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يادداشت- 1

خطر تفكرات افراطي در اقتصاد
انسان مدرن از عصر روشنگري 
به اين نتيجه مش��خص دست 
پيدا كرد كه براي رشد مستمر 
و پيشرفت بايد به رويكردهاي 
علم��ي، تخصص��ي و عين��ي 
اطمينان و از آنها براي دستيابي 
به توسعه پايدار استفاده كند. 
به عبارت روشن تر جوامعي كه 
روياي توسعه را پيش رو داشتند از آن زمان متوجه شدند كه 
بايد از دانش رسوب كرده بشري در حوزه هاي مختلف علمي 
و تخصصي استفاده كنند و از طريق افزودن بر دامنه هاي 
علم و دانش شرايط مناسب تري براي زيست انساني فراهم 
كنند. مبتني بر اين رويكردهاي تازه، دانش اقتصادي نيز 
به عنوان يكي از حوزه هاي اصلي علم، آموزه هاي قبلي را 
از طريق تجربه و تحقيق گس��ترش داد و الگوهاي نويني 
براي بهبود زندگي مادي و رفاهي انس��ان ارائه كرد. عصر 
صنعتي شدن، دوران مدرن و هنگامه تكنولوژي، برآمده 
از تفكراتي نويني بود كه در عصر روشنگري ايجاد شدند. 
بسياري از كشورها در اين مسير از آموزه هاي نوين علمي 
بهره بردند و دانشگاه هاي علوم اقتصادي )و ساير علوم( در 
كشورهاي مختلف به محلي براي بحث، تبادل نظر و پژوهش 
در خصوص چگونگي برنامه ريزي هاي كالن براي بهبود 
شرايط اقتصادي، مقابله با فقر، راه هاي مهار تورم، كارآفريني، 

راهكارهاي رشد توليد و... تبديل شدند. 
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يادداشت-6

مسيرهاي توسعه بازار سرمايه

كابينه اي براي تمام فصول

اقدام كردن در عين ترسيدنبازنده اصلي طرح صيانت 

روز خبرنگار براي ما  مبارك نيست

پايداري، اس��تحكام و ثبات در 
بازار سرمايه و همچنين بازگشت 
اعتماد عموم به بورس از مسير 
تبليغات رواني مسير نمي شود. 
اينكه دولتمردان و مس��ووالن 
به مسائل ظاهر بپردازند باعث 
بازگش��ت اعتم��اد عموم��ي 
نمي ش��ود. در مقابل پرداختن 
به مطالب اساس��ي كه به اصالح اقتصاد منجر مي ش��ود 
درنهايت به بازار سرمايه نيز ثبات مي بخشد. اولين اقدامي 
كه دولت جديد بايد انجام دهد توجه ويژه به اجراي اصل 
۴۴، كوچ��ك كردن بدنه دول��ت و واگذاري تصدي گري 
به بخش خصوصي است چراكه تقويت بخش خصوصي 
به طور طبع نهاد بازار س��رمايه را توسعه مي دهد. دومين 
اقدامي كه دولت سيزدهم براي اولويت يافتن بازار سرمايه 
بايد انجام دهد تمكين به استقالل بورس و بانك مركزي 
است. دولت بايد الزامات استقالل اين نهادها را به ترتيب 
فراهم كند كه در جايگاه اصلي خود به ايفاي نقش بپردازند 
نه اينكه به تأمين كننده سرمايه در گردش و هزينه هاي 
جاري دولت تبديل ش��وند. متأس��فانه آنچه در سال ۹۹ 
مشاهده شد استفاده بيش ازحد دولت از چاپ اوراق به عنوان 
راه حل موقت براي حل مشكل كسري بودجه بود. قوانين 
بازار سرمايه بايد متضمن منافع بنگاه ها باشد به صورتي كه 
بازار سرمايه تأمين كننده نقدينگي بخش خصوصي باشد. 
دولت هاي ايران معمواًل درگير مسائلي مانند عدم فروش 
نفت هستند كه منجر به بي انضباطي مالي مي شود بنابراين 
سعي مي كنند با انتشار اوراق درآمدهاي كوتاه مدتي فراهم 
كنند. در اين ش��رايط يكي وظايف ذاتي بازار سرمايه كه 
تأمين نقدينگي بنگاه هاس��ت فراموش مي شود. تأمين 
نقدينگي از بازار سرمايه يكي از اصول و مباني اصلي است 
كه تحقق آن نيازمند اصالح س��اختاري رويكرد دولت به 
بازار سرمايه است. در اين صورت است كه اعتماد عمومي 
هم به بازار برمي گردد و زمينه مناسبي براي تأمين مالي 
بنگاه هاي اقتصادي فراهم مي شود. دولت با اصالح قوانين 
و انتخاب مديران متخصص در شوراي عالي بورس و ساير 
مراكز تصميم سازي مي تواند نگرش خود به بازار را نشان 
دهد. درصورتي  كه مخاطبان بازار سرمايه در حوزه هاي 
تصميم سازي بهبود امور را مشاهده كنند اعتماد بيشتري 
به بازار خواهند كرد چون مي دانند سازمان بورس حامي 
منافع آنهاست. اين مسيرها به صورت كلي قابل پيگيري 
است اما در سطوح جاري دولت نيز اقداماتي مانند حذف 
قيمت گذاري دس��توري، حذف محدوده نوسان قيمت 
سهام نيز تأثيرگذار است. اگر اين موارد در دولت سيزدهم 
اصالح ش��ود، حتي باوجود ناماليمات اقتصادي و قطع 
تعامالت بين المللي براي بازار سرمايه مفيد خواهد بود. 
منشأ كسري بودجه، كاهش درآمد دولت است. بنابراين 
دولت براي حل اين مشكل اولين فكري كه مي كند فروش 
اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول و استقراض است. 
بنابراين موضوع اصلي اين است كه دولت انضباط مالي را 
فراموش نكند.   ادامه در صفحه 2

كابين��ه مطل��وب از ديدگاه 
اقتصاددانان چه ويژگي هايي 
دارد؟ اين پرسش��ي است كه 
اين روزها در سطح رسانه هاي 
گروهي و محاف��ل اقتصادي 
در خصوص آن بحث و تبادل 
نظرهاي گس��ترده اي صورت 
مي گي��رد. به ط��ور كلي تيم 
اقتصادي دولت س��يزدهم )و اساس��ا ه��ر دولتي( بايد 
ديدگاه هاي روشن و شناخته شده اي بين اقتصاددانان 
كشور داشته باشند. اهل مشورت و تدبير باشند و فقط به 
علم و دانش متوسل شوند. واقع آن است كه اقتصاد ايران 
فرصتي براي آزمون و خطا ندارد و ديگر نمي توان اقتصاد 
كشور را به مختصاتي براي آموزش، خطا و آزمايش بدل 
كرد. تيم اقتصادي به دور از مرزبندي هاي سياسي و به دور 
از زد و بند هاي گروهي و باندي بايد بسته شود. مهره هاي 
نهادهاي قدرت يا نفوذي آنها نباشند و ردپايي در روابط 
ناصواب و تامين كننده منافع گروه خاص نباشند. انتظار 
مي رود دولتي كه شعار اصلي آن مبارزه سرسخت با فساد 
است بتواند حاكميت قانون را نهادينه كند و هوشيار باشد 
كه در تله اهداف گروه هاي خاص گرفتار نشود. دولت بايد 
بتواند هر كجا ريشه منافع گروه خاص يا قدرت خاصي 
وجود دارد برچيند و در دام و فشار آنها نيفتد. متاسفانه 
آنچه تاكنون در مورد تيم اقتصادي دولت و تركيب كابينه 
سيزدهم توسط رسانه ها گمانه زني شده است مورد تاييد 
اقتصاددانان )به معناي واقعي كلمه( مستقل نبوده است. 
به نظر مي رسد فش��ار هاي زيادي براي انتخاب برخي 
مهره ها وجود دارد كه بتوانند سياست هايي كه مد نظر 
برخي افراد و جريانات خاص است را پيش ببرد. بايد توجه 
داشت كه نمي توان مجددا اقتصاد آسيب ديده و سرشار 
از مشكل را به كساني كه كارنامه ضعيف اقتصادي دارند 
و توانايي هدايت سكان اقتصاد و معيشت كشور به سمت 
بهبود مستمر شاخص ها را ندارند سپرد. همچنين اين 
تيم، نبايد ردپايي از منافع گروه خاص داش��ته باشند يا 
مهره اي براي اجراي سياست هاي تحميلي به دولت باشند 
يا نماينده گروه سياسي خاص باشند. امروز هوشياري 
بيش از پيش الزم اس��ت. مهم ترين خطري كه اقتصاد 
ايران را تهديد مي كند ديدگاهي به اصطالح كارشناسي 
اقتصادي است كه دنبال آزاد سازي كامل قيمت سوخت 
و انرژي اس��ت و وانمود مي كنند كه با پرداخت نقدي به 
خانوارها هيچ تورمي شكل نخواهد گرفت. اين ديدگاه كه 
معلوم نيست دنبال منافع براي كدام گروه خاص است و 
به كجاها وصل است، سياستمداران را قانع مي كنند كه 
با آزاد سازي قيمت سوخت، منابع زيادي تامين مي شود 
و مي توان آن را به خانوارها پرداخت كرد و حمايت آنها را 
براي اجراي برنامه جلب كرد. غافل از آنكه در ساختار فعلي 
بازار دارايي ها، شبكه توزيع، نظام بانكي، نظام واسطه گري 
و اقتصاد سرشار از انحصار به صورت جزيره اي نمي توان 
يك اصالح را انجام داد و ش��رايطي ايجاد كرد كه ديگر 
انحصارگران همچنان جوالن دهند و ساختار رقابتي 
حكمفرما نباش��د. در نظام بانكي كه به راحتي نظارت 
دقيقي بر خلق پول بانك ها نيست، قدرت هايي كه به 
آنها وصل هس��تند خود به چاپ پ��ول و خريد دارايي 
مي پردازند و همين كافي است كه در وضعيت انتظارات 
تورم��ي، از اين بازار آش��وب زده بهره كاف��ي را ببرند و 
تورم خلق كنند. حت��ي اگر خلق پول جديدي صورت 
نگيرد، كافي اس��ت با ايجاد انتظارات تورمي، شبه پول 
به پول تبديل ش��ود و سرعت بيش��تري بگيرد و تورم 
لجام گسيخته را به همراه داشته باشد. نبايد اجازه داد 
فشار اين ديدگاه براي مهره چيني وجود داشته باشد و 
نهايتا نيز به خواسته خود برسند. اين ديدگاه به جد مورد 
تاييد اقتصاددانان مستقل نيست.   ادامه در صفحه 8

ب��ا اج��راي ط��رح »صيانت از 
حق��وق كارب��ران در فض��اي 
مجازي« اولي��ن اتفاقي كه رخ 
خواهد داد اين اس��ت كه چند 
صدهزار كس��ب و كار كوچك 
و مش��اغل خانگي و خردي كه 
در شبكه هاي اجتماعي فعال 
هستند و حيات شان به فضاي 
مجازي وابسته است، در معرض خطر قرار مي گيرند؛ چراكه 
بسته شدن يا محدود شدن اين شبكه هاي اجتماعي، شغل 
و معيشت صاحبان اين كسب و كارها را به مخاطره جدي 
مي اندازد و در اين شرايط سخت اقتصادي موجب تضعيف 
وضعيت اقتصادي و اش��تغال پايدار در كشور مي شود. اما 
نگراني ديگري كه وجود دارد، اين اس��ت كه با تصويب و 
اجرايي ش��دن اين طرح، ش��اهد موج پرشتاب مهاجرت 
نيروهاي جوان، تحصيلك��رده و متخصص خواهيم بود. 
اتفاقي ناخوشايند كه فضاي رقابتي حوزه فناوري را از بين 
مي برد و نتيجه آن نابودي كيفيت محصوالت ايراني است. 
زيرا چنانچه نيروهاي كاربلد و متخصص قادر نباش��ند، 
ايده هايشان را در يك بستر مناسب مجازي عملي كنند، 
قطعا جذب شركت هاي مشابه در سطح بين المللي مي شود.

طبيعتا زماني كه چنين شرايطي به وجود بيايد، كساني كه 
امروز در اين شركت ها كار مي كنند و با دانش و نوآوري هاي 
خود محصوالت را توسعه مي دهند، احساس مي كنند 
كه ديگر در آينده فضاي رقابتي وجود نداشته و شرايط 
انحصاري ب��ه وجود مي آيد و اميد خود را براي كار كردن 
در صنعت ديجيتال از دست مي دهند و به جاي اينكه در 
كشور مشغول ارزش افزايي باشند، به رقباي منطقه اي 
ما مانند »امارات، تركيه و عربستان« مي پيوندند و براي 

آنها كار مي كنند و دانش و مهارت خود را در اختيار آنها 
قرار مي دهند. نمونه اين امر را در صنعت خودروس��ازي 
كشورمان مشاهده مي كنيم كه با ايجاد انحصار و از بين 
بردن فضاي رقابتي، نه تنها كمكي به اين صنعت نكرديم، 
بلكه روز به روز آن را درگير مشكالت عميق تري كرده ايم. 
زيرا وقتي فضاي رقابت از بين برود و فضا بسته شود، قاعدتا 
كيفيت آن طور كه بايد رشد نمي كند و كاربر ديگر حق 
انتخاب ندارد. در نتيجه به جاي اينكه اين صنعت رشد كرده 
و جايگاه خود رادر دنيا پيدا كند، با درهاي بسته و شرايط 
انحصاري روز به روز كيفي��ت آن كاهش مي يابد و دچار 
مشكالت بيشتري مي شود. بنابراين تجربه نشان داده، 
هرجا دولت تصدي گري كرده، كيفيت به طور حتم كاهش 
يافته و بستر فساد و رانت فراهم شده است. نگراني ديگر 
اينكه با محروميت از سرويس هاي خارجي، تاثيرگذاري 
افراد حقوقي و حقيقي در فضاي بين المللي گرفته شده 
و سهولت فروش محصول در پلتفرم هاي خارجي از بين 
مي رود. اين در حالي اس��ت كه ما امروزه بايد بدانيم كه 
مانند گذش��ته مراودات چهره به چهره منجر به فروش 
نمي شود و درصد بزرگي از تجارت بين المللي به واسطه 
پلتفرم هايي همچون آمازون، گوگل، فيسبوك و... انجام 
مي گيرد. موضوع مهم ديگر اينكه در سال هاي آينده روز 
به روز جدال و رقابت هاي منطقه اي از جدال بر سر مسائل 
سنتي تر به سمت فناوري ها مي رود. اينكه متخصصان 
حوزه هوش مصنوعي، تحليل داده و بالك چين كدام كشور 
قوي تر هستند و مي توانند در جدال فناوري سهم بيشتري 
براي كشور و مردم خودشان به ارمغان بياورند. ما با طرح 
صيانت يكي از خدمت هايي كه به رقباي منطقه اي مان 
انجام مي دهيم اين است كه سواره نظام هاي اين جدال را 
ادامه در صفحه 5 دودستي تقديم آنها مي كنيم.   

