
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2232  Tue. Jun 7. 2022  سه شنبه   17 خرداد 1401   7 ذي القعده 1443  سال هشتم  شماره 2232  8 صفحه  قيمت:5000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
15004000

شاخص بورس
1514309

»تعادل« گزارش مي دهد؛ بورس در  »خوف« و  »رجاء«

خروج پول حقيقي از بورس

يادداشت-4يادداشت-1 يادداشت-3يادداشت-2

 ابهام 
در بازار

 چرا اينقدر 
راحت هك مي شويم؟

 اقتصاد 
زيرسايه تحريم

 پايان كرونا 
بيكاري پرستاران

ب��ازار در ح��ال حاض��ر 
پتانسيل هاي بسياري براي 
رشد داش��ته و قيمت هاي 
جهاني در باالترين س��طح 
خود ق��رار دارن��د و انتظار 
مي رود با توجه به ش��رايط 
حاك��م بر اقتص��اد جهاني، 
قيمت ها تثبيت ش��وند. در 
ح��ال حاضر بخش ه��اي مختلف بازار ب��ا ابهامات 
متعددي مواجه اس��ت؛ يكي از اين بخش ها، گروه 
فلزات و پتروشيمي به دليل وضع عوارض صادراتي 
اس��ت. وضع اين ع��وارض عالوه بر اينك��ه گروه را 
متأثر كرده، در س��مت سرمايه گذاران هم اين ظن 
را به وجود آورده كه دولت برخالف وعده ها درباره 
حمايت، تصميمات كارشناس��ي نش��ده اي اعمال 
مي كند كه گروه صادر كننده را تحت الش��عاع قرار 
داده و ممكن اس��ت تصميماتي در خصوص س��اير 
گروه ه��ا ه��م در آينده گرفته ش��ود. گ��روه ديگر 

پااليشگاه است.
در حال حاضر به دلي��ل قيمت جهاني نفت )باالي 
۱۰۰ دالر( اي��ن مس��اله مي توان��د بر س��ودآوري 
پااليشگاه ها بسيار اثرگذار باشد البته گزارش هايي 
از صادرات در اواخر س��ال گذش��ته منتش��ر شده 
ك��ه نش��ان دهنده ف��روش صادرات��ي محصوالت 
پااليشگاهي با تخفيفات بسيار باالست و صرفا يك 
شفاف س��ازي و ارايه گزارش از س��وي شركت هاي 
پااليش��گاهي مي تواند اين گروه را به مدار صعودي 
بازگرداند. در گروه خ��ودرو دوباره بحث فروش دو 
خودروس��از بزرگ مطرح است كه اگر محقق شود، 
شركت هاي فروشنده كه زيرمجموعه خودروسازان 
هستند سود بسيار بااليي را شناسايي خواهند كرد 
به خصوص اينكه اگر اين س��ود وارد ش��ركت هاي 
خودروسازي ش��ود منجر به اصالح ساختار مالي و 
كاهش هزينه هاي مالي خواهد شد و مي تواند اين 

شركت ها را متحول كند.
از س��وي ديگر و ابهام بزرگ ديگري كه در كل بازار 
حكمفرماست بحث آينده مذاكرات هسته اي است 
كه كل بازار را تحت الشعاع قرار داده و روز به روز هم 
اميد به تفاهم در حال كمرنگ تر ش��دن است البته 
در صورت تحقق چند گروه به صورت مس��تقيم از 
اين مذاكرات منتفع مي شوند كه يكي از اين گروه ها 
بانك ها هس��تند. با مشخص ش��دن موضع عملي 
دولت در قبال بازار س��رمايه از يك طرف و از طرف 
ديگر با شفاف سازي ش��ركت ها و نزديك شدن به 
فصل برگزاري مجامع، مطمئنا بسياري از ابهامات 
حاكم بر بازار رفع خواهد شد و بازار روند خود را پيدا 
مي كند. بازار در حال حاضر پتانسيل هاي بسياري 
براي رشد داش��ته و قيمت هاي جهاني در باالترين 
ادامه در صفحه 8 سطح خود قرار دارند و... 

در كشور سامانه ها، هر روز يك 
خبر از هك ش��دن سامانه اي 
به گوش مي رس��د؛ ي��ك روز 
صداوس��يما يك روز سازمان 
زندان ها يك روز هم شهرداري. 
اگر بخواهيم از نگاه كارشناسي 
حوزه امنيت اطالعات و با ديد 
فني به بررسي موضوع بپردازيم، 
مهم ترين پرسشي كه مطرح مي شود اين است: مشكل يا 

مشكالت اصلي از كجا سرچشمه مي گيرند؟
۱- قواني��ن: وقتي پروژه هاي امنيت��ي وارد مناقصه هاي 
عمومي مي شوند يكي از مهم ترين اتفاقاتي كه پيش مي آيد 
دادن قيمت هاي پايين تر به منظور گرفتن پروژه اس��ت. 
نتيجه اين رويكرد منجر به گرفتن پروژه توسط افرادي با 
تخصص كمتر مي شود. واقعيت اين است كه در اين حالت 
شركت هايي كه كار باكيفيت انجام مي دهند به راحتي از 
گردونه رقابت خارج مي شوند و بعضي اوقات سازمان هايي 
كه صالحيت كمتري دارند، پروژه را دست مي گيرند. اين 
رويكرد دو مش��كل دارد؛ اول انجام كار با كيفيت كمتر و 
نكته دوم اما مهم تر اينكه تيم هاي نفوذكننده از كشور هاي 
خارجي به راحتي متوجه مي شوند چه پروژه اي از سوي 
چه شركتي انجام شده و اين شركت براي انجام اين پروژه 
چقدر نقطه ضعف دارد. مس��اله قانوني ديگري كه وجود 
دارد الزام س��ازمان هاي دولتي به اس��تفاده از محصوالت 
بومي است. همان طور كه در صنعت خودرو اختالف شديد 
كيفيت و قيمت محصوالت داخلي و خارجي مش��خص 
است، مشابه همين مورد در خيلي از محصوالت داخلي به 
چشم مي خورد. البته اين نكته منكر آن نيست كه برخي از 

محصوالت داخلي واقعا عملكرد قوي و قابل قبولي دارند.
۲- فقدان دانش و درك مديريتي امنيت اطالعات: سواالتي 
كه خيلي از س��ازمان ها از كارشناسان امنيت مي پرسند 
اين اس��ت كه »ما اول سيستم مديريت امنيت اطالعات 
 SOC را پياده سازي كنيم يا فايروال بخريم؟! االن )ISMS(
روي بورس اس��ت و وقتي ما اين SOC را راه اندازي كنيم 
مانند يك عقاب تيزبين مي توانيم تمامي مشكالت امنيتي 
خودم��ان را رصد كنيم! به نظر ش��ما اين بهترين راه حل 
نيست؟ ما االن هم فايروال و هم WAF داريم و امن سازي 
را انجام داده ايم؛ مي خواهيم در مرحله آخر يك تست نفوذ 
نيز انجام بدهيم كه ديگر همه مشكالت امنيتي را شناسايي 
كنيم. بعد به اميد خدا برويم براي پياده س��ازي سيستم 
مديريت امنيت اطالعات. به نظر شما اين راه خوبي است و 
ديگر هك نمي شويم؟« همه اين سواالت نشان دهنده يك 
چيز است: درك نادرست و نادقيق از امنيت اطالعات. در 
دنياي واقعي امنيت اطالعات وصله پينه نيست كه آن را به 
هم بدوزيم و يك سپر آهنين براي جلوگيري از هك ايجاد 
كنيم. امنيت اطالعات بايد يك فرآيند جاري در سازمان ها 
باشد نه يك پروژه. وجود يك فرآيند جاري باعث مي شود 
به همه قسمت هاي سازمان و ابعاد كار درست نگاه شود. 
ادامه در صفحه 3 همان طور كه... 

با وج��ود آنكه م��ا بايد تمام 
توان خود را ب��ه كار ببنديم 
تا تحريم ه��اي اقتصادي در 
كوتاه تري��ن زم��ان ممكن 
برط��رف ش��ود، در عي��ن 
ح��ال ني��ز  بايد ب��ا توجه به 
واقعيت ه��اي اقتصادي كار 
خ��ود را جل��و ببري��م. يكي 
از اصلي تري��ن موضوعاتي كه در اي��ن زمينه مطرح 
ش��ده، بحث برنامه ريزي براي اقتصاد ايران زير سايه 
تحريم هاست. يعني ما بايد طوري به شرايط نگاه كنيم 
كه انگار تحريم ها بناست باقي بماند و حاال بايد طوري 
برنامه ريزي كرد تا كمتري��ن ميزان محدوديت براي 
اقتصاد كشور به وجود بيايد. در واقع ما نبايد فراموش 
كنيم كه اقتصاد ايران در كنار تحريم هاي خارجي، با 
مش��كالت و محدوديت هاي داخلي نيز مواجه بوده و 
بايد تحت تاثير واقعيت ها، محدوديت هاي داخلي كنار 
بروند. توليدكنندگان ما در حالي با فشارهاي خارجي 
روبه رو بودند كه همزمان فش��ار در داخل نيز افزايش 
يافت و از درگيري با ماليات و تامين اجتماعي گرفته 

تا افزايش هزينه مواد اوليه و هزينه نيروي كار، شرايط 
را دش��وار كرد تا به نوعي ما فرصت اوج گيري بيشتر 
صادرات را از دس��ت بدهيم. براي حضور قدرتمند در 
بازارهاي بين المللي ما بايد در ابتدا موانع داخلي را كنار 
بزنيم تا الاقل تحريم هاي داخل��ي از بين برود. وقتي 
محدوديت هاي داخلي را كنار بزنيم، آنگاه صرف نظر 
از بودن يا نبودن تحريم ها، شرايط براي رشد اقتصادي 
فراهم مي شود و در كنار درآمدزايي، دغدغه هايي مانند 
بيكاري نيز كمرنگ تر خواهند شد. در عرصه بين المللي 
نيز با استفاده از فرصت هاي موجود بايد تالش كرد از 
امكانات موجود بهترين اس��تفاده را ببريم و به نوعي 

بهانه اي دست كشورهاي خارجي ندهيم.
وقتي اقتصاد ما از داخل قوي شود، آنگاه از سويي ميزان 
تاثير گذاري تحريم ها كاهش خواهد يافت و از سوي 
ديگر ساير كشورها به اين نتيجه مي رسند كه ديگر با 
شيوه تحريم نمي توانند كارها را به درستي مديريت 
كنند. در ش��رايط كنار رفت��ن تحريم ها نيز كاالهاي 
توليد ايران توان و شانس رقابت بيشتري در بازارهاي 
بين المللي خواهند داشت كه در نهايت به سود اقتصاد 

كشور تمام مي شود.

خبر كوتاه بود، رييس سازمان 
نظام پرس��تاري كشور اعالم 
كرد كه بعد از به پايان رسيدن 
موج ه��اي كرونا در كش��ور 
بيش از 5 هزار پرس��تار از كار 
بيكار ش��دند، دانش��گاه هاي 
علوم پزشكي همكاري خود 
با اين پرس��تاران را كه اغلب 
قراردادي بوده اند قطع كرده و حاال در شرايطي كه اكثر 
بيمارستان هاي كشور در ش��رايط عادي هم با كمبود 
نزديك به ۱۰۰ هزار پرس��تار مواجه اند اين پرستاران 
را بيكار كرده اند. س��وال اينجاست چه زماني قرار است 
وعده هاي وزارت بهداش��ت و درمان در مورد استخدام 
نيروي پرستار، پرداخت حق كارانه و ... تحقق پيدا كند؟ 
چرا بايد پرس��تاران در شرايط بحراني كرونا از سالمتي 
خود براي درمان بيماران مي گذشتند و حاال كه ديگر 
با بحراني به نام كرونا مواجه نيس��تيم بايد آنها را از كار 
بيكار كنيم. اين در شرايطي است كه اغلب مسووالن از 
مهاجرت پرستاران به كشورهاي ديگر گاليه مي كنند. 
اما همين مس��ووالن از وضعيت پرس��تاران در داخل 

كش��ور خبر ندارند و با مشكالتي كه آنها دست و پنجه 
نرم مي كنند آش��نايي ندارند. آنه��ا نمي دانند كمبود 
نيروي پرستار در بيمارستان آن هم در بخش هاي ويژه 
تا چه ميزان به پرس��تاراني كه در اين بخش ها مشغول 
فعاليت هستند فشار روحي و رواني و البته جسمي وارد 
مي كند. در دوران كرونا چند پرستار را به دليل كار زياد و 
خستگي ناشي از كار از دست داديم؟ چند سال است كه 
پرستاران منتظر هستند تا باالخره تكليف كارانه هاي 
آنها و حقوقي كه دريافت مي كنند روش��ن شود، چند 
سال است كه قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به 
تصويب رسيده اما هنوز به طور كامل اجرايي نشده است. 
بيش از ۱5 سال اززمان تصويب اين قانون مي گذرد و هر 
سال مسووالن وزارت بهداشت و درمان بهانه اي براي 
اجرايي نكردن آن داشته اند. زماني كه كرونا در كشور 
شيوع پيدا كرد بس��ياري از پرستاران به دليل دريافت 
نكردن حق��وق و مزايا در حال اعتراض بودند اما با بروز 
اين بيماري آنها بدون اينكه حق و حقوقشان را دريافت 
كنند و فقط از روي حس انس��ان دوس��تي خود به سر 
كار بازگشتند در راه مراقبت از بيماران از جان خود هم 
ادامه در صفحه 8 گذشتند.  

نفت
نيويورك تايمز: امريكا مي تواند از پس كارتل نفتي اوپك كه همچون حامي پوتين ظاهر شده، بر بيايد؟

امريكا رودرروي اوپك
بيش از دو دهه است كه كنگره در حال بررسي اليحه اي 
است كه به وزارت دادگستري اجازه مي دهد از اعضاي اوپك 
به دليل نقض قوانين ضدانحصار از طريق تباني براي كنترل 
عرضه و قيمت نفت شكايت كند. تالش براي تصويب چنين 
قانوني عمدتاً به دليل ترس از جانب اياالت متحده متوقف 
شده است، ترس از آنكه اوپك در واكنش به اين اقدام، مانند 

دهه ۱۹۷۰ دست به تحريم هاي نفتي بزند.
امريكا مي تواند از پس كارتل نفتي اوپك كه همچون حامي 
پوتين ظاهر شده، بر بيايد؟ نيويورك تايمز در مطلبي به 
قلم هري فرست و دارن بوش نوشت: بيش از دو دهه است 
كه كنگره در حال بررس��ي اليحه اي اس��ت كه به وزارت 
دادگستري اجازه مي دهد از اعضاي اوپك به دليل نقض 
قوانين ضدانحصار از طريق تباني ب��راي كنترل عرضه و 
قيمت نفت شكايت كند. تالش براي تصويب چنين قانوني 
عمدتًا به دليل ترس از جانب اياالت متحده متوقف شده 
است، ترس از آنكه اوپك در واكنش به اين اقدام، مانند دهه 
۱۹۷۰ دست به تحريم هاي نفتي بزند. چيزي كه دولت 
جورج دبليو بوش، رييس جمهور امريكا در س��ال ۲۰۰۷، 
ب��ا تهديد به وتوي چنين طرحي از ت��رس از »اختالل در 
عرضه نفت و تشديد قيمت بنزين، گاز طبيعي و ساير منابع 
انرژي« صحبت كرده بود. حاال يك ترس ديگر هم اضافه 
شده است، ترس از اينكه اعضاي اوپك با فروش نفت خود 
به ارزهاي ديگر، دالر را تضعيف كنند، همانطور كه در سال 

۲۰۱۹ تهدي��د كردند. به گزارش »انتخاب«، در ادامه اين 
مطلب آمده اس��ت: جهان در دو دهه گذشته تغيير كرده 
اس��ت و اياالت متحده اكنون به لطف ظرفيت نفت شيل 
خود بزرگ ترين توليدكننده نفت جهان است و اين قانون 
بار ديگر در كنگره راه خود را باز كرده اس��ت. جديدترين 
نس��خه اين اليحه، معروف بهNOPEC، ي��ا قانون منع 
كارتل هاي توليد و صادرات نفت، از تاييد كميته هاي سنا 
و مجلس نمايندگان رد شده و براي راي گيري آماده است 
و باالخره زمان تصويب آن فرا رسيده است. چرا حاال؟ دو 

دليل وجود دارد.
يكي روسيه است. روسيه يكي از متحدان اوپك است كه 
متشكل از ۱3 كشور نفت خيز است. توانايي اين سازمان 
براي افزايش قيمت نفت در كنار روس��يه، يكي از برترين 
توليدكنندگان جهان، به تقويت ماش��ين جنگي روسيه 
كمك مي كند. شكستن كارتل به شكستن اقتصاد روسيه 

كمك مي كند.
دليل ديگر قيمت باالي بنزين است. با شكستن كارتل توليد 
نفت افزايش خواهد يافت. يعني قيمت ها پايين خواهد آمد. 

از زمان تشكيل اوپك در سال ۱۹6۰، ناظران اين صنعت 
نگران بودند كه هماهنگي بين كشورهاي عمده توليدكننده 
نفت، بر بازارهاي نفت و ساير فرآورده هاي نفتي تأثير بگذارد، 
همانطور كه ساير كارتل ها، با محدود كردن توليد و افزايش 
قيمت بر بازارهاي مربوطه تأثير مي گذارند. اين رقابتي شدن 

به هردوي مصرف كننده و توليدكننده منفعت مي رساند.
اكنون نگراني ها افزايش يافته است. كارايي اوپك براي 
مدتي كاهش يافت، اما با پيوستن يا متحد شدن بيشتر 
كشورها به اين كارتل، كنترل آنها بر توليد به جاي رقابت 
بر سر اين محصول، بيشتر شد. اجازه دهيد با اخبار روز 
پنجشنبه مبني بر اينكه اوپك و متحدانش پس از البي 
كردن كاخ سفيد، عرضه نفت را براي ماه هاي جوالي و 
آگوس��ت فراتر از آنچه كه برنامه ريزي كرده بود افزايش 
خواهند داد، آرام نشويم. براي هر صنعت ديگري، قانون 
ضد انحصار اياالت متح��ده، از همان روزهاي اوليه خود 
در ق��رن نوزدهم، كارتل هاي تثبيت قيمت را به خودي 
خود غيرقانوني و فارغ از هر توجيهي محكوم مي كرد. اين 
محكوميت هم در مورد كارتل هاي داخلي و هم بين المللي 
اعمال شده است. وزارت دادگستري كارتل هاي بين المللي 
را از اواخر دهه ۱۹3۰ و با قدرت خاصي در قرن بيست و 
يكم تحت پيگرد قانوني قرار داده است. قاضي آنتونين 
اسكاليا هنگامي كه در سال ۲۰۰4 براي ديوان عالي نوشت 
ادامه در صفحه 3 كه تباني در...   

محمدرضا مستمعمريم شاهسمنديجمشيد عدالتيانعليرضا تاج بر

پرونده متروپل در مسير رسيدگي قضايي

رييس قوه قضاييه: 
دستگاه اطالعاتي به اتفاقات مراسم 14 خرداد ورود كند

 مجوز ايجاد مركز تجارت ايران 
در قطر صادر شد

 هشدار ايران نسبت به صدور قطعنامه احتمالي
 در شوراي  حكام آژانس انرژي اتمي 

چه كساني بايد پاسخگو باشند؟

صفحه 8 و 2      صفحه 7    

صفحه 4    

 سرفصل جديد 
تعامالت تجاري با دوحه

 سايه سنگين 
وين

 آيين نامه اجرايي 
 قانون ماليات بر خانه هاي لوكس

به هيات دولت ارايه شد

بيت كوين باالخره طوالني ترين روند 
نزولي هفتگي خود را به پايان رساند

وزارت اقتصاد پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون 
ماليات بر خانه هاي لوكس را براي تصويب در هيات 
وزيران به كميس��يون اقتصاد دولت ارايه داد. در 
اين آيين نامه، دو تغيير عمده نسبت به آيين نامه 
سال گذشته ماليات از خانه هاي لوكس مشاهده 
مي شود. اول اينكه مالك »لوكس بودن« از بيش از 
۱۰ ميليارد تومان ارزش ملك به ۱5 ميليارد تومان 
افزايش يافته است. دوم اينكه دسته بندي امالك بر 
اساس ارزش معامالتي آنها به طور كل حذف شده و 
صرفا همه امالك به اصطالح لوكس به خانه هايي 
اطالق شده است كه قيمت آنها بيش از ۱5 ميليارد 
صفحه 5 را بخوانيد تومان باشد.   

بزرگ تري��ن ارز ديجيتال ب��ازار يعني بيت كوين 
سرانجام پس از ثبت يك كندل صعودي در نمودار 
هفتگي خود، طوالني ترين روند نزولي خود را به پايان 
رساند و بنابراين دهمين كندل قرمز پياپي خود را 
ثبت نكرد. پادشاه ارزهاي ديجيتال توانست در يك 
شبانه روز 5.۸ درصد رشد كرده و تا بهاي 3۱,3۹۰ 
دالر هم رشد كند.  برخي از كارشناسان انتظار دارند 
بيت كوين از نقطه كنوني حركت��ي جهت دار را به 
سمت باال يا پايين محدوده نوساني چند هفته اخير 
آغاز كند. در نمايه اي كوتاه مدت نشانه هايي از جهش 
صفحه 6 را بخوانيد ديده مي شود و از...  

2  تغيير در ماليات 
خانه هاي لوكس

 انتظار جهش 
يا سقوط؟

نيويورك تايمز: امريكا مي تواند از پس 
كارتل نفتي اوپك كه همچون حامي 

پوتين ظاهر شده، بر بيايد؟

 چرا منتخبان 
در ليست رزرو قرار گرفتند؟

بيش از دو دهه اس��ت كه كنگره در حال بررس��ي 
اليحه اي اس��ت كه ب��ه وزارت دادگس��تري اجازه 
مي ده��د از اعض��اي اوپك به دلي��ل نقض قوانين 
ضدانحصار از طريق تباني براي كنترل عرضه و قيمت 
نفت شكايت كند. تالش براي تصويب چنين قانوني 
عمدتًا به دليل ترس از جانب اياالت متحده متوقف 
شده است، ترس از آنكه اوپك در واكنش به اين اقدام، 
مانند دهه ۱۹۷۰ دست به تحريم هاي نفتي بزند. 
امريكا مي تواند از پس كارتل نفتي اوپك كه همچون 
حامي پوتين ظاهر شده، بر بيايد؟ نيويورك تايمز در 
مطلبي به قلم هري فرست و دارن بوش نوشت: بيش 
همين صفحه را بخوانيد از دو دهه است كه...  

بسياري از مشاركت كنندگان در اولين دوره از طرح 
فروش و تخصيص خودرو به ص��ورت يكپارچه كه 
تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
اجرايي شد، پس از اعالم نتايج اوليه در سامانه جزو 
»برنده اول« طرح بوده اند، اما حال كه مي خواهند براي 
واريز وجه اقدام كنند با پيام »شما جزو منتخبين رزرو 
قرعه كشي هستيد« روبرو شده اند. به گزارش ايسنا، 
سه شنبه دو هفته پيش )۲۷ ارديبهشت ماه( اولين 
فروش خودرو در قالب س��امانه يكپارچه تخصيص 
خودرو با عرضه محصوالت شش خودروساز دولتي و 
صفحه 7 را بخوانيد خصوصي به...  

امريكا رودرروي 
اوپك

 ايراد ديگر 
در التاري خودرو!



در ش��رايطي كه چند ماه قبل به نظر مي رسيد دو طرف 
مقدمات ابتدايي بازگش��ت به توافق هس��ته اي را فراهم 
كرده و امكان بازگشت به برجام را بررسي مي كنند، باقي 
ماندن چند اختالف نظر باعث ش��د كه نه تنها مذاكرات 
به گام پاياني نرس��د كه حتي با گذشت چند هفته به نظر 
مي رسد كه كار با چالش هاي جديدي مواجه شده است. 
در دور پاياني مذاكرات وين خبرهاي جس��ته و گريخته 
از تيم هاي مذاكره كننده دو طرف نش��ان از آن داشت كه 
بحث درباره بسياري از مسائل مسائل فني به پايان رسيده 
و تنها تصميمات سياسي باقي مانده اند. در طول اين مدت 
مقامات امريكايي از اين گفته اند كه ايران بايد تصميمات 
مهمي بگيرد و از س��وي ديگر مقامات ايران نيز گفته اند 
كه مذاكرات معطل تصميم سياس��ي واشنگتن مانده و 
در ه��ر زماني كه دولت امريكا تصميم نهايي خود را اعالم 
كند، مي توان انتظار داشت كه احياي برجام ممكن شود. 
در هفته هايي كه گذش��ت اين فضاسازي رسانه اي شكل 
گرفت كه بحث خارج كردن نام سپاه از فهرست گروه هاي 
ترويستي امريكا يكي از اصلي ترين مسائل باقي مانده است، 
اين در حالي است كه وزير خارجه ايران گفته كه ايران بر 
روي مسائل اصلي مذاكرات تمركز كرده و در صورتي كه 
توافقي حاصل شود كه در چارچوب آن، حقوق ملت ايران 
به رسميت شناخته شود از آن حمايت خواهد كرد. با وجود 
تمام اين صحبت ها، با توجه به اينكه ايران چند ماه پس از 
خروج امريكا از برجام، فعاليت هسته اي خود را گسترش 
داده، آژانس بين المللي انرژي هس��ته اي در جديدترين 
گزارش خ��ود ادعاهايي را عليه برنامه ايران مطرح كرده و 
همين موضوع باعث شده بار ديگر بحث به شوراي حكام 
منتقل شود. بررسي وضعيت ايران در اين شورا مي تواند 
بازگشت به توافق هسته اي را كه چند هفته پيش بسيار 
نزديك به نظر مي رس��يد، بار ديگر در نقط��ه اي دور قرار 
دهد. مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در بخشي از 
سخنراني آغازينش در جلسه امروز شوراي حكام، گفت 
تا زماني كه ايران توضيحات معتبر فني درباره يافته هاي 
آژانس در سه محل اعالم نشده در ايران ارايه ندهد، آژانس 
نمي تواند صحت و كامل بودن اظهارات ايران ذيل معاهده 
پادماني را تاييد كند. وبگاه آژانس بين المللي انرژي اتمي، 
متن س��خنراني آغازين رافائل گروسي، مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي را منتشر كرد كه در بخش گزارش 
او درباره راستي آزمايي و نظارت آژانس در ايران آمده است: 
گزارش من درباره راس��تي آزمايي و نظارت در جمهوري 
اسالمي ايران ذيل قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان 
ملل دربرگيرنده فعاليت هاي مرتبط آژانس در چند ماه اخير 
است. آژانس تا ۲۳ فوريه ۲۰۲۱، بر اجراي تعهدات هسته اي 
ايران ذيل برجام نظارت و آن را راستي آزمايي كرده است. 
اگرچه، از آن تاريخ، اين فعاليت ها به طور جدي تحت تاثير 
تصميم ايران براي متوقف كردن اجراي تعهدات هسته اي 
ايران تحت برجام، از جمله پروتكل الحاقي قرار گرفته اند. 
گروسي در ادامه گفت: شما گزارش من تحت عنوان معاهده 
پادماني ان پي تي با جمهوري اس��المي اي��ران را دريافت 
كرده ايد. اين گزارش تالش هاي آژانس را از زمان گزارش 
اخيرم درباره شفاف سازي سواالت مربوط به صحت و كامل 
بودن اظهارات ايران تحت معاهده پادماني و پروتكل الحاقي 
شرح مي دهد كه طبق مفاد بيانيه مشترك ۵ مارس ۲۰۲۲ 
ميان آقاي محمد اسالمي، معاون رييس جمهور و رييس 

سازمان انرژي اتمي جمهوري اسالمي ايران و من است.
او افزود: ما اقداماتي را كه در اين بيانيه مش��ترك تعيين 
شده بودند تكميل كرده ايم و نتيجه گيري ام طبق بيانيه 
مشترك، در اين گزارش آمده است. ايران توضيحي ارايه 

نداده اس��ت كه در رابطه با يافته هاي آژانس در سه محل 
اعالم نشده در ايران، از نظر فني موثق باشند. ايران عالوه 
بر اين آژانس را از محل يا محل هاي فعلي مواد هسته اي 
يا تجهيزات آلوده به مواد هس��ته اي كه در سال ۲۰۱۸ از 
تورقوز آباد منتقل شده بودند، مطلع نكرده است. تا زماني 
ك��ه ايران توضيحات موثقي به لحاظ فن��ي درباره وجود 
ذرات اورانيوم با منش��أ انس��اني در تورقوزآباد، ورامين و 
مريوان ارايه ندهد و آژان��س را از تمامي محل هاي وجود 
مواد هسته اي يا تجهيزات آلوده به مواد هسته اي مطلع 
نكند، آژانس نمي تواند صحت و كامل بودن اظهارات ايران 
را تحت معاهده پادماني اش تاييد كند. بنابراين، مسائل 
پادماني مربوط به اين س��ه محل هنوز]حل نشده[ باقي 
مانده ان��د. مديركل آژانس همچنين گف��ت: طبق روال 
قبلي و براي اينكه آژانس در موقعيتي قرار بگيرد كه بتواند 
تضمين كند برنامه هس��ته اي ايران منحصرا صلح آميز 
است، آژانس آماده اس��ت بدون تاخير، با ايران براي حل 
و فصل اين مس��ائل دوباره همكاري كند. اين اظهارات از 
سوي ايران بدون جواب نماند و سخنگوي وزارت خارجه 
عليه اقدامات آژانس موضع گيري كرد. سخنگوي وزارت 
امور خارجه درمورد قطعنامه احتمالي شوراي حكام عليه 
ايران براس��اس پيش نويس قطعنامه ارايه شده از سوي 
تروييكاي اروپايي و امري��كا تصريح كرد: در مورد نتيجه 
جلس��ه پيش داوري نمي كنيم، ولي ما متناسب با اقدام 
و اتفاقي كه بيفتد پاس��خ  مي دهيم. س��عيد خطيب زاده 
در گفت وگوي زنده با بخش خبري س��اعت ۱۴ ش��بكه 
يك سيما درباره ارسال پيش نويس قطعنامه عليه ايران 
به ش��وراي حكام آژانس بين المللي ان��رژي اتمي گفت: 
همانطور كه مي دانيد نشست فصلي شوراي حكام آژانس 
در حال برگزاري اس��ت، امروز آغاز شده است و چند روز 
ادامه خواهد داش��ت. وي با بيان اينكه به صورت معمول 
دو موضوع پادماني مربوط به ايران و گزارش اجراي برجام 
كه به صورت فصلي ارايه مي شود در دستوركار بوده است 
گفت: البته موضوعات ديگري هم در دستوركار است.  اين 

ديپلمات ارشد ايراني گفت: متاس��فانه مديركل آژانس 
گزارشي را به صورت شتاب زده ارايه كرده است كه پيش از 
اينكه منتشر كند در پارلمان اروپا همين موارد را قبال يك 
بار ديگر گفته بود و همان موقع نيز ايران موضع گرفت و 
اعالم كرد كه با توجه به اينكه هنوز دور سوم رايزني ها بين 
ايران و آژانس انجام نشده، جمع بندي مديركل در پارلمان 
اروپا به گونه اي است كه انگار از قبل تصميمي گرفته شده 
كه گ��زارش آژانس جهت گيري و موضع گيري خاصي را 
داشته باشد. خطيب زاده با بيان اينكه گزارش ارايه شده 
دقيق نيست، تصريح كرد: ما صريح و روشن گفتيم كه اين 
گزارش بي اعتنا به تمامي اقدامات و پاسخ هايي كه ايران با 
دقت و به صورت فني ارايه كرده، است. ما از پنجم مارس 
 ۲۰۲۲ و نيمه اس��فند تا امروز س��ه دور نشست با آژانس 
بين الملي انرژي اتمي داش��تيم و يك ب��ار هم به صورت 
مكتوب نظرات و پاسخ هاي خود را ارايه كرديم. سخنگوي 
وزارت امور خارجه با تاكيد مجدد مبني بر اينكه اين گزارش 
عالوه بر اينكه دقيق نيست و بي اعتنا به اقدامات ايران است، 
تالش دارد كه يك روايت ش��اذ و بعي��دي را در خصوص 
برنامه هاي هس��ته اي ايران جا بيندازد كه بيشترش��ان 
بر اس��اس موارد ادعايي اس��ت، در همين ارتباط افزود: 
معلوم است رد پاي رژيم صهيونيستي در آن وجود دارد. 
خطيب زاده گفت: همانطور كه آقاي امير عبداللهيان وزير 
امور خارجه اعالم كردند، ما به هيچ وجه نه اين گزارش را 
قبول داريم و نه اقدام اين سه كشور اروپايي به همراه امريكا 
براي تصويب قطعنامه عليه ايران. ما اين اقدام را برخالف 
ديپلماسي مي دانيم آنها تالش مي كنند قطعنامه اي را ارايه 
كنند، ما اين قطعنامه را سازنده نمي دانيم و معتقديم كه اين 
اقدامات هم در مسير كل همكاري هاي ما با آژانس و هم 
مذاكرات اثرات منفي خواهد داشت و بانيان اين قطعنامه 
بايد بدانند هر چقدر هم اين قطعنامه را ش��كلي معرفي 
كنند از نظر ما مردود است. خطيب زاده خاطرنشان كرد: 
ما از همه اعضاي شوراي حكام خواسته ايم كه مراقب نيات 
رژيم صهيونيستي و كشورهاي ارايه كننده قطعنامه باشند 

و به اين قطعنامه راي منفي بدهند تا پنجره اي كه ايران 
براي ديپلماسي ايجاد كرده در مسير خودش باز بماند.

