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سرمايه امريكايي

هرج ومرج در ايستگاه های قطار و احتمال حمله سايبری

رونق بورس در راه است
در واپس��ين س��ال هاي قرن 
نوزده��م و اوايل قرن بيس��تم 
اياالت متح��د امريكا از جهت 
سازماندهي و شاكله حكومتي 
به شكلي درآمده بود كه امروز 
مي  بينيم. پيداي��ش ايالت  ها 
كامل ش��ده بود و ملت نوپديد 
امريكا در سراس��ر اين كشور 
مستقر شده بودند. آن سال  ها ديگر بر كسي پوشيده نبود 
كه امريكا يك قدرت بزرگ جهاني است و با بررسي آمار 
توليدات صنعتي و شاخص  هاي كالن مي شد حدس زد 
آينده از آن امريكا خواهد بود. در ميان همه بحث ها درباره 
امريكا مهم ترين پرسش بايد اين مي بود كه چه چيز امريكا 
را چنين نيرومند كرده است؟ قطعا عوامل گسترده اي در 
اين قدرت  گيري نقش داشت، اما مي  توان اين پرسش را 
چنين مطرح كرد: تعيي��ن  كننده ترين عامل در تبديل 
امريكا به قدرت اول اقتصادي، نظامي، فرهنگي و... جهان 
چه بود؟ در ۱۶۰۶ نخستين انگليسي ها روانه امريكا شدند و 
با بدبختي فراوان چند دهكده ساختند. امريكا تا دهه ۱۷۸۰ 
مستعمره انگلستان بود و در نيمه اول قرن نوزدهم جايگاهي 
در معادالت جهاني نداشت. پس چطور ناگهان كشوري با 
اين ش��رايط چنين جايگاهي را در جهان به دست آورد؟ 
وقتي ايران صفويه شانه  به  شانه امپراتوري عثماني قدرت 
مسلط غرب آسيا بود و عثماني تن و بدن اروپايي ها را چند 
سال يك بار مي  لرزاند، كشوري به اسم امريكا اساسا وجود 
نداشت. اگر داشتن وسعت سرزميني مالك است، روس  ها 
از ديرباز پهناور ترين قلمرو را داش��تند و از جهت منابع از 
امريكا سرتر بودند. وقتي پتر كبير در نيمه قرن هجدهم 
روسيه را متحول مي كرد، امريكا مستعمره اي در گوشه اي 
از قلمروي بريتانيا بود. وقتي بريتانيا امپراتوري بيكراني از 
استراليا و هند تا آفريقاي جنوبي و شمال آفريقا در اختيار 
داشت...  ادامه در صفحه 3

به دنبال اختالل در سيستم های کامپيوتری شرکت 
راه آهن برنامه صدها قطار مسافربری به تعويق افتاده يا 
لغو شد. اختالل سراسری در ساعات اخير در ورودی ها 
و خروجی ها، مراکز خريد بليت، خدمات الکترونيک 
باری و مسافری و سايت شرکت راه آهن رخ داده است .

روی تابل��وی اعالن برنامه قطاره��ای راه آهن تهران 
نوشته: »تاخير زياد به دنبال حمالت سايبری«.

قطار ها طبق برنامه اعزام می شوند
روابط عمومی شرکت راه آهن به اطالع به دنبال انتشار 
خبری مبنی بر اخت��الل در حرکت قطارها به اطالع 
مي رساند برنامه حرکت قطار ها در اتوماسيون داخلی 
کشور است و مشکلی برای تردد قطار های مسافری و 
باری وجود ندارد. در حال حاضر حرکت قطار ها طبق 

روال و برنامه قبلی در حال انجام است و مشکلی در سير 
و ايمنی قطار ها وجود ندارد. اختالل در حوزه بازرگانی 
بوده و تاثيری بر سير قطار نداشته و قطار ها طبق برنامه، 

اعزام می شوند.

ارزش معامالت بورس در س��ه 
ماه نخست سال با افت زيادي 
همراه شد و به دليل هيجانات 
ايجاد شده در معامالت بورس 
چندان ش��اهد ورود نقدينگي 
به اين بازار نبوديم، اين روند تا 
انتهاي خرداد ماه در بازار ادامه دار 
بود و ورود نقدينگي از س��وي 
سهامداران حقيقي به اين بازار صورت نگرفت اما از ابتداي 
تير ماه با توجه به افزايش ورود نقدينگي حقيقي ها به بازار و 
بازگشت رشد به معامالت بورس بخشي از افت بازار جبران 
ش��د. خردادماه ورود نقدينگي هوشمند تا حدود زيادي 
بهبود يافت و معام��الت بازار با توجه به ورود نقدينگي در 
سهام ارزنده به سمت واقعيت پيش رفت كه صورت هاي 
مالي در روند معامالت شركت ها تاثيرگذار بودند و ديگر 
اخبار منفي و شايعات نتوانستند روند معامالت سهام اين 
شركت ها را تحت تأثير خود قرار دهند. به عقيده بنده بازار از 
اوايل خرداد ماه روند منطقي خود را پيدا كرد و از تير ماه وارد 
مدار صعودي شد اما سهامداران نبايد در معامالت بازار سهام 
در انتظار حركت هاي عجيب مانند سال گذشته باشند. 
هميشه پس از انتخابات رياست جمهوري ايران آرامشي در 
بازار حاكم مي شود و اين آرامش در بازار خود را به صورت 
ورود ش��اخص بورس به مدار صعودي نشان خواهد داد. با 
توجه به وضعيت نقدينگي در كشور به نظر مي رسد كه بازار 
تا پايان سال با ميانگين نرخ دالر ٢٥ هزار تومان حدود ٢٠ 
درصد رشد كند، اما اگر عاملي در كشور ايجاد شود كه منجر 
به رش��د دوباره نرخ دالر در بازار شود به طور حتم به لحاظ 
تورمي بر معامالت بورس اثرگذار خواهد بود. اگر مذاكرات 
به نتيجه مثبت برسد نخستين تأثير خود را در سهام گروه 
خودرو و بانكي ها مي گذارد، بعدازآن هم اين اثر مثبت به 
ساير گروه ها ورود مي كند و به مرور شاهد رشد معامالت اثر 
گروه ها در بازار خواهيم بود.   ادامه در صفحه 5

محمدرضا قاسميمهدي تديني

 حذف ماليات از اصل طال از ۶ ماه پس از ابالغ
 الزم االجراست

 مركز آمار و اطالعات راهبردي
 وزارت تعاون پيش بيني كرد

 »تعادل« تاثير تسلط طالبان  بر گذرگاه هاي
 مرزي با ايران را بررسي مي كند

  دورنماي تجارت در شرق
  سرنوشت صادرات به افغانستان

  سخنگوي گمرك ايران  از تجار خواست
 فعال به مرز دوغارون مراجعه نكنند

 ماليات خريد طال 
حذف شد

صفحه 3     صفحه 2    

 پيش بيني نرخ تورم
 تا پايان ۱۴۰۰

 طالبانيسم
 و اقتصاد

زهرا سليماني| در ش��رايطي كه موضوع پيش روي 
طالبان در افغانستان هر روز ابعاد و زواياي بيشتري پيدا 
مي كند و تحليلگران تالش مي كنند تا ابعاد سياس��ي، 
اجتماعي، نظامي و... تحوالت اين كشور را ارزيابي كنند، 
به نظر مي رسد مهم ترين دستور كار طالبان براي تثبيت 
حضورشان در افغانستان تسلط بر گلوگاه هاي اقتصادي 
و بازرگاني در مناطق مرزي است. بعد از تسلط نيروهاي 
طالبان بر گذرگاه هايي در مرز تاجيكستان و ازبكستان، 
خبرگزاري ايرنا عصر روز پنجشنبه )۱۷ تير( خبر داد كه 
نيروهاي طالبان گمرك اسالم  قلعه در مرز هرات با ايران 
را به تصرف خود در آورده  اند. ساعاتي بعد از انتشار اين 
خبر و در شرايطي كه فعاالن اقتصادي و رسانه ها به دنبال 
تاثير اين تحركات بر مناسبات اقتصادي ايران و افغانستان 
بودند، مس��ووالن گمرك ايران خبر دادند كه به دليل 
تحوالت اخير در افغانستان، تجارت ايران با اين كشور 
در مرز »دوغارون« و »ماهيرود« متوقف ش��ده اس��ت. 
روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران، گفته كه از عصر 
پنجشنبه و »متاثر از تحوالت صورت گرفته در افغانستان 
در اسالم  قلعه واليت هرات در نزديك مرز مقابل دوغارون 
خراس��ان رضوي و بندر ابونصر فراه��ي در واليت فراه 
افغانس��تان در مقابل مرز ماهيرود در خراسان جنوبي، 
روند تجارت كش��ور با افغانستان متوقف شد.« لطيفي 
از تجار و بازرگانان خواسته اس��ت تا »اطالع ثانوي« از 
ارسال محموله هاي تجاري خود به مرزهاي »دوغارون« 
و »ماهي��رود« خودداري كنند. با اعالم متوقف ش��دن 
داد و ستد با افغانستان اما بسياري از فعاالن اقتصادي و 
بازرگانان ايراني به دنبال روشن شدن چشم انداز پيش 
روي فعاليت هاي اقتصادي ميان دو كشور پس از تحوالت 
سياسي اخير در افغانستان هستند. براساس گزارش هاي 
اعالم شده از سوي گمرك ايران ميزان صادرات ايران به 
افغانستان اعداد و ارقامي حول و حوش 4 ميليارد دالر را 
در بر مي گيرد و از سوي ديگر افغانستان نيز بين 5۰ تا 
۶۰ ميليون دالر صادرات به ايران دارد. فرش ماشيني، 
مواد غذايي، كفش و محصوالت چرمي بيشترين اقالم 
صادراتي ايران را به افغانستان تشكيل مي دهد. براساس 
اعالم س��خنگوي كمرگ در حال حاضر مرز كيلك در 
اس��تان سيستان و بلوچس��تان براي تداوم صادرات به 
افغانستان باز اس��ت و بازرگانان ايراني از طريق اين مرز 
مي توانند اقالم موردنظر خود را وارد افغانس��تان كنند. 
ايران و افغانستان ۳ گمرك مرزي با يكديگر دارند كه بنا 
به برخي گزارش ها هم اكنون ۲ گمرك مرزي به دست 

نيروهاي طالبان افتاده است.

  تبعات خروج امريكا از افغانستان
بعد از خروج رسمي اياالت متحده و كشورهاي اروپايي 
از افغانستان و مشخص ش��دن برنامه امريكا براي عدم 
ارسال نيروي به افغانستان، طالبان با سرعت بيشتري 
در حال گس��ترش دامنه نفوذ خود در افغانستان است. 
ديروز جو بايدن، رييس جمهوري اياالت متحده در پاسخ 
به منتقدانش براي ترك افغانس��تان و تبعات خروج از 
افغانستان براي مردم اين كشور گفت: »بگذاريد از آنهايي 
كه مي خواهند ما در افغانستان بمانيم سوال كنم چند 
نفر ديگر، چند هزار دختر و پسر امريكايي ديگر را بايد به 

خطر بيندازيم؟ آيا دختر و پسر خودتان را مي فرستيد؟ 
پس از ۲۰ سال، يك تريليون دالر صرف آموزش و تجهيز 
صدها هزار نيروي امنيتي و دفاعي افغانستان شد. ۲44۸ 
امريكايي كشته و ۷۲۲۰نفر ديگر زخمي شدند.« بايدن 
در ادامه تاكيد كرد: »نس��ل ديگري از امريكايي ها را به 
جنگ افغانستان نمي فرستم آن هم بدون انتظار منطقي 
براي دستيابي به نتيجه متفاوت.« از سوي ديگر بعد از 
بي نتيجه بودن مذاكرات گروه هاي مختلف افغانستاني از 
روزهاي پاياني هفته مذاكراتي در تهران ميان گروه هاي 
مختلف اثرگذار در صحنه افغانستان در جريان است كه 
اين گفت وگوها با استقبال كشورهاي امريكا و اروپا مواجه 
شده است. در نشست تهران كه بعد از شكست جلسات، 
دوحه، مسكو و... برگزار شد، هيات هاي نمايندگي افغان 
در بيانيه پاياني نشس��ت كه در ۶ بند تنظيم ش��ده، از 
اقدام ايران در برگزاري نشس��ت تهران تشكر كرده اند. 
امضاكنندگان اين بيانيه در بند پاياني نوشته اند: »هر دو 
جانب حمالتي را كه خانه هاي مردم، ادارات، مساجد و 
بيمارستان ها را هدف قرار داده و باعث تلفات مي گردند 
و همچنان تخريب موسسات عمومي را به  شدت محكوم 
كرده و خواستار مجازات عامالن آن مي گردند.« بسياري 
از تحليلگران اين نوع تحركات اياالت متحده در رها كردن 
متحدانش در نقاط مختلف جهان را مسبوق به سابقه 
ارزيابي كردند و بخش قابل توجهي از تحوالت اين كشور 

را ناشي از رفتارهاي امريكا ارزيابي كردند. 

  واكنش امريكا به ميزباني ايران 
بعد از به بن بست رسيدن نشست هاي مختلف بين المللي 
با موضوع افغانستان به نظر مي رسد نشست تهران كه 
با هدف گفت وگو مي��ان گروه هاي مختلف اثرگذار در 
اين كشور بر پا شده است، نشانه هاي روشني از توفيق 
را همراه خود دارد. نشستي كه از عصر روز چهارشنبه 
با صحبت ه��اي ظريف آغاز ش��د و ب��ا گفت وگوهاي 
نماين��دگان مقامات دولتي افغانس��تان و نمايندگان 
طالبان ادامه پيدا كرد. ظريف با انتشار توييتي كه حاوي 
عكس هايي از اين ديدار بود، نوش��ت: ميزبان نشستي 
مهم در زماني حساس و با حضور هيات هاي عاليرتبه 
افغانستاني بودم. امروز مردم افغانستان مي توانند بدون 
مداخل��ه و تحميل خارجي ب��راي آينده خود تصميم 
بگيرند. ايران همراه با كش��ورهاي منطقه پش��تيبان 
كوشش رهبران افغانستان در مس��ير صلح، آرامش و 
پيشرفت براي همه مردم افغانستان است. از سوي ديگر 
اما، ند پرايس، س��خنگوي وزارت امور خارجه امريكا با 
استقبال ضمني از اقدام ايران در ميزباني نشست بين  
گروه هاي افغاني گفت: »همس��ايگان افغانستان بايد 
نقشي س��ازنده ايفا كنند. آنچه ايران با ميزباني چنين 
نشس��تي مي خواهد انجام دهد، مي تواند واقعا سازنده 
باشد. بايد نتيجه را در آينده ديد.« او با يادآوري مذاكرات 
دوحه، پايتخت قطر و در تهران افزود: »اين چيزي است 
كه ما هميشه درباره همسايگان افغانستان و كشورهاي 
منطقه گفته ايم. آنها هم سهمي در آينده افغانستان دارند 
و بايد از نفوذش��ان در مسيري مثبت و براي حمايت از 
صلح استفاده كنند.« پرايس درباره درگيري هاي اخير 
نيز گفت: »هر دولتي كه با زور س��الح در افغانستان به 

قدرت برسد، مشروعيت و حمايت نخواهد داشت، نه از 
طرف جامعه بين الملل و نه از طرف مردم افغانستان.«

در همين خصوص فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق 
ارتش در بازديد از مرزهاي شرقي كشور و مرز دوغارون 
در شهرس��تان تايباد گفت: نيروهاي زميني ارتش در 
قالب تيپ هاي متحرك هجومي در سراسر نوار مرزي 
شمال شرق و شرق كشور مستقر هستند و با همه قوا در 
حال پاسداري از مرزهاي ايران اسالمي هستند و جاي 
هيچ گونه نگراني نيست. به گزارش روابط عمومي قرارگاه 
منطقه شمال ش��رق ارتش، سرتيپ رضا آذريان تاكيد 
كرد: مردم عزيز مطمئن باشند با كوچك ترين تهديدي 
ما با قدرت از مرزها دفاع خواهيم كرد و اجازه نخواهيم 
داد كمترين خللي در امنيت پايدار مرزهاي جمهوري 

اسالمي ايران ايجاد شود. 

  افزايش دامنه هاي صادرات به افغانستان 
هر چند در ساعات ابتدايي انتشار خبر تسلط طالبان بر 
گذرگاه مرزي اسالم قلعه از سوي مقامات گمرك ايران 
اعالم ش��د كه روند تجارت در اين نقطه مرزي متوقف 
شده اما ارزيابي هاي تحليلي نشان مي دهد كه حضور 
طالبان باعث كاهش روند تجارت دو كشور نخواهد شد. 
روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك ايران در گفت وگو 

با خبرنگاران با اشاره به اينكه بخش هايي از افغانستان 
دراختي��ار طالبان قرار گرفته اس��ت، گفت: »تجارت 
ايران با افغانستان، سال گذشته نيز كه برخي واليات 
افغانستان درگيري هايي بين دولت مركزي و گروه هاي 
مختلف از جمله طالبان داشتند و از كنترل دولت قانوني 
كابل خارج مي ش��دند هم نس��بت به سال ۹۸ نه تنها 
كاهش نداشت بلكه با افزايش اندكي نيز همراه بود. اين 
درحالي است كه به  واسطه محدوديت هاي ناشي از كرونا 
و آتش  سوزي در گمرك اسالم  قلعه انتظار مي رفت كه با 
كاهش ميزان تجارت روبه رو باشيم. با اين حال، براساس 
آمار سه  ماهه تجارت ايران، كماكان افغانستان در ليست 
پنج شريك تجاري اول ايران قرار دارد و سال گذشته 
با اين كش��ور دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون دالر صادرات 
داشتيم.« دبير ش��وراي اطالع رساني گمرك در ادامه 
با نگاهي به آمار سه ماهه امسال و سال گذشته افزود: 
»صادرات ايران به افغانستان در سه  ماهه نخست سال 
۹۹، يك ميليون و 4۷۲هزار تن به ارزش 4۹5 ميليون 
دالر بود. اين آمار در س��ه  ماهه نخست سال جاري به 
يك ميليون و ۳۸۶ هزار تن به ارزش 5۷۰ ميليون دالر 
رسيد كه نشان مي دهد باوجود كاهش 5درصدي وزني 

با افزايش ۱5درصدي در ارزش روبه رو بوديم.«
 ادامه در صفحه 5

مشكالت سهام عدالت براي مردم تمامي ندارد!

 گروهي از فعاالن صنعت هوايي 
چالش ها و چشم اندازهاي اين صنعت را گوشزد كردند

رقيه ندايي| از شب يكشنبه واريز مرحله دوم سود 
س��هام عدالت آغازشده و اغلب دريافت كنندگان اين 
سود نسبت به مبلغ و زمان واريز آن ناراضي هستند. 
بر اساس اطالعيه شركت سپرده گذاري مركزي تمام 
سود سهام عدالت در اين مرحله هم واريز نشد و به دليل 
كوتاهي دو شركت مخابرات ايران و گروه مپنا همچنان 
۱۰ درصد از سود سهامداران عدالت در دست اين دو 
شركت باقي مانده است. مبلغ ۷۰ و خرده اي هزارتومان 

سود سهام عدالت، اغلب سهامداران را به پاي اعتراض 
كشانده و بسياري از اين افراد مي گويند كه اين مبلغ 
سود نيس��ت، حتي پول يك وعده غذايي هم نيست، 
ش��ايد مس��ووالن مربوطه ميزان تورم و گراني ها در 
كشور را نديده اند و اين سود را داده اند. اين صحبت ها 
و واكنش س��هامداران نش��ان مي دهد كه مسووالن 
اقتصادي دولت دوازدهم نتوانسته اند رضايت مردم را 
صفحه 4 را بخوانيد جلب كنند و ... 

گ�روه راه و شهرس�ازي| در حال��ي ك��ه كمتر از 
دو م��اه تا پاي��ان فعاليت دولت دوازدهم باقي اس��ت، 
شامگاه چهارش��نبه، خبر عزل تورج دهقاني زنگنه از 
رياست سازمان هواپيمايي كشوري و انتصاب سياوش 
اميرمكري، به عنوان سرپرس��ت اين سازمان از سوي 
محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي منتشر شد. اگر 
چه دليل اين جابه جايي به صورت رس��مي از س��وي 
وزارت راه و شهرس��ازي اعالم نش��ده است، اما برخي 

رس��انه هاي اصولگرا در اين باره گمانه زني كرده و اين 
مساله را به مسائل سياسي مرتبط با كابينه سيزدهم 
ارتباط داده اند. در اين ميان، شنيده شده است كه عزل 
نا بهنگام دهقاني زنگنه در هفته هاي پاياني كار دولت 
دوازدهم به دليل وجود برخي ابهامات و اتهامات مالي 
بوده اس��ت. در اين حال، گروهي متشكل از ۱۷ نفر از 
فعاالن صنعت هوايي، اين تغيير را فرصتي براي طرح 
صفحه 5 را بخوانيد ديدگاه ها، چالش ها و...  

سود سهام عدالت 
آب رفت

نامه سرگشاده به سرپرست جديد 
سازمان هواپيمايي

بع��د از تس��لط طالب��ان 
ب��ر گذرگاه ه��اي مرزي 
و بازرگان��ي ب��ا اي��ران كه 
بعد از تس��لط اي��ن گروه 
ب��ر گذرگاه ه��اي مرزي 
ن  چ��و يي  ها ر كش��و
تاجيكس��تان و ازبكستان 
صورت گرفت؛ بسياري به 
دنبال يافتن تصويري از دورنماي مناسبات ارتباطي 
و اقتصادي ميان دو كش��ور هستند. به هر حال ايران 
س��االنه صادراتي ح��ول و حوش 4ميلي��ارد دالر به 
افغانستان دارد، ضمن اينكه بخشي از نيازهاي مصرفي 
مردم در هرات و ساير بخش هاي افغانستان از طريق 
محص��والت توليد ش��ده در ايران تامين مي ش��ود، 
بنابراين تداوم رويكردهاي تجاري و بازرگاني براي هر 
دو كشور اهميت ويژه اي دارد. نكته اي كه در خصوص 
مساله اي ذيل عنوان طالبانيس��م در افغانستان و در 
سطح منطقه مطرح شده اس��ت، واجد يك شكل و 
ش��مايل خاص نيس��ت. افراد و جريانات مختلفي با 
رويكردها و ديدگاه هاي متفاوتي اين روزها زير پرچم 
طالبان فعاليت مي كنند كه بررسي جامع در خصوص 
تحركات اين گروه ها براي كشوري مانند ايران ضروري 
است. واقع آن است مش��كالتي كه امروز در مناطق 
مختلف افغانس��تان ايجاد ش��ده بر آم��ده از رويكرد 
اشتباهي است كه اياالت متحده طي بيش از ۲ دهه 
گذشته در اين كشور ايجاد كرده است. از همان ابتداي 
اشغال افغانستان توسط امريكا مشخص بود كه اين 
كشور كمكي به بهبود وضعيت كلي مردم افغانستان 
نخواهد كرد. فعاليت گروه هايي كه اين روزها با عنوان 
طالبان در صحنه عمومي افغانستان فعاليت مي كنند، 
ابهامات فراواني دارد، بس��ياري معتقدند كه بخشي 
از طيف هاي طالبان به دنبال تحقق منافع امريكا در 
منطقه هستند و تالش مي كنند تا اهداف كالن اياالت 
متحده را پيگيري كنند. در حال حاضر ظرفيت هاي 
نظامي امريكا در افغانستان به نوعي در اختيار طالبان 
قرار گرفته تا از اين ظرفيت ها براي تسلط بر مناطق 
مختلف افغانستان استفاده كنند. بعد از مذاكراتي كه 
ميان امريكا و طالبان در سال گذشته صورت گرفت، 
هيچ اطالعات جامع و مشخصي در خصوص محتواي 

اين مذاكرات اطالع رس��اني نشد و مشخص نشد دو 
طر ف در توافقات خود چه گزاره هايي را مد نظر قرار 
داده اند. بنابراين كشورهايي مانند ايران و پاكستان بايد 
مراقب برنامه ريزي هاي امريكا براي خسارت وارد كردن 
از طريق گروه هاي نيابتي باشند. اما پرسشي كه با اين 
مقدمات ممكن است در ميان فعاالن اقصادي شكل 
بگيرد آن است كه چش��م انداز پيش روي مناسبات 
اقتصادي و بازرگاني ميان ايران و افغانس��تان بعد از 
تحوالت سياسي و نظامي اخير چه سمت و سويي پيدا 
خواهد كرد؟ واقع آن است كه مناسبات ارتباطي ايران 
و افغانستان با توجه به ويژگي هاي تاريخي و اقليمي از 
چنان درجه اهميتي برخوردار است كه هيچ قدرتي 
قادر به قطع اين مناسبات ارتباطي ريشه دار نيست. 
بر خالف اياالت متحده كه بعد از اش��غال افغانستان 
خسارت هاي فراواني را در اين كشور ايجاد كرد، ايران 
همواره تالش كرده تا مبتني بر نيازهاي مردم مسلمان 
افغانستان، مناسبات ارتباطي دو كشور را ساماندهي 
كند. اين در حالي است كه امريكا طي ۲دهه اخير در 
بهبود شاخص هاي توليد و صنعت افغانستان هيچ گام 
روبه جلويي را برنداشته است. با نگاهي به پروژه هاي 
مشتركي كه در بخش هاي مختلف اقتصادي و رفاهي 
ميان دو كشور جريان دارد، متوجه خواهيم شد كه ايران 
همواره به نزديك تر كردن مناسبات توليدي و صنعتي 
اين كشور بوده است. بخشي از ظرفيت هايي كه در حوزه 
راه سازي و بهبود شبكه هاي حمل و نقل افغانستان به 
وجود آمده ناشي از تالش هايي است كه ايران در قالب 
پروژه هاي مشترك با افغانستان عملياتي كرده است. 
بنابراين تسلط طالبان يا هر گروه ديگري قادر نيست 
اين ظرفيت هاي اقتصادي و بازرگاني ميان دو كشور را 
خدشه دار سازد. معتقدم كه روابط اقتصادي ميان تجار 
ايراني و افغان طي سال هاي پيش رو همچنان در مسير 
بهبود حركت خواهد كرد و حجم پروژه هاي اقتصادي 
ميان دو كش��ور افزايش پيدا مي كنند. چرا كه روابط 
ميان مردم ايران و افغانستان روابطي ريشه دار، تاريخي 
و بلندمدت است و تحوالت سياسي و اجتماعي گذرا 
قادر نخواهد بود اين مناسبات ريشه دار را با خطر مواجه 
كند. ايران همواره تالش كرده تا مردم افغانستان مهارت 
و توانايي الزم براي بهبود وضعيت خود را پيدا كنند و در 

اين زمينه از هيچ تالشي فروگذار نبوده است.

ريشه هاي تجارت با افغانستان
يادداشت  - 1

سيد وحيد ظهوري 



تعادل |
مركز آمار و اطالعات راهب��ردي وزارت تعاون، نرخ 
 ت��ورم س��اليانه در ماه هاي مختلف س��ال ۱۴۰۰ را 
پي��ش بيني كرده اس��ت. اين مرك��ز مطالعاتي، در 
ارديبهشت ماه پيش بيني كرده بود كه رقم ۴۱.۲ درصد 
كه تقريبا با ۰.۲ درصد اختالف محقق شد. همچنين 
 در خردادم��اه نيز نرخ تورم س��اليانه ۴۳.۴ درصد را 
پيش بيني كرد كه رقم ۴۳ درصد محقق شد. براساس 
پيش بيني اين مركز، نرخ تورم در س��ه ماه تابستان 
نزديك به ۴۵ درصد اعالم شده كه به ترتيب در تير، 
مرداد و شهريور برابر ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد باشد. 
همچنين براساس پيش بيني اين مركز نرخ تورم از 
اول پاييز روند نزولي خواهد داشت و در آذرماه ۳۸.۲ 
درصد برسد. همچنين اين افت نرخ تورم در سه ماه 
پاياني سال ۱۴۰۰ براساس پيش بيني اين مركز نه 
تنها ادامه خواهد داشت بلكه به كمترين رقم از ابتداي 
سال خواهد رسيد. به اين صورت كه در دي ماه ۳۵.۶ 
درصد، بهمن ماه ۳۲.۷ درصد و در آخرين ماه س��ال 

نيز برابر ۲۹.۸ درصد برسد.

     وضعيت نرخ تورم در ۲۰ سال گذشته
در عصر حاضر، رفاه اجتماعي همواره به عنوان يكي از 
اصلي ترين دغدغه هاي دولت ها و سياست گذاران بوده 
اس��ت و همواره تالش كردند با تدوين سياست هاي 
مختلف در راستاي افزايش رفاه اجتماعي گام بردارند. 
اما بايد توجه داش��ت كه تورم ب��ا افزايش قيمت ها، 
برخالف سياست هاي فقرزدايي قدرت خريد مردم را 
كاهش مي دهد و رفاه آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. 
بررس��ي داده هاي آماري نش��ان مي دهد كه از دهه 
۱۳۸۰ تا كنون نرخ تورم تك رقمي فقط طي دو سال 
پياپي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ثبت شده است. افزايش تورم 
در موج اول س��ال ۱۳۸۷ را مي توان حاصل افزايش 
نقدينگي در اقتصاد كش��ور دانس��ت. م��وج دوم در 
سال هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را بايد به دور اول تحريم ها 

مرتبط دانست.
طبق آخرين داده هاي آماري؟ نرخ تورم روس��تايي 
طي سال هاي ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ و نيز سال هاي ۱۳۹۵ 
تا ۹۹ از نرخ تورم ش��هري پيش��ي گرفته كه به نظر 
مي رسد به دليل وابس��ته بودن روستاها به شهرها و 
افزايش شدت آن در ش��رايط تورم خاص است و در 
نتيجه تاثير تورم در سال هاي مذكور بر خانوارهاي 

روستايي بيشتر بوده است. 
داده هاي ارايه شده از سوي اين مركز نشان مي دهد 

كه در مناطق شهري، گروه »مسكن، آب، برق، گاز و 
سوخت ها« داراي بيشترين وزن بوده، در حالي كه در 
مناطق روستايي گروه »خوراكي ها و آشاميدني ها« 
بيشترين وزن در س��بد خانوار را به خود اختصاص 
داده اس��ت. بنابراين هرگونه تغيي��ر قيمت در اين 
بخش ها اثرات متفاوتي بر خانواردهاي روس��تايي و 

شهري دارد.
ارزيابي ها همچنين حاكي از اين اس��ت كه افزايش 
هزينه هاي حمل و نقل )به واس��طه افزايش قيمت 
سوخت، افزايش قيمت قطعات خودرو و غيره( به طور 
غيرمستقيم بر افزايش قيمت ها در مناطق روستايي 
اثر بيشتري دارد. تحليل داده هاي آماري همچنين 
بيانگر اين اس��ت كه افزايش تورم در سال هاي اخير 
حاصل افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت دالر، 
افزايش تورم انتظاري كه تورم كاذب را در پي داشته و 
افزايش تقاضاي يك باره برخي از اقالم مانند مركبات، 
مواد ش��وينده و مواردي از اين قبيل به علت شيوع 

بيماري كرونا است.

     پيش بيني نرخ تورم تا پايان سال ۱۴۰۰
مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون به كمك 
آمار و اطالعاتي كه در اختيار داشت نرخ تورم ساليانه در 
ماه هاي مختلف سال ۱۴۰۰ را پيش بيني كرده است. 
براساس گزارش مركز، در ارديبهشت ماه پيش بيني 
كرده بود كه رقم ۴۱.۲ درصد كه تقريبا با ۰.۲ درصد 
اختالف محقق ش��د. همچنين در خردادماه نيز نرخ 
تورم ساليانه ۴۳.۴ درصد را پيش بيني كرد كه رقم ۴۳ 
درصد محقق شد. مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت 
تعاون اعالم كرد كه پيش بيني مي كند نرخ تورم در سه 

ماه تابستان نزديك به ۴۵ درصد باشد. يعني به ترتيب 
در تير، مرداد و شهريور برابر ۴۴.۵، ۴۵ و ۴۴.۷ درصد 
باشد. براس��اس پيش بيني اين مركز نرخ تورم از اول 
پاييز روند نزولي خواهد داشت و در آذرماه ۳۸.۲ درصد 
برس��د. همچنين اين افت نرخ تورم در سه ماه پاياني 
سال ۱۴۰۰ براساس پيش بيني مركز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت تعاون نه تنها ادامه خواهد داشت بلكه 
به كمترين رقم از ابتداي س��ال خواهد رسيد. به اين 
صورت كه در دي م��اه ۳۵.۶ درصد، بهمن ماه ۳۲.۷ 
درصد و در آخرين ماه سال نيز برابر ۲۹.۸ درصد برسد.
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جزييات وصول ماليات
از خودروهاي لوكس

اطالعات كامل خودروهاي تجملي )لوكس( موجود 
در كشور در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته 
اس��ت و به محض تصويب و اب��الغ آيين نامه هاي 
اجرايي اخذماليات از اين خودروها، اين قانون اجرايي 
خواهد شد. اخيرا معاون وزير امور اقتصادي و دارايي 
اعالم كرده است: اطالعات كامل خودروهاي لوكس 
يعني خودروهايي ك��ه ارزش روز آنها بيش از يك 
ميليارد تومان باشد يا به صورت تجميعي خودروهاي 
يك فرد يا افراد تحت تكفلش بيش از يك ميليارد 
تومان باشد را نيروي انتظامي در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار داده است و اين سازمان به راحتي با علم 
و اطالع، مي تواند درباره ماليات آنها تصميم گيري 
كند.  اطالعات كامل خودروهاي تجملي )لوكس( 
موجود در كشور در اختيار سازمان امور مالياتي قرار 
گرفته است و به محض تصويب و ابالغ آيين نامه هاي 
اجرايي اخذمالي��ات از اين خودروه��ا، اين قانون 
اجرايي خواهد ش��د. آيين نامه ه��اي اجرايي اخذ 
اين ماليات به دولت فرستاده شده و در كميسيون 
اقتصادي دولت هم به تصويب رس��يده است. اين 
آيين نامه ها بعد از طرح در هيات دولت، تصويب و 
براي اجرا به دستگاه هاي مختلف ابالغ مي شود. 
براساس قانون، تا دي يا بهمن  براي وصول ماليات 
از خودروهاي تجملي مهلت داريم اما بعد از ابالغ، 
ميزان ماليات مشمول براي صاحبان اين خودروها 
اعالم خواهد شد. سال گذشته ۴۷ دستگاه اجرايي، 
در تبادل با سازمان اموذ مالياتي كشور، اطالعات 
مي دادند و امروز بيش از ۹۰ دس��تگاه به سازمان 
مالياتي ديتا مي دهند. هم اكنون دستگاهي نداريم 
كه اطالعات موردنياز را در اختيار س��ازمان امور 
مالياتي ق��رار ندهند و جريان تب��ادل ديتا برقرار 
است اگرچه از كيفيت الزم برخوردار نيست. تمام 
دستگاه هاي اجرايي، اطالعات و ديتاهاي مورد نياز 
را بهتر از گذش��ته در اختيار سازمان امور مالياتي 
قرار دادند و اين كار موجب شد تا گام نهايي طرح 

جامع مالياتي به اجرا در آمد.

