين است كه 
افراد معرفي شده در سطوح باالي مديريتي وزارتخانه اي كه 

قرار است سكان هدايت آن را به دست گيرند، بايد فعاليت 
كرده باشند و به چم و خم كار آشنا شده باشند. اما متاسفانه 
برخي از افراد معرفي شده براي وزارتخانه هاي اقتصادي، 
اساسا فاقد تجربه و حتي آش��نايي الزم در سطوح مياني 

وزارتخانه هاي مربوطه هستند.
دوم( در اين ميان ممكن است، برخي به اين واقعيت اشاره 
كنند كه اين افراد مي توانند در كنار خود اساتيد اقتصادي 
و مديران كاربلد را به كار بگيرند و با استفاده از مشورت هاي 
اين اساتيد، رتق و فتق امور وزارتخانه هاي اقتصادي را به 
سرانجام مطلوب برسانند. اين حرف، حرف درستي است. 
چنانچه اين چهره هاي معرفي شده مي توانستند از اساتيد 
عالم و باتجربه استفاده كنند و از آنها حرف شنوي الزم را 
داشته باش��ند، بدون ترديد بخش عمده اي از ضعف هاي 
صالحيتي آنان جبران مي شد. اما تجربه هاي قبلي ثابت 
كرده اغلب مديران ايراني بعد از به دس��ت گرفتن سكان 
هدايت مديريت هاي ارشد كشور در بخش هاي اقتصادي 
و راهب��ردي، گوش ش��نوايي براي ش��نيدن حرف هاي 
كارشناسي ندارند و ترجيح مي دهند منويات خود را محقق 
كنند. اين دسته از افراد زماني كه بر روي صندلي هاي وزارت 

جلوس مي كنند، خود را عالم دهر و داراي دانش و تخصص 
باال فرض مي كنند كه اساسا نيازي به راهنمايي و مشاوره 
ندارند. بنابراين در يك چني��ن برهه اي راهكار معقول تر 
آن اس��ت كه در بدو امر، اقدام به انتخاب مديران و وزراي 
شايسته اي براي حضور در سمت هاي مهم و كليدي شود 
تا حوزه هاي اقتصادي از اما و اگرها و احتماالت دور بمانند.

سوم( اينكه تا چه اندازه نزول شاخص هاي اقتصادي كشور 
از جمله افزايش نرخ ارز و بروز برخي نوس��انات در ساير 
بازارها، برآمده از انتخاب كابينه اي ضعيف اس��ت، تا حد 
مشخصي يك چنين تحوالتي محتمل است. در شرايط 
فعلي كه هنوز كابينه انتخاب نش��ده و مشخص نيست 
برخورد مجلس با كابينه چه خواهد بود، ممكن است در 
حد يك الي دو هزار تومان در نرخ ارز نوساناتي رخ دهد. از 
سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه برخي از نوسانات برآمده 
از تحوالتي است كه در افغانستان در حال رخ دادن است. به 
هر حال مشكالت افغانستان باعث شده تا صادرات ايران به 
اين كشور كاهش پيدا كند و متعاقب آن درآمدهاي ارزي 
كشور و ورود ارز به بازار نيز كاهش پيدا مي كند. افزايش 
قيمت دالر به دليل تحوالت همسايه شرقي در مقايسه با 

ضعف كابينه پيشنهادي محتمل تر است. چرا كه معتقدم 
در آن بخش از وضعيت اقتص��ادي ايران در بخش هايي 
كه مربوط به سياست باش��د، اين كابينه با كابينه قبلي 
چندان تفاوتي نداشته باش��د. از سوي ديگر تصميمات 
كالن حوزه سياست خارجي ايران نه در دست نهادهاي 
اقتصادي بلكه ذيل تصميم سازي هاي مقامات ارشد كشور 

صورت مي گيرد. 
چهارم( بايد اميدوار باش��يم كه واكنش مجلس نس��بت 
به نقاط ضعف موجود در تركيب اقتصادي كابينه منجر 
به حضور چهره هاي برجس��ته تر در حوزه وزارتخانه هاي 
اقتصادي ش��ود. بنابراين به  طور كل��ي معتقدم هر چند 
گزينش چهره هاي ضعيف براي كابينه سيزدهم ممكن 
است برخي نوسانات مقطعي را در وضعيت شاخص هاي 
اقتصادي ايجاد كرده باش��د، اما اين نوسانات به اندازه اي 
نيستند كه بخواهيم مجموعه مشكالت اقتصادي و نوسانات 
ارزي روزهاي ابتدايي هفته را ناش��ي از آن ارزيابي كنيم. 
تحوالت افغانستان و تاثير آن بر كاهش صادرات غيرنفتي 
ايران عامل اثرگذارتري است كه مي توان آن را زمينه ساز 

مشكالت فعلي تلقي كرد.

س��وم( در اين ميان برخي تصاوي��ر در خصوص برخورد 
گروه ه��اي طالبان با مردم و جمعيت زنان افغانس��تاني 
منتشر مي ش��ود كه افكار عمومي ايرانيان را جريحه دار 
مي سازد. مردم در شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي 
اين مطالبه جدي را دارند كه حكومت ايران بايد از حقوق 
مردم افغانستان در برابر هر نوع رفتار خارج از چارچوب هاي 
انساني حمايت كند. در مسير پاسخگويي به اين مطابله 
اس��ت كه ايران تالش مي كند، دي��دگاه دولت مركزي و 
طالبان را افزايش ده��د و از طالبان بخواهد كه از قانون و 
مطالبات مردم افغانستان تمكين كنند. از سوي ديگر ايران، 

مذاكراتي را در تهران برگزار كرد تا دو طرف با هم مذاكره 
و گفت وگو كنند و از طريق آالم مردم افغانستان كاهش 
پيدا كند. البته ايران به دنبال آن است كه از فروپاشي كشور 
افغانستان به دليل كشمكش هاي ميان گروه هاي مختلف 
جلوگيري كند. نبايد فراموش كرد، بخش قابل توجهي از 
مشكالت امروز مردم افغانستان به اين دليل است كه دولت 
افغانستان در زمان مناسب و در برهه اي كه برگ برنده را 
در دست داشت، حاضر به مذاكره با طالبان نشد. از سوي 
ديگر مردم افغانستان هرچند به طالبان اعتماد ندارند، اما 
به دليل فساد فراگير و سوءمديريت هاي متعدد از دولت 

مركزي نيز ناراضي هستند.
چهارم( در اين ميان اين پرسش كه سرنوشت مناسبات 
اقتصادي و راهبردي ايران با كش��ور افغانس��تان بر سر 
صادرات به اين كشور و حقابه هاي ايران در مناطق مرزي 
چه خواهد ش��د؟ موضوع حقابه ايران در مناطق مرزي 
به قراردادهايي بازمي گردد ك��ه صرف نظر از آيند و روند 
دولت ها بايد عملياتي شوند. ايران سهم مشخصي دارد و 
بايد از آن بهره مند باشد. اختالفاتي كه وجود دارد بر سر 
روش ها و زمان تحقق اين سهميه ها است. مثال ايران بايد 
سهم مشخصي از آب را داشته باشد، ايران مي گويد كه در 

فصل تابستان به سهميه هاي آب خود نياز دارد، اما طرف 
افغانستاني فصل ديگري را براي تامين آب در نظر مي گيرد. 
به عبارت روشن تر، دو كشور بر سر جزييات قراردادها با هم 
مشكالتي دارند و اصل موضوع هيچ مشكلي ندارد و هم 
طالبان و هم دولت مركزي موظف به اجراي آن است. در 
خصوص صادرات ايران به افغانستان نيز بايد توجه داشت 
كه مناس��بات اقتصادي دو كشور در بسياري از بخش ها 
ريش��ه دار و غيرقابل انكار اس��ت و بعد از پايان نوسانات 
سياسي در اين كش��ور صادرات ايران به اين كشور از سر 

گرفته خواهد شد.

رييسي: خريد ۳۰ ميليون ُدز 
واكسن قطعي شده است

روش هاي  رونق معامالت
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تعطيلي سراسري از دوشنبه ۲۵ مرداد 
در كشور اعمال مي شود

تعطيلي ۶ روزه 
بانك هاي سراسر كشور

 بر اساس تصميم ستاد ملي مقابله با كرونا، از دوشنبه 25 
مرداد الي شنبه 30 مرداد تعطيلي سراسري در كشور 
اعمال مي شود. سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم 
كرد كه ممنوعيت تردد از فردا ساعت 12 ظهر اعمال 
مي شود و تا صبح شنبه ادامه دارد. همه اصناف، ادارات، 
بانك ها به جز مشاغل ضروري تعطيل مي باشند. همه 
مجوزهايي كه تا كنون براي تردد صادر شده است، لغو 
مي ش��ود. تمام ادارات از روز دوشنبه تا پايان روز كاري 
شنبه هفته آينده به جز ادارات ضروري كه ليست شان 
اعالم خواهند شد تعطيل خواهند بود. دبيركل كانون 
بانك هاي دولتي و نيمه دولت��ي، از تعطيلي بانك ها و 
موسسات مالي و اعتباري پيرو دستورالعمل ستاد ملي 
كرونا از صبح دوش��نبه 25 مرداد تا پايان روز شنبه 30 
مرداد خبر داد. دبير كل كانون بانك هاي دولتي و نيمه 
دولتي، از تعطيلي بانك ها و موسسات مالي و اعتباري 
پيرو دستورالعمل س��تاد ملي كرونا خبر داد. عليرضا 
قيطاسي تصريح كرد: براساس تصميم ستاد ملي كرونا 
كليه بانك ها از دوشنبه 25 مرداد تا پايان روز شنبه 30 
مرداد 1400 تعطيل خواهند بود.   بانك ها برحس��ب 
ضرورت و صالحدي��د و تصميم مديران عامل بانك ها 
باجه هاي كشيك در شعب مركزي شهرستان ها را در 
سطح كشور براي رفع نياز هاي غيرضروري پيش بيني 
خواهند كرد كه از طريق سايت بانك ها اطالع رساني الزم 
به عمل مي آيد. همچنين برقراري سامانه هاي ساتنا و 
پايا برعهده بانك مركزي است كه هنوز هماهنگي در 
اين زمينه انجام نشده و تا اين لحظه تغييري در عملكرد 
اين سامانه ها اعالم نشده است.  دبير شوراي هماهنگي 
بانك هاي دولتي گفت: در ايام تعطيالت س��تاد كرونا، 
پش��تيباني ويژه از خدم��ات عابربانك ها و همچنين 
خدمات غيرحضوري بانك هاي دولتي صورت خواهد 
گرفت. بنا به مصوبه س��تاد ملي كرونا هم��ه ادارات و 
بانك هاي كشور از صبح روز دوشنبه 25 مردادماه لغايت 
پايان وقت اداري شنبه سي ام مردادماه تعطيل هستند.

شوراي هماهنگي بانك ها بر اين اساس به مديران عامل 
تمام بانك هاي دولتي از جمله بانك ملي، سپه، تجارت، 
ملت و صادرات اختيار داده ت��ا در صورت نياز و صالح 
ديد در هر استان و هر شهرستان شعب كشيك را براي 
كار هاي ضروري بانكي مردم داير كنند.تعطيلي بانك ها 
به اين خاطر بوده كه مردم به بانك مراجعه نكنند بنابراين 
اگر شعبه كشيكي از بانك ها باز بود دليل بر مراجعه و 
انجام كار هاي روزمره بانكي نيست و فقط براي كار هاي 
بس��يار ضروري، برخي شعب كشيك باز خواهند بود.

تمامي خودپرداز ها در سراسر كشور از طريق ادارات امور 
شعب استان ها و شهرستان ها پشتيباني مي شوند و اين 
پشتيباني با برنامه ريزي كامل تا پايان تعطيالت ادامه 
خواهد داشت.وي در خصوص انجام عمليات به صورت 
غير حضوري هم گفت: تمامي بانك ها در سايت هاي 
خود خدمات غيرحضوري را به صورت غيرحضوري و 
24 ساعته انجام خواهند داد و از اين بابت هيچ نگراني 
وجود نخواهد داشت و اگر كسي مشكلي داشت مي تواند 
با شماره تلفن هاي امداد موجود در سايت ها تماس بگيرد 
و به سرعت مشكل آن برطرف شود. بر اثر شيوع ويروس 
كرونا تا به امروز 300 نفر از پرس��نل بانكي كشور فوت 
كرده اند و حدود 35 تا 40 هزار نفر هم مبتال ش��ده اند، 
بنابراين شعب بانك از پرخطرترين جا هاي شيوع ويروس 
كرونا است كه از مردم خواهش مي كنيم در ايام تعطيل 
غير از كار هاي ضروري به هيچ عنوان به بانك مراجعه 
نكنند و در ايام غير تعطيل هم تا جايي كه امكان دارد از 

خدمات غير حضوري بانك ها استفاده كنند.

بخشودگي جرايم بيمه اي وسايل نقليه 
موتورسيكلت و ماشين آالت كشاورزي

به پيش��نهاد نهاد ناظر صنعت بيمه و با تصميم مجمع 
صندوق تامين خسارت هاي بدني و همچنين موافقت 
وزير امور اقتصادي و دارايي، جرايم مربوط به وسايل نقليه 
موتورسيكلت و ماشين آالت كشاورزي فاقد بيمه نامه 
بخشيده مي شود.اين بخشودگي در خصوص جريمه 
بند » ب« ماده 24 قانون بيمه اجباري ش��خص ثالث 
انجام مي شود و دارندگان وسايل نقليه موتورسيكلت و 
ماشين آالت كشاورزي در صورت خريد بيمه نامه يكساله 
از پرداخت جريمه، معاف خواهند شد.در ماده 24 قانون 
بيمه اجباري شخص ثالث آمده است كه مبلغي معادل 
حداكثر يك سال حق بيمه اجباري از دارندگان وسيله 
نقليه اي ك��ه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري 
كنند وصول مي شود. ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، 
تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي 
به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.بر اساس اين 
گزارش، مولفه هايي همچون درك ش��رايط اقتصادي 
آحاد جامعه، فش��ار تحريم هاي ظالمانه بر معيش��ت 
مردم، گس��ترش همه گيري ويروس كرونا و همچنين 
توسعه فرهنگ بيمه در كش��ور از مهم ترين داليل اين 
 معافيت جريمه بيم��ه اي است.مش��موالن معافيت 
ياد شده مي توانند از تاريخ 15 مرداد تا پايان شهريور سال 
جاري با دريافت بيمه نامه معتبر از اين امتياز استفاده 
كنند و بديهي است كه ش��ركت هاي بيمه در اين بازه 
زماني از دريافت هرگونه جريمه خودداري خواهند كرد.

اين دستورالعمل از سوي معاونت نظارت بيمه مركزي به 
تمامي شركت هاي بيمه كه در رشته بيمه شخص ثالث 
فعاليت دارند، ابالغ شده است. بيمه شخص ثالث، بيمه اي 
اجباري است كه خسارات جاني و مالي اشخاص ثالث را 
در حوادث رانندگي پوشش مي دهد. با تصميم شوراي 
عالي بيمه مركزي، نرخ بيمه ثالث وسايل نقليه 1400 
با 3۷ درصد )۸.5 درصد تخفيف شرايط كرونا( رشد 
نسبت به سال ۹۹ به اين صورت اعالم شد كه وسايل 
نقليه كمتر از چهار سيلندر يك ميليون و ۹3۷ هزار 
و 500 تومان، پيكان، پرايد و سپند دو ميليون و 2۹4 
هزار و 300 تومان، ساير چهار سيلندرها 2 ميليون و 
۶۹۷ هزار و 100 تومان و بيش از چهار سيلندر سه 

ميليون و 1۸ هزار و 400 تومان بايد بپردازند.

سود بين بانكي زياد شد
جدول تغييرات نرخ س��ود در بازار بين بانكي نش��ان 
مي دهد كه اين س��ود نسبت به آخرين وضعيت خود 
0.4 درصد زياد شده است. نرخ بهره بين بانكي به عنوان 
يكي از انواع نرخ هاي بهره در بازار پول به نرخ هاي سود 

يا بهره در ساير بازارها جهت مي دهد.
در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانك هاس��ت و زماني 
كه آنها در پايان دوره مالي كوتاه مدت اعم از روزانه يا 
هفتگي، دچار كسري ذخاير مي شوند، از ساير بانك ها 
در بازار بين بانكي يا از بانك مركزي استقراض مي كنند 
كه اين نرخ در حال حاضر در محدوده 1۸.1۶ درصد 
قرار گرفته است.  اين در حالي است كه طبق آخرين 
وضعيت نرخ بهره بين بانكي، اين س��ود در محدوده 
1۸.0۸ درصد قرار داش��ت كه اكنون ب��ا 0.4 درصد 

افزايش مواجه شده است.

درز كردن نقشه سازمان سيا 
عليه قدرت گرفتن چين

بلومبرگ به نقل از افراد آگاه گزارش داد كه سازمان سيا 
در حال بررسي پيشنهادات ايجاد »مركز عمليات براي 
چين« در ادامه تالش هاي خود براي شناخت بيشتر 

از اصلي ترين رقباي راهبردي اياالت متحده است.
ايجاد مركز ويژه براي چين بخشي از برنامه هاي ويليام 
برنز، رييس سازمان سيا است كه بر فعاليت هاي چين 

در شرق آسيا و اقيانوسيه متمركز خواهد بود.
سازمان س��يا در طرح جديد خود بر اين باور است كه 
ايجاد مركز جداگانه براي چين تأمين تعداد كاركنان، 
بودجه و توجه به سطح باالي فعاليت هاي مرتبط با پكن 
را آسان تر مي كند. تالش سازمان سيا براي جاسوسي 
از چين در حالي انجام مي شود كه وزارت امور خارجه 
اين كش��ور در خرداد ماه امري��كا را بزرگ ترين هكر 
جهان خواند و گفت: امريكا نه تنها از رقباي خود بلكه 
از متحدانش نيز جاسوسي مي كند و آنها را تحت نظر 
دارد. »وان��گ ون بين« در پكن افزود: خيلي مضحك 
است كه امريكا به عنوان بزرگ ترين هكر جهان، پرچم 
»پاك سازي فضاي سايبري« به دست گرفته و ادعاي 

حفاظت از امنيت سايبري در جهان را دارد.

دالالن نگران سودي كه ديگر 
در جيب شان نمي رود

 متوجه اين واقعيت شويم كه وقتي برق كارخانه هاي 
س��يمان را قطع كنيد، توليدي اتفاق نمي افتد و وقتي 
توليد نباش��د كمبود رخ مي دهد و اين هيچ ربطي به 
بورس كاال ندارد. آش پخته ش��ده توسط دالالن آنقدر 
پرروغن شده است كه گويا برخي از مديران استاني را نيز 
مسخ كرده و ايشان وارد عمل شده و كارخانه هاي حاضر 
در بورس كاال را تهديد به برخورد كرده اند. وزير مانده از 
دولت دوازدهم در وزارت صمت نيز در اين بازي طرف 
دالالن را گرفته و آب به آس��ياب ايشان مي ريزد و نه در 
آسياب سيماني ها. سوالي كه پيش مي آيد اين است كه 
آيا تصميم براي شفاف شدن معامالت صنعت سيمان 
در بورس كاال بدون هماهنگي اركان دولت بوده است 
كه حاال ايش��ان به جاي حمايت در حال ضربه زدن به 
صنعت سيمان و بورس كاال هستند. شايد جالب ترين 
اتفاق اين باشد كه بدانيد تا قبل از ورود سيمان به بورس 
كاال تنها قش��ري محدود با حضور در درب كارخانه ها 
سيمان توليدي را خريداري و ده ها برابر قيمت به مردم 
مي فروختند و حاال كه سيمان به بورس كاال رفته، به طور 
مثال خريداران اندك سيمان سپاهان كه به بيش از 100 
خريدار ارتقا يافته اند و اين همان شفافيت و عدالتي است 
كه بورس كاال به صنعت و بازار سيمان هديه داده است. 
هنوز هم مشخص نيست چرا برخي از بازماندگان از دولت 
دوازدهم در اين روزهاي پاياني، طرفدار فروش سنتي 

)دالل محور( شده اند!

ثبت كمترين نرخ تورم فصلي 
در بخش خدمات آموزشي

آخري��ن داده ه��اي آم��اري، خدمات آم��وزش با 1.۹ 
درصد و فعاليت هاي امالك و مستغالت با 3.۸ درصد 
كمترين نرخ تورم توليد فصلي در بهار 1400 را به خود 
اختصاص داده اند. مركز آمار گزارشي از نرخ تورم توليد 
بخش خدمات در بهار 1400 را منتشر كرد. نرخ تورم 
توليدكننده بخش  هاي خدمات كل كشور نسبت به فصل 
قبل )تورم فصلي( در بهار ١٤٠٠ به 11.2 درصد رسيد كه 
در مق��ايسه با همين اطالع در زمستان سال گذشته ٣.٩ 
واح����د درصد اف�زايش دارد. بيشترين نرخ تورم قيمت 
توليدكننده فصلي به ترتيب مربوط به فعاليت  هاي بيمه 
با ٢٥.٨ درصد و آب رساني، مديريت پسماند، فاضالب و 
فعاليت  هاي تصفيه با 20 درصد است. نرخ تورم قيمت 
توليدكننده بخش  هاي خدمات كل كشور نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( در بهار ١٤٠٠ به 
4۸.۷ درصد رسي��د كه در مقايسه با همي��ن اطالع 
در فصل قبل ٦.١ واح���د درصد افزايش داشته است. 
به عب����ارتي، مي��انگين قيمت دريافتي توسط ارايه 
 دهندگان خدمات به ازاي توليد خدماتشان در داخل 
كشور، در بهار ١٤٠٠ نسبت به بهار سال گذشته، ٤٨.٧ 
درصد افزايش دارد.در بخش هاي خدمات كمترين نرخ 
مربوط به بخش آب رساني، مديريت پسماند، فاضالب و 
فعاليت  هاي تصفيه با 22 درصد و بيش ترين نرخ مربوط 
به بخش فعاليت  هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا با 
۸4.5 درصد است. تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت 
توليدكننده بخش هاي خدمات در چهار فصل منتهي به 
بهار ١٤٠٠ به 42 درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع 
در فصل قبل ٤.٢ واحد درصد افزايش نشان مي  دهد. در 
فصل مورد بررسي، در ميان بخش هاي خدمات در كشور، 
كمترين تورم ساالنه مربوط به بخش آب رساني، مديريت 
پس��ماند، فاضالب و فعاليت  هاي تصفيه با ٦.٣ درصد 
و بيش ترين آن مربوط به بخش فعاليت هاي خدماتي 

مربوط به تأمين جا و غذا با ۶5.۹ درصد است.

