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يادداشت- 1

سياست هاي سلبي يا ايجابي
اي��ن تص��ور غلط ك��ه براي 
ي  خص ها ش��ا د  بهب��و
تصميم سازي هاي اقتصادي 
و راهبردي تنها بايد اقدامات 
ايجاب��ي را م��ورد توجه قرار 
داد، باعث ش��ده تا اقتصاد و 
مديريت كالن كش��ور دچار 
دامنه وس��يعي از اشتباهات 
محاسباتي و راهبردي شود. در واقع به همان اندازه كه 
براي بهبود شاخص هاي مديريتي نيازمند تصميماتي 
ايجابي هستيم، نيازمند تصميمات سلبي نيز هستيم. 
يعني همان گونه كه برخي كاره��ا را بايد انجام داد و 
برخي تصميم��ات را بايد گرفت، برخي از تصميمات 
و كارها نيز وج��ود دارند كه مدي��ران نبايد بگيرند و 
نبايد انجام دهند. در مبحث سياست هاي اقتصادي 
و اعالم و اعمال آنها و براي تاثيرگذاري مطلوب چهار 
بحث مطرح است: نخست( چه سياست هايي را اعالم 
كنيم و اعمال كنيم؟ دوم( چه سياست هايي را اعالم 
نكنيم و اعمال كنيم؟ سوم( چه سياست هايي را اعالم 
كنيم و اعمال نكنيم؟ چهارم( چه سياس��ت هايي را 
اعالم نكني��م و اعمال نكنيم؟ اين چهار پرس��ش در 
عين سادگي واجد ويژگي هايي حياتي در بحث هاي 
مرتبط با اصول مديريت و تصميم س��ازي هاي كالن 
هستند. به عبارت ديگر، مي توان گفت كه اعالم كردن 
يا نكردن يك سياست خودش في نفسه در اقتصاد تاثير 
دارد. اخيرا در متون اقتصادي آثار اخبار خوب يا بد بر 
پارامترهاي مختلف اقتص��ادي در بازارهاي مختلف، 
به عنوان مبحثي مهم مورد توجه قرار گرفته است. به 
عنوان مثال سياست هاي ضد تورمي براي حالت اول 
مي تواند مثال خوبي باشد كه هم بايد اعالم شود و هم به 
نحو احسن اعمال شود. براي حالت دوم افزايش حقوق 
كاركنان مثال خوبي است كه نبايد از پيش اعالم شود. 
چرا كه اعالم ك��ردن آن از منظر بازار مي تواند قبل از 
اينكه حتي اعمال شود آثار تورمي را به دنبال داشته 
باشد. براي حالت س��وم )سياست اعالم شود و اعمال 
نشود( مي توان براي بازارهايي كه بيشتر تحت تاثير 
اخبار خوب و بد هس��تند )مانند بورس( كاربردي تر 
است. اين خود منوط به اين است كه اعتماد كارگزاران 
اقتصادي به سياست گذار برقرار باشد و لذا تكرار بيش 
از حد آن مي تواند تاثيري خنثي يا معكوس را به دنبال 
داشته باشد. براي حالت چهارم )نه اعالم و نه اعمال( 
كاهش نرخ بهره )سود( مثال خوبي است. در يك دوره 
سياست گذار اعالم كرد كه نرخ سود را تك رقمي خواهد 
كرد و به تبع آن س��پرده گذاران حجم وسيعي از پول 
خود را از بانك ها خارج كردند و با انتقال آن به بازارهاي 
موازي افزايش شديد قيمت در مسكن و... را نتيجه داد. 
در اين حالت سياست هاي جايگزين ديگري توصيه 

مي شود كه از ابتدا به ساكن بايد مورد نظر باشد. 
نتيجه بحث: ب��راي اجراي سياس��ت هاي اقتصادي 
ط��ي چهارحالت فوق بايد با مش��ورت و اس��تفاده از 
اف��راد و نخبگان اقتص��ادي، سياس��ت گذار انتخاب 
كند ك��ه در هر سياس��تي بايد كدامي��ك از حاالت 
چهارگانه فوق را انتخاب كند تا تاثيرگذاري مطلوب 
را به دنبال داش��ته باشد.    از س��وي ديگر نيز چه بسا 
اظهارنظره��اي غيرضروري توس��ط برخ��ي افراد و 
چهره هاي مس��وول باعث بروز نوسانات پي درپي در 
اتمسفر اقتصادي و نظامات كلي بازارها شود. نمونه هاي 
عين��ي اظهارنظرهاي غيرض��روري در نظامات كلي 
بازارهاي اقتصادي كشور چه تبعاتي داشته است؟ در 
بسياري از موارد اساسا ضرورتي ندارد يك مدير، يك 
مقام مسوول يا نماينده مدام در خصوص موضوعات 
اقتصادي و نظامات بازارها به اظهارنظر بپردازد. موضوع 
وقتي تاسف آور تر مي ش��ود كه برخي اظهارنظرهاي 
اينچنيني بدون آگاه��ي و تخصص انجام مي گيرند. 
نمونه يك چنين اظهارنظرهاي غيرضروري را به عينه 
در تحوالت نزولي بازار سرمايه مي توان مشاهده كرد. 
زماني كه هر روز مسووالن و مديران كشور در خصوص 
بازار به اظهارنظر و تصميم س��ازي هاي غيرضروري 
مي پرداختن��د و هزينه ه��اي آن را مردمي پرداخت 
مي كردند كه سرمايه هاي خود را به نفع توسعه كشور 
و حل مش��كالت اقتصادي وارد بازار كرده بودند اما به 
دليل عدم برنامه ريزي مناس��ب و اظهارنظرهاي غير 
ضروري بخش قابل توجهي از اين س��رمايه گذاري ها 
بر باد رفت. اين روند اشتباه در خصوص بازار خودروي 
كش��ور نيز به همين شكل و شمايل در حال رخ دادن 
است. در ش��رايطي كه بازار خودرو هر روز با نوسانات 
دامنه داري مواجه مي ش��ود، مس��ووالن و مسووالن 
تش��كل هاي مختلف هرازگاهي اظهارنظرهايي را در 
خصوص اين بازار مطرح مي كنند كه نه تنها كمكي به 
بهبود وضعيت اين بازار نمي كند، بلكه بر دامنه نوسانات 

قيمتي بازار خودرو نيز مي افزايد.

محمدرضا منجذب

كنترل كرونا در اين شرايط مفهومي ندارد

سالمت و معيشت در قربانگاه فقر

يادداشت-2

لحظه جادويي ورود و خروج
بعد از تحوالت اخير بازار سرمايه 
كه متعاقب تغيي��رات دولت و 
حض��ور چهره ه��اي جديد در 
تركيب اقتصادي كابينه به وجود 
آمد بسياري مي خواهند بدانند، 
چگونه بايد با اين تحوالت تازه 
در بازار سهام روبه رو شد. در واقع 
روند ورود به بازار سرمايه مبتني 
بر چه المان هايي بايد طراحي و برنامه ريزي شود؛ موضوعي 
كه پيش از اين بسياري از تحليلگران بازار سرمايه، تالش 
مي كردند ابع��اد و زواياي گوناگون آن را تش��ريح كنند و 
متريالي براي آن دسته از افرادي مهيا كنند كه قصد ورود به 
بازار سهام را دارند. در واقع رسيدن به آگاهي و مهارت براي 
زمان ورود و زمان خروج مناسب يكي از ضرورت هايي است 
كه هر فعال بازار سرمايه بايد ابعاد و زواياي گوناگون آن را 
درك كند و فرابگيرد. سيگنال نقطه ورود شامل چندين 
مرحله در پروسه معامله گري مي شود و اولين مرحله نيست. 
معامله گران تمايل دارند مجذوب اين مرحله شوند چرا كه 
مفيد ترين مرحله در چرخه معامله گري است. نقطه ورود 
تعيين كننده سود يا ضرر كسي نيست، بلكه نقطه خروج 
اين مساله را مشخص مي كند. بسياري از معامله گران بر 
پيدا كردن »ستاپ عالي« متمركز هستند به جاي آنكه بر 
تمام مراحل قبل از اينكه وارد معامله شوند، تمركز داشته 
 The  در كتاب )Michael Covel( باشند. مايكل كاول
Complete Turtle Trader كه حميدرضا سودمند 
ترجمه اي عالي از آن را ارايه مي كند، شرح مي دهد ريچارد 
 ،)1472/https: //t.me/Reza_ghanipur( دنيس
معامله گر مشهور، چطور توانست اين موضوع را به شاگردان 
خود بفهماند: »تحقيقات ما نشان دادند كه تعيين شرايط 
دقيق تسويه و خروج از معامله، بسيار مهم تر از شروع معامله 
است. با يك استراتژي خروج خوب، حتي اگر به طور تصادفي 
وارد معامله شده باشيد نتيجه شگفت انگيزي مي گيريد.« 
در واقع در جريان اين كتاب به دنبال راهكارهايي است كه 
از طريق آن افراد درك شفافي از لحظه ورود و خروج از بازار 
را در ذهن خود پرورش دهند. دنيس در واقع الك پشت ها 
)شاگردان دنيس( را به چالش مي كشيد تا به صورت تصادفي 
وارد بازار شوند و پس از ورود، معامله آنها را مديريت مي كرد. 
زماني كه آنها وارد معامله مي شدند در صورتي كه مديريت 
سرمايه را رعايت كرده بودند، مي توانستند بدترين اتفاق 
ممكن را مديريت كنند. عملكرد يك معامله گر بيشتر تحت 
تاثير استراتژي نقطه خروج و فرايند مديريت ريسك قرار 
دارد. تدوين استراتژي نقطه خروج و فرايند مديريت ريسك 
به نسبت انتخاب كردن نقطه ورود عالي، تاثير بيشتري بر 
عملكرد يك معامله گر دارد. درس��ت است كه نقطه ورود 
خوب لبه )Edge( اضافه اي به معامله شما اضافه مي كند اما 
نقطه ورود تنها يك لبه محسوب مي شود. اگر معامله گري 
قبل از ورود به معامله تمام عناصر برنامه معامالتي را رعايت 
كند، مي توان گفت قبل از شروع جنگ، پيروز جنگ شده 
است. معامله گري كه برنامه معامالتي، صبر و انضباط دارد، 
شكست ناپذير است.  ادامه در صفحه 2

رضا غني پور

مسووالن 4 محدوديت سفر به عتبات عاليات 
در ايام اربعين را تشريح كردند

 توليد به طور متوسط
 ۷۳ درصد گران شد

 اقبال كارشناسان 
به جديدترين مصوبه 

سازمان بورس

گروه بازار س�رمايه| بر اساس تازه ترين ابالغيه 
س��ازمان بورس، تمامي ناش��ران ثبت ش��ده نزد 
اين س��ازمان مل��زم ش��ده اند فهرس��ت زمين و 
س��اختمان هاي خود را تا پانزدهم مهرماه س��ال 
جاري افش��ا و منتش��ر كنند. اين جديدترين گام 
صفحه 4 را بخوانيد سازمان بورس ...  

تعادل  | در يك گزارش پژوهش��ي، دو سناريو بر 
اساس موفقيت يا شكست مذاكرات برجام به عنوان 
سناريوهاي مطرح صورت بندي شده است. براساس 
سناريوي نخست، توافق سياسي وبازگشت طرفين 
به برجام؛ »رفع تحريم ها به صورت محدود و موقت«، 
صفحه 7 را بخوانيد طراحي شده كه... 

دريك گزارش پژوهشي 
راهبردهاي پسابرجامي 

معرفي شده است

عباس هشي، عضو هيات علمي دانشگاه 
شهيد بهشتي در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

 سفر هوشمند 
براي واكسينه شده ها 

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 8    

 افزايش بيش از ۵۰ درصدي 
قيمت ۶ محصول لبني

شفافيت 
بيشتر براي 

سهامداران بازار

دو سناريوي 
تجاري با احتمال 

شكست برجام 

گوش به فرمان ها

مخابرات منطقه کرمانشاه در نظر دارد عمليات ميدانی نگهداری بخش های 
سوپروايزری نگهداری BSCبهينه سازی و ورود اطالعات ارس به تعداد 800 
سايت تلفن همراه در استان کرمانشاه را ازطريق مناقصه عمومی واگذار نمايد. 
متقاضيان می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر به آگهی فراخوان در سايت 
شرکت مخابرات ايران به آدرس WWW.tci.irو مخابرات منطقه کرمانشاه 

به آدرس Kermanshah.tci.irمراجعه نمايند . 
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زهرا سليماني | در شرايطي كه دولت وعده هاي 
بلندبااليي در خص�وص مقابله با فس�اد، رانت، 
شفافيت و... مطرح كرده است، نحوه شكل گيري 
كابينه اي كه محتواي آن را اعضاي جبهه پايداري 
از يك ط�رف و دانش آموختگان دانش�گاه امام 
ص�ادق)ع( از س�وي ديگر تش�كيل مي دهند، 
دورنمايي نه چندان روش�ن در خصوص عمل به 
وعده ها پيش روي تحليلگران اقتصادي و اساتيد 
دانش�گاهي نمايان مي كند. در اين ميان برخي 
چهره هاي سياس�ي نزديك به رييس جمهوري 
با چاپ مقاالت�ي در روزنامه هاي همس�و، اعالم 
كردند كه ايده استقالل بانك مركزي نه ايده اي در 
راستاي حل مشكالت اقتصادي بلكه رويكردي 
اس�ت كه طرف�داران ليبراليس�م در اي�ران آن 
را در ب�وق و كرن�ا كرده اند تا اقتصاد كش�ور را با 
مشكالت عديده مواجه سازند. اين اظهارنظرهاي 
غيرعلمي در ش�رايطي از س�وي اعضاي جبهه 
پايداري و مقربان درگاه دولت منتشر مي شوند 
كه موضوع اس�تقالل بانك مركزي نه موضوعي 
سياس�ي و جناحي، بلكه مبتني ب�ر آموزه هاي 
علمي و اقتصادي طي سال ها مطرح شده است. 
تحليلگران معتقدند ان�كار اين ضرورت علمي، 
جز اينكه اقتصاد ايران را با مشكالت دامنه داري 
مواجه كند، هيچ معن�ا و مفهوم ديگري نخواهد 
داش�ت. براي آگاهي از كم وكيف موضوع سراغ 
عباس هشي عضو هيات علمي دانشگاه شهيد 
بهشتي و عضو موس�س و عضو پيوسته انجمن 
حسابداري ايران رفتيم تا نوري به ابعاد يك چنين 
ادعاهاي�ي در فضاي اقتصادي كش�ور بتابانيم. 
هشي با بازخواني نحوه انتخاب وزراي اقتصادي 
كابين�ه كه همگي از يك طيف و جناح سياس�ي 
هس�تند اين طور نتيجه گيري مي كند كه با يك 
چنين كابينه اي طبيعي است كه دولت سيزدهم 

به دنبال استقالل بانك مركزي نيست.

   برخ�ي افراد نزديك به دولت كه مس�ير كالن 
دولت در بخش هاي مختلف را راهبردي مي كنند، 
اخيرا در قالب مطالبي اعالم كرده اند كه استقالل 
بانك مركزي ايده اي است كه جريانات ليبرال در 
فضاي اقتصادي كشورمان جا انداخته اند و به طور 
كلي استقالل بانك مركزي اهميتي ندارد. خطر 

اين نوع تفكر در فضاي اقتصادي چست؟
استقالل بانك مركزي يك اصل غيرقابل انكار حاكميتي 
اس��ت. وقتي دولت جديد انتخاب مي شود و كابينه نيز 
از طريق مجلس راي اعتماد مي گي��رد، بايد پايبند به 
قوانين مصوب باشد. قوانين مصوب برنامه هاي 5ساله 
توسعه، قانون بودجه، قانون اساسي و احكام حكومتي 
باالدستي و ماوراي قانون است. دولت فقط مجري است 
و تمام دخل وخرج آن حس��اب وكتاب دارد. استخدام 
كارمندانش حساب و كتاب دارد. پول هايي كه به عنوان 
منابع درآمدي در اختيارش قرار مي گيرد، حس��اب و 
كتاب دارد. هرچند در اقتصادهاي توس��عه يافته، ركن 
اصلي درآمدهاي دولت ها ماليات اس��ت، اما در اقتصاد 

ايران وابس��تگي ش��ديدي به درآمدهاي نفتي وجود 
دارد. اين وابس��تگي بالها و خس��ارات فراواني را نيز به 
اقتصاد وارد مي سازد. در اين ميان بانك مركزي مسوول 
سياست هاي پولي كشور است. مقداري از قوانين حاكم 
بر ساختار كلي بانك مركزي، حاكميت را كنترل مي كند 
و دسترسي هاي دولت به پول را مديريت مي كند. در واقع 
دولت در زمان كسري بودجه از بانك مركزي توقع دارد 
كه برايش پول چاپ كند. استقالل بانك مركزي باعث 
مي ش��ود دولت نتواند هركاري كه خواست با پول ملي 
كند. در كنار اين موارد بانك مركزي 13 وظيفه بنيادين 
دارد كه مهم تري��ن آنها حفاظ��ت از ارزش پول ملي و 

ديگري هم ساماندهي بازار ارز كشور است. 
  آيا اساس�ا دولت ها مي توانند اس�تقالل بانك 
مرك�زي را انكار و اع�الم كنند اس�تقالل بانك 

مركزي غيرضروري است؟
دولت ها ك��ه از علم اقتصاد و مديري��ت آگاهي ندارند، 
آرزو دارند تا روس��اي بانك مركزي را در اختيار داشته 
باش��ند كه گوش به فرمان آنها باشند. دولت كابينه اي 
دارد ك��ه وزرايش در حكم كارمندانش عمل مي كنند. 
هر زمان كه وزيري به خواس��ته هاي رييس جمهوري 
نه بگويد، رييس جمه��ور مي تواند او را بر كنار كند چرا 
كه مسووليت آنها تضامني اس��ت. اين دولت وزرايي را 
مي پسندد كه »نه« نگويد. اگردولت سيزدهم بخواهد 
رويكردهاي مالياتي را زي��ر و رو كند، وزير اقتصاد بايد 
چشم بگويد. اگر بخواهد در صنعت و معدن مجوزهاي 
خاص به برخي افراد و جريانات بدهد، وزير صمت بايد 
بگويد؛ چش��م. رييس جمهوري كه مدام از اطرافيانش 
چشم مي شنود، طبيعي است دوست ندارد، رييس كل 
بانك مركزي اي داشته باشد مدام در برابر خواسته هايش 
اِن ُقلت بياورد. اگر رييس جمهوري كه خواس��تار چاپ 
پول است، وقتي رييس كل بانك مركزي اش نه بگويد، 
باعث كدورت رييس جمهور مي شود. بنابراين اطرافيان 
رييس جمهوري شروع مي كنند به گسترش اين محتوا 
كه اصال اس��تقالل بانك مركزي ضرورتي ندارد و باعث 

بروز مشكالت مي شود.
  خط�رات يك چنين نگرش�ي ب�راي اقتصاد و 

معيشت كشور در چشم انداز پيش رو چيست؟
قانون بانك مركزي )و اساس��ا قانون اساس��ي كشور( 

برگرفته از قوانين مترقي كشورهاي توسعه يافته است. 
افرادي كه قانون اساسي كشور را در سال هاي ابتدايي 
انقالب آماده كردند، اين قانون را از كشورهاي فرانسه و 
بلژيك گرفتند. بنابراين از دانش رسوب كرده بشري براي 
اين قوانين استفاده شده است. اما همان طور كه بسياري 
از مفاهيم و رويكردها در طي دهه هاي گذش��ته دچار 
استحاله ش��ده اند، در حوزه اقتصادي نيز بانك مركزي 
آرام آرام به اداره اي زيردس��ت رييس جمهوري تبديل 
شده است. به بانك مركزي مي گويند، مي خواهيم سكه 
بفروش��يم، رييس كل بانك مركزي بالفاصله طالهاي 
كشور را بدل به سكه مي كند و توزيع مي كند و طول و 
عرض اقتصاد را به هم مي دوزد. از سوي ديگر، مثال كار 
بانك مركزي حفظ سپرده هاي ارزي بر اساس يك معيار 
مشخص است. بانك مركزي كه دالل ارز و سكه نيست، 

بلكه نظارت بر عمليات ارزي و نظامات بازارها از جمله 
طال به عهده بانك مركزي اس��ت. دولت مي گويد ارز را 
بياور و قيمت ارز را كه در حال صعود است بفروش. يعني 

مي خواهند بانك مركزي دالل نيازهاي دولت باشد.
  در گذش�ته دولت ها با مقوله ارز و وظايف بانك 

مركزي چطور برخورد مي كردند؟
زم��ان آقاي عادلي در س��ال 69، كارمند بانك مركزي 
مي رفت در ابتداي خيابان منوچهري روبه روي سفارت 
انگليس روي يك پا مي ايستاد و قيمت دالر را مشخص 
مي ك��رد. در زمان ابتداي دول��ت روحاني، قيمت دالر 
حدود 5هزار تومان بود. در شرايطي كه احمدي نژاد دالر 
را از دولت خاتمي هزار تومان تحويل گرفته بود. بعد از 
دولت خاتمي دولت ها استقالل بانك مركزي را ناديده 
انگاشتند.  بايد ديد ارز گران به نفع چه كساني و به ضرر 
چه افرادي است؟ ارز گران به نفع افراد و جرياناتي است 
كه از آنها با عنوان اقتص��اد زيرزميني نام مي برند، اين 
جريانات وقتي دالر گران مي شود، سود كالني مي برند. 
اما از سوي ديگر زماني كه ارز گران مي شود، نارضايتي ها 
عمومي بيشتر مي شود چرا كه قيمت كاال و خدمات با 
افزايش نرخ ارز باال مي رود. در زمان دولت روحاني تصميم 
گرفته شد كه انتظارات تورمي را كنترل كنند تا نرخ ارز 
كاهش پيدا كند. با توجه ب��ه رويكرد تنش زداي دولت 
وقت، به فاصله سه ماه )از 2شهريور كه كابينه انتخاب شد 
تا آذرماه( قيمت دالر به 2700 تومان رسيد. چطور اين 

اتفاق افتاد؟ بانك مركزي تزريق ارز را آغاز كرد. ابتدا به 
صرافان بانك هاي دولتي و بعد هم برخي صرافان بخش 
خصوصي را انتخاب كردند تا ارز به وفور توزيع شود. هر 
شخصي كه ارز مي خواست وجود داشت و نرخ ارز تابع 

عرضه و تقاضا بود.
   در آن شرايط نرخ ارز كاهش پيدا كرد تا جايي 

كه به حدود 2700 تومان رسيد؟
بله، در آن زمان نرخ ارز به  طور فزاينده كاهش پيدا كرد. 
خاطرم هست احمد توكلي در آن زمان اعالم مي كرد كه 
نرخ ارز بايد زير 2500 تومان تعيين شود. چون ارز اتاق 
مبادله 2500 تعيين شده بود و ارز مرجع هم در سال 92، 
حدود 1240 تومان تعين شد. در اين برهه ناگهان رييس 
بانك مركزي كه در آن ايام سيف بود، اعالم كرد نرخ ارز از 
2700 تومان پايين تر نخواهد آمد. اما بايد ديد زماني كه 
نرخ ارز كاهش پيدا مي كند چه كساني سود مي برند و چه 
كساني زيان مي كنند؟ منتفعان دالر ارزان قيمت مردم و 
توليد هستند و در نقطه مقابل هم كساني ضرر مي كنند 
كه دالل و كميسيون بگير و رانت خوار هستند. جريان 
اصلي فس��اد كشور با پيگيري مسير ارز قابل شناسايي 
اس��ت. اگر دولت مي خواهد جريان فس��اد در كشور را 
شناس��ايي كند بايد جريانات مرتبط با ارز و صادرات و 
واردات را دنبال كند. بنابراين به راحتي متوجه مي شويد، 
چه كساني باعث ش��دند يك چنين اظهارنظري را در 
خصوص پايان كاهش نرخ ارز در دهان سيف گذاشتند.

   اين جريان هاي زيرزميني اقتصادي در فضاي 
سياس�ي و مديريتي كش�ور نيز بس�يار داراي 
نفوذ هستند و تعيين كننده راهبردها محسوب 

مي شوند؟
بله، اين جريانات هستند كه در انتخابات مجلس هم ورود 
مي كنند و با سرمايه گذاري هاي هنگفت، چهره هاي مورد 
نظر خ��ود را راهي مجلس مي كنند. اقتصاد زيرزميني 
اس��ت كه نماينده ها را انتخاب مي كنند. زماني كه قرار 
است وزيري انتخاب شود، س��رمايه هاي اين جريانات 
به كار مي افتد و فالن چهره متخصص و مس��تقل را از 
دايره انتخاب ها خارج مي كند و چهره هاي وابسته خود 
را با استفاده از جريانات رسانه اي كه تحت سيطره دارد، 
مطرح مي كند. وزيري كه توس��ط اين جريان معرفي 
مي ش��ود، طبيعي اس��ت كه به جاي حفاظت از منافع 
مردم، از مناف��ع اين جريانات زيرزميني حمايت بكند. 
بنابراين وقتي دالربه 2700رس��يد، بعد اعالم شد اين 
قيمت كف نرخ است. فشار بخش اقتصاد زيرزميني به 
نمايندگي خود، اتاق بازرگاني صنايع و معادن است كه 

در تدوين و تنظيم قوانين نقش اصلي را دارند.
ادامه در صفحه 2
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روند افزايش قيمت لبنيات در مدت اخير به صورتي بوده كه 
۶ قلم از اين گروه نسبت به سال گذشته بيش از ۵۰ درصد 
و حتي تا ۱۲۰ درصد گران شده اس��ت. آنچه در رابطه با 
وضعيت ت��ورم در مردادماه اتفاق افتاد نش��ان از افزايش 
نرخ تورم به ۴۵.۲ درصد داشته كه در اين بين تامين گروه 
خوراكي ها براي خانوارها به طور متوسط ۵۷.۱ درصد گرانتر 
از پارسال تمام ش��ده بود. در بين كاالهاي مصرفي مردم 
افزايش قيمت لبنيات قابل توجه بوده و اين در حالي است 
كه در مدت اخير بارها قيمت لبنيات مورد بحث قرار داشت 
و با اما و اگرهاي زيادي در رابطه با افزايش قيمت مواجه بود.

بررسي قيمت محصوالت لبني در بين گزارش مركز آمار 
ايران از قيمت اقالم خوراكي در مردادماه حاكي از آن است 

كه افزايش قيمت آنها زير ۵۰ درصد نبوده است.

      شير ۶۸ درصد گران شد
در رابطه با قيمت شير پاستوريزه هر يك ليتر آن در مرداد 
سال قبل به طور متوسط ۷۲۰۰ تومان قيمت داشته كه در 
تيرماه امسال به حدود ۱۱ هزار و ۵۳۰ رسيده است.هر يك 
ليتر شير در ماه گذشته حداقل ۱۰ هزار و حداكثر ۱۵ هزار 
تومان فروش رفته و متوسط قيمت آن ۱۲ هزار و ۱۵۰ تومان 
بوده است، بر اين اساس قيمت شير نسبت به پارسال ۶۸.۴ 

و در مقايسه با تير ۵.۴ درصد گران شده است.

     كره با ۱۲۱ درصد در صدر گراني 
اما قيمت كره كه اخيرا با افزايش همراه بود در آمار هم 
روند افزايش��ي آن مشهود و بيشترين رشد را دارد.يك 
قالب كره صد گرمي كره نسبت به مرداد سال گذشته 
۱۲۱.۵ درصد افزايش داشته؛ به طوري كه اين كاال در 
مرداد پارسال به طور متوسط ۴۸۶۶ تومان فروش رفته 
اما در تير امس��ال به ۱۰ هزار و ۵۶۰ تومان و در ماه قبل 
تا ۱۰ هزار و ۷۷۰ تومان هم قيمت خورده است.كره در 

ماه گذشته تا ۱۲ هزار ۳۰۰ تومان فروش رفته است.

      فروش خامه تا ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان
ديگر محصول لبني خامه پاستوريزه است كه نسبت به سال 
گذش��ته ۸۶.۳ گران شده است.هر بك بسته ۲۰۰ گرمي 
خامه از مرداد پارسال به طور متوسط ۷۳۶۶ تومان قيمت 
داشته كه در تير امس��ال به حدود ۱۳ هزار و ۵۴۰ و مرداد 
به ۱۳ هزار ۷۰۰ تومان رسيده است، اين محصول حتي تا 

۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان در ماه گذشته فروش رفته است.

      هر كيلو ماست تا ۲۰ هزار تومان هم 
پيش رفت

افزايش قيمت ماست پاستوريزه نيز به نحوي بوده 
كه اين كاال در مرداد جاري تا هر يك كيلو ۱۹ هزار 
و ۲۳۰ تومان فروش رفته و متوس��ط قيمت آن ۱۴ 
هزار ۶۳۰ تومان بوده است. ماست نسبت به مرداد 
س��ال قبل ۵۳.۷ درصد گران شده؛ به طوري كه در 

اين دوره هر يك كيلو ماست ۹۵۰۰ بوده است.

      دوغ هم ۵۹ درصد گران شد
دوغ پاس��توريزه اما در ماه گذشته تا بيش از ۵۹ درصد 
نسبت به س��ال قبل افزايش قيمت داشته؛ به گونه اي 
در مرداد پارسال هر ۱.۵ ليتر آن به طور متوسط ۷۹۰۰ 
عرضه ش��ده ولي در مرداد امس��ال به ۱۲ هزار و ۶۰۰ 
رسيده اس��ت.فروش دوغ در مرداد تابيش از ۱۳ هزار 
و ۸۰۰ تومان هم گزارش ش��ده است. ديگر محصول 
لبني كه اين روزها افزايش قيمت آن مورد توجه فعاالن 
بازار بوده پنير است كه اين كاال براي مرداد سال جاري 
هر بسته نيم كيلويي به طور متوسط ۲۰ هزار و ۵۰۰ و 
حداكثر تا ۲۷ هزار تومان فروش رفته است.متوس��ط 
قيمت هر نيم كيلو پنير در ماه قبل، ۱۳ هزار و ۴۰۰ ثبت 
شده كه نسبت به پارسال ۵۳.۱ گران شده است.در رابطه 
با افزايش قيمت محصوالت لبني داليل مختلفي از جمله 
افزايش قيمت نهاده هاي توليد و خوراك دام، رشد قيمت 

شير خام يا حتي نحوه نظارت مطرح مي شود.

     توليد به طور متوسط ۷۳ درصد گران شد
در بهار امس��ال توليد كنندگان بابت ارايه محصول و 
خدماتشان به طور ميانگين ۷۳ درصد افزايش قيمت 
داده اند.مركز آمار ايران گزارشي از وضعيت تغييرات 
شاخص قيمت توليدكننده كل كشور در بهار امسال 
منتشر كرد. بر اساس اين گزارش تورم نقطه به نقطه 
توليد كننده )تغيير ش��اخص نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل( در بهار ١٤٠٠ به ۷۳ درصد رسيد كه در 
مقايسه با فصل قبل )٦٧.٥( ٥.٥ درصد افزايش داشته 
است. بر اين اساس، ميانگين قيمت دريافتي توسط 
توليدكنندگان به ازاي توليد كاالها و خدماتشان در 
داخل كشور، در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار 
پارسال ٧٣ درصد افزايش دارد. در ميان بخش  هاي 
مختلف توليدي كمترين نرخ تورم مربوط به بخش 
توليد، انتقال و توزيع برق با ٣٢.١ درصد و بيشترين 

مربوط به بخش معدن ١٥٤.١ درصد است.

       وضعيت تورم فصلي توليدكننده 
اما تغييرات ش��اخص قيمت توليدكننده كل كشور 
نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل بهار امسال 
به ۱۰.۱ درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در 
فص�ل قبل )٩.٨( سه درص�د افزايش داشته است. در 
اين فصل كم ترين تورم فصلي توليدكننده مربوط به 
بخش توليد، انتقال و توزيع برق با ١.٣ درصد و بيش
ترين مرب�وط به بخش معدن با ٣٨.٧ درصد بوده است.

      معدن در صدر تورم ساالنه 
همچنين تغييرات ميانگين شاخص كل قيمت توليدكننده 
در چهار فصل منتهي به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره 
مشابه در سال قبل به ۶۰.۴ درصد رسيد كه نسبت به فصل 
قبل )٤٦.٧( ١٣.٧ درصد افزايش داش��ته است. در فصل 
مورد بررسي، در ميان بخش  هاي اصلي توليدي در كش�ور، 
كم ترين تورم ساالنه مربوط به بخش خدمات ۴۲ درصد و 
بيش ترين آن مربوط به بخش مع�دن با ١١٢.٣ درصد است.