ي��ك ضرب المثل روس��ي 
مي گويد: »كس��ي كه از باد 
مي لرزد از سايه فرار مي كند.« 
اش��اره اي دال بر اينكه ترس 
چگونه مي تواند روند عادي 
تفكرات فردي را در حوزه هاي 
مختلف دچار اخالل سازد و او 
را به قهقرا بب��رد. ترس يكي 
از قدرتمندترين و ريش��ه دارترين احساسات بشري 
اس��ت كه آثار و نتايج ملموسي بر سرنوشت آدمي در 
ابعاد و زواياي گوناگون اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، 
ارتباطي و... دارد. به  طور كلي ترس مي تواند در شرايط 
مختلف و در بزنگاه هاي گوناگون، واكنش هاي متفاوتي 
را ايجاد كند. تصور كنيد پشت سيستم نشسته ايد و 
مش��غول چك كردن معامالت خود در بازار بورس يا 
ارز ديجيتال و...  هستيد. ناگهان خبري مي رسد و بازار 
افت شديدي را تجربه مي كند. قلب شما خيلي سريع 
مي تپد، ش��ايد با ضرباني بي نظم، تع��داد تنفس تان 
افزايش مي  يابد، ضعف شديدي در عضالت پاهاي تان 
حس مي كنيد. احساس سستي در معده و روده داريد، 
تمركزتان دشوار مي ش��ود، احساس سرگيجه داريد 
و دهان تان خش��ك مي شود و به س��ختي مي توانيد 
راه برويد. ناگهان گويي كل دنيا روي س��رتان خراب 
مي ش��ود. وقتي شما ضرري در بورس مي كنيد ترس 
ناشي از ضرر كردن در شما به وجود مي آيد كه طبيعي 
است. اين ترس مشكلي را نشان مي دهد كه بايد حل 
شود. اما مشكل اينجاست كه اين ترس روز به روز رشد 
مي كند و شما را به س��مت افسردگي مي  برد. كم كم 
منفعل مي شويد و ترِس ش��ما مانع از معامله  كردن 

مجدد شما مي شود و فرصت جبران اشتباهات تان را 
از شما مي گيرد. در واقع ترس مانع يادگيري و بررسي 
اش��تباهات تان در معامله  گري هم مي شود و آرام آرام 
شما را به سمت افسردگي هدايت مي كند. در حوزه هاي 
 اقتصادي، ترس از فعاالن اقتصادي يك موجود منفعل، 
كسل و بي حركت مي  سازد و انگيزه  حركت كردن را 
از آنها مي گيرد و در نهايت آنها را به بي تفاوتي مطلق 
نسبت به اهداف ش��ان مي  كشاند. اما بايد ديد چگونه 
مي توان در برابر اين هيوالي ترس در روح و ذهن مقابله 
كرد؟ پاسخ اين است كه قبل از رسيدن به اين مرحله 
بايد اين فرآيند را يك جايي قطع كنيد. اصوال ترس از 
آينده مي آيد؛ جايي كه دقيقا نمي دانيم چه اتفاقي قرار 
است رخ دهد. گذشته، گذشته است و شايد حسرت به 
همراه داشته باشد و زمان اكنون هم در اختيار ماست و 
تنها آينده است كه ما را مي ترساند. ترس از عدم كنترل 
اوضاع مي آيد جايي كه فك��ر مي كنيم ضرري كه در 
بورس كرده ايم هيچگاه قابل جبران نيست. فراتر از اين 
هم مي رويم و خودمان را مقصر مطلق فرض مي كنيم 
و اين گونه اعتماد به نفس و عزت نفس مان را هم قرباني 
مي كنيم. تمام لحظات ما، صرف ترس از آينده و مرور 
معامالت اشتباه مان مي ش��ود و دوباره حس ترس را 
زنده مي كنيم و اين گونه است كه ترس از معامالت را 
با خود به خانه هم مي آوريم. وارد زندگي شخصي مان 
مي كنيم و اعض��اي خانواده را ه��م درگير اين ترس 
مي كنيم. تعطيالت مان را با اين حس خراب مي كنيم 
و تمام جنبه هاي زندگي شخصيت مان هم درگير ترس 
و افسردگي و نااميدي مي شود. بايد چه اقداماتي بعد از 
ضرر در بورس و ترس از معامالت بايد در پيش گرفته 
شوند؟   ادامه در صفحه 8

روز خبرنگار هم آمد و رفت، مثل 
هر سال مثل هميشه كه انگار 
قرار نيست هيچ اتفاقي بيفتد، 
همين كه خودمان به خودمان 
تبريك بگوييم و لبخندي بزنيم 
و بگذريم، كافي است. اما مگر 
روزي كه يكي از همكارانمان به 
دست طالبان كشته شد، تبريك 
گفتن هم دارد؟ نمي دانم چه كسي و چرا تصميم گرفت كه 
اين روز را روز خبرنگار بنامد و بعد هم هر سال با برگزاري يك 
برنامه نمادين كه خدا رو شكر دو سال است به خاطر كرونا 

تعطيل شده دستي براي خبرنگاران بزند و ...
اما باور كنيد روز خبرنگار اصال روز مباركي نيست. چون ما را 
ياد دوستاني مي اندازد كه از دست داده ايم. ياد آنها كه فداي 
بي كفايتي و بي تدبيري مسووالني شدند كه حتي روش 
نشستن هم بلد نيس��تند چه برسد به اينكه بخواهند ياد 

بگيرند چطور با يك خبرنگار برخورد كنند. ما را ياد دوستاني 
مي اندازد كه براي ديدن يك مانور نظامي دعوت شدند و قبل 
از اينكه از مهرآباد خارج شوند در اكباتان فرود آمدند و براي 
هميشه خاموش شدند.  روز خبرنگار براي هيچ كدام از ما 
كه تمام عمر و جواني مان را گذاشتيم تا از حق و حقيقت 
دفاع كنيم و سر آخر به جرم سياه نمايي متهم شديم اصال 

مبارك نيست. 
روز خبرنگار ما را به ياد دوستاني مي اندازد كه واقعيت محيط 
زيست كش��ور را فرياد زدند، بي آبي خوزستان و خشكي 
زاينده رود، از بين رفتن دشت ها و سفره آب هاي زير زميني، 
منقرض شدن گونه هاي نادر حيواني و البته به يغما رفتن 

طبيعت با نام كوه خواري و جنگل خواري، اما ...
روز خبرنگار چطور مي تواند براي ما كه اين روزها هر چه 
مي نويسيم بوي مرگ و مي دهد مبارك باشد؟ وقتي هر 
روز مجبوري��م آمار خانواده هاي عزاداري را كه زير س��ايه 
بي تدبيري و بي توجهي مسووالن وزارت بهداشت و درمان 

عزيزانشان را به خاك مي سپارند چطور مي توانيم اين روز را 
مبارك بدانيم و به هم تبريك بگوييم.

اين روزها شهر بوي مرگ مي دهد. آن وزيري كه مي خواست 
ركورد توليد واكسن در دنيا را بشكند حاال ركورد مرگ و ابتال 
به كرونا را شكسته. آن مسوولي كه منتقدانش را »پفيوز« 
خطاب مي كرد حاال ديگ��ر حرفي براي گفتن ندارد. تاب 
آوري اين مردم همچنان ادام��ه دارد و ما خبرنگاران هم 
جزوي از همين مردم هستيم. اما گفتن و نوشتن از واقعيت 
هم براي ما مثل قسمي است كه پزشكان وقتي مي خواهند 

به كار طبابت بپردازند مي خورند. 
ما هيچ وقت فراموش نمي كنيم كه دوستانمان چطور قرباني 
ندانم كاري هاي سازمان محيط زيست شدند، ما هيچ وقت 
مهشاد كريمي و ريحانه ياسيني را فراموش نمي كنيم. ما 
هيچ وقت يادمان نمي رود كه دوستان محيط زيستي مان 
چطور با دس��ت خالي به جدال با آتش رفتند و جان خود 
را براي خاموش كردن آتش جنگل هاي زاگرس به خطر 

انداختند و حاال هواپيماي آب پاش ارتش براي خاموش 
كردن آتش جنگل هاي تركيه به پرواز در مي آيد و حتي هيچ 
هلي كوپتري هم براي خاموش كردن آتش زاگرس فرستاده 
نمي شود. ما خبرنگارها شايد در نگاه بسياري از مسووالن 
موجودات مزاحمي به نظر بياييم و تنها هنري هم كه 
داريم سياه نمايي باشد، اما واقعيت زندگي ما اين است، ما 
از مردم مي گوييم، از دغدغه هاي آنها، از آنچه بايد داشته 
باشند و ندارند. ما از حقوق حقه مردم دفاع مي كنيم، ما 
وظيفه مان اطالع رساني و رونمايي از واقعيت هاي جامعه 
است. اگر گاهي وقت ها اين واقعيت ها به نظر مسووالن 
سياه مي آيد، پس حتما يك جاي كار مي لنگد، اين ما 
نيستيم كه س��ياه نمايي مي كنيم، اين شما مسووالن 
هس��تيد كه كم كاري مي كنيد، كه اشتباه مي كنيد، 
اما هيچ وقت نمي خواهي��د در برابر مردم به خاطر اين 
اشتباهات عذرخواهي كنيد، يا حتي استعفا دهيد. ما 

خبرنگارها هيچ وقت روزمان مبارك نبوده و نيست.
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رعاي��ت حداكث��ري پروتكل ه��اي بهداش��تي از 
ضرورت هايي است كه عاشقان اهل بيت)ع( و مسووالن 
هيات هاي عزاداري بايد به آن توجه ويژه داشته باشند. 
سيدابراهيم رييس��ي عصر روز يكش��نبه در جلسه 
هيات دولت با اشاره به فرارس��يدن ماه محرم گفت: 
عزاداري ه��اي ماه محرم با فرهنگ ديني و ملي مردم 
عجين ش��ده و عالقه عميق مردم كش��ورمان به امام 
حسين)ع( و ياران شهيدش از جلوه هاي بسيار زيباي 

ارادت ايرانيان به خاندان عصمت و طهارت)ع( است.
رييس��ي با بيان اينكه ان��س زنان و م��ردان ايراني با 
عزاداري هاي ايام محرم روحيه خودباوري و ايثار را در 
كشور تقويت كرده و به پيشرفت حل و فصل مسائل 
كش��ور كمك مي كند، افزود: اگرچه ذكر مناقب اهل 
بيت )ع( در ايام مح��رم بركات زيادي دارد اما با توجه 
به شرايط س��خت كرونايي كشور، رعايت حداكثري 
پروتكل هاي بهداشتي از ضرورت هايي است كه عاشقان 
اهل بيت)ع( و مسووالن هيات هاي عزاداري بايد به آن 

توجه ويژه داشته باشند.
رييس جمهوري با تاكيد ب��ر اينكه حفظ جاِن مردم، 
اولويت اول اس��ت، اظهار داشت: متوليان ورزشگاه ها 
و اماكن غيرمس��قف، با هيات هاي ع��زاداري نهايت 
همكاري و همراهي را داش��ته باشند تا بتوانيم هم به 
عزاداري هاي محرم بپردازيم و هم اصول بهداشتي را 
به طور كامل رعايت كنيم تا كشور از اين شرايط سخت 
به س��المت عبور كند.رييس��ي در ادامه سخنانش با 
تاكيد بر اينكه بايد مراقبت كنيم در فصل جابه جايي 
دول��ت در اثر ايجاد وقفه در كارها و يا به تاخير افتادن 
تصميمات ضروري هيچ حقي از مردم و حكومت ضايع 
نشود، تصريح كرد: ضرورت دارد نهايت دقت به عمل 
آيد تا در مقطع جابه جايي دولت هيچ اقدامي به ويژه 
نظارت بر بازار و تامين نيازمندي هاي مردم با سستي 
مواجه نشود.رييسي در بخش ديگري از سخنانش با 
گراميداشت ياد شهيد صارمي و تبريك روز خبرنگار 
خاطرنشان كرد: خبرنگاران پل ارتباطي دولت و مردم 
هستند كه دغدغه هاي مردم را به مسوولين و ديدگاه 
مس��ووالن را به مردم منتقل مي كنند و صميمانه از 
تالش همه اصحاب رسانه كه صادقانه اخبار را به مردم 

مي رسانند، تشكر مي كنم.
رييس جمه��وري ادامه داد: حمايت ه��اي حقوقي و 
قضايي از اصحاب رس��انه يكي از ضرورياتي است كه 
نبايد در لفظ و سخن باقي بماند. لذا از وزير دادگستري 
و ديگر مس��وولين مربوطه مي خواهم اگر ش��كايتي 
از جانب ش��خصيت حقوقي دول��ت عليه خبرنگاري 
مطرح اس��ت، چنانچه شكايت ش��خصي و احتمال 
تضييع حقوق بيت المال در آن مطرح نباشد، همه اين 
شكايات بخشيده شود. رييسي همچنين در واكنش 
به اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه، به موضوع 
بودجه ريزي عملياتي اشاره كرد و گفت: بودجه ريزي 
عملياتي يكي از آرزوهاي س��اليان دور كش��ور است. 
قاعده صحيح بودجه ريزي نيز اين اس��ت كه بودجه 
نه بر اس��اس چانه زني و بر اساس افزايش هاي از قبل 
تعيين ش��ده بلكه مطابق ب��ا فعاليت هاي عملياتي و 
ميزان تحقق اهداف و پروژه ها تخصيص يابد.رييسي 
تاكيد كرد: نكته مهم در بودجه ريزي عملياتي قابليت 
رصد و نظارت هزينه كرد بودجه اس��ت و اميدواريم با 
اقداماتي كه در دولت گذشته در اين زمينه آغاز شده 
بتوانيم اين هدف را محقق كنيم كه بسيار در شفاف 
شدن بودجه، صرفه جويي و كاهش هزينه تمام شده 
پروژه ها موث��ر خواهد بود.رييس جمهوري در ابتداي 
سخنان خود ضمن تشكر از زحمات اعضاي دولت به 
ويژه آقايان جهانگي��ري و واعظي، براي آقايان مخبر 
و اسماعيلي در مس��ووليت هاي جديدشان در دولت 

آرزوي موفقيت كرد.

ضرورت�ي  عموم�ي  واكسيناس�يون   
اجتناب ناپذير و از اولويت هاي دولت است

رييس جمه��ورروز گذش��ته با حض��ور در يك مركز 
درماني، اولين دز واكسن ايراني كرونا را دريافت كرد.

رييسي پس از دريافت واكسن بركت، در گفت وگويي 
كوتاه با تش��كر از تالش مجاهدانه كادر درمان براي 
صيانت از جان مردم، گفت: از همه دست اندركاران 
تولي��د واكس��ن در كش��ور مي خواهم ك��ه نهايت 

تالش ش��ان را براي تس��ريع در توليد واكسن به كار 
بگيرند.