گرفتاري ارز4۲00 توماني

مردم بايد خودشان پلتفرم مورد نظرشان را انتخاب كنند

 ارز ترجيحي در اقتصاد غير قابل توجيه است و از آغاز 
هم نمي بايست به سمت يك چنين تصميمات فشلي 
گام بر مي داشتند. بايد ديد يك چنين تصميمي چه 
اثراتي را در معيشت و اقتصاد كشور به جاي گذاشته 
و چ��ه افراد ي��ا جرياناتي از اين روند س��ود بردند؟ آيا 
مردم بهره مند ش��دند ي��ا دالالن؟ برنده اصلي توزيع 
ارز ترجيحي آن دسته از افراد بانفوذي بودند كه بنا به 
مناسبات ارتباطي كه با نهادهاي تصميم ساز دولتي 
داشتند، توانستند به اين سود سرشار دسترسي پيدا 
كنند و از مواهب ارز 4200 توماني بهره مند شوند. اين 
دسته از افراد به اسم واردات نهادها و تامين اقالم اساسي 
اقدام در ليس��ت دريافت كنندگان ارز ترجيحي قرار 
گرفتند تا در دوران تحريم بتوانند بخشي از مشكالت 
و مصايب مردم را پوشش دهند. اما در عمل واقعيتي كه 
در اتمسفر اقتصادي كشور بروز كرد، تشكيل بازارهاي 
آزاد نهاده ه��ا، مرغ 40هزار تومان��ي، تخم مرغ 2هزار 

توماني، گوش��ت 1۹0 هزار توماني و... است. در واقع 
تخصيص ارز ترجيحي بيشترين فايده را نه براي مردم 
بلكه براي سوداگران و سودجويان ايجاد كرد. افراد و 
جرياناتي كه ارز 4200 توماني را دريافت مي كردند و 
پس از آن كاال و اقالم خريداري شده با آن را با قيمت ارز 
25هزار توماني در بازار آزاد به فروش مي رساندند. اين 
روند باعث شد تا بازار اقالم مصرفي مردم نيز با نوسانات 
پي در پي  روبه رو و مشكالت عديده اي براي مردم ايجاد 
شود. اما آيا اين موارد به اين معناست كه بايد ارز 4200 
توماني را به سرعت و بدون بررسي هاي دقيق حذف 
كرد؟ همان طور كه در روزهاي ابتدايي مطرح شدن ارز 
4200 توماني مخالف اين طرح بودم، امروز هم معتقدم 
نبايد بي گدار به آب زد و به طور ناگهاني روند تخصيص 
اين ارز را به طور كامل متوقف كرد. قبل از دست زدن 
به يك چنين تصميم��ي بايد تبعات آن را بر اقتصاد و 
معيشت ايرانيان بررسي كرد و بعد دست به يك چنين 

اقدامي زد. حدف يك باره ارز ترجيحي نوس��انات در 
بازار اقالم مصرفي در شرايط فعلي را چند برابر خواهد 
كرد. در واقع مسووالن اجرايي و نظارتي كشور چون 
نمي توانند نظارت دقيق��ي در روند تخصيص اين ارز 
داشته باشند، تصميم به حذف آن گرفته اند. در واقع 
به جاي حل صورت مساله به دنبال پاك كردن صورت 
مساله هستند. نتيجه عيني يك چنين تصميمي باعث 
خواهد شد، روند نوساني در قيمت اقالم مصرفي مردم، 
چندين برابر شود. بدون ترديد نظم و نظام بازارها با اين 
تصميم دچار تكانه هاي تورمي گس��ترده اي خواهند 
ش��د. در واقع مردمي كه طي ماه هاي گذشته با انواع 
و اقس��ام مشكالت معيشتي روبه رو ش��ده اند، بعد از 
اين تصميم باز هم بايد تكانه هاي تورمي بيش��تري را 
تحمل كنند. دولت سيزدهم در ابتداي فعاليت هايش 
يك ماموريت مهم را بايد براي خودش تعريف كند و 
آن هم متوقف سازي تورم است. هر حركتي كه منجر 

به افزايش تكانه هاي تورمي ش��ود بايد از دستور كار 
خارج شود. حدف دالر 4200 توماني بايد در يك روند 
تدريجي و در بازه هاي زماني متفاوتي اجرايي شود. از 
س��وي ديگر بايد نظارت هاي مرتبط با تخصيص اين 
نوع ارز نيز گس��ترس پيدا كند تا هر دالر تخصيصي 
درست در جاي خود به نفع معيشت مردم مصرف شود. 
متاسفانه اغلب تصميم سازي هاي اقتصادي كشور در 
اتمسفر احساسي و غيركارشناسي صورت مي گيرد، 
ه��م تخصيص ارز 4200 توماني كارشناس��ي نبود و 
هم اينكه حذف يك باره آن امروز چاره س��از نخواهد 
بود. تيم اقتص��ادي دولت بعد از معرفي و تثبيت بايد 
در ي��ك برنامه ريزي كوتاه، مي��ان و بلندمدت تالش 
كنند، تصميم درستي در خصوص ارز 4200 توماني 
اتخاذ كنند. هرنوع تصميم خلق الساعه اي بدون توجه 
به تبع��ات پيراموني آن مي تواند بس��يار خطرناك و 

مشكل ساز باشد.

 تجربه نش��ان مي دهد جوابگوي ترافيك باال نيست؛ 
بنابراين در اين ش��رايط بايد گوگل فعال باش��د و در 
كنار آن از موتورهاي جس��ت وجوي داخلي حمايت 
شود. البته اين حمايت نبايد فقط مالي باشد، بلكه بايد 
زيرساخت ها فراهم و فرهنگ سازي شود و در نهايت 
اجازه دهيم م��ردم انتخاب كنند. اگر مجلس دغدغه 
تجارت الكترونيك دارد باي��د به اين نكته توجه كند 
كه حجم خرده فروشي آنالين در ايران در حال حاضر 

3.2 درصد از حجم كل خرده فروشي در كشور است. 
در حالي كه اين رقم در تركيه ۸ درصد و در چين 44 
درصد است. بر اين اساس مي توان از بخش خصوصي 
مشورت گرفت كه چه اقدامات و قوانيني الزم است تا 
حداقل به وضعيت تركيه برس��يم. همچنين سال ها 
اين موضوع مطرح شده كه قانون تجارت الكترونيك 
در كشور مربوط به سال 13۸2 است كه حتي گوشي 
هوشمند در كشور وجود نداشته و بايد اصالح شود اما 

تاكنون اقدامي براي آن انجام نش��ده است. مسووالن 
مدام چين، تركيه، هند و كش��ورهاي مشابه را مثال  
 مي   زنند، اما بايد به اين نكته توجه شود كه اين كشورها 
با س��اير كش��ورهاي جهان مراوده دارند، اما ما حتي 
نمي توانيم در كشور عراق كه كشور دوست و همسايه 
اس��ت و برخي جوانان ايراني در آنجا ش��هيد مدافع 
حرم شده اند، براي توس��عه كسب و كار خود حساب 
بانكي باز كنيم. از طرف ديگر توليدكنندگان با برخي 

تحريم هاي داخلي و مشكالت مالياتي مواجه هستند، 
حاال زماني كه كشور با مش��كالت اقتصادي مواجه و 
دولت در حال تغيير است، نمايندگان مجلس دست 
روي چنين طرحي گذاشتند و بدتر اينكه آن را اصل 
۸5 كردند. نمايندگاني كه به اين طرح راي دادند بايد 
در برابر وجدان خود پاسخگو باشند؛ چرا كه هم بين 
نمايندگان و هم بين اقشار مختلف مردم به اجراي اين 

طرح به شكلي كه نوشته شده نقد وجود دارد.
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نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 23 مردادماه( 
با 124 تومان افزايش در مقايسه با روز كاري گذشته 
به 2۶ هزار و 5۸ تومان رس��يد.از سوي ديگر با اونس 
جهاني طال به قيم��ت 1۷۸0 دالر، و قيمت دالر آزاد 
2۶۷50 تومان، قيمت طال و سكه افزايش يافت و سكه 
به 11 ميليون و ۷40 هزار تومان رسيد.   قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز كاري گذشته )چهارشنبه، 20 
مردادماه( با چهار تومان كاه��ش به 30 هزار و 40۷ 
تومان رس��يد. قيمت خريد ه��ر دالر 25 هزار و 542 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ هزار و ۸05 تومان 
بود.عالوه بر اي��ن، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل 
ارزي 25 هزار و 25۸ تومان و نرخ فروش آن 25 هزار 
و 4۸۷ تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 2۹ 
ه��زار و ۷۹5 تومان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و ۶۶ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
روز چهارش��نبه، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۷۶3 
تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 22 هزار و ۶۸۷ 
تومان معامله شد. دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 
23 هزار تومان شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 
هزار تومان خيز برداش��ت و بع��د وارد كانال 25 هزار 
تومان شد و دو هفته اي در اين كانال نوسان داشت و 
از اواخر هفته گذشته وارد كانال 2۶ هزار تومان شد.  
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)ش��نبه، 23 مردادماه( در بازار تهران با افزايش 1۶0 
هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 11 ميليون 
و ۷40 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم ني��ز 11 ميليون تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم س��كه بهار آزادي پنج  ميليون و ۹00 هزار تومان، 
ربع سكه س��ه ميليون و ۷00 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
بر اي��ن، در بازار طال نيز نرخ ه��ر گرم طالي 1۸ عيار 
ب��ه يك ميليون و 11۶ هزار تومان رس��يد. قيمت هر 
مثقال طال نيز چهار ميليون و ۸3۷ هزار تومان ش��د. 
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال 
رفتن دالر و انس جهاني اس��ت. بر اين اساس قيمت 
دالر هفته گذشته وارد كانال 2۶ هزار تومان شد. بهاي 
انس جهاني نيز از يك هزار و ۷33 دالر به يك هزار و 
۷۸0 دالر رس��يده است. قيمت سكه نيز در آغاز سال 
جديد 11 ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي 
را شروع كرد تا به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد. از نيمه 
ارديبهش��ت ماه، به دنبال رش��د تدريجي قيمت ارز، 

بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت همواره در 
كانال 11 ميليون تومان در نوسان بوده و حركت آرام 
را به سمت قيمت 12 ميليون تومان آغاز كرده است.

     دالر پايين رفت
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي 
از ارزهاي جهاني را ان��دازه مي گيرد، در معامالت با 
0.5۸ درصد كاهش نس��بت به روز گذشته در سطح 
۹2.4۹۸ واحد بس��ته شد. )شاخص دالر معموال در 
برابر شش ارز مهم جهاني يا 10 ارز برتر جهاني بيان 
مي شود كه شاخص دالر در گزارشات ايسنا، شاخص 
10 ارزي و در بردارن��ده تغييرات قيمتي دالر مقابل 
ارزهاي: يورو، پوند انگليس، روپيه هند، دالر استراليا، 
دالر كانادا، دالر س��نگاپور، فرانك سوييس، رينگت 
مالزي، ين ژاپ��ن و يوان چين اس��ت(  در تازه ترين 
دور از معامالت، پوند با 0.43 درصد افزايش نسبت 
به روز قبل خود و به ازاي 1.3۸۷ دالر مبادله ش��د. 

يورو 0.52 درصد باال رفت و با ماندن در كانال 1.1۷ 
به 1.1۷۹ دالر رس��يد.در معام��الت بازارهاي ارزي 
آسيايي، هر دالر با 0.۷ درصد كاهش به 10۹.۶4۹ 
ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا 
به ازاي 1.35۶ دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري 
دالر مع��ادل ۶.4۶۹ ي��وان چين اعالم ش��د.ارزش 
دالر مقاب��ل ارزهاي مه��م كاهش پي��دا كرد.نتايج 
نظرسنجي صورت گرفته توسط دانشگاه ميشيگان 
نشان مي دهد كه شاخص اطمينان فعاالن به اقتصاد 
امريكا در ماه جوالي با 11 واحد كاهش نس��بت به 
ماه قبل به ۷0.2 واحد رسيده كه اين عدد، كمترين 
سطح ثبت شده اين شاخص از دسامبر سال 2011 
بدين سو بوده است. اين ريزش، زنگ هشداري براي 
كاهش تمايل فعاالن اقتصادي به سرمايه گذاري يا 
خرج كردن و در طرف مقابل، پس انداز بيشتر است. 
به بيان ساده تر با بدبيني ايجادشده، جريان سرمايه 
ورودي جديد كمتر مي شود و رشد اقتصادي كاهش 

پيدا خواهد ك��رد.وزارت خزانه داري امريكا با صدور 
بيانيه اي اعالم كرد كسري بودجه اين كشور در ماه 
جوالي ب��ه 302 ميليارد دالر رس��يده كه اين رقم، 
بيشترين كسري بودجه ماهانه در طول تاريخ معاصر 
امريكا بوده است. با توجه به وضعيت وخيم كرونايي 
مخارج دولت كماكان رو به افزايش است اما از سوي 
ديگر سررس��يد دريافت ماليات ها براي بس��ياري از 
ماليات دهندگان به تاخير افتاده كه اين مس��اله به 
نوبه خود موجب كاهش محسوس درآمد دولت شده 
است. شفالي س��اچدوف - استراتژيست ارشد ارزي 
در بانك بي ان پي - گفت: چش��م همه فعاالن بازار 
ارز به آمار بازار كار و نرخ تورم اس��ت تا مسير آينده 
رش��د اقتصادي و نرخ بهره تعيين ش��ود. به صورت 
كلي مي توان گفت كه احس��اس بازار به چشم انداز 
بلندمدت بس��يار بهتر از ماه هاي ابتدايي سال است 
 ام��ا اين ب��دان معنا نيس��ت كه رويك��رد احتياطي 

معامله گران به كلي از بين رفته است. 

نرخ دالر صرافي  به ۲۶ هزار و ۵۸ تومان رسيد سكه ۱۱ ميليون و ۷40 هزار تومان

افزايش قيمت سكه در سايه رشد  دالر و  طال در بازارهاي جهاني

 ۷0۱ هزار ميليارد تومان تسهيالت به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت شد

رشد 55 درصدي تسهيالت بانك ها در چهارماه نخست سال 1400
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 براساس اعالم بانك مركزي تسهيالت پرداختي بانك ها در 
چهار ماهه ابتداي امسال به بخش هاي اقتصادي ۷01 هزار 
ميليارد تومان رسيده كه نسبت به رقم 451 هزار ميليارد 
تومان مدت مش��ابه سال قبل به ميزان 250 هزار ميليارد 
تومان يا 55.5 درصد رشد كرده است.  براساس اين گزارش 
سهم تسهيالت پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام 
بخش هاي اقتصادي طي چهار ماهه ابتداي سال جاري مبلغ 
4۷۹ هزار و 400 ميليارد توم��ان معادل ۶۸.4 درصد كل 
تسهيالت پرداختي است كه بيشترين سهم از كل تسهيالت 
به حساب مي آيد و نش��ان مي دهد كه حتي با رشد 55.5 
درصدي تسهيالت، بازهم سرمايه در گردش و حفظ شرايط 
موجود و روي پا مان��دن كارخانه ها و واحدهاي اقتصادي 
در اولويت بوده اس��ت و در نتيجه براي جبران تورم 40 تا 
50 درصدي يكسال اخير الزم بوده كه سرمايه در گردش 

به شدت رش��د كند.  همچنين سهم تسهيالت پرداختي 
بابت تأمين س��رمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 
دوره مذكور نيز 1۷1 ه��زار و ۷00 ميليارد تومان بوده كه 
حاكي از تخصيص 35.۸ درصد از منابع تخصيص يافته به 
سرمايه درگردش تمام بخش هاي اقتصادي است. منابع 
تخصيص يافته به سرمايه در گردش برابر 4۷۹ هزار و 400 
ميليارد تومان است.  براساس اين گزارش از 215 هزار و 520 
ميليارد تومان تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن 
معادل ۷۹.۷ درصد آن برابر 1۷1 هزار و ۷۷0 ميليارد تومان 
در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر 
توجه و اولويت دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط 
بانك ها در سال جاري است.تسهيالت پرداختي بانك ها طي 
12 ماهه سال 13۹۹ به بخش هاي اقتصادي مبلغ 1۸ هزار 
و ۹۸۹ هزار ميليارد ريال بوده است.سهم ايجاد با ۷۸ هزار 
ميليارد تومان معادل 11.1 درصد، تعمير با 11 هزار ميليارد 

تومان معادل 1.۶ درصد، توسعه با 54 هزار ميليارد تومان 
معادل ۷.۷ درصد، بوده است به عبارت ديگر امور توسعه اي 
س��هم 20 درصدي از كل تسهيالت بانك ها داشته است.  
همچنين وام هاي خريد كاالي شخصي با 44 هزار ميليارد 
تومان معادل ۶.3 درصد و وام خريد مسكن با ۸ هزار ميليارد 
تومان معادل 1.2 درصد بوده است كه نشان مي دهد بخش 
مسكن دچار ركود خريد بوده و تقاضا براي خريد مسكن زياد 
نبوده است. وام خريد كاالي شخصي كه مي تواند به رونق و 
بهبود توليد كمك كندنيز رقم ۶ درصدي داشته است كه 
نسبت به سهم آن در س��ا لهاي قبل كمتر شده است. اين 
نوع وام دهي بانك ها و سهم باالي سرمايه در گردش به اين 
معناست كه همچنان سرمايه در گردش و تامين نقدينگي 
براي واحدهاي اقتصادي اولويت اقتصاد براي حفظ شرايط 
موجود مطرح بوده است و توسعه و سرمايه گذاري و حمايت 
از توليد و رونق و تقاضا كمتر مورد توجه است. سهم سرمايه 

در گردش در صنعت حدود ۸0 درصد، در كش��اورزي ۷2 
درصد، دربازرگاني 52 درصد، در خدمات ۶۹ درصد بوده 
است كه نشان دهنده توجه واحدهاي توليدي و خدماتي 
كشور به حفظ وضع موجود و ادامه حيات و فعاليت آنهاست. 
بانك مركزي مي گويد كه همچنان بايد در تداوم مس��ير 
جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت 
و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار 
تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است 
به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش س��رمايه و 
بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري و 
بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك ها، افزايش 
بهره وري بانك ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز 
از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها و ترغيب بنگاه هاي 
توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين 

مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( توجه ويژه اي داشت.

ادامه از صفحه اول
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سازمان بورس دستورالعمل جديدي را براي عرضه اوليه 
شركت ها در بازار سرمايه تعريف كرده است كه بر اساس اين 
موضوع نه تنها فرآيند پذيرش شركت هاي پرريسك در بازار 
تسهيل شده بلكه اگر هيئت پذيرش، شركتي را پرريسك 
محسوب كند، عرضه اوليه آن مي تواند به روش تركيبي و 
تنها به سرمايه گذاران حرفه اي واجد شرايط محدود شود. 
بدين ترتيب ريسك معامالت ثانويه براي سرمايه گذاران 
غيرحرفه اي بازار نيز كاهش مي يابد. سيد مهدي پارچيني، 
مدير نظارت بر بورس هاي س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
دراين باره توضيح داد: با ايجاد فضاي مناسب جهت پذيرش 
ش��ركت هاي كوچك و يا پرريسك و افزايش كيفيت در 
فرآيند كشف قيمت و توسعه سرمايه گذاري غيرمستقيم، 
روش جديدي تحت عن��وان »روش تركيبي« به عنوان 
مدلي جديد در عرضه هاي اوليه تعيين ش��ده است. وي 
افزود: در اين شيوه، مدل ثبت سفارش در دو مرحله انجام 
مي شود؛ به اين ترتيب كه در مرحله اول بخشي از سهام )۷۰ 
تا ۱۰۰ درصد كل سهام قابل عرضه به تشخيص بورس( 
كه براي عرضه اوليه مشخص مي شود، به سرمايه گذاران 
واجد ش��رايط يعني صندوق ه��اي س��رمايه گذاري از 
 قبي��ل ETFها و صندوق ه��اي صدور و ابط��ال  يا همان

 Mutual Funds اختصاص داده مي شود. مدير نظارت 
بر بورس ها ادامه داد: در اين مرحله صندوق ها بر اس��اس 
سهميه اعالمي توس��ط بورس در فرآيند كشف قيمت 
حضور مي يابند و پس از كشف قيمت در اين مرحله، قيمت 
كشف شده به عنوان مبناي عرضه سهام )عرضه به قيمت 
ثابت( به عموم سرمايه گذاران اعالم مي شود. مدير نظارت 
بر بورس ها در توضيح روش تركيبي عرضه هاي اوليه اظهار 
كرده است كه بورس ها ازاين پس مي توانند عرضه اوليه 
شركت هايي كه ارزش بازار سهام شناور آنها كمتر از پنج 
هزار ميليارد ريال اس��ت را از طريق روش تركيبي و صد 
درصد آن را به سرمايه گذاران واجد شرايط يعني صندوق ها 
واگذار كنند. همچنين اگر هيات پذيرش به هنگام پذيرش 
شركتي، آن شركت را پرريسك تلقي كند، مي تواند عرضه 
اوليه آن شركت را به روش تركيبي و تنها به سرمايه گذاران 
واجد ش��رايط محدود كند. يكي ديگ��ر از نكاتي كه در 
دستورالعمل جديد عرضه هاي اوليه به تصويب رسيده است 
را امكان محدود كردن معامالت ثانويه برخي از عرضه هاي 
اوليه به س��رمايه گذاران حرفه اي دانست كه اين دسته از 
سرمايه گذاران توسط هيات مديره بورس ها تعريف و تعيين 
خواهند ش��د. اين موضوع ازيك طرف، سرعت پذيرش 
شركت هاي پرريسك و پرمخاطره را باال مي برد و از طرف 
ديگر، حضور سرمايه گذاران واجد شرايط و حرفه اي باديد 
بلندمدت، شرايط را براي توسعه عمليات و فعاليت هاي اين 
نوع از شركت ها به دوراز تالطم ها و مخاطرات بازار فراهم 
خواهد كرد. زيرا از حضور سرمايه گذاران غيرحرفه اي در 
اين دسته از شركت ها ممانعت به عمل مي آيد؛ درنتيجه از 

ايجاد بازاري متالطم نيز اجتناب مي شود.

بررسيگزارشهايقيمتگذاري
مدير نظارت بر بورس ها بابيان اينكه در دستورالعمل جديد 
عرضه هاي اوليه، وظيفه قيمت گ��ذاري بر عهده متعهد 
خريد نهاد مالي ثبت شده نزد سازمان بورس خواهد بود، 
خاطرنش��ان كرد: در رويكرد جديد، كلي��ه گزارش هاي 
قيمت گ��ذاري )در تمامي روش ه��اي عرضه( بايد تحت 
نظر بورس و طبق الزامات تعيين ش��ده توسط بورس در 

قالب Road Show موردبررسي و مداقه دارندگان مجوز 
تحليلگري و ارزش گذاري قرار گيرد. او ادامه داد: طبق مفاد 
اين دستورالعمل، فعاليت اين اش��خاص در رتبه بندي و 
تمديد مجوز آنها توسط سازمان مؤثر خواهد بود، هرچند 
عدم حضور و مش��اركت در Road Show به عنوان يك 
امتياز منفي قابل توجه و مؤثر در تمديد مجوز اثرگذار خواهد 
بود.  نظرات و نواقص موردنظر اعالمي در جلس��ه معارفه 
توسط متعهد خريد بررسي مي ش��ود و در صورت قبول 
آن اقدام به اصالح گزارش ارزش گذاري و داليل رد موارد 
اعالمي را نيز اعالم مي كند. اين فرآيند، در تارنماي اعالمي 

بورس در دسترس كليه سرمايه گذاران قرارگرفته است.

عرضهاوليهازطريقسلبحقتقدم
پارچيني امكان عرضه اوليه از طريق »س��لب حق تقدم« 
را از نكات ديگر اين دس��تورالعمل خوان��د و توضيح داد: 
عرضه كنن��دگان با بهره گيري از اين نكت��ه، ملزم به ارايه 
سهام خود در فرآيند عرضه اوليه نيستند. به بياني ديگر، 
عرضه كنندگان مي توانند مجمعي را برگزار كنند و فرآيند 
عرضه اوليه را از طريق افزايش س��رمايه  از محل س��لب 
حق تقدم به سرمايه گذاران ارايه دهند. به گفته اين مدير 
ارشد سازمان، نكته فوق، يك تأمين مالي براي ناشر نيز تلقي 
مي شود كه مي تواند به سرمايه در گردش شركت و همچنين 
به تزريق منابع جديد جهت توسعه طرح هاي شركت كمك 
كند. او همچنين بابيان اينكه در دس��تورالعمل پيشين، 
عرضه هاي موفق تعريف دقيقي نشده بودند، اضافه كرد: 
اكنون، عرضه موفق، عرضه اي تلقي مي شود كه حداقل ۵۰ 
درصد ميزان سهام عرضه شده بدون در نظر گرفتن تعهد 
ايفا شده توسط متعهد خريد، در روز عرضه اوليه به فروش 
برسد. اما عرضه موفق درروش تركيبي، عرضه اي است كه 
حداقل ۸۰ درصد ميزان سهام عرضه شده در مرحله اول 
)يعني همان مرحله اي كه به سرمايه گذاران واجد شرايط 

عرضه مي شود(، معامله شود. مدير نظارت بر بورس ها ادامه 
داد: موضوع ديگري كه در مدل ثبت  سفارش و همچنين 
روش تركيبي در دستورالعمل جديد عرضه هاي اوليه تغيير 
كرد، اين است كه در دستورالعمل پيشين، دامنه رقابت در 
ثبت  سفارش از قيمت پايه اعالمي ۱۰ درصد باالتر بود. بر 
اساس بازنگري انجام شده در دو روش يادشده، اين دامنه 
به مثبت و منفي دو برابر دامنه نوس��ان بازار كه در شرايط 
فعلي ۱۰ درصد مثبت و منفي اس��ت، تغيير پيدا كرد. بر 
اساس اين نكته، امكان كشف قيمت حتي كمتر از قيمت 
اعالمي خواهد بود. به گفته او، امكان بازنگري قيمت عرضه 
و عرضه مجدد در صورت شكست عرضه، ازجمله مواردي 
است كه از دستورالعمل يادشده حذف شدند. حذف اين 
مورد، سبب مي شود عرضه كننده و متعهد خريد در هنگام 
ارزش گذاري سهم، قيمت منطقي تري را انتخاب كنند. زيرا 
اگر اين قيمت منطقي نباشد و سرمايه گذاران آن را نپذيرند، 
عرضه با شكست مواجه مي شود. مدير نظارت بر بورس ها 
ادامه داد: با شكست عرضه، عرضه كنندگان مجبور مي شوند 
حداقل پس از گذشت سه ماه از تاريخ عرضه، دوباره فرآيند 
عرضه اوليه را از ابتدا طي كنند. طبيعي است شرايط بازار 
طي اين مدت تغيير خواهند كرد و اين به نفع عرضه كننده 
نخواهد بود. بنابراين، با حذف نكته يادشده، قيمتي كه در 
عرضه اوليه مطرح مي شود، قيمت معقول تري خواهد بود 

و براي سرمايه گذاران جذابيت بيشتري خواهد داشت.
پارچيني برگزاري ح��راج به ش��يوه dark را از ديگر 
نكات اين دستورالعمل برش��مرد و گفت: عرضه اوليه 
به روش هاي ثبت  س��فارش، ح��راج و روش تركيبي، 
به ص��ورت dark خواهند بود و س��رمايه گذاران فقط 
مي توانند درخواست خود را در دوره ثبت  سفارش ارسال 
كنند و اينكه چه س��فارش هايي با چه قيمت هايي در 
سامانه ثبت شده است براي عرضه كنندگان و همچنين 
متقاضيان خريد، قابل مشاهده نخواهد بود. اين موضوع، 

مانع از الگوبرداري يا تأثيرپذيري از سفارش هاي ديگران 
مي شود و درنتيجه، افراد بر اساس تحليل و نه رفتارهاي 

هيجاني و رواني به ثبت  سفارش هاي خود مي پردازند.