مركز آمار ايران اعالم كرد: نرخ تورم توليدكننده در فصل 
بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۶۰.۴ درصد 
رس��يد كه نس��بت به همين اطالع در فصل قبل )٤٦.٧(، 
١٣.٧ واحد درصد افزايش داش��ته است. گزارش شاخص 
قيمت توليدكننده در ايران در فصل بهار منتشر شد كه در 
آن بخش كمترين و بيشترين تورم فصلي مشخص شد. در 
فصل بهار كم ترين تورم فصلي توليدكننده مربوط به بخش 
توليد، انتقال و توزيع برق )١,٣ درصد( و بيش��ترين تورم 
فصلي مرب�وط به بخش معدن )٣٨,٧ درصد( بوده است. 
براساس گزارش فوق، تغييرات شاخص قيمت توليدكننده 
كل كشور نسبت به فصل قبل )تورم فصلي( در فصل بهار 
١٤٠٠ به ١٠,١ درصد رسيد كه در مقايسه با همين اطالع در 
فص�ل قبل )٩.٨( ٠.٣ واحد درص�د افزايش داشته است. در 
اين فصل كم ترين تورم فصلي توليدكننده مربوط به بخش 
توليد، انتقال و توزيع برق )١.٣ درصد( و بيش ��ترين تورم 
فصلي  همچنين تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل 
كشور نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
در فصل بهار ١٤٠٠ به ٧٣,٠ درصد رسيد كه در مقايسه با 
همين اطالع در فصل قبل )٦٧.٥( ٥.٥ واحد درصد افزايش 
داشته اس��ت. به عبارتي، ميانگين قيمت دريافتي توسط 
توليدكنندگان به ازاي توليد كاالها و خدماتشان در داخل 
كشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، 
٧٣.٠ درص��د افزاي��ش دارد. در ميان بخش  هاي مختلف 
توليدي كم ترين نرخ تورم مربوط به بخش توليد، انتقال 
و توزيع برق )٣٢.١ درصد( و بيش ترين نرخ تورم مربوط به 
بخش معدن )١٥٤.١ درصد( مي  باشد.تغييرات ميانگين 
ش��اخص كل قيمت توليدكننده در چهار فصل منتهي 
به فصل بهار ١٤٠٠ نس��بت به دوره مشابه در سال قبل به 
٦٠,٤ درصد رسيد كه نسبت به همين اطالع در فصل قبل 
)٤٦.٧( ١٣.٧ واحد درصد افزايش داشته است. در فصل مورد 
بررسي، در ميان بخش  هاي اصلي توليدي در كش�ور، كم

ترين تورم ساالنه مربوط به بخش خدمات )٤٢.٠ درصد( و 
بيش ترين آن مربوط به بخش مع�دن )١١٢.٣ درصد( است.
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افزايش بيش از ۵۰ درصدي قيمت ۶ محصول لبني

ضرورت تصميم عاجل دولت براي جبران كسري بودجه

جنجالسرمهايآلمانيكهفاسدشدند

گروه كالن|
 با توجه به كسري تراز عملياتي و كسري بودجه تامين نشده 
در بودجه سال ۱۴۰۰ و با در نظر گرفتن اينكه دولت دوازدهم 
از تمام تنخواه مجاز در بودجه استفاده كرده است، ضروري 
اس��ت كه دولت هرچه سريع تر نسبت به مشخص كردن 
راهكارها براي جبران كسري بودجه اقدام كند. با وجود اينكه 
همواره يكي از چالش هاي اساسي نظام بودجه ريزي كشور 
كسري بودجه بوده است، اما در بودجه سال ۱۴۰۰ وضعيت 
بغرنج تري پيدا كرده است.بررسي ها نشان مي دهد، بودجه 
عمومي كشور طي سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵,۵ درصد نسبت به 
سال قبل افزايش يافته و به ۱۲۷ هزار ميليارد تومان رسيده 
است. با در نظر گرفتن رشد ۴۱ درصدي هزينه هاي جاري 
در برابر افزايش ۲۴ درصدي درآمدها، بودجه سال جاري در 
معرض كسري شديد بودجه جاري )كسري عملياتي( و هم 
كسري بودجه تامين نشده )امكان عدم وصول منابع بودجه 
عمومي( قرار دارد.مناب��ع درآمدي از جمله منابع حاصل 
از فروش نفت، اموال غيرمنق��ول و اوراق بدهي نيز ناپيدار 
است، كه سبب مي ش��ود دولت در معرض كسري بودجه 
تأمين نشده قرار گيرد. كسري تراز عملياتي نيز باعث تأمين 
هزينه هاي جاري از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و 
مالي )استقراض( خواهد شد. از اين جهت است كه تحليل 
دقيق كسري بودجه سال ۱۴۰۰ و ارايه راه كارهاي مواجهه 
با آن براي دولت سيزدهم كه به تازگي سكان اداره كشور را 
به دست گرفته است، اقتصاد كشور اهميت دوچندان دارد. 

دولت جديد ناچار است تصميمي عاجل در جهت تامين 
كسري بودجه اتخاذ كند. اهميت اين تصميم گيري از آنجا 
پراهميت تر مي شود كه بدانيم پيش از استقرار دولت جديد، 
نه تنها تمامي تنخواه بودجه از بانك مركزي توسط دولت 
قبل هزينه شده، بلكه مبلغي اضافه بر آن )مبلغ مجاز آن 
۳ درص��د بودجه عمومي بوده در حالي كه دولت دوازدهم 
معادل ۴ درصد دريافت كرده است( دريافت و هزينه شده 
است. از نكات پراهميت در مورد كسري بودجه سال ۱۴۰۰ 
چگونگي برخورد و نوع راهكارهايي است كه در جهت تامين 
آن مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين زمينه دو ديدگاه كلي 
وجود دارد. اولين ديدگاه اين است كه بايد مانع از پولي شدن 
كسري بودجه شد. در دس��تورات اخير رييس جمهوري 
نيز به صورتي غيرمستقيم مي توان اين ديدگاه را مشاهده 
كرد.به طور مثال در بند ۳ فرمان رييس جمهور آمده است: 
بانك مركزي دقت و نظارت كافي را انجام دهد كه به هيچ 
عنوان پايه پولي كشور باال نرود. براساس بررسي هاي انجام 
شده شاهد كسري عملياتي ۵۰ درصدي معادل ۴۶۳ هزار 
ميليارد تومان در بودجه عمومي كشور هستيم، همچنين 
دولت با كسري بودجه تحقق نيافته، حداقل ۳۰ درصدي 
معادل ۳۸۳ هزار ميليارد تومان رو به رو است. ديدگاه ديگري 
كه از آن ياد مي شود، استفاده از ظرفيت پايه پولي براي تأمين 
كسري بودجه، در عين مهار خلق پول بانكي است. سياست 
تركيبي كه هم از ظرفيت خلق پول براي دولت استفاده 
مي كند و هم آثار تورمي را با افزايش ذخيره قانوني بانك ها 

نزد بانك مركزي كنترل مي كند.الزم به ذكر است كه 
استفاده بي ضابطه دولت از پايه پولي و چاپ پول بدون 
پشتوانه سبب افزايش شديد تورم خواهد شد. به همين 
دليل است كه عموم كارشناسان اين راهكار را توصيه 
نمي كنند و آن را به دليل تبعات تورمي كه دارد به عنوان 

آخرين راه جبران كسري بودجه در نظر مي گيرند.

      انتشار دومين گزارش نظارت مستمر
بر  اجراي بودجه ۱۴۰۰ 

دومين گزارش نظارت مستمر بر اجراي بودجه ۱۴۰۰ در 
مقاطع ۲ ماهه متهي به تيرماه منتشر شد. به گزارش دفتر 
روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور، در 
بازه زماني ۴ ماه ابتداي س��ال، از مجموع ۱۷۵ جزو بند و 
تبصره، مفاد، ۶۰ حكم ۳۴,۵ درصد به صورت كامل اجرا 
شده است و تعداد ۵۵ حكم معادل ۳۰ درصد از احكام به 
صورت ناقص اجرا شده و ۶۰ حكم معادل ۳۴,۵ درصد كاًل 
اجرا نشده است. نكته قابل توجه اينكه از مجموع ۱۱۱۸ 
دستگاه اجرايي مشمول ارايه صورتحساب ماهانه، تعداد 
۹۰۰ دس��تگاه معادل ۸۱ درص��د در موعد مقرر گزارش 
دس��تگاه خود را به ديوان محاسبات كشور ارايه نموده اند 
و ۲۱۸ دس��تگاه اجرايي مع��ادل ۱۹ درصد همچنان به 
عنوان »حس��اب نداده« شناخته مي ش��وند. الزم به ذكر 
است با همكاري خزانه داري كل كشور، تعداد دستگاه هاي 
»حساب نداده« از ۳۰۶ دستگاه در پايان ارديبهشت ماه به 

۲۱۸ دستگاه در پايان تيرماه كاهش يافته است. بررسي 
وضعيت تحقق منابع و مص��ارف بودجه دولت در ۴ ماهه 
منتهي تيرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدي منابع بودجه اي 
در مقابل تحقق ۶۲ درصدي مصارف حكايت دارد كه به 
منظور پوشش كسري موجود، دولت بخشي از اين كسري 
را از محل تنخواه گردان خزانه و بخشي ديگر را از محل منابع 
موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومي تامين نموده 
اس��ت. عدم توفيق در حصول كامل منابع درآمدي پيش 
بيني شده در قانون از سوي دستگاه هاي اجرايي متولي امر، 
در مقابل تحقق كامل غالب هزينه ها و مصارف پيش بيني 
ش��ده، منجر به ادامه روند كسري در بودجه كل كشور در 
۴ ماه ابتداي سال شده است. يافته هاي ديوان محاسبات 
كشور نشان مي دهد بيش از ۹۰ درصد از درآمدهاي مالياتي 
مستقيم در ۴ ماه ابتداي سال نسبت به ميزان پيش بيني 
شده در قانون بودجه محقق شده كه اين ميزان نسبت به 
مدت مشابه ۲ ماهه ابتداي سال رشد نشان مي دهد. يادآور 
مي شود ماليات بر خانه هاي لوكس و خودروهاي الكچري 
به جهت عدم تصويب مق��ررات در دولت، همچنان صفر 
است. بيشترين درصد تحقق منابع درآمدي در ۴ ماه منتهي 
به تيرماه، مربوط به فروش و واگ��ذاري انواع اوراق مالي و 
اسالمي و درآمدهاي مالياتي و كمترين ميزان تحقق در 
بخش واگذاري شركت هاي دولتي، منابع حاصل از واگذاري 
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و فروش و واگذاري 

اموال منقول و غيرمنقول دستگاه هاي اجرايي بوده است.

در ماجراي س��رمي آلماني وارداتي كه از س��ال ۱۳۹۵ در 
گمرك شهريار رسوب كرده، ابهاماتي در خصوص انجام 
وظيفه دستگاه هاي مختلف از جمله گمرك، سازمان غذا 
و دارو و اموال تمليكي مطرح شد. پژمانفر نماينده مجلس 
در صحن علني گفت: سرمي آلماني وارداتي در سال ۹۵ 
همگي فاسد شده اند، بايد فكري براي كاالهاي رسوب شده 
در گمركات كرد. در همين راستا قاليباف در پاسخ به تذكر 
پژمانفر تاكيد كرد: كاالهايي كه وارد كشور و گمرك شده 
و به داليل مختلف در گمرك باقي مي ماند، ممكن است 
فاسد شدني باشد و نبايد به اين موضوع بي توجهي شود، 
كميسيون اقتصادي اين موضوع را پيگيري كند. پيگيري 
تسنيم در اين خصوص نش��ان مي دهد، محموله سرمي 
وارداتي آلماني مربوط به يك ش��ركت در شيراز مي باشد 
كه در سال ۱۳۹۵ طي ۱۳ قبض انبار حدود ۲۶۰ تن سرم 
كه در قالب ۱۲ تا ۱۳ كاميون در انبار گمرك شهريار تخليه 
ش��د. اگر به هردليلي يك كاال اظهار نشود انبار يا مرجع 
تحويل گيرنده موظف است، بعد از سه ماه از تاريخ قبض 
انبار موضوع را به گمرك محل گ��زارش كند. در ادامه در 
صورت عدم اظهار كاال به گمرك )به دليل عدم ارايه مجوزها 
يا...( گمرك با تنظيم اظهارنامه متروكه كاال را بايد تحويل 
سازمان اموال تمليكي دهد. در اين بين معما توقف ۵ ساله 

 اين محموله در انبار گمرك تهران و فساد سرمي آلماني 
خبر ساز شده است. در ماجراي سرمي الماني وارداتي كه 
از سال ۱۳۹۵ در گمرك شهريار رسوب كرده، ابهاماتي در 
خصوص انجام وطيفه دستگاه هاي مختلف از جمله گمرك، 

سازمان غذا و دارو و اموال تمليكي مطرح شد.

      مقصر رسوب ۵ ساله سرم تاريخ گذشته
در همين خصوص قاسمخاني مديركل گمرك تهران در 
گفت وگو با تسنيم گفت: انبارها آمار ماهيانه را به ما به عنوان 
گمرك مي دهند هر ماه وظيف��ه دارند كه اين آمار را به ما 
بدهند. محموله مذكور در مدت مقرر نتوانسته بود به هر 

دليل مجوز الزم ا از سازمان غذا و دارو كسب كند.
به همين دليل بعد گذشت مدت زمان قانوني انبار موضوع 
را به گمرك اطالع داده و گمرك طبق قانون اقدام به تنظيم 
اظهارنامه متروكه مي كند.اين درحالي است كه شركت 
واردكننده مدتي بعد يعني در سال ۹۷ اقدام به درخواست 
اعاده متروكه كرده و سير تشريفات كاال مجددا به جريان 
مي افتد. در اين بين مجوز الزم از سازمان غذا و دارو نيز صادر 
مي شود. اين درحالي است كه زماني كه سازمان غذا و دارو 
مجوز داده بود ۶ ماه فقط از انقضاي محموله سرم مانده بود، 
روي ۶ ماه هم قاعدت��ا اين كاال وقتي مي رود بازار و پخش 

مي شود، به دست مصرف كننده زماني مي رسد كه عمال 
انتهاي تاريخ مصرفش است. اي درحالي است كه گمرك 
سال ۹۷ اجازه ترخيص نداده بود به استناد تبصره ذيل ماده 
۳۳ قانون، بايد دو سوم تاريخ مصرف مانده باشد به همين 
دليل اجازه ترخيص نداده بود.معاونت حقوقي وزارت دارايي 
هم تاييد كرده بود كه كاال به اين دليل در گمرك مانده بود 
وتمام اقدامات قانوني بوده است. به گفته قاسم خاني، انبار 
به عنوان مرجع تحويل گيرنده كارش��ان را درست انجام 
داده اند و به گمرك هم اعالم كرده بود اظهار نامه هم ارسال 
شده بود به سازمان تمليكي اما دوباره صاحب كاال رفته بود 
درخواست اعاده طبق قانون داده بود اسناد را برگردانده بود 
به گمرك كه برود مجوز بهداشت را بگيرد كه اين دو فرايند 
س��ال زمان برده اس��ت.  زماني كه كاال متروكه مي شود، 
برهه اي بوده كه اظهارنامه ها كاغذي بوده است. با توجه به 
اينكه اظهارنامه هايي كه سال ۹۵ و ۹۶ كاغذي بوده و اين 
فاصله مصادف مي شود با صادر شدن اظهارنامه الكترونيكي 
و اظهارنامه هاي كاغذي از چرخه خارج مي شود. مجددا 
سال ۹۹ گمرك براي اين كاال اظهار نامه متروكه الكترونيكي 
تنظيم مي كند منتها چون تاريخ محصول به طور كامل 
گذش��ته و منقضي شده بود و در س��ال ۹۹ تاريخ مصرف 
نداش��ت عمال به درد س��ازمان تمليكي هم نمي خورد و 

كاال بايد امحا مي ش��د.  در پايان سازمان غذا و دارو بايد به 
اين سوال پاسخ دهد كه چرا در مدت مشخص اوليه براي 
ترخيص اين محصول مجوزهاي الزم را صادر نكرده است. 
گمرك با وجود اينكه پيش از اين دستورالعملي براي حمل 
يكسره دارو صادر كرده بود، مانع از خروج محموله سرم بدون 
تاريخ توليد و... تا زمان ارسال تاييده از سوي سازمان غذا و 
دارو شد. علي وكيلي مديركل دفتر واردات در مكاتبه اي با 
مديركل محترم گمرك تهران اعالم كرد، بازگشت به نامه 
۷۲۱۴۰۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۷ موضوع محموله هاي 
س��رم وارداتي موجود در آن گمرك اعالم مي دارد ضمن 
رعايت كامل مفاد بخشنامه شماره ۶۵۹۸۸۷/۱۴۰۰/۱۰۶ 
م��ورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ معاونت محت��رم فني گمرك ايران 
در خصوص محموله س��رمي وارداتي فاقد تاريخ اعتبار و 
توليد مي باشد با عنايت به اينكه مرجع رسيدگي كننده و 
صادر كننده مجوز ترخيص وزارت بهداشت مي باشد فلذا تا 
اخذ و اعالم نظر وزارت متبوع مبني بر مجاز بودن در ادامه 
تشريفات ترخيص كاالي مربوطه اقدامي در جهت ترخيص 
به صورت حمل يكس��ره و از محل حداقل اس��ناد مجاز 
نمي باشد. گفتني است، در زمان حمل يكسره، خوشبختانه 
درب خروج گمرك اجرايي همچنان وظايف نظارتي خود را 

هرچند در مقياس كوچك تر انجام مي دهد.

شرط تحقق وعده هاي مالياتي
ب��ا توج��ه ب��ه وعده ه��اي 
مالياتي وزي��ر اقتصاد مبني 
بر افزايش س��هم ماليات در 
تولي��د ناخال��ص داخلي به 
۵۰ درص��د، هدفمند كردن 
معافيت مالياتي، كاهش فرار 
مالياتي، اجراي كامل قانون 
پايانه هاي فروش��گاهي و...، 
ي��ك كارش��ناس اقتصادي 
معتقد است: وعده هاي وزير در صورتي محقق مي شود 
كه فشارهاي افراد و گروه هاي قدرتمند براي نپرداختن 
ماليات كاهش پيدا كند و پايه هاي مالياتي جديدي براي 
اخذ ماليات از دارايي ها و سرمايه ها ايجاد شود. بستر تحقق 
وعده وزير مبني بر افزايش سهم ماليات از توليد ناخالص 
داخلي وجود دارد، زيرا نظام مالياتي در كشورمان ناكارآمد 
است و موارد زيادي براي ماليات ستاني احصا نشده  و پايه 
مالياتي براي آنها درنظر گرفته نشده است. همچنين، در 
نظام مالياتي كشور معافيت ها و فرارهاي مالياتي قابل 
توجهي وجود دارد.  رقم قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي 
را مي توان با اخذ ماليات از دارايي ها و سرمايه ها تامين كرد 
كه تاكنون پايه مالياتي در اين راستا تعريف نشده است. از 
سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمدهاي مالياتي به 
دليل منافع گروه هاي قدرتمند در اقتصاد كشور و البي ها و 
فشارهايي كه به مراكز تصميم گيري وارد مي كنند، محقق 
نمي شود. بسياري از بنگاه هاي اقتصادي به سازمان امور 
مالياتي فشار مي آورند تا مشمول معافيت مالياتي شوند، 
اين در حالي اس��ت كه اين بنگاه ه��ا از يارانه هايي چون 
انرژي استفاده مي كنند و از حمايت هاي مالي برخوردار 
هس��تند.  اگر اصالحات اساسي در نظام مالياتي كشور 
صورت بگيرد و فشارهاي صاحبان قدرت به سازمان هاي 
مربوطه براي دور زدن پرداختن ماليات در دولت جديد 
كاهش پيدا كند، وعده هاي مالياتي وزير اقتصاد نيز قابليت 
تحقق خواهد يافت.  احسان خاندوزي به عنوان وزير امور 
اقتصادي و دارايي دولت رييسي براي نظام مالياتي كشور 
برنامه هايي چون افزايش شاخص ماليات به توليد ناخالص 
داخلي به ميزان ۵۰ درصد وضعيت فعلي تا انتهاي دولت 
سيزدهم با هدف كاهش فاصله طبقاتي از طريق وضع 
پايه هاي جديد مالياتي )ماليات بر مجموع درآمد، ماليات 
بر عايدي سرمايه، ماليات بر ثروت و …(، هدفمند كردن 
معافيت هاي مالياتي و كاهش فرار مالياتي دارد. همچنين، 
در محورهاي بعدي اصالح ماليات بر درآمد توليد )كاهش 
بار مالياتي، مشوق ها، تأمين مالي، هزينه هاي قابل قبول، 
فعاليت هاي دانش بنيان و ...(، اجراي كامل قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه مؤديان و تكميل آن مبتني بر تفكيك 
حس��اب هاي تجاري و غيرتجاري و ارتقاي حكمراني 
ريال، هوشمندسازي نظام مالياتي و استفاده از اطالعات 
اشخاص ثالث )موضوع ماده ۱۶۹ مكرر ق. م. م( و استقرار 
موتور ريسك جهت حسابرسي مبتني بر ريسك )رفع 
مساله مميزمحوري(، وضع، اصالح و اجراي ماليات هاي 
مختلف جهت افزايش نقش تنظيمي ماليات در اقتصاد، 
تالش در جهت يكپارچه سازي نظام اطالعات تجارت، 
گمرك و ماليات و سيس��تمي كردن كليه فرآيندهاي 
مربوط به ص��ادرات و واردات كاالها و خدمات، افزايش 
شفافيت مالياتي و استفاده از ظرفيت گزارش هاي مردمي 
و بازطراحي نظام انگيزشي سازمان مالياتي، اصالح نظام 
دادرسي مالياتي )استقالل، اطاله دادرسي و...(، اصالح 
نظام اس��ترداد مالياتي جهت به حداقل رساندن زمان 
اس��ترداد و كاهش فرآيندهاي اداري و تالش در جهت 
ايجاد شناس��نامه عملكرد مالياتي بنگاه ها و مبنا قرار 
گرفتن آن در رتبه بندي اعتباري در تعامل با نظام بانكي 
و ساير مش��وق هاي بخش توليد مورد اشاره قرار گرفته 
است. از س��وي ديگر، وزير اقتصاد در اولين گفت وگوي 
تلويزيوني خود بارها بر هوشمندسازي مديريت اقتصاد از 
جمله زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد تاكيد كرد و يكي از 
اولويت هاي سازمان امور مالياتي را اخذ ماليات برمبناي 
الگوريتم هاي هوشمند اعالم كرد كه برنامه هاي اصالحي 
خود در زمينه قوانين، پايه هاي مالياتي و ساير موارد را به 
زودي اعالم مي كند. عالوه براين، طبق گفته خاندوزي 
تسهيل ارايه اليحه ماليات هاي مستقيم به مجلس از جمله 

اقدامات فوري و مهم وي در راستاي نظام مالياتي است.

حسين راغفر
كارشناس اقتصادي

خبر

رييسي:  رويكرد دستگاه ها 
از واردات محوري به 

صادرات محوري اصالح شود
رييس جمهور صبح سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتص��ادي دولت بر ضرورت ريل گ��ذاري براي جهش 
صادرات غيرنفتي تاكيد كرد و گفت: رويكرد دستگاه ها 
در عرصه هاي مختلف اقتصادي، به ويژه در بخش هاي 
توليد غذا و دارو، بايد از رويكرد واردات  محوري به داخلي 
كردن توليد كاالها و گسترش صادرات غيرنفتي اصالح 
شود. در اين جلسه سياست هاي تجاري و ارزي مرتبط با 
توسعه صادرات و مديريت واردات مورد بررسي قرار گرفت 
و وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و 
دارايي موظف شدند براي ايجاد عزم ملي و هماهنگي در 
راستاي رفع موانع توليد و حمايت از توليد كاال در داخل 
به ويژه در زمينه توليد لوازم خانگي، برنامه ريزي و اقدامات 
الزم را به عمل آورند. همچنين مقرر شد در سياست هاي 
وارداتي با هدف جلوگيري از واردات بي رويه كاالهايي 
كه داراي توليدات مشابه داخلي هستند، بازنگري شود. 
وزارتخانه هاي صمت و امور اقتصادي  موظف شدند براي 
ايجاد عزم ملي و هماهنگي در راستاي رفع موانع توليد و 
حمايت از توليد كاال در داخل به ويژه در زمينه توليد لوازم 
خانگي، برنامه ريزي كنند. در اين جلسه سياست هاي 
تجاري و ارزي مرتبط با توسعه صادرات و مديريت واردات 
مورد بررسي قرار گرفت و وزارتخانه هاي صنعت، معدن 
و تجارت و امور اقتصادي و دارايي موظف ش��دند براي 
ايجاد عزم ملي و هماهنگي در راستاي رفع موانع توليد 
و حمايت از توليد كاال در داخل به ويژه در زمينه توليد 
لوازم خانگي، برنامه ريزي و اقدامات الزم را به عمل آورند.

تكرار برخورد سليقه اي بانك ها 
در اخذ ضامن

برخورد سليقه اي بانك ها در معرفي ضامن و شرايط آن ، 
اين بار به پرداخت وام وديعه مسكن رسيده است، چراكه 
متقاضيان اين وام در مراجعه به شعب با شرايط متفاوت 
و سليقه اي براي ضمانت مواجه شده اند. به گزارش ايسنا، 
از سال گذشته طرح پرداخت تسهيالت وديعه مسكن به 
عنوان يكي از برنامه هاي ستاد ملي كرونا به اجرا درآمد 
كه پارسال مبلغ اين وام در تهران ۵۰ ميليون تومان، در 
شهرهاي بزرگ ۳۰ ميليون تومان و در ساير شهرها ۱۵ 
ميليون تومان بود، اما براي امسال افزايش يافت و سقف 
وام وديعه مسكن در تهران از ۵۰ به ۷۰ ميليون تومان 
و در ديگر كالنشهرها و ساير شهرها نيز به ترتيب ۴۰ و 
۲۵ ميليون تومان شد. با توجه به اينكه تمام فرآيندهاي 
مربوط به دريافت تس��هيالت كمك وديعه مسكن از 
طريق يك سامانه صورت مي گيرد، متقاضيان اين وام در 
آخرين مرحله براي دريافت وام بايد به سامانه طرح اقدام 
ملي مسكن براي انتخاب بانك عامل پرداخت كننده 

تسهيالت مراجعه كنند.  

ادامه از صفحه اول

گوش به فرمان ها
   در شرايط فعلي صحنه آرايي جريانات مرتبط 
با اقتصاد زيرزمين�ي در ارتباط با دولت چگونه 

است؟
بايد ديد دولت فعلي به دنبال استقالل بانك مركزي 
است يا اينكه تالش مي كند، استقالل بانك مركزي 
را بي اهميت جلوه دهد و چهره اي دست نشانده را در 
راس هرم پولي كشور انتخاب كند. اين صحبت هم با 
عمل مشخص مي شود نه با حرف و شعار. مشكل اول 
دولت معيشت مردم است. مشكل بعدي، بحث كرونا 
است. وزير خارجه به جاي طراحي ديپلماسي معقول به 
دنبال طراحي راهبرد مناسبي است تا سفارتخانه هاي 
ايران زمينه واردات واكسن كرونا به كشور را تسهيل 
كنند. رييسي هم به شدت نگران است تا وعده هايش 

را محقق كند.
   نحوه چينش تركيب اقتصادي كابينه را چطور 
ارزياب�ي مي كنيد؟ آي�ا با اين كابين�ه مي توان 

وعده ها را تحقق بخشيد؟
رييس جمه��وري ابتدا ي��ك معاون اول را با س��ابقه 
اقتصادي تعيين كرد. وزير اقتصاد و معاون اقتصادي هم 
دارد. اما به اينها اكتفا نكرده چون دولت قبلي هم از اين 
گزينه ها داشت اما موفق نشد. جدا از معاون اقتصادي 
يك دستيار اقتصادي هم انتخاب كرده است. در واقع 
تيم اقتص��ادي نه تنها كمبودي ندارد بلكه زيادي هم 
دارد. هر كدام از اين چهره ها ويژگي هايي دارند. هر كدام 
ايده اي دارند و نسخه هاي اقتصادي متفاوتي مي پيچند. 
به نظر مي رس��د، چهره هايي در كابينه در قالب تيم 
اقتصادي انتخاب ش��ده اند كه گوش به فرمان باشند. 
با يك چنين افرادي ش��ما فكر مي كنيد، چه رييس 
بانك مركزي مورد نياز اس��ت؟ رييس كلي در بانك 
مركزي نياز دارند كه حرف گوش كن باشد. پس نبايد 
تعجب كنيد فالن چهره نزديك به رييس جمهوري 
در رسانه هاي همسوي خود حاضر شود و اعالم كنند 
كه استقالل بانك مركزي نه تنها ضرورتي ندارد، بلكه 

نسخه اي است كه ليبرال ها پيچيده اند!
   از مي�ان گزينه هاي مطرح براي بانك مركزي 

كدام گزينه به نظر شما مناسب تر است؟
روساي بانك مركزي به جاي وظايف اصلي خود يك 
دهنه در بانك مركزي براي فروش ارز زده بودند، يك 
دهنه هم براي سكه! عنوان شد كه آقاي صالح آبادي قرار 
است وارد بانك مركزي دولت سيزدهم شود كه در بازار 
سهام كشور سابقه نه چندان درخشاني داشته. كافي بود 
ايشان وارد بانك مركزي شود تا يك دهنه هم در بانك 
مركزي ايجاد شود براي خريد و فروش سهام و... جداي 
از شوخي از ميان چهره هاي مطرح معتقدم در شرايط 
فعلي تنها فرهاد نيلي است كه قادر به حفظ استقالل 
بانك مركزي اس��ت و مي تواند در برابر فرمايش هاي 
ملوكانه از منافع مردم و كشور حفاظت كند. البته بعيد 
است دولتي كه تالش مي كند استقالل بانك مركزي 
را زير س��وال ببرد، از حضور چهره اي مستقل در راس 

بانك مركزي حمايت بكند.

لحظه جادويي ورود و خروج
بسياري از فعاالن بازار سهام كه تجربيات گرانقدري از 
پيروزي و رشد در بازارهاي مختلف را دارند، معتقدند كه 
اساسا معامله گر مادرزادي وجود ندارد. به هيچ شخص 
يا جرياني استعداد معامله گري هديه داده نشده است. 
تنها موهبت واقعي، سخت كوشي مداوم بي بازگشت 
است؛ ولي اين گزاره اي نيست كه به شخصي هديه داده 
شود، بلكه يك انتخاب است. اگر كسي فكر نمي كند كه 
مي تواند اين گونه بينديشد و اين طور عمل كند، بهتر است 
از بازار سرمايه فاصله بگيرد، مهارت هاي الزم را كسب 
كند، قوي تر شود و آگاه تر و دوباره به اين بازار بازگردد. در 
واقع بايد بهانه هاي شكست را نابود كرد و بعد مانند يك 

مبارز وارد مناسبات مرتبط با بازار شد.

دو انتصاب جديد
در وزارت اقتصاد

وزير اقتصاد در اح��كام جداگانه اي معاون اقتصادي و 
رييس روابط عمومي اين وزارتخانه را تعيين كرد. سيد 
محمد هادي سبحانيان از سوي وزير اقتصاد به عنوان 
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد تعيين شد. سبحانيان در 
سال هاي گذشته، مشاور و معاون پژوهش هاي اقتصادي 
مركز پژوهش هاي مجلس بود. مديرگروه برنامه هاي 
زنده شبكه خبر هم مدير روابط عمومي وزارت اقتصاد 
ش��د. وزير اقتصاد همچنين فرشاد فتوت، مديرگروه 
برنامه هاي زنده شبكه خبر را به عنوان سرپرست مركز 

روابط عمومي وزارت اقتصاد تعيين كرد.



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
روز س��ه ش��نبه، در بازار آزاد ارز قيمت دالر 27 هزار و 75 
تومان، قيمت يورو 31 هزار و 579 تومان، پوند انگليس 37 
هزار و 757 تومان و درهم امارات 7 هزار و 374 تومان اعالم 
شده است. اونس جهاني طال به 1818 دالر معامله شد و در 
نتيجه قيمت سكه 12 ميليون و 65 هزار تومان معامله شد. 

     آرامش نسبي در بازار سكه و طال
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت سكه و دالر 
16 شهريور 14۰۰ در مقايسه با قبل تغيير چنداني نكرده 
است. ضمن اينكه در 7 روز گذشته نيز قيمت ها در بازار از 
ثبات نسبي برخوردار بود. محمد كشتي آراي با بيان اينكه 
انس جهاني طال بدون تغيير نسبت به روز گذشته، 1824 
دالر قيمت گذاري شده افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح 
جديد 12 ميليون و 65 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 
11 ميليون و 6۰۰ هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و 12۰ 
هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 7۰۰ هزار تومان و سكه 
گرمي دو ميليون و 3۰۰ هزار تومان به فروش مي رسد.هر 
مثقال طال 5 ميليون و 55 هزار تومان و هر گرم طالي 18 
عيار نيز يك ميليون و 167 هزار تومان فروخته مي شود.نرخ 
ارز در بازار با كاهش اندك همراه است. قيمت دالر امريكا 27 
هزار و 1۰۰ تومان و هر يورو 32 هزار و 1۰۰ تومان فروخته 
مي ش��ود. همچنين قيمت هر دالر در بازار متشكل ارزي 
26 ه��زار و 4۰۰ تومان و هر يورو 31 هزار تومان به فروش 
مي رسد. دالر در صرافي ملي ايران نيز 26 هزار و 7۰۰ تومان 

و هر يورو 31 هزار و 5۰۰ تومان معامله مي شود.

     نرخ ۲۶ هزار و ۷۰۰ توماني دالر در صرافي بانكي
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )سه ش��نبه، 16 شهريور 
ماه( با 51 تومان افزايش به 26 هزار و 737 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو در مقايس��ه با روز گذشته )دوشنبه، 
15 شهريور ماه( با 152 تومان افزايش به 31 هزار و 5۰9 
تومان رسيد.قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 2۰8 تومان 
و نرخ خريد هر يورو نيز 3۰ هزار و 885 تومان بود.عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي 26 هزار و 
151 تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و 389 تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 31 هزار و 31 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 31 هزار و 313 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز دوشنبه )15 شهريور ماه(، 
حواله يورو به 27 هزار و 312 تومان فروخته و حواله دالر 
به 23 هزار و 17 تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه 
حركت آرامي به سوي كانال 25 هزار تومان شروع كرد و 
بيش از دو هفته در اين كانال نوسان داشت و وارد كانال 
26 هزار تومان ش��د و سپس در صرافي بانكي به قيمت 
27 هزار تومان فروخته مي شد و طي هفته گذشته روند 
نزولي قيمت را شروع كرده وارد كانال 26 هزار تومان شده 
و چند روزي است در اين كانال قيمتي تثبيت شده است.

      تثبيت سكه در كانال ۱۲ ميليون تومان
با وجود كاهش نرخ جهاني طال

قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه 
شنبه، 16 ش��هريورماه( در بازار تهران با افزايش 4۰ هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم 12 ميليون و 8۰ هزار 
تومان رس��يد.ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با افزايش 4۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته )15 
ش��هريور ماه( به رقم 12 ميليون و 8۰ هزار تومان رسيد و 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 6۰۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم  سكه بهار آزادي 6 ميليون و 
15۰ هزار تومان، ربع سكه سه  ميليون و 72۰ هزار تومان و 
سكه يك گرمي 2 ميليون و 3۰۰ هزار تومان قيمت خورد.

عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار 
به يك ميليون و 165 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 
طال نيز پنج ميليون و 47 هزار تومان شد.همچنين هر 
انس جهاني طال نيز يك هزار و 818 دالر و 45 س��نت 
قيمت خورد.  مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال 
و سكه، باال رفتن دالر و انس جهاني است. بر اين اساس 
قيمت دالر طي هفته گذشته روند نزولي داشته و چند 
روزي است در صرافي بانكي در كانال 26 هزار تومان آرام 
گرفته است و انس جهاني تقريبا با 8 دالر كاهش قيمت 

يك هزار و 818 دالر و 45 سنت معامله مي شد.

      راه اندازي سررسيد جديد
 در قرارداد آتي واحدهاي صندوق طال

بازار قراردادهاي آتي واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
پشتوانه طالي لوتوس در بورس كاالي ايران از روز يكشنبه 
21 ش��هريور ماه ميزبان راه اندازي سررسيد جديد براي 

تحويل آذر ماه است. به گزارش سنا؛ معامالت اين سررسيد 
جديد تا تاريخ 24 آذر ماه قابل معامله خواهد بود. قراردادهاي 
آتي در نخستين روز معامالتي بدون حد نوسان قيمتي، با 
دوره پيش گش��ايش به مدت ٣٠ دقيقه در ابتداي جلسه 
معامالتي آغاز و پس از انجام حراج تك قيمتي راس ساعت 
1۰:3۰ با دوره عادي معامالتي و اعمال حد نوسان قيمت 
روزانه ادامه مي يابد. قيمت پايه قرارداد آتي، همان قيمت 
كشف شده در حراج تك قيمتي خواهد بود كه مبناي حد 
نوسان قيمت روزانه براي ادامه معامالت در حراج پيوسته 
قرار خواهد گرفت. بديهي است در صورت انجام نشدن 
معامل��ه در حراج تك قيمتي، ق��رارداد آتي متوقف و 
مجدداً همين فرآيند، روز كاري بعد تكرار خواهد شد.

      مشخصات قراردادهاي آتي
واحدهاي صندوق طال

براس��اس اين گ��زارش، قراردادهاي آت��ي واحدهاي 
صندوق س��رمايه گذاري طال از روز ش��نبه 12 تير ماه 
امس��ال در بورس كاالي ايران راه اندازي ش��د. دارايي 
پايه اين قراردادها، واحدهاي س��رمايه گذاري صندوق 
س��رمايه گذاري پش��توانه طالي لوتوس )طال( اعالم 
ش��ده و همچنين اندازه هر قرارداد ني��ز 1۰۰۰ واحد 
س��رمايه گذاري صندوق س��رمايه گذاري طال در نظر 
گرفته شده است. حد نوسان قيمت روزانه اين قراردادها 
حداكثر مثبت و منفي 5 درصد با توجه به قيمت تسويه 
روزانه روز قبل و حداكثر حجم هر سفارش 25 قرارداد 
خواهد بود. درخصوص سقف مجاز موقعيت هاي تعهدي 
باز و معامالت نيز بايد گفت كه سقف مجاز موقعيت هاي 
تعهدي باز مش��تريان براي اشخاص حقيقي و حقوقي 
2۰۰ موقعيت در هر نماد معامالتي و براي بازارگردانان 
4۰۰ موقعيت در هر نماد معامالتي و قابل افزايش تا 1۰ 
درصد موقعيت هاي تعهدي باز در آن نماد در بازار است. از 
سوي ديگر تعداد موقعيت هاي باز كل بازار در هر نماد 
معامالتي حداكثر معادل يك هزارم سقف واحدهاي 
معامالت��ي قابل ص��دور صندوق س��رمايه گذاري 

پشتوانه طالي لوتوس )طال( اعالم شده است.

     تحوالت طالي جهاني 
قيمت هر اونس طال با ۰.13 درصد افت به 182۰ دالر 
و 99 سنت رسيد.به گزارش رويترز، به دنبال تقويت 
احتمال تعويق انقباضي ش��دن سياست پولي فدرال 
رزرو و در حالي كه سرمايه گذاران منتظر نشست اين 
هفته بانك مركزي اروپا هس��تند، قيمت طال نوسان 
محدودي را ش��اهد بود و قيمت باالي 182۰ دالر را 
حفظ كرد. بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس طال 
با ۰.13 درصد افت به 182۰ دالر و 99 س��نت رسيد. 
قيمت فلز زرد در معامالت آتي ب��راي تحويل در ماه 
دس��امبر با ۰.56 درصد كاهش ب��ه 1823 دالر و 5۰ 
سنت رسيد.هفته گذشته و پس از آنكه افزايش موارد 
ابتال به ويروس كرونا سبب تضعيف بازار كار امريكا شد 
قيمت طال به باالترين رقم 2 ماه و نيم گذشته رسيد. 
مايكل النگفورد تحليلگر موسسه مشورتي اير گايد در 

اين باره گفت: »هر چه ويروس كرونا بيشتر گسترش 
مي يابد، احتمال افزايش قيمت طال باالتر مي رود... بازار 
طال از خبرهاي بد و افزايش نرخ تورم منتفع مي شود.«

      السالوادور بيت كوين را
 به رسميت مي شناسد

 السالوادور بيت كوين را به عنوان يك ارز قانوني به رسميت 
 مي شناس��د. الس��الوادور اولين كش��وري خواهد بود كه 
بيت كوين را به عنوان يك ارز قانوني به رسميت مي شناسد. 
نايب بوكله، رييس جمهور اين كشور عقيده دارد اين اقدام 
مي تواند ميليون ها دالر پول وارد كشورش كند.علي رغم 
محبوبيت بوكله، اين اقدام وي با انتقادهاي فراواني روبرو 
شده است چون بس��ياري نگران بي ثباتي اين ارز مجازي 
و عملكرد آن هستند.  الس��الوادوري هاي خارج از كشور 
در سال گذش��ته ميالدي حدود 6 ميليارد دالر به كشور 
فرستاده اند كه بيشتر از امريكا بوده است. اين رقم برابر با 
23 درصد توليد ناخالص داخلي السالوادور است.بوكله ماه 
گذشته گفت بيت كوين مي تواند مدارك بسياري داشته 
باشد چون به السالوادوري ها اين امكان را مي دهد تا 4۰۰ 
ميليون دالر كارمزد پول انتقال يافته را حفظ كنند. ولي 
بسياري از افرادي كه به كشور دالر مي فرستند يا دالر ها را 
در داخل كشور دريافت مي كنند اطمينان چنداني به بيت 
 كوين ندارند.تصميم السالوادور براي به رسميت شناختن 
بيت كوين تأثيرات محيط زيستي ارزهاي مجازي را تشديد 
مي كند كه يكي از نگراني هاي بانك جهاني در مورد تأثيرات 
منفي استفاده از ارزهاي مجازي است. استخراج ارزهاي 
مج��ازي نياز به ان��رژي فراواني دارد و توليد دي اكس��يد 
كربن صنعت بي��ت كوين تا 6۰ ميليون تن افزايش يافته 
است يعني معادل گاز توليد شده توسط 9 ميليون خودرو.

بوكله در ماه ژوئن اعالم كرد قصد دارد از انرژي تجديدپذير 
آتش فشان هاي كشور براي توليد بيت كوين استفاده كند. 
در حالي كه طرفداران بيت كويين آن را يك نوآوري مستقل 
از تصميمات دولتي مي دانند ولي اين نگراني وجود دارد كه 
اس��تفاده از بيت كوين خطرات قانوني، مالي و عملكردي 
براي موسسات مالي داشته باش��د.آژانس اعتبارسنجي 
فيچ در ماه ژوئن اعالم كرد: » به سود سرمايه ماليات تعلق 
نمي گيرد و ماليات را مي توان با بيت كوين پرداخت كرد 
بنابراين جريان سرمايه خارجي جذب السالوادور خواهد 
شد. يعني خطر عبور فعاليت هاي غير قانوني از سيستم مالي 
السالوادور وجود دارد«. صندوق بين المللي پول هم ضمن 
گفت وگو با مقامات السالوادور بر سر يك قرارداد مالي يك 
 ميليارد دالري، نگراني هاي قانوني خود را در مورد استفاده از 
بيت كوين در السالوادور اعالم كرده است.بوكله يك صندوق 
15۰ ميليون دالري براي تبديل بيت كوين به دالر تشكيل 
داده است ولي بسياري نگرانند چطور دولت بايد از خطرات 
مربوط به نوسانات شديد اين ارز ديجيتال دوري كند. ارزش 

بيت كوين گاهي صدها دالر طي يك روز تغيير مي كند.

     بيت كوين در يك قدمي ۵۲ هزار دالر
بيت كوين موفق ش��د خود را باالي 5۰ هزار دالر نگه دارد. 
به گزارش سي ان بي سي، كميسيون بورس و اوراق بهادار 

امريكا با صدور بيانيه تازه اي نس��بت به كالهبرداري هاي 
موجود در بازار ارزهاي ديجيتالي هش��دار داده است. اين 
كميسيون به سرمايه گذاران هشدار داده است كه وارد شدن 
در پروژه ها و فعاليت هاي مشكوك در بازار رمزارزها به طمع 
كسب سود هنگفت مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري 
را به سرمايه آنها وارد كند. اين هش��دار به ويژه خطاب به 
كساني بوده است كه در ارزهاي مشكوك تازه عرضه شده 
سرمايه گذاري مي كنند.  با شدت گرفتن روند خروج بيت 
كوين از صرافي هاي اصلي، قيمت اين رمزارز در ساعت هاي 
اخير تقويت ش��ده و اين مساله به س��اير ارزها نيز در قرار 
گرفتن ب��ر روي ريل صعودي كمك زيادي كرده اس��ت. 
يك استراتژيست ارشد شبكه بلومبرگ از احتمال باالي 
رس��يدن قيمت بيت كوين به 1۰۰ هزار دالر تا پايان سال 
خبر داده است در حالي كه شمار ديگري از كارشناسان از 
روزهاي سخت پيش رو خبر مي دهند.  رمزارز سوالنا پس 
از صعودهاي پي در پي و سنگين خود به شدت مورد توجه 
فعاالن بازار قرار گرفته است. با اين حال اين رمزارز، يكي از سه 
 رمزارز در كنار كاردانو و باينانس كوين است كه تحليل گران

 بانك جي پي مورگان- بزرگ ترين بانك امريكا- در گزارش 
خود به آن اشاره كرده و نسبت به سرريز بيش از حد سرمايه 
به طرف آنها و حبابي شدن قيمتشان هشدار داده اند.  مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 235۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
1.68 درصد بيشتر شده است.در حال حاضر 45 درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتال��ي در اختيار بيت كوين و 18 
درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين 12 سال پيش 
توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 
ايجاد شد و از سال 2۰۰9 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

       صعود دالر در معامالت خارجي
ارزش دالر مقابل بيشتر ارزها افزايش يافت.به گزارش رويترز، 
انتظار مي رود كه رشد اقتصادي امريكا در سال جاري، يكي 
از باالترين ارقام ثبت شده دو دهه اخير باشد. با اين حال اين 
رشد احتماال به نيرومندي رشدي كه پيشتر تصور مي شد 
نخواهد بود: بانك گلدمن س��اكس در گزارش جديد خود 
اعالم كرد پيش بيني رشد اقتصادي امسال امريكا را به 5.7 
درصد كاهش داده كه اين رش��د نسبت به برآورد قبل ۰.2 
درصد كمتر شده است. از چند هفته ديگر امريكا تزريق دوز 
سوم واكسن به گروه هاي حساس نظير سالمندان را آغاز 
خواهد كرد. شاخص اطمينان فعاالن بخش خدمات امريكا 
به كمترين سطح دو سال اخير رسيده و اين مساله آن هم 
پس از اوج گيري تورم، باعث نگراني فعاالن بازار شده است. 
در ماه جوالي، اين شاخص به 55.11 واحد رسيد كه نسبت 
به ماه قبل 4.8 واحد كمتر شده است. با وجود آنكه تقاضاي 
خارجي براي دريافت كاال و خدمات امريكايي به باالترين 
سطح خود در سال جاري رسيده است، به نظر مي رسد كرونا 
و تورم كماكان مايه نگراني فعاالن باشد به ويژه آنكه شمار 
قربانيان كوويد-19 در امريكا مجددا رو به افزايش اس��ت.  
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.18 درصد افزايش 

نسبت به روز گذشته در سطح 92.215 واحد بسته شد.

يادداشترويداد
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افزايش سرمايه بانك مشترك 
ايران و ونزوئال 

س��رمايه بانك مش��ترك ايران و ونزوئ��ال به 176۰ 
ميليارد تومان افزايش مي يابد.بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مجوز افزايش سرمايه بانك مشترك 
ايران و ونزوئال را صادر كرد. براس��اس مجوز صادره، 
سرمايه بانك مشترك ايران و ونزوئ�ال با افزايش 313 
درصدي، از مبلغ 568 ميليارد تومان فعلي به مبلغ 
176۰ ميلي�ارد تومان افزايش مي يابد. محل افزايش 
سرماي�ه بانك در مجوز ص�ادره، سود انباشته و ساير 
اندوخته ها )به جز اندوخته قانوني( ذكر شده است. 
الزم به ذكر است براساس صورت هاي مالي منتشر 
شده بانك مشترك ايران و ونزوئال، سود خالص بانك 
مذكور در سال 1399 با رشد 325 درصدي نسبت 

به سال 1398، به رقم 815 ميليارد تومان رسيد.

استفاده شركت گازپروم
روسيه از يوان چين 

ش��ركت گازپروم نفت از ابتداي ماه سپتامبر پرداخت 
هزينه سوخت هواپيماهايي را كه بين چين و روسيه پرواز 

مي كنند به جاي دالر با روبل يا يوان انجام داده است.
به گزارش اويل پرايس، الكساندر ديوكوف، مديرعامل 
شركت گازپروم نفت روسيه اعالم كرد شركتش براي 
معامله س��وخت هواپيما با چين به ج��اي دالر از يوان 
استفاده مي كند. شركت هاي نفت روسيه سال هاست به 
دنبال كنار گذاشتن دالر در پرداخت هاي خود هستند و 
چين هم قصد دارد استفاده از يوان را در سطح بين المللي 
گس��ترش دهد. تحليلگران مي گوين��د انجام معامله 
سوخت هواپيما با يوان بخش��ي از استراتژي وسيعتر 
شركت هاي روسي براي كاهش خطر تحريم هاي امريكا 
عليه آنهاست. ديوكوف در حاشيه مجمع اقتصاد شرق 
در روز جمعه گفت شركت گازپروم نفت از ابتداي ماه 
سپتامبرپرداخت هزينه س��وخت هواپيماهايي را كه 
بين دو كش��ور پرواز مي كنند به ج��اي دالر با روبل يا 
يوان چين انجام داده است. وي اظهار داشت: »ما از ماه 
سپتامبر شروع كرده ايم و مي توانيم تمام پرداختهاي 
مربوط به سوخت هواپيما در چين را تا پايان سال به يوان 
انجام دهيم«. شركت گازپروم نفت اولين و تنها شركت 
نفت روسيه نيست كه قصد كنار گذاشتن دالر امريكا 
را در قراردادهاي نفتي خود دارد. رزنفت، بزرگ ترين 
شركت نفت روسيه، دو سال پيش يورو را به عنوان 
ارز معامالتي در قراردادهاي جديد صادرات نفت خام 
و محصوالت پااليشي اعالم كرد تا بتواند تحريم هاي 
امريكا را دور بزند. روسيه و چين بيش از پيش از روبل و 
يوان در تجارت هاي دوجانبه مخصوصاً تجارت انرژي 
استفاده خواهند كرد تا هم نفوذ بين المللي روبل و 

يوان افزايش يابد و هم خطر تحريم ها پايين بيايد.

آخرين وضعيت تراكنش هاي 
موبايلي بدون كارت

معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي گفت: خدمت 
پرداخت حضوري غيرتماسي با اتصال سه بانك و يك 
ش��ركت پرداخت به پروژه كهربا تاكنون در 2۰ هزار 
نقطه عملياتي ش��ده و پيش بيني مي شود با اتصال 
ساير بانك ها و شركت هاي پرداختي، اين سرويس به 
زودي با قابليت حذف مرحله وارد كردن رمز در دامنه 
مبلغي تعريف شده، از فراگيري كافي برخوردار شود.

به گزارش ايس��نا، بان��ك مركزي در اواخر س��ال 
 EMV گذشته از پروژه پرداخت موبايلي مبتني بر
)كهربا( رونمايي كرد كه در اين خدمت جديد بانكي 
كه به تراكنش هاي »حضوري بدون كارت« معروف 
هستند از قابليت NFC استفاده شده است؛ به اين 
 NFC ترتيب كه اگر گوش��ي كاربر داراي قابليت
باشد و دس��تگاه كارتخوان نصب شده نيز چنين 
قابليتي را دارا باشد، كاربر مي تواند با نزديك كردن 
گوشي تلفن همراه خود به دس��تگاه كارتخوان و 
بدون نياز به استفاده از فيزيك كارت بانكي، وجه 
مورد نظر را پرداخت كند. البته پيش از اين اطالعات 
كارت بانكي بايد در يكي از برنامك هاي پرداخت 
تاييد شده از س��وي بانك مركزي، از جانب دارنده 
كارت ذخيره شده باشد. اكنون در اين زمينه، مهران 
محرميان - معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي - 
در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت اجراي 
پروژه »كهربا« اظهار كرد: فراهم آوردن سرويس 
پرداخت حضوري غيرتماسي با استفاده از گوشي 
تلفن همراه كه ذيل عنوان پروژه »كهربا« در شبكه 
بانكي و پرداخت كش��ور از مدتي قبل آغاز شده، با 
اضافه ش��دن ش��مار ديگري از بانك هاي ايران به 

مرحله بهره برداري گسترده نزديك شده است.
وي با بيان اينكه ايجاد زيرساخت هاي فني و مقرراتي 
براي پرداخت هاي حضوري بدون نياز به همراه داشتن 
كارت و وارد كردن رمز در دس��تگاه هاي كارتخوان، 
از مدت ه��ا قبل به عنوان يك��ي از اولويت هاي بانك 
مركزي در شبكه پرداخت الكترونيكي كشور مطرح 
و تالش هايي هم براي پياده سازي آن در جريان بود، 
گفت: با همه گيري وي��روس كرونا و ضرورت كاهش 
تماس هاي فيزيكي با ابزارهاي پرداخت، تسريع اين 
پروژه در دستور كار قرار گرفت.  محرميان ادامه داد: 
اين ضرورت و تصميم براي تسريع در عملياتي كردن 
پرداخت حضوري غير تماسي، اكنون پروژه كهربا را 
به نقطه اي رسانده كه با حضور سه بانك بزرگ كشور 
و همكاري يكي از شركت هاي پرداخت الكترونيكي 
قابليت انجام تراكنش غيرتماسي در بيست هزار نقطه 
به سهولت امكان پذير است. معاون فناوري هاي نوين 
بانك مركزي تصريح كرد: با توجه به اينكه مجهز بودن 
دس��تگاه كارتخوان به قابليت NFC از جمله شروط 
الزم براي انجام تراكنش غيرتماس��ي است، با نصب 
بيش از 764 هزار كارتخوان داراي اين قابليت از طرف 
شركت پرداخت الكترونيكي فعال در مرحله آزمايشي 
اين پروژه، مي ت��وان اميدوار ب��ود خدمت پرداخت 
حضوري غيرتماسي با ملحق شدن ساير شركت هاي 

پرداختي و بانك هاي كشور به سرعت همه گير شود.

بازخريد معكوس ۱۵ هزار ميليارد 
ريال اوراق براي جذب نقدينگي

بانك مرك��زي در اين هفته نيز در اس��تمرار جذب 
نقدينگي، اقدام به بازخريد معكوس 15 هزار ميليارد 
ريال اوراق كرد. بانك مركزي در چارچوب مديريت 
نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي ريالي، عمليات بازار 
باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند. موضع عملياتي 
اين بانك )خريد يا فروش از طريق ابزارهاي موجود( بر 
اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي 
و با هدف كاهش نوسانات نرخ بازار بين بانكي حول نرخ 
هدف، از طريق انتشار اطالعيه در سامانه بازار بين بانكي 
اعالم مي ش��ود.  متعاقب اطالعيه مزب��ور، بانك ها و 
موسس��ات اعتباري غيربانكي مي توانند در راستاي 
مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، نسبت به 
ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق سامانه 
بازار بين بانكي اقدام كنند. بانك ها و موسسات اعتباري 
غيربانكي مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 
از اعتبارگيري قاعده من��د )دريافت اعتبار با وثيقه از 
بانك مركزي( مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي 
اسالمي دولتي و در قالب توافق بازخريد با نرخ سقف 
داالن نرخ سود )22 درصد( استفاده كنند. در عمليات 
اين دوره يك بانك و موسسه غيربانكي در حراج شركت 
كردند و ارزش س��فارش هاي ارسال ش��ده 15 هزار 
ميليارد ريال بود كه 15 هزار ميليارد ريال  آن پذيرفته 
شد. عمليات بازار باز، در واقع فعاليتي است كه در آن 
بانك مركزي با خريد و فروش گروه خاصي از اوراق 
بهادار موجود، تالش مي كند تا اهداف سياستي خود 
در كنترل حجم پول موجود در اقتصاد را اجرا كند. 
در اين بازار سه عضو نقش اصلي دارند؛ بانك مركزي، 
دولت و بانك ها. عملكرد اين بازار به اين صورت است 
كه بانك ها در پايان ه��ر روز به دنبال كنترل ميزان 
نقدينگي خود بوده كه در صورت داشتن كسري بايد 
به دنبال تزريق پول باشند و در صورت داشتن مازاد 
ذخاير، باي��د آن را تعديل كنند. نقش بانك مركزي 
در اين بازار اين اس��ت كه به عنوان عضو و مدير بازار، 
مسوول اجراي امور اس��ت و با خريد و فروش اوراق 
قرضه دولتي در بازار آزاد اقدام به كنترل نقدينگي در 
سيستم بانكي مي كند و هم زمان با اين عمل، رشد 

اقتصادي و كنترل تورم را نيز پيش مي برد. 

بازارطالدرانتظارنشستاينهفتهبانكمركزياروپا

راه اندازي سررسيد جديد در قرارداد آتي واحدهاي صندوق طال

كنترل نرخ ارز با اقدامات فوري امكان پذير نيست
نظ��ر دولت نس��بت ب��ه نظام 
بين المل��ل بايد تغيي��ر كند، 
قيمت ارز با فشار دولت پايين 
نمي آي��د و در كوتاه م��دت 
مي ت��وان از طري��ق عرض��ه، 
قيمت ه��ا را كنترل ك��رد.در 
خصوص كنترل نرخ ارز و تورم 
با اقدامات فوري و سازمان يافته 
كه از سوي رياست جمهوري اعالم شد، بايد گفت كنترل 
نرخ ارز و تورم با اقدامات فوري و سازمان يافته امكان پذير 
نيس��ت، زيرا امكان ش��نا در جهت مخالف وجود ندارد، 
حتي در صورت تحقق هم عمر بس��يار كوتاهي خواهد 
داشت زيرا در كش��وري زندگي مي كنيم كه داراي تورم 
4۰ درصدي، اقتصادي كوچك، توليدي كم و مخارج زياد 
دولت نسبت به درآمد آن است.  انجام كارجدي در كشور 

با چنين ويژگي هايي نياز به تالش هاي اساسي تر از دستور 
رييس جمهور دارد. هر زمان اين دستورها را مي بينم  با اين 
سوال روبرو مي ش��وم كه پس از اين دستور بنا است چه 
اتفاقي روي ده��د؟ حداكثر تغييري كه تحقق آن وجود 
دارد، اين است كه ارز در سامانه نيما يا صرافي ها مورد توجه 
قرار گيرد و در مدت بسيار كوتاهي قيمت پايين آيد، اما تاثير 
باال رفتن قيمت ها بر جاي خود باقي است. ترديدي وجود 
ندارد كه اثرات چنين تصميماتي كوتاه خواهد بود. وقتي 
در بازار ارز، عرضه افزايش مي يابد از آنجا كه منابع دولت 
محدود است و بانك مركزي هم به دليل تحريم ها بسياري 
از كارهايي كه قادر به انجام آن بوده را نمي تواند انجام دهد، 
به نتيجه دلخواه دست پيدا نخواهيم كرد.  حل مشكالت 
فوق به اقدامات فراواني نياز دارد و براي شروع آن هم بايد 
رويكرد دولت در حكمراني به طور كلي تغيير كند. اكنون 
شاهديم كه نظر بسياري از وزراي جديد بر قيمت گذاري از 

سوي دولت است، يعني همان اعتقادي كه مساله توليد را 
تا به امروز ضعيف كرده است. ترديدي بر وجود مشكالتي 
در داخل كشور به خاطر مساله تحريم وجود ندارد، اما در 
كنار آن دولت هم دست به كارهايي مي زند كه به كمك اين 
شرايط مي آيد كه در نهايت به ضرر اقتصاد تمام مي شود. 
س��والي كه در اين رابطه پيش مي آيد، اين اس��ت كه در 
كشوري زندگي مي كنيم كه توليد ناخالص داخلي طي 
1۰ سال گذشته به طور دايم منفي بوده، بنابراين به كدام 
دليل دولت بايد دست به قيمت گذاري براي ارز بزند؟ دولت 
بايد براي مهار راهكاري در اختيار گيرد، كارهايي كه صورت 
مي گيرد از هيچ بهتراست، اما نبايد كليد حركتي را بزنند كه 
نتيجه آن به ضرر اقتصاد كشور تمام شود. نظر دولت نسبت 
به نظام بين الملل بايد تغيير كند و محدود به مسائلي مانند 
گوش��ت، آب، برق و... نباشد زيرا تا زماني كه فاقد توانايي 
داشتن سياست هاي نرمال بين المللي باشيم، سياست 

نرمال اقتصادي را هم نمي توان به دست آورد. چند سال 
بايد تجربه كنيم تا به اين نتيجه قطعي برسيم كه قيمت 
ارز با فشار دولت پايين نمي آيد؟ وظيفه دولت اين است كه 
محيط را براي توليد فراهم آورد، بازار را آزاد بگذارد و نقش 
داوري ايفا كند. دولت به چه دليل درباره قيمت مسكن 
تا اين اندازه حساسيت به خرج نمي دهد؟ مگر كمتر از 
دالر افزايش داشته است؟ بيشتر اقالم در كشور بيش از 
دالر افزايش قيمت داشتند و علت اينكه از دولت انتظار 
مي رود تا درباره دالر دست به كاري زند، به اين خاطر 
است كه اين اطمينان وجود دارد يك راهكاري مي يابد، 
اما بر فرض درباره مسكن از آنجا كه امكان حركتي وجود 
ندارد زيرا بايد عرضه شود كه كار بسيار سختي است، اين 
دستورات داده نمي شود.  كنترل دالر فقط با عرضه آن 
امكان پذير است كه در كوتاه مدت هم جواب مي دهد، 

اما در طوالني مدت بر مشكالت مي افزايد.

ميثم رادپور

ديدگاه

ضرورت برچيده شدن
نظام چند نرخي ارز 

بايد در يك سياست جامع، 
 س��ريع و طي چن��دگام، به 
رانت طلبي موجود در قالب 
نظام چند نرخي ارز پايان داد 
چرا كه ت��داوم اين وضعيت 
خ��الف بديهي��ات منطق 
اقتصادي در مديريت اقتصاد 
كالن است. يكي از زمينه هاي 
توليد پرونده ه��اي قضايي، نظام چند نرخي ارز عنوان 
مي شود و متاس��فانه هم اكنون نيز برقرار است، البته 
اين نظام با اهدافي همچون در دس��ترس قرار گرفتن 
كاالهاي ضروري ب��راي مردم، تثبيت قيمت و جريان 
توليد كاالهاي اساس��ي و ضروري مانند مرغ، گوشت، 
روغن و ... ايجاد شده است؛ اما از يك سو، در 3 سال اخير 
دولت قادر به اجراي اه��داف توزيع از اين نظام نبوده و 
بهره برداران از اين نظام چند نرخي عمدتا واردكنندگان 
يا تجار يا توليدكنندگان كاالهايي بوده اند كه به نحوي 
يا مس��تقيما از ن��رخ ارز ارزان بهره گرفتن��د يا به طور 
غيرمستقيم كاالي وارد شده با ارز 42۰۰ تومان را تماما 
يا بخشي را در بازار آزاد به فروش رسانده و از محل رانت 
مابه التفاوت نرخ ارز، منافع كالني كسب كردند.بنابراين 
تداوم اين وضعيت و ارز 42۰۰ توماني در اقتصاد خالف 
بديهيات منطق اقتص��ادي در مديريت اقتصاد كالن 
است.  از سوي ديگر خالف قانون است، چرا كه براساس 
قانون بودجه 14۰۰ در طول امسال مي توان براي واردات 
اقالم ضروري شامل دارو و تجهيزات پزشكي، نهاده هاي 
دامي و روغن و شكر حداكثر 8 ميليارد دالر تخصيص داد؛ 
اين در حالي است كه به گفته رييس كل بانك مركزي 
تا اوايل مردادماه امس��ال 7.5 ميليارد تومان ارز 42۰۰ 
توماني به واردات كاالها اختصاص داده شده است. در 
اين شرايط آيا مابقي نياز ارزي سال با 5۰۰ ميليون دالر 
برآورده شود؟ به هيچ وجه امكان پذير نيست. بنابراين 
در قالب يك سياست جامع و سريع بايد طي چندگام به 
رانت طلبي موجود در قالب نظام چند نرخي ارز پايان داد. 
آن چند گام مي تواند چند نرخ ارز واس��طه باش��د؛ به 
اي��ن معنا كه در ابت��دا در ازاي پرش از ن��رخ ارز 42۰۰ 
توم��ان موجود به ن��رخ ارز نيماي��ي، دو يا س��ه گام را 
طراح��ي كرد ك��ه در ه��ر گام منابع مال��ي حاصل از 
فروش ارز با نرخ باالتر، صرف پرداخت هاي مستقيم به 
 دهك هاي پايين درآمدي شود. البته اين كار مستلزم 
فرهنگ س��ازي مناس��ب براي جامعه جهت مهار 
انتظارات تورمي و اقدامات سوداگرانه از سوي توزيع 
كنندگان دارو و واردكنندگان نهاده هاي دامي و ديگر 
واردكنندگان اقالم با ارز 42۰۰ تومان است.  سياست 
بهتر كه اجراي آن مستلزم نوعي ترتيب سازماندهي 
شده در دستگاه هاي اجرايي كشور است، اينكه از طريق 
احياي س��هميه بندي كاال براي مجموعه محدودي 
از كاالهاي ضروري، س��عي شود ارز ارزان به كاالهاي 
سهميه بندي اختصاص پيدا كند كه با توجه به تجربه 
دوران جنگ تحميلي مي توان در اين خصوص با وارد 
كردن اقتضائ��ات جديد همچون امكان تبديل نظام 
سهميه بندي سنتي به نظام سهميه بندي هوشمند 
الكترونيكي بهره گرفت.  داروها براي تخصيص دالر 
42۰۰ تومان��ي، به ضروري و غيرضروري تقس��يم 
بندي شده اند بنا به گفته رييس كل بانك مركزي 
در 5 ماهه امسال، يك و نيم ميليارد دالر ارز 42۰۰ 
تومان��ي براي واردات دارو و تجهيزات پزش��كي به 
صورت نقدي يا اعتباري تخصيص داده شده است.

محمد واعظ برزاني 



گروه بازار سرمايه|
بر اساس تازه ترين ابالغيه سازمان بورس، تمامي ناشران 
ثبت شده نزد اين س��ازمان ملزم شده اند فهرست زمين و 
ساختمان هاي خود را تا پانزدهم مهرماه سال جاري افشا و 
منتشر كنند. اين جديدترين گام سازمان بورس در راستاي 
شفاف سازي هر چه بيشتر وضعيت شركت هاي حاضر در 
بازار سرمايه و تاباندن نور در مسير سرمايه گذاران اين بازار 
است. صاحب نظران بازار سرمايه اين اقدام را مثبت ارزيابي 
كرده و بر اين باورند كه اين گام مي تواند به گمانه زني هاي 
غيردقيق درباره سرمايه واقعي شركت ها و فهرست اموال 
آنها پايان دهد.كارشناسان بازار سهام بر اين عقيده  اند كه 
افشاي اين اطالعات سبب كاهش سوءاستفاده سيگنال 
فروش��ان از جو بازار و آگاهي بيشتر س��هامداران درباره 
وضعيت واقعي ش��ركت ها مي ش��ود و بر همين اس��اس 
معامله گران مي توانند باديد بازتري نسبت به سرمايه گذاري 
در ش��ركت هاي بازار تصميم گي��ري كنند.هيات مديره 
سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ بيست و ششم تيرماه 
سال جاري، طي مصوبه اي ناشران ثبت شده نزد اين سازمان 
را موظف كرده است تا فهرست زمين و ساختمان هاي خود 
را مانند الگوي منتشرشده از س��وي اين نهاد، در گزارش 
فعاليت هيات مديره به مجامع عمومي عادي ساالنه يا عادي 
به طور فوق العاده، افشا كنند. در اين ابالغيه تأكيد شده است 
با توجه به اينكه بسياري از ناشران، مجامع عمومي عادي 
ساالنه خود را برگزار كرده اند، اين ناشران موظف هستند، 
فهرست ياد شده را در قالب اطالعيه اي جداگانه با عنوان 
»افش��اي فهرست زمين و س��اختمان« در سامانه كدال 
منتشر كنند.در ابالغيه مدير نظارت بر ناشران سازمان، 
جدولي پيوست شده است كه بر اين اساس، فهرست زمين 
و ساختمان هاي ناشران، بايد طبق مختصات عنوان شده 
در اين جدول، منتشر شود؛ همچنين مبالغ مندرج در 
جدول بايد با مبالغ متناظر آنها طبق آخرين صورت هاي 
مالي ساالنه حسابرسي شده مطابقت داشته باشد. بر اين 
اساس شركت موظف اس��ت در شرح دارايي هاي خود 
مشخصاتي نظير نوع ملك اعم از زمين يا ساختمان، بهاي 
تمام شده، استهالك انباشته، ارزش دفتري، نوع كاربري، 
وضعيت مالك، موقعيت مكاني، متراژ، تشريح وضعيت 
وثيقه و تشريح پرونده هاي حقوقي را به طور دقيق ذكر 
كند. گفتني است اين ابالغيه تا تاريخ پانزدهم مهرماه 

۱۴۰۰ توسط تمامي ناشران الزم االجراست.

