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يادداشت- 1

احياي حقوقي برجام و آينده 
اقتصاد صنعت هوايي

اي��ن روزه��ا زمزمه هاي��ي از 
بازگش��ت اي��ران و امريكا بر 
س��ر ميز مذاك��رات و احياي 
برجام و توافقات قبلي به گوش 
مي رسد. از مهم ترين مباحث 
مرتبط با اين مطلب، نوسازي 
ناوگان حمل و نق��ل هوايي و 
بازگشت مجدد به قراردادهاي 
خريد هواپيما از شركت هاي بويينگ، ايرباس و  اي تي آر 
است كه متاسفانه به رغم قراردادهاي گذشته شركت هاي 
هواپيمايي مبن��ي بر خريد هواپيما با خ��روج ترامپ از 
برجام از ارايه و تحويل كامل هواپيما ها خودداري كردند. 
رفع برخي از معضالت اقتصادي كامال به مساله برجام و 
رفع تحريم هاي امريكا گره خورده اس��ت. معضالتي كه 
در جايگاه خود از اهميت بااليي نيز برخوردارند. يكي از 
اين معضالت نوسازي ناوگان هواپيمايي فرسوده كشور 
از طريق خريد هواپيماهاي نو و حتي دس��ت دوم است. 
مي دانيم كه در جهان امروز، محصول نهايي اغلب صنايع، 
نتيجه همكاري چندين كشور و شركت بين المللي است. 
درباره هواپيما نيز اين مس��اله به طور خاص و برجسته 
عيان است. بر اس��اس تحريم هاي خصمانه امريكا عليه 
كشور، ايران نمي تواند هواپيماهايي را كه حتي از قطعات 
امريكايي در آنها استفاده شده، خريداري كند. از اين رو، 
خريد هر گونه هواپيماي نو يا دست دوم منوط به دريافت 
مجوز اوفك است. افزون بر اين، خريد بسياري از قطعات 
مورد نياز هواپيماهاي ناوگان هواي��ي ايران كه اغلب از 
خانواده بويينگ، ايرباس و  اي تي آر هستند با هدف اورهال 
هواپيماهاي فرسوده كنوني نيز با مشكل مواجه است. اين 
در حالي است كه از حدود 300 فروند هواپيماي موجود 
در ناوگان هوايي كشور حدود 130 فروند هواپيما فعال 
است و مابقي به دليل نبود قطعه يا عمر پروازي بيش از 
حد استاندارد از رده خارج شده اند. گذشته از اين، بر اساس 
سند چشم انداز 20 ساله كشور قرار بود در سال 1۴0۴، 
صنعت هواپيمايي ايران در جابه جايي بار، مقام اول و در 
جابه جايي مس��افر، مقام دوم را در منطقه داشته باشد. 
اما با توجه به تحريم هاي ۴0 س��اله عليه صنعت هوايي 
كشور و از سوي ديگر رشد شتابان ايرالين هاي فعال در 
منطقه، دستيابي به اين هدف بعيد به نظر مي رسد. در 
چنين ش��رايطي، تنها راه حل، فعال كردن قراردادهاي 
خريد هواپيماي برجامي است. قراردادهايي كه با خروج 
امريكا از برجام، از سوي شركت هاي ايرباس و  اي.تي.آر 
تعليق شد يا قرارداد خريد هواپيما از بويينگ كه به  طور 
كل از س��وي اين شركت كنار گذاش��ته شد. بي گمان، 
صنعت هوايي يكي از صنايع پيچيده، مدرن و مورد نياز 
امروز ايران و جهان است و ورود هواپيماهاي نو و جديد 
به ناوگان هوايي مي تواند مسير توسعه و گسترش صنعت 
هوايي و صنعت گردش��گري كشور را احيا كند. در حال 
حاضر شركت هاي هواپيمايي ايراني از ابتداي سال جاري 
ميالدي مذاكرات خود را با بويينگ براي پيگيري وضعيت 
اين قراردادها آغاز كرده اند. مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا عنوان كرد كه با وزير امور خارجه ايران درباره 
برجام گفت وگو كرده و تيم هاي مذاكره كننده مس��تقر 
در وين، پيش��رفت خوبي در هفته هاي اخير داشته اند و 
همه طرف ها اكنون بايد تصميمات سياسي الزم را اتخاذ 
كنند تا بتوانيم مذاكرات را به نتيجه برسانيم و به اجرايي 
شدن كامل توافق هس��ته اي بازگرديم. مشخصا در اين 
ميان براي آژانس بين المللي انرژي اتمي مهم است كه 
فعاليت هاي راستي آزمايي اش را ادامه دهد و براي ايران 
نيز ملموس شدن لغو تحريم ها از اهميت بسزايي برخوردار 
اس��ت. اظهارات بورل در پي اين مطرح مي ش��ود كه در 
هفته هاي اخير، مذاكرات كميس��يون مشترك برجام 
در راس��تاي احياي توافق هس��ته اي از طريق بازگشت 
دو جانبه تهران و واش��نگتن به توافق هسته اي در وين 
برق��رار بوده و در دور اخي��ر خوش بيني  هايي با توجه به 
موفق بودن مذاكرات و حل ش��دن بخش عمده مسائل 
اختالفي به ميان آمده اس��ت. در اين مذاكرات روند لغو 
تحريم ها عليه ايران از سوي امريكا و اقدامات ايران براي 
بازگرداني اقدامات جبراني هسته  اي به حالت اوليه، مورد 
بررسي قرار مي گيرد. رييس جمهوري كشورمان نيز در 
اين خصوص گفت كه تحريم نفت، تحريم پتروشيمي، 
كشتيراني، بيمه، بانك مركزي و ساير بانك ها را به زودي 
لغو خواهند كرد، به اين معنا كه گام اصلي و بزرگ برداشته 
شده و توافق اصلي انجام ش��ده است. در اين ميان آنچه 
بايد مورد توجه قرار گيرد تا بار ديگر كشور گرفتار نشود، 
روزهاي پس از توافق و برداش��تن گام هاي صحيح در آن 
برهه زماني است. مذاكرات در وين پيشرفت هاي خوبي 
داشته و به نظر مي رسد با برداشته شدن تحريم هاي اصلي 
عليه كشور موافقت شده است. طرفين به خوبي در حال 
مذاكره با يكديگر هستند و شايد معضل اصلي در اين ميان 
اين باشد كه اعتمادها نسبت به يكديگر كم است. از سوي 
ديگر كشورهاي طرف در برجام مشكالت داخلي و موانعي 
براي احياي برجام دارند كه گذر از آنها اين امر را مقداري 
زمانبر كرده است. آنچه اهميت دارد تحريم هاي اقتصادي 
و بانكي عليه ايران است كه برداشته خواهد شد كه اين امر 
جابه جايي پول براي بازگشت به قراردادهاي خريد هواپيما 
را ميس��ر مي كند و طرفين نيز به نحوي اين امر را تاييد 
كرده اند.  ايران در تالش اس��ت كه زمان را از دست ندهد. 
طبيعتا از زماني كه توافق امضا شود، امريكا اعالم خواهد 
كرد كه تحريم ها را لغو خواهد كرد و ايران نيز به تعهدات 
خود عمل خواهد كرد.  ادامه در صفحه 5

معين شرقي

در انتخابات رياست جمهوري سه ديدگاه متعارض وجود دارد

خطر شعارهاي   پوپوليستي   براي اقتصاد
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ارتباط کرم ابريشم با رمزارزهاسخني با وزير صمتخداحافظی با بورس
وزير صنعت، معدن و تجارت 
اخيرا از »آزادس��ازي ۶ هزار 
محدوده و معدن كشور« خبر 
داده و گفت��ه: »ب��ا واگذاري 
معادن متروكه از طريق مزايده 
و در  پيش گرفت��ن روي��ه اي 
جديد در اين وزارتخانه، ايجاد 
ران��ت و پارتي بازي در بخش 
معدن پايان خواهد يافت.« وي همچنين عنوان كرده: 
»كس��اني كه بيش از ۴0 س��ال معدن��ي را در اختيار 
داشتند و به داليل مختلف آن را فعال نكرده بودند بلكه 
به صورت مجوزفروش��ي اقداماتي را انجام مي دادند، 
از چرخه بهره برداري معدن حذف خواهند ش��د.« به 
گفته وزير صمت، با واگذاري معادن متروكه، فرصت 
جديد س��رمايه گذاري براي سرمايه گذاراني كه مايل 
به حضور در اين عرصه هس��تند، فراهم مي شود. وي 
همچنين در اظهاراتي ديگر بيان كرده: »از اين به بعد 
معدني را استخراج نمي كنيم، مگر اينكه امكان فراوري 
مواد معدني حاصل از آن را داشته باشيم.« به گفته وزير 
صمت، استخراج معدن و صدور مواد خام معدني با سود 
ناچيز، به مصلحت صنعت كشور و آينده ايران نخواهد 
بود. بايد ثروت را در كشور تبديل به ارزش افزوده بسيار 
بااليي كنيم. )رس��انه ها - 99/2/28(   چنانكه در اين 
عبارات مشخص اس��ت باالترين متولي معدن كشور 

در گامي رو به جلو و صحيح درصدد حذف انحصارها 
و رانت ها اس��ت، اما به نظر اين گام كفايت نمي كند و 
چيزي كم دارد، چراكه خود وزير صمت اذعان مي كند 
كه »سود ناچيز« سبب مي شود استخراج و صادرات 
مواد معدني به مصلحت صنعت كشور نباشد. به واقع 
وي مي پذيرد، گير كار و اينكه بسياري از معادن متروكه 
يا مجوزهاي اكتش��افي در حال خاك خوردن اس��ت 
مشكل »سودآوري« فعاليت در حوزه معدن است. در 
واقع زنجيره توليد معدني )اكتشاف، استخراج و فراوري( 
از همان مشكلي رنج مي برد كه بقيه بخش هاي اقتصاد 
مولد از آن در رنجند: سوده ده نبودن متناسب با ساير 
فعاليت ها در س��اير بازارها.   اينكه مزيت بالقوه بااليي 
براي فعاليت هاي معدني در كش��ورمان وجود دارد و 
حدود 50 ماده معدني و ذخي��ره بيش از ۶0 ميليارد 
تني و به ارزش حدود 500 ميليارد دالر )معادن كشف 
شده( قابل استخراج است يك طرف ماجراست و طرف 
ديگر مجموعه عواملي است كه براي بالفعل شدن اين 
مزيت ها ضروري مي نمايد تااين فعاليت ها را سودآور 
كند اما عجالتا غايبند! طبق آمارهاي سال 1398 »بيش 
از 10 هزار و 300 معدن در كش��ور وجود دارد كه 98 
درصد آنها توسط بخش خصوصي اداره مي شوند. از اين 
تعداد، ۶ هزار واحد معدني فعال بوده و بيش از ۴300 
واحد غيرفعالند كه به معني نرخ ۴0 درصدي معادن 
غيرفعال است.«   ادامه در صفحه 2

ک��رم ابريش��م ب��رای اينکه از 
فرودست ترين چاله های زمين و 
گودال های آلوده در قعر گرداب 
ها برهد و ب��ه رفيع ترين نقطه 
آسمان خويش دست پيدا کند، 
نيازمند تنيدن پيله ای در دورن 
خويش اس��ت. پيل��ه ای که به 
امکان نوع خاصی از دگرديسی 
را می ده��د و يک کرم را بدل به ي��ک پروانه زيبا می کند. 
اين حقيقت همه اکوسيستم هايی است که می خواهند 
از فرودس��ت ترين نقاط به عالی ترين مدارج برسند. کرم 
ابريش��م بدون پيله و بدون دگرديستی به اوج نمی رسد و 
تحول نمی آفريند. اکوسيستم های اقتصادی کشورهای 
مختلف نيز هر کدام به گونه ای خاص يک چنين سرنوشتی 
را دارن��د. هر اقتصادی که بتواند به اهميت دگرديس��تی 
دست پيدا کند و در درون خويش پيله ای بتند، می تواند 
دستاوردهای اقتصادی افزونتری خلق کند. اساسا جهان در 
حال دگرديسی و دگرگونی  است؛ اين تغييرات در حوزه های 
مختلفی در حال وقوع اس��ت که يک��ی از اين تغييرات در 
 )Crypto-Economics(ح��وزه کريپتواکونومي��ک
است. کريپتو اکونوميک يا اقتصاد رمزارزها، تحوالتی است 
که در حوزه های مختلف مخصوص��ا در حوزه زنجيره ای 
بلوکی حادث می شود که در ُبعدهای متعدد از شبکه های 
اجتماعی، پرداخت ها، سرمايه گذاری، تامين مالی و... در 

حال ايجاد تحوالت بنيادين اس��ت. ترس من آن است که 
مس��ئوالن کش��ورمان بدون درک اين تحوالت بزرگ و 
تنها به اين دليل که رمزارزها م��ورد اقبال قرار گرفته اند، 
سرمايه های عمومی را جذب خود می کند، اکوسيستمی 
ناشناخته است و... به مقابله با اين پديده جديد بروند. اقتصاد 
ايران نبايد از اش��تباهاتی که پيش از اين در بازار سرمايه 
صورت گرفته، استفاده کند و اين اشتباهات را در خصوص 
رمزارزها تکرار نکند. در بورس، شاهد بوديم که دخالت های 
دستوری مسئوالن باعث شد تا دامنه وسيعی از مشکالت 
در بازار ظهور و بروز پيدا کند. از حمايت های غير ضروری و 
تصميماتی که در خصوص دامنه نوسانات اخذ شد تا عدم 
استفاده از ديدگاه های کارشناسان و...مجموعه تصميماتی 
بودند که باعث ش��دند بازار سرمايه با بحران مواجه شود و 
نزول شاخص ها در يک بازه زکمانی مستمر تداوم پيدا کند. 
با يک چنين پيش زمينه ای مسئوالن بايد از رويکردهای 
سلبی در خصوص بازار رمزارزها خودداری کنند و تالش 
کنند تا اين بازار را با استفاده از رويکردهای ايجابی ساماندهی 
کنند. اساسا بايد مسئوالن تالش کنند، شفافيت ها افزايش 
پيدا کند. تحت نظارت قرار دادن يک بازار با انحصار و ايجاد 
رانت از طريق مجوزها متفاوت است. ضمن اينکه بايد با تمام 
افراد اثرگذار در بازار همفکری الزم صورت بگيرد. اين که يک 
مسئول بلندپايه تقنينی نامه ای دستوری بنويسد و در آن به 
متوليان اقتصادی کشور امر کند که بايد تراکنش رمزارزها 
ادامه در صفحه 2 مسدود شوند، نشان دهنده اين ...  

يادداشت روز

وزارت نیرو در جلسه هیأت دولت گزارش داد

وضعيت تأمين برق کشور در تابستان ۱۴۰۰
در ش��رايطی که موضوع قط��ع برق ط��ی روزهای اخير 
نارضايتی های فراوانی را در افکار عمومی و فعاالن اقتصادی 
ايجاد کرده، روز گذشته در نشست هيات دولت ،گزارشی از 
سوی وزير نيرو با موضوع تامين برق کشور در تابستان 1۴00 
ارائه شد. در جلسه ديروز هيأت دولت به رياست روحانی، 
اردکانيان وزارت نيرو گزارشی از وضعيت تأمين برق کشور 
در تابستان سال جاری و برنامه ها و اقدامات الزم برای گذر 
از اوج مصرف برق در س��ال 1۴00 به هي��أت وزيران ارايه 
کرد. به گزارش پاد، بر اساس گزارش وزارت نيرو، با توجه به 
افزايش يک ميليون مشترک جديد برق و افزايش مصرف 
صنايع جديد در س��ال 1399، با برنامه ريزی های قبلی و 
با احداث نيروگاه ه��ای جديد و ارتقای ظرفيت واحدهای 
موجود و اِعم��ال برنامه های مديريت مصرف، نياز مصرف 
متعارف به خوبی پوشش داده شد. مقايسه حجم مفيد کل 
نيروگاه های آبی در س��ال های آبی 139۷ لغايت 1۴00، 
نشان می دهد جمع حجم مفيد سال آبی 1399 - 1۴00 
نسبت به سال آبی 98-99، با کاهش 5۷ درصدی همراه 
بوده است.همچنين مقايسه حجم مفيد کل نيروگاه های 
آبی در س��ال های آب��ی 139۷ لغاي��ت 1۴00، حاکی از 
کاهش 3500 مگاواتی توليد نيروگاه های برق آبی است.

براساس آمار ارايه شده و مقايسه صورت گرفته در خصوص 
اوج مصرف برق از ابتدای س��ال جاری تا آخر ارديبهشت 
به نسبت مدت مشابه در سال 1399، ميزان مصرف برق 
حدود 9000 مگاوات )معادل 20 درصد( افزايش يافته؛ اين 
درحالی است که متوسط رشد مصرف برق از سال 1393 
لغايت 1399 ساليانه در ماه های فروردين و ارديبهشت تنها 
حدود 1.8 درصد رش��د داشته اس��ت. از داليل اين ميزان 
رشد مصرف طی يک سال اخير، افزايش زودهنگام و شديد 
دمای هوا و در مدار قرار گرفتن سيس��تم سرمايشی، رشد 
فزاينده اس��تفاده از ماينرها و تجهيزات استخراج رمز ارز، 
راه اندازی زودهنگام چاه های کش��اورزی به دليل کاهش 
بارش ها و رش��د توليد و افزايش مصرف برق صنايع بزرگ 
است.بر اساس گزارش وزارت نيرو، از تيرماه سال گذشته تا 
پايان فروردين سال جاری، تعداد 1۷5 هزار ماينر کشف و 
تعداد 2۶۶1 مرکز غيرمجاز استخراج رمز ارز در کشور که 
بيشتر آنها در بخش صنعت، کشاورزی و خانگی بوده، کشف 
و جمع آوری شده که سهم گزارشات مردمی از اين ميزان، 
2۷ درصد بوده اس��ت.وزارت نيرو در ادامه گزارش خود، به 
تشريح برنامه اقدامات گذر از اوج مصرف برق سال 1۴00 )از 
نيمه دوم فروردين تا نيمه دوم شهريور( پرداخت و از ضرورت 

همکاری وزارت کشور و اس��تانداران جهت رعايت سقف 
مصرف برق تعيين شده برای هريک از استان ها، تسريع در 
به مدار آمدن مولدين خارج از حوزه اختيارات وزارت نيرو و 
استمرار و همکاری بيشتر وزارتخانه های اطالعات، کشور، 
صنعت، معدن و تجارت، ارتباط��ات و فناوری اطالعات و 
دادستان ها و پليس امنيت اقتصادی )به ويژه مديريت انرژی 
وزارت اطالعات( با وزارت نيرو در شناس��ايی و جمع آوری 
مراکز غيرمجاز استخراج رمز ارز و نظارت بر کنترل برگشت 
مجدد تجهيزات به چرخه استفاده مجاز، به عنوان اقدامات 

ضروری برای عبور از اوج مصرف تابستان ياد کرد. در پايان، 
هيأت وزيران مقرر کرد، کميسيون امور زيربنايی، صنعت 
و محيط زيست دولت ضمن بررسی و کارشناسی گزارش 
فوق، پيشنهادات الزم جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران 
را حداکثر تا جلسه آينده دولت تدوين و ارايه دهد. بايد ديد 
در نهايت اين نشست های تخصصی با موضوع تامين برق 
در تابستان منجر به بهبود وضعيت خدمت رسانی به مردم 
خواهد شد يا اينکه روند قطعی های روزانه برق همچنان 

تداوم خواهد داشت.

هم��واره ب��ا بهتري��ن آرزوها 
و اميد ه��ا راهم��ان را ش��روع 
می  کني��م و در نهايت حتی در 
صورت موفقيت و رس��يدن به 
اهدافم��ان می بينيم که آنچه 
به دس��ت آورده اي��م در مقابل 
عمری که برايش تلف کرده ايم 
ناچيز است. علی رغم بيش از 30 
سال مدرسه و دانشگاه رفتن و 15 سال کار مداوم در بازار 
سرمايه، هم اينک احساس می کنم اين مسير اليق عمری 
که برايش گذاشتم نبود. همه  ما به اميد ساختن آينده ای 
بهتر زنده ايم و  اين اميد باعث لذت بردن از زمان حال هم 
می شود. هميشه اميد را زنده نگاه داشته ام و اعتقاد دارم  
که باالخره اميد ه��ا و روياها ما را از منجالب  های زندگی 
بيرون می کشند و البته که هميشه همينطور هم می شود. 
من در اين بازار تازه وارد نيستم و انواع و اقسام ريزش های 
بازار داخلی و خارجی را ديده ام. صحبت من حتی س��ود 
و زيان و ريزش و صعود نيس��ت. اين ها الزمه ی رشد يک 
معامله گر و مدير و س��هامدار اس��ت. از ميان اين اتفاقات 
که عبور می کنيم با تجربه تر می شويم. من به هيچ،وجه  
از ش��رايط خودم هم ناراضی نيستم. از گذشته همدرس 
گرفته ام و در حال يادگيری هستم اما: صحبت من اميد 
است. تصور آينده ای بهتر که پوچی اين زندگی را برايمان 
قابل تحمل می کند باعث می شود به رغم همه ی اتفاقات 
بد زندگی هنوز هم لبخند بزنيم. موضوع مهم اين است: 
وقتی می بينيم که سرنوش��ت جوانانی همچون ما برای 
کسی مهم نيست، سرمايه ای که بازحمت جمع کرده ايم 
درحال آب ش��دن است و برای کسی مهم نيست. کسب 
وکاری که عمرمان راپايش گذاشته ايم درحال از بين رفتن 
است و برای کسی مهم نيست. مديرانی که تدبير مناسبی 
برای دارايی های عمومی تدارک نديدند و تالش نکردند 
که اميد را به پيکره فعاالن اقتصادی در بازارهای مختلف 
بازگردانند، مسئول گسترش اين نااميدی ها هستند. کسانی 
که من را می  شناس��ند می  دانند که هر ساعت از زندگی 
من در چه سختی  هايی گذشته است و چگونه از پس هر 
چالشی برآمده ام و شايد اين نوشته برايشان عجيب باشد 
اما من تسليم شده ام. من نمی توانم محيط را تغيير بدهم.

اکوسيستم اجتماعی و اقتصادی ما قابل تغيير نيست. در 
خصوص بورس هر چه نوشتم وگفتم را بی پاسخ گذاشتند 
و يا وعده ی سرخرمن دادند. در آستانه  انتخابات هستيم  و به 
عنوان يک فعال اقتصادی چشم انداز روشنی در مقابل نمی 
بينيم. ديگر مسائل فنی بورس و ارزندگی قيمت ها رابازگو 
نمی کنم و منتظر روزهای خوب بورس می مانم اما در بهبود 
بعدی بازار  برای هميشه از بورس ايران که توسط عده ای 
مسموم شده است از خارج خواهم شد و اعتماد واميد را برای 
هميشه از دايره ی واژگانم حذف خواهم کرد تا ديگر کسی 
مرا نفريبد. در طول دوره   فعاليتم علی رغم داشتن'مجوز 
سبدگردانی با هيچ فرد حقيقی قرارداد سبدگردانی امضا 
نکردم و س��عی کردم تجربياتم را در خصوص  سهم ها و 
صنايع به اشتراک بگذارم.  ادامه در صفحه 2

پيمان مولویحسين حقگومحسن عباسی

سهم چك هاي عادي از مبادله چك به 64 درصد
افزايش يافت، سهم رمزدار به36 درصد رسید

تراكنش بانكي ركورد زد
هر ثانیه 8 هزار تراكنش شاپرك و6600 تراكنش شتاب

»تعادل« درگفت وگو با
كارشناس اقتصادي تاثیر انتخابات 

بر بازارسرمايه را بررسي مي كند

بررسي وضعیت افزايش جمعیت 
به بهانه پرداخت ماهیانه 500 
هزار تومان از سوي بهزيستي

كلیات اليحه »آيین نامه مصوبه شهر دوستدار سالمند« تصويب شد

درس هايي كه مي توان
از هفته بسیار سخت

ارزهاي ديجیتالي گرفت

كاهش 5۰ درصدي
چك هاي برگشتي در يك سال اخير
صفحه 2     صفحه 3    

صفحه 4    

صفحه 7    

صفحه 8    
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ركورد ۱6۰ ميليارد تراكنش بانكي
در سال 99

بورس  قرباني  
سياست هاي  

پولي  شد!

به جاي وضع 
قانون نياز به ترميم 
انتقاد از قطعي برق و اينترنت به نمايندگي از تهراني ها زيرساخت ها داريم

نوسانات 
بيت كوين زير 

۴۰ هزار دالر



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
اجراي قانون جديد، ثبت چك و كنترل سوابق، عامل 
عمده كاهش برگش��تي ها بوده است اما پرسش اين 
است كه چه اثري بر تعداد مبادالت بانكي، معامالت و 
رونق و ركود اقتصاد دارد و تا چه حد معامله و مبادله و 
قراردادها را تحت تاثير قرار مي دهد و جايگزين چك 

در برخي معامالت چه خواهد بود؟
از كل تع��داد و مبل��غ چك ه�اي مبادل�ه ش���ده در 
فروردين ماه 1400 به ترتيب 8.2 درصد تعداد و 10.7 
درصد مبلغ برگشت داده ش��ده است. درصد تعداد و 
مبلغ چك هاي برگشت داده شده در اسفندماه 1399 
به ترتيب معادل 7.9 درصد 12.1 درصد و در فروردين 
ماه سال 1399 به ترتيب برابر 18.3 درصد و 20 درصد 

بوده است. 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه قانون جديد چك و 
اطالع از وضعيت برگش��تي ها و سوابق صادركننده 
چك و همچنين ثبت چك در س��امانه صياد و ساير 
تغييراتي كه در صدور و وصول و برگش��تي و سوابق 
چك و افراد صادر كننده و حساب ها و دسته چك ها 
رخ داده موجب شده كه تعداد برگشتي ها در يكسال 
اخير از 18 درصد تعداد چك مبادله شده فروردين 
99 به 8 درصد تعداد مبادله شده در فروردين 1400 
رس��يده و مبلغ چك برگشتي نيز از 20 درصد مبلغ 
چك هاي مبادله ش��ده فرودين 99 به 10.7 درصد 
چك هاي مبادله ش��ده در فرودي��ن 1400 كاهش 
يافته و در واقع در اين يك سال به خاطر قانون جديد 
چك و تمهيداتي كه شبكه بانكي در يك سال اخير 
در نظر گرفته است، سهم ارزش چك هاي برگشتي 
50 درصد كاهش داش��ته است و از نظر تعدادي نيز 
سهم تعدادي چك هاي برگش��تي از مبادله شده ها 
55 درص��د كاهش داش��ته اس��ت و از 18.3 درصد 
در فرودي��ن 99 به 8.2 درص��د در فروردين 1400 

رسيده است. 
از كل تعداد و مبلغ چكه�اي مبادل�ه ش�ده در فروردين 
ماه 1400 به ترتيب 91.8 درصد تعداد و 89.3 درصد 
مبلغ وصل شده اس��ت. درصد تعداد و مبلغ چكهاي 
وصول شده در اسفندماه 1399 به ترتيب معادل 92.1 
درصد تعداد و 89.7 درصد مبلغ و در فروردين ماه سال 
1399 به ترتيب برابر 81.7 درصد تعداد و 80 درصد 

مبلغ بوده است. 
چكهاي رمزدار وصولي درفروردين ماه 1400، دركل 
كشوربيش از375 هزارفقره چك رمزدار به ارزشي بالغ 
بر 729 هزار ميليارد ريال وص�ول شد ك�ه نس�بت ب�ه 
م�اه قب�ل از نظ�ر تع�داد و مبل�غ به ترتيب 56.2 درص�د 

و58.4 درصد كاهش داشته است
در استان تهران حدود102 هزار فقره چك رمزدار به 
ارزشي بيش از 402 هزار ميلياردريال وصول شد.در 
ماه مذكور 45/5 درصد از تعداد چكهاي رمزدار وصولي 
در سه استان تهران با 27 درصد، اصفهان 10 درصد و 
خراسان رضوي 8 درصد وصول شد كه بيشترين س�هم 

رادر مقايسه با ساير استان ها دارا بوده اند.
همچن��ين 66 درصد ارزش چك رمزدار در سه استان 
بوده كه تهران با 55 درصد، اصفهان 6 درصد و خراسان 

5 درصد وصول شده است. 

     سهم 64 درصدي چك عادي
از ارزش چك ها

در كل كشور حدود 6.8 ميليون فقره چك وصول شد 
ك�ه از اي�ن تعداد حدود 6.4 ميليون فقره عادي وحدود 
400 هزار فقره رمزدار بوده اس��ت. ب�ر اي�ن اس���اس 
دركل كشور 94.4 درصد از كل تعداد چكهاي وصولي 

عادي و 5.6 درصد رمزداربوده است.
حدود 2051 هزار ميليارد ريال چك وصول ش��د كه 

ح�دود 1322 هزار ميليارد ريال چك عادي و بيش از 
729 هزار ميليارد ريال چك رمزدار بوده است. 64.4 
درصد از ارزش چك هاي وصولي ني��ز عادي و 35.6 

درصد رمزدار بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه در س��ال هاي اخي��ر به دليل 
بي اعتم��ادي به چك ه��اي عادي و افزايش ش��ديد 
تعداد و مبلغ برگش��تي ها، مردم و كس��ب وكارها به 
سمت چك هاي رمزدار رفتند و سهم چك رمزدار از 
مبلغ وصولي به 70 درصد و س��هم چك عادي به 30 
درصد رس��يده بود. اما در يك سال اخير با رشد اعتبار 
چك عادي، جمع آوري چك هاي رمزدار و تضميني 
س��رگردان و بدون نام، كه دس��ت به دس��ت در بازار 
مي چرخيد، اكنون شرايطي پديد آمده كه سهم چك 
عادي بيشتر شده اس��ت. همچنين چك به نام افراد 
صادر مي شود و حامل صادر نمي شود. در نتيجه از ابتدا 
مشخص است كه چك عادي يا رمزدار به نام چه كسي 
صادر شده چه كسي درخواست صدور داشته يا صاحب 
حساب كيست و همچنين به حساب چه شخصي واريز 
مي شود. در نتيجه كاهش سرگرداني چك عامل عمده 

كاهش تعداد برگشتي است. 
البته برخي كارشناس��ان معتقدند كه اين وضعيت 
باعث ركود معامالت مي ش��ود و از چك حامل براي 
معامالت استفاده نمي ش��ود و چك به راحتي صادر 
نمي ش��ود و در نتيجه مبادالت اقتصادي با چك نيز 
كاه��ش مي يابد و روي ركود و كاهش رونق و رش��د 
اقتصاد اثر مي گذارد و عمال استفاده كمتري از چك 
در معامالت مي شود. از جمله معامالت خاكستري يا 
سياه، قاچاق، يا معامالتي كه افراد نمي خواهند به هر 
دليلي نامي از آنها در مبادالت باشد، ترجيح مي دهند 
كه از پول نقد يا دالر يا رمز ارزديجيتالي استفاده كنند 
و چك به نام آنها صادر نشود يا در بانك براي وصول 

چك مراجعه نكنند. 