سه چالش  اقتصادي
دولت سيزدهم چيست؟   

ايرنا | عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس 
شوراي اس��المي، كس��ري بودجه، تورم، بيكاري، 
صندوق هاي بازنشستگي، هزينه هاي باال و بحران 
آب را از چالش هاي اقتصادي دولت سيزدهم عنوان 
كرد. جعفر قادري در بحث اولويت هاي دولت آينده 
در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، تحرك بخش��يدن به 
اقتصاد را از اولويت ه��اي دولت بعد توصيف كرد و 
گفت: اين كار راه حل هايي دارد. دولت سيزدهم بايد 
واحدهاي توليدي كه ب��ه داليل مختلف غيرفعال 
هس��تند فعال كند و تقاضاها را به سمت توليدات 
داخلي ببرد و بتواند شركت هاي دانش بنيان را فعال 
كند كه فاصله، شكاف و افتادگي فني و تكنولوژي را 
كاهش دهد. نماينده مردم شيراز در مجلس افزود: 
دولت آينده بايد بخش هاي پايين دس��تي، معدن، 
پتروش��يمي، صنعت غذايي و پوشاك و مسكن را 
فعال كرده، مدل هاي مناسب براي سرمايه گذاري 
در زيرساخت ها را طراحي كند و منابع و ظرفيت هاي 
بخش هاي غيردولتي را كنار ظرفيت هاي دولتي قرار 
دهد و تالشش بر اين باشد كه رونق فضاي كسب و 

كار را با جديت دنبال كند.
قادري تصريح كرد: دولت آينده بايد بتواند از ظرفيت 
فناوري اطالعات به درستي استفاده كرده و ساخت 
تجهيزات پزشكي و تمركززدايي را به جد دنبال كند.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اس��المي ا فزايش تعامل و ارتباط با ق��واي ديگر را 
از ديگ��ر اولويت هاي دولت دانس��ت و گفت: دولت 
آينده بايد از ظرفيت جلسه سران قوا و شوراي عالي 
اقتصادي استفاده بيشتري كند و تالشش در جهت 
تعامل و ارتباط خوب با كشورهاي همسايه باشد و 

بتواند از ظرفيت  اين كشورها استفاده كند.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اس��المي ادامه داد: اگر دولت بتواند سند راهبردي 
ايران و چين را تبديل به قرارداد كند و از ظرفيت آن 
استفاده كند، به  سرعت مي تواند مشكالت كشور را 
حل كند. قادري، موضوع بيكاري، تورم، بحران آب، 
صندوق هاي بازنشستگي، كسري بودجه، هزينه هاي 
باالي دولت را از چالش هاي پيش روي دولت آينده 
عنوان كرد. وي در ارزيابي خود از سياست خارجي 
دولت سيزدهم گفت: دولت بعد بايد ارتباط و تعامل 
خوبي را با كشورهاي همس��ايه، كشورهاي بلوك 
ش��رق و امريكاي التين داشته باش��د. دولت آينده 
مي تواند كارها را با اقتدار پيش ببرد بدون اينكه تنش 

و حساسيت ايجاد كند.
نماينده مجلس يازدهم عنوان كرد: به اعتقاد من اين 
سياست ها مي تواند با يكديگر هماهنگ شوند و اين 
كار كامال امكان پذير است. اگر بتوانيم چند ظرفيت 
يعني توانمندي هاي داخلي، ارتباط با ش��رق آسيا 
و امريكاي التين و كش��ورهاي همسايه را كنار هم 
داشته باشيم، غربي ها قطعا همراه مي شوند و كمك 
مي كنند. قادري درباره تركيب كابينه سيزدهم گفت: 
به اعتقاد من همانطور كه خود سيد ابراهيم رييسي 
هم عنوان كرد كابينه بايد فعال، زحمتكش، كارآمد 
و مردمي باشد و بحث هاي جناحي، سياسي و خطي 

نبايد خيلي پررنگ باشد.
عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي 
اس��الميك اراي��ي، مردمي بودن،  ساده زيس��تي و 
شفافيت را مهم ترين معيارهاي تعيين كننده كابينه 
سيزدهم عنوان كرد و گفت: افرادي بايد در كابينه 
قرار گيرند كه خط مشي و راه و روش دولت را قبول 
داشته باشند البته ممكن است ديدگاه و نگاه سياسي  
متفاوتي داشته باشند اما بايد حاضر به كار و همراهي 
با دولت باش��ند. اگر اين مالك ها و معيارها مدنظر 
باشد به راحتي مي توان اعضاي كابينه را انتخاب كرد.

زمان برگزاري دور آتي 
مذاكرات وين مشخص نيست

ايسنا|ند پرايس گفت: تاريخ دور هفتم هنوز تعيين 
نشده اس��ت و ما در موقعيتي نيس��تيم كه بخواهيم 
درباره زمان برگزاري آن گمانه زني كنيم. ما همچنين 
درخصوص فعاليت هاي كنوني هيات ايراني و فرايند 
تصميم گيري آنها گمانه زني نخواهيم كرد. سخنگوي 
وزارت خارجه امريكا تاكيد كرد كه زمان برگزاري دور آتي 
گفت وگوهاي وين برسر احياي برجام مشخص نيست.

ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز پنجشنبه 
در كنفرانسي خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري گفت: 
من امروز بروزرساني جديدي درخصوص گفت وگوهاي 
وين ندارم. ما دي��روز در اين خصوص صحبت كرديم. 
تاريخ دور هفتم مذاكرات همچنان اعالم نشده است. 
هيات ايراني براي مشاوره در تهران است. آنها تا بدين 
لحظه به هماهنگ كننده اتحاديه اروپا اطالع نداده اند 
كه كي براي دور بعدي مذاكرات آماده مي شوند. بنابراين 
تاريخ دور هفتم هنوز تعيين نشده است و ما در موقعيتي 
نيستيم كه بخواهيم درباره زمان برگزاري آن گمانه زني 
كنيم. ما همچنين درخصوص فعاليت هاي كنوني هيات 
ايراني و فرايند تصميم گيري آنها گمانه زني نخواهيم 
كرد. وي ادامه داد: همانطور كه مي دانيد، نماينده ويژه 
رابرت مالي و تيمش به اينجا بازگشته اند. كارهاي زيادي 
وجود دارد كه مالي و تيمش بايد خارج از مذاكرات وين 
انجام دهند، بنابراين در وزارت خانه مشغول هستند. آنها 
وزير خارجه و ديگر مقامات عاليرتبه را در جريان خالصه 
گفت وگوها گذاشتند. پرايس در انتها تصريح كرد كه 
مالي به كار خود ادامه خواهد داد تا ببيند كه »آيا مي توان 
به پايبندي دوجانبه به برجام بازگشت يا نه. « مذاكرات 
ميان اعضاي كميس��يون مش��ترك برجام درباره 
احياي توافق هس��ته اي در وين و با حضور امريكا 
در مقر مذاكرات در ماه هاي گذشته در جريان بوده 
است. امريكا و ايران مذاكرات مستقيمي نداشته اند 
و نمايندگان دولت امريكا با نمايندگان ساير اعضاي 

برجام در اين زمينه رايزني مي كنند.

ادعاي بلومبرگ 
درباره مذاكرات وين  

فارس|يك وبگاه امريكايي ادعا كرد تيم مذاكره كننده 
واشنگتن در گفت وگو هاي بازگشت به برجام، نگران 
است فرصت براي احياي توافق هسته اي ايران رو به اتمام 
است. علي رغم كارشكني هاي امريكا در مسير مذاكرات 
احياي برجام در وين و نپذيرفتن شرط تهران مبني بر 
لزوم رفع تمام تحريم ها، اين واشنگتن است كه نگران 
اتمام فرصت براي بازگشت به توافق هسته اي شده است. 
وبگاه »بلومبرگ«ديروز )جمعه( به نقل از منبعي مطلع 
به مواضع تيم مذاكره كننده امريكايي در وين، گزارش 
داد كه اعضاي اين تيم نگران هستند فرصت براي احياي 
برجام رو به پايان باشد. اين منبع - كه نام و مقامش ذكر 
نشد - به بلومبرگ گفت از نظر دولت دموكرات امريكا، 
توافق هسته اي ايران علي رغم نواقصي كه دارد، همچنان 
قدرتمند است و بازگشت به اين توافق در زمان كنوني 
مي تواند فوايد عدم اشاعه داشته باشد. اين پايگاه خبري 
همچنين به نقل از »كلسي داوِنپورت« مدير بخش عدم 
اشاعه در سازمان امريكايي »انجمن كنترل تسليحاتي« 
نوشت: »هرچه ايران دانش هسته اي بيشتر كسب كند، 
مطمئن ش��دن از اينكه برجام همان سد قديم در برابر 
توليد تسليحات اتمي باقي مي ماند، سخت تر مي شود.« 
دور ششم مذاكرات وين به منظور احياي برجام روز شنبه 
۲۲ خرداد ماه با برگزاري نشست كميسيون مشترك 
برجام در وين آغاز ش��د و همان روز عباس عراقچي در 
اظهاراتي اعالم كرد كه جمهوري اسالمي ايران بدون 
رسيدن به خواس��ته هاي كليدي خودش قطعًا توافق 
نخواهد كرد. »ند پرايس« س��خنگوي وزارت خارجه 
امريكا بامداد پنجشنبه گفت: »ما انتظار داريم هفتمين 
دور گفت وگو درباره توافق هسته اي با ايران برگزار شود.« 
با اين حال، نماينده روسيه در سازمان هاي بين المللي 
مس��تقر در وين گفته هنوز تاريخ دقيق برگزاري دور 

هفتم مذاكرات وين درباره برجام مشخص نشده است.

واكنش وزارت نيرو به شايعات
روابط عمومي وزارت نيرو به دنبال انتشار شايعاتي در 
روزهاي اخير مبني بر اقامت وزير نيرو در هتل و اقامت 
خانواده او در خارج از كشور توضيحي را براي تنوير افكار 
عمومي ارايه داد. روابط عموم��ي وزارت نيرو به دنبال 
انتشار شايعاتي در روزهاي اخير توضيحي را براي تنوير 
افكار عمومي ارايه داد. در اين توضيحات آمده است: »در 
چند روز گذشته و به دنبال بروز مشكالتي در تامين برق 
برخي نقاط كش��ور و در شرايطي كه همدلي و اعتماد 
مردم به مس��ووالن بيش از هر زم��ان ديگري ضروري 
است، شاهد گسترش ش��ايعات كذب و بي اساس در 
فضاي مجازي و برخي رس��انه ها مبني بر اقامت وزير 
نيرو در هتل، اقامت خانواده ايشان در خارج از كشور و يا 
سهام دار بودن ايشان در شركت هاي خصوصي بوده ايم.

ترديدي نيست كه انتشار اين شايعات نه تنها كمكي به 
بهبود وضعيت پيش آمده نمي نمايد، بلكه ممكن است 
موجب دلسردي مردم كشور از خدمتگذاران شان در 
نظام جمهوري اسالمي گردد. روابط عمومي وزارت نيرو 
تاكيد مي كند رضا اردكانيان هرگز حتي براي يك شب 
در هيچ يك از ۲ شعبه هتل اسپيناس اقامت نداشته و 
همراه خانواده در منزل شخصي در تهران سكونت دارند.
همچنين هرگونه مالكيت يا سهامداري ايشان در 
ش��ركت هاي خصوصي صحيح نبوده و از اساس 
تكذيب مي گردد. وزارت نيرو از تمامي شخصيت ها 
و فعاالن رسانه اي درخواست مي كند در زماني كه 
مي بايست تمام توجه  مردم به خواسته مسووالن 
و دلس��وزان كشور در راس��تاي مديريت مصرف 
برق معطوف باشد، به اينگونه شايعات دامن نزده 
و وزارت نيرو را در مديريت و عبور ش��رايط پيش 
آمده ياري كنند، ضمن اينكه حق پيگيري موضوع 
و تعقيب قانوني كساني كه اينگونه مسائل را مطرح 

مي كنند براي خود محفوظ مي داند. 

مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون پيش بيني كرد

پيش بيني نرخ تورم تا پايان ۱۴۰۰

رييس سازمان امور مالياتي ابالغ كرد 

جزييات بخشودگي جرايم قابل بخشش ماليات 
رييس كل سازمان امور مالياتي با صدور دستورالعملي 
از بخش��ودگي جراي��م قابل بخش��ش موض��وع قانون 
ماليات هاي مس��تقيم وقانون ماليات برارزش افزوده تا 
سقف ۶ميلياردتومان براي هر دوره يا سال مالياتي خبر 
داد. به گزارش س��ازمان امور مالياتي، اميدعلي پارسا با 
صدور يك دس��تورالعمل جديد، از بخش��ودگي جرايم 
قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون 
ماليات بر ارزش افزوده تا سقف شش ميليارد تومان براي 
هر دوره يا س��ال مالياتي خبر داد. در متن دستورالعمل 
رييس كل سازمان امور مالياتي كشور آمده است: در اجراي 
جزو )۵ الف( بند )۱( مصوبه شماره )۲( هفتاد و يكمين 
جلسه ستاد ملي مديريت كرونا مورخ هشتم خردادماه 
۱۴۰۰ موضوع ابالغيه شماره ۲۸۵۳ مورخ ۱۲ خردادماه 
سال جاري رييس دفتر رييس جمهور و سرپرست نهاد 
رياست جمهوري كه مقرر مي دارد: سازمان امورمالياتي 
كشور مجاز است تمام يا قسمتي از جرايم مقرر در قوانين 
ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده را مطابق 
دس��تورالعملي كه به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي 
مي رس��د، در سال ۱۴۰۰ مورد بخش��ودگي قرار دهد و 
همچنين مفاد ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مس��تقيم، 
بدين وسيله بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قوانين 
ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در هر منبع 
براي هر دوره / سال مالياتي، حسب مورد در سال ۱۴۰۰ 
در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي )اصل بدهي، جرايم 
غيرقابل بخشش و آن بخش از جرايمي كه با بخشودگي 

آن موافقت نشده است( به شرح ذيل تعيين مي شود: 
براساس ماده يك اين بخشنامه، بخشودگي جرايم موضوع 
اين دستورالعمل براي هر دوره / سال مالياتي در هر منبع 
حسب مورد حداكثر تا مبلغ ۰۰۰’۰۰۰’۰۰۰’۶۰ ريال به 
شرح زير اس��ت: الف( پرداخت مانده بدهي قطعي )طبق 
برگ قطعي ابالغ شده از تاريخ يكم تيرماه ۱۳۹۹ حداكثر 
ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ برگ قطعي، به ميزان ۱۰۰ 
درصد. ب( پرداخت مانده بدهي قطعي )طبق برگ قطعي 

ابالغ شده تا پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۹( حداكثر تا تاريخ 
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ براي كليه فعاالن اقتصادي هفتاد درصد. 
براساس تبصره يك اين بند، در صورت پرداخت مانده بدهي 
قطعي پس از مهلت هاي تعيين شده به شرح بندهاي فوق 
به ازاي هر ماه دو واحد درصد از بخشودگي جرايم موضوع 
اين ماده تا پايان سال جاري كسر مي گردد. براساس تبصره، 
مهلت پرداخت آن بخش از جرايمي كه با بخشودگي آن 
موافقت نشده است حداكثر تا يك ماه پس از مهلت هاي 
مزبور خواهد بود. در غير اين صورت كاهش درصد اعالم 
ش��ده در تبصره )۱( اين ماده از تاريخ ه��اي مزبور اعمال 
مي شود. همچنين براساس تبصره سه، مالك تاريخ تعيين 
قطعيت بدهي براي موديان در خصوص بدهي ابرازي، تاريخ 

سررسيد پرداخت مقرر در قوانين موضوعه است.
د رماده۲ اين بخشنامه نيز آمده است كه موديان موظفند 
درخواس��ت بخش��ودگي جرايم را ب��ه اداره امورمالياتي 
ذي ربط تسليم نمايند. ادارات مذكور تا ميزان مندرج در 
ماده )۱( اين دستورالعمل ضرورتي به تهيه و تنظيم فرم 
بخش��ودگي جرايم ندارند و صرفًا با دستور مسوول حوزه 
كاري حسابداري موديان /مسوول ذي ربط نسبت به اعمال 
بخشودگي جرايم اقدام نمايند. براساس تبصره اين ماده 
واحده، در صورت پرداخت بدهي قطعي، براي درخواست 
اعمال بخشودگي تا سقف تعيين ش��ده در ماده )۱( اين 
دستورالعمل محدوديت زماني وجود ندارد و تاريخ پرداخت، 
مالك اعمال درصدهاي مذكور است. همچنين در ماده ۳ 
آمده است: اعمال بخشودگي جرايم براي هر يك از دوره ها 
/ سال هاي مالياتي در هر منبع با پرداخت بدهي قطعي آن 

دوره / سال مالياتي امكان پذير است.
براس��اس ماده چهار نيز، در صورتي كه فارغ از سال تعلق 
جريمه، دريافت خس��ارت تأخير موضوع م��اده )۲۴۲( 
قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره )۶( ماده )۱۷( قانون 
ماليات بر ارزش افزوده براي موديان احراز ش��ده اس��ت، 
مبالغ خس��ارت مذكور از جرايم قابل بخشش مربوط به 
دوره ها / سال هاي مالياتي مورد درخواست، حسب مورد 

كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرايم اقدام گردد. در 
ماده ۵ نيز آورده شده كه اشخاصي كه مشمول پرداخت 
ماليات نبوده و يا طبق مقررات مش��مول معافيت بودند 
ليكن مش��مول جرايم عدم انجام تكاليف قانوني شده اند 
)به استثناي جرايم موضوع ماده ۱۶۹ و همچنين جريمه 
موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم قبل و 
پس از اصالحيه۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (، حسب مورد از بخشودگي 
۱۰۰درصدي جرايم برخوردار خواهند شد. براساس ماده ۶ 
اين دستورالعمل، محدوديت موضوع بند )۵۲( قانون بودجه 
س��ال ۱۳۹۲ و بند )۲( تبصره )۹( قانون بودجه سال هاي 

۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مانع از بخشودگي جرايم نخواهد بود.
مطابق ماده هفت، در راستاي بند )ل( قانون بودجه سال 
۱۴۰۰ و بند )م( تبصره )۶( قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بند 
)ز( تبصره )۸( قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و قانون استفاده 
از حداكثر توان تخصصي، تولي��دي و خدماتي در تأمين 
نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 
)۱۰۴( قانون ماليات هاي مستقيم و قانون حداكثر استفاده 
از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني، 
آن بخش از جرايم دير پرداخت مالي��ات و عوارض ارزش 
افزوده پيمانكاران كه به واسطه عدم دريافت از كارفرمايان 
ايجاد شده است، به صورت ۱۰۰ درصد بخشوده مي شود.

در م��اده ۸ جراي��م موضوع م��اده )۱۶۹( مك��رر قانون 
ماليات هاي نيز آورده ش��ده كه »مستقيم براي عملكرد 
سال هاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴ مشروط به پرداخت بدهي 
قطعي آن س��ال فارغ از مهلت هاي موضوع ماده )۱( اين 
دستورالعمل، به ميزان ۱۰۰درصد بخشوده مي شود؛ ليكن 
جرايم موضوع ماده )۱۶۹( قانون ماليات هاي مستقيم براي 
عملكرد س��ال هاي ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ مشروط به پرداخت 
بدهي قطعي آن سال فارغ از مهلت هاي موضوع ماده يك 
اين دستورالعمل و ارسال فهرست معامالت، به ميزان ۱۰۰ 
در صد بخشوده مي شود. در صورتي كه تمام يا بخشي از 
فهرست معامالت در سنوات اخيرالذكر بنا به داليل خارج 
از اختيار مودي )با تشخيص مديران كل امور مالياتي( ارايه 

نگرديده باشد، اختيار بخشودگي جرايم يادشده به شرط 
پرداخت مانده بدهي قطعي عملكرد سال مربوطه به مديران 
كل امور مالياتي تفويض مي گردد؛ همچنين جرايم موضوع 
تبصره )۲( ماده )۱۶۹( اصالحي قانون ماليات هاي مستقيم 
در خصوص مشموالن موضوع تبصره ماده )۱۰۰( قانون 
اخيرالذكر مشروط به پرداخت بدهي قطعي سال مربوطه، 
به صورت ۱۰۰ درصد بخش��وده مي شود.« در تبصره اين 
ماده آورده ش��ده كه بخشودگي جرايم موديان بابت عدم 
ارس��ال فهرس��ت موضوع ماده )۱۶۹( مكرر در هر يك از 
سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴، پس از قطعيت بدهي عملكرد 

همان سال و پرداخت آن امكان پذير خواهد بود.
همچنين براساس ماده ۹، مفاد اين دستورالعمل مانع از 
اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم اظهارنامه مالياتي 
و جريمه تأخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده 
نسبت به مهلت هاي اعالمي به موجب بخشنامه هاي 
صادره نخواهدبود. در ماده ۱۰ نيز تاكيد شده كه مفاد 
اين دس��تورالعمل مانع از اختيار اجراي ماده )۱۹۱( 
قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان امورمالياتي 
كش��ور نخواهد بود. همچنين براساس ماده يازده اين 
دستورالعمل، ميزان بخش��ودگي جرايم آن دسته از 
مودياني كه بدهي خ��ود )اعم از مالي��ات و عوارض و 
جرايم غيرقابل بخش��ش و جرايمي كه با بخشودگي 
آن موافقت نشده است( را پرداخت يا تسويه نموده اند 
ليكن پرداختي يا تس��ويه مودي توسط اداره كل امور 
مالياتي ذي ربط بابت دوره يا عملكرد مربوطه يا رديف 
درآمدي مربوطه منظور نش��ده است ضمن تاكيد بر 
اصالح اشتباهات انجام شده و دقت در موارد آتي، تابع 
ش��رايط مقرر در زمان پرداخت بده��ي خواهد بود. با 
عنايت به مفاد ماده )۱۰( اين دستورالعمل، بخشودگي 
جرايم قابل بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده )۱( 
حداكثر تا درصدهاي تعيين ش��ده در ماده مذكور و با 
رعايت مقررات ماده )۱۹۱( قانون ماليات هاي مستقيم، 

به مديران كل امور مالياتي تفويض مي شود.

 پيش  بيني تورم 12ماهه منتهي به ماه شرح
مورد بررسي
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محاسبات توسط مركز آمار و اطالعات راهبردي انجام شده است.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
طبق قان��ون جديد ماليات ب��ر ارزش اف��زوده، ماليات از 
طالي خام حذف شده و طالفروش��ان فقط مي توانند از 
اجرت و كارمزد ماليات دريافت كنند.طبق ماده 26 قانون 
جديد ماليات بر ارزش اف��زوده، اصل طال معاف از ماليات 
و عوارض ش��ده اس��ت و زين پس واحدهاي طالفروشي 
نمي توانند هنگام فروش طال به مشتريان، ماليات را نيز در 

فاكتورهايشان لحاظ كنند.
حس��ن روحاني رييس جمهوري اين قانون را 12 تيرماه 
ابالغ كرده اس��ت؛ براساس بخش مربوط به طال، جواهر و 
پالتين اين قان��ون، اصل طال،  جواهر و پالتين به كار رفته 
در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از ماليات 
و عوارض مي باشد. ضمن اينكه، اجرت ساخت، حق العمل 
و سود فروشنده كاالهاي موضوع اين بند مشمول ماليات 
و عوارض با نرخ 9 درصد مي باشد. همچنين در بند 3 اين 
بخش از قانون جديد ماليات برارزش افزوده آمده اس��ت 
كه پس از راه اندازي سامانه موديان، عرضه كنندگان كاال 
و خدمات مربوط به اين بند مكلفند كليه عمليات خريد 
و فروش خود را در س��امانه مزبور ثب��ت كنند.درج ارزش 
اصل طال، جواهر و پالتين، اجرت س��اخت، حق العمل و 
سود فروش��نده به تفكيك در صورتحساب الكترونيكي 
الزامي است. در صورت كتمان و يا عدم ثبت تمام يا برخي 
از معامالت در سامانه مذكور، مشمول جريمه اي معادل 9 
درصد ارزش اصل طال، جواهر و پالتين است كه غيرقابل 
بخشودگي مي باشد. اين جريمه عالوه بر جريمه مذكور در 
بند ب ماده 36 اين قانون است. ابراهيم محمدولي رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران در همين مورد مي گويد: ماليات 
بر ارزش افزوده ايرادات و اشكاالتي داشت كه خوشبختانه 
قانونگذاران متوجه ش��دند و االن ه��م در حال اصالح آن 
هس��تند. طاليي كه هر گرمش حدود يك ميليون و 60 
هزار تومان است با اجرت، حدود يك ميليون و 200 هزار 
تومان مي شود و لذا ارزش افزوده 9 درصدي براي يك گرم 
طال در اين وضعيت تحريم ها و غيره خيلي سنگين است. 
محمدولي با بيان اينكه ما حدود هشت سال بود كه از دولت 
و سازمان امور مالياتي و نمايندگان مجلس حل اين معضل 
درخواست مي كرديم افزود: خوشبختانه باالخره پذيرفتند 
و مجلس هم مصوب كرد. اخيراً شنيدم رييس جمهور ابالغ 
كرده كه طال هم از ارزش افزوده معاف شده اما تا زماني كه 
بخشنامه نشود قانون سازمان امور مالياتي بر اساس همان 
دس��تورالعمل قبلي كار مي كند. در پ��ي تصويب حذف 
ماليات از اصل طال و دريافت آن )ماليات( از سود و اجرت 
س��اخت، دبير هيات مديره اتحاديه ط��ال و جواهر تهران 
ضمن شفاف سازي براي اجرايي شدن اين مصوبه شش 
ماه پس از تاريخ ابالغ رييس جمهور، طبق اصل 123 قانون، 
از بازگشت قيمت  سكه و طال در بازارهاي داخلي از مسير 
صعودي شدن و طي مسير كاهشي قيمت ها خبر داد. پس 

از چند سال از تالش براي حذف ماليات از اصل مبلغ طال، 
در نهايت اين قانون مصوب شد و 9 درصد ماليات خريد طال 
ديگر تنها به سود و اجرت طال تعلق مي گيرد و اصل طال از 
اين ماليات معاف است. در حالي برخي اعالم كرده اند از اين 
پس در صورت خريد طال بايستي دقت كرد تا واحدهاي 
فروش مالي��ات 9 درصدي را ب��ر روي قيمت اصلي طال 
حساب نكنند؛ نادر بذرافشان- دبير هيات مديره اتحاديه 
طال و جواهر تهران- در گفت وگو با ايسنا، شفاف سازي كرد 
كه طبق اصل 123 قانون اساسي، پس از شش ماه از ابالغ 
مصوبه رييس جمهور، قانون معافيت اصل طال از ماليات 
اجرايي خواهد ش��د. به گفته وي، طي سال هاي گذشته، 
حذف ماليات ارزش افزوده در مجلس مورد بررس��ي قرار 
گرفته بود و تصويب شده بود اما در شوراي نگهبان ايراداتي 
به آن وارد شده بود و مجدد به مجلس ارجاع شده بود. اما در 
نهايت پس از تالش ها و پيگيري هيات مديره  اتحاديه  صنف 
فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، نقره و سكه تهران 
طي رايزني ها و برگزاري جلسات كارشناسي با نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي اين قانون1۴00/0۴/12  اصالح، 
تصويب و به دولت ابالغ ش��ده اس��ت. دبير هيات مديره 
اتحاديه طال و جواهر تهران تصريح كرد: مهلت اجراي اين 
قانون، شش ماه پس از تاريخ ابالغ خواهد بود و اينكه برخي 
اعالم كرده اند ماليات بر ارزش افزوده از اصل طال از اين پس 
حذف خواهد شد، اينگونه نيست و سوءتفاهمي پيش آمده 
است؛ در حال حاضر تنها ابالغ و اعالم شده است و تا شش 
ماه آينده خريد طال، ماليات 9 درصدي بر اس��اس قيمت 
كل محاس��به خواهد ش��د و حذف ماليات از اصل طال، با 
 توجه به تاريخ ابالغ به دولت، ش��ش ماه بعد و به عبارتي از
  1۴00/10/12اجراي��ي خواهد ش��د. اي��ن مقام صنفي 
همچني��ن در رابطه با معافيت طال نيز گفت: طبق قانون 

جديد، كل شمش داخلي و وارداتي از ماليات ارزش افزوده 
معاف هستند. در حقيقت افرادي كه شمش طالي داخلي 
توليد كنند يا واردات شمش طال داشته باشند، از پرداخت 

ماليات ارزش افزوده معاف هستند. 

    سكه ۱۰۰ هزار و طال ۱۰ هزار تومان 
ارزان شد

بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و 
طال داخلي اظهار كرد: طي هفته اي كه گذشت نوسان هاي 
زيادي در بازارهاي جهاني وجود داش��ت. از ابتداي هفته 
تاكنون در مجموع ح��دود 1۷ دالر هر اونس طال افزايش 
يافته اس��ت و از در حالي كه 1۷92 دالر بود از مرز 1۸00 
دالر هم عبور كرد و تا 1۸12 دالر هم پيش رفت و در حال 

حاضر در محدوده 1۸0۵ دالر قرار دارد.
وي ادامه داد: ام��ا در بازارهاي داخلي با توجه به تعطيلي 
بازارهاي رسمي به سبب محدوديت هاي كرونايي، نبود 
تقاضا و نوسانات كاهشي نرخ ارز شاهد قيمت سكه و طال 
طي ي��ك هفته اخير بوديم بدين ترتيب كه س��كه طرح 
جديد حدود ۸0 تا 100 هزار تومان، نيم سكه و ربع سكه 
هركدام حدود 60 هزار تومان، هر مثقال طال 1۷ عيار 36 
هزار تومان و هر گرم طال 1۸ عيار حدود هشت هزار تومان 
كاهش قيمت داش��ته اند. اين در حالي است كه طي يك 
هفته اخير حباب سكه افزايشي بوده و به محدوده 3۴0 هزار 
تومان رسيده  است. اين مقام صنفي اعالم كرد: براين اساس 
آخري قيمت هاي تعيين شده در روز گذشته )پنجشنبه( 
بدين ترتيب بود كه سكه تمام طرح جديد 10 ميليون و 
۷30 هزار تومان و طرح قديم 10 ميليون ۴۵0 هزار تومان 
)كاهش حدودا ۷0 هزار توماني نسبت به ابتداي هفته(، نيم 
سكه پنج ميليون و 630 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 

و 600 هزار تومان و سكه هاي گرمي بدون تغيير نسبت به 
ابتداي هفته دو ميليون و 2۵0 هزار تومان قيمت داشته اند. 
همچنين هر مثقال ط��ال 1۷ عيار در پايان هفته به چهار 
ميليون و ۵91 هزار تومان و هر گرم طالي 1۸ عيار نيز به 

يك ميليون و 61 هزار تومان رسيد.

     حركت طال براي ثبت سومين 
رشد هفتگي متوالي

قيمت طال در معامالت روز جمعه ثابت بود اما تحت تاثير 
نگرانيها نسبت به شيوع سريع نوع دلتاي ويروس كرونا و 
كاهش بازده اوراق خزانه امريكا، در مس��ير ثبت سومين 
افزايش هفتگي متوالي قرار گرف��ت. بهاي هر اونس طال 
براي تحويل فوري تغييري نداشت و در 1۸01 دالر و 12 
سنت ايستاد اما از ابتداي هفته جاري تاكنون 0.۸ درصد 

افزايش نشان مي دهد.
در بازار معامالت آتي امريكا، ه��ر اونس طال با 0.1 درصد 
افزايش، به 1۸02 دالر و ۷0 سنت رسيد. بهاي معامالت 
اين بازار روز پنجشنبه با 0.1 درصد كاهش، در 1۸00 دالر و 
20 سنت بسته شد.به گفته استفن اينس، از شركاي شركت 
مديريت دارايي اس پي اي، رش��د موارد جديد ابتال به نوع 
دلتاي ويروس كرونا باعث ايجاد نگراني هايي در خصوص 
رشد اقتصاد جهاني شده و آمار منتشره از سوي امريكا اندكي 
ضعيف شده و اين امر از قيمت طال پشتيباني كرده است. 
پايين بودن نرخهاي واقعي از قيمت طال پشتيباني مي كند 
اما ارزش دالر قوي مانده و مانع صعود بيشتر طال شده است.
بازده اوراق خزانه 10 ساله نزديك به پايين ترين حد خود 
در بيش از چهار ماه گذشته ايستاد و هزينه نگهداري طال 
كه دارايي بدون بازدهي است را كاهش داد.فضا در بازارهاي 
سهام تحت تاثير به خطر افتادن روند احياي اقتصاد جهاني بر 
اثر شيوع نوع دلتا، شكننده بوده و شاخصهاي سهام آسيايي 

در قعر دو ماهه ايستادند.
آماري كه روز پنجش��نبه منتش��ر شد نش��ان داد شمار 
امريكايي هايي كه متقاضي دريافت بيمه بيكاري بودند، 
هفته گذش��ته به ش��كل غيرمنتظره اي افزايش يافت و 
نش��ان داد روند بهبود بازار كار متغير مانده است.گزارش 
نشست سياس��ت پولي بانك مركزي امريكا در ژوئن كه 
روز چهارشنبه منتشر شد، حاكي از آن است مقامات بانك 
مركزي امريكا معتقدند روند احياي اقتصادي هنوز به اهداف 
مورد نظر نرسيده اما اگر تورم يا ريسكهاي ديگر محقق شوند، 
آنها بايد آماده اقدام براي تعديل سياست انبساطي باشند. 
نگرانيها از تحكيم سياست پولي از سوي بانك مركزي امريكا 
قيمت طال را تحت فشار نزولي قرار داد و باعث سقوط هفت 
درصدي قيمت طال در ژوئن شد. بر اساس گزارش رويترز، 
دالر در معامالت روز جمعه 0.1 درصد افزايش يافت و به 
سمت باالترين ركورد س��ه ماه اخير كه در معامالت روز 

گذشته به آن صعود كرده بود، حركت كرد.