ورودشركتهاينوپابهبورس
بس��ياري از كارشناس بازار س��رمايه بر اين عقيده اند كه 
دستورالعمل جديد سازمان بورس براي عرضه اوليه درروش 
تركيبي يكي از اقدامات مثبت در راس��تاي تسهيل ورود 
برخي از شركت هاي نوپا و استارت آپي به اين بازار محسوب 
كرد. البته دراين بين نبايد ريسك شركت هاي استارت آپي 
را فراموش كرد )اين نوع از ش��ركت ها با توجه به فعاليت 
خود داراي يك ريسك قوي هستند( و بر اساس روش هاي 
سنتي سهامداران هر عرضه اوليه را سوده مي دانند و بدون 
توجه به ريس��ك آن اقدام به خري��د مي كنند. اگر عرضه 
اوليه اين ش��ركت ها در بورس رخ دهد بايد فكري به براي 
فرهنگ س��ازي و نحوه معامالت بازار داشت، نبايد اجازه 
داد كه داستان تكراري مردادماه سال ۱399 در بازار تكرار 
شود و مهم ترين اولويت س��ازمان بورس بايد آموزش در 
خصوص نحوه معامالت باشد چراكه؛ پس از اجرايي شدن 
اين دستورالعمل جديد ممكن است مشكالتي ايجاد شود. 
البت��ه نبايد فراموش كرد كه از طريق اين دس��تورالعمل 
تالش مي شود تا بخشي از اين عرضه ها به صندوق ها داده 
شود و صندوق ها به نيابت از يونيت داران خود سهامدار اين 
شركت ها باش��ند؛ زيرا عمومًا صندوق هاي سهامي ابعاد 
بزرگي دارند و حضور اين سهام در پرتفوي آنها تأثير زيادي 
روي ريسك صندوق هاي سرمايه گذاري ندارد اما مي تواند 

براي افراد حقيقي از ريسك هاي بااليي برخوردار باشد. 
در اين بين بايد توجه داش��ت كه پيش از هم شركت هاي 
كوچكي وارد فرابورس شدند اما؛ بعدها مشكالتي داشتند 
و باتوجه به اين سابقه سازمان بورس بايد يك برنامه ريزي 
كامل و جامع براي عدم مشكالت اين شركت ها داشته باشد.
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بورسازدوشنبهتعطيلاست
روابط عمومي س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در 
اطالعي��ه اي از تعطيلي بازار س��رمايه پيرو تعطيلي 
سراسري كشور از تاريخ ۲۵ تا 3۰ مردادماه سال جاري 
خبرداد. در اين اطالعيه آمده است؛ پيرو مصوبه جديد 
ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر تعطيلي سراسري در 
كشور از دوشنبه ۲۵ مرداد الي شنبه 3۰ مرداد ۱۴۰۰، 
بازار سرمايه هم تعطيل خواهد بود. به اين ترتيب هر 
چهار بورس كشور از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه 

3۰ مردادماه سال جاري فعاليت نخواهند داشت. 

انتشاربرنامههايوزيرپيشنهادي
وزارتاموراقتصاديودارايي

تسنيم| احس��ان خاندوزي نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس، به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد در 
دولت سيزدهم به مجلس شوراي اسالمي معرفي شده و 
برنامه خود را براي اداره اين وزارتخانه مهم را منتشر كرد. 
وزير پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با انتشار 
برنامه هاي خود از ۸ راهبرد اصالحي براي بازار سرمايه 

رونمايي كرده است. اين راهبردها عبارت اند: 
۱. افزايش نقش بازار سرمايه در تأمين مالي توليد با 

توسعه بازار بدهي
۲. متنوع سازي ابزارها و محصوالت مالي در بازار سرمايه

3. حذف تنظيم گري هاي غيرضروري و مضر
۴. تسهيل ورود شركت ها به بازار سهام

۵. كاهش هزينه انتشار اوراق با تسهيل مقررات مربوطه
6. لغو انحصارات و تس��هيل مجوزده��ي در ارايه 
خدمات مرتبط با بازار سرمايه مانند سبد گرداني، 

بازارگرداني و كارگزاري
۷. اصالح نظام حكمراني ش��ركتي به منظور مديريت 
تعارض منافع ميان سهامداران عمده و خرد و ارايه مشوق 

براي سرمايه گذاري غيرمستقيم مردم در بازار سرمايه
۸. تفكيك نقش نظارت��ي و اجرايي بيمه مركزي، 
بازنگري در م��دل نظارتي بيمه مرك��زي، تقويت 
ساختارهاي بيمه اتكايي داخلي، توسعه انواع مجوزها 
و محصوالت بيمه اي، تسهيل ورود استارت آپ ها و 
فناوران مالي در حوزه بيمه و بهره گيري از دانش نوين 

بيمه گري با پيگيري تصويب قوانين و مقررات الزم.

دوگانگي
درسياستهايوزارتصمت

محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس اظهار داش��ت: آنچ��ه در وزارت صمت دولت 
دوازدهم به چشم خورد، تناقضات رفتاري بود. قانون 
به صراحت مسير حركت شفاف سازي اقتصاد كشور 
را مشخص كرده است كه در اين حوزه، بورس كاال را 
به عنوان يك ابزار بسيار مهم و ضروري در نظر گرفته 
اس��ت كه بايد اين رويكرد تقويت شود؛ در خصوص 
عرضه سيمان در بورس هم اين اتفاق از مدت ها قبل 
مي توانست عملياتي ش��ود اما با تأخير روبرو شد. وي 
افزود: مشكالتي كه در حوزه سيمان به واسطه قطعي 
برق و افزايش تقاضا در بازار شكل گرفت منجر شد بازار 
تحت تأثير قرار گيرد. در حال حاضر ش��مار زيادي از 
شركت ها در بورس كاال پذيرش شده اند و بسياري از 
ش��ركت ها هم اعالم آمادگي كرده اند اما متأسفانه به 
دليل نگاهي كه از قبل در وزارت صمت وجود داشته 
كه البته اخي��راً تا حدود زيادي اصالح ش��ده، برخي 
اس��تان ها رويه هاي خاص خود را در پيش گرفته اند 
و به تازگ��ي مطلع ش��ديم كه ش��وراي تأمين برخي 
استان ها تشكيل جلس��ه داده و حتي اجازه نداده اين 
شركت ها براي پذيرش در بورس اقدام كنند. به گفته 
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس، مجموعه نياز 
سيمان كش��ور در سال بيش از ۵۵ ميليون و حداكثر 
6۰ ميليون تن نيست، ۱۵ ميليون تن نيز به صادرات 
اختصاص يافته است و ظرفيت توليد كشور هم حدود 
۷۵ ميليون تن برآورد مي ش��ود لذا كسري در حوزه 
سيمان در كشور نداريم و باعرضه كل سيمان كشور 
در بورس كاال عمده مش��كالت ب��ازار مرتفع خواهد 
شد. وي افزود: قطعي برق بايد مديريت مي شد و فكر 
مي كنم با پذيرش كليه شركت هاي سيماني و شفاف 
شدن ليست آنها اين مسير به شكل ويژه اي مي تواند 
دنبال ش��ود. پورابراهيمي در خصوص اقدام مجلس 
در اين زمينه خاطرنش��ان كرد: مجلس گزارش هاي 
نظارتي را درخواست كرده و جلسات مقدماتي آن را 
در كميته هاي تخصصي شكل داده است. براي اينكه 
بتوانيم تصميم قطعي و جمع بندي نهايي را داش��ته 
باشيم منتظر هستيم دولت جديد تشكيل شود و بر 
اس��اس آن تصميم گيري كنيم. اين نماينده مجلس 
گفت: بر اساس قانون و مواد قانوني كه مشخصا توضيح 
داده بايد تخصيص بهينه در اقتصاد ملي رقم بخورد و 
شفافيت اطالعات اقتصادي كشور مشخص شود و از 
رانت و فس��اد جلوگيري شود كه در اين زمينه عرضه 
سيمان و س��اير محصوالت در بورس كاال را پيگيري 
خواهيم كرد.  وي توضيح داد: بررسي خريداران سيمان 
كشور در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه آنها تعداد 
محدودي بودند و عماًل اين خريداران حلقه واس��ط 
ميان توليد و عرضه هاي بازار بودند. لذا از ظرفيت هاي 
قانون گذاري در خدمت توليد و مصرف كش��ور قرار 
بگيرد و از طريق بورس كاال اين حلقه هاي واسط كنار 
گذاشته شوند. پورابراهيمي ادامه داد: ازجمله اقدامات 
مثبتي ك��ه بورس كاال انج��ام داده مي توان به تعداد 
خريداران سيمان از بورس اشاره كرد به عبارت ديگر 
بورس كاال به ۵ هزار نفر از خري��داران كد ارايه كرده 
تا بتوانند از ب��ورس خريداري كنن��د. ريز اطالعات 
خريداران هم در اختيار تمامي دستگاه هاي ناظر قرار 
خواهد گرفت. اعتقاد ما اين است كه مي توان مقادير 
خريد سيمان از بورس را پايين تر از ۱۰ تن نيز آورد تا 
دسترسي هاي محدود نيز قابل دستيابي باشد. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس در پايان صحبت هاي 
خود گفت: اگر اين اتفاق رقم بخورد قطعًا بورس كاال 
مي تواند مبناي بسيار مهم و خوبي براي مديريت عرضه 

و تقاضا در حوزه هاي مختلف به ويژه سيمان باشد.

پذيرشسرخابيها
دربازارسرمايه

باشگاه خبرنگاران| حجت اس��ماعيل زاده، معاون 
پذيرش شركت فرابورس ايران در پاسخ به اين پرسش كه 
آخرين وضعيت عرضه باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
در فرابورس به كجا رسيد، بيان كرد: استقالل و پرسپوليس 
داراي شرايط پذيرش در بازار اول و دوم فرابورس نبوده اند، 
ريسك  و ابهاماتي كه در صورت هاي مالي اين شركت ها 
بود باعث شد همه را به اين نتيجه برساند كه اين شركت ها 
توانايي پذيرش در بازار اول و دوم را ندارند. معاون پذيرش 
ش��ركت فرابورس عنوان كرد: اين ش��ركت ها بايد نزد 
سازمان بورس ثبت شوند و بعدازآن، طبق ماده 36 قانون 
احكام دايمي، بايد امكان معامله براي اين شركت ها فراهم 
ش��ود. وي افزود: اما امكان معامله در بازار پايه فرابورس 
براي شركت هاي پرس��پوليس و استقالل فراهم است، 
استقالل و پرسپوليس به محض ثبت، نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار، در كميته درج در رابطه با درجشان در بازار 
پايه فرابورس تصميم گيري مي شود. آخرين آماري كه از 
مراحل پذيرش شركت هاي استقالل و پرسپوليس وجود 
دارد اين اس��ت كه اين ش��ركت ها در حال اعالم اعضاي 
خودشان به سازمان بورس هستند. اعضاي هيات مديره 
بايد يك شرايطي را داشته باشند و بايد اعضا به سازمان 
بورس معرفي ش��ود تا مستندسازي صورت بگيرد، بعد 
سازمان بورس اجازه ثبت را به اين شركت ها بدهد. معاون 
پذيرش ش��ركت فرابورس در رابطه بازمان عرضه سهام 
استقالل و پرسپوليس بيان كرد: در رابطه باعرضه سهام 
پرسپوليس و استقالل، زمان مشخصي را تعيين كردن كار 
خيلي سختي است به اين علت كه بخشي از اين زمان هايي 
كه در فرآيند پذيرش س��پري مي شود بسته به ساختار 
تصميم گيري شركت ها دارد. اگر اين شركت ها آمادگي 
كامل داشته باشند سازمان بورس آماده ثبت اين شركت ها 
اس��ت و قطعًا در فرابورس معطل نخواهند ماند، به اين 
صورت كه اگر سازمان بورس اين شركت ها را تاييد كند، در 
فرابورس مشكلي وجود نخواهد داشت. وي در پاسخ به اين 
پرسش كه دليل طوالني شدن فرآيند پذيرش براي اين 
شركت ها چيست، عنوان كرد: به دليل ساختار هايي كه 
در شركت هاي پرسپوليس و استقالل وجود دارد، اين 
فرآيند طوالني شده است و بازار سرمايه چه بورس چه 
فرابورس هيچ كوتاهي در قبال استقالل و پرسپوليس 
انجام نداده است. بيشتر اين زمان طوالني به اين علت 
است كه ساختار تصميم گيري اين شركت ها بسيار 
كند است و اين مساله كند بودن در كل ساختار اين 

شركت ها در رابطه با هر موضوعي وجود دارد.

ايجادتعادلدربازارسرمايه
باتوسعهفرهنگسهامداري

مهدي امي��ري، عضو هيات مديره ب��ورس تهران بابيان 
»پيش نياز رشد بورس، گسترش فرهنگ  سرمايه گذاري 
مبتني بر شناخت و آگاهي از شرايط اقتصادي در سطح 
دنيا و كشور است؛ افراد جامعه با شناسايي موقعيت ها و 
فرصت هاي سرمايه گذاري مي توانند تصميمات منطقي 
جهت حف��ظ و افزايش س��رمايه خود اتخاذ ك��رده و از 
رفتارهاي هيجاني اجتناب كنند« گفت: سرمايه گذاري 
مطمئن همواره يكي از دغدغه هاي آحاد جامعه است. از 
ديرباز مردم به دنبال استفاده بهينه از پس اندازها و منابع 
بازار خود بوده اند، طوري كه ضمن حفظ ارزش آن در برابر 
تكان هاي تورمي  با خلق ارزش از رشد سرمايه هاي خود 
بهره مند شوند. او افزود: پرداختن به مفاهيم اقتصادي و 
ترويج تحليل هاي روز اقتصادي موجب اثرگذاري مثبت 
در رفتار و سبك زندگي افراد جامعه مي شود. اكنون و با 
توجه به توسعه و رشد بازار سرمايه در طي سال هاي اخير 
گسترش فرهنگ سرمايه گذاري ضرورت بيشتري يافته 
اس��ت. عضو هيات مديره بورس تهران با اين اعتقاد كه 
توسعه فرهنگ سهامداري، رفتارهاي هيجاني در بازار 
سرمايه را كاهش مي دهد، اظهار داشت: با توسعه فرهنگ 
س��هامداري مي توان ضمن فراهم ك��ردن درك بهتر از 
شناخت فرصت هاي سرمايه گذاري، رفتارهاي هيجاني 
را در بازار كنترل كرد. با توس��عه فرهنگ سهامداري در 
جامعه قطعًا رشد سرمايه گذاري در بورس و به دنبال آن 
توليد ملي رونق را در پي خواهد داشت و به دنبال آن اين 
روند در افزايش ثروت مردم ،  گسترش رفاه عمومي ،  كاهش 
فقر و ايجاد اشتغال اثرگذار خواهد بود.  او ادامه داد: طي يك 
سال اخير سرمايه گذاران جديدي بدون پشتوانه اطالعات 
كافي از بازار سرمايه و نبود فرهنگ كافي سهامداري وارد 
بورس شدند و بخش قابل توجهي از سرمايه آنها متحمل 
خسارت شد و به دنبال آن دل زدگي از بازار سرمايه ايجاد 
شد.  اميري در پايان ايجاد تعادل در بازار سرمايه را نتيجه 
آموزش مناسب عنوان كرد و گفت: آموزش تخصصي 
و تحليل گري در حوزه بازار سرمايه قطعاً براي همگان 
امكان پذير نيست، چراكه نيازمند گذراندن دوره هاي 
تئوري و تخصصي در دانش��گاه اس��ت؛ اما مي توان با 
آموزش مناسب، ظرفيت هاي سودآوري، افزايش ثروت 
و روش هاي مطمئن سرمايه گذاري را به عموم معرفي 
كرد. نتيجه اين روند ترويج فرهنگ سرمايه گذاري 
و سهامداري،  كاهش و تبديل رفتارهاي هيجاني و 

ايجاد تعادل در بازار سرمايه خواهد بود.

آغازعملياتبازارگردانيجديد
درفرابورس

ش��ركت فرابورس ايران از آغ��از بازار گرداني ش��ركت 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد معامالتي »صبا۱«، به 
روش مبتني بر حراج از روز يكش��نبه ۲۴ مرداد به مدت 
۱۲ م��اه، در ب��ازار اول فرابورس خبر داد. بر اس��اس اين 
اطالعيه، حداقل معامالت روزانه اين نماد، ۵ هزار سهم و 
حداقل سفارش انباشته ۲۵۰ هزار سهم است. »صندوق 
سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني صبا گستر نفت 
و گاز تأمين« به عنوان بازار گردان، معرفي ش��ده است. 
همچنين، بازار گرداني شركت سرمايه گذاري و خدمات 
صندوق بازنشستگي كش��وري با نماد »مديريت ۱« از 
فردا به مدت دو س��ال در بازار اول فراب��ورس ايران آغاز 
مي شود. حداقل معامالت روزانه اين نماد، ۵ هزار سهم و 
حداقل سفارش انباشته ۲۵۰ هزار سهم است. »صندوق 
اختصاصي بازار گرداني ارزش آفرين صندوق بازنشستگي 

كشوري« به عنوان بازار گردان، معرفي شده است.

»تعادل« دستورالعمل جديد عرضه اوليه شركت ها را بررسي مي كند

ريسكمعامالتبورسيكاهشمييابد؟

رونداصالحيشاخصكلبورس
شاخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، ۲3 مردادماه س��ه هزار و ۷9۷ واحد افت داشت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۴۸۰ هزار واحد 
رس��يد. در معامالت اين روز بي��ش از ۱۲ ميليارد و ۸۲3 
ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 9۰ هزار 
و ۵۱۴ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با 3۴۲ واحد افزايش به ۴۲۲ هزار و 6۸۱ واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با ۲۱6 واحد رشد به ۲66 هزار و 
9۲۲ واحد رسيد. شاخص بازار اول دو هزار و ۷۰6 واحد و 

شاخص بازار دوم هفت هزار و ۸۸۰ واحد كاهش داشتند.
طي معامالت امروز حقوقي ها حدود ۴۵۰ميليارد تومان 
وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد 9هزار و 
۵6۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۱9درصد يعني 
هزار و ۸۴۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
پنج درصد از كل معامالت ش��د. بيش��ترين تزريق پول 
حقوقي به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات اساسي«، 
»شركت هاي چند رشته اي صنعتي« و »سيمان، آهك 
و گچ« رقم خ��ورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»خودرو و ساخت قطعات« و »محصوالت شيميايي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فوالد«، »فملي« و »شستا« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »پارس«، »شتران« 
و »هرمز« معط��وف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت پتروش��يمي پارس با نماد »پارس« با يك هزار و 
۱۴۴ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با ۸۵9 
واحد، ايران خودرو با نماد »خ��ودرو« با ۷۲۸ واحد، بانك 
ملت با نماد »وبملت« با ۴۷۴ واحد، سايپا با نماد »خساپا« 
با ۴3۸ واحد، بانك صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۴۱۴ 
واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 3۷۸ واحد، 
بانك تجارت با نماد »وتجارت« با ۲3۴ واحد، گروه بهمن 
با نماد »خبهمن« با ۲۲۸ واحد، بورس كاالي ايران با نماد 
»كاال« با ۲۰۷ واحد و پارس خودرو با نماد »خپارس« با ۱3۸ 
واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.  در مقابل صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با يك هزار و 6۴3 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 996 واحد، 
گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 9۸6 واحد، معدني و صنعتي 

چادرملو با نماد »كچاد« با ۸۱۵ واحد، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »ف��والد« با ۵۱۰ واحد، پتروش��يمي نوري با نماد 
»نوري« با 3۸9 واحد، پااليش نفت تبريز با نماد »شبريز« 
با 3۸۸ واحد و پتروشيمي فناوران با نماد »شفن« با 3۸6 
واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين 
گزارش، در اين روز شركت سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
ايران خودرو با نماد »خ��ودرو«، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، 
پااليش نفت تهران با نماد »شپنا« و سايپا با نماد »خساپا« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 3۰۱ ميليون و ۵۵۰ هزار برگه سهم 

به ارزش ۱۱ هزار و ۸33 ميليارد ريال دادوستد شد.

فرابورسافزايشيشد
در اين روز شاخص فرابورس نيز بيش از 9۴ واحد افزايش 
داش��ت و بر روي كانال ۲۱ ه��زار و 3۰6 واحد ثابت ماند. 
همچني��ن در اين بازار چهار ميلي��ارد و 63 ميليون برگه 
سهم به ارزش ۱۲9 هزار و ۴۱۲ ميليارد ريال دادوستد شد.

در اين روز شركت پتروش��يمي مارون با نماد »مارون«، 
س��نگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، فوالد هرمزگان 

جنوب با نماد »هرمز«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، 
فرابورس اي��ران با نماد »فرابورس«، بيم��ه تجارت نو با 
نماد »بنو«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، بهمن ديزل با نماد 
»خديزل«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، توسعه مولد نيروگاهي جهرم با نماد »بجهرم« 
و بيمه دي با نماد »ودي« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس 
داشتند. همچنين پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، پتروشيمي تندگويان 
با نماد »ش��گويا«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، 
توليد نيروي برق دماوند ب��ا نماد»دماوند«، بانك دي با 
نماد »ودي«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، 
شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، توسعه و عمران 
استان كرمان با نماد »كرمان«، توكاريل با نماد »توريل« 
و گروه توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان« تأثير 
منفي بر ش��اخص فراب��ورس همراه بودن��د. در اين روز 
معامالتي افزايش سهام حقيقي ها در ۵۸نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۱۴۱نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دس��ته اول ۵6۰ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 99۰ميليارد تومان بود. 
آخرين قيمت ۱۴۷نماد حداقل س��ه درصد نسبت 
به قيمت روز قبل آنه��ا افزايش يافته و ۱36نماد با 

كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

روندكاهشيارزشسهامعدالت
در پايان معامالت اولين روز كاري هفته بازار س��رمايه، 
ارزش س��هام عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه )۲۰ 
مردادم��اه(، ۰.۲درص��د كاهش يافت و ارزش س��بد 
۵3۲هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به ۱۴ ميلي��ون و ۱۰۲هزار تومان و ۲6 ميليون 
و ۵6۰هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
6۰درصد قابل فروش سبد ۵3۲هزارتوماني سهام عدالت 

به ۸ ميليون و ۴6۱هزار تومان رسيده است.

سيمانهگمتاندرراهبورسكاال
بر اساس اين اطالعيه، پذيرش محصول اين شركت پس 
از بررسي مدارك و مستندات در سيصد و ششمين جلسه 
كميته عرضه در تاري��خ ۲۰ مردادماه جاري در بازار اصلي 
بورس كاالي ايران م��ورد تصويب قرار گرفت. همچنين 
در جلس��ه ۱۸ مردادماه كميته عرضه، محصول سيمان 
شركت س��يمان كارون در بورس كاال پذيرش شده بود. 
پيش ازاين شركت هاي سيمان سپهر قير و كارزين، فراز 
فيروزكوه، صنايع س��يمان نهاوند، نيزار قم، كوير كاشان، 
پيوند گلستان، زاوه تربت، استهبان و كاوان بوكان، صنايع 
سيمان زابل، بين المللي ساروج بوشهر، آباده، آرتا اردبيل، 
اردستان، بجنورد، تهران، جوين، خاش، خزر، دشتستان، 
دورود، سيمان سفيد شرق، سيمان سفيد ني ريز، شاهرود، 
عمران انارك، فارس، فارس نو و الرس��تان در بورس كاال 
موردپذيرش قرارگرفته اند. همچنين عالوه بر شركت هاي 
مذكور، س��يمان مازندران، ممتازان كرمان، منددشتي، 
هرمزگان، سامان غرب، صنايع سيمان سامان غرب، آذر 
آبادگان خوب، المرد، فيروزكوه، اروميه، اصفهان، بهبهان، 
توسعه ماهان كرمان، خوزس��تان، داراب، زنجان، ساوه، 
سپاهان، شرق، ش��مال، صوفيان، قائن، كردستان، غرب 
آس��يا، آبيك و كرمان نيز در بورس كاال پذيرش شده اند. 
گفتني است از ابتداي عرضه سيمان در بورس كاال كه به 
تاريخ 9 خردادماه برمي گردد درمجموع ۴ ميليون و ۲69 
هزار و 3۸۰ تن سيمان در بورس كاال عرضه شد كه با تقاضاي 
۴ ميليون و 3۲۵ هزار و ۷۰ تني همراه ش��د و 3 ميليون و 

۲6۱ هزار و ۲۰۰ تن آن درنهايت مورد معامله قرار گرفت.