     تعداد و مبلغ برگشتي كم شد
در اولين ماه سال جاري 569 هزار فقره چك برگشت 
خورده كه از نظر تعداد و مبلغ مع��ادل 25.4 و 49.3 

درصد كاهش داشته است.
در فروردين سال جاري بيش از 6.9 ميليون فقره چك 

به ارزش هر 148 هزار ميليارد تومان مبادله شده است 
كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 27.8 و 42.7 درصد 

كاهش يافته است.
مع��ادل 6.4 ميليون فقره ب��ا ارزش 132 هزار و 200 
ميليارد تومان از چك هاي مبادل هاي وصول ش��ده 
اس��ت كه از نظر تعداد و مبلغ به ترتي��ب 28 و 41.8 
درصد كاهش دارد.  در كنار چك هاي وصولي بالغ بر 
569 هزار فقره چك برگشت خورده كه از نظر تعداد 
و مبلغ چك هاي برگش��تي به ترتيب با 25.4 و 49.3 

درصد كاهش داشته است.
در استان تهران بيش از سه ميليون فقره چك با ارزشي 
معادل 69 هزار و 900 ميليارد تومان مبادله شده كه 
بيانگر صدرنشيني اس��تان تهران در مبادله چك در 
سطح كشور اس��ت. چك هاي وصول شده در تهران 
حدود 1.8 ميليون فقره به ارزش��ي بال��غ بر 60 هزار 
و 400 ميلي��ارد تومان و چك هاي برگش��تي معادل 
149 هزار فقره به ارزش 6 هزار و 500 ميليارد تومان 

گزارش شده است.
عالوه بر اين، در فروردين ماه كل كش��ور حدود 549 
ه�زار فق�ره چ�ك ب�ه ارزشي بيش از 14 ه�زار و 600 
ميلي�ارد تومان به داليل كسري ي�ا فق�دان موج�ودي 
برگش�ت خورده است كه از نظر تعداد و ارزش 96.5 و 
92.4 درصد از كل چك هاي برگشتي به داليل كسري 
يا فقدان موجودي بوده است.  از سوي ديگر، در استان 
تهران حدود 142 هزار فقره چك به ارزشي حدود 5 
هزار و 600 ميليارد تومان به داليل كس��ري يا فقدان 
موجودي برگش��ت داده ش��ده كه در استان تهران از 
نظر تع��داد 95.2 درصد و از نظر مبل��غ 86.3 درصد 
از كل چك هاي برگش��تي به داليل كسري يا فقدان 

موجودي بوده است. 
براساس داده هاي بانك مركزي در فروردين ماه 569 
ه��زار فقره چك ب��ه ارزش 158 هزار ميلي��ارد ريال 
برگشت داده شد كه در مقايسه با ماه قبل از آن )اسفند 

99( از نظر تعداد 25.4 درصد كاهش داشت.
با توجه به اهميت كاربرد و امتياز چك، اين ابزار هنوز هم 
از مهم ترين ابزار پرداخت در كشور است. طبق آخرين 
داده هاي بان��ك مركزي از ميزان چك هاي مبادله اي 
در فروردين ماه، در كل كش��ور حدود 569 هزار فقره 

چك به ارزش بيش از 158 هزار ميليارد ريال برگشت 
داده اس��ت. براساس جداول بانك مركزي، چك هاي 
برگش��تي در فروردين 1400 نسبت به اسفند 99 از 
نظر تع��داد 25.4 درصد و از نظر مبل��غ 49.3 درصد 

كاهش داشته است.
از كل تعداد و مبلغ چك هاي مبادله شده در فروردين 
ماه به ترتيب 8.2 درصد و 10.7 درصد برگش��ت داده 
شده است در حالي كه در اسفند 99 از كل چك هاي 
مبادله شده 7.9 درصد و در فروردين ماه 18.3 درصد 

وصول نشد.
در استان تهران حدود 149 هزار فقره چك به ارزش 65 
هزار ميليارد ريال برگشت داده شد كه از نظر تعداد 7.7 
درصد و ارزش 9.7 درصد چك هاي مبادل هاي برگشت 

داده شده است.
بررسي جداول حاكي از اين است كه در ساير استان هاي 
كش��ور، بيش��ترين تعداد چك هاي برگشتي به كل 
چك هاي مبادل هاي به ترتيب به استان هاي كهگيلويه 
و بوير احمد )13.5 درصد(، لرس��تان )11.5 درصد(، 
و ايالم )11.3( درصد اس��ت. استان هاي گيالن )5.6 
درصد(، مازندران )6.8 درصد( و گلستان )7.1 درصد( 
پايين ترين نسبت تعداد چك هاي برگشت به كل تعداد 
چك هاي مبادله ش��ده در استان را به خود اختصاص 
داده است. 96 درصد چك ها به دليل كسري موجودي 
برگشت داده شد.در نخستين ماه سال 1400، در كل 
كشور حدود 549 هزار فقره چك به ارزش بيش از 146 
هزار ميليارد ريال به دليل كسري با فقدان موجودي 
برگشت داده شده است و كسري و فقدان دليل اصلي 
اين اتفاق بوده اس��ت. براس��اس داده هاي آماري 96 
درصد چك ها )از نظر تعداد( و 92.4 درصد از بعد ارزش 
به دليل كسري يا فقدان موجودي وصول نشده است.

بررسي استاني چك هاي برگشتي نشان مي دهد كه 
در اس��تان هاي خراسان جنوبي، اصفهان، كهگيلويه 
و بويراحمد بيش��ترين تعداد چك هاي برگشتي به 
دليل كسري بودجه و البرز، همدان، خراسان رضوي و 

خراسان شمالي كمترين ميزان را داشتند.
در پايخت نيز 95.2 درصد از تعداد چك هاي برگشتي 
و 86.3 درصد از مجموع مبالغ چك ها، به دليل كسري 

يا فقدان موجودي وصول نشد.

ادامه از صفحه اول
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ارتباط کرم ابریشم با رمزارزها
واقعيت است که مسئوالن درک روشنی از واقعيت های 
اقتصادی ندارند. اين در حالی است که برای هرگونه تصميم 
سازی در خصوص بازار رمزارزها ابتدا بايد از راهنمايی های 
ارکان بازار رمزارزها استفاده شود. همه بايد کمک کنند تا 
اين ديدگاه اولويت پيدا کند. در بازار رمزارزها اگر رفتارهای 
س��لبی باعث ش��ود تا فعاالن اين حوزه به بازارهای غير 
رسمی و زيرزمينی مراجعه کنند، شفافيت در بازار از ميان 
خواهد رفت و دامنه وسيعی از پرونده های قضايی روی 
ميز پليس فتا تش��کيل خواهد شد. اين روندی است که 
بارها در گذشته در بازارهای مختلف تکرار شده اما نتايج 
مناسبی به دنبال نداشته است. متوليان اقتصادی کشور 
بايد چش��م اندازهای پيش رو را ببينند و برای اين چشم 
اندازها برنامه ريزی داش��ته باشند. متاسفانه در بسياری 
از برهه ها شاهد اين امر بوده ايم که مسئوالن اقتصادی 
کش��ورمان به جای پيش بينی درست تحوالت آينده و 
اتخاذ رويکردها مناسب برای مواجهه با آن اغلب مقهور 
رخدادهای اقتصادی می ش��وند و تنها تالش می کنند 
نسبت به رخدادهای اقتصادی و راهبردی واکنش نشان 
 دهند. اين در حالی است که برنده واقعی در عرصه های

 اقتصادی و راهبردی مديرانی هستند که قدرت تحليل 
و پيش بينی تحوالت آتی را دارند. اساسا تفاوت مديريت 
ها در جوامع توس��عه يافته و در حال توسعه اين است که 
مديران در جوامع توس��عه يافته تحول می آفرينند، اما 
در جوامع در حال توسعه يا پيشاتوسعه، مديريت ها تنها 
واکنش نشان می دهند. تفاوت اين دو رويکرد مديريتی 
اس��ت که جامعه ای را بر بلندای توس��عه می نششاند و 
جامعه ديگری را در فرودست ترين نقطه اقتصاد قرار می 
دهد. با اين توضيحات معتقدم مديران اقتصادی کشور 
بايد قدرت تحليل و پيش بينی تحوالت آتی را داش��ته 
باشند تا بتوان از مقوله رمزارزها استفاده مناسبی داشت. 
ايران از ظرفيت های انرژی فوق العاده ای برخوردار است، 
ضمن اينکه نيروی اسنالنی متخصص در کشور به وفور 
 وجود دارند؛ ترکيب اين دو عامل در کنار مديريت خالق 
می تواند، ايران را کانون تح��والت مرتبط با رمزارزها در 
منطقه بدل کند. اين مهم در صورت به دست می آيد که 
مديران ما قدرت دگرديسی که به آن اشاره کرديم داشته 
باشند. مانند کرم ابريشمی که روز و روزگاری در حيات 
خويش به اين واقعيت عيان دست پيدا می کند که برای 
پريدن و اوج گرفتن بايد در درون خويش پيله ای از آگاهی 
و شفافيت بتند تا پرواز ممکن شود. ما يک چنين دگرديسی 

بنيادينی نيازمنديم.

خداحافظی با بورس
از همينجا از همه  عزيزانی که با بازگوکردن تجربياتم 
به'اشتباه انداختم عذر خواهی می کنم. بازارها عالوه بر 
نقدينگی نياز به شرافت دارد تا به مسير پيش رو بتوان 
اميد داش��ت. من همه  تالش خودم را برای رس��اندن 
صدای بورس به مس��ئولين کردم به دي��دار  وزيران و 
نمايندگان مجلس رفتم  که متاسفانه بی پاسخ ماند.

به نظ��رم ما جوانان ايرانی تنهاتري��ن موجودات روی 
زمين هستيم.کودکی در جنگ، نوجوانی در کنکور و 
جوانی در تحريم و گرانی  وهم اينک در اوج بی تفاوتی 
مسئولين نس��بت به آينده و سرنوش��تمان.مديران 
ميانی درپی البی برای ماندن بر سرميزش��ان هستند 
 و ما نااميدانه چش��ممان به عملی ش��دن وعده های 
تو خالی حمايت از بورس. چند بادمجان دور قابچين در 
شرکت های بورسی بگذاريد تا با نابودی مردم و آتش 

زدن اموالشان زمينه را برای شما آماده کنند.

سخني با وزیر صمت
وقتي چنين رقم بااليي از ركودو بي تحركي در يك حوزه 
اقتصادي مش��اهده مي ش��ود نياز به آسيب شناس��ي و 
علت يابي و تحول در ساختارهاي حقوقي و حقيقي دارد 
و با صرف تغيير بهره بردار يا مكتشف و يا... نمي توان انتظار 
تحول و بهبودي و رونق فعاليت در آن حوزه را داشت و صرفا 
صورت مساله را پاك مي كنيم.  موانع سودآور نبودن اين 
فعاليت ها چنانكه بارها و بارها در گزارش فعاالن معدني 
و كارشناس��ان اقتصادي عنوان شده از جمله عبارتند از: 
»فقدان سياس��ت راهبردي و پايدار در اين حوزه، ضعف 
قوانين و مقررات، افزايش سرسام آور هزينه هاي مبادالتي، 
عدم بهره گيري از تكنولوژي روز و مكانيزاسيون، جانمايي 
نادرست صنايع پايين دستي، عدم بهره گيري از متخصصان 
و دانش روز و همكاري با شركت هاي بين المللي، معارضين 
محلي و بخشنامه هاي خلق الساعه و متناقض و....« اگر واقعا 
قصد آن را داريم تا تحولي در حوزه معدن ايجاد كنيم، اين 
اراده را با آسيب شناس��ي و شناخت علمي و كارشناسي 
مساله و رفع موانع بر سر راه همراه كنيم تا گام به پيش رفع 
انحصارات، با ايجاد هرج و مرج و بر هم خوردن همين تعادل 

نصفه نيمه، گام هايي به پس نباشد!

روحاني: رشد توليد بهترین شاهد 
بي ثمر بودن فشار حداكثري است

رييس جمهور گفت: ارقام رش��د توليد در بخش هاي 
مختلف صنعتي كشور، بهترين شاهد بر بي ثمر بودن 
سياست فشار حداكثري آمريكا است. دويست و بيست 
و هفتمين جلس��ه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت 
روز يكشنبه به رياس��ت رييس جمهور برگزار شد و در 
اين جلس��ه وزير صنعت، معدن و تجارت گزارش��ي از 
وضعيت صنعت خودرو در كش��ور ارايه كرد. برپايه اين 
گزارش، برغم همه فشارهاي جنگ تحميلي اقتصادي 
و عوارض اقتصادي ناش��ي از كرونا، اين صنعت در سال 
1399 توانسته به رشد توليد دست يابد. حجت االسالم 
والمسلمين دكتر حس��ن روحاني با تاكيد بر پيروزي 
ملت ايران در جنگ اقتصادي، گفت: ارقام رشد توليد در 
بخش هاي مختلف صنعتي كشور، بهترين شاهد بر بي ثمر 
بودن سياست فشار حداكثري آمريكا است كه خود آنها 
را به اعتراف به شكست اين سياست ها وادار كرده است و 
با توجه با مذاكرات اخير انجام شده در وين، به صراحت 
آمادگي خ��ود را براي رفع تحريم ه��ا وفق برجام اعالم 
كرده اند. ما به مذاكرات تا توافق نهايي ادامه خواهيم داد. 
وي تصريح كرد: صنعت خودرو كه در سخت ترين شرايط، 
توانسته مقاومت كند و توليد خود را افزايش دهد، قطعا با 
تغيير شرايط و گشايش در دسترسي به بازارهاي خارجي 
و كاهش هزينه مبادله، فضاي مساعدتري را تجربه خواهد 
كرد و رشد و توسعه خود را در محيط اقتصادي متعادل تر 
ادامه خواهد داد. سياست دولت نيز حمايت از اين صنعت 
و تقويت توان رقابتي خودروسازهاي داخلي خواهد بود. 
همچنين در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، 
پيشنهاد هاي تكميلي درمورد بهبود ش��رايط در بازار 
سرمايه مورد بحث و بررسي و تصميم گيري قرار گرفت. 

هشدار شدید پرویز داودي 
نسبت به طرح بانكداري

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارسال نامه  اي به 
رييس مجلس نسبت به تبعات تصويب طرح بانكداري 
جمهوري اسالمي ايران هشدار داد. پرويز داودي عضو 
هيات علمي دانش��گاه شهيد بهش��تي و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با ارسال نامه  اي به محمدباقر 
قاليباف رييس مجلس شوراي اسالمي ضمن ابراز نگراني 
شديد نسبت به تبعات تصويب طرح بانكداري جمهوري 
اسالمي ايران، نوش��ت: »پس از تصويب كليات طرح 
فوق الذكر، طي دو روز با طّراح طرح و جمعي از نمايندگان 
محترم، جلس��اتي برگزار شد كه نه تنها اينجانب قانع 
نشده، بلكه بر ابهامات و ايرادات آنكه مي تواند خسارات 
جبران ناپذيري براي كشور به همراه داشته باشد، افزوده 
گرديد«. متن كامل اين نامه به شرح زير است: جناب 
آقاي دكت��ر قاليباف رييس محترم مجلس ش��وراي 
اسالمي: احتراما از آنجا كه در جلس��ه 1400/02/26 
و در جري��ان رأي گيري براي كليات ط��رح بانكداري 
جمهوري اسالمي ايران- كتاب اول، از اينجانب به عنوان 
موافق طرح ياد شده، لذا خواهشمند است متن زير در 
صحن علني قرائت شود؛  اوال تا قبل از تصويب كليات 
طرح مذكور با اينجانب هيچ گونه مشورت و هماهنگي 
صورت نگرفته و بنده با طرح مذكور به دليل عدم توجه 
به س��اختارها و فقدان احاطه طراح��ان به معضالت و 
مشكالت اصلي سيستم بانكي مخالفت جدي داشته و 
دارم. ثانيا پس از تصويب كليات طرح فوق الذكر، طي دو 
روز با طّراح طرح و جمعي از نمايندگان محترم، جلساتي 
برگزار شد كه نه تنها اينجانب قانع نشده، بلكه بر ابهامات 
و ايرادات آنكه مي تواند خسارات جبران ناپذيري براي 
كشور به همراه داشته باشد، افزوده گرديد.خواهشمند 
است مطابق ماده )76( قانون آيين نامه داخلي مجلس 
شوراي اسالمي در اولين فرصت مناسب تكذيبيه موارد 

بيان شده در صحن علني قرائت شود.

گراني باالي ۷۰ درصد
 6 گروه خوراكي

گزارش هاي رسمي نش��ان مي دهد كه در ماه گذشته 
شش گروه خوراكي افزايش هزينه بيش از 70 درصدي 
را به خانوار تحميل كردند.به گزارش ايسنا، سال 1400 با 
افزايش تورم در سه شاخص ماهانه، ساالنه و نقطه به نقطه 
در فروردين ماه كليد خورد و به نحوي بود كه تورم نقطه به 
نقطه كه بيانگر ميزان افزايش هزينه خانوارها در مقايسه 
با مدت مشابه سال قبل است تا مرز 50 درصد پيش رفت.

گزارشي كه اخيرا در رابطه با تورم ارديبهشت ماه منتشر 
شد از اين حكايت داشت كه روند افزايشي تورم نقطه به 
نقطه متوقف و حدود 2.6 كاهش داشته است، ولي تورم 
ساالنه همچنان به روند افزايش��ي ادامه داده و با رشد 
بيش از دو درصدي به 41 درصد رس��يده بود. افزايش 
46.9 درص��دي هزينه خانوارها: اما بررس��ي جزييات 
گزارش تورم در ارديبهشت ماه نشان مي دهد كه هزينه 
خانوارهاي ايراني در تامين كاال و مواد خوراكي نسبت 
به ماه مشابه سال گذشته 46.9 درصد به طور متوسط 
افزاي��ش دارد. روغن همچنان در ص��در گراني: در اين 
افزايش شش گروه كااليي باالي 70 درصد گران شده 
است؛ به طوري كه »روغن ها و چربي ها« مانند ماه هاي 
قبل همچنان بيشترين افزايش هزينه را براي خانوارها 
داش��ته و 108.8 درصد گران شده است.اين در حالي 
اس��ت كه اخير هم وزارت صمت افزاي��ش حدود 30 
درصدي قيمت روغن را اعالم كرده است.در ساير اقالم 
نيز گروه »چاي، قهوه، كاكائو، نوشابه و آبميوه« 78.4، 
»شير، پنير و تخم مرغ« 75.3، »ماهي و صدف داران« 
73.1، »گوشت قرمز و ماكيان«72.9 و گروه »گوشت 
قرمز، سفيد و فرآورده هاي آن« نيز 72.9 درصد گران 
شده است.  ارزاني موبايل تورم ارتباطات را كاهش داد: 
كمترين ميزان افزايش قيمت كاال نس��بت به پارسال 
مربوط به گروه ارتباطات است كه 13.8 اعالم و البته تورم 
ماهانه آن نيز منفي شده است، در اين گروه قيمت تلفن 
همراه موثر است كه بازار در ماه اخير شاهد كاهش قيمت 
تلفن همراه و ساير اقالم اين گروه و حتي فعاالن بازار از به 

كف رسيدن قيمت ها خبر داده بودند.

رويداد

موافقت مجلس با اصالح
قانون ماليات بر ارزش افزوده

نمايندگان مردم در خانه مل��ت، اليحه قانون ماليات بر 
ارزش اف��زوده را اصالح كردند. نمايندگان در نشس��ت 
علني يكشنبه 2 خرداد مجلس شوراي اسالمي در جريان 
بررسي اليحه ماليات بر ارزش افزوده جهت تامين نظر 
شوراي نگهبان، با اصالح ماده 57 اين اليحه با 179 رأي 
مواف��ق، 16 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 237 
نماينده حاضر در صحن موافقت كردند. براساس ماده 57 
اصالح شده اين اليحه؛ اين قانون شش ماه پس از ابالغ به 
رييس جمهور الزم االجرااست. نمايندگان مردم در خانه 
ملت در ادامه به اصالح م��اده 60 اليحه ماليات بر ارزش 
افزوده پرداختند و آن را با 195 رأي موافق، 2 رأي مخالف 
و 8 رأي ممتنع از مجموع 237 نماينده حاضر در صحن 
موافقت كردند. در ماده 60 اصالح شده اين اليحه نيز آمده 
است؛ متن زير جايگزين ماده )244( قانون ماليات هاي 
مس��تقيم و تبصره هاي آن مي شود و به قانون ماليات بر 
ارزش افزوده تسري مي يابد: ماده244- مرجع رسيدگي 
به كليه اختالف هاي مالياتي ج��ز در مواردي كه ضمن 
مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات 

حل اختالفات مالياتي است . 

سهم چك هاي عادي از مبادله چك به 64 درصد افزايش يافت، سهم رمزدار به36 درصد رسيد

اجراي قانون جديد، ثبت چك و كنترل سوابق، عامل عمده كاهش برگشتي ها بوده است
كاهش 50 درصدي چك هاي برگشتي در يك سال اخير

ثبات اقتصادي؛ محور كار دولت آینده
فرشيد فرزانگان| كارشناس اقتصادي |

بايد وابس��تگي ذاتي رالن ب��ه دالر كاهش پيدا كند و 
اس��اس كار رييس جمهور آينده، بايد ثبات اقتصادي 
باش��د بهترين حالت براي همه فعالي��ن اقتصادي، 
بازرگانان، تجار و توليدكنندگان اين است كه اقتصاد 
ثبات داش��ته باش��د،: ثبات اقتصادي يعن��ي اينكه 

پارامترهاي كالن اقتصادي داراي يك ثباتي هستند.
تقويت ارزش پول ملي تحت تاثير عواملي همچون رشد 
نقدينگي است، رشد نقدينگي نيز به داليلي همچون 
توليد پول براي جبران كسري بودجه دولت بر مي آيد. 
در حقيقت هر وق��ت دولت در اداره بودجه به گونه اي 
بودجه ريزي مي كند كه يك كس��ري بودجه همواره 
داشته باشيم و غير از خود بودجه كه حالت متزلزلي 
دارد، در طول سال احتياج به شارژ و رالش براي بودجه 
خواهد داش��ت كه باعث فشار به تورم زا شدن اقتصاد 
مي ش��ود و يا مثال براي جبران اين كسري از صندوق 
ذخي��ره ارزي دريافت مي كنند و اين صندوق ذخيره 
ارزي را به صورت رالد منتش��ر مي كند كه در نهايت 
چون بر اساس توليد و اشتغال نيست، در ذات آن تورم 
ايجاد مي شود. بنابراين بايد انتظار داشت كه هر سال 
ارزش پول ملي به دليل كس��ري بودجه، كاهش پيدا 
كند و در نهايت نيز بايد كاري كنيم كه اين صفرهاي 

راله را از بين ببريم.
اينك��ه ذات اقتصاد ايران باعث تش��ديد و ايجاد تورم 
مي ش��ود، بيان گر اين است كه اقتصاد كشورمان نياز 
به جراحي اقتص��ادي بزرگ دارد. زيرا تورم معلول آن 
اساس و سازوكار اشتباهي است كه ريخته شده است.

حال در شرايط بحران هاي اقتصادي، فشار اقتصادي 
بر كشورمان اوج مي گيرد و مس��اله كسري بودجه و 
شارژ رشد نقدينگي همزمان افزايش پيدا مي كند. در 
حقيقت وقتي كه در نمودارها مشاهده مي كنيم، هر 
زمان كه فضاي اقتصادي ايران بازتر شده و ايران با دنيا 
تعامل داشته، رشد نقدينگي كاهش پيدا كرده و تورم 
افت پيدا كرده و اين را مي توان در همه نمودارها ديد. 
اخيراً هم در دوران پس��ابرجام مي بينيم كه وضعيت 
تورم و مهار نقدينگي با موفقيت بيشتري همراه بوده 
به خاطر اينكه گردش پول به جايي ختم مي شود كه به 
توليد و اشتغال مي انجامد و هر جا كه GDP باال برود، 

اثر توليد نقدينگي را خنثي مي كند.
بنابراين بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه بانك 
مركزي براي تقويت ارزش پول ملي بايد كامال مستقل 
عمل كند و تحت عوامل سياسي قرار نگيرد و سياسي 
عمل نكند و تحت تاثير دولت ها نباشد. هرچند قاعدتًا 
دولت ه��ا به خاطر اينكه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي 
است و در واقع به صورت سياسي اداره مي شود حتمًا 
بر بانك مركزي فش��ار مي آورند و بانك مركزي بايد 
استقالل خودش را حفظ كند و از نظر من در شرايط 
كنوني با توجه به ابزارهايي كه بانك مركزي دارد، در 
مواردي همچون پول هاي بلوكه شده؛ بايد اين پول ها 
در اختيار بانك مركزي ق��رار بگيرد و مديريت آن در 
اختيار بانك مركزي باشد و اين خودش يك ابزار بهتري 
فراهم مي كند تا در زمان هاي مناسب و با درايتي كه 
وجود دارد در واقع يك طوري انجام شود كه به افزايش 

تورم منجر نشود. 

در حقيقت يك برنامه اي است كه بانك مركزي بايد 
آن را در دستور كار قرار دهد، زيرا ممكن است كه اين 
پول ها قباًل پيش خور شده باش��د و به هر حال بانك 
مركزي بايد از بهترين ابزارهاي خود استفاده كند تا اين 

مساله منجر به رشد نقدينگي مضاعف نشود.
اساس كار رييس جمهور آينده، ثبات اقتصادي است. 
حداقل حاال كه ثبات اقتصادي وجود ندارد اين فضا 
براي آينده قابل پيش بيني باشد يعني همه ما انتظار 
داريم كه با توجه به فاكتورهاي اقتصاد كالن ارزش 
پول ملي م��ا به تدريج كاهش پي��دا كند؛ به عبارت 
ديگر هر جا كه اين روند س��رعت پي��دا كند و ارزش 
پول ملي ريزش پيدا كند و يا اينكه برعكس مثل اين 
روزها در واقع دالر در مقابل راال ارزش خودش را هر 
روز از دست مي دهد و يا رالو ارزشش بيشتر مي شود، 
اگر اين روند سرعتش بيشتر شود، يعني چه افزايش 
و چه كاهش اگر با س��رعت زياد باشد، اينها محيط 
اقتص��ادي را پيش بيني ناپذي��ر مي كند و هر جا كه 
محيط اقتصادي، پيش بيني ناپذير ش��ود، قطعًا به 

ضرر توليدكننده است. 
به خاطر اينكه تجار و توليد كننده ه��ا كه اقالم مواد 
اوليه الزم براي توليد شان را 5 تا 6 ماه قبل و يا حتي به 
دليل كرونا ممكن است يك سال قبل خريداري كرده 
باشند، بعد با ارزي كه حواله كرده جامعه انتظار دارد 
كه توليد كننده قيمت پايين تر كاالي خود را عرضه 
كند و توليدكننده هم مدعي است كه با ارز گران تري 
كاالهاي اولي��ه را تامين كرده اس��ت. همين تفاوت 
ديدگاه ها باعث مي شود كه مردم به سراغ خريد بزرگ 

نروند و وقتي كه مردم مصرف نكنند و سراغ خريد بزرگ 
نروند، اقتصاد با ركود مواجه مي شود. تمام اقتصادهايي 
كه در جهان در حال حركت اس��ت اقتصادي هستند 
كه جامعه مصرف گرا دارند. اگر جامعه ما يك جامعه 
باشد كه از نظر قدرت خريد كاهش پيدا كند كه االن 
اينگونه شده است، قطعًا چرخ هاي توليد نمي گردد و 
جامعه احتياج به اين دارد كه توليد كند و مردم بخرند 
و بفروشند و كاهش قدرت خريد حتمًا كاهش رونق 

اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
به هر حال اميد دارم كه با توجه به اينكه اينقدر رالر ايران 
تحت تاثير مذاكرات است، اين وابستگي ذاتي رالو به 
دالر هر روز و هر بار كاهش پيدا كند و اينگونه نباشد كه 
با هر خبر خوشي از وين شاهد ريزش شديد نرخ دالر 
باشيم و با هر خبر بدي همين نرخ باال برود و اين نوسان 
هم يك نوس��ان قابل تاملي است كه اين همه نوسان 
براي مذاكرات در واقع فضاي اقتصادي را پيش از پيش 
متزلزل و غير قابل پيش بيني مي كند و اين روند براي 

محيط كسب و كار و اقتصاد يك سم است.
لذا بايد تا آنجا كه ممكن است يك مقدار از اين اقتصاد 
سياس��ي فاصله بگيريم. يعني هر چق��در دولت در 
اقتصاد سهم بيشتري داشته باشد و بنگاه هاي بزرگ 
و خصولتي ها بيشتر باشند، اقتصاد سياسي تر است. 
بنابراين هر چقدر كه اقتص��اد ايران در اختيار بخش 
خصوصي باشد و يك رقابت سالم شكل بگيرد، شاهد 
رشد بازار آزاد باشيم و تجارت بين الملل توسعه يابد و 
فشار روي بانك هاي كشور كمتر شود، همه اينها باعث 

مي شود كه ارزش پول ملي تقويت شود.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|
ركورد روزانه تراكنش ها در اس��فندماه به 325 ميليون 
تراكنش در ش��اپرك و 253 ميليون تراكنش در شتاب 
رسيد. براين اساس با توجه به 160 ميليارد تراكنش بانكي 
در سال 99، ميانگين تراكنش بانكي در هر ثانيه به 8 هزار 
تراكنش شاپرك و 6600 تراكنش شتاب رسيده است و 
اين موضوع نشان مي دهد كه در شرايط كرونا و همچنين 
گسترش بانكداري الكترونيك در سال هاي اخير به جاي 
پول نقد و مبادله چك و كاال و تهاتر كااليي، عمال مبادالت 
بانكي از طري��ق تراكنش هاي ديجيتالي و الكترونيكي 
بانكي به شدت رشد كرده و نياز به حمل گوشي موبايل، 
كارت بانكي و كارتخ��وان به جاي كيف پول نقد را براي 
هر شخص و شركت و كسب وكاري ضروري كرده است. 

   ركورد شكني تراكنش هاي شتاب و شاپرك 
در امنيت و پايداري كامل شبكه

نكته قابل توجه اينكه افزايش تراكنش ها در سال گذشته 
بسيار بي سابقه بود، از 1 اسفند 99 به بعد روند افزايش 
تراكنش ه��ا به طور متناوب صعودي ب��ود؛ هر روز بجز 
جمعه ها باالي 220 ميليون تراكنش شاپرك در شبكه 
به انجام رس��يد. روز 20 اسفند 231 ميليون تراكنش 
ثبت شد و حتي پنجشنبه 21 اسفند كه تعطيلي عيد 
مبعث بود 216 ميليون تراكنش شاپرك انجام شد. اين 
روندهاي افزايش��ي همچنان ادامه يافت به طوري كه 
در روز 28 اس��فند 99 تعداد 325 ميليون تراكنش در 
ش��اپرك و 253 ميليون تراكنش در شتاب با پايداري 
99.9درصد مديريت گرديد. در مجموع قريب به 160 
ميليارد تراكنش در سامانه هاي تحت پوشش ثبت شد. 
همچني��ن حدود 400 ميليون تراكنش س��امانه هاي 
متمركز و كارت بانك ها، صرفا در 28 اسفند ماه همزمان 
با اجراي مانورهاي ورود به سال 1400 جز با تمهيداتي 
كه پيشتر انديشيده شده قطعا ميسر نبود، حاصل اين 
ظرفيت سازي ها با همراهي تمامي بانك ها رسيدن به 
پايداري 99.98 درصدي س��امانه ها بود. از سوي ديگر 
بايد در نظر داشت كه توسعه ارتقاي سامانه ها  در راستاي 
پاسخگويي مطلوب به مشتريان در شرايطي انجام شد 

كه شبكه بانكي و پرداخت يكي از پرترافيك ترين مقاطع 
زماني را به نسبت حجم فعاليت و تراكنش هاي صورت 
گرفته س��پري كرد، به طوري كه در سامانه شاپرك هر 
ثانيه 8 هزار تراكنش و در سامانه شتاب هر ثانيه 6600 
تراكنش مديريت شد و اين مساله باعث ثبت ركوردي 
مثال زدن��ي در مديريت اين حجم عظيم از تراكنش ها 
شد. در سال گذشته همچنين سامانه نسيم كه سامانه 
مديريت حس��اب هاي دولتي بانك مركزي اس��ت در 
يك آزم��ون جدي موفق عمل كرد، پ��ردازش بيش از 
10 ميليون قبض دولتي تنها در بازه زماني 20 اسفند 
99 لغايت ۷ فروردين 1400 جهت وصول درآمدهاي 
دولت و س��رويس دهي همزمان به حدود 5000 كاربر 
ذيحساب دولتي در سازمان هاي دولتي به منظور صدور 
بيش از 300 هزار حواله الكترونيك از دس��تاوردهاي 
موفق سامانه نسيم بوده است. در آستانه اجرايي شدن 
قانون جديد چك نيز مديريت و اتصال 16 بانك جديد 
به صياد 2، پاسخگويي به بيش از 3 ميليون استعالم از 
صياد اعم از چكاوكي، دولتي و پيامكي، صدور بيش از 

22 هزار دسته چك جديد بالغ بر ۷۷0 هزار برگ چك 
جديد در سال نو، صدور بيش از 12۷ هزار دسته چك در 
5 روز پاياني سال انجام شد كه بديهي است روند توسعه 
اين س��امانه ها تداوم داشته و متناس��ب با نيازهاي روز 
ارتقا خواهد يافت. تحقق دستاوردهاي فوق در شرايطي 
حاصل ش��د كه ويروس منحوس كرون��ا و تحريم هاي 
شديد پيچيدگي هاي مديريت و كنترل اين فعاليت ها را 
نيز دو چندان نموده است. پيوند فناوري هاي اطالعاتي 
و ارتباطي با كاركردهاي بانكي از بزرگترين دستاوردهاي 
نظام بانكي است كه بانك مركزي با محوريت معاونت 
فناوري هاي نوين اين مه��م را راهبري كرده و در حال 
حاضر به كارگيري فناوري هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي 
در نظام بانكي بي ش��ك به جرياني نوآورانه در صنعت 
بانكي منجر شده است.به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، ش��كل گيري ش��مايل تازه اي از نظام بانكي با 
كاركردهاي نوين منتهي ش��ده، در ذات خود همواره 
چالش هاي متعددي نيز داشته است. يكي از چالش هايي 
كه با پايان قرن و آغاز سال 1400 پيش روي شبكه بانكي 

قرار گرفت، ضرورت آمادگي سيس��تم هاي نرم افزاري 
و س��خت افزاري براي ورود به س��ده جدي��د )1400( 
و همچنين كبيس��ه بودن س��ال 1399 بود. معاونت 
فناوري هاي نوين بانك مركزي با همكاري شركت هاي 
مرتب��ط حوزه فن��اوري، از مدت ها قب��ل پيش بيني و 
تمهيدات ويژه در اين خصوص انجام داده بود كه حاصل 
آن طي كردن اين فرآيند بدون كوچكترين اشكال در 
سيستم هاي بانكي و تبادالت بانكي و پرداخت براي عموم 

مشتريان و ذينفعان شبكه بود.