يادداشت

ادامه از صفحه اول

ديدگاه 

خبر
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ساعات كار بانك ها 
از 7 تا ۱3  و پنجشنبه ها تعطيل

شوراي هماهنگي بانك ها در اطالعيه رسمي، ساعت 
ش��روع به كار بانك ها را تا اطالع ثانوني براي كاركنان 
6 و 30 دقيقه صبح ت��ا 13 و 30 دقيقه و براي مراجعه 
كنندگان نيز ۷ تا 13 اعالم كرد. در بخشي از اين اطالعيه 
به امضاي عليرضا قيطاس��ي؛ دبير شوراي هماهنگي 
بانك ها، آمده اس��ت: ب��ا توجه ب��ه هماهنگي هاي به 
عمل آمده با معاونت محترم نوسازي سازمان اداري و 
استخدامي كش��ور و بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران ساعت فعاليت بانك ها تا اطالع ثانوي براي كاركنان 
6 و 30 دقيق��ه لغاي��ت 13 و 30 دقيقه و براي مراجعه 
كنندگان ۷ تا 13 خواهد بود. دبير ش��وراي هماهنگي 
بانك ها اعالم كرد: با توجه به مصوبه هيات دولت تمامي 
دستگاه هاي اجرايي و شعب بانك ها روزهاي پنجشنبه 
در مردادماه تعطيل خواهند بود. عليرضا قيطاسي تاكيد 
كرد: طبق مصوبه 16 تيرماه 1۴00 هيات محترم وزيران 
كليه دستگاه هاي اجرايي كشور و بانك ها از فردا تا پايان 
مرداد ماه س��ال جاري در روزهاي پنجشنبه تعطيل 
خواهند بود. دبير ش��وراي هماهنگ��ي بانك ها اظهار 
داشت: از همه هموطنان و مشتريان عزيز درخواست 
داريم از خدمات غيرحضوري بانك ها اس��تفاده كنند، 
ضمن اينكه دبيران شوراي هماهنگي استان ها در اين 
خصوص هماهنگي الزم را با استانداران انجام خواهند 
داد. ساعات ارايه خدمات به مشتريان نظام بانكي از روز 
شنبه نوزدهم تيرماه سال جاري تا اطالع ثانوي تغيير 
كرد.روز چهارشنبه مورخ شانزدهم تيرماه 1۴00، هيات 
وزيران با توجه به كمبود برق و ضرورت تامين برق مورد 
نياز بخش هاي ضروري كشور از جمله بخش خانگي 
مصوب كرد كه ادارات و س��ازمان هاي دولتي در تهران 
و سراسر كشور تا پايان مرداد ماه در روزهاي پنج شنبه 
تعطيل خواهد بود. بانك مركزي اعالم كرد: »با توجه به 
تصميم هيات دولت مبني بر تعطيلي بانك ها در روزهاي 
پنج شنبه تا آخر مرداد ماه 1۴00، اين مصوبه از امروز 
اجرايي است و شعب بانك ها تعطيل خواهند بود.« روابط 
عمومي بانك مركزي در ادامه افزوده است: “سامانه هاي 
بين بانكي ساتنا و چكاوك نيز در روزهاي پنج شنبه و از 
جمله روز 1۷ تيرماه كار نخواهند كرد و سامانه  پايا مطابق 

روزهاي تعطيل فقط با يك سيكل كار مي كند.

سرمايه امريكايي
 تازه عده اي در امريكا آرزو داشتند از يوغ حاكميت بريتانيا 
خالص شوند. اگر هم مساله اشتراكات فرهنگي است، 
اشتراكات امريكا با اروپاي غربي و مركزي فراوان است، 
پس چرا امريكا در قرن بيستم به قدرت اول جهان تبديل 
شد و قدرت هاي اروپايي افول كردند؟ البته پيش  تر گفتم 
كه مجموعه اي از عوامل وجود دارد. اما مهم  ترين عامل 
در يك كلمه نهفته است: »كاپيتاليسم«. كاپيتاليسم 
)اصالت سرمايه( بهترين بستر رشد و شكوفايي خود را 
در امريكا يافت. در امريكا دولت ها كوچك تر و ضعيف تر 
از آن بودند كه س��د راه كاپيتاليس��م ش��وند و سنت 
كاپيتاليسم  ستيزي ضعيف بود و ضعيف ماند. بسياري 
گمان مي كنند جنگ  هاي جهاني باعث قدرت  گيري 
امريكا شد، اما مسير رشد امريكا بدون اين جنگ  ها نيز آنها 
را به اين جايگاه مي رساند. افول قدرت هاي استعمارگر 
اروپايي مسجل بود و اروپايي  هاي آينده نگر مي دانستند 
مقاومت آنها بيهوده اس��ت. اتفاقا اگ��ر بخواهيم برنده 
اصلي دو جنگ جهاني را پيدا كنيم، به »سوسياليسم« 
مي  رس��يم. بدون جنگ جهاني اول، انقالب روسيه و 
ظهور بلشويس��م محال بود و بدون جنگ جهاني دوم 
پيدايش بلوك سوسياليستي و پيش��روي شوروي تا 
اروپاي مركزي ناممكن بود. ريل  گذاري هايي كه امريكا 
را به جايگاه نخست  رساند، خيلي پيش از جنگ  هاي 
جهاني انجام شده بود. داشته اصلي امريكا نه سرزمين 
فراخ و منابع سرشار، نه دوري از جنگ هاي خانمانسوز 
و نه فناوري بود؛ بلكه س��رمايه اصلي امريكايي ها يك 
چيز بود: كاپيتاليس��م )س��رمايه داري(. در سال هايي 
كه انواع س��نت ها و جريان  هاي ضدسرمايه داري يكي 
پ��س از ديگري در اروپا س��ر برمي آوردند و دولت هاي 
ضدليبرال با س��وگيري هاي چپ و راست چاره نجات 
ملت را يك روز در امپرياليس��م و فردا در سوسياليسم 
مي جستند، كاپيتاليسم ليبراليستي فراخ ترين جوالنگاه 
خ��ود را در امريكا يافته بود. جايي كه فقط يك انقالب 
الزم بود: »انقالب استقالل طلبانه براي رهايي از حاكم 
استعماري.« از آن پس كاپيتاليسم با كمترين مقاومت 
ضدليبرال و ضدس��رمايه داري مي توانس��ت آينده اي 
قدرتمند ب��راي امريكا رقم بزند. در واقع مي  توانس��ت 
بهترين بهره برداري را از منابع طبيعي و انساني رقم بزند، 
در حالي كه ديگر قدرت ها هم همين منابع را حتي بيشتر 
از امريكا داشتند اما روز به  روز درمانده تر مي شدند و براي 
نجات خود به انواع مرام  هاي ضدليبرال چنگ مي زدند. 
در واقع كارآمدترين نظام بهره برداري و توليد در هر حال 
برنده اين رقابت بود. وقتي قدرت هاي اروپا مي كوشيدند 
با امپرياليسم خود را نجات دهند، قدرت گوشه  گير امريكا 
)دكترين مونرو( با كارآمدترين نظام اقتصاد اجتماعي در 
حال ساختن آينده خود بود. چه از امريكا و سرمايه  داري 
خوش مان بيايد چه از آنها متنفر باشيم، بايد اذعان كرد 

سرمايه اصلي امريكا خود »سرمايه داري« بود.

تبعات منفي سركوب ارزي
در اقتصاد

عليرضا كالهي صمدي|
سركوب نرخ ارز منجر به نابودي توليد و رشد اقتصادي 
منفي مي شود. ما هر دفعه نرخ ارز را سركوب كرديم، 
بعدا فنر آن به ش��كل افزايش��ي رها ش��ده است. در 
صورت��ي ك��ه در دوران دولت آقاي خاتم��ي با وجود 
اينكه درآمدهاي نفتي بس��يار پايين بود، با يك رشد 
كنترل ش��ده نرخ ارز، يك ثبات و رش��د اقتصادي را 
تجربه كرديم. ولي مث��ال در دوره آقاي احمدي نژاد، 
علي رغم درآمدهاي سرش��ار نفتي، نرخ ارز توس��ط 
همين درآمدها، س��ركوب و نهايتا منج��ر به نابودي 
توليد ش��د؛ چون مي دانيد كه در اين شرايط، رقابت 
پذيري صنايع داخلي با توجه به ت��ورم زيادي كه در 
اقتصادمان داش��تيم، از بين رفته بود. علت رشد تورم 
هم به چاپ پول و رشد نقدينگي در سال هاي گذشته 
بازمي گردد. بنابراين به اعتقاد بنده، دومين اقدامي كه 
مي توان از بانك مركزي در دولت جديد مطالبه كرد، 
تالش و برنامه ريزي براي توقف ماش��ين چاپ پول و 
نقدينگي است تا بتوان رشد نقدينگي را مهار كرد. از 
آن طرف هم متناسب با نرخ تورمي كه مهار و كنترل 
مي شود، اجازه افزايش منطقي و حساب شده نرخ ارز را 
بدهند تا در نهايت، آن تبعات منفي كه در دوره گذشته 
تجربه كرديم را شاهد نباشيم. زيرا در آن دوران تمام 
توليدكنندگان به واردكننده تبديل ش��دند. به بيان 
ديگر، با سركوب نرخ ارز يك رفاه كاذب موقتي ايجاد 
كرديم، كه بعدا آن تبديل به تبعات منفي براي اقتصاد 
كشورمان شد. مش��خصا مهم ترين اقدامي كه از تيم 
اقتصادي دولت آينده و همچنين مديريت جديد بانك 
مركزي انتظار مي رود، ثبات نرخ ارز و نه پايين آوردن 
آن است و همچنين نه س��ركوب مصنوعي نرخ ارز و 
البته باالبردن كنترل شده و متناسب نرخ ارز با تورم در 
اقتصاد است. به گزارش ايِبنا؛ در شرايطي تا چند هفته 
ديگر، دولت جديد بر سر كار خواهد آمد كه انتظارات از 
تيم اقتصادي دولت و همچنين بانك مركزي به عنوان 
نهاد تصميم گير و سياست گذار در حوزه پولي و ارزي 
كشور، بيش از هر زماني است. از يك سو اقتصاد ايران با 
رشد كم سابقه نقدينگي و تورم مواجه است و از سوي 
ديگر در ش��رايط تحريمي با كاهش درآمدهاي ارزي 
از ناحيه صادرات نقت و مش��تقات آن، دست و پنجه 
نرم مي كند. در اين ش��رايط، نرخ ارز به عنوان يكي از 
مولفه هاي كليدي در زمين��ه حمايت از توليد ملي و 
رش��د اقتصادي همواره مطرح بوده و هست؛ زيرا در 
سال هاي اخير علي رغم تالش هاي بانك مركزي در 
مقام بازارساز ارزي، به دليل افزايش فشارهاي اقتصادي 
دشمنان ملت ايران، در مقاطع حساسي شاهد نوسان 
صعودي ش��اخص ارزي و تبعات منف��ي آن بر توليد 
بوديم. بنابراين با تغيير و تحول در دولت و تيم اقتصادي 
آينده انتظار بخش خصوصي در اين خصوص چيست؟ 
بانك مركزي در اين شرايط چه برنامه اي را بايد مدنظر 
قرار دهد تا توليدكنندگان در مسير توسعه قرار بگيرند؟

حذف ماليات از اصل طال از ۶ ماه پس از ابالغ الزم االجراست

ماليات خريد طال حذف شد

بازار متشكل ارزي پنجشنبه ها تعطيل شد

دالر بار ديگر در كانال 25 هزار تومان قرار گرفت 
گروه بانك و بيمه |

روز جمعه 1۸ تيرماه 1۴00، ن��رخ دالر در بازار آزاد ارز بار 
ديگر در كانال 2۵ هزار تومان قرار گرفت و به نرخ 2۵010 
تومان معامله شد. به دنبال اعالم هر اونس جهاني طال به 
قيمت 1۷9۷ دالر، قيمت سكه طرح جديد 10.۷ ميليون، 
نيم س��كه ۵ ميليون و 6۵0 هزار، ربع سكه 3.6 ميليون، 
ربع س��كه 2 ميليون و 2۵0 هزار، هر گرم طالي 1۸ عيار 
1 ميليون و 63 هزار، مثقال طالي آبشده ۴ ميليون و 60۷ 

هزار تومان داد و ستد شد.
از سوي ديگر، اعالم ش��د كه بازار متشكل ارزي كشور تا 
پايان مرداد ماه س��ال جاري پنجشنبه ها تعطيل است.

بازار متشكل ارزي كشور در اطالعيه اعالم كرد: به اطالع 
مخاطبان محترم بازار متشكل ارز ايران مي رساند به استناد 
مصوبه  1۴00/۴/16هيئت وزيران مبني بر تعطيلي كليه 
دستگاه هاي اجرايي در روزهاي پنج شنبه تا پايان مرداد 
ماه و همچنين اطالعيه شوراي هماهنگي بانك ها مبني 
بر تعطيلي تمامي بانك ها در روز پنجش��نبه 1۷ تيرماه؛ 
بازار متشكل ارز ايران روز پنج شنبه مورخ1۴00/0۴/1۷  
تعطيل هستند نوسان شاخص ارزي در هفته اي كه گذشت، 
از عقب نشيني دالر در تابلوي معامالتي صرافي هاي مجاز و 
بازار آزاد حكايت دارد.  شش روز معامالتي بازار ارز در هفته 
منتهي به ميانه تيرماه 1۴00، با فراز و فرود دالر در كانال 
بيست و پنج و بيست و چهار هزار توماني همراه بوده است. 
جايي كه دالر به دليل افزايش تقاضا و تالش سفته بازان و 
نوسان گيران، به كانال بيست و پنج هزار توماني راه يافت، 
اما در ادامه هفته با حضور پرقدرت بازارساز و كاهش تقاضاي 
كاذب، شاخص ارزي به كانال پايين تر بازگشت. در اولين 
روز هفته )شنبه 12 تيرماه 1۴00( ميانگين نرخ فروش هر 
اسكناس دالر امريكا در اين صرافي ها با كاهش اندك نسبت 
به نرخ پاياني هفته قبل، به رقم 2۴920 تومان رسيده است؛ 
اما در دومين روز هفته )يكشنبه 13 تيرماه 1۴00( ميانگين 
نرخ ف��روش دالر امريكا در اين صرافي ها به دليل افزايش 
تقاضا، به كانال باالتر يعني رقم 2۵021 تومان افزايش يافته 
است. روند افزايش��ي دالر در سومين روز هفته )دوشنبه 
1۴ تيرماه 1۴00( متوقف شد و ميانگين بهاي اسكناس 
امريكايي با افت نسبت به روز قبل، به رقم 2۴۷۵۵ تومان 
رس��يد. روندي كه در سه روز پاياني هفته نيز ادامه داشت 
و نرخ دالر امريكا در معامالت روز س��ه شنبه )1۵ تيرماه 
1۴00( با افت 131 توماني به نرخ 2۴62۴ تومان رسيد.اما 
در پنجمين روز هفته )چهارشنبه 16 تيرماه 1۴00(، در 
شرايطي كه كاهش تقاضا در بازار مشهود بود، هر اسكناس 
دالر امريكا با كاهش 1۵۷ توماني نسبت به روز قبل، 2۴۴6۷ 

تومان ارزشگذاري شد.
در نهايت، بازار ارز در ايستگاه پاياني هفته )پنجشنبه 1۷ 

تيرماه 1۴00( و در ادامه تداوم روند نزولي شاخص ارزي، 
با افت بيشتر نرخ دالر همراه شد. به گونه اي كه ميانگين 
نرخ فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي مجاز 
و بانكي س��طح كش��ور به رقم 2۴3۵0 تومان رسيد كه 
نسبت به روز چهارشنبه 11۷ تومان و نسبت به اولين روز 
هفته نيز ۵۷0 تومان ارزان تر شد. با كاهش پلكاني دالر در 
صرافي هاي مجاز، ش��اهد افت نسبي دالر در بازار آزاد نيز 
بوديم، به گونه اي كه دالر امريكا در بازار آزاد از كانال بيست 
و پنج هزار توماني عقب نشيني كرد و در محدوده 2۴900 
تومان در پايان هفته گذش��ته، قيمت گذاري شد. قيمت 
طال و س��كه در هفته اي كه گذشت با كاهش تقاضا، يك 
افت نس��بي را تجربه كرد و در پايان هفته، هر قطعه سكه 
بهار آزادي با 100 هزار تومان كاهش، 10 ميليون و ۷20 
هزار تومان معامله شد.در حالي كه دولت دوازدهم آخرين 
ماه هاي مسووليت خود را سپري مي كند و به زودي دولت 
جديد در ايران روي كار مي آيد همچنان نوس��ان در بازار 
سكه و طال با شيبي ماليم ادامه دارد. بدين ترتيب در هفته 
سوم تيرماه، سكه بهار آزادي با 10 ميليون و ۷۷0 هزارتومان 
كار خود را در بازار معامالت آغاز كرد و با عبور از يك نوسان 
100 هزارتوماني در طول هفته، در پايان هفته روي عدد 
10 ميليون ۷20 هزارتومان معامله شد. در ادامه روند روزانه 
نوسانات قيمت سكه و طال را مرور مي كنيم. در آغاز هفته، 
قيمت س��كه طرح جديد 10 ميليون و ۷۷0 هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و ۵۵0 هزار تومان، نيم 
س��كه ۵ ميليون و ۸00 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 
۷20 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و 300 هزار تومان 
فروخته شد.همچنين قيمت هر مثقال طالي 1۸ عيار، ۴ 
ميليون و 61۵ هزار توم��ان و هر گرم طالي 1۸ عيار يك 

ميليون و 66 هزار تومان بفروش رسيد.
در دومين روز از هفته جاري، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح امامي با رشد ۵0 هزار توماني، 10 ميليون و ۸00 هزار 
تومان فروخته شد و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز به 10 ميليون و 600 هزار تومان رسيد.همچنين هر نيم 
سكه با ۵0 هزار تومان افزايش، ۵ ميليون و ۸00 هزار تومان 
معامله شد و قيمت ربع سكه در بازار آزاد با ۴0 هزار تومان 
افزايش، به 3 ميليون و ۷۵0 هزار تومان رسيد.به عالوه، هر 
گرم طالي 1۸ عيار، يك ميليون و ۷۴ هزار و 606 تومان 
معامله ش��د و قيمت هر انس طال در بازارهاي جهاني به 

1۷۸۷.3۵ دالر رسيد.
در سومين روز از هفته، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون 
و ۵00 هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 
۷60 هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۷۵0 هزار تومان، 
ربع س��كه 3 ميليون و ۷۵0 هزارتومان و سكه گرمي 2 
ميليون و 300 هزار توم��ان بفروش رفت.همچنين هر 

گرم طالي 1۸ عيار 1 ميليون و 60 هزار و هر مثقال طال 
۴ ميليون و ۵92 هزار تومان فروخته ش��د. در روز مياني 
هفته قيمت س��كه طرح قديم 10 ميلي��ون ۵۵0 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و ۷۷0 هزار 
تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۷۵0 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و ۷00 هزارتومان و سكه هاي گرمي 2 ميليون 
و 2۵0 ه��زار تومان به فروش رس��يد.همچنين هر گرم 
طالي 1۸ عيار 1 ميليون و 6۴ ه��زار و 600 تومان و هر 
مثقال طال ۴ ميليون و 612 هزار تومان فروخته شد. در 
روزهاي پاياني هفته، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون 
و ۵00 هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 
۷۵0 هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۷00 هزار تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و ۷00 هزار تومان و سكه گرمي نيز 
دو ميليون و 2۵0 هزار تومان به فروش رفت.همچنين به 
گفته دبير اتحاديه طال و جواهر حباب سكه به 330 هزار 
تومان رسيد و هر گرم طالي 1۸ عيار يك ميليون و 63 
هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و 600 هزار تومان 
فروخته شد. در نهايت در آخر هفته، سكه بهار آزادي نيز 
با كاهشي نسبي به قيمت 10 ميليون و ۷20 هزار تومان 
معامله شد و قيمت سكه طرح قديم به 10 ميليون و ۴00 
هزار تومان رسيد. همچنين نيم س��كه نيز با 100 هزار 
تومان كاهش به ۵ ميليون و 6۵0 هزار تومان و ربع سكه 
نيز با 100 هزار توم��ان كاهش به 3 ميليون و 600 هزار 
تومان رسيد.به عالوه، هر گرم طالي 1۸ عيار نيز با ۸ هزار 

تومان كاهش يك ميليون و ۵9 هزار تومان معامله شد.

    عدم تمايل بازار ارز به افزايش قيمت
روند معامالت بازار ارز در هفته اي كه گذشت، نشان داد در 
هفته اي كه خبرهاي سياسي و اقتصادي هيجانات رواني 
ايجاد نكردند، نمودار قيمت ها در اين بازار روند آرام نزولي 
به خود گرفت.در روزهاي گذشته كارشناسان پولي و بانكي 
پيش بيني كرده بودند بازار ارز رمق و توانايي الزم براي تداوم 
ش��يب صعودي را كه در هفته پيشين به اوج خود رسيد، 
ندارد. معامالت هفته پيش صحت اين تحليل را نشان داد. 
بر اين اساس در هفته اي كه اتفاق سياسي ويژه نتوانست 
جو رواني در بازار ايجاد كند، پس از نزديك به يك ماه روند 
نمودار تحوالت قيمت ارز در بازار آزاد و صرافي هاي بانكي 

شيب نزولي به خود گرفت.
منفي شدن شيب نمودار بهاي معامالت بازار ارز در حالي 
رخ داد كه در روز ابتدايي هفته، فضاي رواني حاكم بر بازار 
تفاوت چنداني با هفته پيشين نداشت و بازار ارز همچنان 
روند صعود خود را تدوام داده بود. مساله اي كه تا ميانه هاي 
روز معامالتي يكشنبه نيز ادامه داشت و در حالي كه برخي 
معامله گران براي افزايش قيمت دالر از مرز 2۵ هزار و ۴00 

تومان خ��ود را آماده كرده بودند، اما به يك باره، اين روند 
متوقف شد و مسير بازار تغيير كرد. تغيير مسيري كه تا 
پايان هفته بازار با تجربه نوسانات محدود در مجموع به 

سمت كاهش قيمت ها ادامه يافت.
كارشناسان بازار ارز در تحليل اين فرآيند ضمن تاكيد بر 
وجود انتظارات تورمي در جامعه كه طي يك ماه گذشته 
و پس از افول روند مذاكرات هس��ته وين موجب افزايش 
قيمت ها ش��د، بر رفتار محتاطانه معامله گران بازار ارز به 
دليل پيش بين��ي ناپذير بودن روند تحوالت سياس��ي و 
ديپلماتيك آينده كشور، تاكيد مي كنند. به اعتقاد اين گروه 
از كارشناسان، در هفته هاي اخير در مجموع حجم معامالت 
در بازار ارز سنگين نبوده و فعاالن اصلي بازار از ريسك هاي 
عمده پرهيز مي كنند. عالوه بر اين برخي از معامله گران 
بازار تغيير روند بازار را به دليل افزايش فشار عرضه از سوي 
بازارساز عنوان مي كنند. ادعايي كه مخالفاني هم دارد، اما 
به هر ترتيب بازارساز از روز يكشنبه با كاهش معنادار فاصله 
قيمت ارز ميان صرافي هاي بانكي و بازار، تاثيرگذاري خود را 
در شكستن توان معامله گراني كه به دنبال افزايش قيمت ها 
بودند، نشان داد. به اعتقاد كارشناسان بانكي كاهش فاصله 
ميان نرخ فروش ارز در صرافي هاي بانكي با بازار آزاد، انگيزه 
عرضه دالر را افزايش مي ده��د و از پديده تقاضاي كاذب 
در ب��ازار جلوگيري مي كند. عالوه بر اي��ن برخي ديگر از 
فعاالن بازار ارز، انتشار اخباري مبني بر نزديك بودن دور 
جديد مذاكرات هسته اي را دليل ورود بازار به فاز احتياط 
عنوان مي كنند. همچنان كه برخي با اشاره به تاثير پديده 
قطعي هاي برق و البته تعطي��الت كرونايي كه منجر به 
كاهش فعاليت مراكز تجاري و بازارهاي كشور شده است، 
اين مسائل را نيز از جمله عوامل موثر بر تغيير رفتار بازار در 
هفته اي كه گذشت، مي دانند.مشاهده مسير بازار ارز در 
اين هفته نشان مي دهد، از روز يكشنبه و پس از شكسته 
شدن روند صعودي قيمت ها، نوسان گيران از تداوم افزايش 
قيمت ارز نااميد شده اند. به همين دليل وارد شدن اين گروه 
از معامله گران به فاز فروش براي س��ودگيري از دالرهاي 
خريداري شده در قيمت هاي پايين تر نيز از داليلي است 
كه به اعتقاد كارشناسان مي تواند با افزايش حجم عرضه در 

بازار، به اين تغيير روند كمك كرده باشد.
به هر ترتيب توجه به نمودار تغيير قيمت نشان مي دهد 
در هفته اي كه گذش��ت، از يك سو قيمت ها در بازار آزاد 
و صرافي هاي بانكي ضمن كاهشي بودن به يكديگر نيز 
نزديك ش��ده اند و از س��وي ديگر، به��اي دالر و يورو در 
سامانه نيما با شيب مثبت قابل توجهي همچنان در حال 
افزايش و نزديك شدن به قيمت ارز در بخش هاي ديگر 
بازار است. پديده اي كه مي تواند حاكي از سياست گذاري 

جديد بازارساز براي روزهاي آينده بازار باشد.

تحريم تنها عامل چالش هاي 
اقتصادي نيست

رفع تحريم ها و آزادس��ازي 
منابع بلوكه شده ايران رفع 
كننده همه مشكالت موجود 
اقتصادي نخواهد بود، و در 
عين حال، ظرفيت ايجاد يك 
جهش بزرگ اقتصادي وجود 
دارد.منابع ارزي با توجه به 
نيازه��اي اقتصادي كنوني 
مانند كسري بودجه دولت و ... قطعا با اثر مثبت همراه 
خواهد شد، اما حل تمام مشكالت مالي به اين بحث بر 
نمي گردد و حداكثر 10 يا 20 درصد تاثيرگذاري خواهد 
داشت. اصل ماجراي مسائل اقتصادي كشور اين است 
كه براي رفع آن بايد تالش داخلي و برنامه ريزي منسجم 
در دستور كار قرار گيرد كه يك بخش آن مديريتي و 
بخش ديگر فرهنگ اقتصادي )مصرف يا استفاده درست 
از منابع( است. اين موارد مجموعه اي از عوامل هستند 
كه توانايي ساخت اقتصاد كشور در معناي عام و كالن 
آن را دارا هستند، وگرنه در صورتي كه پول آزاد شود، 
اما مباحث فوق بدون راه حل باقي بماند، حتي امكان 
دارد كه اثر منف��ي هم به جاي گذارد. برخي معتقدند 
آزادشدن پول هاي بلوكه ش��ده توانايي دارد تا به يك 
ظرفيت بزرگ براي جهش اقتصادي مبدل شود، اين 
اتفاق در صورتي روي خواهد داد كه با برنامه، انسجام 
مديريتي، اراده الزم براي انجام كار و استفاده از ظرفيت 
داخلي پيش رويم زيرا تمام��ي اين موارد بايد در كنار 
يكديگر قرار بگيرند و مانند ماشيني مي ماند كه براي 
حركت نياز دارد تا همه قطعات به عالوه بنزين به درستي 
عمل كند و تنها با بنزين ريختن مس��ير طوالني طي 
نخواهد شد.  آزاد شدن پول هاي بلوكه شده بدون شك 
موثر واقع خواهد شد، زيرا همواره پول و منابع مالي در 
بحث اقتصادي يكي از پايه هاي كليدي به شمار مي رود 
و نمي توان آن را نديد گرفت، اما يك ش��رط دارد و آن 
هم ديده ش��دن تمام مسائل با هم در يك بسته است. 
انشااهلل دولت جديد كه مستقر شد با اراده قوي كه دارد، 
به اضافه تازه نفس بودنش و طرح وعده هاي اقتصادي، 
انس��جام خوبي بين تيم مديريتي اش برقراركند و در 
صورت آزاد شدن پول هاي بلوكه شده جهش خوبي به 
وجود آورد.  برخي معتقندند ورود پول نفت به داخل 
كشور ابتكار عمل را از دولت مي گيرد، اين ادعا نيز مانند 
همان مثل معروفي است كه مي گويد “پوست موز ديديم 
بايد بيفتيم “ به دليل آنكه در گذشته بد عمل شد، آيا 
بايد از اين به بعد هم بد عمل شود؟! اين حرف صحيحي 
نيس��ت. مديران بايد اراده كنند تا از پول ها به درستي 
استفاده شود. چنانچه تصميمات درستي اتخاذ شود، 
نظام اقتصادي با كمك همين مبالغ پيش خواهد رفت. 
يك تئوري وجود دارد كه در آن مطرح شده، مديران 
بنگاه هاي اقتصادي بايد براي تامين منابع مالي خود 
از بدهي استفاده كنند و براي اين مساله دو دليل را 
مطرح مي سازد كه در نخستين دليل بدهي يك منبع 
ارزان قيمت براي تامين مالي محسوب مي شود و در 
قسمت بعدي مديران سازمان هايي كه بدهي دارند، 
خواب راحت نخواهند داشت زيرا بايد مدام در حال 
برنامه ريزي، فكر و انسجام مديريتي باشند. منابع 
ارزي هم به همين شكل است، چنانچه مديران به 
درستي آن را مورد توجه قرار دهند، در واقع پتانسيلي 
وارد كش��ور شده كه بدون آن بس��ياري از امكانات 

ماشين آالت و تكنولوژي هاي رها خواهد شد.

محمد  جليلي 



تعادل|رقيه ندايي|
از ش��ب يكش��نبه واريز مرحله دوم سود س��هام عدالت 
آغازشده و اغلب دريافت كنندگان اين سود نسبت به مبلغ 
و زمان واريز آن ناراضي هستند. بر اساس اطالعيه شركت 
س��پرده گذاري مركزي تمام سود س��هام عدالت در اين 
مرحله هم واريز نشد و به دليل كوتاهي دو شركت مخابرات 
ايران و گروه مپنا همچنان 10 درصد از س��ود سهامداران 
عدالت در دست اين دو شركت باقي مانده است. مبلغ 70 
و خرده اي هزارتومان سود سهام عدالت، اغلب سهامداران 
را به پاي اعتراض كشانده و بسياري از اين افراد مي گويند 
كه اين مبلغ سود نيست، حتي پول يك وعده غذايي هم 
نيست، شايد مسووالن مربوطه ميزان تورم و گراني ها در 
كشور  را نديده اند و اين س��ود را داده اند. اين صحبت ها و 
واكنش سهامداران نشان مي دهد كه مسووالن اقتصادي 
دولت دوازدهم نتوانسته اند رضايت مردم را جلب كنند و با 
محاسبه اين نوع سودها وضعيت ها رضايتمندي را نسبت 
به گذشته كمتر كرده اند و مردم لحظه شماري مي كنند تا 
دولت سيزدهم براي تغيير رويكردها روي كار آيد. بر اين 
اساس ارزش واقعي سهام عدالت باارزش اوليه يك ميليون 
توماني نيز در روز ۲0 اسفندماه سال گذشته 1۸ ميليون و 
7۸0 هزار تومان قيمت داشت. درحالي كه قيمت اين سهام 
در 1۶ تيرماه سال جاري 1۴ ميليون و 700 هزار تومان بود. 
سهامي كه در روزهاي نخستين آزادسازي سهام عدالت 
)ارديبهشت و خرداد س��ال گذشته( بيش از ۲0 ميليون 
تومان قيمت داشت. نرخ سهام عدالت روزانه و در معامالت 
جابه جا مي شود و نمي توان انتظار قيمت و يا سود ثابتي از 
آن داشت اما  دارندگان سهام عدالت با توجه به قيمت خريد 
و متغيرهاي اقتصادي انتظار سودي بيش از اين را داشتند.