گروه راه و شهرسازي|
در پي موافقت نمايندگان مجلس با استعفاي عليرضا 
زاكان��ي از نمايندگي مردم قم، ح��اال او يه گام ديگر به 
كرسي شهرداري تهران نزديكتر شده است، به گونه اي 
كه به محض صدور  حكم شهرداري از سوي وزارت كشور، 
او فعاليت خود را به عنوان شهردار تهران آغاز خواهد كرد. 
زاكاني اما در پاسخ به اظهارات مخالف برخي از نمايندگان 
مبني بر بي وفايي نسبت به راي مردم قم، اعالم كرد كه 
دفتر خود در اين شهر را تعطيل نمي كند تا امور مردم اين 
شهر را در هيات دولت دنبال كند.زاكاني همچنين در 
پاسخ به برخي انتقادات مبني بر عدم تخصص او در 
امور شهري، گفت: مديريت شهر تهران تك بعدي و 
منحصر به يك تخصص نيست بلكه تمام مولفه هاي 
زندگي مردم را در بر دارد و نيازمند مديريت راهبردي 
و به خدمت گرفتن شايس��تگان است. بر اساس اين 
گزارش، ديروز در جلس��ه علن��ي مجلس از مجموع 
۲۶۹ نماينده حاضر در صحن، نمايندگان با ۱۴۸ رأي 
موافق، ۹۹ رأي مخالف و ۱۶ رأي ممتنع با استعفاي 

زاكاني موافقت كردند.

     زاكاني از تخصص الزم برخوردار نيست
دي��روز اما مخالفان اس��تعفاي زاكان��ي از نمايندگي 
مردم قم تاكيد داش��تند كه وي از تخصص الزم براي 
ايفاي نقش شهرداري برخوردار نبوده و بايد در سمت 
نمايندگي جهت اجراي وعده هايي كه به مردم قم داده 
است باقي بماند. به گزارش ايسنا، محمد باقري بناب 
در مخالفت با اين درخواس��ت بيان كرد: بحث مهم و 
اساسي كه در كش��ور ما مغفول مانده است تخصص 
و تعهد اس��ت؛ مگر ما افراد متخصص در كش��ور كم 
داريم كه اعضاي شوراي شهر آقاي زاكاني را به عنوان 
شهردار تهران انتخاب كردند؟ آقاي زاكاني از تخصص 
الزم براي اين سمت برخوردار نيستند. تا به كي ما بايد 
از اين نقطه ضربه بخوريم؟ هرگاه افراد غيرمتخصص 
را در س��ازمان ها و نهادها قرار داديم عمال ديديم كه 
كارايي ندارند. مگر سمت نماينده مردم قم بودن كمتر 
از شهرداري تهران است؟ ايشان كه مدعي هستند قم 
قلب تپنده اسالم است، پس نماينده اين حوزه بمانند.

ولي اهلل بياتي در مخالفت با درخواست استعفاي زاكاني 
تصريح كرد: مردم قم از آقاي زاكاني ناراحت هس��تند 
چرا كه ايش��ان قول ها و وعده هايي را به مردم در زمان 
كانديداتوري براي نمايندگي مجلس شوراي اسالمي 
داد اما يك باره ايشان هم براي انتخابات رياست جمهوري 
و هم براي انتخابات شهرداري پيش قدم شدند. بنده با 
توجه به سوابق اجرايي كه در حوزه مديريت شهري دارم 
بايد بگويم شهرداراني كه از سابقه اجرايي در اين حوزه 
برخوردار نيس��تند نمي توانند عملكرد موفقي داشته 
باشند. آقاي زاكاني نيز از س��ابقه اجرايي در اين حوزه 
برخوردار نيس��ت از سويي ديگر ايشان فردي انقالبي و 
متعهد اس��ت اما در خصوص شهرداري غيرمتخصص 
اس��ت. ۸0 درصد بودجه ش��هرداري مربوط به حوزه 
عمراني اس��ت بايد فردي متخصص در اين حوزه قرار 
گيرد. از سوي ديگر اگر قرار باشد مبارزه با فساد صورت 
بگيرد در مجلس و مركز پژوهش ها نيز مي توان اين كار 
را جدي تر دنبال كرد. سيد البرز حسيني در مخالفت با 
اين درخواس��ت بيان كرد: مجلس شوراي اسالمي در 
روزهاي اخير در معرض تصميمات مهمي است كه مورد 
سنجش افكار جامعه قرار مي گيرد. آقاي زاكاني همكاري 
دلسوز و صاحب تجربه در حوزه مسائل تقنيني است اما 
از زماني كه حضور ايش��ان در شهرداري مطرح شد اين 
سوال در ذهن بنده مطرح شده كه چقدر ايشان در اين 

حوزه تخصص دارند؟ مقام معظم رهبري تاكيد كردند 
كه نمايندگان مجلس كمتر در حوزه هاي ديگر حضور 
يابند. فضاي كابينه دولت با ش��هرداري تهران متفاوت 
است. آيا قبل از اينكه ايشان كانديداي رياست جمهوري 
شوند يا كانديداي مجلس شوراي اسالمي شوند به اين 
موضوع فكر كرده اند؟ مگر وس��عت تصميم گيري در 
مجلس يا مركز پژوهش ها چقدر كمتر است كه ايشان 
مي خواهند به شهرداري بروند؟ شهرداري تهران بالغ بر 
70 هزار نفر جمعيت نيروي انساني دارد آيا در بين آنها 
ش��ش يا هفت نفر نخبه براي حل مشكالت اين حوزه 
وجود ندارد؟ محمد وحيدي در مخالفت با اين درخواست 
بيان كرد: تنها واژه اي كه در تعريف وظايف شوراي شهر 
وجود ندارد پرداختن به مسائل سياسي است آيا اگر در 
زمان راي دادن به اعضاي شوراي شهر ملزم بودند كه اسم 
شهرداران را نيز ذكر كنند آيا چنين انتخابي داشتند؟ 
آقاي زاكاني يك چهره سياسي ملي است. ما مخالف اين 
نيستيم كه ايشان در مسووليت هاي مختلفي قرار گيرند 
اما نبايد اجازه داد تا از مجلس به ش��هرداري بروند. اين 
به نوعي تضعيف مجلس شوراي اسالمي است. چندي 
پيش ما به دليل انتخاب شهرداران غيرمتخصص كارت 
زرد به وزير كشور داديم حال چرا اصرار داريم فردي كه 
تخصص الزم را ندارد را به شهرداري بفرستيم؟ مهرداد 
گودرزوند چگيني در مخالفت با اين درخواست بيان 
كرد: وظايف نمايندگي در اصول مختلف قانون اساسي 
ذكر شده است با استعفاي ايشان چندين اصول قانون 
زيرپا گذاشته مي ش��ود. چرا بايد از يك جايگاهي كه 
سطح بين المللي دارد به شهرداري كوچ كنند؟ اكنون 
انتخابات ميان دوره مجلس ش��وراي اسالمي برگزار 
نشده و تا پايان دوره مردم قم نماينده نخواهند داشت. 
ايشان در س��خنراني هاي خود قول هاي مختلفي به 
مردم قم دادند چرا ايش��ان صحبت هاي رهبري را به 
نفع خود تفسير كردند. رهبري به صراحت نمايندگان 
را منع كردند تا براي س��مت گرفتن حرص داش��ته 
باشند. گرفتن پست از اعضاي شوراي شهر قطعا نياز 
به رايزني دارد نماينده اي كه ادعاي انقالبي گري دارد 

نبايد صحبت هاي رهبري را به نفع خود تفسير كند.

    كاهش سرمايه اجتماعي در تهران
نماينده مردم قم در مجلس ش��وراي اسالمي با ابراز 
اميدواري نسبت به ساير ظرفيت هاي حاكميتي براي 
ارايه الگويي از يك كالنشهر مطلوب در جهان اسالم 
گفت: تالش خواهم كرد بار سنگين تهران را از دوش 
دولت بردارم. به گزارش ايس��نا، عليرض��ا زاكاني در 

جلسه علني صبح روز شنبه مجلس شوراي اسالمي و 
در جريان نطق خود براي استعفا از نمايندگي مجلس 
شوراي اسالمي اظهار كرد: ش��رايط امروز حساس و 
داراي فرصت هاي عظيم و تهديدهاي جدي اس��ت. 
جري��ان انقالب در مقط��ع بي نظيري ق��رار گرفته و 
فرصت هاي مهمي براي خدم��ت در دولت، مجلس، 
شوراها و دستگاه قضايي به دس��ت آمده است. آنچه 
ضرورت دارد ارتقاي سرمايه اجتماعي مردم است كه 
بايد در صدر اقدامات ما قرار بگيرد. نماينده مردم قم 
در مجلس با بيان اينكه كاهش سرمايه اجتماعي در 
تهران به عنوان مركز تصميم گيري نظام اس��المي 
بيش از س��اير نقاط كشور زشتي خود را نشان داده، 
يادآور ش��د: اداره ش��هر با به ميدان آم��دن مردم با 
محوريت نخبگان در تعيين اولويت ها، مش��اركت 
در طرح ه��اي مختلف و نيز س��هيم كردن مردم در 
نتاي��ج برنامه هاي تحول��ي به گونه اي ب��راي آحاد 
ش��هروندان بايد قابل لمس باشد همراه با احترام به 
حريم خصوصي بخشي از برنامه اي است كه مي تواند 
سرمايه اجتماعي نظام اسالمي را ارتقاء ببخشد. وي 
ادامه داد: مديريت شهر تهران تك بعدي و منحصر 
به يك تخصص نيست بلكه تمام مولفه هاي زندگي 
مردم را در بر دارد و نيازمند مديريت راهبردي و به 
خدمت گرفتن شايستگان است. در همين راستا به 
كمك كميسيون هاي تخصصي خصوصا كميسيون 

شوراها و فراكسيون مديريت شهري نيازمندم.

     دفتر قم را تعطيل نمي كنم
او ي��ادآور ش��د: ش��رمنده مراجع و علما هس��تم و 
ارتباطم را با بطن م��ردم قم، طالب و مراجع حفظ 
مي كنم تا مس��ير فيض را براي خود حفظ كنم. لذا 
دفتر كنوني ام در قم تعطيل نخواهد شد و به عنوان 
عضو كوچك در هيات دول��ت مطالبات مردم را در 
كنار پيگيري امورات تهران با مش��ورت دو نماينده 
عزيز دنب��ال مي كنم. از هم��كاران عزيزم در مركز 
پژوهش ها به خصوص جوانان تشكر مي كنم و براي 
قصور كاستي ها از همه نمايندگان پوزش مي طلبم. 
اين نماينده مجلس با بي��ان اينكه خدمات متقابل 
مجلس و مجموعه هاي اجرايي س��ال هاي گذشته 
عرف پذيرفته شده و موفقي بوده است، گفت: هرگاه 
ايجاب كردي��م بزرگاني مثل مقام معظم رهبري از 
مجلس به رياس��ت جمهوري رفتن��د و مجلس هم 
در دوره هاي مختلف وزير ب��ه دولت تقديم كرده و 
خواهد كرد. آنچه مذموم اس��ت تالش و دست و پا 

زدن براي كسب مناصب دنيوي است.

     نشانه مجاز بودن خروج از مجلس
زاكاني احراز صالحيتش توسط شوراي نگهبان براي 
انتخابات رياست جمهوري را نشانه مجاز شمردن خروج 
خود از مجلس توصيف كرد و گفت: در تمام سال هاي 
عمرم به جز براي رفتن به جبهه و حضور در عرصه هاي 
س��خت مورد نياز انقالب شخصا داوطلب هيچ جايي 
نشدم و پا پيش نگذاشتم بلكه بارها از پذيرش مسووليت 
به دليل وجود افراد بهتر اس��تنكاف كردم. در دوران 
انتخابات رياست جمهوري هم جز دفاع از حقوق مردم و 
نفي فساد و تبعيض كار ديگري را دنبال نكردم و بر هيچ 
يك از ديدارها با آيت اهلل رييسي سخني براي تصدي 
مس��ووليت در دولت به ميان نياوردم. وي همچنين 
اضافه كرد: تا قبل از دعوت اعضاي ش��وراي شهر نيز 
به س��مت ش��هرداري فكر نكرده بودم و پس از آن با 
توجه به ضرورت تحول آن در ام القراي جهان اسالم 
و نياز به چند اقدام عاجل به خصوص در بحث مقابله 
با كرونا و توجه به عقب افتادگي كالنش��هر تهران در 
ادوار مختلف و ضرورت توسعه جهش گونه پذيرفتم 
برنامه ارايه كنم كه مورد عنايت اكثريت قاطع اعضاي 
شوراي شهر قرار گرفت. نماينده مردم قم در مجلس با 
اشاره به ديدارش با روساي جمهور و مجلس شوراي 
اس��المي اظهار كرد: قول داديم با تمام وجود تالش 

كنم كار سنگين تهران را از دوش دولت بردارم.
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 عجيب ترين روز 
بهشت زهراي تهران

جمعه ٢٢ مردادماه ١٤٠٠ عجيب ترين روز بهش��ت 
زهراي تهران بود و ركورد متوفيان پايتخت شكسته 
ش��د. به گزارش ف��ارس، با كمال تاس��ف جمعه ٢٢ 
مردادماه ١٤٠٠ عجيب ترين روز بهشت زهراي تهران 
ب��ود چرا كه از ابتداي كرونا تا به ام��روز با ركورد فوت 
كرونايي شكسته ش��د.  فوتي هاي كرونا جمعه ٢١٦ 
نفر بود و در مجموع با تعداد كل فوتي ها، آمار متوفيان 
٣٩٠ نفر ثبت شد كه در طول ٥١ سال حيات بهشت 
زهرا بي سابقه بوده است. طي يك سال و نيم گذشته، 
بهشت زهراي تهران روزهاي بسيار سخت و دشواري 
را پشت سر گذاشته است اما جمعه گذشته به دليل 
ثبت ركورد جديد در پذيرش فوتي هاي كرونايي و 
غيركرونايي، يكي از سخت ترين و دشوارترين روزها 

براي كاركنان اين آرامستان به شمار مي رود.

رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در عزاداري محرم الزامي است

عيس��ي فرهادي، فرمان��دار ته��ران بر ل��زوم رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در عزاداري محرم به عنوان يك 
الزام تاكيد كرد. او همچنين از بس��ته بودن ورودي ها و 
خروجي هاي تهران تا 5 شهريور سال جاري خبر داده 
اس��ت. به گزارش ايسنا، فرهادي ضمن عرض تسليت 
ايام س��وگواري ماه محرم، با اشاره به شرايط شكننده و 
همه گيري ش��يوع ويروس كرونا و همزماني آن با ايام 
سوگواري حضرت ابا عبداهلل الحسين )ع( گفت: رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي درمراسم هاي عزاداري محرم 
الزامي اس��ت و هيات هاي مذهبي موظ��ف به اجراي 
اين دستورالعمل ها هس��تند. وي خطاب به مسووالن 
برگزاري مراسم هاي عزاداري در تهران گفت: مسووالن 
امر بايد نسبت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي، تعداد 
ش��ركت كنندگان و زمان برگزاري مراس��م به مدت ۲ 
ساعت توجه داشته باشند و مراسم  صرفا در مكان هاي 
روباز و داراي مجوز از س��ازمان تبليغات اسالمي برگزار 
ش��ود. وي با تشكر از همه كساني كه در اين مناسبت و 
مناسك مذهبي با رعايت كامل پروتكل ها به عزاداري 
سرور و ساالر شهيدان مي پردازند، خاطرنشان كرد: از 
همه هيات ها، مساجد و برگزار كنندگان مراسم ها واقعا 
عاجزانه تقاضا مي كنيم كه مسائل مربوط به پروتكل هاي 
بهداش��تي و ابالغيه هاي مصوب قرارگاه و ستاد ملي را 
حتما مراعات كنند. فرهادي با درخواست از مردم عزيز 
تهران براي رعايت حداكثري پروتكل هاي بهداشتي، 
گفت: برخي از مجالس در داخل خانه ها برگزار مي شود. 
خواهش ما اين است كه با مراعات اين موضوعات انجام 
شود. فرماندار تهران با تاكيد بر اينكه شرايط كنوني 
كشور به لحاظ روند شيوع بيماري خطير و حساس 
است، گفت: هركاري را كه انجام ميدهيم اگر هماهنگي 

و همدلي مردم نباشد امكان موفقيت در آن نيست.

مترو پايتخت تعطيل نمي شود
مجيد رستمي، قائم مقام عمليات شركت بهره برداري 
مترو تهران و حومه اعالم كرد: در روزهاي دوشنبه ۲5 
تا شنبه ۳0 مردادماه با توجه به تعطيلي ادارات ناوگان 
مترو تهران و حومه تعطيل نمي ش��ود. به گزارش ايلنا، 
رستمي با اشاره به اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر 
تعطيلي سراسري كشور از دوشنبه ۲5 مرداد تا شنبه ۳0 
مرداد ۱۴00، درباره وضعيت سرويس دهي مترو تهران 
به خبرنگاران گفت: س��رويس رساني مترو در روزهاي 
دوشنبه، سه ش��نبه و ش��نبه )۲5، ۲۶ و ۳0( همانند 
روزه��اي عادي خواهد ب��ود. وي ادامه داد: همچنين 
سرويس رساني در روزهاي چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمع��ه )۲7، ۲۸ و ۲۹( به صورت روزهاي تعطيل 
خواهد بود و برنامه زمانبندي به روال روزهاي تعطيل 
اعمال مي شود. به گزارش ايلنا، ناوگان مترو تهران و 
حومه در هفت خط و بيش از ۱۴0 ايستگاه فعال است.

كاهش سفرهاي مردم
در هفته قرمز كرونايي

س��فرهاي مردم در هفته گذش��ته ك��ه تقريبا همه 
اس��تان هاي كش��ور درگير كرونا آن هم از نوع دلتاي 
هندي بودند كمتر از هفته ها و حتي سال قبل شد و تنها 
دو استان كرمان و فارس ترددهاي جاده اي بيشتري را 
تجربه كردند. به گزارش ايسنا، در هفته گذشته با وجود 
آنكه ممنوعيتي براي س��فرهاي مردم در نظر گرفته 
نش��ده بود، اما ترددهاي جاده اي كمتر از هفته قبل از 
آن و حتي سال گذشته شد و به نظر مي رسد كه مردم 
نسبت به گذشته نگراني بيشتري از ابتالء به كرونا دارند 
و پروتكل ها را خودشان رعايت كردند. البته با وجود اين 
شرايط قرمز كرونايي در كشور انتظار مي رفت آمارها 
روند كاهشي بيشتري نسبت به آنچه در آمارهاي رسمي 
آمده است داشته باش��د. چرا كه براساس جديدترين 
گزارش مركز مديريت راه هاي كشور از تحليل وضعيت 
تردد وسايل نقليه مختلف در بازه زماني ۱5 تا ۲۱ مرداد 
ماه، متوسط تردد روزانه بين استاني يك ميليون و 5۹۴ 
هزار و ۲۱0 وسيله نقليه بوده كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته ۱۱ درصد ودر قياس با هفته گذشته هفت 
درصد كاهش داشته است. اين آمار كاهشي در حالي 
رقم خورده كه تعداد خودروهاي غير بومي در محورهاي 
مواصالتي كشور كاهش چنداني نداشته است چرا كه 
در همين بازه زماني حدود هشت ميليون و ۶۳0 هزار 
پالك يكتا )هر پالك يك بار در نظر گرفته شده باشد( 
در جاده هاي كشور مشاهده شده كه اين آمار ۱۶۴ هزار 
خودرو كمتر از هفته دوم مرداد ماه است. اما اين يعني 
تعداد مسافران و خودروهاي آنها چندان كمتر نشده 
اما شايد جابه جايي اين خودروها كمتر از قبل شده كه 
سبب پايين آمدن آمارها شده است. اين خودروها مثل 
هميشه عمدتا متعلق به استان هاي تهران و البرز بوده و 
خودروهاي اين شهروندان سهمي بيش از ۲0 درصد در 
ميان خودروهاي ديگر داشته است. پس از آن، خودرو 
استان هاي فارس، مازندران، خراسان رضوي، اصفهان 
و آذربايجان شرقي در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند. 
جالب اينكه خودروها با پالك استان  فارس در رتبه سوم 
و قبل از استان هاي ديگر قرار دارد و اين نشان مي دهد 
كه س��فر مردم اين اس��تان با ش��تاب بااليي در هفته 
گذشته افزايش يافته كه توانسته از خراسان رضوي هم 
كه تا هفته هاي قبل در اين جايگاه بود، پيشي بگيرد. از 
سوي ديگر ورود و خروج وسايل نقليه در استان هاي 
مختلف نشان مي دهد كه استان هاي كرمان با شش 
درصد و فارس با دو درصد افزايش، نسبت به هفته 
گذشته تنها استان هايي هس��تند كه ميزان تردد 
خودرو در آنها بيش��تر از هفته گذشته شده است 
و س��فرهاي ورودي و خروجي استان هاي ايالم با 
۱۹ درصد، خراسان شمالي با ۱5 درصد و خراسان 
رضوي با ۱۴ درصد افت بيشترين كاهش ترددهاي 

استاني را نسبت به هفته گذشته تجربه كردند.

زاكاني: براي برداشتن بار سنگين تهران از دوش دولت تالش مي كنم

راي مجلس به شهرداري زاكاني

شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد.