   راهبري تغييرات س�امانه هاي بانكي؛ بدون 
يك لحظه توقف سرويس

مديريت حساب هاي سپرده بلند مدت يكي از مواردي 
بود كه با تغيير ايجاد ش��ده در تاريخ ها احتمال بروز 
مش��كل در اين بخش وجود داشت، به همين جهت 
تدابير الزم از قبل انديشيده شده و به مرور در نرم افزارها 
ديده شد و به صورت گام به گام اجرايي و عملياتي شد.

 در بخش ديگر، ارتقاي نرم افزاري و سخت افزاري سامانه هاي 
بين بانكي و درون بانكي در راستاي ظرفيت سازي و آمادگي 
براي حجم باالي تراكنش هاي آخر سال انجام شد. بانك ها 
و ش��ركت هاي فناوري سناريوي حس��اس انتقال مانده 
حس��اب ها از س��ال 1399 به 1400 را با داده واقعي بارها 
آزمايش كردند و خوشبختانه مشكلي در اين باره ايجاد نشد. 
همين كار در حوزه سامانه هاي بين بانكي نيز انجام و گذر به 
قرن جديد بدون بروز مشكل اتفاق افتاد. ظرفيت سازي در 
حوزه هاي سخت افزاري، نرم افزاري، شبكه و نيروي انساني 
از عمده اقداماتي است كه پوشش مناسب تراكنش هاي 
انبوه نظام بانكي كشور را علي الخصوص در روزهاي پاياني 
س��ال و زمان اوج گيري حجم تراكنش هاي بانكي ميسر 
نموده است. برگزاري مانورهاي مختلف، تست هاي پمپاژ، 
پايشهاي لحظه اي و برخط و پشتيباني و رفع اختالالت در 
كوتاه ترين زمان توسط نيروهاي زبده و با استفاده از تجارب 
سنوات گذشته منتج به مديريت موفق انبوه تراكنش هاي 
بانكي بوده كه نش��ان دهنده قدرت باالي اجرايي صنعت 
بانكي كش��ور و خوداتكايي در اين حوزه حتي در شرايط 

تحريم و فشار حداكثري است.
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رييس كل بانك مركزي: 
سرمايه اجتماعي بايد تقويت شود

ريي��س كل بانك مركزي گفت: در س��طح كالن، 
سرمايه اجتماعي باال به مفهوم وجود رابطه خوب 
ميان دولت و جامعه اس��ت كه با تقويت س��رمايه 
اجتماعي، مي توانيم ايراني بهتر و پيشرفته تر داشته 
باشيم.به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي در صفحه 
شخصي اينستاگرام خود نوشت: سرمايه اجتماعي، 
سنگ زير بناي توسعه است. در بررسي علل اختالف 
سطح توسعه اقتصادي كشورهايي كه داراي سرمايه 
اقتصادي و انساني يكساني هستند، به نظر مي رسد، 
سرمايه اجتماعي عامل متمايز كننده درجه رشد و 
توسعه يافتگي بوده است.وي افزود: سرمايه اجتماعي 
به طور كلي شامل نهادها، روابط، گرايش ها، ارزش ها 
و هنجارهايي است كه بر رفتارها و تعامالت بين افراد 
حاكم است. در سطح كالن، سرمايه اجتماعي باال به 
مفهوم وجود رابطه خوب ميان دولت و جامعه است 
كه مي توانيم با تقويت سرمايه اجتماعي، ايراني بهتر 

و پيشرفته تر داشته باشيم.

اثر منفي دالر بايد خنثي شود
يك كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه مي توان 
از طريق متنوع س��ازي س��بد ارزي با چند كشور 
خاص مانند ع��راق، تركيه و چين تاثير منفي دالر 
بر اقتصاد را كاهش داد، گفت: نوس��انات نرخ دالر 
باعث كسري بودج مي ش��ود.حميدرضا جيهاني، 
كارشناس اقتصادي درباره نقش دالر در اقتصاد و 
تاثير آن بر باال و پايين شدن تورم به خبرنگار ايِبنا 
گفت: نرخ دالر در قوه اقتصاد حقيقي و مالي تاثير 
دارد. به اين معنا؛ در حوزه اقتصاد حقيقي با توجه 
به اينكه داراي تراز معادالتي تجاري با دنيا هستيم 
و بخش زيادي از كاالهاي مواد اوليه، واس��طه اي و 
مصرفي تامين مي شود، غالبا به نرخ ارزهاي خارجي 
و جهاني وابس��تگي داريم.وي در ادامه اضافه كرد: 
ن��رخ دالر هم از منظ��ر واردات و هم بخش زيادي 
از صادرات كشور در حوزه پتروپااليشي ها، فلزات، 
توليداتي كه با كش��ورهاي همسايه انجام مي شود 
يا توليداتي كه در چند س��ال اخير در حوزه صنايع 
غذايي سلولزي صورت گرفته به لحاظ درآمدهاي 
صادراتي اين موارد براي شركت هاي داخلي ايران 
حياتي و ُپراهميت به شمار مي رود.اين كارشناس 
مسائل اقتصادي در اين رابطه يادآور شد: تغييرات 
نرخ ارز در حوزه اقتصاد حقيقي از يك طرف با سطح 
تبادالت تجاري با دنيا و از سوي ديگر مهم ترين منبع 
درآمدي كشور كه دولت از آن ارتزاق مي كند يعني 
نفت همراه مي شود، زيرا مبادالتش دالري است و 
درآمدهاي دولت را تحت تاثير قرار مي دهد.جيهاني 
در اين خصوص تاكيد كرد: مساله مورد اشاره به اين 
مي شود كه پايين و باال ش��دن نرخ دالر در بودجه 
كسري به وجود آورد و سياست هاي پولي را تحت 
تاثير قرار دهد.وي درباره نقش سبد ارزي بر كمرنگ 
شدن تاثير دالراظهار داشت: 10 سال اخير در حوزه 
جنوب شرق آسيا، آفريقا و كشورهايي مانند روسيه، 
چين، آمريكاي جنوبي به سمت پيمان هاي دوجانبه 
يا چند جانبه ارزي در راستاي كاهش تاثير دالر بر 
اقتصاد كشورش��ان حركت كردند. اين كارشناس 
مسائل اقتصادي در اين خصوص تصريح كرد: اين 
كشورها مبادالت بين خود را با ارزهاي داخلي انجام 
مي دهند كه منجر به اين شده، هم ارزشان به لحاظ 
جهانشمول شدن و مبادالتي قابليت تجاري يابد و 
هم نوسانات ارزي دنيا كه از دالر منشاء مي گيرد و 
چند سال اخير هم در حالت ضعف نسبت به ديگر 
ارزها بوده را كاهش دهند. جيهاني درباره تاثير ديگر 
اين حركت چنين توضيح داد: تسلط آمريكا از طريق 
سوئيفت و ديگر پيمان هاي تجاري جهاني بر اقتصاد 
اين كشورها كاهش يافته است. به طور نمونه زماني 
كه روسيه و چين با تحريم هاي آمريكا مواجه شدند 
از اين طريق توانس��تند مساله را پوشش دهند و از 

اثرات آن بكاهند.

تورم 3.4 درصدي در كانادا
نرخ تورم كانادا به باالترين سطح خود در 10 سال اخير 
رسيد. به گزارش ايسنا به نقل از گلوب اند ميل، متوسط 
نرخ تورم كانادا در 12 ماه منتهي به آوريل با 1.2 درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل به 3.4 درصد رسيد كه اين 
نرخ تورم، 0.2 درصد بيش��تر از نرخ قبلي برآورد شده 
توسط كارشناس��ان و باالترين تورم ثبت شده در اين 
كشور از مي س��ال 2011 تاكنون محسوب مي شود.  
در بين بخش هاي مختلف، بيشترين تورم مربوط به 
بخش بنزين با 62.5 درصد بوده اس��ت. تورم حمل و 
نقل نيز 9.4 درصد و م��واد غذايي با 0.9 درصد اندازه 
گرفته شده است. از سوي ديگر كمترين تورم مربوط 
به بخش ارتباطات با 0.4 درصد بوده است. بانك مركزي 
كانادا تا پيش از بحران كرونا بر خالف همتاي آمريكايي 
خود تاكنون توانس��ته بود نرخ تورم را در محدوده دو 
درصدي باقي نگه دارد و اين مساله به ثبات نرخ بهره 
نيز كمك كرده بود.با اين حال، اين بانك اعالم كرده 
است كه تحت تاثير شيوع كرونا و سقوط قيمت نفت، 
نرخ تورم اين كشور احتماال در محدوده سه درصدي 
نوسان پيدا خواهد كرد و انتظار مي رود كه دست كم در 
طول شش ماهه نخست سال شاهد تداوم اين وضعيت 
باشيم. پس از مدت ها تعطيلي گسترده كسب و كارها، 
بخش هاي مختلف اقتصادي كانادا به تدريج در حال 
بازگشايي هستند و روند بازگشت كاركنان به كارهاي 
خود آغاز شده اس��ت. انتظار مي رود به زودي مخارج 
مصرف كنندگان افزايش پيدا كند هر چند تا بازگشت 
مخارج به سطوح پيش از كرونا مدت ها زمان الزم است. 
طبق اعالم مركز آمار كانادا، تورم ماهانه در ماه آوريل 
با 0.1 درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 0.5 درصد 
رسيده است. هس��ته تورمي نيز كه تغييرات قيمتي 
انرژي و مواد غذايي را به دليل نوسانات باالي آنها در نظر 
نمي گيرد تا پايان اين ماه با 0.4 درصد افزايش نسبت به 

ماه قبل خود به 1.5 درصد رسيده است.

نبرد با پول فيات
ايالن ماس��ك از ارز رمزنگاري شده در نبرد با پول 
فيات پشتيباني مي كند.به گزارش راشاتودي، روز 
شنبه ايالن ماسك مدير عامل تسال حمايت خود را 
از ارزهاي رمزنگاري شده نسبت به پول فيات ابراز 
داش��ت و گفت كه او ارز رمزنگاري شده را ترجيح 
مي دهد. اين اظه��ار نظر قيمت بيت كوين را باالتر 
برد. ماسك در پاسخ به يك كاربر توييتر كه پرسيد 
در مورد افرادي كه به خاطر ارز رمزنگاري شده از او 
عصباني هستند، چه نظري دارد، گفت: نبرد واقعي 
بين فيات و ارز رمزنگاري شده است. وي افزود: در 
شرايط نرمال، من از مورد دوم حمايت مي كنم. پول 
فيات، ارز صادر شده توسط دولت است كه كااليي 
پشتوانه آن نيست. قيمت بيت كوين اندكي پس از 
توييت ماسك به بيش از 383۷0 دالر افزايش يافت. 
اين ارز رمزنگاري شده از س��اعت 00 :08 به وقت 
گرينويچ روز يكشنبه با 35895 دالر در هر سكه به 
معامالت برگشت. قبال ماسك بيت كوين را با پول 
فيات مقايسه كرده بود و در ماه دسامبر در توييتي 
نوشت: بيت كوين تقريبًا به اندازه پول فيات است. 
دو ماه بعد او در توئيت ديگري توضيح داد: وقتي ارز 
فيات بهره واقعي منفي داشته باشد، فقط يك احمق 
مي تواند به سوي ديگري نگاه نكند. بيت كوين تقريبًا 
به اندازه پول فيات توليد مي شود. توييت هاي منظم 
اين ميلياردر در مورد ارزهاي رمزنگاري شده تمام 
مدت مقادير بيت كوين و س��اير ارزهاي ديجيتال 
باال و پايين مي فرس��تد.  هفته گذش��ته، ماسك با 
اعالم غير منتظره اي كه به دليل نگراني هاي زيست 
محيطي شركت تسال در حال تعليق خريد وسايل 
نقليه خود با اس��تفاده از بيت كوين اس��ت، به اين 
ارزرمزنگاري شده برتر ضرر زد. اين ميلياردر مسائل 
مربوط به افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي در 
استخراج بيت كوين، به ويژه ذغال سنگ را ذكر كرد، 
در حالي كه براي توليد يك رمز واحد مقدار زيادي 
برق مصرف مي شود. وي افزود كه تسال قصد ندارد 
بيش از اين بيت كوين خود را بفروشد، اما تاييد كرد 
كه اين ش��ركت به دنبال ارزهاي رمزنگاري شده 
ديگري است كه خيلي كمتر به انرژي متكي هستند.

بيت كوين نيم ميليون دالري
در راه است

كيتي وود- مديرعامل موسسه آرك اينوستمنت- 
قيمت 30 هزار دالري فعلي بيت كوين را بس��يار 
پايين دانس��ت و افزود كه انتظار دارد روزي قيمت 
اي��ن رمزارز به نيم ميليون دالر برس��د.  به گزارش 
كوين دسك، مدير يك شركت سرمايه گذاري فعال 
در حوزه ارزهاي ديجيتال معتقد است كه با وجود 
ريزش هاي سنگين اخير، روزهاي طاليي در انتظار 
بيت كوين خواهد بود و قيمت اين رمزارز در آينده به 
ميزان چشمگيري افزايش پيدا خواهد كرد. كيتي 
وود- مديرعامل موسسه آرك اينوستمنت- قيمت 
30 ه��زار دالري فعلي بيت كوين را بس��يار پايين 
دانس��ت و افزود كه انتظ��ار دارد روزي قيمت اين 
رمزارز به نيم ميليون دالر برس��د.   وود رفتار اخير 
معامله گران در فروش سنگين ارزهاي ديجيتالي 
را يك رفتار احساس��ي خواند كه ب��ا توجه به اين 
وضعيت ح��دس زدن كف قيمتي قبل از آغاز روند 
مجدد صعودي، سخت خواهد بود. او همچنين از 
برنامه ريزي براي امكان سرمايه گذاري در ارزهاي 
ديجيتالي بيشتري براي مشتريان اين شركت در 
آينده نزديك با همكاري يك شريك سوييسي خبر 
داد.   بيت كوين براي پنج روز متوالي ريزش كرد تا 
بدين ترتيب بدترين عملكرد هفتگي سه سال اخير 
خود را به ثبت برساند و قيمت آن در برخي از ساعات 
معامالتي تا نزديكي 30 هزار دالر نيز ريزش كرد. 
مديرعامل آرك اينوس��تمنت از اخبار بد به عنوان 
دليل اصلي ريزش بازار نام برد و با اشاره به سخنان 
اخير ايالن ماسك- مديرعامل تسال- گفت كه به 
نظر وي اس��تفاده از انرژي هاي پاك در استخراج 

ارزهاي ديجيتالي شتاب بيشتري خواهد گرفت. 

ارزهاي ديجيتالي
باالخره سبز شدند

ارزش بيش��تر ارزهاي ديجيتالي افزايش يافت.به 
گزارش سي ان بي سي، انتش��ار اخباري از احتمال 
مقبوليت ارزهاي ديجيتالي توس��ط دولت ها جان 
تازه اي به آنها بخشيد. وزير خدمات مالي و اقتصاد 
ديجيتال اس��تراليا گفته اس��ت دولت مشكلي با 
سرمايه گذاري مردم در ارزهاي ديجيتالي ندارد. از 
طرف ديگر ديويد روبن اشتاين- مديرعامل كاراليل 
گروپ- گفته اس��ت رمزارزه��ا در بازارهاي مالي 
ماندني هستند و دولت ها به تدريج ناچار خواهند 
شد تا آنها را به عنوان يك واقعيت بپذيرند.   پيشتر 
و براي دومين بار متوال��ي، يك خبر از چين باعث 
ريزش قيمت ارزهاي ديجيتالي شده بود. مجلس اين 
كشور خبر از اعمال محدوديت استخراج و معامله 
بيت كوين داد. از طرف ديگر تحليلگران بانك سوسيه 
جنرال فرانسه در گزارشي نوشتند بيت كوين آشكارا 
بي ثبات تر از طال است و اين مساله سرمايه گذاران 
محتاط را از آن فراري مي دهد. همچنين سازمان 
صلح س��بز آمريكا اعالم كرد به دليل نگراني هاي 
زيست محيطي، پذيرش بيت كوين را متوقف كرده 
اس��ت.  وزارت خزانه داري آمري��كا در نظر دارد تا 
رويكرد سختگيرانه تري را در قبال ارزهاي ديجيتالي 
اتخاذ كند. طبق اعالميه منتشرش��ده توسط اين 
وزارت خانه، كليه تراكنش هاي ارزهاي ديجيتالي 
به ارزش 10 هزار دالر و بيشتر بايد به دفتر خدمات 
داخلي درآمدي گزارش شود. خزانه داري آمريكا با 
اشاره به مشكل رديابي تراكنش ها و استفاده از آنها 
در امور غيرقانوني گفته است در مورد تراكنش هاي 
قانوني ب��ا ارزهاي ديجيتالي هم باي��د جلوي فرار 

مالياتي گرفته شود. 

تراكنش بانكي ركورد زد؛ هر ثانيه 8 هزار تراكنش شاپرك و6600 تراكنش شتاب

 سكه 10 ميليون و 70 هزار تومان شد

ركورد 160 ميليارد تراكنش بانكي در سال 99

رشد دالر در كانال ۲۲ هزار تومان
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري|

 در ب��ازار آزاد ارز قيمت دالر 22 هزار و 900 تومان، قيمت 
يورو 2۷ هزار و 800 توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 235 
تومان اعالم ش��ده اس��ت. نرخ خريد و فروش دالر و يورو 
در صرافي هاي بانكي و بازار متش��كل ارزي متغير است و 
متناسب با نوس��انات بازار آزاد در طول روز چند بار تغيير 
مي كند. ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي يكش��نبه، دوم 
خردادماه با 49 تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به 
رقم 22 هزار و 394 تومان رسيد. قيمت فروش يورو نيزبا 40 
تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته به رقم 2۷ هزار 
و 421 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 21 هزار و 951 
توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 26 هزار و 8۷8 تومان بود.

عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 22 هزار 
و 405 تومان و نرخ فروش آن 22 هزار و 183 تومان اعالم 
شد. همچنين نرخ خريد يورو در اين بازار 2۷ هزار و 333 
تومان و نرخ فروش آن نيز 2۷ هزار و 63 تومان اعالم شد. در 
سامانه سنا نيز دالر 22 هزار و 145 تومان و يورو 26 هزار و 
96۷ تومان قيمت خورده است.همچنين در سامانه نيما در 
معامالت، حواله يورو به قيمت 25 هزار و ۷0 تومان فروخته 

و حواله دالر به قيمت 20 هزار و 588 تومان معامله شد.

   افزايش ۵۰ هزار توماني قيمت سكه
با اعالم دالر 22900 توماني و اونس جهاني طال به قيمت 
1881 دالر، قيمت طال افزايش يافت. ارزش هر قطعه سكه 
تمام به��ار آزادي طرح جديد با افزاي��ش 50 هزار توماني 
نسبت به روز گذشته به رقم 10 ميليون و ۷0 هزار تومان 
رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 
50 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 
پنج ميليون و 800 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 
۷50 تومان و س��كه يك گرمي هم 2 ميليون و 250 هزار 
تومان قيمت خورد.قيمت مثقال طال نيز چهار ميليون و 

440 هزار تومان شد.

   ثبات قيمت ها در بازار طال و سكه
به گفته نائب رييس اتحاديه فروش��ندگان طال و جواهر، 
معامالت بازار طال و سكه به دليل تعطيلي بازار جهاني فلزات 

گرانبها، بدون تغيير نرخ دنبال مي شود.
محمد كشتي آراي نائب رييس اتحاديه فروشندگان طال و 
جواهر در گفت وگو با ايِبنا با اشاره به ثبات نرخ جهاني طال 
در محدوده 1881 دالر افزود: قيمت انواع طال و سكه در بازار 
تهران، با ثبات بوده و نوسان جزئي نرخ ارز نيز تاثير چنداني 
بر قيمت ها نداشته است.بر اين اساس، به گفته نائب رييس 
اتحاديه فروش��ندگان طال و جواهر، امروز )يكشنبه دوم 
خردادماه 1400( هر قطعه سكه تمام طرح قديم به رقم 10 
ميليون تومان و هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)سكه امامي( نيز به رقم 10 ميليون و 60 هزار تومان رسيده 
است.هر نيم سكه بهار آزادي به رقم 5 ميليون و 850 هزار 
تومان و هر ربع سكه نيز به رقم 3 ميليون و 850 هزار تومان 
قيمت گذاري شده است. وي افزود: هر سكه يك گرمي بانك 
مركزي نيز امروز به قيمت دو ميليون و 250 هزار تومان 
معامله مي شود.به گفته نائب رييس اتحاديه فروشندگان 
طال و جواهر، هر مثقال طالي آب ش��ده در بازار به رقم 4 
ميليون و 410 هزار تومان رسيده و يك گرم طالي 18 عيار 
نيز يك ميليون و 18 هزار تومان قيمت گذاري شده است.

   3۲۶ ميليون دالر در سامانه نيما عرضه شد
سامانه نيما روز شنبه شاهد عرضه حدود 326 ميليون 
دالر به صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات 
كش��ور بوده اس��ت. از عرضه هاي مذك��ور حدود 84 
ميليون دالر معامله ش��ده و بر اساس معامالت انجام 
ش��ده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 20 هزار 
440 تومان بوده اس��ت. اين امر حاكي از اين است كه 

نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.

   تداوم كاهش قيمت دالر در سه ماه گذشته
روند بازار ارز در ماه هاي گذشته با كاهش همراه بوده به 
گونه اي كه بررسي تغييرات نرخ دالر در سه ماه گذشته، 
بيان گر عقب نش��يني گام به گام دالر اس��ت.با كاهش 
انتظارات تورمي در ماه هاي گذش��ته و حضور ُپرقدرت 
بازارساز، ش��اخص ارزي تعديل معناداري داشته است. 
تغييرات نرخ ارز از اواخر بهمن ماه سال گذشته تا پايان 
ارديبهشت ماه سال جاري، عقبگرد سه كاناله دالر آمريكا 
را نشان مي دهد. به گونه اي كه هر اسكناس دالر آمريكا 
در پايان بهمن ماه س��ال گذشته 251۷0 تومان قيمت 
گذاري شده بود و در اسفندماه با كاهش به كانال بيست و 
سه هزار تومان و در نهايت در ايستگاه پاياني سال گذشته، 
بهاي اس��كناس آمريكايي در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كش��ور به رقم 23960 تومان رس��يد.در ادامه با 
شروع سال جديد، علي رغم تالش سفته بازان و نوسان 
گيران براي صعودي كردن بهاي دالر، بازارساز توانست با 
حضور ُپرقدرت، نيازهاي واقعي ارزي متقاضيان را تامين 
كند و در نهايت تداوم روند كاهشي نرخ ارز به ويژه دالر را 
به ثبت رساند.بر اين اساس نرخ فروش هر اسكناس دالر 
آمريكا در پايان فروردين ماه سال جاري، 23369 تومان 
ارزش گذاري شد. تداوم كاهش پلكاني دالر در هفته هاي 
گذشته، سرانجام به افت بهاي دالر آمريكا به كانال بيست 
و دو هزار توماني منجر ش��د و نرخ فروش دالر آمريكا در 
آخرين روز ارديبهشت ماه امسال، به رقم 22299 تومان 
كاهش يافت.بر اساس اين گزارش، بهاي دالر آمريكا در 
سه ماه گذشته، بيش از 2800 تومان ارزان تر شده است. 
هرچند در بازه زماني مهرماه 1399 تا ارديبهش��ت ماه 
1400، نرخ دالر آمريكا ده كانال عقب نشيني كرده كه 

نشان دهنده مديريت مطلوب بازارساز و كاهش انتظارات 
تورمي است. گفتني اس��ت، به دليل موج جديد كرونا و 
اعالم شرايط قرمز در تهران، بازار طال و جواهر تهران نيز 
به مدت 4 هفته تعطيل بود و از 18 ارديبهشت ماه بعد از 
يك دوره تعطيلي، مجدداً فعاليت خود را آغاز كرده است. 
قيمت هاي درج ش��ده در اين خبر با استناد به نرخ هاي 
اعالمي از سوي اتحاديه طال و جواهر است.نوسان قيمت 
در بازار ارز درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رسيده 
بود اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... 
باعث عقب نش��يني دالر از اين سطح قيمتي شده است.

به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند 
مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش 
چش��م گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 
23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.روز 2 خرداد 1400، 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت امروز با 0.04 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 90.01 واحد بسته 
شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.1 درصد كاهش 
نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.415 دالر مبادله شد. 
يورو 0.04 درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 1.21 به 
1.21۷ دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با 0.05 درصد افزايش به 108.939 ين رس��يد. 
در برابر همتاي استراليايي، هر دالر آمريكا به ازاي 1.293 
دالر مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.434 

يوان چين اعالم شد.

   قيمت بيت كوين ۱۷ درصد كاهش يافت
بر اساس اطالعات ارايه شده توسط پورتال كوين دسك 
Coindesk، قيمت بيت كوين در معامالت روز شنبه 
به ميزان بيش از 1۷ درصد كاهش يافت و به 336۷0 دالر 
رسيد.به گزارش خبرگزاري تاس، بر اساس اطالعات ارايه 
شده توسط پورتال كوين دسك Coindesk تا ساعت 
0: 18 بامداد روز شنبه به وقت مسكو، قيمت بيت كوين در 

طي معامالت اين روز به ميزان بيش از 1۷ درصد كاهش 
يافت و به 336۷0 دالر رس��يد.بر اس��اس اين گزارش، 
قيمت بيت كوين طي همين روز به 35۷54 دالر رسيد 
كه كاهش 11.99 درصدي نشان مي دهد.بيت كوين يك 
ارز رمزنگاري شده است كه در سال 2008 توسط فرد يا 
گروهي از افراد ناشناس با استفاده از نام ساتوشي ناكاموتو 
ابداع شد. اين ارز يك سيستم غيرمتمركز ارز رمزنگاري 
شده مبتني بر فناوري بالكچين است. بيت كوين توسط 
هر كاربر عضو اين سيستم قابل صدور است.مفهوم اين 
سيستم در نوامبر 2008 اعالم شد اما در سال هاي اخير 

محبوبيت زيادي را به دست آورده است.

   يوان ديجيتال جايگزين دالر نخواهد شد
رييس سابق بانك مركزي چين تأكيد كرد راه اندازي يوان 
ديجيتال استفاده از اين ارز را در پرداخت هاي بين مرزي 
تس��هيل مي كند ولي هرگز جايگزين دالر به عنوان ارز 
برتر پرداخت بين المللي نمي شود. به گزارش بلومبرگ، 
ژيائوچان ژو، رييس س��ابق بانك مرك��زي چين گفت 
كشورش هرگز قصد نداشته با ايجاد يك يوان ديجيتال، 
موقعيت دالر آمريكا را به عنوان ارز ذخيره بين المللي به 
چالش بكشد.ژو گفت راه اندازي يوان ديجيتال استفاده 
از اين ارز را در پرداخت هاي بين مرزي تسهيل مي كند 
ولي چين هرگز قصد جايگزيني دالر را به عنوان ارز برتر 
پرداخت بين المللي نداشته اس��ت. وي اضافه كرد يوان 
ديجيتال دقيقا ارتباطي با مفهوم بين المللي شدن ارزش 
ندارد. اين مفهوم در واقعيت بيش��تر وابسته به باز شدن 
سياست هاي مالي و اصالح سيستم مالي است تا فناوري. 
همچنين سيس��تم پرداخت الكتروني��ك ارز ديجيتال 
مشتركا توسط بانك هاي تجاري، شركت هاي مخابراتي 
و چندين شركت پرداخت بزرگ ديگر ساخته شده است 
و قرار نيست نقشي را كه اين شركت هاي پرداخت بازي 
مي كنند برعهده بگيرد. ژو گفت: »ما همه در يك زمين 
بازي مي كنيم«. بانك مركزي چين احتمااًل اولين بانك 
مركزي خواهد بود كه يك نس��خه ديجيتال از ارز خود 
را را منتش��ر مي كند تا از روند س��ريع ديجيتالي شدن 
اقتصاد عقب نماند و كنترل آن را به دست بگيرد. استفاده 
آزمايشي از يوان ديجيتال در چندين شهر از جمله هنگ 
كنگ در حال انجام اس��ت و مذاكراتي براي توسعه اين 
آزمايش ها به پرداخت هاي بين مرزي صورت گرفته است.  
يوان ديجيتال بر خالف ارزهاي مجازي مثل بيت كوين 
مفهومي با نام بي نام و نشان بودن ندارد و ارزش آن مانند 

يوان فيزيكي ثابت است.

   چراغ سبز دولت روسيه به صندوق ثروت 
ملي براي انباشت شمش طال

ب��ه گزارش راش��اتودي، صندوق ثروت ملي روس��يه 
)NWF( براي تنوع بخش��يدن به دارايي هاي خود با 
سرمايه گذاري در زمينه طال چراغ سبز گرفت چرا كه 
ميخاييل ميشوستين، نخست وزير اين كشور روز جمعه 
دستور مربوطه را امضا كرد.دفتر مطبوعاتي كابينه دولت 
روسيه گفت: ذخاير مالي صندوق ثروت ملي مي تواند 
در حساب هاي بانك مركزي روسيه به صورت فلزات 
گرانبها، به ويژه طال، كه به طور سنتي به عنوان يكي از 

دارايي هاي دفاعي ديده مي شود، نگهداري شود.



گروه بازار سرمايه|
فضاي مه آلود در بازار س��رمايه همچنان ادامه دارد. 
در اولين روز خردادماه شاخص كل بورس تهران به 
ميزان 2/4 درصد افت ك��رد و دومين روز كاري اين 
ماه نيز 1/8 درصد افت كرد. باوجود مصوبات متعدد 
و اظهارنظرهاي مس��ووالن در خصوص بورس، اين 
بازار همچن��ان روند نزولي را ط��ي مي كند و حتي 
حمايت هاي گذشته خود را شكسته و به پايين ترين 
حد ممكن رس��يده اس��ت. س��ازمان بورس معتقد 
است؛ بازار سرمايه، قرباني سياست نادرست پولي و 

نقدينگي شده است.
با اي��ن وضعيت پيش آم��ده گويا قرار نيس��ت روند 
اصالحي و نزولي بورس متوقف ش��ود. بس��ياري از 
كارشناس��ان بازار سهام بر اين نظرند كه در روزهاي 
باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري، روند نزولي 
بازار بيش از گذشته تقويت مي شود و بنا بر احتماالت 
تا پايان انتخابات رياست جمهوري سرخ پوشي بورس 
بيش از گذشته خواهد شد. روند نزولي بازار سرمايه از 
مردادماه سال گذشته آغازشده و تاكنون تقريبًا بيش 
از 9 ماه زمان برده است و اغلب فعالين بورسي بر اين 
نظرند كه اگر دامنه نوسان و مصوبات روزانه در بازار 
وجود نداشت بازار كمتر از يك ماه تمامي ريزش هاي 
خود را انجام مي داد و اكنون به نقطه رش��د و جبران 

رسيده بود.
»تعادل« طي ماه هاي اخير در گفت وگو با كارشناسان 
اقتصادي بر قرباني ش��دن براي سياست هاي پولي 
تأكيد كرده اما مسووالن اقتصادي كشور اين موضوع 
را تكذيب مي كردند اما نكته مهم اينجاست كه هفته 
گذش��ته همتي، رييس كل بانك مركزي كه نامزد 
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شده، 
درنهايت به صورت تلويحي قرباني شدن بازار سرمايه 
براي سياست هاي پولي را پذيرفت و در كمال تعجب 
و برخالف 9 ماهه اخير از در دوس��تي با فعالين بازار 
سهام وارد شد. البته اين موضوع را به صورت تلويحي 
پذيرفت و دراين بين تأكيد كرد: علت كاهش نرخ بهره 
كاهش تقاضا براي پول بوده و علت كاهش تقاضا براي 
پول هم وقوع كرونا بوده اس��ت. ولي به نظر مي رسد 
كه اين موضوع تنها عدم پذيرش مسووليت است و بر 
اساس آمارهاي منتشرشده عامل اصلي كاهش نرخ 
سود، تالش سياست گذار براي تأمين كسري بودجه 
دولت بوده كه در تنگناي شديد مالي بوده و به تأمين 
52 هزار ميليارد تومان نقدينگي از طريق بازار سهام 
به دست آمده است. البته طي روزهاي گذشته چندي 
از مسووالن به نوعي در صحبت هاي خود اين موضوع 
را تاييدكرده اند و در آستانه انتخابات رياست جمهوري 
عامل اصلي نزول بورس را سياست هاي نادرست پولي 
و نقدينگي دانسته اند. البته نبايد فراموش كرد كه در 
آس��تانه انتخابات همه به فكر حل مشكل هستند و 
داليل و عوامل مش��كالت را نيز مطرح مي كنند اما؛ 
پس از گذر از انتخابات رياست جمهوري و جاي گيري 
ريي��س دولت جديد مش��كالت و دالي��ل آن از ياد 
مي رود و تنها مردم مي مانند با مش��كل هاي بيش از 

گذشته خود.
به طور وضعي��ت ب��ازار تغيير ك��رده و بي توجهي 
مس��ووالن بورسي باعث ش��ده خط حمايت بعد از 
ماه ها شكس��ته ش��ود و اين موضوع را مي توان يك 
مشكل اساس��ي براي بورس دانس��ت. حال به جز 
اين موض��وع بازار س��رمايه ديگر نس��بت به اخبار 
سياس��ي- اقتصادي بي تفاوت ش��ده اس��ت و تنها 
روند انتخابات رياس��ت جمهوري را دنبال مي كند 
كه البت��ه اين انتخابات ب��ا توجه ب��ه كانديداهاي 
ثبت نام شده حواشي زيادي در فضاي مجازي براي 
انتخابات رياست جمهوري وجود دارد و بنا بر گفته 
كارشناسان اقتصادي، مناظره هاي انتخابي، تأثير 
بس��يار زيادي بر روي بورس خواهد داشت و انتظار 
مناظ��رات جنجالي مي رود. البت��ه اين موضوع در 
حالي رخ مي دهد كه اوضاع تحوالت بين المللي كه 
شامل مذاكرات هس��ته اي و وين مي شودبر اساس 
اظهارات مقام��ات اخبار موجود تا حد قابل توجهي 
اميدواركننده است اما؛ هيچ واكنشي )واكنش مثبت 
يا منفي( در معامالت س��هامداران بازار مش��اهده 
نمي شود. به نظر مي رسد كه يكي از داليل مهم بروز 
اين بي تفاوتي پيش خور شدن تحوالت احتمالي در 
قيمت  ارزخصوصًا دالر باشد. ازآنجاكه كليه تحوالت 
در بازار سهام به طور مستقيم و غيرمستقيم با قيمت 
دالر هم سو مي ش��ود، طبيعي است كه بي تفاوتي 
فعاالن بازار س��هام به اخبار يادشده ناشي از ثبات 
انتظارات در خصوص قيمت دالر در ماه هاي پيش 
رو باش��د. با توجه به آنكه افت قيمت دالر به عنوان 
موثرتري��ن ارز بر انتظارات تورم��ي جامعه ايران با 
پايي��ن رفتن از محدوده 21 هزار تومان نتوانس��ت 
در اين س��طح پايدار شود و پس از اندكي نوسان به 
محدوده كانال 2۳ هزار تومان بازگش��ت، بنابراين 
طبيعي است كه با تعميق اين ذهنيت كه حكمراني 
اقتصادي دول��ت دالر ارزان تر از محدوده 22 تا 2۳ 
هزار تومان را قبول نخواهد كرد، مردم نيز نسبت به 
تحوالت سياسي و برجامي بي تفاوت شوند. چراكه 
حداقل تا قبل از مش��خص ش��دن نتايج انتخابات 
رياست جمهوري اين مهم ترين خبر موثر بر آينده 
اقتصاد ايران اس��ت. همان گونه كه در گزارش هاي 
پيش��ين گفته ش��د انتخابات مي توان��د يك تأثير 
مخرب روي بازار س��رمايه بگذارد و بخش عمده اي 
از اي��ن تأثيردرگرومنظره هاي انتخاباتي اس��ت و 
شواهد )بررسي رزومه و صحبت هاي كانديداهاي 
رياست جمهوري( خبر از مناظرات سختي مي دهد 

كه مي تواند بر روي بورس تأثير مستقيم بگذارد.