     علت عدم واريز سود
 توسط دو شركت چيست؟

روابط عمومي گروه مپنا مبني بر توضيح علت اصلي اين تأخير 
چندماهه، گفته است كه علت واريز نشدن اين سود به دليل 
عدم وصول مطالبات مپنا است. به محض وصول مطالبات و 
تأمين نقدينگي اين سود پرداخت خواهد شد. محمدرضا 
بيدخام، مديركل ارتباطات و امور بين الملل شركت مخابرات 
در رابطه با تأخير در پرداخت س��ود سهام عدالت مي گويد: 
در سال هاي اخير به طور كل ش��اهد رشد حداكثري تورم 
همچنين افزايش هزينه هاي غيرقابل پيش بيني فني و غير 
فني و افزايش هزينه هاي حقوق و دس��تمزد اين ارگان در 
جامعه بوده ايم. با اعالم رشد مركز آمار مبني بر اين موضوع كه 
كمترين رشد تورم مربوط به حوزه هاي ارتباطات و مخابرات در 
چند سال اخير بوده است عدم ترميم تعرفه هاي بخش ثابت 
مخابرات ايران در طول 1۲ سال گذشته و همچنين متأسفانه 
وجود مطالبات حدود دو هزار ميليارد توماني شركت مخابرات 
ايران از نهادهاي دولتي، خصوصي و مشتريان، عمل بخش 
سوددهي ثابت را از مدار خارج كرده است. ضمن عذرخواهي 
از سهامداران محترم عدالت ان شاء اهلل با تالش حداكثري و با 
تعامل بيشتر وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات شاهدترميم 
تعرفه هاي بخش ثابت پس از گذش��ت 1۲ س��ال باشيم، 
همچنين با تالش بيشتر بتوانيم مطالبات دو هزارميلياردي را 
وصول نمايم تا در اين صورت بتوانيم اين سود را به سهامداران 

سهام عدالت پرداخت كنيم.

     گاليه سهامداران
 از دريافت سود سهام عدالت

حسين قش��مي، مدير سيس��تم هاي پرداخت و تسويه 
شركت سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه گفت: سود 
سهامداران عدالت مربوط به ۴0 درصد سود عملكرد سال 
۹۸ شركت ها در تاريخ 1۴ تيرماه به حساب ۴۳ ميليون و 
۸۳7 هزار و ۴1۳ نفر واريز شد. مردم براي اطالع از سودهاي 
دريافت شده سهام عدالت خود مي توانند به سامانه »سهام 
عدالت« مراجعه كرده و يا با ش��ماره تلفن 1۵۶۹ تماس 
بگيرند و از واريز سود خود مطلع شوند. مدير سيستم هاي 
تسويه و پرداخت شركت سمات گفت: در اين بار مبلغ ۳ 
هزار و ۴00 ميليارد تومان سودهاي دريافتي شركت هاي 
سرمايه پذير س��هام عدالت از ۳۶ شركت دريافت شده و 
در ۴0 درصد باقي مانده سود عملكرد سال ۹۸ به حساب 
دارندگان سهام عدالت چه درروش مستقيم يا غيرمستقيم 
واريز شد. يك شركت از شركت هاي سرمايه پذير سهام 
عدالت افزايش سرمايه داشته كه در قالب سهام جايزه و يا 
حق تقدم به سهامداران خودپرداخت خواهد كرد. قشمي 
گفت: از ۴۹ ميليون سهامدار عدالت، افراد فوت شده طي 
1۵ س��ال گذشته خارج ش��ده و براي كساني كه شماره 
شباي معتبر حساب بانكي داشته اند، سود سهام عدالت 
واريز شد. البته فوتي ها قرار است به روش واريز قهري در 
يك سامانه مخصوص سامانه قهري فوت شدگان سهام 
عدالت كه در آينده با همكاري قوه قضاييه تشكيل مي شود 
سود و سهام آنها بين ورثه توزيع شود، اما هنوز آن سامانه 
قهري راه اندازي نشده است. وي در مورد اينكه چرا سود 
سهام عدالت به حساب برخي افراد واريز نشده است، گفت: 
برخي از اين افراد ش��ماره شباي اشتباهي داده يا حساب 

بلندمدت و يا حساب مشترك با فرد ديگر معرفي كرده 
بودند. برخي حساب ارزي معرفي كرده بودند كه ما طبق 
قوانيني نمي توانيم به حساب هاي يادشده پولي واريز كنيم و 
كساني كه شماره شباي آنها درست بوده و حساب آنها ازنظر 
توقيف بودن به دستور مقام قضايي و ساير مشكالت ديگر در 
جريان بوده، سود واريز كرده ايم. قشمي در مورد اينكه چه 
تعداد از سودهاي واريزي برگشته است، گفت:  از ۲۲ بانك 
كه از طريق آنها سود توزيع شده است، تاكنون پنج بانك 
گزارش برگشتي ها را داده اند و بقيه هنوز دريافت نشده 
است. اين مقام مسوول ادامه داد: برخي از افراد هم چندين 
شماره حساب داشتند كه فكر مي كنند در شماره حساب 
آنها واريز نشده، درحالي كه در شماره حساب ديگري از آنها 
اين سود واريزشده است. براي سهامداران عدالت كه سود 
عملكرد سال ۹۸ سهام عدالت را شب عيد نگرفته بودند، 
اين  بار سود تجميع شده و به شرط اينكه حساب آنها مشكل 
نداشته باشد، س��ود به صورت تجميع واريزشده است. به 
گفته قش��مي، 10 درصد باقي مانده سود سهام عدالت 
مربوط به عملكرد سال ۹۸ در قالب سهام جايزه و افزايش 
سرمايه شركت هاي سرمايه پذير به صورت حق تقدم به 
دارندگان سهام عدالت اختصاص مي يابد. قشمي درنهايت 
گفت: اكثر كساني كه اعتراض مي كنند سود نگرفته اند، در 
بررسي ساير حساب هاي خود متوجه شده اند كه سود آنها 
به حساب ديگري كه قباًل اعالم كرده، واريزشده است. اگر 
حساب اعالم شده مشكل قضايي و توقيفي نداشته باشد، 

حتماً سود سهام عدالت واريزشده است.

     سهام عدالت در صفحات مجازي
اغلب دارندگان س��هام عدالت نس��بت به واريز سود در 

شبكه هاي اجتماعي واكنش نشان داده اند؛ يكي از فعالين 
توييتري نوشت: »واريز سود سهام عدالت آنقدر تحقيرآميز 
بوده كه مردم نوشتن تا حاال چند برابر اين پولو خرج سجام 
و كافي نت كردم واقعًا ش��رم آوره چقدر به مردم توهين 
ميشه متأسفم« كاربر ديگري نوشت: »سود سهام عدالت! 
نمك پاشي دولت بر زخم هاي معيشت مردم، وقتي كه همه 
خدمات عمومي ارايه شده دولتي رشد فزاينده دارد ولي 
سود اين سهام پس از بازي ها در بورس و بلند شدن بوي 
تعفن آن همچنان با 711 هزار و ۶ رال  مردم را سورپرايز 
مي كند. واقعًا خجالت را بايد در اين شرايط كشيد.« فرد 
ديگري نوش��ت: »امروز صاحبخونه زنگ زد و بيشتر از 
دوبرابر اضافه كرد اجاره رو. داشتم فك مي كردم كه حاال 
چي كاركنم كه ناگهان ندا آمد: سود سهام عدالت....« يكي 
از فعالين توييتري نوشت: »سود سهام عدالت به حساب 
حقير واريز شد و مرز معنايي دو واژه  »سود« و »عدالت« 
را فرسنگ ها جابه جا كرد!« كاربري نوشت: »مبلغ واريزي 
سود سهام عدالت را كه آدم ميبينه با آن همه جر و بحث 
كه ميديم و نميديم، ياد دعواي بچگي هامون س��ر تيله 
بازي مي افتيم.« فرد ديگري نيز نوشت: »اول صبح كه 
گوشيمو روشن كردم پيامك واريز 71 هزارتومن سود 
سهام عدالت اومد. بي صبرانه منتظرم مغازه ها باز بشه، 
باهاش يه بسته دستمالي ۹ تايي براي سرويس بهداشتي 
بخرم. حرفي نميمونه ديگه!« كاربر ديگري نوشت: »سود 
سهام ما كه ۵۳۲ تومني هستيم مرحله اول اسفند ماه ۹۹ 
تومان بود كه نمي دونم چرا ۸۵ واريز شد. نصفش موند 
اينور سال كه 7۹ تومن قراربود بريزن به حساب كه اونم 
۶۵ واريزشد نمي دونم مشكل كجاست كه كامل واريز 

نشده نه براي من نه اعضاي خانواده.«
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وعده هايي كه بازار را رونق داد
حسين عبدي، كارش��ناس بازارس��رمايه با اشاره به 
انتظار س��رمايه گذاران براي بازگشت بازار بعد از يك 
دوره افت طوالني مدت گفت: انتظار س��رمايه گذاران 
بر اين نكته بود كه ب��ازار بعد از يك دوره افت طوالني 
نياز به رشد دارد و اين انتظار روان شناختي باعث شده 
با فراهم شدن شرايط الزم ازجمله ثبات نرخ ارز، بازار 
به صورت خودجوش ش��روع به حرك��ت كرده و روند 
به هم پيوسته اي عوامل بنيادي بر هم اثرگذار باشند. وي 
در ادامه افزود: بسياري از صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت و شركت هاي حقوقي زماني كه روند بازار 
را رو به رشد ديدند، شروع به خريدن سهم هاي بنيادي 
كرده و از سوي ديگر هم طبق گزارش هاي ماهانه، اكثر 
شركت ها با وضعيت بسيار مطلوبي مواجه و خبرهاي 
خوبي از برگزاري مجامع شنيده شد. اگر بخواهيم بعد 
كالن اقتصادي را به بعد سياس��ي متصل و به صورت 
كالن به اين موضوع توجه كنيم، انتخاب دولت منتخب 
نيز بازار را اميدوارتر كرد. تا باانرژي تر و پرحجم تر ظاهر 
ش��ود. وي در پاس��خ به اين س��وال كه روند صعودي 
بازار تا پايان س��ال 1۴00 ادامه دارد، اظهار داشت: در 
حال حاضر وضعيت بنيادي ش��ركت ها بسيار مثبت 
ارزيابي مي ش��ود به طوري كه در ح��ال حاضر حدود 
۳0 تا ۴0 درصد ش��ركت هاي بزرگ وضعيت خوبي 
دارند و با توجه به نرخ هاي خوب جهاني، ش��ركت ها 
با نرخ هاي خوب مي توانند فروش داش��ته باشند. به 
گفته كارش��ناس بازار سرمايه ش��ركت هاي اوره اي، 
متانول و پتروش��يمي باالترين قيمت هاي تاريخي را 
درفروش دارند و ش��ركت هاي بنيادي تا انتهاي سال 
1۴00 مي توانند بازدهي خوبي را براي سرمايه گذاران 
داشته باشند. عبدي فضاي تورمي ۴0 تا ۴۵ درصد را 
براي كشور پيش بيني كرد و گفت: به طوركلي اين فضا 
مي تواند بازار س��رمايه را به عنوان سردمدار بازارهاي 
مالي در ايران و با بازدهي براي سرمايه گذاران، معرفي 
كند. با نگاهي به مجامع سرمايه گذاري متوجه روند 
صعودي بازار خواهيم ب��ود به طوري كه بازدهي آن از 
بازدهي بازارهاي ارز، طال، س��كه و مسكن هم باالتر 
خواهد رفت. وي انتخاب بازار سرمايه را منطقي دانست 
و افزود: با برگزاري مجامع خبرهاي اميدواركننده اي 
شنيده شد كه به طوركلي يكي از داليل مثبت شدن 
بازار برگزاري اين مجامع بوده است. به گفته عبدي؛ 
بسياري از ش��ركت هاي پتروشيمي و فلزي وضعيت 
نقدينگي خوبي داش��تند و وعده ه��اي خوبي در اين 
مجامع به خصوص توليدات ش��ركت ها داده ش��د. با 
برگزاري اين مجامع، شفاف س��ازي و ابهام زدايي در 
شركت هاي بنيادي نسبت به فروش آنها صورت گرفت 

و كمك بسياري به سرمايه گذاران خرد كرد.

راهكار رييس سازمان بورس 
براي قطعي برق

محمدعلي دهقان دهنوي رييس س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در خصوص وضعي��ت نيروگاه هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس  نامه اي به وزير نيرو نوشته 
كه خالصه اي از نامه به ش��رح زير اس��ت:  تعدادي از 
شركت هاي نيروگاهي در سال هاي اخير در بورس 
اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران پذيرفته شده اند و 
به دليل استقبال مردم از عرضه هاي اوليه داراي تعداد 
زيادي سهامدار هستند. در حال حاضر 10 شركت 
توليدكننده ني��روي برق نزد اين س��ازمان به ثبت 
رسيده اند كه سهام ۸ شركت در فرابورس ايران و سهام 
۲شركت در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده 
است. از اين ميان شركت هاي برق و انرژي پيوند گستر 
پارس، توسعه مسير برق گيالن و توليد نيروي برق 
آبادان در سال ۹۹ عرضه شده اند، همچنين شركت 
برق و انرژي پيوند گستر پارس داراي ركورد بيشترين 
مشاركت از سوي سهامداران در عرضه اوليه بوده است. 
)حدود ۵ميليون و ۵70 هزار نفر(  مطابق بررسي هاي 
صورت گرفته و مكاتبه واصل ش��ده از شركت هاي 

مذكور اهم مشكالت آنها به شرح موارد زير است: 
1.عدم وصول مطالبات سنواتي شركت هاي نيروگاهي 

از زيرمجموعه هاي وزارت نيرو
۲. عدم تفكيك نهاد تنظيمي از توليدكننده برق

۳.عدم اجراي مصوبات برنامه توسعه در خصوص تعيين 
نرخ انرژي و نرخ آمادگي

۴. تسهيالت ارزي
۵. عدم اعطاي مجوز صادرات برق نيروگاه ها

۶. عدم اج��راي موثر ماده 1۲ قان��ون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور

7. عدم اجراي ماده 1۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي 
مالي جديد در راس��تاي تسهيل اجراي سياست هاي 
كلي اصل ۴۴ قانون اساسي  همچنين در بخش پاياني 
نامه پيشنهاد هايي براي حل مشكالت ذكرشده است: 
عدم وجود نقدينگي كافي در شركت هاي نيروگاهي 
موجب شده كه شركت هاي مذكور در پرداخت اقساط 
تسهيالت دريافت شده، هزينه هاي جاري، هزينه هاي 
مربوط ب��ه تعميرات و نگهداري تجهيزات با مش��كل 
مواجه شوند. بنابراين به منظور حمايت از حقوق و منافع 
سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار پيشنهاد هايي به شرح 

زير ارايه مي شود.
الف( تشكيل نهاد تنظيم گر بازار برق

ب( تأمين برق مش��تركان تجاري و صنعتي از طريق 
مكانيزم عرضه و تقاضا در بورس انرژي

ج( عرضه خوراك نيروگاه ه��ا در بورس انرژي همراه با 
ايجاد مشوق براي صادرات برق

د( تهاتر طلب ها و بدهي هاي واحدهاي نيروگاهي
ه( امكان تسويه تسهيالت ارزي نيروگاه ها از محل 
اعتبارات صندوق توس��عه ملي با نرخ ارز رسمي در 

زمان اخذ تسهيالت

بورس كاال مرجع جهاني
قيمت زعفران مي شود

جواد فالح، مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران 
در جلسه هماهنگي و ايجاد اتحاد ميان زعفران كاران، 
صادركنندگان زعفران و سازمان بورس كااليي ضمن 
اش��اره به اهميت ايجاد اتحاد مي��ان صادركنندگان 
به منظور ش��فايت و استانداردس��ازي قيمت زعفران 
گفت: با هم��كاري و اتحاد صادركنن��دگان زعفران، 
مي توان تعيين كننده قيمت زعفران در داخل و خارج 
كش��ور بود.  وي عنوان كرد: قيمت زعفران در بورس 
كاالي ايران نظير س��اير كاالهاي مبادله شده در اين 
بازار، قابليت تبديل ش��دن به مرجع قيمت جهاني را 
دارد. براي دس��تيابي به اين هدف، با ايجاد اتحاد ميان 
صادركنندگان به س��وي شفاف سازي قيمت زعفران 
كشور گام برداشته ايم.  مدير توسعه بازار فيزيكي بورس 
كاالي ايران با اش��اره به حمايت و اعطا تس��هيالت به 
زعفران كاران توسط بانك هاي عامل، اضافه كرد: بورس 
كاالي ايران منطبق بر مدلي كه فائو به كشورهاي دنيا 
توصيه كرده و با همكاري بانك هاي مختلف كشور در 
نظر دارد در فصل برداشت زعفران توثيق گواهي سپرده 
كااليي زعفران را اجرايي نمايد.  وي ادامه داد: در اين مدل 
كشاورزان با سپردن زعفران به انباره اي بورس و وثيقه 
كردن آن اقدام به دريافت تسهيالت از بانك خواهند كرد. 
اجراي اين مدل مي توان فشار عرضه در فصل برداشت 
زعفران را كاهش دهد و مانع از افت قيمت زعفران در 
بازار شود.  مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران 
ابراز كرد: با شفاف تر شدن مشخصات زعفران طبق نمونه 
بورس و اعطاي تسهيالت به كشاورزان بورس كاالي 
ايران اميدوار است صادركنندگان و كشاورزان بيشتري 
خريدوفروش زعفران خود را در قالب معامالت بورس 
انجام دهند و بازار زعفران در بورس عمق بيشتري پيدا 
كند تا در آينده قيمت بورس به مرجع قيمت زعفران 
در بازار داخلي و خارجي تبديل شود.  غالمرضا ميري، 
رييس اتحاديه صادركنندگان زعفران نيز در اين نشست 
گفت: در سال 1۳۹۹، ۴۳۵ تن زعفران ايراني در داخل 
كش��ور و در بازار جهاني مصرف شد كه ۳۲۵ تن از اين 
مقدار، مربوط به صادرات زعفران بود؛ البته اين در حالي 
اس��ت كه مقدار توليد اين محصول در كشور در سال 
گذشته بيشتر از اين رقم بوده است. ميري تصريح كرد: 
نبود ثبات قيمت در زعفران از يك سو و از سوي ديگر 
نياز ارز حاصل از صادرات زعفران س��بب شده برخي 
افراد زعفران ايران را در خارج از كشور با نرخ هاي بسيار 
پايين تر از ارزش واقعي اين محصول به فروش برسانند 
كه خوشبختانه در اين جلس��ه با ايجاد اتحاد در ميان 
زعفران كاران و صادركنندگان تالش ش��ده تا با ايجاد 
شفافيت و يكسان سازي، قيمت زعفران به جايگاه اصلي 
خود بازگردد.  احسان مصطفوي، مدير طرح سازمان 
جهاني اوس��ك نيز در ادامه اين نشست ابراز كرد: 
درزمينه قيمت گذاري زعفران بايد طرح هاي برد - 
برد براي كشاورزان، واسطه گران، صادركنندگان و 
حتي مصرف كنندگان ارايه شود و بر همين اساس، 

زنجيره هايي پيش بيني شده است. 

بورس در انتظار يك شركت آهني
بهراد منتظري، مديرعام��ل آهن آنالين بيان كرد: در 
بازار امروز، سرعت يكي از فاكتورهاي اصلي فعاليت هاي 
تجاري است، آهن آنالين عالوه بر سرعت در فناوري نيز 
پيشتاز است، اين شركت عالوه بر فعاليت هاي كنوني، 
ارايه خدمات به تأمين كننده را نيز در دستور كار قرار 
داده  اس��ت. تأمين مالي و شفافيت ازجمله مهم ترين 
مزيت هاي بورس است، عرضه آهن آنالين در بورس، 

ازجمله برنامه هاي چشم اندازي اين شركت است.
وي در ارتباط با درخواست از رييس جمهوري منتخب، 
تصريح كرد: از دولت جديد درخواست داريم پوپوليستي 
رفتار نكنند، چراكه اينگونه عملكردها با ايجاد موانع 
بر سر راه توس��عه، پيشبرد فعاليت هاي زيرساختي را 
به تعويق مي اندازد و به اقتصاد و توليد آسيب مي زند. 
دولت بايد از تصميمات خلق الساعه بپرهيزد و با عملكرد 
شفاف، توسعه زيرساخت ها را در دستور كار خود قرار 
دهد، مردم نيز بايد صبور باشند و بدانند به ثمر نشستن 
فعاليت هاي عمراني و توسعه اي نياز به زمان دارد. تالش 
بايد س��رلوحه كار همه باشد، دانش��جويان ايراني نيز 
همچون دانشجويان ساير كشورها بايد در كنار تحصيل، 
كار كنند، به جاي توقع از دول��ت، فرهنگ كار كردن 
در دوره دانشجويي بايد جا بيفتد، رسانه ها نيز در اين 
فرهنگ سازي بايد كمك كنند. در حال حاضر بيلت و 
شمش فوالدي ايران به جنوب شرق آسيا صادر مي شود، 
افزايش صادرات ارتباط مستقيم با حل مساله برجام و 
اصالح قوانين صادراتي دارد. منتظري در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا برنامه هاي صادراتي و توليد بيش از ۸00 
هزار مسكن رياست جمهوري جديد قابليت اجرا دارد، 
بيان كرد: به عنوان يك فعال اقتصادي معتقدم، اجراي 
پروژه هاي مطرح شده توسط رياست جمهوري ارتباط 
مستقيم با حل مشكالت ارزي و بانكي، تحريم ها و برجام 
دارد. همچنين چينش كابين��ه وزرا در دولت جديد، 
به خصوص وزرايي كه در وزارت اقتصاد، امور خارجه، 
صمت و همچنين بانك مركزي به صندلي قدرت تكيه 
مي زنند، در عملياتي شدن پروژه ها تأثير مستقيم دارد

به گفته بهراد منتظري در بحث اقتصاد، مساله اي تحت 
عنوان از دس��ت دادن بازار براي ي��ك فعال اقتصادي 
اجايل، وجود ندارد. در برابر پرسش بازاري مانند قطر و 
عراق، اين ميزان عرضه و تقاضا است كه تعيين كننده 
است. وي همچنين مجددا تاكيد كرد كه در بازار امروز 
كه بازار س��رعت است، تنها سيس��تم سريع و چابك 
زنده مي ماند و در اين مورد، اضافه ش��دن بخش انبار 
آهن آنالين با توجه به نيازي كه در چند سال اخير در 
بازار به وجود آمده را مثال زد.  بهنام كيامرزي، رييس 
هيات مدي��ره آهن آنالين گفت: گس��ترش انبار آهن 
آنالين ازجمله برنامه هاي توسعه اي اين شركت است. 
با اين طرح توس��عه اي، آهن آنالين در بخش فروش 
به واردكنندگان ب��زرگ كمك مي كن��د و به نحوي 
مسووليت فروش محصوالت را خود به عهده مي گيرد. 
كيامرزي ضمن بيان اين مساله كه خدماتي كه شركت 
آهن آنالي��ن ارايه مي دهد مثل انباري منظم، آنالين، 
كنترل كيفيت كاالها و رصد جزئيات كااليي قوي است، 
افزود: ايجاد پايگاهي براي فروش محصوالت در دستور 
كار مجموعه ما وجود دارد. عالوه بر قيمت جهاني فوالد، 
قيمت ارز، تصميمات دولت، وضع قوانين جديد نيز بر 

تعيين قيمت داخلي اين محصول تأثيرگذار است.

مشكالت سهام عدالت براي مردم تمامي ندارد!

سود سهام عدالت آب رفت

بازارسرمايه در انتظار روزهاي  طاليي
طي هفته اي كه گذشت بازار سرمايه پس از تجربه دو هفته 
سبزپوشي كامل، كار خود را با دو روز سرخ پوشي آغاز كرد. 
درمجموع شاخص كل بورس تهران ۲۶ هزار واحد معادل با 
۲ درصد رشد كرد. اين بازار شاهد سه روز سبز و دو روز قرمز 
بود. در روز شنبه، ش��اخص كل كار خود را با افت 10 هزار 
واحدي آغاز كرد و در روز يكشنبه افت شاخص با افت دو هزار 
واحدي ادامه يافت. باالخره روز دوشنبه شاخص سبزپوش 
شد و 11 هزار واحد رشد كرد و در روز سه شنبه بازار شاهد 
رشد چشمگيري شد و شاخص كل ۲۶ هزار واحد )معادل 
خالص رشد شاخص در طول هفته اي كه گذشت( افزايش 
يافت. سرانجام شاخص كل بورس تهران در روز چهارشنبه 
با رش��د كمتر از هزار واحدي به كار خود پايان داد. گفتني 
است اين هفته نيز در بازار سهام خالص خريد افراد حقيقي از 
فروش آنها بيشتر بود. شاخص كل بورس تهران درمجموع 
۲۶ هزار واحد رشد كرد و از ارتفاع يك ميليون و ۲۵۶ هزار 
واحد به يك ميليون و ۲۸۲ هزار واحد صعود كرد. همچنين 
شاخص كل هم وزن با رشد ۲.1 درصدي روبرو شد. شاخص 
كل فرابورس نيز پنج روز س��بز را تجربه كرد و درمجموع 
۲۸0 واحد، معادل 1.۵ درصد رش��د كرد. ارزش معامالت 
بازار سهام، روند هفته گذشته را حفظ كرد و بين رقم پنج 
هزارتا حدود هفت هزار ميليارد تومان نوسان كرد. متوسط 
ارزش معامالت اين هفته به حدود پنج هزار و ۸۳۸ ميليارد 
تومان رسيد كه نس��بت به هفته پيش حدود هفت درصد 
كاهش يافته است. همچنين بيشترين ارزش معامالت هفته 
با ۶ هزار و ۸۶۶ ميليارد تومان متعلق به روز سه شنبه، ۶ تيرماه 
و كمترين ارزش معامالت با پنج هزار و ۶ ميليارد تومان متعلق 
به روز يكشنبه بود. بيشترين معامالت بورس و فرابورس در 
هفته اي كه گذشت به گروه »محصوالت شيميايي« تعلق 
داش��ت به طوري كه سه هزار و ۸۶۶ ميليارد تومان فقط در 
اين بخش جابه جا شد، گروه »فلزات اساسي« با معامالت 
سه هزار و ۴۵۸ ميليارد توماني دوم شد و »خودرو و ساخت 
قطعات« با دو هزار و ۴۵۵ ميليارد تومان در جايگاه سوم قرار 
گرفت. در اين هفته تعداد گروه هايي كه بادل خوش بازار را 
ترك كردند كم نبودند. گروه »استخراج زغال سنگ« با ۸.۴ 
درصد، گروه »خرده فروشي« با هفت درصد و گروه »عرضه 
برق، گاز، بخ��ار و آب گرم« با 7 درصد رش��د پربازده ترين 
گروه ه��اي اين هفته بودند. در ط��رف ديگر كم بازده ترين 
گروه ها به ترتيب »سرمايه گذاري هاي استاني« با منفي ۳.۶ 
درصد، »مخابرات« با منفي ۳.۴ درصد و »ماش��ين آالت و 

دستگاه هاي برقي« با منفي ۳.۳ درصد به ثبت رسيدند. اين 
هفته بازار س��هام كار خود را با خروج پول قابل توجهي آغاز 
كرد. در روز يكشنبه از شدت ورود پول كاسته شد و به كمتر 
از ۲0 ميليارد تومان رسيد. سپس از روز دوشنبه ورود پول 
آغاز شد و در روز سه شنبه بيشترين ورود پول هفته با ۴۴۲ 
ميليارد تومان رقم خورد. درمجموع اين هفته خالص خريد 
حقيقي ها حدود ۲۵۹ ميليارد تومان از فروششان بيشتر 
بود. گفتني است اين هفته گروه »محصوالت شيميايي« 
با ۲۴7 ميليارد تومان و گروه »ش��ركت هاي چند رشته اي 
صنعتي« با 1۹1 ميليارد تومان و گروه »فلزات اساس��ي« 
با 1۲1 ميليارد تومان طعم ورود پول را چشيدند. در طرف 
ديگر گروه هاي »بانك ها و موسس��ات اعتب��اري« با ۳۶۳ 
ميليارد تومان و »بيمه و صندوق بازنشستگي« با ۸0 ميليارد 
تومان و »سرمايه گذاري هاي استاني« با ۵۴ ميليارد تومان 
به ترتيب بيشترين تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي را ثبت 
كردند. گفتني است بيشترين خروج پول حقيقي به ترتيب 
متعلق به نمادهاي »وپاس��ار«، »وتجارت« و »وملل« بود. 
به طوري كه مالكيت حقوقي در تركيب سهامداري بانك 
پاسارگاد ۹۶ ميليارد تومان و بانك تجارت ۹۴ ميليارد تومان 
افزايش يافت. از طرف ديگر بيشترين ورود پول حقيقي به 
ترتيب متعلق به نمادهاي »نوري«، »فملي« و »شستا« 
بود. به طوري كه مالكيت حقيقي در تركيب س��هامداري 
پتروشيمي نوري 1۹1 ميليارد تومان و ملي صنايع مس 

ايران 1۵۶ ميليارد تومان افزايش يافت.

     بورس كاال ميزبان رويدادهاي جديد
در هفته اي كه گذشت بورس كاال نيز شاهد رويدادهاي 
سرنوشت ساز متعددي بود. حامد سلطاني نژاد مديرعامل 
بورس كاالي ايران با اشاره به روند توسعه معامالت كاالها 
در بورس كاال ازجمله ورود س��يمان طي س��ه ماه سال 
جاري گفت: بخشي از توسعه معامالت بورس كاال و ورود 
كاالهاي جديد، مرهون حمايت هاي اركان بازار سرمايه در 
مخالفت باقيمت گذاري دستوري بوده است به طوري كه 
امروز حجم معامالت سيمان از مرز يك ميليون تن در يك 
ماه گذش��ته عبور كرد و در سه ماهه امسال نيز در آماري 
قابل توجه حجم معامالت بازار فيزيكي بورس كاال از ١٠ 
ميليون و ٦٠٠ هزار تن گذشته است. محمدعلي دهقان 
دهنوي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بيان كرد: از 
بورس كاال مي خواهم عالوه بر توسعه بازار مشتقه و ورود 
دارايي هاي جديد، با جديت راه اندازي مجدد قرارداد آتي 
سكه را پيگيري كند تا ابزارهاي كاملي را در اختيار فعاالن 
حوزه طال قرار دهيم و فعاالن بازار قادر باشند ريسك هاي 
خود را مديريت كنند. اميرعباس حس��يني، مديرعامل 
شركت س��رمايه گذاري غدير گفت: يكي از بنيان هاي 
اساسي توسعه يافتگي، شفافيت است و توسعه يافتگي 
بدون شفافيت امكان پذير نيست به همين دليل البي هاي 
قدرت كه با اس��تفاده از ثروت انجام مي شود سعي دارند 
تا ش��فافيت در كش��ور جاري نش��ود و توسعه يافتگي 
كاريكاتوري شكل بگيرد. حضور هلدينگ غدير در بورس 

كاال بيش از گذشته خواهد شد به طوري كه همكاران ما 
در هلدينگ سيمان غدير خود را متعهد مي دانند تا عرضه 
حدود ۵ ميليون تن سيمان را در بورس كاال انجام دهند كه 
اميدواريم اين اتفاق رخ دهد و از اين طريق اين تجربه موفق 
پايدار باشد.  امير تقي خان تجريشي مديرعامل شركت 
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي خبر داد با هماهنگي و 
تفاهم انجام شده با بورس كاال، تمامي كارخانه هاي سيدكو 
)شركت سرمايه گذاري توس��عه صنايع سيمان(، تمام 
عرضه و توزيع سيمان در زيرمجموعه هاي سيدكو از مسير 
بورس كاال انجام مي شود كه البته در خصوص ساير حوزه 
كااليي در گروه توسعه ملي، همين رويه طي خواهد شد و 
اميدواريم باوجود برخي سنگ اندازي ها بتوانيم در تحقق 
ش��فافيت و مبارزه با مخالفان شفافيت اقتصادي، پيروز 
ميدان باشيم.مجمع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده 
بورس كاالي ايران در حالي 1۳ تيرماه در محل س��الن 
همايش هاي رازي برگزار شد كه سهامداران بارأي اكثريت، 
عملكرد اين شركت را مورد تاييد قراردادند و تقسيم سود 
1۵0 ريالي و افزايش 100 درصدي سرمايه شركت را به 
تصويب رساندند. مديرعامل كارگزاري صبا تأمين معتقد 
است كه معامالت گواهي سپرده كااليي در بورس كاالي 
ايران بزودي و در پي آگاهي فعاالن صنعت از مزاياي اين 
ابزار معامالتي بارونق چش��مگيري مواجه خواهد ش��د 
به طوري كه ورود فلزات به اين معامالت مي تواند جذابيت 
بااليي براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران داشته باشد. به 
گفته او، تشكيل بازار نقد و روزانه قوي با حضور متقاضيان 
متنوع و پرتعداد باعث كش��ف بهين��ه و واقعي تر قيمت 
محصوالت مختلف ازجمله فلزات در بازار گواهي سپرده 
كااليي مي شود. وزير صمت تصميمات پنجاهمين جلسه 
كارگروه توسعه صادرات را ابالغ كرد كه از نكات مهم اين 
ابالغيه، توسعه صادرات كاالهاي صنعتي و معدني در قالب 
معامالت رينگ صادراتي بورس است. عليرضا رزم حسيني 
در نامه اي به مع��اون اول رييس جمهور، وزاري مختلف 
كابينه و برخي معاونان آنها و روساي اتاق بازرگاني، تعاون 
و اصناف ايران، تصميمات پنجاهمين جلسه كارگروه 
توس��عه صادرات را ابالغ كرد از ن��كات مهم اين ابالغيه 
رزم حسيني مي توان به توسعه صادرات كاالها در قالب 
معامالت رينگ صادراتي ب��ورس كاال با توجه به وجود 
سيس��تم يكپارچه صادراتي محصوالت بين گمركات، 
بانك مركزي، بورس كاال و اتاق بازرگاني ايران اشاره كرد.