خطيب زاده در پاسخ به س��وال ديگري در مورد مخالفت 
كش��ورهايي همچون چين و روس��يه با اين قطعنامه و 
ارزيابيش از نتيجه ش��وراي حكام خاطرنشان كرد: البته 
رويه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و ش��وراي حكام 
مشخص است كه به چه س��متي خواهد رفت. ۳۵ عضو 
شوراي حكام نظرات خود را اعالم خواهند كرد و ايران هم 
به عنوان ناظر، نظرات خود را مي گويد. خطيب زاده با بيان 
اينكه اميدواريم با توجه به آنچه گفته شده سه كشور اروپايي 
و امريكا از مس��ير اشتباه خود در اين ارتباط عقب نشيني 
كنند گفت: قطعا هم چين و هم روسيه و هم آنچه ايران گفته 
مبني بر مخالفت است واگر موضوع به راي گيري گذاشته 
شود، بايد ديد راي منفي اين دو كشور و احتماال كشورهاي 
ديگر به چه س��متي كل اين موضوع را خواهد برد.؟ آنچه 
مهم است اين اس��ت كه اصل اين ماجرا كه مردود است، 
اثرات وضعي بر همكاري هاي ايران با آژانس بين المللي كه 
بعد ازبيانيه مش��ترك ۵ مارس آغاز شده، خواهد داشت و 
همچنين بر روند مذاكرات وين، اثر خواهد گذاشت. اقتصاد 
ايران در س��ال هاي اخير تحت تاثير تحريم هاي امريكا، 
با مش��كالت و محدوديت هاي زيادي مواجه بوده است. 
هرچند بسياري از نهادهاي جهاني رسما اعتراف كرده اند 
كه اقدام دولت ترامپ در خروج از برجام غيرقانوني و به دور 
از عرف بين المللي بوده اما تهديدهاي دولت امريكا باعث 
ش��ده بسياري از ش��ركت هاي خارجي عمال امكان باقي 
ماندن در ايران را پيدا نكنند. با وجود آنكه دولت سيزدهم 
بارها تاكيد كرده كه به دنبال آن است كه اقتصاد كشور را به 
توافق هسته اي گره نزند اما به نظر مي رسد براي فراهم شدن 
مقدمات رشد اقتصادي و افزايش فروش نفت، رسيدن به 
يك جمع بندي تازه در اين زمين��ه حياتي خواهد بود. با 
توجه به مطرح ش��دن ماجراي هسته اي ايران در شوراي 
حكام و امكان صدور دوباره قطعنامه از سوي اين نهاد، بايد 
ديد سرنوشت پرماجراي احياي برجام به كجا خواهد رسيد.

رهنمود

سیاست 
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پيام تسليت رهبر انقالب
براي درگذشت مرحوم دعايي

رهبر انقالب اس��المي در پيامي درگذشت مبارز 
 قديمي و ي��ار ديرين امام بزرگوار حجت االس��الم 

سيد محمود دعايي را تسليت گفتند.
متن پيام حضرت آيت اهلل خامنه اي به اين ش��رح 

است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

درگذش��ت مبارز قديمي و يار ديرين امام بزرگوار 
جناب حجت االس��الم آقاي س��يدمحمود دعايي 
رحمت اهلل عليه را به خاندان گرامي به ويژه همسر 
و فرزندان مكّرم و نيز مجموعه بزرگ دوس��تداران 
و همكاران ايشان تس��ليت عرض مي كنم. ايشان 
برخوردار از صفات نيك و پسنديده اي بودند: صفا و 
سالمت نفس، فروتني و ساده زيستي، پاكدستي و 
قناعت، ارادت عميق و راسخ به امام بزرگوار و انقالب 
و پايداري و وفا در دوستي و رفاقت. گذشته ايشان 
در عراق و ايران در دوران مبارزات هم فصل ُمشِبع 
ديگري است كه موجب رحمت و مغفرت الهي است 
ان ش��اءاهلل. از خداوند متعال تفضالتش را براي آن 

مرحوم مسألت مي كنم.«
سيدعليخامنهاي
۱۶خرداد۱۴۰۱

طرح توسعه آبادان و خرمشهر 
نهايي مي شود

معاون اجرايي رييس جمهور گف��ت: منابع الزم براي 
اجراي طرح هاي توسعه آبادان و خرمشهر پيش بيني 
 خواهد ش��د تا م��ردم بركات اين مصوب��ات را ببينند. 
سيد صولت مرتضوي در حاشيه نشست كارگروه طرح 
توس��عه آبادان و خرمشهر در گفت وگو با خبرنگاران با 
تسليت حادثه متروپل اظهار كرد: براساس دستوري 
كه رييس جمه��ور پس از دي��دار ن��وروزي از مناطق 
شلمچه و شهرس��تان هاي آبادان و خرمشهر داشتند، 
طرح توسعه اين دو شهرستان در دست حوزه معاونت 
اجرايي رييس جمهور قرار گرفت. وي افزود: بر همين 
اساس جلسات كارشناسي در سطح استان انجام شد 
و امروز براي بررس��ي فرآيندها و نهايي كردن طرح ها 
توفيق حضور در جمع استاندار، مديران و نمايندگان 
دس��تگاه هاي اجرايي در آبادان را داشتيم تا طرح هاي 
توسعه اي را بررس��ي كنيم و به ويرايش نهايي برسيم. 
مع��اون اجرايي رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: اين 
طرح ه��ا را در چند بخش دس��ته بندي كردي��م. اوال 
طرح هاي كه نياز به منابع عمراني دارند كه هم از محل 
منابع عموم��ي و ديگر منابع دس��تگاه هاي اجرايي و 
كمك هاي منطقه آزاد اروند و استاني در يك بازه زماني 
پنج ساله تكميل خواهند شد. در حوزه اشتغال و مسكن، 
تامي��ن زمين، پيش بيني و تس��هيالت الزم پرداخت 
خواهد شد. براي اشتغال نياز به سرمايه گذاري داريم و 
به دستگاه هاي مختلف اجرايي و حاكميتي توصيه شده 
است كه نسبت به سرمايه گذاري در بخش كشاورزي 

و در ساير بخش ها مساعدت هاي الزم به عمل آورند.
مرتضوي ادامه داد: در جلس��ه عصر امروز، تسهيالت 
الزم براي اش��تغال خرد و كالن بررسي خواهد شد تا با 
كمك بانك هاي عامل، تسهيالت مورد نياز پيش بيني 
و پرداخت شود. در حوزه ازدواج جوانان هم تصميمات 
مناسبي براي پرداخت تس��هيالت ارزان قيمت اتخاذ 
مي شود. وي در پاسخ به اين سوال كه مردم خوزستان چه 
زماني مي توانند شاهد نتايج مثبت عملكرد اين كارگروه 
شوند، گفت:  قطعا ما اين طرح را طي چند هفته آينده 
به تصويب خواهيم رساند و ابالغ خواهيم كرد و از همين 
امسال ان شاءاهلل منابع الزم پيش بيني خواهد شد و در 
اختيار استان قرار خواهد گرفت تا ان شاءاهلل مردم بركات 
اين مصوبات را ببينند. مرتضوي در پايان گفت: آخرين 
جلسه استاني كارگروه امروز برگزار شد و نهايتا در جلسه 
ديگري با حضور استاندار و نمايندگان دستگاه هاي ملي 
اين طرح ها را نهايي خواهيم و در بازه زماني كوتاهي آن 

را براي تصويب، تقديم دولت خواهد شد.

تقويت روابط ايران و قطر
يك وبگاه خبري در گزارشي با توجه به تحوالت اخير 
روابط ايران و قطر و برنامه هاي دو كشور براي برگزاري دور 
جديد نشست هاي اقتصادي-تجاري دوجانبه، مطرح 
كرد كه روابط دو كشور در چارچوب كميسيون مشترك 
اقتصادي ايران-قطر توسعه خواهد يافت. وبگاه خبري 
دوحه نيوز در گزارش��ي با توجه به برگزاري هشتمين 
نشست كميسيون مش��ترك اقتصادي ايران-قطر و 
برگزاري اولين كنفرانس تجاري ايران-قطر در حاشيه 
اين نشست، درباره روابط دو كش��ور نوشت: روابط دو 
كشور در كميسيون اقتصادي مشترك ايران-قطر در 
زمينه هاي مختلف تقويت خواهد شد. دوحه نيوز ادامه 
داد: علي اكبر محرابيان، وزير انرژي ايران قرار اس��ت به 
همراه هياتي در هفتم ژوئن براي شركت در هشتمين 
نشست كميسيون مش��ترك اقتصادي ايران-قطر به 
دوحه سفر كند. اين نشست مس��يرهاي امكان پذير 
همكاري دوجانب��ه را از طريق پنج كميت��ه، از جمله 
اقتصادي، تجاري و صنعتي، بانكي و مالي، حمل ونقل و 
فناوري اطالعات، علمي، بهداشت و سالمت، فرهنگ، 
ورزش و توريس��م، آب و انرژي بررسي خواهد كرد. در 
گزارش دوحه نيوز آمده است: اولين كنفرانس تجاري 
ايران-قطر نيز در حاشيه اين نشست برگزار خواهد شد. 
برگزاري اين نشس��ت و كنفرانس در پي سفر شيخ بن 
حمد آل ثاني، امير قطر به تهران در ۱۲ مارس به وقوع 
مي پيوندد. امير قطر در اين سفر با مقامات ارشد ايران، از 
جمله آيت اهلل سيد علي خامنه اي، مقام معظم رهبري 
و سيد ابراهيم رييسي، رييس جمهور ايران ديدار كرد. 
رهبر ايران درباره روابط دو كشور گفته بودند، سطح فعلي 
روابط اقتصادي ميان دو كشور پايين است و بايد باال برود.

پيشنهادهاي مركز پژوهش ها 
براي ازدواج جوانان

دفتر مطالعات آم��وزش و فرهنگ مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي طي گزارشي به بررسي عوامل 
تأثيرگذار بر افزايش س��ن ازدواج جوانان پرداخت. در 
اين گزارش بيان شده: براساس داده ها و نتايج سازمان 
ثبت احوال كش��ور و مركز آمار اي��ران، روند تحوالت 
شاخص هاي ازدواج به گونه اي اس��ت كه نرخ ازدواج 
با كاهش و ميانگين سن ازدواج با افزايش روبه رو بوده 
است. در اين گزارش تصريح شده: بررسي ابعاد مساله 
ازدواج و الگوهاي همسرگزيني نشان از كليدي بودن 
متغير س��ن ازدواج در اين الگوهاس��ت و افزايش سن 
ازدواج الگوهاي آن را دچار تحول كرده و شاخص هاي 
ديگر ازجمله فرزندآوري، طول عمر ازدواج، استحكام 
خانواده، ضرورت ازدواج و... را تحت تأثير قرار مي دهد. 
بر اين اس��اس در گ��زارش پيش رو، تبيي��ن چرايي 
افزايش سن ازدواج و احصاي متغيرهاي تأثيرگذار بر 
آن مورد نظر قرار گرفته است. در اين راستا پيمايش ها 
و پژوهش هاي ملي انجام شده مورد بررسي قرار گرفته 
و در ادامه جلسات هم انديش��ي با صاحب نظران اين 
حوزه برگزار شده است. در اين گزارش نتايج به دست 
آمده از دو روش استفاده شده نشان مي دهد، باال بودن 
هزينه هاي آغاز زندگي، هزينه باالي مسكن، بيكاري 
و عدم اش��تغال جوانان و پيدا نكردن گزينه مناس��ب 
ازدواج در سه اولويت اول عدم ازدواج بهنگام جوانان قرار 
دارند. در اين گزارش تصريح شده: عوامل ذكر شده به 
ترتيب در حوزه هاي اقتصادي، اقتصادي - اجتماعي و 
اجتماعي - فرهنگي قرار دارند. به عبارتي مي توان گفت 
عدم تغيير روند موجود و عدم توانمندسازي اقتصادي 
افراد در تأمين معاش يك خانواده نه تنها اس��تحكام 
خانواده هاي موجود را تحت الشعاع قرار مي دهد بلكه 
ش��كل گيري خانواده هاي جديد را با مشكل روبه رو 
مي كند. غالب عواملي ك��ه در اولويت باالي اثرگذاري 
هس��تند يكي از كاركردهاي مهم خانواده كه كاركرد 
اقتصادي است را با اخالل مواجه مي كنند. از اين رو افراد 
در سطح اول رفع نيازهاي خود با مشكل روبه رو شده 
و به سطوح ديگر كه تشكيل خانواده و تأمين نيازهاي 

عاطفي را شامل مي شود، وارد نمي شوند.
در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس آمده: البته عوامل 
تأثيرگذار بر سن ازدواج به صورت شبكه اي به يكديگر 
متصل بوده و چرخه عوامل را تشكيل مي دهند. ازاين 
رو حل مس��اله مورد نظر از طريق قطع چرخه و روابط 
دوسويه اثرگذاري و اثرپذيري امكان پذير است و راهبرد 
حل مساله ازدواج با در نظر گرفتن عوامل اولويت دار در 
افزايش سن ازدواج و روابط بين آنها بايد تدوين شود. در 
اين گزارش ذكر شده: يكي از راهبردهاي مهم و اثرگذار 
در كاهش سن ازدواج، حكمراني نظام آموزشي و تقويت 
مشاغلي است كه وابستگي به تحصيالت عالي ندارند. از 
سوي ديگر بايد در طراحي فرآيندها و زيرساخت هاي 
ش��غلي به ايجاد بس��ترهاي گس��ترش كارآفريني و 
توليدي هاي خرد توجه ويژه شود. نكته ديگر در مورد 
اشتغال اهميت به ظرفيت هاي استان ها و شهرهاي 
مختلف در توليد اشتغال اس��ت چرا كه بر اساس 
آمار شهرهايي كه اشتغال زايي باالتري داشته اند، 
س��ن ازدواج پايين تري نيز داش��ته اند. اين مقوله 
خود به كاهش مهاجرت نيز كمك خواهد كرد. در 
اين گزارش آمده: موضوع ديگر در راستاي تقويت 
قدرت انتخاب گري صحيح در امر ازدواج است كه 
به ايجاد و تقوي��ت نهادها و ظرفيت هاي مردمي و 
مهارت افزايي افراد و خانواده ها در اين امر نياز است.

فرار مالياتي پزشكان ادامه دارد
براساس اعالم سازمان امور مالياتي، پزشكان در بين 
اصناف داراي بيشترين شكايت ازسوي مردم در فرار 
مالياتي هستند كه بيشترين گزارش ها در اين زمينه، 
اس��تفاده نكردن از كارتخوان و در م��وارد محدودي 
نيز درخواست دالر و س��كه از بيماران براي پرداخت 
هزينه هاي درمان است. قانون پايانه هاي فروشگاهي و 
موديان كليه صاحبان مشاغل )صنفي و غيرصنفي( و 
اشخاص حقوقي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم را 
مكلف كرده تا از پايانه فروشگاهي )كارتخوان( استفاده 
كنند. با اينكه اين قانون از زمان تصويب در سال ۱۳۹۸ 
در پيچ وتاب اجرا قرار داشت، سرانجام در سال گذشته 
دستگاه هاي كارتخوان و درگاه هاي پرداخت الكترونيك 
به پرونده هاي مالياتي به منظور فراهم سازي مقدمات 
قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان متصل و 
حدود هفت ميليون كارتخوان به پرونده هاي مالياتي 
متصل و تقريبا س��ه ميليون كارتخوان نيز غيرفعال 
ش��دند. در اين بي��ن، همواره ش��كايت هايي از مردم 
درباره استفاده نكردن كارتخوان توسط اصناف مطرح 
مي شد كه تازه ترين اعالم سازمان امور مالياتي نيز اين 
موضوع را تاييد كرد زيرا طبق اعالم اين سازمان، عمده 
گزارش هاي مردمي از فرار مالياتي به استفاده نكردن 
اصناف به خصوص پزشكان و مراكز درماني از كارتخوان 
مربوط مي شود كه مردم را به استفاده از ساير روش ها 
براي پرداخت هزينه ه��ا چون كارت به كارت هدايت 
مي كنند. در اين زمينه، سازمان امور مالياتي از ارسال 
پيامك اخطار به پزشكان در راستاي استفاده نكردن 
از كارتخوان خبر داده و تاكيد كرده است كه درصورت 
تكرار اين اتفاق، برخ��ورد جدي با آنها صورت خواهد 
گرفت. اما يك نكته مهم در اظهارات مدير دفتر بازرسي، 
مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي اين است كه در موارد 
انگشت شماري ديده شده كه برخي از مراكز درماني و 
كلينيك ها افراد را به خريد دالر براي پرداخت هزينه 
خدمات درماني وادار كرده اند و حتي يك بيمارستان 
از كارتخوان يك رستوران استفاده مي كرده است. اين 
موضوع با واكنش هاي زيادي همراه شد كه سازمان 
مالياتي نيز در پي آن تاكيد كرد كه درخواست ارز يا 
سكه از سوي برخي پزشكان فقط ۲ تا ۳ مورد بوده و 
سازمان امور مالياتي با آنها برخورد جدي مي كند. 
اما سازمان نظام پزشكي اين موضوع را رد كرد و 
گفت: اين سازمان پيگير نصب كامل كارتخوان 

در مطب پزشكان در سراسر كشور است.

توافقهستهايزيرسايهتصميمشورايحكام

رييسقوهقضاييه:

بازگشت برجام؛ خيلي دور، خيلي نزديك

دستگاه اطالعاتي به اتفاقات مراسم 14 خرداد ورود كند
رييس ق��وه قضاييه با اش��اره ب��ه اتفاقي كه در مراس��م 
گراميداش��ت س��الگرد ارتحال امام خميني)ره( در روز 
چهاردهم خ��رداد )هنگام س��خنراني حجت االس��الم 
والمسلمين حس��ن خميني( رخ داد و با موضع گيري و 
نارضايتي رهبر انقالب همراه بود، گفت: با توجه به اينكه 
اتفاق رخ داده در روز ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام راحل، 
مسبوق به سابقه است، از دستگاه اطالعاتي مي خواهيم 
تا اين موضوع را دنبال كنند. حجت االسالم والمسلمين 
محس��ني اژه اي، در جريان نشس��ت ش��وراي عالي قوه 
 قضاييه، ضمن تبريك و تهنيت والدت با سعادت حضرت 
علي بن موسي الرضا)ع( و دهه كرامت و گراميداشت سالگرد 
ارتحال ملكوتي حضرت امام خميني)ره( و همچنين قيام 
۱۵ خرداد، اظهار كرد: امام راحل آموزش ديده مكتب قرآن 
و اسالم ناب است لذا همانطور كه اسالم و قرآن زنده است، 

امام عظيم الشأن ما نيز زنده است و زنده خواهند ماند.
رييس دس��تگاه قضا در ادام��ه با تبيين و تش��ريح ابعاد 
شخصيتي و معرفتي حضرت امام خميني)ره( كه ايشان را 
متمايز از ساير شخصيت هاي برجسته دنيا و جهان اسالم 
در عصر حاضر مي كند، بيان داشت: حضرت امام خميني 
)ره( ب��راي خدا قي��ام كردند و از خود گذش��تند و به خدا 
پيوستند و در اين مسير الهي و نوراني با صداقت، صراحت، 
شجاعت، مردم داري، جهاد و دورانديشي، پيش رفتند و 
از چيزي غير از خداوند نهراسيدند.  رييس قوه قضاييه با 
تاكيد بر اينكه حضرت امام خميني)ره(، رضاي خداوند را 
بر رضاي ديگران مقدم شمردند و اين رمز پيروزي اين مرد 
الهي بود، گفت: امام عظيم الشأن ما قلب ها و دل ها را تسخير 
كردند و هر انسان روشن ضمير و پاك باخته اي در اقصي 
نقاط دنيا، شيفته اين مشي و مرام و معرفت خداگونه و الهي 
حضرت امام)ره( شد. رييس قوه قضاييه با بيان اينكه همان 
اوصاف حضرت امام خمين��ي)ره( امروز در ولي امر زمان، 
مقام معظم رهبري نيز قابل مشاهده است، تصريح كرد: 
علي رغم همه دشمني ها، فتنه انگيزي ها، جنگ هاي رواني 

و اقدامات تركيبي كه ش��ياطين در داخل و خارج ترتيب 
مي دهند اما نصرت خداوند و امام زمان )عج( همراه و شامل 
مقام معظم رهبري است و آزادگان و انسان هاي پاك سيرت 
در اقصي نقاط دنيا، شيفته بصيرت، شجاعت، زمان شناسي 
و دشمن شناسي معظم له هستند.  محسني اژه اي در ادامه 
نشس��ت امروز به »معاونت حقوقي« و »پژوهشگاه« قوه 
قضاييه دس��تور داد كه نس��بت به جمع بندي و تجزيه و 
تحليل فرمايشات امام راحل و مقام معظم رهبري در حوزه 
مسائل قضايي و حقوقي، برنامه مدوني را در دستور كار قرار 
دهند تا اين فرمايشات به مثابه چراغ راهنما و هدايتگري 
در گام دوم انقالب در دستگاه قضايي به قانون، دستورالعمل 
و رويه تبديل شوند.  رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به 
اتفاقي كه در مراسم گراميداشت سالگرد ارتحال حضرت 
امام خمين��ي)ره( در روز چهاردهم خرداد در حرم مطهر 
امام راحل )هنگام سخنراني حجت االسالم والمسلمين 

حسن خميني( رخ داد و با موضع گيري و نارضايتي رهبر 
معظم انقالب همراه بود، گفت: با توجه به اينكه اتفاق رخ 
داده در روز ۱۴ خرداد در حرم مطهر امام راحل، مسبوق به 
سابقه است، از دستگاه اطالعاتي مي خواهيم تا اين موضوع 
را دنبال كنند؛ چنانچه ع��ده اي از روي غفلت مبادرت به 
چنين عملي مي كنند بايد متنبه شوند؛ همچنين چنانچه 
عده اي ناخواسته از ناحيه شياطين تحريك مي شوند، بايد 
به اين مس��اله توجه كنند؛ از سويي ديگر، اگر دست هاي 
پشت پرده اي نيز وجود دارد كه مي خواهند اينگونه مراسم 
ملي و مهم ما را مخدوش كنند و س��وژه به دست دشمن 
بدهند، بايد موضوع دنبال و تعقيب شود و اقدام مقتضي و 
متناسب صورت گيرد.  رييس دستگاه قضا در ادامه نشست 
امروز ش��وراي عالي قوه قضاييه، دستوراتي را در راستاي 
رسيدگي دقيق و س��ريع درخصوص پرونده هايي كه در 
استان خوزستان در رابطه با فروريختن ساختمان متروپل 

تشكيل شده، صادر كرد؛ از جمله آنكه به معاون اول خود 
دستور داد موضوع را از اين حيث كه ممكن است رسيدگي 
به پرونده برخي افراد تحت تعقيب قرار گرفته در صالحيت 
تهران باشد، بررسي كند. وي افزود: چنانچه امكان تفكيك 
وجود ندارد، بر اساس ضوابط تدبيري شود تا در يك مرجع 
با سرعت، نظم و هماهنگي توأمان باشد و بدين ترتيب امكان 
حاشيه سازي از آنهايي كه قصد حاشيه سازي دارند، سلب 
شود.  رييس قوه قضاييه همچنين به معاون اول دستگاه 
قضايي دستور داد كه نسبت به اتمام سريع تر تحقيقات 
درخصوص حادثه متروپل آبادان پيگيري هاي الزم را انجام 
دهد تا پرونده هر ش��خص به هر ميزاني كه در اين حادثه 
مقصر بوده طبق قانون تكميل ش��ود. رييس قوه قضاييه 
در ادامه از برخي رسانه هاي داخلي كه »بعضي دروغ ها و 
مطالب خالف واقع« را درخصوص حادثه متروپل منتشر 
مي كنند گاليه كرد و به آنها تذك��ر داد كه مبادا در زمين 
دش��من بازي كنند. رييس قوه قضاييه تصريح كرد: افراد 
متدين و وظيفه ش��ناس عنايت داشته باشند، خبري كه 
مي خواهند منتشر كنند، آيا صحت دارد يا نه؟ حتي اگر 
صحت داشته باشد با چه ادبياتي بايد منتشر كنند و چه 
كسي از اين خبر بهره مي برد؟ آيا اين خبر به تحقق عدالت 

كمك مي كند؟ مبادا براي دشمن سوژه سازي شود.
رييس قوه قضاييه در ادامه مش��خصًا به انتشار خبر و 
تفاسير خروج يكي از مسووالن سابق استان خوزستان 
از كشور و سپس بازگشت او به ايران اشاره كرد و گفت: 
هيچ كدام از مس��ووالن ذيرب��ط و هيات هاي اعزامي 
)دولت، مجلس و دادس��تاني كل كش��ور( نسبت به 
فرد مورد اش��اره در خصوص فروريختن س��اختمان 
آبادان گزارش��ي ارايه نداده اند و طبيعتًا اقدام قضايي 
نيز در مورد وي در اين خصوص صورت نگرفته است. 
رييس دس��تگاه قضا در پايان اظهاراتش به بخشي از 
التهاب آفريني و موج س��واري رسانه هاي دروغ پراكن 

دشمن درخصوص قضيه فوق الذكر اشاره كرد.



گروه بانك و بيمه | 
رييس كل بانك مركزي گفت: انتشار اوراق ارزي پروژه اي 
اس��ت، يعني پروژه اي براي اين اوراق تعريف مي شود كه 
هم درآمد ارزي و هم بازده قابل قبول داشته باشد تا بتواند 
بازپرداخت را هم ارزي انجام دهد. دكتر علي صالح آبادي 
درباره نوسان بازار ارز و چگونگي مديريت آن گفت: بيشترين 
ذخيره ارزي اسكناسي را در تاريخ كشور داريم بنابراين از 
نظر برقراري تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز مشكلي نداريم 
و » از همه ظرفيت هاي بانك مركزي براي برقراري آرامش 
در بازار ارز « استفاده مي كنيم. وي ادامه داد: در بحث تقاضا 
تالش داريم افرادي كه در بحث ارز تقاضاي واقعي دارند، در 
بازار نيما و تشكل ارزي پوشش كامل داده شوند. رييس كل 
بانك مركزي در پاسخ به اين پرسش ايرنا كه نرخ سود اوراق 
ارزي كه قرار است به زودي منتشر شود چقدر است، اظهار 
داشت: اين اوراق ارزي در قالب پروژه اي است يعني نخست 
پروژه تعريف و سپس اوراق ارزي براي تأمين مالي آن پروژه 
منتشر مي شود. دكتر صالح آبادي با اشاره به مشخص بودن 
زمان پروژه ادامه داد: زمان معموال دو يا س��ه سال است و 
سررسيد اوراق بسته به پروژه اي كه تعريف مي شود، خواهد 
بود. تأمين به ش��كل ارزي است يعني تأكيد مي شود كه 
بازپرداخت هم اصل و هم سود، ارزي خواهد بود. رييس كل 
بانك مركزي خاطرنشان كرد: پروژه اي تعريف و انتخاب 
مي ش��ود كه حتما درآمد ارزي و بازده قابل قبولي داشته 

باشد كه بتواند بازپرداخت آن را به شكل ارزي انجام دهد.