  چرا بازار به خبرهاي مثبت واكنش 
نشان نمي دهد؟

رضا محمدي، كارش��ناس بازار سرمايه در گفت وگو 
ب��ا »تعادل« مي گويد: بازار س��رمايه فصل بهار را در 
حالي قرار است طي كند كه ما در اين فصل انتخابات 
رياست جمهوري دوازدهم را پيش رو داريم و همين 
مساله تأثير زيادي در روند بازار خواهد داشت.زماني 
بورس ما ب��ازار مهمي نبود كه گروه هاي سياس��ي 
بخواهند براي انتخابات كاري برايش انجام دهند ولي 
درحال حاضر بازار مهمي شده و نگاه بسياري از مردم 
ش��ايد به روند اين بازار باشد. سقوط بورس مي تواند 
نارضايتي گسترده اي ايجاد كند. محمدي در همين 
حال مي گويد كه چندان خوش بين نيست كه بازار 
در اين مدت س��ه ماهه تا انتخابات رياست جمهوري 
رشدي داشته باشد. رقباي دولت در انتخابات سعي 
بر اين دارند كه بازار ريزش داش��ته باشد. شايد بهتر 
است اينگونه بگوييم كه برداشت آنها اين است كه اگر 
بازار منفي باشد ازلحاظ سياسي به نفع آنان خواهد 

بود و آنان دست باال را در انتخابات خواهند داشت.
 اين كارشناس بازار س��رمايه در پاسخ به اين سوال 
كه س��هام كدام صنايع در اين مدت مي تواند اوضاع 
بهتري نسبت به صنايع ديگر داشته باشند مي گويد: 
اوال سهم به س��هم فرق مي كند. ممكن است برخي 
صنايع به دليل اتفاقات اقتصادي كه در آينده مي افتد 
فرصت هاي عال��ي براي س��رمايه گذاري در اختيار 
سهامداران قرار دهند.او در ادامه به موضوع مذاكرات 
برجامي و احتمال ازسرگيري توافق هسته اي اشاره 
مي كند و مي گويد: برداشت من اين است كه مذاكرات 
خيلي س��ريع جواب ندهد و احتم��ااًل در اين مدت 
يك رش��د قيمت ارز داشته باش��يم بنابراين به نظر 
مي رسد گروه صادراتي موردتوجه قرار گيرند و براي 

سرمايه گذاري جذاب شوند.
محمدي در ادامه با اش��اره عدم واكنش سهامداران 
نس��بت به اخبار مثبت مي گوي��د: خبر هاي مثبت 
زيادي در ب��ازار س��رمايه به گوش مي رس��د و اين 
اخبار ازنظرحرفه اي ها مثبت اس��ت و مردم عادي و 
سهامداران خرد نگاه متفاوتي به آن دارند.براي نمونه؛ 
گاهي اوقات ش��ركت ها سود زياديرابين سهامداران 
خود تقس��يم مي كنند و اين خبر خوبي است، ولي 
برداشت سهامداران از اين س��ود زياد اين است كه، 
اين شركت ها ديگر فرصت سرمايه گذاري مجدد را 
ندارند، ظاهر خبر مثبت است، اما سهامدار به دليل 
بي اعتمادي از اين خبر برداشت منفي داشته باشد. 
بازار در ش��رايطي است كه هر نوع حمايت دولتي در 
ظاهر حمايت است، اما در باطن برداشت كساني كه 
سهامدار اين بازار هس��تند، به صورت ديگري است، 
خود مس��ووالن هم به اين نتيجه رسيده اند كه بازار 
به صورت دروني و ذاتي ديگر قدرت ندارد خود را احيا 

كند، پس دولت بايد به بازار كمك كند.
كارشناس بازار سرمايه توضيح مي دهد: اين حمايت ها 
و سيگنال هايي كه به بازار داده مي شود، خوبي نيست 
و سهامداران تصور مي كنند كه اگر بازار مي توانست 
خودش را حفظ كند الزم نبود وزير اقتصاد، رييس كل 
بانك مركزي يا سران قوا براي آن جلسه برگزار كنند، 
به عنوان مثال اگر قبل از مرداد سال 99 از بازار حمايت 
مي شد به دليل اينكه خود بازار روند صعودي داشت 
مردم هم تشويق به خريد سهام مي شدند اما درروند 
فعلي كه بازار منفي است اين حمايت ها جنبه مثبتي 
ندارد.حمايت از بازار سرمايه كار درست و بجايي است 
در درس��ت بودن اين حمايت شكي نداريم، اما بهتر 
اس��ت براي اين حمايت ها تبليغاتي صورت نگيرد و 
مكرر بيان نشود، چون خود اين امر به سهام داران القا 

مي كند كه بازار سرمايه در حال ريزش است.
محم��دي اضافه مي كند: به نظر مي رس��د افت بازار 
سرمايه بيشتر از اينكه اشتباه سياست گذاري باشد، 

اش��تباه تبليغاتي اس��ت و خود اين تبليغات بيشتر 
مش��كالت بازار سرمايه را به رخ مي كشد، بهتر است 
حمايت صورت بگيرد، اما اس��مي از آن برده نش��ود 
و فقط ش��اهد نتاي��ج خوب حمايت ها باش��يم.يك 
تصور در عموم ايجادش��ده كه منفي ب��ودن بازار به 
دليل ش��كل گيري توافقات است و همين امر باعث 
بي اعتمادي واثر منفي روي بازار ش��ده اس��ت و هر 
چه بي اعتم��ادي در بازار افزايش پيدا كند، وضعيت 
بدتر خواهد ش��د. يكي ديگ��راز كارشناس��ان بازار 
س��رمايه در خص��وص تأثير انتخابات ب��ر روي بازار 
س��رمايه مي گويد: مهم ترين ابهام داخلي هم اكنون 
انتخابات رياست جمهوري و مهم ترين ابهام خارجي 
مذاكرات وين است. در حوزه سياست خارجي به دليل 
وجود اميدواري هاي نسبي در زمينه گشايش هاي 
سياس��ي مي توان انتظار داش��ت كه در كوتاه مدت 
شاهد رشد قيمت ارز نباش��يم و شوك هاي تورمي 
به بازار تحميل نشود. هرچند كانديداها برنامه هاي 
اقتصادي متنوعي دارند، اما هنوز هيچ يك از كانديداها 
برنام��ه خاصي را مطرح نكرده اس��ت؛ بنابراين بازار 
نس��بت به برنامه اقتصادي كانديداها ناآگاه است. به 
گفته او رييس جمهوري جديد بايد برنامه هاي خود 
را در مورد چاپ پول، افزايش نقدينگي و سود بانكي 
به صورت ش��فاف اعالم كند تا بازار بتواند بر اس��اس 
برنامه هاي ارايه شده تصميم گيري كند. بازار سرمايه 
از متغيرهاي اسمي بيروني مثل نرخ ارز، نرخ تورم و 
قيمت هاي جهاني تأثير مي پذيرد و به نظر مي رسد 
تداوم نزول بازار س��هام به س��بب ابهام بر سر احياي 
برجام باش��د. به گفت��ه او با احياي برجام، ريس��ك 
سيستماتيك كاهش يافته و كل صنايع از اين اتفاق 
تأثير مي پذيرند.از سوي ديگر سهام شركت هايي كه 
پتانسيل فروش بيشتر و مشاركت با سرمايه گذاران 
خارجي را دارد، از احياي برجام به شدت منتفع خواهد 
شد. عالوه بر ابهام برجام، ابهام در مورد دولت بعدي 
هم بر سر بازار سرمايه سايه افكنده و مشخص نيست 
دولت بعدي چه سياس��تي در رواب��ط خارجي خود 
خواهد داش��ت. به نظر مي رسد اين ابهامات تا زمان 

تعيين تكليف نتيجه انتخابات ادامه خواهد داشت.

  گرداب سقوط
شاخص كل در بازار بورس روزيكشنبه، دوم خردادماه 
2۰ هزار و 421 واحد افت داش��ت كه درنهايت اين 
شاخص به رقم يك ميليون و 1۰۷ هزار واحد رسيد. 
برپايه معامالت اين روز بيش از س��ه ميليارد و 89۷ 
ميليون س��هم، حق تق��دم و اوراق به��ادار به ارزش 
۳۰ هزار و 9۳ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با سه هزار و 95۳ واحد كاهش 
به ۳88 هزار و 2۰1 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( 
با 2 هزار و 55۶ واحد افت ب��ه 251 هزار و ۷۶ واحد 
رس��يد. ش��اخص بازار اول 15 ه��زار و ۶۷1 واحد و 
ش��اخص ب��ازار دوم ۳8 ه��زار و ۷9۳ واحد كاهش 
داش��تند. حقوقي ها در اين روز حدود ۶۳۰ ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد 
هزار و 89۰ ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 45 
درصديعني 85۰ ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 

خريدشان ۳4 درصد از كل معامالت شد.
بيشترين تزريق پول حقوقي به بازار سرمايه در سه 
گروه »فرآورده هاي نفتي«، »بانك ها و موسس��ات 
اعتب��اري« و »محص��والت ش��يميايي« رقم خورد 
درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »ماشين آالت 
و دستگاه هاي برقي« و »پيمانكاري صنعتي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد.س��ه نماد »شپنا«، »شبندر« و 
»وملل« لقب بيش��ترين افزايش سهام حقوقي را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 

»سفارس«، »فباهنرح« و »سشرق« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، پتروشيمي شازند 

با نماد »ش��اراك« ب��ا 11۰ واحد، س��يمان فارس و 
خوزستان با نماد»سفارس« با 54 واحد، پتروشيمي 
بوعلي سينابا نماد»بوعلي« با ۳9 واحد، سرمايه گذاري 
توسعه صنايع سيمان با نماد»سيدكو« با ۳5 واحد، 
ليزينگ رايان س��ايپابا نماد»ولس��اپا« با 2۰ واحد و 
فوالد اميركبير كاشان با نماد»فجر« با 19 واحد تاثير 
مثبت بر شاخص بورس داش��تند.در مقابل، صنايع 
پتروش��يمي خليج فارس با نماد»فارس« با 2 هزار و 
۷9۷ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد»فملي« با 
2 هزار و 49 واحد، بانك پاسارگاد با نماد»وپاسار« با 
يك هزار و 2۰۶ واحد، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي با نماد»شس��تا« با يك هزار و 2۰۶واحد، 
پااليش نفت اصفهان با نماد»ش��پنا« با 8۷۳ واحد، 
پااليش نف��ت بندرعباس با نماد»ش��بندر« با ۷۰9 
واحد، پااليش نفت تهران با نماد»ش��تران« با ۶۳۷ 
واحد، بانك تجارت با نماد»وتجارت« با 59۳ واحد، 
ايران خودرو با نماد»خودرو« با 5۶5 واحد و نفت و گاز 
پتروشيمي تامين با نماد»تاپيكو»با 529 واحد، تاثير 
منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در دومين روز خردادماه نماد ملي صنايع مس ايران 
ب��ا نماد»فملي«، ايران خ��ودرو ب��ا نماد»خودرو«، 
پاالي��ش نف��ت اصفهان با نماد»ش��پنا«، ش��ركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد»شستا«، سايپا 
با نماد»خساپا«، ليزينگ پارسيان با نماد »ولپارس« و 
پااليش نفت تهران با نماد»شتران« در گروه نمادهاي 
رتراكنش قرار داشتند.گروه فرآورده هاي نفتي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 2۶۶ ميليون و 518 هزار برگه سهم 

به ارزش 2 هزار و ۷8۰ ميليارد ريال دادوستد شد.

  آخرين وضعيت شاخص فرابورس
در روز يكش��نبه شاخص فرابورس نيز بيش از 1۷2 
واحد كاهش داش��ت و ب��ر روي كان��ال 1۷ هزار و 
5۰۳ واحد ثاب��ت ماند.همچنين در اي��ن بازار يك 
ميليارد و 1۰8 هزار برگه س��هم به ارزش 2۶ هزار و 
۳95ميليارد ريال دادوستد شد. در دومين روزكاري 
هفته پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، سيمان 
ساوه با نماد»ساوه«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، 
سرمايه گذاري سبحان با نماد»وسبحان« و توليد و 
توسعه س��رب و روي ايرانيان با نماد »فتوسا« تاثير 
مثبت بر شاخص اين بازار داشتند. در مقابل پليمر 
آريا ساسول با نماد»آريا«، فوالد هرمزگان جنوب با 
نماد »هرمز«، بيمه پاسارگاد با نماد»بپاس«، شركت 
س��رمايه گذاري صبا تامين با نماد»صبا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد»ذوب«، گروه توسعه مالي 
مهر آيندگان با نماد»ومهان«،  پتروشيمي زاگرس 
با نماد»زاگرس«، توكا رنگ فوالد س��پاهان با نماد 
»شتوكا« و س��نگ آهن گهرزمين با نماد»كگهر« 
تاثير منفي بر شاخص فرابورس داشتند. در دومين 
روز خردادماه افزايش س��هام حقيقي ها در 1۰ نماد 
و افزايش س��هام حقوقي ها در 12۰ نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت 
دسته اول ۳۰ ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته 
دوم ۶۳۰ ميلي��ارد توم��ان بود.آخري��ن قيمت 2۰ 
نماد حداقل س��ه درصد نس��بت به قيمت روز قبل 
آنها افزايش��يافته و 41۳ نماد با كاهش بيش از سه 
درصدي قيمت همراه بوده اند. در پايان معامالت روز 
گذشته بازار س��هام، ارزش سهام عدالت درمقايسه 
ب��ا روز گذش��ته، 2.۶ درصد كاهش ياف��ت و ارزش 
سبد 5۳2 هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب ب��ه 1۰ ميليون و 21۳ هزار تومان 
و 19 ميليون و 2۳9 هزار تومان رس��يد.با احتساب 
اين موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد 5۳2 
هزار توماني س��هام عدالت به ۶ ميليون و 12۷ هزار 

تومان رسيده است.
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درباره کتاب »سرمايه گذاری 
شيرجه به عمق«

هميشه برای ش��روع س��رمايه گذاری در بورس، اين 
پرسش ذهن سرمايه گذاران را به خود مشغول می کند 
که چقدر پول برای اين کار بايد کنار گذاشت؟ با توجه 
به طيف گسترده اشخاص ازنظر وضعيت مالی، هرگز 
نمی توان پاسخ دقيقی به اين پرسش ارائه کرد. کتاب 
»س��رمايه گذاری شيرجه به عمق« نوشته صالح عزيز 
جهان توس��ط انتش��ارات دانش پژوهان جهان در 88 
صفحه منتشرشده اس��ت. اين کتاب شامل مجموعه 
مقاالت کاربردی و مفيدی است که به هر سرمايه گذاری 
که بخواهد به طورحرفه ای مبادرت به امر سرمايه گذاری 
نمايدياری می رس��اند. هر يک از مطال��ب اين کتاب، 
پيش ازاين در وب سايت آموزشی افزونش منتشرشده 
است و در اين کتاب به شکل يکپارچه و با رعايت تقدم 
و تاخر، تجميع شده است. ازجمله سرفصل های کتاب 
شامل: شروع کنيد، بهترين س��رمايه گذاری،اين قدر 
افسوس نخوريد، رد سکوت معامله کنيد، درباره رانت، 

چه زمانی سهم را بفروشم و ... است.

انتصاب رياست جديد اداره 
ديده بان سالمت بازار سرمايه

طی حکمی مهدی زمانی سبزی به عنوان رئيس اداره 
ديده بان سالمت بازار سرمايه منصوب شد. زمينه سازی 
جهت تشويق و حمايت از افشاگران حرفه ای، مبارزه 
مؤثر با تخلفات و اقدامات غيرقانونی در بازار س��رمايه 
از طريق گزارش های مردمی دريافتی و نيز شناسايی 
توسط سيس��تم های نظارتی، همچنين مشارکت در 
پيگيری تخلفات و اقدامات غيرقانونی از جنبه حقوقی 
در بازار سرمايه و  شناسايی و گزارش خألهای قانونی و 
نظارتی از اهم اهداف اداره ديده بان سالمت بازار سرمايه 
اس��ت. زمانی س��بزی فارغ التحصيل مقطع دکتری 
مديريت مالی اس��ت و پيش از اين رئيس اداره نظارت 
بر بازار بورس های کااليی و کارشناس مسئول مديريت 
نظارت بر بورس ها بوده است. از شرح وظايف اداره ديدبان 
سالمت بازار سرمايه می توان به اخذ گزارش ناهنجاری از 
گزارشگران حرفه ای و بررسی آن در سه حوزه نهادهای 

مالی، ناشران اوراق بهادار و بازار سهام اشاره کرد.

شمارش معکوس برای خروج 
سيمان از نظام قيمت گذاری

مديريت پذيرش و بازاريابی شرکت بورس کاالی ايران با 
صدور اطالعيه های جداگانه از پذيرش محصول سيمان 
شرکت های سيمان خزر، سيمان خاش، صنايع سيمان 
غرب و سيمان قائن در بازار اصلی اين بورس خبر داد که 
سرعت گرفتن پذيرش محصول شرکت های سيمانی 
نش��ان می دهدبه زودی شاهد عرضه متمرکز سيمان 
در بورس کاال خواهيم بود. ورود سيمان به بورس کاال 
به معنای کشف قيمت براس��اس عرضه و تقاضاست 
ت��ا ازاين پس ش��رکت ها بتوانند ب��دون دخالت های 
غيرمنطقی درروند قيمت و البته درروند شفاف و کاماًل 
قابل رصد و نظارت شده به فروش محصوالتشان بپردازند 
و برای توليد آينده و صادرات برنامه ريزی کنند. بر اساس 
اطالعيه منتشرشده، پذيرش س��يمان شرکت های 
سيمان خزر، سيمان خاش و صنايع سيمان غرب پس 
از بررسی مدارک و مستندات در دويست و نود و يکمين 
جلسه کميته عرضه در تاريخ اول خردادماه جاری در 
بازار اصلی بورس کاالی ايران مورد تصويب قرار گرفت.

همچنين پذيرش سيمان شرکت سيمان قائن پس از 
بررسی مدارک و مستندات در دويست و نودمين جلسه 
کميته عرضه در تاريخ 29 ارديبهشت ماه در بازار اصلی 
بورس کاالی ايران مورد تصويب قرارگرفته است. گفتنی 
اس��ت اين پذيرش ها پس از پذيرش شرکت سيمان 
فارس که در تاريخ  22 ارديبهشت ماه به عنوان نخستين 
پذيرش سال 14۰۰ انجام شد. به عقيده توليدکنندگان 
سيمان، راهکار حل گرانی سيمان و شفاف شدن توليد 
و عرضه سيمان در بازار، عرضه آن در بورس کاالست و 
وقتی سيمان وارد بورس کاال می شود از قيمت گذاری 
خارج شده و سازوکار شفافی را پيدا خواهد کرد. مهدی 
زمانی س��بزی رئيس اداره نظارت بر بازار بورس های 
کااليی سازمان بورس هفته گذشته اعالم کرد که طبق 
مکاتبات انجام شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مق��ام عالی وزارت نس��بت به خروج س��يمان از نظام 
قيمت گذاری دستوری و رفع سهميه بندی نظر مساعد 
دارد، از اين رو با پذيرش مجدد شرکت های سيمانی در 
بورس کاال شاهد تقويت بازار، انجام رقابت، کشف صحيح 
قيمت سيمان جهت ش��فافيت هرچه بيشتر، حفظ 
حقوق سهامداران و همچنين حذف رانت خواهيم بود.

بازار گردانی يک شرکت 
جديد در فرابورس

ش��رکت فرابورس ايران از آغاز بازار گردانی ش��رکت 
س��رمايه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوين 
با نم��اد معامالتی»وبرق« به روش مبتن��ی بر حراج از 
روز دوشنبه يعنی ۳ خردادماه خبر داد.همچنين بازار 
گردانی شرکت توليد و توسعه س��رب و روی ايرانيان 
با نماد معامالتی»فتوس��ا« به روش مبتنی بر حراج از 
روز گذشته يکش��نبه2 خرداددر فرابورس انجام شد. 
شايان ذکر است در حالی از 1۰ مهرماه پارسال تمامی 
شرکت های بورسی و تا 15 مهر شرکت های حاضر در 
فرابورس ملزم به معرفی بازارگردان شدند که به گفته 
مدير نظارت بر ناش��ران بورس، همه ناشران پذيرفته 
شده در بورس موظفند برای انعقاد قرارداد بازارگردانی و 
معرفی بازارگردان به بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس 
ايران اقدام کنند.بر اين اساس در صورت اجرا نکردن اين 
ابالغيه، ناشران متخلف محسوب و جرايم برای آنان در 
نظر گرفته می شود که اين جرايم و ضمانت اجرايی شامل 
تذکر، اخطار، محدوديت موقت يا دائم در دسترسی به 
سامانه معامالت، تعليق يا لغو مجوزهای صادره توسط 
س��ازمان، محروميت دريافت خدم��ات از ارکان بازار 
س��رمايه برای مدت معين، جريمه نقدی، محروميت 
از تصدی در هيات مديره اشخاص تحت نظارت، سلب 

صالحيت و لغو پذيرش می شود.

عرضه سهام شهروند و همشهري 
در بورس

پيروز حناچي، ش��هردار تهران با بيان اينكه سهام 
شركت شهروند آماده عرضه در بورس است، اظهار 
داش��ت: اين كار، ش��فافيت اين فروشگاه را بيشتر 
خواهد كرد و در آينده سهام روزنامه همشهري نيز 
در بورس عرضه خواهد شد.وي تصريح كرد: عرضه 
سهام شركت شهروند در جهت اصالح ساختار اين 
فروشگاه صورت خواهد گرفت و تالش داريم ديگر 
شركت هاي زير مجموعه شهرداري تهران از جمله 
روزنامه همش��هري در بورس عرضه شود. گفتني 
است كه فروشگاه شهروند، در حال حاضر 2هزار و 

۶۰۰ ميليارد تومان سرمايه ثابت دارد.

احتمال واريز ۳۵۰۰ميليارد 
تومان از صندوق توسعه به بورس 

محمد ابراهيم آقابابايي، مديرعامل صندوق تثبيت 
بازار س��رمايه گفت: طبق مصوبه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت بانك مرك��زي بايد 2۰۰ ميليون 
دالر بفروشد و معادل ريالي آن را به حساب صندوق 
تثبيت واريز كند. انتظار داريم بانك مركزي در دو 
هفته آينده ۳5۰۰ ميليارد تومان ديگر به صندوق 

واريز كند.
آقابابايي درباره ميزان تعهد صندوق توسعه ملي به 
صندوق تثبيت اظهار داشت: طبق مصوبه، صندوق 
توسعه ملي از سال 1۳94 مكلف است ساالنه يك 
درصد از منابع ورودي خود را در صندوق تثبيت بازار 

سرمايه سپرده گذاري كند.
وي ادامه داد: در ش��هريور سال گذشته اين رقم به 
51۰ ميليون دالر رسيد و مسووالن صندوق توسعه 
ملي اعالم كردند ك��ه معادل ريالي اين رقم بايد به 
صندوق تثبيت واريز شود كه كه با نرخ دالر نيمايي 

محاسبه مي شود
مديرعامل صندوق تثبيت بازار سرمايه تاكيد كرد: 
طبيعتا در طول اين چند ماه از شهريور سال گذشته 
تا به امروز ممكن اس��ت اين رقم باالتر رفته باشد.

آقابابايي افزود: اگر مالك را همان 51۰ ميليون دالر 
قرار بدهيم، از آن رقم يك هزار ميليارد تومان در آذر 
ماه سال 99 به صندوق تثبيت وارد شده و همچنين 
1۰۳4 ميليارد تومان بيست و ششم ارديبهشت ماه 

14۰۰ واريز شد.
وي تاكي��د كرد: طب��ق مصوبه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت، اعالم شده از تاريخ 21 ارديبهشت 
ماه 14۰۰ تا سه هفته ديگر به بانك مركزي فرصت 
داده مي شود تا 2۰۰ ميليون دالر بفروشد و معادل 
ريالي آن را به حس��اب صندوق تثبيت واريز كند. 
بنابراين مطابق ب��ا اعالم معاون بانك مركزيانتظار 
داريم در دو هفته آينده ۳5۰۰ ميليارد تومان ديگر 

به صندوق واريز شود.
مديرعامل صن��دوق تثبيت بازار س��رمايه با بيان 
اينكه اين ارقامي كه واريز مي ش��ود در ابعاد امروز 
بازار سرمايه بس��يار ناچيز است و نمي توان انتظار 
داشت آثار ان را در صعود شاخص ديد، گفت: در آذر 
ماه سال گذشته هزار ميليارد تومان واريز شده كه 
در چهار ماه اين هزار ميليارد تومان را 8 بار خريد و 
فروش كرديم و به 8 برابر رسانده ايم اما و اين ارقام 

نسبت به وسعت بازار بسيار ناچيز است.
آقابابايي در پاس��خ به اين سوال كه اين ارقام صرف 
خريد چه گروه هايي در بازار ش��د، اظهار داش��ت: 
متناسب با ارزش بازار گروه ها خريد را انجام مي دهيم 
و گروهي كه ارزش بازار آن بيشتر باشد ما هم پول 

بيشتري به آن اختصاص داديم و مي دهيم.

درگيري سياستمداران ناآگاه
 با بازارسرمايه

سنا| مجتبي شهبازي، كارش��ناس بازارسرمايه 
با اشاره به فضاي كنوني بازارس��رمايه اظهار كرد: 
عقالني ترين افراد فعال در بازار در اين مواقع، كساني 
هستند كه سهام شركت هايي كه به ارزندگي آنها 
اعتقاد دارند را مي خرنديا از فروش آنها به دليل ورود 
بازار به يك دوره هيجان��ي خودداري مي كنند. در 
واقع، آنها ارزش واقعي اين شركت ها را مي دانند و 
قادر به شناسايي يك معامله خوب )با قيمت پايين تر 

از ارزش واقعي( هستند.
وي تصري��ح ك��رد: هم��ه اف��راد فع��ال در بورس 
عالقه مندند يك گوي بلورين داش��ته باشند كه به 
آنها بگويد چه زماني وارد و چه زماني از بازار خارج 
شوند، اما چنين گوي جادويي وجود ندارد؛ بنابراين 
بهترين كاري كه يك خريدار سهام مي تواند انجام 
دهد نترسيدن از كف و سقف قيمت ها و تمركز بر 
فرمول شخصي س��رمايه گذار است؛ براين اساس، 
تالش براي پيش��گويي زمان ورود و خروج از بازار 

عين نابخردي است.
اين كارشناس بازارسرمايه، درگيري سياستمداران 
با نوسانات طبيعي بازار و به دنبال مقصر گشتن را 
اولين و بزرگ ترين گام اشتباه در اين حوزه دانست و 
افزود: بازار سرمايه در تمام دنيا دچار نوسان مي شود 
و در اين موضوع در تمام بازارهاي مالي بين المللي 
اتفاقي طبيعي است، ولي بايد گفت تاكنون هرگز 
شاهد مداخله جدي سياس��تمداران در اين حوزه 

نبوده ايم.
شهبازي تاكيد كرد: به نظر من، شعارهاي مرتبط 
با بازار سرمايه قطعا در انتخابات رياست جمهوري 
اين دوره پر رنگ خواهد بود. دليل آن هم درگيري 
نس��بت بااليي از مردم با بازار سرمايه طي دو سال 
اخير است. به كانديداهاي رياست جمهوري توصيه 
مي شود از اظهارنظرهاي غيركارشناسانه در مورد 
بازار سرمايه دوري كنند، زيرا اعتماد بازار سرمايه 
هم اكنون خدشه دار شده است و بر همين اساس به 
نظر من، بهتر است كانديداها با ارايه دقيق برنامه هاي 
اقتصادي خ��ود موجب ش��فافيت اذهان عمومي 

نسبت به برنامه هاي اقتصادي شان شوند.

»تعادل« درگفت وگو با كارشناس اقتصادي تاثير انتخابات بر بازارسرمايه را بررسي مي كند

بورس  قرباني  سياست هاي  پولي  شد!

ميزان نقدينگي در بورس به پايين ترين حدممكن  رسيده است و در اولين روز خردادماه شاهد شكست خط حمايتي شاخص كل بورس  بوديم  .در 
اين ميان بسياري از فعالين بازار سرمايه علت اين شكست و كمبود نقدينگي را دخالت هاي مكرر و فرافكني مسوولين در خصوص نقش متغيرهاي 

پولي مي دانند .همچنين با انتخابات رياست جمهوري پيش رو مي تواند وضعيت بورس را  وخيم تر از گذشته كند.

برش



گروه راه و شهرسازي |
شوراي ش��هر تهران در نشست علني ديروز خود كليات 
اليحه »آيين نامه مصوبه ش��هر دوس��تدار س��المند« و 
همچنين الزام ش��هرداري تهران به ارايه طرح تفصيلي 
ويژه منطق��ه 12 را تصوي��ب كردند. بر اين اس��اس، به 
هريك شهروندان سالمند باالي 60 سال تهراني ساالنه 
500 هزار تومان اعتبار براي استفاده از خدمات عمومي 
ش��هري تخصيص مي يابد. اين مصوب��ه البته موافقان و 
مخالفان متعددي داش��ت. گروهي از اعضاي شورا اين 
اق��دام را داراي هزينه مالي باال مي دانس��تند و گروهي 
ديگر آن ار غير پوپوليستي و تكريم كساني كه سال ها به 
شهرداري عوارض پرداخت كرده اند، قلمداد مي كردند. 
اعتراض به قطعي برق و اينترنت در مناطق مختلف تهران 
بدون اع��ام برنامه زمانبندي به ويژه در فصل امتحانات 
دانش آموزان و دانشجويان نيز مورد توجه برخي از اعضاي 
شوراي شهر قرار گرفت و در اين زمينه به دولت و وزارت 

نيرو تذكر دادند.