روشناييمسيرسرمايهگذاري
رضا جعفري، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در گفت وگو با 

»تعادل« در خصوص مزاياي افشاي اطالعات شركت ها 
مي گويد: يكي از نكاتي كه شايد الزم باشد در كنار مدل هاي 
متعارف قيمت گذاري در بورس اعم از عايدات مس��تمر، 
نظام P/E و طرح هاي توسعه موردتوجه قرار گيرد همين 
امر ارزش مايملك شركت هاست، اين اطالعات همواره به 
دستاويزي براي افرادي تبديل مي شد كه به طور غيررسمي 
به عنوان مش��اور سرمايه گذاري يا س��بد گردان فعاليت 
مي كنند، اكنون افشاي هر چه كامل تر اطالعات از سوي 

شركت ها مي تواند به اين گمراه كنندگي پايان دهد.
 اين كارشناس توضيح مي دهد: همواره اين امر از سوي 
سيگنال فروشان مطرح مي ش��ود كه چنانچه به عنوان 
نمونه شركتي عايدات مستمر ندارد اما در مقابل، ارزش 
روز دارايي ها و مايمل��ك آن معادل ميزاني از ارزش بازار 
شركت را تش��كيل مي دهد. بر همين اساس بسياري از 
سرمايه گذاران غيرحرفه اي در بازار سرمايه دچار گمراهي 
مي شدند. از همين رو به نظر مي آيد اين راهكار مناسبي 
براي پايان دادن به اين روند بوده اس��ت. از س��وي ديگر 
اكنون مي توانيم محدوده و سقف خاصي براي حداكثر 
پتانسيل هايي كه در يك شركت به طور رسمي و بر اساس 
گزارش هاي كارشناسي افشا كرده است را در كنار ساير 
اطالعات در دسترس داشته باشيم.جعفري در خصوص 
بررسي اين ابالغيه مي گويد: اين طرح مي تواند به دليل 
نگراني از افزايش ميزان تقاضا در بازار كه امكان داش��ت 
شباهت زيادي به فضاي سال ۹۹ پيدا كند، تصويب شده 
باش��د. در سال گذشته ش��رايطي بر بازار سرمايه حاكم 
ش��د كه با هرگونه عرضه اي هم نتوانستند آن را كنترل 

كنند.وي تأكيد مي كن��د: اين اق��دام درواقع به منظور 
پرهيز از تش��ديد و تهييج بيش ازاندازه براي ورود در امر 
سرمايه گذاري كه ممكن است جايگاه و پايگاه كارشناسي 
نداشته باش��د، گام مناس��بي تلقي مي ش��ود. رسالت 
س��ازمان بورس اين است كه ش��فافيت را به حداعالي 
خود برس��اند تا از گمانه زني و گفته ها و شنيده هايي كه 
بعضًا مستند و مكتوب هم نيستند بكاهد و در اين ميان 
توجه عالقه مندان به امر س��رمايه گذاري در بورس را به 
اين نكات ويژه جلب كند. اين كارش��ناس بازار سرمايه 
همچنين درباره اثرگذاري اين اقدام بر معامالت س��هام 
شركت ها توضيح مي دهد: وظيفه سازمان بورس و تمامي 
مراجع نظارتي در بازار س��رمايه اين است كه اطالعات 
كامل و شفاف را از شركت ها دريافت كنند. در اين ميان 
افشاي اينگونه اطالعات هزينه كارشناسي قابل توجهي 
هم براي ش��ركت ها ندارد، زيرا گزارش هاي كارشناس 
رس��مي ضريبي از ميزان دارايي هاي ش��ركت است؛ اما 
به هرروي مي تواند تبعاتي براي معامالت سهام شركت ها 
داشته باش��د.جعفري درنهايت مي گويد: مثاًل شركتي 
كه هيچ گونه سودآوري ندارد اما دارايي دارد و بالعكس 
شركتي كه ممكن است دارايي خاصي نداشته باشد اما 
سودآوري فزاينده اي داشته باشد؛ قطعاً سرمايه گذاران به 
عنوان تصميم گير اصلي براي معامله سهام، با توجه به اين 
اطالعات شفاف اقدام مي كنند. آنچه از مقام ناظر برمي آيد 
اين است كه اطالعات را افشا كند و حداقل دستاورد هم 
اين است كه فعاالن بازار از شبهات و گمانه زني هايي 

كه جايگاه كارشناسي ندارد فاصله بگيرند.

سرمايهگذاريمطلوبتر
يك كارشناس بازار سرمايه نيز در خصوص اين موضوع 
در صفحه مجازي خود نوشت: با توجه به فضاي تورمي 
حاكم بر اقتصاد كشور وقتي در صورت هاي مالي شركت ها 
خبري از تجديد دارايي ها نيس��ت، ريسك جديدي به 
بازار س��رمايه گذاري اضافه خواهد شد. بر همين اساس 
مصوبه مذكور در صورت اجراي درست مي تواند تسهيل 
فعاليت تحليلگران و سرمايه گذاران را در بازار رقم بزند. 
وي افزود: بازار سرمايه نيازمند تغييرات ساختاري است 
اما همانطور كه مشاهده مي كنيم تاكنون اتفاق مثبتي 
در اين حوزه رخ نداده است. اين تغييرات بايد به صورت 
مرحله اي انجام ش��ود. مصوبه افش��اي فهرست زمين و 
ساختمان شركت هاي بورسي نيز در همين راستاست و 
الزم است هرچه سريع تر انجام شود. اجراي اين مصوبه 
در درازمدت كارا يي بازار را بهبود بخشيده و اثرات مثبتي 
در فضاي سرمايه گذاري ايجاد مي كند. مددي به فضاي 
امن س��رمايه گذاري در بورس هم اش��اره كرد و گفت: تا 
زماني كه شفافيت در عملكرد شركت ها و حتي مديران 
باالدستي سازمان شكل نگيرد، سرمايه گذاران نمي توانند 
با خيال راحت وارد بازار سهام شوند. بسياري از قوانيني كه 
در بازار اعمال مي شود باگذشت زمان و رشد تكنولوژي 
بهبود نيافتند. ازاين رو هيچ تناس��بي با ش��رايط جديد 
ندارند و صرفًا مشكالت بازار را افزايش مي دهند. حسن 
برادران هاشمي، تحليلگر بازار سرمايه نيز در اين خصوص 
مي گويد: مصوبه اعالم شده توسط سازمان بورس گرچه 
الزم االجراست اما بايد ديد ناشران تا چه ميزان از اين قانون 
پيروي مي كنند. ازآنجاكه شفاف سازي به منزله برچيده 
شدن بساط رانت خواران است به نظر مي رسد برخي تن 
به اين قانون ندهند و در مقابل آن مقاومت كنند. اگر اين 
قانون اجرا شود، دست دالالن بورسي از بازار كوتاه مي شود. 
عده اي در بازار س��رمايه در فضايي غير شفاف پول هاي 
نجومي به دست مي آورند اما اين مصوبه مي تواند فضاي 
امن س��رمايه گذاري در بورس را بهبود بخشد و اعتماد 
سرمايه گذاران را به بازار جلب كند. اين مصوبه در ابتداي 
امر ممكن است با مقاومت مواجه شود اما اگر قانون گذار 
بر اجراي آن پافشاري كند، س��ودجويان نمي توانند 
كاري از پيش ببرند. يكي از موضوعات مهمي كه بارها به 
آن پرداخته ام عدم اجراي قوانين در داخل كشور است. 
در اقتصاد ما خأل قانوني وجود ندارد اما قوانين به درستي 
اجراي نمي شوند. هر قانوني در ابتداي كار كامل است 
اما رفته رفته برخي با دور زدن آن و افزودن تبصره هاي 

جديد روند منفعت طلبي شان را ادامه مي دهند.
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بورسكاالمعبرمهم
رشدشفافيتدراقتصاد

بهم��ن عبداللهي، رييس اتاق تع��اون ايران و عضو 
ش��وراي عالي ب��ورس بابيان »ورود ش��ركت هاي 
س��يماني به بورس كاال و فروش محصوالتش��ان با 
نرخ هاي واقعي، به طورقطع به س��ود توليد كشور 
و توس��عه اين صنعت اس��ت؛ همچنين با تقويت 
عرضه كاالها در بورس كاال، ش��اهد رشد شفافيت 
اقتصادي هس��تيم« وي با اش��اره به قيمت گذاري 
دس��توري، اظهار ك��رد: قيمت گذاري دس��توري 
ازجمله سياس��ت هايي است كه در طول سال هاي 
گذش��ته بارها آزموده ش��ده و جواب نداده اس��ت؛ 
بنابراين به طور قطع اعمال آن مشكالتي را در كشور 
ايجاد مي كند كه البته اميدواريم با اس��تقرار كامل 
تيم اقتصادي دولت جديد شاهد كمرنگ شدن اين 
سياست در اقتصاد كشور باشيم. بهمن عبداللهي 
تأكيد كرد: قيمت گذاري دس��توري به شيوه هاي 
مختلف در اقتصاد كش��ور پياده ش��ده و پاسخگو 
نبوده است و شوراي عالي بورس نيز مخالف اجراي 
اين سياست اس��ت. او در ادامه به عرضه سيمان در 
بورس كاال اشاره كرد و گفت: در چند ماه اخير شاهد 
ورود شركت هاي س��يماني به بورس كاال و فروش 
محصوالتشان بر اساس مكانيس��م عرضه و تقاضا 
هس��تيم كه ادامه اين روند و حضور همه شركت ها 
به طور حتم به س��ود توليدكنندگان، سهامداران و 
همچنين مصرف كنندگان سيمان خواهد بود. اين 
عضو شوراي عالي بورس عنوان كرد: عرضه و فروش 
محصوالت خارج از بورس هاي كااليي، باعث تضعيف 
ش��فافيت در اقتصاد مي ش��ود و همواره نيز شاهد 
افزايش بي رويه قيمت ها در بازار س��نتي هستيم، 
ازاين رو تشويق صنايع به حضور بيشتر در بورس هاي 
كااليي به طورقطع به سياس��ت گذاران در تنظيم 
بهينه بازارها كمك مي كند. بر اساس اين گزارش از 
۹ خردادماه كه عرضه سيمان در بورس كاال آغاز شد 
تا پايان روز شنبه اين هفته درمجموع هفت ميليون 
و ۹۵۵ هزار و ۲۲۰ تن سيمان در بورس كاال عرضه 
شد كه با تقاضاي ۹ ميليون و ۶۸۹ هزار و ۸۹۰ تني 
همراه شد و با احتس��اب معامالت مچينگ در روز 
جاري ۶ ميلي��ون و ۷۸۶ هزار و ۲۳۰ تن آن معامله 
شد. همچنين در پي عرضه يك ميليون و ۲۹۳ هزار 
تن سيمان از سوي ۵۲ شركت در روز شنبه، متوسط 
قيمت هر كيلوگرم سيمان تيپ دو كه هفته گذشته 
۷۴۲ تومان به ازاي هر كيلوگرم بود به ۵۴۲ تومان 
به ازاي هر كيلوگرم رسيد و به اين ترتيب يك كيسه 
س��يمان تيپ ۲ كه هفته قبل ۳۷ ه��زار تومان بود 
اين هفته ۲۷ هزار تومان در بورس معامله مي شود. 
در ادامه معامالت سيمان در روز يكشنبه نيز بهاي 
س��يمان تيپ ۵ با افت ۱۱.۷ درصدي نس��بت به 
نرخ هاي معامالتي هفته قبل مواجه شد و درحالي كه 
هفته قبل سيمان پاكتي از نوع تيپ ۵ به طور متوسط 
۵۸۱ تومان در هر كيلوگرم معامله شده بود اين هفته 
به ۵۱۳ تومان كاهش يافت؛ بدين ترتيب هر پاكت 
سيمان ۵۰ كيلويي تيپ ۵ از ۲۹ هزار و ۵۰ تومان به 

۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان رسيده است. 

عمقبخشيبازارسرمايه
ازمسيرافزايشنهادهايمالي

امير حمزه مالمير، مديرعامل ش��ركت سبد گردان 
س��رآمد ب��ازار با اش��اره به ص��دور مجوز تأس��يس 
ش��ركت هاي كارگزاري و نيز توسعه نهادهاي مالي 
همچون صندوق هاي سرمايه گذاري و سبدگردان ها 
گفت: تربيت نيروي انساني مناسب هم زمان با افزايش 
تعداد نهادهاي مالي ضروري است. فارغ التحصيالن 
رشته هاي مرتبط با بازار س��رمايه اگرچه مي توانند 
به اين بازار كمك ش��اياني بكنند، اما از تجربه كافي 
برخوردار نيس��تند. امير حم��زه مالمي��ر ادامه داد: 
سازمان بورس صدور برخي از مجوزها را به دارا بودن 
مدارك حرفه اي منوط كرده است. ازاين رو، الزم است 
هم زمان با افزايش صدور مجوز تأسيس نهادهاي مالي، 
اقدامات الزم به منظور آموزش و ارتقاي كيفي نيروي 
انس��اني متخصص و كاردان انجام گي��رد. وي نقش 
نيروي انساني كاردان در سرمايه گذاري غيرمستقيم 
را مفي��د خواند و افزود: هرچه ش��مار تحليل گران و 
نيروي انساني باكيفيت در شركت هاي سبد گردان 
و س��اير نهادهاي مالي بيشتر ش��ود، سرمايه گذاران 
بيشتري تمايل پيدا مي كنند به جاي اينكه خودشان 
به صورت مستقيم وارد بازار شوند، از طريق اين نهادها 
و به شيوه غيرمس��تقيم در بازار حضور پيدا كنند. به 
گفته مديرعامل شركت س��بد گردان سرآمد بازار، 
سرمايه گذاري غيرمستقيم بهترين شيوه ورود به بازار 
س��رمايه براي افرادي است كه از دانش و آگاهي الزم 
برخوردار نيستند اما مي خواهند از منافع بازار سرمايه 
برخوردار شوند. سرمايه گذاري غيرمستقيم، افزون بر 
اينكه بازدهي معقولي براي اين افراد ايجاد مي كند، با 
تزريق منابع مالي به شركت هاي توليدي، به توليد، 
اشتغال زايي و نيز تعميق بازار مي انجامد. وي بابيان 
اينكه افزاي��ش نهادهاي مالي به كيفيت بهتر در اين 
نهادها مي انجامد، خاطرنش��ان كرد: با افزايش شمار 
نهادهاي مالي، رقابت، نقش ويژه اي در ارتقاي كيفيت 
خدمات آنها ايفا خواهد كرد؛ بنابراين، نهاد مالي كه 
از كيفيت برتر در خدمت رساني، نيروي انساني و نيز 
مديريت دارايي بهتري برخوردار باشد، سرمايه گذاران 
بيشتري را به خود جذب مي كند و به بازدهي باالتري 
نيز مي رسد. مالمير در همين راستا ادامه داد: رقابت 
ميان ش��ركت هاي س��بد گرداني ك��ه برگرفته از 
تحليل هاي كارشناسانه و جذب مشتري باشد، به آنها 
در رشد و توسعه خود نيز كمك مي كند. ازاين رو، اين 
شركت ها براي كسب موفقيت بيشتر و نيز استمرار 
حضور خود در بازار سرمايه يا مجبور مي شوند ابعاد 
خود را گسترش دهند يا اگر شركت  هاي خردتري 
هستند با شركت س��بد گردان خرد ديگري ادغام 
ش��وند تا ضمن حرفه اي گري در بازار س��رمايه به 

عمق بخشي و توسعه اين بازار نيز كمك كنند.

بخشنامهتسويهاعتبارات
كارگزارانصادرنشده

محمد عطايي، مدي��ر نظارت بر كارگزاران س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار بابيان »هيچ بخشنامه اي از سوي 
سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با تسويه اعتبارات 
كارگزاران صادر نش��ده اس��ت.« گفت: اين شائبه كه 
تسويه اعتبارات شركت هاي كارگزاري با اعمال فشار از 
سوي واحدهاي نظارتي توسط شركت هاي كارگزاري 
در انتهاي شهريورماه انجام شده، درست نيست. محمد 
عطايي تصريح كرد: با توجه به اينكه سال مالي بسياري 
از ش��ركت هاي كارگزاري ۳۱ شهريورماه است، آنها از 
مش��تريان خود مي خواهند تا اعتبارات خود را تسويه 
كنند. البته اين موضوع فراگير نيست و سازمان بورس 
در اين زمينه نيز هيچ ابالغيه اي صادر نكرده است. وي 
در ارتباط با مقررات سازمان بورس در خصوص فعاليت 
ش��ركت هاي كارگزاري در ح��وزه معامالت اعتباري 
اوراق بهادار اظه��ار كرد: اين مقررات ش��امل الزامات 
دستورالعمل هاي خريد اعتباري و كفايت سرمايه در 
تمام سال )و نه در ماه يا روزهاي خاص( مي شود كه به طور 
مستمر و يكسان اعمال شده و تحت نظارت سازمان است.

سررسيدجديددرقراردادآتي
واحدهايصندوقطال

بازار قراردادهاي آتي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق 
پش��توانه طالي لوتوس در بورس كاالي اي��ران از روز 
يكشنبه ۲۱ ش��هريورماه ميزبان راه اندازي سررسيد 
جديد براي تحويل آذرماه است. معامالت اين سررسيد 
جديد تا تاري��خ ۲۴ آذرماه قابل معامل��ه خواهد بود. 
قراردادهاي آتي در نخستين روز معامالتي بدون حد 
نوسان قيمتي، با دوره پيش گشايش به مدت ٣٠ دقيقه 
در ابتداي جلس��ه معامالتي آغاز و پس از انجام حراج 
تك قيمتي رأس ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادي معامالتي 
و اعمال حد نوسان قيمت روزانه ادامه مي يابد. قيمت 
پايه قرارداد آتي، همان قيمت كشف شده در حراج تك 
قيمتي خواهد بود كه مبناي حد نوسان قيمت روزانه 
براي ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت. 
بديهي اس��ت در صورت انجام نشدن معامله در حراج 
تك قيمتي، قرارداد آتي متوقف و مجدداً همين فرآيند، 
روز كاري بعد تكرار خواهد شد. بر اساس اين گزارش، 
قراردادهاي آتي واحدهاي صندوق سرمايه گذاري طال 
از روز شنبه ۱۲ تيرماه امس��ال در بورس كاالي ايران 
راه اندازي ش��د. دارايي پايه اين قراردادها، واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري پشتوانه طالي 
لوتوس )طال( اعالم شده و همچنين اندازه هر قرارداد 
نيز ۱۰۰۰ واحد سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري 
طال در نظر گرفته شده است. حد نوسان قيمت روزانه 
اين قراردادها حداكثر مثبت و منفي ۵ درصد با توجه 
به قيمت تس��ويه روزانه روز قبل و حداكثر حجم هر 
س��فارش ۲۵ قرارداد خواهد بود. در خصوص سقف 
مجاز موقعيت هاي تعهدي باز و معامالت نيز بايد گفت 
كه سقف مجاز موقعيت هاي تعهدي باز مشتريان 
براي اش��خاص حقيقي و حقوقي ۲۰۰ موقعيت در 
هر نماد معامالتي و براي بازارگردانان ۴۰۰ موقعيت 
در هر نم��اد معامالتي و قابل افزاي��ش تا ۱۰ درصد 

موقعيت هاي تعهدي باز در آن نماد در بازار است. 

»فرابورس«اختياريشد
فراب��ورس اي��ران از ۱۹ مردادماه ش��اهد آغاز به كار 
بازاري جديد در بس��تر خود ب��ود، به اين ترتيب كه 
از تاري��خ ۱۹ مردادماه براي اولين ب��ار اوراق اختيار 
خريدوفروش ذوب آهن اصفهان در اين بازار منتشر 
و معام��الت آن كليد خورد تا اين ب��ازار در فرابورس 
به طور رس��مي كار خود را آغاز كن��د. از آن تاريخ تا 
امروز كه كمت��ر از يك ماه مي گذرد فرابورس زمينه 
معامالت اوراق اختيار خريدوفروش حدود ۸ شركت 
را در بازار فراهم كرده و همچنين قرار اس��ت از امروز 
)سه شنبه ۱۶ شهريورماه( معامالت اختيار نماد سهام 
»فرابورس« هم در بازار آغاز شود. گفتني است طي 
هفته آينده نيز حدود ۵ نماد معامالت اوراق اختيار 
خريدوفروش را آغاز مي كنند تا جمع شركت هايي 
كه به اين بازار پيوسته اند طي يك ماه به ۸ نماد برسد. 
بر اساس برنامه ريزي ها قرار است در راستاي توسعه 
و عمق بخشي به اين بازار، به سرعت تعداد نمادهايي 
كه شرايط انتشار اوراق اختيار رادارند افزايش يابد تا 
بازار آتي سهام فرابورس بتواند ابزاري جديد و جذاب 
با عمق مناسب را در اختيار سرمايه گذاران قرار دهد. 
الزم به ذكر اس��ت قراردادهاي اختيار خريدوفروش 
روي سهام، از نمونه  ابزارهاي پرطرفدار مشتقات در 
دنياي مالي محسوب مي شوند. اين ابزارها با فراهم 
كردن امكان پوشش ريسك در بازار و نيز امكان كسب 
سود در شرايط مختلف بازار ازجمله شرايط صعودي و 
نزولي )بازار دوطرفه( به تعميق بازار، تقويت ثبات در 
بازار سهام از طريق انتقال رفتارهاي هيجاني از بازار 
نقد به بازار مش��تقات و نيز تنوع بخشي به ابزارهاي 
موجود در بازار كمك شاياني مي كنند. در قراردادهاي 
اختيار، با توجه به قيمت اعم��ال و زمان اعمال، اين 
قرارداد مي تواند باقيمت هاي متنوعي مورد معامله 
قرار بگيرد، وجهي كه در معامله قرارداد اختيار خريد از 
سمت خريدار به عرضه كننده اوراق پرداخت مي شود 
براي به دست آوردن حق خريد دارايي باقيمت اعمال 
مشخص است و اين نرخ به مراتب كمتر از قيمت دارايي 
پايه است. سرمايه گذار با خريد اوراق اختيار خريد، 
مي تواند با پرداخت مبلغي اندك، در مزاياي افزايش 
قيمت دارايي پايه سهيم باشد و هم زمان از افزايش 
قيمت اوراق اختيار خريد خود در بازار يا امكان اعمال 
اختيار خود در سررسيد، بهره مند شود. قرارداد اختيار 
فروش به دارنده اين حق را مي دهد كه مقدار معيني 
از دارايي درج ش��ده در قرارداد را باقيمت توافقي در 
دوره زماني مشخصي بفروش��د. در حالي در قرارداد 
اختيار خريد، سرمايه گذار به اميد افزايش قيمت آن 
را مي خرد، خريدار قرارداد اختيار فروش پيش بيني 

مي كند كه قيمت در آينده كاهش خواهد يافت.

اقبالكارشناسانبهجديدترينمصوبهسازمانبورس

واگذاريسهامعدالتبهجاماندگان

شفافيت بيشتر براي سهامداران بازار

خروجنقدينگيازتاالرشيشهاي
ش��اخص كل در بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته 
يعني سه شنبه، ۱۶ شهريورماه ۱۵ هزار و ۴۰۱ واحد كاهش 
داشت كه درنهايت شاخص در كانال يك ميليون و ۵۲۳ هزار 
واحدي وارد مدار نزولي شد. در معامالت اين روز بيش از ۹ 
ميليارد و ۸۴۰ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۸۰ هزار و ۱۸۱ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۲۵۶ واحد كاهش به 
۴۶۵ هزار و ۳۵۱ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با دو  هزار 
و ۶۸۵ واحد افت به ۲۹۳ هزار و ۶۳۹ واحد رسيد. شاخص 
بازار اول ۱۶ هزار و ۶۲۱ واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ هزار و 
۳۳۶ واحد كاهش داشتند. طي معامالت اين روز حقوقي ها 
حدود ۲۶۰ ميليارد تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد هش��ت هزار و ۵۷۰ ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي ۱۶ درصد يعني هزار و ۴۱۰ ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان سه درصد از كل معامالت 
ش��د. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس 
در سه گروه »محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« و 
»بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »سرمايه گذاري ها« و »توليد محصوالت 
كامپيوتري، الكترونيكي  و نوري« به نفع حقيقي ها تمام شد. 
سه نماد »فوالد«، »شپنا« و »شتران« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »شسپا«، »صبا« و »ماديرا« معطوف بود. عالوه 
بر اين در بين همه نمادها، شركت توسعه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با سه هزار و ۳۹ واحد، 
معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با ۲۴۹ واحد، نفت 
سپاهان با نماد »شسپا« با ۲۴۸ واحد، خدمات انفورماتيك 
با نماد »رانفور« با ۲۱۶ واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»شبندر« با ۱۳۴ واحد، پرداخت الكترونيك سامان كيش 
با نماد »سپ« با ۱۲۱ واحد، توسعه معدني و صنعتي صبا 

نور با نماد »كن��ور« با ۷۹ واحد، گروه دارويي بركت با نماد 
»بركت« با ۷۶ واحد، سپيد ماكان با نماد »سپيد« با ۷۴ واحد 
و تأمين سرمايه اميد با نماد »اميد« با ۷۳ واحد تأثير مثبت بر 
شاخص بورس همراه شدند. در مقابل فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« با يك هزار و ۵۳۵ واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با ۹۴۸ واحد، معدني و صنعتي چادرملو 
با نماد »كچاد« با ۸۰۳ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان 
با نماد »پارس��ان« با ۷۹۸ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
غدير با نماد »وغدير« با ۷۹۰ واحد، صنايع پتروش��يمي 
خليج فارس با نماد »فارس« ب��ا ۷۱۶ واحد، ايران خودرو با 
نماد »خودرو« با ۶۸۴ واح��د، پااليش نفت تهران با نماد 
»ش��تران« با ۶۷۳ واحد و پااليش نف��ت اصفهان با نماد 
»شپنا« با ۵۸۷ واحد تأثير منفي بر شاخص بورس داشتند. 
بر پايه اين گزارش، در چهارمين روز كاري هفته گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت«، ليزينگ كارآفرين با نماد »ولكار«، 

شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
گروه مديريت ارزش صندوق بازنشستگي كشوري با نماد 
»ومدير«، سپيد ماكان با نماد »سپيد«، بهساز كاشانه تهران 
با نماد »ثبهساز« و صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه فرآورده نفتي 
هم در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك  ميليارد و ۳۳۹ ميليون برگه سهم 

به ارزش هفت هزار و ۶۵۶ ميليارد ريال دادوستد شد.

آخرينوضعيتشاخصفرابورس
طي روز سه ش��نبه ش��اخص فرابورس بيش از ۹۹ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال ۲۲ هزار و ۶۶۵ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و ۶۹۰ ميليون برگه 
سهم به ارزش ۱۳۴ هزار و ۲۱۷ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اي��ن روز ش��ركت بيمه پاس��ارگاد با نم��اد »بپاس«، 

 سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، صنايع ماشين هاي 
اداري اي��ران با نماد »ماديرا«، پاالي��ش نفت الوان با نماد 
»ش��اوان«، ريل سير كوثر با نماد »حسير«، قاسم ايران با 
نماد »قاسم«، فرآوري ذغال سنگ پرورده طبس با نماد 
»كپرور«، داروسازي سبحان انكولوژي با نماد »دسانكو« 
و زرين معدن آسيا با نماد »فرزين« تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس داشتند.همچنين پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، فوالد هرمزگان 
جنوب با نماد »هرمز«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، 
س��رمايه گذاري مالي س��پهر صادرات با نماد »وسپهر«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، سنگ آهن گهر 
زمين با نماد »كگهر«، بيمه كوثر با نماد »كوثر«، پتروشيمي 
زاگرس با نماد »زاگرس« و شركت آهن و فوالد ارفع با نماد 
»ارفع« با تأثير منفي بر ش��اخص فرابورس همراه بودند. 
در چهارمين روز كاري هفته افزايش سهام حقيقي ها در 
۶۴ نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در ۱۵۳ نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۴۵۰ ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم ۶۷۰ 
ميليارد تومان بود. آخرين قيمت ۱۰۲ نماد حداقل س��ه 
درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و ۲۵۳ 

نماد با كاهش بيش از سه درصدي قيمت همراه بوده اند.

ارزشسهامعدالتكاهشيشد
در پايان معامالت روز سه شنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۱.۴ درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۴ ميلي��ون و ۶۶ هزار تومان و ۲۶ 
ميليون و ۴۹۳ هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام 

عدالت به ۸ ميليون و ۴۳۹ هزار تومان رسيده است.

حجت اهلل عبدالملكي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از عزم 
دولت براي تقويت تعاوني هاي س��هامي عدالت و واگذاري 
سهام به جاماندگان خبر داد و گفت: دولت سيزدهم سكوي 
پرتاب بخش تعاون خواهد بود. در حوزه نوآوري و فعاليت هاي 
دانش بنيان اقدامات خوبي در حوزه تعاون شروع شده است؛ 
تعاوني هاي سنتي هم بركاتي دارند اما اگر عنصر نوآوري و 
دانش اضافه شود بهره وري را به صورت تصاعدي در تعاون باال 
مي برد.وي افزود: صادرات يكي از نمادهاي بارز برون گرايي 
اس��ت و تعاوني هاي ما در حوزه توليدي خدماتي و رفاهي 
نقش قابل مالحظه اي در صادرات دارند لذا اعتقاد من بر اين 
است كه فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي توليد و توزيع 
بايد تعاون باشد و محور كار را تعاون قرار بدهيم و اگر تعاون 
نش��د به بخش خصوصي و بعد بخش دولتي روي بياوريم.

وزير تعاون تأكيد كرد: اگر اين رويكرد را داشته باشيم اهداف 
باالدستي مثل تحقق س��هم ۲۵ درصدي تعاون از اقتصاد 
ملي كه س��ال ها عقب مانده و چشم اندازي براي تحقق آن 

نمي بينيم، محقق مي شود.به گفته عبدالملكي درصورتي كه 
در بخش هاي مديريت كشور تعاون به معناي واقعي ديده 
شود ديگر فقط بانك توسعه تعاون اولويت تسهيالت دهي اش 
تعاوني ها نخواهد بود بلكه همه بانك هاي كشور اولويتشان 
تعاوني ها مي ش��ود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بابيان 
اينكه در دولت س��يزدهم رويكردهاي جديدي در بخش 
تعاون رقم خواهيم زد، اظهار كرد: محور اقدامات اساس��ي 
همچون مقررات زدايي و شاخص فضاي كسب وكار تعاوني 
و تقويت فعاليت هاي دانش بنيان در حوزه تعاون را دنبال و 
مقرراتي كه مانع شكل گيري تعاوني ها مي شود شناسايي و 
حذف خواهيم كرد تا تسهيلگري در بخش تعاون اتفاق بيفتد.
وي گفت: در دولت سيزدهم بنا داريم سكويي براي پرتاب 
بخش تعاون در نظر بگيريم و از فرصت ها و ظرفيت هاي تعاون 
استفاده كنيم، اينكه سهم تعاون در اقتصاد زير ۳.۵ درصد 
اس��ت يعني كه از اين فرصت استفاده نكرديم.وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: برنامه هاي زيادي در حوزه 

تعاون در بحث اشتغال و رفاه اجتماعي داريم و اميدوارم 
در دولت سيزدهم كه دولت مردمي است از ظرفيت هاي 

بخش تعاون به نفع شايسته استفاده كنيم.
عبدالملكي در حاشيه مراس��م در جمع خبرنگاران نيز از 
تدوين طرحي با همكاري وزارت راه و شهرسازي در حوزه 
تعاوني هاي مس��كن خبر داد و گفت اين ط��رح عالوه بر 
اينكه به تقويت تعاوني هاي مسكن و اشتغال زايي در اين 
بخش كمك مي كند موجب خانه دار شدن اقشار كم درآمد 
خصوصًا كارگران مي ش��ود.وي در پاسخ به سوالي درباره 
تعاوني هاي س��هام عدالت و جاماندگان گفت: رويكرد ما 
تقويت تعاوني هاي سهامي عدالت است و دولت اين عزم 
را دارد كه در يك بستر و فرآيند قانوني به جاماندگان سهام 
عدالت هم سهام واگذار شود و با تصميم دولت و محوريت 
وزارت اقتصاد تا آخر سال اين واگذاري انجام شود. اصل كار 
مورد تاييد دولت قرارگرفته و اميدواريم تعاوني هاي سهام 
عدالت احيا ش��وند و ظرفيت آنها مورداستفاده قرار گيرد.

وي همچنين گفت: در بحث تعاوني هاي س��هام عام نيز 
انتظار داريم با قوانين مشخصي كه در سند توسعه تعاون 
آمده از بازار سرمايه هم كمك بگيريم و مشوق هاي دولتي 
و تسهيل گري هاي حوزه اقتصاد را با اولويت بخش تعاون 
صورت دهيم.وزير كار به جزييات تشكيل اولين جلسه ستاد 
فرماندهي اشتغال كشور نيز اشاره كرد و گفت: محور اين 
جلسه كه با حضور همه نهادهاي عمومي دولتي و انقالبي 
برگزار شد، بيشتر برنامه ريزي ميان مدت براي سال ۱۴۰۱ 
و تحقق يك ميليون فرصت شغلي بود كه دولت وعده آن 
را داده است.وي بابيان اينكه به دنبال منسجم كردن برنامه 
اشتغال كشور هس��تيم، اظهار كرد: در حال حاضر به طور 
پراكنده برخي از نهادها در حال فعاليت هستند و ما درصدد 
هس��تيم در قالب س��امانه جامعي كه در وزارت كار شكل 
مي گيرد همه اين فعاليت ها را منس��جم كنيم و در آينده 
نزديك آمار برنامه اشتغال كشور در سال ۱۴۰۰ را در قالبي 

متفاوت نسبت به سال هاي قبل ارايه خواهيم كرد.