1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي ذيل ارايه گردد: ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد 
يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق به حساب۷00۷۸۶9۴۴۸۶2۳ بانك شهر 2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 
آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ۳-شهرداري كرج در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است. ۴-مبلغ  1/000/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد 
به حساب ۷00۷۸5۳1۳۷95 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آن را ارايه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد 
مناقصه به اداره امور پيمانها واقع در كرج - ميدان توحيد - بلوار بالل- شهرداري كرج- طبقه هفتم مراجعه نمايند. ۶- در هر صورت مدارك مندرج در 

اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و متعاقبا عقد قرارداد خواهد بود.
۷- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد، داشتن پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت يا نمايندگي مجاز-  معرفي نامه مهور به مهر و امضاي 
مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادي الزامي مي باشد. ۸- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرم ها و اطالعات 
مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 9- پيشنهادات مي بايست در پاكت هاي مجزا )الف- ب- ج( 
الك و ممهور به مهر شركت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روي پاكت ج تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ  1۴00/۶/2به آدرس كرج - ميدان توحيد 
- بلوار بالل- دبيرخانه شهرداري كرج واقع در طبقه اول تحويل داده شود.10- پيشنهادات رسيده در روز چهارشنبه مورخ 1۴00/۶/۳ در كميسيون عالي 
معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد. 11- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۳5۸92۴1۸-۳5۸92۳9۸-02۶تماس يا به سايت www.karaj.ir مراجعه نماييد.
اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

آگهي مناقصه عمومي

 مبلغ پروژهشرح پروژهرديف
 به ريال

 مبلغ سپرده 
نحوه پرداخت رتبه الزم به ريال

قرارداد

1
خريد، حمل، نصب و اجراي ديوار پيش ساخته به متراژ 

تقريبي 2100 مترمربع ماده 110- معاونت خدمات شهري - 
تا سقف اعتبار

1۸/000/000/000900/000/000
ارائه پروانه بهره برداري از 

وزارت صنعت، معدن و تجارت يا 
نمايندگي مجاز

نقدي

شهرداري كرج

»آگهی مناقصه عمومی يك مرحله اي «
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجراي پروژه زير را به پيمانكاران واجد شرايط از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( واگذار نمايد.كليه مراحل 
برگزاري مناقصه از دريافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد قيمت مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1۴00/05/2۴ مي باشد.
آخرين مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : ساعت 19 روز يكشنبه تاريخ 1۴00/05/۳1

آخرين مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 1۳:۳0 روز پنجشنبه تاريخ 1۴00/0۶/11
زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت ۸:۳0 صبح روز شنبه تاريخ 1۴00/0۶/1۳

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف : آدرس اصفهان خيابان 
22 بهمن، مجموعه اداري امير كبير، شركت شهركهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0۳1۳2۶۴۷۳00

اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس 1۴5۶- 021
    هزينه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه :  احداث جاده ورودي شهرك صنعتي فريدن)شماره 20000012۸10000۷2 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه :  10۳.۴۳۶.91۳.۴51ريال  و براساس فهارس بهاي سال 1۴00 سازمان مديريت و برنامه ريزي )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 5.1۷1.۸۴۶.000  ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  12 ماه 
موضوع مناقصه :  خريد،حمل و تكميل شبكه توزيع آب ناحيه صنعتي زواره )شماره 20000012۸10000۷۳ در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اوليه : ۸.۷51.1۴۴.59۳ريال و براساس فهارس بهاي سال 1۴00 سازمان مديريت و برنامه ريزي)اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : ۴2۸.55۸.000ريال

رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته آب
مدت اجرا:  ۳ ماه 

موضوع مناقصه :  خريد،حمل و تكميل شبكه توزيع آب شهرك صنعتي فريدن )شماره 20000012۸10000۷۴ در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 10.5۳۸.25۴.۸۳2ريال و براساس فهارس بهاي سال 1۴00 سازمان مديريت و برنامه ريزي)اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار : 52۶.91۳.000ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  ۳ ماه 
موضوع مناقصه : احداث 9سوله كارگاهي و محوطه سازي شهرك صنعتي نجف آباد2)شماره 20000012۸10000۷5 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اوليه : 11۴.۶9۴.52۶.۷0۳ريال و براساس فهارس بهاي سال 1۴00 سازمان مديريت و برنامه ريزي )اعتبار طرح جاري(

مبلغ تضمين شركت  در فرآيند ارجاع كار :  5.۷۳۴.۷2۷.000 ريال
رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران : رتبه 5 يا باالتر در رشته ابنيه

مدت اجرا:  15 ماه 
موضوع مناقصه : تهيه مصالح و تكميل حدود ۶00 متر عمليات لوله گذاري فلزي گاز فاز توسعه شهرك صنعتي كوهپايه )شماره 20000012۸10000۷۶ در سامانه ستاد(
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رشته و پايه تشخيص صالحيت پيمانكاران: رتبه 5 يا باالتر در رشته تاسيسات و تجهيزات
مدت اجرا:  5 ماه 

شناسه آگهي : 11۷۷9۴2

شرکت شهرکهای صنعتی
 استان اصفهان

نوبت اول

 امور پيمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان



عيسي زارع پور، وزير پيش��نهادي ارتباطات و فناوري 
اطالعات در حالي برنامه خود را در بخش هاي مختلف 
ارايه كرده كه طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي ك��ه اين روزها از جنجالي ترين اخبار اين حوزه 
اس��ت و توس��ط نمايندگان مجلس براي بررس��ي به 
كميسيون  تخصصي سپرده شده، جايي در اين برنامه 
ندارد. اين در حالي اس��ت كه طرح موس��وم به صيانت 
بس��ياري از مس��ووليت هاي وزارت ارتباطات را تغيير 
مي دهد و بنابراين از وزي��ر ارتباطات انتظار مي رود كه 

موضعش را درباره آن مشخص كند.
عيسي زارع پور، رييس مركز آمار و فناوري اطالعات 
قوه قضاييه كه در اسفند ۱۳۹۸ توسط سيد ابراهيم 
رييسي به عنوان رييس وقت قوه قضاييه، به اين سمت 
گمارده ش��ده بود، اكنون به عنوان وزير پيش��نهادي 
ارتباطات و فناوري اطالعات دولت س��يزدهم توسط 
رييس جمهوري به مجلس ش��وراي اسالمي معرفي 
ش��ده اس��ت. زارع پور كه داراي مدرك كارشناس��ي 
مهندسي كامپيوتر از دانشگاه رازي و كارشناسي  ارشد 
مهندسي كامپيوتر-نرم افزار از صنعتي شريف است و 
دكتراي خود را در رشته مهندسي كامپيوتر، گرايش 
شبكه هاي رايانه اي از دانشگاه نيوساوت ولز استراليا 
دريافت كرده ، از دولت  نهم فعاليت هاي اجرايي خود 
را آغ��از ك��رده و در دولت هاي نهم و ده��م به عنوان 
مش��اور آي تي وزراي ارتباطات و بهداش��ت مشغول 
به كار شده است و عضويت كميسيون فناوري دولت 
در دولت ده��م را نيز در كارنامه خ��ود دارد. زارع پور 
برنامه خود را براي تصدي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات، ب�ا رويك�رد مبتن�ي ب�ر به كارگي�ري تمام�ي 
ظرفيت ه���اي داخل�ي و خارج�ي اع�م از جمعي�ت 
ج�وان و نخب�ه، وج�ود بي�ش از ۴۰ س���ال تجرب�ه 
در مديري�ت ح�وزه فن�اوري اطالع�ات و ارتباط�ات 
كش���ور، دس���تاوردهاي سياس���تي و اجراي�ي در 
مديري�ت اي���ن عرص�ه، هم صداي�ي كش���ورهاي 
منطق�ه و س�اير كش�ورهاي همس�و ب�ا جمه�وري 
اس�المي اي�ران در اي�ن عرص�ه؛ ب�ا ن�گاه درون س�از و 
برون نگ�ر، در بخش هاي مختلف منتشر كرده است. 

با وجود اين، به نظر مي رس��د برنامه او بيشتر از اينكه 
به حوزه ارتباطات مربوط باشد، به حوزه حكمراني و 
فناوري پرداخته است، موضوعي كه محمد كشوري، 
كارشناس فناوري اطالعات، در گفت وگو با تعادل به آن 
اشاره كرده و از نقاط ضعف برنامه هاي زارع پور دانست. 
كشوري اظهار كرد: وزارت ارتباطات، سه بخش اصلي 
دارد، بخش IT كه مربوط به فناوري اطالعات است، 
بخش CT كه همان فناوري ارتباطات است و بخش 
پستي. در بخش پستي در سال هاي گذشته به آن معنا 
دغدغه اي وجود نداشته، اما بيشتر چالش ها در بخش 
IT و CT وجود داشته اس��ت. از دهه هفتاد تا كنون، 
بيشترين سابقه و توانمندي وزراي حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، مربوط به بخش CT كه ش��امل 
تلكام و ارتباطات مي ش��ود بوده اس��ت، به استثناي 
آقاي واعظي كه در هيچ يك از اين بخش ها س��ابقه 
چنداني نداشت و آقاي جهرمي هم در هر دو بخش 
تا حدودي س��ابقه داش��ت. اما تا پيش از اين، آقايان 
معتمدي، سليماني و تقي پور كه وزراي پيشين اين 
حوزه بودند، سابقه تلكامي داشتند. بخش مهمي از 
دغدغه هاي وزارت ارتباطات در بخش CT  اس��ت. 
چالش هاي مربوط ب��ه اپراتورها و زيرس��اخت ها و 
موضوعات متنوعي كه به اين حوزه ها مربوط مي شود، 
به فناوري ارتباطات برمي گردد، بنابراين براي آقاي 

 IT زارع پور كه س��ابقه و توانايي اش بيشتر در حوزه
است، مقداري زمان مي برد تا به اين حوزه مسلط شود 

و در جريان سابقه و پيشينه موضوعات قرار گيرد.

     در برنامه ارايه شده، جنبه IT  پررنگ است
ظاهرا آقاي زارع پور طبق رزومه اي كه دارند، در بخش 
IT و دول��ت الكترونيك، آش��نايي و توانمندي دارند 
كه از جهتي براي وزارت ارتباطات نقطه قوت اس��ت. 
اما همچنان بايد توجه داش��ت كه هم��ه اين خدمات 
ه��م در وزارت ارتباطات روي بخش فناوري ارتباطات 
سوار مي شود. حوزه ICT  داراي دو بال IT و CT است 
و كسي كه وزير مي ش��ود بايد در هر دو بال تا حدودي 
شناخت داشته باشد تا بتواند سكان هدايت را به خوبي 
 IT در دس��ت گيرد. در برنامه آقاي زارع پور هم جنبه
شامل فضاي مجازي و حكمراني، پررنگ تر بود. با توجه 
به اينكه در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در كشور، 

يك ش��وراي عالي فضاي مجازي داريم، بخش هايي از 
حكمراني به اين ش��ورا و دبير شورا و مركز ملي فضاي 
مجازي برمي گردد و قاعدتا بايد سهم بخش زيرساختي 
و فناوري ارتباطات در وزارت ارتباطات پررنگ تر باشد، 
چون اين كاري نيس��ت كه مركز ملي فضاي مجازي 
بتواند انجام دهد. اما در بخش حكمراني و فضاي مجازي 
و سياس��ت گذاري و مباحث اين چنيني، مركز ملي تا 
حدود زيادي مي تواند اين موارد را پوشش دهد. نقطه 
ضعف برنامه آقاي زارع پور شايد اين باشد كه بحث هاي 
مربوط به فضاي مجازي و حكمراني پررنگ تر بوده و به 
بخش هاي زيرساختي و تنظيم مقرراتي حوزه ارتباطات 
كمتر پرداخته شده اس��ت. البته بخشي از اين هشت 
حوزه ارايه شده در برنامه آقاي زارع پور تنظيم گري است 
كه در اين بخش نكات مطلوب زيادي وجود دارد كه بايد 
به آنها پرداخته شود، اما جايشان در اين برنامه خالي بود.

     ارتباطات ثابت از نقاط ضعف ماست
وي با بيان اينك��ه ارتباطات ثابت يك��ي از نقاط ضعف 
ماست كه توسعه آن بايد يكي از اولويت هاي جدي وزارت 
ارتباطات قرار گيرد، بيان كرد: بخش زيادي از اين توسعه 
ارتباطات ثابت به مخابرات برمي گردد كه زيرساخت ها 
به صورت انحصاري در اختيار مخابرات است و در سال هاي 
گذشته هم مخابرات سرمايه گذاري كافي در اين حوزه 
نكرده، يا در اختيار بخش خصوصي قرار نداده است كه 
آنها سرمايه گذاري كنند، ضمن اينكه خود دولت هم بايد 
حمايت كند. همه جاي دنيا توس��عه زيرساخت ثابت 
فيبر نوري به  دليل هزينه هاي سنگيني كه دارد، توسط 
دولت حمايت مي شود. اين حمايت هم لزوما پرداخت 
مالي نيس��ت، بعضي ه��م البته ياران��ه مي دهند، اما 
به طوركلي مقررات بايد طوري باشد كه سرمايه گذاري 
براي بخش خصوصي مقرون به صرفه باش��د. توسعه 
ارتباطات ثابت هم به فن��اوري ارتباطات برمي گردد 

كه س��ابقه آقاي زارع پور خيلي ب��ا اين بخش مرتبط 
نيست اما اميدواريم در صورت راي اعتماد به ايشان هم 
معاونيني كه انتخاب مي كنند، از جمله معاون مربوط 
به اين موضوع كه در س��ازمان تنظيم مقررات است، 

فرد مسلطي باشد كه بتواند اين توسعه را پيش ببرد.
 

     هماهنگي ها در حوزه فضايي 
بايد بيشتر شود

كشوري با اشاره به وجود بخشي تحت عنوان شتابدهي 
رشد صنعت فضايي در برنامه پيشنهادي زارع پور اظهار 
كرد: بخش فضايي از زمان دولت آقاي احمدي نژاد دچار 
يك كشمكش بين وزارت ارتباطات و رياست جمهوري 
بر سر سازمان فضايي و شوراي عالي فضايي بوده كه از 
وزارت ارتباطات به نهاد رياست جمهوري برود. بخش 
استفاده تجاري از فناوري فضايي و داده هاي فضايي در 

دوره وزارت آقاي جهرمي بيشتر مطرح شد، اما برخي 
معتقدند سازمان فضايي بايد در حوزه پرتاب ماهواره ها 
و بحث هاي فناورانه و توس��عه ماهواره تمركز بيشتري 
داش��ته باش��د. به صورت كلي در حوزه فضايي هم بايد 
هماهنگي بيشتري با رياست جمهوري و مجموعه هايي 

كه در حوزه هوافضا كار مي كنند، انجام شود.

     چالش چگونگي كاهش وابستگي
به ابزارهاي خارجي

اين كارش��ناس فناوري اطالعات درب��اره تاكيد برنامه  
زارع پور به وابستگي شديد به محصوالت سخت افزاري و 
نرم افزاري خارجي را به عنوان يكي از چالش هاي  مقابله با 
نفوذ به زيرساخت هاي فاواي كشور، بيان كرد: در اسناد 
باالدستي معموال تاكيد به كاهش اين وابستگي وجود دارد 
اما مساله اين است كه اجراي آن با مشكل روبرو مي شود. 
اينكه با چه ابزارهايي مي توان اين موضوع را پياده سازي 
كرد، يا اينكه چقدر از اين ابزارها در اختيار وزير ارتباطات 
است، چراكه بخش زيادي از اين ابزارها ممكن است در 
اختيار وزارت صنعت باشد، از مواردي است كه بايد مورد 
توجه قرار گيرد. بنابراين اگرچه نفس تاكيد به استفاده 
از ابزارهاي بومي در اسناد باالدستي از جمله طرح كالن 
شبكه ملي اطالعات وجود دارد، اينكه وزارت ارتباطات 
بتواند اين هدف را با چه ابزارهايي محقق كند، مهم است.

     نظر زارع پور 
درباره طرح صيانت از كاربران چيست

اين روزها يكي از جنجالي ترين اخبار در حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، طرح صيانت است كه نگراني هايي 
را در ميان كارب��ران اينترنتي ايجاد كرده. اين طرح كه 
پيش از اين با عنوان »صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« مطرح 
بود و اكنون با تغيير عنوان به »حمايت از حقوق كاربران 
و خدمات پاي��ه كاربردي فضاي مج��ازي« و تغييرات 
ماهوي ديگري مواجه ش��ده، موافقان و مخالفاني دارد 
كه در اين مدت به بيان نظرات خود پرداختند. با وجود 
اين، درنهايت نماين��دگان موافق اين طرح در مجلس 
شوراي اس��المي به بررسي اين طرح براساس اصل ۸۵ 
قانون اساسي راي دادند. با وجود اين، عيسي زارع پور به 
عنوان وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات، كه 
شايد بيشترين تاثير را از اين طرح مي گيرد، اظهارنظري 
درباره آن نداشته است. كشوري با بيان اينكه از مطالبات 
رسانه ها بايد اين باش��د كه آقاي زارع پور در اين زمينه 
اظهارنظر كنند، گفت: تا كنون خب��ر معتبري در اين 
خصوص از طرف ايشان شنيده نش��ده است. بايد ديد 
موضع ايشان در خصوص طرح صيانت چيست، چون 
حتما در مجلس شوراي اسالمي هم از ايشان درباره اين 
موضوع مي پرسند. اين طرح حتي اگر اصالح هم شود، 
 اينكه اين اصالحات بايد شامل چه مواردي باشد و نگاه 
وزارت ارتباطات به اين مس��اله چيست، خيلي مهم 
است. طرح صيانت بسياري از مسووليت هاي وزارت 
ارتباطات را تغيير مي ده��د و از وزير ارتباطات انتظار 
م��ي رود كه درباره آن موضعش را مش��خص كند. بنا 
شده اين طرح در كميسيون ويژه بررسي شود و مواد و 
بندهاي مختلف اين طرح مستقيما به حوزه اختيارات 
وزير ارتباط��ات برمي گردد. بايد اي��رادات اين طرح 
بررسي شود و وزير ارتباطات هم بايد به دنبال رفع اين 
ايرادات باشد و اعالم كند كه چه مواردي از نظر ايشان 
داراي مشكل است، با وجود اين، تا كنون هيچ موضعي 

از جانب ايشان درباره اين طرح شنيده نشده است.
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هوش مصنوعي برنامه نويسي را 
ساده مي كند

به تازگي از يك الگوريتم ه��وش مصنوعي رونمايي 
ش��ده كه مي تواند به برنامه نويسان نرم افزارها كمك 
كند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از فيوچريسم، 
اوپن اي آي )Open AI( يك ش��ركت فعال در حوزه 
تحقيقات هوش مصنوعي از الگوريتم جديدي به نام 
Codex رونمايي كرده كه قادر اس��ت دس��تورهاي 
نوشتاري به زبان انلگيسي را به كدهاي برنامه نويسي 
قابل اس��تفاده تبديل كند. اي��ن الگوريتم مي تواند با 
دريافت دس��تورالعمل، فرآيند برنامه نويسي را براي 
برنامه نويسان كهنه كار ساده تر  كند و همچنين يك 
ابزار يادگيري براي برنامه نويسان تازه كار به حساب 
مي آيد. همچنين مي ت��وان آن را به ن��رم افزار هايي 
كاربردي مانند بازي هاي س��اده يا وب سايت تبديل 
كرد. در همين راس��تا نش��ريه ورج در گزارشي اشاره 
 مي كن��د كاربر مي توان��د ظاهر ي��ا قابليت هاي يك 
وب س��ايت مورد نظ��رش مانند جايگ��ذاري منو يا 
باكس هاي متن را به زبان انگليسي ساده توصيف كند. 
در مرحله بعد Codex يك طرح س��اده را براساس 
تفسيرش از درخواست هاي كاربر، ارايه مي كند. البته 
اين ايده بدان معنا نيس��ت كه هوش مصنوعي خود 
برنامه نويسي انجام مي دهد، بلكه الگوريتم مذكور به 
عنوان دستيار يا معاون برنامه نويس فعاليت مي كند و 

ايده ها را به كد نرم افزاري تبديل مي كند.

فيس بوك استفاده از رمزگذاري 
سربه سر را گسترش داد

فيس بوك رمزگذاري سربه سر براي تماس هاي صوتي 
و ويدئويي پيام رسان مسنجر را عرضه كرد. اين درحالي 
اس��ت كه دولت هاي مختلف به اي��ن اقدام   فيس بوك 
اعتراض دارند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، فيس بوك 
روز گذشته رمزگذاري سربه سر براي تماس هاي صوتي 
و ويدئويي در پيام رس��ان مس��نجر را عرضه كرد. اين 
درحالي است كه قبالً   فيس بوك رمزگذاري سربه سر 
براي پيام هاي متني در واتس اپ و مس��نجر را عرضه 
كرده بود. ش��بكه اجتماعي مذكور تصمي��م دارد به 
تدريج ويژگي هاي صوت��ي و ويدئويي را به پرتفوليوي 
سرويس هاي پيام رسان خود اضافه كند. اين ويژگي ها 
طي سال گذشته بسيار محبوب شدند زيرا در بحبوحه 
همه گيري ويروس كرونا مردم به دنبال راه هايي براي 
ارتباط با يكديگر بودند. فيس بوك در يك پست وبالگي 
نوش��ت: همچنين ما طي يك پروژه آزمايشي محدود 
براي كاربران بزرگسال در برخي كشورها، به آنها اجازه 
مي دهيم به طور انتخابي در اينس��تاگرام از رمزگذاري 
سر به س��ر در تماس ها و پيام هاي بين فردي استفاده 
كنند. اين درحالي اس��ت كه كشورهاي مختلف از 
جمله انگليس نسبت به اجراي رمزگذاري سربه سر 
در پيام ها در پيا م رسان هاي   فيس بوك شكايت دارند 
و معتقدند مجرمان و كودك آزاران با استفاده از اين 
روش مي توانند به اعمال غيرقانوني خود ادامه دهند.

اعطاي تيك آبي توييتر
 به كاربران متوقف شد

توييتر اعالم كرد به طور موقت فرآيند اعطاي تيك 
آبي به كاربران را متوقف كرده است. به گزارش مهر 
به نقل از ورج، توييتر گسترش برنامه اعطاي تيك 
آبي خود را به طور موق��ت متوقف و اعالم كرد بايد 
روي فرايندهاي درخواس��ت و بررسي اين برنامه 
فعاليت بيشتري انجام دهد. توقف ثبت درخواست 
جديد براي دريافت تيك آبي، در حالي اجرا مي شود 
كه توييتر اعتراف كرد چند حساب كاربري جعلي 
به اشتباه احراز هويت شده بودند. البته توييتر هنوز 
هم درخواست هاي فعلي براي دريافت تيك آبي را 
بررسي مي كند، بنابراين توقف برنامه فقط به معناي 
آن است كه افراد جديد نمي توانند براي دريافت آن 
اقدام كنند. اين نخس��تين باري نيست كه توييتر 
فرآيند اعطاي تيك آبي را متوقف كرده است. اين 
پلتفرم در سال ۲۰۱۷، به طور كامل برنامه اعطاي 
تيك آب��ي را متوقف كرد. ام��ا در ۲۰۲۱ ميالدي 
دوب��اره برنامه مذكور را از س��ر گرفت. هرچند در 
س��ال جاري ميالدي نيز يك هفته پس از شروع 
برنامه اعطاي تيك آبي به دليل انبوه درخواست ها 

مجبور شد آن را يك هفته متوقف كند.

اپل استراتژي مقابله با كودك آزاري 
را شفاف سازي مي كند

اپل اعالم كرده در خصوص اس��كن تصاوير آي كلود 
كاربران براي مقابله با ك��ودك آزاري، از چند مخزن 
اطالعاتي مربوط به كشورهاي مختلف استفاده مي كند 
تا نگراني درباره نقض حريم خصوصي را كاهش دهد. به 
گزارش مهر به نقل از ورج، اپل جزئيات بيشتري درباره 
برنامه اس��كن تصاوير آي كلود كاربران جهت رديابي 
محتواي كودك آزاري فاش كرده اس��ت. اين شركت 
تحقيقي جديد درباره اقدامات ايمني منتشر كرده كه 
به افزايش اعتماد كاربران به اين برنامه منجر مي شود. 
اقدامات مذكور شامل قانوني است كه فقط تصاويري در 
آي كلود كاربر نشان گذاري مي شوند كه در چند مخزن 
داده امنيت كودكان )وابسته به دولت هاي مختلف( 
وجود داشته باشند. به اين ترتيب چنين اقدامي اجازه 
نمي دهد فقط يك كشور به محتواي كودك آزاري در 
سيستم بيفزايد. به طور دقيق تر اپل فقط به داده هاي 
يك مخزن اطالعاتي از يك كش��ور اكتفا نمي كند و 
تصاوير اي كلود كاربران را حداقل ب��ا دو مخزن داده 
مربوط به سازمان هاي ملي مختلف مقايسه مي كند. 
نسخه هاي آينده iOS و iPadOS به طور خودكار 
تصاوير حساب هاي كاربري آي كلود را با مخزن هاي 
ش��ناخته ش��ده محتواي كودك آزاري مقايس��ه 
مي كند. هرچند بسياري از شركت ها سرويس هاي 
ذخيره رايانش ابري را از راه دور كنترل مي كنند، 

استراتژي اپل با انتقادات زيادي روبرو شده است.

قاضي امريكايي گوگل را 
گناهكار اعالم كرد

طب��ق راي اوليه يك قاضي فدرال در امريكا گوگل 
۵ حق امتياز اختراع شركت سونوس را بدون اجازه 
در بلندگوهايش استفاده كرده است. به گزارش مهر 
به نقل از انگجت، به نظر مي رسد شركت سونوس 
در كارزار حقوقي با گوگل برنده ش��ده اس��ت. روز 
گذشته يك قاضي فدرال همراه كميسيون تجارت 
بين الملل امري��كا رأي اوليه درباره ش��كايت اين 
شركت از گوگل را اعالم كرد. اين شكايت در اوايل 
۲۰۲۰ ميالدي ثبت ش��ده و گوگل را متهم كرده 
بود حق امتياز سونوس را بدون اجازه استفاده كرده 
است. به طور دقيق تر گوگل متهم شده بود برخي از 
فناوري هاي مهم بلندگوهايش را از دستاوردهاي 
سونوس كپي كرده است. قاضي دادگاه نيز هر ۵ ادعا 
را صحيح اعالم كرد و گف��ت: نبايد به گوگل اجازه 
داد دستگاه هايي را وارد كند كه حق مالكيت معنوي 
سونوس را نقض مي كنند. ادي الزاروس مدير بخش 
حقوقي سونوس در اين باره گفت: امروز مشخص 
شد هر ۵ حق امتياز صحيح هستند و گوگل قوانين 
آنها را نقض كرده اس��ت. البته نيويورك تايمز در 
گزارش��ي اش��اره كرده رأي قاضي نهايي نيست. 
كميس��يون تجارت بين المل��ل امريكا بايد قبل 
از هرگونه اقدامي رأي نهاي��ي را اعالم كند. قرار 
است جلسه در ۱۳ دس��امبر در اين باره تشكيل 
شود. از سوي ديگر سخنگوي گوگل اعالم كرد: 
ما از فناوري س��ونوس استفاده نمي كنيم و براي 

كيفيت محصوالتمان رقابت مي كنيم.