وي افزود: در جلس��ه س��تاد ملي مقابله ب��ا كرونا به 
مس��ووالن مربوطه تاكيد كرده ام و اينج��ا نيز تكرار 
مي كنم كه هم��ه توان خود را براي واكسيناس��يون 
عمومي قبل از رس��يدن فصل س��رما به كار بگيرند.

رييسي ادامه داد: واكسيناس��يون عمومي ضرورتي 
اجتناب ناپذير و از اولويت هاي دولت اس��ت تا بتوانيم 
مقاوم��ت عموم��ي م��ردم را در برابر اي��ن ويروس و 

جهش هاي احتمالي كه دارد، باال ببريم.
رييس جمهور اظهار داش��ت: هر مي��زان كه امكان 
اس��تفاده از واكس��ن داخلي فراهم بود، اس��تفاده 
مي كنيم و به هر مقدار كه كمبود وجود داشت نيز 
بايد از خارج واكس��ن هاي معتبر وارد شود.رييسي 
در ادامه با بيان اينكه متاسفانه گزارش هاي دريافتي 
درباره آمار مبتاليان و قربانيان كرونا، نگران كننده 
است، تصريح كرد: مردم حتما توصيه هاي بهداشتي 
ارايه ش��ده را به طور دقيق رعايت كنند و مسووالن 
مربوطه نيز تالش كنند ت��ا الزامات و زمينه اجراي 
كامل اين دس��تورالعمل ها فراهم ش��ود. واكس��ن 
كروناي بركت محصول تالش محققان و دانشمندان 
جوان كش��ورمان اس��ت كه از مدت��ي پيش مجوز 
مص��رف را با اتكا ب��ه دانش بوم��ي دريافت كرده و 
جمهوري اسالمي ايران با س��اخت اين واكسن به 
يكي از ۶ كشور توليدكننده واكسن كرونا در جهان 

تبديل شده است.

 حاجي دليگاني:  جلسه رأي اعتماد به وزراي 
پيشنهادي ۳۱ مرداد برگزار مي شود

 عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي از برگزاري 
جلسه رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي رييس جمهور، 
در روز ۳۱ مرداد خبر داد.حسينعلي حاجي دليگاني 
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر ديروز اين هيات، 
اظهار داشت: اگر فردا و يا سه شنبه، نامه معرفي وزراي 
پيشنهادي دولت سيزدهم به مجلس ارايه شود، اين 
نامه در جلسه علني روز سه شنبه مجلس اعالم وصول 

خواهد شد.
وي بي��ان ك��رد: به مح��ض اينك��ه ليس��ت وزراي 
پيش��نهادي دولت به مجلس ش��وراي اسالمي ارايه 
شود، كميس��يون هاي تخصصي مجلس هم بررسي 

برنامه هاي آنان را در دستور كار خود قرار مي دهند.
عضو هيات رييسه مجلس با اش��اره به اينكه بررسي 
برنامه هاي وزراي پيش��نهادي دول��ت يك هفته در 
كميسيون هاي تخصصي مجلس طول مي كشد، گفت: 
بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي و انطباق مدارك، 
س��وابق و برنامه هاي آنان با اسناد باالدستي، از جمله 
قانون اساسي و سياست هاي كلي ابالغي مقام معظم 
رهبري از جمله اقداماتي است كه در كميسيون هاي 
مجلس در دس��تور كار نمايندگان قرار مي گيرد و در 
نهايت گزارش بررسي هاي آنان به هيات رييسه مجلس 

ارايه خواهد شد.
حاجي دليگان��ي ادام��ه داد: ب��ر اين اس��اس، اگر 
سه شنبه، ليست وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم 
در جلس��ه علن��ي مجل��س اع��الم وصول ش��ود، 
نمايندگان مجلس از عصر روز سه ش��نبه بررس��ي 
برنامه هاي وزراي پيش��نهادي را در كميسيون ها 
آغ��از مي كنند و مجل��س نيز در روز چهارش��نبه، 
جلس��ه علني نخواهد داش��ت.عضو هيات رييس��ه 
مجل��س بيان كرد: بنابراين، روز ش��نبه، ۳۱ مرداد 
ماه بررسي صالحيت و برنامه هاي وزراي پيشنهادي 
دولت در جلس��ه علني مجلس در دو يا سه شيفت، 

آغاز خواهد شد.
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شهر قندوز افغانستان به دست 
طالبان سقوط كرد

منابع خبري در افغانس��تان اعالم كردند كه شهر 
قندوز پس از درگيري ش��ديد ديروز يكش��نبه به 
دس��ت گروه طالبان سقوط كرد و بازار اين شهر در 

آتش جنگ سوخت. 
به گزارش ايرنا، منابع خبري در افغانستان اعالم 
كردند كه گروه طالبان ديروز يكشنبه شهر قندوز 
مركز اس��تان به همين نام را در شمال افغانستان 
تصرف كردند و ش��هر در يك درگيري شديد بين 
افراد طالبان و نيروهاي دولتي افغانستان در آتش 
جنگ نابود ش��ده اس��ت. ويدئوهاي منتشر شده 
در فضاي مجازي نش��ان مي دهد كه ش��عله هاي 
آتش در فروش��گاه هاي شهر از كنترل خارج شده 
و مردم ش��هر در حال فرار هستند. جنگ در شهر 
س��رپل مركز اين اس��تان نيز ادام��ه دارد و منابع 
خبري گفته اند كه گروه طالب��ان به بخش هايي 
از شهر سرپل وارد ش��ده و درگيري براي كنترل 
اين شهر به  شدت ادامه دارد. خبرگزاري افق نيوز 
افغانستان از استان تخار نيز گزارش كرده است كه 
گروه طالبان زندان مركزي شهر تالقان را تصرف 
كرده و زندانيان اين گروه را آزاد كرده اند. با وجود 
آنكه گزارش هايي توسط وزارت دفاع افغانستان از 
حمالت بمب افكن هاي ب��ي۵۲ امريكا به مواضع 
طالبان تاييد ش��ده است اما پيش��روي اين گروه 
همچنان ادامه دارد. مقامات دولتي افغانس��تان 
تاكنون درباره سقوط شهر قندوز و رسيدن گروه 
طالبان به زندان مركزي ش��هر تالق��ان در مركز 
استان تخار واكنش نشان نداده است، اما طالبان 
پيش از اين ش��هرهاي زرنج در نيمروز و شبرغان 

در جوزجان را نيز تصرف كرده بودند

ضرر فساد در عدليه متوجه كل 
نظام و اسالم است

رييس قوه قضاييه گفت: ضرر و زيان سلب اعتماد 
مردم از عدليه قابل جبران نيست و به همين دليل 
ما بايد تمام ت��وان و تالش خود را صرف كنيم كه 
اعتماد مردم به دستگاه قضايي خدشه دار نشود. 
به گزارش ايسنا به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه، 
همزمان با روز حفاظت و اطالعاِت دس��تگاه قضا، 
غالمحس��ين محس��ني اژه اي در سي و هفتمين 
روز مس��ووليت خود در مركز حفاظت و اطالعات 
كل قوه قضاييه حضور يافت. محس��ني اژه اي در 
اين ديدار كه مديران مركز، روساي كل و مديران 
حفاظت و اطالعات دادگس��تري اس��تان ها نيز 
به صورت ويديوكنفرانسي در آن حضور داشتند، 
ضمن بيان توصيه ها و نكاتي خطاب به مسووالن 
و مديران مركز حفاظت و اطالعات كل قوه قضاييه 
گف��ت: ماموريت هاي مركز حفاظ��ت و اطالعات 
مهم، سنگين و اثرگذار اس��ت و الزم است با يك 
نگاه ويژه به اين مركز نگريسته شود. او مبناي كار 
مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه را طبيب گونه، 
خيرخواهانه، قاطعانه، آگاهانه، عالمانه، بهنگام و 
به روز دانس��ت و در همين زمين��ه تاكيد كرد كه 
اگر هر كدام از اين ويژگي ها وجود نداش��ته باشد، 
هدف صيانت از دستگاه قضايي محقق نخواهد شد.

دولت در سال 99 فقط يك سوم 
ارز 4200 توماني را تامين كرد

يك مقام آگاه در بانك مركزي گفت: در سال گذشته 
دول��ت فقط 4 ميلي��ارد دالر ارز ب��ه بانك مركزي 
فروخت اما بانك مركزي ۱۱ ميليارد دالر ارز براي 
واردات كاالهاي اساسي به نرخ 4۲00 تومان تامين 
كرد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، 
يكي از سياست هايي كه باوجود نقدهاي فراوان و 
ايرادات واضح آن در دولت دوم روحاني ادامه يافت 
طرح پرداخت ارز 4۲00 تومان به كاالهاي اساسي 
بود. اين طرح ك��ه در ابتدا با پرداخت ارز براي همه 
نيازهاي ارزي بود، بعد از حدود ۳ ماه، به پرداخت ارز 
براي برخي كاالها تغيير يافت.  از آن زمان تاكنون 
پرداخ��ت ارز 4۲00 توماني به كاالهاي اساس��ي 
ادامه داشته است و در سال 97 بالغ بر ۳0 ميليارد 
دالر و در سال 98 به ۱4 ميليارد دالر رسيد.  منبع 
تامين ارز 4۲00 توماني منابع ارزي بانك مركزي 
بود كه دولت ب��ه بانك مركزي فروخته بود. اما اين 
منابع در دسترس ارزي با افت شديد صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي در ۶ ماه اول س��ال 99، امكان 
تامين ارز 4۲00 توماني توسط بانك مركزي با اين 
نرخ وجود نداشت. يك مقام آگاه در بانك مركزي به 
فارس خبر داد: در سال گذشته دولت فقط 4 ميليارد 
دالر ارز ب��ه بانك مركزي فروخت اما بانك مركزي 
۱۱ ميليارد دالر ارز براي واردات كاالهاي اساسي 
به نرخ 4۲00 تومان تامين كرد. وي افزود: بنابراين 
7 ميليارد دالر به روش هاي ديگري توس��ط بانك 
مركزي تامين شد. الزام بانك مركزي توسط دولت 
براي پرداخت ارز به نرخ 4۲00 تومان موجب شده 
بانك مركزي بيش از آنكه در بازار ارز عرضه كننده 
باشد، خريدار ارز شود. اين مقام آگاه يكي از داليل 
رشد شديد پايه پولي در س��ال گذشته را عالوه بر 
رشد بدهي دولت به بانك مركزي، روش تامين ارز 
4۲00 توماني عنوان كرد و گفت: اگر دولت معادل 
منابع مورد نياز براي تامين ارز كاالهاي اساسي به 
بانك مركزي ارز مي داد، پايه پولي از اين ناحيه رشد 
نمي كرد و از طرف ديگر نيازي نبود بانك مركزي از 
ذخاير خود استفاده كند. وي در پاسخ به اين سوال 
كه آيا در سال جاري هم اين وضعيت ادامه داشته و 
ارز پرداختي دولت به بانك مركزي كمتر از نيازهاي 
ارزي براي واردات كاالهاي اساسي بوده است، گفت: 
خير، خوش��بختانه در س��ال جاري به دليل بهبود 
درآمده��اي ارزي دولت بخش عم��ده ارز 4۲00 
توماني كه توسط بانك مركزي پرداخت شده است، 
ارزي بوده كه دولت به بانك مركزي فروخته است.

خطر تفكرات افراطي در اقتصاد
هر نس��لي تالش مي كرد تا داشته هاي خود را به نسل 
بعدي منتقل كند تا مسير پيش��رفت در امتداد تاريخ 
تداوم پي��دا كند. اما در اين ميان و در اغلب كش��ورها، 
همواره افراد و جرياناتي نيز وجود داش��تند كه در برابر 
استفاده از رويكردهاي نوين علمي مقاومت مي كردند 
و تالش مي كردند تا باز هم چرخ را اختراع و مسيرهاي 
قبل��ي تجربه ش��ده را دوباره بپيمايند. تجربه نش��ان 
مي دهد كه اين تفكرات راديكال و مخالف اصول علمي، 
خسارت هاي فراواني را در مسير رشد و توسعه جوامع 
مختلف وارد ساخته اند. اقتصاد ايران نيز طي دهه هاي 
متمادي به محلي براي تقابل انديشه ها و رويكردهاي 
مختلف بدل شد. هر زمان كه تصميم سازان و مديران 
ارشد كشور، بيشتر به بحث شايسته ساالري، استفاده 
از دانش، تخصص و عملگرايي در حوزه هاي اقتصادي و 
راهبردي بيشتر توجه كردند به همان اندازه نيز كشورمان 
در مسير بهبود شاخص ها، عملكرد موفق تري از خود 
ارائه كرد. در نقطه مقابل نيز هر زمان كه مقامات ارشد 
ايراني خود را از تخصص، دانش و مشورت هاي علمي 
بي نياز دانستند، كش��ور با دشواري هاي فراوان تري در 
بخش هاي معيشتي و اقتصادي مواجه شد. نمونه بارز يك 
چنين رويكردهاي متفاوتي را در ميان دولت هاي هفتم 
و هش��تم )دولت اصالحات( از يك طرف و دولت هاي 
نه��م و دهم )دول��ت احمدي نژاد( مي توان مش��اهده 
كرد. مجلس شش��م و دولت اصالحات با اس��تفاده از 
تخصص گرايي، شايسته ساالري و تنش زدايي توانستند 
يكي از درخش��ان ترين برهه هاي اقتصادي كشور را با 
وجود قيمت پايين نفت به ثبت برسانند. در حالي كه 
حدفاصل سال هاي 84 تا 9۲ و به رغم درآمدهاي نجومي 
نفت برخي تجربه هاي تلخ اقتصادي در كش��ورمان به 
ثبت رسيد كه مشكالت عديده اي تا همين امروز ايجاد 
كرده است. پرداخت يارانه نقدي به همه جمعيت كشور، 
تنش زايي با جهان پيراموني، طرح تثبيت قيمت ها و... 
بخشي از تجربيات تلخ اقتصادي است كه در اين دوره 
در بلنداي تاريخ سياسي كشور حك شده است. با يك 
چنين تجربياتي اقتصاد ايران در آستانه معرفي كابينه 
سيزدهم، يك  بار ديگر با اين پرسش اساسي مواجه شده 
كه كدام مسير و چه رويكردي را براي تركيب اقتصادي 
كابينه بايد مورد توجه قرار بدهد؟ بس��ياري از فعاالن 
اقتصادي و دلسوزان كشور، اين روزها هشدار مي دهند 
كه اقتصاد ايران بايد از تكرار تجربه هاي تلخ گذش��ته 
خودداري كند. اين واقعيت كه اقتصاد ايران در شرايط 
خاصي قرار دارد، بر هيچ كس پوش��يده نيست. بنا به 
داليل گوناگون اقتصاد ايران در شرايط خاصي قرار دارد، 
بنابراين تصميم سازي هايي كه اين روزها در خصوص 
تركيب كابينه و برنامه ريزي هاي اقتصادي مي شود به 
اندازه اي از اهميت برخوردار هستند كه به نوعي مي توان 
گفت سرنوشت آينده ايران در گروي آن است. بسياري 
از بزرگان اقتصادي به اين نكته اشاره كرده اند كه اقتصاد، 
مديريت و برنامه ريزي كشورمان ديگر فرصتي براي از 
دس��ت دادن ندارد. براي حل مسائل كشور به صورت 
عمومي و مسائل اقتصادي به طور اخص بايد از راهكارهاي 
علمي استفاده شود. تئوري هاي ناشناخته، دگم، راديكال 
و... در بخش ه��اي اقتصادي چندان كاراي��ي ندارند. 
بسياري از كشورها با اتخاذ الگوهاي توسعه مبتني بر 
ظرفيت هاي بومي خود توانسته اند، گام هاي بلندي براي 
بهبود وضعيت معيشتي مردم در حوزه هاي اشتغالزايي، 
مقابله با فقر، مس��كن و... برداشته اند. اقتصاد ايران هم 
بايد هر چه سريع تر الگوهاي خاص خود را براي توسعه 
ارائه كند. تدوين يك چنين الگويي نيازمند اساتيدي 
در حوزه اقتصاد اس��ت كه الفباي توسعه و پيشرفت را 
آموخته باشند. همه بايد تالش كنند دخالت هاي دولت 
در اقتصاد به حداقل برسد، نظامات يارانه اي، مالياتي و 
بانكي بايد بر اساس اسلوب علمي و مبتني بر واقعيات 
كشور اصالح ش��وند. زمينه هاي بهبود شاخص هاي 
تجاري، توليدي و صادراتي كشور بايد در دستور كار قرار 
بگيرد تا بازار كسب و كار كشورمان از ركود فعلي خارج 
شوند. مجموعه اين ضرورت ها، نيازمند سرمايه گذاري 
خارجي است. جذب سرمايه هاي خارجي نيز در گروي 
بهبود مناسبات ارتباطي با جهان پيراموني و حل مشكل 
تحريم ها است. اقتصاد ايران بايد تكليف خود را با برجام، 
FATF و... مش��خص ش��ود. اين گزاره ها، اولويت هاي 
تدوين الگوي توسعه است. از اين طريق است كه ايران 
مي تواند ظرفيت هاي بالقوه خود را به بالفعل بدل كند 
و اقتصاد و معيشت ايرانيان را در تراز مردم با فرهنگ و 
ريشه دار كشورمان به سمت رشد سوق بدهد. بنابراين 
تا حد امكان بايد زمينه ورود افراد متخصص و اس��اتيد 
شناخته شده اقتصادي به كابينه فراهم شود. نبايد اقتصاد 
ايران را عرصه ماجراجويي هاي افراد راديكال و تندرو قرار 
داد؛ چرا كه ديگر زماني براي از دست دادن و منابع مالي 