    4 نفر از عناصر اصلي معامالت فردايي طال 
دستگير شدند

همزمان با ممنوع شدن معامالت طالي فردايي در بازار، 
عناصر اصل��ي اين معامالت در بازار درحال شناس��ايي و 
دستگيري هستند و برهمين اساس نيز صبح دوشنبه ۴ نفر 
از متهمان معامالت فردايي دستگير شده اند. ۴ نفر متهم به 
هويت هاي مشخص در خصوص معامالت طالي فردايي 
صبح امروز توسط پليس امنيت اقتصادي بازداشت شدند. 
اقدامات پليس در اين خصوص ادام��ه دارد و در روزهاي 
آتي احتمااًل ديگر عناصر معامالت فردايي طال و ارز در بازار 
دستگير خواهند شد. در روزهاي گذشته نيز بيش از 20 
نفر از دالل هاي بزرگ ارزي و طاليي توسط پليس امنيت 
اقتصادي دستگير شده بودند. »ممنوعيت معامالت فردايي 
طال و ارز« از مهم ترين مصوبات سران قواست كه در روزهاي 
گذشته در كنار افزايش اختيارات ارزي بانك مركزي اتخاذ 
شده است، آن هم زماني كه بازار طال و سكه با نوسان زيادي 
همراه بوده و ركورد هاي بااليي را به ثبت رس��انده اس��ت. 
بنابراين با اين مصوبه، معامله گران در بازار فردايي طال به 
جرم اخالل در نظام اقتصادي، تحت پيگرد قرار مي گيرند. 

گفته مي شود همزمان با آغاز اجراي مصوبات جديد ارزي 
و طاليي در بازار، تع��دادي از دالل هاي بزرگ طال و ارز به 
اتهام معامالت غيرقانوني و گس��ترده طال و ارز بازداشت 
شدند.  سخنگو و معاون فرهنگي اجتماعي فرماندهي كل 
انتظامي جمهوري اسالمي در اين خصوص گفته است: با 
توجه به مصوبه اخير، شناسايي و دستگيري افرادي كه اقدام 
به اخالل در اين بازار مي كنند در دستور كار پليس بوده و 
ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسالمي به كسانيكه 
در اين بازار فعاليت داشته يا قصد ورود به اين بازار غيرقانوني 
را دارند، هشدار جدي مي دهد كه تحت رصد پليس هستند 

و درصورت مشاهده برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.

    قيمت طال، دالر، سكه 
روز دوشنبه 16 خرداد 1۴01 به دنبال ممنوعيت معامالت 
فردايي و دستگيري عده اي از افراد كه به معامالت فردايي 
مشغول هستند، قيمت ارز و طال كاهش يافت. نرخ دالر به 
31130 تومان كاهش يافت. همچنين با اعالم هر اونس طال 
به قيمت 185۴ دالر، سكه به 15 ميليون و 80 هزار تومان 
رسيد. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون و ۴32 هزار 

تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 15 ميليون 
و 100 هزار تومان است. قيمت طالي 18عيار هر گرم يك  
ميليون و ۴32 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم 1۴ ميليون و 700 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد نيز 15 ميليون و 100 هزار تومان است. 
قيمت نيم س��كه بهار آزادي 8 ميليون و 500 هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 5 ميليون و 600 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 3 ميليون و 50 هزار تومان تعيين شده است و به 
فروش مي رسد. هر مثقال طال در بازار داخلي، 6 ميليون و 
206 هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1853 دالر است. عالوه 
بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر با افزايش 
نسبت به روز قبل، 26 هزار و 275 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 26 هزار و  1۴ تومان تعيين شده است. قيمت فروش 
يورو نيز با افزايش نس��بت به ديروز معادل 28 هزار و ۴91 
تومان و قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 208 تومان اعالم 
شده است. قيمت هر اونس طال امروز با 0.25 درصد افزايش 
به 1855 دالر و 7۴ س��نت رسيد.قيمت طال در آغاز هفته 
گذشته تحت فشار قرار داشت، اما توانست در پايان، سومين 

هفته پياپي افزايش قيمت را تجربه كند.توصيه مي شود 
افرادي كه مايل به سرمايه گذاري در طال هستند نسبت به 
محرك هاي آينده قيمت طال مانند اولين اطالعات توليد 
ناخالص داخلي اروپا، اجالس بانك مركزي اروپا، اطالعات 
تورم در امريكا و بسياري موارد ديگر هوشيار باشند. اينها از 
اصلي ترين عوامل تعيين كننده قيمت طال در آينده نزديك 
هستند. قيمت هر اونس طال امروز با 0.25 درصد افزايش به 
1855 دالر و 7۴ سنت رسيد.نگراني در مورد تورم در منطقه 
يورو كه به خاطر افزايش شديد قيمت انرژي به باالترين 
رقم رسيده اس��ت، اهميت اجالس بانك مركزي اروپا را 
دوچندان مي كند. هر گونه تغيير موضع سياست گذاران 
مي تواند ش��اخص دالر را كاهش دهد و قيمت طال را باال 
ببرد. ژاپن و اروپا اولين گزارش توليد ناخالص داخلي در 
سه ماهه اول سال جاري ميالدي را بزودي منتشر مي كنند 
كه دورنماي اقتصاد دنيا را تا حدي مشخص خواهد كرد. 
هرگونه اطالعات نااميدكننده تقاضا براي طال را باال مي برد. 
شاخص دالر در اين هفته كاهش يافته است. ضعف 
بيش��تر دالر قيمت طال را باال مي برد چون خريد آن 

را براي دارندگان ساير ارزهاي دنيا ارزان تر مي كند.

خبر
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ارزچندنرخيدر۴۰سالگذشته
آسيبزابودهاست

اعالم عدد ثابت براي ارز 
ترجيحي بزرگ ترين اشتباه بود

گروه بانك و بيمه | 
نماينده سابق مجلس با بيان اينكه اعالم يك عدد 
ثابت براي ارز ترجيحي اشتباه بزرگي بود، گفت: 
كاالبرگ الكترونيكي براي پرداخت يارانه گزينه 
بهتري اس��ت زيرا پرداخت نق��دي، نقدينگي را 

افزايش مي دهد.
احمد اناركي محمدي نماينده س��ابق مجلس و 
كارشناس مس��ائل اقتصادي در گفت وگو با ايِبنا 
درباره مضرات ارز ۴200 توماني گفت: اعالم يك 
ع��دد ثابت براي ارز ترجيحي اش��تباه بود زيرا در 
نتيجه آن بخشي زيادي از اين ارز كه به كاالهاي 
اساس��ي اختصاص پيدا كرد، در ليست كاالهاي 
اساسي جاي نگرفت يا اصال كااليي وارد نشد، در 

نتيجه قيمت ها لب مرزي شد. 
وي در ادامه اضافه كرد: مجلس در س��ال گذشته 
8 ميليارد دالر براي كاالهاي اساسي تعيين كرد، 
اما متاسفانه تا پايان سال شايد بيش از 20 ميليارد 
دالر براي اين كار پرداخت ش��د ك��ه 12 ميليارد 
اضافه تر از رقم بودجه مجلس بود، پس براي جبران 

بايد به سمت چاپ پول حركت مي كرديم.
اين نماينده سابق مجلس در اين رابطه يادآور شد: 
ظرفيت توليد در كش��ور كامل نيست و شايد در 
سال چهارماه فعاليت داشته باشد، به طور طبيعي 
چني��ن توليداتي ظرفيت رقابت ن��دارد و به تورم 

دامن مي زند.
بنابراين چنانچه وضعيت اختصاص ارز ۴200 به 
ش��كل گذش��ته ادامه پيدا كند، مبنا براي كاالي 
اساس��ي بايد 30 ميليارد دالر گذاشته شود، پس 
بهترين كارحذف ارز ترجيحي بود كه پيش از اين 

بايد صورت مي گرفت. 
انارك��ي محم��دي در ادامه تصريح ك��رد: برنامه 
حذف ۴200 با اش��كاالتي هم روبرو است كه آن 
سردرگمي دولت اس��ت كه با وجود آن در چنين 
وضعيت��ي نمي توان برنامه در پيش گرفته ش��ده 
را به س��رانجام رس��اند. واريز پول نقد براي دو ماه 
و ط��رح كاالبرگ پس از آن نش��ان دهنده همين 

بي برنامگي است. 
اين كارش��ناس اقتصادي در اين خصوص اظهار 
داش��ت: پرداخت يارانه ها در حذف ارز ترجيحي 
نبايد به صورت نقدي باش��د، زي��را تورم زا خواهد 
بود. از طرف ديگر در بحث صادرات هم به دو نكته 

بايد توجه كرد.
اول آنكه صادرات از نظر ريالي رش��د داشته، ولي 
به لحاظ وزني با توجه به شرايط موجود باال نرفته 
و نمي ت��وان از آن انتظار كمك در توليد داش��ت. 
مساله بعدي هم بحث عوارض در گمرك است تا 
اين كار به نتيجه رسد، بخش��ي از بازار را از دست 

خواهيم داد.
اين نماينده سابق در مجلس درباره بحث حمايتي 
دولت بيان ك��رد: كاالب��رگ الكترونيكي گزينه 
بهتري اس��ت و بايد م��ورد توجه ق��رار گيرد زيرا 
پرداخ��ت نقدي، نقدينگ��ي را افزايش مي دهد و 
بر ت��ورم مي افزايد. البته براي انجام درس��ت بايد 
شناس��نامه اي از دهك هاي مختل��ف در اختيار 

داشت و آمار مشخصي را مدنظر قرار داد.

    ارز چندنرخي در 4۰ سال گذشته
 آسيب زا بوده است

حس��يني شاهرودي عضو كميس��يون اقتصادي 
مجلس ده��م گف��ت: س��اماندهي و هدفمندي 
يارانه ها براي اصابت به جامعه هدف، جلوگيري از 
افزايش قيمت و ايجاد مانع براي افزايش نقدينگي 
در بازار است كه بايد براي آگاهي كامل مردم از اين 

اصالحات اقتصادي فرهنگ سازي شود.
حس��ن حس��يني ش��اهرودي، عضو كميسيون 
اقتصادي در مجلس دهم در گفت وگو با خبرنگار 
ايِبن��ا درب��اره مض��رات ارز ۴200 توماني گفت: 
سياست چند نرخي بودن ارز در ۴0 ساله گذشته 
آسيب بس��يار زيادي به اقتصاد كشور وارد كرده 
است. فساد مالي و اداري، عدم تعادل در بازار ارز و 
حوزه اقتص��اد و نبود ثبات در حوزه هاي صنعت و 

تجارت از نتايج منفي آن است. 
وي در ادامه اضافه كرد: قصه تك نرخي يا ش��ناور 
شدن قيمت ارز از مجلس سوم كليد خورد و هدف 
اين بود كه از قيمت هاي دس��توري عبور كرده و 
تعيين قيمت به بازار واگذار ش��ود. دولت و بانك 
مركزي هم به عنوان تعديل كننده بازار نقش داشته 
باشند و اقتصاد ارزي را مهندسي كنند، اما داستان 
به اين شكل پيش نرفت و چند نرخي كردن تنها 

براي افراد خاص رانت به وجود آورد.
اين عضو كميس��يون اقتصادي در مجلس اظهار 
داش��ت: س��ال 97 در بودجه پيش بيني شده بود 
ب��راي اصاب��ت ارز ترجيحي جه��ت تهيه كاالي 
اساس��ي به جامعه ه��دف بايد س��امانه اي از بدو 
ش��روع تخصيص تا زمان خريد و رس��يدن آن به 
دس��ت مصرف كننده، ايجاد شود. متاسفانه هنوز 
اين س��امانه راه اندازي نش��ده و با وجود مخالفت 
مجلس دهم با ارز ترجيحي، دولت گذشته زير بار 

ساماندهي آن نرفت.
حس��يني ش��اهرودي در اين رابطه تاكيد كرد: 
اق��دام بانك مركزي در اين رابطه بس��يار مفيد 
و مثب��ت بود، اما الزمه آن ش��روع در قالب يك 
برنام��ه جامع اقتصادي اس��ت ك��ه يك بخش 
آن تك نرخي ش��دن ارز اس��ت، قس��مت ديگر 
س��اماندهي و هدفمندي يارانه ها براي اصابت 
به جامعه هدف، جلوگي��ري از افزايش قيمت و 
ايجاد مانع براي افزايش نقدينگي در بازار است. 
عالوه براين بايد براي آگاهي كامل مردم از اين 

اصالحات اقتصادي فرهنگ س��ازي ش��ود.

امريكا رودرروي اوپك 
مورد قيمت »بزرگ ترين شر انحصار« است، در واقع فلسفه 

اين سياست اساسي را به طور خالصه بيان مي كرد.
اين قانون چه خواهد ك��رد؟ از نظر فني، اين اليحه موانع 
قانوني را براي شكايت از اعضاي اوپك، شركت هاي نفتي 
دولتي آنها و ساير كشورها و توليدكنندگان خصوصي به 
دليل مشاركت در كارتل نفت برطرف مي كند. به عنوان 
مثال، اين قانون روشن مي كند كه اوپك و شركت هاي نفتي 
آن نمي توانن��د از قانون مصونيت هاي حاكميت خارجي 
براي جلوگيري از دعاوي وزارت دادگستري استفاده كنند.

فقط وزارت دادگس��تري مي تواند قانون را اجرا كرده و به 
صالحديد خود به دنبال پيگرد كيفري اوپك، درخواست 
حكم مدني براي توقف فعاليت هاي اين كارتل يا عدم هيچ 
اقدامي برود. پيگرد كيفري شامل زندان براي كساني كه 
كارتل را هدايت مي كنند و جريمه هاي كالن براي اعضاي 
اوپك و شركت هاي نفتي دولتي آنها، احتمااًل امروز تأثير 
قابل توجهي بر عمليات كارتل خواهد داشت. عدم پيروي 
از اين احكام هم مي تواند به معناي پيگردها و مجازات هاي 
سخت تر باش��د. به اين ترتيب احتماال وزراي نفت قبل از 
ديدار با كشورهاي رقيب و تصميم گيري در مورد ميزان 
توليد و صادرات نفت به اياالت متحده، بيشتر به عواقب آن 
فكر خواهند كرد. بدون كارتل، منافع فردي و قوانين عرضه و 
تقاضا تحت كنترل خواهند بود. توليدكنندگان آزاد خواهند 
بود تا نفت بيشتري توليد و عرضه را افزايش دهند و در عين 

حال قيمت را كاهش دهند و بيشتر بفروشند.
براي يك ربع قرن، وزارت دادگستري سابقه موفقي در پيگرد 
قانوني كارتل هاي بين المللي و گرفتن صالحيت قضايي 
بر اتباع خارجي داشته است. قضات فدرال جريمه هايي را 
براي اين شركت ها وضع كرده و كارمندان آنها را به گذراندن 
دوران محكوميت خود در زندان هاي اياالت متحده محكوم 
كرده اند. با گذشت زمان، كشورها به طور فزاينده اي رقابت و 
البته اجراي قانون براي برهم زدن كارتل هاي بين المللي و 
حتي زنداني شدن اتباع خود در اياالت متحده را پذيرفته اند.

اين تاريخ ما را به اين باور مي رساند كه ترس از انتقام گيري 
اوپك نابجاس��ت: بس��ياري از اعضاي اوپك مزاياي تنوع 
بخشيدن به اقتصاد خود و مشاركت در تجارت بين المللي را 
فراتر از توليد نفت مي بينند. اقدامات تالفي جويانه اقتصادي 
فقط اين تالش ها را به عقب مي اندازد. با اين حال، سخنگوي 
كاخ سفيد اخيراً در مورد »پيامدهاي احتمالي و پيامدهاي 

ناخواسته« اين قانون ابراز نگراني كرده است.
اعمال قوانين ضد انحصار بر اعضاي كارتل بين المللي نفت 
با سياست هاي بلندمدت سازگار است. هيچ توجيهي وجود 
ندارد كه چرا در زمينه عدم انحصار بايد با نفت متفاوت از 
پتاس، ليزين، ويتامين ها، حمل و نقل هوايي، تراشه هاي 
كامپيوتري، قطعات خودرو يا هر يك از صنايع بين المللي 
ديگري رفتار ش��ود كه فعاليت هاي تثبيت قيمت آنها با 
دعواي حقوقي ضد انحصار اياالت متحده مواجه شد. اكنون 

زمان قانوني كردن NOPEC گذشته است.

چرا اينقدر راحت هك مي شويم؟
 كاپشن يك لباس خوب است، در فصل زمستان كاربرد دارد 
نه در فصل تابستان. بايد با يك نگاه جامع نسبت به سطح 
بلوغ سازمان نسبت به صنعتي كه سازمان در آن فعال است، 
نسبت به نوع موضوعاتي كه يك سازمان را تهديد مي كند و 
نسبت به ميزان بودجه اي كه يك سازمان دارد، لباس امنيت 

متناسب با شرايط خود را بپوشد.
3-  چطور وضعيت فعلي خود را ارزيابي كنيم: سوالي كه 
براي خيلي از مديران سازمان هاي بزرگي كه سال ها بابت 
امنيت هزينه كرده ان��د و االن نمي دانند چطور وضعيت 
خود را ارزيابي كنند، پيش مي آيد اين است كه اگر همين 
امروز يك تيم هكري به ما حمله كند، آيا ما هك مي شويم 
يا خير؟ پاسخ اين پرسش را مي توان با استفاده از سرويس 
Red team پيدا كرد. فرض كنيد يكي از بانك هاي كشور 
مي خواهد به سوال باال پاسخ بدهد. اين بانك سال هاست 
براي امنيت اطالعات خود هزينه كرده و حاال مي تواند با يك 
تيم هكري وارد يك قرارداد شود و مدت آن و تعداد نفرات را 
مشخص كند؛ مثال يك تيم 11 نفره به مدت 90 روز. اين تيم 
با نفرات خود در 90 روز هر نوع حمله اي از هر نوع را به بانك 
انجام مي دهد تا بتواند به هر شكلي به اطالعات حساب هاي 
بانكي دسترس��ي پيدا كند. در اين سرويس، متخصصان 
فناوري اطالعات بانك هيچ اطالعي از اين قرارداد ندارند 
و طبق روال عادي كار خ��ود را انجام مي دهند. تيم قرمز 
نيز مجاز به انجام هر كاري است تا بتواند به هدف خود كه 
دسترسي به اطالعات بانك است دست يابد. پس از 90 روز 
جلسه اي با حضور مديران بانك تشكيل مي شود و تمامي 
موارد به دس��ت  آمده به نمايش گذاشته مي شود. در اين 
حالت، مديران بانك مكانيسم ارزيابي اي براي خود دارند 
كه مثال بعد از چند روز هكرها توانسته اند به شبكه بانك نفوذ 
كنند يا اينكه بعد از چند روز موفق به استخراج اطالعات 
شده اند. شايد بتوان اميدوار بود كه با تصحيح قوانين، پايان 
دادن به نگاه پروژه اي به امنيت اطالعات و نهايتا استفاده از 
تيم هاي قرمز در ميان مدت هزاران سامانه اي را كه اطالعات 
حساس ميليون ها ايراني را در خود دارند به شكل بهينه تري 

مديريت كرد.

تكليف قانوني چك موردي 
مشخص مي شود

رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي با بيان 
اينكه تالش مي شود تكليف قانوني چك موردي در شبكه 
بانكي مشخص شود، گفت: بانك مركزي هنوز نتوانسته 
است شبكه بانكي را در اين رابطه به خط كند. حجت االسالم  
والمسلمين حسن شجاعي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
آخرين وضعيت پيگيري صدور چك موردي، اظهار كرد: 
چك موردي در واقع چكي است كه براي افرادي كه بنا به 
هر دليل تمايل ندارند، دسته چك داشته باشند اما گاهي 
نياز به استفاده از چك دارند، بايد صادر شود. وي تصريح 
كرد: در قانون جديد چك اين مورد ذكر شده كه براي حل 
مشكل اين دس��ته از افراد، بانك مركزي و شبكه بانكي 
چك هاي موردي را به مردم ارايه كنند. براي دريافت اين 
چك ها نيز فقط كافي است كه شخص در بانك حساب 
جاري داشته و در ضمن سوءاثري از فرد در سيستم بانكي 

ثبت نشده باشد. 

كاهشقيمتطالوارزبهدنبالممنوعيتمعامالتفردايي

جزيياتجديدازانتشاراوراقارزي      ۴نفرازعناصراصليمعامالتفرداييطالدستگيرشدند

برنامه بانك مركزي براي ايجاد آرامش  در بازار ارز

واكاوي الزامات هدايت اعتبار در اقتصاد ايران

بانكهاتوانپرداختهمهوامهايتكليفيراندارند

علي روحاني |
معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس|

اقتصاد ايران درگير مس��ائلي است كه ضرورت پرداختن 
به مقوله هدايت اعتبار را دوچندان مي كند. ظرفيت مالي 
سازمان هاي توسعه اي مختل شده و عمال بانك و نظام بانكي 
مهم ترين منبع باقي مانده براي ايفاي نقش تامين مالي 
توسعه هستند. دغدغه اصلي ما ناظر به فرماندهي هدايت 
اعتبار است، التزام و به كارگيري هدايت اعتبار در نظام بانكي 
فعلي ما قرار نيست مورد مازادي را در عرض چارچوب فعلي 
ايجاد كند بلكه مي ش��ود در همين چارچوب هاي فعلي، 
هدايت اعتبار را با اصالحاتي كه در مقررات كامال عملياتي 
در نظام كنوني بانك��ي انجام مي دهيم، پيش برد. در واقع 
مي توان از ابزارهاي سياستي مقام پولي براي بهره گيري 
در هدايت اعتبار اس��تفاده كرد.  هدايت اعتباري كه ما از 
آن دفاع مي كنيم، هدايت اعتبار بازاري اس��ت و ربطي به 
بنگاه هاي زود بازده و به تس��هيالت خرد ندارد و هدف آن 
هدايت اعتب��ار طرح ها و كالن پروژه ها و بخش خصوصي 
و بنگاه هاي بزرگ است.  در حال حاضر هم هدايت اعتبار 
در حال انجام اس��ت اما به صورت انفعالي، به عنوان نمونه 
خودروسازان در چارچوب هايي كه نقد بسياري به آنها وارد 
است، بدهي انباشت ايجاد مي كنند و براي اين بدهي در 
شوراي پول و اعتبار از مقرره هاي مختلف مستثني مي شوند 
و در نهايت هم شوراي امنيت تسهيالت چند هزار ميليارد 
توماني به آنها تخصيص مي دهد و اين يعني هدايت اعتبار 
به صورت انفعالي و در پروژه هايي كه توجيه اقتصادي ندارد 
در حال انجام است.  اعتبارات بايد به صورت فعال هدايت 
شود و از ظرفيت فعلي كه در چارچوب سياست پولي وجود 
دارد استفاده كرد. حتي برخي معتقدند كه هدايت اعتبار به 
معني توزيع رانت است اما نكته اي كه وجود دارد اين است 
كه رانت را زماني توزيع كرديم كه مجوز بانك را داديم. يعني 

حق تخصيص و تصميم گيري درباره تخصيص منابعي كه 
اثر روي دارايي  عموم ملت دارد را به بانك داديم كه به نظر 
بنده حق خلق پول به بانك ها بزرگ ترين رانت در اقتصاد 
است.  ما مي خواهيم آثار خارجي تخصيص اعتبارات بانك را 
دروني كنيم بنابراين اگر سرمايه گذاري بانك، آثار بلندمدت 
مطلوب در يك سري طرح هاي توسعه اي يا بنگاه ها دارد، 
اين را دروني كنيم كه براي سرمايه گذاري انگيزه پبدا كند. 
هداي��ت اعتبار يعني هدايت اعتب��ارات بانكي نه هدايت 
پايه پولي، از ابزار پايه پولي مي توان براي هدايت اعتبارات 
بانك��ي بهره برد اما خ��ط اعتبارات بان��ك مركزي مانند 
موضوع مسكن مهر را نمي شود هدايت اعتبار دانست. ما از 
اعتبارات جديد بانكي صحبت مي كنيم يعني خلق اعتبار 
جديد بانك ها موضوع هدايت قرار مي گيرد نه نقدينگي 
موجود؛ بنابراين مرز روشني بين هدايت نقدينگي موجود 

و هدايت اعتبار داريم و در واقع هدايت نقدينگي موجود، 
هدايت اعتبار تلقي نمي شود. مخاطب در هدايت نقدينگي 
موجود سپرده گذاران هستند كه تشويق شوند موجودي 
سپرده هاي خود را به كدام سمت هدايت كنند اما در هدايت 
اعتبار، مخاطب بانكداران هستند.  هدايت اعتبار يك رژيم 
سياس��تي با هدف متقاعد كردن بانك ها براي پيروي از 
رهنمودهاي حاكميتي در تخصيص اعتبار است. اعتبارات 
بانكي ابزار بسيار مهم در اعمال سياست هاي صنعتي است 
و مزيت ويژه و قدرت بيش��تري از ديگر ابزارهاي سياست 
صنعتي دارد چ��را كه كاركرد تخريب خالق و بركش��ي 
بنگاه هاي موفق را خيلي بيشتر فراهم مي كند.  بانك ها به 
جهت رفتاري، هم نگاه كوتاه مدت و هم ريسك گريز دارند؛ 
يعني ترجيح مي دهند س��رمايه گذاري هايي با بازدهي 
كوتاه مدت و ريسك كم انجام دهند كه متكي به دارايي هاي 

قبلي به عنوان وثيقه است؛ اما ما در مسير توسعه نيازمند 
اين هستيم كه اعتبارات براي ايجاد دارايي هاي جديدي كه 
خودشان جريان درآمدي ايجاد مي كنند، تخصيص يابد. 
از طرفي اين دارايي هايي كه مي خواهد ايجاد شود بازدهي 
بلندمدت دارند و گهگاه ريسك هايي دارند كه بايد مكانيزم 
متفاوتي براي پوش��ش آن در نظر بگيريم. به هر حال رها 
كردن نظام بانكي لزوما منجر به تامين اهداف توسعه اي 
نمي شود، به جهت سرمايه گذاري هايي كه بانك ها ترجيح 
مي دهند انجام دهند.  اقتصاد ايران درگير مسائلي است 
كه ضرورت پرداختن به مقوله هدايت اعتبار را دوچندان 
مي كند، بيش از يك دهه است كه موتورهاي تامين مالي 
توسعه ما مختل شده يعني به طور خاص درآمدهاي نفتي 
داش��تيم كه با تزريق اين درآمدها داشتيم توسعه را وارد 
مي كرديم كه به طور جدي مختل ش��ده است. تغييرات، 
اصالحات يا بعضا تخريب هايي كه در حوزه سازمان هاي 
توسعه اي انجام شده نيز اساسا ظرفيت مالي اين سازمان ها 
را مختل كرده است و عمال بانك و نظام بانكي را داريم كه 
مهم ترين منبع باقي مانده براي ايفاي نقش تامين مالي 
توسعه هستند.  آلمان، فرانسه، ژاپن، چين و كره جنوبي به 
عنوان كشورهاي نسبتا موفق هدايت اعتبار مطرح هستند، 
برخي از اين كشورها با مدل دس��توري يا هدايت اعتبار 
مس��تقيم يا ديكتاتورمآبانه يا نظامات انگيزشي هدايت 
اعتبار را پيش مي بردند.  اندونزي نيز مصداق ناموفق در 
اين بخش است كه سياست هاي اعتباري آن حتي منجر 
به بحران بانكي ش��د. هدايت اعتبار در شرايط كنوني 
اقتصاد ايران، اوال به روش غيرمس��تقيم با اثرگذاري بر 
نظام انگيزشي بانك ها بايد پيش گرفته شود و دوما پس 
از تمهيد مقدماتي كه تدوين برنامه سياست صنعتي 
و همچنين تعيين تكليف نهاد راهبر توس��عه و تامين 

استقالل كافي براي نهاد راهبر است، بايد انجام شود.

دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي ضمن 
بيان اينكه پرداخت همه وام هاي تكليفي از توان بانك ها 
به دليل تعيين نش��دن منابع از سوي دولت و مجلس 
خارج است، روند تامين منابع براي پرداخت تسهيالت 
تكليفي را شرح داد. محمدرضا جمشيدي در گفت وگو 
با ايسنا درباره وام هاي تكليفي شبكه بانكي اظهار كرد: 
اگر همه بانك ها با هم حداكثر توان خود براي پرداخت 
وام هاي تكليفي را بگذارند، باز هم نمي توانند از عهده 
پرداخت آن  بربيايند، زيرا اين تسهيالت بيش از توان 
بانك ها تعيين شده و حتي يك ريال منبع در اين زمينه 
براي بانك ها از سوي دولت يا مجلس درنظر گرفته نشده 

است. وي افزود: اكثر منابع تعيين شده براي پرداخت 
وام هاي تكليفي از محل س��پرده هاي قرض الحس��نه 
تامين مي شود كه آن هم همان سپرده هاي مردم نزد 
بانك هاست. به عبارت ديگر 95 درصد سپرده هاي مردم 
نزد بانك ها بايد به مصرف قرض الحسنه برسد و حتي 

يك ريال آن هم نبايد در محل ديگري صرف شود. 
دبير كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي ادامه 
داد: دومين منبع براي پرداخت تسهيالت تكليفي، سپرده 
جاري مردم نزد بانك هاست. در تبصره 16 قانون بودجه 
امسال ديده شده كه 50 درصد سپرده هاي جاري مردم 
به تسهيالت قرض الحسنه 10 ساله اختصاص داده شود. 

حال سوال اينجاس��ت در اين بين اگر صاحبان سپرده 
جاري يا قرض الحس��نه پول خ��ود را بخواهند، چگونه 
مي توان اين تسهيالت را پرداخت كرد؟ جمشيدي با بيان 
اينكه تمامي منابع تسهيالت تكليفي از محل سپرده هاي 
قرض الحسنه مردم ديده ش��ده و هر چقدر از اين محل 
تامين صورت گيرد، امكان پرداخت تسهيالت نيز فراهم 
مي شود، گفت: نرخ سود تسهيالتي كه در اختيار مردم 
قرار مي گيرد، صرف هزينه هاي جاري مردم مي ش��ود 
و بانك ها ۴ درصد كارمزد مي گيرند، زيرا س��پرده هاي 
قرض الحسنه س��ودي ندارند. البته الزم به ذكر است كه 
منابع تسهيالت قرض الحسنه تكليفي به بانك ها از محل 

ديگري همچون بازپرداخت تسهيالت قبال پرداخت شده 
نيز تامين مي شود.  وي تاكيد كرد: بنابراين اگر تسهيالت 
قبال پرداخت ش��ده به موقع بازپرداخت ش��ود، امكان 
پرداخت تسهيالت جديد نيز فراهم مي شود. بانك مركزي 
به طور دائم سه منبع تس��هيالت قرض الحسنه كنترل 
را به طور دقيق مي كند و براس��اس وضعيت اين منابع، 
ثبت نام براي وام ها را انجام مي دهد. در اين بين، با توجه 
به شرايط اقتصادي حال حاضر و اينكه منابع تسهيالت 
قرض الحسنه از محل سپرده هاي مردم در بانك ها تامين 
مي ش��ود، بايد ديد كه آيا مردم توان س��پرده گذاري در 

بانك ها را دارند يا خير تا اين منابع نيز تامين شوند.