گروه راه و شهرسازي|
 برخالف تحوالت قيمتي در بازار مس��كن تهران كه طي 
سه ماهه نخست س��ال جاري حدود 2 درصد افت قيمت 
اسمي را ثبت كرده است، بازار ساخت و ساز حال و هواي 
ديگري دارد به گونه اي كه از سويي تحت تاثير ثبات نسبي 
ن��رخ دالر، قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم مورد نياز قدري 
كاهش يافته و به همين نس��بت صادرات كاال و خدمات 
نيز دچار افت ش��ده است و از س��وي ديگر، فعاليت هاي 
ساختماني تحت تاثير مناسبات فصلي با سفارشات بيشتر 
مشتريان، سرعت فرآيند كارها، افزايش استخدام نيروي 
كار، افزايش موجودي انب��ار، افزايش قيمت محصوالت 
نهاي��ي، افزايش فروش كاالها و خدم��ات و از همه اين ها 
مهم تر، افزايش انتظار فعاليت شركت هاي ساختماني در 
ماه آينده رو به رو شده است. به اين ترتيب، با توجه به آغاز 
روند صعودي شامخ ساختمان در ارديبهشت ماه نسبت 
به فروردين ماه س��ال جاري مي توان گفت كه س��اخت و 
ساز در فصل بهار خيز برداشته و الگوي صعودي بهار سال 
گذشته را تكرار كرده است. البته اين خيز به معناي رونق 
ساخت و ساز در كشور نيست. چون مي دانيم ميزان صدور 
پروانه هاي ساختماني در تهران و در كل كشور و همچنين 
فعاليت هاي عمراني دولت و شهرداري ها دچار رشد قابل 
توجهي نشده اند. از همين رو، مي توان افزايش فعاليت هاي 
ساختماني در بهار و همچنين انتظار تداوم آن در تابستان 
را به شرايط فصلي نسبت داد. شرايطي كه حتي در دوران 
ركود نيز بر فضاي كلي بازار مس��كن و بازار ساخت و ساز 
س��يطره دارد. به گزارش »تعادل«، با تكميل س��ومين و 
آخرين قطعه از پازل شامخ ساختمان در بهار 1400 تصوير 
تازه اي از نوسان اين شاخص در زمستان و بهار سال هاي 
اخير به دست آمده است، به گونه اي كه الگوي روند شامخ 
ساختمان در زمس��تان 98 تا اول تير 99 در دوره مشابه 
زمس��تان 99 تا اول تير 1400 تكرار شد. اگر چه اين الگو 
بر پايه اعداد متفاوتي شكل گرفته است، اما نشان دهنده 
اين است كه در سه ماهه پاياني سال هاي 98 و 99 همواره 
مديران فعال در حوزه ساختمان همگام با تحرك بازارها در 
موعد شب عيد، انتظار رشد و رونق فعاليت هاي ساختماني 
را داش��ته اند. رشدي كه در فروردين ماه به دليل تعطيلي 
نوروز و البته طي دو سال گذشته، به دليل تعطيالت ناشي 
از كرونا به شدت دچار افت شده است. اين روند اما در نيمه 
فصل بهار يعني از ارديبهش��ت و خرداد صعودي شده و از 

وضعيت فروردين ماه فاصله گرفته است.

      شامخ ساختمان بر قله 60.55
شامخ س��اختمان خرداد ماه با قرارگرفتن بر عدد 60.55 
نسبت به ارديبهشت سال جاري، جهت صعودي گرفت 
كه نشان دهنده افزايش ميزان فعاليت هاي كسب و كار در 
خرداد نسبت به ماه قبل است. اين شاخص در ارديبهشت 

به عدد 57.14 رسيده بود.
به گ��زارش پايگاه اطالع رس��اني اتاق تع��اون ايران، عدد 
ش��امخ كل در خرداد ماه عدد 60.55 بود كه نسبت به ماه 
قبل اندكي افزايش يافت كه نشان دهنده افزايش ميزان 
فعاليت هاي كسب و كار در خرداد ماه نسبت به ارديبهشت 
است. با استناد به مجموع اظهارات فعاالن ساختماني در 
هر سه بخش ساخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي 

ساخت و ساز تخصصي ساختمان، عدد شامخ ساختمان 
نسبت به ماه گذشته افزايش يافت. با تداوم انجام فعاليت ها 
در خ��رداد عليرغم ب��ي ثباتي موج��ود در بخش هايي از 
بازار، شاخص هاي ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام 
سفارشات، ميزان مواد اوليه و تجهيزات خريداري شده و 
ميزان به كارگيري نيروي انساني افزايش يافتند. با توجه به 
ثبات نسبي نرخ ارز، شاخص قيمت خريد مواداوليه اندكي 
كاهش يافت، هرچند مواد اوليه داخل��ي در برخي اقالم 

مجددا با افزايش قيمت مواجه شد. 
به گزارش »تعادل« بر اس��اس داده هاي منتشره از سوي 
اتاق تعاون ايران، ميزان سفارشات جديد از عدد 51.56 در 
ارديبهشت ماه به عدد 54.44 در خردادماه افزايش يافته 
است. سرعت انجام سفارشات نيز با رشد خيره كننده حدود 
10 واح��د از عدد 50.55 در ارديبهش��ت به عدد 59.44 
در خرداد رشد كرده اس��ت. ميزان مواد اوليه و تجهيزات 
خريداري شده رشد قابل توجه حدود 7 درصدي داشته و 
از عدد 48.9 در ارديبهشت به 55.55 در خردادماه رسيده 
است. ميزان به كارگيري نيروي انساني نيز از عدد 48.35 در 

ارديبهشت ماه به عدد 78.5 افزايش يافته است. 
همچنين ش��اخص ميزان كارهاي معوق نيز در اين دوره 
افزايش يافت. ش��اخص ميزان صادرات در حد اندكي در 
جهت كاهش پيش رفت. رقم شاخص قيمت فروش هم 
اندكي صعودي شد. اما شاخص ميزان مصرف حامل هاي 
انرژي كاهش يافت كه نشان مي دهد افزايش فعاليت ها 
عمدتا در بخش هايي بوده اس��ت كه انجام فعاليت ش��ان 
مس��تقيم با حامل هاي انرژي در ارتباط نيست. شاخص 

ميزان فروش نيز نسبت به ماه گذشته بيشتر شد.
شاخص انتظار بهبود فعاليت هاي كسب و كار در بين فعاالن 

بخش ساختمان افزايش يافته است كه انتظار افزايش ميزان 
فعاليت ها در تير را نشان مي دهد. هرچند با توجه به شرايط 
موجود، بسياري از فعاالن اقتصادي پيش بيني وضعيت 
فعاليت هاي كس��ب و كار خود در ماه هاي آينده را دشوار 
دانستند اما با توجه به در پيش بودن تابستان، انتظار افزايش 

ميزان سفارشات و ميزان فعاليت ها را داشتند.
براس��اس اين گزارش، صنعت س��اختمان براساس 
استاندارد بين المللي طبقه بندي كليه فعاليت هاي 
اقتص��ادي )ISIC(، به س��ه گروه اصلي س��اخت بنا، 
مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز تخصصي 
ساختمان دسته بندي مي شود. در يك تقسيم بندي 
ديگر، بخش ساختمان شامل دو بخش كلي مسكوني 

و غيرمسكوني )تجاري و عمراني( است.
در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته مي شود به 12 
پرسش مطرح شده در قالب سه معيار وضعيت نسبت 
به ماه پيش )بهتر ش��ده، بدتر ش��ده يا تغييري نكرده 
است( پاس��خ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از 
ماه قبل: ع��دد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.5 و گزينه 
كمتر از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرسش ثبت مي شود. 
مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از 
گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن 
پرسش اس��ت. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص 
عددي بين صفر و 100 اس��ت كه به ترتيب به معناي 
آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده 
است« و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد 50 
نشان دهنده عدم تغيير وضعيت نس��بت به ماه قبل، 
باالي 50 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 
50 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.

     تغيير جهت بازار مسكن در خرداد 
به گزارش »تع��ال«، بر خالف پيش بيني ها و روندهاي 
پيشين در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري، 
نه تنها قيمت اسمي مس��كن در خرداد كاهش نيافت 
كه تع��داد معامالت ملكي نيز به ب��االي 5 هزار فقره در 
ماه رس��يد. به اين ترتيب، ميانگين قيمت هر متر مربع 
واحد مس��كوني در تهران طي خرداد ماه سال جاري با 
3 درصد رش��د به 29 ميليون و 673 هزار تومان رسيد. 
اين در حالي است كه اين شاخص در ماه هاي فروردين 
و ارديبهشت سال جاري به ترتيب نسبت به ماه قبل از 
آن 3.1 درصد و 1.8 درصد رش��د منفي را تجربه كرده 
بودند. افزون بر اين، برخي از كارشناسان مسكن با توجه 
به حبابي بودن قيمت مسكن و همچنين امكان تعديل 
انتظارات تورمي در صورت دستيابي به توافق هسته اي، 
پيش بيني كرده بودند كه در نيمه نخست سال جاري، 
قيمت مسكن حدود 30 درصد افت را تجربه كند. اگر چه 
در دو ماهه نخست قيمت اسمي مسكن حدود 5 درصد 
و قيمت تعديل شده با تورم مسكن نيز حدود 8.3 درصد 
افت را ثبت كردند اما به نظر مي رس��د كه در ش��رايطي 
كنوني بازار مسكن تحت تاثير ريسك هاي غيراقتصادي 
 توان كاهش قيمت را نداشته باشد. چه آنكه در مجموع 
س��ه ماهه نخست س��ال جاري، متوسط قيمت اسمي 
مسكن تنها منفي 1.98 درصد كاهش را تجربه كرده اند 
كه تا رش��د مثبت 30 درصد فاصله زيادي وجود دارد. 
همچنين، قيمت واقعي مسكن )تعديل شده با تورم( در 
خرداد سال جاري به 2.3 درصد رسيده است. به گزارش 
مركز آمار اي��ران، نرخ تورم نقطه اي در خرداد 1400 در 

مقايسه با ماه قبل 0.7 واحد درصد بوده است.
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طالبانيسم  و اقتصاد
  اقدامات مسلحانه به نزديكي گمركات كشيده شد

در ادامه لطيفي در پاسخ به اين پرسش كه آيا پررنگ شدن 
نقش طالبان در افغانستان در تجارت بين دو كشور اثرگذار 
خواهد بود، گفت: »سازمان ها و نهادهاي مستقر در مرز 
هم پالن هاي مختلفي را درخصوص تحوالت افغانستان 
پيش بين��ي كرده  اند. با وجود پيش��روي هاي طالبان در 
افغانستان، اما تجارت ايران با اين كشور هنوز متاثر نشده 
اس��ت و اميدواريم در آينده نيز اثر منفي نگذارد. در مرز 
ماهي  رود گفته مي شود كه تا چند كيلومتري گمرك ابونصر 
فراهي درگيري هايي اتف��اق افتاده و در چند كيلومتري 
مرز دوغارون و اس��الم قلعه به س��مت هرات نيز اقدامات 
مسلحانه اي رخ داده است، اما اين موارد تاكنون بر تجارت 
دو كشور اثرگذار نبوده است. به دليل اشتراكات فرهنگي، 
تاريخي و زباني، جمهوري اسالمي هميشه از گفت وگوهاي 
افغان-افغان يا داخلي اين كشور براي حل مشكالت حمايت 
كرده و اميدواريم شاهد صلح و ثبات و امنيت پايدار، براساس 
خواسته هاي مردم افغانستان باشيم.« او با بيان اينكه برخي 
تجار و رانندگان در برخي گذرگاه ها به دليل تسلط طالبان 
در مسير مجبورند قوانين و بخشنامه هاي طالبان را اجرا 
كنند، تصريح كرد: »در برخي گذرگاه ها طالبان براي عبور 
كاالها قوانيني گذاشته  اند و تجار نيز براي آنكه اين كاالها 
بتواند وارد واليت هاي داخلي افغانستان شود و مشكلي رخ 
ندهد، اين قوانين را رعايت مي كنند. به  طور مثال حداكثر 
بارگيري در گمرك ابونصر فراهي، 50 تن اعالم شده و نبايد 
بيش از اين ميزان باشد كه از دهم ماه مبارك رمضان امسال 
اعمال شده و اين موضوع ظاهرا توسط گروه طالبان اعالم 
شده است.« سخنگوي گمرك با اشاره به اينكه مقررات در 
ساير مرزها متفاوت است، افزود: »در مرز ميلك به دليل 
آنكه پل مرزي ايران تحمل عبور بي��ش از 25 تن كاال را 
ندارد، جمهوري اسالمي ايران اجازه نمي دهد كاال بيش از 
اين ميزان از پل عبور كند. در مرز دوغارون به اسالم قلعه 
نيز كاالهايي كه بارگيري مي ش��ود تا 40 تن است كه به 
سمت هرات افغانستان جابه جا مي شود و فعال مشكلي در 

تجارت وجود ندارد.«
   روابط تجاري ايران و افغانستان با حضور طالبان 

بيشتر شد
احمد فرخي يكي از فعاالن اقتصادي ايران در افغانستان 
با بيان اينكه هيچ گونه مش��كلي در روند فعاليت تجار در 
افغانستان رخ نداده است، گفت: »اين دفعه اول نيست كه 
طالبان بر افغانستان تسلط پيدا كرده است. در ادوار گذشته 
دولت دس��ت آنها بود. چه طالبان بر سر كار باشد چه هر 
حاكميت ديگري، افغانستان نيازمندي هايي دارد كه جز 
از همسايه خود كه ايران است، نمي تواند آن نيازمندي  ها را 
تامين كند.« اين فعال حوزه حمل و نقل ريلي شرق كشور 
به نكته جالبي در روابط تجاري ايران و طالب ها اشاره كرده 
و افزود: »حتي در زماني  كه طالبان در حكومت مركزي 
مستقر بود و ارتباط آنها با كش��ورهاي ديگر سخت بود، 
ارتباط اقتصادي آنها با ايران بهتر و بيشتر هم بودم.« او در 
گفت وگو با بوسان با بيان علت آنكه ارتباط اقتصادي ايران 
و افغانستان در زمان حضور طالبان بهتر بود، تصريح كرد: 
»اين ارتباط به دو دليل بهبود مي  يافت؛ نخست آنكه طالبان 
توان اينكه خارج از مرزهاي خود فعاليت اقتصادي داشته 
باشند، نداشتند و دوم آنكه تجار ساير كشورها نيز به دليل 
ناامني و جنگ هاي داخلي در اين كشور، با طالبان همكاري 
نمي كردند.« به گفته اين تاجر ايراني، هر حكومتي كه در 
افغانستان مستقر باشد، تاثير منفي روي روابط اقتصادي اين 
كشور با ايران خواهد گذاشت، زيرا طالبان هرگز به عرصه 
اقتصادي ورود نكرده و همواره بر سهم  گيري خود تاكيد 
مي كند. عليرضا شباني، يكي از فعاالن اقتصادي ايراني 
نيز در همين خصوص مي گويد: »فعاليت اقتصادي من 
هم در دوغارون و هم در ماهي  رود اس��ت، اما در هر دو مرز 
هم مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.« شباني با بيان اينكه 
در گذشته نيز بخشي از افغانستان در دست طالبان بود و 
حتي مدتي دولت مركزي را دراختيار داشتند، اما هيچ گاه 
روابط تجاري ايران و افغانستان از اين موضوع متاثر نشد و 
بعيد مي دانم مشكلي براي روابط تجاري دو كشور در آينده 
حادث شود.« اين فعال اقتصادي معتقد است كه مناسبات 
ارتباطي و اقتصادي ايران و افغانس��تان در امتداد تاريخ 
بسيار ريشه دار است و تحوالت سياسي و اجتماعي و آيند 
و روند گروه هاي مختلف سياسي تاثيري در اين مناسبات 

ريشه دار نخواهد داشت. 

رونق بورس در راه است
در كوتاه مدت ممكن است به دليل كاهش نرخ ارز روند 
معامالت بازار منفي باشد اما اين موضوع موقتي است و 
در نهايت انتظار دالر كمت��ر از ٢٠ هزار تومان را در بازار 
نخواهيم داشت. در كنار تأثير منفي موافقت با برجام 
بر معامالت بورس بايد جنبه مثبت اين اتفاق را مانند 
بهبود روابط اقتصادي، امكان ص��ادرات مواد غذايي و 
صادراتي در نظر گرفت كه به مراتب مي تواند بر عملكرد 
شركت ها و بهبود فضاي معامالت بورس اثرگذار باشد. 
از جمله عواملي كه مي تواند رون��د معامالت بورس را 
متعادل كن��د و مانع از ايجاد روند منفي در بازار ش��ود 
اجرايي شدن صحبت هايي است كه از افزايش سرمايه 
شركت ها مطرح است، براي مثال خبر افزايش سرمايه 
١٢٠٠ درصدي شس��تا از محل تجديد ارزيابي دارايي 
كه ديروز به تصويب رسيد بدون شك تأثير مثبتي بر 
روند معامالت بازار خواهد شد. صنايع كوچك حاضر در 
بازار مانند صنايع كاغذي، دارويي، كاشي و سراميك از 
پتانسيل صادراتي خوبي برخوردارند كه صنايع كوچك 
بازار در صورت اس��تفاده از اين موقعيت در كنار سهام 
بزرگ و شاخص ساز بازار رشد خواهند كرد. در كنار اين 
اقدامات حذف ارز ٤٢٠٠ توماني به دليل از بين رفتن 
ارزپاشي به نفع كشور خواهد بود و همچنين برخي از 
صنايع مي توانند با رشد و سودآوري خوبي همراه شوند 
كه اين موضوع به مراتب بر روند بازار تاثيرگذار خواهد 
بود. در ش��رايط فعلي معامالت بورس متعادل است و 
همسو با ديگر بازارها رشد خواهد كرد اما اگر نرخ دالر با 
رشد حدود ٢٠ درصدي همراه شود و به قيمت حدود 
٣٠ هزار تومان برسد اين اهرم افزايش نرخ دالر مي تواند 
روند صعودي بازار را شتاب ببخشد و به بازدهي باالتري 

نسبت به ساير بازارها دست پيدا كند.

دماي كشور ۱.5درجه باالتر از 
ميانگين ۴0 سال اخير

احد وظيفه، رييس مركز ملي خشكس��الي س��ازمان 
هواشناس��ي گفت: طي تابستان امس��ال دماي هواي 
كشور 1.5درجه باالتر از متوسط دما طي 40سال اخير 
خواهد بود. شرايط آنومالي باالي دما ادامه دارد. وظيفه 
در گفت وگو با تسنيم، اظهار كرد: زمستان و بهار نسبتًا 
گرمي را پشت سر گذاشته ايم؛ در واقع هوا در زمستان 
بسيار آنومالي )بي هنجاري مثبت( بااليي داشت كه در 
ادامه بهار نيز اينگونه بود. با توجه به شرايط كم بارشي، 
اثرات نامطلوب اين آنومالي به كم بارشي ها اضافه شد. 
آنومالي مثبت دما ذوب سريع برف را به وجود آورده است. 
وي تصريح كرد: طي هفته گذشته متوسط دماي هواي 
كشور 30 درجه بوده است. در بلندمدت اين دما 28.7 
بوده اس��ت و 1.3 درجه دما از متوسط باالتر بوده است. 
از ابتداي ماه تا نيمه همان اختالف 1.1 را دارد. وي بيان 
كرد: از ابتداي سال زراعي يعني از اول مهرماه 99 تا امروز 
اختالف دما 1.3 درجه بوده كه اين يك عدد درشت است، 
اينكه متوسط دما در طول سال يك درجه باشد قابل تأمل 
است. در فصل زمستان سال گذشته و بهار امسال دماي 

متوسط كشور 2.5 درجه باالتر بوده است.
رييس مركز ملي خشكسالي سازمان هواشناسي اظهار 
كرد: در زمستان و بهار به خصوص در غرب و شمال غرب 
آنومالي دما قابل مالحظه بوده كه در اس��تان هاي اين 
منطقه 3 تا 6 درجه متوسط دما باالتر از نرمال بوده است. 
در ماه هاي باقيمانده تابس��تان نيز انتظار داريم همين 
شرايط برقرار باشد كه در منطقه غرب اين عدد به باالتر از 2 
درجه هم خواهد رسيد. وظيفه گفت: دماي هوا به سمت 
ش��رق كش��ور نيز در حد نرمال يا حداكثر يك درجه 
باالتر از نرمال باشد. وي با اشاره به افزايش دما در برخي 
كشورهاي امريكاي شمالي، گفت: به عنوان مثال در كانادا 
در ايستگاه ليتون باالترين دما 45 درجه بوده كه امسال 
اين دما در اين ايس��تگاه ب��ه 49.6 درجه افزايش يافته 
است. در امريكا نيز در خيلي از ايستگاه ها دماي ركوردي 
داشتيم و موج گرمايي قابل مالحظه اي ثبت شد كه باعث 
آتش سوزي جنگل ها شده است. وي با بيان اينكه دماي 
ركوردي 5 درجه شوك آور بوده است، افزود: اين وضعيت 
افزايش بي سابقه گاز هاي گلخانه اي دي اكسيد كربن و 
گاز متان است. با وجود اينكه كرونا طي دو سال اخير در 
دنيا جوالن داده است و كشورها با قرنطينه طي كرده اند 
اما از ميزان گازهاي گلخانه اي نه تنها كم نشده بلكه افزوده 
شده است. وي تأكيد كرد: با ادامه اين روند نگراني وجود 
دارد كه بر شدت خشكسالي، آتش سوزي، توسعه بيايان 

و خيزش گردوخاك افزوده شود.

افزايش پروازهاي مستقيم فرودگاه 
امام خميني به كشورهاي  خارجي

همزمان با بازگشت شركت هاي هواپيمايي خارجي به 
فرودگاه امام خميني )ره(، ميزان پروازهاي مستقيم از اين 
فرودگاه به مقاصد اروپايي افزايش يافت. به گزارش ايرنا، 
پروازهاي شركت هواپيمايي لوفت هانزا اكنون به صورت 
سه روز در هفته در حال انجام است و توافق شده تا به 5 
روز در هفته افزايش يابد. اتريش ايرالين از گروه پروازي 
لوفت هانزا نيز از هفدهم ماه جوالي يعني 9 روز ديگر 
پروازهاي خود به مقصد وين را به صورت سه روز در هفته 
 برقرار خواهد كرد. فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( 
با رعايت تمامي پروتكل هاي مصوب سازمان هواپيمايي 
كش��وري و س��تاد ملي مبارزه با كرونا در حال خدمت 
رساني به مسافران است و مسافران ورودي براي ورود به 
كشور و مسافران خروجي براي خروج از كشور بايد تست 

PCR منفي كرونا را به همراه داشته باشند.
اكن��ون دو ش��ركت هواپيماي��ي »ام��ارات« و »قطر 

ايرويز«پروازهاي روزانه از دوبي و دوحه به تهران دارند.
روز چهارش��نبه ش��انزدهم تيرماه، پرواز مس��تقيم 
هواپيمايي »لوفت هانزا« از تهران به مقصد فرانكفورت 
و همچنين پرواز مس��تقيم هواپيمايي ايران اير )هما( 
به همين مقصد به صورت مس��تقيم انجام شد. پرواز 
به »ازمير«، »آن��كارا«، »اس��تانبول« و »دنيزلي« كه 
مجموعه پروازهاي مستقيم بين ايران و تركيه است نيز با 
هواپيمايي »تركيش ايرالين«، »پگاسوس« و هم چنين 
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران »هما« برقرار 
اس��ت و روزانه بيش از 4 پرواز به اين مقاصد از فرودگاه 
امام خميني )ره( انجام مي شود. هواپيمايي قطري نيز 
پروازهاي ترانزيتي ايران را براي مسافران از مقاصد اروپا، 
كانادا و امريكا انجام مي دهد. پروازها به ايروان، بغداد و 

نجف هم با شركت هاي هواپيمايي داخلي ادامه دارد.

افتتاح بزرگ ترين تونل
غرب آسيا در دولت دوازدهم 

تونل البرز واقع در قطعه دوم آزاد راه تهران- شمال 
به عنوان بزرگ ترين تونل غرب آسيا اوايل مردادماه 
سال جاري و در دولت دوازدهم افتتاح مي شود. به 
گزارش ايرنا، محمدباقر نوبخت، رييس س��ازمان 
برنامه و بودجه در جري��ان بازديد از آزادراه تهران-
شمال با اعالم اين مطلب از تالش هاي اين نهاد در 
تكميل تونل البرز، بزرگ ترين تونل غرب آسيا واقع 
در منطقه ٢ آزادراه تهران- ش��مال قدرداني كرد. 
وي تصريح كرد: آماده ك��ردن 6.4 كيلومتر تونل 
كار قابل تحسيني است كه وزارت راه و شهرسازي 
و بنياد مستضعفان آن را به س��رانجام رسانده اند. 
معاون رييس جمهوري تاكيد كرد: قطعه دوم آزادراه 
تهران-شمال در سال جاري افتتاح مي شود. منطقه 
٢ آزادراه تهران-ش��مال به ط��ول ٢٢ كيلومتر از 
انتهاي منطقه يك آزادراه در سه راهي شهرستانك 
ش��روع و در محدوده پل زنگوله وارد جاده چالوس 
مي ش��ود كه احداث اين منطقه ٦ كيلومتر ديگر از 
جاده موجود را كوتاه مي كند. برخي از ويژگي هاي 
منطقه ٢ آزادراه تهران-ش��مال ش��امل عبور ٧٠ 
درصد مس��ير از داخل تونل، تعداد ٥٩ رشته تونل 
در باند رفت و برگش��ت در مجموع به طول ٣٧.٢ 
كيلومتر، تعداد ٢٩ دستگاه پل بزرگ در باند رفت 

و برگشت در مجموع به طول ٣.٦ كيلومتر، است.

اميد مديران به تداوم بهبود فعاليت هاي ساختماني در تيرماه

خيز ساخت و ساز در بهار 

گروهي از فعاالن صنعت هوايي چالش ها و چشم اندازهاي اين صنعت را گوشزد كردند

نامه سرگشاده به سرپرست جديد سازمان هواپيمايي
گروه راه و شهرسازي|

در حالي كه كمتر از دو ماه تا پايان فعاليت دولت دوازدهم 
باقي است، شامگاه چهارشنبه، خبر عزل تورج دهقاني زنگنه 
از رياست سازمان هواپيمايي كشوري و انتصاب سياوش 
اميرمكري، به عنوان سرپرست اين سازمان از سوي محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرسازي منتشر شد. اگر چه دليل اين 
جابه جايي به صورت رسمي از سوي وزارت راه و شهرسازي 
اعالم نشده است، اما برخي رسانه هاي اصولگرا در اين باره 
گمانه زني كرده و اين مساله را به مسائل سياسي مرتبط با 
كابينه سيزدهم ارتباط داده اند. در اين ميان، شنيده شده 
است كه عزل نا بهنگام دهقاني زنگنه در هفته هاي پاياني كار 
دولت دوازدهم به دليل وجود برخي ابهامات و اتهامات مالي 
بوده است. در اين حال، گروهي متشكل از 17 نفر از فعاالن 
صنعت هوايي، اين تغيير را فرصتي براي طرح ديدگاه ها، 
چالش ها و چشم اندازهاي صنعت هوايي قلمداد كرده و در 
نامه اي سرگشاده خطاب به سرپرست سازمان هواپيمايي 
كشور، مس��ائلي را در اين زمينه گوشزد كرده اند. چه آنكه 
دوره زماني فعاليت امير مكري در سمت سرپرست سازمان 
هواپيمايي با توجه به تغيير و تحوالت دولت در شهريور ماه 
احتماال بسيار كوتاه خواهد بود و انتظار حل همه يا بخشي از 
نكته هاي مورد نظر متخصصان هوانوردي در فرصت باقي 

مانده عملي به نظر نمي رسد.
به گ��زارش »تعادل«، در نامه سرگش��اده به سرپرس��ت 
سازمان هواپيمايي كش��وري آمده است: احتراما جمعي 
از متخصصين و فعالين حوزه صنعت حمل و نقل هوايي 
با توجه به حضور حضرتعالي در كس��وت سرپرستي نهاد 

متولي هوانوردي تجاري با توجه به مشكالت عديده سابق 
و با عنايت به اينكه به رغم انتقال مكرر آنها به رياست اسبق 
سازمان از ديد ايش��ان مغفول مانده اند تقاضاي بررسي، 
اعمال نظر و اتخاذ تصميم قانوني و شايسته را دارا مي باشيم: 
١- رسيدگي جدي به مطلب صندوق بازنشستگي كاركنان 
شركت ايران اير و فراهم آوردن شرايط واگذاري آن به بخش 
خصوصي بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسي و سياست هاي 
اجرايي آن بدين صورت كه به عنوان نهاد متولي صنعت 
هوانوردي تجاري در كشور مذاكرات زمينه اي را با سازمان 

خصوصي سازي انجام دهد.
٢- تشكيل مستمر شوراي عالي هواپيمايي در خصوص 
انج��ام وظاي��ف قانوني س��ازمان م��ن جمله نظ��ارت و 
قيمت گذاري صحيح بليت هواپيما. بر اساس قانون يكي 
از وظايف شوراي هواپيمايي تعيين سقف نرخ قيمت بليت 
ميباشد كه رياست اين شورا با رييس سازمان هواپيمايي 
كشوري است. همچنين صدور بخشنامه تعيين كف قيمت 
بليت يا هرگونه واگذاري اختيار تعيين كف قيمت به انجمن 
شركت هاي هواپيمايي خالف قانون مي باشد كه در اين 

خصوص مي بايست شفاف سازي صورت گيرد.
٣- رسيدگي به گزارشات تخلفات شركت هاي هواپيمايي 
در خصوص رعايت مصوبات ستاد ملي كرونا مبني بر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي به طوري كه 

شاهد نقض آنها نباشيم.
 ٤- رس��يدگي ج��دي در خص��وص اج��راي دقي��ق 
آيين نامه هاي ابالغي از سوي سازمان و اجراي دقيق ضمائم 

پيمان شيكاگو. 

در خص��وص ش��ركت هواپيماي��ي ماه��ان در حال 
حاضر در حدود ١٦ ماه اس��ت كه مديريت حراس��ت 
ش��ركت به صورت سرپرست مش��غول به كار است و 
تا به حال به رغم عدم احراز صالحيت ايش��ان و عدم 
 تكافوي ش��رايط قانوني الزم و ذكر شده در آيين نامه 
» شرايط مدير حراس��ت شركت هاي هواپيمايي « از 
حيث سطح تحصيالت و توانايي هاي الزم در خصوص 

زبان انگليسي و آشنايي با ضميمه ١٧ ايكائو.
٥- شفاف سازي در خصوص ميزان ارز دولتي دريافتي 
توسط ايرالين ها و ارايه صورت و ميزان آنها براي انتشار 
عمومي كه مي تواند در بحث نرخ گذاري بليت بس��يار 

موثر واقع گردد.
٦- ب��ا توجه ب��ه اينكه برخ��ي از ايرالين ه��ا مدعي عدم 
حمايت هاي الزم هستند انتش��ار صورت وضعيت مالي 
آنها مي تواند راهگشاي بسياري از ابهامات و شفافيت شود.

٧- انتشار شاخصه هاي اقتصادي، ايمني، كيفيت خدمات 
و... جهت تنوير راي عمومي و ايجاد بستر مناسب توسط 

ايرالين ها كه اسباب رقابت سالم را فراهم مي آورد.
٨- ميزان دريافت وام هاي مصوب ستاد كرونا و وثايق آنها به 
جهت حفظ حقوق بيت المال و تشخيص برابري حمايت 

دولتي از ايرالين ها.
٩- مميزي و اعالم رسمي تامين كنندگان قطعات هواپيما 

به جهت جلوگيري از ايجاد رانت و فساد احتمالي.
١٠- اعالم رسمي حمايت هاي قانوني و دولتي در خصوص 
تامين س��وخت، معافيت هاي مربوط به عوارض دولتي و 

قانوني همچون فرودگاهي.

     دليل معرفي سرپرست جديد؟
كمتر از يك س��اعت پس از انتشار خبر عزل دهقاني 
زنگنه از سازمان هواپيمايي كشور و انتصاب سياوش 
اميرمكري به عنوان سرپرست اين سازمان، خبرگزاري 
اصولگراي فارس درباره اين انتصاب نوشت: در حالي 
كه چند هفته بيشتر به پايان عمر دولت باقي نمانده 
است، وزير راه و شهرسازي، »محمدرضا عبدالرحيمي« 
را كه مديرعامل منطقه آزاد ماكو است و پيش از اين 
در دول��ت  نهم معاون ش��ركت فرودگاه ه��ا و ناوبري 
هوايي ايران بود را قرار است به عنوان سرپرست جديد 
سازمان هواپيمايي كشوري معرفي كند. محمدرضا 
عبدالرحيم��ي تحصيالت مرتبط ب��ا صنعت هوايي 
ندارد اما به نظر مي رس��د برخي از اينچنين انتصابات 
از سوي وزير راه وشهرس��ازي با نيم نگاهي به كابينه 
آينده در حال انجام اس��ت. پيگيري ه��ا حاكي از آن 
اس��ت كه عبدالرحيمي از س��وي برخي از افراد مورد 
حمايت است و وزير راه و شهرسازي قرار است تا پايان 
دولت وي را به عنوان »سرپرست سازمان هواپيمايي 
كشوري« نگه دارد. يك منبع آگاه در اين باره به فارس 
گفت: وزير راه و شهرس��ازي در كنار عبدالرحيمي به 
حسن قاسمي مديرعامل شركت هواپيمايي قشم نيز 
پيشنهاد سرپرستي سازمان هواپيمايي را داده بود كه 
وي اين پست را به دليل »سرپرست بودن« قبول نكرده 
است. صنعت حمل ونقل هوايي اين روزها با چالش هاي 
جدي مواجه است و زمزمه هاي طرح برخي پرونده هاي 

اقتصادي در اين صنعت به گوش مي رسد.