  وزارت نيرو مي داند االن فصل 
امتحانات است؟

حجت نظري عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا 
در جريان دويست و نودو شش��مين جلسه شورا درباره 
پديده  قطع ناگهاني و طوالني مدت برق تذكر داد و گفت: 
متاسفانه چند روزي است در مناطق مختلف پايتخت رخ 
مي دهد و موجب اعتراض و نارضايتي مردم تهران شده 
اس��ت. اعتراضي كه به طرق مختلف به بنده نيز منتقل 
ش��ده و وظيفه خود مي دانم كه ب��ه نمايندگي از مردم 
تهران، آن را به گوش مسووالن مربوطه برسانم. او تاكيد 
كرد: مردم از قطع ناگهاني و طوالني مدت برق كه عمدتا 
در ساعات اوج گرما و در طول روز رخ مي دهد گايه دارند 
و از آن بدتر اينكه اين قطع برق، بدون جدول زمان بندي 
و اعام قبلي رخ مي دهد و قطع اينچنيني برق، مشكات 
مردم را دوچندان كرده است. عضو شوراي اسامي شهر 
تهران يادآور ش��د: حتما مس��ووالن محت��رم در وزارت 
نيرو مطلع هس��تند كه كاس ه��اي درس و همچنين 
امتحانات پاياني دانش��جويان و دانش آموزان عمدتا به 
شكل آناين و در بستر اينترنت انجام مي شود. همچنين 
در جريان هستند كه برخي كارمندان و مشاغل در حال 
دوركاري اند، لذا قطع ناگهاني برق س��بب بروز مشكل 
براي اين افراد ش��ده و با آغاز امتحانات، مش��كات را دو 
چندان نيز خواهد كرد. به خصوص اينكه در حال حاضر 
نيز اين اقدام سبب استرس و سردرگمي دانش آموزان، 

دانش��جويان و خانواده هاي آنان ش��ده و بيم آن را دارند 
كه در حين برگزاري آزمون، با قطع برق مواجه ش��ده و 
نتيجه ماه ها درس خوان��دن و تاش از بين برود. او ادامه 
داد: گزارش هايي وجود داشته كه متاسفانه با قطع برق، 
سرويس دهي اينترنت همراه برخي از اپراتورهاي تلفن 
همراه نيز دچار اخال مي شود كه الزم است وزير محترم 
ارتباطات پيگيري الزم را نسبت به حل آن انجام دهند. 
عضو شوراي اسامي ش��هر تهران به نمايندگي از مردم 
تهران، ري و تجريش از وزارت نيرو خواست كه از قطع برق 
تا جاي ممكن خودداري كرده و اگر به داليلي نظير افزايش 
مصرف و امثال آن مجبور به اين كار هستند، اوال ساعات 
خاموشي در هر منطقه را از قبل اعام كرده و ثانيا حتما 
آن را در ساعاتي اعمال كنند كه آسيبي به روند فعاليت 
حرفه اي ش��هروندان از جمله آزمون هاي دانشجويان و 

دانش آموزان و نيز فعاليت كسب و كارها وارد نشود

  گام هاي مثبت براي تهران دوستدار سالمند 
برداشته مي شود

در رويدادي ديگر، ديروز اعضاي ش��وراي اسامي شهر 
تهران كليات اليحه »آيين نامه مصوبه ش��هر دوستدار 
سالمند« را به تصويب رساندند. بر اساس اين گزارش، ادامه 
اليحه شهردار تهران در خصوص »آيين نامه مصوبه شهر 
دوستدار سالمند« مورد بررسي اعضا قرار گرفت و محمد 
س��االري گزارش مشترك كميسيون هاي شهرسازي-

معماري و فرهنگي-اجتماعي و برنامه-بودجه را ارايه كرد. 

ساالري اظهار كرد: اين اليحه حدود دو ماه پيش بررسي 
شده و تا ماده سوم آن مورد بررسي قرار گرفت اما از ماده 
چهارم به كميسيون ارجاع ش��د و حال دوباره به صحن 
شورا ارسال شده اس��ت. او در ماده چهارم خدمات قابل 
ارايه به سالمندان از طريق صدور كارت جامع سالمندي 

را به شرح ذيل معرفي كرد: 
1- اراي��ه خدمات مراك��ز رفاهي و تفريحي وابس��ته به 

شهرداري تهران، مانند باغ پرندگان و برج مياد و...
2- ارايه خدمات فرهنگي و هنري در مراكز وابس��ته به 

شهرداري مانند سينماها و موزه ها و...
3- ارايه خدمات آموزش��ي مراكز وابسته به شهرداري از 

قبيل سراهاي محات و فرهنگ سراها
4- ارايه خدمات ورزش��ي مانند مجموعه هاي ورزشي 

وابسته به شهرداري
5- ارايه خدمات استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي

ماد5: اعتبار كارت ويژه خدمات تكريم سالمندي، ساالنه 
به مبلغ 5 ميليون ريال شارژ و از فروردين ماه هر سال در 

اختيار شهروندان قرار مي گيرد.

  حمل و نقل تضعيف مي شود
سيد حسن رسولي در مخالفت با اين اليحه اظهار داشت: 
ايجاد هزينه از طريق ارايه تخفيفات بيشتر به سالمندان 
در حوزه حمل و نقل در اواس��ط سال عاوه بر مخدوش 
كردن نظام بودجه ريزي و تخصيص منابع ش��هرداري 
تهران، بيش��ترين لطمه را به بنيه نحيف حوزه حمل و 

نقل مي زند.
نايب رييس كميس��يون برنامه و بودج��ه در رابطه با 
اليحه آيين نامه مصوبه شهر دوستدار سالمند گفت: 
دو ايراد اساس��ي به اين اليحه وارد است كه يكي از آن 
مربوط به ماده 5 آن است. خاصه ماده 5 اين است كه 
به همه ش��هروندان باالي 60 سال تهراني و همچنين 
كاركنان شهرداري باالي 60 سال كه بازنشسته شده 
باشند و والدين آنها اول هر سال بن ارايه دهيم. رسولي 
افزود: اين مصوبه به لحاظ بار مالي قابل احصا نيست. 
عاوه بر اين ما نمي توانيم وس��ط سال اين حجم از بار 
مالي را به شهرداري تحميل كنيم. اين در حالي است 
كه ما كارت منزل��ت و تخفيفاتي در اي��ن حوزه ارايه 
كرديم. ماده 5 اين اليحه نظام بودجه ريزي و تخصيص 
منابع را در ش��هردار تهران مخ��دوش مي كند و چون 
قابليت اجرايي ندارد، هدف تكريم بازنشس��تگان به 
دلي��ل نامتناهي بودن جامعه ه��دف را لوث مي كند. 
همچنين مي تواند بيش��ترين لطمه را به بنيه نحيف 
حوزه حمل ونقل عمومي وارد كند. محس��ن هاشمي 
هم گفت: اين موضوع بار مالي شديدي را ايجاد مي كند. 
سابقا چنين نبود اما پس از ارجاع به كميسيون بار مالي 
آن افزايش پيدا كرد. هاش��مي از كميسيون برنامه و 
بودجه درخواست كرد كه به اين موضوع ورود كند. در 
ادامه بهاره آروين طي تذكري با اشاره به اينكه براساس 
آيين نامه مزبور همه افراد باالي 60 س��ال مش��مول 
دريافت كارت جامع س��المندي مي شوند، گفت: اوال 
سن سالمندي در همه اس��ناد كشور 65 سال است و 
در جلسه قبل هم همين سن تصويب شد؛ ثانيا ِصرف 
اينكه افراد باالي 60 س��ال باشند، براي واجد شرايط 
شدن نس��بت به دريافت چنين كارتي كافي نيست. 
در مورد يارانه هم همين مشكل وجود داشت؛ چراكه 
همه افراد فارغ از نيازمندي يا عدم نيازمندي نسبت به 
دريافت آن اقدام كردن��د و بودجه كفاف نمي داد. وي 
اضافه كرد: اشكال مهم تر مربوط به منابع تامين بودجه 
اين اليحه است. ارايه دهندگان اين اليحه بار مالي آن 
را در كدام يك از رديف هاي بودجه ديده اند؟ قرار است 
شهرداري اعتبار اين كارت هاي جامع سالمندي را از 
طريق كدام رديف بودجه محقق س��ازد؟ آيا تنها قرار 
است در صحن شعار دهيم و به عملياتي شدن طرح ها و 
لوايح فكر نكنيم؟ خواهشم اين است كه دوستان موافق 
به اين سوال پاسخ دهند. در نهايت كليات اليحه با تمام 
اصاحات انجام ش��ده به راي گذاشته شد و با 18 راي 

موافق به تصويب رسيد.
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مديريت رابين هودي؛ با 
موتورگازي آمدند و با بنز رفتند!

پيروز حناچي، شهردار تهران ساعتي در گپ وگفت با 
خبرنگاران ايرنا، ضمن تشبيه عملكرد برخي مديران 
شهري پيش��ين پايتخت به »مديريت رابين هودي«، 
گفت: »ما دوره هايي داشتيم كه افرادي با 100 هزار راي 

و موتورگازي به شوراي شهر وارد و با بنز خارج شدند.«
به گزارش ايرنا، ش��هردار تهران درباره برخي انتقادات 
مبني بر اينكه كار عمراني و ويژه اي در شهر طي اين 30 
ماه انجام و مگاپروژه اي در پايتخت افتتاح نشده است، به 
طعنه جواب داد: »آنهايي كه آنطوري اظهارنظر مي كنند، 
مديراني بودند كه اتفاقي مسيرشان به شهرداري تهران 
خورده اس��ت.« او از مديريت شهري به سبكي كه وي 
آن را »رابين هودي« تعريف مي كند، مثالي زد و گفت: 
»اينكه يك جايي تخريبي صورت مي گيرد تا كاري انجام 
شود، هنر نيست؛ اينكه شما بتوانيد شهر را متعادل و 
كم عارضه مديريت كنيد، هنر اصلي است.« حناچي 
در پاس��خ به اينكه اگر مديريت بعدي روي كار بيايد و 
رويكرد و نگرش ش��ما را نداشته باشد، فكر نمي كنيد 
پروژه هايي كه شروع كرديد، نيمه كاره باقي مي ماند؟ 
اظهار كرد: باالخره تفاوت ها از همينجا حادث مي شود. 
هيچ كيفيتي اتفاقي نيس��ت و نتيجه ممارست است. 
علت آنكه ما به مردم گزارش مي دهيم و آنان را دعوت به 
شركت در انتخابات مي كنيم اين است كه اگر مردم پاي 
صندوق هاي راي نيايند، هر اتفاقي ممكن است بيفتد.

ما دوره هايي داشته ايم كه افرادي با 100 هزار راي وارد 
شورا شده اند، با موتور گازي آمده و با بنز رفته اند بيرون. 
اگر مردم پاي صندوق هاي راي نيايند هر اتفاقي ممكن 
اس��ت رخ دهد. وي افزود: معتق��دم حتي در انتخابات 
رياست جمهوري هم اگر دلخوري وجود دارد و بر فرض 
افرادي را كه نامزد ش��ده اند نمي پسندند، در انتخابات 
شوراي شهر اين شرايط به حداقل برسد و اگر ليستي 
وجود داشت كه قابل دفاع بود، اين حمايت مردم است 

كه مي تواند به اين حركت تداوم بدهد.

معاينه فني روزانه ۶ هزار خودرو 
در پايتخت

مديرعامل س��تاد معاينه فني خودروهاي شهر تهران 
از مراجعه روزانه حدود 6 هزار نفر جهت انجام مراحل 
معاينه فني خودرو به مراكز معاينه فني پايتخت خبر داد.
حسين مقدم، مديرعامل ستاد معاينه فني خودروهاي 
شهر تهران در گفت وگو با فارس درباره ميزان مراجعات 
به مراكز معاينه فني اظهار داشت: از ابتداي سال تا پايان 
ارديبهشت 325هزار و 893 دستگاه خودرو به مراكز 
معاينه فني شهر تهران مراجعه كرده كه در مقايسه با 
سال گذشته در حدود 16 درصد افزايش داشته است. 
وي افزود: در حال حاضر روزانه رانندگان 6 هزار دستگاه 
خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه مي كنند 
و وضعيت مراجعات در شرايط عادي قرار دارد و تقريبا 

اكثر مراكز فاقد صف انتظار هستند.

 كارنامه قابل قبول هواي پايتخت 
در ارديبهشت

كيفيت هوا در پايتخت طي ارديبهشت ماه در تمامي 
روزها در شرايط قابل قبول قرار داشت. به گزارش 
ايسنا اطاعات شركت كنترل كيفيت هواي تهران 
نشان مي دهد كه طي ارديبهشت ماه سال گذشته 
نيز كيفيت هوا يك روز در ش��رايط پاك و 30 روز 
در شرايط قابل قبول بود. به گزارش روابط عمومي 
ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران، هر يك از 
شاخص هاي آلودگي تاثير متفاوتي بر سامت انسان 
دارد. در هواي پاك، ش��رايط كيفيت هوا مناسب و 
بي خطر است. زماني كه هوا در شرايط قابل قبول قرار 
دارد، غلظت آالينده ها تأثير كمي بر سامتي دارد يا 
كمتر از حدي است كه تاثير منفي بر سامت انسان 
بگذارد. يادآور مي شود چنانچه شاخص كيفيت هوا 
بين عدد صفر تا 50 باشد هوا پاك و چنانچه شاخص 
بين اعداد 51 تا 100 باشد، كيفيت هوا قابل قبول 
است اما اگر شاخص كيفيت هوا بيشتر از عدد 100 
و بين اعداد 101 تا 150 باش��د هوا ناس��الم براي 
گروه هاي حساس است. زماني كه هوا ناسالم براي 
گروه هاي حساس است، مقدار شاخص كيفيت هوا 
)AQI( بين 101 تا 150 قرار مي گيرد و در نتيجه 
گروه هاي حس��اس جامعه، اثرپذيري بيشتري از 

آلودگي هوا خواهند داشت.

شارژ ساالنه 200 هزار نفري 
جمعيت تهران با مهاجرت 

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران بر ضرورت 
رصد جمعيت اس��تان در برش هاي زماني مختلف با 
رويكرد آينده پژوهانه تاكيد كرد. به گفته او، س��االنه 
200 هزار نفر به جمعيت استان اضافه مي شود كه اين 
امر در نتيجه مهاجرت به استان است. به گزارش ايسنا، 
محسني بندپي در جلسه شوراي راهبردي جمعيت 
مش��ترك با وبينار تغييرات جمعيت ايران و جهان با 
اشاره به نقش مهم جمعيت در امر سياست گذاري و 
آينده نگري گفت: استان تهران با پيچيدگي و مشكات 
 خاصي مواجه اس��ت، از ي��ك طرف به درج��ه اي از 
توسعه يافتگي دس��ت يافتيم؛ از س��وي ديگر اميد 
ب��ه زندگي و ن��رخ باروري در اس��تان ته��ران پايين 
است. ساالنه 200 هزار نفر به جمعيت استان اضافه 
مي شود كه اين امر در نتيجه مهاجرت به استان است. 
همچنانكه طبق سرشماري سال 95 جمعيت استان 
13 ميلي��ون و 200 هزار نفر ب��وده و پيش بيني اين 
است كه جمعيت استان در س��ال 1400 به بيش از 
14 ميليون نفر مي رسد. بندپي ادامه داد: پراكندگي 
جمعيت در اس��تان تهران نيز بس��يار زياد اس��ت و 
جمعيت برخي شهرستان هاي استان معادل جمعيت 
يك اس��تان اس��ت و پراكندگي جمعيت نامعقول 
است؛ چنانچه تراكم جمعيت در كش��ور 50 نفر در 
كيلومترمربع، در استان تهران 990 نفر و در شهرستان 

بهارستان 10 هزار نفر در كيلومترمربع مي باشد.

تكرار هجوم مردم به جاده ها 
در هفته اي كه گذشت

در هفت��ه اي ك��ه گذش��ت و در حين و پ��س از اعمال 
ممنوعيت هاي سفر، باز هم ترددها و سفرهاي جاده اي 
رون��دي افزايش��ي را تجربه كرد و تعداد تردد وس��ايل 
نقليه سبك و سنگين در جاده هاي كشور افزايشي 15 
درصدي را نسبت به هفته قبل از آن تجربه كرد. به گزارش 
ايسنا، بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا قرار بود از 
 ساعت 12 سه شنبه دو هفته گذشته 21 ارديبهشت ماه 
تا 12 ظهر شنبه هفته گذشته 25 ارديبهشت ممنوعيت 
تردد بين استاني اجرا و همه ورودي و خروجي شهرها 
و اس��تان هاي مختلف كنترل  ش��ود تا كسي نتواند در 
جاده هاي كش��ور تردد كن��د اما به نظر مي رس��د اين 
ممنوعيت  اجرا نشد و مردم پس از گذشت آن نيز مراعات 
شرايط كرونايي كشور را نكردند و سفرهاي جاده اي روز 
به روز روند افزايشي خود را تكرار كرد. بر اساس آخرين 
آمارهاي منتشر شده از س��وي مركز مديريت راه هاي 
كشور، در بازه زماني جمعه 24 ارديبهشت ماه تا پنج شنبه 
هفته گذش��ته 30 ارديبهش��ت ماه تردد وسايل نقليه 
مختلف در محورهاي بين استاني به طور متوسط به يك 
ميليون و 6۷1 هزار و 813 وسيله نقليه بوده است. اين 
ميزان تردد نسبت به هفته قبل از آن 15 درصد و حتي 
نسبت به هفته مشابه سال گذشته دو درصد افزايش يافت 
و جالب تر اينكه سهم وسايل نقليه سبك يعني همان 
خودروهاي شخصي مردم به مراتب بيشتر از هفته هاي 
گذشته بود. چرا كه متوسط تردد وسايل نقليه سبك 1۷ 
درصد و وسايل نقليه سنگين ۷ درصد نسبت به هفته 
قبل از اين بررس��ي افزايش پيدا كرده است و اين نشان 
مي دهد كه سهم خودروهاي شخصي مردم در افزايش 
آمار سفرهاي جاده اي بيش از دوبرابر وسايل نقليه سنگين 
بوده است. نكته قابل توجه ديگر در اين آمار منتشر شده 
اين است كه در بازه زماني مورد نظر 8 ميليون و 380 هزار 
پاك يكتا در محورهاي مواصاتي مشاهده شده است 
و اين آمار يعني خودروهاي مشاهده شده با پاك يكتا 
هم حدود 50 درصد بيشتر از هفته گذشته رشد داشته 
است. اين خودروها عمدتا متعلق به استان هاي تهران و 
البرز با س��همي بيش از 20 درصد و پس از آن متعلق به 
استان هاي فارس، خراسان رضوي، اصفهان، مازندران و 
گيان است. ترددهاي بين استاني در هفته گذشته در 
استان هاي قزوين، خراسان رضوي، زنجان و كرمان به 
ترتيب ب��ا 25 درصد، 25 درصد، 24 درصد و 23 درصد 
بيشترين افزايش را نسبت به هفته قبل از اين گزارش 
تجربه كرده اند و در استان هاي سيستان و بلوچستان و 
خوزستان نيز به ترتيب با منفي 6 درصد و منفي 4 درصد 
بيشترين كاهش سفر را داشته اند. عجيب تر اينكه تنها 
اين دو استان كاهش سفرهاي جاده اي را تجربه كردند 
و بقيه استان ها از نظر ترددهاي جاده اي يعني آمار ورود 
و خروج خودرو روند افزايشي نسبت به هفته قبل از اين 

بررسي را داشته اند.

كليات اليحه »آيين نامه مصوبه شهر دوستدار سالمند« تصويب شد

انتقاد از قطعي برق و اينترنت به نمايندگي از تهراني ها 

احياي حقوقي برجام و آينده اقتصاد صنعت هوايي
نمي توان اين اصل را به زمان ديگري موكول كرد زيرا 
از زمان امضاي تفاهم بايد اجرايي شود. آنچه در اين 
ميان اتفاق مي افتد راستي آزمايي در خصوص انجام 
تعهدات اس��ت كه آن نيز چند هفته بيشتر نخواهد 
بود و ش��ايد ايران بتواند اين مهل��ت را از طرف هاي 
مقابل بگيرد. برداش��ت تحريم ها زمانبر نيس��ت اما 
بايد به ي��ك نكته توجه داش��ت كه لغ��و تحريم ها 
نيازمند اعتمادسازي امريكا در عرصه جهاني است. 
به واس��طه اين اعتمادس��ازي بانك ها و شركت هاي 
بزرگ با ايران همكاري خواهند كرد و لغو تحريم ها 
مشخصا اوضاع را دگرگون مي كند. برخي شركت ها 
بر اين باور هستند كه 4 س��ال ديگر يك شخصيت 
جمهوري خواه در امريكا به قدرت خواهد رسيد و به 
همين علت ريسك نخواهند كرد. مشخصا با امضاي 
توافق در روزهاي آينده بخش مهمي از ش��ركت ها و 
بانك ها همكاري خود را با ايران آغاز خواهند كرد اما 
در راستاي اينكه اين همكاري همه جانبه شود بايد 
امريكا به جهان اعتماد بدهد كه توافق بار ديگر نقض 
نمي شود. به نظر مي رسد كه بايد ايران يك تضمين 
از امريكا بگيرد. تاييد اين تفاهم توس��ط مجلس دو 
كشور كمي دشوار است زيرا در امريكا پيچيدگي هاي 
زيادي دارد اما مي توان راه حل ديگري پيدا كرد. بايد 
شرايطي ايجاد كرد كه عاوه بر اروپا، روسيه و چين، 
خ��ود امريكا نيز در اقتصاد اي��ران همكاري كند. در 
همين راس��تا ايران مي تواند پيگير خريد هواپيما از 
امريكا و اروپا باشد. اين همكاري اگر در بلندمدت به 
حوزه هاي ديگر اقتصاد نيز كشيده شود يك تضميني 
ايجاد مي كند كه دولت هاي آت��ي امريكا با توجه به 
سهم اقتصادي كه دارند برجام را برهم نزنند. يكي از 
داليلي كه به نظ��ر نگارنده در خروج امريكا از برجام 
موثر بود سهم كمتر اين كش��ور در اقتصاد ايران به 
نسبت اروپا و كش��ورهاي ديگر در دوران پسا برجام 
حاصل ش��د كه اين ام��ر در خص��وص قراردادهاي 
خريد هواپيما به خوبي ملموس بود و بيش��تر تاش 
ش��ركت هاي ايراني خريد هواپيماهاي اروپايي بود. 
مطلب حايز اهميتي كه وجود دارد اين است كه عدم 
تصويب لوايح fatf مشكاتي را براي مبادالت مالي 
ايران ايجاد مي كند، اما به نظر مي رسد نظام جمهوري 
اسامي براي تصويب لوايح fatf راه حلي پيدا خواهد 
كرد. از مهم ترين سنگ هاي پيش رو براي بازگشت به 
تعهدات خريد هواپيماها مباحث مالي و نقل انتقال 
ارزي هست كه رابطه مستقيم با تصويب fatf دارد.  
در حال حاضر سخت گرفتن و مقاومت شديد عليه 
 fatf اين لوايح ديگر همچون گذشته نيست و تصويب
در داخل كش��ور امروز بستگي به توافق در وين دارد 
و اگر توافق صورت گي��رد احتماال لوايح نيز تصويب 
مي ش��وند. اگر توافق خوبي در وين حاصل ش��ود به 
احتمال 90 درصد لوايح چهارگانه در ايران نيز تاييد 
و تصويب مي شوند.  از نظر سياسي استراتژي دولت 
بايدن بر مبناي ديپلماسي است و اين را بارها اعام 

كرده اند. از سوي ديگر دولت بايدن نمي خواهد زمان 
را از دست دهد و به همين علت از افغانستان و عراق 
نيز خارج مي شوند تا ثبات در خاورميانه ايجاد شود و 
خيال شان از خليج فارس و تامين انرژي راحت شود 
تا با خيال راحت به مساله بزرگ تري همچون چين 
بپردازن��د. اگر امريكا بخواه��د در خاورميانه بحران 
ايجاد كند، سياس��ت اصلي آنها ك��ه مقابله با چين 
است، خدش��ه دار مي شود. به همين علت امريكا نيز 
برجام را احي��ا خواهد كرد. به دنب��ال احياي برجام 
اقتصاد ايران با مس��يرهاي جديد توس��عه رو به رو 
مي شود كه وضعيت اقتصادي كشور را بهتر مي كند. 
زماني كه اين اتفاق رقم بخورد، ايران به راحتي نفت 
خود را به فروش مي رساند و پول وارد كشور مي شود 
و اين به نفع اقتصاد و دولت آينده است و قطعا دولت 
از هر جناحي كه باشد براي اينكه توانمندي خود را 
نش��ان دهد اين عرصه را بره��م نخواهد زد. اين يك 
طرف قضيه اس��ت و طرف ديگ��ر آن نقش نظام در 
تصميم گيري در خصوص مذاكرات است. امروز دولت 
يك سهم در توافق وين دارد و تصميم عمده را نظام 
گرفته است به همين علت با وجود مخالفت هاي زياد 
در داخل كش��ور در خصوص مذاكرات اما اين روند 
همچنان ادامه دارد. اين فشارها در اسفند ماه گذشته 
نيز زياد شد اما حرف آنها در داخل ايران خريدار ندارد.  
از شروع مذاكرات تا امروز رژيم صهيونيستي، امارات 
و عربس��تان تاش هاي زيادي كردن��د تا اين توافق 
خدشه دار شود و البي هاي اين دولت ها نيز در امريكا 
به  شدت فعال شدند تا حداقل اين روند را كند كنند 
اما دولت فعلي بايدن به آنها توجه نكرد و كار خود را 
كرد. علت اينكه بايدن به اين مخالفت ها توجه نكرد 
اين بود كه امريكا استراتژي خود را فداي اين البي ها 
نمي كند ه��ر چند كه خيلي قوي عمل كرده و عمل 
مي كنند. امريكا يك استراتژي براي خود مشخص 
كرده اس��ت و طبق آن جلو خواهد رفت. مهم ترين 
مطلبي كه در گذش��ته به جهت انعقاد قراردادهاي 
خريد هواپيما مطرح ش��د، ع��دم پيش بيني خروج 
طرفين از برج��ام و ضمانت اج��راي حقوقي آن در 
قرارداد ها بود كه متاس��فانه طرفي��ن خريدار ايراني 
از اين موضوع غافل بودند، لذا در انعقاد قراردادهاي 
حديد يا احراي قراردادهاي قديمي توجه به آن حائز 
اهميت است كه پيش��نهاد مي شود با چانه زني هاي 
طرف ايراني بايد متممي به قرارداد سابق افزوده شود. 
در س��ند برجام طرفين از ترمينولوژي خاصي تحت 
 commercial passenger aircraft عنوان
استفاده كرده اند كه تعريف اين واژه در اسناد ايكائو 
و وزارت خزانه داري اي��االت متحده امريكا متفاوت 
اس��ت. لذا با تفسير هاي مختلف مي توان با توسل به 
ابزارهاي ديپلماسي و راهنما براي افراد مذاكره كننده 
هوانوردي عمومي و تجاري جمهوري اسامي را ذيل 
آن بند سند برجام نهاده و راه ورود هواپيما به كشور 

را هموارتر كرد.

ادامه از صفحه اول

 نقش شرکت های بزرگ به ویژه شرکتهای صنعتی در نظام 
مالیاتی ایران نقش�ی منحصربه فرد اس�ت، ب�ه طوری که 
بسیاری از درآمدهای مالیاتی دولت از طریق شرکت های 
بزرگ صنعتی کسب و در خدمات عمومی هزینه می شود. 
ش�رکت فوالد خوزس�تان، به عنوان یکی از ش�رکت های 
بزرگ معدنی و فوالدی، همواره با اتخاذ راهبردهای کارآمد و 
بلندمدت مالیاتی، زمینه را برای ایجاد ثبات درون سازمانی، 
شامل بهینه سازی نرخ مصرف و نرخ فروش و نیز تامین ثبات 
در فرآیند تولید فراهم می آورد. این شرکت، با پرداخت به 
موقع صورتحساب های مالیاتی به س�ازمان امور مالیاتی 
کش�ور، توانسته اس�ت خود را به عنوان یکی از واحدهای 
نمونه استان خوزستان و کشور در زمینه پرداخت مالیات 
معرفی کند. در یک نگاه کلی، در فرایندی بر اساس قانون 
و در راستای پرداخت مخارج عمومی، مالیات توسط دولت 
از مالیات دهندگان گرفته می ش�ود. بررس�ی این موضوع 
می تواند ابعاد بیشتری از چرایی مالیات و قوانین مالیاتی را 
آشکار سازد. با آغاز عصر صنعتی و گسترش کسب وکارهای 
متنوع و کارآمد به منظور ارائه خدمات بیشتر به نوع بشر، 
دولت هایی شکل گرفتند که به مرور نام آن ها را دولت مدرن 
نهادند. دولت های مدرن تالش می کنند تا از طریق اهرم های 
قانونی، ضمن دریافت مالیات از شرکت ها و کسب وکارهای 
مختلف، وضعیت مناس�بی را برای توزی�ع عادالنه درآمد 
و پرداخ�ت و دریافت مالیات ایجاد کنن�د. بنابراین تامین 
درآمدهای عمومی کش�ور، گس�ترش عدال�ت به معنای 
بازتوزیع ثروت، تخصیص مجدد مناب�ع، ثبات اقتصادی، 
تجهیز منابع مالی و تشکیل سرمایه از جمله اهداف مالیاتی 
دولت های مدرن به حساب می آیند. برخورداری از یک نظام 
مالیاتی کارآمد بستری شناخته می شود که بر اساس آن، 
می توان وضعیت اقتصادی یک کش�ور را به شکل کارویژه 
سروسامان داد. برای ایجاد کارآمدی در یک نظام مالیاتی، 
ضروری است که چهار ویژگی در این زمینه مورد توجه قرار 
گیرد تا نظام مالیاتی کارای�ی و کارآمدی خود در طول یک 
فرایند زمان بندی ش�ده را حفظ کند: 1. پرداخت ها در حد 
امکان با توان نسبی اش�خاص حقیقی و حقوقی متناسب 
باشند؛ 2. مقادیر مالیاِت قابل پرداخت، مشخص و قانونمند 
باش�ند؛ 3. زمان اخذ مالیات و روال دریافت آن به شیوه ای 
باش�د که فش�اری به پرداخت کننده وارد نکند؛ 4. هزینه 
گردآوری مالیات تا حد امکان پایین نگه داشته شود و تمام 

مالیات در اختیار خزانه دولت قرار بگیرد.

  مروری بر نظام مالياتی ايران
نظام مالیاتی ایران، به عنوان یکی از نمونه های قابل مقایسه 
با طبقه بندی  مالیاتی کشورهای عضو سازمان همکاری و 
توسعه اقتصادی )OECD(، دارای ساختاری شش گانه است 
که شامل مالیات بر درآمد، س�ود و درآمد سرمایه گذاری، 
تامین اجتماع�ی، مالیات بر حقوق و دس�تمزد، مالیات بر 
دارایی و مالیات بر کاالها، خدمات و ... می ش�ود. با بررسی 
دقیق تر نظام مالیاتی کش�ورهای عضو سازمان همکاری 
و توس�عه اقتصادی )OECD(، می توان دریافت که بخش 
عمده ای از مناب�ع درآمدی دولت های عضو این س�ازمان 
حاصل دریافت مالیات از کس�ب وکارها در اجتماع است. 
مقایس�ه دریافت های مالیاتی در نظام مالیاتی کشورهای 
عضو س�ازمان همکاری و توسعه اقتصادی با نظام مالیاتی 
ایران نشان می دهد که حدود 37 درصد منابع عمومی و 47 
درصد هزینه های جاری دولت از طریق نظام مالیاتی به دست 
می آید. آمارها نشان می دهند که درآمدهای دولت طی چند 
دهه اخیر بر دو پایه درآمدهای نفتی و مالیاتی استوار بوده 

است. این آمارها در ادامه بر روند روبه رشد بهره گیری دولت 
از این دو پایه درآمدی از سال 1390 تا 1397 تاکید مضاعف 
می کنند. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که نظام 
مالیاتی پویا و کارآمد، به ویژه در داخل کشور و بخش صنایع 
معدنی، زمانی تحقق می یابد که بتواند راهبرد مشخصی را 
در این زمینه تعریف کند. از ای�ن رو، با تعریف راهکارهای 
شش گانه شامل طرح ایجاد پایگاه اطالعات پایه و عملیات 
مالی مودیان، اصالح فرایندها و سامانه های عملیاتی، طرح 
ایجاد زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطات، طرح اصالح 
ساختار س�ازمانی و مدیریت منابع انس�انی، طرح اصالح 
قوانین و مقررات و طرح استفاده از مالیات بر ارزش افزوده، 
می توان امیدوار بود که به زودی وضعیت مناسبی در نظام 

مالیاتی کشور ترسیم و عملیاتی شود.