يادداشت



گروه بازار سرمايه|
كسري بودجه، موضوعي است كه در تمامي دولت ها وجود 
دارد. دولت دوازدهم كه براي تامين كس��ري بودجه خود 
دست به دامن بورس و فروش اوراق شد و اين موضوع زيان 
عمده به سهامداران بورسي وارد كرد. زياني كه همچنان 
جبران نشده و برخي پيش بيني مي كنند جبران اين زيان 

يكي دوسالي زمان ببرد.
طبق اعالم بانك مركزي، وضعيت فروش اوراق مالي اسالمي 
تا پايان دي ماه س��ال جاري نشان مي دهد مجموع اوراق 
بدهي منتشر شده در اين مدت، ۱۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد 
تومان بوده كه در مقايس��ه با ماه گذش��ته، با افزايش ۵۶ 
درصدي مواجه شده است. اين در حالي است كه مجموع 
اين اوراق در ۱۰ ماه نخست سال جاري به رقم ۲۱۶ هزار 
و ۷۰۰ ميليارد تومان رسيده كه نسبت به ۱۰ ماه نخست 
س��ال قبل، ۲۷.۱ درصد افزايش يافته است. عالوه بر اين، 
ميزان انتشار اوراق بدهي دولتي در دي ماه پارسال با ۱۸.۹ 
درصد رش��د نس��بت به ماه قبل، ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان بوده است. اين در حالي است كه اوراق بدهي دولتي 
منتشر شده در ۱۰ ماه ابتدايي سال جاري با افزايش ۲۶.۸ 
درصدي نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته به رقم ۱۸۱ هزار 

و ۱۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
از سوي ديگر، در بخش اوراق بدهي شهرداري در دي ماه 
پارس��ال ۱۱۰۰ ميليارد تومان شده و انتشار اوراق بدهي 
شهرداري در ۱۰ ماهه ابتدايي سال جاري با ۹۲.۴ درصد 
افزايش نسبت به ۱۰ماهه نخست سال قبل، به رقم ۱۰ هزار 
ميليارد تومان رسيده است. همچنين، در بخش اوراق بدهي 
شركتي بر اساس اطالعات منتشر شده توسط بانك مركزي، 
انتشار اين اوراق در دي ماه سال جاري به رقم ۷۱۰۰ ميليارد 
تومان رسيده كه نسبت به ماه قبل، ۱۳۸.۷ درصد افزايش 
داش��ته است. عالوه بر اين، انتش��ار اين اوراق در ۱۰ ماهه 
پارسال نيز با افزايش ۱۳.۵ درصدي نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، به رقم ۲۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده 
است.اين در حالي است كه عمليات بازار باز براي تنظيم تراز 
سيستم بانكي در حال فعاليت است؛ به طوري كه اگر بانكي 
قصد استقراض از بانك مركزي را داشت، بانك مركزي با 
وثيقه اوراق به بانك ها وام مي دهد تا مشكل بانك حل شود.

   انواع اوراق در بازار
اوراق بهادار )Securities( هر نوع ورقه يا مستندي است 
كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك آن 
باش��د. به بيان ديگر اوراق بهادار نوعي ابزار مالي با قابليت 
نقل و  انتقال است. اين اوراق از هر نوع آن شامل سهام عادي، 
س��هام ممتاز، حق تقدم، س��هام جايزه، اوراق مشاركت، 
مشتقات، اختيار معامله، قرارداد آتي و صكوك كه باشد، 
نوعي ارزش مالي را براي مالك آن به همراه دارد. همچنين 
ش��ركت يا نهادي كه اوراق بهادار صادر مي كند، به عنوان 
صادركننده )توزيع كننده( ش��ناخته مي شود. اين اوراق 
در بازار سرمايه به سه بخش كلي »اوراق بدهي«، »اوراق 
حقوق صاحبان سهام«، »ابزارهاي مشتقه« تقسيم مي شود. 
اوراق بدهي يا اوراق قرضه اسناد يا اوراق بهاداري هستند 
كه به موجب آن ش��ركت انتش��اردهنده متعهد مي شود 
مبالغ مشخصي )بهره س��االنه( را در زمان هايي خاص به 
دارنده آن پرداخت كند و در زمان مش��خص )سررسيد( 
اصل مبلغ را بازپرداخت كند. دارنده اوراق مذكور به عنوان 
بس��تانكار حق دريافت اصل و س��ود آن را دارد، ولي هيچ 
مالكيتي در شركت ندارد.انواع اوراق بدهي را مي توان تحت 
عنوان اوراق خزانه دولتي، اوراق صكوك ش��ركتي، اوراق 
مشاركت  دولتي و شركتي، اوراق مرابحه، اوراق استصناع، 
اوراق منفعت، اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده، 
سهام ممتاز و اوراق بهادار وثيقه اي نام برد.اينكه چرا به اين 
اوراق، اوراق بده��ي گفته مي ش��ود، به دليل ويژگي هاي 
مختلف اين اوراق است. در درجه اول به اين دليل است كه 

عمدتا شركت هايي كه مشكل منابع مالي دارند يا نقدينگي 
كافي براي انجام كارهايشان ندارند، به جاي اينكه از بانك 
وام بگيرند با انتشار اين اوراق به نوعي اقدام به جمع آوري 
نقدينگي سرمايه گذاران كرده كه اصطالحاً در علوم مالي به 
آن تامين مالي جمعي گفته مي شود. اين كار به اين دليل 
انجام مي ش��ود كه شركت براي ادامه فعاليت هايش يا 
انجام پروژه هاي جديدتر نياز به پول دارد. از جنبه ديگر 
در علم اقتصادي بدهي هم نوعي دارايي ارزشمند تلقي 
مي شود، چراكه شما از طريق خلق آن و بازپرداخت آن 
در آينده صاحب دارايي بيشتري مي شويد. متقاضيان 
اصلي انتشار اوراق بدهي معموال دولت ها هستند و اوراق 
بدهي دولتي يكي از معتبرترين ن��وع اوراق بدهي در 
جهان است كه در عين حال ريسك اعتباري كشورها را 
هم نمايان مي كند. در واقع هرچه اوراق بدهي دولتي يك 
كشور ارزشمندتر باشد، به معناي اين است كه اقتصاد و 

دولت آن كشور از شرايط بهتري برخوردار است.

  تاثير فروش اوراق روي بورس
رضا جعفري، كارشناس بازارهاي مالي نوشت: از سال هاي 
گذشته تا همين ماه گذشته هرگاه بازار سرمايه با ريزش 
ارزش سهام ها روبرو و به قولي بازار قرمز مي شد حرف هاي 
درگوش��ي و اظهارنظرهاي كارشناس��ي انگشت اتهام را 
به س��مت دولت و فروش اوراق دولتي مي برد. اين روزها با 
شتاب گرفتن دوباره سرعت س��قوط بازار سرمايه، بحث 
فروش اوراق توسط دولت و تاثير منفي آن بر بازار سرمايه 
مطرح شده و برخي اين موضوع را عامل اصلي ريزش بازار 
مي دانند. در اين ميان برخي تحليلگران بر اين باورند كه 
فروش اوراق ربطي به وضعيت بورس ندارد؛ برخي مي گويند 
دولت با فروش اوراق به صورت غيرمستقيم بازار سرمايه را 
تحت تاثير قرار مي دهد و برخي ديگر نيز بر اين باورند كه 
چراغ قرمزهاي پي درپي بورس ناشي از حجم باالي فروش 
اوراق توسط دولت است.اما فروش اوراق چطور ممكن است 
به كاهش ارزش دارايي ها و ارزش كل بازار سرمايه بينجامد؟ 
بخشي از سرمايه هايي كه وارد بازار سرمايه مي شود از محل 
سرمايه ش��ركت هاي حقوقي، شركت هاي سرمايه داري 
واسطه اي، شركت هاي وابسته به بانك ها و...است. طبيعي 
است رفتار كلي بازيگران حقوقي و كالن، نقش آفرين اصلي 

بازار سرمايه اس��ت و بازيگران خرد و سهامداران حقيقي 
به تبع رفتار آنها رفتار كرده و به عبارتي متاثر از رفتار آنها 
هستند.اين تاثير هم به واسطه الگوگيري از رفتار بازيگر 
اصلي است و جنبه رواني دارد و هم به واسطه واقعيت بازار. 
واقعيت بازار و تغيير رفتار بازيگران اصلي طبيعتا در تقاضا 
براي سهام مختلف اثرگذار بوده و موجب افت ارزش سهام 
در نقطه تعادل  بخش عرضه و تقاضا مي شود. طبيعي است 
زماني كه تقاضا از س��مت بازيگران اصلي كم شود ارزش 
س��هام و درمجموع ارزش كل بازار ريزش مي كند.اما چه 
زماني تقاضا از سمت بازيگران اصلي كم مي شود؟ زماني كه 
بازاري پرسودتر و جذاب تر براي سرمايه پيدا كنند. طبيعي 
است تحليلگران سرمايه در شركت هاي سرمايه داري زماني 
پمپاژ سرمايه به بورس را تجويز مي كنند كه در يك نقطه 
مقايسه اي بورس احتمال سود بيشتري را نشان دهد. حال 
فرض كنيم بازاري ديگر براي جذب س��رمايه هاي كالن 
بازيگران اصلي مدام جذابيت هاي خود را باال ببرد، طبيعي 
اس��ت اين بازيگر به صورت غيرمستقيم موجب كاهش 
جذابيت بورس، كاهش تقاضا براي آن و س��قوط يك باره 

ارزش كل بازار سرمايه مي شود.
حاال همين موضوع را از زاويه اي ديگر بنگريم؛ ما با دولتي 
مواجه هستيم كه رسما در قانون بودجه بخش عمده اي از 
محل درآمدهاي خود را فروش اوراق قرضه از طرق مختلف 
قرار داده اس��ت و در شرايطي كه با مشكالت عديده اي در 
تامين بخش هاي درآمدي بودجه روبرو است راهي ساده تر 
و سهل الوصول تر از فروش اوراق ندارد. بنابراين دولت براي 
حل مساله كسري بودجه يكي از راه هايي كه براي خود تعبيه 
كرده فروش اوراق است. استدالل دولت هم اين است كه 
فروش اوراق طبيعتا آثار تورمي كمتري از راه هاي ديگر مانند 
استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي دارد. بنابراين 
دولت هم با هدف تامين كسري بودجه و هم با انگيزه اي كه 
مانع رشد بيشتر تورم شود اقدام به فروش اوراق مي كند. 
طبيعي است اوراق منتشرشده ازسوي دولت از دو راه قابل 
فروش است؛ يا اينكه دولت سود آنها را از سود ديگر بازارهاي 
رقيب جذاب تر كند يا اينكه از ابزارهاي سياسي و فشار به 
بانك ها آنها را مجبور به خريد اوراق كند. اينكه از كدام ابزار 
استفاده كند خيلي در نتيجه فرقي نمي كند چون در اين 
صورت بازيگران اصلي و موثر بازار سرمايه، سرمايه هاي خود 

را به دلخواه يا از روي اكراه به سمت اوراق دولتي مي برند و 
طبيعتا فرصتي براي تزريق سرمايه به بورس باقي نمانده و 
در نتيجه تقاضاي سهام در بازار كاهش يافته و در نقطه تعادل 
عرضه و تقاضا ارزش سهام سقوط مي كند. اين بخش تاثير 
واقعي و ميداني رفتار بازيگران اصلي يا حقوقي هاست؛ به 
محض اينكه بازار سرمايه رفتار كلي بازيگران اصلي را ببيند 
تغيير رفتار مي دهد و بازيگران خرد هم وارد صف فروش و 
افزايش عرضه مي شوند. اين افزايش عرضه دركنار كاهش 
تقاضا ناشي از كاهش ورود سرمايه به كل بازار، سقوط ارزش 
س��هام و ارزش كل بازار را تسريع كرده و ضريب مي دهد. 
به نظر مي رسد دولت براي حل مساله كسري بودجه خود 
در عين عدم ضريب دهي به تورم و خلق پول راهي جز انتشار 
و فروش اوراق ندارد و اين اقدام به صورت غيرمستقيم بر بازار 
سرمايه و سرمايه هاي مردم كه با تشويق خود دولت وارد 
بورس شده است تاثير منفي مي گذارد. درواقع دولت دچار 
يك دوگانه تصميم گيري شده است كه آيا از طريق اقدامات 
تورمي كسري بودجه خود را تامين كند يا از روش هايي كه 
سرمايه بخشي از مردم را از بين مي برد. طبيعتا آثار تورمي 
چون بر همه اقشار جامعه تاثيرگذار است و كل جامعه را 
درگير مي كند داراي تبعات بسيار بيشتري از كاهش ارزش 
سهام بخشي از مردم مي شود. در اين دوگانه كم هزينه ترين 
تصمي��م همين تصميمي اس��ت كه دول��ت مي گيرد و 
به صورت ناخودآگاه موجب ريزش بورس مي شود. هرچند 
اين تصميم به نوعي خلف وعده و خالف توصيه هاي دولت 
براي حضور مردم و سرمايه داران خرد در بورس بوده اما در 
كالن تصميم گيري براي كل كشور و مسووالن اقتصادي 
دولت قابل توجيه است. البته بايد توجه جدي داشت اين 
در شرايطي است كه دولت انگيزه و تالش الزم را براي حل 
مساله كسري بودجه از طريق اقدامات درازمدت و گسترش 
درآمدهاي پايدار خود ندارد. اگر دولت به سمت پايدارسازي 
درآمدها و افزايش درآمدهاي خود دركنار كاهش هزينه ها 
برود طبيعتا در چنين دوگانه اي قرار نمي گيرد كه بخواهد 
بين بد و بدتر، بد را انتخاب كند. تا زماني كه دولت تصميم 
جدي براي اصالح فرآيندهاي هزينه اي و پايدارسازي بخش 
درآمدي خود نداشته باشد و آن را اجرايي نكند مجبور است 
كشور را در شرايط اضطراري و با هزينه باالي اجتماعي و 

اقتصادي اداره كرده و موجب نارضايتي عمومي شود.
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 ETF آغاز معامالت مشتقه
شاخص هم وزن در فرابورس

سپيده رستمي نيا، رييس اداره مشتقات فرابورس ايران 
در خصوص مزيت هاي مشتقه ETF گفت: ازآنجايي كه 
اين آپشن روي اي تي اف منتشر مي شود مزيت هايي 
نسبت به آپشن هاي تك سهم دارد، مزيت اول اين است 
كه بازار گردان فعال و حدود قيمت مش��خص دارند، 
همچنين اتفاق هايي مثل اقدام شركتي و توقف نماد 
هم ندارند، درنتيجه معامالت آپشن آنها با مشكل روبرو 
نمي شود.با اعالم خبر آغاز معامالت قراردادهاي اختيار 
خريدوفروش روي واحدهاي اي تي اف شاخصي هم وزن 
كيان در روز سه ش��نبه ۱۷ خردادماه، گفت: اولين بار 
است كه در بازار سرمايه ايران قراردادهاي اختيار معامله 
بر اي اي تي اف شاخص هم وزن شروع به كار مي كند.

اين مقام مسوول در فرابورس با تأكيد بر اينكه پرتفوي 
س��رمايه گذاري در etf هاي شاخصي متفاوت از ساير 
صندوق هاي قابل معامله اس��ت، اظهار داشت: به اين 
صورت كه مديريت اين اي تي اف ها به صورت غيرفعال 
)passive( است، در اين حالت مدير پرتفوي تالش 
مي كند تا سبد تحت مديريت خود عملكردي مشابه با 
عملكرد شاخص ارايه كند.به گفته وي در etf شاخصي 
هم وزن نيز مدير پرتفوي با چينش سبد سرمايه گذاري 
در تالش اس��ت عملكردي مشابه با عملكرد شاخص 
هم وزن داشته باشد.رستمي نيا به نحوه انتخاب و خريد 
سهام تحت مديريت سبد اي تي اف هم وزن اشاره كرد 
و افزود: با توجه به اينكه امكان حضور همه شركت هاي 
اين شاخص در سبد سرمايه گذاري وجود ندارد، مدير 
صندوق بر اساس فاكتورهايي اقدام به چينش سهام 
موجود در شاخص هم وزن مي كندرييس اداره مشتقات 
فرابورس اي��ران در ادامه گف��ت: در خصوص انتخاب 
نماينده هر صنعت نيز، مدير پرتفوي به وزن هر صنعت 
در ش��اخص هم وزن دقت مي كند و با توجه به اينكه 
تعداد كل سهام موجود در هر صنعت در مقايسه با كل 
سهام موجود در شاخص هم وزن چقدر هست، نماينده 
يا عض��و موجود در صندوق را انتخاب مي كند. س��اير 
پارامترهاي قابل توجه در انتخاب سبد سرمايه گذاري 
توسط مديران سرمايه گذاري ETF به بازار اطالع رساني 
مي شود.وي با اشاره به عرضه هاي اوليه نيز افزود: IPO ها 
نيز در مقاطع ميان دوره اي قابليت اضافه شدن به سبد 
صندوق را دارند. همچنين صندوق شاخصي هم وزن 
توسط مديران سرمايه گذاري همان مجموعه، هر سه 
ماه يك بار موردبررس��ي قرار مي گيرد و نماينده هاي 
موجود در پرتفوي مجدداً انتخاب مي شوند.رستمي نيا 
در خصوص ش��روع قرارداد اختيار خريدوفروش روي 
واحدهاي اي تي اف شاخص هم وزن گفت: پيش ازاين 
نمادهاي اختيار خريدوفروش روي صندوق هاي قابل 
معامله سهمي در بازار مشتقات آغازشده بود، اين مورد 
هم مش��ابه اي تي اف هاي سهمي است. به اين ترتيب 
كه در زمان تس��ويه فيزيكي، انتقال دارايي و در حالت 
تسويه نقدي پرداخت معادل مابه التفاوت قيمت دارايي 
پايه و قيمت اعمال، روي واحدهاي اي تي اف هم وزن 
هم انجام مي شودرييس اداره مشتقات فرابورس ايران 
در خصوص مزيت هاي اين اب��زار گفت: ازآنجايي كه 
اين آپشن روي اي تي اف منتشر مي شود مزيت هايي 
نسبت به آپشن هاي تك س��هم دارد، مزيت اول اين 
اس��ت كه بازار گردان فعال و حدود قيمت مش��خص 
دارند، همچنين اتفاق هايي مثل اقدام شركتي و توقف 
نماد هم ندارند، درنتيجه معامالت آپشن آنها با مشكل 
روبرو نمي شود. وي با اشاره به مزيت ديگر اين ابزار گفت: 
دارايي پايه اين آپشن منطبق با شاخص هم وزن است، 
درواقع اين آپشن با رفتار و ريسك سيستماتيك كلي 
بازار هم جهت است به همين دليل مي تواند ابزار بسيار 
موثر و مفيدي براي سرمايه گذاران حرفه اي و مديران 
پرتفوي و سرمايه گذاران عالقه مند به بازار مشتقه باشد.

مرابحه سهام ضامن
روزهاي سرخ بورس مي شود؟

مرتضي چش��ان، ريي��س اداره نظارت بر انتش��ار و 
ثبت اوراق بهادار بدهي ب��ا بيان اينكه تاكنون ابزاري 
تخصصي براي تامين مالي شركت ها براي خريد سهام 
از بازار سرمايه وجود نداشت، گفت: با وجود ابزار هاي 
عمومي، چون ابزار اجاره و اجاره سهام، موضوع تامين 
مالي ش��ركت ها و خريد س��هام از بازار سرمايه بسيار 
س��خت و نيازمند الزاماتي بود، بنابراين، هيات مديره 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اصالح دستورالعمل 
مرابحه، امكان استفاده از مرابحه سهام توسط شركت ها 
جهت خريد سهام از بازار سرمايه را فراهم كرد.رييس 
اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي، درباره 
ويژگي هاي مثبت ابزار جديد »مرابحه سهام«، تصريح 
كرد: اين ابزار س��ختي هاي ابزار هاي عمومي قبلي را 
برطرف كرده و دسترس��ي به س��همي كه شركت ها 
خواهان خريد آن از بازار هس��تند، تس��ريع مي كند.

وي گفت: ابزار مرابحه س��هام در راستاي تامين مالي 
شركت ها جهت خريد س��هام از بازار سرمايه، كاهش 
زمان تامين مالي شركت ها، تخصصي تر شدن ابزار هاي 
تامين مالي و همچنين توسعه بازار سهام است.چشان 
با بيان اينكه اين موضوع به توس��عه ابزار هاي تامين 
مالي كمك مي كند، اظهار داشت: زماني كه بازار منفي 
و نيازمند حمايت است، شركت ها و اشخاص حقوقي 
مي توانند با ارايه درخواست اقدام به تامين مالي كرده و 
سهام را از بازار خريداري و به بازار سرمايه كمك كنند.

رييس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهي، 
عوامل متعددي را بر رونق و توسعه بازار سرمايه موثر 
دانس��ت و گفت: يكي از اين عوامل، وجود نقدينگي 
مناسب جهت خريد سهام از بازار سرمايه است و يكي 
از راهكار هاي كمك به بازار سهام، استفاده از ابزار هاي 
مالي با هدف تامين نقدينگي مورد نياز سرمايه گذاران 
در بازار سهام است.چش��ان همچنين گفت: مرابحه 
سهام، ابزار اختصاصي و جديد براي كمك به شركت ها 
جهت خريد سهام از بازار سرمايه است كه با توجه به 
س��اختار عملياتي اين ابزار، دسترس��ي شركت ها به 
نقدينگي مورد نياز جهت دستيابي به هدف مذكور، 

سريع تر از ساير ابزار هاي تأمين مالي موجود است.

با وجود همه بي اعتمادي ها 
بورس رشد خواهد كرد

ايسنا| حس��ن كاظم زاده، كارش��ناس بازار سرمايه 
درمورد وضعيت بازار سرمايه اظهار كرد: با توجه به اينكه 
انتظار مي رفت قيمت هاي جهاني تثبيت شود، نرخ دالر 
كمي رش��د پيدا كند و فصل مجامع نيز نزديك است، 
برآوردها حاك��ي از آن بود كه بازار وضعيت مثبت تري 
داشته باش��د زيرا قيمت سهم ها همچنان در مقايسه 
با س��اير بازارهاي مالي رقيب جذاب تر است.وي ادامه 
داد: اما عدم اطمينان نسبت به سياست هاي كنترلي 
مخصوصا دخالت در نرخ فروش شركت ها، وضع عوارض 
مختلف، هزينه هاي شركت ها مانند ماليات و عوارض 
صادرات و... باعث بدبيني سهامداران نسبت به بازار شده 
است. به طوري كه با وجود آنكه پتانسيل رشد ۳۰ تا ۴۰ 
درصدي در بازار نهفته است، حتي افرادي كه حرفه اي 
هستند نااميد شده اند.اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد 
بر اينكه پتانسيل رشد در بازار سرمايه وجود دارد، اظهار 
كرد: با توجه به وجود اين پتانسيل بازار رشد خواهد كرد. 
البته فراز و نشيب دارد اما هرچقدر هم بي اعتمادي وجود 
داشته باشد رشدي كه ناشي از تغييرات فاكتور اقتصادي 
اس��ت روي بازار تاثير مي گذارد اما به مرور و با نوسان و 
تاخير زماني.كاظم زاده درمورد وضعيت بازار سرمايه در 
نيمه دوم سال نيز عنوان كرد: طبق تحليل فاندامنتال 
بسياري از سهم هايي كه سودآور هستند، فارغ از اينكه 
حاشيه سود آنها باال است يا پايين يا سودآوري آنها زياد 
است يا كم، پتانسيل اين را دارند كه در ۶ ماه دوم سقف 
قيمتي سال ۱۳۹۹ خود را ببينند. اگر اين اتفاق رخ دهد 

عبور شاخص از سقف سال ۱۳۹۹ محتمل است.

خاموشي صنايع
با اعالم قبلي انجام مي شود

س�نا| آرمان خالقي، قائم مقام دبيركل خانه صنعت، 
معدن و تجارت ايران به آخرين تصميمات اتخاذ شده 
براي قطعي برق صنايع در تابس��تان اشاره كرد و گفت: 
طبق صحبت هاي انجام شده برنامه هايي براي قطعي 
برق واحده��اي توليدي در نظر گرفته ش��ده اما هنوز 
جدول زمان بندي آن را در اختيار ما قرار ندادند. از چند 
روز آينده قطعي برق در واحدهاي توليدي آغاز مي شود 
و واحدهاي صنعتي كوچك و بزرگ تحت الشعاع اين 
معضل قرار مي گيرند.وي با بيان اينكه ش��هرك هاي 
صنعتي و شركت هاي بزرگ جزو اهداف اصلي قطعي 
برق هستند، ادامه داد: وزارت نيرو اين برنامه را در اختيار 
شركت توزيع نيروي برق قرار داده است.قائم مقام دبيركل 
خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اعالم اينكه قرار است 
قطعي برق واحدها يك روز در هفته و براي حدود هشت 
ساعت باشد، گفت: به منظور جلوگيري از ضرر و زيان ها، 
بايد به طور حتم قطعي برق صنايع با اعالم قبلي صورت 
بگيرد، زيرا سال گذشته شركت هاي فوالدي، سيماني 
و معدني خسارت سنگيني را تحت تاثير چنين اتفاقي 
متحمل شدند.وي با بيان اينكه سال گذشته قطعي برق 
باعث ايجاد آس��يب به خطوط توليد و مواد اوليه شده 
بود، گفت: با توجه به چنين مساله اي نبايد قطعي برق 
به صورت غافلگيرانه انجام شود زيرا دستگاه ها و ماشين 
آالت با مشكل جدي مواجه مي شوند. طبق قانون اگر 
قطعي برق بدون اطالع قبلي باش��د، ش��ركت ها اجازه 
شكايت خواهند داشت و مي توانند طلب خسارت كنند.

دليل زيان سنگين هواپيمايي 
كيش در سال ۹۹ چه بود؟ 

اقتصادآنالين|كيش اير يكي از شركت هايي بود كه 
در سومين مرحله انتشار صورت هاي مالي شركت هاي 
دولتي، عملكرد خ��ود در س��ال ۱۳۹۹ را براي عموم 
افش��ا كرد. اقتصاد آنالين در ادامه بررس��ي گزارشات 
ش��ركت هاي دولتي، ب��ه بررس��ي هواپيمايي كيش 
مي پردازد.بر اساس گزارش ساالنه هواپيمايي كيش، 
ميانگين تعداد كاركنان كيش اير در س��ال ۱۳۹۹ با 
كاهش ۹نفري نسبت به سال ۹۸، به ۹۳۵ نفر رسيده 
است. ۶۲۲نفر از اين تعداد كاركنان قراردادي و ۳۱۳نفر، 
كاركنان ش��ركت هاي خدماتي كيش اير را تشكيل 
مي دهند.اوج گيري بيماري كرونا در سال ۹۹، كيش اير 
را هم مثل ديگر شركت هاي هواپيمايي كشور، متحمل 
زيان هاي سنگيني كرد. كاهش ۵۴درصدي مسافران 
جابه جا شده، افت ۳۲درصدي تعداد پروازها و اعمال 
استفاده ۶۰درصدي از كل فضاي هواپيماها، باعث شد 
كه درآمدهاي عملياتي اين شركت با افت ۳۴درصدي 
نسبت به سال ۹۸ مواجه شود و به ۳۳۴ميليارد تومان 
برسد.با كسر درآمدهاي عملياتي ۴۳۳ميليارد توماني 
كيش اير از اين مقدار، زيان ناخالص ش��ركت معادل 
۹۹ميليارد تومان ثبت ش��د. درحالي كه اين شركت 
هواپيمايي در سال ۹۸ سود ناخالص ۴۴ ميليارد توماني 
را به ثبت رسانده بود.به همين ترتيب در سال ۹۳، ايران 
اير زي��ان خالص ۲۲۳ميليارد توماني را رقم زد. اين در 
حالي است كه اين شركت در سال گذشته سود خالص 
هفت ميليارد توماني را شناسايي كرده بود.گفتني است 
كه بخش بزرگي از زيان خالص چش��مگير كيش اير، 
به دليل ثبت رقم ۱۸۰ميليارد توماني در بخش ساير 
هزينه هاي اين ش��ركت است. عمده اين هزينه ها نيز 
ناشي از تسعير ارز بدهي هاي ارزي شركت است.نگاهي 
به ترازنامه كيش اير در پايان سال ۹۹، نشان مي دهد كه 
مجموع دارايي هاي اين شركت به هزار و ۱۵۴ميليارد 
تومان رسيده كه ۸۹۰ميليارد تومان از آن دارايي هاي 
غير جاري و مابقي، دارايي هاي جاري شركت هستند. 
دارايي هاي ثابت ش��هود ش��ركت ه��م بخش عمده 
دارايي هاي غير جاري آن را تش��كيل مي دهند.مبلغ 
دفتري دارايي هاي كيش اير در پايان سال ۹۹، برابر با 
۶۲ميليارد تومان زمين، ۲۰ميليارد تومان ساختمان و 
۷۸۰ميليارد تومان هواپيما بوده است. كيش اير مالك 
۱۲فروند هواپيما است كه سه فروند از آنها غير فعال و 
يك فروند نيز نيمه فعال است. يك فروند ايرباس ۳۲۱ 
تحت مالكيت اين شركت نيز در قبال دريافت تسهيالت 
كرونا به مبلغ ۹۰ميليارد تومان، در رهن بانك ملي است.