گروه راه و شهرسازي|
  با افزايش تعداد افرادي كه واكسن دريافت كرده اند، مسووالن 
بهداشتي و ترابري در تالشند كه برخي از محدوديت هاي 
مربوط به سفرهاي داخلي و خارجي را به صورت هوشمند 
كاهش دهند. به نظر مي رسد، اولين و جدي ترين عرصه بروز 
و ظهور »سفر هوش��مند« در ايام اربعين و در جريان سفر 
به عتبات عاليات رقم بخورد. چه آنك��ه هم اينك برخي از 
ويژگي هاي سفر هوشمند در برنامه هاي اعالمي از سوي عراق 
و ايران مشهود است. آنگونه كه مقام هاي عراقي اعالم كرده اند، 
در سال جاري تنها 30 هزار زاير ايراني از سوي اين كشور و 
از طريق حمل و نقل هوايي پذيرش خواهند شد. همچنين 
همه زايران مي بايست هر دو دز واكسن كرونا را دريافت كرده 
باشند و براي استفاده از هواپيما نيز آزمايش پي. سي. آر منفي 
به همراه خود داشته باشند.  در شرايطي كه واكسيناسيون 
كرونا بر اس��اس آخرين آمارهاي وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��كي به بيش از ۲۹ ميلي��ون و ۴۵3 هزار دز 
رسيده اس��ت، وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي از 
افزايش سرعت واكسيناسيون تا دو ميليون دز در روز و لغو 
ممنوعيت سفر و محدوديت هاي كرونايي براي كساني كه 
هر دو دز واكسن را دريافت كرده اند، خبر داد. چرا كه به گفته 
او قرار است محدوديت ها و ممنوعيت هاي هوشمند پس از 
واكسيناسيون اجرا شود. رضا نفيسي، رييس مركز تدوين 
مقررات ايمني حمل و نقل، پدافن��د غيرعامل و مديريت 
بحران وزارت راه و شهرس��ازي در گفت وگو با ايس��نا اظهار 
كرد: اجراي سيستم هوشمند كرونا مدتي است مورد بحث و 
بررسي قرار گرفته و بر اساس آن مقرر شده، اطالعات افرادي 
كه هر دو دز واكسن را دريافت كرده اند، وارد اين سيستم شود 
و محدوديت هاي كرونايي مانند ممنوعيت هاي سفر براي 
آنها لغو شده و كاهش يابد. وي افزود: به گونه اي كه اگر اين 
افراد واكسينه شده خواستند براي سفر با وسايل حمل ونقل 
عمومي مانند قطار، اتوبوس، هواپيما يا خودروي شخصي خود 
اقدام كنند، مشكلي براي آنها وجود نداشته باشد بتوانند اين 
كار را انجام دهند و حتي بدون مشكل به سفرهاي خارجي 
بروند. رييس مركز تدوين مقررات ايمني حمل و نقل، پدافند 
غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي، ادامه داد: 
يكي ديگر از مزاياي سيستم هوشمند كرونا اين است كه به 
عنوان مثال، اگر فردي در هواپيما با وجود واكسينه شدن يا 
عليرغم منفي شدن تست كرونا، به اين بيماري مبتال شد به 
سرعت وضعيت بقيه مسافران در هواپيما از وضعيت سفيد 
به نارنجي يا قرمز تغيير مي كند و به آنها هشدار مي دهيم كه 
مراقب باشند و پروتكل هاي احتياطي را رعايت كنند. نفيسي 
گفت: بر اين اساس مقرر شده تا اطالعات همه مسافران را در 
اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهيم و 

از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز اطالعات واكسينه شده ها و 
مبتاليان كرونايي را در اختيار سيستم حمل و نقل قرار دهد 
تا مانند سامانه ماسك از آن استفاده كنند. وي گفت: سيستم 
هوشمند كرونا در حال بحث و بررسي نهايي است و هر 
زماني كه به ما دستور دهند آن را اجرايي خواهيم كرد 
تا بتوانيم با سرعت و دقت بيشتري ويروس كرونا را در 
كش��ور رصد كنترل كنيم. البته در صورت اجراي آن، 
مانند سامانه ماسك به بخش هاي مختلف حمل و نقل 

اعالم شده و آنها نيز موظف به اجراي آن خواهند شد.

  فروش تور زميني اربعين كالهبرداري است
داريوش باقرجوان، مديركل دفتر حمل و نقل مسافري سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اينكه امسال حتي به 
سمت مقاصد مرزهاي چهارگانه با عراق هم بليتي فروخته 
نمي شود، گفت: مردم فريب تبليغات تورهاي زميني اربعين 
را نخورند تمام تورهاي زميني كالهبرداري است. باقرجوان در 
گفت وگو با ايلنا درباره آگهي ها و تبليغات كاروان عتبات عاليات 
در ايام اربعين اظهار كرد: تمام تصميمات در حوزه سفرها و 
جابه جايي زائران در ايام اربعين تابع ابالغيه ها و بخشنامه هاي 
ستاد مركزي اربعين است. هر چند تصميمات شناور است اما 
تا اين لحظه قرار نيست هيچ گونه تردد زميني وجود داشته 
باشد. وي با تاكيد بر اينكه مرزهاي زميني مسافري ايران و 
عراق در اين ايام بسته است، ادامه داد: به هيچ وجه فروش بليت 
اتوبوس، سواري كرايه و ...به عراق در ايام اربعين نداريم. او گفت: 
هر گونه فروش بليت به مقاصد عراق براي ايام اربعين غيرقانوني 
است و شركت هاي حمل و نقل هيچ فروشي ندارند و اساسا 
امكان خروج از مرزها وجود ندارد. وي تاكيد كرد: مردم فريب 

تبليغات و آگهي هاي تورهاي زميني و كاروان به سمت عراق 
در ايام اربعين را نخورند و فروش تور زميني و فروش بليت به 
مقاصد عراق به طور قطع كالهبرداري است و از مردم تقاضا 
داريم نسبت به خريد بليت اتوبوس يا تور زميني و كاروان به 
مقاصد عراق اقدام نكنند. پيش از اين تمام ثبت نامي ها از طريق 
سامانه مربوط به سازمان حجم و زيارت انجام مي شد و اين 
سامانه هم در شرايط حال حاضر به دليل ممنوعيت سفرهاي 
زميني غير فعال است.  باقرجوان با بيان اينكه امسال حتي به 
سمت مرزهاي چهارگانه عراق بليتي فروخته نمي شود، گفت: 
آنچيزي كه تا به اين لحظه به سازمان راهداري اعالم شده اين 
است كه اربعين امسال تردد زميني نخواهيم داشت و حتي به 

سمت مرزهاي عراق هم بليتي براي فروش نداريم .

  انجام تست كرونا براي زائران اربعين 
قطعي است

در اين حال، محمد حس��ن ذيبخش، سخنگوي سازمان 
هواپيمايي كش��وري اعالم كرد: زائران اربعين براي س��فر 
هوايي نيازمند انجام تست پي. سي. آر ۷۲ ساعت قبل از پرواز 
هستند. ذيبخش روز سه شنبه در گفت وگو با ايرنا در پاسخ 
به اين س��وال كه آيا عراق تنها مسافران واكسينه شده را در 
فرودگاه هاي خود مي پذيرد، گفت: به همراه داشتن تست پي. 
سي. آر منفي براي ورود مسافران به عراق قطعي است اما در 
خصوص اينكه فقط مسافران واكسينه شده مي توانند به همراه 
تست پي. سي. آر به عراق سفر كنند در حال رايزني هستيم.

  400 پرواز به مقصد عتبات
وي در خصوص وضعيت پروازه��ا و فرودگاه هاي ايران در 

ايام اربعين براي جابه جايي زائران، گفت: براي جابه جايي 
30 هزار زائر اربعين كه سهميه امس��ال ايران است، ۴00 
پرواز به مقصد عتبات عاليات نياز است كه با توجه به پيش 
بيني كاهش سفرها به دليل وجود ويروس كرونا پروازهاي 
برنامه اي موجود مي توانند اين تعداد مسافر را جابه جا كنند. 
به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري پروازهاي 
اربعين از ۲۸ شهريور تا ۱0 مهرماه از ۶ فرودگاه امام خميني 
)ره(، مشهد، شيراز، اهواز، تبريز و اصفهان انجام مي شود و در 
صورت اضافه شدن فرودگاه هاي ديگر براي انجام پروازها، 
اطالع رساني خواهد شد. وي درباره تعيين قيمِت ثابت براي 
بليت پروازهاي اربعين نيز افزود: براي كنترل قيمت بليت 
هواپيما در ايام اربعين دو سياست دنبال مي شود كه به زودي 
اعالم خواهد شد. هدف اصلي، عدم افزايش قيمت ها در ايام 
سفر به عراق است. ذيبخش با تاكيد بر اينكه عراق امسال 
ويزاي فرودگاهي صادر نمي كند از تمام مس��افران عراق 
خواس��ت كه قبل از خريد بليت هواپيما، حتما از اخذ ويزا 
مطمئن باشند تا در فرودگاه هاي نجف و بغداد سرگردان 
نشوند. بر اساس اين گزارش، وزارت كشور در خصوص 
س��هميه پروازهاي اربعين اعالم كرده است: بر اساس 
سياس��ت دولت عراق به ايران 30 هزار سهميه بيشتر 
داده نمي ش��ود كه همين سهميه هم موكول به چند 
شرط از جمله به همراه داشتن برگه پي. سي. آر منفي 
براي ورود به عراق اس��ت. اكنون قيم��ت بليت پرواز 
تهران-نجف با شركت هاي هواپيمايي ايراني در دامنه 
قيمتي 3 ميليون تا ۴ ميليون تومان به فروش مي رسد 
و سفر با ايرالين خارجي از ايران به عراق از كف قيمتي 

۱۵ ميليون تا ۱۷ ميليون و ۵3۸ هزار تومان است.

  چه كساني مي توانند براي اربعين به عراق بروند؟
در تحولي ديگر، حس��ن خوش��خو، مديركل نظ��ارت بر 
شركت هاي هواپيمايي و فرودگاه هاي سازمان هواپيمايي 
كش��وري آخرين جزئيات از 30 هزار سهميه زائران ايراني 
پروازهاي اربعين را تشريح كرد. حسن خوشخو در گفت وگو 
با مهر اظهار كرد: بر اساس اعالم دولت عراق، تردد زائران ايراني 
اربعين به عراق صرفاً با پرواز و سفرهاي هوايي انجام مي شود؛ 
دوم اينكه همه متقاضيان سفر به عراق در ايام اربعين بايد هر 
دو دوز واكسن را زده و كارت واكسيناسيون را همراه داشته 
باشند. سوم اينكه همه زائراني كه ذيل سهميه 30 هزار نفري 
قرار است به عتبات عاليات سفر كنند، تست پي سي آر منفي 
با تاريخ حداكثر ۷۲ ساعت قبل پرواز داشته باشند؛ چهارم 
اينكه بايد متقاضيان يك به يك از طريق س��فارت عراق در 
ايران تقاضاي ويزا كرده و رأسا رواديد دريافت كنند بنابراين 

با مانيفست دسته جمعي، عراق هيچ زائري را راه نمي دهد.
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عوارض ۱۵0 درصدي ساخت و ساز 
را در تهران متوقف كرد

حبيب كاشاني، عضو شوراي شهر تهران با اشاره به كاهش 
۶۵ درصدي درآمد شهرداري از محل ساخت و ساز به 
دليل تعيين افزايش تا ۱۵0 درصدي عوارض در مناطق 
گفت: اين ضوابط باعث شده شهرداران نتوانند هيچ قدمي 
بردارند. به گزارش مهر، اين عضو شوراي شهر تهران با 
اشاره به اينكه براساس بودجه محقق شهرداري ۵0 درصد 
از درآمد شهرداري كم شده است، گفت: اگر ريشه يابي 
كنيم بايد آيين نامه هاي شهرسازي بررسي شود، چون، 
۶۵ درصد درآمد شهرداري از محل ساخت و ساز عوارض 
آن است اين آيين نامه ها و ضوابط باعث شده شهرداران 
نتوانند هيچ قدمي براي انجام كار مردم بردارند. كاشاني 
گفت: شوراي قبل عوارض شهر را تا ۱۵0 درصد در برخي 
مناطق افزايش داده اس��ت و از كميسيون شهرسازي 
درخواست كرد اين مساله به فوريت پيگيري شود. وي از 
شوراي شهر خواست به فوريت جلساتي را براي بازنگري 
بگذارد تا از سيستم نيوجرسي گذاشتن جلوگيري شود 
چون موجب مستاصل شدن مردم مي شود. اين عضو 
شوراي شهر با تاكيد بر اينكه حتماً بايد با متخلف برخورد 
شود، درخواست كرد: در مراكز خدماتي كه نيوجرسي 
گذاش��تن باعث اخت��الل خدمتگزاري مي ش��ود و به 
فوريت بايد اين در اقدام بازنگري شود. كاشاني افزود: 
مالقات هاي مردمي شهرداران بخشي اش به دليل 
كرونا تعطيل ش��ده اس��ت و خواهش مي كنيم به 
فوريت اين مساله حل شود. چون گفته مي شود هيچ 

راهكاري در اين باره تعريف نشده است.

عوارض در برخي از مناطق تهران 
كاهش مي يابد

معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران گفت: سياست 
تيم جديد مديريت شهري اين است كه درصدي از نرخ 
عوارض را در حدود ۲0 تا ۲۵ درصد در برخي از نقاط 
تهران كاهش دهد. عبدالحميد امامي، معاون مالي و 
اقتصادي شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا درباره 
رش��د ۲۵00 ميلياردي تحقق درآمدهاي شهرداري 
تهران نس��بت به سال گذش��ته گفت: معموال درآمد 
ش��هرداري در نيمه دوم سال بيش��تر است و تحقق 
درآمد بس��تگي به عملكرد مديريت شهرداري دارد و 
اگر عملكرد مناسب باشد، طبيعتا به بودجه پيش بيني 
شده نزديكتر مي ش��ود.  او با اشاره به اينكه ۵0 درصد 
درآمدها تحقق پيدا كرده است، درباره مقايسه اين ارقام 
نس��بت به تحقق درآمدها در مقايسه با سال گذشته 
گفت: بودجه ها متفاوت است و عوامل متعددي بر رشد 
ارقام تاثير مي گذارد. براي مثال افزايش قيمت هايي كه 
در عوارض اعمال مي كنيم درآمدها را باال مي برد و از 
طرفي هزينه ها نيز باال مي رود.  معاون مالي و اقتصادي 
شهرداري تهران گفت: در ۵ ماهه نخست سال جاري 
تخصي��ص و پرداخت مناب��ع ۱00 درصد باهمديگر 
تطبيق داشتند. ۸۹ درصد هزينه جاري بوده است و 
۹۴ درصد نيز هزينه هاي عمراني شهرداري بوده است. 
شهرداري در زمينه هزينه هاي جاري رويكرد صرفه 
جويانه را در پيش گرفته بود و در قسمت فعاليت هاي 
عمراني سعي كرديم به تحقق ۱00 درصدي برسيم.  
او در واكن��ش به اينك��ه كارش��ناس ها معتقدند در 
خوش��بينانه ترين حالت ممكن درآمد ش��هرداري 
بيش از 3۸ هزار ميليارد محقق نخواهد شد و تحقق 
بودجه مصوب ش��هرداري در سال ۱۴00 تقريبا غير 
ممكن است، گفت: درآمد شهرداري در نيمه دوم سال 
بيشتر است.  امامي درواكنش به اينكه اعضاي شوراي 
ششم پيشنهاداتي مبني بر تعديل نرخ عوارض را ارايه 
كرده ان��د كه بر تحقق درآمدها اثرگذار اس��ت، اظهار 
كرد: بله مي خواهند اين اقدام را انجام دهند و حتما بر 
درآمدهاي شهرداري تاثير مي گذارد. هر تيم مديريتي 
سياست هاي خاص خود را دارد و سياست تيم جديد 
مديريت شهري اين است كه درصدي از نرخ عوارض 
را در حدود ۲0 ت��ا ۲۵ درصد در برخي از نقاط تهران 
كاهش دهد، و بايد اين كاهش نرخ عوارض و جبران آن 
در بودجه را در جاي ديگر ببينند. او ادامه داد: به طور 
طبيعي اگر راهكارهايي ك��ه داريم را فعال كنيم و 
نس��بت به اجراي آن جديت به خرج دهيم، تحقق 
بودجه عملي است اگرچه االن سيستم تغييراتي را 
اعمال مي كند و درآمد ماه گذشته شهرداري خوب 
نبوده است.  معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران 
افزود: هنوز هم درآمدهاي مناطق مناسب نيست. 

تهاتر ماليات با سرمايه گذاري
در پروژه هاي عمراني

حبيب اله طاهرخاني، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري سرمايه گذاري 
ش��ركت عمران ش��هرهاي جديد در ايج��اد فضاهاي 
آموزشي، خدماتي، فرهنگي و مذهبي به حساب ماليات 
قطعي شده شركت منظور خواهد شد. به گزارش تسنيم، 
طاهرخاني بيان ك��رد: مطابق تبصره ذيل ماده ۵قانون 
ايجاد شهرهاي جديد مصوب ۱3۸0 »سرمايه گذاري 
از منابع داخلي ش��ركت براي ايجاد فضاهاي آموزشي، 
خدماتي، فرهنگي، مذهبي به حساب ماليات هاي قطعي 
شده شركت منظور خواهد شد.  وي يادآور شد: متأسفانه 
رييس كل وقت سازمان امور مالياتي كشور در برداشتي 
اشتباه به اس��تناد ماده ۲۷3 قانون اصالح ماليات هاي 
مستقيم، در تاريخ۲ آذرماه ۱3۹۲ بخشنامه اي صادر كرد 
كه متضمن اعالم فسخ تبصره ماده ۵ قانون ياد شده است.
طاهرخاني ادامه داد: با توجه به آثار منفي جريان پيش 
گفته و با تالش بي وقفه شركت در سال ۱3۹۷، هيئت 
وزيران به منظور رفع اختالف بين دستگاه هاي اجرايي، 
شهرهاي جديد را محق دانس��ت و مصوبه ۲۲ اسفند 
۱3۹۷ را دائ��ر بر اجراي تبصره ياد ش��ده صادر كرد. اما 
مجدداً طي دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقاضاي 
ابطال مصوبه هيأت وزيران مطرح شد و هيأت عمومي 
ديوان در تاريخ ۴ بهمن ۱3۹۹ رأي به ابطال مصوبه هيأت 
وزيران داد. مديرعامل شركت عمران شهرهاي جديد 
گفت: با توجه به تبعات رأي اول هيأت عمومي ديوان 
عدالت اداري كه مي توانست موجبات اختالل در ساخت 
فضاهاي مورد نياز و خدمات روبنايي شهرهاي جديد 
به خصوص سايت هاي مسكن مهر را ايجاد كند، مجدد 
شركت عمران شهرهاي جديد اقدام به اعتراض به رأي 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كرد و با ارايه دفاعيات 
مستند و مستدل در جلسات رسيدگي به موضوع، نهايتًا 
هيأت عمومي ديوان با قبول حقانيت شركت، ضمن 
ابطال رأي پيشين خود، نظر و تصميم صريح خود را به 
ابقاء تبصره ذيل ماده ۵ قانون ايجاد شهرهاي جديد و 
تصويب نامه هيأت وزيران اعالم كرده است. طاهرخاني 
تاكيد كرد: بي شك اين رأي فرصت و ظرفيت مناسبي 
براي سرعت بخش��يدن به عمران و آباداني شهرهاي 
جديد و جبران سرانه هاي شهري را مهيا خواهد كرد 
و نقش بس��زايي در اجراي برنامه هاي توليد مسكن و 

شهرسازي در دولت سيزدهم خواهد داشت.

 باران و كاهش دما 
در نوار شمالي كشور

محمد اصغري، معاون پيش بيني و هش��دار س��ازمان 
هواشناسي گفت: روزهاي شنبه و يكشنبه هفته آينده 
در اغلب مناطق كش��ور جوي نسبتا پايدار حاكم است 
و افزايش نس��بي دما در نوار شمالي كشور پيش بيني 
مي ش��ود. اصغري در گفت وگو با فارس، درباره آخرين 
وضعيت جوي كشور اظهار كرد: با شمالي شدن جريانات 
روي درياي خزر و نفوذ جريانات مرطوب شمالي امروز دما 
به صورت نسبي در نوار شمالي كشور كاهش مي يابد و 
در استان هاي مازندران، اردبيل، گيالن، گلستان، برخي 
مناطق آذربايجان شرقي، ارتفاعات شمال زنجان و قزوين 
و به تدريج خراسان شمالي بارش باران، گاهي رعد و برق 
و وزش باد شديد موقت پيش بيني مي شود كه شدت 
بارش ها در غرب مازندران و گيالن خواهد بود. وي افزود: 
روز پنجشنبه ۱۸ شهريور شدت بارش ها در مناطقي كه 
ذكر شد ادامه دارد و در شرق خزر و استان هاي گلستان، 
مازندران و خراس��ان شمالي بارش ها تشديد مي شود. 
روز جمعه ۱۹ شهريور در سواحل خزر بارش خفيف 
باران را داريم. معاون پيش بيني و هش��دار سازمان 
هواشناسي اظهار كرد: تا اواخر هفته جاري وزش باد 
شديد در نيمه شرقي كشور پديده غالب است كه در 
شرق خراسان جنوبي و شمال سيستان و بلوچستان 

در برخي ساعات با خيزش گردوخاك همراه است.
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انتقاد از درجا زدن پارلمان شهري 
گروه راه و شهرسازي | 

در جريان جلس��ه ديروز شوراي ش��هر تهران شهرداران دو 
منطقه يك و ۲0 به منظور ارايه گزارشي از عملكرد شهرداري 
در اين مناطق در صحن شوراي شهر حاضر شدند. مساله اي كه 
اعتراض برخي از اعضاي شوراي را به دنبال داشت و درخواست 
توقف ارايه گزارش شهرداران مناطق و ورود به مسائل اصلي 
شهر تهران مطرح شد. فرهاد افشار، شهردار منطقه ۲0 تهران 
در جلسه علني شوراي شهر تهران گفت: يكي از تفاوت هايي 
كه در ري اهميت دارد تفاوت چالش هاي اين منطقه با ساير 
مناطق تهران است كه يكي از آنها پايين بودن سرانه خدمات 
نسبت به س��اير مناطق تهران است. تداخالت مديريتي در 
زمينه حريم ري ديگر چالش اين منطقه است. به واسطه عدم 
ابالغ طرح جامع حريم ري نحوه استفاده از ۱۸0 كيلومتري 
حريم ري مشخص نيست.  افشار با اشاره به گسل هاي موجود 
در ري و مديريت بحران در اين منطقه گفت: خطوط برق ري 
تهديد ديگر در اين منطقه است. به عالوه حاشيه نشيني در ري 
ديگر مشكل موجود در اين منطقه است و به دليل مشكالت 
معيشتي شاهد گسترش حاشيه نش��يني در ري هستيم.  
شهردار منطقه ۲0 با بيان اينكه چالش هاي منطقه مديريت 
شهري را وادار كرد تا برنامه اي را تعريف كند كه مبتني بر دو 
آيتم روش برنامه ريزي هس��ته هاي مركزي توسعه و روش 

برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر روش برايسون بوده است.  
افش��ار با اشاره به اينكه پايدارسازي منابع درآمدي و توسعه 
اجتماعي دو نكته كليدي ديگري است كه در اين منطقه به آن 
توجه شد گفت: مديريت ترافيك اين منطقه از اهميت بااليي 
برخوردار است.  شهردار منطقه ۲0 با اشاره به آلودگي در 
ري گفت: در روزهاي آلوده تهران رقم آلودگي در ري 30 
تا ۴0 درصد بيشتر از ميانگين تهران است و در سه سال 

گذشته سرانه فضاي سبز ري سه متر ارتقا پيدا كرد. 

      شهردار منطقه يك گزارش نداد
بر اساس اين گزارش، پس از استماع گزارش شهردار منطقه 
۲0 نوبت به گزارش ش��هردار منطقه يك رسيد اما به دليل 
طوالني شدن زمان جلسه، پرويز سروري درخواست تمديد 
ساعت را تا يك بعد از ظهر مطرح كرد تا شهردار منطقه يك 
نيز بتواند گزارش خود را ارايه دهد كه با مخالفت اعضا روبرو 
شد. برخي از اعضا اعالم كردند كه ساعت ۱۲ قرار است جلسه 
كميسيون ها برگزار شود و بهتر است وقت جلسه تمديد نشود. 
سروري از اعضا درخواست كرد از جلسات بعدي زمان برگزاري 
جلسات كميسيون ها را از ساعت يك بعد از ظهر به بعد تنظيم 
كنند چرا كه جلسات شورا ممكن است بيشتر از ساعت مقرر 
طول بكش��د. در نهايت ش��هردار منطقه يك گزارش 

خود را قرائت نكرد و اعضا ادامه جلس��ه را به انتخاب 
نمايندگان در كارگروه هاي مختلف اختصاص  دادند. 

      دعوت از مديران را متوقف كنيم
در اين حال، ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران در تذكري 
خواس��تار توقف تكرار دعوت از مديران و معاونان براي ارايه 
گزارش در صحن ش��ورا شد و گفت: تكرار دعوت از معاونان 
و مديران را متوقف كنيد و جلسه شورا را براي تصميم گيري 
حل مشكالت مردم تشكيل دهيم. در ادامه ناصر اماني تذكر 
خود را در ارتباط با دستور جلسات شورا مطرح كرد و گفت: 
دعوتنامه جلس��ه تحت عنوان فوق العاده ذكر شده است و 
جلسه فوق العاده زماني مطرح مي شود كه موضوع اورژانسي 

داشته باشيد كه اگر تشكيل نشود زمان آن از بين مي رود اما 
متاسفانه هنوز تكرار جلسات قبلي است و شهرداران مناطق 
مي خواهند گ��زارش دهند.  او ادامه داد: اگر مقايسه كنيد 
شروع دوره ششم را با دوره پنجم و چهارم، به نظر مي آيد 
كه شورا هنوز در مرحله استارت است و هيچ دستور جلسه 
مهمي در دستور كار قرار نگرفته است.  اماني گفت: آمدن 
معاونين و مديران مناطق به جلس��ات شورا فوق العاده 
نيست، ما خودمان هر هفته در مناطق حضور پيدا مي كنيم 
و اطالعات دريافت مي كنيم، عنوان جلس��ه فوق العاده 
نمي شود و اگر دستوري نداريم اجازه دهيم كميسيون ها 
تشكيل شوند و لوايح و طرح هايي كه در نوبت رسيدگي 

است بررسي شود و با دست پر جلسه شورا را اداره كنيم.

 آگهی مزايده عمومی يک مرحله ای
 به شماره ۵00000۱۱۱۱00000۵

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان کرمانش�اه در نظر دارد امور نگه�داری و بهره برداری مجتمع خدمات 
رفاهی_بین راهی آناهیتا واقع در سه راهی نهاوند )مشتمل  بر جایگاه های سوختCNG ،بنزین،نفت گاز،رستوران غرفه 
تجاری با کاربری سوپرمارکت و سایر مستحدثات)موتورخانه،سرویس بهداشتی،مسجد و سایر ساختمانهای موجود در 
محوطه ( را  به صورت اجاره بدون اخذ سرقفلی با مبلغ اجاره بهای پایه ماهیانه 155/۰۰۰/۰۰۰ریال )یکصد و پنجاه و پنج 
میلیون ریال ( از طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند ضمن بازدید از موضوع مزایده 
برای اخذ اطالعات بیش�تر و دریافت فرم ش�رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 1۰ /ده روز پس از درج آگهی به سایت 

اینترنتی setadiran.ir مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن14-38249912-۰83 تماس حاصل نمایند .
ضمنا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات س�اعت 1۰ صبح مورخ 14۰۰/۰7/۰6 زمان بازگشایی پاکات ساعت 1۰ صبح مورخ 

14۰۰/۰7/۰7 و زمان اعالم به برنده مزایده ساعت 14 مورخ 14۰۰/۰7/۰7 می باشد.

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه

ایمنی ضامن سالمتی است

تصمیمات مجمع تغییرات اساسنامه اي مورخ 14۰۰/۰6/۰3 صندوق 
سرمایه گذاري مشترك نقش جهان و با مجور شماره 122/89۰56 مورخ 

14۰۰/۰6/15 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اتخاذ گردید:
٭ تبصره 3 ماده35 اساسنامه )اطالع رساني( به متن ذیل تغییر یافت:
سازمان در صورتي تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت مي كند كه 
قبول سمت مجدد اركان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت 
كرده و تمامي مواد تغییر یافته به امضاي اشخاص یادشده رسیده باشد. 
تایید ذیل صورتجلس�ه مربوطه توسط نماینده اركان، در صورتي كه 
تقاضا یا اعالم آمادگي انتخاب به عنوان ركن و قبولي سمت در حكم 
نمایندگي مندرج شده باشد، به منزله قبولي سمت ركن یادشده است. 

صندوق سرمايه گذاري مشترك نقش جهان
ثبت شده به شماره 30۵34 و شناسه ملي ۱0320832729

تصميمات مجمع مورخ ۱400/06/03

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

تصمیمات مجمع تغییرات اساسنامه اي مورخ 14۰۰/۰6/۰3 صندوق 
سرمایه گذاري درآمد ثابت سرآمد و با مجوز شماره 122/89۰55 مورخ 

14۰۰/۰6/15 سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل اتخاذ گردید:
٭  تبصره 3 ماده35 اساسنامه )اطالع رساني( به متن ذیل تغییر یافت:
سازمان در صورتي تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت مي كند كه 
قبول سمت مجدد اركان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت 
كرده و تمامي مواد تغییر یافته به امضاي اشخاص یادشده رسیده باشد. 
تایید ذیل صورتجلس�ه مربوطه توسط نماینده اركان، در صورتي كه 
تقاضا یا اعالم آمادگي انتخاب به عنوان ركن و قبولي سمت در حكم 
نمایندگي مندرج شده باشد، به منزله قبولي سمت ركن یادشده است. 

صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت سرآمد
ثبت شده به شماره 4۱۱3۱ و شناسه ملي ۱4006634736

تصميمات مجمع مورخ ۱400/06/03

 براي كسب اطالعات بیشتر به سایت
 https://WWW.saramadfixedfund.com  مراجعه فرمایید.

 در آگهی  منتش�ر شده از س�وی اداره کل ورزش و جوانان  مربوط به پروژه ترمیم و تکمیل زمین چمن طبیعی ، 
رختکن،بوفه ، سکوی تماشاچیان ، فضای سبز و خوابگاه ورزشگاه انقالب که در تاریخ های 14۰۰/6/13 و 14۰۰/6/14 

در روزنامه تعادل چاپ شده است بند 9 و 1۰ آن که از قلم افتاده است  بدین صورت به  آن اضافه می گردد:
9- برنده س�رمایه گذاری در ورزش�گاه انقالب موظف به پرداخت هزینه های انجام ش�ده توس�ط بخش 
خصوصی به مبلغ 4۰۰ میلیون  ریال معادل چهل میلیون تومان و همچنین پرداخت هزینه چاپ  دونوبت 

آگهی در روزنامه می باشد . 
 1۰- دوب�اب منزل س�رایداری در مجموع�ه در اختی�ار پرس�نل اداره کل ورزش و جوانان بوده و ش�امل 

سرمایه گذاری مذکور می باشد . 

اصالحيه

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

 اداره کل ورزش و جوانان
 استان کرمانشاه 



در حالي كه بسياري از كارشناسان و تحليلگران بازار با اشاره 
به آغاز رسمي پذيرش بيت كوين به عنوان پول قانوني در 
السالوادور، انتظار افزايش قيمت بيت كوين را داشتند، اين 
ارز ديجيتال با سقوط ناگهاني به زير ۵۰,۵۰۰ دالر رسيد. 
قيمت بيت كوين كه صبح روز گذش��ته در مرز ۵۲,۵۰۰ 
دالر معامله مي شد، در عرض ۲ ساعت، چيزي در حدود 
۲,۰۰۰ دالر از ارزش خود را از دست داد و به زير ۵۰,۵۰۰ 
دالر س��قوط كرد. البته پس ازآن، ش��اهد احياي نسبي 
قيمت و رسيدن به مرز ۵۱,۰۰۰ دالر بوديم، اين در حالي 
بود كه بسياري از كارشناسان انتظار افزايش بيشتر قيمت را 
داشتند. به گفته تحليلگران و متخصصان امر، آغاز پذيرش 
بيت كوين به عنوان پول قانوني در الس��الوادور يك عامل 
صعودي به شمار مي رفت كه مي توانست روند صعود اين ارز 
ديجيتال را تسريع كند. شاخص ترس و طمع بيت كوين 
هم در محدوده ۷۹ قرار دارد كه حاكي از طمع شديِد حاكم 
بر بازار است. با تكيه بر اين شاخص مي توان گفت كه قدرت 
صعودي بازار در حال تحليل رفتن است. جهش بيت كوين 
در روزهاي گذش��ته، ارزش بازار اين ارز ديجيتال را تا مرز 
۱ تريليون دالر افزايش داده بود و بسياري از معامله گران 
منتظر عبور از اين مرز بودند. طي دو هفته گذشته قيمت 
بيت كوين با افزايش قابل توجهي همراه شده، با اين حال 
س��لطه اين ارز ديجيتال بر بازار كاهش يافته است. طبق 
داده ها، سلطه اين ارز ديجيتال بر بازار تا ۳۹.۹ هم پايين رفت. 
اين كاهش سلطه، با افزايش سلطه اتريوم بر بازار همراه بود. 
از هفته گذشته تا پيش از سقوط اخير، قيمت بيت كوين 
۱۲ درصد رشد كرده بود؛ اصالح قيمت با توجه به اين رشد 

شديد در كوتاه مدت چندان تعجب برانگيز نيست.