  نظام مالياتی در صنايع معدنی
بخش صنایع معدن�ی، در جایگاه یکی از بخش های مهم و 
اس�تراتژیک که همواره از آن به عنوان صنعت جایگزین 
صنعت نفت نام برده می شود، دارای ویژگی های ساختاری 
مختلفی است که در صورت توجه به تمام ابعاد آن، می تواند 
مناسبات اقتصادی را در مطلوب ترین جایگاه ممکن قرار 
دهد. یکی از موضوعات مهم در صنایع معدنی، مالیات است. 
مالیات در بخش صنایع معدنی و فلزی بر دو پایه اس�توار 
است: مالیات های مس�تقیم و مالیات های غیرمستقیم. 
مالیات های مس�تقیم، بر خالف مالیات های غیرمستقیم 
که بر پایه مصرف بنا شده اند، بر مولفه درآمد و ثروت تاکید 
دارند. بنابراین صنایع معدنی نیز بر اساس همین رویکرد 
می توانند به پرداخت و عمل به صورت حساب های مالیاتی 
اهتمام بورزند و به مشارکت خود در افزایش سطح خدمات 
اجتماعی به واسطه پرداخت مالیات ادامه دهند. نرخ مالیات، 
به عنوان یکی از ضرورت های قابل اهتمام در صنایع معدنی، 
همواره تابعی از شرایط متغیر است. اگر ساختار اقتصادی 
یک کشور در زمینه تولید دچار رکود شود، طبعا افزایش 
نرخ مالیات منطقی ب�ه نظر نمی رس�د. بنابراین دولت ها 
موظف هستند که با کاهش نرخ مالیات در شرایط اضطراری 
یا همان رکود، زمینه را برای بقای ش�رکت ها و بنگاه های 
اقتصادی فعال و تازه  تاس�یس فراهم آورن�د. با این حال، 
پرداخت نک�ردن به موقع مطالبات توس�ط کارفرمایان و 
مشتریان زمینه را برای کاهش سرمایه در گردش شرکت ها، 
به ویژه در ش�رکت های معدنی کوچ�ک، ایجاد می کند. با 
کاهش سرمایه در گردش ش�رکت ها، پرداخت مالیات بر 
عوارض و ارزش افزوده �� که بر اساس متن قانون، باید به 
صورت فصلی )هر س�ه ماه یک بار( صورت گیرد �� دچار 
توقف ناگهانی می ش�ود. همچنین تطابق نداشتن قوانین 
مالیاتی با استانداردهای حسابرسی، شرکت ها را ملزم به 
شناسایی هزینه های محتمل و انجام ذخیره گیری طی دوره 
مالی جاری می کند که موجب بحران در شرکت های صنعتی 

و معدنی می شود.

  فوالد خوزستان و نظام مالياتی
شرکت فوالد خوزس�تان، به عنوان یکی از شرکت های 
بزرگ فوالدی، با تبدیل فوالد مذاب به تختال و ش�مش 
ف�والدی از طریق ماش�ین های ریخته گری، توانس�ته 
اس�ت نقش راهب�ردی و اقتصادی ویژه ای را در کش�ور 
و منطق�ه خاورمیانه ایف�ا کند. این مجموع�ه، با تبیین 
چش�م انداز بلندمدت، برنامه های مختلفی را در زمینه 
توانمندس�ازی  اقتصادی و مالیاتی در نظر گرفته است. 
یک�ی از مهم تری�ن راهبرده�ای این ش�رکت توجه به 
موضوع مالیات به مثابه عاملی برای حفظ ثبات و ایجاد 
تنوع س�اختاری در نظام اقتصادی کشور است. تامین 
اقتصادی و پای�دار منابع مالی مورد نی�از گروه صنعتی 
فوالد خوزستان، توسعه روابط با مشتریان و شناسایی و 
توسعه بازارهای جدید صادراتی جزو راهبردهای مهم این 
مجموعه برای رفع چالش های مالیاتی در ساختار داخلی 
به ویژه در دوران تحریم به شمار می آیند، به طوری که این 
شرکت در سال 1398 به عنوان صادرکننده نمونه کشور 
انتخاب  شد تا به نوعی بر استحکام شیوه های اقتصادی 
و مالیات�ی و تاثیرگ�ذاری آن بر اقتص�اد صنعت فوالد 
کشور تاکیدی دوچندان کند. تبیین فرصت ها، قوانین، 
شیوه  نامه ها، دس�تورالعمل ها و مصوبات در زمینه نظام 
مالیاتی شرکت فوالد خوزستان یکی دیگر از راهبردهای 
این شرکت به منظور جلوگیری از رکود اقتصادی و ایجاد 
چالش برای نظام مالیاتی کشور در شرایط تحریم و عصر 
بحران کرونا به حس�اب می آید. این شرکت، با پرداخت 
به موقع صورت حس�اب های مالیاتی، همواره در قامت 
یک شرکت نمونه در میان شرکت های صنعتی و فوالدی 
قرار گرفته است. افزایش تولید در شرایط تحریم، تامین 
مواد اولیه م�ورد نیاز صنای�ع داخلی و ص�ادرات مازاد 
محصوالت از دیگر دستاوردهای مهم فوالد خوزستان 
در راستای حفظ ساختار مالیاتی محسوب می شود. این 
مجموعه بزرگ صنعتی، از همان آغاز فعالیت، کمیته   ای 
با نام »کمیته راهبردی« تشکیل داد تا بتواند موضوعات 
چالش برانگیز بخش های مختلف را ابتدا ارزیابی و سپس 
برای رفع آن ها، برنام�ه ای کاربردی تبیین کند. کمیته 
مذکور به بخش حسابداری صنعتی اختیار داده است تا 
برای افزایش بهره وری به ویژه در زمان نوسان قیمت ها، 
نرخ ه�ای مص�رف واحدهای تولی�دی را به ط�ور ویژه 
رصد کند. حسابداری انبارها، حس�ابداری دارایی های 
ثابت و حسابداری قیمت ها س�ه زیرشاخه حسابداری 
صنعتی این ش�رکت محسوب می ش�وند که عمدتا در 
پی اس�تراتژی کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید 
ایمن و سبز است. یکی از مسیرهای استراتژیک بخش 
حسابداری صنعتی فوالد خوزستان به منظور ایجاد ثبات 
در یک نظام اقتصادی که بتواند از سرمایه های خود برای 
پرداخت مالیات های به موقع استفاده کند آنالیز هزینه ها 
شامل نرخ مصرف و نرخ خرید مورد جمع آوری است. این 
اطالعات، که امروز به صورت کامال هوش�مند به دس�ت 
می آیند، تاثیر بسزایی در وضعیت مالیاتی این شرکت 
گذاشته اند. گردش مالی مثبت، بهینه سازی نرخ مصرف 
و خرید و حفظ ثبات تولید در ی�ک نظام اقتصادی پویا 
سرانجام می تواند به یک نظام مالیاتی پویا تبدیل شود که 
در صورت بندی نهایی، سهم بسزایی از درآمدهای خود 
را صرف توس�عه اقتصاد ملی و رونق تولید کند. شرکت 
فوالد خوزس�تان یکی از نمونه های موفق در این چرخه 
کالن اقتصادی است که ظرفیت ها و راهبردهایی موثر در 

زمینه برنامه های بلندمدت مالیاتی دارد.

رضا طاهری رييس هيأت مديره شرکت فوالد خوزستان:

 بررسی نظام مالیاتی در ساختار کشورها نشان از
 اهمیت ويژه اين موضوع در توسعه رفاه اقتصادی جامعه دارد



انتشار اخباري از احتمال مقبوليت ارزهاي ديجيتالي 
توسط دولت ها جان تازه اي به آنها بخشيد و پس از چند 
روز سقوط پيوس��ته، ارزش بيشتر ارزهاي ديجيتالي 
دوباره افزايش يافت و به ۳۸ هزار دالر رسيد اما مجددا 
ب��ه ۳۴ هزار دالر س��قوط كرد. وزير خدم��ات مالي و 
اقتصاد ديجيتال اس��تراليا گفته است دولت مشكلي 
با س��رمايه گذاري مردم در ارزهاي ديجيتالي ندارد. از 
طرف ديگر ديويد روبن اشتاين- مديرعامل كاراليل 
گروپ- گفته است رمزارزها در بازارهاي مالي ماندني 
هستند و دولت ها به تدريج ناچار خواهند شد تا آنها را 

به عنوان يك واقعيت بپذيرند. 
پيشتر و براي دومين بار متوالي، يك خبر از چين باعث 
ريزش قيمت ارزهاي ديجيتالي شده بود. مجلس اين 
كش��ور خبر از اعمال محدوديت اس��تخراج و معامله 
بيت كوين داد. از طرف ديگر تحليلگران بانك سوسيه 
جنرال فرانس��ه در گزارشي نوشتند بيت كوين آشكارا 
بي ثبات تر از طال است و اين مساله سرمايه گذاران محتاط 
را از آن فراري مي دهد. همچنين س��ازمان صلح س��بز 
آمريكا اعالم كرد به دليل نگراني هاي زيست محيطي، 
پذيرش بيت كوين را متوقف كرده است. وزارت خزانه 
داري آمريكا در نظر دارد تا رويكرد س��ختگيرانه تري را 
در قب��ال ارزهاي ديجيتالي اتخ��اذ كند. طبق اعالميه 
منتشرشده توسط اين وزارت خانه، كليه تراكنش هاي 
ارزهاي ديجيتالي به ارزش ۱۰ هزار دالر و بيشتر بايد به 
دفتر خدمات داخلي درآمدي گزارش شود. خزانه داري 
آمريكا با اشاره به مشكل رديابي تراكنش ها و استفاده از 
آنها در امور غيرقانوني گفته است در مورد تراكنش هاي 
قانوني با ارزهاي ديجيتالي هم بايد جلوي فرار مالياتي 
گرفته شود. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر ۱۵۷۰ ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين 
رقم ۱.۹۵ درصد بيش��تر شده است. در حال حاضر ۴۰ 
درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 

۱۸ درصد در اختيار اتريوم است. 

  هنوز داليلي براي نگاه مثبت به بيت كوين 
وجود دارد

اين هفته ايالن ماسك، چين و حمالت سايبري به خط 
لوله سوخت آمريكا همگي به سقوط بيت كوين كمك 
كردند؛ اما هنوز داليلي براي نگاه مثبت نيز وجود دارد. 
داستان با انتقاد ايالن ماسك از بيت كوين شروع شد 
و با فش��ار دوباره چين روي رمزارزها به پايان رس��يد. 

اين اخبار به ديگر اخبار منفي حوزه رمزارز ها از جمله 
سقوط بازار و خشم از نقش بيت كوين در تسهيل حمله 
به خط لوله سوخت كرانه شرقي آمريكا اضافه شدند. 
مجموع اين اخبار باعث شد تا بيت كوين اين هفته به 
زير مرز ۴۰ هزار دالري س��قوط كند و بازار رمزارزها با 
مشكل مواجه شود. اول، پس از شش ماه حركت بازار 
به سمت اوج قيمت هاي جديد، اصالح قيمت موضوع 
اجتناب ناپذيري بود. هيچ چيز حتي بيت كوين براي 
هميشه روند صعود نخواهد داشت. همچنين سقوط 
بازار هيچگاه تنها يك دليل ندارد و اين هفته نيز چندين 
حادثه از ايالن ماسك و قيمت  باالي رمزارزها همگي 

باعث سقوط بازار شدند. 

  رمزارز نسبت به سقوط آسيب پذير است
از زم��ان ايجاد بيت كوي��ن و بازار رمزارز ه��ا، اين بازار 
افزايش و سقوط قيمت هاي بس��ياري را تجربه كرده 
اس��ت. اين اتفاق وقتي بيت كوين در س��ال ۲۰۱۳ به 
هزار دالر رس��يد رخ داد؛ وقتي در اوايل سال ۲۰۱۸ و 
پس از عرضه اوليه سكه هاي سال ۲۰۱۷ به اوج قيمت 
عجيبي رسيد رخ داد و قيمت از ۲۰ هزار دالر به ۳۰۰۰ 
دالر س��قوط كرد و آخرين بار هم همين هفته شاهد 
سقوط آن بوديم. اما هر سقوط بازار در مقايسه با قبلي 
شدت كمتري داشت. بله سقوط ۴۰ درصدي قيمت، 
يعني فاصله اي كه در حال حاضر بيت كوين نس��بت 
به اوج قيمت خود دارد. موضوع جالبي نيس��ت اما به 

اندازه س��قوط ۸۰ يا ۹۰ درصدي چرخه هاي پيشين 
مشكل ساز نيست. نوسان بخش��ي از اين روند است و 

عاشقان رمزارز بايد به آن عادت كنند.

  رس�انه عموم�ي هن�وز ه�م ب�ا رمزارزه�ا 
خصومت دارد

اخبار معروف و جريان اصلي خبر سال ها بيت كوين را 
ناديده گرفتند و حتي زماني كه در مورد آن مي نوشتند 
در واقع جامعه رمزارزي را به تمسخر مي گرفتند. اين 
دوران تقريبا به پايان رسيده بود تا اينكه اين هفته شاهد 
 س��قوط بازار بوديم و پاول كراگمن از نيويورك تايمز 
بيت كوين را ب��ي ارزش خواند، گرگ آي پي، س��تاره 
اقتصادي روزنامه وال اس��تريت بيت كوين را همانند 
فنتاتيل )يك ماده بس��يار اعتياد آور و مس��كن قوي( 
دانس��ت و مجله نيو ريپابليك فرياد زد كه »خيانت« 
ايالن ماس��ك باالخره مي تواند »پته رمزارز ها را روي 
آب بريزد«. همچنين رسانه هاي معروفي مثل رويترز 
 اخبار چين را اش��تباه به ش��كل ديگ��ري جلوه دادند 
)اين چنين جلوه دادن��د كه يك ممنوعيت جديد در 
راه اس��ت در حالي كه موضوع تنها تمديد ممنوعيت 
موجود بود( و اين موضوع باعث شد ترس بازار پرتالتم 

رمزارز ها را فرا بگيرد.

  بيت كوين شهرت خوبي ندارد
پرداخت باج به مهاجمان خط لوله س��وخت آمريكا از 
طريق بيت كوين باعث ش��د تا چهره نه چندان خوب 
بيت كوين بيش��تر خدشه دار ش��ود و به عنوان ابزاري 
براي تبهكاران س��ايبري خود نمايي كند. همچنين 
صداي كساني كه به آسيب محيط زيستي بيت كوين 
انتقاد داشتند نيز بلندتر شده است. اما درمورد هردوي 
اين ادعاها بزرگ نمايي شده و اينكه چنين اخباري تا 
اين حد مورد توجه قرار گرفت نش��ان دهنده شهرت 
نامناسب بيت كوين حتي با گذشت دوازده سال است. 
بخش��ي از اين موضوع به دليل بي توجهي و خصومت 

اس��ت اما بخش��ي از آن از خود جامعه رمزارزي منشا 
مي گيرد. بسياري از پروژه هاي رمزارزي به جاي ارايه 
تكذيبيه هاي مناسب و فكرشده براي انتقادات موجود، 
تنها تالش مي كنند خودش��ان را از تيررس انتقادات 
كنار بكشند. همچنين بسياري از افراد تاثيرگذار جامعه 
رمزارزي به همه چي��ز انتقاد كرده و به جاي كمك به 
بلوغ اين صنعت، همه پروژه ها و مشكالت آنها را نشان 

مي گيرند. رمزارز ها به نمايندگان بهتري نياز دارند.

  كوين بيس همه را نااميد كرد
پس از س��قوط ب��ازار رمزارز ها، كوين بيس، ش��ركت 
پرچمدار اين صنعت با قطعي و توقف خدمت رس��اني 
مواجه شد و اين موضوع مشتريان را نا ميد كرد. چطور 
چنين اتفاقي هنوز رخ مي دهد؟ امروز هيچ توجيهي 
براي شكس��ت وجود ندارد و حجم ب��االي معامالت 
ديگر بخش��ي از اين صنعت هس��تند و كوين بيس و 
ديگر صرافي ها زمان كافي براي آماده كردن خودشان 
داشتند. تنها نتيجه اي كه از اين اتفاقات مي توان گرفت 
اين است كه كوين بيس خود خواسته تصميم گرفته 
است كه به جاي تقويت زيرساخت و افزايش سرور ها، 
با قطعي و عدم خدمت رساني كنار بيايد. اين موضوع 
شايد در كوتاه مدت هزينه هاي اين شركت را كاهش 
دهد اما آس��يبي كه به آوازه اين شركت وارد مي كند 
بسيار پرهزينه خواهد بود. )بايننس نيز پس از سقوط 
قيمت با مشكل مواجه ش��د و رابينهود هم هر زماني 
كه قيمت دوج كوين در حال افزايش اس��ت با مشكل 

مواجه مي شود.( 

  پايه بيت كوين هنوز هم محكم است
حت��ي زماني كه قيمت  رمزارز ها به فنا رفته و رس��انه 
به بيت كوين پش��ت كرده بازهم نكات مثبت زيادي 
وجود دارد. برخالف عرضه اوليه س��كه ها و رشد قابل 
توجهي كه در سال ۲۰۱۷ ش��اهد بوديم و شركت ها 
با مقاالت س��فيد پر وعده و وعيد صد ها ميليون دالر 
 س��رمايه جذب كردند، امس��ال پروژه ه��اي بزرگي-

از Dfinity ت��ا Uniswap- را به همراه داش��ت و 
گام هاي بزرگي به سمت آينده برداشته شد. رمزارز ها 
ديگر صرفا يك ش��رط بندي براي آينده نيستند و به 
واقعيتي در حال رش��د تبديل شده اند. اين تكنولوژي 
واقعي و هيجان انگيز تر از هميش��ه است و مشكالتي 
مثل آنچه اين هفته شاهد بوديم تنها يك مانع كوچك 
در اين مس��ير هستند. ديش��ب در يوتيوب فيلمي از 
پروفسور گري گنسلر تماشا وجود داشت كه به اتاقي پر 
از دانش آموز رمزارز را آموزش مي داد. او از دانش آموزان 
پرسيد كه آيا شما بيت كوين داريد؟ همه پاسخ دادند 
بله. اين فيلم در سال ۲۰۱۸ ضبط شده بود. امروز تمامي 
اين دانش آموزان از يكي از بزرگترين دانشگاه هاي دنيا 
به جهان اقتصاد پا گذاش��ته اند و گنسلر كه آن زمان 
اس��تاد بود حاال رييس SEC )كميسيون بورس اوراق 

بهادار آمريكا( است. 

دنياي فناورياخبار

ويژه
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قطعي برق منجر به قطعي 
اينترنت همراه شد

به دنبال خاموشي و قطعي شبكه برق در مناطق 
مختل��ف، ارتباط كارب��ران تلفن هم��راه نيز در 
مناطقي از تهران قطع ش��ده اس��ت. به گزارش 
خبرنگار مهر، طي روزهاي اخير، كاربران بسياري 
از قطعي آنتن دهي و عدم دسترسي به اينترنت 
تلفن هم��راه همزمان با قطعي ب��رق در مناطق 

مختلف تهران خبر داده اند. 
به نظر مي رس��د ب��ه دنبال قطعي و خاموش��ي 
در شبكه برق سراس��ري، آنتن هاي BTS تلفن 
همراه نيز از كار مي افتن��د و در اين زمان امكان 
ارتباط رساني به كاربران فراهم نخواهد بود. اين 
در حالي اس��ت كه آنتن ه��اي BTS هنگام بروز 
قطعي برق به ط��ور اتوماتيك از باتري اضطراري 
اس��تفاده مي كنند و گفته مي شود كه برق مورد 
نياز آنها بسته به نوع باتري مي تواند مدت ۵ تا ۶ 

ساعت تأمين شود. 
با اي��ن حال بروز اختالل در تلف��ن همراه برخي 
از مش��تركان در مناطق مختلف تهران، نش��ان 
مي ده��د كه بات��ري آنتن ه��اي BTS اپراتورها 
كارايي الزم را نداش��ته اس��ت. اي��ن باتري ها يا 
ظرفيت كمي دارند و يا اينكه مستهلك شده اند 
و براي آنها جايگزيني در نظر گرفته نشده است. 
پيگيري خبرنگار مهر از اپراتورهاي موبايل ضمن 
تأييد اين نكته، حاكي از آن است كه ظرفيت همه 
باتري ه��ا به يك اندازه نيس��ت و هر كدام داراي 
شرايط خاص خود هستند كه ممكن است در يك 
منطقه با وجود قطعي مك��رر برق، امكان تأمين 
ب��رق از طريق باتري به مدت زياد فراهم نش��ود. 
اپراتورها مي گويند كه قطعي مكرر برق آن هم در 
فواصل كوتاه سبب مي شود كه برخي از باتري ها 

امكان شارژ مجدد نداشته باشند. 
از س��وي ديگر بات��ري آنتن ه��اي BTS با توجه 
به ميزان اس��تفاده از خدمات VOICE يا ديتا، 
مدت زم��ان متفاوتي براي تأمي��ن انرژي دارند. 
در نهايت اينكه اپراتورها پاس��خگويي به چرايي 
قطعي ارتباط��ات در زمان قطع ب��رق را وظيفه 

رگوالتوري مي دانند. 
با اين حال اين س��وال از سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي مطرح اس��ت كه استاندارد 
در نظر گرفته ش��ده براي تأمي��ن برق آنتن هاي 
BTS به چه ميزان است و اپراتورها مطابق با اين 
استانداردها تا چه زماني موظف به سرويس دهي 
به مشتركان هس��تند و اينكه مسووليت قطعي 
ارتباط مش��تركان ب��دون اطالع رس��اني قبلي 
در اي��ن روزها برعهده كيس��ت و نح��وه جبران 
 خس��ارات ناش��ي از اين قطعي ارتب��اط، چگونه 

خواهد بود؟

افشاي اطالعات ۴،۵ ميليون 
مسافر هواپيمايي هند

خط��وط هواپيمايي هند موس��وم ب��ه ايراينديا از 
افشاي اطالعات خصوصي بيش از ۴.۵ ميليون نفر 
از مسافران خبر داده است. بخشي از اين اطالعات 
حس��اس بوده و مربوط به ۱۰ سال پيش است. به 
گزارش مهر به نقل از انگجت، اطالعات افش��ا شده 
مربوط به مسافراني است كه از آگوست سال ۲۰۱۱ 
تا فوريه س��ال ۲۰۲۱ از ايراينديا براي مسافرت به 
نقاط مختلف جهان استفاده كرده اند. البته هكرها 
نتوانسته اند به كلمات عبور كاربران خدمات ايراينديا 
دست يابند، اما آنها به اسامي مسافران و اطالعات 
ديگري همچون آدرس و داده هاي تماس، جزئيات 
اطالعات بليت هاي صادر شده و مسيرهاي متداول 
پروازي مسافران دست يافته اند. هكرها توانسته اند 
اطالعات كارت اعتباري مس��افران را نيز به دست 
آورند، اما چون شماره هاي سي وي وي يا سي وي سي 
كارت هاي اعتباري در ميان داده هاي هك ش��ده 
وجود ندارد، كارايي اطالعات به دس��ت آمده براي 
سرقت پول مشخص نيست. اينديا در ۲۵ ماه فوريه 
متوجه وقوع اين حمله هكري ش��ده بود، اما تا ۲۵ 
مارس نتوانسته بود هويت مس��افران هك شده را 
شناس��ايي كند و كماكان در حال تحقيق در مورد 

ماهيت اين حمله هكري است.

پخش ويژه برنامه روايت 
مردانگي به مناسبت آزادسازي 

خرمشهر از امشب
همزمان با فرارسيدن س��الروز آزادي خرمشهر، ويژه 
برنامه روايت مردانگي با تهيه كنندگي همراه اول پخش 
مي شود. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، سوم خرداد ماه هر سال يادآور مجاهدت ها، 
اس��تقامت ها، پايداري ها، ايثارها و نهايتا مشق عشق 
رزمندگان اسالم در عمليات بيت المقدس و آزادسازي 
خرمشهر از چنگال دژخيمان است. عملياتي كه يكي 
از مهم ترين تحركات نظام��ي ايران در جنگ با عراق 
بود و دالوري رزمندگان اس��الم و فداكاري شهيدان، 
منجر به بازپس گيري شهر خرمشهر پس از ۵۷۶ روز 
اشغال توسط دشمن شد. به همين مناسبت، همراه 
اول اقدام به توليد ويژه برنام��ه »روايت مردانگي« به 
روايتگري پوريا پورس��رخ، بازيگر سينما و تلويزيون 
كرده كه از امشب دوم خرداد ماه به مدت سه شب )تا 
چهارم خرداد ماه( از طريق پلتفرم هاي روبيكا و آيگپ 
پخش مي شود. قرار اس��ت در اين ويژه برنامه ضمن 
انتشار تصاويري اختصاصي از آن دوران، ابعاد پنهان 
اين رويداد تاريخي نيز بررس��ي شود. گفتني است، 
چش��م انداز همراه اول به عنوان يك��ي از بزرگ ترين 
بازيگران عرصه ديجيتال كش��ور »تبديل ش��دن به 
يكي از رهب��ران بازار ICT منطقه ب��ا ارايه خدمات و 
راهكارهاي هوشمند با هدف توانمندسازي اكوسيستم 
ديجيتال« است و در اين راستا، چندي است كه اين 
اپراتور اقدام به توليد، حمايت و مشاركت در امر توليد 
محتوا براي غني سازي هرچه بيشتر فضاي ديجيتال 

كشور كرده است.

درس هايي كه مي توان از هفته بسيار سخت ارزهاي ديجيتالي گرفت

نوسانات بيت كوين زير ۴۰ هزار دالر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كاالي مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهیه نماید.  لذا با توجه به الزام درج مناقصات در سامانه ستاد ایران مناقصه گران میبایست اسناد مناقصه 
را در مهلت تعیین شده از سامانه ستادایران)www.setadiran.ir( دریافت نموده و تا قبل از پایان مهلت ارسال پاسخ،اسناد ارزیابی کیفی را طبق مدارک اعالم شده در اسناد مناقصه بارگذاری نمایند.در غیر اینصورت 

مدارکی که به صورت فیزیکی ارسال شده و در سامانه ستادیران بارگذاری نشده باشند،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت و مناقصه گر از روند مناقصه کنار گذاشته می شود. 
٭٭مدارك مورد نیاز جهت ارزیابي كیفي)طبق فرم ارزیابي كیفي اسناد مناقصه(:1- آخرین صورتهاي مالي تایید شده)5سال آخر(به همرا اظهارنامه وترازنامه وفیشهاي پرداخت مالیات قطعي  2-قرارداد هاي مرتبط با 

موضوع مناقصه به همراه حسن انجام كار3-لیست پرسنل وتصویر مدارك تحصیلي پرسنل كلیدي به همراه لیست بیمه4-مدارك ایزو9001 ،14001 و 18001 معتبر
1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر200ر7ریال

2- نوع و مبلغ تضمین: ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 000ر000ر360ریال  با اعتبار 6 ماهه
3-آخرین مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و بارگذاری مدارك ارزیابي کیفی در سامانه ستادایران:14 روز پس از درج آگهی نوبت دوم  

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كیلومتر 12 جاده اهواز/ س�ربندر- نرسیده به پلیس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون – ساختمان ش�ماره دو –اتاق 32-اداره تداركات و امور كاال-تلفن : 06134188665 فكس : 
06134434067

4-آخرین مهلت ارسال پاکات ضمانت نامه)الف( و بارگذاری پاکات فنی)ب( و مالی)ج( متعاقبا پس از تعیین لیست کوتاه اعالم خواهد شد.
5-  تاریخ و محل گشایش پاكات مالي: متعاقبًا اعالم خواهد شد.

6-  زمان تحویل كاال : 120 روز
7-حداكثرمبلغ پیش پرداخت  به میزان25% مبلغ مورد معامله در ازاي ارائه ضمانت نامه بانكي خواهد بود. 

8- ارائه ضمانت حسن انجام تعهدات به میزان10%مبلغ مورد معامله توسط برنده مناقصه الزامي مي باشد.
نكته : هزینه درج آگهي در جراید از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

شماره مناقصه عمومي: 1-10/ م خ /99
شماره تقاضا:  48-9900159 

LEVEL TRANSMITTER :شرح تقاضا

نوبت اول

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز مارون

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 

)سهامی خاص(

قلمشرح كاالواحدتعداد

6NO

DISPLACER LEVEL TRANSMITTER
THE DEVICE SHALL BE SUPPLIED IN ٭ 

ACCORDANCE WITH ATTACHED DATA SHEET
BY THE VENDOR

CAGE SHALL BE PROVIDED BY THE VENDOR ٭
CERTIFICATE OF CALIBRATION AND ٭
CERTIFICATE OF MATERIAL SHALL BE

PROVIDED BY THE VENDOR
طبق مشخصات فنی اسناد مناقصه

1

براي دریافت اطالعات تكمیلي به سایت هاي ذیل مراجعه شود.
http://setediran.ir : آدرس سایت ستادایران

 http://mogpc.nisoc.ir
شناسه آگهي :1138271

» آگهی مزايده يک نوبته «
ش�رکت بهسازان آینده قزوین )وابسته به شهرداری قزوین( در نظر دارد به استناد مجوز هیئت مدیره این شرکت به شماره 
435/د/30/1400 مورخ 1400/03/01  و آیین نامه معامالت شهرداری تهران یک قطعه زمین با مشخصات ذیل را با شرایط 20 
درصد نقدی و الباقی به صورت اقساط)اقساط مساوی 10 ماهه( به فروش برساند؛ لذا متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط 

و دریافت اسناد  مزایده به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند.
برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( میباشد کلیه مراحل فرآیند مزایده 
شامل دریافت فایل اسناد، ارائه تصویر تضمین شرکت در مزایده، پیشنهاد قیمت، انصراف، بازگشایی فایل پاکات، اعالم به 
برنده، پذیرش برنده بودن، پرداخت تعرفه س�امانه، ثبت اطالعات پرداخت های نقدی و غیر نقدی در بستر سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت www.setadiran.ir امکان پذیر می باشد.

تاریخ انتشار آگهی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( 03 /1400/03 می باشد.
ضمنا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

 حمیدرضا کیان پورآدرس:قزوین ، میدان ارتش – ساختمان همیاری- طبقه 2- واحد 7و8   
مدیرعامل شرکت بهسازان آینده قزوین

نوع کاربریپالک ثبتیردیف
مساحت طبق سند آدرسملک

)مترمربع(
تضمین شرکت در مزایده 

)ریال(

 1
پالک3 فرعی و 4 
فرعی از 2208 – 

اصلی بخش 3
زمینتجاری

قزوین- تقاطع بلوار 
جمهوری و پل راه آهن- 

ضلع شمال شرقی
122/351,529,375,000

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای
الف - نام دستگاه مناقصه گزاز: اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران.

ب - موضوع مناقصه: خدمات عمومی و نظافت ساختمانهای اداری  واحدهای ثبتی استان مازندران.
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تعادل|
»شعار هاي پوپوليستي در انتخابات ۱۴۰۰ در ميان مردم 
خريدار دارد.« نتايج يك پژوهش نشان مي دهد، شعارهاي 
انتخاباتي معيش��ت محور مي تواند طيف گسترده اي از 
مردم را همراه و به بروز پوپوليسم دامن بزند. چراكه براي 
جامعه اي كه با رنج ناشي از افت رفاه مواجه است ايده هاي 
س��هل الوصول، زودبازده، ميانبري بسيار جذاب است اما 
واقعيت آن است كه رشد اقتصادي و بهبود وضعيت رفاهي 
مردم كاري سخت و ديربازده است و نيازمند التزام به اصولي 
متقن در سياست گذاري و اجراست. براساس يك پژوهش، 
در انتخابات پيش رو با س��ه ديدگاه متعارض براي بهبود 
وضعيت اقتصاد ايران مواجه هستيم. يك ديدگاه معتقد 
است كه با اتكا به توانمندي هاي داخلي مي توان وضعيت 
موجود را بهبود قابل توجهي داد. در مقابل ديدگاه رقيبي 
وجود دارد كه معتقد است تنها با بهبود روابط خارجي و 
جذب سرمايه گذاري خارجي مي توان گره توسعه نيافتگي 
را باز كرد. واقعيت امر آن است كه هر دو ديدگاه نكات حق 
و درستي دارند اما همه حقيقت را در برندارند و درنتيجه 
كاماًل درس��ت نيستند. اما ديدگاه س��ومي كه در جامعه 
اي��ران رواج دارد و احتمااًل در انتخابات بروز خواهد يافت؛ 
معتقد است مشكل اصلي توسعه نيافتگي ايران فساد در 
ميان مديران كش��ور اس��ت. اين ديدگاه نيز اگرچه نكته 
درس��تي را نشانه گرفته، اما همه حقيقت نيست. اشكال 
اين تفكر آن است كه فساد را نه تنها علت بلكه علت العلل 
و ريش��ه همه مش��كل مي داند؛ درحالي كه شايد فساد 
معلول توسعه نيافتگي باشد. اين پژوهش ديدگاه صحيح 
را بهبود وضعيت رفاهي مردم منوط به رونق توليد و رشد 

اقتصادي مي داند. 