»تعادل«گزارشميدهد

بورس در گيرودار رشد

خروج پول حقيقي از بورس
معامالت بازار سهام ديروز دوش��نبه و در نخستين روز 
كاري هفته بعد از تعطيالت ب��ا افزايش عرضه ها و افت 
شاخص كل بورس به عنوان نماگر بازار سهام آغاز به كار 
كرد. براساس گزارش ايرنا معامله گران در اين روز در دو 
بازار بورس و فرابورس بيش از ۱۲ ميليارد و ۳۰۲ ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۷۲ هزار و ۹۸۲ 
ميليارد ريال معامله كردند. شاخص كل بورس تهران در 
پايان معامالت دوشنبه با ۲۷ هزار و ۶۴۷  واحد كاهش، 
در ارتفاع يك  ميليون و ۵۱۴ هزار واحد ايستاد. شاخص 
هم وزن با ۹ هزار و ۶۵۰ واحد كاهش به ۴۲۰ هزار و ۶ واحد 
و شاخص قيمت با پنج هزار و ۹۳۳ واحد افت به ۲۵۸  هزار 
و ۲۳۰ واحد رسيد. شاخص بازار اول، ۲۶ هزار و ۵۱۹ واحد 
و ش��اخص بازار دوم ۳۶  هزار و ۲۷۲ واحد كاهش را ثبت 
كردند. دوشنبه در معامالت بورس تهران، بيش از هشت 
ميليارد و پنج ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۴۷ هزار و ۱۸۷ ميليارد ريال معامله شد. همچنين 
فجر انرژي خليج فارس با نماد »بفجر« با يك هزار و ۳۱۲ 
واحد، مبين ان��رژي خليج فارس با نماد »مبين« با ۶۶۸ 
واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
۱۲۳ واحد، شركت سرمايه گذاري البرز با نماد »والبر« با 
۴۸ واحد با تاثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در 
مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با سه هزار و 
۴۷۱ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با يك 
هزار و ۴۳۶ واحد، پتروش��يمي نوري با نماد »نوري« با 
يك ه��زار و ۲۲۷ واحد و پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»شبندر« با يك هزار و ۱۵۱ واحد تاثير منفي بر شاخص 
بورس داش��تند. بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت 
انتقال داده هاي آس��ياتك با نماد »آسياتك«، شركت 
س��رمايه گذاري تامي��ن اجتماعي با نماد »شس��تا«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، پااليش نفت اصفهان با 

نماد »شپنا«، سايپا با نماد »خساپا«، پااليش نفت تهران 
با نماد »شتران« و بانك تجارت با نماد »وتجارت« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گروه يك ميليارد و ۹۷۸ ميليون برگه سهم به 

ارزش پنج هزار و ۵۶ ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نيز روز دوشنبه بيش از ۳۶۵ واحد كاهش 
داش��ت و به ۲۰ هزار و ۸۵۳ واحد رسيد. در اين بازار چهار 
ميليارد و ۲۹۷ ميليون برگه س��هم و اوراق مالي به ارزش 
۲۵ هزار و ۷۹۵ ميليارد ريال دادوستد شد، تعداد دفعات 
معامالت امروز فرابورس بيش از ۳۱۹ هزار و ۸۹ نوبت بود. 
نمادهاي زغال س��نگ پرورده طبس ب��ا نماد »كزغال«، 
كشت و دام قيام اصفهان با نماد »زقيام«، كشتيراني درياي 

خزر با نماد »حخزر« و ريل س��ير كوثر با نماد »حسير« با 
تاثير مثبت بر شاخص فرابورس همراه بودند. همچنين 
پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با 
نماد »زاگرس«، آهن و فوالد غدير ايرانيان با نماد »فغدير«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا« و صنعتي مينو با 

نماد »غصينو« تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

    شاخص قرمز شد
در بورس ديروز حقوقي ها حدود ۹۶۰ميليارد تومان وارد 
بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد چهار هزار 
و ۷۳۰ميليارد تومان بود، اش��خاص حقوقي ۴۰درصد 
يعني هزار و ۹۰۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدش��ان ۲۰درصد از كل معامالت ش��د. بيشترين 
تزري��ق پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه 
»محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« و »خودرو و 

ساخت قطعات« رقم خورد در حالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم« و »اطالعات 
و ارتباط��ات« به نف��ع حقيقي ها تمام ش��د. نمادهاي 
»آسياتك«، »شستا«، »خودرو«، »شپنا«، »خساپا«، 
»شتران« و »وتجارت« در گروه پرتراكنش هاي بورس 
و نماده��اي »ددان��ا«، »تجلي«، »آري��ا«، »زاگرس«، 
»كرمان«، »قچار« و »مديريت« در گروه پرتراكنش هاي 
فرابورس قرار گرفتند. س��ه نماد »وبملت«، »فملي« و 
»فغدير« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »بفجر«، 
»مبين« و »اسياتك« معطوف بود. مالكيت حقوقي در 
تركيب سهامداري بانك ملت معادل ۵۴ميليارد تومان 
افزايش يافت و از س��وي ديگر سهامداران حقيقي فجر 
انرژي خليج فارس ب��ا برتري ۳۵ميليارد توماني ابتكار 
عمل را در دس��ت گرفتند. روز دوشنبه افزايش سهام 
حقيقي ه��ا در ۱۵نماد و افزايش س��هام حقوقي ها در 
۱۶۰نماد به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع 
تغيير مالكيت دس��ته اول ۷۰ميلي��ارد تومان و تغيير 

مالكيت دسته دوم ۹۶۰ميليارد تومان بود.

    ارزش سهام عدالت چقدر شد؟
در پايان معامالت روز دوشنبه بازار سهام، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه )۱۱ خردادماه(، 
دو درصد كاهش يافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني، 
يك ميليون توماني و ۴۹۲هزار توماني سهام عدالت 
به ترتي��ب به ۱۴ ميلي��ون و ۳۱۰ه��زار تومان، ۲۶ 
ميليون و ۹۶۱هزار تومان و ۱۳ ميليون و ۲۶۷هزار 
تومان رس��يد. ب��ا احتس��اب اين موض��وع، ارزش 
۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 
عدالت به ۸ ميليون و ۵۸۶هزار تومان رسيده است.



مجيد اعزازي|
وزارت اقتصاد پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون 
ماليات بر خانه هاي لوكس را براي تصويب در هيات 
وزيران به كميس��يون اقتصاد دول��ت ارايه داد. در 
اين آيين نامه، دو تغيير عمده نس��بت به آيين نامه 
سال گذش��ته ماليات از خانه هاي لوكس مشاهده 
مي شود. اول اينكه مالك »لوكس بودن« از بيش از 
10 ميليارد تومان ارزش ملك به 15 ميليارد تومان 

افزايش يافته است.
دوم اينك��ه دس��ته بندي ام��الك بر اس��اس ارزش 
معامالت��ي آنها به طور كل حذف ش��ده و صرفا همه 
امالك به اصطالح لوكس به خانه هايي اطالق شده 
است كه قيمت آنها بيش از 15 ميليارد تومان باشد. 
از اين رو، از مازاد قيمت 15 ميليارد تومان به ميزان 
»دو در هزار« ماليات لوكس نشيني ستانده مي شود. 
به عنوان مثال، اگر خانه اي 16 ميليارد تومان قيمت 
داشته باش��د، از يك ميليارد توماني كه مازاد از 15 
ميليارد تومان است، »دو در هزار« )رقمي معادل 2 
ميليون تومان( ماليات ستانده مي شود. يا اگر قيمت 
خانه اي 165 ميليارد تومان باش��د، از 150 ميليارد 
مازاد از 15 ميليارد »دو در هزار« )رقمي معادل 300 
ميليون تومان( ماليات لوكس نشيني گرفته مي شود.

  2 اشكال عمده ماليات از خانه هاي لوكس
عمده ترين مش��كل وضع ماليات ه��اي جديد، در 
ش��رايطي كه دولت س��االنه مقدار قابل توجهي از 
همه افراد جامعه به صورت پنهان »ماليات تورمي« 
دريافت مي كند، »تورم« است. نفس افزايش مالك 
ارزش ريالي خانه هاي لوكس از 10 ميليارد تومان 
ب��ه 15 ميليارد تومان نش��انه اين اس��ت كه دولت 
رس��ما »تورم« 50 درصدي را پذيرفت��ه و در اين 
معيار اعمال كرده است. مادامي كه ثبات اقتصادي 
وجود نداش��ته باش��د، هر گونه افزايش قيمت ها از 
س��وي دولت بي ثمر است. اول آنكه دولت از طريق 
دامن زدن به كسري بودجه ساالنه خود، مهم ترين 
عامل تورم ش��ناخته مي ش��ود. آن هم در كشوري 
كه سرشار از منابع درآمدهاي نفتي طي دهه هاي 
اخير بوده است. بنابراين، دولت ها هيچ يك مشكل 
پولي نداشته اند، بلكه آنها فاقد قدرت مديريت مالي 
هزينه هاي خود بوده اند و در هر ش��رايطي، كسري 
بودجه به بار آورده اند. در اين حال، هر گونه افزايش 
قدرت مالي دولت از س��اير منابع غير نفتي از جمله 

ماليات ها، نه تنها منجر به كاهش كس��ري بودجه 
نخواهد ش��د كه كفه هزينه هاي بودجه را سنگين 
مي كن��د و پيامد آن چيزي جز بي خاصيت ش��دن 
»ماليات«ه��ا نخواهد بود. پس اول دولت بايد خود 
به انضباط مالي تن در دهد و سپس مردم را به اين 
مسير وارد كند. اشكال دوم اما نامشخصي »مالك« 
لوكس بودن اس��ت. ممكن است خانه اي متروك و 
نيمه مخروبه كه از زمين گسترده اي بهره مند باشد، 
قيمتي باالتر از 15 ميليارد تومان داش��ته باشد، اما 
به طور قطع لوكس نيست. يا برعكس، ممكن است، 
آپارتماني مدرن و هوش��مند ام��ا در متراژي كمتر 
از 200 متر مربع مس��احت وجود داشته باشد و به 
همين دلي��ل، قيمت آن كمتر از 15 ميليارد تومان 

باشد، اما مشمول ماليات لوكس نشيني نشود.

  2 اشكال غير عمده
افزون بر اين، ماليات س��تاني از لوكس ها دو اشكال 
ديگر نيز دارند. اول اينكه شناسايي خانه هاي لوكس 
حتي با مالك ارزش ريالي 10 يا 15 ميليارد توماني 
دشوار است، همانطور كه شناسايي خانه هاي خالي 
دشوار است. از نظر تئوري، اين كار مستلزم تعيين 
قيمت كليه خانه هاي شهر و پس از آن، جداكردن 

دانه درشت ها است.
اي��ن مس��اله از آنجا ك��ه هر س��ال يا هر م��اه، به 
دليل ش��رايط تورمي، قيمت ها در نوسان است، از 
اهميت بيشتري برخوردار است. بايد مكانيسمي با 
نيروهاي پرتعداد وجود داشته باشد كه اين خانه ها 
را شناس��ايي كنند. ام��ا بي گمان، انج��ام اين كار 
مس��تلزم صرف هزينه گزاف از س��وي دولت است. 
آن هم در حالي كه يكي از اش��كاالت ديگر اين نوع 
ماليات ستاني، مقدار اندك مالياتي است كه دولت 
كسب مي كند! چه آنكه تعداد امالك داراي ارزش 
بيش از 15 ميليارد تومان در كش��ور اندك است و 
نرخ ماليات »دو در هزار« نيز رقم هاي قابل توجهي 

را در مجموع به خزانه دولت روانه نمي كند.
 

  ماليات »دو در هزار« براي همه
به گ��زارش مه��ر، وزارت امور اقتص��ادي و دارايي در 
اجراي حكم مندرج در بند »ق« تبصره 6 ماده واحده 
قانون بودجه سال 1۴01 كل كشور در خصوص نحوه 
محاس��به عوارض و ماليات واحدهاي مسكوني و باغ 
ويالهاي گران قيمت، نس��بت به تهي��ه و ارايه پيش 

نويس آيين نامه اجرايي اين بند از قانون جهت طرح و 
تصويب در هيات وزيران اقدام كرده است. مطابق بند 
»ق« تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه س��ال 1۴01 
كل كشور، در س��ال 1۴01 واحدهاي مسكوني و باغ 
ويالهايي كه ارزش آنها با احتساب عرصه و اعيان بيش 
از 150 ميليارد ريال باشد، مازاد بر اين مبلغ مشمول 

ماليات به ميزان »دو در هزار« مي شوند.
اين ماليات برعهده شخصي است كه در ابتداي سال 
1۴01 مال��ك واحدهاي مس��كوني و ب��اغ ويالهاي 

مذكور باشد.
همچني��ن به موج��ب اين بن��د از قانون، س��ازمان 
امور مالياتي كش��ور مكلف ش��ده نس��بت به تعيين 
دارايي ه��اي مش��مول و ارزش به قيم��ت روز آنها از 
طريق اطالع��ات مالكيت امالك در ح��وزه اماكن را 
كه توس��ط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت و 
معدن و تجارت، س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
و شهرداري ها در اختيارش قرار مي گيرد، حداكثر تا 
پايان خرداد ماه سال 1۴01 اقدام كند و مراتب را به نحو 

مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند.

  مهلت پرداخت ماليات تا پايان بهمن 
همه اشخاص حقيقي و حقوقي نيز مكلفند با رعايت 
قوانين مالياتي، ماليات س��االنه مرب��وط به هريك از 
واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي تحت تملك خود 
و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه س��ال 

1۴01 پرداخت كنند.

   منع نقل و انتقال و اجاره 
قبل از پرداخت ماليات

ثبت نقل و انتقال امالكي كه به موجب اين بند براي 
آنها ماليات وضع شده، قبل از پرداخت بدهي مالياتي 
مورد انتقال ش��امل ماليات ب��ر دارايي، نقل و انتقال 
قطعي و اجاره ممنوع است و متخلف از حكم اين جز 
در پرداخت ماليات متعلقه مسووليت تضامني دارد. 
وزارت ام��ور اقتصادي و دارايي در اجراي حكم اخير 
بند ياد ش��ده، با هدف افزاي��ش درآمدهاي مالياتي 
دولت و حركت در جهت گس��ترش عدالت مالياتي، 
توزيع ثروت و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي 
به عنوان منبع درآمدي پر ريسك در شرايط فعلي، 
نسبت به تهيه و ارايه پيش نويس آيين نامه اجرايي 
مربوط را جهت س��ير مراحل بررس��ي و تصويب در 
هيات وزيران، اقدام كرده اس��ت. شايان ذكر است، 

پيشنهاد ياد ش��ده هم اكنون در كميسيون اقتصاد 
دولت مراحل بررسي كارشناسي را سپري مي كند.

  ماليات خانه هاي لوكس 
در ۱۴۰۰ چقدر بود؟

ماليات بر خانه هاي لوكس براي سومين سال متوالي 
است كه در بودجه هاي سنواتي وارد مي شود. اولين بار 
در قانون بودجه س��ال 13۹۹ بود ك��ه تبصره اي در 
خصوص ماليات بر خانه ه��اي گران قيمت در قانون 
بودجه همان سال لحاظ شد اما وزارت اقتصاد دولت 
دوازدهم هيچگاه آيين نامه اجرايي مربوطه را تدوين 
نكرد. ميزان درآمد مالياتي خانه هاي لوكس در سال 
13۹۹ تقريبًا نزديك به صفر بود؛ ديوان محاس��بات 
كشور نيز در گزارش تفريغ بودجه 13۹۹، از صفر بودن 
درآمد ماليات بر خانه هاي لوكس و عدم اجراي قانون 
مربوطه در همان س��ال خبر داد. در سال گذشته نيز 
در قانون بودج��ه 1۴00، ماليات بر خانه هاي لوكس 
ديده ش��ده بود اما دولت دوازدهم از تهيه آيين نامه 
اجرايي آن خ��ودداري كرد تا اينك��ه وزارت اقتصاد 
دولت س��يزدهم بالفاصله در نخس��تين ماه فعاليت 
خود، آيين نامه اجرايي اين قانون را تدوين، در هيات 
دولت تصويب و براي اجرا ابالغ كرد. بر اساس آيين نامه 
اجرايي بند »خ« تبصره 6 قانون بودجه 1۴00 مصوب 
۷ مهر ماه 1۴00 در هيات دولت سيزدهم، واحدهاي 
مسكوني )شامل كليه ساختمان ها اعم از مستغالت، 
آپارتمان و ويال( و باغ ويالهاي گران قيمت با احتساب 
عرصه و اعي��ان متعلق به كليه اش��خاص حقيقي و 
حقوقي و افراد تحت تكفل آنها، با ارزش روز بيش��تر 
از 10 ميليارد تومان و همچنين باغ ويال )اماكني كه 
مطابق جواز صادره به عنوان باغ شناخته شده و توسط 
شهرداري ها و دهياري ها حسب مورد پروانه ساخت 

ويال براي آن صادر ش��ده است( دارايي هاي مشمول 
اين آيين نامه بودند. نرخ ماليات ساالنه دارايي هاي 
مش��مول آيين نامه فوق با احتساب عرصه و اعيان 
براي دارايي ه��اي: با ارزش روز از 10 تا 15 ميليارد 
تومان نسبت به مازاد 10 ميليارد تومان معادل يك 
دهم درصد، از 15 تا 25 ميليارد تومان نس��بت به 
م��ازاد 15 ميليارد تومان مع��ادل 2 دهم درصد، از 
25 تا ۴0 ميليارد تومان نسبت به مازاد 25 ميليارد 
توم��ان معادل 3 دهم درص��د، از ۴0 تا 60 ميليارد 
تومان نس��بت به مازاد ۴0 ميليارد تومان معادل ۴ 
دهم درصد، و نس��بت به م��ازاد 60 ميليارد تومان 

معادل نيم درصد تعيين شد.

  كارشناسان اقتصادي: ولي ابزار اجرا ندارد
به گفته برخي كارشناسان اقتصادي، احتمااًل همين 
ديدگاه وزير اقتصاد نسبت به نبود ضمانت اجرايي اين 
قانون سبب شده تا در پيش نويس آيين نامه اجرايي 
قانون ماليات بر خانه هاي لوكس، الزام س��ازمان امور 
مالياتي به اطالع رساني ماليات متعلقه به مالكان اين 
خانه ها براي نخستين بار قيد شده است. هر چند كه به 
نظر مي رسد اطالع رساني صرف، كفايت نداشته باشد. 
به گفته اين كارشناسان، مي بايست در قانون مذكور كه 
اتفاقًا پايه مالياتي مناسبي است، مواردي براي ضمانت 
اجرا مانند عدم تمدي��د مجوزهاي فعاليت اقتصادي 
مالكان واحدهاي لوكس يا مواردي مشابه اينكه سبب 
مي ش��ود ماليات بر خانه هاي لوكس مش��ابه ماليات 
بر عملكرد س��االنه مش��اغل، داراي ضمانت اجرايي 
 شود، لحاظ شود. با اين حال اخذ ماليات از واحدهاي 
گران قيم��ت را بس��ياري از كارشناس��ان اقتصادي 
مي پسندند و حتي برخي ديگر نسبت به پايين بودن 

رقم آن در آيين نامه هاي سال گذشته انتقاد داشتند.

ايرانشهر

يك هشتم متقاضيان
 نهضت مسكن پول دادند

جديدترين آمار ارايه ش��ده حاكي از آن اس��ت كه از 2 
ميليون و 300 هزار متقاضي واجد شرايط طرح نهضت 
ملي مسكن حدود يك هش��تم افراد آورده اوليه خود را 
واريز كرده اند. به گزارش ايسنا، همچنان مثل گذشته 
تناس��بي بين متقاضيان واجد ش��رايط با ميزان آورده 
وجود ندارد. بر اساس آخرين آماري كه بانك مسكن ارايه 
داده تاكنون 2۸1 هزار نفر به حساب خود در اين طرح 
پول واريز كرده اند، در حالي كه تعداد افراد تاييد ش��ده 
2 ميليون و 300 هزار نفر است؛ يعني فقط يك هشتم 
متقاضيان موثر، آورده اوليه خود را واريز كرده اند. بر اين 
اساس بيم آن مي رود كه تعلل متقاضيان در واريز آورده، 
پروژه را با تورم هاي آتي مواجه و به سرنوشت مسكن مهر 
دچار كند. روند احداث واحدهاي نهضت ملي مسكن 
به اين شكل است كه پس از تاييد متقاضيان و تكميل 
پرونده آنها پروژه ش��ان مشخص و براي واريز وجه اوليه 
به بانك معرفي مي شوند. پرداخت آورده در چهار مرحله 
انجام مي شود. يك مرحله موقع ثبت نام است. مرحله 
دوم بعد از فونداس��يون، مرحله س��وم بعد از اسكلت و 
سفت كاري و مرحله آخر آورده هم در زمان نازك كاري 
توسط متقاضيان پرداخت مي شود. تسهيالت واحدها 
نيز در سه مرحله پرداخت مي شود. مرحله اول در زمان 
فونداسيون، مرحله دوم در زمان اسكلت و  سفت كاري و 
مرحله سوم حين نازك كاري است. در واقع متقاضيان يك 
مرحله پيش پرداخت دارند كه در تسهيالت نيست.بنا 
به گفته محمود محموزاده، معاون وزير راه و شهرسازي، 
هيچ س��ازنده اي اجازه ندارد بيش از آنچه تعيين شده 
از متقاضيان وجهي دريافت كند. پ��ول را بدون قاعده 
نمي توانند بگيرند بلكه صرفا با پيش��رفت پروژه منابع 
تزريق مي شود. اگر غير از اين عمل مي شود متقاضيان به 
ما اعالم كنند. درخصوص آخرين وضعيت تامين مالي 
پروژه هاي نهضت ملي مسكن، محمود شايان، مديرعامل 
بانك مسكن اعالم كرده است: در مجموع 16 هزار و23۸ 
ميليارد تومان به حساب سازندگان واريز شده است كه از 
اين ميزان ۸۸00 ميليارد تومان از محل آورده متقاضيان 
و ۷۴3۸ ميليارد تومان از محل تس��هيالت است. وي 
تصريح كرد: تاكنون۴۷۴ هزار و 1۴نفر متقاضي طرح 
نهضت ملي مسكن در بانك افتتاح حساب كرده اند كه 
از اين ميزان 2۸1 هزار و ۴03 نفر آورده خود را به حساب 
طرح نهضت ملي مسكن واريز كرده اند. مديرعامل بانك 
مسكن به پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي گفت: 
جمع آورده متقاضيان طرح نهضت ملي مسكن 16 هزار 
و 200 ميليارد تومان است كه از جمع آورده متقاضيان 
تاكنون ۸ هزار و ۸00 ميلياردتومان به حساب سازندگان 
واريز شده و مابقي نيز نزد بانك است تا بنا به درخواست 
دستگاه هاي متولي به سازندگان پرداخت شود. از محل 
تسهيالت نيز تاكنون ۷ هزار و ۴3۸ ميلياردتومان 

به حساب سازندگان پرداخت شده است.

آيين نامه اجرايي قانون ماليات بر خانه هاي لوكس به هيات دولت ارايه شد

2  تغيير در ماليات خانه هاي لوكس

5  سه شنبه 17 خرداد 1401    7 ذي القعده 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Jun 7. 2022  2232  راهوشهرسازي

امي�ن ابراهيم�ی مدیرعام�ل ش�رکت فوالد 
خوزستان و هيات همراه از شرکت ایده پردازان 
صنعت فوالد بازدید کردند.  به گزارش خبرنگار 
روابط عمومی، بازدید یادش�ده با حضور امين 
ابراهيمی مدیرعامل، محمد نيکوکار قائم مقام 
مدیرعامل در حوزه بهره برداری، عباس�علی 
تقوی معاون منابع انس�انی و ام�ور اجتماعی 
و هيات هم�راه و با اس�تقبال ابراهيم دادرس 
مدیرعام�ل ش�رکت ایده پ�ردازان صنع�ت 
ف�والد و جمع�ی از مس�ووالن ای�ن ش�رکت، 
۱۱ خردادم�اه ۱۴۰۱ انجام ش�د. همچنين این 
بازدید با هدف بررس�ی عملکرد فعاليت های 
ش�رکت ایده پ�ردازان صنعت ف�والد و تقدیر 
بابت کمک رسانی به حادثه  دیدگان ساختمان 

متروپل آبادان انجام ش�د. مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزس�تان اظه�ار داش�ت: تالش های 
مدیرعام�ل و مجموع�ه کارکن�ان ش�رکت 
ایده پردازان صنعت فوالد در کمک رس�انی به 
حادثه دیدگان ساختمان متروپل آبادان قابل 
تقدیر اس�ت. ابراهيمی گفت: برای یک تغيير 
باید یک تحول انجام گيرد. همان طور که از نام 
شرکت ایده پردازان صنعت فوالد پيداست، این 
مجموعه باید ایده، نظر و پيشنهادهای جدید 
ارائه و اجرایی نماید. وی تصریح كرد: شرکت 
ایده پ�ردازان می توان�د با دراختيار داش�تن 
پروژه های جدید در اس�تان، س�بد درآمدی 
خود را با افزایش ۶۰درصدی در آمدها و کاهش 
۴۰درصدی هزینه  ه�ا افزایش ده�د.  در این 

نشس�ت محمد نيکوکار قائم مقام مدیرعامل 
فوالد خوزستان با تشکر از زحمات مسووالن 
ش�رکت ایده پردازان گفت: تالش مدیرعامل 
و کارکنان این ش�رکت در سرعت بخش�ی به 
انج�ام پروژه ها قابل تقدیر اس�ت. وی افزود: 
موارد قابل بهبود یادش�ده از سوی مسووالن 
شرکت ایده پردازان در این نشست با برگزاری 
جلسات متعدد و پيگيری، قابل برطرف شدن 
می باشد. عباسعلی تقوی معاون منابع انسانی 
و امور اجتماعی نيز در این جلسه گفت: تالش 
داریم با افزایش و اختصاص فضای جدید برای 
آشپزخانه در آینده، مشکالت در این خصوص 
رفع ش�ود. وی اف�زود: برای بهب�ود وضعيت 
ایاب و ذهاب نيز با برنامه ریزی دقيق و نظارت 

بيشتر باید به س�مت بهبود حرکت کنيم. این 
گزارش حاکی اس�ت در این نشس�ت ابراهيم 
دادرس مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت 

ف�والد و مدی�ران زیر مجموع�ه گزارش�ی از 
فعاليت ه�ای بخش ه�ای خ�ود ارائه ك�رده و 
مش�کالت، پيش�نهادات و راهکاره�ا مطرح 

گردید. همچنين مدیرعامل فوالدخوزس�تان 
در راستای رفع مشکالت مطرح شده، دستور 

پيگيری صادر نمود.

امين ابراهيمی مدیرعامل فوالدخوزستان با عرض 
تس�ليت و ابراز همدردی با حادثه دیدگان آبادان، 
هدف از جلس�ه را افزایش مشارکت برای رسيدن 
به هدف بزرگ و پایش وضعيت بازار و کس�ب و کار 
و صنع�ت فوالد اع�الم کرد و افزود: خوش�بختانه 
در حوزه های مختل�ف: فروش، ص�ادرات و توليد 
رکورده�ای خيره کننده ای بر جای گذاش�تيم. در 
س�ال جاری هزینه ه�ای توليد  ده ه�زار ميليارد 
تومان نسبت به سال گذشته  افزایش داشته است 
و حاشيه س�ود ش�رکت را با چالش مواجه ساخته 
است.  ابراهيمی اشاره ای به چالش های سال جاری 
داشت و گفت: در بخش معدن و تامين سنگ آهن 

با چالش روبه رو هستيم. سه و سه  دهم ميليارد تن 
ذخایر س�نگ آهن داریم که با در نظر گرفتن روند 
توليد ش�رکت های مختلف، نهایت تا سيزده سال 
آینده تامين کننده   نياز فوالد س�ازان باشد. انرژی 
برق چالش دیگر است. س�ال گذشته ۶۰۰ هزار تن 
توليد به واسطه محدودیت های برقی از دست دادیم. 
پيش بينی امسال ۴۴۰ هزار تن است. گاز که زمانی 
مزیت توليد فوالد بود در سال های اخير به چالش 
تبدیل شده است. چالش چهارم  هم وضع عوارض 
صادراتی است که صنعت فوالد را غافلگير کرد.  وی 
در ادامه اظهار داشت: در حالی که به واسطه جنگ 
اوکراین ش�رایط برای جایگزینی توليدکنندگان 

کشور و جبران کسری فوالد در بازارهای جهانی مهيا 
بود، وضع عوارض صادراتی همه چيز را تحت الشعاع 
قرار داد و نه تنها ب�ه افزایش ميزان صادرات منجر 
ش�د، بلکه بخش�ی از بازار ایران هم سهم روسيه 
ش�د. ابراهيمی با بيان این جمله که تغيير بهبود به 
اصالحات کمی منجر می شود، افزود: تحول به تغيير 
بزرگ در س�ازمان می انجامد. با توجه به چالش ها 
و درنظر گرفتن صنعت فوالد و اتفاقات پنج س�ال 
آینده، باید نگرش مدیران تغيير یابد. برای دستيابی 
به بلوغ فرآیندی، می بایست فناوری، به روزرسانی 
تجهيزات و تنوع در محص�والت را دنبال کنيم. از 
معاونت منابع انس�انی و امور اجتماعی می خواهم 
برای توسعه کسب و کار، یک بسته آموزشی برای 
کارکنان به منظور تغيير نگرش و حرکت به سمت 
انقالب صنعت چهارم در نظ�ر بگيرند. مدیرعامل 
فوالد خوزستان در پایان گفت: ایجاد ساختار برای 
گام برداشتن در مسير انقالب صنعتی چهارم را به 
دور از شعارزدگی دنبال می کنيم. اگر می خواهيم 
کسب و کارمان تداوم داشته باشد باید تغيير نگرش 
داش�ته باش�يم. یکی از چالش ه�ای به حق منابع 
انسانی مشکالت معيشتی بود که با پرداخت جبران 
معيشتی مناسب پاس�خ داده شد. وظيفه مدیران 
صيانت از نيروی انس�انی است، چراکه بزرگ ترین 
سرمایه سازمان است. از مدیران انتظار می رود نتایج 
نظرس�نجی را مورد پایش قرار دهند و با کارکنان 
ارتباط مس�تقيم بگيرند و نظام تشویقی را مبنای 

کار قرار دهند.