قيمت  بيت كوين روند نزولي خود را با شكستن حمايت 
۳۳,۵۰۰ دالري ادامه داد و اكنون باالتر از سطح ۳۲,۲۰۰ 
دالر در نوسان است. اگر  بيت كوين بتواند وضعيت فعلي 
خ��ود را باالي س��طح ۳۲,۰۰۰ دالر حفظ كند، مي تواند 
حركت صعودي جديد را آغاز كند. اين در حالي است كه 
اگر قيمت  بيت كوين نتواند حمايت ۳۲ هزار دالري را حفظ 
كند، با سقوطي عميق تر مواجه خواهد شد. در اين صورت 
حمايت بعدي در سطح ۳۰,۵۰۰ دالر است. پس از آن هم 
هر حركت نزولي ديگري مي تواند قيمت را در ميان مدت به 

نزديكي حمايت اصلي در ۳۰ هزار دالر برساند.
 بيت كوين نتوانس��ت حمايت هاي ۳۳,۵۰۰ و ۳۳,۰۰۰ 
دالري را حفظ كند و روند نزولي خود را ادامه داد. قيمت 
براي مقطعي از سطح ۳۲,۲۰۰ دالر هم پايين تر آمد اما اين 
شكست نوسانات گسترده اي را با خود به دنبال نداشت. 
هم اكنون قيمت باالي س��طح ۳۲,۲۰۰ دالر در نوسان 
است. حمايت اصلي قيمت در سطح ۳۲,۲۰۰ دالر است 
و پس از آن نوبت به س��طح ۳۲,۰۰۰ دالر مي رس��د. اگر 
قيمت  بيت كوين نتواند حمايت ۳۲,۰۰۰ دالري را حفظ 
كند، با سقوطي عميق تر مواجه خواهد شد. در اين صورت 
حمايت بعدي در سطح ۳۰,۵۰۰ دالر است. پس از آن هم 
هر حركت نزولي ديگري مي تواند قيمت را در ميان مدت 
به نزديك��ي حمايت اصلي در ۳۰ هزار دالر برس��اند. اگر 
 بيت كوين بتواند وضعيت فعلي خود را باالي س��طح ۳۲ 
هزار دالر حفظ كند، مي تواند اصالحي صعودي را آغاز كند. 
نزديك ترين مقاومت پيشروي روند صعودي  بيت كوين 
س��طح ۳۳,۰۰۰ دالر خواهد بود. اولين مقاومت جدي 
در محدوده ۳۳,۵۰۰ دالر است كه در نزديكي سطح ۵۰ 
درصد فيبوناچي واقع شده و يكي از سطوح اصالح صعودي 
قيمت پس از سقوط اخير از ۳۵,۹۷۵ دالر به ۳۲,۱۵۰ دالر 
است. اگر در ادامه كندل قيمت باالي سطح ۳۳,۵۰۰ دالر 
بسته شود،  بيت كوين مي تواند حركت صعودي خود را تا 
مقاومت ۳۴,۰۰۰ دالري ادامه دهد. سطح ۳۵ هزار دالر 
همچنان مقاومت اصلي قيمت در بلندمدت است. سطوح 
۳۲ ه��زار و ۳۱,۲۰۰ دالر حمايت هاي اصلي پيش روي 
 بيت كوين هس��تند. ۳۳,۰۰۰، ۳۳,۵۰۰ و ۳۴,۰۰۰ دالر 
هم به عنوان مقاومت هاي اصلي  بيت كوين عمل مي كنند.

فعاليتنهنگها
نشانميدهددركفقيمتهستيم

اين در حالي اس��ت كه داده هاي تازه حاكي از آن است كه 
نهنگ ها و سرمايه گذاران خرد در حال انباشت  بيت كوين 
هستند. به عقيده ويلي وو، تحليل گر مطرح بازار ارزهاي 
ديجيتال، اين موضوع نشان مي دهد كه  بيت كوين اكنون 
به كف قيمتي خود رسيده است. ويلي وو، گفته است با وجود 
نوسانات اخير قيمت، به نظر مي رسد كه سرمايه گذاران در 
حال خريد بيت كوين هاي موجود در صرافي ها و انتقال آن به 
كيف پول هاي سرد هستند. وو گفته است: »با وجود نوسانات 
نزولي قيمت، بيت كوين هاي موجود در صرافي ها با سرعت 
فزاينده اي در حال برداشت هستند. آخرين اندازه گيري ها 
نشان مي دهد كه نسبت برداشت ها به واريزها در باالترين 
سطح قرار گرفته و نهنگ ها در حال انباشت هستند.« وو 
معتقد اس��ت كه اعداد و ارقام نش��ان مي دهند كه شوك 
عرضه در حال شكل گيري است و ميزان تقاضا براي خريد 
 بيت كوين پيوسته از موجودي بازار پيشي مي گيرد. منظور 
از شوك عرضه شرايطي است كه در بازار عرضه يك دارايي 
به شدت كاهش يا افزايش يابد. او در اين رابطه گفته است: 
»شوك عرضه نشانه ديگري براي اين موضوع است. شوك 

عرضه نشان دهنده نسبت  بيت كوين موجود در صرافي هاي 
ارز ديجيتال به عرضه كل است. اين نسبت معكوس شده، 
پس در نتيجه قيمت هم از آن پيروي مي كند. تاحدودي 
شوك عرضه ش��كل گرفته است. آخرين باري كه چنين 
اتفاقي ديده شد كمي پيش از جهش قيمت در اكتبر ۲۰۲۰ 
)مهر ۹۹( بود، زماني كه  بيت كوين با قدرت جهش يافت.« با 
وجود اينكه زمان تغيير روند بازار هنوز مشخص نيست، وو 
گفته است كه عوامل فاندامنتال آنقدر قدرتمند هستند كه او 
نخواهد بازار را شورت كند. منظور از شورت كردن، معامله اي 
است كه در آن از سقوط قيمت يك دارايي كسب سود شود. 

موجودياتريومصرافيها
بهكمترينميزانيكماهاخيررسيد

پس از افزايش حجم اترهاي سهام گذاري شده در اتريوم 
۲.۰ و نزديك ترش��دن به تاريخ راه اندازي به روزرس��اني 
موردانتظار لندن، حجم اتره��اي موجود در صرافي ها به 
كمترين ميزان خود رسيده است. به گزارش كوين تلگراف، 
طي هفته گذشته، تحليل گران هوش��يار حوزه ارزهاي 
ديجيتال متوجه تغييري جالب در بحث موجودي اترهاي 
روي صرافي ها شدند و اين در حالي است كه كمتر از يك 
ماه ديگر به راه اندازي به روزرساني لندن باقي مانده است. 
داده هاي شركت تحليل درون زنجيره اي كريپتو كوانت، 
نشان مي دهد كه ميزان حجم اترهاي صرافي ها در بازه هاي 
روزانه به كمترين ميزان از ابت��داي ماه جوالي تا به حال 
رسيده است. افزايش تقاضا براي اتر و سهام گذاري در اتريوم 
۲.۰، افزايش فعاليت ها در حوزه امور مالي غيرمتمركز و 
هيجانات احتمالي معامله گ��ران در ارتباط با طرح بهبود 
ش��ماره ۱۵۵۹ اتريوم از جمله دالي��ل كاهش موجودي 
صرافي ها عنوان شده است. قرارداد سپرده گذاري اتريوم 
۲.۰ را مي توان يكي از داليلي دانس��ت كه باعث افزايش 
تقاضا براي اتريوم شده است. داده هاي تازه نشان مي دهد 
كه تا پايان ماه گذشته ميالدي، ۶ ميليون واحد اتر در اين 
قرارداد، سپرده گذاري شده است. داده هاي كريپتوكوانت 

بيانگر آن اس��ت كه پنجشنبه گذشته )۱ جوالي( شاهد 
خروج گسترده سرمايه از صرافي ها بوديم. اين ميزان از ماه 
ژانويه ۲۰۲۱ )بهمن ۹۹( تا به حال بي س��ابقه بوده است. 
گفته مي شود كه روز پنجشنبه ۵۹۶۰۰۰ اتر از صرافي ها 
خارج ش��ده اس��ت. يكي ديگر از داليل احتمالي افزايش 
حجم سرمايه هاي خروجي را مي توان طرح بهبود اتريوم 
۱۵۵۹ دانست. تحليل گران متعددي بر اين باور هستند 
كه اين طرح بهبود، باع��ث افزايش قيمت اتريوم خواهد 
شد. آنها از افزايش كميابي اتريوم به واسطه مكانيزم كاهش 
اترهاي در چرخه و نزديك ترشدن به مكانيزم اثبات سهام 
كه با محيط زيست سازگاري بيشتري دارد، به عنوان داليل 
افزايش قيمت اتريوم پس از اجراي اين به روزرس��اني ياد 
مي كنند. عملكرد  بيت كوين پس از سقوط گسترده ماه 
گذشته به  گونه اي بود كه مي توان گفت بيشترين مقاومت 
را در مقابل سقوط ها از خود نشان مي دهد. با وجود تمام اين 
مسائل، گزاره ارزش اتريوم در بلندمدت را نمي توان ناديده 
گرفت. گزارش اخير گلدمن س��اكس عنوان مي كند كه 
اتريوم در آينده ممكن است جاي  بيت كوين را بگيرد و به 

ارز ديجيتال شماره يك بازار تبديل شود.

چينشايدبهسراغمحدودكردن
استيبلكوينهاهمبرود

يكي از مقامات برجسته بانك مركزي چين ضمن هشدار 
در ارتب��اط با ارزه��اي ديجيتالي كه ارزش ش��ان به يك 
دارايي ديگر وابس��ته است، عنوان كرده است كه استيبل 
كوين ها خطراتي را براي سيستم پولي و پرداختي جهان 
در پي دارند. بر اساس گزارشي كه وب سايت سي ان بي سي 
منتشر كرده است، فان ييفي، معاون رييس بانك مركزي 
چين، گفته است كه اقداماتي در خصوص مهار خطرات 
و چالش هاي ناشي از ارزهاي ديجيتال باثبات بين المللي 
كه به صورت خصوصي منتشر شده اند، انجام گرفته است. 
فان ييفي در اين رابطه گفته اس��ت: »برخي از تشكيالت 
تجاري كه به اصطالح اس��تيبل كوين ناميده مي شوند و 

به طور خاص اس��تيبل كوين هاي جهاني، ممكن است 
خطرات و چالش هايي را براي سيس��تم پولي بين المللي 
و همچنين سيستم هاي تسويه و پرداخت و… به وجود 
آورند. همچنان كاماًل نگران اين موضوع هستيم و اقداماتي 
ه��م در اين زمينه انجام داده ايم.« در گزارش وب س��ايت 
سي ان بي سي همچنين آمده است كه معاون رييس بانك 
مركزي چين، ارزهاي ديجيتال را ابزارهاي مالي پرخطري 
مي داند كه مي توانند امنيت مالي و در س��طح وس��يع تر 
امنيت جامعه را به خطر بيندازد. او گفته است: »اين ارزهاي 
ديجيتال خود به ابزارهايي براي سرمايه گذاري هاي پرخطر 
تبديل شده اند. آنها پتانسيل اين را دارند كه امنيت مالي و 
ثبات اجتماع��ي را به خطر بيندازند.« ييفي در حالي اين 
موضوع��ات را مطرح مي كند ك��ه در ماه هاي اخير دولت 
چين پيوسته فعاليت هاي مرتبط با استخراج  بيت كوين 
در اين كشور را سركوب كرده و همچنين محدوديت هايي 
را ب��ر كس��ب وكارهاي مرتبط با خريد و ف��روش ارزهاي 
ديجيتال اعمال كرده است. تالش هاي چين براي ترويج 
يوان ديجيت��ال، ارز ديجيتال ملي اين كش��ور، در حال 
گسترده تر شدن است. سالي وانگ، معاون بازاريابي شركت 
سرمايه گذاري خطرپذير سينو گلوبال كپيتال، كه در حوزه 
ارزهاي ديجيتال فعاليت دارد، در اين رابطه مي گويد: »چين 
آرزوهاي جهاني را براي يوان ديجيتال در سر مي پروراند. بر 
اساس روند فعلي، چين ماهيت ارز ديجيتال را از بالك چين 
جدا كرده و از بالك چين هاي بدون توكن حمايت مي كند. 
ه��دف از اين كار تبديل يوان ديجيت��ال به يك ارز واقعي 
جهاني اس��ت.« وانگ همچنين معتقد است كه چالش 
اصلي چين در خصوص ارزهاي ديجيتال غيرمتمركز اين 
است كه نمي تواند آنها را كنترل كند. او مي گويد: »ارزهاي 
ديجيتال، به ويژه بيت كوين، چالشي براي پكن هستند، 
زيرا بانك مرك��زي نمي تواند جريان پول در آنها را رديابي 
و رصد كند. بانك مركزي چين همواره نگراني ش��ديدي 
در خصوص خطر بي ثبات كننده خروج سرمايه از كشور 

خود داشته است.«
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دفاترپستيدرروزهايكرونايي
دايراست

به گفته مديركل دفتر ارتباطات شركت ملي پست، 
در روزهاي��ي كه محدوديت هاي كرونايي در كش��ور 
اعمال شده، از آنجايي كه شركت پست در گروه يك 
و سازمان هاي خدمت رسان قرار دارد، مردم مي توانند 
در ساعات اداري طبق روال عادي از خدمات شركت 
پست استفاده كنند. به گزارش ايسنا،  تشديد شيوع 
ويروس كرونا و ثب��ت ركوردهاي باال در ابتال و مرگ و 
مير ناش��ي از اين ويروس باعث شد تا محدوديت ها و 
تعطيالت كرونايي جدي تر شود. در اين بين، فعاليت ها 
در هر شهر و منطقه اي بسته به وضعيت ابتال و مرگ و 
مير ناشي از كرونا متوقف يا نيمه متوقف شده، با وجود 
اين گروه هاي خدمت رس��ان در اين مدت به فعاليت 
خود ادامه مي دهند. در اين راس��تا حس��ن عميدي 
-مديركل دفتر ارتباطات شركت ملي پست- با اشاره به 
فعاليت هاي شركت ملي پست در شرايط شيوع كرونا 
در ايران، بيان كرد: از اس��فندماه ۹۸ با شيوع ويروس 
كرونا در كشور، شركت ملي پست هم قدم با ديگر افراد 
و سازمان هايي كه به مردم خدمت رساني كردند، در 
خط مقدم مبارزه با كرونا بودند، در حالي كه مردم در 
قرنطينه بودند، اقالم و اشياي خود را از طريق شركت 
پست ارس��ال مي كردند. وي ادامه داد: در اين مقطع 
زماني كه كرونا سخت تر شده و وارد پيك پنجم كرونا 
شديم، با توجه به اينكه مجموعه شركت ملي پست در 
گروه يك و سازمان هاي خدمت رسان قرار دارد، مانند 
آتش نشاني، بيمارستان ها و مراكز اورژانس، خدمات 
آن جزو الزامات و ضروريات روزمره زندگي شهروندان 
اس��ت و هيچ اختاللي در فعاليت پست ايجاد نشده، 
بنابراي��ن مردم مي توانند خدمات خود را از ش��ركت 
پست دريافت كنند و ما مي توانم به قطع زنجيره كرونا 
و خروج از اين پيك كمك كنيم. به گزارش ايسنا، در 
دوران شيوع ويروس كرونا به ويژه تعطيالت دو هفته اي 
اخير كسب وكارها، بخش عمده اي از خريدهاي مردم 
به صورت غيرحضوري و از طريق فروشگاه هاي اينترنتي 
انجام مي شود. با توجه به اينكه تحويل بخش عمده اين 
بسته ها توسط شبكه پستي انجام مي شود، شركت 
ملي پست با بسيج تمامي امكانات موجود و بهره گيري 
از ظرفيت هاي بخش خصوصي، تالش كرده بسته ها و 

امانات مردم را به موقع تحويل دهد.

حلچالشاخذكدبيمه
برايشتابدهندهها

معاون وزير ارتباطات گفت: چالش اخذ كد بيمه براي 
فضاهاي كار اشتراكي و شتاب دهنده ها با همكاري 
سازمان تامين اجتماعي حل شد و ديگر نيازي به 
پيگيري موردي نيست. به گزارش مهر، امير ناظمي 
در اينستاگرام با بيان اينكه با صدور بخشنامه از سوي 
سازمان تأمين اجتماعي، تيم هايي كه در محل كار 
اشتراكي فعاليت دارند كد كارگاه اختصاصي خواهند 
داشت، اظهار داشت: توسعه چه به صورت كالن و چه 
به صورت بخشي، فرآيندي زمان بر است. واقعيت آن 
است كه براي چالش هاي ايران امروز راه حل سريع 
و اكسيرهايي كه يك ش��به يا چند ساله وضعيت 
ما را به س��امان كنند، وجود ندارد. وي با بيان اينكه 
ش��ايد چالش اصلي باور همين واقعيت اس��ت كه 
فاصله ما از وضعيت مطل��وب بيش از برآورد فعلي 
است، ادامه داد: چالش هاي بزرگي كه اكنون وجود 
دارند، نيازمند هزاران اصالح كوچك، اما هم راستا 
و هم افزا است و البته چندين اصالح بزرگ. رييس 
س��ازمان فناوري اطالعات ايران خاطرنشان كرد: 
اگرچه بخش اقتصاد ديجيتال در همين سال هاي 
ركود اقتصادي، پر رشدترين بخش اقتصادي بود و 
برخالف ساير حوزه ها كه سهم بااليي از رانت ها را هم 
داشتند، اكوسيستم استارت آپي رشد مثبت داشت 
اما بخش عمده اي از چالش هايش در همان مسائل 
بزرگ و خارج از بخش گره خورده است. وي با بيان 
اينكه رويه هاي سنتي و قديمي نهادهاي مختلف هر 
كدام مي توانستند بخشي از چالش باشند، ادامه داد: 
شايد بيمه و ماليات دو بخشي بودند كه سهم عمده 
در اين نارضايتي ها داشتند. به همين دليل جلسات 
مداوم با هر دو نهاد در همه س��ال ها ادامه داش��ت. 
ناظمي گفت: تالش ما آن بود كه يكي يكي رويه هاي 
س��نتي را با اين بخش نوآمده آش��تي دهيم. مثاًل 
براي همين بيمه الزم بود تا مفهوم فريلنسينگ به 
رسميت شناخته شود، يا عدم نياز به پرداخت سهم 
بيمه براي استارت آپي كه همه سهامدار هستند و يا 
مساله كارورزي )اينترنشيپ(، دوركاري يا فضاهاي 
كار اشتراكي يا ش��تاب دهنده كه چندين شركت 
يا گروه در يك مكان مشغول فعاليت هستند. وي 
تاكيد كرد: هر كدام از اين مسائل شايد كامل كامل 
حل نشده باشد، اما بخش عمده اي از چالش هايي 
كه چند س��ال پيش وجود داشت اكنون حل شده 
است. ناظمي افزود: هفته پيش يكي ديگر از مسائل 
مورد چالش نيز نهايتًا منجر به صدور بخشنامه شد.

حذففروشگاههايآنالينيكه
گزارشجعليمنتشرميكنند

نقدهاي جعلي در فروشگاه هاي تجارت الكترونيك 
چين بسيار فراگير شده و درهمين راستا رگوالتور 
داخلي اين كش��ور دس��تور حذف فروشگاه هاي 
آناليني داده كه گزارش كيفيت جعلي مي فروشند. 
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از رويت��رز، رگوالتور بازار 
چين اعالم كرد از پلتفرم هاي تجارت الكترونيك 
از جمل��ه »علي باب��ا«، »تائوبائو« و »پي��ن دو دو« 
خواسته به سرعت فروشگاه هاي آناليني را حذف 
كنند كه گزارش كيفيت جعلي در پلتفرم هاي شان 
مي فروشند. اداره امور تنظيم بازار چين در بيانيه اي 
اعالم كرد از رگوالتورهاي محلي در ش��انگهاي و 
ايالت ژجيان��گ )محل هاي فعاليت علي بابا و پين 
دودو( خواسته تا تحقيقاتي درباره موسسات تست 
كيفيت انجام دهند. به نوشته پيمنت، در اين اواخر 
چالش نقدهاي جعلي كاالها در پلتفرم هاي تجارت 
الكترونيك وسيع تر شده است. رگوالتورها در امريكا 
و انگليس نيز به طور خاص اقدامات مشابه را هدف 
گرفته اند. نقدهاي جعلي كاالها با شيوع همه گيري 

كوويد ۱۹ به شدت گسترش يافت.

توييترتسليمقوانينهندشد
توييتر در راستاي همخواني با قوانين فناوري اطالعات 
هند، مدير همخواني با قوانين در اين كشور تعيين كرده 
است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، زيرمجموعه توييتر 
در هند يك مدير موقت همخواني با قوانين اين كشور 
تعيين كرده و به زودي كارمندان ديگري را نيز تعيين 
مي كند. اين شبكه اجتماعي در دادگاه اعالم كرد اقدام 
مذكور در راستاي همخواني با قوانين فناوري اطالعات 
جديد هند انجام شده است. قوانين فناوري اطالعات 
جديد هند براي قانونمندسازي محتوا در شبكه هاي 
اجتماعي و وادار كردن شركت ها به پاسخگويي سريع 
به درخواست هاي قانوني براي حذف پست ها واشتراك 
گذاري جزئيات درباره منتشركننده پيام ها از اواخر ماه 
مي ۲۰۲۱ اجرايي شده است. همچنين طبق قوانين 
جديد شبكه هاي اجتماعي بايد كارمندان با پست هاي 
خاصي استخدام كنند. در اين ميان توييتر سعي دارد 
دو كارمند ديگر نيز در هند استخدام كند كه يكي از آنها 
نماينده موقت شركت و ديگري كارمند موقت بخش 
پاسخگويي است. طبق اسناد شكايتي عليه توييتر در 
هند، دولت اين كش��ور مصونيت شبكه اجتماعي در 
مقابل محتوايي كه كاربران منتشر مي كنند را حذف 
كرده است. دليل اين امر نيز عدم همخواني با قوانين 
فناوري اطالعات جديد كشور ذكر شده بود. توييتر 
۳ آگهي اس��تخدام براي سمت هاي جديد در هند 
منتشر كرده است. طبق قوانين جديد توييتر اين 
پست هاي شغلي را براي ساكنان هند عرضه كرده 
است. دادگاه عالي هند به توييتر ۲ هفته مهلت داده 
تا كارمندان دايم براي اين پست ها را استخدام كند.

ترامپازگوگل،فيسبوك
وتوييترشكايتكرد

دونالد ترامپ با شكايت از گوگل،  فيس بوك وتوييتر 
و مديران ارشد آنها خواس��تار لغو بخش ۲۳۰ قانون 
نجابت ارتباطات شده است. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، دونالد ترامپ رييس جمهور پيشين امريكا از 
توييتر،  فيس بوك و گوگل و همچنين مديران ارشد 
اين ش��ركت ها به اتهام خاموش ك��ردن ديدگاه هاي 
محافظه كارانه به شيوه غيرقانوني، شكايت كرده است. 
در اين شكايت ها ادعا شده پلتفرم هاي شبكه اجتماعي 
حق آزادي بيان را نقض كرده اند. ترامپ تصميم دارد اين 
موارد را به عنوان شكايات گروهي ثبت كند. به عبارت 
ديگر او مي خواهد اين شكايت را از جانب ديگر كاربران 
فيس بوك، توييتر و يوتيوب )زيرمجموعه گوگل( ثبت 
كند كه مدعي هستند اين ش��ركت ها آنها را ساكت 
كرده اند. ترامپ سه شكايت با اتهامات مشابه عليه مارك 
زاكربرگ )مدير ارشد اجرايي فيس بوك(، جك دورسي 
)مدير ارش��د اجرايي توييتر( و ساندار پيچاي )مدير 
ارش��د اجرايي گوگل( ثبت كرده است. اين درحالي 
است كه در پي حمله حاميان ترامپ به ساختمان 
كنگره امريكا در ۶ ژانويه، حساب هاي كاربري وي در 
فيس بوك، توييتر و يوتيوب به دليل ترويج خشونت 
تعليق شدند. در شكايت ترامپ از دادگاه خواسته 
شده بخش ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات را لغو كند. 
اين قانون شركت هاي فناوري را در مقابل محتواي 

انتشار يافته از سوي كاربران مصون مي كند.

شكايتجديدايالتهايامريكا
ازگوگلثبتشد

۳۷ ايالت امريكا با شكايت از گوگل اين شركت را متهم 
كرده اند از روش هاي مختلف سعي در كنترل رقابت 
اپ ها و حفظ قدرت انحصاري خ��ود دارد. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، دادستان كل ۳۷ ايالت و منطقه 
امريكا از گوگل شكايت و اين شركت را متهم كرده اند 
ش��ركت هاي رقيبش را مي خرد و در قراردادهايش 
ش��رايط محدود كننده اي را اعمال مي كند تا بتواند 
انحصار خود بر اپ استور موبايل هاي اندرويد را حفظ 
كند. ريشه اين اتهامات عليه پلي استور گوگل مربوط به 
تحقيقاتي است كه ايالت ها در سپتامبر ۲۰۱۹ ميالدي 
آغاز كردند. در نتيجه اين تحقيقات تاكنون ۳ شكايت 
مختلف از گوگل ثبت شده است. در پرونده هاي مذكور 
اشاره ش��ده اين شركت بايد ش��يوه درآمدزايي چند 
ميليارد دالري خود در كس��ب و كارهاي مختلف )از 
جمله تبليغات، خريد در اپ و گجت هاي هوش��مند 
خانگي( را تغيير دهد. از سوي ديگر گوگل اعالم كرد اين 
شكايت مربوط به ارتقاي چند توسعه دهنده اپ بزرگ 
است كه خواهان امتيازات ترجيحي هستند و ربطي به 
كمك به كسب وكارهاي كوچك يا مشتريان ندارد. اين 
شركت ادعا مي كند پلي استور برخالف اپ استور اپل از 

رقابت در پلتفرم خود پشتيباني مي كند.

اگر  بيت كوين نتواند حمايت ۳۲ هزار دالري را حفظ كند، با سقوطي عميق تر مواجه خواهد شد

نوسان بيت كوين در مرز ۳۲ هزار

گزارشخرابيباتريآنتنهايشبكهموبايلمنتشرشد
در پي قطعي متعدد ش��بكه برق سراسري و از دسترس 
خارج شدن همزمان موبايل و اينترنت، وزارت ارتباطات 
گزارش��ي از وضعيت پاي��داري باتري هاي پش��تيبان 
س��ايت هاي تلفن همراه منتش��ر كرد. به گزارش مهر، 
قطعي هاي اخير در ش��بكه سراس��ري برق بدون اعالم 
قبلي، چالش جدي در حوزه پايداري ش��بكه ارتباطي 
كشور و پايداري باتري پشتيبان سايت هاي موبايل ايجاد 
كرده و باعث عدم ارايه س��رويس مناسب به مشتركان 
شده اس��ت. به همين علت اين سوال مطرح مي شود كه 
وضعيت باتري پشتيبان سايت هاي موبايل چگونه است 
كه امكان پشتيباني در صورت قطعي چندساعته شبكه 
برق را ندارند. از اين رو مركز مانيتورينگ شبكه ارتباطي 
كش��ور در دفتر نظارت بر خدمات ارتباط��ي و فناوري 
اطالعات س��ازمان رگوالتوري گزارش آخرين وضعيت 
پايداري منابع تغذيه پشتيبان س��ايت هاي اپراتورها را 
منتشر كرد. اين پايش نش��ان مي دهد كه تقريبًا نيمي 
از سايت هاي تلفن همراه در كشور فاقد باتري پشتيبان 

مناسب هستند. اين گزارش كه مربوط به سنجش ميزان 
پايداري باتري هاي پشتيبان ۱۱۹۷ سايت در ۹ ماه اخير 
مي شود توسط وزير ارتباطات به اشتراك گذاشته شده 
است. بررسي رگوالتوري نشان مي دهد كه از اين تعداد 
سايت، ۵۷۶ سايت در وضعيت »فاقد باتري پشتيبان« و 
يا »داراي باتري پشتيبان با پايداري نامطلوب« قرار دارند.

گزارشيازخرابيباتريپشتيبان
دكلهايموبايل

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين گزارش 
اعالم كرده كه دس��تورالعمل پايش سنجش زمان تاب 
آوري منابع تغذيه پشتيبان مراكز حساس و سايت هاي 
اپراتورهاي مخابراتي را تهيه و تدوين و ابالغ كرده است. 
مطابق استانداردهاي جهاني پايداري باتري هاي پشتيبان 
سايت هاي اپراتورهاي سيار بسته به نوع سايت، تكنولوژي 
 )Power Saving Mode( و سياست مديريت انرژي
براي هر س��ايت، در ش��رايط ايده آل بي��ن ۴۵ دقيقه تا 
۲ س��اعت اس��ت. با توجه به آمار و اطالعات، بيشترين 
خرابي باتري هاي پش��تيبان به ترتيب در اس��تان هاي 
تحت پوش��ش منطقه جنوب رگوالتوري )استان هاي 
فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد(، منطقه جنوب 
شرق )استان هاي سيستان و بلوچس��تان، هرمزگان و 
بندرعباس( و شمال غرب )اس��تان هاي زنجان، قزوين 
و گيالن( اس��ت. رگوالتوري از پيگي��ري از اپراتورهاي 
تلفن همراه جهت رفع خرابي و يا جايگزيني باتري هاي 
پشتيبان سايت ها خبر داد و اعالم كرد كه از ۵۷۶ سايت 
فاقد باتري پشتيبان و يا داراي باتري پشتيبان با پايداري 
نامطلوب، تاكنون نسبت به رفع مشكل ۱۱۲ سايت اقدام 
شده و رفع خرابي ساير سايت ها نيز در حال پيگيري است. 
در اين گزارش با اش��اره به انجام بازديد جهت سنجش 
 DSLAM ميزان پايداري باتري هاي پشتيبان سايت هاي
ش��ركت مخابرات ايران نيز گفته شده كه از بازديد ۱۳۲ 
تجهيز در اين ش��بكه، ۶۵ مركز داراي باتري پشتيبان 
با پايداري مطلوب، ۴۳ مركز فاقد باتري پشتيبان و ۲۴ 
مركز داراي باتري پشتيبان با پايداري نامطلوب هستند.

درخواسترگوالتوري
براياعالمبرنامهزمانبنديقطعيبرق

رگوالتوري از شركت توانير خواسته كه براي برنامه ريزي و 
اقدامات پيشگيرانه توسط اپراتورهاي تلفن همراه از طريق 
مديريت تخصيص بهينه منابع پشتيبان نيروي تغذيه برق 
براي سايت هاي كل كشور، برنامه زمان بندي قطعي برق در 
سطح كشور به تفكيك استان و منطقه براي بازه زماني اعالم 
شود. چرا كه هنگامي كه باتري در حال شارژ شدن است 
اگر برق ورودي قطع شود عمر مفيد باتري كاهش مي يابد 
و تع��داد charge and discharge cycle كاهش 
مي يابد كه اين موضوع منجر به عدم ارايه سرويس مناسب 
در حوزه تلفن همراه به مشتركين مي شود. رگوالتوري با 
تاكيد بر تأثيرگذاري قطعي هاي گسترده برق روي شاخص 
دس��ترس پذيري )Availability( نسل هاي مختلف 
شبكه، وضعيت شاخص Availability اپراتورها را نيز 
منتشر كرده است. بررسي ها نشان مي دهد كه در شبكه 
ارتباطات س��يار، با ش��روع قطعي ها در هر روز ش��اخص 
Availability بعد از اتمام ش��ارژ باتري هاي پشتيبان 
سايت ها در هر استان كاهش يافته و پس از اتصال مجدد 
برق، مجدداً اين شاخص افزايش مي يابد. اين رفتار كه در 
پي قطعي هاي مكرر و متعدد در ه��ر روز طي يك هفته 
گذشته ايجاد ش��ده، منجر به كاهش ميانگين شاخص 
Availability اپراتور همراه اول در س��طح كشور شده 
است. اين شاخص در استان هاي گلستان، ايالم، كردستان 
و سيستان طي يك هفته گذشته و بعد از قطعي هاي مكرر 
برق داراي مقادير بس��يار پايين و وضعيت نامطلوبي بوده 
اس��ت. وضعيت گراف ش��اخص Availability شركت 
خدمات ارتباطي ايرانسل نيز از تأثير واضح قطعي هاي مكرر 
و متعدد برق روي مقدار اين شاخص حكايت دارد. به نحوي 
كه تغييرات صورت گرفته در مقدار اين ش��اخص منجر به 
كاهش ميانگين آن در سطح كشور شده است. اين شاخص در 
استان هاي البرز و مركزي طي يك هفته گذشته مقادير بسيار 
پاييني را نشان مي دهد كه حاكي از وضعيت نامطلوب كيفيت 
س��رويس آن اپراتور در پي قطعي هاي سراسري برق است. 
شركت خدمات ارتباطي رايتل نيز عليرغم نوسازي باتري هاي 

پشتيبان سايت هاي خود نتوانسته به طور كامل با قطعي هاي 
متعدد شبكه برق سراسري مقابله كند و در برخي از استان ها 
با كاهش ش��اخص Availability مواجه شده است. اين 
شاخص در استان هاي اردبيل، آذربايجان غربي و كردستان 
طي يك هفته گذشته به دليل قطعي هاي برق حادث شده 

داراي مقادير بسيار پايين و وضعيت نامطلوبي بوده است. 

چالشهاوراهكارهايپيشنهادي
در اين گزارش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
با اشاره به انجام هماهنگي هاي الزم جهت به روز رساني و 
تجهيز مجدد سايت ها به باتري هاي پشتيبان، اعالم كرد: اما 
در قبال اين اقدام، ميزان سرقت باتري هاي پشتيبان سايت ها 
نيز در اين بازه زماني به شدت افزايش پيدا كرده است. ضمنًا 
كيفيت پايي��ن باتري هاي داخلي نيز مزي��د بر ايجاد اين 
بحران شده است. از ديگر داليل قطع سرويس سايت ها در 
زمان قطع برق، مي توان به از كار افتادن سيستم سرمايشي 
سايت ها )كولر گازي( و باال رفتن دماي تجهيزات به ويژه در 
مناطق مركزي و جنوبي كشور اشاره كرد. قطعي هاي برق 
مكرر و طوالني مدت، عالوه بر اينكه موجب كاهش درآمد 
اپراتورها و دولت از محل ارايه خدمات ارتباطي شده، منجر به 
بروز آسيب جدي به تجهيزات الكترونيكي اپراتورها نيز شده 
كه در شرايط كنوني تحريم ها، تأمين مجدد اين تجهيزات 
مشكلي اساسي است. از سوي ديگر بروز اختالل در سطح 
شبكه ارتباطي كشور به خصوص در ايام برگزاري امتحانات و 
كالس هاي مجازي، اعمال دوركاري براي كارمندان، گرايش 
ماهيت كسب و كارها به سمت مجازي شدن و … صدمات 
جبران ناپذيري را به آحاد مردم وارد مي كند. رگوالتوري با 
ارايه راهكارهاي پيشنهادي در اين خصوص بر لزوم اعالم 
و اجراي قطعي برق بر اس��اس ج��دول زمان بندي جهت 
مديريت تخصيص منابع پشتيبان، تاكيد كرد. اين سازمان 
پيشنهاد تهاتر برق ديزل ژنراتور مراكز مخابراتي با برق شهر 
و تعامل وزارت نيرو با ش��ركت هاي س��ازنده باتري جهت 
پشتيباني مالي به منظور تأمين باتري مورد نياز و نيز برق 
رساني بدون وقفه و قطعي به سايت ها و به خصوص مراكز 

داده و سايت هاي اصلي را مطرح كرد.