براي اتالف وجود ندارد. 

مسيرهاي توسعه بازار سرمايه
درصورتي كه دولت انضباط مالي نداش��ته باش��د 
الزم اس��ت مجل��س ورود كند. قاع��ده مهمي كه 
دولت بايد دنبال كند اين است كه پيش از هرگونه 
اس��تقراض هزينه هاي خود را كاهش دهد. دولتي 
كه كوچك ش��ود ممكن اس��ت در برخي مقاطع 
سراغ اس��تقراض هم بروند كه اش��كالي ندارد اما 
نبايد مقدار آن بيش ازحد باش��د. در برنامه ششم 
توس��عه قرار بود تراز عملياتي دولت به صفر برسد 
و كسري بودجه اي نداشته باشيم اما متأسفانه در 
حال حاضر كسري بودجه بيش از ۵0 درصد است 
يعني ما از برنامه شش��م توس��عه ۵0 درصد عقب 
هستيم. علت اين وضعيت هزينه هاي دولت است. 
هزينه هاي دولت در ط��ول اين برنامه از ۱۲0 هزار 
ميليارد تومان به ۱۲0 هزار ميليارد تومان رسيده 
است كه نتيجه مستقيم افسارگسيختگي سطح 
عمومي قيمت ها و عدم تمكين به اصل 44 قانون 
اساسي است. دولت اگر در كنار فروش دارايي هاي 
مازاد به خصوصي س��ازي هم توجه كند مشكلي 
ايجاد نمي شود اما اگر دولت بخواهد بزرگ بماند و 
درعين حال با قلك بازار سرمايه هزينه هاي خود را 

تأمين كند دستاوردي نخواهد داشت.

رييسي در جلسه هيات دولت: 

در  جابه جايي دولت نبايد  هيچ حقي از مردم ضايع شود

نماينده چابهار: طرح صيانت شرايط الزم براي بررسي ذيل اصل 85 را نداشت!

طرح ضد اينترنت از دستور كار مجلس خارج مي شود؟
معين الدين سعيدي، يكي از نمايندگان امضا كننده 
نامه در خصوص مسكوت گذاشتن طرح صيانت از 
كاربران فضاي مجازي معتقد است: بر اساس تبصره 
دو م��اده ۱۶7 آيين نامه داخلي مجلس، در صورت 
درخواس��ت حداقل ۱۵ نفر از نماين��دگان طرح از 
ذيل ماده 8۵ خارج و مس��كوت گذاشته مي شود؛ 
در صورتي كه مجددا به تصويب صحن برس��د.وي 
با اين مطال��ب اين خبر را مي دهد ك��ه تعدادي از 
نمايندگان مجلس شوراي اس��المي در نامه اي به 
رييس مجلس درخواس��ت كردند كه بررسي طرح 
»صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي« از دستور 
كار مجلس خارج ش��ود تا دولت ب��ا در نظر گرفتن 
زواياي كارشناس��ي امر، اليحه اي در اين خصوص 

به مجلس بفرستد.
معين الدين سعيدي، يكي از نمايندگان امضاكننده 
اي��ن نامه، در گفت وگو با خبرن��گار جماران در اين 
خصوص اظهار داشت: معتقديم كه اين طرح مطلقا 
ويژگي ها و شرايط الزم براي بررسي ذيل اصل 8۵ 
را نداش��ت و علي القاع��ده نبايد ج��زو اولويت هاي 
كاري مجلس ش��وراي اس��المي مي بود. چرا كه ما 
اولويت هاي مهم تري در كش��ور داريم؛ نظير بحث 
بيماري كرونا، مش��كل آب سيستان و بلوچستان و 
خوزستان، واكسيناس��يون، تورم لجام گسيخته و 
كاهش كاالهاي استراتژيك كه خيلي بيشتر دغدغه 

مردم هستند.
نماينده مردم چابهار در مجلس ش��وراي اسالمي 
يادآور ش��د: روزي كه اين طرح بررسي شد و رأي 

آورد ۱۲۱ نفر موافق داش��ت و حدود 80 نفر اصال 
در جلسه نبودند. لذا با توجه به اشكاالت عديده اي 
كه در اين طرح وجود داشته تعدادي از نمايندگان 
مجلس در نامه اي به آقاي قاليباف بر اساس تبصره 
دو م��اده ۱۶7 آيين نامه داخل��ي مجلس تقاضاي 
مسكوت گذاشتن طرح را داشتند كه در يك فرصت 
بهتر دولت اليحه اي كه داراي بار كارشناس��ي الزم 
باشد را ارايه كند و التهابي كه بين اليه هاي مختلف 

اجتماعي ايجاد شده، مرتفع شود.
وي افزود: با توج��ه به اينكه امروز اي��ن نامه اعالم 

وصول ش��د و اگ��ر در جلس��ه آتي در دس��تور كار 
مجلس قرار بگيرد، مجددا راي گيري خواهد ش��د 
و با توجه به اينكه خيل��ي از نمايندگان مجلس در 
روز تصويب اين طرح حضور نداش��تند اميدواريم 
كه با راي مخال��ف اين عزيزان به طرح صيانت، اين 
موضوع از دس��تور كار مجلس خارج شود. سعيدي 
با تاكيد بر اينكه اين ط��رح ايرادات متعددي دارد، 
گفت: طرح صيانت نگراني كه براي فعاالن اقتصادي 
و س��اير مردم ايجاد كرده است. طراحان اين طرح 
معتقدند ك��ه چنين طرحي متضم��ن محدوديت 

و فيلترينگ نيس��ت اما وقتي ب��ه زواياي طرح نگاه 
مي كنيم، مي بينيم كه پلتفرم هاي خارجي را الزام 
كرده ضوابط كش��ور ما را بپذيرند و طبيعتا چنين 
فضايي متصور نيست و در بازه زماني چهار ماهه اي 
 كه طرح پيشنهاد كرده چنين اتفاقي نخواهد افتاد.
وي تاكيد كرد: خيلي از كساني كه جزو طراحان اين 
طرح هستند از پلتفرم هاي خارجي كه حتي فيلتر 
هس��تند اس��تفاده مي كنند. همين االن توييتر در 
كشور ما فيلتر است ولي قاطبه نمايندگان مجلس 
از اي��ن فضا اس��تفاده مي كنند. اي��ن رويكردهاي 
دوگانه باعث نگراني مردم مي ش��ود و من اميدوارم 
با مس��كوت گذاشتن و از دس��تور خارج شدن اين 
طرح بتوانيم به نوع��ي اميد را در دل فعاالن فضاي 
مجازي ايجاد كنيم. نماينده مردم چابهار در مجلس 
شوراي اس��المي ادامه داد: بعد از اينكه اقناع كامل 
توسط مس��ووالن امر انجام ش��د آن وقت مي شود 
به طرح هاي��ي در زمينه مديري��ت فضاي مجازي 
ورود كرد ولي با عملي ش��دن پروسه اي كه ما آغاز 
كرده ايم، اميدوار هس��تيم با راي مجلس ديگر در 
كميسيون فرهنگي يا كميس��يون ويژه مشتركي 

كه قرار بود ايجاد شود، اين موضوع بررسي نشود.
وي در پايان گفت: يكي ديگر از ايرادات اين است كه 
بررس��ي موضوعات ذيل اصل 8۵ باعث مي شود كه 
نظارت مردم و رسانه ها هم وجود نداشته باشد و مردم 
در جريان كم و كيف بررسي اين طرح قرار نگيرند و 
اگر روند حقوقي كه ما آغاز كرده ايم، اجرايي ش��ود، 

طبيعتا اين نگراني هم مرتفع خواهد شد.

رييس جمهور، در حكمي محمد مخبر را ب��ه عنوان معاون اول 
رييس جمهور منصوب كرد. سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور، 
طي حكمي محمد مخب��ر را به عنوان معاون اول رييس جمهور 
منصوب كرد.محمد مخبر كه با حكم رهبر معظم انقالب از سال 
۱۳8۶ رياست ستاد اجرايي فرمان امام را برعهده داشته، داراي 
مدرك دكتراي حقوق بين الملل است.وي متولد دزفول و داراي 
سوابق و فعاليت هاي انقالبي در دوران طاغوت و سوابق مديريتي 
پس از پيروزي انقالب است؛ مسوول بهداري سپاه دزفول در زمان 

جنگ، مديرعامل مخابرات دزفول، معاون استانداري خوزستان، معاون بازرگاني بنياد مستضعفان بوده و از سال 
۱۳8۶ تاكنون نيز رياست ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( را برعهده داشته  است.

از جمله اقدامات وي در ستاد اجرايي فرمان امام)ره( مي توان به تاسيس بنياد بركت، بنياد احسان، موسسه دانش 
بنيان بركت، گروه توس��عه اقتصادي تدبير، راه اندازي قرارگاه محروميت زدايي و پيش��رفت در مسير خدمت به 

محرومان و مستضعفين و توليد نخستين واكسن ايراني كرونا )كوو ايران بركت( اشاره كرد. 
نخستين توييت مخبر در جايگاه معاون اول رييس جمهور

معاون اول رييس جمهور در توييتي نوشت كه خدا را شاكرم تا فرصتي فراهم شد تا با صميميت و بي پيرايه و بي واسطه 
بگويم و با صراحت از شما و مردان بشنوم .

متن توييت محمد مخبر به شرح زير است: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم

خداوند منان را ش��اكرم كه در سنگر خدمت به مردم عزيز فرصت و مجالي فراهم شد تا با صميميت و بي پيرايه و 
بي واسطه بگويم و با صراحت بشنوم از شما مردان و زنان تاريخ ساز كشورم كه افتخار سرزمين ايران اسالمي هستيد.«

مخبر با حكم حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رييسي به عنوان معاون اول رييس جمهور انتخاب شد.

غالمحسين اسماعيلي رييس دفتر رييس جمهوري شد
رييس جمهوري در حكمي غالمحسين اسماعيلي را به عنوان 
رييس دفتر خ��ود منصوب كرد.ابراهيم رييس��ي  در حكمي 
غالمحسين اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه را رييس دفتر خود 
انتخاب و معرفي كرده است. غالمحسين اسماعيلي از جانبازان 
دوران دفاع مقدس، داراي س��وابق متعدد اجرايي از جمله در 
دستگاه قضايي بوده و پيش از اين سخنگو و رييس حوزه رياست 
قوه قضاييه بوده است.براس��اس اين گزارش، آيت اهلل رييسي  
همچنين محمد مخبر را به س��مت معاون اولي خود منصوب 

كرد. غالمحسين اسماعيلي متولد ۱۳44 در بيرجند است و سمت هاي مختلفي را در كارنامه كاري اش دارد. 
دادستاني مشهد، رييس سازمان زندان هاي كشور، رييس كل دادگستري استان تهران و سمت هاي ديگري 
كه در حوزه قضايي كشور تجربه كرده و سخنگوي قوه قضاييه هم بوده است. غالمحسين اسماعيلي سخنگوي 
قوه قضاييه و قبل از آن، رييس كل دادگستري استان تهران و رييس شعبه اول دادگاه تجديد نظر بوده است. 

وي از سال ۱۳88 تا ارديبهشت ۱۳9۳، رياست سازمان زندان هاي كشور را بر عهده داشت.