      آلت كوين هايي كه هم زمان با
 جهش بيت كوين رشد خيره كننده اي داشتند

هم زمان با رس��يدن قيمت بيت كوين به نزديكي سطح 
۵۳,۰۰۰ دالر، برخي از  آلت كوين هاي بازار رشد قابل توجهي 
داشته اند. داده هاي بازار نشان مي دهد كه جهش قيمت اين 
ارزهاي ديجيتال از چند روز قب��ل قابل پيش بيني بوده 
است. روز يكشنبه نيز نشانه هايي از افزايش قدرت در بازار 
ديده مي شد و اين در حالي است كه خريداران بيت كوين 
همچنان براي حف��ظ حماي��ت ۵۱,۵۰۰ دالري تالش 
مي كنند.  آلت كوين هاي بازار هم از قدرت نمايي بيت كوين 
بهره برده اند و بس��ياي از آنها بي��ش از ۲۰ درصد افزايش 
قيمت داشته اند. شاخص  آلت سيزن هم نشان مي دهد كه 
بازار به سمت رشد بيشتر  آلت كوين ها متمايل شده است. 
داده هاي بازار نشان مي دهد كه بيشترين رشد قيمت در 
۲۴ ساعت گذش��ته مربوط به ارزهاي ديجيتال اوسيس 
نتورك، پارسيك و تراواال بوده است. اوسيس نتورك يك 
پروتكل بالك چيني با ويژگي هايي مربوط به افزايش سطح 
حريم خصوصي است كه پلتفرم امني را براي ارايه آزادانه 
خدمات مالي و مديريت مسووالنه داده ها ارايه كرده است. 
رشد ناگهاني قيمت اوسيس نتورك پس از آن اتفاق افتاد 
كه در تاريخ ۳ سپتامبر )۱۲ شهريور( اعالم شد اين پروتكل 
با ش��بكه »API۳« همكاري كرده و قرار است حامي يك 
برنامه اعطاي كمك هزينه مالي به توسعه دهندگاني باشد 
كه تمايل دارند س��رويس ايرنود )Airnode( اوسيس 
نتورك را با استفاده از زبان برنامه نويسي راست پياده سازي 
كنند. قيمت ارز ديجيتال پارسيك كه متعلق به يك پلتفرم 
تحليلي مبتني بر بالك چين است، در ۲۴ ساعت رشدي 
۵۱ درصدي داشته است. حركت صعودي پارسيك به دنبال 
معرفي يك مدل اشتراكي جديد كه اين پروتكل را به اولين 
نرم افزار خدمت رسان )SaaS(  غيرمتمركز جهان تبديل 
مي كند، رخ داد. تراواال نيز يك پلتفرم مبتني بر بالك چين 
پيشتاز در حوزه ارايه خدمات مسافرتي است كه امكان رزرو 
بليت هواپيما و اقامتگاه در بيش از ۹۰,۰۰۰ نقطه از ۲۳۰ 
كشور جهان را براي مشتريان خود فراهم كرده است. افزايش 

قيمت تراواال در حالي اتفاق مي افتد كه اين پروژه در روزهاي 
پاياني تابستان تمام تالش خود را براي جذب كاربر انجام 
مي دهد. تراوال همچنين به كاربران خود اجازه داده است تا 
در تعطيالت بعدي از استيبل كوين هايي مانند يو اس دي 

كوين و داي براي رزرو هتل و بليت هواپيما استفاده كنند.

      افزايش كالهبرداري ها 
و هك هاي ارزهاي ديجيتال

كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا با صدور بيانيه تازه اي 
نسبت به كالهبرداري هاي موجود در بازار ارزهاي ديجيتالي 
هشدار داده است. اين كميسيون به سرمايه گذاران هشدار 
داده است كه وارد شدن در پروژه ها و فعاليت هاي مشكوك 
در بازار رمزارزها به طمع كس��ب سود هنگفت مي تواند 
خس��ارت هاي جبران ناپذيري را به سرمايه آنها وارد كند. 
اين هش��دار به ويژه خطاب به كس��اني بوده است كه در 
ارزهاي مشكوك تازه عرضه شده سرمايه گذاري مي كنند. 
همچنين داده هاي تازه نش��ان مي دهد امس��ال ركورد 
كالهبرداري ه��ا و هك هاي ارزهاي ديجيتال شكس��ته 
مي شود. كالهبرداري و هك پلتفرم هاي مختلف داستان 
ت��ازه اي در حوزه ارزهاي ديجيتال نيس��ت، ام��ا داده ها 
نشان مي دهد كه با ش��روع بازار صعودي، تعداد هك ها و 
كالهبرداري هاي حوزه ارزهاي ديجيتال بيشتر مي شود. 
سال ۲۰۲۱ هم تا به اينجا يكي از سال هاي صعودي براي 
بازار ارزهاي ديجيتال بوده است. گزارش هاي تازه حاكي 
از آن اس��ت كه انتظار مي رود كالهبرداري هاي امس��ال 
ركوردهاي پيشين خود را بشكند. به گزارش نيوزبي تي سي، 
با افزايش قيمت ارزهاي ديجيتال در ماه هاي اخير، تعداد 
كالهبرداري ها هم بيش��تر شده اس��ت. افزايش قيمت 
به عنوان يك عامل تحريك كننده ب��راي كالهبرداران و 
هكرها عمل مي كند؛ چراكه در اين صورت پول بيشتري 
به جيب مي زنند. در همين راستا، داده هاي تازه پيش بيني 
مي كنند كه در سال جاري ش��اهد ثبت ركوردي تازه در 
امر كالهبرداري ها و حمالت هكرها خواهيم بود..ركورد 
پيشين در اين زمينه مربوط به سال ۲۰۲۱ است. در سال 
گذشته ۳۲ پرونده كالهبرداري و هك به صورت رسمي 
ثبت شد و انتظار مي رود اين عدد در سال جاري بيشتر شود. 
طي هشت ماه گذشته، ۳۲ حمله و كالهبرداري به صورت 

رسمي ثبت شده است و هنوز شش ماه ديگر تا پايان سال 
جاري باقي مانده است. از سوي ديگر وضعيت صعودي بازار 
احتمال اين اتفاقات را بيشتر مي كند. داده هاي كريپتوهد 
نشان مي دهد كه از سال ۲۰۱۷ تا به حال، هر سال شاهد 
افزايش حمالت و كالهبرداري ها در حوزه ارزهاي ديجيتال 
بوديم. در س��ال ۲۰۱۶ تنها ۵ پرونده كالهبرداري و هك 
به صورت رسمي ثبت شد، در حالي كه اين ميزان در سال 
۲۰۱۷ به ۲۱ پرونده رسيد. به عالوه، حمالت و طرح هاي 
كالهبرداري روز به روز با مهارت بيشتري اجرا مي شوند. 
در حال حاضر هكرها و مهاجمان از ابزارهاي پيشرفته تري 
استفاده مي كنند كه رهگيري و دستگيري آنها را دشوارتر 
مي كند. پيش بيني مي شود امسال تعداد آنها به ۳۸ مورد 
برسد. به طور ميانگين، تنها در س��ال ۲۰۱۷، مهاجمان 
۲۲۳.۵ ميليون دالر سرقت كردند. در آن سال ۴.۷ ميليارد 
دالر از طريق كالهبرداري و سرقت عايد مجرمان شد كه 
در نوع خود يك ركورد به حساب مي آيد. عليرغم افزايش 
آمار تعداد كالهبرداري ها و هك ها در سال ۲۰۲۰، حجم 
سرمايه هاي سرقتي ۱.۸ ميليارد دالر برآورد شده است. 
طبق تخمين ها، تا به اينجاي س��ال جاري ميالدي، ۲.۹ 
ميليارد دالر سرمايه از كاربران به سرقت رفته است. هك 
۶۱۰ ميليوني پالي نتورك بزرگ ترين هك سال ۲۰۲۱ 
بود. در اين حمالت، تمركز مهاجمان روي سرقت ارزهاي 
ديجيتال شاخص بازار بوده است؛ چراكه نقدكردن آنها بسيار 
س��اده تر از ديگر ارزهاست. چيزي در حدود يك سوم اين 
رخنه هاي امنيتي با هدف سرقت ارزهايي نظير بيت كوين 
و اتريوم انجام شده اند كه ۱۲.۸ درصد از اين موارد، براي به 
دس��ت آوردن اتريوم بوده است. عالوه بر آن، ۹.۲ درصد از 
حمالت به منظور سرقت ارزهاي ناشناخته و ۷.۴ درصد 
براي سرقت توكن هاي مبتني بر ERC۲۰ انجام شده است.

      سهم استخراج بيت كوين 
از كل مصرف برق جهان

استخراج بيت كوين معادل حدود ۰.۵ درصد از كل مصرف 
انرژي جهان برق مصرف مي كند و تقريبا هفت برابر كل 
مصرف انرژي ساالنه گوگل اس��ت. قيمت بيت كوين در 
سال گذشته تقريبا پنج برابر افزايش يافت و اين رشد سريع 
قيمت به افزايش قابل توجه مصرف انرژي براي استخراج 

اين رمزارز محبوب جهاني منتهي شده است. افراد بيشتري 
براي استخراج بيت كوين رقابت مي كند و در نتيجه انرژي 
بيشتري مصرف مي شود. اندازه گيري دقيق ميزان انرژي 
كه در استخراج بيت كوين مصرف مي شود، دشوار است اما 
تحليل جديد نيويورك تايمز به داده هاي مبهوت كننده اي 
در اين باره دس��ت يافته است كه نشان مي دهد استخراج 
بيت كوين س��االنه حدود ۹۱ تراوات ساعت برق مصرف 
مي كند. اين ميزان مصرف س��االنه برق از مصرف ساالنه 
برق فنالند كه كشوري با ۵.۵ ميليون نفر جمعيت است، 
بيشتر است. اين ميزان مصرف معادل ۰.۵ درصد از مصرف 
برق جهان است و نسبت به پنج سال پيش ۱۰ برابر افزايش 
پيدا كرده است. اين ميزان مصرف مشابه ميزان برقي است 
كه اي آلت واشنگتن ساالنه مصرف مي كند و بيش از يك 
سوم مصرف ساالنه برق توسط ش��هروندان امريكا براي 
سرمايش است. همچنين بيش از هفت برابر برقي است 
كه فعاليت هاي جهاني گوگل ساالنه مصرف مي كنند. با 
توجه به رشد چشمگير قيمت بيت كوين در سال هاي اخير، 
پيش بيني اينكه مصرف برق اين بخش همچنان رشد كند، 
دشوار نيست. بيت كوين اكنون حدود ۵۰ هزار دالر قيمت 
دارد كه تقريبا پنج برابر سال گذشته است. در سال ۲۰۱۶ 
قيمت بيت كوين ۵۰۰ دالر بود. با رقابت فزاينده، استخراج 
بيت كوين به صنعتي با ماش��ينهاي تخصصي، سرورها و 
ديتاسنترهاي عظيم نيازمند ظرفيت سرمايشي كافي براي 
جلوگيري از داغي بيش از حد دستگاه ها تبديل شده است. 
طبق گزارش روزنامه نيويورك تايمز، فرآيند اس��تخراج 
بيت كوين هم پيچيده تر شده است. در سال ۲۰۱۱ يك 
رايانه روميزي س��اده مي توانست به راحتي بيت كوين 
را استخراج كند اما اكنون ۱۳ سال زمان مي برد تا يك 
برق خانگي معمولي بتواند يك بيت كوين را استخراج 
كند. بر اساس گزارش بيزنس اينسايدر، براي كساني كه 
بيت كوين و فضاي رمزارز را دنبال مي كنند، ارزيابي تاثير 
محيط زيستي استخراج بيت كوين همواره دشوار بوده 
است. گفته مي شود استخراج بيت كوين در قطعي هاي 
گسترده برق كه اوايل امس��ال در ايران روي داد، نقش 
داشت. بيل گيتس در مارس هشدار داد بيت كوين براي 
محيط زيست خوب نيست و جانت يلن، وزير خزانه داري 
امريكا مصرف انرژي بيت كوين را سرسام آور خوانده است.
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مردم دغدغه
 قطع اينترنت دارند

يك پژوهش��گر فضاي مجازي با بيان اينكه مردم 
دغدغه قطع اينترنت دارند و شغل ش��ان به فضاي 
مجازي وابسته است، گفت كه با وجود تمام ايرادات 
طرح صيانت، نبايد حكمراني را به واتس اپ و گوگل 
واگذار كني��م. در مقابل، يك كارش��ناس فناوري 
اطالعات نيز در نقش منتقد طرح صيانت از كاربران 
در فضاي مجازي و با انتقاد از ناتواني طرح حمايت 
از كارب��ران فضاي مجازي در اقن��اع افكار عمومي، 
گفت: كلي گوي��ي در اين طرح به س��ردرگمي در 
حوزه حكمراني فضاي مجازي كشور دامن مي زند. 
به گزارش مهر، نخس��تين جلسه از سمينار علمي 
حكمراني فضاي مجازي با موضوع »طرح حمايت 
از حقوق كارب��ران از منظر كلي )گذش��ته، حال و 
آينده(« توسط پژوهشگاه فضاي مجازي، دانشگاه 
امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد. در اين جلسه كه 
با مديريت علمي محمدصادق نصراللهي عضو هيات 
علمي دانشكده معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات 
دانشگاه امام صادق عليه السالم برگزار شد، صادق 
س��تاري فرد، مدير حوزه تقنين معاونت مطالعات 
فرهنگ و آموزش مركز پژوهش هاي مجلس، محمد 
كشوري كارشناس فناوري اطالعات و محمدحسين 
انتظاري مدير گروه سياس��ت گذاري و حكمراني 
فضاي مجازي انديشكده تداوم، به بحث و تبادل نظر 
در اين مورد پرداختند. محمدحسين انتظاري مدير 
گروه سياس��ت گذاري و حكمراني فضاي مجازي 
انديش��كده تداوم در اين نشست موضوعاتي چون 
ابهامات موج��ود در طرح، تفاوت ميان حكمراني و 
تنظيم گري، دغدغه هاي مردم و لزوم اصالح فضاي 
رسانه اي موجود پيرامون طرح را مورد بررسي قرار 
داد. وي گفت: مردم در مورد خدمات پايه كاربردي و 
مصاديق آن سوال دارند؛ نه اينكه چه كسي تنظيم گر 
است. اين قبيل جنجال ها، در همه كشورها در سطح 
ژورناليستي وجود دارد. مردم دغدغه قطع اينترنت 
دارند زيرا آموزش و شغل ش��ان ب��ه فضاي مجازي 
بستگي دارد. انتظاري افزود: ما با وجود تمام ايرادات 
و نواقص موجود، نمي توانيم حكمراني را به واتس اپ 
و گوگل واگذار كنيم و از خودمان رد صالحيت كنيم. 
اعمال اين حاكميت نبايد دست خارجي ها باشد. جاي 
انتقاد زياد اس��ت اما اينكه مديريت را به پلتفرم ها و 
شركت هاي خارجي بسپاريم به معناي استعمار است.

»Last Seen« قابليت
واتس اپ ارتقا مي يابد

طبق گزارش��ي جديد واتس اپ مشغول توسعه 
قابليتي اس��ت كه به كاربر اجازه مي دهد آخرين 
زمان فعالي��ت خود در اپليكيش��ن را فقط براي 
برخي از شماره تماس ها غيرفعال كند. به گزارش 
مهر به نقل از مك رومر، واتس اپ مشغول توسعه 
ويژگي جديدي است كه به كاربران اجازه مي دهد 
قابليت مشاهده وضعيت »Last Seen« خود را 
براي هر يك از مخاطبان به طور جداگانه تعيين 
كنند. به طور معمول كاربران واتس اپ مي توانند 
وضعي��ت »Last Seen« مخاطب ش��ان را در 
قس��مت باالي چت مش��اهده كنند ك��ه به آنها 
نشان مي دهد مخاطبشان آخرين بار چه زماني 
اپ را باز كرده و فعال بوده اس��ت. درحال حاضر 
 »Last Seen« امكان غيرفعال كردن وضعيت
وجود دارد. ام��ا تنظيمات اين ويژگي محدود به 
گزينه ه��اي »همه افراد« »ش��ماره تماس هاي 
من« و »هيچ كس« اس��ت. بنابراين هيچ راهي 
وجود ندارد اين قابليت فقط براي برخي از شماره 
تماس ها فعال ش��ود. اما اكنون به نظر مي رس��د 
اين روند در حال تغيير است. در بخش تنظيمات 
حريم خصوصي اين پيام رس��ان گزينه »شماره 
تماس هاي من ب��ه غير از…« ني��ز وجود دارد 
كه به كاربر اجازه مي دهد ش��ماره هاي خاصي را 
انتخاب كند تا آنها نتوانند وضعيت آخرين زمان 
فعاليتشان در شبكه پيام رسان را مشاهده كنند. 
 »Last Seen«البته با غير فعال ك��ردن قابليت
براي برخي شماره تماس ها، كاربر نيز نمي تواند 
آخرين زمان فعاليت مخاطبش در واتس را ببيند. 
با اين وجود هنوز مشخص نيست قابليت جديد 
به طور واقعي براي كاربران عرضه مي شود يا خير.

نرم افزار خرابكار امريكايي جلوي 
استخدام ميليون ها نفر را گرفت

يك نرم افزار خودكار امريكايي كه براي اس��كن 
كردن درخواست هاي كار متقاضيان طراحي شده 
به علت نقص فني ميليون ها درخواست درست را 
رد كرده است. به گزارش مهر به نقل از ورج، اين 
نرم افزار به شناسايي و ثبت درخواست هاي كار 
در امريكا كمك مي كند و بررس��ي هاي دانشگاه 
هاروارد نش��ان مي دهد كه استفاده از آن توسط 
مديران ش��ركت ها و موسس��ات براي شناسايي 
متقاضيان مناس��ب اشتباه اس��ت، زيرا نرم افزار 
يادشده به اشتباه ميليون ها متقاضي مناسب را 
كنار مي گذارد. نام اين نرم افزار افشا نشده است. 
نكته نگران كننده اين اس��ت ك��ه نرم افزارهاي 
كارياب��ي توس��ط ۷۵ درص��د از كارفرمايان در 
امريكا براي يافتن كارمند مناسب به كار مي رود. 
استفاده از اين نرم افزارها در ميان ۵۰۰ شركت 
برتر فهرست فورچون به ۹۹ درصد مي رسد و لذا 
ضعف نرم افزارهاي مذكور براي بسياري از مردم 
جوياي كار مش��كل ايجاد مي كند. نرم افزارهاي 
يادشده از معيارهاي به شدت ساده انديشانه اي 
براي جدا كردن متقاضيان خوب و بد اس��تفاده 
مي كنند و به عنوان مثال تمام��ي افرادي را كه 
بيش از شش ماه بين دو فرصت شغلي آنها فاصله 
شده باشد را كنار مي گذارند، حتي اگر علت اين 
امر، شكست در يافتن فرصت شغلي تازه به رغم 
تالش فراوان، بيماري و حاملگي آنها باشد. بازار 
نرم افزارها و فناوري ه��اي كاريابي در جهان در 
س��ال ۲۰۱۷ ارزش��ي برابر با ۱.۷۵ ميليارد دالر 
داشته كه اين رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ ميليارد 
دالر افزاي��ش مي يابد و لذا ضروري اس��ت براي 
اصالح ن��رم افزارهاي مذكور به طور جدي تالش 
شود. نكته جالب اينكه بر اساس اين بررسي ۹۰ 
درصد كارفرمايان مي دانند نرم افزارهاي كاريابي 

داراي خطاهاي قابل توجهي هستند.

 آيفون ۱۳ گران تر
 از نسخه هاي قبلي عرضه مي شود

طبق گزارش ه��اي جديد و با توج��ه به افزايش 
قيمت تراش��ه هايي كه در موبايل هاي اپل به كار 
مي رود، احتماال قيمت سري آيفون ۱۳ افزايش 
يابد و گرانتر از نسخه پيش��ين باشد. به گزارش 
مهر به نقل از گيزچاينا، كارشناسان بازار فناوري 
معتقد بودند باوجود آنكه در آيفون ۱۳ ارتقاهايي 
انجام مي شود اما اپل قيمت آن را باالتر نمي برد. 
اما اكنون نشانگرهاي بازار حاكي از آن است كه 
گريزي از افزايش قيمت سري جديد آيفون وجود 
ندارد. تحليلگران شركت TSMC را مقصر اين 
افزايش قيمت مي دانند زيرا تصميم گرفته قيمت 
تراش��ه هايش را افزاي��ش دهد. اين تراشه س��از 
تايواني چن��دي پيش ب��ه مش��تريانش اعالم 
كرد قيمت محصوالت��ش را ۲۰ درصد افزايش 
مي دهد. قباًل از آن نيز اعالم شده بود تراشه هاي 
۵ و۷ نانومتري با ۱۰ درصد افزايش هزينه توليد 
روبرو مي ش��وند. هزينه توليد پردازش��گرهاي 
۱۶ نانومت��ري نيز ۲۰ درص��د افزايش مي يابد. 
بنابراين منطقي است كه اپل افزايش هزينه ها 
ب��راي خريد قطع��ات را به قيم��ت آيفون هاي 
جديد اضافه كند. از س��وي ديگر نش��ريه سي 
نت در گزارش��ي اش��اره مي كند با توجه به آمار 
فروش خوب س��ري آيفون ۱۲ )به غير از آيفون 
۱۲ مين��ي( احتمال ثابت ماندن قيمت نس��ل 
جديد گوش��ي هاي اپل وج��ود دارد. همچنين 
موبايل هاي شركت هاي رقيب مانند »پيكسل 
۵« گ��وگل كه در ۲۰۲۰ عرضه ش��دند، ممكن 
اس��ت به كاهش قيمت آيفون ۱۳ منجر شوند. 
پيش بيني مي ش��ود نس��ل جديد آيفون ها در 
۱۴ س��پتامبر رونمايي شود و شركت از هفدهم 
همين ماه پيش سفارش دستگاه ها را قبول كند.

ما به جز فيلترينگ، هيچ ابزاري 
در اختيار حكمران نگذاشته ايم

 وي با اشاره به ناكارآمدي هاي موجود در پلتفرم هاي 
داخلي، دستيابي به شبكه ملي اطالعات را راهكار 
حل مش��كالت موج��ود دانس��ت و گف��ت: ما به 
جز فيلترينگ هي��چ ابزاري در اختي��ار حكمران 
نگذاشته ايم. ش��بكه ملي اطالعات ابزار حكمراني 
را توس��عه مي دهد. از طريق شبكه ملي اطالعات 
مي توان بخش بزرگي از ترافيك را به داخل كشور 
منتقل كنيم. انتظ��اري تاكيد كرد: ما به جاي يك 
قانون كلي، به قوانين مادر نياز داريم و بايد اين قوانين 
مادر قدم به قدم پيش رفته و جامعه را با خود همراه 
كنند. همچنين صادق ستاري فرد بيان كرد: حال 
حاضر حقوق كاربر در اين فضا مشخص نيست. نياز 
به وجود تنظيم گري است كه وزارت ارتباطات بر 
مبناي ضوابط آن تنظيم گر عمل كند و همه اين 
امور بايد بر مبناي دفاع از حقوق كاربر باش��د. بر 
اساس طرح، كميس��يون موظف است به مجلس 

گزارش دهد و به دستگاه قضا نيز پاسخگو باشد.

كميسيون مورد نظر طرح صيانت
 شأنيت قانونگذاري ندارد

محمد كشوري كارشناس فناوري اطالعات در اين 
نشست با اش��اره به پيشينه گفت وگوهاي موجود 
پيرامون طرح گفت: ما با اصل موضوع و قانون گذاري 
موافقيم. م��ا قانون جرايم رايانه اي را در س��ال ۸۸ 
تصويب كرديم و همچنين قانون تجارت الكترونيك 
را در سال ۸۲ داريم. ما در حوزه قانون گذاري مانند 
كشورهايي چون افغانستان و آنگوال نبوديم. همه 
موافقند كه فضاي مجازي به قان��ون نياز دارد. در 
اروپا نيز قوانين حفاظ��ت از داده GDPR در حال 
اجرا هستند. حتي آن قوانين نيز منتقديني دارند 
و به صورت مداوم در حال اصالح هس��تند. وي به 
عنوان منتقد طرح حمايت از كاربران فضاي مجازي 
گفت: مشروعيت اصل قانونگذاري در فضاي مجازي 
امري ثابت ش��ده است. اما ارتباطي با طرح صيانت 
ندارد. بهتر است قوانين اين حوزه از سوي دولت به 
مركز ارايه شود و تنظيم گر بايد قابليت مورد پرسش 
قرار گرفتن را داشته باشد و در اين زمينه پاسخگو 
باشد. اين كارشناس گفت: يكي از ايرادات اساسي 
طرح، اين اس��ت كه كميس��يون مورد نظر طرح، 
ش��أنيت قانونگذاري ندارد و در متن و عنوان طرح 
ياد شده تناقض آشكار وجود دارد. كشوري تصريح 
كرد: موضوع اقبال كاربران به شبكه هاي داخلي از 
طريق كاهش حساسيت در مورد محتوا امكان پذير 
است و همكاري با رس��انه هايي چون توئيتر نيز از 
همين طريق ميسر مي ش��ود. وي ناتواني طرح را 
در اقن��اع افكار عمومي مورد انتقاد قرار داد و گفت: 
به طرح انتقاداتي وارد است از اين جهت كه قابليت 
اقناع افكار را نداشته است. اين طرح در مورد تمام 
مسائل نظر مي دهد و كميس��يوني با اختيارات 
زياد به وجود آورده و اهداف بس��يار گسترده اي 
دارد كه فق��ط در ارتباط با حماي��ت از كاربران 
نيست. كشوري در جمع بندي بحث خود گفت: 
كلي گويي طرح، سبب تعدد تفاسير موجود شده 
و سردرگمي را در حوزه حكمراني فضاي مجازي 
كشور دامن مي زند. ان شاءاهلل فضايي ايجاد شود 
كه اين طرح از طريق دولت به چند طرح تبديل 
شود و با كارشناسي دقيق مورد بررسي قرار گيرد.

كاهشناگهانيقيمتارزهايديجيتالپسازصعودبيتكوينتا۵۲هزاردالر

وزيرارتباطاتوفناورياطالعاتتاكيدكرد

افت ۲۰۰۰ دالري قيمت بيت كوين در چند  ساعت

دنبال  مسدودسازي نيستيم، اما  فضاي  مجازي  بايد نظام مند  باشد
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه هم اكنون 
شاهد وجود پرونده هاي متعدد كالهبرداري و تخلف در 
فضاي مجازي هستيم اما ابزار مناسب براي احقاق حقوق 
مردم در اين زمينه وجود ندارد، گفت: ما به هيچ وجه دنبال 
مسدودس��ازي و محدودسازي كسب وكارها نيستيم. اما 
معتقديم اين فضا بايد نظم داشته و نظام مند باشد. عيسي 
زارع پور با حضور در برنامه تلويزيوني نگاه يك، با بيان اينكه 
فضاي مجازي تبديل به فضاي اثربخش شده و روابط دولت 
و مردم را تحت تأثير قرار داده است، گفت: هم اكنون عصر، 
عصر حاكميت پلتفرم ها )شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي 
خدمات رسان( است و ميزان كاربري چشمگير مردم از اين 
پلتفرم ها، عمق نفوذ آنها را نشان مي دهد. ما معتقديم بايد 
از اين ظرفيت، براي توسعه حكمراني استفاده كرد. زارع پور 
در پاسخ به اين سوال كه آيا نگاه شما به واژه حكمراني فضاي 
مجازي، نگاه سلبي و مسدودسازي و محدودسازي پلتفرم ها 
است، گفت: من معتقدم كه حاكميت بايد حافظ منافع مردم 
باشد و از حقوق مردم محافظت كند. هم اكنون شاهد وجود 
پرونده هاي متعدد كالهبرداري و تخلف در فضاي مجازي 
هستيم اما ابزار مناس��ب براي احقاق حقوق مردم در اين 
زمينه وجود ندارد. از سوي ديگر در زمينه تعامالت سياست 
خارجي هم موفق به متقاعد كردن پلتفرم ها براي حفظ 
قوانين و مقررات كشورمان نبوده ايم. بنابراين ما نگاهمان 
ايجابي و فرصت محور اس��ت. در صورت استفاده درست 
از اين فضا مي توانيم ميليون ها ش��غل ايجاد كنيم؛ ما به 
هيچ وجه دنبال مسدودسازي و محدودسازي كسب وكارها 
نيستيم. اما معتقديم اين فضا بايد نظم داشته و نظام مند 
باش��د و هم از فرصت ها حداكثر استفاده را داشته باشيم. 
ما هر جا خواستيم، توانستيم و موفق بوديم. پلتفرم هاي 

بسيار موفقي راه انداختيم. حساس تر از پلتفرم بانكي وجود 
ندارد؛ اين پلتفرم ها به صورت بومي در كشور راه اندازي شده 
و مردم استفاده مي كنند و در هر ساعت ميليون ها تراكنش 
در آنها اتفاق مي افتد. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با 
اشاره به عدم موفقيت در راه اندازي پلتفرم هاي مربوط 
به شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان بومي گفت: در مورد 
شبكه پيام رسان هم معتقدم كه با حمايت گلخانه اي 
و كار نمايشي نمي توان كار كش��ور را راه انداخت. بايد 
مدل اقتصادي براي پلتفرم ها ديده شود. سياست ما اين 
است كه مطابق مصوبه طرح كالن شبكه ملي اطالعات، 
از راه اندازي پيام رسان و س��اير خدمات پايه كاربردي 
حمايت كنيم و در اين زمينه بسته حمايتي ويژه ديده ايم.

      با شبكه ملي اطالعات، امنيت و استقالل 
ديتاي كاربران به مخاطره نمي افتد

زارع پور در خص��وص نگراني م��ردم از قطع اينترنت 
جهاني با ايجاد ش��بكه ملي اطالعات، به توضيح فني 
در خصوص اين شبكه پرداخت و گفت: تخصص بنده 
شبكه هاي كامپيوتري است و با يك مثال ساده سعي 
مي كنم تا شبكه ملي اطالعات را تشريح كنم. صفر تا صد 
اليه زيرساخت شبكه ملي اطالعات در اختيار وزارت 
ارتباطات اس��ت. معناي اين جمله اين اس��ت كه يك 
كسب وكار براي راه اندازي يك پلتفرم خريد و فروش، 
نيازمند خريد يك سرور و قراردادن آن در يك مركز داده 
است. وي ادامه داد: اگر اين سرور در مركز داده خارجي 
ميزباني شود، به اين معنا است كه يك بسته اطالعاتي بايد 
مسافتي را به خارج از كشور طي كند و به اروپا و امريكا 
برود و ذخيره شود و پس از آن دوباره به كشور بازگردد و 

به دست مصرف كننده نهايي برسد. اما در صورت وجود 
شبكه ملي اطالعات و اس��تفاده از ديتاسنتر خوب 
داخلي، مي توان هم هزينه اين خروج بسته اطالعاتي 
و اختالالت آن را كاهش داد و هم امنيت و استقالل 
ديتاي كاربران به مخاطره نمي افتد. وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات خاطرنشان كرد: در صورت تحقق 
شبكه ملي اطالعات يك شبكه پرسرعت و با كيفيت 
در داخل كش��ور خواهيم داشت كه خدمات بهتري 
روي آن قاب��ل ارايه خواهد ب��ود و حتي مي توانيم به 
عنوان هاب انتقال اطالع��ات، ترانزيت ارتباطات را 

براي ساير كشورهاي منطقه هم داشته باشيم.

      ضامن حريم خصوصي كاربران
و حفظ حقوق آنها هستيم

وي درخصوص برنامه هاي خود در حوزه امنيت اطالعات 
و حفظ حريم خصوصي كاربران گفت: تاكيدمان اين است 
كه هيچكس بدون طي مراتب قانوني نمي تواند به اطالعات 
و داده كاربران دسترس��ي داشته باش��د. ما خود را ضامن 
حريم خصوصي كاربران و حفظ حقوق آنها مي دانيم. بعضًا 
ديده مي شود كه پلتفرم ها اطالعات كاربران را در اختيار 
برخي موسسات تبليغاتي مي گذارند كه بايد جلوي اينگونه 
موارد گرفته شود. دليل اين موضوع اين است كه قوانين و 
مقررات ما در اين حوزه به روز نيست. وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات با بيان اينكه صيانت از داده هاي كاربران يك دغدغه 
بين المللي است، افزود: حتي اتحاديه اروپا در چند سال اخير 
قانون GDPRرا براي حفاظت از داده كاربران تصويب كرده 
است. ما نيز در كشور بايد قوانين مشخصي داشته باشيم تا 

حريم خصوصي كاربران مورد دستبرد قرار نگيرد.

      بايد براي آسيب هاي فضاي مجازي 
تدبيري انديشيد

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در خصوص نقش وزارت 
ارتباطات در فيلترينگ سايت ها و پلتفرم ها گفت: ما متولي 
فيلترينگ نيس��تيم و تنها يك عضو از كارگروه ۱۳نفره 
تعيين مصاديق محتواي مجرمانه محس��وب مي شويم. 
نگاه ما هم فرصت محور اس��ت اما معتقديم كه بايد براي 
آسيب هاي فضاي مجازي نيز تدبيري انديشيد. زارع پور با 
بيان اينكه ما مردم و به ويژه كودكان و نوجوانان را بي پناه 
در فضاي مجازي رها كرده ايم، گفت: بيش از ۱۵ سال است 
كه كش��ورهاي مختلف براي اين موضوع دغدغه دارند و 
نگران آس��يب كودكان از فضاي اينترنت هستند. در اين 
س��ال ها دو بار در اجالس جامعه اطالعاتي ژنو در نشست 
مربوط ب��ه صيانت از كودكان در محيط آنالين ش��ركت 
كردم و متوجه ش��دم كه دنيا براي اي��ن موضوع دغدغه 
دارد. وي ادامه داد: حتي گوگل در نسخه وب و اپليكيشن 
خود تنظيمات جست وجوي ايمن را مخصوص كودكان 
راه اندازي كرده تا محتواي نامناسب در اختيار كودكان قرار 
نگيرد. كشورهاي مختلف به پلتفرم ها اجبار كرده اند كه 
نرم افزارهاي كنترلي در اختيار والدين قرار دهند و به همين 
دليل است كه پلتفرم ها در زمان ايجاد، اطالعات شخصي 
فرد را دريافت مي كنند تا متناس��ب با سن وي، محتوا در 
اختيارش قرار دهند. اما ما در اين زمينه كوتاهي كرديم. 
ما در كشور فرهنگ سازي نكرديم و از اين بابت خانواده ها 
نگرانند. به همين دليل مطابق با تكليفي كه در مصوبه ۱۷ 
خرداد ش��وراي عالي فضاي مجازي به ما ابالغ شده است 
به زودي اپراتور اختصاصي كودكان و نوجوانان را در جهت 
ارايه محتواي سالم در فضاي مجازي راه اندازي مي كنيم. 