تولي��د پایدار و با کيفي��ت جهانی با در نظر گرفتن 
مولفه های زیس�ت محيطی، راهبرد اصلی شرکت 
فوالد خوزس���تان به ش�مار می آید. پروژه های 
ف�والد خوزس�تان در چارچوب طرح ه�ای اصلی 
ش��رکت با اهداف: پایداری توليد، بهينه س��ازی، 
افزای��ش ظرفي��ت، عمومی و پشتيبانی )زیست 
محيطی، مس�ووليت های اجتماعی، لجستيک و 
سازه( اجرا می شوند. در سال های اخير شرکت فوالد 
خوزستان به منظور کاهش غبار صنعتی و سالم سازی 
محيط زیس�ت، پروژه های مختلفی را در راس�تای 
اهداف راهبردی تعریف و اجرا نموده است؛ از جمله 
این پروژه ها، اجرای موفقيت آميز پروژه ی غبارگير 
جدید ۰۴-۲۰ اس�ت. کاهش قابل مالحظه غبار در 
قسمت حمل مواد ش��رکت فوالد خوزستان از نتایج 
قابل توجه این پروژه است.در ادامه مصاحبه خبرنگار 
روابط عمومی فوالد خوزستان با مهدی زارعی مدیر 

پروژه های زیست محيطی را می خوانيد.
   در ابتدا در مورد مشخصات اين پروژه توضيح 

دهيد ؟
پروژه غبارگير جدید ۰۴-۲۰ حمل مواد فوالد سازی، 
ب�ه منظور جم�ع آوری غب�ار از محل ری�زش آهن 
اس�فنجی در نوار نقاله های برج ه�ای ۱5۹ و ۲۰-۰۲ 
)س�يلوی ۲۰۰۰ متر مکعبی آهن اسفنجی( تعریف 
شده است. این پروژه با هزینه ی ۱۳ ميليارد تومان و 
۳۲۰۰۰۰ یورو به م��دت ۳۰ ماه تعریف و کار طراحی، 
تامين و نصب آن به ش��رکت نوآوران صنعت سبز 
واگذار ش�د. محدوده کاری این پروژه، احداث یک 

مجموعه غبارزدایی ش�امل س�ازه غبارگير و یک 
دستگاه غبارگير تر به ظرفيت تقریبی ۳۶۰۰۰ نرمال 
متر مکع�ب در س�اعت و اجرای ش�بکه داکتينگ 
از مب�ادی توليد غب�ار در محل های ری�زش مواد و 

شوت های خروجی است.
    در مورد ويژگی های اين پروژه  توضيح دهيد؟
 در این پ�روژه از فناوری ش�رکت TREMA آلمان 
اس�تفاده ش�ده و دارای ۸۰ تن س�ازه فلزی، 5۰ تن 
تجهيزات مکاني�ک، ۱۲۰۰ متر پایپينگ و ۹۰۰۰ متر 
کابل کشی است. از ۲۲ نقطه مکش مشخص شده، 
غبارگيری انجام می ش�ود و اجرای پ�روژه به دليل 

کمبود فضا تنها در ۳۰۰ متر مربع اجرا شده است.

نحوه کار غبارگير به صورتی است که غبار جمع آوری 
شده از نقاط مکش، ابتدا وارد سيکلون شده و یک 
غبارگيری مقدماتی )بيشتر ذرات بزرگ تر( انجام 
شده و غبار جمع آوری شده به محفظه زیر سيکلون 
انتقال داده می شود. بعد از آن با یک شوت آکاردئونی 

به کاميون تخليه می شود. 
پس از غبارگيری مقدماتی، غبار وارد ونتوری شده 
و به همراه تزریق آب به آن به  صورت لجن درآمده و 
سپس وارد سپریتور شده و غبارگيری تکميلی انجام 
می شود. در نتيجه   این فرآیند هوای پاک از استاک 
خارج خواهد ش�د. لج�ن توليد ش�ده را پمپ های 
تصفيه خانه به پساب صنعتی می ریزند. جهت انجام 
عمليات غبارگيری، فن با ظرفيت ۴۴۰۰۰ متر مکعب 
در س�اعت و هد ۱۴۶ ميلی بار استفاده شده که این 
فن توس�ط یک موتور با توان ۳۱5 کيلو واتی تغذیه 
می شود. تغذیه آب اس�کرابر با استفاده از یک خط 
لوله ۶ اینچ با حجم ۷۲ مترمکعب بر س�اعت انجام 
شده و آب برگشتی )لجن( نيز با یک خط ۴ اینچ لوله 

پلی اتيلن منتقل می شود.
   و سخن پايانی؟ 

 در پای�ان از حمایت ه�ای مدیرعام�ل، مع�اون 
برنامه ریزی و اج�رای پروژه ها، همکاری مجموعه 
مدیریت بخش فوالدسازی، مدیریت زیست محيطی 
و تالش های تيم پروژه پيمانکار، مش�اور و کارفرما 
تش�کر و قدردانی نموده و اميدوارم با تکميل سایر 
پروژه های زیس�ت محيطی ش�اهد موفقيت های 

روزافزون شرکت فوالدخوزستان باشيم.

بازديد مديرعامل شرکت فوالد خوزستان و هيات همراه از شرکت ايده پردازان صنعت فوالد

به منظور کاهش غبار صنعتی و حفظ محيط زيستمديرعامل در جلسه هم انديشی تيم رهبری گروه فوالد خوزستان:

امين ابراهيمی، مديرعامل شرکت فوالد خوزستان و هيات 
همراه از شرکت ايده پردازان صنعت فوالد بازديد کردند 

پروژه غبارگير ۰۴-2۰ حمل مواد با موفقيت در فوالد خوزستان اجرا شددر حوزه های مختلف رکوردهای خيره  کننده ای بر جای گذاشتيم   



بزرگ تري��ن ارز ديجيت��ال بازار يعن��ي بيت كوين 
سرانجام پس از ثبت يك كندل صعودي در نمودار 
هفتگي خود، طوالني ترين رون��د نزولي خود را به 
پايان رس��اند و بنابراين دهمين كندل قرمز پياپي 
خود را ثبت نكرد. پادشاه ارزهاي ديجيتال توانست 
در يك شبانه روز ۵.۸ درصد رش��د كرده و تا بهاي 

۳۱,۳۹۰ دالر هم رشد كند. 
برخي از كارشناس��ان انتظار دارند بيت كوين از نقطه 
كنوني حركتي جهت دار را به س��مت ب��اال يا پايين 
محدوده نوساني چند هفته اخير آغاز كند. در نمايه اي 
كوتاه مدت نش��انه هايي از جهش ديده مي ش��ود و از 
طرفي برخي تحليلگران مي گويند ش��انس سقوط 

قيمت از احتمال جهش آن بيشتر است.
بيت كوين اين هفته را در محدوده اي به پايان رساند كه 
در يك ماه گذشته نيز همان جا نوسان مي كرد. قيمت 
بيت كوين از روز جمعه شروع به افزايش كرده و به باالي 

۳۱ هزار دالر هم رسيد.
  بيت كوين از اوايل ماه مه )ارديبهشت( بسته به اخبار 
و رويدادهاي ه��ر روز، گاهي باالتر و گاهي پايين تر از 
محدوده ۳۰,۰۰۰ دالر در نوسان بوده است و مي توان 
گفت اين فرازونش��يب ها تا حد زي��ادي تحت تأثير 
احساسات س��رمايه گذاران مضطرب بازار نسبت به 
مسير تورم و اقتصاد جهاني بوده است. جو ديپاسكواله، 
مديرعامل صن��دوق بيت بول كه در ح��وزه ارزهاي 
ديجيتال فعال اس��ت، مي گويد: »تا زماني كه قيمت 
بيت كوين به طور كامل از مح��دوده بين ۳۱,۰۰۰ تا 
۳2,۰۰۰ دالر عبور نكند، روند بازار همچنان ضعيف 
باقي خواهد ماند. البته زير س��طح ۳۰,۰۰۰ دالر هم 
شاهد فعاليت خريداران هستيم كه بازار را تا به اينجاي 

كار سرپا نگه داشته است.«
 اتريوم، دومين ارز ديجيتال بزرگ بازار، مدتي اس��ت 
كه جايي باالتر از ۱,۸۰۰ دالر نوس��ان مي كند و مثل 
دو هفته گذشته همچنان زير 2,۰۰۰ دالر قرار دارد. 
ساير ارزهاي ديجيتال نيز در اين مدت نوسان زيادي 
را تجربه نكرده اند و ميان آنها كاردانو، س��والنا و چين 
لينك به ترتيب با ۹.۷، ۹.۵ و ۸.۳ درصد رشد، بهترين 
عملكرد را داشته اند. ضمن اينكه طبق معمول حجم 
معامالت در ابتداي هفته )ش��نبه و يكشنبه( چندان 

قابل توجه نبوده است. 
ثابت ماندن قيمت ارزهاي ديجيتال در ابتداي هفته 
جاري تا حدي متفاوت از وضعيت بازار جهاني سهام 
بود. براي مثال، روز جمعه شاخص بورسي نزدك كه 

بيشتر بر س��هام شركت هاي فعال در حوزه فناوري 
 »S&P۵۰۰« متمركز است، 2.۴ درصد و شاخص
نيز ۱.۶ درصد سقوط كرد. ارزهاي ديجيتال و بازار 
جهاني سهام در چند ماه گذشته هم بستگي زيادي 
با يكديگر داش��ته اند. گزارش ماه مه )ارديبهشت( 
وضعيت بازار كار در اياالت متحده امريكا كه جمعه 
هفته گذشته منتشر ش��د، نشان مي دهد كه در اين 
مدت ۳۹۰,۰۰۰ شغل جديد در بخش غيركشاورزي 
ايجاد شده است كه هم از حد انتظار بهتر است و هم 
نشان مي دهد كه اقتصاد اين كشور همچنان با شرايط 
بحراني فاصله دارد. تحليل گران پيش تر هشدار داده 
بودند كه تصميم بانك مركزي امريكا براي افزايش 
نرخ به��ره بانكي، مي توان��د اقتصاد امري��كا را وارد 
 ARK« ركود كند. در همين حال، صندوق بورسي
Innovation« موسسه آرك اينوست كه كتي وود، 
يكي از طرفداران بزرگ بيت كوين و ارزهاي ديجيتال 
مديرعامل آن است، از هفته دوم ماه مه )ارديبهشت( 

تاكنون ۱۵ درصد بازدهي داشته است. 

   سرمايه گذاران همچنان 
ديدگاهي نزولي  نسبت به بازار دارند

سقوط هفته گذشته ش��اخص ترس و طمع ارزهاي 
ديجيتال نشان مي دهد كه سرمايه گذاران همچنان 
ديدگاهي نزولي نس��بت به بازار دارن��د و مديرعامل 
صندوق بيت بول نيز معتقد است كه احتمال سقوط 
بيت كوين از نقطه فعلي از ش��انس آن براي جهش به 

سطوح باالتر، بيشتر است.
 ديپاس��كواله مي گويد: »نتظار داريم در هفته هاي 
پيش رو ش��اهد حركات جهت دار قيمت باش��يم؛ 
يعني بيت كوين احتمااًل در ادامه از محدوده فعلي 
خود به س��مت پايين يا باال خارج مي ش��ود. ضمن 
اينكه در حال حاضر احتمال س��قوط قيمت به زير 
اين محدوده بيش��تر از جهش آن به س��طوح باالتر 
است. براي كوتاه مدت همچنان اين احتمال وجود 
دارد كه بيت كوين جايي باالت��ر از ناحيه حمايتي 
بين 2۰,۰۰۰ تا 2۵,۰۰۰ دالر در نوس��ان باش��د. 
ضمن اينك��ه ميانگين متح��رك 2۰۰ هفته اي در 
22,۱۷۹ دالر نيز يك��ي ديگر از حمايت هاي پيش 
روي بيت كوين محس��وب مي ش��ود. آن طور كه از 
وضعيت ش��اخص ترتيبي تام ديمارك پيداس��ت، 
بازار بيت كوين اكنون منتظر يك سيگنال صعودي 
براي تغيير روند است كه انتظار مي رود در دو هفته 

پيش رو خود را نشان دهد.اين اتفاق مي تواند راه را 
براي جهش قيمت در كوتاه مدت باز كند و س��قوط 
به سطوح پايين تر را با تأخير بيندازد. هش احتمالي 
قيمت مي تواند زودگذر باش��د و از طرفي سقوط به 
حمايت ۱۷,۶۷۳ دالري نيز احتمااًل زمينه را براي 
خروج بخشي از سرمايه گذاران فراهم خواهد كرد.

   ۳ دليل براي سقوط ۲۵ درصدي اتريوم
 در يك ماه آينده

اين در حالي اس��ت كه عوامل فاندامنتال، تكنيكال و 
درون زنجيره اي مرتبط با اتريوم عمدتًا نشان از كاهش 
احتمالي قيمت اين ارز ديجيتال در هفته هاي پيش رو 
دارند. آن طور كه از الگوهاي نموداري پيداست، هدف 
بعدي اتريوم مي تواند 2۵ درصد پايين تر از س��طوح 

فعلي باشد.
 اتريوم بيش از نيمي از ارزش دالري خود را در س��ال 
2۰22 از دس��ت داده اس��ت. اين ارز ديجيتال ارزش 
خود در براب��ر بيت كوين را ه��م از دس��ت داده و در 
حال حاضر به داليل مختلفي زير مح��دوده 2,۰۰۰ 
دالر باقي مانده اس��ت. عالوه بر اين، داده هاي موجود 
نشان مي دهند كه قيمت اتريوم در ماه ژوئن )خرداد( 
ممكن اس��ت به خاطر عوامل ديگري، بيش از پيش 
كاهش يابد. گزارش هاي كوين ش��ير در ۳۱ مه )۱۰ 
خرداد( نشان مي دهد كه سرمايه گذاران بازار ارزهاي 
ديجيتال در س��ال 2۰22 حدود 2۵۰ ميليون دالر را 

از صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر اتريوم خارج 
كرده اند. اين در حالي است كه خالص جريان ورودي 
و خروجي صندوق هاي مبتن��ي بر ارزهاي ديجيتال 
ديگر مانند اتريوم نبوده اس��ت. براي مثال در س��ال 
2۰22 س��رمايه گذاران حدود ۳۶۹ ميلي��ون دالر را 
به صندوق هاي س��رمايه گذاري مبتني بر بيت كوين 
اضافه كرده اند. در عين ح��ال، صندوق پروتكل هاي 
بالك چين��ي اليه اول س��والنا و كاردان��و كه رقباي 
اتريوم محسوب مي شوند، به ترتيب ۱۰۴ و ۹ ميليون 
دالر سرمايه را به خود جذب كرده اند. تحليلگراني كه 
پيش بيني كرده اند روند اتريوم در آينده صعودي است، 
اكثراً پيش بيني هاي شان را بر اساس رونق بازار ديفاي 
انجام داده ان��د؛ زيرا بالك چين اتري��وم ميزبان اكثر 

برنامه هاي اين بخش است.
 با اين حال، ارزش كل سرمايه قفل شده اتريوم نشان 
مي دهد كه بخش زيادي از استخرهاي ديفاي اتريوم 
با خروج سرمايه مواجه شده اند. گفتني است كه ارزش 
كل سرمايه قفل ش��ده در استخرهاي مذكور در ۹ مه 
 UST ۱۹ خرداد( و تا قبل از س��قوط لونا كالسيك و(
كالس��يك در محدوده ۱۰۰ ميليارد دالر بود. طبق 
گفته هاي ايالن س��ولوت، يكي از سهام داران تاگوس 
كپيتال، ريسك هاي مربوط به وضعيت كالن اقتصاد 
كه از سياست هاي پولي انقباضي بانك مركزي امريكا 
نش��أت مي گيرد و همچنين چشم انداز محتاطانه اي 
كه نس��بت به بخش ديفاي شكل گرفته است، باعث 

مي ش��ود روند اتريوم در ماه ژوئن )خرداد( همچنان 
نزولي باشد. س��ولوت به فايننشال تايمز گفته است: 
»اگر فدرال رزرو به سياست هاي انقباضي خود ادامه 
دهد، جهان همچنان در ركود باشد و مردم همچنان 
مجبور باش��ند ۴.۵ دالر به ازاي هر گالن گاز بپردازند، 
پول كمتري براي سرمايه گذاري در ديفاي يا شركت در 
بازي هاي مبتني بر بالك چين خواهند داشت.« روند 
معامالتي اتريوم در ماه مه )ارديبهشت( نشان مي دهد 
كه قيمت اين ارز ديجيتال احتمااًل در آينده همچنان 
نزولي خواهد ب��ود. همچنين داده هاي وب س��ايت 
كريپتوكوانت نشان مي دهد كه تعداد كل اتريوم هاي 
موجود در صرافي هاي ارز ديجيتال از شروع ماه مه 
)ارديبهشت( ۵۵۰,۴۵۹ واحد افزايش يافته است. بنا 
بر اين داده ها، از زمان آغاز سقوط ناگهاني ِترا، تقريبًا 
۹۵۰ ميلي��ون دالر اتريوم به كيف پول هاي موجود 
در صرافي هاي ارز ديجيتال واريز شده است. معمواًل 
معامله گران زماني توكن هاي خود را وارد صرافي ها 
مي كنند ك��ه مي خواهند آنها را با س��اير دارايي ها 
معامله كنند. در نتيجه، اگر روند نزولي ماه هاي اخير 
موجودي اتريوم صرافي ها تغيير كند و صعودي شود، 

فشار فروش آن احتمااًل افزايش مي يابد.

   هولدرهاي كوتاه مدت بيت كوين 
تسليم شده اند

ياسين المانديرا، تحليل گر ارشد شركت آرك اينوست 
مي گويد كه ظاهراً هولدرهاي كوتاه مدت بيت كوين 
تسليم شده اند. اين تحليلگر در توييتر نوشته شاخص 
MVRV بيت كوين كه نسبت قيمت بازار بيت كوين 
به ارزش واقعي آن را نشان مي دهد، ۳۵ درصد پايين تر 
از سطح برابري قيمت قرار دارد. اين شاخص آخرين 
بار در ژانوي��ه 2۰2۰ و جوالي 2۰2۱ به اين س��طح 
رس��يده بود. گفتني است كه اين تحليل گر مي گويد 
هولدرهاي بلندمدت بيت كوين همچنان دارايي هاي 
خود را حفظ كرده اند. اين در حالي است كه داده هاي 
درون زنجيره اي شركت گلس��نود نشان مي دهد كه 
در حال حاضر تع��داد آدرس هايي ك��ه حداقل يك 
بيت كوين نگه��داري مي كنند ب��ه ۸۴۸,۹۳۹ عدد 
رس��يده و عالوه بر اين تعداد آدرس هايي كه حداقل 
۰.۰۱ بيت كوين دارند نيز با رسيدن به ۱۰.۰۹ ميليون 
مورد توانسته است ركورد جديدي ثبت كند. گفتني 
است شاخص ترس و طمع بيت كوين اكنون با رسيدن 

به عدد ۱۳، همچنان روي ترس شديد قرار دارد.
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گوگل بايد به سياستمدار 
استراليايي غرامت بدهد

دادگاهي در اس��تراليا به گوگل دستور داد ۷۱۵ هزار دالر 
استراليايي )معادل ۵۱۵ هزار دالر امريكا( به يك قانونگذار 
ارشد سابق بپردازد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، دادگاه 
اعالم كرد كمپين بي رحمانه، نژادپرستانه، سواستفاده گرانه 
و افتراآميز يك يوتيوبر سبب شده اين سياستمدار زودهنگام 
از حوزه سياست خارج شود. دادگاه فدرال استراليا طي اين 
پرونده اعالم كرد گوگل )مالك يوتيوب( با ميزباني دو ويدئو 
حمله به معاون نخست وزير ايالت پر جمعيت نيوساوت ولز 
هزاران دالر درآمد داشته است. اين ويدئوها از زمان پست 
در اواخ��ر 2۰2۰ ميالدي تاكنون حدود ۸۰۰ هزار بازديد 
داشته اند. اس��تيو ريرس، قاضي دادگاه در اين باره گفت: 
ويدئوهاي جوردن شانكس، مفسر سياسي، صداقت جان 
باريالرو )قانون گذار( را زير سوال برده و بدون هيچ گواهي به 
او برچسب فاسد زده، او را نژاد پرست خوانده كه هيچكدام 
از اين موارد كمتر از نفرت پراكني نيستند. ريرس در ادامه 
افزود: باريالنو در اكتبر 2۰2۱ سياس��ت را رها كرد 

زيرا از كمپين گوگل و شانكس آسيب ديده بود. 

رايانه كوانتومي جديد
با سرعت خارق العاده ساخته شد

شركت كانادايي »زانادو كوانتوم تكنولوژي« به دستاوردي 
خارق العاده دست يافته و دستگاهي ابداع كرده كه عملكرد 
آن در يك مورد خاص از هر ابررايانه اي در جهان برتر است. 
به گزارش مهر به نقل از اينترستينگ انجينرينگ، زانادو 
در حقيقت يك رايانه كوانتومي به نام بوراليس مهندسي 
كرده كه به يك مزيت كوانتومي دست يافته و نتايج سريعي 
فراهم مي كند كه فراتر از توانايي رايانه هاي فعلي است. 
اين ابزار در حقيقت يك سري اعداد با محدوده احتمال 
مشخص را تنها در ۳۶ ميليونم ثانيه ارايه كرد. براي مقايسه 
بايد اشاره كرد ۹ هزار سال طول مي كشد تا قدرتمندترين 
ابررايانه هاي فعلي جهان چنين فرايندي را تكميل كنند. 
كريستين ويدبروك بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي زانادو 
در اين باره مي گويد: به نظر ما اين دس��تاورد اهميت 
زيادي دارد. به دستاوردهاي مشابه متعددي نياز است تا 
يك رايانه كوانتومي كارآمد براي مشتريان ساخته شود.

جزيياتجديد
دربارهقابليتويرايشتوييت

براي اصالح پست ها
چقدر زمان داريم؟ 

توييتر در حال آماده شدن براي عرضه قابليت ويرايش 
توييت هاست. اين ويژگي اولين بار در روز دروغ اول آوريل 
معرفي شد و بعداً اين شبكه اجتماعي صحت خبر را تاييد 
كرد. حاال جزييات بيشتري درباره چگونه عملكرد قابليت 
ويرايش توييت منتشر شده است. به گزارش توسعه دهنده 
و محققي به نام »نيما اوجي«، توييتر مش��غول كار روي 
تايمري براي ويرايش توييت هاست. اين تايمر كه در پنجره 
ويرايش توييت ديده مي شود، در تصوير حاضر عدد ۳۰ 
دقيقه را نشان مي دهد اما مشخص نيست كه اين عدد به 
عنوان پنجره زماني نهايي براي ويرايش توييت ها در نظر 
گرفته شده يا صرفا محلي براي نمايش زمان است و بعداً با 
يك عدد ديگر جايگزين مي شود. اوجي همچنين دريافته 
كه امكان اليك، ري توييت يا پاسخ دادن به نسخه قديمي 
يك توييت وجود ندارد. توييت قبلي در واقع حالتي شبيه 
يك توييت حذف شده خواهد داشت چون عمال امكان 
تعامل با آن وجود ندارد و فقط براي مشاهده در دسترس 
كاربران خواهد بود. افراد براي تعامل با يك توييت بايد از 
نسخه جديد آن استفاده كنند. پيش تر »جين مانچون 
وانگ« هم دريافته بود كه توييت هاي قبلي حتي با وجود 
ويرايش به شكل پيشين خود باقي خواهند ماند. كاربر با 
ويرايش توييت در حقيقت يك توييت جديد ايجاد 
مي كند و آن را روي توييت قبلي قرار مي دهد، چون 

توييت ويرايش شده حتي ID جديدي دارد. 

بيتكوينباالخرهطوالنيترينروندنزوليهفتگيخودرابهپايانرساند

انتظار جهش يا سقوط؟

 آگهی تجديد مناقصه عمومي يک مرحله اي 
شماره : ۵۲4۳898۵ 

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
شرح مناقصه : عمليات تخليه وپاکسازي وکف روبي انبارهاي کشتي سنگ آهن به ميزان 100 هزار تن

نوع مناقصه : عمومي يک مرحله اي
مدت زمان : 12 ماه

مهلت اعالم آمادگی : تا پايان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1401/03/19 )با ارسال  ايميل به نشانی زير(
داوطلبان شرکت در مناقصه با مراجعه به وبسايت pim.ksc.ir  ، ضمن ثبت نام و درج کليه اطالعات عمومی و تکميلی خود ، مستندات و مدارک 

الزم خود را پيوست نمايند .
دريافت اسناد مناقصه )پس از تائيد کميته ارزيابی تامين کنندگان( از تاريخ  1401/03/24 به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ  500,000 ريال )غير 
قابل استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات / عمليات / خريد 

اسناد تخصصی (
دريافت الکترونيک فايل اسناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس pim.ksc.ir )پس از ورود به سيستم با نام کاربری و رمز عبور / منوی مناقصات/ 

عمليات / اسناد تخصصی (
تاريخ تحويل پيشنهادات : روز دو شنبه مورخ 1401/04/06

تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت / فنی : روز سه شنبه مورخ 1401/04/07
مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 500,000,000 ريال

نوع تضمين :   1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمينی و يا واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
 3( انجام بلوکه مالی از مطالبات شرکت کننده نزد فوالد خوزستان

نشانی شرکت : اهواز - کيلومتر 10 جاده اهواز بندر امام، شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
KO.NARIMANI@KSC.IR : کارشناس: کبری نريمانی                      تلفن: 6435-3213-061           ايميل  

نوبت دوم

روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان

آگهي فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
)مناقصه عمومي و  دو مرحله اي شماره  ۵۳1187۳9(

شركت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد ديزل ژنراتور مورد نياز  خود را به شرح  ذيل و با مشخصات و شرايط كلي مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهاي شركت ملي گاز ايران و مورد تأييد بازرسي فني شركت گاز استان 
خراسان جنوبي از بين سازندگان و يا تأمين كنندگان ذيصالح خريداري نمايد ، بدين منظور از كليه شركتهاي سازنده و يا تأمين كننده كه توانايي تأمين کاالی مذکور و تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار را دارند دعوت مي نمايد 

جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( به شماره فراخوان )2001091444000020( مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
تذكر : هيچ يک از توليد کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی ديگر به عنوان نماينده نبوده ، در غير اينصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود. 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شركت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بيرجند- سايت اداري- بلوار پيامبر اعظم )ص(- ابتداي خيابان شهداي نيروي انتظامي- شركت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه اول- امور 
قراردادها- کدپستی : 9719866838 - تلفن :  32392000-056 ، نمابر قراردادها :  056-32400523

محل تأمين اعتبار پيمان : اعتبارات سرمايه اي )منابع داخلی - طرحهاي غيرعمراني( شركت گاز استان خراسان جنوبی
60 kva 10  و kva موضوع مناقصه : خريد 8 دستگاه ديزل ژنراتور با توان

شرح مختصر موضوع مناقصه : 1- ديزل ژنراتور با توان 10kva  )7 دستگاه ( توان دائم – حداقل قدرتHP 10- سه فازcyl3 -RPM  1500  داراي كانوپي سوپر سايلنت – منبع اگزوز بزرگ-تابلوي برق اتومات و دو دستگاه كنتاكتور 
و يك عدد كليد اتومات و داراي برد PLC – شارژر اتوماتيك- گرم كن الكتريكي آب -  باتري – روغن و ضد يخ اوليه  2-  ديزل ژنراتور با توان 60kva  )1 دستگاه ( توان دائم – حداقل قدرتHP 10- سه فازcyl3 -RPM  1500  داراي 
كانوپي سوپر سايلنت – منبع اگزوز بزرگ-تابلوي برق اتومات و دو دستگاه كنتاكتور و يك عدد كليد اتومات و داراي برد PLC – شارژر اتوماتيك- گرم كن الكتريكي آب -  باتري – روغن و ضد يخ اوليه از طريق سامانه ستاد  به آدرس 

)www.setadiran.ir(
نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار : تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659 ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمين 1,500,000,000 ريال )يک ميليارد و پانصد ميليون ريال( 

شرايط مناقصه گران :
داشتن شخصيت حقوقي و مجوز توليد ، تهيه و يا فروش از مراجع ذيصالح

توانايي ارائه انواع ضمانت نامه بانكي طبق ضوابط كارفرما
داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالي متناسب با قرارداد

توانايی رعايت استانداردهای شرکت ملی گاز ايران
ارائه ايران كد كاال الزامي است.

برنامه زماني مناقصه :
مهلت دريافت اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی کيفی: از تاريخ 1401/03/17 لغايت ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1401/03/23

آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه و اسناد ارزيابی کيفی بر روي سامانه ستاد : ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06
اعالم نتايج ارزيابي كيفي :  1401/04/08

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 1401/04/08 لغايت ساعت 09:30روز شنبه مورخ 1401/04/11
آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه بر روي سامانه ستاد : ساعت 09:30 روز سه شنبه مورخ 1401/04/21

زمان و مكان بازگشايي پاكات الف و ب: ساعت 10:00روز سه شنبه مورخ 1401/04/21- سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي
زمان و مكان بازگشايي پاكات ج : پس از ارزيابی فنی بازرگانی پيشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرايط در تاريخ 1401/04/26 ، در محل سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبي گشايش خواهد يافت. الزم به ذكر 
است تاريخ و مكان اعالم شده جهت گشايش پاکات مالي قطعي نبوده و با توجه به روند ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها امكان تغيير وجود خواهد داشت ، با اين وجود اين شركت نسبت به دعوت از مناقصه گراني كه پيشنهاد فني 

آنها مورد تائيد قرار گيرد به صورت كتبي اقدام خواهد نمود.
با توجه به اينکه کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکات از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد ،  هر يک از 

مناقصه گران جهت دريافت و عودت اسناد مناقصه ، بايستی اسناد را تا آخرين مهلت ذکر شده در آگهی از طريق سامانه ستاد دريافت و يا بارگذاری نمايند . 
مناقصه گران مي بايس�ت اسناد مناقصه را پس از بارگذاري در س�امانه تدارکات الکترونيکی دولت تا قبل از شروع جلسه كميسيون مناقصات بصورت فيزيكي نيز تحويل دبيرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان 

خراسان جنوبي نمايند .
اين آگهي در سايتهاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤيت مي باشد.