محمد مخبر به عنوان معاون اول رييس جمهور منصوب شد
دولت
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تخصيص به موقع ارز مورد نياز 
واردات واكسن كرونا

ريي��س كل بانك مركزي گف��ت: بانك مركزي با 
همكاري بانك ها توانس��ته به موقع ارز الزم براي 
واردات واكس��ن كرونا را خصوصا ط��ي ماه هاي 
اخير فراهم كند. اكبر كميجاني رييس كل بانك 
مركزي ضمن بازديد از مركز واكسيناسيون بانك 
ملي ايران اظهار كرد: همزمان كه واكسيناسيون 
در تهران در حال انجام اس��ت، در ساير استان ها 
نيز به كمك درمانگاه هاي بانك ملي براي پرسنل 
بانك ملي و س��اير بانك ها در جريان اس��ت. اين 
واكسيناسيون در اواسط هفته گذشته آغاز شده و 
در برخي از استان ها نيز به اتمام رسيده است.وي 
در ادامه بيان ك��رد: در حال حاضر در ۱۷ نقطه از 
تهران واكسيناسيون در حال انجام است. اميدواريم 
ظرف هفته جاري به اتمام برسد و يك ايمني خاطر 
در ميان همكاران بانك ها ايجاد شود. در يك ماه 
آينده ني��ز دوز دوم انجام خواهد ش��د. با توجه به 
اينكه بيش از ۲۶۰ نفر از همكاران بانكي در اثر ابتال 
به اين ويروس فوت شدند، ديگر شاهد چنين وقايع 
تلخي نباشيم.رييس كل بانك مركزي در پاسخ به 
اينكه تاكنون چه ميزان ارز براي واردات واكس��ن 
تخصيص داده ش��ده و چه ميزان ني��ز پرداختي 
صورت گرفته است؟ بيان كرد: از سال گذشته روند 
تامين ارز آغاز شده است. بانك مركزي با همكاري 
بانك ها توانس��ته به موقع ارز الزم را خصوصا طي 
ماه هاي اخي��ر فراهم كند. اج��ازه بدهيد عدد را 
بيان نكنم. اما تالش ها در جريان است تا هرگونه 
مشكلي براي تامين ارز وجود داشته، برطرف شود. 
هيچ مشكلي براي تامين ارز نداريم و ارز كافي در 

اختيار داريم. راه هاي تامين اين ارز نيز مهياست.
وي افزود: اميدواريم كه هي��چ گونه كمبودي در 
تامين ارز تا پايان واكسيناس��يون نداشته باشيم. 
اين مقام مس��وول ادامه داد: واردات واكس��ن در 
اختيار ستاد مركزي وزارت بهداشت و درمان قرار 
مي گيرد و توزيع در سراس��ر كشور نيز با مديريت 
وزارت بهداش��ت و درمان انجام مي شود. هر نوع 
واردات با مديريت و مسووليت وزارت بهداشت و 
درمان است. كميجاني در پاسخ به اينكه اقدامات 
حقوقي بانك مركزي درباره مس��ائل پيش آمده 
با كش��ور بحرين چيس��ت؟ اظهار كرد: متاسفانه 
تصميماتي اتخاذ شده و دادگاهي در بحرين ادعا 
كرده كه بانك مركزي، بانك هايي را كه در ارتباط 
با فيوچر بانك بوده و از اوايل دهه ۸۰ با مجوز بانك 
مرك��زي بحرين آغاز به كار كرده و فعاليت آن نيز 
بس��يار خوب و درخشان بوده است. كوچك ترين 
نقصي در ام��ور فعاليتي اين بانك در زماني كه در 
جريان بود، شناسايي نشده بود. متاسفانه با اهدافي 
غير حرفه اي اتهاماتي واهي به اين بانك زده شد و 
فعاليت اين بانك از سال ۲۰۱۵ متوقف شده است. 
بانك مركزي با مشورت و هماهنگي كه با دولت و 
امور حقوقي و بين المللي انجام داده، اعالم موضع 

كرده و اين مساله پيگيري خواهد شد.

مبادالت با چك رونق گرفت
با توجه به افزايش تعداد و ارزش چك هاي برگشتي 
در س��ومين ماه امس��ال، تعداد و ارزش چك هاي 
مبادله ش��ده در اين ماه نسبت به مقطع مشابه در 
سال گذشته و ماه قبل افزايش يافته است كه حكايت 
از رونق مبادالت اقتصادي همراه با افزايش اعتبار 
چك ها دارد.  به گزارش ايسنا، تازه ترين آماري كه 
بانك مركزي از جريان مبادالت چك منتشر كرده 
است، نشان مي دهد كه در خرداد سال جاري حدود 
هشت ميليون فقره چك به ارزش ۲۲۲ هزار و ۶۰۰ 
ميليارد تومان مبادله شده كه در مقايسه با ماه قبل از 
نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ۶.۴ و ۱۴.۶ درصد افزايش 
يافته است.  از سوي ديگر، حدود ۷.۲ ميليون فقره 
با ارزش ۱۹۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان از چك هاي 
مبادله اي وصول شده است كه در مقايسه با ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتي��ب ۵.۵ و ۱۳.۵ درصد 
افزايش دارد.   در كنار چك هاي وصولي ۷۷۳ هزار 
فقره چك برگش��ت خورده كه از نظر تعداد و مبلغ 
چك هاي برگشتي به ترتيب با ۱۵.۳ و ۲۰.۷ درصد 
افزايش داش��ته اس��ت.  البته، آمارها حاكي از آن 
است در سومين ماه سال ۱۴۰۰ نسبت چك هاي 
برگش��تي به چك هاي مبادل��ه اي افزايش يافته 
است؛ به طوري كه در خرداد ماه سال جاري تعداد 
چك هاي برگشتي به ۹.۷ درصد رسيد تا نسبت به 
ماه گذشته رش��د را تجربه كند.    اين آمار حاكي از 
آن اس��ت كه وضعيت وصول چك ها در خرداد ماه 
وضعيت نامطلوب تري را تجربه كرده اس��ت. اما با 
وجود رشد چك هاي برگشتي در خرداد ماه نسبت 
به ارديبهشت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
شاهد بهبود چش��مگيري در اين آمار هستيم. در 
خرداد ماه سال گذشته نسبت چك هاي برگشتي به 
چك هاي مبادله اي تقريبا ۱۱.۱ درصد بوده كه اين 
نسبت در خرداد ماه سال جاري كاهش يافته است.  از 
سوي ديگر، افزايش تعداد چك هاي مبادله در خرداد 
س��ال جاري نس��بت به ماه قبل نشان مي دهد كه 
وضعيت سومين ماه بهار نسبت به ماه گذشته روبه 
بهبود بوده و رشد ۶.۲۵ درصدي در تعداد چك هاي 
صادر شده نشان از رونق گرفتن اقتصاد دارد. عالوه 
بر اين، ارزش چك هاي مبادله شده در خرداد ماه 
سال جاري نس��بت به ارديبهشت ماه رشد ۱۲.۷ 
درصدي داشته است و ارزش چك هاي مبادله شده 
در سومين ماه س��ال جاري نسبت به خرداد سال 
گذشته، ۳۰.۶ درصد زياد شده كه نشان مي دهد 
حجم معامالت نسبت به مدت مشابه پارسال و ماه 
گذشته رشد كرده است.  همچنين، آمار چك ها در 
استان تهران نشان مي دهد كه حدود ۲.۵ ميليون 
فقره چك با ارزش��ي ۱۱۱ ه��زار ميليارد تومان 
مبادله شده كه بيانگر صدرنشيني استان تهران 

در مبادله چك در سطوح كشور است. 

دولت سيزدهم در ۱۰۰ روز نخست
بر مهار نرخ ارز متمركز شود

يك كارشناس اقتصادي گفت: برقراري حكمراني ريال، 
مهار تقاضاي سفته بازانه براي ارز و رصد و بازگرداندن 
ارزهاي حاصل صادرات غيرنفتي به اقتصاد »سه اقدام 
اساسي« است كه دولت مي تواند براي تقويت پول ملي 
بر روي آن تمركز كند. ارسالن ظاهري با اشاره به اينكه، 
تورم در اقتصاد ايران ۵۷ درصد اس��ت و نه ۴۴ درصد و 
علت اصلي آن جهش نرخ ارز و سقوط پول ملي است ، 
گفت: اميدواريم دولت سيزدهم آمارهاي بانك مركزي 
را از محرمانگي دولت روحاني بيرون بياورد و منتش��ر 
كند تا كارشناسان اقتصادي بتوانند تحليل هاي دقيق 
به دولت ارايه دهند . وي افزود، آقاي رييسي در ۱۰۰ روز 
اول مساله مهار نرخ ارز را به راس مسائل اقتصادي دولت 
بياورد. براي مهار تورم فزاينده در كوتاه مدت، راهي جز 
مهار ارز و تقويت پول ملي وجود ندارد. اين كارشناس 
اقتصادي گفت: كليدواژه ه��ا و »مصاديق اقتصادي« 
پرتكرار در بيانات رهبري در سال هاي اخير؛ ۴۰ مرتبه 
نقدينگي، ۳۸ مرتبه »مساله تقويت پول ملي«، ۳۴ مرتبه 
مهار قاچاق و سپس »رانت و فساد«. تاكيد رهبر انقالب 
بر لزوم »پيگيري مجدانه سياست تقويت پول ملي« 
در حكم تنفيذ رييس جمهور بي س��ابقه بود و براي 
دولت ايشان يك نقشه راه است. وي همچنين گفت: 
برقراري حكمراني ريال، مهار تقاضاي س��فته بازانه 
براي ارز و رصد و بازگرداندن ارزهاي حاصل صادرات 
غيرنفتي به اقتصاد »سه اقدام اساسي« است كه دولت 
مي تواند براي تقويت پول ملي بر روي آن تمركز كند.

افزايش تامين مالي
از طريق بازار سرمايه  

تغييرات ش��اخص ها و نماگرهاي بازار اوراق بهادار 
نش��ان مي دهد در سه ماهه نخست امسال، تامين 
مالي از طريق بازار سرمايه روند مثبتي داشته است.
بر اين اساس شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 
در بهار ۱۴۰۰ به رقم يك ميليون و ۱۶۸ هزار و ۶۶۵ 
واحد رسيده است كه نس��بت به بهار سال قبل، ۸ 
درصد كاهش داشته است. همچنين در خردادماه 
امسال، نماگر كل بورس نسبت به خردادماه سال ۹۹ 
بيش از ۱۰ درصد افت داشته است.شاخص هم وزن 
نيز در سه ماهه اول س��ال، با كاهش ۹.۶ درصدي 
نسبت به سه ماهه ۹۹ به رقم ۳۷۰ هزار و ۲۸ واحد 
رسيده اس��ت. همچنين در اين مدت، ارزش بازار 
سهام با افت دو درصدي نسبت به بهار ۱۳۹۹ به رقم 
۴۶۶۵۹.۷ هزار ميليارد س��هم رسيده است.ارزش 
بازار بدهي نيز در س��ه ماهه نخست امسال به رقم 
۲۵۷.۱ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، ۹۹.۳ درصد افزايش داشته است. 
از سوي ديگر در اين مدت، ارزش معامالت بورس 
اوراق بهادار تهران با افت ۶۳.۱ درصدي نسبت به 
سه ماهه س��ال قبل، به رقم ۱۸۶۲.۹ هزار ميليارد 
ريال رسيده است. همچنين حجم معامالت بورس 
در بهار ۱۴۰۰ با كاهش بيش از ۳۷ درصد نس��بت 
به سه ماهه سال قبل، به رقم ۳۰۵.۳ ميليارد سهم 
رسيده است.اما در بخش فرابورس نيز شاخص كل 
در سه ماهه نخس��ت امسال، به رقم ۱۷۳۱۹ واحد 
رسيد كه نسبت به مدت مش��ابه سال قبل، ۲۲.۱ 
درصد افزايش داشته اس��ت. شاخص صكوك نيز 
در اين مدت با رش��د بي��ش از ۱۹ درصدي به رقم 
 ۴۸۹ واحد رسيد.ارزش بازار سهام فرابورس نيز در 
سه ماهه نخست سال به رقم ۱۵۱۸۵.۵ هزار ميليارد 
ريال رسيده است كه نسبت به سه ماهه سال قبل، 
۱۴.۶ درصد افزايش داشته است. ارزش بازار بدهي 
در بخش فرابورس نيز در بازه زماني، با رشد بيش از 
۹۹ درصدي نسبت به بهار سال قبل، به رقم ۲۶۴۹.۶ 
هزار ميليارد ريال رس��يد.بر اساس اين گزارش، در 
مجموع ميزان تامين مالي از طريق بازار س��رمايه 
در سه ماهه ابتدايي سال جاري به رقم ۷۹۶.۳ هزار 
ميليارد ريال رس��يده است كه نسبت مدت مشابه 

سال قبل، بيش از ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

واكسيناسيون ۲۴۰ هزار
كارمند نظام بانكي ادامه دارد

دبيركل كانون بانك هاي خصوصي گفت: در تهران 
از روز يكش��نبه هفته قبل، تقريبا در ۱۸ ايستگاه، 
تزريق واكس��ن به كارمندان ش��بكه بانكي شروع 
شده است.  محمدرضا جمشيدي، دبيركل كانون 
بانك هاي خصوص��ي در گفت وگو با خبرنگار ايِبنا 
در خصوص روند تزريق واكسن به كارمندان شبكه 
بانكي با بيان اينكه از تاريخ نهم مردادماه سال جاري، 
واكسيناسيون كاركنان نظام بانكي از جمله بانك 
مركزي، بانك هاي دولت��ي و بانك هاي خصوصي 
شروع شده است اظهار داشت: در اولين روز اين طرح 
يعني پنج شنبه هفته قبل تر )هفتم مردادماه ۱۴۰۰( 
به حدود ۱۰۰ نفر به صورت نمادين در ساختمان 
باشگاه بانك مركزي واكسن كرونا تزريق شد. پس از 
آن، بانك ها از روز جمعه )هشتم مردادماه ۱۴۰۰( در 
استان هاي مختلف، واكسيناسيون را شروع كردند.  
وي افزود: در تهران نيز از روز يكشنبه به بعد، تقريبا 
در ۱۸ ايستگاه، تزريق واكسن به كارمندان شبكه 
بانكي شروع شده است. عمدتا هم از درمانگاه هاي 
بانك ملي، يك واحد از بانك رف��اه كارگران و يك 
واحد نيز از بانك مس��كن براي اجراي اين طرح در 
نظر گرفته شده است.  جمش��يدي تاكيد كرد: به 
اين ترتيب اسامي حدود ۲۴۰ هزار نفر از كاركنان 
شبكه بانكي در اختيار بانك مركزي و دانشگاه علوم 
پزشكي شهيد بهش��تي قرار گرفته است و بر اين 
اساس نوبت بندي و به آنها ابالغ شده است كه در چه 
روز و چه س��اعتي به كدام ايستگاه مراجعه كنند و 
واكسينه شوند. در حال حاضر آماري از تعداد افرادي 
كه واكسينه ش��ده اند، در اختيار نداريم. وي افزود: 
سعي مي شود تا پايان هفته جاري، تمام افرادي كه 

ثبت نام كرده اند در سراسر كشور واكسينه شوند.