رگوالتور انگليس نگران ضربه 
فيس بوك به رقابت است

س��ازمان رقابت و بازارهاي انگليس با اس��تناد به 
تحقيق خ��ود درباره ادغام وب س��ايت گيفي در 
فيس ب��وك، معتقد اس��ت اين معامل��ه به رقابت 
خسارت مي زند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
طبق گ��زارش رگوالتور رقاب��ت انگليس، فرآيند 
خريد وب س��ايت گيفي )Giphy( توسط فيس 
بوك به ب��ازار تبليغات ضربه مي زن��د. به همين 
دليل ممكن اس��ت فيس بوك مجبور شود گيفي 
را بفروشد. فيس بوك ماه مي سال گذشته گيفي 
را خريد تا با اپ اينس��تاگرام يكپارچه كند. گيفي 
وب سايتي براي ساخت و اشتراك گذاري تصاوير 
متحرك اس��ت. در همين راستا س��ازمان رقابت 
و بازاره��اي انگلي��س از ژانوي��ه ۲۰۲۱ ميالدي 
تحقيقاتي را درباره اي��ن عمليات ادغام آغاز كرد. 
استوارت مك اينتاش مدير تحقيقات مستقل اين 
س��ازمان مي گويد: عمليات خريد گيفي احتمااًل 
سبب مي شود فيس بوك گيف ها را از پلتفرم هاي 
رقيب حذف كند. يا ممكن اس��ت فيس بوك در 
ازاي ادامه دسترسي به گيف ها، از مشتريان گيفي 
بخواهد ميزان بيش��تري از اطالع��ات كاربران را 
به اش��ترك بگذارند. به اين ترتي��ب قدرت انبوه 
فيس بوك در بازار گسترده تر مي شود. همچنين 
عمليات مذكور هرگونه چالش احتمالي در مسير 
فعاليت هاي فيس بوك را حذف مي كند. سازمان 
رقابت و بازارهاي انگليس متوجه شد گيفي قبل 
از معامله فيس بوك مش��غول بررسي هايي بود تا 
سرويس هاي تبليغاتي كه در امريكا ارايه مي كرد 
را به امريكا و كشورهاي ديگر از جمله انگليس نيز 
گسترش دهد. اما فيس بوك پس از خريد گيفي 
برنامه شراكت تبليغاتي آن را تعطيل كرده است. 
سخنگوي فيس بوك نيز در بيانيه اي اعالم كرد: 
ما ب��ا يافته هاي اولي��ه تحقيق��ات اداره رقابت و 
بازاره��اي انگليس موافق نيس��تيم. اين يافته ها 
براساس شواهد نيست. ما نشان داديم اين فرآيند 
ادغام به س��ود مردم و كس��ب وكار در انگليس و 
سراسر جهان اس��ت. اين نخستين باري نيست 
كه رگوالتور رقابت انگلي��س نگراني هاي جدي 
درباره عمليات هاي ادغام بزرگ را مطرح مي كند.

۴۰ درصد سازمان هاي بزرگ
مسوولي براي مديريت داده ها ندارند
نتايج يك بررس��ي جديد بر روي ۴۵۱ س��ازمان و 
موسس��ه بزرگ در سراس��ر جهان نشان مي دهد 
كه ۴۰ درصد از آنها فاقد مس��وولي براي مديريت 
داده هاي خود هس��تند. به گ��زارش مهر به نقل از 
زد دي نت، تحقيقات مشترك ايميوتا و اس اند پي 
گلوبال ماركت حاكي است سازمان هاي بزرگ در 
جهان در زمينه مديريت داده هاي حرفه اي خود و 
مشتريانشان با چالش هاي جدي مواجه هستند. 
اين تحقيق با هم��كاري ۵۲۵ متخصص امور داده 
در اين س��ازمان ها و در كش��ورهاي امريكا، كانادا، 
انگليس، آلمان و فرانسه انجام شده است. تمامي اين 
متخصصان در سازمان هايي با بيش از هزار كارمند 
فعاليت مي كنن��د. ۵۵ درصد از پاس��خ دهندگان 
گفته اند كه داده هايي كه در اين س��ازمان ها براي 
تحليل در دسترس قرار مي گيرند كهنه و قديمي 
است و امكان استفاده عملياتي ندارند. ۸۴ درصد هم 
گفته اند پيش بيني مي كنند، مسائل مرتبط با حريم 
ش��خصي و دغدغه هاي امنيتي موجب مي شود تا 
دسترسي به داده ها در سازمان ها ظرف ۲۴ ماه آينده 
محدود شود. ۴۰ درصد از پاسخ دهندگان مي گويند 
براي رسيدگي به داده ها و مديريت آنها با مشكالتي 
همچون كمبود نيروي انساني ماهر مواجه هستند 
و ۳۰ درصد هم مشكالت مربوط به اتوماسيون اداري 
و خودكارس��ازي فرآيندها را عامل مشكل مذكور 
دانسته اند. ۹۰ درصد پرسش شوندگان هم بر اين 
باور بوده اند كه كيفيت داده ها و وجود اعتماد متقابل 
در مقايسه با حجم و كميت داده ها اهميت بيشتري 
دارد. همچنين در ۶۰ درصد از اين سازمان ها فردي 
مديريت امور مربوط به داده ها را بر عهده داشته و در 
۴۰ درصد از آنها چنين مسوولي وجود نداشته است. 

جالي خالي طرح »حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي« در برنامه وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات

موضع زارع پور درباره طرح صيانت، مشخص نيست

نامه نماينده مجلس به دادستان كل كشور: صرافي هاي ارز ديجيتال خارجي را مسدود كنيد
يك عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اس��المي در نامه اي به دادستان كل كشور با بيان اينكه 
بيش از ۶۰ درصد مراجعه كنندگان يكي از صرافي هاي 
ناش��ناخته و غيرمعتب��ر خارجي به ن��ام »كوينكس«، 
از كارب��ران ايراني هس��تند، خواس��تار مسدودس��ازي 
صرافي ه��اي خارجي حوزه رم��زارز جهت جلوگيري از 
تداوم اين روند كه به گفت��ه وي زيان آفرين و خطرناك 
است، شد. به گزارش ايس��نا، در نامه رحيم زارع خطاب 
به منتظري آمده است: موضوع رمزارزها طي سال هاي 
اخير به عنوان يكي از موضوعات مهم و يك پديده غيرقابل 

انكار در حوزه اقتصادي جهان و كشورمان مطرح شده و 
طي ماه هاي اخير نيز نهادهاي مسوول در قوه قضاييه و 
مجلس تالش كرده اند ساماندهي فعاليت  هاي بومي در 
اين حوزه را پيگيري كنند. اگرچه امكان ناديده گرفتن 
موضوع رمزارزها در اقتصاد كشورمان يا حذف اين موضوع 
وجود ندارد و بايد آن را مديريت كرد اما بي توجهي بانك 
مركزي و س��اير نهادهاي دولتي براي رسيدگي به اين 
موض��وع، باعث بروز يك هرج و م��رج در فضاي خريد و 
فروش ارزهاي ديجيتال ش��ده به گونه اي كه براي مردم 
مشخص نيست با چه اشخاص يا شركت هاي معتبري 

مي توانند همكاري كنند. اما آنچه در شرايط فعلي اقتصاد 
كش��ور، يك هش��دار فوري و جدي محسوب مي شود، 
تالش و تسهيل براي خروج ارز از كشور با سرمايه گذاري 
كاربران ايراني در برخي سايت ها و اصطالحًا صرافي هاي 
خارجي است كه ضمن خروج گسترده پول، امكان سلب 
اختيار برداش��ت و انتقال براي كارب��ران ايراني به بهانه 
تحريم هاي ظالمانه بين المللي را توس��ط شركت هاي 
مذكور فراهم مي كند. اين موضوع تا آنجا پيش رفته كه 
طبق آمارها، بي��ش از ۶۰ درصد مراجعه كنندگان يكي 
از اين صرافي هاي ناش��ناخته و غيرمعتبر خارجي به نام 

»كوينكس«، از كاربران ايراني هستند كه ظاهراً فقط براي 
جذب سرمايه هاي شهروندان كشورمان فعاليت مي كند 
و تبليغات گسترده و شبكه سازي اين سايت هاي گمنام و 
مشكوك خارجي موجب ترغيب كاربران ايراني به ثبت نام 
و تشكيل كيف پول ارزهاي ديجيتال در اين مجموعه ها 
شده كه چنين روندي، قطعًا تبعات امنيتي و اقتصادي 
فراواني را به دنبال دارد. لذا مستدعي است ضمن بررسي 
فوري اين موضوع، نسبت به مسدودسازي صرافي هاي 
خارجي حوزه رمزارز جهت جلوگيري از تداوم اين روند 
زيان آفرين و خطرناك، دستورات الزم را صادر فرماييد.«

اصالحات پيشنهادي موافقان و مخالفان طرح فضاي مجازي مجلس
اصالحات پيشنهادي موافقان و مخالفان طرح حمايت 
از حق��وق كاربران در فضاي مج��ازي و خدمات پايه 
كاربردي در برنامه راديو گفت وگو مطرح شد. به گزارش 
مهر، برنامه راديو گفت وگو با موضوع نقد و بررسي طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي توسط تارنماي راديو 
گفت وگو منتشر شد. مصطفي انتظاري هروي، عضو 
اتحاديه توليد و نش��ر محتوا در فضاي مجازي گفت: 
در بازه زماني كه دول��ت دوازدهم كار خود را به اتمام 
رسانده و دولت جديد اصاًل مستقر نشده، طرح موضوع 
صيانت از كاربران در فضاي مجازي شتاب زده است زيرا 
اين طرح بخش��ي از دولت را ملزم به انجام برخي امور 
مي كند درحالي كه نظر دولت و وزراي مربوطه شنيده 
نشده اس��ت. نمايندگان عضو كميسيون ويژه بايد از 
فرصت موجود استفاده كنند تا نقدها را گوش دهند و 
از كسب و كارها دعوت كنند و نظرات آنها را مورد توجه 
قرار دهند و براي رفع دغدغه ها تالش كنند. انتظاري 
هروي خاطرنش��ان كرد: بايد س��ناريوهاي مختلف 
پس از اجراي طرح در نظر گرفته شود و از االن به اين 
موضوع در طرح توجه شود. به عنوان نمونه در حالي كه 

بخش بزرگي از جامعه از سرويس هاي مختلف گوگل 
استفاده مي كنند، اگر پس از اجراي طرح، گوگل اعالم 
كرد شرايط ايران را نمي پذيرد، مسووالن مي خواهند 
گوگل را ببندنددر ادامه مستوره عزت زاده، عضو هيات 
علمي و مدير گروه رسانه دانشگاه آزاد اسالمي با تصريح 
بر اينكه همه كشورهاي دنيا به دنبال حمايت از حقوق 
كاربران خود هستند نه آنكه آنها را محدود كنند، اظهار 
كرد: هيچ كشوري به دنبال حذف بسترهاي شبكه هاي 
اجتماعي نيست زيرا اساس��ًا آنها بسترهايي جهاني 
هستند و به حدي گسترده هستند كه بهره هاي زيادي 
دارد هر چند ممكن است به همان اندازه هم مخاطرات 
داشته باش��د. وي با تأكيد بر اينكه استراتژي ايران در 
عرصه ديجيتال كه يك عرصه جهاني اس��ت نبايد بر 
محور محدوديت و بس��تن باشد، گفت: نگاهي كه در 
برخي از بخش هاي طرح صيانت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي وجود دارد، پاك كردن صورت مساله و 
نديدن واقعيت ها است كه اين امر بايد در كميسيون 
ويژه اصالح شود. عزت زاده خاطرنشان كرد: بر اساس 
آماري كه سازمان هاي جهاني منتشر كرده اند بيشتر 

از ۴۰۰۰ ش��ركت در دنيا از حوزه فضاي س��ايبري و 
اقتصاد ديجيتال به داليل مختلف لطمه خورده اند اما 
واكنش آنها اين نيست كه اقتصاد ديجيتال را تعطيل 
يا محدود كنند. همچني��ن محمدصادق نصراللهي، 
عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق )ع( گفت: اصل 
ورود حاكميت به قانون گذاري در فضاي مجازي يك 
امر واضح و بديهي است و سامان بخشي به اين اوضاع 
رهاش��ده در فضاي مج��ازي در خص��وص ضرورت 
تصويب اين طرح يا طرح مشابه، براي كسي جاي ترديد 
نگذاشته است. وي استقالل مجازي را موضوع مهمي 
دانست و اظهار كرد: استعمار مجازي امري است كه با 
شكل گيري »بيگ ديتا« در خارج از كشور به وضوح در 
حال انجام است و اين موضوع اهميت بسيار زيادي دارد 
زيرا مهم ترين امر ارزش آفرين در عصر امروز، اطالعات 
است. عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق )ع( با اشاره 
به بخشي از طرح صيانت كه ايجاد نمايندگي شبكه هاي 
اجتماعي و پيام رسان هاي خارجي در داخل ايران را 
ضروري دانسته است، بيان كرد: با توجه به اينكه اكثر 
اين پيام رسان ها امريكايي هستند، اساساً امكان مذاكره 

در اين باره وجود ندارد. در ادامه احس��ان كيان خواه، 
متخصص حكمراني س��ايبري با بي��ان اينكه اجراي 
قانون صيانت از حقوق كاربران بايد ۱۲ سال پيش انجام 
مي شد، عنوان كرد: در آن زمان شبكه هاي اجتماعي به 
شكل امروزي وجود نداشتند و مي توانستيم قوانيني در 
اين زمينه مصوب كنيم. حقيقت اين است در زماني 
كه يك درخت، نهال اس��ت مي ت��وان آن را جابه جا 
كرد اما با تنومند شدن ديگر امكان آن وجود ندارد و 
فضاي مجازي امروز همان درخت تنومند است. وي 
افزود: هر روز كه مي گذرد اقناع مردم و اجراي قانوني 
همچ��ون قانون صيانت از فضاي مجازي س��خت تر 
مي شود. هرچه زمان بگذرد مردم سخت تر مي توانند 
از شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم هاي خارجي همچون 
تلگرام جدا شوند. اين متخصص حكمراني سايبري 
تاكيد كرد: پيش��نهاد من اين است كه مجلس يك 
قانون كلي تصويب كند و تصميم گيري در خصوص 
جزئيات آن را به مركز ملي فضاي مجازي واگذار كند 
چرا كه صالحيت رسيدگي به اين موضوع مهم بايد 

بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي باشد.

در برنامه ارايه شده توسط عيسي زارع پور، هشـت موضـوع مرتبـط بـا حـوزه ماموريتـي وزارت 
ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات شـامل حكمراني ديجيتال و تعامالت بين المللي، دولت هوشمند و 
تحول ديجيتال، شبكه ملي اطالعات و توسعه پايدار زيرساخت هاي ارتباطي، تنظيم مقررات حوزه 
ارتباطات و فناوري اطالعات، اقتصاد ديجيتال، حفظ حريم خصوصي و امنيت فضاي تبادل اطالعات، 
شتابدهي رشد صنعت فضايي و خدمات پستي مـورد بررسـي قرارگرفتـه و در هـر بخـش ضمـن 
بيـان وضعيـت مختصـر، مهم تريـن چالش  ها و راهبردهـاي پيشــنهادي بـراي برون رفـت از 

وضـع موجـود و رسـيدن بـه وضـع مطلـوب ترسـيم شـده اسـت.

برش



تعادل |
درحال حاضر بازار لوازم خانگي بنا به گفته فعاالن بازار در 
ركود مطلق به سر مي برد به نحوي كه اكثر فروشندگان 
براي فروش محصوالت خود اقدام به ارايه جشنواره هاي 
مختلف و حتي تخفيف هايي كرده اند ولي هنوز مشتري 
رغبتي به خريد لوازم خانگي ندارد. در همين حال بررسي ها 
نشان مي دهد، قطع برق هم توليد لوازم خانگي را كم كرد 
و هم مراجعات مردم براي تعمير ل��وازم برقي را زياد كرد. 
توليدكنندگان مي گويند دولت براي تامين برق مشتركان 
خانگي، در هفته دو روز برق كارخانجات و صنايع را قطع 
مي كند و همين مساله باعث كاهش تزريق لوازم خانگي 
به بازار شده است. نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي با اعالم اين خبر گفت: در يك ماه گذشته و در تهران 
تقاضا براي تعمير لوازم خانگي ۱۵ درصد بيشتر از قبل شده 
است. فعاالن اين حوزه مي گويند: به دليل اينكه تقاضايي 
براي خريد لوازم خانگي وجود ندارد كاهش توليد به چشم 
نمي آيد و بازار با كمبود كاال مواجه نشده است. اما اگر تقاضاي 
لوازم خانگي مانند سال هاي گذشته وجود داشت، بدون 
شك قطع برق مشكالت جدي براي بازاري ها ايجاد مي كرد. 
درحال حاضر بازار لوازم خانگي بنا به گفته فعاالن بازار در 
ركود مطلق به سر مي برد به نحوي كه اكثر فروشندگان 
براي فروش محصوالت خود اقدام به ارايه جشنواره هاي 
مختلف و حتي تخفيف هايي كرده اند ولي هنوز مشتري 
رغبتي ب��ه خريد ل��وازم خانگي ندارد. ام��ا نكته مهم 
اينجاست همچنان حجم لوازم خانگي قاچاق در بازار 
فراوان بوده و در اين شرايط اگر مصرف كننده تمايل به 
خريد كااليي داشته باشد بيشتر به سمت خريد لوازم 
خانگي قاچاق مي رود چرا كه متاسفانه در محصوالت 
ايراني نه تنها افزايش بسيار باالي قيمتها وجود دارد بلكه 
عدم نظارت در توليد و نبود يك چشم انداز روشن در اين 
صنعت عاملي شده تا لوازم خانگي توسط توليدكنندگان 
به صورت سليقه اي توليد شود. به گزارش تسنيم، فعاالن 
بازار مي گويند يك شبه لباسشويي هفت كيلويي تبديل 
به هشت كيلويي مي شود كيفيت بسيار افت پيدا كرده 
و توليدكنندگان براي جبران هزينه هاي خود با اعمال 
تغييراتي اندك كد محصوالت را تغيير و آنها را به عنوان 
يك محصول جديد و با قيمتي باالتر راهي بازار مي كنند 
با اين وجود مصرف كننده تمايلي به خريد ندارد چرا كه 

قيمت كاالي قاچاق براي او به صرفه تر است.
البته فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ي معتقدند فروش 
كارخانجات به واحدهاي توزيع با تغييراتي همراه شده 
چرا كه تا پيش از اين خريدها به صورت چكي در اختيار 
واحدهاي توزيعي ق��رار نمي گرفت اما درحال حاضر 
فروش��ندگان مجبورند براي فروش محصوالت خود 

كاالها را به صورت چكي به فروش برس��انند. در حال 
حاضر با وجود افزايش حجم توليد هنوز خبري از رونق 
در بازار لوازم خانگي نيست كه به نظر مي رسد بايد با 
يك سياست گذاري روشن بازار به سمت رونق پيش 
رفته و البته كيفيت لوازم خانگي ايراني نيز افزايش پيدا 
كند چرا كه در غير اين صورت مصرف كننده ترجيح 
مي دهد كاالي قاچاق اما با كيفيت بهتر را خريداري 
نماي��د. بنا به گفته فع��االن بازار ركود باعث ش��ده تا 
واحدهاي توليدي فعال تصميمي به افزايش قيمتها 
نداشته باش��ند اما بايد اين را درنظر گرفت كه با روند 
افزايش قيمت ارز و افزايش هزينه هاي توليد چشم انداز 
قيمت گذاري محصوالت لوازم خانگي در بازار آن هم 

طي ماه هاي آينده چه تغييراتي خواهد كرد.

     قطعي برق توليد را كاهش داد !
در همين حال اما بررسي ها نشان مي دهد، قطع برق هم 
توليد لوازم خانگي را كم ك��رد و هم مراجعات مردم براي 
تعمير لوازم برق��ي را زياد كرد. توليدكنندگان مي گويند 
دولت براي تامين برق مشتركان خانگي، در هفته دو روز برق 
كارخانجات و صنايع را قطع مي كند و همين مساله باعث 

كاهش تزريق لوازم خانگي به بازار شده است.
نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با اشاره 
به خس��ارت هاي ناش��ي از قطع برق توضيح داد: قطع 
برق بيشترين آسيب را به تلويزيون   و يخچال هاي مردم 
زده اس��ت و گزارش هاي زيادي از ش��كايات مردم به 
نمايندگي هاي فروش لوازم خانگي به گوش مي رسد. 
محمد حسين اس��الميان به تجارت نيوز گفته است: 

عالوه بر خسارت به لوازم برقي مشتريان، قطع برق باعث 
كاهش توليد شده است و گذشته از اين، وقتي تقاضايي 
در بازار براي خريد لوازم خانگي مش��اهده نمي ش��ود 
توليدكنندگان ناخودآگاه روند توليد را كاهش مي دهند.

او همچني��ن گفت: به دليل اينك��ه تقاضايي براي خريد 
لوازم خانگي وجود ندارد كاهش توليد به چشم نمي آيد و 
بازار با كمبود كاال مواجه نشده و اگر تقاضاي لوازم خانگي 
مانند سال هاي گذشته وجود داشت، بدون شك قطع برق 
مشكالت جدي براي بازاري ها ايجاد مي كرد. چندي پيش 
هم آرمان خالقي، عضو هيات مديريت خانه صنعت معدن 
و تجارت ايران گفته بود: برخي خطوط بايد همه ساعات كار 
كنند و اگر قطعي برق اتفاق بيفتد، خسارات سنگيني به آنان 
وارد مي شود. او تاكيد كرده بود: قطع برق چه با اطالع قبلي 
باشد و چه بدون آن خسارات زيادي به صنايع وارد مي كند 
و بدون اطالع قبلي، توليدكننده غافلگير مي شود، مواد اوليه 
ضايع شده و دستگاه هم آسيب مي بيند و اگر برق با اطالع 

قبلي قطع شود، نهايتا خسارت ثانويه به وجود مي آيد.

     ردپاي چيني ها در توليد داخل
البته موضوع ديگري كه در بازار لوازم خانگي قابل مشاهده 
اس��ت، اينكه تعدادي از شركت هاي ايراني مدعي توليد 
۱۰۰ درصد جنس ايراني هس��تند، اما وجود مدل هايي 
يكس��ان از يك محصول نش��ان از اين دارد كه هرچند 
توليدات با نام ساخت داخل در بازار موجود هستند اما اين 
تنها ظاهر امر است و بازهم مي توان ردپاي چيني ها را در 
ساخت اين محصوالت يافت. البته اين موضوع جديدي 
نيست ولي با كمبود قطعات از جمله موتور لوازم خانگي 

بار ديگر شاهد رواج آن هستيم. در همين رابطه، اسالميان 
چندي پيش گفته بود: االن بسياري از شركت هاي بزرگ 
داخلي به توليد جاروبرقي روي آورده اند و اينها هم مدل 
س��ري ۸ بوش را توليد مي كنند كه موتورشان وارداتي 
است و بقيه لوازم اينجا توليد مي شود كه در نهايت اسمبل 
شده و به محصول نهايي خاتمه پيدا مي كند. اسالميان 
با اشاره به بخش لوازم خانگي بزرگ، هم گفته بود: در 
اين بخش هم، در اين سال ها شاهد برندسازي بوديم؛ به 
صورتي كه شركت هاي توليدي ايراني همان محصوالت 
خودش��ان را نهايتا با يك طراح��ي و تغيير كوچك و 
محدود با نام هاي ديگري در بازار به فروش مي رسانند 
و نسبت به كاالي خودشان يك يا دو ميليون تومان بابت 
برندي كه روي آن قرار مي گيرد، گران تر مي فروشند. 