نوبت اول

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

شناسه آگهي :1328094  شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان خراسان جنوبي

)سهامي خاص(

»تجديد آگهي ارزيابي كيفي توليد  كنندگان«

ش�رکت پااليش نف�ت امام خمينی )ره( ش�ازند در نظ�ر دارد فراخ�وان ارزيابي كيف�ي جهت برگ�زاري مناقصه عمومي خري�د Antifouling،ب�ه ش�ماره تقاض�ای RNL-0048021-MM و كد 
فراخوان2001092447000059را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه 
جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، 
مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت  گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه تاريخ 1401/03/21مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه 

عمومي پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي و ارسال دعوتنامه از طريق سامانه ستاد برای مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 16:00 روز شنبه تاريخ 1401/03/28

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابي كيفي: ساعت 16:00 روز شنبه تاريخ 1401/04/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 

آدرس:اراك- كيلومتر 20 جاده بروجرد- سه راهي شازند- اداره تداركات كاال- اتاق 118تلفن: 33492833 و 086-33492840

نوبت اول

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند

شماره مجوز: 1430 - 1401
شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 

شازند »سهامي عام«

شناسه آگهي : 1326703 فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي 
RNL-00480۲1-MM شماره

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار )ريال(برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه )ريال(مقدار/تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف

1RNL-0048021-MM Antifouling1,250,000,000-/2525,000,000,000تن/-

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/4۳/00/ف
آگهي  مناقصه عمومي يک مرحله اي )شماره ۵4/م ع/1401 (

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 7700 متر لوله پلی پروپيلن فاضالبی و 8500 عدد اتصاالت )رابط, انشعاب گير, زانو و سيفون, درپوش( و 1100 عدد دريچه منهول در 
سايزهای مختلف از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از طريق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرايط خريداري نمايد. 

مدت تحويل :  از تاريخ انعقاد ق��رارداد به مدت 25 )بيست و پنج( روز تعيين مي گردد. 
 کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پيش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ايي پاکتها از طريق درگاه س�امانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir با شماره فراخوان 2001005186000054 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي, مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 
گواهينامه امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمين ش�رکت در فرآيند ارجاع کار : 1,184,000,000 ريال بصورت يکی از تضامين ذکر ش�ده در آيين نامه تضمين معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه� مورخ 
94/09/22 مي باشد.

مهلت تحويل اسناد مناقصه : پيشنهاد دهندگان مي بايست مدارک الزم را مطابق مندرجات برگ شرايط تا ساعت 10 روز يکشنبه مورخ 1401/04/05 بصورت فايل  PDFدر سامانه 
فوق بارگذاري نمايند.  مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فايل PDF تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و اسناد ارزيابي کيفي, موظف به ارائه آن در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 11 

همان روز به دبيرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز ميباشند.
تاريخ بازگشايي پاکات : ساعت 13 روز يکشنبه مورخ 1401/04/05 خواهد بود.

نحوه دريافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 1401/03/17 تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1401/03/21 از طريق سامانه ستاد به آدرس 
www.setadiran.ir اقدام نمايند. تلفن تماس : 026-32117150  

ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بيشتر به سايت پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نماييد%

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان البرز»سهامي خاص«

شناسه آگهي : 1330665
شرکت آب وفاضالب استان البرز

برابر رای شماره 140160310456000599 مورخ 1401/3/3که در هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه آقای مهدی بزرگ نژاد فرزند رستم به شماره 
ملی 2064830944 نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بنای احداثی به مساحت
157/35متر مربع قس�متی از پالک 23 - اصلی واقع در قريه فرح آباد بخش پنج 

ثبت ساری
لذا ب�ه منظور اطالع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی ميش�ود در 
صورتيکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت اعتراضی داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را مرجع قضايی 
تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
م الف 1330638

تاريخ انتشار نوبت اول :1401/3/17
تاريخ انتشار نوبت دوم :1401/4/1

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری

بهنام سراج پور- مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



تعادل |
هشتمين اجالس مشترك همكاري هاي اقتصادي ايران 
و قطر با حضور تني چند از مقام��ات دولتي و غيردولتي 
ايران و قطر در دوحه قطر برگزار شد. »تشكيل كميته ويژه 
سرمايه گذاري ميان اتاق هاي مشترك ايران و قطر، رفع 
موانع تجار ايراني در مس��ير تبادالت تجاري و همچنين 
تدوين نقشه راه و برنامه عملياتي براي افزايش تعامالت 
تجاري ميان بخش هاي خصوصي دو كشور براي رسيدن به 
حجم مبادالت تجاري بيش از ۲ ميليارد دالر در كوتاه مدت« 
از جمله مواردي بود براي توسعه همكاري هاي دو كشور كه 
در نشست ميان مقامات دو كشور مطرح شد. در همين حال، 
وزير نيرو بازار قطر را بازاري بكر و آماده براي حضور تجار و 
بازرگانان ايراني عنوان كرد و از امضاي سند پشتيباني از 
بخش خصوصي ايراني و قطري با هدف توسعه همكاري هاي 
تجاري بين دو كشور خبر داد. از سوي ديگر، رييس سازمان 
توسعه تجارت هم از راه اندازي مركز تجاري ايران در قطر و 
همچنين آغاز فعاليت رايزن بازرگاني ايران در اين كشور خبر 
داد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع قطر هم در اظهاراتي اعالم 
آمادگي كرد كه در مسير توسعه روابط تجاري دو كشور، از 
بخش خصوصي ايراني و قطري حمايت كند. او همچنين 
تاكيد كرد: مشكالتي كه در مسير تجار ايراني در تبادالت 

تجاري با اين كشور وجود دارد، مرتفع خواهد شد. 

    تحوالت جديد در تجارت با دوحه
بزرگ ترين هيات تجاري ايران شامل تجار و بازرگانان بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي متشكل از ۷۰ شركت به قطر 
سفر كردند. رييس س��ازمان توسعه تجارت ايران با اشاره 
به برنامه هاي اين سازمان در زمينه پشتيباني و حمايت از 
تجار و بازرگانان، از راه اندازي مركز تجاري ايران در قطر و 
همچنين آغاز فعاليت رايزن بازرگاني ايران در اين كشور خبر 
داد.  عليرضا پيمان پاك در اظهاراتي عنوان كرد: در زمينه 
حمل و نقل و يارانه بار، مشوق هاي صادراتي تعيين شده 
و رييس جمهور نيز دستور داده اند بخش عمده اي از اين 
مشوق ها براي تجارت با كشورهاي همسايه اختصاص يابد.

او افزود: در س��ال ج��اري نيز به دنبال اين هس��تيم كه 
مشوق هاي صادراتي را از ابتداي سال مورد استفاده قرار 
دهيم. همچنين صدور بيمه نامه از سوي صندوق ضمانت 
صادرات از ديگر مواردي است كه توسط سازمان توسعه 
تجارت در حال پيگيري است. در ادامه اين نشست علي 
اكبر محرابيان، وزير نيرو با تاكيد بر اينكه بازار قطر، بازاري 
بكر و آماده براي حضور تجار و بازرگانان ايراني اس��ت، از 
امضاي سند پشتيباني از بخش خصوصي ايراني و قطري با 
هدف توسعه همكاري هاي تجاري بين دو كشور خبر داد 
و با بيان اينكه توسعه تجارت با كشورهاي همسايه، يكي از 
مهم ترين استراتژي هاي دولت است، اظهار كرد: در مدت 
استقرار دولت جديد، روابط اقتصادي با كشورهاي همسايه 
۴۵۰ درصد رشد داشته است كه اين رشد در سه ماه اخير 
به ۹۰۰ درصد رسيده است. وزير نيرو تاكيد كرد: ايران و 
قطر روابط سياسي بسيار خوبي دارند و مهم ترين هدف دو 
كشور، پشتيباني بخش خصوصي در توسعه روابط تجاري 

است. عدنان موسي پور، رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران 
و قطر نيز در اين نشست با اشاره به نقش بخش خصوصي در 
توسعه تجارت كشورمان، گفت: در اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و قطر به دنبال اين هس��تيم كه يك الگوي ويژه از 
همكاري بخش دولتي و خصوصي در كشور قطر ارايه كنيم. 
وي تاكيد كرد: فعاليت تك تك بازرگانان و تجار ايراني فراتر 
از مرزهاي كشورمان، منجر به تقويت برند تجاري ايران 
مي شود. در ادامه حميدرضا دهقاني پوده، سفير ايران در 
قطر با تاكيد بر اينكه تجار و بازرگانان، نمايندگان حقيقي 
كشورمان در قطر هستند، گفت: دولت و وزارت امور خارجه 
ارتباط و اتصال تجار ايراني و قطري را تسهيل خواهد كرد. 
مهدي صفري، معاون ديپلماس��ي اقتصادي وزارت امور 
خارجه نيز در اين نشست گفت: پس از سفر رييس جمهور 
كشورمان به قطر و سفر امير قطر به تهران، انتظارات براي 
توس��عه روابط تجاري افزايش يافته اس��ت و بايد شاهد 
گسترش روابط تجاري دو كشور باشيم. وي افزود: بخش 
خصوصي بايد روابط تجاري پايدار و استاندارد ايجاد كند و 
استانداردهاي مربوطه را نيز به خوبي رعايت كند. پايداري و 
ثبات و تعهد به آنچه در قراردادها ذكر مي شود، نكته مهمي 
است كه بايد در روابط تجاري مورد توجه باشد. سينا كلهر، 
معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و 
جوانان نيز در اين نشست با اشاره به ظرفيت هاي اقتصادي 
ورزش، اظهار كرد: برگزاري جام جهاني در منطقه فرصتي 
است كه شايد تا س��ال ها تكرار نشود و تجار و بازرگانان 
ايراني بايد از اين ظرفيت اس��تفاده كنند. وي از فروش 
۵۷۰۰ قطعه بليت براي حضور ايرانيان در سه مسابقه تيم 

ملي در جام جهاني خبر داد و از تجار ايراني خواس��ت 
ايده ها و پيشنهادات خود براي آماده سازي هرچه بهتر 

تيم ملي را به وزارت ورزش ارايه دهند.

    مشكالت را از مسير تجار ايراني برمي داريم
همچنين در جريان س��فر هيات تجاري ايران به قطر 
و برگزاري هش��تمين اجالس كميس��يون مشترك 
همكاري هاي اقتصادي ايران و قطر، روساي اتاق هاي 
بازرگاني دو كش��ور ديدار كردند. در اين ديدار خليفه 
بن جاسم آل ثاني، رييس اتاق بازرگاني و صنايع قطر 
با اشاره به عالقه اين كشور به توسعه مبادالت تجاري با 
ايران، گفت: براي توسعه مبادالت تجاري با ايران بسيار 
مشتاق هستيم. اتاق بازرگاني قطر آمادگي كامل دارد 
كه در مسير توس��عه روابط تجاري دو كشور، از بخش 
خصوصي ايراني و قطري حماي��ت كند. مي دانيم در 
مسير تبادالت تجاري مش��كالتي وجود دارد و آماده 
هستيم تا اين مشكالت را از مسير تجار ايراني برداريم. 
رييس اتاق بازرگاني و صنايع قطر تأكيد كرد: روابط دو 
كشور ايران و قطر بسيار مثبت است و در حوزه تجارت 
نيز بر اساس روابط سياسي دو كشور عمل خواهيم كرد.

    درخواست بخش خصوصي از قطري ها
غالمحس��ين ش��افعي رييس اتاق ايران نيز در اين ديدار 
اظهار كرد: قطر كشور دوست و همسايه ايران است و روابط 
با اين كش��ور براي ايران بسيار اهميت دارد. ظرفيت هاي 
بسياري براي همكاري هاي دو كشور وجود دارد و با توجه 

به س��رمايه گذاري هاي خوب قطر در بسياري كشورها، 
فرصت هاي سرمايه گذاري خوبي نيز در ايران وجود دارد 
كه قطر مي تواند در اين حوزه ها نيز ورود كند. ش��افعي با 
تأكيد بر اينكه به دليل اهميت روابط تجاري با كشور قطر، 
اتاق بازرگاني مشترك ايران و قطر از سال ۹۷ فعاليت خود 
را توسعه داد گفت: در صورت تشكيل شورايي با موضوع 
تسهيل تجارت دو كش��ور در قطر، مانند تشكيالت اتاق 
بازرگاني ايران و قطر در ايران، مي توان انتظار داشت روابط 
تجاري دو كش��ور با ش��يب تندتري توسعه يافته و حجم 
مبادالت ساالنه دو كش��ور افزايش يابد. در اين سفر تجار 
ايراني و قطري با يكديگر ديدار و گفت وگو خواهند كرد تا 
اندك مشكالت موجود در مسير مبادالت تجاري نيز رفع 
شود. وي تصريح كرد: كشورهايي در منطقه هستند كه 
دوست ندارند روابط تجاري ايران و قطر توسعه يابد، ولي 
ايران در اين مس��ير عزم خود را جزم كرده و انشااهلل شاهد 
توسعه روابط تجاري دو كش��ور خواهيم بود. رييس اتاق 
ايران با پيشنهاد تشكيل كميته ويژه سرمايه گذاري ميان 
اتاق هاي مشترك ايران و قطر جهت شناسايي و پيگيري 
موارد سرمايه گذاري، بر توسعه همكاري هاي تجاري دو 
كشور تأكيد كرد. شافعي ادامه داد: ۷۰ شركت فعال در 
حوزه تجارت بين المللي با كش��ور قطر براي حضور در 
اين سفر انتخاب شدند. بخش خصوصي براي تبادالت 
تجاري با قطر آماده است و حتي حاضريم روابط تجاري با 
قطر را جايگزين ديگر كشورها كنيم. برگزاري جام جهاني 
فوتبال در كش��ور قطر نيز فرصت بزرگي است و ايران 

نيز آماده همكاري در برگزاري موفق اين رويداد است.

اخبار
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شركت خاص نهاده را فروخت
 اما عرضه نكرد! 

واردات نهاده هاي دامي به كشور همواره از اهميت 
خاصي برخوردار بوده است زيرا اين كاال؛ مواد اوليه 
بسياري از صنايع از جمله صنايع دام وطيور و پس 
از آن برخي رش��ته هاي صنايع غذايي وابس��ته به 
صنعت دام وطيور است.اما امسال واردات اين اقالم 
از اهميت صدچنداني برخوردار شده است زيرا از 
يك سو دولت مصمم به حذف ارز ترجيحي واردات 
نهاده هاي دامي بود و از سوي ديگر جنگ اوكراين 
و روسيه به عنوان دو تامين كننده غالت براهميت 
اين موضوع افزود. در حال حاضر در حوزه واردات 
كاالهاي اساسي از جمله نهاده هاي دامي با توجه 
به شرايط داخلي و خارجي دو موضع حايز اهميت 
وجود دارد؛ نخس��ت تامين نهاده هاي دامي و دوم 
توزيع آن در داخل تا صناي��ع دام وطيور و صنايع 
مرتبط با آن آس��يب نديده و به تعطيلي كش��يده 
نشوند.اما ش��نيده ها حاكي از آن است كه خاصه 
پروري و وجود فس��اد در واردات كاالهاي اساسي 
توس��ط يك شركت كه گفته مي ش��ود وابسته به 
تعاون روستايي است، اما ظاهرا سابقه فعاليت در 
عرصه واردات كاالهاي اساسي ندارد، موجب شده 
تا روند تامين و توزيع نهاده هاي دامي با چالش هاي 
جدي مواجه شود؛ به طوري كه بسياري از مرغداران 
و دامداران با وجود پرداخت هزينه امكان دسترسي 
به نهاده را نداشته باش��ند. حال يكي از مشتريان 
اين ش��ركت با بيان اينكه براي 6۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
قطعه مرغ تامي��ن دان مي كند، گف��ت: در تاريخ 
پانزدهم ارديبهشت 1۴۰1 اقدام به خريد كنجاله 
سويا از ش��ركت »آريو تجارت« كرديم، چراكه در 
آن بازه زماني تنها ش��ركتي كه در بازارگاه عرضه 
كنجاله سويا داشت، همين شركت بود، اما بعد از 
خريد كنجاله س��ويا به ارزش ۵۰۰ ميليون تومان 
)محاسبه كاال با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني بوده است( 
هيچ گونه امكان دسترسي به شركت را نداشتيم و 
تكليف خريدهايي كه انجام داده بوديم، مشخص 
نب��ود در حالي كه خريدهاي بع��دي كه متعلق به 
شركت پشتيباني امور دام بود تكليفش معين بود و 
مي دانستيم بار خريداري شده در چه وضعيتي است. 
وي افزود: به منظور تعيين تكليف وضعيت محموله 
خريداري ش��ده از شركت »آريو تجارت« با شماره 
تلفن هاي موجود تماس برقرار كرديم اما كس��ي 
پاسخگو نبود، اطالعاتي واصل مي شد كه اين شركت 
مكرر در روزنامه رس��مي خ��ود تغييراتي را اعمال 
مي كند به همين دليل ب��راي حصول اطمينان از 
فعاليت اين شركت به وزارت جهاد كشاورزي مراجعه 
كرديم و هر بار شماره تلفن جديدي از اين شركت 
در اختيار ما قرار گرفت، اما در نهايت هيچ كس��ي 
پاسخگوي تماس ما نبود. در حال حاضر نه تكليف 
سرمايه ما مشخص است و نه تكليف دامي كه معطل 
بار خريداري شده از اين شركت مانده است.احمد 
مقدسي رييس هيات مديره انجمن صنفي گاوداران 
هم روز گذشته در نشست خبري با خبرنگاران گفته 
بود كه شركت آريو تجارت سهيل وابسته به تعاوني 
روستايي، نهاده فروردين را فروخته است اما نهاده اي 

ندارد كه بخواهد به دامداران عرضه كند.

رويداد

رشد صدور پروانه
بهره برداري معادن در 1400

بنا بر اعالم وزارت صمت، صدور پروانه بهره برداري معادن 
در سال 1۴۰۰ در مقايسه با س��ال قبل از آن بيش از 1۸ 
درصد رشد داشته است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، در 
گزارش منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، صدور 
۵۵۹ پروانه بهره برداري از معادن با ميزان استخراج اسمي 
۲۷ هزار و ۹۵3 هزار تن و ايجاد اشتغال براي ۴ هزار و ۵۷1 
نفر در س��ال 1۴۰۰ به ثبت رسيده است كه در مقايسه با 
س��ال 13۹۹، در تعداد مع��ادل 1۸.3 درصد، در بخش 
س��رمايه گذاري معادل ۴۲.۲ درصد و در بخش اشتغال 

1۷.۹ درصد كاهش را نشان مي دهد. 

درخواست تجاري ايران
از سوريه

با هدف ايجاد منطقه آزاد مشترك ايران و سوريه، 
نشست مش��تركي با حضور »اياد كوسا« مديركل 
مناطق آزاد سوريه و هيات همراه با »سعيد محمد« 
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد 
تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي در محل دبيرخانه 
شوراي عالي برگزار شد. افزايش تعامالت تجاري، 
توس��عه اقتصادي و مراودات س��رمايه گذاري بين 
جمهوري اسالمي ايران و جمهوري عربي سوريه را 
مي توان از مهم ترين اهداف اين نشست عنوان كرد. 
دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري � صنعتي 
و وي��ژه اقتصادي در اين نشس��ت گف��ت: افزايش 
سرمايه گذاري، توليد و صادرات از اهداف اصلي ما 
اس��ت كه بايد در اين تفاهم نامه به آن اهتمام ويژه 
داشته باشيم. سعيد محمد با بيان اينكه دو كشور 
ايران و سوريه همسو و همفكر هستند افزود: ما به 
دنبال ايجاد افزايش ارتباط تجاري بين دوكش��ور 
هس��تيم. همانطور كه در زمان جنگ در كنار هم 
بوديم در زمان صلح و س��ازندگي هم بايد در كنار 
هم باشيم. وي در ادامه به تفاهم نامه همكاري هاي 
اقتصادي ايران و سوريه در مناطق آزاد اشاره كرد و 
گفت: يكي از بندهاي اين تفاهم نامه ايجاد منطقه 
آزاد مشترك بين ايران و سوريه است، براي انجام آن 
پيگيري هاي زيادي انجام شده، هماهنگي هاي الزم 
با وزارت امور خارجه صورت گرفت و متن پيشنهادي 
يادداشت تفاهم نامه هم براي اين وزارتخانه ارسال 
شده اس��ت. مش��اور رييس جمهور اظهار داشت: 
چنانچه گام هاي مثبتي از سمت طرفين برداشته 
شود، شاهد رونق اقتصادي ايران و سوريه خواهيم 
بود و اين همان چيزي اس��ت كه رهبران دو كشور 
پيگير آن هستند. مديركل مناطق آزاد كشور سوريه 
نيز در اين نشس��ت بر منافع دو كشور تاكيد كرد و 
گفت: عالقه مند به حضور سرمايه گذاران ايراني در 
كشور سوريه هستيم، پيگيري هاي الزم بر اساس 
قوانين و مقررات كشور سوريه براي ايجاد منطقه 
آزاد مش��ترك انجام خواهد شد. اياد كوسا با اشاره 
به اينكه مانعي براي ايجاد منطقه آزاد مش��ترك 
نداريم، افزود: دولت سوريه با تمام امكانات، آماده 
هرگونه همكاري براي بررسي و رفع هر مشكلي در 
اين خصوص است. وي با بيان اينكه معافيت هاي 
مالياتي در مناطق آزاد سوريه نامحدود است افزود: 
سرمايه گذاراني كه تمايل به حضور در مناطق آزاد 
س��وريه را دارند تا زماني كه در اين مناطق حضور 
داشته باشند از معافيت مالياتي برخوردار هستند.

حمايت بنياد بركت
از كسب وكارهاي خانوادگي 

و ايجاد 1۲ هزار شغل
حمايت بنياد بركت س��تاد اجراي��ي فرمان امام از 
كس��ب وكارهاي خانوادگي ايجاد بيش از 1۲ هزار 
فرصت شغلي را به دنبال خواهد داشت.  مديرعامل 
بنياد بركت در تش��ريح برنامه هاي اي��ن بنياد در 
حوزه كس��ب وكارهاي خانوادگي گفت: حمايت از 
۲ هزار و ۵۰۰ طرح كس��ب و كارهاي خانوادگي در 
قالب كارگاه هاي خرد و كوچك براي س��ال جاري 
در دس��تور كار قرار دارد كه زمينه ايجاد اش��تغال 
براي 1۲ هزار و ۲۵۰ نفر را به شكل مستقيم فراهم 
خواه��د آورد.  محمد تركمانه اف��زود: هدف از اين 
اقدام تبديل طرح هاي خ��رد و خانگي خانوادگي 
ب��ه كارگاهي و توس��عه كسب وكارش��ان اس��ت. 
كس��ب و كارهاي خانوادگ��ي ب��ه طرح هايي گفته 
مي ش��ود كه ۴۰ درصد اعضاي تشكيل دهنده آنها 
از اعضاي يك خانواده بوده يا رابطه خويش��اوندي 
داشته باشند. وي با اشاره به برنامه هاي پيش بيني 
ش��ده در اين حوزه براي سال 1۴۰1 اظهار داشت: 
راه ان��دازي و حمايت از ۲ هزار و ۵۰۰ كس��ب وكار 
خانوادگي را در برنامه امس��ال مان داريم كه از اين 
تعداد يك هزار و ۷۵۰ ط��رح در قالب كارگاه هاي 
خرد و ۷۵۰ طرح نيز به صورت كارگاه هاي كوچك 
خواهند ب��ود.  تركمانه ادام��ه داد: هر كارگاه خرد 
به طور متوسط براي 3 تا ۵ نفر و هر كارگاه كوچك 
براي 6 تا 1۰ نفر به ش��كل مستقيم ايجاد اشتغال 
مي كند. به گفته مديرعامل بنياد بركت، راه اندازي 
و توسعه ۲ هزار و ۵۰۰ طرح كسب و كار خانوادگي 
در سال جاري باعث ايجاد 1۲ هزار و ۲۵۰ فرصت 
ش��غلي مس��تقيم براي متقاضيان اشتغال خواهد 
شد.  تركمانه خاطرنشان كرد: بنياد بركت در سال 
گذش��ته نيز با حمايت از يك هزار طرح كسب وكار 
خانوادگي عالوه بر كمك به بزرگ ش��دن كسب و 
كار آنها زمينه ايجاد اش��تغال براي ۴ هزار و ۹۰۰ 
نفر را فراهم كرده اس��ت.  وي درباره نحوه حمايت 
بنياد بركت از كس��ب و كارهاي خانوادگي توضيح 
داد: كمك اصلي بنياد در حوزه ايجاد، اس��تقرار و 
بزرگ شدن اين نوع كسب وكارها است. تسهيالت 
تخصي��ص يافته به هر طرح از س��وي بنياد بركت 
3 ميلي��ارد و ۷۵۰ ميليون ريال اس��ت كه مجموع 
سرمايه گذاري با آورده متقاضي به ۷ ميليارد و 3۰۰ 
ميليون ريال مي رسد. بيشتر آورده در اين طرح ها 
از س��وي اعضاي تش��كيل دهنده تامين مي شود.  
مديرعامل بني��اد بركت تاكيد كرد: ب��ا راه اندازي 
كلينيك كس��ب وكار بركت در آين��ده اي نزديك، 
تبديل طرح هاي كسب و كار خانوادگي به كارگاهي 
به شكل سيستماتيك انجام خواهد شد.  تركمانه 
تصريح كرد: راه اندازي و حمايت از كسب و كارهاي 
خانوادگي از سال گذشته در سراسر كشور آغاز شده 
و در سال جاري نيز ادامه خواهد داشت.  وي يادآور 
شد: كس��ب و كارهاي خانوادگي بيش��تر در زمينه 
فرآوري محصوالت كشاورزي و حوزه هاي مرتبط با 
صنايع دستي فعال هستند. مديرعامل بنياد بركت 
درباره نحوه برخورداري كسب و كارهاي خانوادگي 
از حمايت اين بنياد گفت: عالقه مندان مي توانند با 
app. مراجعه به اپليكيشن بنياد بركت به آدرس
barkat.ir طرح خود را در قس��مت كارگاهي و 
كسب و كارهاي خانوادگي ثبت كنند. تسهيل گران 
بنياد پس از بررسي اوليه و اهليت سنجي طرح ها به 

متقاضيان مراجعه خواهند كرد.

برگزاري مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت نفت پارس

مجمع عمومي عادي س��اليانه ش��ركت نفت پارس روز 
دوشنبه، 16 خرداد 1۴۰1 براي سال مالي منتهي به ۲۹ 
اسفند ماه 1۴۰۰ با حضور۸۷/۹  درصد از صاحبان سهام 
در محل پااليش��گاه اين ش��رکت، برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی نفت پارس، در اين جلس��ه پس از قرائت 
گزارش فعاليت هيات مديره، حس��ابرس قانونی و پاسخ 
مديران شرکت و تعيين تکاليف مربوطه و همچنين پاسخ 
به سواالت سهامداران حاضر در جلسه، صورت هاي مالي 
ش��ركت نفت پارس مطرح و به اتف��اق آرا مورد تصويب 
مجمع قرار گرفت. تقسيم سود به ميزان ۹۰ درصد سود 
خالص عملکرد شرکت در سال 1۴۰۰ و به ازای هر سهم 
66۰ ريال تعيين گرديد . همچنين تعيين پاداش هيات 
مديره از مصوبات بعدی مجمع بود که نمايندگان شرکت 
گروه توسعه اقتصادی تدبير در هيات مديره، مبلغ تعيين 
ش��ده به عنوان پاداش را به بنياد برکت و موسسه احسان 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام )ره( با هدف اختصاص به 

فعاليت های محروميت زدايی، اهدا کردند.

مجوزايجادمركزتجارتايراندرقطرصادرشد

معاونوزيرصمتاعالمكرد

سرفصل جديد تعامالت تجاري با دوحه

گراني كاالها به چهار دليل!

چرامنتخباندرليسترزروقرارگرفتند؟

ايرادديگردرالتاريخودرو!

معاون وزير صمت در نشستي خبري علل گران شدن كاالها 
در ايران را تشريح كرد. سيد مهدي نيازي گفت: امسال يك 
اتفاق ويژه اي افتاد كه شايد تجربه كاري ما چنين شرايطي 
را نشان نمي دهد؛ با اتفاقات اقتصادي ناشي از جنگ روسيه 
و اوكراين قيمت جهاني اغلب كاالها افزايش يافت. ثبت 
سفارش كاالها نس��بت به دي و بهمن افزايش يافتندكه 
نشان دهنده افزايش قيمت جهاني كاالهاي مختلف اعم 
از مواد غذايي و محصوالت پايه است. او افزود: در كنار اين 
موضوع ن��رخ ارز گمركي از ۴۲۰۰ تومان��ي به اي تي اس 
تبديل شد، دس��تمزدها افزايش يافت و يارانه ارز ۴۲۰۰ 
توماني اصالح ش��د كه در نتيجه همه اين مسائل قيمت 
كاالها در كشور افزايش يافت. وي ادامه داد: از بهمن پارسال 
بسته هاي حمايت از توليد تدوين شد كه بخش اعظمي 
در ستاد اقتصادي دولت تصويب شد كه بايد بخشي از آنها 
در هيات وزيران هم تصويب ش��ود و بخشي ديگر نيز نياز 
به مجوز سران قوا دارد كه مطرح شده و چند حكم خوب 
گرفتيم كه يكي از آنها رفع مشكل انباشت بدهي مالياتي 
واحدهاي توليدي است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان 
بدهي ماليات��ي از 36 ماه به 6۰ ماه افزاي��ش يافت. از اين 
طريق مي توان به احياي واحدها نيز اقدام كرد. نيازي گفت: 
همچنين از سران قوا مصوبه اي گرفتيم كه اگر بنگاهي براي 

ورود با بازار سرمايه اقدام كند صرفًا حساب هاي مالياتي 3 
سال گذشته بررسي مي شود و به دوره قبل از اين 3 سال 
كاري ندارد. وي افزود: استفاده از ظرفيت نقدينگي موجود 
در جامعه، مصوبه ديگري است كه از سران قوا گرفتيم كه 
در صورت استفاده از اين نقدينگي معادل نرخ شوراي پول 
و اعتبار از ماليات معاف اس��ت؛ يعني اگر كسي در بخش 
توليد تأمين مالي خارج از نظام بانكي تا 1.۲ دهم برابر عقود 
مشاركت از ماليات معاف است. نيازي تصريح كرد: طبق 
اعالم بانك مركزي در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار ميليارد 
تومان به بخش صنعت اعطا شده است كه بخش اعظمي 
از آن استمهال تسهيالت قبلي بوده است. امسال بايد ۴۰۰ 
هزار ميليارد تومان به عدد پارسال اضافه شود. معاون وزير 
صمت در مورد تأمين مالي زنجيره اي، گفت: بانك مركزي 
در حال كمك براي فعال سازي تمام بانك ها براي اجراي 
طرح تأمين مالي زنجيره اي است؛ به عنوان نمونه ۲.۵۰۰ 
ميليارد تومان در قالب اين طرح به صنعت خودروسازي 
تس��هيالت داديم. وي اظهار كرد: امسال برنامه داريم كه 
باالي 3۰ درصد از تسهيالت بانكي از طريق تأمين مالي 
زنجيره اي انجام شود. نيازي گفت: در بخش بيمه و تأمين 
اجتماعي پيشنهاداتي براي حمايت از توليدكنندگان و 
بنگاه ها شده اس��ت كه در حال نهايي شدن است. معاون 

وزير صمت در مورد ايرادات قرعه كشي خودرو، افزود: در 
برنامه كاري ما حذف قرعه كشي خودرو است كه پيش نياز 
آن تجميع قرعه كشي بود. وي در خصوص احياي معادن و 
صنايع، گفت: در حوزه صنعت و معدن طرح احياي واحدها را 
دنبال مي كنيم. ماليات يكي از موانع احيا بود كه با مصوبه اي 
كه از سران قوا گرفتيم، اميدواريم مسيِر احيا تسهيل شود. در 
مورد سرمايه در گردش و تأمين مالي هم، همانطور كه گفتم 
اقدامات خوبي انجام خواهد ش��د. او در مورد تغيير چارت 
وزارت صمت كه سال گذشته انجام شد، گفت: ادامه كار با 
ساختار قبلي ممكن نبود و واحدهاي توليدي دايم به مشكل 
مي خوردند و هيچ كس هم پاسخگوي مشكالت واحدها 

نبود اما در چارت جديد، پاس��خگويي اولويت اول است و 
براي همه حوزه هاي صنعتي و توليدي، يك دفتر تخصصي 
در نظر گرفته شده است. نيازي در مورد ميزان وابستگي 
برنامه هاي صنعتي به توافق برجام گفت: تمام پروژه هايي كه 
از سال گذشته طراحي كرده ايم، بدون هيچ گونه وابستگي 
به برجام بوده هر چند اگر اين توافق ادامه يابد، سرعت كار 
باال مي رود اما به هر حال وابستگي به برجام نداريم. از سوي 
ديگر، اجراي پروژه هايي همچون لغو پيروي قيمت دالر 
در كاالهاي فلزي بورسي از جمله برنامه هايي بود كه عدم 
وابستگي ما را به برجام نشان داد. ما همين برنامه را در حوزه 

پتروشيمي نيز با همكاري وزارت نفت اجرا خواهيم كرد.