تعادل  |
در يك گزارش پژوهشي، دو سناريو بر اساس موفقيت 
يا شكست مذاكرات برجام به عنوان سناريوهاي مطرح 
صورت بندي ش��ده است. براس��اس سناريوي نخست، 
توافق سياس��ي وبازگش��ت طرفين به برج��ام؛ »رفع 
تحريم ها به صورت محدود و موقت«، طراحي شده كه 
راهبرد ضروري براي تحقق اين س��ناريو، تقويت توليد 
صنعتي فناورانه و بهبود جايگاه ايران در زنجيره ارزش 
جهاني است. كشورهاي در اولويت براي توانايي تامين 
فناوري هاي مورد نياز در صنايع هدف »آلمان، چين، هند، 
كره جنوبي و ژاپن« ذكر شده است. اما سناريوي دوم كه 
بر پايه افزايش محدوديت هاي بين المللي و فشارهاي 
ناشي از تحريم ها صورت بندي شده، راهبرد حاكم تامين 
نيازهاي اساسي مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي 
تضمين حداقل معيشت مردم و حفظ بنيه توليدي كشور 
است. كشورهاي تجاري داراي اولويت »چين، اوراسيا، 
تركيه، عراق، افغانستان و سوريه« معرفي شده اند. در 
اين سناريو تاكيد شده، اقتصاد ايران به لحاظ درآمدي 
در شرايط مطلوبي به سر نمي برد و بحران هايي از قبيل 
»كرونا، تورم و بيكاري« فشار زيادي بر ماليه دولت وارد 
كرده اند. به عالوه آنكه طرف مقابل منطقا بر اس��اس 
تجربيات دور پيش��ين تحريم ها، اين بار موثرتر عمل 
خواهد كرد. بنابراين در صورت عدم وجود برنامه هاي 
موثر براي مقابله با آثار تحريم، سازوكارهاي اقتصادي 
و انتظارات مردم مي تواند موجب »افزايش مداوم نرخ 
ارز، ن��رخ تورم، نرخ بيكاري و كس��ري بودجه و منفي 
شدن نرخ رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش محسوس 

رفاه مردم كشور« شود.

      اقتصاد ايران و راهبردهاي پسابرجامي
مركز پژوهش هاي اتاق ايران به عنوان نماينده بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي با توجه به آخرين تحوالت 
مرب��وط به مذاكرات برجام و با توجه به س��ناريوهاي 
محتمل در مورد آينده مذاكرات برجام، در گزارش��ي 
با عنوان »نقشه راه عملياتي براي توسعه فعاليت هاي 
تجاري و اقتصادي بين المللي«: سناريوهاي پسابرجام، 
يك برنامه عملياتي منسجم براي توسعه فعاليت هاي 
تجاري كشور در بازه زماني كوتاه مدت طراحي كرده 
است.  بر اس��اس آخرين گزارش وزارت خارجه ايران 
به مجلس ش��وراي اس��المي درباره اج��راي برجام، 
امري��كا پذيرفته اس��ت كه تمام��ي تحريم هاي ذكر 
شده در برجام؛ شامل تحريم هاي بخشي، موضوعي 
يا ش��خصي و نيز كليه تحريم هاي وضع شده بعدي 
كه مانع انتفاع ايران از آث��ار لغو تحريم هاي برجامي 
مي شوند، رفع خواهند شد. امريكا همچنين متعهد 
به ابطال شناسايي س��پاه پاسداران به عنوان سازمان 
تروريستي و همچنين لغو فرمان هاي اجرايي ترامپ 
خواهد بود. اين در حالي است كه در هفته هاي اخير، 
منتقدان داخلي دولت بايدن از احتمال تسليم شدن 
دولت بايدن در مقابل خواسته هاي ايران ابراز نگراني 
كرده اند. در اين راس��تا پيرو جلس��ات برگزار شده با 
متخصصان و كارشناس��ان حوزه هاي علوم سياسي 
و روابط بين الملل، دو س��ناريو كه بيشترين احتمال 
وقوع در ماه ه��اي پيش رو را دارند به قرار زير اس��ت: 
1. س��ناريوي اول: توافق سياسي و بازگشت طرفين 
 به برجام؛ رفع تحريم ها به ص��ورت محدود و موقت؛

 2. سناريوي دوم: افزايش محدوديت هاي بين المللي 
و فشارهاي ناشي از تحريم ها. اين سناريوها بر اساس 
نظر كارشناس��ان بيش��ترين احتمال وقوع را دارند. 
مرك��ز پژوهش هاي اتاق ايران بر اس��اس مطالعات و 
نظرسنجي از صاحبنظران اين حوزه، اقدام به تعيين 
راهبرد در حوزه تجارت بين الملل، اولويت بندي اقالم 
كااليي و در نهايت اولويت بندي ش��ركاي تجاري در 
هريك از س��ناريوهاي مورد اشاره كرده است. در اين 
گزارش همچنين قيد شده كه قضاوتي در مورد آنكه 
كداميك از سناريوهاي طراحي شده احتمال رخداد 
باالتري دارند، انجام نمي دهد. همچنين ذكر اين نكته 
ضروري اس��ت كه اين گزارش با اين فرض نوش��ته 
 FATF ش��ده كه در بلندمدت ايران از ليست سياه
خارج شود. اين مساله به قدري تعيين كننده است 
كه حتي در صورت رفع كام��ل تحريم ها، مي تواند 
محدوديت هاي بسيار جدي و مخرب براي تجارت 

خارجي ايران ايجاد كند.

     سناريوي اول
در اين س��ناريو، توافق سياس��ي و بازگشت طرفين 
به برجام )رفع تحريم ها به ص��ورت محدود وموقت( 
مبنا قرارگرفت��ه، كه با تكيه بر مصاحبه و مش��ورت 
 با متخصص��ان رواب��ط بين المل��ل در اي��ن زمينه، 
پيش بيني مي شود كه حتي در خوشبينانه ترين حالت 
و بازگشت طرفين به برجام نيز شاهد يك توافق جامع 
و گش��ايش هاي قابل مالحظه در مبادالت اقتصادي 
و بازرگاني در اي��ران نخواهيم بود. احيا يا عدم احياي 
برجام عامل تكوين بخش روابط ايران با امريكا و اروپا 
در كوتاه مدت و ميان مدت خواهد بود. در صورت احياي 
برجام رويكرد درگيرسازي ايران، مجددا در امريكا و 
اروپا تقويت خواهد ش��د و موضوع تغيير برخي مفاد 
برجام، مسائل منطقه اي و موشكي در دستور كار اروپا 

و امريكا قرار خواهد گرفت. 
در اين صورت، گشايش جدّي در روابط ايران با امريكا 
متصور نيس��ت و در عين حال، موانع جدّي بر سر راه 
تعامل اي��ران و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از تكرار 
تجربه ترامپ و تصويرس��ازي منفي از دولت جديد. 
در نتيجه كارشناس��ان معتقدن��د در بهترين حالت 
ش��اهد يك توافق محدود و موق��ت و صرفا در زمينه 
هس��تهاي خواهيم بود كه تنها امكان فروش نفت و 
انتقال درآمدهاي نفتي به داخل كشور را فراهم خواهد 
كرد ولي برچسب نااطميناني و پرريسك بودن اقتصاد 
ايران در فضاي بين المللي را تغيير نخواهد داد. بنابراين 
در اين دوره ش��اهد قراردادهاي بلندمدت خارجي و 
س��رمايه گذاري هاي قابل توجه توسط شركت هاي 

بزرگ و معتبر بين المللي نخواهيم بود. 
از طرفي، غرب و طيفي از كش��ورهاي منطقه به ويژه 
عربستان س��عودي و رژيم اش��غالگر قدس به آساني 
پذيراي بازگشت ايران به عنوان يك بازيگر كليدي به 
منطقه و بازيگري عادي با منابع قدرت فعلي به جامعه 
 جهاني نخواهند بود. در دهه هاي اخير مشروعيت زدايي 
از نقش ايران در منطقه، امنيتي سازي اين نقش و تالش 
براي تصويرسازي ايران به عنوان مساله اصلي منطقه 
همواره راهبرد اياالت متحده و موتلفين اين كش��ور 
در خاورميانه بوده است. اين راهبرد در فرداي برجام 

تغييرات اساسي نخواهد كرد. 
به ديگر س��خن توافق طرفين بر سر احياي برجام به 
معناي توافق آنها بر سر نظم منطقه اي در خاورميانه 
و نقش ايران نخواهد بود. از چهارنوع تحريم هايي كه 
عليه ايران اعمال ش��ده اس��ت، تحريم هاي مرتبط با 
برنامه هسته اي لغو يا تعليق خواهند شد، اما به احتمال 
زياد تحريم هاي حقوق بش��ري، مرتبط با تروريسم 
و فعاليت هاي موش��كي همچنان باقي خواهند ماند. 
افزون بر اين تحريم هايي كه از سوي كنگره امريكا وضع 
شده اند به صورت موقت و در بازه هاي زماني مشخص 
از سوي رييس جمهور اياالت متحده تعليق مي شوند. 
ب��ا وجود آنك��ه مهم ترين بخش تحريم ه��اي ايران، 
تحريم هاي مرتبط با برنامه هسته اي است، اما تداوم 
لغو اين بخش از تحريم ه��ا و عدم اعمال تحريم هاي 
بيش��تر، تابعي از توافق ايران و اياالت متحده و تابعي 
از سياس��ت قطبي ش��ده امريكا باقي خواهند ماند. 
بنابراين تحريم به عنوان نماد رقابت راهبردي ايران 
و اياالت متح��ده در صورت توافق جديد، به صورتي 
برگش��ت پذير كاهش خواهد يافت. با اين وجود و با 

در نظرداشتن محدوديت هاي مورد اشاره، اما ايران 
همچنان اين فرصت را خواهد داش��ت كه از منافذ و 
كانالهاي ارتباطي به وجود آمده در راس��تاي بهبود 

وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم بهره مند شود. 
در اين حالت ايران در موض��ع انتخاب قرار خواهد 
داشت و هدف گذاري تجارت خارجي ايران ميتواند 
از»اقدام��ات معطوف به بقا« به س��مت »اقدامات 
توس��عه اي« تغيير كن��د. اين تف��اوت، پيچيدگي 
طراحي سياس��ت هاي تجارت خارج��ي را افزايش 
خواهد داد. چارچوب پيشنهادي اين گزارش در اين 
قسمت مبتني بر دو هدف توس��عه پايدار و ارتقاي 

جايگاه ايران در زنجيره ارزش هاي جهاني است. 
توجه ب��ه اين نكته ضروري اس��ت ك��ه در صورت 
تحقق اين س��ناريو، آزادس��ازي منابع مالي بلوكه 
شده ايران و همچنين فروش نفت كشور، نقدينگي 
قابل مالحظه اي را در دسترس مديران كشور قرار 
خواهد داد. يك خطاي راهبردي در چنين شرايطي 
واردات بي رويه كاالهاي مصرفي و لوكس و پيگيري 
سياس��ت هاي ناپايدار عوامگرايانه و ايجاد رونق بي 
كيفي��ت و موقت��ي در عرصه نظ��ام تصميم گيري 
اقتصادي كشور است. اين مساله هم به لحاظ نظري 
و هم به لحاظ تجربه تاريخي كشور باعث آسيب هاي 

جدي به اقتصادي ملي خواهد شد. 

     اولويت ها در سناريوي اول
در اي��ن س��ناريو، فناوري ه��اي تولي��د در صنعت 
خودروسازي، فناوري هاي توليد در صنعت نساجي، 
فناوري هاي كشاورزي صنعتي، فناوري هاي توليد 
در صنايع پايين دستي پتروش��يمي، فناوري هاي 
تولي��د در صنعت داروس��ازي و فناوري هاي توليد 
در صنع��ت بازيافت، از جمله اق��الم كااليي داراي 
اولويت در اين سناريو است. همچنين كشورهايي 
كه توانايي تامين فناوري هاي مورد نياز در صنايع 
هدف ايران را دراين س��ناريو داشته باشند، شامل 
»چين، هن��د و آلمان. كره جنوبي و ژاپن« اس��ت. 
البته بايد توجه كرد، كره جنوبي و ژاپن به طور سنتي 
پيروي كامل از سياس��ت هاي بين المللي امريكا در 
عرصه سياسي از خود نشان داده اند، كه اين مساله 
با توجه به سابقه روابط ايران و امريكا بسيار مخاطره 
برانگيز است. لذا هم ايجاد تنوع شركاي تجاري در 
خصوص حوزه هاي همكاري با اين دو كش��ور بايد 
به طور ويژه مورد توجه قرار بگيرد و هم بايد به طور 
خاص در قراردادهاي دوجانبه با توجه به تحريم هاي 
يك جانبه امري��كا به مس��اله ضمانت هاي حقوقي 

اجراي تعهدات طرف مقابل توجه شود.
بر اساس اين گزارش، توجه به دو نكته درباره سناريوي 
اول ضروري اس��ت. اول اينكه به اعتقاد بس��ياري از 
كارشناس��ان روابط بين الملل و اقتص��ادي، حتي در 
صورت بازگش��ت امريكا به برجام، اي��ن توافق فاقد 
ويژگي هاي برجام اول خواهد بود و كشورها، بانك ها 
و ش��ركت هاي بزرگ بين المللي به آن اعتماد الزم را 
نخواهند داش��ت. لذا انتظار نمي رود مانند سال اول 
توافق برجام، صف ادام��ه داري براي ورود هيات هاي 
بازرگاني و حصول توافق هاي بزرگ تجاري و اقتصادي 
در كار باشد. حتي برخي به صورت بدبينانه عمر توافق 
جديد و محدود را هم فراتر از دو يا سه سال نمي دانند. 

نكته دوم اينكه مديريت منابع ارزي در اين س��ناريو 
داراي اهميت اس��ت و نبايد منابع آزاد ش��ده صرف 

واردات بي رويه كاالهاي مصرفي نهايي شود.

      سناريوي دوم واولويت ها 
افزاي��ش محدوديت ه��اي بين المللي و فش��ارهاي 
ناشي از تحريم ها، سناريوي دومي كه در اين پژوهش 
طراحي ش��ده، كه راهبرد »تامين نيازهاي اساس��ي 
مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان ب��راي تضمين 
حداقل معيشت مردم« و »حفظ بنيه توليدي كشوردر 
صورت عدم احياي برجام« دو گزينه متصور است. در 
اين سناريو، در حالت نخست، ايران بر اساس رويكرد 
بازدارندگي مشروع هسته اي، سياست گريز هسته اي 
صفر را در پيش خواهد گرفت و ممكن است در آستانه 
توانايي براي ساخت بمب هسته اي قرار گيرد. در اين 
حالت ايران با قطعنامه هاي تحريمي جديد ش��وراي 
امنيت و اتحاديه اروپا مواجه خواهد ش��د و دو گزينه 
اقدام نظام��ي و مذاكره در پيش خواهد بود. اما حالت 
دوم اين است كه ايران از برجام رسمًا خارج شود ولي در 
عمل برنامه هسته اي خود را كمابيش در سطح برجام 
نگه دارد. با اين رويكرد كه هم از برنامه هسته اي خود 
حساسيت زدايي كند، هم با خروج از برجام، زمينه طرح 
مطالبات جديد توسط امريكا را از بين ببرد. اين رويكرد 
فاقد عقالنيت راهبردي و مبتني بر نگاه نفي مذاكره 
با امريكاس��ت.  در هر دو گزينه مورد اشاره ايران بايد 
براي فشار تحريمي خود را آماده كند. در اين حالت به 
احتمال زياد، دوباره مشابه سال هاي پاياني دولت آقاي 
احمدي نژاد و قبل از برجام، تحريم هاي امريكا توسط 
قطعنامه هاي سازمان ملل همراهي و تقويت مي شوند. 
البته با اين فرق اساس��ي كه تحريم ه��اي اوايل دهه 
1390 بالفاصله بعد از يك دوره افزايش قابل مالحظه 
قيمت نفت و كسب درآمدهاي سرشار نفتي براي دولت 
بود كه به طور طبيعي توانايي اي��ران را براي مقابله با 
سياست هاي تحريمي افزايش مي داد، اما در حال حاضر 
اقتصاد ايران به لحاظ درآمدي در شرايط مطلوبي به سر 
نمي برد و بحران هايي از قبيل كرونا، تورم و بيكاري فشار 
زيادي بر ماليه دولت وارد كرده اند. به عالوه آنكه طرف 
مقابل منطقا بر اساس تجربيات دور پيشين تحريم ها، 

اين بار موثرتر عمل خواهد كرد.
 به طوركلي منطق تحريم هاي امريكا تالش براي انزواي 
مالي و تجاري با هدف ضربه زدن به توليد ملي و اقتصاد 
ايران است. تحريم هاي مزبور با كاهش صادرات نفت و 
اختالل در نقل و انتقاالت مالي خارجي، بيمه و حمل 
ونقل، به ص��ورت همزمان موجب كاهش درآمدهاي 
ارزي كشور، كاهش منابع دولت و كاهش توان واردات 
به ويژه كاالهاي واس��طه اي و سرمايه اي هم بر بخش 

اسمي و هم بخش حقيقي اقتصاد اثرگذار است.
 درص��ورت عدم وجود برنامه هاي موث��ر براي مقابله 
با آثار تحريم ها، س��ازوكارهاي اقتصادي و انتظارات 
مردم مي تواند موجب »افزايش م��داوم نرخ ارز، نرخ 
تورم، نرخ بيكاري و كس��ري بودجه و منفي ش��دن 
نرخ رشد اقتصادي و در نتيجه كاهش محسوس رفاه 
مردم كشور« شود. ريچارد نفيو يكي از طراحان اصلي 
تحريم ها عليه ايران در زمان رياست جمهوري اوباما 
در كتاب خود با عنوان »هنر تحريم ها، نگاهي از درون 
ميدان« به صراحت اعتراف مي كند كه »هدف از اعمال 
تحريم ها ايجاد سختي است يا به عبارت بهتر ايجاد درد 
و ناكامي، به نوعي كه كشور هدف تحريم ها، رفتار خود 
را تغيير دهد« )مركز پژوهش هاي مجلس، 1397( . 

بنابراين ضروري است كه سياست گذاران داخلي نيز 
به صورت علمي و مبتني بر برنامه مشخص، اقدامات 
مقتضي در صورت تحقق اين س��ناريو را پيش بيني 
نماين��د و به منظور افزايش ت��اب آوري اقتصاد ملي، 
آمادگي هاي الزم براي مقابله با محدوديت ها در حوزه 
تجارت كاال و خدمات در صورت تحقق اين سناريو را 
فراهم سازند. اقالم كااليي داراي اولويت در سناريوي 
دوم شامل تأمين كاالهاي اساسي كشاورزي و غذايي، 
تأمين فناوري وارداتي مورد نياز در صنعت برق كشور، 
تامين مواد دارويي ض��روري و واردات فناوري هاي 
توليد وكاالهاي واس��طه اي ضروري اقتصاد كش��ور 
عنوان شده اس��ت. طرف هاي تجاري داراي اولويت 
در سناريوي دوم كشورهاي »چين، اوراسيا، تركيه، 

عراق، افغانستان و سوريه« معرفي شده اند. 

رويداداخبار
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اثر تصميمات وزارت جهاد
در افزايش قيمت گوشت

ايلنا  | رييس شوراي تامين دام كشور معتقد است؛ 
تصميمات غيركارشناسي در وزارت جهاد كشاورزي 
و س��اير مجموعه هاي مرتبط با توليد دام، تاثير ۵0 تا 
۶0 درصدي در باال رفتن قيمت گوشت داشته است. 
منصور  پوريان با اشاره به شرايط بد اقتصادي دامداران 
اظهار كرد: چند دليل بر ايجاد ش��رايط بد اقتصادي 
دامداران موثر بوده كه از جمله آنها خشكسالي و گراني 
نهاده خوراك دام اس��ت.  وي ادامه داد: خشك شدن 
مراتع و نبود علف براي تعليف دام ها در پي خشكسالي 
از يك سو و كمبود و گراني نهاده خوراك دامي از سوي 
ديگر موجب شده به شكل كم سابقه اي شاهد شرايط 
بد اقتصادي در بخش پرواربندي كشور باشيم. به گفته 
وي؛ اما ش��ايد مهم ترين دليل ايجاد ش��رايط كنوني 
براي صنعت دامپروري كشور وعده هاي عمل نشده 
مسووالن باشد.  پوريان تصريح كرد: بيش از ۶ ميليون 
دام سبك مازاد در كشور وجود دارد، اما شاهد گراني 
گوشت قرمز براي مصرف كننده هستيم و دامداران نيز 
توان ادامه كار ندارد. رييس ش��وراي تامين دام كشور 
معتقد است؛ تصميمات غيركارشناس��ي در وزارت 
جهاد كشاورزي و ساير مجموعه هاي مرتبط با توليد 
دام، تاثير ۵0 تا ۶0 درصدي در باال رفتن قيمت گوشت 
داشته است. پوريان افزود: همچنين اين تصميمات 
در كاهش راندمان توليد و بي ثباتي در آن موثر بوده 
است. وي با توجه به شرايط كنوني صنعت دامپروري 
كشور پيش بيني كرد توان توليد در پاييز به كمترين 
ميزان كاهش يابد. پوريان يادآور شد: در ركود بازار 
مصرف و افزايش هزينه ها، توليد دام فصل هاي بهار و 

تابستان در واحدهاي دامداري مانده است.

صادرات فوالد به افغانستان
از سر گرفته شد

مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صمت گفت: صادرات 
به افغانستان به علت مشكالت سياسي كه در اين كشور 
به وجود آمد به مدت دوهفته متوقف شد و ماشين هاي 
حمل بار هم در گم��ركات مانده بودند، وضعيت خطر 
در اين كشور شديد بود و خود راننده ها هم اين ريسك 
را نمي كردند. ولي خوش��بختانه دوباره از سرگرفته و 
مشكل صادرات به اين كشور حل شد. سيف اهلل اميري 
در مورد وضعيت توليد فوالد در كشور اظهار كرد: مطابق 
سال هاي گذش��ته توليد و صادرات در حال انجام بود و 
مش��كل خاصي هم نبود و حتي توليد بسيار بيشتر از 
سال هاي گذشته بود اما با شرايطي كه با قطع برق براي 
واحدهاي فوالدي به وجود آمد توليد آنها كاهش يافت. 
ميزان كاهش 30 تا ۴0 درصد بوده . وي افزود: در سال 
99 حدود 29 ميليون تن توليد فوالد داشتيم كه اين 
رقم در ۵ ماهه سال 1۴00 به 10.۵ ميليون تن مي رسد 
كه به نظر چندان عقب نيستيم. در محصوالت فوالدي 
نيز در سال 99 حدود 20.7 ميليون تن توليد داشتيم 
كه در پنج ماهه 1۴00 به 9.7 تا 10 ميليون تن رسيده 
است. اميري در مورد ميزان صادرات محصوالت فوالدي 
كشور بيان كرد: ميزان صادرات محصوالت فوالدي در 
۴ ماهه امسال 11 ميليون و ۶30 هزار تن بوده كه 10۴ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را تجربه 
كرده اس��ت. همه محصوالت فوالدي به جز ورق سرد 
كه به علت مصرف داخلي 83 درصد منفي بود، از 2۴ تا 
1۶0 درصد رشد داشته اند. علت افزايش صادرات اين بود 
كه با قطعي برق بسياري از صنايعي كه از فوالد استفاده 
مي كردند با كاهش توليد مواجه بودند و فوالد در بورس 
به فروش نمي رفت و توليدكنندگان مجبور به صادرات 
محصوالتي كه در انبار داشتند شدند. وي همچنين با 
اشاره به ميزان خسارات واحدهاي توليدي از قطعي 
برق اظهار داشت: ميزان خسارت حاصل از قطعي 
ب��رق بر صنايع فوالدي هنوز به ما اعالم نش��ده، اما 
خس��ارت اين موضوع به صنايع سيمان به ازاي هر 
روز ۵2 ميليارد تومان بوده است. ميزان خسارت به 
صنايع فوالدي بسيار بيشتر از اين رقم است چراكه 
اگر ما 79 واحد س��يماني در كش��ور داريم ميزان 
واحدهاي فوالدي و زيرمجموعه آنها بسيار زياد است.

توليد به طور متوسط
 ۷۳ درصد گران شد

ايس�نا  | در بهار امس��ال توليد كنن��دگان بابت ارايه 
محصول و خدماتشان به طور ميانگين 73 درصد افزايش 
قيمت داده ان��د. مركز آمار ايران گزارش��ي از وضعيت 
تغييرات شاخص قيمت توليدكننده كل كشور در بهار 
امسال منتشر كرد. بر اساس اين گزارش تورم نقطه به 
نقطه توليد كننده )تغيير شاخص نسبت به فصل مشابه 
س��ال قبل( در بهار ١٤٠٠ به 73 درصد رس��يد كه در 
مقايسه با فصل قبل )٦٧.٥( ٥.٥ درصد افزايش داشته 
است. بر اين اس��اس، ميانگين قيمت دريافتي توسط 
توليدكنندگان به ازاي توليد كاالها و خدماتش��ان در 
داخل كش��ور، در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار 
پارس��ال ٧٣ درصد افزاي��ش دارد.  در ميان بخش هاي 
مختلف توليدي كمترين نرخ تورم مربوط به بخش توليد، 
انتقال و توزيع برق با ٣٢.١ درصد و بيشترين مربوط به 
بخش معدن ١٥٤.١ درصد است. اما تغييرات شاخص 
قيمت توليدكننده كل كشور نسبت به فصل قبل )تورم 
فصلي( در فصل بهار امسال به 10.1 درصد رسيد كه در 
مقايسه با همين اطالع در فص�ل قبل )٩.٨( سه درص�د 
افزايش داشته است. در اين فصل كمترين تورم فصلي 
توليدكننده مربوط به بخش توليد، انتقال و توزيع برق 
با ١.٣ درصد و بيشترين مرب�وط به بخش معدن با ٣٨.٧ 
درصد بوده است. همچنين تغييرات ميانگين شاخص 
كل قيمت توليدكننده در چهار فصل منتهي به فصل 
بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ۶0.۴ 
درصد رسيد كه نس��بت به فصل قبل )٤٦.٧( ١٣.٧ 
درصد افزايش داشته است.  در فصل مورد بررسي، در 
ميان بخش هاي اصلي توليدي در كش�ور، كم ترين تورم 
ساالنه مربوط به بخش خدمات ۴2 درصد و بيش ترين 

آن مربوط به بخش مع�دن با ١١٢.٣ درصد است.

 عوامل موثر بر افت صادرات
 به عراق

ف�ارس | عض��و هيأت رييس��ه اتاق مش��ترك 
بازرگاني ايران و عراق با اشاره به 20 عامل موثر بر 
كاهش صادرات ايران به عراق گفت: براي حفظ 
بازار عراق بايد خودمان را با شرايط تطبيق دهيم. 
سيد حميد حسيني گفت: ش��رايط صادرات به 
عراق در حال س��خت تر شدن است زيرا برخي از 
كاالهاي صادراتي ما به اين كشور نظير شيريني 
و شكالت، انواع نوشابه ها و بستني به توليد داخلي 
در اين كشور رس��يده است. لذا توليد بسياري از 
اقالم صادراتي ايران در عراق وحمايت هاي دولت 
عراق از توليد داخل و افزايش تعرفه هاي گمركي 
از عوامل كاهش صادرات ايران به عراق است. وي 
افزود: قطع صادرات برق و كاهش صادرات گاز و 
كاهش صادرات فرآورده هاي نفتي نيز سه عامل 

موثر ديگر بر كاهش صادرات به عراق است.
به گفته وي، اگر صادرات گاز س��ال گذشته كه به 
آمار صادراتي تيرماه امس��ال اضافه شد را از ميزان 
صادرات به عراق حذف كنيم، شرايط صادرات ما به 
عراق خيلي خوب نيست. ارزش صادرات ما به اين 
كشور در هر ماه به كمتر از ۵00 ميليون دالر رسيده 
است اين در حالي است كه در سال گذشته عليرغم 
مشكالت ناشي از كرونا و بسته شدن مرزهاي عربي 
در ماه هاي ابتدايي، به طور متوسط ميزان صادرات 
ايران به عراق در هر ماه حدود ۶00 ميليون دالر بود.

وي بيان كرد: اگرچه در سال جاري در مجموع آمار 
صادراتي نسبت به س��ال گذشته رشد دارد اما اين 
رشد به علت جبران افت صادرات در سال گذشته به 

دليل محدوديت هاي ناشي از كرونا است.
حس��يني گفت: در توس��عه روابط تجاري ترددها 
نقش بس��يار مهمي دارد زيرا با برقراري ارتباطات 
اعتماد تجار به يكديگر بيشتر مي شود و معامالت 
شكل مي گيرد در حالي كه به علت محدوديت هاي 
كرونايي اين رفت و آمدها كاهش يافته است. او افزود: 
برگزار نشدن نمايشگاه هاي اختصاصي و بين المللي، 
انفعال و كم كاري سازمان توسعه تجارت، بالتكليفي 
اتاق مشترك و توقف فعاليت هاي اتاق مشترك ايران 
و عراق، بازگش��ايي مرز عراق به عربستان، تسهيل 
ب��راي حضور اردن و مصر در ب��ازار عراق و پذيرش 
تعرفه ترجيحي، حذف ايران از بازار خدمات فني و 
مهندسي عراق به علت ناتواني در تامين ضمانتنامه 
بانكي جهت ش��ركت در مناقص��ات و عدم تمايل 
دولت جديد عراق به توسعه روابط اقتصادي با ايران 
از ديگر عوامل موثر بر كاهش صادرات ايران به عراق 
اس��ت. همچنين به گفته وي، نداشتن برندينگ و 
توليد كاال به برند شركت ايراني در عراق، نداشتن 
استراتژي صادراتي و فروش ريالي كاال، پايبند نبودن 
اتاق بازرگاني ايران به تعهداتش در زمينه بازاريابي و 
مشاوره بازرگاني، استفاده نشدن از ظرفيت ايرانيان 
مقيم در عراق وعراقي هاي مقيم ايران و دانشجويان 
عراقي و مبارزه با شبكه اجتماعي نرم، عدم حضور 
در بازار هدف و نداشتن نماينده و تبليغات و فقدان 
پيمان منطقه اي و توافقنامه تجاري با عراق از ديگر 

عوامل كاهش صادرات به عراق است.
براس��اس آمار گمرك صادرات ايران به عراق در 
مرداد ماه نس��بت به تيرم��اه 1۴00 از نظر وزني 
18 درصد و از نظر ارزشي نيز 27 درصد كاهش 
داشته است. به گفته حسيني رشد صادرات ايران 
به عراق در خردادماه نسبت به ارديبهشت امسال 
ناشي از افزودن ميزان صادرات سال گذشته گاز 

به عراق در آمار صادراتي بوده است.

2نمايشگاهعكسدرقالبابتكار
»شهروندديپلمات«درروسيهبرپاميشود

ماِه اصفهان در سن پترزبورگ
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
دو نمايش��گاه عكس اصفه��ان با عن��وان »اصفهان، 
ش��كوه معماري ايراني« و »اصفهان، مهد هم زيستي 
مسالمت آميز اديان« در قالب ابتكار »شهروند ديپلمات« 
اداره روابط بين الملل شهرداري اصفهان از فردا )دوشنبه( 
به ترتيب در كاخ موزه تزارها )كاخ كاترين( و موزه تاريخ 
اديان روسيه آغاز به كار مي كند و به مدت يك ماه داير 
خواهد بود. ابتكار »شهروند ديپلمات« كه از زمستان 99 
كليد خورد و به دنبال استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج 
از كشور براي تقويت تعامالت بين المللي اصفهان بود، 
اين دو رويداد ويژه را به پيشنهاد جمعي از دانشجويان 
ايراني مقيم مسكو و با همكاري اداره كل ارتباطات و  امور 
بين الملل شهرداري اصفهان، رايزني فرهنگي سفارت 
ايران در روس��يه، اداره كل ارتباطات فرهنگي سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اس��المي و وزارت فرهنگ روسيه 
در خواهرش��هر روسي اصفهان برپا مي كند. در هريك 
از اين دو نمايشگاه، 30 اثر )مجموعا ۶0( از آثار عكاسان 
اصفهاني براي بازديدكنندگان به نمايش درخواهد آمد. 
اين آثار پس از انتشار فراخوان و دريافت 3۶3 اثر از 2۶ 
عكاس، توسط هيات داوران انتخاب و براي شركت در اين 
نمايشگاه ها، به روسيه ارسال شد. گفتني است، كاخ موزه 
تزارها قصر امپراتوري قبلي روسيه و يكي از بزرگ ترين 
كاخ ها در مجاورت س��نت پترزبورگ است كه آن را 
مجلل ترين و با شكوه ترين بناي اين شهر مي نامند و 
يكي از آثار گردشگري خارق العاده دنياست كه پس 
از انقالب اكتبر به موزه تبديل شد و هرساله ميزبان 
شمار زيادي از گردشگراني است كه از سرتاسر جهان 
به روسيه مي آيند. همچنين، موزه تاريخ اديان در سن 
پترزبورگ، يكي از بزرگ ترين موزه ها با موضوعيت 
دين در جهان و تنها موزه اديان در روس��يه به شمار 
مي رود. اين موزه شامل مجموعه گسترده و متنوعي 
از دست ساز هاي تاريخي و فرهنگي از سراسر جهان 
و مليت ها از عربس��تان در ۶ هزار سال قبل از ميالد و 

مصر باستان گرفته تا اروپاي قرون وسطي مي شود.