تامين مالي كسري بودجه دولت  
موضوع مهم و اساسي انضباط 
مالي و الزام��ات تحقق آن و 
همچنين آثار منفي كسري 
بودجه دولت ها بر اقتصاد بايد 
در دستور كار دولت باشد. زيرا 
گرچه تامين مالي كوتاه مدت 
كسري بودجه دولت ها با پولي 
ش��دن لزومًا منج��ر به تورم 
نمي ش��ود، ولي در بلندمدت پولي شدن كسر بودجه 

باعث رشد تورم مي شود.
پس از گزارش اخير بانك مركزي از اوضاع اقتصاد كالن 
و وضع پولي و مالي كش��ور برخي فعاالن بازار سرمايه از 
اثر كسري بودجه و چگونگي تأمين مالي آن )كه از خود 
كسر بودجه كلي مهم تر است( بر بازار سهام ابراز نگراني 
و دلواپس��ي كرده اند. مرحوم مادر )كه باران رحمت بر او 
هردمي( هر چند امي بودند ول��ي در اداره مالي و رفع يا 
حداقل در كاهش نا اطميناني هاي ناشي از كسري بودجه 
خانواده عج��ب مديريتي داش��تند و از اين حرف غافل 
نمي شدند كه به ما گوش��زد كنند: بر احوال آن مرد بايد 
گريست كه دخلش بود ۱۹، خرج ۲۰. بعدها كه با نقش 
بانك هاي مركزي در ثبات مالي كشور آشنا شدم دريافتم 
كه ثبات مالي )ماليه عمومي متوازن و تراز( نماگري مفيد 
براي سالمت اقتصاد كالن كشورهاست. امروزه، بسياري 
از كشورهاي در حال توسعه با كسر بودجه باال مواجهند و 
ميان مشكالتي كه كسر بودجه برايشان فراهم آورده دست 

و پا مي زنند. برخي از مهم ترين آن مشكالت عبارتند از: 

 تورم س��طح باال و در نتيجه س��طح زندگي پايين، 
كسري حساب جاري )تراز تجاري منفي يعني فزوني 
واردات بر ارزش صادرات كش��ور(، ايجاد بدهكاري 
س��نگين براي كشور، رشد كم و كند اقتصادي براي 
تأمين مالي كسري بودجه گزينه هاي متعددي وجود 

دارد كه اهم آنها عبارتند از:
۱- فروش اوراق قرضه )مشاركت( دولتي

۲- استقراض از خارج
۳- پولي نمودن كسر بودجه )monetisation( )كه 
بيشتر در چاپ پول توسط بانك مركزي براي تأمين كسر 

بودجه دولت تجلي مي كند(
۴- فروش دارايي هاي دولتي

گفتن ندارد ه��ر ك��دام از اين روش ه��اي تأمين مالي 
كس��ر بودجه آثار خود را دارند. ف��روش اوراق قرضه در 
ب��ازار مالي داخلي منجر ب��ه افزايش تقاض��اي وجوه از 
بخش خصوصي مي ش��ود. هرچه دولت پول بيش��تري 
از بخش خصوص��ي را به طرف خزانه خود بكش��د، اين 
يعني پول كمت��ري نزد بخش خصوص��ي و مردم براي 
س��رمايه گذاري در بازار س��هام و ب��ورس و گزينه هاي 
ديگ��ر فرصت هاي س��رمايه گذاري باق��ي مي ماند! اين 
 تقاضاي اضافي براي پول توس��ط دولت كس��ري س��از

 به باال رفتن نرخهاي سود يا بهره كمك مي كنند، و شما 
حاال با منبع نگراني فعاالن بورس براي كسر بودجه از كانال 

افزايش نرخ هاي بهره بيشتر آگاه شديد.
به  هرحال، طبق تئوري ه��اي مربوطه، اين افزايش نرخ 
سود يا بهره موجب تحريك بخش خصوصي و خانوارها 

براي باال بردن پس اندازش��ان ش��ده و انتق��ال برخي از 
س��رمايه گذاري ها به آينده موكول مي شوند. اينجاست 
كه اقتصاد يك كشور در اثر مخارج دولت ها )كسري ها( با 
پديده اي روبرو مي شود كه در اقتصاد بدان »خروج اجباري 
 Crowding( »س��رمايه گذاري ها و بخش خصوصي
out( مي گوييم. الزم به گفتن نيس��ت كه ما در شرايط 
امروز خود چقدر به پديده عكس آن يعني »جذب بخش 
خصوصي در سرمايه گذاري« )Crowding in( نياز 
فوري و حياتي داريم. دولت ها اگر بخواهند و بتوانند براي 
تامين مالي كس��ري بودجه خود به منابع مالي خارجي 
متوسل شوند، اين اس��تقراض خارجي موجب تقويت 
)appreciation( نرخ ارز واقعي كش��ور شده و باعث 
تعميق كسري حساب جاري كشور در تراز پرداخت ها، 
افزايش بدهي هاي خارجي و كاهش ذخاير خارجي بانك 
مركزي مي شود و چه بسا اين مشكالت وضع يك كشور در 

حال توسعه را با »بحران هاي پولي« مواجه سازد.
پولي نمودن تامين مالي كسر بودجه دولت كشور را با 
تورم باال روبرو مي سازد و لذا شما مي بينيد براي رهايي 
از كسر بودجه به دولت ها به طور اكيد توصيه مي شود 
كه اجازه ندهند تا كسر بودجه سنگين پديد  آيد چرا 
كه پيشگيري بهتر از درمان است! به همين دليل است 
كه امروزه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه مثاًل 
در كشورهاي سوسياليستي سابق كه به اتحاديه اروپا 
پيوسته اند براي »انضباط مالي« دولت ها آنها را ملزم 
مي نمايند كه كسر بودجه خود را حداكثر تا ۳ درصد 
توليد ناخالص كشور )GDP( و بدهي عمومي را هم 

حداكثر زير ۶۰ درص��د GDP نگه دارند تا به تحقق 
»ثبات مالي« كشور كه از وظايف مهم بانك مركزي 
است كمك كرده باشند. به عنوان پايان دهي به بحث، 
هرچند برخي نكات ناقص ماند، به فهرس��ت خالصه 
نتايج برخي پژوهش ها درباره آثار كسر بودجه دولت ها 

بر اقتصادهاي در حال توسعه اشاره مي شود: 
۱- كسري هاي بودجه، به صراحت و روشني، براي رشد 
اقتصادي بد هستند.۲- كسري هاي بودجه باال و سنگين 
غالبًا به عنوان نتايج »تصميمات سياسي« طراحي شده 
و نه نتايج شوك ها يا تكانه هاي خارجي يا عكس العمل 
به تصميمات اقتصادي داخلي، توضيح داده شده اند.۳- 
گرچه تامين مالي كوتاه مدت كسري بودجه دولت ها با 
پولي شدن لزوماً منجر به تورم نمي شود، ولي در بلندمدت 
پولي شدن كسر بودجه باعث رشد تورم مي شود.۴- برخي 
شواهد حكايت از آن دارند كه سرمايه گذاري هاي عمومي 
و دولتي هميش��ه براي س��رمايه گذاري هاي خصوصي 
سازنده و سودمند و راهگشا نيستند، قضيه اي كه افكار 
عموم��ي آن را ان��كار يا الاق��ل با ترديد ب��دان مي نگرد. 
سرمايه گذاري هاي عمومي و دولتي وقتي به جاي آنكه 
مكمل س��رمايه گذاري هاي بخش خصوصي باش��ند، 
جانشين و جايگزين ها مي شود، اثر منفي دارند.۵- كسري 
بودجه باعث كسري حساب جاري و بيش ارزش گذاري 
)overvaluation( نرخ ارز مي شود. اين امر اثر منفي 
بر رشد اقتصادي كش��ور مي گذارد و موجب كاهش 
صادرات مي گردد.۶- كاهش دادن كسري هاي بودجه 

يك سياست موثر در باال بردن پس انداز ملي است.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
ميزان سپرده ها و تسهيالت بانكي تا پايان فروردين سال 
جاري نسبت به پايان سال گذشته معادل ۰.۴ درصد افزايش 
يافته است.، براساس گزارش بانك مركزي از وضعيت كل 
مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي و ارزي بانك ها و موسسات 
اعتباري به تفكيك استان در پايان فروردين سال جاري، 
مانده كل سپرده ها به رقم ۳۸۹۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان 
رسيده است كه نسبت به پايان سال قبل و مقطع مشابه در 
پارسال معادل ۰.۴ و ۴۰.۱ درصد افزايش را نشان مي دهد. 
همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان و كم ترين مبلغ 
مربوط به اس��تان كهگيلويه و بويراحم��د معادل ۹۹۰۰ 
ميليارد تومان است.عالوه براين، مانده كل تسهيالت در 
اين زمان ۲۸۰۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان است كه نسبت 
به فروردين و پايان سال گذشته به ترتيب معادل ۴۳.۳ و 
۰.۴ درصد افزايش داشته است.طبق اين گزارش، بيشترين 
مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۸۴ 
هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان و كم ترين مبلغ مربوط به استان 
كهگيلويه و بوير احمد معادل ۹۵۰۰ ميليارد تومان است.
نسبت تسهيالت به سپرده ها بعد از كسر سپرده قانوني ۸۰.۲ 
درصد است كه نسبت به مقطع مشابه در سال قبل ۱.۷ واحد 
درصد افزايش يافته است و در مقايسه با پايان سال گذشته 
تغييري را نشان نمي دهد كه نسبت مذكور در استان تهران 
۹۴.۳ درصد و استان كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۸.۳ درصد 
است.  يكي از علل مهم باال بودن رقم تسهيالت و سپرده ها 
در استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها 
و موسس��ات توليدي ساير استان ها در استان تهران بيان 
شده و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق شعب بانك ها 

و موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

     تسهيالت مرابحه افزايش يافت
بررس��ي آمار عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري كشور 
حاكي از آن است كه مبلغ كل تسهيالت اعطايي در خرداد 
۱۴۰۰ نسبت به اسفندماه سال ۹۹ رشد ۶.۴ درصدي داشته 
است.بررسي جديدترين آمار عملكرد بانك ها و موسسات 
اعتباري كش��ور در خرداد ۱۴۰۰ نشان مي دهد كه مانده 
تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري ۲۵۴۶۵.۴ 
هزار ميليارد ريال بوده كه نس��بت به اسفند سال ۹۹ كه 
۲۳۹۲۶.۷ هزار ميليارد ريال بود ۶.۴ درصد افزايش يافته 
است.همچنين تسهيالت قرض الحسنه ۸.۴ درصد از كل 
تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري قرض الحسنه 
را تشكيل داده و حجم عمده عملكرد تسهيالتي بانك ها 
مربوط به مرابحه با ۲۹ درصد و فروش اقس��اطي با ۲۱.۴ 
درصد اس��ت.به لحاظ عددي در پايان خرداد ماه سال 
جاري ۲۱۲۷ هزار ميليارد ريال از كل تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري كشور قرض الحسنه بوده 
كه اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۹ كه ۲۰۲۹.۲ 

هزار ميليارد ريال بوده، ۴.۸ درصد رشد نشان مي دهد.

      وضعيت بانك هاي تجاري
بر پايه اين گزارش، تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي 
تجاري كشور در پايان خرداد ۱۴۰۰ متفاوت بوده به نحوي 
كه ۱۴ درصد از وام هاي بانك هاي تجاري قرض الحسنه بوده 
كه رقم آن ۵۳۳.۸ هزار ميليارد ريال بود. ميزان تسهيالت 
اعطايي قرض الحسنه بانك هاي تجاري در اسفند سال قبل 
۴۹۷.۱ هزار ميليارد ريال بوده اس��ت.در بانك هاي تجاري 
كش��ور، سهم عمده تس��هيالت پرداختي مانند بانك ها و 
موسس��ات اعتباري مربوط به فروش اقس��اطي به ميزان 
۳۱.۳ درصد است كه رقم آن ۱۱۹۰.۶ هزار ميليارد ريال در 
پايان خرداد ۱۴۰۰ بوده است. اين ميزان در اسفند سال ۹۹ 
معادل ۱۲۰۳.۵ هزار ميليارد ريال بود.۱۷.۸ درصد تسهيالت 
بانك هاي تجاري به رقم ۶۷۸.۶ هزار ميليارد ريال در پايان 
خرداد ماه به تسهيالت مرابحه اختصاص داشته كه اين رقم 
در اسفندماه سال قبل ۶۱۸.۷ هزار ميليارد ريال بوده است.

      وضعيت بانك هاي تخصصي
همچنين بررسي عملكرد بانك هاي تخصصي در پرداخت 
تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان خردادماه ۱۴۰۰ 
نشان مي دهد كه ۵.۱ درصد تسهيالت اعطايي به ميزان 
۱۹۹.۹ هزار ميليارد ريال در قالب قرض الحسنه پرداخت 
ش��ده كه اين رقم در پايان سال قبل ۲۰۰.۷ هزار ميليارد 
ريال بود.بزرگ ترين بخش تس��هيالت پرداخت شده در 
بانك هاي تخصصي كش��ور مربوط به فروش اقس��اطي 
مي شود به نحوي كه در پايان خرداد ماه سال جاري ۴۲.۵ 
درصد كل تسهيالت اعطايي اين بانك ها به رقم ۱۶۶۰.۴ 
هزار ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم 
در اسفندماه سال ۹۹ به ميزان ۱۶۸۱ هزار ميليارد ريال بود.

بانك هاي تخصصي نيز در بخش مشاركت مدني تسهيالت 
قابل توجهي پرداخت كرده اند به نحوي كه ۱۵.۸ درصد كل 
منابع تسهيالتي اين بانك ها در پايان خرداد ۱۴۰۰ به ميزان 
۶۱۶.۹ هزار ميليارد ريال در اين بخش پرداخت شده است.

      وضعيت بانك هاي غيردولتي 
و موسسات اعتباري

در بخش بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز 
۷.۸ درصد تس��هيالت پرداخت ش��ده در پايان خرداد 
۱۴۰۰ به مي��زان ۱۳۹۳.۳ هزار ميليارد ريال به عنوان 
قرض الحسنه و ۳۴.۶ درصد كل اعتبارات ارايه شده به 
متقاضيان در بخش مرابحه به رقم ۶۱۴۲.۸ هزار ميليارد 
ريال بوده است.بانك مركزي اوراق بدهي منتشر شده 
در فصل بهار امس��ال را ۲۷۴.۶ هزار ميليارد ريال اعالم 
كرد كه ۴۱.۹ درصد رشد نشان مي دهد.يكي از اركان 
مهم در زمينه هدايت نقدينگي بدون تشديد انتظارات 
تورمي جامعه، اتخاذ سياست انقباضي در سياست هاي 
پولي و بانكي اس��ت كه در نهايت بايد ب��ه نرخ بازدهي 
مثبت اوراق بدهي دولتي و غيردولتي بينجامد و در عين 
حال، با تامين نقدينگي مورد نياز بخش هاي مختلف، 
از تاثير رشد پايه پولي بر تورم جلوگيري كند.سياستي 
كه به نظر مي رسد، در چند سال اخير، در كنار عمليات 
بازار باز، سپرده گذاري و اعتبارگيري قاعده مند، متعادل 
كردن ترازنامه بانك ها و همچنين انتشار نرخ  سود بازار 
بين بانكي و نرخ توافق بازخريد در اولويت بانك مركزي 
قرار گرفته است.از اين رو، سياست هاي بانك مركزي در 
الزام بانك ها به نگهداري بخش��ي از دارايي هاي خود به 

شكل اوراق بدهي دولت و افزايش تدريجي اوراق دولتي 
و اسناد خزانه اس��المي در ترازنامه بانك ها و گسترش 
ظرفيت استفاده از ابزارهاي مالي انقباضي براي جذب 
سرمايه مورد نياز بخش هايي از جمله شهرداري، موجب 
باالرفتن حجم عمليات بازار باز و متعاقبًا تقويت انضباط 

در ميان شبكه بانكي با بانك مركزي شده است.