بسياري از مشاركت كنندگان در اولين دوره از طرح فروش و 
تخصيص خودرو به صورت يكپارچه كه تحت نظارت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( اجرايي شد، پس از اعالم 
نتايج اوليه در سامانه جزو »برنده اول« طرح بوده اند، اما حال 
كه مي خواهند براي واريز وجه اقدام كنند با پيام »شما جزو 
منتخبين رزرو قرعه كشي هستيد« روبرو شده اند. به گزارش 
ايسنا، سه شنبه دو هفته پيش )۲۷ ارديبهشت ماه( اولين 
فروش خودرو در قالب س��امانه يكپارچه تخصيص خودرو 
با عرضه محصوالت شش خودروساز دولتي و خصوصي به 
مدت يك هفته )تا سه شنبه 3 خرداد( اجرايي شد. پس از 
پايان مهلت ثبت نام متقاضيان در اين طرح، قرعه كشي آن 
دوشنبه هفته گذشته )۹ خردادماه( انجام و با تاخير قريب به 

3۰ ساعت نتايج اعالم شد. طي دو روز اخير تعدادي از افراد 
شركت كننده در اين سامانه در تماس با اين خبرگزاري، از 
موضوعي مشترك گاليه كرده اند. به گفته اين افراد، پس 
از اعالم نتايج در روز 11 خرداد )پيش از تعطيالت( اسامي 
آنان به عنوان منتخبان اول )اصلي( اولين فروش خودرو در 
قالب سامانه يكپارچه تخصيص خودرو اعالم شد اما حال 
كه مي خواهند براي واريز وجه خودرو يا مبلغ علي الحساب 
اقدام كنند، موفق به واريز نمي شوند؛ چرا كه با پيام »شما 
جزو منتخبين رزرو قرعه كشي اين دوره سامانه يكپارچه 
تخصيص خودرو هستيد« مواجه شده اند. بر اين اساس اين 
افراد بايستي منتظر بمانند تا چنانچه برندگان اصلي در مهلت 
تعيين شده براي پرداخت وجه كه تا پايان امشب )ساعت ۲۴ 

سه شنبه ١٧ خرداد( در نظر گرفته شده است، پرداخت وجه 
انجام ندادند، از ليست رزروي ها جايگزين شوند. شايان ذكر 
است بيشتر افرادي كه با اين مشكل مواجه شده اند، مشتريان 
متقاضي محصوالت گروه صنعتي ايران خودرو هستند. يكي 
از اين مش��تريان مي گويد، در روز اولي كه نتايج اعالم شد، 
برنده يك دستگاه تارا اتوماتيك در طرح پيش فروش شدم. 
طي اين چند روز پس از آنكه مبلغ علي الحساب خودرو را 
فراهم كردم، دوباره به سامانه براي واريز وجه مراجعه كردم اما 
امكان ثبت نام ندارم؛ چراكه در ليست رزروي ها قرار گرفته ام. 
صبح امروز با شركت ايران خودرو تماس گرفتم كه در جواب 
اعالم كردند مشكل از جانب ما نيست و تاكنون 1۵۰۰ نفر 
با امور مشتريان اين شركت تماس گرفته اند. بر اين اساس 
شماره اي مرتبط با امور سامانه به من داده شد كه به سبب 
هجوم تماس ها موفق به برقراري ارتباط نشده ام.  يكي ديگر از 
مشتريان نيز كه موفق به برقراري ارتباط با وزارت صمت شده 
است، مي گويد: اعالم كردند كه يك شركت متولي قرعه كشي 
بوده و اين وزارتخانه تنها ناظر ماجرا بوده است. آن طور كه 

مشخص است، مشكل پيش آمده به عدم تفكيك برندگان 
اصلي از منتخبان رزرو مربوط مي شود. البته پيش از اين نيز 
مسووالن ذي ربط وزارت صمت تاكيد كرده  بودند كه اين 
وزارتخانه تنها ناظر بر فروش و تخصيص خواهد بود. به گفته 
آنان، بخش نظارت از بخش اجرايي كامال جدا شده و دولت 
به هيچ عنوان دخالتي در كار )به ويژه در فعاليت بنگاه هاي 
خصوصي( نخواهد داشت. اجراي كار با خودروسازان است 
و دولت نظارت خواهد كرد كه كارها به درستي انجام شود. 
ايسنا، موضوع را از خودروسازان و وزارت صمت مورد پيگيري 
قرار داد. ايران خودرو اختالل ايجاد ش��ده را از سوي وزارت 
صمت دانس��ته و اعالم كرد: ما ليست منتخبان را از وزارت 
صمت دريافت كرده ايم و دخالتي در اين كار نداش��ته ايم. 
بسياري از مشتريان هم امروز با اين شركت تماس گرفته اند؛ 
اما با توجه به اينكه مشكل از سوي ما نيست، اطالعات دقيقي 
هم در دست نيست. سايپا نيز اعالم كرد كه هنوز تماسي 
كه دال بر اين مش��كل باشد، نداشته و در نهايت وزارت 
صمت نيز اعالم كرد كه موضوع در دست پيگيري است.
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خبرروز

تعداد جانباختگان متروپل به ۴۱ نفر افزايش يافت
فرماندار آبادان از افزايش تعداد جانباختگان حادثه متروپل به ۴۱ نفر خبر داد. احسان عباسپور با اشاره به شناسايي سه پيكر خارج 
شده از زير آوار متروپل اظهار كرد: بدين ترتيب تاكنون پيكرهاي ۴۱ نفر از جانباختگان از محل حادثه متروپل خارج شده است. او 
افزود: اميدواريم آمار جانباختگان افزايش نيابد اما جست وجو براي خارج سازي ديگر پيكرهاي احتمالي از زير آوار همچنان ادامه 
دارد. س��اختمان متروپل روز دوم خرداد حوالي ظهر فرو ريخت. اين در حالي است كه مسووالن آتش نشاني اعالم كردند از شمار 
افراد داخل س��اختمان اطالع دقيقي در دست نيس��ت و با توجه به اعالم مفقودي خانواده ها به دنبال اجساد مي گردند. اما مساله 
اينجاست كه كارگران غيربومي و افغان هم در اين ساختمان مشغول به كار بوده اند كه شايد در شمار افراد مفقود هم نيامده باشند. 

تعادل|
 دقيقا ۱5 روز از دوم خرداد كه متروپل 
بر س��ر مردم آبادان آوار ش��د گذش��ته 
است. ۱5 روزي كه هيچ كس نمي تواند درك كند بر 
خانواده قربانيان اين حادثه چطور گذش��ته است. بر 
پدر و مادراني كه كودكان و جوانان خود را در آغوش 
خاك گذاشتند. ۱5 روز از فاجعه اي كه مي توانست 
اتفاق نيفتد اگ��ر ياد مي گرفتيم كم��ي منصف تر، 
دلسوزتر و انسان تر باشيم. حاال بايد خدا را شكر كنيم 
كه اين ساختمان به طور كامل راه اندازي نشده بود، 
وگرنه معلوم نيس��ت ابعاد اين فاجعه چقدر بزرگ تر 
مي شد. اما از آنجايي كه خانواده قربانيان اين حادثه 
مي خواهن��د هر چه زودتر مقص��ران اصلي بروز اين 
فاجعه شناسايي و به مردم معرفي شوند، پرونده آن 
در مسير رسيدگي قضايي قرار گرفته است؛پرونده اي 
كه تنها يك مقصر ندارد. افراد زيادي هستند كه در 
باال رفتن برج هاي متروپل سهم داشته اند، حاال در فرو 
ريختن آن هم سهيم هستند. اما تنها كساني تقاص 
 اي��ن بي توجهي ها را پس دادند كه هيچ س��همي در 
رانت خواري هاي سازندگان اين ساختمان نداشته اند.  
هيچ كس باور نمي كرد كه فرو ريختن س��اختمان 
متروپل آن هم در حالي كه هنوز به طور كامل افتتاح 
نشده اتفاق بيفتد، در واقع سازند گان يا همان سازنده 
اصلي ساختمان نمي خواس��ت باور كند كه ساخت 
طبقات اضافي بر روي ساختماني كه استحكام الزم را 
ندارد مي تواند تا اين حد خطرناك باشد. او نتوانست 
از سودمالي خود بگذرد اما در عوض باعث شد تا افراد 

زيادي با مرگ عزيزانشان مواجه شوند. 

    ساخت طبقات اضافي
 بدون توجه به اخطارها

حمزه ش��كيب سرپرست س��ازمان نظام مهندسي 
كشور درباره پروانه ساخت و ساز متروپل به »تعادل« 
مي گويد: مجوز اين س��اختمان در سال 96 از سوي 
شهرداري آبادان براي ساخت 7 طبقه صادر مي شود، 
اما از همان ابتدا تخلفاتي در ساخت اين سازه صورت 
مي گيرد، سازمان نظام مهندسي متوجه اين موضوع 

مي ش��ود و ناظر مي فرس��تد، ناظر پروژه كه از سوي 
سازمان نظام مهندسي انتخاب شده است به طور مكرر 
تخلفات و وضعيت غير متعارف ساختمان را گزارش 
مي كند اما در كمال تاسف با پيگيري شهرداري آبادان 
س��ه طبقه هم اضافه روي اين بنا س��اخته مي شود.  
سازمان نظام مهندسي گزارش هايي را در سال هاي 
۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از تخل��ف در وضعيت ساخت وس��از 
ترك ها، تيرها و اتصال س��قف در اين ساختمان ارايه 
مي كند و روال كار ما به گونه اي است كه تخلفات را به 
شهرداري گزارش مي كنيم و شهرداري مكلف است با 
گزارشات مهندسان ناظر، روند كار را متوقف كند. او 
مي افزايد: اين  فاجعه ماحصل خالف هاي مكرري است 
كه در طراحي و نظارت و اجرا اتفاق افتاده و شهرداري 
هم در اين روند نقش درستي ايفا نكرده است و شبيه 
اين وضعيت را در اس��تان هاي ديگرم��ان هم داريم. 
ممكن است يك ساختمان بر اساس بار خود، فرونريزد 
اما اگر يك زلزله متوس��ط هم رخ بدهد، ممكن است 

اين وضعيت براي آن ساختمان ها هم اتفاق بيفتد. 

    تشكيل كارگروه و شعبه ويژه قضايي 
اما ساعتي پس از وقوع حادثه، با دستور ويژه رييس 
دستگاه قضا براي پيگيري سريع پرونده و شناسايي 
عامالن اصلي، كارگروه ويژه قضايي در دادگس��تري 
خوزستان تش��كيل ش��د. علي دهقاني رييس كل 
دادگستري استان خوزستان اعالم كرد: اين كارگروه 
ويژه متشكل از هياتي هفت نفره براي بررسي ديگر 
موارد مختل��ف و مرتبط با وقوع حادثه اس��ت تا در 
صورت شناسايي ساير عوامل دخيل در اين حادثه، 
اقدامات قضايي انجام شود. او همچنين گفت: شعبه 
ويژه اي در محاكم دادگستري آبادان براي رسيدگي 
به دعاوي حقوقي و جبران ضرر و زيان حادثه ديدگان، 
س��اختمان  ها و امالك همجوار محل وقوع حادثه و 
خودروهايي كه در پي ريزش متروپل تخريب شدند، 
تشكيل شده اس��ت. دهقاني ادامه داد: برخي از افراد 
مسوول در آبادان كه مرتبط با حادثه متروپل بودند، در 
روز اول وقوع حادثه دستگير شدند و پرونده اين افراد 
به دادسراي مركز استان خوزستان ارجاع شده است.

    ۱۴ بازداشتي در پرونده متروپل
رييس كل دادگستري استان خوزستان افزود: تاكنون ۱۴ 
نفر اعم از كساني كه ترك فعل يا جرم احتمالي آنها منتهي 
به اين حادثه شده، بازداشت شده اند و شعبه اي ويژه براي 
رس��يدگي پرونده تشكيل شده اس��ت. او درباره بررسي 
تخلفات افراد دخيل در ساخت و ساز متروپل گفت: رييس 
سازمان نظام مهندس��ي وقت آبادان، ناظر و طراح پروژه 
متروپل آبادان، تعدادي از پرسنل مرتبط با صدور مجوزها 
كه با افراد شاغل در سازمان نظام مهندسي آبادان همكاري 
و همراهي داشتند و همچنين ۴ شهردار از جمله شهردار 
فعلي شهرستان آبادان و سه شهردار سابق اين شهرستان 
در ميان افراد بازداشتي هستند. رييس كل دادگستري 
استان خوزس��تان درباره صدور قرارهاي قضايي، افزود: 
قرار تامين خواسته كيفري به درخواست اولياء دم از اموال 
مقصران صادر شده ضمن اينكه به دستور قضايي دادستان 
مركز استان، همه اموال يكي از متهمان فوت شده توقيف 
و حساب هاي بانكي اين فرد مسدود شده است. او افزود: 
شعباتي هم از مركز شوراهاي حل اختالف آبادان جهت 
صدور گواهي هاي حصر وراثت و انجام امورات حس��بي 
براي تحرير و مهروموم تركه متوفيان، اختصاص يافته و 
رسيدگي فوق العاده به بحث تعيين و نصب قيم براي افراد 
صغيري كه به عنوان ورثه جانباختگان شناخته شدند، در 
دادگاه صورت گرفت و كمتر از يك روز به درخواس��ت ها 

رسيدگي و احكام الزم صادر شده است.

    پيگيري ديه جانباختگان
 توسط مقام قضايي

دهقاني درباره پيگيري ديه جانباخت��گان حادثه افزود: 
ستاد پيگيري امور حقوقي و قضايي اين حادثه با همكاري 
منطقه آزاد اروند و فرمانداري شهرستان آبادان و در خارج 
از مجموعه دادگس��تري راه اندازي شد تا تمام نهادهاي 
متولي در ارايه خدمات از جمله واحد شوراي حل اختالف 
و همكاران قضايي و اداري دادگستري استان، واحد بيمه، 
نماينده سازمان تامين اجتماعي، نماينده اداره كل كار و 
رفاه و اجتماعي در اين محل مستقر شوند. در همين زمينه 
صادق جعفري چگني دادستان عمومي و انقالب خوزستان 
هم گفت: سازمان پزشكي قانوني استان خوزستان تيم 

مستقلي اعم از پزشكان و پرس��نل خود را در شهرستان 
آبادان مس��تقر كرد كه كنار بازپرس رسيدگي كننده به 
پرونده و در بيمارستاني كه تعدادي از مصدومان حادثه در 
آن محل بستري بودند، معايناتي را بر روي آن  ها انجام دادند. 
او افزود: تاكنون پزشكي قانوني استان خوزستان براي ۳5 
نفر از جانباختگان حادثه متروپل آبادان جواز دفن صادر 
كرده، ضمن اينكه آزمايش ژنتيكي DNA جهت تعيين 
هويت برخي از جانباختگان هم انجام شده است. دادستان 
خوزستان گفت: در راس��تاي دستورات قضايي بازپرس 
رسيدگي كننده به موضوع، اداره تشخيص هويت پليس 
آگاهي استان خوزستان با استفاده از آزمايشگاه جنايي خود 
و با اثربرداري از كالسه انگشت جانباختگاني كه هويتشان 
مشخص نبود، نظرات كارشناسي خود را در امر تاييد هويت 
اجس��اد به بازپرس ارايه كردند. او افزود: مالك و پيمانكار 
متروپل قراردادهايي با برخي از بيمه  ها داشتند، در حال 
حاضر شوراي هماهنگي بيمه استان تشكيل شده تا پرونده 
افرادي كه در اين حادثه دچار خسارات شدند، پيگيري و 
اقدامات براي پرداخت خسارات و ديه انجام شود. تعدادي 
از جانباختگان اين حادثه كارگراني بودند كه در زمان 
وقوع ريزش ساختمان در حال كار بودند، پيگيري ها 
براي پرداخت غرامت توسط سازمان تامين اجتماعي 

يا برقراري مستمري آنها صورت گرفت.

    برخورد جدي دستگاه هاي مربوطه
 با مسببان حادثه متروپل

ح��اال ۱۴ روز از حادثه متروپل گذش��ته، تا امروز 
آم��ار جانابختگان كه پيكرهاي آنه��ا از زير آوارها 
بيرون كش��يده ش��ده، به عدد ۴۱ رس��يده است. 
جانباختگان��ي از زن و مرد و ك��ودك و جوان كه 
زندگي ها و آرزوه��اي آنها زي��ر آوار بي كفايتي و 
بي توجهي مس��ووالني دفن شد كه با ترك فعل ها 

و چشم بستن بر تخلفات، اين حادثه را رقم زدند.

    مسووليت تمام دستگاه ها در اين حادثه
 بايد مشخص شود

همان تخلفاتي كه رييس دس��تگاه قضا 9 خرداد ماه به 
آنها اش��اره كرد و اينچنين گفت: دو اصالحيه در مورد 
ساختمان فرو ريخته آبادان وجود داشته؛ به اين معنا كه 
اول پروانه براي طبقات مشخص صادر شده و سپس دو 
بار، طبقاتي اضافه شده است؛ سوال اين است كه آيا اين 
طبقات اضافه شده با فونداسيون اصلي، سازه پيش بيني 
شده و نقشه ارايه ش��ده به نظام مهندسي و شهرداري 
سازگار بوده است؟ محسني اژه اي با تاكيد بر بررسي دقيق 
و حساب شده ابعاد حادثه متروپل گفت: بايد مشخص 
شود دستگاه هايي نظير شهرداري، كميسيون ماده ۱۰۰، 

نظام مهندس��ي، وزارت راه و شهرسازي، قوه قضاييه و 
ساير دستگاه هاي مسوول، آيا وظايف و مسووليت هاي 
خود را در قبال اين ساختمان به درستي انجام داده اند؟ 
او با تاكيد بر تسريع رسيدگي اين پرونده افزود: چنانچه 
تخلف و جرم هر دستگاه و فردي چه شخصي و چه اداري 
در قضيه حادثه آبادان محرز شود، بايد بدون مالحظه و 
اغماض برخورد سريع و بازدارنده و جدي صورت بگيرد.

    تسريع در صدور كيفرخواست
بعد از تاكيد رييس دس��تگاه قضا براي تس��ريع در 
رس��يدگي قضايي پرونده متروپل، جعفري چگني 
دادستان استان خوزستان هم اعالم كرد: كيفرخواست 
متهمان اين پرونده در سريع ترين زمان ممكن صادر 
و پرونده به دادگاه ارجاع مي ش��ود. حاال ش��مارش 
معكوس ب��راي مجازات عامالن متروپل آغاز ش��ده 
و رس��يدگي اين پرونده نبايد مش��مول زمان شود و 
همه خواستار تسريع در صدور كيفرخواست عامالن 
اصلي هستيم، قصورهاي هر شخص و نهادي يك به 
يك بايد در سطر سطر كيفرخواست بيايد تا برخورد 
جدي دس��تگاه قضا با آنها كه آجر ب��ه آجر برج هاي 
ثروت ان��دوزي خود را با زد و بن��د و به قيمت مرگ و 
زندگي مردم باال برده اند؛ عبرتي براي آيندگان باشد.

گزارش

پروندهمتروپلدرمسيررسيدگيقضايي

چه كساني بايد پاسخگو باشند؟

ادامهازصفحهاول

 پايان كرونا
 بيكاري پرستاران

بيش از ۱۰۰ پرستار در دوران كرونا جان خود 
را از دس��ت دادند. پرس��تاراني كه بارها و بارها 
براي دريافت كارانه، حقوق و ... اعتراض كردند 
و هميشه در نهايت هيچ پاسخ روشن و دقيقي 
در اين باره دريافت نكردند. بس��ياري از آنها در 
زمان كرونا با قراردادهاي 89 روزه كار كردند و 
مراقب بيماران بودند، وزارت بهداشت و درمان 
همان موقع وعده اس��تخدام اين پرس��تاران را 
داد و حاال بع��د از به پايان رس��يدن موج هاي 
كرون��ا 5 هزار پرس��تار از دانش��گاه هاي علوم 
پزشكي رانده ش��ده اند و بيكار مانده اند. اين در 
حالي اس��ت كه بسياري از پرس��تاران مجرب 
ما ب��ه دليل همي��ن ناماليمتي ه��ا عطاي كار 
كردن در بيمارستان هاي كش��ور را به لقايش 
مي بخشند و رخت مهاجرت تن مي كنند و به 
كار در بيمارستان هاي كشورهاي خارجي روي 
مي آورند تا حداقل بتوانن��د از حقوق و مزاياي 
مناسبي برخوردار باش��ند و عالوه بر استرس 
كاري كه دارند ديگر استرس تامين معاش خود 
و خانواده شان را نداشته باشند. در حالي كه اكثر 
كشورها هم در زمان كرونا و هم بعد از آن سعي 
كردند ب��ا دادن امتيازهايي فداكاري و رنجي را 
كه پرس��تاران در اين مدت متحمل شده اند، تا 
حدودي جبران كنند، مسووالن وزارت بهداشت 
و درمان حاال در مقابل اخراج پرستاران سكوت 
كرده ان��د و ه��ر از گاهي وعده هاي��ي را در اين 
زمينه عنوان مي كنند و در نهايت آن چيزي كه 
واقعيت دارد بي توجهي به وضعيت پرستاراني 
اس��ت كه س��اعات طوالني در بيمارس��تان ها 
مشغول به كار هستند و عالوه بر استرس تامين 
سالمت بيماران بايد براي تامين معاش خود و 
خانواده شان نيز هميشه استرس داشته باشند و 

از نداشتن امنيت شغلي رنج ببرند.

هيچمورديازآبلهميمونيدركشورشناسايينشدهاست
رييس اداره بيماري هاي قابل انتقال 
بين انسان و حيوان وزارت بهداشت، 
اعالم كرد: خوشبختانه تاكنون هيچ 
مورد مثبتي از اين بيماري در كشور 
شناس��ايي نشده اس��ت. دكتر بهزاد 
اميري ب��ا تاكيد بر اينكه تا اين لحظه 
)ظهر دوشنبه ۱6خرداد( هنوز هيچ 
مورد مثبتي از ابت��ال به آبله ميموني 

در كش��ور شناس��ايي نشده اس��ت، گفت: تمام 
موارد محتمل مورد بررس��ي ق��رار مي گيرند و 
خوش��بختانه تاكنون هيچ م��ورد مثبتي از اين 
بيماري در كشور شناسايي نشده است. او افزود: 
موارد محتمل يا مش��كوك در صورت س��رپايي 
بودن به مراكز منتخب ارجاع داده مي شوند و در 
صورتي كه ش��رايط بيمار از شكل سرپايي خارج 
ش��ود آنها را به بيمارس��تان هاي منتخب ارجاع 
مي دهيم. اميري ادامه داد: افراد توس��ط پزشك 
متخصص معاينه مي ش��وند و اگر محتمل باشد 

ك��ه بيماري آنها آبله ميموني اس��ت 
براي تشخيص قطعي و آزمايشگاهي، 
نمونه گي��ري از فرد انجام مي ش��ود. 
او با اش��اره به اينك��ه نمونه گيري از 
افراد مش��كوك و محتم��ل بيماري 
در ابتدا در انس��تيتو پاس��تور ايران 
انجام مي ش��د، اظهار كرد: اكنون در 
دانش��گاه هاي قطب ه��ر منطقه هم 
اي��ن نمونه گيري انجام مي ش��ود. اميري درباره 
نحوه انجام نمونه گيري از فرد محتمل بيماري، 
بي��ان كرد: درصورت��ي كه هنوز عالئم پوس��تي 
بيماري آش��كار نشده باش��د نمونه گيري حلقي 
از فرد مشكوك گرفته مي ش��ود ولي درصورتي 
كه بثورات جلدي آش��كار شده باشد، از زخم هم 
نمونه گيري انجام مي ش��ود تا بتوان با تشخيص 
آزمايش��گاهي بيم��اران را شناس��ايي ك��رد كه 
خوش��بختانه تاكنون هيچ م��ورد مثبتي از اين 

بيماري در كشور شناسايي نشده است.

اعالماقالمممنوعهبرايحجاج
ريي��س پليس پيش��گيري ب��ا اعالم 
دستورالعمل سفر زائران به حج تمتع 
فهرست ۱۴ قلم داروي ممنوعه براي 
ورود به كشور عربستان را اعالم كرد. 
س��ردار مهدي معصوم بيگي با اشاره 
به اقالم ممنوعه در س��فر حج تمتع، 
اظهار كرد: حمل ۱۴ قلم دارو به كشور 
عربس��تان ممنوع اس��ت ك��ه آمپول 

پتيدي��ن 5۰ و ۱۰۰ ميلي گ��رم، آمپ��ول مرفين 
۱۰ ميلي گرم و قرص مت��ادون 5 و ۲۰ ميلي گرم 
در اين دس��ته قرار مي گيرند. او افزود: همچنين 
شربت متادون، هيدرومرفين ۲ ميلي گرم، قرص 
متيل فنيدات هيدرو كلرايد، قرص ترامادول 5۰ 
و ۱۰۰ ميلي گرم، آمپول ترامادول 5۰ ميلي گرم، 

شربت اكس��پكتورانت كدئين، قرص 
اس��تامينوفن كدئين، آمپول ديازپام 
۱۰ ميلي گرم، قرص ديازپام ۲، 5 و ۱۰ 
ميلي گرم، آمپول و قرص بوپرونورفين 
نيز جزو اق��الم ممنوعه هس��تند. به 
گفته او، همچنين به همراه داشتن ارز 
براي هر مسافر حداكثر تا رقم 5۰۰۰ 
يورو مجاز است و هر مسافر نيز نهايتا 
مي تواند ۱5۰ گرم طال با خود حمل كند. س��ردار 
معصوم بيگي اظهار كرد: همراه داشتن مواد مخدر 
و مواد مش��ابه آن نيز ممنوع اس��ت، خوشبختانه 
حجاج ايراني اين موارد را به خوبي رعايت مي كنند 
و اين توصيه براي معدود افرادي است كه ممكن 
است اطالعات كافي در اين زمينه نداشته باشند.

حيوانآزارمجازيدرالرستاندستگيرشد
فرمانده انتظامي الرستان گفت: فردي 
ك��ه اقدام ب��ه زنده گي��ري حيوانات و 
آزار و اذي��ت آنها ك��رده و كليپ آن را 
در فضاي مجازي منتش��ر كرده بود در 
اين شهرستان دستگير شد. سرهنگ 
سيدمحمد يوسفي افزود: در پي انتشار 
كليپ��ي در فض��اي مج��ازي مبني بر 
زنده گي��ري حيوانات وحش��ي و آزار و 

اذيت آنها توس��ط فردي ناشناس، بررسي موضوع 
جهت شناسايي فرد متخلف در دستور كار پليس 
قرار گرف��ت. او ادامه داد: مام��وران پليس امنيت 
عمومي با اقدامات فني و تخصصي موفق ش��دند 

فرد متخلف را شناسايي و با هماهنگي 
مقام قضاي��ي، وي را در يكي از محالت 
اين شهرستان دستگير كنند. فرمانده 
انتظامي الرس��تان افزود: شخص ۲8 
ساله پس از انتقال به مقر انتظامي ضمن 
مواجهه ش��دن با داليل و مس��تندات 
پليس به بزه انتسابي خود اقرار و هدف 
خود را جذب مخاطبي��ن در گروه ها و 
فضاي مجازي عنوان كرد. متهم پس از تش��كيل 
پرونده براي س��ير مراحل قانوني روانه دادسرا شد. 
شهرستان الرستان به مركزيت الر در فاصله حدود 

۳78 كيلومتري جنوب شيراز قرار دارد.

رويخطخبر

ابهام  در بازار
 انتظار مي رود با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد 
جهاني، قيمت ها تثبيت ش��وند. از سوي ديگر، 
ن��رخ دالر در قيمت هاي فعلي تثبيت ش��ده و 
انتظ��ار كاهش چنداني ب��راي آن وجود ندارد، 
بس��ياري از قيمت ها در س��هم هاي مختلف و 
»پ��ي  بر اي« هاي جاري در ك��ف تاريخي خود 

به سر مي برند.
با لحاظ اينك��ه بازارهاي موازي ه��م در ركود 
تورمي به سر مي برند بازار سرمايه پتانسيل هاي 
داخلي براي رشد دارد اما ابهامات متعددي كه 
به بازار تحميل شده و عمدتا هم منبع آن را بايد 
در هيات دولت جست وجو كرد، منجر شده كه 
مقداري از روند ورودي پول به بازار كاسته شود.
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