  برابر رای شماره 12000999 مورخ 1400/3/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسین جان محسنی به شماره ملی 4999500345  
فرزند علی در ششدانگ عرصه و  اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 104/25 متر مربع پالک 57 اصلی واقع در مازندران 
بخش 18 ثبت نکا به کالسه 688/99 خریداری شده از  مهدی دهقان آبلوئی محرز گردیده .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تادر صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشنداز تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست 
اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1151796
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/5  تاریخ انتشار  نوبت دوم: 1400/4/19

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آييننامهقانونتعيينتکليفوضعيت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

امیرخندان رباطی- سرپرست اداره ثبت واسنادو امالک شهرستان نکا

 نظربه دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مصوب 90/9/20 وبرابر رای شماره 22001151 مورخ 
1400/3/10 هیات قریه سیاه چنار موضوع ماده یک قانونی مذکور مستقردرواحدثبتی میاندرود تصرفات مالکانه وبال معارض متقاضی آقای احمد 
سیفی ماکرانی فرزند نوراله نسبت به ششدانگ یکباب خانه/قطعه زمین به مساحت 1227 مترمربع به شماره پالک ....فرعی از18 اصلی واقع درقریه 
سیاه چنار بخش 9 خریداری مع الواسطه / بدون واسطه از آقای حاج نوراله سیفی مالک رسمی محرز گردیده است لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 12 آپین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 5 روز ازطریق این روزنامه 
ومحلی /کثیراالنتشار درشهرها منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق تادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بایداز تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها ازتاریخ الصاق درمحل تادو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یامعترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل راارایه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سندمالکیت می نمایدودرصدور صند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . م الف 1153869
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/4/5 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/4/19
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قدیر یوسفی نیا- رییس اداره ثبت اسناد وامالک میاندورود
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تعادل |
با هر قطعي برق در يك واحد مرغداري به طور متوسط 40 
تا 50 درصد جمعيت مرغ ها تلف مي شوند. عالوه بر اين، 
قطعي برق در كشتارگاه ها نيز تلفات مرغ ها را قبل از ذبح باال 
مي برد. همچنين به گفته مشاور عالي هيات مديره اتحاديه 
سراسري مرغ گوشتي كشور، در واحدهاي مرغداري تراكم 
باال است به نحوي كه در هر متر مربع 15 تا 20 قطعه مرغ 
وجود دارد. در اين تراكم باال هر گونه خلل در تهويه موجب 
كاهش اكس��يژن و افزايش دي اكسيد كربن و آمونياك 
مي شود، عالوه بر آن مرغ ها دچار استرس كشنده مي شوند 
و در مدت كوتاهي تلفات به يك باره باال مي رود. تمام اين 
عوامل زمينه ساز شروع بيماري ها در واحدهاي مرغداري 
هستند و اين موضوع نيز تهديدي ديگر براي سالمت طيور 
است. تهديد ديگر قطع برق براي صنعت طيور كشور مربوط 
به كشتارگاه ها مي شود. چراكه مرغ ها در قفس براي ذبح 
به كشتارگاه ها ارسال مي شوند، حال اگر به هر دليل مانند 
قطعي برق، مرغ ها در قفس بيش از زمان معيني نگهداري 
 شوند آمار تلفات آنها قبل از ذبح باال مي رود. در همين حال، 
نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي كشور 
از تاخير در ارسال و بارگيري نهاده هاي دامي خبر مي دهد 
و مي گوي��د: نهاده هايي كه مرغداران در س��امانه بازارگاه 
خريداري مي كنند گاها ۳0 تا ۳5 روز بعد به دست ش��ان 
مي رسد. همين قضيه باعث شده تا مرغداران براي تامين 
نهاده ه��اي مورد نياز خود ب��ه ب��ازار آزاد مراجعه كنند و 
هزينه هاي گزافي را بپردازند. مجموعه اين موارد س��بب 
مي شود كه در ماه هاي پيش رو، در پي تلف شدن مرغ ها 
و كاهش توليد بازهم شاهد صف هاي طوالني مرغ باشيم. 

     دو نگراني مرغداران 
طبق اعالم مس��ووالن دولتي، قطعي برق و خاموشي ها 
تا اوايل مرداد ماه ادامه خواهد داش��ت. اعالم ادامه قطعي 
برق در حالي اس��ت كه بخش كش��اورزي ب��راي توليد 
وابس��تگي زيادي به اين منبع انرژي دارد و با هر بار قطع 
برق آسيب مي بيند. يكي از زير بخش هاي كشاورزي كه 
اين روزها به شدت تحت تاثير قطعي هاي برق قرار گرفته 
صنعت طيور اس��ت. بررسي ها نش��ان مي دهد، به دليل 
قطعي برق تلفات در واحدهاي مرغ��داري رو به افزايش 
اس��ت به نحوي كه به گزارش اتحاديه يكي از استان هاي 
جنوبي؛ تنها در يك بار قطع��ي برق 4 هزار قطعه مرغ از 6 
واحد مرغداري تلف ش��ده است. اين اتحاديه پيش بيني 
كرده اس��ت با توجه به گرماي بيش از حد ه��وا اگر روند 
قطعي برق ادامه يابد تلفات مرغداري ها در روز هاي آينده 
بيش از اين خواهد بود. اين تلفات با آماري متفاوت مورد 
تاييد جهادكشاورزي استان نيز قرار گرفته و تنها راهكار 
پيشنهادي خود را بيمه مرغ ها و استفاده از ژنراتور عنوان 
كرده است.در همين حال، محمدعلي كمالي سروستاني، 
مشاور عالي هيات مديره اتحاديه سراسري مرغ گوشتي 
كش��ور، در گفت وگو با »ايلنا« درباره تاثير قطعي برق بر 
واحدهاي مرغ��داري مي گوي��د: در واحدهاي مرغداري 
تراكم باال اس��ت به نحوي كه در هر متر مرب��ع 15 تا 20 
قطعه مرغ وج��ود دارد. در اين تراكم باال هر گونه خلل در 
تهويه موجب كاهش اكسيژن و افزايش دي اكسيد كربن 
و آمونياك مي ش��ود، عالوه بر آن مرغ ها دچار اس��ترس 
كش��نده مي ش��وند و در مدت كوتاهي تلفات به يك باره 

 باال مي رود . به گفته كمالي سروس��تاني؛ تمام اين عوامل 
زمينه ساز شروع بيماري ها در واحدهاي مرغداري هستند 
و اين موضوع نيز تهديدي ديگر براي سالمت طيور است. 
وي تهديد ديگر قطع برق براي صنعت طيور كشور را مربوط 
به كشتارگاه ها عنوان كرد.كمالي سروستاني توضيح داد: 
مرغ ها در قفس براي ذبح به كشتارگاه ها ارسال مي شوند، 
اگر به هر دليل مانند قطعي برق، مرغ ها در قفس بيش از 
زمان معيني نگهداري شوند آمار تلفات آنها قبل از ذبح باال 
مي رود. وي معتقد است، قطع برق در يك واحد مرغداري 
متوسط كه از طريق هواساز تهويه واحد را انجام مي دهد، 
مي تواند 40 تا 50 درصد تلفات جمعيت مرغ ها را به همراه 
داشته باشد.همچنين به گفته او، در يك سالن متوسط با 

سطح ۳60 متر، 5 تا 6 هزار قطعه مرغ گنجانده مي شود.

    تاخير ۳۵ روزه در ارسال نهاده 
در همين حال ام��ا نايب رييس كان��ون انجمن صنفي 
مرغداران گوش��تي كش��ور با اش��اره به افزايش هزينه 
مولفه هاي توليد از تاخير در ارسال و بارگيري نهاده هاي 
دامي خبر مي دهد. حبيب اس��داهلل ن��ژاد در گفت وگو با 
»ايسنا« با بيان اينكه قيمت جوجه يكروزه در بازار ۷000 
تا ۷500 تومان اس��ت، در حالي كه بايستي براساس نرخ 
مصوب يعني 4200 تومان فروخته شود، اظهار كرد: وزارت 
جهاد كش��اورزي از ابتداي تيرماه قيمت دان آماده را 10 
درصد افزايش داده است. همچنين از ابتداي سال دولت 
ذرت را 14 درص��د و حمل و نقل را ۳0 درصد گران كرده 
است و در كنار افزايش قيمت واكسن، دارو و ريزمغذي ها، 
س��ويا نيز از ۳200 تومان به ۳400 تومان رسيده است. 
بنابر آمار اعالمي از سوي او، در حال حاضر قيمت مصوب 
مرغ زنده 1۷ هزارو 100 تومان است اما با توجه به افزايش 

هزينه مولفه هاي توليد قيمت تمام شده آن براي مرغداران 
بيش از 20 هزارتومان است. به همين منظور تشكل ها و 
اتحاديه هاي فعال در اين صنعت از دولت درخواست اصالح 
قيمت دارند تا حقوق مرغداران نيز ضايع نشود. نايب رييس 
كانون انجمن صنفي مرغ��داران اضافه كرد: البته موافق 
افزايش قيمت مرغ در سطح بازار نيستم ولي معتقدم دولت 
بايد تدابيري اتخاذ كند تا قيمت مولفه هاي توليد تعديل و 
به حالت اوليه خود بازگردد. در اين صورت استقبال مردم 
از خريد مرغ بيشتر خواهد شد. مشكالت به گونه اي است 
كه نهاده هايي كه مرغداران در سامانه بازارگاه خريداري 
مي كنند گاها ۳0 تا ۳5 روز بعد به دستشان مي رسد. همين 
قضيه باعث شده تا مرغداران براي تامين نهاده هاي مورد 
نياز خود ب��ه بازار آزاد مراجعه كنند. يعني عالوه بر اينكه 
مرغداران در تامين نقدينگي خود دچار مشكل هستند 
مجبورن��د براي خريد نهاده به ب��ازار آزاد مراجعه كرده و 
هزينه هاي گزافي را بپردازند. اسداهلل نژاد در پاسخ به اين 
سوال كه گفته مي شود در ماه هاي آينده شاهد صف هاي 
طوالني مرغ خواهيم بود و آيا توليد كاهش يافته اس��ت، 
گفت: در جوجه ريزي از سياست گذاري ستاد تنظيم بازار 
۷ميليون قطعه عقب هستيم اما اگر بر توزيع مرغ در سطح 
كشور از كشتارگاه تا بازار مصرف نظارت صورت بگيرد قطعا 
كمبودي در اين زمينه نخواهيم داشت. از دولت جديد هم 
انتظار داريم به گونه اي برنامه ريزي كنند كه موانع توليد 
برداشته شود و شرايط پايدار و نوسانات به حداقل برسد. 
اين درحالي است كه براساس تازه ترين اعالم گمرك، ذرت 
با حدود 1.9 ميليون تن، جو با 885 هزار تن، سويا با ۷6۷ 
هزار تن، دانه هاي روغن��ي با 4۷0 هزار تن و روغن خام با 
۳92 هزار تن به ترتيب بيشترين سهم را ميان كاالهاي 

دپو شده در گمركات دارند. 

     نگراني مرغدار تا توليد كننده ميوه 
از سوي ديگر، رضا نوراني رييس اتحاديه ملي محصوالت 
كشاورزي در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان با 
تاكيد بر اين موضوع كه ديپلماسي كشاورزي در كنار 
ديپلماسي سياسي و اقتصادي قرار گيرد، اظهار كرد: 
اگر ديپلماسي كش��اورزي قوي داشته باشيم، امكان 
رسيدن به خوداتكايي وجود دارد كه اين امر در توسعه 
اقتصادي، صادراتي و سياس��ي نقش مهمي دارد.وي 
با اشاره به اينكه ديپلماسي كش��اورزي مغفول مانده 
است، افزود: علي رغم پتانسيل باال در كشور، كم آبي و 
خشكسالي ما را تهديد مي كند، اما آنچه حائز اهميت 
اس��ت اتخاذ برخي سياس��ت هاي نادرست همچون 
صادرات هندوانه آب بر و واردات جو و گندم كم آب است 
كه مي توان آن را به صورت ديم وارد كرد. نوراني با تاكيد 
بر توسعه صادرات محصوالت كشاورزي بيان كرد: در 
شرايط فعلي مرغدار، دامدار، ميوه جات و توليدكننده 
پياز و س��يب زميني ناراحت و نگران هستند كه با اين 
وجود جاي اين سوال مطرح است كه مسووالن چرا به 
مشكالت رسيدگي  نمي كنند. اين مقام مسوول ادامه 
داد: با وجود پتانسيل باال در بخش كشاورزي و توليد، 
نگراني و مش��كالت پيرامون آب را باي��د مرتفع كرد و 
تنها نگاه به بارش هاي بهاري و زمس��تاني نبايد باشد. 
رييس اتحاديه ملي محصوالت كش��اورزي با اشاره به 
اينكه تامين امنيت غذايي از اهميت بااليي برخوردار 
است، بيان كرد: با اتخاذ سياست مدبرانه الگوي كشت و 
ديگر برنامه ها مي توان در كنار تحريم ايستادگي كرد و 
خودكفا بود. به گفته وي، هم اكنون با ديپلماسي قوي 
بايد به سمت و سوي توليد رفت و شرايط به گونه اي نبايد 

باشد كه بار توليدكننده در مزرعه باقي بماند.

اخباررويداد
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مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي
تا پايان شهريور تمديد شود

غالمحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كشاورزي ايران، درباره تمديد مهلت قانوني اظهارنامه 
مالياتي اشخاص حقوقي به رييس جمهور نامه نوشت. در 
بخشي از نامه شافعي به حسن روحاني آمده است: فعاالن 
اقتصادي بخش خصوصي كشور كه با مشكالت بزرگي 
همچون تحريم هاي ظالمانه بين المللي مواجه بوده اند، 
از سال 1۳99 با چالش شيوع بيماري همه گير كرونا نيز 
روبرو شده اند. واحدهاي توليدي و خدماتي كشور در اثر 
شيوع بيماري مزبور به دفعات در راستاي اجرايي شدن 
مصوبات ستاد ملي مقاله با كرونا، حفظ سالمتي نيروي 
انساني خود و قطع زنجيره شيوع بيماري اقدام به تعطيلي 
بنگاه هاي اقتصادي و يا كاهش نيروي انساني حاضر در 
محل كار و به تبع آن كاهش ظرفيت توليد كردند. رييس 
اتاق ايران در اين نامه تصريح كرده كه تعطيلي ها و كاهش 
ظرفيت توليد منجر به كاهش ش��ديد درآمد فعاالن 
اقتصادي، افزايش هزينه ها و همچنين عدم امكان ايفاي 
به موقع تعهدات اداري و مالي بنگاه هاي اقتصادي شده 
است. شافعي در اين نامه از رييس جمهور درخواست 
كرده مهلت قانوني ارايه اظهارنامه اشخاص حقوقي تا 

پايان شهريورماه امسال تمديد شود.

از سرگيري تجارت
در مرز دوغارون مشخص نيست

گمرك اي��ران اعالم ك��رد: تا اط��الع ثان��وي تجار از 
ارس��ال كاال به مرزهاي افغانس��تان خودداري كنند. 
به دليل تحوالت افغانس��تان؛ صاحب��ان كاال و تجار از 
ارس��ال محموله هاي تجاري به مرزه��اي دوغارون و 
ماهيرود تا اطالع ثانوي خودداري كنند. س��خنگوي 
 گمرك گفت: به دليل تح��والت عصر امروز درگمرك 
اسالم قلعه و ابونصرفراهي افغانستان، تجار تا اطالع ثانوي 
از ارسال محموله هاي تجاري در رويه هاي مختلف به 
مرزهاي دوغارون و ماهي��رود خودداري كنند. از عصر 
چهارشنبه و متاثر از تحوالت صورت گرفته در كشور 
افغانستان در اس��الم قلعه واليت هرات در نزديك مرز 
مقابل دوغارون خراسان رضوي و بندر ابونصر فراهي در 
واليت فراه افغانستان در مقابل مرز ماهيرود در خراسان 
جنوبي روند تجارت كش��ور با افغانستان از پنج شنبه 
متوقف ش��د. وي افزود: از تجار و بازرگانان درخواست 
مي شود تا اطالع ثانوي از ارسال محموله هاي تجاري 
به مرزهاي »دوغارون« و »ماهيرود« خودداري كنند. 
گفتني است، بعد از گمرك مرزي اسالم قلعه، گمرك 
مرزي ابونصر فراهي هم به دست طالبان سقوط كرد. 
در همين راس��تا، مدير گمرك دوغارون اعالم كرد كه 
فعال چش��م انداز عادي ش��دن روند تجارت مشخص 
نيست و هم اكنون نمي توان بازه زماني مشخصي براي از 
سر گيري تجارت در مرز افغانستان اعالم كرد. كوهگرد 
در گفت وگو با »تس��نيم«، با تشريح وضعيت فعلي در 
مرز ايران و افغانس��تان گفت: با توجه به تحوالت اخير 
در گمرك اس��الم قلعه هم اكنون فعاليت هاي تجاري 
و انجام تشريفات گمركي در مرز دوغارون متوقف شده 
اس��ت. وي همچنين گفت: رايزني ها براي بازگش��ت 
امن كاميون هاي ايراني حاضر در گمرك اس��الم قلعه 
افغانستان در جريان است و به زودي اين فرآيند تكميل 
خواهد ش��د. به گفته اين مقام مسوول، در حال حاضر 
نمي توان چش��م انداز روش��ني از عادي شدن شرايط 
تجارت و اجراي تشريفات گمركي در شرايط عادي ارايه 
كرد. به دليل تحوالت روز گذشته درگمرك اسالم قلعه 
و ابونصرفراهي افغانستان، تجار تا اطالع ثانوي از ارسال 
محموله هاي تجاري در رويه هاي مختلف به مرزهاي 
دوغارون و ماهيرود خودداري كنند. متاثر از تحوالت 
صورت گرفته در كشور افغانستان در اسالم قلعه واليت 
هرات در نزديك مرز مقابل دوغارون خراسان رضوي و 
بندر ابونصر فراهي در واليت فراه افغانستان در مقابل 
مرز ماهيرود در خراسان جنوبي روند تجارت كشور با 
افغانس��تان از عصر امروز متوقف شد. گمرك ايران نيز 
اعالم كرد، از تجار و بازرگانان درخواس��ت مي ش��ود تا 
اطالع ثانوي از ارسال محموله هاي تجاري به مرزهاي 

»دوغارون« و »ماهيرود« خودداري كنند.

۸۰ درصد لوازم خانگي خرد
در بازار، قاچاق است

ايلنا | ناي��ب رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم 
خانگي اظهار داش��ت: در مورد اجناس خرد حدود 
80 درصد كااليي كه در بازار موجود است به صورت 
غيرقانوني وارد مي شود، چراكه نه توليد و نه واردات 
داريم. در مورد كاالهاي درشت هم مي توان گفت 40 
درصد كاالها از اين راه وارد كشور مي شوند. محمد 
حسين اس��الميان در مورد گس��تردگي كاالهاي 
قاچاق در بازار لوازم خانگ��ي اظهار كرد: كاالهاي 
ريز خانگي 4 يا 5 س��ال است كه وارد نمي شود. در 
بخشي از اين كاالها توليد نيز نداريم، پس اگر اين 
كاالها در بازار موجود باش��د به اين معنا اس��ت كه 
به صورت قاچاق وارد كش��ور مي شوند. براي مثال 
كاالهايي مانند سرخ كن، غذاس��از، اتو، سشوار و... 
در بازار موجود هس��تند ولي واردات نداريم، توليد 
كشور هم در مورد بخشي از آنها بسيار محدود بوده 
يا اصال توليد نمي شوند. وي افزود: در مورد كاالهاي 
درشت نيز در چند سالي كه واردات نداشتيم اين 
كاالها مانند يخچال فريزر و ماشين لباسشويي به 
صورت قاچاق وارد كشور مي شدند. شركت هاي 
كره اي به صورت رسمي از ايران رفتند اما به صورت 
غيررس��مي همچنان حضور داشتند. يك سري 
كاالها هم بدون نام خريداري و به كش��ور قاچاق 
شده اند و بعد از زدن ليبل كره اي در بازار فروخته 
مي شوند. نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگي تصريح كرد: در مورد اجناس خرد حدود 80 
درصد كااليي كه در بازار موجود اس��ت به صورت 
غيرقانوني وارد مي شود، چراكه نه توليد و نه واردات 
داريم. در مورد كاالهاي درشت هم مي توان گفت 

40 درصد كاالها از اين راه وارد كشور مي شوند. 

فروش اجباري كاال ممنوع است
مهر |مديركل دفتر امور خدمات بازرگاني وزارت صمت 
گفت: فروش اجباري هر گونه كاال در كنار كاالي ديگر 
ممنوع بوده و در صورت احراز تخلف، با متخلفين برخورد 
مي ش��ود. در كنار گراني ه��اي روز افزون و بالتكليفي 
بازار، موضوعي كه از زمستان سال گذشته بارها و بارها 
رسانه اي شده و موجبات نارضايتي مصرف كنندگان را 
فراهم كرده، فروش اجب��اري كاال براي خريداران يك 
كاالي خاص از جمله روغن اس��ت. در توضيح بيشتر 
بايد گفت كه فروش اجباري نيز خود به دو شكل انجام 
مي شود؛ در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري شاهد 
آن بوديم كه برخي از فروشگاه ها تنها در حالتي روغن 
را به مشتري يعني حلقه آخر مصرف مي فروختند كه 
شخص حتماً در كنار آن كيسه فريزر، رب گوجه فرنگي 
و … نيز بخرد. در غير اين صورت اعالم مي كردند كه 
موجودي روغن ندارند. همچنين شنيده ها حاكي از آن 
بود كه شيوه دومي نيز در فروش اجباري ابداع شده به 
اين صورت كه برخي از ش��ركت هاي پخش، روغن را 
تنها در صورتي به بنكداران مي فروشند كه بنكدار حتمًا 
كاالي ديگري از قبيل ت��ن ماهي، رب گوجه فرنگي و 
… نيز بخرد. كار ت��ا جايي جلو رفت كه وزارت صمت 
در اسفند سال گذشته در نامه اي به انجمن شركت هاي 
صنعت پخش ايران هر گونه فروش اجباري كاال را ممنوع 
اعالم كرد. با اين حال اگرچه در زمستان سال گذشته 
وزارت صمت فروش اجباري را تخلف اعالم كرد اما مجدد 
در اوايل تير ماه امسال قاسمعلي حسني دبير اتحاديه 
بنكداران مواد غذايي به خبرنگار مهر گفته بود كه طي 
هفته هاي اخير شاهد فروش اجباري برنج خارجي، كيسه 
فريزر و تن ماهي همراه با روغن از س��وي شركت هاي 
پخش به بنكداران هستيم؛ يعني وقتي بنكدار به شركت 
براي خريد روغن مراجعه كند بايد يكي از اين كاالها را 
هم بخرد در غير اين صورت، روغني تحويل نمي دهند. 

احتمال فساد برنج هاي مانده
در گمرك

ايلنا | دبير انجمن واردكنندگان برنج ايران از پا برجا 
بودن ممنوعيت واردات برنج در فصل كشت خبر داد 
و گفت: به رغم تصويب س��تاد تنظيم بازار براي رفع 
ممنوعيت واردت برنج در فصل كشت، وزارت جهاد 
كش��اورزي اجازه اجراي آن را نداد. مس��يح كشاورز 
درباره آخرين تصميمات در حوزه واردات برنج، اظهار 
كرد: س��تاد تنظيم بازار در يكصد و چهل و يكمين 
جلس��ه خود مصوب كرد ممنوعي�ت فصلي واردات 
برنج در سالجاري برداشته شود. وي ادامه داد: اما در 
همين جلسه مقرر كرد؛ با توجه ب�ه تكاليف و وظايف 
وزارت جهاد كش��اورزي مراتب از س��وي وزارتخانه 
مذكور بررسي، پيگيري و اقدام الزم انجام پذيرد، به 
عبارت ديگر هرگونه تصميم گيري در خصوص رفع 
ممنوعيت واردات به وزارت جهاد كشاورزي واگذار 
شد. به گفته كشاورز؛ به رغم مكاتبات و پيگيري هاي 
انجم��ن و وزارت صم��ت، وزارت جهاد كش��اورزي 
تصميم گرفته اس��ت از رفع ممنوعيت واردات برنج 
در فصل برداش��ت تمكين نكند. وي تصريح كرد: بر 
اين اساس ممنوعيت واردات برنج از پايان ماه جاري 
اعمال مي شود. كشاورز با بيان اينكه استدالل هاي 
محكمي براي ض��رورت رفع ممنوعي��ت در فصل 
برداشت برنج وجود دارد، اظهار كرد: ممنوعيت دقيقا 
در زماني انجام مي شود كه قيمت برنج در كشورهاي 
مبدا واردات يعني هند و پاكستان در كمترين ميزان 
خود اس��ت در حالي كه پايان ممنوعيت همزمان با 
افزايش قيمت ها اس��ت، به اين ترتيب قيمت برنج 
وارداتي براي ما باال مي رود. وي افزود: استدالل ديگر 
براي ضرورت رفع ممنوعيت واردات در س��الجاري، 
خشكسالي است كه توليد برنج در كشورمان را تحت 
تاثير ق��رار داده و بي ترديد كاهش عرضه را به دنبال 
دارد. كشاورز نسبت به سرنوشت محموله هاي برنج 
وارداتي قبل از تاريخ آغاز ممنوعيت نيز ابراز نگراني 
كرد و گفت: بخشي از محموله هاي برنج وارداتي قبل 
از تاريخ ممنوعيت وارد كشور شده و بخشي ديگر به 
دليل روند كند تخصيص ارز ب��ه صورت درصدي از 

گمرك خارج شده و مابقي در گمرك موجود است.

مشاركت هزار و ۸۳۰ ميليارد توماني  
بخش خصوصي با شهرداري 

اصفهان در 4 سال اخير
شهردار اصفهان گفت: در س��ال هاي اخير شهرداري 
توانست به نحو شايس��ته اعتماد س��رمايه گذاران را 
جلب كند به طوري كه ميزان س��رمايه گذاري بخش 
خصوصي به ۷۷ قرارداد با شهرداري اصفهان رسيده و 
بخش خصوصي هزار و 8۳0 ميليارد تومان با شهرداري 
مش��اركت كرده اس��ت. به گ��زارش اداره ارتباطات 
رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
برنامه »شهر پرسش��گر، شهردار پاسخگو« با اشاره به 
رونق نشست هاي بين المللي شهرداري در چهار سال 
اخير، اظهار كرد: سال 1۳89 پيمان اصفهان با بعلبك 
لبنان رقم خورد و ديگر اتفاقي در اين حوزه روي نداد؛ 
از همين رو در اين دوره تالش كرديم و با وجود شرايط 
پيچيده اي كه پيوند خواهرشهري دارد با گذر از تاييد 
مراجع مختلف مانند وزارت كشور و وزارت خارجه، با 
 پيگيري پيوند خواهرخواندگي اصفهان و سمرقند كه 
هر دو فارسي زبان هستند، منعقد شد. وي ادامه داد: در اين 
دوره چراغ روابط با برخي خواهرشهرها مثل شهر كويت 
كه كم سو شده بود، پرفروغ شد، همچنين در شرايط 
كرونايي با بس��ياري از سفرا و خواهرشهرها گفت وگو 
كرديم. شهردار اصفهان افزود: در شرايط كرونايي توسط 
بخش خصوصي دو نمايشگاه در چين و يك نشست 
 علمي با س��ن پترزبورگ و نيز دو نمايشگاه عكس در

 س��ن پترزبورگ و پورتو برگزار شد؛ البته اگر شرايط 
مساعد شود مبادالت اقتصادي به خوبي رخ مي دهد.

بازهم شاهد صف هاي طوالني مرغ خواهيم بود؟ 

وزير صمت اعالم كرد

هشدار تلف شدن مرغ ها در پي قطع برق 

واردات خودرو بايد آزاد شود
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مزايده حدود 6هزار 
معدن در روز هاي اخير، گفت: اين كار بر اساس قانون و كاماًل 
 شفاف است و اكنون هيچ پولي گرفته نمي شود. عليرضا 
رزم حس��يني همچنين با اش��اره به اينك��ه واردات 
خودرو بايد آزاد ش��ود، گفت: به زودي شاهد فعاليت 
دو مجموعه سرمايه گذار بزرگ از بخش خصوصي در 

حوزه خودرو خواهيم بود . 

     توضيحات وزير درباره واگذاري معادن
عليرضا رزم حس��يني در برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
شبكه دو سيما با بيان اينكه مزايده 6 هزار معدن كارشناسي 
شده و با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و بر اساس آيين نامه 
شوراي عالي معادن كشور است، اظهار داشت: براي برخي 
معادن 40 - ۳0 سال است پروانه بهره برداري صادر شده، 
اما فعاليتي در آنها انجام نمي شود، بنابراين بر اساس قانون، 
اين معادن خلع يد و به مزايده گذاشته شده است. وي گفت: 
از شش هزار معدني كه به مزايده گذاشته شده حدود 2400 
معدن واگذار شده است و بقيه متقاضي ندارند. شبهه اي در 
مزايده ها وجود ندارد و كار اين واگذاري ها پيش از انتخابات 
انجام شده است. مزايده شش هزار معدن، معدن فروشي 
نيست و پولي دريافت نمي شود بلكه ريل گذاري براي دولت 
آينده اس��ت. وزير صمت با بيان اينكه وزارت صمت بنگاه 
سياسي نيست بلكه بنگاه اقتصادي و كارشناسي است، 

افزود: در همه اين مزايده ها نماينده دادستان حضور دارد.
رزم حس��يني گفت: مزايده اين معادن با مش��ورت خانه 
صنعت و معدن بوده است، البته در بخش معدن؛ يك عده 
منافع و رسانه دارند و مافياي معدن وجود دارد. وي افزود: 
بر اساس اين مزايده ها، پولي وارد خزانه نمي شود بلكه يك 
برگ ضمانتنامه بانكي براي ش��ركت در مزايده گذاشته 
مي ش��ود. انجام كارهاي واگذاري و راه اندازي اين معادن 
حدود يك سال زمان مي برد بنابراين همه مبالغ در دولت 
بعدي گرفته خواهد شد. وي افزود: مزايده ها در ۳1 استان 
انجام مي شود و كساني كه در حوزه معدن اهليت دارند و 
فعال هستند مي توانند اطالعات اين معادن را از معاونت 
صنايع دريافت كنند. وزير صمت با بيان اينكه كميته اي 
بر اس��اس ضوابطي كه در آيين نامه شوراي عالي معادن 

وجود دارد، اهليت متقاضيان را تشخيص مي دهد، گفت: 
كساني كه متقاضي معادن صنايع فلزي مانند سنگ آهن 
هستند بايد ضمانتنامه 500 ميليون توماني، متقاضيان 
معادن س��نگ هاي تزئيني و نم��ا 100 ميليون توماني و 
شركت كنندگان در مزايده معادن شن و ماسه؛ ضمانتنامه 
۳0 ميليون توماني بگذارند. رزم حسيني با اشاره به اينكه 
اين مبالغ در صنايع معدني بسيار ناچيز است، افزود: اگر اين 
ضمانتنامه ها گرفته نشود و متقاضيان اهليت مالي نداشته 
باشند مانند گذشته پروانه صادر مي شود، اما معدن فعال 
نمي شود. وي با بيان اينكه اكنون 250 هزار نفر در حوزه 
معدن فعال هس��تند، گفت: ما تابع دستگاه هاي نظارتي 
در اين مزايده ها هستيم و هر جا تخلف ديدند ورود كنند. 
رزم حسيني افزود: برخي اهليت مالي نداشته و فقط پروانه 
بهره برداري از معدن گرفته اند و اين پروانه را به قيمت 50 
ميليارد تومان مي فروشند كه با خلع يد و مزايده گذاشتن 
معادن، جلوي اين كار را گرفته ايم. وي گفت: صنايع معدني 
خدمات بزرگي را براي كش��ور انجام داده اند كه نمونه آن، 
خط انتقال آب شيرين شده خليج فارس به فالت مركزي 
به وسيله معدن گل گهر به طول 821 كيلومتر است. وزير 

صمت افزود: حدود 10 سال پيش صنايع معدني به اين فكر 
افتادند كه به جاي حمل مواد معدني به وسيله جاده هاي 
كشور به خليج فارس، آب خليج فارس را به كنار معادن خود 
بياورند كه در حال حاضر چهار خط براي انتقال آب شيرين 
از خليج فارس به اصفهان براي فوالد، خراس��ان جنوبي و 

سيستان و بلوچستان در حال انجام است.