     رشد ۲۶.۷ درصدي
 عرضه اوراق بدهي دولتي در بهار ۱۴۰۰

اطالعات وضعيت فروش اوراق به��ادار تا پايان خرداد 
۱۴۰۰ كه از س��وي بانك مركزي منتش��ر شده است، 
نيز نش��ان مي دهد، در دوره اخي��ر، اوراق بدهي يكي از 
كارويژه هاي نظام بانكي براي كنترل نقدينگي و تامين 
بودجه دولت و ساير بخش ها از سوي بانك مركزي بوده 
و بازدهي خوبي را در سه ماهه بهار ۱۴۰۰ تجربه كرده 
است.براساس آمار بانك مركزي، مجموع اوراق بدهي 
منتشره در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰؛ ۲۷۴.۶ هزار 
ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با مدت مشابه در سال ۹۹، 
با افزايش ۴۱.۹ درصدي مواجه شده است. اوراق بدهي 
دولتي در سه ماهه ابتدايي سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۲۷.۵ 
هزار ميليارد ريال بوده كه ۱۲۷.۵ هزار ميليارد ريال آن در 
خرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسيده و درصد تغييرات سه ماهه 
۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه ۱۳۹۹، ۲۶.۷ درصد بوده است.

     افزايش ۱۸۵.۷ درصدي انتشار 
اسناد خزانه اسالمي

همچنين در سه ماهه منتهي به خرداد ۱۴۰۰، بالغ بر 
۲۰۰ هزار ميليارد ريال اس��ناد خزانه اسالمي منتشر 
شده كه در مقايسه با مدت مشابه با ۱۸۵.۷درصد رشد، 
افزايش چشمگيري داشته است.اسناد خزانه اسالمي، 
اوراق بهادار با نامي اس��ت كه دولت به منظور تصفيه 
بدهي هاي خود بابت طرح هاي تمل��ك دارايي هاي 
سرمايه اي با قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران 
غيردولتي واگذار مي كند. اسنادي كه تاكنون به صورت 
منظم حراج هاي دوره اي آن از سوي بانك مركزي اعالم 
و برگزار شده اس��ت. اوراق مرابحه )يا اوراق صكوك( 
نيز در سه ماهه منتهي به خرداد امسال، ۲۷.۵ هزار 
ميليارد ريال ثبت شده است كه نسبت به مدت مشابه 

۷۴.۹ درصد كاهش را تجربه كرده است.

      عرضه ۶.۱ هزار ميليارد ريال
اوراق بدهي شهرداري 

البته در كنار اسناد خزانه اسالمي، بخشي از اوراق بهادار 
نيز به شهرداري ها مربوط مي شود. اوراق قرضه شهرداري 
يك بدهي است كه توسط يك سازمان غيرانتفاعي، يك 
شركت خصوصي يا يك نهاد دولتي مرتبط با مديريت 
شهري با اس��تفاده از وام براي پروژه هاي دولتي از جمله 
ساخت مترو، بيمارس��تان ها و بزرگراه ها صادر مي شود 
تا شهرداري  يا شركت تابعه آن، با تعهد نسبت به تامين 
س��رمايه مورد نياز اق��دام به بهره ب��رداري از طرح هاي 
مديريت شهري خود كند.در اين گزارش، رقم اوراق بدهي 
شهرداري كه در قالب اوراق مشاركت عرضه مي شود، نيز 
منتشر شده است؛ رقمي كه تا پايان سال ۱۳۹۹، ۵۵.۴ 
هزار ميليارد ريال بوده است و در سه ماهه منتهي به خرداد 
امسال هم ۶.۱ هزار ميليارد ريال برآورد شده است و به نظر 
مي رسد عرضه چنين اوراقي در دوره جديد نيز ادامه يابد.

       رشد ۱۹۲.۹ درصدي اوراق بدهي شركتي
اوراق بدهي ش��ركتي بخش پاياني اين جدول است كه 
نشان مي دهد، انتشار اوراق بدهي شركتي با ۱۹۲.۹ درصد 
رشد در سه ماهه منتهي به خرداد ۱۴۰۰، به رقم ۴۱ هزار 
ميليارد ريال رسيده است كه سهم خرداد در آن ۲۱ هزار 
ميليارد ريال بوده اس��ت. با اينكه پشتيباني اوراق بدهي 
شركتي معمواًل تعهد اعتباري و توانايي پرداخت شركت 
از محل پولي است كه از عمليات آينده به دست مي آيد و 
در برخي موارد، دارايي هاي فيزيكي شركت ممكن است 
به عنوان وثيقه براي اوراق قرضه نزد بانك ها استفاده شود 
و به همين خاطر، اين بخش از اوراق بهادار داراي ريسك 
بيشتري تلقي مي شود اما بازدهي آن نشان مي دهد كه 
ت��ا خردادماه ۱۴۰۰، عرضه اوراق بدهي ش��ركتي مورد 
استقبال خوبي قرار گرفته اس��ت.هرچند انتشار اوراق 
بدهي براي دولت، شهرداري و شركت ها تعهد مالي ايجاد 
مي كند كه طرفين بايد همواره براي آن برنامه ريزي دقيق و 
هدفمند داشته باشند. اما در مجموع، مي توان گفت، عرضه 
اوراق بدهي دولتي و غيردولتي كه به عنوان يك استراتژي 
پولي و بانكي در دستور كار بانك مركزي قرار دارد، در سال 
اخير، روند مثبتي را تجربه كرده است و رشد معامالت و 
بازدهي بازارهاي مالي آن نشان مي دهد، انتشار اين اوراق 

با استقبال خوبي در نظام بانكي مواجه شده است.

عملكرد سه ماهه بانك ها در پرداخت وام

۲۰۸۱ هزار ميليارد تومان تنها در تهران سپرده گذاري شده است

سپرده بانك ها به 3900 هزارميليارد تومان رسيد 

دكتر احمد يزدان پناه



گروه بازار سرمايه|
بازار سرمايه دومين روز كاري هفته را با رشد ناچيز شاخص 
بورس به پايان رساند. در اين روز كاهش شيب صعودي 
ش��اخص بورس پس ازآن اتفاق افتاد كه در روز تحليف 
رياست جمهوري احتمال اقبال دولت به مذاكرات احياي 
برجام پررنگ شد و همين امر شرايط را براي كاهش تقاضا 
در نمادهاي دالري كه طي يك هفته قبل به دليل افزايش 
انتظارات تورمي با رشد قيمت مواجه شده بودند، فراهم 
كرد. در اين روزرش��د 72/ ۰ درصدي نماگر اصلي بازار 
در حالي اتفاق افتاد كه در طول همين روز شاخص كل 
هم وزن به دليل توجه دوباره سرمايه گذاران به نمادهاي 
كوچك و عمدتاً ريالي به ميزان 87/ ۰ درصد رشد را تجربه 
كرد. طي دو روز نخستين معامالت هفته سهم نمادهاي 
دالر محور ارزش شاخص بسيار كم بود و به سبب تغيير 
محسوس در انتظارات تورمي و كاهش ريسك انتظاري 
از س��وي س��رمايه گذاران خرد دالري ها به  ويژه آنهايي 
كه در هفته قبل بيش��ترين ورود پول حقيقي را شاهد 
بودند، موردتوجه حقيقي ها قرار نگرفتند. مي توان گفت 
كه نمادهاي دالري يا همان كاموديتي  محورها از سوي 
بازارهاي جهاني نيز با ريسك مواجه هستند. دليل اين 
فرض تضعيف محرك هاي پيش��ران بر قيمت كاالهاي 
اساسي است. ويروس كرونا در شرايطي اين روزها فشار 
اقتصادي خود را از س��ر بسياري از كشورها كم كرده كه 
احتمال از سرگيري محدوديت هاي كرونايي وجود دارد. 
بر اين اساس درصورتي كه زور سويه دلتاي اين بيماري به 
كادر درمان در اقتصادهاي عمده بين المللي بچربد، بديهي 
است كه بسياري از كش��ورها نمي توانند بودجه الزم را 
به مانند گذشته و با انتشار اسكناس تأمين كنند چراكه در 
اقتصادهايي نظير اياالت متحده نيز آثار تورمي بزرگ شدن 
پايه پولي تاكنون نمايان شده و سياست گذاران پولي اين 
كش��ور از لزوم افزايش نرخ  بهره در ماه ها و سال هاي آتي 
سخن گفته اند. درصورتي كه اين امر محقق شود طبيعتًا 
تقاض��اي جهاني ب��راي كاالهايي نظير ف��والد و مس و 

محصوالت پتروشيمي كاهش خواهد يافت.
كاموديتي ها قيم��ت پاياني محصوالت ش��ركت هاي 
توليدي و صنعتي را تحت تأثير قرار مي دهند و مي توانند 
عالوه بر شركت هاي توليدكننده مواد اوليه را خام فروشي 
كنند، بر ش��ركت هاي توليدكننده كاالهاي نهايي نيز 
اثرگذار باشند؛ از همين رو قيمت كاموديتي ها همواره 
از اهميت بااليي براي اقتصاد برخوردار است. بر همين 
اساس افزايش قيمت كاموديتي ها در بازار جهاني مي تواند 
در بلندمدت درآمد ش��ركت ها را با رش��د مواجه كند. 
روندي كه عكس آن نيز صادق است و مي تواند با كاهش 
نرخ درآمدها و س��ودآوري گروه هاي مختلف توليدي و 
صنعتي را تحت تأثير منفي قرار دهد. اين نحوه اثرگذاري 
در بازار سرمايه بسيار مهم و تأثيرگذار خواهد بود. سهام 
كاموديتي  محور بازار سرمايه ايران به علت شرايط موجود 
از طرفداران زيادي در ميان معامله گران برخوردار هستند. 
معامله گراني كه چشم به قيمت هاي جهاني مي دوزند و 
استراتژي خود را بر اس��اس روند توليد و دادوستد مواد 
اوليه در جهان ترسيم مي كنند. مدتي مي شود كه نرخ 
جهاني برخي محصوالت كاموديتي در بازار بين المللي 
دستخوش تغيير شده و روند نزولي در پيش گرفته است. 
به عقيده بسياري اصلي ترين دليل نوسانات كاهشي در 
نرخ ها طي روزهاي گذشته گسترش نوع جديد ويروس 
كرونا در جهان است. درحالي كه اغلب كشورهاي صنعتي 
طي ماه هاي گذشته شهروندان خود را واكسينه كرده اند 
اما سويه دلتا توانسته است بخش زيادي از افراد واكسينه 
ش��ده را نيز تحت تأثير قرار دهد. اگرچه گفته مي شود 
برخي انواع واكسن ميزان درگيري و ابتالي اشخاص به 
نوع دلتاي ويروس را كاهش مي دهند اما ترس عمومي 
از گس��ترش نوع جديد كوويد-۱۹ كه نمونه مرگ ومير 
ناشي از آن در هند پيش چشم جمعيت جهان قرار دارد، 
روند ع��ادي زندگي را مجدداً مختل كرده اس��ت. البته 

اين وضعيت چشم انداز رشد اقتصاد جهاني و بازگشت 
صنايع به وضعيت عادي را نيز با ترديد مواجه كرده است. 
گفته مي شود در چين ۱۵ استان به نوع جديد ويروس 
آلوده شده اند. از همين رو به نظر مي رسد آهنگ بازگشت 
اقتصاد كندتر ازآنچه پيش تر برآورد ش��ده بود باش��د. 
وضعيت مذكور ط��ي روزها و هفته هاي اخير اثر خود را 
در بازارهاي جهاني نشان داده است. طي هفته معامالتي 
گذشته در بازارهاي جهاني، نرخ متانول، بيلت و ميلگرد 
چين كاهشي بوده است. در همين حال بيلت درياي 
سياه و شرق آسيا، قراضه تركيه، سنگ آهن، گندله و 
كنسانتره كاهشي بوده اند. به گزارش كاموديتي، در 
مقابل اما زغال س��نگ داخلي و سيليكون صادراتي 
چين، آنتيموان، اينديم، سنگ كروم آفريقاي جنوبي، 
ژرماني��وم و بيس��موت افزايش را تجرب��ه كرده اند. 
همچنين قيمت انواع نفت در بازارهاي جهاني همواره 
افزايشي بوده و تنها در برخي موارد كاهش را تجربه 
كرده است. در اين ميان تحليلگران، چشم انداز نفت 
و فرآورده هاي نفتي را در بازار جهاني صعودي ارزيابي 
مي كنند. گفتني است بيلت و اس��لب ايران در بازار 
عمومًا رش��د را تجربه كرده، اوره ايران بي تغيير بوده 

اما اوره فوب خليج فارس با كاهش روبرو بوده است.

    كاموديتي ها در ايران
بورس اوراق به��ادار تهران ب��ازاري كاموديتي محور 
اس��ت. مهم ترين تأثير كاموديتي ها بر ش��ركت هاي 
فعال در بازار سرمايه ايران به موضوع نرخ گذاري آنها و 
حجم صادرات برمي گردد، بسياري از شركت ها خواه 
با فروش داخلي يا صادراتي، از نرخ هاي جهاني كاالها 
تأثير مي گيرند، لذا نرخ جهاني كاالها در سطح جهان 
بر كاالهاي مرتبط در شركت ها و كارخانجات داخلي 
موثرند. ازجمله اين شركت ها مي توان به شركت هاي 
فعال در صنعت فوالد، سنگ آهن، پتروشيمي، پااليشي 
و… اشاره داشت، البته الزم به تأكيد است، مهم ترين 
تأثيرگذاري متوجه شركت هاي صادرات محور است. 
تأثيرپذيري از نرخ هاي جهاني متعاقبا بر مبالغ فروش 
و درنهايت بر س��ودآوري شركت ها تأثيرگذار خواهد 
بود. لذا يكي از مهم ترين جنبه هاي تحليل شركت ها 
جهت اتخاذ تصميمات صحيح سرمايه گذاري، درك 
عميق و صحي��ح از صنعت موردنظر در ابعاد داخلي و 

جهاني است، بررسي وضعيت و جايگاه گذشته، فعلي 
و آينده صنعت الزمه تحليل ش��ركت ها بوده و بدون 
آگاهي از اين م��وارد نمي توان تصميم جامعي جهت 

سرمايه گذاري در يك شركت اتخاذ كرد.