      مراجعه براي تعمير تا خريد!
بنابه اظهارات نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگ��ي، در فض��اي مج��ازي بس��ياري از كاالها فيك 
هس��تند كه با برند اصلي فروخته مي شوند؛ براي مثال 
همين جاروبرقي ها را با برندهاي ايراني توليد مي كنند 
اما در ش��بكه هاي مجازي با برندهاي آلماني و كره اي با 
گارانتي هاي غير معتبر به فروش مي رسانند. اسالميان 
اضافه كرد: در اين زمينه، تبليغاتي كه صورت مي گيرد، 
عوام فريبي است و مصرف كنندگان با توجه به برندي كه 
در فضاي مجازي مشاهده مي كنند اقدام به خريد كرده، 
با وج��ود اينكه اختالف قيمت برند خارجي با برندي كه 
فيك است و به عنوان كاالي خارجي فروخته مي شود، به 
عنوان مثال در يك جاروبرقي دو ميليون تومان است و ما 
شاهد هستيم كه اين مشكل در سطح بازار وجود دارد. در 
حالي كه بازار لوازم خانگي ايران در دور گراني قرار گرفته؛ 
به گونه اي كه جامعه كارگري براي خريد يك قلم كاال بايد 
مدت زمان طوالني منتظر بماند يا اكثريت خانوار ايراني 
براي تهيه جهيزيه به مشكل برخورده اند، با بروز مشكل 
در يكي از لوازم خانگي، افراد ترجيح ش��ان اين است كه 
براي تعمي��ر كاالي قديمي خود به بازار مراجعه كنند تا 
خريد كاالي نو! تازه ترين آمارها در اين خصوص از زبان 
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران، نشان از 
افزايش ۱۵ درصدي مراجعه افراد براي تعمير لوازم خانگي 
در چهار ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
دارد. اما همين افزايش تقاضا براي تعمير لوازم خانگي 
كه به ويژه به دنبال خاموشي هاي گسترده اخير شاهد آن 
هستيم و به عالوه افزايش چندباره قيمت، هزينه تعمير 
را به صورت نجومي باال برده و برخي بررس��ي ها نشان 
مي دهد براي مثال هزينه تعويض لوازمي مثل كمپرسور 
سايد باي سايد به حدود ۱۰ ميليون تومان رسيده است.

خبراخبار

ويژه
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پاسخ سازمان غذا و دارو
 به ادعاي اتاق تهران

ايس�نا| س��ازمان غذا و دارو از ابتداي سال ۱۴۰۰ 
حدود ۵۰ معرفي نامه براي ش��ركت هاي خصوصي 
واجد شرايط به منظور واردات واكسن كرونا از منابع 
مختلف صادر كرده اس��ت كه تنها ي��ك ميليون دز 
واكس��ن توسط يك ش��ركت دارويي وارد شد. روابط 
عمومي س��ازمان غذا و دارو در اطالعيه اي اعالم كرد: 
» با توجه به انتش��ار ادعا و اطالعيه هايي از سوي افراد 
و دس��تگاه هاي مختلف مبني بر ع��دم صدور مجوز 
واردات واكسن كرونا توسط سازمان غذا و دارو به اطالع 
مي رساند، ادعاهاي مطرح شده خالف واقع بوده و فاقد 
هرگونه مدارك و مستندات معتبر است. سازمان غذا 
و دارو ضمن رد ادعاهاي مطرح شده تمامي مدارك و 
مستندات مربوط به معرفي نامه و ساير مدارك را براي 
شفاف سازي اذهان عمومي، ذينفعان و دستگاه هاي 
مرتبط را در سايت سازمان غذا و دارو طي روزهاي آتي 
بارگذاري و در اختيار رسانه ها قرار خواهد داد. شايان 
ذكر است اس��ت كه ۳ معرفي نامه براي تنها شركت 
معرفي شده توس��ط اتاق بازرگاني تهران صادر شده 
است، كه تاكنون موفق به واردات هيچ واكسن كرونايي 
نشده است. همچنين براي جمعيت هالل احمر نيز 
مجوز واردات حتي با وجود قيمت باالي واكسن مدنظر 
براي اين جمعيت، صادر شد كه در آن برهه زماني نيز 
نتوانستند واكسني را وارد كنند. الزم به ذكر است در 
شرايط كنوني طرح ادعاهاي خالف واقع و غيرمستند 
موجب تش��ويش اذهان عمومي بوده و سازمان غذا و 
دارو در راستاي صيانت از حقوق عموم جامعه با عنوان 
اتهام زني و تشويش اذهان عمومي موضوع را در مراجع 

قضايي عليه افراد مفتري، طرح دعوا خواهد كرد.«

آخرين  وضعيت تامين
نهاده هاي دامي مورد نياز  

سرپرست دفتر خدمات بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي 
با تاكيد بر اينكه از ابتداي سال تا كنون بيش از نياز روزانه 
كشور نهاده هاي دامي تامين   و توزيع شده است، افزود: 
براي تامين نهاده هاي دامي در ماه ها آينده نياز به ۵/۱ 
ميليارد دالر داريم كه اكنون منتظر تخصيص آن از سوي 
بانك مركزي هستيم. حسن عباسي معروفان درباره 
آخرين وضعيت تامين نهاده هاي دامي مورد نياز كشور، 
گفت: از ابتداي سال تاكنون بيش از ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تن انواع نهاده هاي دامي در سامانه بازرگاه عرضه شده كه 
۵.۵ ميليون تن آن ذرت و مابقي ساير نهاده هاي دامي 
بوده اس��ت. وي ادامه داد: به عبارت ديگر در هر روز ۴۷ 
هزار تن نهاده دامي در اختيار دامداران و مرغداران قرار 
گرفته كه بيش از عدد مصوب است. عباسي معروفان 
ميزان نياز روزانه كش��ور به نهاده هاي دامي را ۴۴ هزار 
تن عنوان كرد. وي تصريح كرد: البته در مقاطعي تاخير 
در عرضه نهاده هاي دامي اتفاق افت��اد، اما در مجموع 
مشكلي براي تامين و توزيع نهاده هاي دامي نداشته ايم و 
تاخيرها موقت بوده است. عباسي معروفان درباره تامين 
نهاده هاي دامي كشور براي ماه آينده، اظهار كرد: بيش 
از ۱۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تن انواع نهاده هاي دامي ثبت 
سفارش شده كه بيشتر آن ذرت است. وي ميزان ذرت 
ثبت سفارش ش��ده را ۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تن، جو را 
۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن و ساير نهاده هاي دامي شامل 
كنجاله سويا و ديگر دانه هاي روغني را حدود ۲ ميليون 
تن اعالم كرد. عباسي معروفان گفت: اگر ارز مورد نياز 
نهاده هاي ثبت سفارش شده سريع تامين شود، نهاده ها 
نيز به سرعت ترخيص و توزيع و  به دامداران   مرغداران 
تحويل مي ش��ود. وي با بيان اينك��ه در حال حاضر ۳ 
ميليون و ۷۰۰ هزار تن نهاده هاي دامي نيز در بنادر يا 
در كشتي هستند، افزود: تعداد اين كشتي ها ۲۶ فروند 
است كه ۸۰ درصد آنها مربوط به بندر امام )ره( و بقيه 
در ۱۱ بندر ديگر كشور تقسيم مي شوند. به گفته وي؛ 
براي تامين نهاده هاي مورد نياز كشور در ماه هاي آينده 
به ۱.۵ ميليارد دالر نياز است كه منتظر تخصيص آن از 
سوي بانك مركزي هستيم. عباسي معرفان افزود: عالوه 
بر آن، براي تامين ساير كاالي اساسي مانند گندم به ۶۰۰ 
ميليون دالر و روغن نيز ۶۰۰ ميليون دالر ديگر نياز است.

تجارت در سه مرز مشترك
با افغانستان ادامه دارد! 

مه�ر | يك منبع آگاه در يك��ي از نهادهاي متولي 
ترددهاي مرزي در گفت وگو با مهر اظهار داش��ت: 
پايانه هاي مرزي ايران با افغانستان شامل دوغارون، 
ميلك و ماهيرود در سمت افغانستان به دست طالبان 
افتاده و مديريت مرزهاي اين كشور در حال حاضر 
در دس��ت طالبان اس��ت. وي كه خواست نامش در 
خبر ذكر نشود، با بيان اينكه امنيت در مرزها حاكم 
است و تجار افغانستاني به جابه جايي كاالهاي خود 
اقدام مي كنند، گفت: مرزها از سمت ما باز است و از 
سمت افغانستان اگر در حريم مرزي ما اتفاقي بيفتد، 
دستگاه هاي ذي ربط تصميم گيري خواهندكرد؛ اما 
در حال حاضر مرزهاي س��ه گانه دوغارون، ميلك و 
ماهيرود در امنيت قرار دارند. اين منبع آگاه درباره 
جابه جايي كاال در مرزهاي ايران و افغانستان گفت: 
تردد كاميون از سمت ما به افغانستان انجام نمي شود 
و كاالها در مرزها به صورت ترانشيپمنت در اختيار 
كاميون هاي افغان قرار مي گيرد. وي يادآور شد: پيش 
از تشديد تنش ها درگيري هاي داخلي افغانستان نيز، 
كاميون هاي ايراني وارد خاك اين كشور نمي شدند 
و تنها كاميون هاي نفتكش و سوخت رسان در برخي 
مقاصد نزديك مرز وارد اين كش��ور مي شدند كه در 
حال حاض��ر با توجه به ش��رايط جديدي كه حاكم 
ش��ده، كاميون هاي ايراني حامل سوخت نيز از مرز 
عبور نمي كنند. اين مقام مسوول گفت: كاميون هاي 
افغانستاني يا درب كارخانه يا در نقطه صفر مرزي در 
ايران، سوخت را خريداري كرده و سوخت را به داخل 
افغانس��تان منتقل مي كنند؛ لذا مرز از سمت ما باز 
است و تجار افغان تصميم مي گيرند كه كاالها را به 

مقاصد خود برسانند يا خير.

نامه صمت براي واردات
لباس موتورسواري!

فارس |به رغم مشكالت ارزي براي واردات كاالهاي 
ضروري و اساسي يك مقام مس��وول در وزارت صمت 
درخواس��ت تغيير گروه كااليي مرتب��ط با تجهيزات 
حفاظتي و ايمني موتورس��واران و دوچرخه س��واران 
را مطرح كرده اس��ت. چنانكه به عنوان مثال به تازگي 
طي نامه اي در مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ از س��وي معاون 
امور صنايع به قائم مقام وزي��ر صمت در امور بازرگاني 
درخواست رفع ممنوعيت ثبت سفارش و واردات تير 
و كمان مطرح شده اس��ت.  همچنين مهدي صادقي 
نياركي معاون امور صنايع وزارت صمت در نامه اي ديگر 
به مفتح قائم وزير صمت در امور بازرگاني درخواس��ت 
تغيير گروه كااليي مرتبط با تجهيزات حفاظتي و اميني 
موتورسواران و دوچرخه سواران را داشته است و به اين 
ترتيب طي اين نامه درخواست شده است تا گروه كااليي 
مرتبط با تجهيزات حفاظتي و ايمني موتورسواران از 
گروه ۲۷ به گروه ۲۶ تغيير كند. براين اساس در صورت 
موافقت با اين موضوع تخصي��ص ارز براي واردات اين 
دس��ته از كاال در اولويت باالتري قرار مي گيرد. گفتني 
است كاالهاي گروه ۲۷ عمده كاالهاي مصرفي است 
ك با توجه به شرايط ارزي كشور و اولويت بندي ارزي 
تقريبا ارزي به واردات اي��ن كاالها تعلق نمي گيرد اما 
كاالهاي گ��روه ۲۶ كاالهاي مصرفي بادوام اس��ت كه 
براي تخصيص ارز در اولويت باالتري نسبت به گروه ۲۷ 
 قرار دارند. در نام��ه معاون امور صنايع وزارت صمت به 
قائم مقام وزير در امور بازرگاني آمده است: »ضمن ارسال 
تصويرنامه ش��ماره ۰۴۲۰ مورخ ۱۴۰۰.۴.۶ شركت 
نيكران موتور پاس��ارگاد پيرامون واردات تجهيزات و 
ملزومات ايمني موتوسوران، با توجه به نامه مديركل 
محترم صنايع حم��ل و نقل به ش��ماره ۶۰.۸۴۸۵۱ 
م��ورخ ۱۴۰۰.۳.۲۴ در اين خصوص و همچنين پيرو 
سوابق مرتبط از جمله نامه ها به ش��ماره ۶۰.۹۷۳۹۰ 
م��ورخ ۱۳۹۹.۴.۱۸ و ش��ماره ۶۰.۲۴۶۹۷۵ م��ورخ 
۱۳۹۹.۱۰.۱۴ به اس��تحضار مي رساند، نظر به اينكه 
طي سال ۹۸ نسبت به تفكيك و ايجاد تعرفه هاي جديد 
به دليل ماهيت حفاظتي و ايمني كاالهاي مورد نظر و 

حفظ جان راكبان اقدام گرديده است. 

امسال 21 هزار شغل در مناطق 
محروم استان ايجاد مي شود

۷۲ تسهيل گر بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام در ۲۲ 
شهرستان و ۹۹۳ روستاي استان سيستان و بلوچستان 
فعاليت مي كنند. معاون توسعه اشتغال اجتماع محور 
بنياد بركت با اعالم اين خبر گفت: بنياد امسال ۷ هزار طرح 
اشتغال زايي اجتماع محور را در مناطق محروم و روستايي 
استان سيستان و بلوچستان در دست اجرا دارد كه از اين 
تعداد، يك هزار و ۶۵۰ طرح به بهره برداري رس��يده و ۵ 
هزار و ۲۰۰ طرح ديگر در مرحله شناسايي و طي فرآيند 
قرار دارد. مرتضي نيازي افزود: بهره برداري از ۷ هزار طرح 
اشتغالزايي در سيستان و بلوچستان ايجاد ۲۱ هزار شغل را 
در مناطق محروم و كم برخوردار اين استان به دنبال خواهد 
داشت. وي خاطرنشان كرد: ۲۲ شهرستان و ۹۹۳ روستاي 
استان سيستان و بلوچستان تحت پوشش فعاليت هاي 
اشتغال زايي بنياد بركت قرار دارند. به گفته معاون توسعه 
اشتغال اجتماع محور بنياد بركت، ۷۲ مجري و تسهيل گر 
اين بنياد در مناطق محروم سيستان و بلوچستان مشغول 
خدمت رساني در حوزه ايجاد اشتغال پايدار هستند. نيازي 
يادآور ش��د: ميزان حجم كل س��رمايه گذاري براي 
طرح هاي پيش بيني شده بركت در استان سيستان 
و بلوچستان بالغ بر ۹ هزار و ۴۵۰ ميليارد ريال است. 
وي بيان كرد: بنياد بركت امسال عالوه بر ۷ هزار طرح 
اجتماع محور، اجراي ۳۰۰ طرح كسب و كار خانوادگي 
)كارگاه هاي خرد( را نيز در مناطق محروم سيستان 
و بلوچستان برنامه ريزي كرده است. معاون توسعه 
اشتغال اجتماع محور بنياد بركت درباره فعاليت هاي 
اين بنياد در سيستان و بلوچستان نيز توضيح داد: بنياد 
بركت تا پايان س��ال ۹۹ بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۳۰ طرح 
اشتغال زايي را در مناطق محروم استان به بهره برداري 
رسانده كه باعث ايجاد فراهم آمدن فرصت هاي كسب 

و كار براي بيش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر شده است.

گرماي دوباره هوا موجب افزايش 
آبرساني سيار در اصفهان شد

ش��هروندان اصفهاني در روزهاي پاياني هفته گذشته 
شاهد افزايش تردد تانكرهاي آبرساني سيار در سطح 
اين كالنش��هر بودند. در پي افزايش دوب��اره دما تا ۳۹ 
درجه سانتيگراد در روزهاي پنجشنبه و جمعه گذشته 
كه افزايش مصرف آب توس��ط مشتركين شركت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان را درپي داش��ت، بار ديگر 
بخش هايي از ش��هر اصفهان و شهرهاي اطراف با افت 
شديد فشار و قطع آب مواجه شدند. به همين منظور 
آبفاي استان اصفهان با اعزام ۲۲ دستگاه تانكر آبرساني 
با ظرفيت ۱۴۴ هزار ليتر، س��عي كرد تا بخشي از آب 
مورد نياز شهروندان اصفهاني در خيابان هاي مشتاق، 
باهنر، رباط اول، امام خميني، شهيدان كاظمي، روشن 
دشت و شهرك زاينده رود را تامين كند. تعدادي از اين 
تانكرها همچنين براي تامين آب ش��رب روستاييان 
منطقه زيار و روس��تاهاي جالل آباد و صالح آباد نجف 
آباد اعزام شد. با ادامه گرما در هفته جاري نيز پيش بيني 
مي شود عمليات آبرساني سيار به مشتركين شركت آب 
و فاضالب استان اصفهان ادامه يابد. گفتني است درحال 
حاضر ميزان آب توليدي تصفيه خانه آب باباشيخعلي و 
چاه هاي متفرقه در حدود ۱۴ هزار ليتر در ثانيه و ميزان 
مصرف آب مشتركين در ۵۷ شهر و ۳۸۰ روستاي تحت 
پوشش سامانه اول آبرساني اصفهان بزرگ در حدود ۱۸ 
هزار ليتر در ثانيه است. همين ميزان اختالف توليد و 
مصرف سبب كاهش شديد فشار يا قطع آب در برخي 
مناطق تحت پوشش آبفاي استان اصفهان مي شود.

قطعي برق توليد را كاهش داد!

بازار لوازم خانگي بدون مشتري 

كميته اقدام ارزي تشريح كرد

صادركنندگان مشمول معافيت مالياتي 
دبير كميته اقدام ارزي گفت: صادركنندگان سال ۹۷ كه 
از تاريخ ۳۰ دي ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزي كردند، 
مشمول معافيت مالياتي و اس��ترداد ماليات بر ارزش 
افزوده شدند. احسان قمري در گفت وگو با »مهر« با بيان 
اينكه صادرات از ماليات معاف است و ماليات بر ارزش 
افزوده پرداختي از سوي صادركنندگان به آنها عودت 
داده مي شود، اظهار داش��ت: پايان مهلت ايفاي تعهد 
ارزي تعدادي از صادركنندگان سال ۹۷، ۳۰ دي سال 
۹۸ بود؛ بنابراين اگر اين گروه از صادركنندگان تا تاريخ 
مذكور رفع تعهد ارزي كرده باشند، مشمول معافيت 
مالياتي يا همان اس��تفاده از نرخ صفر مالياتي ش��ده و 

استرداد ماليات بر ارزش افزوده آنها نيز انجام شده است. 
وي يادآور شد: منتهي بسياري از صادركنندگان سال ۹۷ 
بعد از ۳۰ دي ۹۸ رفع تعهد ارزي كرده بودند؛ بنابراين 
مشمول معافيت مالياتي نشدند. دبير كميته اقدام ارزي 
ادامه داد: يك سال و نيم پيگيري كرديم تا اين گروه از 
صادركنندگان نيز مشمول نرخ صفر مالياتي شوند. در 
نتيجه اين پيگيري ها مقرر شد صادركنندگان سال ۹۷ 
كه از تاري��خ ۳۰ دي ۹۸ تا ۳۰ آبان ۹۹ رفع تعهد ارزي 
كرده اند، نرخ صفر مالياتي برايشان لحاظ شود و سازمان 
امور مالياتي موظف شد براي اين گروه از صادركنندگان 
به نسبت ارزي كه برگردانده اند، استرداد ماليات بر ارزش 

افزوده لحاظ كند. وي با بيان اينكه صادركنندگان بايد 
به روش ه��اي قانوني ارز را به كش��ور برگردانند و رفع 
تعهد در سامانه هاي تعيين شده مشخص باشد، گفت: 
س��ازمان امور مالياتي از امروز اين مصوب��ه را اجرايي 
مي كند. قمري افزود: صادركنندگان س��ال ۹۷ حدود 
۲ س��ال و ۸ ماه فرصت داش��تند ارز را برگردانند. وي 
در پاس��خ به سوال خبرنگار مهر درباره صادركنندگان 
سال ۹۷ كه همچنان موفق به بازگرداندن ارز به كشور 
نشده اند، گفت: اين گروه از صادركنندگان مي توانند با 
مراجعه به سازمان توسعه تجارت، مدارك خود را ارايه 
دهند و در صورت تأييد مدارك در كميته اقدام ارزي، 

اجازه بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادي كشور را دارند 
و آن زمان در مورد معافيت و استرداد ماليات بر ارزش 
افزوده آنها تصمي��م مي گيريم. وي تاكيد كرد: كميته 
اق��دام ارزي به هر صادركننده اي ك��ه بخواهد ارز را به 
چرخه اقتصادي كش��ور بازگرداند كمك مي كند. وي 
اظهار داش��ت: صادركنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ مرداد 
۱۴۰۰ آزاد هستند به روش هاي قانوني تعيين شده، 
ارز صادراتي را به كشور بازگردانند و به هر ميزاني كه 
ارز را برگردانند مش��مول معافيت و استرداد ماليات 
بر ارزش افزوده مي شوند؛ همچنين صادركنندگان 
سال ۹۹ نيز تا ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ فعاًل فرصت دارند.

۳۶ پروژه تحول در دستور كار 

بررسي برنامه وزير پيشنهادي وزير صمت
سيد رضا فاطمي امين گزينه پيشنهادي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در دولت سيزدهم، برنامه خود را ارايه داد. در 
برنامه پيشنهادي فاطمي امين، برنامه هاي كوتاه مدتي براي 
مديريت بخش صنعت، معدن و تجارت به چشم مي خورد 
كه تنظيم بازار، صادرات، پشتيباني و رفع موانع توليد از آن 
جمله است. همچنين ۳۶ پروژه تحول براي تحول بنيادين 
بخش صنعت، معدن و تجارت در اين برنامه ارايه شده است 
كه برخي از اين پروژه ها )مانند پروژه هاي اشتغال و تأمين 
مالي( بين بخشي بوده و با مشاركت س��اير وزارت ها اجرا 
خواهد شد. طبق اين برنامه، پروژه هاي تحول تا پايان مهرماه 
امسال فعال شده و نتايج آنها به تدريج از اواخر سال جاري 
حاصل مي ش��ود. طبق اعالم فاطمي امين، با اجراي اين 
پروژه ها ساز و كارهاي بخش صنعت، معدن و تجارت به طور 
كامل اصالح شده و بستر مناسبي براي حكمراني هوشمند 
فراهم خواهد شد. بررسي برنامه پيشنهادي فاطمي امين، 
نشان مي دهد كه از جمله مهم ترين اهداف كمي او شش 
برابر كردن توليد لوازم خانگي، ۳ برابر كردن توليد خودرو، 
۲ برابر كردن صادرات غيرنفتي و ايجاد دو ميليون شغل 
تا سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۹ و همچنين افزايش 
صادرات به ميزان پنج ميليارد دالر در شش ماهه دوم سال 

۱۴۰۰ بيش از دوره مشابه در سال گذشته است.

     ايجاد دو ميليون شغل تا سال 1۴۰۴
بررسي برنامه پيشنهادي وزير پيشنهادي صمت نشان 
مي دهد كه از جمله مهم ترين اهداف كمي او شش برابر 
كردن توليد لوازم خانگي، ۳ برابر كردن توليد خودرو، ۲ 
برابر كردن صادرات غيرنفتي، ايجاد دو ميليون شغل، 
رساندن پوشش پوشش يكپارچه و رهگيري و رديابي 
كاال به ۹۰ درص��د و كاهش رتبه پيچيدگي اقتصادي 

به ۴۰ تا س��ال ۱۴۰۴ نسبت به س��ال ۱۳۹۹ است. او 
همچنين مهم ترين مس��ائل اقتصادي كشور در سال 
۱۴۰۰ را ثبات نرخ ارز، تنظيم بازار و كسري بودجه دولت 
عنوان كرده و از »تنظيم بازار«، »صادرات« و »رفع موانع 
توليد« به عنوان اولويت هاي كوتاه مدت ياد كرده است.

      برنامه هايي براي تنظيم بازار
تكميل سامانه جامع تجارت به ويژه تبادل اطالعات گمرك 
و ساير دستگاه ها، اصالح ساختار و ضوابط قيمت گذاري در 
زنجيره )از مرحله توليد تا مصرف( به ويژه در محصوالت پايه 
و مواد اوليه )نظير فوالد و پتروشيمي(، تأمين مواد اوليه، اجزا 
و قطعات و تأمين مالي مناسب در راستاي افزايش توليد به 
ويژه براي محصوالت مهم در سبد هزينه خانوار، گسترش 

و تقويت مديريت زنجيره تأمين در راستاي تأمين به موقع 
مواد اوليه، تأمين نقدينگي و اطمين��ان از فروش، اجراي 
طرح هاي ويژه توليد و عرضه محصوالتي نظير خودرو، لوازم 
خانگي، پوشاك و شفاف سازي ماموريت ها و مسووليت ها 
بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي 
براي تأمين و توزيع كاالهاي اساسي با هدف رفع مصاديق 
تداخل، توازي و تزاحم نيز از اقدامات تنظيم شده براي 

براي تنظيم بازار در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ است.

     افزايش ۵  ميليارد دالري صادرات امسال
فاطمي امين قصد دارد براي افزايش صادرات به ميزان 
پنج ميليارد دالر در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بيش 
از دوره مشابه در س��ال گذشته نيز اقداماتي از جمله 

تنوع بخشي به روش هاي تجاري ازجمله تأمين ارز به 
روش تهاتر، واردات )اقالم ضروري( در مقابل صادرات 
يا با استفاده از ارز اش��خاص، فعال سازي مسيرهاي 
حمل و نقلي كه تاكنون به صورت مطلوب از ظرفيت 
آنها استفاده نشده، ايجاد كانال مالي و بانكي دوجانبه 

با كشورهاي اولويت دار و هدف و غيره را انجام دهد.