     حل مشكل تأمين برق واحدهاي توليدي
رزم حسيني گفت: پيش از انتخابات، توافقنامه توليد 10 
هزار و 40 مگاوات برق با شركت هاي فوالد مباركه، گل گهر، 
چادرملو، شركت ملي مس ايران و فوالد خوزستان امضا 
كرديم كه هر لحظه وزارت نيرو مجوز صادر كند، كار اجرايي 
را آغاز مي كنيم. وي با بيان اينكه وزارت صمت حدود دو هزار 
مگاوات نيروگاه دارد، گفت: قطع برق صنايع سيمان و فوالد 
به طور حتم به اين صنايع لطمه مي زند، اما اين تصميم را 
شوراي عالي امنيت ملي گرفته است. از اين صنايع خواسته 
ايم اورهال كارخانجات خود را در اين دوره انجام دهند كه 
در حال همكاري هستند و ديشب 2800 مگاوات وارد مدار 
كردند. وزير صمت افزود: مديريت را به واحدهاي صنعتي 

واگذار كرده ايم تا بتوانند چهار هزار مگاوات پيش بيني شده 
را به شبكه وارد كنند. كارخانجات ما در 25 رشته صنعتي در 
سه شيفت يا دو شيفت فعالند كه نمونه آن، صنايع نساجي 
است كه در دو شيفت كار مي كنند. وي گفت: سال گذشته 
صنايع معدني با توجه به تحريم ها با تهاتر كاال، چهار ميليارد 
دالر مواد اوليه كارخانج��ات را وارد كردند و كارخانجات 

فوالد، صادرات محور شدند.

     مخالف قيمت دستوري هستيم
رزم حسيني افزود: در سال گذشته ايران خودرو و سايپا 
نيز 600 ميليون دالر قطعه وارد كردند. وي گفت: اكنون 
س��امانه جامع تجارت، برخط است و امضاهاي طاليي و 
تيك ه��اي صادراتي را حذف كرده اي��م، اما گمرك بايد 
عمل كند. وزير صمت افزود: براي واقعي كردن قيمت ها 
در صنايع فوالد، اختالف نظرهايي وجود دارد، اما ما مخالف 
قيمت دستوري هستيم. در اين زمينه دست نگه داشته ايم 
تا دولت جديد تصميم گيري كند. وي گفت: معدن داران 
بزرگ همه در بورس هس��تند، اما براي معادن كوچك، 
شركت ايميدرو هلدينگ هايي را از اين معادن تشكيل 
داده تابا خريد تضميني و حمايت هاي مالي به آنها كمك 
كند. معادن متوسط را نيز به صورت گروه معدني و شركت 
سهامي عام در بورس عرضه مي كنيم. وي با بيان اينكه از 
روز نخست، مخالف انحصار در صنعت خودرو بودم، گفت: 
مردم بايد خودروي با كيفيت سوار شوند و نبايد فضاي 
رقابتي در بازار ايران از دست برود. رزم حسيني با اشاره به 
اينكه واردات خودرو بايد آزاد شود، افزود: بخش خصوصي 
در زمينه خودرو بايد فعال و تقويت شود بنابراين در حال 
انعقاد قرارداد با دو شركت بزرگ كه عالقه مند هستند در 
ايران كار كنند هستيم تا رقيب ايران خودرو و سايپا شوند. 
وي گفت: البته در دو سه سال اخير كيفيت محصوالت 
ايران خودرو و سايپا بهتر شده است و تعطيلي خط توليد 
پراي��د در اين زمينه، كار بزرگي ب��ود. وزير صمت افزود: 
ش��وراي رقابت مدعي اس��ت كه بايد خودروها را قيمت 
گذاري كند، البته اختالف نظرهايي وجود دارد، اما دست 
ما بسته است و همه اختيارات دست وزارت صمت نيست. 

اميدوارم دولت آينده در اين حوزه تحول ايجاد كند.
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خبرروز

كرونا جان ۱۴۶ نفر ديگر را گرفت
۱۴۶ بيمار كوويد ۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۵ هزار و ۵۴۳ نفر رسيد. به گزارش روابط 
عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۴۴ هزار و ۱۲۲ نفر رسيد و تاكنون 
۲ ميليون و ۹۹۵ هزار و ۱۹۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. همچنين سه هزار و ۵۰۶ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون چهار ميليون و ۵۲۹ هزار و ۸۴۵ 
نفر دوز اول واكسن كرونا و ۲ ميليون و ۱۲۸ هزار و ۸۵۰ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند. مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور 

به ۶ ميليون و ۶۵۸ هزار و ۶۹۵ دوز رسيد.

خبر

 كرونا بيشترين لطمه را 
به دانشگاه هاي مهارتي زد

رييس دانش��گاه فني و حرفه اي ط��ي نامه اي از 
وزير بهداش��ت خواست به دليل ضرورت حضور 
دانشجويان فني و حرفه اي در كارگاه ها آنها را در 
اولويت واكسن قرار دهند. ابراهيم صالحي عمران 
در اين باره گفت: وضعيت قرمزي كه با شيوع كرونا 
براي تهران و اكثر شهرهاي كشور به وجود آمد به 
دانش��گاه فني و حرفه اي لطمه وارد كرد به اين 
دليل كه اكثر دروس ما عملي و كارگاهي بوده و 
مستلزم آن هستند كه در فضايي عملي و به شكل 
حضوري برگزاري ش��وند. او ادامه داد: زماني كه 
وضعيت استان ها قرمز شد و از سوي ستاد مقابله 
با كرونا اعالم شد كه آموزش ها بايد مجازي باشد 
قطعا براي ارايه دروس با مش��كل مواجه شديم. 
اگرچ��ه راهكارهايي براي اين موض��وع در نظر 
گرفتيم اما دانشجويان درهر صورت بايد در كارگاه 
حضور داش��ته باش��ند، اتفاقا با چنين شرايطي 
دانشگاه هاي مهارتي بيشترين لطمه را خوردند. 
صالح��ي عمران خاطرنش��ان ك��رد: دوره هاي 
آموزشي دانش��گاه فني حرفه اي دوساله است، 
همچنين حدود دو سال است كه كرونا ادامه دارد. 
دانش��جويان ما نياز دارند كه حتما در كارگاه ها 
حضور فيزيكي داش��ته باشند.او افزود: ما تقاضا 
كردي��م كه اگر امكان پذير اس��ت گروه آموزش 
عالي، به ويژه دانشجويان رشته هاي مهارتي در 
اولويت دريافت واكس��ن قرار بگيرند. تا حداقل 
دانشجويان ما طي اين دو سال بتوانند از كارگاه ها 
استفاده كنند زيرا ما در اين موقعيت واقعا دچار 
مشكل شده ايم. صالحي عمران خاطرنشان كرد: 
با توجه به دوس��اله بودن دوره هاي آموزشي ما، 
شيوع كرونا دراين مدت ما را با مشكل مواجه و كار 
را دشوار كرده است. خيلي از دوره هاي آموزشي 
مهارت��ي در دنيا كه نيازمند كارگاه بوده به علت 
كرونا كنار گذاشته شدند و متاسفانه ما هم با اين 
چالش مواجه هستيم اما تنها كاري كه مي توان 
انجام داد اين است كه با محيط هاي مجازي وارد 
فاز ديگري از آموزش شويم. او تاكيد كرد: در هر 
صورت دانشجو بايد در محيط عملي باشد و آنجا 
آموزش ببين��د. از اين رو تنها راه اين اس��ت كه 
دانشجويان و اساتيد ما واكسينه شوند تا راحت تر 
بتوانند در كارگاه ها و آزمايشگاه ها حضور يابند. به 
همين خاطر ما درخواست كرديم كه دانشجويان 
در اولويت واكسن قرار بگيرند. صالحي عمران در 
پاسخ به اين سوال كه آيا آموزش مجازي دروس 
عملي، خروجي قابل قبول را داشته است؟ گفت: 
صد در صد مورد رضايت ما نبوده اس��ت، به هر 
حال ناچاريم و راه ديگري نداريم. اصل اين است 
كه دانشجويان حضور فيزيكي داشته باشند و در 
محيط هاي كارگاهي آموزش دروس مربوطه را 

از نزديك ببينيد. 

نسرينهزارهمقدم|
 كارگري كه در س��ال گاهي س��ه ماه هم 
كار ن��دارد، چطور هر ماه مرتب حق بيمه 
بدهد؟! اين س��ه ماه مهلت، نه فقط ناعادالنه كه بسيار 
ظالمانه است! »تامين اجتماعي فراگير« پارادايمي كه 
از آبان ماه سال قبل به صدر رسانه ها آمد و در ارتباط با آن 
بسيار گفتمان سازي شد، هنوز يك »رويا« است و براي 

واقعي شدن راه بس درازي در پيش دارد!
خدمات بيمه اي و درماني ارايه ش��ده به بيمه ش��دگان 
مش��مول صندوق هاي بيمه اي و بازنشستگي و به طور 
مشخص كارگران شاغل و بازنشسته، به شدت ناكافي 
است؛ ش��اخص اصلي پايين بودن سطح خدمات، نياز 
مبرم بيمه ش��دگان به ثبت نام و برخ��ورداري از بيمه 
تكميلي است و اين يعني، بيمه پايه توانمندي پوشش 
دادن خدمات درماني مورد ني��از را ندارد! عالوه بر اين، 
مس��تمري ها به اندازه خط فقر نيس��ت و ۳.۵ ميليون 
بازنشسته و مس��تمري بگير صندوق تامين اجتماعي 

عمومًا زير خط فقر به سر مي برند.
وقتي كامل ترين و ب��ه اصطالح قوي ترين اليه »تامين 
اجتماعي فراگير« يعني اليه بيمه اي تا اين اندازه كاستي 
و نارس��ايي دارد، چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم 
اليه هاي امدادي و حمايتي آن، همه شهروندان را بدون 
اس��تثنا پوش��ش دهد و ايرانيان همگي تحت پوشش 

خدمات تامين اجتماعي دربيايند؟!

     فقط ۳۰ درصد كارگران ساختماني 
بيمه اند!

گستره پوشش خدمات تامين اجتماعي، بسيار محدود 
است؛ بسياري از ش��اغالن كارگري از جمله »كارگران 
ساختماني« هنوز به درس��تي از خدمات بيمه تامين 
اجتماعي بهره مند نش��ده اند؛ در ارديبهشت ماه سال 
جاري، غالمرضا عباسي )رييس كانون عالي انجمن هاي 
صنفي كارگران كش��ور( آمار نگران كنن��ده اي از بيمه 
كارگران س��اختماني مطرح ك��رد: » در حال حاضر به 
نظر نمي رسد كه بيش از ۶۰۰هزار نفر كارگر بيمه شده 
ساختماني داشته باشيم. در حاليكه كه حدود ۲ميليون 
نفر كارگر ساختماني شناخته ش��ده و داراي هويت در 

كش��ور وجود دارد.« با اين حس��اب، چيزي حدود ۳۰ 
درصد كارگران ساختماني كشور توانسته اند از خدمات 
محدود بيمه اي بهره مند ش��وند؛ اما ن��ه تنها كميت و 
گس��تره خدمات بيمه اي براي كارگران س��اختماني 
معيوب و ناكافي است بلكه كيفيت خدمات ارايه شده 
به بيمه شدگان بخش س��اختمان نيز دچار نارسايي ها 
و كاستي هاي بسيار اس��ت: كارگران ساختماني براي 
بيمه شدن و قرار گرفتن زير چتر تامين اجتماعي، بايد 
»هفت خوان رس��تم« را پشت س��ر بگذارند؛ از گرفتن 
كارت مهارت گرفته تا ثبت نام در سامانه خدمات رفاهي 
ايرانيان و گذراندن مس��يِر دشوار و زمانبِر پااليش. پس 
از گذراندن اين هف��ت خوان، بيمه آنها مدام در معرض 
قطع شدن است: تا قبل از سال گذشته، يك بيمه شده 
س��اختمان، اگر تا ش��ش ماه متوالي حق بيمه خود را 
نمي پرداخت، بيمه اش قطع مي شد اما از سال قبل، اين 
مهلت زماني به سه ماه متوالي كاهش يافته است؛ يعني 
يك كارگر ساختماني بيمه شده كه هفت خوان رستم 
را باالخره با هزار مصيبت با موفقيت پشت سر گذاشته، 
اگر »نتواند« سه ماه حق بيمه خود را به حساب تامين 
اجتماعي واريز كند، بيمه اش توسط بازرسان سازمان 
قطع مي شود و البته اينكه بايستي مجدداً بدون سهميه 
و ايستادن در صف طوالني متقاضيان، بيمه شود، در موارد 
بسياري رعايت نمي شود؛ در نظر بگيريد در اين ايام كرونا 
كه بخش ساختمان دچار ركود ناخواسته است، پرداخت 
مرتب و ماهانه ح��ق بيمه تا چه اندازه ب��راي كارگران 
زحمتكش و عمومًا كم درآمد و كم تواِن ساختمان دشوار 
اس��ت! البته قبل از آمدن بحران كرونا و تقريبًا از ميانه 
دهه ۹۰ شمسي ركود ساخت و ساز كليد خورده بود و 
كارگران پيش از كوويد ۱۹ نيز از بيكاري هاي مقطعي و 

پياپي رنج مي بردند.
در ابتداي س��ال ۹۹، چند ماه بعد از باال گرفتن بحران 
كرونا، اكبر ش��وكت )رييس انجمن صنف��ي كارگران 
ساختماني اس��تان قم( از بيكاري حدوداً ۵۰ درصدي 
كارگران ساختمان در اين استان خبر داد؛ پيگيري هاي 
ما نش��ان مي دهد كه بعد از ش��روع بح��ران كرونا، نرخ 
بيكاري ۵۰ درصدي بخش س��اختمان در بس��ياري از 
استان هاي كش��ور برقرار است و كمتر شهر و استاني را 

مي توان سراغ گرفت كه الاقل ۷۰ يا ۸۰ درصد كارگران 
ساختماني آن، در اين ماه هاي كرونايي كار داشته باشند. 
حال در يك چنين شرايطي، چطور توقع دارند يك كارگر 
ساختماني غالبًا بيكار، بتواند مرتب حق بيمه خود را به 

حساب تامين اجتماعي واريز كند؟!

      عملكرد سازمان تامين اجتماعي
 »ظالمانه« است

روح اهلل محم��دي )ريي��س انجم��ن صنف��ي كارگران 
ساختماني استان گلستان( در انتقاد از عملكرد سازمان 
تامي��ن اجتماعي در قبال كارگران س��اختماني به ايلنا 
مي گويد: رفتار سازمان تامين اجتماعي در قبال كارگران 
ساختماني، ناشايست و ظالمانه است؛ رويكردي را كليد 
زده اند و درپيش گرفته اند كه اصاًل به حق نيست. سازمان 
به طور خودسرانه شروع به قطع بيمه كارگران ساختماني 
كرده است؛ در بخشنامه اي كه خودشان نوشته و تصويب 
كرده اند، آمده اگر فردي سه ماه حق بيمه پرداخت نكرد، 
بيمه اش بعد از بازرسي قطع شود؛ اما متن بخشنامه حاكي 
از اين است كه نبايد سر سه ماه بيمه قطع شود؛ مثاًل اگر تير، 
مرداد و شهريور كارگر نتوانست حق بيمه را بدهد، نبايد در 
شهريور بيمه قطع شود بلكه بايد تا پايان مهر منتظر بمانند 
و بعد بروند بازرس��ي كنند و مراحل را طبق قانون پيش 
ببرند. تازه بعد از اين مدت، بايد سازمان اجتماعي بازرسي 
انجام دهد و اگر طرف كارگر نبود، بيمه اش قطع شود اما 
متاسفانه ما مواردي را شاهديم كه دقيقًا سر سه ماه بدون 

بازرسي، بيمه كارگر را قطع مي كنند!
او ادامه مي دهد: در همين بخش��نامه آمده كارگري كه 
بيمه اش به اي��ن ترتيب قطع مي ش��ود ديگر نيازي به 
س��هميه بيمه ندارد؛ يعني كارگري كه بيمه اش بعد از 
چندماه نپرداختِن حق بيمه قطع ش��د، هر زمان برود 
دوباره درخواس��ت بدهد بايستي بدون سهميه و صف، 
بيمه اش مجدداً برقرار شود؛ اما شاهد بوده ايم كه بعد از 
قطع كردن بيمه، وقتي كارگر مي رود، پرداخت را صورت 
مي دهد و درخواس��ت وصل شدن بيمه مي دهد، قبول 
نمي كنند؛ ما خودمان شاهد بوديم كه در ادارات تامين 
اجتماعي به چنين كارگري پاسخ مي دهند »حاال قطع 

شده ديگر، باش تا سهميه بيمه بيايد!«

به گفته محمدي، تعدادي از اين كارگران كه بيمه شان 
خودسرانه قطع شده به انجمن صنفي استان گلستان 
مراجعه كرده اند و اعضاي انجمن وقتي به قصِد اعتراض 
به تامين اجتماعي رفته اند، فقط پاسخ سرباال دريافت 
كرده اند؛ برخورد مديران سازمان با انجمن هاي صنفي و 

كارگراِن ساختماني اصاًل مناسب نيست.

     ۹ هزار كارگر ساختماني گلستان
بيمه ندارند

او اضافه مي كند: استان گلستان، نزديك به ۱۸ هزار بيمه 
ش��ده فعال دارد و ۲۷ هزار كارگر ساختماني در سامانه 
رفاهي شناسايي شده اند؛ يعني نزديك به ۹ هزار كارگر 
ساختماني گلستان، در سامانه ثبت نام كرده اند اما بيمه 
ندارند كه رقم بااليي است. ۶ هزار كارگر ساختماني ديگر 
هم در اين استان هس��تند كه در سامانه رفاهي ثبت نام 
نكرده اند و بيمه هم ندارند؛ پس در مجموع حدود ۱۵ هزار 
كارگر ساختماني در استان گلستان، فاقد بيمه هستند. ما 
در انجمن صنفي همه تالش مان را مي كنيم كه كارگران 
بروند ثبت نام كنند و بيمه شوند؛ حتي سر گذرها مي رويم 
و با تك تك كارگران در باب مزاياي بيمه شدن صحبت 
مي كنيم اما چه كنيم كه س��ازمان رفتار درستي ندارد و 

كارگران را در اين شرايط كرونايي معطل مي گذارد! اين 
فعال صنفي از مهلت سه ماهه براي قطع شدن بيمه انتقاد 
مي كند و مي گويد: قباًل اين مهلت شش ماه بود حاال كه 
كرونا آمده و اوضاع بدتر ش��ده، مهلت را سه ماه كرده اند! 
اين محدوديت ها اصاًل مبتني بر قانون نيست؛ مي نشينند 
براي خودشان بخش��نامه داخلي مي نويسند و از حق و 
حقوق كارگر مي زنند! مدام ماده و تبصره مي گذارند كه 
كارگران ساختماني بيمه ش��ده ريزش كنند و بارشان 
سبك شود! اين در حالي اس��ت كه براساس ماده واحده 
رفع موانع بيمه كارگران ساختماني كه به تصويب مجلس 
رس��يده، قرار بر اين بود كه كارگران ساختماني همگي 
بدون سهميه بندي بيمه شوند؛ حاال سازمان مدعي شده 
ما بودجه مان كفاف نمي دهد و آن ۱۵ درصد عوارِض ماده ۵ 
قانون بيمه كارگران ساختماني، براي بيمه كردن اين همه 
كارگر كافي نيس��ت! يعني رويه اي خالف قانون را پيش 
گرفته اند و مدام با بخشنامه هاي من درآوردي قانون را زير 
پا مي گذارند؛ مي خواهند از شمار كارگران بيمه شده كم 
كنند! به ظاهر مظلوم تر و بي دفاع تر از كارگران ساختماني 

هم سراغ ندارند!
محمدي اضافه مي كند: ماهيت كار كارگران ساختماني 
»فصلي« است؛ فصلي يعني كارگر همه سال كار ندارد؛ 

در گلس��تان، كارگران برخي ماه ها مي روند شاليكوبي، 
 برمي گردند س��ر كار س��اختمان، باز يك م��اه مي روند 
پرتقال  چيني؛ حاال س��ازمان به ج��اي اينكه حامي اين 
كارگران با ماهيت شغلي بسيار متزلزل باشد، مدام به فكر 
اين است كه چطور كارگران را دور بزند يا بيمه شان را به 
داليل واهي قطع كند؛ آخر كارگري كه در سال گاهي سه 
ماه هم كار ندارد، چطور هر ماه مرتب حق بيمه بدهد؟! اين 

سه ماه مهلت، نه فقط ناعادالنه كه بسيار ظالمانه است!

     آيا »بيمه تامين اجتماعي« 
حِق مسلم كارگر ساختماني نيست؟!

از يك طرف ادعا مي كنند قصد دارند تامين اجتماعي 
فراگير را براي همه شهروندان عملي كنند از طرف ديگر، 
همين بيمه شدگان فعلي را تحت فشار مي گذارند تا از زير 
چتر بيمه حداقلي و ناكارآمد بيرون بيايند! آيا برخورداري 
از بيم��ه حداقلي و بدون مقرري بي��كاري، بيمه اي كه 
دفترچه اش به كاِر رفتن به يك كلينيك تخصصي هم 
نمي آيد، حق يك كارگر س��اختماني نيست كه در ظِل 
آفتاب تابستان دور ميدان و سر گذر مي نشيند و ساعت ها 
منتظر مي ماند تا كارفرمايي پيدا ش��ود و او را براي يك 
روز يا حتي نصف روز از بيكاري و گرسنگي نجات دهد؟!

گزارش

داليل ناديده گرفتن كارگران ساختماني چيست؟ 

فقط۳۰درصدكارگرانساختمانيبيمهاند!

رويخطخبر

كاهش ترددهاي جاده اي
رييس مرك��ز اطالعات و كنترل ترافيك 
راهور ناجا، از كاه��ش ترددهاي جاده اي 
به دنبال اعمال محدوديت هاي كرونايي 
در كشور خبر داد. سرهنگ احمد شيراني 
گفت: به استثناي جاده شهداد نهبندان و 
خرم آباد پلدختر، بقيه جاده هاي اصلي و 
مواصالتي كشور باز است. او افزود: متوسط 
ميزان تردد در جاده هاي كشور در هفته 

گذشته با توجه به افزايش شهرهاي گروه قرمز و نارنجي و 
گسترش محدوديت هاي ترافيكي، روند كاهشي داشته 
است كه بيانگر عمل به مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا 
در پرهيز از سفر است كه الزم است از همكاري مردم در 
اجراي اين طرح تشكر و قدرداني داشته باشيم. شيراني 

ادامه داد: ورود خودروها با پالك غيربومي و 
خروج خودروها با پالك بومي به شهرهاي 
گروه قرمز و نارنجي ممنوع و محدوديت 
تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد كماكان 
ادامه خواهد داش��ت. البته ناوگان حمل 
بار و مسافر از اين محدوديت ها مستثني 
هستند. رييس مركز اطالعات و كنترل 
ترافيك راهور ناجا گفت: استان تهران و 
البرز به صورت يكپارچه ديده شده و تردد خودروهاي 
متعلق به اين دو اس��تان تا آخرين حوزه استاني مجاز 
است. او افزود: كنترل ترددها در جاده ها و شهرها توسط 
دوربين هاي مكانيزه ثبت تخلف و تيم هاي استقراري و 

گشتي پليس انجام مي گيرد.

رويداد

آب رهاسازي شده ويژگي هاي آب مطلوب براي تاالب ها 
را ندارد و در شرايطي كه الش��ه هاي زيادي از آبزيان در 
اين منطقه وجود دارد الزم است به شرايط رهاسازي آب 
هم توجه كرد. در پي به وجود آمدن تنش آبي درتاالب 
هورالعظيم و مرگ ماهيان كه به رهاسازي آب سد كرخه 
انجاميد، يك كارش��ناس آب ضمن ابراز خرس��ندي از 
جاري ش��دن دوباره آب در تاالب اظهاركرد: در روزهاي 
اخير انتشار تصاويري از ماهيان تلف شده و گاوميش هاي 
تشنه تاالب هورالعظيم در فضاي مجازي موجب بروز 
واكنش هايي از س��وي مردم و مسووالن شده است كه 
از جمله آنها مي توان به رهاسازي ۱۰۰ ميليمتر در ثانيه 
آب از سد كرخه به سمت پايين دست اشاره كرد البته به 
گفته قاسم تقي زاده خامسي - معاون وزير نيرو در امور 
آب و آبفا - بخشي از آنچه كه اين روزها در تاالب مشاهده 
مي شود و با عنوان مرگ و مير ماهيان منتشر شده به دليل 
عدم تامين حقابه رودخانه دجله است. حسين رفيع افزود: 
بيشتر تاالب هاي ايران در آخرين نقطه حوضه آبريز قرار 
دارند و به همين علت وقتي در باالدست اتفاقات مختلفي 
در جريان آب وجود مي آوريم، در انتهاي ترين نقطه كه 
تاالب است، تاثيرات آن را مي بينيم. در واقع ساخت سد، 

اجراي پروژه هاي انتقال آب، برداشت هاي بي رويه آب در 
مسير منتهي به تاالب، نوع كشت نامناسب در طول مسير 
جريان آبي حوضه آبريز بر وضعيت تاالب تاثير مي گذارد.

او با بيان اينكه يكي از عوامل بسيار مهم و تاثيرگذار بر 
وضعيت تاالب ها »سد«ها هستند كه تالش مي شود از 
طريق ساخت سد آب كنترل و استحصال شود، تاكيد 
كرد: وقتي سهم تاالب ها و يا محيط زيست براي وزارت 
نيرو در اولوي��ت آخر قرار دارد، حق آب��ه تاالب ها داده 
نمي شود. معموال گفته مي شود كه تخصيص آب براي 
شرب در درجه اول و حق آبه محيط زيست در درجه دوم 
اهميت است اما در عمل اين اتفاق نمي افتد و در برخي 
اس��تان ها بعد از شرب، صنعت اولويت دوم و در بعضي 
ديگر كشاورزي در اولويت دوم قرار دارد به گونه اي كه 
اگر آبي  باقي بماند، بخشي از آن را به عنوان حق آبه به 
تاالب ها اختصاص مي دهند كه معموال به طور كامل 
حق آبه هم تخصيص نمي يابد. اين كارشناس آب اضافه 
كرد: آب ته نشين شده پشت سدها براي تاالب ها مناسب 
نيس��ت چراكه جريان هاي سيالبي و جريان هايي كه 
به همراه خ��ود امالح را به تاالب وارد مي كنند عالوه بر 
اينكه آب تاالب را تامين مي كنند مواد مغذي وارد تاالب 

مي كنند ولي وقتي آب پشت سدها را رها مي كنيم اگر 
در بهترين حالت به تاالب هم برسد ارزش غذايي الزم 
را ندارد ولي همين آب هم به طور كامل تخصيص داده 
نمي شود به ويژه در س��ال هايي مثل امسال كه بارش 
كاهش پيدا كرده اس��ت. او درباره رهاس��ازي آب سد 
كرخه براي تامي��ن آب تاالب هورالعظيم در پي مرگ 
ماهيان اين تاالب گفت: اينگونه رهاسازي آب نمي تواند 
ويژگي آب مطلوب براي تاالب ها را داشته باشد ولي از 
هيچ بهتر است. با توجه به حجم باالي تلفات آبزيان در 
هورالعظيم، اين پرسش مطرح مي شود كه الشه هاي 
آبزيان چه مخاطراتي را براي محيط زيست منطقه ايجاد 
مي كند؟ طرح چنين پرسش هايي به ما يادآوري مي كند 
بستن و رها كردن آب براي تاالب بايد با مديريت خاص 

همراه باشد تا موجب ايجاد چالش هاي مضاعف نشود.
رفيع در پايان به تبعات ديگر خش��ك شدن تاالب ها 
براي محيط زيس��ت اش��اره و تصريح كرد: با خشك 
شدن تاالب ها كانون و بستر گرد و غبار ايجاد مي شود 
كه آسيب هاي زيادي به حاصلخيري زمين ها و هواي 
شهرها مي زند، تاثير منفي بر زندگي انسان ها مي گذارد 

و صنايع را هم با مشكالتي مواجه مي كند.

آب رهاسازي شده براي هورالعظيم »مطلوب« نيست

ذرهبین

در رويه جديد مقرر ش��ده اس��ت كه تحويل متادون به 
مراكز ت��رك اعتياد به جاي معاونت هاي غ��ذا و دارو، از 
طريق داروخانه ها انجام شود. مديركل دارو و مواد تحت 
كنترل س��ازمان غذا و دارو در اين ب��اره گفت: طبيعي 
اس��ت كه معاونت هاي غذا و دارو اجازه خريد و فروش و 
فعاليت اقتصادي را ندارند، بر همين اساس طبق مصوبه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و ضابطه ابالغي معاون وزير، 
توزيع متادون از طريق داروخانه هاي منتخب به مراكز 

MMT با ثبت در سامانه تيتك صورت خواهد گرفت. 
دكتر س��يد حيدر محمدي افزود: يكي از داليل نشت 
متادون به بازار آزاد، عدم نظارت دقيق بر زنجيره توليد 
بود كه از اين پس با ثبت و شناسه گذاري آن در تمامي 
مراحل، اميدواريم نشت آن نيز كنترل شود، لذا بر اساس 
قانون به منظور ثبت صحيح و دقيق اطالعات، اين دارو از 
طريق داروخانه ها به عنوان مرجع مورد تاييد س��ازمان 
غذا و دارو بين مراكز ترك اعتياد توزيع خواهد شد. او با 

تاكيد براينكه براساس سياست تمركز زدايي، تغيير رويه 
در توزيع متادون از كانال داروخانه هاي منتخب به مراكز 
ترك اعتياد، روند را تسهيل و دسترسي را آسانتر مي كند، 
گفت: با اجراي اين طرح مراكز ترك اعتياد مي توانند به 
راحتي به داروخانه هاي منتخب مراجعه كرده و سهميه 
متادون خود را دريافت كنند، درحالي كه در گذشته بايد 
براي تهيه سهميه خود حتما معاونت هاي غذا و دارو مراكز 

استان ها و دانشگاه ها مراجعه مي كردند.

داروخانه ها قرار نيست متادون بفروشند

۱۴۳ شهر در وضعيت قرمز كرونا قرار گرفتند
رن��گ بن��دي كروناي��ي ش��هرهاي 
مختلف اعالم ش��د كه براس��اس آن، 
تعداد شهرس��تان هاي قرمز كرونا به 
۱۴۳ ش��هر افزايش يافت. به گزارش 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي، عالوه بر ش��هرهاي قرمز 
قبلي، از ۱۹ تير شهرستان هاي خوي 
)آذربايجان غربي(، اردبيل )اس��تان 

اردبيل(، آران و بيدگل و خميني شهر )اصفهان(، 
دره شهر )ايالم(، بروجن )چهارمحال و بختياري(، 
قوچان )خراسان رضوي(، هنديجان )خوزستان(، 

گرمسار )سمنان(، ممسني )فارس(، 
آق قال، كردك��وي، گاليكش و گرگان 
)گلس��تان(، بن��در انزل��ي، رودبار و 
رودس��ر )گيالن(، دلفان و سلس��له 
)لرس��تان(، بهش��هر، جويبار، رامسر 
و فريدونكنار )مازن��دران(، دليجان و 
محالت )مرك��زي( در وضعيت قرمز 
قرار مي گيرند. براس��اس آخرين آمار 
رنگ بندي، ۱۴۳ شهرستان قرمز، ۱۸۶ شهرستان 
نارنجي و ۱۱۹ شهرستان زرد در كشور وجود دارد 

و وضعيت هيچ شهري آبي نيست.

ثبت نام دانش آموزان اتباع با برگه حمايت تحصيلي
سرپرست مركز امور بين الملل و مدارس 
خارج از كش��ور از ثبت ن��ام دانش آموزان 
اتباع خارجي فاقد مدرك هويتي – اقامتي 
با دريافت برگ��ه حمايت تحصيلي خبر 
داد. ميترا تيموري در اين باره اظهار كرد: 
در حال حاض��ر قريب ب��ه ۵۰۰ هزار نفر 
دانش آموز اتباع خارجي در مدارس ايران 
مشغول به تحصيل هستند كه با توجه به 

تحوالت منطقه اي و ناآرامي هاي��ي كه اخيراً در برخي 
كشورهاي همسايه جمهوري اس��المي ايران رخ داده 
است و همچنين با توجه به سياست كلي نظام در جهت 
حمايت از دانش آم��وزان اتباع خارج��ي روند ثبت نام 
اين دانش آموزان افزايشي خواهد بود. او افزود: با توجه 
به فرمان مق��ام معظم رهبري مبني ب��ر ثبت نام تمام 
دانش آم��وزان اتباع خارجي الزم التعلي��م در مدارس 
جمهوري اس��المي ايران، همه س��اله طبق شيوه نامه 
مصوب شوراي ساماندهي دانش آموزان اتباع خارجي 
وزارت كشور، دانش آموزان داراي مدرك هويتي- اقامتي 
مي توانند با مراجعه به مدرسه ثبت نام كرده و همچنين 
دانش آموزان فاقد مدارك هويتي-اقامتي مي توانند با 

دريافت برگه حماي��ت تحصيلي از دفاتر 
خدمات اقامت و اش��تغال اتباع خارجي 
)دفاتر كفالت( براي ادامه تحصيل خود در 
مدارس ثبت نام كنند كه در اين خصوص 
الزم است دانش آموزان ابتدايي سال اول 
برگه سنجش سالمت را نيز داشته باشند. 
سرپرست مركز امور بين الملل و مدارس 
خارج از كش��ور وزارت آموزش وپرورش 
درباره دانش آموزان اتباع خارجي در حال تحصيل نيز 
گفت: تحصيل براي دانش آموزان اتباع خارجي در ايران 
رايگان بوده و س��االنه وزارت آموزش وپرورش خدمات 
فراواني ب��ه دانش آموزان اتباع خارج��ي ارايه مي كند 
كه انتظار مي رود سازمان هاي بين المللي نيز حمايت 
بيش��تري از دانش آموزان اتباع خارجي در ايران داشته 
باشند. او همچنين با بيان اينكه وزارت آموزش وپرورش 
در دوران فراگيري كوويد -۱۹ تمام تالش خود را به 
كار گرفت تا هيچ يك از دانش آموزان اتباع خارجي از 
تحصيل باز نمانند، گفت: از ابتدا تمام تمهيدات الزم 
براي جلوگي��ري از توقف و بازماندن از تحصيل بين 

دانش آموزان اتباع خارجي صورت گرفت.
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