  نزول شاخص رفاه در سه دهه
ب��ا نزدي��ك ش��دن ب��ه س��يزدهمين دوره انتخاب��ات 
رياست جمهوري، همچنان يكي از اصلي ترين دغدغه هاي 
مردم در انتخاب گزينه هاي موجود، مس��ائل اقتصادي و 
برنامه هايي است كه اين افراد در راستاي بهبود وضعيت 
اقتص��اد و كاهش نگراني هاي معيش��تي به م��ردم ارايه 
مي كنند و اتاق بازرگاني مي گويد كه مردم بايد از شعارهاي 
پوپوليستي كه هيچ درك دقيقي از شرايط اقتصادي كشور 
ندارد، بپرهيزند. بر اساس آمارهاي ارايه شده از سوي مركز 
پژوهش هاي اتاق ايران، با تحريم هاي پياپي در دهه ۹۰ و 
وجود اشكاالت ساختاري نظير وابستگي به نفت، شيوه 
توليد رانتي و ... اقتصاد ايران با رشدهاي منفي روبه رو شد و 
پيامد اين وضعيت به شكل كاهش قدرت خريد مردم و افت 
توان مصرفي آنها ظاهر شد. مردم ايران احساس مي كنند 
كه رفاه آنها كاهش يافته است.  اين امر زمينه ناخشنودي 
از سياستمداران و عرصه سياست را به وجود آورده است 
زيرا تصور مي ش��ود سياستمداران هستند كه مي توانند 
جامعه را به سمت وسوي رشد و بالندگي و يا عقب ماندن و 
درجا زدن بكشانند. براساس اين پژوهش، بخش بزرگي از 
رفاه مردم از نسبت درآمد و قيمت ها مشخص مي شود. هر 
چه قيمت ها باالتر باشد رفاه كمتر و هرچه درآمد بيشتر 
باشد رفاه بيشتر خواهد بود. از آنجا كه افزايش درآمد كار 
دشواري است و نيازمند اصالح ساختار اقتصادي است، 
سياستمداران گزينه راحت تر را دنبال كرده اند و آن اينكه 
تالش كنند تا قيمت ها را سركوب كنند تا رفاه عمومي با 
افت كمتري روبه رو شود. همان طور كه خواهيم ديد اين 
كار به دليل وجود و استمرار علل تورم نه تنها در ميان مدت 
شدني نيست بلكه آثار سوئي بر اقتصاد برجا مي گذارد. لذا 
يك مطالبه عمومي درست بايد اين باشد كه به جاي كنترل 
قيمت، نظام حكمراني بايد س��اختار اقتصاد را به نحوي 
اصالح كند كه رش��د اقتصادي اتفاق افتد و درآمد مردم 
باال رود. با اين حال، بررسي وضعيت شاخص رفاه در طول 
سه دهه گذشته نش��ان مي دهد كه وضعيت رفاه جامعه 
ايران همواره كاهش يافته و پايين تر آمده اس��ت. هرچه 
شاخص رفاه باالتر باشد، خانواده ها از سطح رفاه پايين تري 
برخوردارند. براي مثال ميانگين شاخص رفاه در دولت نهم 
۲۲.۹ بوده كه در دولت دهم به ۲۷.۱ رسيده است. بعد از 
روي كار آمدن دولت يازدهم اما اين شاخص دوباره شروع 
به كم شدن كرد تا جايي كه در نهايت ميانگين اين شاخص 
در دولت يازدهم به ۲۵.۷ رس��يد ت��ا وضعيت رفاه خانوار 
اندكي بهبود پيدا كند. ميانگين اين ش��اخص در دولت 
پنجم - سازندگي- ۳۴.۷ بود كه باالترين رقم در تمامي 
اين سال ها )از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸( محسوب مي شود. خانوارها 
كمترين اين شاخص را در سال ۱۳۸۶ تجربه كردند كه 
رقم آن به ۲۲.۴ رسيده است يعني بيشترين رفاه خانواده 
ايراني در سه دهه اخير مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده است. 
از سوي ديگر، بررسي هاي رسمي نشان مي دهد جايگاه 

جهاني ايران در رتبه بندي موسسه لگاتوم در سال ۲۰۲۰ 
با يك پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۹ همراه بوده است و اين 
يعني در سالي كه گذشت دوباره سطح رفاه ايراني ها نزول 
كرده اس��ت. اين موضوع در حالي است كه بنا بر گزارش 
اين موسسه در ميان ۱۶۷ كشوري كه هدف مطالعه اين 
گزارش بوده اند، ۱۴۷ كش��ور نسبت به جايگاه هاي سال 
قبل خود ارتقا پيداكرده اند. در چنين ش��رايطي كه نرخ 
تورم خوراكي ها در سال گذشته ركورد ۷۰ درصدي را پشت 
سر گذاشته و شوراي عالي كار مي گويد سبد هزينه هاي 
اساسي يك خانوار ۴ نفره حداقل شش ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان است، شعارهاي انتخاباتي معيشت محور مي تواند 
طيف گسترده اي از مردم را همراه كند. برخي ديدگاه هاي 
عوام فريبانه خود را در قالب راه حل هاي اصالحي عرضه 
مي كنند. براي جامعه اي كه با رنج ناشي از افت رفاه مواجه 
است ايده هاي س��هل الوصول، زودبازده، ميانبري بسيار 
جذاب اس��ت اما واقعيت امر آن است كه رشد اقتصادي 
و بهب��ود وضعيت رفاهي مردم كاري س��خت و ديربازده 
است و نيازمند التزام به اصولي متقن در سياست گذاري 

و اجراست.

  ساختارها بايد اصالح شود
اين مركز پژوهشي آورده است: برخي از سياسيون عنوان 
مي كنند كه مشكل كشور مشكل مديريت است و كافي 
كار بيايند تا وضعيت بهبود يابد. اين  است تا مديران قوي سر ِ
حرف اگرچه تا حدي درست است اما همه حقيقت نيست 
و گاه از آن منظورهاي نادرستي در نظراست. كمتر كسي 
است كه به پتانسيل هاي بالقوه اقتصاد ايران واقف نباشد. 
اما ساختار تصميم گيري بايد اصالح شود تا اين پتانسيل ها 
قابل استفاده شوند. در دانش مديريت بين مدير سازمان 
و رهبر سازمان فرق گذاشته مي شود و يكي از ساده ترين 
فرق ها اين است كه مدير يك سازمان در چارچوب رويه ها 
و ساختارهاي موجود عمل مي كند؛ اما رهبر يك سازمان 
رويه ها و ساختارهاي نامناسب را به رويه ها و ساختارهاي 
مناس��ب تبديل مي كند و چارچوب فعاليت موجود را به 
يك چارچوب فعاليت بهتر تغيي��ر مي دهد. در وضعيت 
موجود بيش از آنكه به مديران اقتصادي نياز داشته باشيم 
به رهبران اقتصادي نياز داريم كه قاعده بازي اقتصاد در 

اقتصاد ايران را تغيير دهند.

  دو ديدگاه متعارض در انتخابات 
رش��د اقتصادي مثبت يا منفي، يكي ديگر از مس��ائل و 
چالش هاي اقتصاد ايران است به خصوص كه ميانگين رشد 
اقتصادي ايران در دهه ۹۰ به سمت صفر ميل مي كند و در 
كارنامه نيمي از سال هاي اين دهه، رشد اقتصادي منفي 
به ثبت رسيده است. از همين رو، يكي از شعارهاي جذاب 
انتخاباتي احتمااًل وعده رشد اقتصادي مثبت براي سال 
۱۴۰۰ خواهد بود. در واقع احتمااًل در انتخابات پيش رو دو 
ديدگاه متعارض مطرح شود. يك ديدگاه معتقد است كه 
براي توسعه بايد نگاه به توانمندي هاي درون داشت و با اتكا 
به توانمندي هاي داخلي مي توان وضعيت موجود را بهبود 
قابل توجهي داد. ديدگاه رقيبي نيز وجود دارد كه معتقد 

است تنها با بهبود روابط خارجي و جذب سرمايه گذاري 
خارجي مي توان گره توسعه نيافتگي را باز كرد. واقعيت امر 
آن است كه هر دو ديدگاه نكات حق و درستي دارند اما همه 

حقيقت را در برندارند و درنتيجه كاماًل درست نيستند.
 اينكه شرايط بيروني اقتصاد در روابط خارجي بايد كم تنش 
باشد تا اقتصاد بتواند رشد خوبي داشته باشد حرف درست 
و كليدي است. اصواًل در محيط پرتنش چه در سياست 
داخل و چه در سياست خارج نمي توان انتظار رشد و توسعه 
داشت! اما بايد به خاطر داشت كه اين بهبود روابط خارجي 
شرط الزم براي توسعه است اما شرط كافي نيست. كافي 
است توجه داشته باشيم كه در خاورميانه دو كشور »اردن 
و مصر« بهترين روابط را با امريكا و حتي اسراييل داشته و 
دارند ولي كماكان اقتصادهايي توسعه نيافته هستند. بهبود 
روابط خارجي و حذف تنش ها تنها زمينه را براي اقدامات 
مهم ديگر فراهم مي كند اما خود به تنهايي كافي نيستند. 
با اين منطق مي توان گفت سرمايه گذاري خارجي براي 
اقتصاد ايران بس��يار ضروري اس��ت؛ اما نبايد تصور كرد 
كه س��رمايه گذاري خارجي به تنهايي مساله رشد پايين 
اقتصادي ايران را كم خواهد كرد. سرمايه گذاري خارجي 
در كنار س��رمايه گذاري داخلي اگر ب��ه مقدار قابل توجه 
باشد خواهد توانست نياز كش��ور به سرمايه گذاري براي 
تحقق رش��د اقتصادي باال را برآورده كند.  از سوي ديگر 
تفكري كه نگاه صرف به داخل را براي توسعه كافي مي داند 
ديدگاهي اس��ت كه در ش��عار جذاب اس��ت اما در عمل 
شكست مي خورد. درون گرايي اقتصادي و دنبال كردن 
تفكر خودكفايي اقتصاد يك كشور را زمين گير كرده و آن 
را از كاروان رشد اقتصاد جهاني بازمي دارد. مثال اعالي اين 
تفكر در كره شمالي و تا حدود كمتري در چين و هند قبل از 
انجام اصالحات اقتصادي در دهه ۷۰ و ۹۰ ميالدي است. 
اين كشورها همه رويكرد درون گرايي را دنبال كردند؛ اما 
در عمل چيزي كه حاصل شد رشدهاي پايين و فقر فراگير 
بود. تنها با پيوس��تگي در كاروان اقتصاد جهاني است كه 
مي توان از مزاياي آن در ارتقاي تكنولوژي و بهبود بهره وري 
و بازدهي برخوردار شد. از اقتصاد بسته جز هدر رفتن منابع، 
غرورهاي كاذب و توهم هاي توسعه چيزي بيرون نمي آيد. 
همان گونه كه افراد منزوي كه در توهم دانايي خود غرق 
مي شوند نهايتاً افسرده مي شوند اقتصادهاي بسته نيز نهايتًا 
درجا زده و يا در مسير انحطاط قرار مي گيرند و از كشورهاي 

رقيب جا مي مانند.

  رواج ديدگاه سوم
ديدگاه ديگري كه در جامعه ايران رواج دارد و احتمااًل در 
انتخابات بروز خواهد يافت ديدگاهي است كه معتقد است 
مشكل اصلي توسعه نيافتگي ايران فساد در ميان مديران 
كشور است. بر اساس اين ديدگاه اگر در حاكميت مديران 
پاك دست حضورداشته باشند اقتصاد ايران به سرعت به 
توسعه خواهد رسيد و رفاه مردم تضمين خواهد شد. اين 
ديدگاه نيز اگرچه نكته درس��تي را نشانه گرفته است اما 
همه حقيقت نيس��ت و حتي بخش بزرگي از حقيقت را 
نيز در بر ندارد. نكته درس��ت اين تفكر آن است كه فساد 
براي رشد و توس��عه اقتصادي مضر است. اين موضوع در 

پژوهش هاي مختلف به تأييد رسيده است و معمواًل يكي 
از موانع حركت به س��مت توسعه فساد قلمداد مي شود. 
اش��كال اين تفكر آن است كه فس��اد را نه تنها علت بلكه 
علت العلل و ريشه همه مشكل مي داند درحالي كه شايد 
فساد معلول توسعه نيافتگي باشد. مشكل اين تفكر اين 
اس��ت كه از تجربه گذش��ته درس نمي گيرد؛ زيرا همه 
مديران فاسد فرآيندهاي گزينش را طي كرده بودند. در 
گذشته سازوكارهاي گزينش بسيار سخت گيرانه تر بود 
اما محصول امروز نتيجه اقدامات گذشته است. لذا مشكل 
توسعه نيافتگي و كم رشدي اقتصاد با گزينش بيشتر حل 
نمي شود! عالوه بر آن ناديده گرفتن اشكاالت ساختاري 
اقتصاد ايران و تبديل مساله به يك موضوع فردي در رده 
مديران و مسووالن نقطه ضعف ديگري براي اين نگاه است.

  ديدگاه گنج آفرين 
بهبود وضعيت رفاهي مردم منوط به رونق توليد و رش��د 
اقتصادي است اما ش��رط الزم براي رشد اقتصاد ايران و 
حركت در مسير توسعه، افزايش سرمايه گذاري است. اگر 
در كشور سرمايه گذاري انجام نشود يا مقدار سرمايه گذاري 
كم باشد كفاف جبران استهالك سرمايه هاي موجود را 
نخواهد كرد و به تدريج زيرساخت هاي كشور و بنگاه هاي 
اقتصادي موجود دچار فرس��ايش مي ش��وند. بر اساس 
داده ه��اي مرك��ز پژوهش ات��اق بازرگاني ايران، رش��د 
سرمايه گذاري در كشور نيازمند وجود محيط كسب وكار 
مناس��ب اس��ت. يكي از اجزاي مهم محيط كسب وكار 
مناسب، وجود ثبات در عرصه سياست داخلي و سياست 
خارجي از يك س��و و ثبات در سياست گذاري ها از سوي 
ديگر است. ديگر جزء مهم براي محيط كسب وكار مناسب، 
جدايي نسبي عرصه اقتصاد از عرصه سياست است. روشن 
است كه تفكيك كامل عرصه اقتصاد از سياست ممكن 
نيست اما نزديكي نسبي عرصه سياست به عرصه اقتصاد 
آسيب زا اس��ت. هرچه بنگاه هاي اقتصادي سياست زده 
باشند و مورد دست اندازي سياستمداران و اصحاب قدرت 
قرار گيرد، جذابيت سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي 
داخلي و سرمايه گذاري خارجي كم مي شود. جزء سوم 
از محيط كسب وكار مناسب، امنيت س��رمايه گذاري و 
حمايت از حقوق مالكيت است. در ساده ترين شكل امنيت 
سرمايه گذاري به معني مصونيت از مصادره به بهانه هاي 
سياسي است.  رونق توليد مس��تلزم امور ديگري غير از 
رشد سرمايه گذاري نيز هست. وضعيت مطلوب آن است 
كه فعاليت هاي كارآفرينانه و معطوف به توليد به صرفه تر 
و پربازده تر از ديگر اش��كال فعاليت اع��م از رانت جويي و 
سوداگري شود. اگر بر فعاليت هاي رسمي و قانوني توليدي 
ماليات سنگين وضع شود اما سود ناشي از سوداگري معاف 
از ماليات بماند، افراد توليد را ترجيح نخواهند داد و به تدريج 
سرمايه و تالش افراد معطوف به اموري غير از توليد خواهد 
شد. براي حذف فساد و رانت جويي از اقتصاد ضروري است 
تا نظام هاي چند قيمتي، موقعيت هاي تعارض منافع، عدم 
ش��فافيت منابع و مصارف دستگاه هاي دولتي و عمومي 
اصالح شود و با حمايت از افش��اكنندگان فساد و آزادي 
رسانه و نظام قضايي مستقل و كارآمد با فاسدان مقابله شود.
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 هشدار كمبود مرغ 
در ماه هاي آينده

ايسنا |نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران 
گوشتي با اشاره به اينكه هزينه توليد مرغ به دليل 
افزايش هزينه مولفه هاي توليد باال رفته است، گفت: 
اگر فكري براي شرايط پيش آمده نشود و كنترل و 
نظارت بر بازار نباشد شاهد كمبود مرغ در ماه هاي 
آينده خواهيم بود. حبيب اسداهلل نژاد با بيان اينكه 
در حال حاضر بازار مرغ آرامش ش��كننده اي دارد، 
اظهار كرد: در برخي استان ها كمبود مرغ مشاهده 
شده است، زيرا جوجه ريزي در فروردين ماه به اندازه 
نياز واقعي كشور انجام نشد. همچنين بعد از مصوبه 
قرارگاه ساماندهي مرغ كشور كه قيمت مرغ زنده را 
به ۱۷ ه��زار و ۱۰۰ تومان و مرغ گرم را به ۲۴ هزارو 
۹۰۰ تومان افزايش دادند، مجددا مولفه هاي توليد 
هم توسط ستاد تنظيم بازار و وزارت راه افزايش يافت.

وي ادامه داد: كرايه هاي حمل و نقل، ذرت و سويا، 
واكسن، ريزمغذي و دارو افزايش قيمت محسوس 
و قابل توجهي داش��تند. همچنين جوجه يكروزه 
كه قيم��ت مصوب آن ۴۲۰۰ تومان اس��ت در بازار 
۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان خريد و فروش مي ش��ود. به 
گفته وي وزارت جهادكشاورزي و وزارت صمت به 
دليل عدم كنترل و نظارت بر بازار در افزايش قيمت 
جوجه يكروزه قصور دارند و بايد پاس��خگو باشند. 
نايب رييس كانون انجمن صنفي مرغداران گوشتي 
اضافه كرد: اگر فكري براي شرايط پيش آمده نشود، 
شاهد كمبود مرغ در ماه هاي آينده خواهيم بود. در 
حال حاضر نيز هرآنچه در خصوص كاهش قيمت 
مولفه هاي توليد و جوجه گفته مي شود در حد حرف 
و شعار بوده و هيچ اتفاق موثري نيفتاده است.به گفته 
وي يا بايد قيمت مرغ بنا بر افزايش قيمت مولفه هاي 
آن اصالح ش��ود يا بايستي قيمت مولفه هاي توليد 
مانند قبل ش��ود كه البته به نظر مي رسد مورد دوم 
امكان پذير نيست. اسداهلل نژاد در پايان با بيان اينكه 
در حال حاضر قيمت تمام ش��ده م��رغ زنده براي 
مرغداران بيش از ۲۰ هزارتومان و مرغ گرم نيز ۲۹ 
تا ۳۰ هزارتومان است، گفت: موافق افزايش قيمت 
مرغ نيستيم، ولي وقتي هزينه مولفه هاي توليد باال 
مي رود بر روي قيمت تمام شده مرغ هم اثر مي گذارد 

و چاره اي جز اصالح قيمت مصوب و بازار نيست.

 نظام بانكي، مانع بزرگ 
توسعه توليد 

نايب رييس و سخنگوي اتاق اصناف ايران گفت: ساختار 
نظام بانكي كشور نياز به سازو كاري نوين دارد و تا زماني 
كه فرآيند ارايه تسهيالت به واحدهاي توليدي تغيير 
نكند مشكالت واحدهاي توليدي به قوت خود باقيست.

مجتبي صفايي ب��ا تاكيد بر اينكه اكثري��ت واحدها و 
بنگاه هاي توليدي عمدتا با س��رمايه اندك و با كمك 
تس��هيالت بانكي كس��ب و كار خود را اداره مي كنند، 
اظهار كرد: رفع موانع پيش روي توليد زماني رخ مي دهد 
كه تغييري در نحوه پرداخت تسهيالت بانكي درحوزه 
توليد صورت بگيرد و از ميزان سود بانكي كاسته شود 
و اين مس��اله نياز به تدبير و همكاري دولت و مجلس و 
ديگر دستگاه هاي تصميم گير دارد. صفايي تصريح كرد: 
اخيرا رييس محترم قوه قضاييه مصوبه اي را اعالم كردند 
كه هيچ كارگاه توليدي نبايد به دليل بدهي تعطيل و يا 
توقيف شود . اين مصوبه بسيار خوب است اما بانك ها راه 
دور زدن از اين مصوبه را اين طور ديده اند كه محل اجراي 
طرح بنگاه هاي توليدي جزو وثايق بانك ها لحاظ نگردد 
و در رهن قرار نگيرد و توليدكننده مجبور به ارايه سند 
ديگري جهت تضمين اخذ تسهيالت باشد كه با توجه 
به شرايط سخت و مشكالت پيش روي اخذ تسهيالت، 
اكثريت واحد ه��اي توليدي از درياف��ت آن منصرف 
مي ش��وند. وي با بيان اينكه برخ��ي از قوانين مالياتي 
و بيمه اي از ديگر موانع توليد هس��تند، افزود: شرايط 
كسب و كار در كشور به گونه اي است كه همواره براي 
بخش مولد مانع ايجاد مي كند و بنگاه هاي توليدي براي 
فعاليت با مشكالت عديده، مجوزهاي مختلف و موانع 
قانوني مواجه مي ش��وند و الزم است اين محدوديت ها 
برداشته شود. صفايي افزود: رفع موانع توليد و اقتصاد 
كش��ور نيازمند عزم مسوولين در رفع مشكالت پيش 
روي واحدهاي توليدي اس��ت كه بايد برداشته شود و 

حمايت هاي موثر از كارگاه هاي توليدي صورت بگيرد.

دليل كاهش عرضه خودروسازان
ف�ارس |س��خنگوي انجمن س��ازندگان قطعات و 
مجموعه هاي خودرو با تش��ريح دليل كاهش عرضه 
خودروسازان، گفت: مطالبات بي پاسخ قطعه سازان 
از خودروس��ازان و دش��واري تامين مواد اوليه باعث 
تشديد مشكل قطعه سازان ش��ده است. فرهاد بهنيا 
سخنگوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي 
خودرو در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه علت ميزان 
كاهش عرضه خودرو هاي ايران خودرو و سايپا به بازار 
چيست؟ گفت: نقدينگي ايران خودرو و سايپا كاهش 
يافته و اين موضوع در عرضه آنها اثر گذاشته است. وي 
گفت: بسياري از سازندگان قطعه براي دريافت پول 
به مشكل بر خورده اند كه كارشان به مجلس كشيده 
شد. بهنيا تشريح كرد: بزرگترين مشكل قطعه سازان، 
كمبود نقدينگي اس��ت و باعث مي ش��ود توليد انواع 
قطعات مانند جلو بلندي و چ��راغ خودرو با بحران رو 
به رو شود. در اصل روش قيمت گذاري كنوني اجازه 
نمي دهد، مشكل كمبود نقدينگي حل شود. وي افزود: 
چندي پيش طرح واگذاري خودرو در بورس را مطرح 
كردند، اما روش اجرايي آن مش��خص نشده و ممكن 
است حتي اين روش همان رانت روش قيمت گذاري 
فعلي را به وجود بي��اورد و در نهايت، خودرو باز هم با 
قيمت باال فروخته شود؛ چرا كه تكليف كشف قيمت 
نيز در آن طرح مشخص نشده است. سخنگوي انجمن 
سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ادامه داد: در 
حال حاضر متاسفانه نهاد مشخصي براي تصميم گيري 

در مورد قيمت گذاري خودرو نداريم. 

افزايش قيمت لوازم خانگي 
تكذيب شد

ايس�نا|رييس هيات مديره انجمن ل��وازم صوتي و 
تصويري ايران با بيان اينكه افزايش ۱۰ درصدي قيمت 
تلويزيون هنوز تصويب نشده، گفت: بازار كشش افزايش 
قيمت را ندارد و كاهش فروش در پي انتشار اخبار افزايش 
قيمت لوازم خانگي، برخي توليدكنندگان را از اعمال 
قيمت جديد منصرف كرد. روز گذشته اخباري مبني بر 
افزايش ۱۰ درصدي قيمت لوازم خانگي مطرح شد، اما 
سيدعليرضا موسوي مجد در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه افزايش قيمت ۱۰ درصدي لوازم خانگي صحت 
ندارد، اظهار كرد: توليدكنندگان انواع تلويزيون تقاضاي 
افزايش ۱۰ درصدي قيمت را داشتند و اين درخواست 
را براي بررسي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان ارايه كردند، اما بعد از انتشار خبر افزايش 
قيمت كه باعث كاهش فروش شد برخي از شركت ها از 
اين تقاضا منصرف شدند . از طرف ديگر به گفته وي بازار 
كشش افزايش قيمت را ندارد و همچنين به دليل كاهش 
نرخ ارز، برخي از ش��ركت ها اصاًل قصد افزايش قيمت 
ندارند. رييس انجم��ن توليدكنندگان صوت و تصوير 
با بيان اينكه علت درخواست افزايش قيمت، افزايش 
هزينه هاي پرسنلي و ساير هزينه هاي توليد بود، تصريح 
كرد: مهم ترين موضوع براي توليد كنندگان س��رمايه 
در گردش اس��ت و فروش كاال اولوي��ت دارد تا بتوانند 
آنها را جايگزين كنند. در همين راس��تا بحث افزايش 
قيمت كه چند ماه پيش مطرح شده بود براي برخي از 

توليدكنندگان منتفي شد.

خودروسازي با فرمول 
نمي چرخد

مدير كل صنايع حمل و نق��ل وزارت صمت، با انتقاد از 
افزايش ۸ درصدي قيمت محصوالت خودروس��ازان، 
گفت: ش��ركت هاي خودروساز و قطعه سازي با فرمول 
نمي چرخند بلكه با كار و عمليات و درگيري و افزايش 
هزينه هاي روزانه توليد مي چرخند. سهيل معمارباشي، 
افزود: صداي چوب فرمول معيوب ش��وراي رقابت در 
صنعت خودرو و قطعه س��ازي ما بلند ش��ده است، اما 
متاسفانه برخي اين صدا را نمي شوند. وي با اشاره به تعلل 
دو ماهه شوراي رقابت در ابالغ افزايش ۸ درصدي، گفت: 
اين عدد به هيچ عنوان متناسب با افزايش هزينه هايي 
كه شركت هاي خودروس��از متحمل شده اند نيست، 
ضمن اينكه اين افزايش قيمت متعلق به سال گذشته و 
خودروهايي است كه ايران خودرو فروخته و به مشتريان 
تحويل داده است. معمارباشي با بيان اينكه در انتقاد به 
سيستم قيمت گذاري و فرمول شوراي رقابت مباحث 
كارشناسي زيادي داشته ايم اما متاسفانه نمي پذيرند و 
بر قيمت گذاري با اين فرمول اصرار دارد، تصريح كرد: 
پروژه هاي توسعه محصول و ارتقاي كيفي محصوالت 
و پروژه هاي انطباق با استاندارد، درگير مساله اقتصادي 
بودن كسب و كار خودروساز و قطعه ساز است؛ اگر اين 
موضوع اصالح نشود متاسفانه روز به روز صنعت خودرو 
پسرفت خواهد داشت.و افزود: متاسفانه هيچ توجهي به 
اين موضوع مهم نمي شود، اينكه چرا شورا با يك تصميم، 
صنعتي كه بيش از ۴۰ صنعت ديگر را در زنجيره ارزش 
دارد، ۱۶درص��د ارزش افزوده صنعت و دو درصد ارزش 
افزوده كشور را تشكيل مي دهد را تهديد مي كند. وي 
ادامه داد: وقتي خودرو توليد ش��ده را با ۷۰ تا ۸۰ درصد 
قيمت مواد اوليه قيمت گذاري مي كنيد، زيان هنگفتي 
را به اقتصاد و صنعت كشور تحميل مي كنيد؛ اين فرمول 
نه تنها صنعت خودرو را گرفتار كرده بلكه ارزش افزوده 
كل كشور را دچار زيان و كاهش كرده است. معمارباشي، 
با اشاره به مذاكرات هفته گذشته با كميسيون صنايع 
مجلس ش��وراي اس��المي، تصريح ك��رد: هرچند كه 
انتظار بود با توجه به اينكه كميسيون صنايع مجلس، 
كميسيوني تخصصي و آشنا به مباحث است، اظهارنظرها 
نيز كارشناس��ي و مسووالنه باشد، متاس��فانه اخبار و 
ديدگاه هايي منتشر مي شود كه سازگار با شرايط صنعت 
خودرو و زنجيره تامين نيست. وي از تشكيل كميته ويژه 
با دستور رييس كميس��يون صنايع مجلس خبر داد و 
گفت: اميدواريم اين كميسيون تخصصي به داد صنعت 
خودرو برسد، به كمك ما بيايد تا خودروسازي را از اين 

چرخه معيوب و دور باطلي كه گرفتار شده خارج كنيم.

راننده هاي ايراني حق تردد 
در تركمنستان را ندارند 

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركمنستان 
در مورد روند تجاري ايران و تركمنس��تان بعد از شيوع 
كرونا اظهار كرد: پس از گذشت يك سال و درگيري ها بر 
سر شيوه و نحوه تجارت، مرز هاي اينچه برون، سرخس، 
لطف آباد صادرات و واردات خود را تحت همان تدابير اعالم 
شده از قبل توسط دولت تركمنستان انجام مي دهند و 
در حال حاضر با توجه به شروع قرنطينه در تركمنستان 
و همچنين درگيري ايران با موج چهارم كرونا، اطالعات 
دقيق و مفيدي مبني بر اينكه داد و ستدهاي جاده اي 
مانند قبل از ش��روع كرونا انجام گيرد در دست نيست، 
ولي اين س��ه مرز فعال هستند و با تركمنستان و ساير 
كشورها مراودات تجاري خودشان را مانند گذشته انجام 
مي دهند. مجيد محمدنژاد افزود: با اش��اره به وضعيت 
اين سه مرز گفت: در مرز اينچه برون، صادرات و واردات 
ريلي فعال بوده ولي داد و ستد جاده اي قطع شده است 
و بازارچه هاي مرزي در اين منطقه به خاطر عدم ورود و 
تردد ماشين آالت علنا از كار افتاده است. در مرز سرخس، 
صادرات و واردات ريلي و جاده اي فعال بوده و تنها مساله 
 بر س��ر شيوه ارس��ال گاري ها و كشنده اس��ت. در مرز 
لطف آب��اد نيز صادرات و واردات جاده اي فعال اس��ت و 
ريلي ندارند. وي اضافه كرد: مرزهاي تركمنستان با ايران 
باز است و رفت وآمدها تابع شرايطي خاص و تحت رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي اعالم شده از سوي تركمنستان 
انجام مي شود. بدين صورت كه صادرات و واردات جاده اي 
و ريلي فقط در صورت حضور گاري و كش��نده از سوي 
تركمنستان ميسر مي شود و راننده ها و كشنده ايراني 

حق تردد در خاك تركمنستان را ندارند.

در انتخابات رياست جمهوري سه ديدگاه متعارض وجود دارد

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران: 

خطر شعارهاي پوپوليستي براي اقتصاد

ارز ترجيحي بزرگترين مانع بخش خصوصي بود
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: 
اگر روابط بين المللي ما همانطور كه شنيده ها حاكي از 
آن است پيش برود؛ همه مسائل ختم به خير شود و همه 
به برجام برگردند، تازه به اول خط مي رسيم. مهراد عباد 
در گفت وگو با ايلنا در مورد روند اقتصادي كش��ور اظهار 
داش��ت: اگر روابط بين المللي ما همانطور كه شنيده ها 
حاكي از آن اس��ت پيش برود، همه مسائل ختم به خير 
شود و همه به برجام برگردند، تازه به اول خط مي رسيم. 
ما مشكالت داخلي اقتصادي اساسي كه در اين چند سال 
تحريم ب��راي مان به وجود آمده ني��ز داريم كه بايد حل 
كنيم. وي ادامه داد: بعد از اين توافقات بين المللي رشد 
اقتصادي به زودي حاصل نمي شود. البته توافق نكنيم هم 
 اوضاع بدتر مي شود اما اگر توافق حاصل شود و تحريم هاي 
بين المللي برداشته شوند، شايد بتوانيم ظرف ۳ يا ۴ سال 
به يك رشد اقتصادي مثبت دست پيدا كنيم. وي افزود: 

شايد چند سال طول بكشد تا اتفاقاتي كه ظرف چند سال 
رخ داده برطرف شود، ما مشكالت زيادي داريم كه بسياري 
از آنها هم داخلي هس��تند. مديران ما به علت تحريم ها 
مجبور شدند تصميماتي بگيرند كه به ضرر اقتصاد بود مثل 
آزادسازي يا ممنوعيت بعضي كاالها، پروسه ثبت سفارش 

و سياست هاي ارزي كه بايد بازنگري شوند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اش��اره به 
اهميت تصميمات دولت بعدي گفت: رييس جمهور بعدي 
ما نيز بايد كسي باشد كه بتواند اين بحران را مديريت كند، 
اگر اينگونه نباشد شايد پروسه رسيدن به رشد اقتصادي 
مثبت خيلي بيشتر طول بكشد. البته رشد اقتصادي كه 
طي چند سال ممكن است به آن برسيم رشد اقتصادي 

كمي خواهد بود. 
وي با اش��اره به مشكالت اقتصادي كشور گفت: ساليان 
سال اس��ت كه در كشور س��رمايه گذاري خارجي انجام 

نشده، از همين روي همه ماشين آالت ما قديمي هستند 
و تكنولوژي هاي جديد در اين چند سال وارد كشور نشده 
است. ارتباطات بين المللي ما براي تهيه مواد اوليه باكيفيت 
سال ها است كه قطع شده و به علت دور زدن تحريم ها در 
قوانين تغييرات زيادي ايجاد ش��ده و بايد بازنگري شود. 
چند سال پيش پروسه ثبت س��فارش ۱۰ دقيقه طول 
مي كشيد اما االن ۲ ماه طول مي كشد، در مورد تخصيص 
ارز نيز ش��رايط مشابهي حاكم اس��ت. شايد با نيت خير 
باشد اما تصميمات گرفته شده معموال اشتباه بوده است. 
در شاخص هاي اقتصادي بين المللي نيز ما بسيار عقب 

هستيم بنابراين رييس جمهور بسيار تاثيرگذار است.
عباد در ادامه اضافه كرد: در روزهاي اخير وزارت صمت به 
كمك اتاق بازرگاني ليستي از موانع را منتشر كرده است. 
بنابراين همه موانع مش��خص بوده ولي الزم است كه با 
كارشناسان مربوطه كه روي موضوع اشراف دارند مانند 

انجمن هاي تخصصي، بخش خصوصي و غيره مشورت 
شود تا اين كار انجام ش��ود. اولين حوزه اي كه پيشنهاد 
مي دهم به آن ورود شود حوزه ارزي است چون ارز ۴۲۰۰ 

توماني بزرگترين مانع براي بخش خصوصي است.
وي در ادامه تصريح كرد: سال گذشته وزارت صمت يك 
ليست را به روز كرد و طبق آن واردات بيش از ۲۰۰۰ كاال 
را ممنوع كردند كه كشور به بعضي از آنها نياز زيادي دارد 
و كسي هم قادر به توليد آن نيست، احتماال يك گروه 
بسيار محدود كه آن كاال را نمي شناختند وارد ليست 
كرده اند يا فكر مي كردند مي توان در داخل توليد كرد، 
درحالي كه كاالهاي بسيار بي كيفيت توليد مي شد ولي 
جلوي واردات آن را گرفتند. يا اينكه يك شبه صادرات 
يك كاال را ممنوع مي كردند در حالي كه افراد بسياري 
در آن حوزه ه��ا فعالي��ت مي كردند ك��ه با تصميمات 

خلق الساعه يك شبه متضرر مي شدند.
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خبرروز

مدال فلورانس نايتينگل امسال به يك پزشك ايراني رسيد
سيد ناصر عمادي چش��مي، پزشك داوطلب ايراني از منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا در چهل و هشتمين دوره اهداي مدال 

فلورانس نايتينگل موفق به كسب اين مدال شد. 
او اكنون عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران است و خدماتي چون طبابت هاي داوطلبانه در ايران، عراق، كنيا، تانزانيا، 
سومالي، غنا، نيجريه، بروندي، آفريقاي جنوبي، زيمبابوه و افغانستان را در كارنامه خود دارد. براساس اين گزارش عمادي پيش از 
اين در سال ۱۳۹۴ همزمان با روز پزشك، به عنوان جهادي ترين پزشك كشور، به دليل ارايه خدمات پزشكي در مناطق محروم 

ايران و نيز به آوارگان حمله داعش در كردستان عراق معرفي شد.