     ۳۶ پروژه تحول در دستور كار
او براي رف��ع موانع توليد نيز اقداماتي از جمله تس��هيل 
واردات مواد اوليه، تس��هيل صادرات، رفع موانع مرتبط با 
فعال س��ازي واحدهاي راكد، جلوگيري از ايجاد اختالل 
در فعاليت واحدهاي توليدي از سوي بانك ها، رسيدگي 
فوري به بنگاه هاي بحراني و نيمه تعطيل، پش��تيباني از 
كسب و كارهاي اولويت دار به ويژه، خودرو، لوازم خانگي، 
زنجيره صنايع پتروشيمي و فوالد و همچنين اجراي كامل 
پروژه هاي تحول در نظر گرفته است.  منظور از پروژه هاي 
تحول، ۳۶ پروژه طراحي ش��ده از سوي وزير پيشنهادي 
صمت براي تحول بنيادين بخش صنعت، معدن و تجارت 
از جمله پروژه هماهنگي بنگاه هاي صنايع مهم مثل خودرو 
و لوازم خانگي، پروژه س��اماندهي بنگاه هاي تعطيل و 
نيمه تعطيل، تامين زيرساخت شهرك هاي صنعتي، 
درج قيمت توليد كننده و واحد به جاي قيمت مصرف 
كننده كه زمينه تخفيف هاي گمراه كننده و كاذب را 
ايجاد كرده و اشتغال مرزنشينان و مناطق محروم است. 
فاطمي امين براي افزايش ۱۰۰ هزار دستگاهي خودرو 
و تحويل تعهدات معوق تا پاي��ان آذر، كاهش مصرف 
سوخت در سبد خودروهاي توليدي، اصالح ساختار و 
قيمت در زنجيره ارزش صنعت و نوسازي ۱۰ هزار ناوگان 
تجاري سنگين در سال ۱۴۰۰ برنامه ريزي كرده است.
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خبرروز

كرونا جان ۴۶۶ نفر ديگر را گرفت
بر اس��اس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي ۴۶۶ بيمار مبتال به كوويد۱۹ جان خود را 
از دس��ت دادند و شمار قربانيان اين ويروس در كش��ور به ۹۷ هزار و ۲۰۸ نفر رس��يد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، ۲۹ هزار و ۷۰۰ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۱۵۴ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۳۸۹ هزار و ۸۵ نفر رسيد.۷ هزار و ۲۵۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۵۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۵۹ 

شهر در وضعيت نارنجي و ۳۰ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 وزير جديد بايد نگاه
 كامال علمي داشته باشد

 در حال حاضر وزارت بهداش��ت يكي از مهم ترين 
وزارتخانه هاي كشور به شمار مي رود و در خط مقدم 
مقابله با كرونا قرار دارد، پس فردي كه تصدي آن 
را به دست مي گيرد بيش از هر چيز بايد به نظرات 
كارشناسانه و علمي توجه كند و از افرادي استفاده 
كند كه نگاه انسان دوستانه و البته علمي به مسائل 
دارند. اگر نگاه علمي خوبي داشته باشيم بايد تمام 
نظراتمان در دوره جديد تغيي��ر كند، بايد از تمام 
امكانات استفاده كنيم، فقط نمي توانيم از امكانات 
داخلي خودمان استفاده كنيم و بايد واكسيناسيون 
در پوشش بسيار باال در زمان بسيار كوتاه براي اقشار 
مختلف انجام شود، بايد واكسيناسيون به ماهي ۲۰ 
الي ۲۵ ميليون برسد و تمام اينها منوط به اين است 
كه از تمام امكانات از هر طريقي استفاده كنيم. االن 
بايد ديدمان تغيير كند، با وجود اين همه موارد مثبت 
روزانه و مرگ و ميرهايي كه داريم ممكن است روند 
واكسيناسيون و برنامه ها تا االن مطلوب نبوده باشد 
و بايد بازنگري جدي، س��ريع و قاطع در اين زمينه 
صورت بگيرد در كنارش نبايد اقدامات غير درماني 
را هم فراموش كنيم چون مكمل هم هستند، اگر در 
دوره جديد نگاه علمي نداشته باشيم همين اتفاقات 
كه تا االن افتاده، اتف��اق مي افتد. دكتر عين اللهي 
اگر وزير شدند بايد از نظرات افرادي كه نظر قاطع 
و علمي دارند اس��تفاده كنند، البته مهم است كه 
نظرات مخالف خودمان را هم بش��نويم، اما تا االن 
وزارت بهداشت فقط قرائت خاص خودش را داشته 
است و علي رغم تمام كم و كاستي ها ممكن است، 
نظرات كارشناس��ي خودش را حتي با اشتباه ارايه 
داده باشد. با سيستم جديد كه مي آيد بايد فكرمان 
تغيير كن��د حتما بايد در بدنه  وزارت بهداش��ت از 
افراد صاحب نظر در زمينه علمي استفاده و سالمت 
جامعه در نظر گرفته ش��ود. و هم از منابع داخلي و 
هم خارجي استفاده كنيم، در مورد منابع داخلي هم 
بايد واقع نگر باشيم كه چقدر از نيازيمان را تامين 
مي كند. داروهايي كه در اثر واكسينه نكردن براي 
بيماران تهيه مي كنيم فشاري بر اقتصاد كشور است. 
اينها در حالي اس��ت كه با تصميم درس��ت چنين 
پيك هاي به وجود نمي آمد، در چين ۶ مورد مثبت 
شناسايي كردند كل شهر تعطيل شد تست گرفتند، 
نمي گويم شبيه چين عمل كنيم اما مي توانستيم 
طوري رفتار كنيم كه در اين حد ش��اهد خسارات 
نباش��يم، اگر دكتر عين اللهي بخواهد موفق شود، 
بايد حتما فكر علمي و دقيق را به ستاد كرونا منتقل 
كند، چون وزير بهداشت و كارشناسان مربوطه بايد 
مغز متفكر ستاد كرونا باشند. به هر حال اميدوارم 
با دميدن روح تازه به جان بهداشت و درمان كشور 
شاهد اتفاقات خوب در اين حوزه باشيم و قبل از هر 
چيز بتوانيم با سرعت بخشيدن به واكسيناسيون 

سراسري در كنترل كرونا موفق عمل كنيم.

باالخره بعد از كش و قوس هاي فراوان 
ستاد ملي كرونا به تعطيلي ۵ روزه كل 
كش��ور از تاريخ ۲۵ تا ۳۰ مرداد رضايت 
داد. اما مساله اين اس��ت كه سفرهاي بين استاني از 
روز يكش��نبه س��اعت ۱۲ محدود مي شود و همين 
اعالم مي تواند به شلوغ شدن جاده ها در ساعات باقي 
مانده منجر شود. البته كه اعالم تعطيلي با اجراي آن 
بسيار فرق دارد و در اين ش��رايط اگر دولت بتواند با 
س��خت گيري هاي كامل مانع از هر آمد و شدي در 
سطح شهرها و استان ها ش��ود، در آن صورت شايد 
اين ۵ روز بتواند كمي از حج��م تاخت و تاز كرونا در 
كشور كم كند. اين تعطيلي در حالي اعالم مي شود 
كه بسياري از متخصصان اين حوزه معتقدند كشور 
براي پشت سر گذاش��تن بحران به وجود آمده به دو 
هفته الك داون كامل نياز دارد. اما همين ۵ روز هم اگر 
با رعايت قرنطينه كامل انجام شود شايد بتواند تاثير 
هر چند كم در كنترل وضعيت موجود داشته باشد 

و فرصتي شود تا كادر درمان هم نفسي تازه كنند. 

    كمي به فكر كادر درمان باشيم
از اينجا به بعد ديگر به عهده مردم است كه چه ميزان 
به سالمتي خود و اعضاي خانواده شان اهميت بدهند 
و بدون بستن بار سفر در خانه بمانند و اين چند روز را 
در كنار خانواده خود و در چهارديواري امن خانه شان 
سپري كنند، شايد اين اتفاق باعث شود تا موج پنجم 
را هم بدون اينكه تلفات بيش��تري بدهيم پشت سر 
بگذاريم. در حال حاضر ش��رايط كشور بسيار بحراني 
اس��ت. برخي از مس��ووالن حوزه بهداش��ت و درمان 
آمارهاي اعالم ش��ده از مرگ و مير را با واقعيت مقاير 
مي دانن��د و معتقدند تعداد تلفات كرون��ا باالتر از آن 
چيزي اس��ت كه در آمارهاي رس��مي اعالم مي شود. 
البته وقتي تلفات شهرها را به تفكيك در كنار هم قرار 
دهيم قطعا به آماري باالتر از روزي ۵۰۰ كشته خواهيم 
رس��يد، در اين ش��رايط و حاال كه دول��ت باالخره به 
تعطيلي حتي ۵ روزه رضايت داده مردم بايد سعي كنند 

اين قرنطينه را جدي گرفت��ه و حداقل به خاطر كادر 
درمان و خستگي آنها هم كه شده به قوانين منع آمد و 
شد احترام بگذارند. هر روزه صداي پرستاران و پزشكان 
زيادي را از بيمارستان هاي مختلف شهرها مي شنويم 
كه در فض��اي مجازي از م��ردم خواهش مي كنند تا 
پروتكل ها را رعايت كنند، آنها از ش��رايط سختي كه 
در آن قرار دارند س��خن مي گويند، از اينكه مجبورند 
شاهد مرگ و مير هموطنانشان باشند، از اينكه جان 
همكارانشان هم در خطر است و هر لحظه ممكن است 
بر تعداد افرادي كه از كادر درمان قرباني اين بيماري 
مي شوند، افزوده شود. در اين شرايط خودخواهي هر 
فرد مي تواند به قيمت جان ديگري تمام ش��ود و اين 
گناهي نابخشودني است، حاال كه حتي كودكان هم 
در معرض ابتال و مرگ قرار گرفته اند رعايت پروتكل ها 

بيش از پيش ضروري به نظر مي رسد.

    آمارهاي واقعي متفاوتند
مس��اله مهمي كه مردم بايد در مورد آمارهاي اعالم 
شده ميزان مبتاليان و فوتي هاي كرونا در نظر بگيرند 
اين است كه بنا به داليل گوناگون اين آمارهاي اعالم 
شده قطعي نيست و حداقل بايد آنها را دو برابر حساب 
كرد، چرا كه بيشتر افرادي بر اثر كرونا فوت مي كنند 
چون تس��ت مثبت كرونا ندارند در ليست بيماران 
كرونايي ك��ه فوت كرده اند جا نمي گيرند. ش��رايط 
بسيار بحراني تر از آن چيزي است كه به نظر مي آيد و 

مردم چاره اي جز رعايت قرنطينه ندارند.

    ترددها بايد به صفر برسد
دكتر مرداني با بيان اين مطلب به »تعادل« مي گويد: 
عدم پيش بيني تدابير بسيار سختگيرانه و جريمه هاي 
بازدارنده مي تواند اين تعطيلي را به سرنوش��ت موارد 
قبل دچار كند. در واقع تعطيلي به تنهايي براي كنترل 
موج پنجم كرونا كافي نيس��ت و بايد شرايط كنترل و 
نظارت دقيق بر ترددها درون و بيرون ش��هرها اعمال 
ش��ود و در يك كالم براي تعطيلي، برنامه اي با هدف 

صفر كردن ترددها و تعامالت اجتماعي داشت.  او در 
بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: متاسفانه مردم 
ديگر خيلي به خطرناك بودن ويروس كرونا اهميت 
نمي دهند، با اينكه هر روز تعداد زيادي مبتال مي شوند 
و تع��داد قابل توجهي جان خ��ود را بر اثر اين بيماري 
از دس��ت مي دهند اما باز هم هس��تند كساني كه بي 
توجه به اين آمارها نه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت 
مي كنند و نه به قرنطينه احترام مي گذارند و به محض 
اعالم تعطيلي فرصت را براي مس��افرت رفتن مغتنم 
مي شمرند. به همين خاطر اگر مي خواهيم اين تعطيلي 
تاثير مثبتي در كاهش روند ابتال و مرگ مير داشته باشد 

بايد با افراد خاطي برخورد سختگيرانه انجام بگيرد. 

      جزييات تعطيلي ۵ روزه ادارات و اصناف 
بر اس��اس تصميم س��تاد ملي مقابله با كرونا و در جهت 
مديريت خيز پنجم بيماري در كشور، از روز دوشنبه ۲۵ 
مرداد تا شنبه ۳۰ مردادماه تعطيل اعالم شد. سخنگوي 
س��تاد ملي مقابله با كرونا در اين زمينه گفت: در جلسه 
ستاد بر رعايت و تشديد نظارت بر پروتكل ها تاكيد شد. 
همچنين از روز يكشنبه ساعت ۱۲ منع تردد يا به عبارتي 
ديگر ممنوعيت تردد اعمال خواهد ش��د و نبايد ترددي 
صورت گيرد؛ به جز موارد اس��تثنا مانند آمبوالنس ها و 
كاميون حمل غذا و غيره. بنابراين منع تردد از يكشنبه 
ساعت ۱۲ ظهر تا آخر وقت جمعه پنجم شهريور اعمال 
خواهد شد. اين منع تردد سراسري و بين استاني خواهد 
بود. دكتر عليرضا رييسي افزود: بنابراين تمام مجوزهايي 
كه براي تردد صادر شده بود، لغو خواهد شد. عالوه بر اين 
افرادي كه بنا به هر دليلي تخلف و جريمه شدند بعد از يك 
ماه اين جريمه دو برابر و حتما هم اخذ مي شود. او ادامه داد: 
تعطيلي همه ادارات را نيز داريم. بنابراين از روز دوشنبه ۲۵ 
مردادماه تا پايان روز كاري شنبه هفته آينده )۳۰ مردادماه( 
همه ادارات به جز مشاغل ضروري مانند ادارات برق، آب، 
اورژانس، نيروي انتظامي و ... تعطيل خواهند بود. تعطيلي 
ادارات شامل بانك ها، اصناف، ادارات و... است و تنها اصناف 

ضروري در گروه شغلي يك فعال خواهند بود.

     مماشاتي در كار نيست
س��خنگوي س��تاد ملي مقابله با كرونا تاكيد كرد: 
در رعايت پروتكل ها نيز س��ختگيري خواهد شد و 
مماشاتي صورت نخواهد گرفت. رييسي ادامه داد: 
امروز در ستاد ملي مقابله با كرونا، رييس جمهور هم 
تاكيد كردند همه دس��تگاه هاي اجرايي و ناظر بايد 
به شدت و قدرت وارد عمل شوند و ضمانت اجرايي 
در ارتباط با تخلفات نيز ميزان جرايم مشخص شده 
اس��ت و در اين زمينه دادستاني، نيروي انتظامي و 
اصناف موظف به رعايت هس��تند. سخنگوي ستاد 
ملي مقابله ب��ا كرونا در ارتباط با اي��ام عزاداري ماه 
مح��رم، اظهار كرد: مقرر ش��د در فضاهاي بس��ته 
عزاداري ممنوع باش��د و در اين ايام دسته روي هم 
نداشته باشيم. او در خاتمه تاكيد كرد: منع تردد در 

تمام جاده هاي كشور و بين استاني برقرار است.

     نياز به نظارت ويژه و سختگيرانه داريم
در هر حال كارشناس��ان س��المت تاكي��د دارند كه 
تعطيلي كه همه جا را تعطيل كند، در كنترل تاخت 
و تاز پيك فعلي بيماري در كش��ور موثر خواهد بود؛ 
تعطيلي كه بتواند بار انتقال ويروس را در جامعه كم 
كند؛ به طوري كه عالوه بر كارمندان و كاركنان دولتي، 

راه ها و رستوران ها و پاس��اژها و... نيز بسته شوند. نه 
مانند دو سه روزي كه اخيرا و در تعطيالت منتهي به 
عيد قربان اعمال شد اما همه جا باز بود و جاده هاي 
شمالي كشور ش��اهد بار عظيمي از مسافران بود؛ 
بي ترديد در اين صورت تعطيلي موثر نخواهد بود. 
بنابراين الزم است نظارت ويژه و سختگيرانه اي بر 
اعمال پروتكل ها و رعايت محدوديت ها از س��وي 

دستگاه هاي مختلف برقرار شود.

     عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
خشونت اجتماعي

اكن��ون در وضعيت��ي ق��رار داريم كه اگ��ر مردم 
پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نكنند، وارد پيك 

ششم هم خواهيم شد و اين فاجعه  است.
دكتر محمود عبدي پور با بيان اين مطلب به تعادل 
مي گويد: يكي از خشونت هاي جاري در جامعه عدم 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي است. بخشي از علت 
عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي عادي انگاري است، 
زيرا موضوع واكسيناس��يون بحث جدي كشور بوده 
است اما نسبت به آن تعلل شد و اين عادي انگاري در 

سطح مملكتي به مردم نيز منتقل شد.
اين آسيب ش��ناس اجتماعي مي افزايد: اكنون در 

وضعيت��ي قرار داريم ك��ه اگر م��ردم پروتكل هاي 
بهداش��تي را رعايت نكنند، وارد پيك شش��م هم 
خواهيم شد و اين فاجعه  است. مردم بيشتر از قبل 
بايد اهميت موضوع را درك كنند چرا كه با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي هم به سالمت خود و هم به 
ديگران كمك مي كنند. او مي گويد: درست است كه 
عادي پنداري شده و آنطور كه الزم است نسبت به 
واكسيناسيون، كمك به معيشت مردم و تعطيلي ها 
توجه نشده اس��ت، اما ما بايد چه كار كنيم؟ ما نيز 
بايد اين موضوعات را رها كنيم؟ فراموش نكنيم كه 
مسافرت ها و دورهمي ها موج بيماري را باال مي برد.

عبدي پور ب��ا بيان اينك��ه هر لحظه مي ش��نويم 
كه اطرافيان درگير بيماري كرونا ش��دند، يادآور 
ش��د: عدم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي نوعي 
خودخواهي و خشونت در شرايط فعلي است. مردم 
درك كنند كه عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
نوعي خش��ونت رفتاري اس��ت. او تاكيد مي كند: 
برخي م��ردم رعايت پروتكل هاي بهداش��تي را به 
ش��وخي گرفته اند، حال آنكه رعايت اين توصيه ها 
موضوع پيچي��ده اي نيس��ت و فقط باي��د فاصله 
فيزيكي را رعايت ك��رد، در مراكز تجمعي حضور 

پيدا نكرد و تنها استفاده از ماسك كافي نيست.

گزارش

ستاد ملي كرونا با تعطيلي 5 روزه كشور موافقت كرد

مردم بايد همكاري كنند وگرنه وضعيت بحراني تر مي شود
اعالم قرنطينه سودي ندارد؛ اجراي آن مهم است

رويخطخبر

رعايت پروتكل هاي بهداشتي در عزاداري محرم الزامي است
فرمان��دار ته��ران ب��ر ل��زوم رعايت 
پروتكل هاي بهداش��تي در عزاداري 
محرم به عنوان ي��ك الزام تاكيد كرد. 
عيس��ي فرهادي با اش��اره به شرايط 
ش��كننده و همه گيري شيوع ويروس 
كرونا و همزماني آن با ايام س��وگواري 
 حضرت اب��ا عب��داهلل الحس��ين )ع( 
گفت: رعايت پروتكل هاي بهداش��تي 

درمراس��م هاي ع��زاداري محرم الزامي اس��ت و 
هيات ه��اي مذهب��ي موظ��ف ب��ه اج��راي اين 
دستورالعمل ها هس��تند. او خطاب به مسووالن 
برگزاري مراس��م هاي ع��زاداري در تهران گفت: 
مسووالن امر بايد نس��بت به رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، تعداد شركت كنندگان و زمان برگزاري 

مراسم به مدت ۲ ساعت توجه داشته 
باش��ند و مراس��م  صرفا در مكان هاي 
روباز و داراي مجوز از سازمان تبليغات 
اس��المي برگ��زار ش��ود. فره��ادي 
خاطرنش��ان كرد: از هم��ه هيات ها، 
مساجد و برگزار كنندگان مراسم ها 
واقع��ا عاجزان��ه تقاض��ا مي كنيم كه 
مس��ائل مرب��وط ب��ه پروتكل ه��اي 
بهداش��تي و ابالغيه هاي مصوب قرارگاه و ستاد 
ملي را حتم��ا مراعات كنند. فرمان��دار تهران با 
تاكيد بر اينكه ش��رايط كنوني كش��ور به لحاظ 
روند شيوع بيماري خطير و حساس است، گفت: 
هركاري را كه انجام مي دهي��م اگر هماهنگي و 
همدلي مردم نباشد امكان موفقيت در آن نيست.

امكان دانش آموزان براي ارسال پيام هاي متني و صوتي 
معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش 
و پرورش، اقدامات اين حوزه را در بستر 
شبكه شاد در دوران كرونا، تشريح كرد. 
عليرضا كاظمي اظهار كرد: با تعطيلي 
مدارس كش��ور به علت شيوع ويروس 
كرونا وزارت آم��وزش و پرورش، تعليم 
و تربي��ت را تعطي��ل نك��رد و از طريق 
ش��بكه هاي مجازي مختلف و رس��انه 

ملي پيگيري الزم ب��راي جبران اي��ن تعطيلي ها 
را س��امان دهي كرد. او افزود: ش��بكه شاد )شبكه 
اجتماعي دانش آموزان(، سامانه اي بود كه در درون 
وزارت آموزش و پرورش طراحي و اجرا ش��د. نقطه 
قوت و مثبت اين شبكه امنيت اطالعات دانش آموزان 
و فرهنگيان اس��ت. كاظم��ي ادام��ه داد: معاونت 
پرورشي و فرهنگي از ابتداي شكل گيري شبكه شاد، 

فعاليت خود را در اين شبكه آغاز كرد و 
توانست در ۴ بخش »فعاليت هاي اداره 
كل قرآن، عترت و نماز«، »فعاليت هاي 
اداره كل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت 
در براب��ر آس��يب هاي اجتماع��ي«، 
»فعاليت هاي اداره كل فرهنگي هنري 
اردوها و فضاهاي پرورشي« و »سازمان 
دانش آموزي«، فعاليت هاي پرورش��ي 
دانش آم��وزان و فرهنگي��ان در دوران قرنطين��ه و 
تعطيلي م��دارس را ارايه دهد. كاظمي اضافه كرد: 
براي افزايش ت��اب آوري دانش آم��وزان؛ ۳اقدام؛ 
راه اندازي »صداي مش��اور«، »استفاده از ظرفيت 
۷۵۰مركز مشاوره با مراجعه ۶۵هزار نفر« و »پيام 
مش��اور«، پيام هاي متني و صوتي با هدف كاهش 

استرس و افزايش تاب آوري صورت گرفت.

ناجا به دنبال تغيير نگرش مردم نسبت به پليس است
معاون��ت اجتماعي ني��روي انتظامي 
درصدد اس��ت با توليد ادبيات جديد 
ضمن تغيير در رفتار و گفتار كاركنان، 
موجبات تغيي��ر نگرش بيش از پيش 
مردم به پليس به عنوان يار مهربان و 
مقتدر را فراهم كند. معاون اجتماعي 
ناجا ب��ا بيان اين مطلب گفت: رش��د 
ش��تابان تغيير و تح��والت اجتماعي 

منجر به تغيير در رفتار و مطالبات جامعه مخاطب 
پليس ش��ده اس��ت، كاركنان نيروي انتظامي در 
واقع پليس ش��هروند محور محس��وب مي شوند 
لذا به دنبال تغيير نگرش مردم نس��بت به پليس 
هس��تيم. س��ردار مهدي حاجيان اف��زود: رفتار و 
عملك��رد كاركنان ناجا مبناي قانون��ي دارد و اين 
مهم به س��هم خود منجر به پيش��گامي مردم در 

تامين نظم و امنيت و همراهي پليس 
براي برخورد مقتدران��ه با مجرمان و 
ملجاء بودن براي نيازمندان مي شود. 
او با تاكيد بر اقدامات پيش روي دادي، 
پيش بيني و پيش��گيري هاي علمي، 
هوش��مندانه و حرف��ه اي در ني��روي 
انتظامي، گفت: در حوزه پيش��گيري 
باي��د به مرحل��ه اي دس��ت يابيم كه 
هرگونه آسيب اجتماعي به آرامش مردم لطمه اي 
وارد نكند و از س��ير نزولي برخوردار شود. مهدي 
حاجيان گفت: هيچ عنص��ري مهم تر از امنيت در 
پيش��رفت، توس��عه و تكامل جوامع حائز اهميت 
نيست از اين رو برقراري امنيت و نظم پايدار و ايجاد 
رضايتمندي عمومي م��ردم از پليس  از مهم ترين 
اهداف و سياست هاي كالن نيروي انتظامي است. 
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