دريكگزارشپژوهشي،راهبردهايپسابرجاميمعرفيشدهاست

وزيرصمتخبرداد

دو سناريوي تجاري با احتمال شكست برجام 

ورود كاالهاي مهم به سامانه جامع تجارت
وزير صمت با اشاره به تدوين برنامه هاي مرتبط با افزايش 
صادرات و تمركز بر نظام توزيع براي تنظيم بازار در گام 
اول، گفت كه سامانه جامع تجارت بايد تمام كاالهاي مهم 

را حداكثر تا آخر پاييز مورد پوشش قرار دهد.
به گزارش شاتا، سيدرضا فاطمي امين در نشست آغاز 
اج��راي برنامه هاي كوتاه مدت مرتبط ب��ا تنظيم بازار، 
صادرات، رفع موانع و پش��تيباني از توليد كه با حضور 
معاونان وزارتخانه و مديران مرتبط ستادي و سازمان هاي 
صمت اس��تاني )به ص��ورت ويدئو كنفران��س( برگزار 
ش��د، اظهار كرد: واحدهاي سازماني، دفاتر تخصصي و 
سازمان هاي صمت استاني بايد فرايندگرا باشند و تمام 
موضوعات و امورات كاري مرتبط با حوزه تخصصي خود 
را درون تشكيالت خود انجام دهند و دفاتر تخصصي در 
ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعاليت كارها را دنبال 
كنند. وي با اعالم اينكه هدف گذاري پنج ميليارد دالر 
افزايش صادراتي اين هفته سهميه بندي و به استان ها 
اب��الغ خواهد ش��د، گفت: همچنين موض��وع آمايش 

س��رزميني را نيز دنبال مي كنيم و تا پايان س��ال براي 
۴۵0 شهرستان نقشه راه، اهداف و اقدامات الزم تدوين 
خواهد شد. وزير صمت با يادآوري اينكه مطالعات و اسناد 
باالدستي عمدتًا بر لجستيك، آمار و جمعيت با رويكرد 
سرزميني تمركز داشته اس��ت، تأكيد كرد: در آمايش 
سرزميني ويژه وزارت صنعت، معدن تجارت مي خواهيم 
نگاشت يا نس��خه عملياتي براي هر شهرستان داشته 
باشيم كه مطالعات در اين راستا با ايجاد دبيرخانه مرتبط، 
زمان بن��دي الزم و منطقه بندي ويژه آغاز مي ش��ود. 
فاطمي امين همچنين اجراي برنامه هاي مرتبط با رشته 
فعاليت ها در حوزه هاي دفاتر تخصصي را جزو اولويت ها 
دانست كه در اين زمينه مطالعات زيادي انجام شده است 
و گفت: اعدادي كه در حوزه هاي مرتبط با توليد، صادرات، 
اشتغال و سرمايه گذاري و... بايد تحقق يابد و پروژه هايي 
 كه بايد انجام ش��ود در هر حوزه بايد مشخص شود و تا 

سه ماه ديگر برنامه تدوين و تفكيك شود.
وي در خصوص موضوعات مرتبط با تنظيم بازار نيز گفت: 

سامانه جامع تجارت بايدتمام كاالهاي مهم را حداكثر تا 
آخر پاييز مورد پوشش قرار دهد. در حوزه سيمان نيز كل 
محصول سيمان براي عرضه صحيح و جلوگيري از افزايش 
قيمت بايد به بورس بيايد، مصالح فروشان بزرگ نيز بايد در 

بورس خريد كنند و در سامانه افق، فاكتور بزنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت مصرف كنندگان س��يمان 
را ش��امل واحدهاي توليدي با م��واد اوليه مربوط به اين 
محصول، پروژه هاي بزرگ و خرده فروش��ي ها دانست و 
ادامه داد: در اولويت اول بايد خرده فروش��ان براي خريد 
وارد بورس كاال شوند. فاطمي امين در ادامه سخنان خود 
در خص��وص تنظيم بازار اضافه ك��رد: در وهله اول روي 
توزيع بايد متمركز شويم كه سامانه جامع تجارت در اين 
جهت يك گام اساس��ي است. همچنين فشار نقدينگي 
بر خرده فروش��ي با اصالح نظ��ام توزيع كاهش مي يابد، 
نقدينگي از عوامل بروز تورم اس��ت و تا زماني كه كنترل 
نشود بايد روي اصالح نظام توزيع متمركز شويم، البته اين 
موضوع بايد همگام با اصالح مولفه هاي اقتصاد كالن باشد.

وي در ادامه، اظهار كرد: مردم م��ا را در قالب يك دولت 
مي بينند و اين دولت بايد هماهنگ باشد، نبايد تقصيرهاي 
احتمال��ي را گردن ديگر نهادها انداخ��ت، اما بايد درون 
 خودمان مرزها را مش��خص نماييم. تعامل و هم افزايي

 بين بخش��ي ضرورت دارد و همه بايد در اين مسير گام 
بردارند. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به 
برنامه هاي رفع موانع و پش��تيباني از توليد، گفت: بايد 
خدماتي كه مشتريانش كس��ب و كارها هستند شكل 
بگيرد و كسب و كارها از آن استفاده كنند و ما فقط تنظيم 
كننده باشيم و تا دو ماه آينده اين خدمات را شكل بدهيم. 
وزير صمت همچنين گفت: به موازات اجراي برنامه هاي 
كوتاه مدت در ۶ ماهه دوم س��ال به تفكيك، مش��كالت 
واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و تجاري را احصاء و 
مشخص مي كنيم. استان ها روي واحدهاي تعطيل و نيمه 
تعطيل پايش سريع انجام دهند، واحدهاي تعطيل و راكد 
استان هاي سراسر كشور با محوريت اشتغال بيشتر بايد 

در دستور احياء و بازگشت به عرصه توليد قرار بگيرند.
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خبرروز

كرونا دفتر زندگي ۶۳۵ نفر ديگر را بست
بنا بر اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۶۳۵ نفر ديگر طي ۲۴ بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و همچنين 
تزريق واكسن در كشور از مرز ۳۰ ميليون دز گذشت. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۷ هزار و ۱۳۸ بيمار 
جديد مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه سه هزار و ۹۱۴ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 
كش��ور به ۵ ميليون و ۱۸۴ هزار و ۱۲۴ نفر و شمار قربانيان كرونا در كشور به ۱۱۱ هزار و ۸۹۲ نفر رسيد. تا كنون ۴ ميليون 
۴۲۲ هزار و ۷۴۰ نفر از بيماران، بهبود يافته و يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. در حال حاضر ۲۴۶ شهر كشور در وضعيت 

قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعيت نارنجي و ۵۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارد.

خبر

 فاجعه كمبود پرستار 
در پيك پنجم كرونا

معاون توسعه و مديريت منابع سازمان نظام پرستاري 
با اشاره به مهم ترين مشكالت پرستاران، كمبود نيرو 
را معضلي بسيار جدي خواند. حميدرضا عزيزي گفت: 
مهم ترين مشكل در پيك پنجم كرونا موضوع كمبود 
نيرو بود تا حدي كه از برخي استان ها و شهرستان ها 
گزارشاتي به دستمان مي رسيد كه ۲۵ بيمار را يك 
پرس��تار مديريت مي كند و اين ش��رايط اصال خوب 
نيست. او با اشاره به معضل كمبود نيروي پرستاري 
در كشور، افزود: متاس��فانه در حدود ۴ سال گذشته 
وزارت بهداشت جذب نيروي مناسبي نداشته است و 
تنها در مقاطع كوتاه و تعداد كم جذب صورت گرفته 
است كه در برابر ميزان خروجي ناشي از بازنشستگي، 
استعالجي ها، مهاجرت و... بسيار ناچيز بوده است. در 
حال حاضر تعداد پرستار نسبت به تخت بيمارستاني 
در كشور در بدترين حالت و حدود ۰.۸ به ازاي هر تخت 
است. اين عدد در شهرهاي محروم نظير زاهدان و... به 
۰.۵ رس��يده است كه يك فاجعه خواهد بود. عزيزي 
گفت: استاندارد موجوِد نس��بت پرستار به تخت در 
برخي نقاط دنيا ۴ پرستار به ازاي يك تخت است. ما در 
پايين ترين حد استاندارد ۲.۵ پرستار به ازاي هر تخت 
را در نظر گرفتيم كه حتي به اين عدد هم نرسيديم. 
او افزود: اهمال كاري كه مس��ووالن وزارت بهداشت 
داشتند سبب شد تا نسبت پرس��تار به تخت روزبه 
روز كمتر ش��ود و متاسفانه موضوعي كه اخيرا باعث 
گاليه پرستاران شد و نامه اي هم به همان دليل براي 
معاونت درمان وزارت بهداشت ارسال كردند اين بود 
كه وزارت بهداشت به جاي آنكه بيايد مشكل كمبود 
نيرو را اساسي و ريشه اي حل كند آمدند بخش نامه اي 
اعالم كردند كه به كارگيري دانشجويان و گروه هايي 
مثل مامايي، اتاق عمل و... به جاي پرستار را مشروعيت 
دادند كه اين از جهتي مخالف مسائل قانوني است و از 
جهتي ديگر درحالي مي خواهند مشكل كمبود نيروي 
پرستاري را حل كنند كه همكاران ساير بخش ها هم 
به مقدار نياز نيست. او با بيان اينكه عدم جذب پرستار 
در س��اليان گذشته آس��يب زيادي به نظام سالمت 
وارد كرده اس��ت، اظهار كرد: يكي از مشكالت اصلي 
ك��ه در پيك پنجم كرونا ب��ا آن مواجه بوديم همين 
موضوع كمبود نيرو بود تا حدي كه از برخي استان ها 
و شهرستان ها گزارشاتي به دستمان مي رسيد كه ۲۵ 
بيمار را يك پرستار مديريت مي كند و اين شرايط اصال 
خوب نيست. اين موضوع به كالنشهرها هم رسيده 
اس��ت و در همين تهران در برخي بخش ها ۱۵ بيمار 
بد حال توسط يك پرستار رسيدگي مي شدند و اين 
فاجعه است. مسووالن سال گذشته قول هايي براي 
استخدام دادند كه وزارت بهداشت در اوج بي تدبيري 
علي رغم برگزاري آزم��ون آن هم در حالي كه در ۶ يا 
۷ ماه اخير بدترين شرايط جنگي با كرونا را داشتيم و 
ركوردهاي ابتال و مرگ و مير شكسته شد، حتي يك 

نفر را از آن تعداد به سيستم تزريق نكرده است.

گليماندگار| 
نزديك به دو س��ال اس��ت كه كرونا در 
اي��ران تا توانس��ته قرباني گرفت��ه و در 
اين بين مس��ووالن هم تا توانس��ته اند، وعده و وعيد 
داده اند. اين روزها در حالي كه بيش��تر كش��ورها به 
واسطه واكسيناسيون سراس��ري توانسته اند تا حد 
زيادي بر اين بيماري فائ��ق بيايند، ايران هنوز يكي 
از آلوده ترين كش��ورهاي جهان به كرونا ش��ناخته 
مي شود. واكسيناس��يون همچنان با استانداردهاي 
جهاني فاصله دارد و مرگ هم ه��ر روز جان بيش از 
۶۰۰ هموطن ما را مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه 
متخصصان حوزه بهداشت و درمان از احتمال فراگير 
ش��دن موج ششم در كش��ور خبر مي دهند و آمدن 
ويروس الندا به ايران و از س��وي ديگر وزير تازه از راه 
رسيده بهداشت و درمان اين قول را به مردم داده كه 
واكسيناس��يون تا بهمن ماه به پايان مي رسد! سوال 
اينجاست كه واقعا در اين مدت زمان جز كادر درمان 
ك��ه از جان خود مايه گذاش��تند و در اين راه بيش از 
۱۰۰ قرباني هم دادند، مسووالن چه كار خاصي براي 
كنترل بيماري در كشور انجام داده اند. صف هاي شلوغ 
واكسيناسيون خود نمونه بارز عدم برنامه ريزي دقيق 
و مدون در اين رابطه است. اينكه طي روزهاي گذشته 
ناگهان واكسن سينوفارم ناياب شد و بسياري از مراكز 
واكسيناسيون اعالم كردند كه تنها واكسن بركت براي 
تزريق دارند، اگر نش��ان از بي توجهي و بي برنامگي 

مسووالن نيست نشان از چه چيزي مي تواند باشد. 
حت��ي خبرنگاران هم اين روزها ب��راي دريافت دوز 
دوم واكسن با مشكالت زيادي مواجه شدند، اينكه 
اكثر مراكز از تزري��ق دوز دوم به خبرنگاران امتناع 
مي كردند و آنها را به يك مركز خاص ارجاع مي دادند 
و البته آن مركز خاص هم فقط واكسن بركت داشت 
و كساني كه دوز اول را س��ينوفارم يا آسترازنكا زده 
بودند سرگردان بين مراكز واكسيناسيون مي گشتند. 

       معيشت، سالمت هر يك قرباني ديگري
در اين شرايط حرف زدن از كنترل بيماري در حالي 
كه روزانه بيش از ۶۰۰ نفر در كش��ور جان خود را از 

دست مي دهند، كمي غير واقعي به نظر مي رسد. از 
سوي ديگر در تمام اين مدت تعطيلي هايي كه از سوي 
دولت اعالم شد هيچ كدام به معناي الك داون واقعي 
نبود و طبعا اثر چندان موثري هم در كنترل بيماري 
نداشت. خيابان ها همچنان شلوع است، وسايل نقليه 
عمومي همچنان در حال حركت هستند و در هيچ 
كدام آنها فاصله گذاري اجتماعي رعايت نمي شود. 
رعايت تمامي پروتكل ها به ماسك زدن خالصه شده 
كه البته آن هم براي خيل��ي از مردم ديگر غير قابل 
تحمل است و از زدن ماسك هم خودداري مي كنند. به 
اين ترتيب هيچ نمي توان مطمئن بود كرونا چه زماني 
ممكن است در ايران از بين برود و تا كي ما بايد شاهد 
قرباني شدن هر روزه هموطنان خود باشيم. مردم هم از 
لحاظ روحي و هم از لحاظ جسمي در شرايط سخت و 
بدي به سر مي برند، فشارهاي اقتصادي هم باعث شده 
تا ديگر كسي حتي به فكر حفظ سالمتي و جانش هم 
نباشد. تورم افسارگس��يخته حتي با روي كار آمدن 
دولت جديد هم كنترل نشد. اينكه رييس جمهور تازه 
مي گويد از نظر كاالهاي اساس��ي در كشور مشكلي 
نداريم، درست است، اما بايد اين سوال را مطرح كرد 
كه مشكل مردم براي تهيه اين اقالم را چه كسي بايد 
رفع كند. وقتي هر روز ت��وان خريد همين كاالهاي 
اساسي را از دست مي دهند و سفره هايشان كوچك تر 
و كوچك تر مي شود، حتي اگر در كشور فراواني هم 
باشد باز به كار نمي آيد. اين روزها مردم سالمت خود 
را قرباني معيشتشان مي كنند چرا كه سالمت در سايه 

گرسنگي و فقر چندان هم قابل باور نيست.

       هيچ اطميناني به روند كاهشي بيماري 
در كشور نيست

رييس مركز تحقيقات ويرس شناسي دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهشتي با بيان اينكه هيچ اطميناني 
به روند كاهشي فعلي بيماري در كشور وجود ندارد، 
گف��ت: واقعيت اين اس��ت كه اكنون اصال ش��رايط 
مناسبي نداريم؛ هرچقدر گردش ويروس را كاهش 
دهيم، ب��ه تبع آن مرگ هم كاهش مي يابد. بنابراين 
بايد چرخش ويروس را بشكنيم تا تعداد موارد مثبت 

و در نتيجه مرگ و مير كاهش يابد. دكتر عليرضا ناجي 
درباره روند كرونا در كشور، افزود: با توجه به اينكه كار 
خاصي در كشور براي مديريت بيماري انجام نشد، در 
حال حاضر در اكثر اس��تان ها بيماري بر اساس روند 
طبيعي خودش پيش مي رود و به نظر مي آيد كه در 
حال كاهش از قله بيماري اس��ت. البته چند استان 
كشور هنوز كاهشي نشده اند و رو به افزايش هستند.

       روند كاهشي »غيرقابل اطمينان« بيماري 
در كشور

او با بيان اينكه هيچ اطميناني به اين روند كاهش��ي 
وجود ن��دارد، گفت: چراكه ما همچنان هر روز تعداد 
بااليي موارد مثبت داري��م و در عين حال با توجه به 
شرايطي كه داريم كه ويروس در حال چرخش است، 
خطر ورود واريانت هاي جديد و گردش آنها بس��يار 
زياداست. بر همين اس��اس است كه به شخصه فكر 
مي كنم دولت بايد بسيار سريع تر وارد موضوع شود 
و س��ريع تر اقدامات غيردرماني مناسب و همچنين 
واكسيناسيون سريع اقدام كند كه البته خوشبختانه 
خبرهاي خيلي خوبي در زمينه واكسيناسيون اعالم 
شده و چندين محموله وارد شده و قرار است ادامه يابد.

      لزوم افزايش تست هاي شناسايي كرونا 
در كشور

ناجي تاكيد كرد: در عين حال در كنار اين موضوع بايد 
اقدامات غير درماني مان را بسيار قوي كنيم. زيرا در غير 
اين صورت اتفاقات بدي در كشور رخ دهد. اقدامات 
غي��ر درماني هم اقدامات متعددي اس��ت. به عنوان 
مثال يكي از اين اقدامات افزايش تعداد تس��ت هاي 
شناسايي است. ما در ايران يك زماني به انجام ۱۲۰ 
هزار تست در روز هم رسيديم. در حالي كه اكنون اين 
ميزان تست انجام نمي شود. مزيت انجام تست باال، 
شناسايي زودهنگام و امكان كنترل است. با توجه به 
شيوع روزانه  و تعداد باالي موارد مثبت روزانه اي كه 
داريم، حداقل در ايران بايد روزانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار 
تس��ت انجام دهيم تا بتوانيم همه موارد را به صورت 
وسيع شناسايي كنيم. وقتي موارد مثبت و موارد در 

تماس با افراد مثبت شناس��ايي مي شوند، مي توانيم 
اقدام مناس��ب انجام دهيم. يعني اين افراد را ايزوله 
و قرنطينه كرده، درمان و در صورت لزوم بس��تري 
كنيم كه باعث مي ش��ود اين اف��راد در جامعه راه 

نيفتند و ويروس را به ديگران منتقل نكنند.

      موارد مثبت بيماري
 بايد واقعي و به شدت كاهش يابد

او گفت: يكي ديگر از اقدام��ات غيردرماني آموزش 
مردم اس��ت. اكنون دوباره مقداري تاب آوري  مردم 
بيش��تر ش��ده و دارند رعايت مي كنند، اما همچنان 
عده اي هستند كه رعايت نمي كنند. مهماني مي روند، 
مهماني مي دهند، مسافرت مي روند و ... كه بايد جلوي 
اين موارد گرفته شود. بر اساس اطالعاتي كه هست 
بايد ش��هرهايمان را در صورت خيز بيماري س��ريعا 
ببنديم، سكون ايجاد كنيم تا چرخه روزانه ۳۰ تا ۴۰ 
هزار موارد مثبتي كه داري��م مي بينيم، به زير ۵ تا ۶ 
هزار نفر كاهش يابد. بايد توجه كرد تا زماني كه موارد 
مثبت روزانه مان را به صورت واقعي به اين عدد كاهش 
ندهيم، اتفاق مثبتي در زمينه بيماري در كشور رخ 

نمي دهد. ما بايد اين اقدامات را انجام دهيم.

      زنجيره ُپرچرخش ويروس را بشكنيم
ناجي تاكيد كرد: در عين حال اكنون در يك بحران قرار 
داريم. ما اين اقدامات غير درماني و تصميمات به موقع 
را بايد بس��يار زودتر از اين ها اتخاذ كنيم و اجازه ندهيم 
كه كشور وارد بحران شود. با اين حال اكنون هم بايد اين 
اقدامات را انجام داده و جدي بگيريم تا سريع تر زنجيره پر 
چرخش ويروس را بشكنيم. واقعيت اين است كه اكنون 
اصال شرايط مناسبي نداريم. ما هرچقدر گردش ويروس 
را كاهش دهيم، به تبع آن مرگ هم كاهش مي يابد. وقتي 
روزانه اين تعداد باال موارد مثبت داريم و تعداد زيادي از 
آنها در بيمارستان بستري مي شوند و عده اي هم در اي 
سي يو بستري مي شوند، مرگ و مر هم باال خواهد بود. 
بنابراين بايد چرخش ويروس را بش��كنيم تا تعداد 

موارد مثبت و در نتيجه مرگ و مير كاهش يابد.

     ۲۰   تا ۳۰ درصد سالمندان
 هنوز واكسن نزده اند

ناج��ي گفت: دوما باي��د واكسيناس��يون را افزايش 
دهي��م و گروه هاي خطرم��ان را هم س��ريعا تحت 
پوش��ش واكسيناس��يون بريم. اكنون نزديك ۲۰ تا 
۳۰ درصد از افراد سالمندمان هنوز واكسن نزده اند، 

برخي از سالمندان نيز ممكن است واكسني را تزريق 
كرده باشند كه خيلي تاثير نداش��ته باشد، بايد هم 
لكه گيري هاي واكسيناسيون را انجام دهيم و هم با 
دوزهاي سوم و بوستر براي افرادي كه سن باال دارند 
يا خطرات خاص و افزايش ريسك دارند و همچنين 
براي كادر درمان تاثير واكسن را در اين افراد افزايش 
دهيم و بايد اين اتفاق انجام شود. در اين صورت هم 
موارد بيماري كاهش مي يابد و هم موارد مرگ و مير.

      لزوم افزايش پايش ژنتيكي ويروس 
با توجه به واريانت هاي جديد

او درباره ميزان احتمال بروز پيك ششم در كشور، 
گفت: بايد نس��بت به اين موضوع حساس باشيم، 
اطالعات را كس��ب كنيم و به موقع اقدام كنيم. در 
عين حال با توجه به واريانت هاي جديد بايد پايش 
ژنتيكي مان را افزايش دهيم. اين موضوع بس��يار 
مهم است. در واقع شناس��ايي به موقع واريانت ها 
يكي از عوامل بسيار مهم در پيش بيني ها و اقدامات 
غير درماني است. بايد در اين زمينه هوشيار باشيم 
و با نظارت و پايش و اقدام��ات غيردرماني از بروز 

پيك جديد در كشور پيشگيري كنيم.

گزارش

كنترلكرونادراينشرايطمفهوميندارد

سالمت و معيشت در قربانگاه فقر

رويخطخبر

دستمزد»مرخصيزايمان«ماهيانهپرداختميشود
به منظور بهينه س��ازي فرايندها با رويكرد كاهش 
مراجع��ات، افزايش رضايتمندي بيمه ش��دگان و 
تسريع و تس��هيل در ارايه خدمات غيرحضوري، 
در بخشنامه اي از س��وي معاونت بيمه اي سازمان 
تامين اجتماعي، پرداخت ماهانه غرامت دستمزد 
ايام بارداري )مرخصي زايمان( به تمامي واحدهاي 
اجرايي اين س��ازمان ابالغ شد. در بخشنامه صادر 
شده از سوي مهرداد قريب، معاون بيمه اي سازمان 
تامين اجتماعي، مقرر ش��د واحدهاي اجرايي اين 
س��ازمان پس از ارايه درخواس��ت و ارسال مدارك 
دريافت كمك بارداري )مرخصي زايمان( از سوي 
بيمه ش��ده و به محض ارس��ال ليس��ت حق بيمه 
مربوط��ه با رعايت ضوابط مقرر در بن��د ۹ ماده ۲ و 

ماده۶۷ قانون تامين اجتماعي نس��بت به صدور 
س��ند پرداخت مرخصي زايمان به صورت ماهانه 
اقدام و اين فرايند را تا پايان مدت مرخصي زايمان 
ادامه داده و از موكول كردن پرداخت تعهد مذكور 

به اتمام دوره مرخصي زايمان خودداري كنند.

دستگيري۶٠١سارقومالخردرپايتخت
فرمانده انتظامي پايتخت از دس��تگيري ۶٠١ سارق و 
مالخر در طرح رعد پايتخت خبر داد. س��ردار حسين 
رحيمي گفت: اخيرا گشت هاي ١١٠ را دو برابر كرديم كه 
بتوانيم به خواسته هاي مردم پاسخ دهيم. او ادامه داد: با 
تالش همكارانم ٢۵۴ حكم قضايي اجرا و به ٧۴٠ پرونده 
سرقت رسيدگي شد. ۶٠١ سارق، مالخر، زورگير، سارق 
به عنف و سارق منزل دستگير شدند كه در مجموع بالغ 
بر ١۴۶٢ فقره سرقت در اين مرحله كشف شد. فرمانده 
انتظامي پايتخت با بيان اينكه ۴٢ گروه به صورت باندي 
فعاليت مي كردند، گفت: بالغ بر ١۶ ميليارد تومان از اموال 
مسروقه در اين مرحله از طرح كشف شده است. او افزود: 
يكي از اقداماتي كه در اين دوره دنبال شد نفوذ به مراكز 
اراذل و اوباش و پاتوق سارقان و... بود كه به ۵٩ محل 
تجمع سارقان هجوم برده شد و ٢٣ پاتوق مالخران 

شناسايي شد. ١٣ مركز اراذل و اوباش نيز مورد ضربه 
 پليس پيش��گيري قرار گرف��ت و ١١٣ مركز تجمع

 خرده فروش��ان مواد مخدر نيز كشف شد. ٢۴ نفر از 
اراذل و اوباش س��طح يك و دو و س��ه در اين مرحله 
دستگير شدند. همچنين پنج قبضه سالح جنگي و 

۶۴ سالح سرد نيز در اين مرحله كشف شد. 

كمبوددارويقارچسياهبهعلتمصرفباال
بنا به گفته مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو داروي قارچ س��ياه به اين علت كه مصرفش 
باال رفت دچار كمبود شد. حيدر محمدي در واكنش 
به برخي اظهارات مبني بر اينكه كمبود دارو و سرم به 
دليل عدم مجوز ترخيص اق��الم دارويي در انبارهاي 
گمرك از سوي اين سازمان بوده است، گفت: اقالم مورد 
بحث موجود در گمرك، اقالمي است كه مجوز وزارت 
بهداشت را ندارد و البته ما هم نمي دانيم كه چه اقالمي 
در گمرك است فقط مي دانيم اقالمي كه در گمرك 
رس��وب كرده، مجوز وزارت بهداشت را ندارد و تاكيد 
مي كنم، ه��ر اقالمي كه از ما مجوز مي گيرد ترخيص 
مي شود. او در پاسخ به اين سوال كه به چه علت وزارت 
بهداش��ت به اين حجم از مواد اوليه دارو مجوز نداده 
اس��ت، تاكيد كرد: وزارت بهداش��ت نمي داند، اساسا 
چه چيزي در گمرك است. اصال چه كسي مي گويد، 
اقالمي كه در گمرك است، بايد مورد تاييد ما باشد و 
اساسا دارو باشد؟ آمار اقالمي كه در گمرك هست را 

وزارت بهداشت، جهاد كشاورزي و وزارت صمت ندارند. 
محمدي گفت: مشكل گمرك اين است كه هركسي 
هر چيزي را مي تواند بي��اورد و در انبار بگذارد و بعد از 
آن تازه دنبال مجوز مي رود. اين مي شود كه كاال در 
گمرك رسوب مي كند. اين رويه مشكل دارد و بايد 
اول مجوزش را از وزارتخانه هاي مربوطه كسب كنند 
و بعد وارد كنند. اگر در ورودي گمرك را ببندند كه 
هركس هرچه مي خواه��د وارد نكند، اين اتفاقات 

نمي افتد. اين مساله ربطي به كمبود دارو ندارد. 

رويداد

س��خنگوي س��ازمان غ��ذا و دارو درب��اره ترخي��ص 
رمديسيورهاي فاسد از گمرك توضيحاتي را ارايه كرد. 
اختالف سازمان غذا و دارو و گمرك بر سر محموله هاي 
رمدسيور و سرم هاي وارداتي در دوهفته اخير جنجال 
زيادي برانگيخت و چنان باال گرفت كه س��ازمان غذا و 
دارو نهايتا به سازمان بازرسي كشور از گمرك شكايت 
كرد. روز هفتم شهريورماه، محمدرضا شانه ساز، رياست 
سازمان غذا و دارو در نامه اي به سازمان بازرسي كل كشور، 
گمرك را به صدور غيرقانوني مجوز ورود داروي غيرمجاز 
رمديسيور هندي و سرم غيرمجاز از كشور تركيه متهم 
كرد. شانه ساز در اين نامه به اين مساله معترض شده بود 
كه چرا با وجود آنكه گمرك اجازه ندارد مجوز ورود داروي 
غيرمجاز وزارت بهداش��ت را صادر كند، اما معاون فني 
گمرك در رسانه هاي عمومي بر ترخيص شدن اين داروها 
اصرار مي كند و ترخيص كردن اين داروهاي فاقد مجوز 
سالمت شهروندان را به خطر خواهد انداخت. نامه اي كه 
پاسخ گمرك به شانه س��از را درپي داشت. اين درحالي 
است كه به گفته معاون فني گمرك در تاريخ يكم شهريور 
ماه، س��ازمان غذا و دارو دوباره دس��تور ترخيص همان 
سرم هاي دپو شده در گمرك را صادر كرده است. نهايتا 
اما با وجود اين مساله و همانطور كه اشاره شد، شانه ساز 
در طي نامه مذكور به سازمان بازرسي، بابت ورود غيرمجاز 
اين سرم ها از گمرك شكايت كرد. حال سوال اين است كه 
چرا سازمان غذا و دارو دستور ترخيص ۱۳ تن رمدسيور 
مذكور را پيش از اين صادر كرده بود و با وجود ممنوعيت 
قبلي ترخيص سرم وارداتي از يك شركت، دوباره اجازه 

ترخيص آن از سوي سازمان غذا و دارو داده شده است.

      ريكاِل داروهاي ترخيصي از گمرك
سخنگوي سازمان غذا و دارو ا درباره ماجراي ترخيص 

۱۳ تن رمديسيورهاي فاسد از گمرك گفت: اين مطلب 
درست نيست، مطالب عنوان شده ناشي از اين است كه 
دوستان از ريكال دارو و شرايط و فرآيند آن اطالعي ندارند 
و طبيعي است كه اطالعي هم نداشته باشند. اگر اجازه 
بدهند هر دس��تگاهي كارويژه و كار تخصصي خودش 
را انجام دهد مش��كلي در اين زمينه نخواهد بود و روح و 
روان مردم و افكار عمومي هم از اين رفت و برگشت هاي 
بي حاصل آزرده نخواهد شد. كيانوش جهانپور افزود: يك 
فرآورده دارويي از يك برند، ممكن است سال ها در بازار 
مصرف شود. يا وارد كشور شود و هر زمان هم ممكن است 
بنا بر هر شبهه اي ريكال و جمع آوري شود. در اين پروسه، 
يك يا چند بچ و سري ساخت مشخص ريكال مي شوند. 
بعد از ريكال و جمع آوري يا توقيف محموله، بررسي ها 
انجام مي شود و چه بسا مجددا همان سري ساخت 
با احراز عدم مشكل و رفع شبهه در مورد سالمت و 
ايمني كاال ي��ا GMP خطوط توليدي و… مجددا 

وارد بازار شود و مجوز مصرف آن صادر شود.

     »ريكال« 
يك فرآيند مشخص و كامال تخصصي است

جهانپور در ادامه گفت: ريكال يك فرآيند مشخص 
كام��ال تخصصي در حوزه ماموريت س��ازمان غذا و 
داروست. نه ريكال و نه تاييد و مجوز احتمالي بعد از 
آن، به معناي تصميمات ضد و نقيض نيست، بلكه 
دقيقا اقدامي استاندارد در راستاي احراز سالمت و 
ايمني يك فرآورده دارويي اس��ت و اين روند نشانه 
دقت و جديت س��ازمان غ��ذا و دارو و هر رگوالتور 

دارويي در صدور مجوز ورود يا مصرف دارو است.
او افزود: شبهه عموما در يك سري ساخت يا چند سري 
س��اخت از يك دارو اس��ت. اين دارو ريكال، جمع آوري 

و مجددا بررسي مي ش��ود، در صورت بالاشكال بودن 
مجددا مجوز صادر مي شود. تقريبا هر هفته يك مورد 
ريكال و مواردي از اين دس��ت در كشور هست و اين 
لزوما به معناي مشكل دار بودن همه فرآورده ها يا همه 

بچ هاي توليدي آن فرآورده يا شركت خاصي نيست.

      تنظيم كننده بازار دارو
 سازمان غذا و داروست

او در واكنش به مساله ديگر مطرح شده مبني بر عدم 
صدور مجوز ترخيص محموله سرم وارداتي از سوي يك 
شركت و درخواست سفارش واردات همان برند سرم به 
شركتي ديگر در بازه زماني تقريبا همزمان، گفت: براي 
هر دارو به همه شركت هاي واردكننده مجوز ورود داده 
نمي شود و مجوز عام واردات نيست. مجوز فوريتي به 
يك ش��ركت و براي تنظيم بازار داده شده است و اين 
به معناي مجوز ورود آن دارو از س��وي بقيه شركت ها 
نيس��ت. محموله دارويي كه فرآيند سفارش و صدور 
مجوز واردات را دريافت نكرده و اساسا ثبت سفارش 
نشده و مجوزي براي ورود يا ورود فوريتي آن توسط از 
سازمان غذا و دارو داده نشده است، قاعدتا قابل ترخيص 

نيست و مجوز ترخيص آن داده نخواهد شد.
او در ادامه گفت: تنظيم كننده بازار دارو، سازمان غذا و 
داروست. هر محموله جهت ورود بايد در تمام مراحل 
مجوز اين سازمان را داشته باشد. مجوز ورود يك محموله 
براي يك شركت براي سايرين مجوز تلقي نخواهد شد و 
تشخيص موضوع با سازمان غذا و داروست. شرح وظايف 
و مسووليت سازمان ها در قانون مشخص شده است و اگر 
در اين زمينه دقت شود مشكلي نخواهد بود. هر اقدامي 
بايد در چارچوب مقررات و آيين نامه هاي موجود باشد و 

در مراعات قانون استثنا و بهانه اي وجود ندارد.
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