جامعه خبر

افزايش ميزان كشفيات مواد 
مخدر در ايران

معاون امور منطق��ه اي و بين الملل پليس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا با بيان اينكه ميزان كش��فيات 
مواد مخدر در ايران افزايش يافته اس��ت به اذعان 
كشورهاي منطقه و اروپا در خصوص افزايش ميزان 
توليد شيشه در افغانستان نيز اشاره كرد. سرهنگ 
نقي محمودي در نشست ويدئو كنفرانسي سازمان 
اينترپل كه با موضوع توليد و قاچاق متامفتامين 
)شيشه( در افغانس��تان و بازار آن در جهان برگزار 
ش��د، ضمن با اهميت برش��مردن ارتقاي سطح 
همكاري هاي منطقه اي و بين المللي افزود: انجام 
عمليات هاي مشترك، همزمان و مبتني بر تبادل 
سريع اطالعات در راس��تاي مبارزه با قاچاق مواد 
مخدر از اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت. او اظهار 
داشت: علي رغم شرايط ناشي از شيوع ويروس كرونا 
و نيز وضع تحريم  هاي ظالمانه عليه كش��ورمان، 
خوشبختانه با تالش و مجاهدت هاي شبانه روزي 
همكارانم در سال ۲۰۲۰ شاهد رشد ۴۱ درصدي 

كشفيات موادمخدر از سوي كشور ايران بوده ايم.
معاون امور منطق��ه اي و بين الملل پليس مبارزه 
با مواد مخدر ناجا تصري��ح كرد: تالش جمهوري 
اس��المي همواره بر اين است كه از ورود و ترانزيت 
مواد مخدر از مرزهاي ش��رقي در مس��ير بالكان 
جلوگيري كند و در اين راس��تا با تالش هاي انجام 
ش��ده، كش��ور ايران متحمل هزينه ه��اي مادي 
و معنوي زيادي شده اس��ت؛ به طوري كه تقديم 
۳ هزار و ۸۰۰ ش��هيد و بيش از ۱۲ ه��زار جانباز 
 مويد جديت ايران اس��المي در مقابله با اين بالي 
خانمان سوز است. سرهنگ محمودي در بخش 
ديگري از س��خنان خود به تعهد پليس مبارزه با 
مواد مخ��در نيروي انتظامي جمهوري اس��المي 
ايران نس��بت به همكاري هاي منطق��ه اي و بين 
المللي در عرصه مبارزه با مواد مخدر اشاره و عنوان 
كرد: اقدامات مقابله با قاچاق مواد مخدر مستلزم 
فهم مشترك و انجام اقدامات اساسي از سوي تمام 
اعضاي جامعه بين المللي است و هيچ كشوري به 
تنهايي قادر به رفع چالش ها و معضالت اين حوزه 
نيست. اين مقام انتظامي در ادامه به فرآيند توليد 
متامفتامين )شيشه( در افغانستان و كشف اين مواد 
در نقاط مرزي شرق و استان هاي مستقر در شرق 
و جنوب شرقي كش��ور اشاره و خاطرنشان كرد: با 
بررس��ي دقيق آماري و عملكردي مشخص شد 
حجم كشفيات شيشه در سنوات قبل از سال ۲۰۱۸ 
به طور متوس��ط بين ۲ تا ۳ هزار كيلوگرم بوده كه 
بعد از آن و در سال هاي اخير، به ويژه در سال هاي 
۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با شيب تند افزايشي به باالي ۱۲ تا 
۱۵ هزار كيلوگرم رسيده است كه با توجه به محل 
كشف اين محموله ها در نقاط شرق و جنوب شرق 
كشور، ناگفته پيداست اين مواد از مرزهاي شرقي 

به داخل كشور قاچاق مي شود.

كرونا جان ۲۱۶ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۲۱۶ نفر ديگر از هموطنان مبتال به 
كوويد۱۹ تعداد جان باختگان اين بيماري 
در اي��ران به ۷۸ هزار و ۵۹۷ نفر رس��يد. 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اعالم كرد: بر اس��اس معيارهاي قطعي 
تشخيصي، هشت هزار و ۶۳۱ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه هزار و ۱۷۰ نفر از آنها بستري شدند و 

مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۸۳۲ 
هزار و ۵۱۸ نفر رسيد. وزارت بهداشت در اين اطالعيه 
افزود: تاكنون دو ميليون ۳۳۳ هزار و ۷۸۹ نفر از بيماران، 
بهبود يافته يا از بيمارستانها ترخيص شده اند. چهار هزار و 
۸۵۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي 
مراقبت هاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند 

و ۱۸ ميليون و ۹۳۲ هزار و ۸۹۶ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده 
است. بر اساس اين گزارش، اكنون هشت 
شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۳۳ شهر در 
وضعيت نارنجي، ۲۰۷ شهر در وضعيت زرد 
قرار دارند. هيج شهري در وضعيت آبي قرار 
ندارد. بر اساس مصوبات ستاد ملي مقابله 
با كرونا مسافرت »از« و »به« شهرهاي با 
وضعيت قرمز و نارنجي ممنوع است. وزارت بهداشت 
همچنين اعالم كرد: تاكنون دو ميليون و ۵۳۶ هزار و 
۶۲۷ نفر دوز اول واكس��ن كرونا و ۴۵۵ هزار و ۲۳۲ نفر 
نيز دوز دوم را تزريق كرده و واكسينه شده اند. مجموع 
واكسن هاي تزريق شده در كشور به دو ميليون و ۹۹۱ 

هزار و ۸۵۹ دوز رسيد.

افزايش ساالنه ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت استان تهران 
استاندار تهران بر ضرورت رصد جمعيت 
اس��تان در برش هاي زمان��ي مختلف 
با رويك��رد آينده پژوهان��ه تاكيد كرد. 
انوشيروان محس��ني بندپي در جلسه 
ش��وراي راهبردي جمعيت مشترك با 
وبينار تغييرات جمعيت ايران و جهان 
با اش��اره به نقش مه��م جمعيت در امر 
سياس��ت گذاري و آينده نگري گفت: 

رصد ك��ردن جمعيت در برش ه��اي زماني مختلف 
نقش مهمي در سياس��ت گذاري بر مبن��اي رويكرد 
آينده پژوهانه دارد. او افزود: استان تهران با پيچيدگي 
و مش��كالت خاصي مواجه اس��ت، از ي��ك طرف به 
درجه اي از توسعه يافتگي دست يافتيم؛ از سوي ديگر 
اميد به زندگي و نرخ باروري در اس��تان تهران پايين 

است. س��االنه ۲۰۰ هزار نفر به جمعيت 
اس��تان اضافه مي ش��ود كه اي��ن امر در 
نتيجه مهاجرت به استان است؛ همچنان 
كه طبق سرش��ماري سال ۹۵ جمعيت 
 استان ۱۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بوده و 
پيش بيني اين است كه جمعيت استان 
در س��ال ۱۴۰۰ به بي��ش از ۱۴ ميليون 
نفر مي رسد. بندپي ادامه داد: پراكندگي 
جمعيت در اس��تان تهران نيز بس��يار زياد اس��ت و 
جمعيت برخي شهرستان هاي استان معادل جمعيت 
يك اس��تان اس��ت و پراكندگي جمعي��ت نامعقول 
اس��ت؛ چنانچه تراكم جمعيت در كش��ور ۵۰ نفر در 
كيلومترمربع، در استان تهران ۹۹۰ نفر و در شهرستان 

بهارستان ۱۰ هزار نفر در كيلومترمربع است.

احتمال قطع توزيع داروخانه اي رمدسيور
احتماال ط��ي روزهاي آين��ده داروي 
رمدسيور به شكل سرپايي و بيرون از 
بيمارستان توزيع نخواهد داشت و در 
نتيجه مشكل اين دارو حل خواهد شد. 
رييس بخش عفوني بيمارس��تان امام 
خميني با بيان مطلب فوق گفت: آمار 
بيماران در بيمارستان در حال كاهش 
هستند، در اوج بيماري ما حدود ۴۵۰ 

بيمار داش��تيم، اما االن بيماران كاهش پيدا كرده و 
به حدود ۳۵۰ نفر رس��يده است، اما اين رقم هم كم 
نيست و فقط نس��بت به قبل كم تر شده است، ما از 
اوج بيماري در موج سوم هنوز بيمار بيشتري داريم. 
حميد عمادي افزود: ه��ر روز حدود ۵۰ تا ۶۰ بيمار 
بستري مي شود و همين تعداد نيز مرخص مي شود 
كه اين آمار تقريبا در وضعيت باثباتي است. او با اشاره 
به وضعيت مرگ و ميرهاي كرونا در بيمارس��تان، 
گف��ت: بيماراني كه به ما مراجع��ه مي كنند، اغلب 
خيلي بدحال هستند، در حقيقت بيماران وقتي دچار 

شرايط بحراني مي شوند به بيمارستان 
مراجعه مي كنند كه اين مساله شرايط 
را كمي سخت مي كند، اما معموال مرگ 
و ميرهاي ما زياد نيست و ممكن است ۷ 
الي ۸ درصد بستري هاي ما فوت كنند. 
عم��ادي در م��ورد پيش بيني وضعيت 
شيوع بيماري، ادامه داد: من نمي توانم 
وضعيت پيش رو را پيش بيني كنم، اما 
واضح است كه اگر مردم رعايت كنند، اوضاع خوب 
خواهد شد، اما اگر رعايت نكنند و شاهد مسافرت   در 
نيمه خرداد، باش��يم به احتمال زياد پيك مجددي 
خواهيم داشت. او در مورد كمبود داروي رمدسيور 
براي بيماران كروناي��ي گفت: اين دارو قبال فقط در 
بيمارس��تان استفاده مي ش��د، اما در زمان افزايش 
شيوع كرونا، چون مراجعه ها به بيمارستان زياد شد 
و بيمارستان ها به حالت اشباع رسيد و ديگر جايي 
نداش��ت، براي همين تصميم بر اين شد تا دارو را به 

شكل سرپايي هم در اختيار بيماران قرار دهيم.

گليمان�دگار| خانواده هايي كه فرزند 
چند قلو دارن��د به گفته مدي��ر كل دفتر 
توانمندس��ازي خانواده و زنان بهزيستي 
كشور حمايت مي شوند، اما سوال اينجاست كه كمكي 
كه سازمان بهزيستي به اين خانواده ها پرداخت مي كند تا 
چه حد مي تواند موثر باشد. در نظر بگيريد كه يك كارگر با 
حقوق ماهيانه ۴ تا ۵ ميليون تومان ناگهان صاحب فرزند 
مي شود، آن هم سه قلو. هزينه هاي اين سه بچه را بايد به 
هزينه هاي خورد و خوراك، مسكن و ... اين كارگر اضافه 
كرد، حاال اينكه بهزيستي به اين خانواده ها ماهانه ۵۰۰ هزار 
تومان پرداخت مي كند، واقعا تا چه حد مي تواند جوابگوي 
نيازهاي آنها باش��د. در شرايطي كه ايران با كاهش رشد 
جمعيت مواجه است و نمايندگان مجلس براي حل اين 
معضل دست به تصويب هر قانوني حتي به اشتباه مي زنند، 
 آيا بهتر نيست شرايط را براي خانواده هايي كه فرزندان 

چند قلو دارند بهتر كنند. 

  قوانيني براي حمايت از چند قلو زايي
از آنجايي كه تعداد زنان نا بارور كشور قابل مالحظه است و 
عمدتا افرادي كه از طريق لقاح مصنوعي و روش هاي ديگر 
اقدام به باروري مي كنند، در اكثر مواقع با ريسك چند قلو 
زايي مواجه هستند، بهتر نيست، مجلس به فكر تصويب 
قانوني باشد تا اين خانواده ها بتوانند به راحتي مراحل درمان 
خود را از انجام داده و از طرفي هم نگران اين موضوع نباشند 
كه ممكن است ناگهان صاحب ۲ تا ۵ فرزند شوند. البته 
كه اين كمك را نمي توان تنها از سوي يك نهاد يا ارگان 
كه موظف اس��ت به اقشار ديگر هم كمك رساني داشته 
باشد، انتظار داشت. بهزيستي همزمان هم به افراد ناتوان 
جسمي كمك مي كند، هم به زنان سرپرست خانوار و ... اما 
اگر مي خواهيم جامعه ايران را از خطر پيري زود رس نجات 
دهيم بايد به فكر راهكارهايي باشيم كه بتواند خانواده ها را 

مشتاق فرزند آوري كنند. 

  راه اشتباه را انتخاب نكنيم
 فرزند آوري دس��توري نمي ش��ود. اين را امان اهلل قرايي 
جامعه ش��ناس به تعادل مي گويد. او معتقد اس��ت، اگر 
مي خواهيم شرايط فرزند آوري را در جامعه فراهم كنيم 

بايد قبل از هر چيزي به فكر زيرس��اخت هاي اقتصادي 
جامعه باشيم. با اين كمك هاي اندك نمي توانيم شرايط 
اقتصادي خانواده ها را براي اينكه بتوانند با فراغ بال فرزند 
آوري كنند بهبود ببخشيم. نبايد در قانون گذاري راه را 
اشتباه انتخاب كنيم. اينكه قانون غربالگري را حذف كنيم 
و هر ساله تعداد قابل توجهي نوزاد معلول به جامعه اضافه 
كنيم نه تنها مشكل را حل نمي كند كه باعث بروز مشكالت 

تازه تر هم مي شود. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: مساله مهم اين 
است كه متاسفانه كساني كه در راس قدرت نشسته اند و 
تصميم گيري مي كنند مسائل را به خوبي تجزيه و تحليل 
نمي كنند. نمايندگان مجلس بايد براي افزايش جمعيت 
ابتدا روش هاي مختلف را مورد بحث و بررسي قرار بدهند، 
از الگوهاي جوامع ديگر استفاده كنند، آن وقت قانون وضع 
كنند، اينكه صرفا بخواهند يك هدفي را بدون تحقيق و 
بررسي به سرمنزل مقصود برسانند، كار درستي نيست. 

  خطرات كم جمعيتي در كشور
عاطفه خاني، كارشناس جامعه شناسي درباره خطرات 
كم جمعيتي در كشور به تعادل مي گويد: كم جمعيتي در 
كشور خطراتي، جداي از سالمندشدن جمعيت در پي دارد 
كم جمعيتي مساله ساز است و در واقع از علل كم جمعيتي 
مي توانيم به مهاجرت هاي بي رويه از مناطق پيراموني به 
مناطق شهري نام ببريم، كه باعث مي شود روستاهايي 
داشته باشيم كه در بين زمين و هوا هستند، كه نه مي شود 
به آنها امكانات داد و نه مي شود آنها را رها كرد.به اين علت 
كه آنقدر تعداد جمعيت در بين آنها كم است كه براي آنها 
نمي توان خدمات آب، برق، گاز و كال خدمات رفاهي ارايه 

كرد، زيرا كه از لحاظ اقتصادي به صرفه نيست.
او در بخش ديگري از سخنانش مي گويد: در حال حاضر 
هزاران روستا در ايران وجود دارد كه به دليل جمعيت كم 
دولت نمي تواند بودجه خدمات رفاهي به ايشان اختصاص 
دهد.از طرف ديگر اين مهاجرت ها بيشتر از ميان جوانان 
به س��مت مناطق ش��هري صورت مي گيردكه موجب 
كم جمعيتي خطرناك مي شود زيرا بيشتر جوانان و نيروي 
فعال كه در سن كار هستند، به مناطق مركزي مي آيند كه 
موجب مي شود مناطق پيراموني و شهرستان ها نيروي 

جوان خود را از دست بدهند كه باعث مي شود تركيب سني 
و جنسي شهرها و روستاهاي پيراموني به هم بريزد. در واقع 
سيستم مهاجرت به كالنشهرها پديده خطرناكي است كه 
بيشتر مهاجرت ها از طرف كشورهاي اطراف به ايران صورت 
مي گيرد. متاسفانه مهاجرت از اطراف براي ايران از لحاظ 
فرهنگي و اجتماعي و امنيتي مشكل زاست. هرچه نسبت 
مهاجرت جمعيت خارجي باالتر برود، اينها به گروه هاي 
مسلط اجتماعي تبديل مي ش��وند كه بعدها ادعاي حق 
مي كنند و به دنبال حقوق هستند و به تدريج اين افزايش 
آمار مهاجرين تركيب نژادي، فرهنگي، قومي كشورها را 
به هم مي ريزد كه تحت عنوان انتقال سوم جمعيتي ناميده 
مي شود.  عاطفه خاني مي افزايد: جمعيت مساله اي نيست 
كه بتوان به طور موقت به آن نگاه كرد بلكه بايد به صورت يك 
سيستم به جمعيت نگاه كنيم، يك ساختاري كه يك فرد 
خود سمبل يك جمعيت حساب مي شود.همانطور كه ما 
براي دوران كودكي، نوجواني، جواني و سالخوردگي يك فرد 
بايد برنامه داشته باشيم، بايد براي يك جمعيت بزرگ هم 
برنامه ريزي بلندمدت داشته باشيم و بدانيم كمبود جمعيت 

موجبات از بين رفتن نسل و تمدن را فراهم مي كند.

  حركت به سمت رشد منفي جمعيت
به گفته او از ديگر مواردخطرات كم جمعيتي است به طور 
متوسط، هر ۱۰ زوج در ايران بايد ۱۸ فرزند داشته باشند، 
اين موضوع بدان معناست كه هر يك از زوجين، يك تا 
۲ فرزند دارند. طبق آمار اگر زوج ها به طور متوس��ط ۲، 
۱ فرزند داشته باش��ند و فرزندان جايگزين آنها شوند، 
جمعيت ثابت مي ماند؛ اين ۰، ۱ نيز به دليل احتمال فوت 
فرزندان لحاظ شده است؛ حال اگر تعداد فرزندان والدين 
كمتر از اين مقدار باشد، جمعيت جايگزين نمي شود. 
متاسفانه اين روزها صحبت از منفي شدن نرخ جمعيت 
در كشور است. اين مساله در كالنشهرها بيشتر به چشم 
مي خورد، اگر چنين اتفاقي تداوم داشته باشد با مشكالت 

عمده اقتصادي و اجتماعي مواجه خواهيم شد. 

  پير شدن جمعيت
خان��ي مي افزاي��د: پي��ر ش��دن جمعي��ت از ديگر 
مواردخط��رات كم جمعيتي اس��ت. در حال حاضر 

نزديك ب��ه ۱۰ درصد جمعيت ايران را س��المندان 
تشكيل مي دهند. اين آمار در چهار دهه آينده تقريبا 
دو برابر خواهد ش��د. به طوري كه در سال ۱۴۲۹ به 
ازاي هر چهار نفر ايراني، يك نفر س��المند خواهيم 
داشت. حال ممكن است بپرسيد اين موضوع داراي 
چه مخاطراتي است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد 
به مثال ژاپن اشاره كرد.شمار سالمندان در ژاپن در 
سال هاي اخير افزايش يافته است، به نحوي كه شمار 
سالمندان باالي ۶۷ سال، ۳۶ درصد از جمعيت ژاپن 
را تشكيل دهند. در حال حاضر ژاپن از سوي سازمان 
بهداشت جهاني در صدر جدول نرخ طول عمر جهان 
قرار دارد. اين موضوع س��بب كاهش شمار جمعيت 
كارگري در ژاپن كه دومي��ن اقتصاد بزرگ جهان را 
تشكيل مي دهد، شده است. افزايش شمار سالمندان 
و كمبود نيروي كار در ژاپن نگهداري افراد مسن را نيز 

با مشكل روبه رو كرده است.

  آمار و ارقام چه مي گويند
بر اساس پژوهش ها، در سال ۱۴۰۰ نيمي از جمعيت 
كشور زير ۳۳ سال و بقيه باالي اين سن قرار دارند؛ كشور 
در سال ۱۳۸۵ وارد دوره ميانسالي شد و در سال ۱۴۱۵ 

از آن خارج مي شود و در س��ال ۱۴۲۰ به دوره كهولت 
خود وارد خواهد شد! مطالعه روند تغييرات شاخص هاي 
ميانه سني، درصد كهنس��الي و نسبت كهنساالن به 
كمساالن در جمعيت نشان مي دهد كه ميانه سني در 
س��ال ۱۳۳۵ رقمي در حدود ۲۱.۶ سال بوده است كه 
كمي كاهش يافته و در سال ۱۳۴۵ با افزايش مواليد در 
كش��ور و افزايش اميد به زندگي بدو تولد به رقم ۱۸.۶ 
كاهش يافته اس��ت و از اين زمان به بعد تا سال ۱۳۷۵ 
همچنان زير ۲۰ سال باقي مانده است. در سال ۱۳۸۰ 
ميانه س��ني پس از ۳۵ سال به ۲۰.۸ سال مي رسد و از 
اين سال به بعد روند افزايشي خود را طي مي كند و در 
سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ سال و در سال ۱۴۳۰ به رقمي 
در حدود ۴۷ سال مي رسد؛ اين ارقام نشان مي دهد كه 
در سال ۱۳۴۵ نيمي از جمعيت كشورمان كمتر از ۱۸ 
سال و نيمي ديگر بيش از ۱۸ س��ال سن داشته اند اما 
در سال ۱۳۸۰ نيمي از جمعيت كمتر از ۲۰.۸ و نيمي 
ديگر بيشتر از ۲۰.۸ سال سن داشته اند. در سال ۱۴۰۰ 
نيز نيمي از جمعيت زير ۳۳ سال و بقيه باالي اين سن 
قرار دارند كه در سال ۱۴۳۰ سني كه جمعيت كشور را 
به دو نيم تقسيم مي كند )ميانه سني( به رقم ۴۷ سال 
مي رسد؛ درصد كهنس��الي در جمعيت از سال ۱۳۸۵ 

روند افزايشي به خود گرفته است و در سال ۱۴۰۰ به ۶.۷ 
درصد و ۳۰ سال پس از آن يعني در سال ۱۴۳۰ به ۲۳.۵ 
درصد مي رسد همچنين در حالي كه نسبت كهنسالي 
به كمساالن شاخص بين س��ال هاي ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۰ 
همواره بين ۷ تا ۱۳ درصد نوس��ان مي كند، در س��ال 
۱۳۸۵ به ۲۰ درصد رسيده است و روند افزايشي خود را 
به سرعت ادامه مي دهد و در فاصله سال هاي ۱۴۲۰�� 
۱۴۱۵ از رقم ۱۰۰درصد عبور مي كند و در سال ۱۴۲۰ 
به ۱۱۰ درصد مي رسد. اين شاخص در سال ۱۴۳۰ بر 
اساس پيش بيني هاي حد متوسط سازمان ملل متحد 
به ۱۷۰ درصد خواهد رسيد كه بيانگر آن است كه به ازاي 
هر ۱۰۰ نفر زير ۱۵س��اله در جمعيت، ۱۷۰ نفر باالي 
۶۵ساله در جمعيت خواهيم داشت.در مجموع، جمعيت 
كشورمان حداقل تا سال ۱۳۷۵ ساختاري جوان اما رو به 
ميانسالي داشته كه در سال ۱۳۸۵ وارد دوره ميانسالي 
ش��ده است و در س��ال ۱۴۱۵ از آن خارج مي شود و در 
سال ۱۴۲۰ به دوره كهولت خود وارد خواهد شد؛ اين 
تحّوالت و پويايي ها در ساختار سني جمعيت در صورت 
عدم برنامه ريزي مناسب مي تواند به آسيبي براي چرخه 
زندگي اقتصادي و جريان هاي ثروت ميان نس��لي و در 

نهايت عدم توسعه اقتصادي و رفاهي كشور بدل شود.

گزارش

بررسي وضعيت افزايش جمعيت به بهانه پرداخت ماهيانه 5۰۰ هزار تومان از سوي بهزيستي

به جاي وضع قانون نياز به ترميم زيرساخت ها داريم

رويداد

مهم ترين تخلف در حوزه آزمايشگاه ها بعد از دوران 
كرونا، فروش تست منفي براي برخي افراد از جمله 
مس��افران پروازها بوده اس��ت. مديركل آزمايشگاه 
مرجع سالمت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي با بيان مطلب فوق گفت: از زمان ش��روع 
اپيدمي كرونا در كش��ور آزمايشگاه هاي تشخيص 
طبي در بخش دولتي و خصوصي كار بزرگي انجام 
دادند، تاكنون حدود ۱۵ ميليون تست كرونا انجام 
داده اند و جاي قدرداني دارد. مهم ترين شكايتي كه از 
اين مجموعه مطرح شده از طرف خود مسووالن فني 
آزمايشگاه ها بوده مبني بر اينكه برخي از كاركنان 
آنها جواب تس��ت منفي فروخته اند و اين كاركنان 
را اخراج كرده اند. سيامك سميعي روز يكشنبه در 
نشست خبري آنالين از وزارت بهداشت افزود: گاهي 
در برخي ش��بكه هاي اجتماعي مانند اينستاگرام 
افرادي تبليغ مي كنند كه تست منفي يا مثبت كرونا 
مي فروشند اما مسووالن فني آزمايشگاه ها خودشان 
با اين مسائل برخورد كرده اند زيرا نمي خواهند اعتبار 

آزمايشگاه آنها زير سوال برود.
او اظهار داش��ت: مهم ترين جايي كه افراد به دنبال 
جواب تست منفي هستند براي مسافران پروازها به 
خصوص پروازهاي خارجي است. براي شركت هاي 
هواپيمايي مهم اين نيست كه جواب تست درست 
باشد. مهم اين اس��ت كه جواب تست مسافر منفي 
باش��د و با توجه به اينكه افراد هزينه زيادي را براي 
پروازه��اي خارجي پرداخت مي كنن��د اگر يكي از 
همراهان آنها تست مثبت داشته باشد، تكليف آنها 
هم نامعلوم مي شود بنابراين به دنبال خريد جواب 

تست منفي هستند.
سميعي ادامه داد: نظارت و مديريت اين مساله براي 
وزارت بهداشت سخت اس��ت. اگر در موارد جواب 
تست اشكال داشته باشد با تكرار آزمايش مي توان 

مش��كل را حل كرد اما چون براي مسافران پروازها 
زمان زيادي نداريم. رفع اين چالش مشكل است. يك 
نمونه آن سفر تيم فوتبال بود. هر جايي كه منافعي 
در داشتن تس��ت مثبت يا منفي كرونا باشد امكان 
اين نوع تخلفات وجود دارد. متاسفانه در اين حوزه 

خيلي موفق نبوديم.
مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي درباره هزينه تست كرونا در 
بخش دولتي و خصوصي گفت: هزينه تست كرونا در 
بخش دولتي ۲۵۰ هزار تومان و در بخش خصوصي 
۳۵۰ هزار تومان اس��ت. البته وزير بهداشت دستور 
داده براي موارد و افراد مشكوكي كه از سيستم وزارت 
بهداشت به آزمايشگاه هاي دولتي ارجاع مي شوند، 
هزينه تست گرفته نش��ود و آزمايشگاه هاي وزارت 

بهداشت بر اساس دستور وزير عمل مي كنند.

  تست سريع كرونا فعال 
در داروخانه ها توزيع نمي شود

مدير كل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
درباره امكان توزيع و فروش تس��ت هاي س��ريع در 
داروخانه ها توضيح داد: در اين مورد چند چالش وجود 
دارد. اول اينكه نمونه گرفتن ب��راي افراد عادي كار 
سختي است زيرا سواپ نمونه گيري بايد به مدت ۵ 
تا ۱۰ ثانيه با قسمت انتهايي بيني نزديك حلق تماس 
داشته باشد تا به ترشحات آغشته شود و البته در مورد 
تست سريع بايد ميزان درگيري ويروس بيشتر باشد 

تا نتيجه دقيق باشد.
او گفت: اگر اين مسائل رعايت شود بعد از ۲۰ دقيقه با 
روشن شدن قسمت قرمز كيت نتيجه معلوم مي شود 
اما مساله ديگر اين است كه اگر فردي متوجه بيماري 
خود شد با نتيجه تست چه كار مي كند بنابراين فعال 
توزيع اين كيت ها در داروخانه ها در دستور كار نيست 

زيرا مطمئن نيستيم كه هزينه آن بر دوش مردم به 
نفع آنها باشد. فعال از كيت هاي تشخيص سريع در 
مراكز بهداشتي درماني استفاده مي شود و ورود اين 
تست ها باعث شد ميزان تست هاي روزانه كرونا در 
كشور حدود ۶۰ درصد بيشتر شود كه كمك بزرگي 

براي گسترش آزمايش كرونا در كشور بود.
سميعي ادامه داد: ظرفيت تست كرونا در كشور در 
ماه هاي گذش��ته بيش از دوبرابر افزايش يافته و از 
روزانه ۲۵ هزار تس��ت به بيش از ۵۸ هزار تست در 
روز رس��يده ايم. ظرفيت و زيرساخت هاي مناسبي 
ايجاد شده و امكان توسعه آن نيز وجود دارد. البته اين 
پيشرفت همزمان با تحريم و جنگ اقتصادي انجام 

شده كه ماه هاست درگير آن هستيم.
او افزود: در اين مدت كيت هاي تشخيص مولكولي و 
تشخيص سريع در كشور توليد شد. كيفيت كيت ها 
بهتر شده است و با استفاده از همين كيت هاي توليد 
داخل بود كه در طرح بهداش��تي ش��هيد سليماني 
توانستيم به ميزان زيادي تست هاي تشخيصي را در 
منزل افراد انجام دهيم و افراد مرتبط با بيماران را تا 
۱۰ نفر به ازاي هر فرد مبتال رديابي و رهگيري كنيم.
مديركل آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت 
درباره تش��خيص ويروس هاي جهش يافته گفت: 
هم اكنون در سه آزمايشگاه كشور از جمله انستيتو 
پاستور اين كار انجام مي ش��ود. انجام اين آزمايش 
در نتيجه تس��ت و بيماري افراد تاثي��ري ندارد اما 
در ش��ناخت وضعيت اپيدمي در كشور مهم است. 
او گفت: مس��اله بسيار مهم ديگر اين است كه هنوز 
 نمي دانيم واكس��ن كرون��ا در م��ورد ويروس هاي 
جهش يافته چه اثري دارد و اگر مش��خص شود كه 
واكسن ها در مقابل ويروس هاي جهش يافته عملكرد 
مطمئن ندارند بايد براي مديريت كرونا با توجه به اين 

مساله برنامه ريزي كنيم. 

فروش تست منفي براي مسافران پروازها
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