      بازار از دريچه يكشنبه
شاخص كل در بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكش��نبه، ۱7 مردادماه ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و ۴۱7 هزار 
واحد رس��يد. در معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و 
۴۵8 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ 
هزار و 22۵ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با سه هزار و ۵۳۶ واحد افزايش به ۴۰7 هزار 
و 7۹۱ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و 2۳۴ 
واحد رشد به 2۵7 هزار و ۶۴8 واحد رسيد. شاخص بازار اول 
۶ هزار و 7۹۳ واحد و شاخص بازار دوم 22 هزار و 22۳ واحد 
رشد داشتند. حقوقي ها در اين روز حدود ۹۵ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد پنج هزار و 
88۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 2۰درصد يعني 
هزار و ۱۶۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
دو درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات اساسي«، »بانك ها 
و موسس��ات اعتباري« و »ش��ركت هاي چند رشته اي 
صنعتي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»سرمايه گذاري ها« و »محصوالت غذايي و آشاميدني« 
به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فوالد«، »بركت« و 
»ميدكوح« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود 
اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »وامين«، 

»غگلستا« و »شجم« معطوف بود.
ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با س��ه هزار و 2۴۳ واحد، صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با دو هزار و 7۵۳ 
واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با ۶78 واحد، گروه صنعتي 
و معدني گل گهر با نماد »كگل« با ۶۳۹ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »ش��پنا« با ۵۶۰ واحد، پتروشيمي نوري 
با نماد »نوري« ب��ا ۵۱۳ واحد، پااليش نفت تبريز با نماد 
»شبريز« با ۳۶۹ واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد 
»پارس��ان« با ۳۴8 واحد و شركت سرمايه گذاري غدير با 
نماد »وغدير« با 28۳ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 

داشتند. در مقابل توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« 
با ۳۳۰ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با 
۳27 واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با ۳2۳ واحد، 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 2۹۵ واحد، بانك 
ملت با نماد »وبملت« با 2۳۴ واحد، پتروشيمي شيراز با نماد 
»شيراز« با 2۱2 واحد، گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« 
با ۱۶۵ واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد 
»حكش��تي« با ۱۵۹ واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« 
با ۱۴8 واحد و مخابرات ايران با نماد »اخابر« با ۱۴7 واحد 

تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.
برپايه اين گزارش، اين روز ش��ركت سپيد ماكيان با نماد 
»سپيد«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شس��تا«، گروه دارويي بركت با نم��اد »بركت«، فوالد 
مباركه اصفهان ب��ا نماد »فوالد«، گ��روه مديريت ارزش 
س��رمايه صندوق بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »ش��پنا« و ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۳۳۵ ميليون و 7۳8 
هزار برگه سهم به ارزش ۶ هزار و 72 ميليارد ريال دادوستد 
شد. در دومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
۶7 واحد افزايش داشت و بر روي كانال 2۰ هزار و ۳۰8 واحد 
ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 2۵۰ ميليون 
برگه سهم به ارزش ۴۹ هزار و ۳۹۴ ميليارد ريال دادوستد 
ش��د. در اين روز شركت پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، پااليش نفت شيراز با 
نماد »شراز«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، بيمه كوثر 
با نماد »كوثر«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، گروه 
توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، بيمه تجارت 
نو با نماد »بنو«، صنعتي مينو با نماد »غصينو« و توسعه 
و عمران اس��تان كرمان با نم��اد »كرمان« تأثير مثبت بر 
شاخص فرابورس داشتند. همچنين پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس«، سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، بانك دي با 
نماد »دي«، بيمه سامان با نماد »بساما«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »ش��گويا«، موسسه اعتباري ملل با 
نماد »وملل« و شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد 

»صبا« تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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تلويزيون اينترنتي »واچار«
به ميدان آمد

امي��ر هاموني، مديرعام��ل فرابورس با اش��اره به 
راه اندازي تلويزيون اينترنت��ي »واچار« گفت: در 
راستاي توسعه سواد مالي طي سال هاي گذشته 
در تالش بوديم تا در كنار رس��انه ملي از سازوكار 
تلويزي��ون اينترنتي اس��تفاده كني��م، در ادامه با 
همكاري سازمان صداوسيما توانستيم  مجوز الزم 
را از سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير 
اخذ كنيم تا يك رسانه كاماًل تخصصي در حوزه بازار 
سرمايه را كليد بزنيم كه خوشبختانه امروز شاهد 

رونمايي از  تلويزيون اينترنتي »واچار« هستيم. 
مديرعامل فراب��ورس ايران در مراس��م رونمايي 
از تلويزي��ون اينترنتي واچار، ضم��ن تبريك روز 
خبرن��گار گفت: بحث  رس��انه و رابط��ه آن با بازار 

سرمايه و اقتصاد كشور يك رابطه دوطرفه است.
وي با اش��اره به اينكه معمواًل در عرصه رس��انه و 
همچنين رس��انه هاي اقتصادي كمتر به موضوع 
اقتصاد رسانه و معيشت افراد اين  حوزه توجه شده 
است؛ گفت: بيشتر موضوع بحث رسانه اقتصادي 
مطرح شده و اين در حالي است كه در رسانه ها طي 
سال هاي اخير اقدامات متنوعي در حوزه اقتصاد 

و به صورت خاص بازار سرمايه انجام شده  است.  
مديرعامل فرابورس ايران در ادامه بابيان اينكه در 
حوزه اقتصاد رسانه، بحث ورود صنعت رسانه به بازار 
سرمايه مغفول مانده كه  بايد به آن پرداخته شود، 
افزود: نبايد انتظار داش��ت رسانه اقتصادي داشته 

باشيم اما به اقتصاد رسانه توجه نشود. 
هاموني معتقد است براي حمايت از حوزه اقتصاد 
رسانه، بازار سرمايه بايد موسسات بزرگ رسانه اي را 
پذيرش كند تا به تأمين مالي اين حوزه كمك شود.

به گفته وي در اين راس��تا مذاكراتي با موسسات 
 بزرگ رس��انه اي داش��ته ايم و موسسه همشهري 
درخواست ورود به فرابورس را داده و اميد است در 
آينده نزديك شاهد ورود اين  رسانه به بازار سرمايه 
باش��يم كه مي تواند نقطه عطفي در اقتصاد رسانه 

كشور باشد. 
هاموني در ادامه ب��ه راه اندازي تلويزيون اينترنتي 
»واچار« اش��اره كرد و گفت: در راس��تاي توسعه 
سواد مالي طي سال هاي گذشته در تالش بوديم 
تا در كنار رسانه ملي از سازوكار تلويزيون اينترنتي 
اس��تفاده كني��م، در ادام��ه با همكاري س��ازمان 
صداوسيما توانستيم  مجوز الزم را از سازمان تنظيم 
مقررات صوت و تصوير فراگير )ساترا( اخذ كنيم تا 
يك رسانه كاماًل تخصصي در حوزه بازار سرمايه را 
كليد بزنيم كه خوشبختانه امروز شاهد رونمايي از 

 تلويزيون اينترنتي »واچار« هستيم. 
هاموني همچنين در خص��وص دليل انتخاب نام 
»واچار« براي تلويزيون اينترنتي، گفت: واچار در 
اصطالح قديمي همان معناي بازار را  دارد و ازآنجاكه 
اين رس��انه نيز ويژه حوزه اقتصادي و بازار سرمايه 

است، اين نام انتخاب شد. 
وي بابيان اينكه برنامه هاي متعددي براي توسعه 
اين رس��انه تهيه و پيش توليد شده و در آينده نيز 
توليد خواهد شد، خاطرنشان كرد: اميدواريم رسانه 
واچار بتواند نقش  موثري در حوزه ارتقاي سواد مالي 
همگاني، تحليل بازار س��رمايه و دانش اقتصادي 
داشته باشد و به كمك آن شاهد عمق بخشي سواد 

 مالي در بازار سرمايه باشيم. 
مبينا بني اس��دي   مدير ارتباطات فرابورس ايران 
نيز در مراسم آغاز به كار رسمي تلويزيون اينترنتي 
»واچار« و گراميداشت روز  خبرنگار ضمن تبريك 
اين روز به تمامي خبرن��گاران فعال در حوزه هاي 
مختلف و همچنين عرصه اقتصادي كشور گفت: 
 رس��انه ها نقش مهم و جايگاه ويژه اي در افزايش 
س��واد مالي در بازار س��رمايه دارند. به خصوص در 
ش��رايط يك سال و نيم گذش��ته بازار سرمايه كه 
شاهد افزايش ضريب نفوذ اين بازار در ميان عامه 
مردم بوديم اين وظيفه پررنگ تر نيز ش��د. آمارها 
نشان مي دهد 87 درصد متخصصان روابط عمومي 
اعتقاددارند وظايفش��ان با عن��وان روابط عمومي 
قابل تعريف نيست و بايد از فعاليت هاي ديگر كمك 
بگيرند و اين عنوان، وظايف حوزه فوق را به صورت 

كامل تعريف نمي كند.
بني اس��دي بابيان اينكه در شرايط امروز عرصه 
رسانه، ش��اهد داستان سرايي ديجيتال هستيم، 
ادامه داد: ويدئو گرافي��ك اين روزها پرمخاطب 
ش��ده و بر همين اساس هر رس��انه اي كه قصد 
همراهي با مخاطب را دارد بايد در راستاي سليقه 
مخاطبان حركت كن��د. همچنين از هر ۱۰ نفر، 
۶ نفر تمايل به تماش��اي ويدئو آنالين دارند، 82 
درصد ترافي��ك اينترنت تا س��ال 2۰22 صرف 
تماش��اي ويدئو در فضاي مجازي خواهد ش��د و 
يك ميليون ويدئو در هر ثانيه در حال گردش در 

تارنماي جهاني وب است.
بني اسدي با اشاره به اينكه در ايران نيز طي يك سال 
اخير به خصوص با همه گيري كرونا توسعه بيشتري 
را در اين حوزه شاهد بوديم، گفت: همه اين  عوامل 
در كنار يكديگر ايده شكل گيري تلويزيون اينترنتي 
»واچار« تلويزيون اقتصاد و بازار را شكل داد و از ۴ 
سال گذش��ته جرقه طرح زده شد. طي يك سال و 
نيم گذش��ته با دريافت مجوز از ساترا اقدامات اين 
رسانه به طور رسمي تري آغاز شد و همچنين سال 
گذشته شروع پخش آزمايشي با برنامه هاي متنوعي 

را داشتيم تا به رونمايي رسمي امروز رسيديم.
مدير ارتباطات فرابورس ايران با اش��اره به اينكه 
تلويزي��ون اينترنتي واچار باه��دف نگاه عميق و 
ژرف به رويدادها و روندهاي اقتصادي و همگامي با 
پيشرفت هاي دنياي  پرشتاب امروزي شكل گرفته 
اس��ت، اظهار داش��ت: اين رس��انه با برنامه هاي 
 متنوعي اعم از اس��تراتژي هاي س��رمايه گذاري، 
بيست، بيست پالس، به وقت تحليل و ... در خدمت 
مخاطبان بوده اس��ت و در آين��ده نيز برنامه هاي 
متعدد ديگري را براي پخش در دستور كار دارد.

  ۲۷ شركت در انتظار
 اخذ مجوز شركت كارگزاري

محمد عطايي، مدير نظارت بر كارگزاران سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بيان »27 درخواس��ت اخذ 
مجوز تأسيس شركت كارگزاري تا امروز به سازمان 
بورس و اوراق بهادار ارسال ش��ده اس��ت.« گفت: 
به زودي نخستين س��ري از موافقت اصولي مجوز 
تأسيس ش��ركت كارگزاري توس��ط هيات مديره 
سازمان صادر مي ش��ود. محمد عطايي، توسعه و 
تقويت جايگاه نهادهاي مالي در بازار سرمايه و ارايه 
خدمات بهتر به س��رمايه گذاران در بازار سرمايه را 
هدف اساس��ي اعطاي مجوز تأسيس شركت هاي 
كارگزاري خواند و تصريح كرد: هيات مديره سازمان، 
صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري را با توجه 
به تقاضاي فعالين بازار سرمايه در خصوص تأسيس 
شركت كارگزاري، در دس��تور كار خود قرارداد.  او 
ادامه داد: طبق نظر هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، دس��تورالعمل صدور مجوز تأسيس و 
فعاليت كارگزاري تدوين و نسخه اوليه دستورالعمل 
مذكور در جلسه مورخ 22 ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ در 
هيات مديره سازمان بورس و اوراق به تصويب رسيد. 

سودجويان مخالف
عرضه سيمان در بورس كاال

غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار و عضو مجمع تش��خيص مصلحت 
نظام با بي��ان »افرادي كه به دنب��ال جلوگيري از عرضه 
س��يمان در بورس كاال هستند، سال ها از تفاوت قيمت 
دولتي و بازار آزاد اين محصول به نفع خود بهره برده اند و 
امروز به دليل شفاف شدن معامالت سيمان از هيچ تالشي 
براي توقف عرضه سيمان در بورس كوتاهي نمي كنند.« 
گفت: قيمت گذاري دستوري براي اقتصاد كشور تبعات 
زيادي به همراه داشته و تجربيات قبلي بيانگر آن است 
كه قيمت گذاري در بازار كاال و خدمات بايد به طور حتم 
از طريق عرضه و تقاضا شكل بگيرد و به هيچ عنوان دولت 
نبايد با ورود در قيمت گذاري ها، دخالتي را در تعيين قيمت 
كاالها داش��ته باشد. شايان ذكر است، روز شنبه باعرضه 
۹۴۱ هزار تن سيمان از س��وي ۴۴ شركت سيماني در 
پايان نزديك به 8۰۰ هزار تن سيمان در بورس كاال معامله 
شد تا امكان خريد مس��تقيم مصرف كنندگان بزرگ و 
كوچك در سراسر كشور از توليدكنندگان سيمان آن هم 
باقيمت معقول و مناسب فراهم شود. رييس كميته فقهي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: دولت ها همواره در 
شرايطي كه بازار با التهاب يا كمبود كاال مواجه مي شود به 
قيمت گذاري روي آورده اند كه شايد در چند قلم كاالي 
خاص آن هم به صورت كاماًل مقطعي بتوان اثراتي در رويه 
بازار داشت اما در يك رويكرد كلي قطعًا در پيش گرفتن 
سياست قيمت گذاري دستوري به رانت، دونرخي شدن 
بازار و التهاب منجر مي شود. مصباحي مقدم با تأكيد بر 
اينكه قيمت گذاري هاي دولتي پذيرفتني نيست، گفت: 
اين موضوع دقيقًا با روايات مرب��وط به اداره بازار منافات 
دارد و حتي در مباني ديني مورد تأكيد قرارگرفته است كه 

به هيچ عنوان دخالتي در قيمت گذاري ها صورت نگيرد.
رييس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار با تأكيد 
بر اينكه بنا بر چنين رواياتي نبايد هيچ گونه مداخالتي در 
معامالت بازار صورت پذيرد، گفت: دخالت هاي صورت 
گرفته در بازار مضر است و درصورتي كه در برهه اي از زمان 
با افزايش يا كاهش تقاضا در بازار مواجه شويم قيمت ها خود 
را بنا بر تقاضاي موجود در بازار تنظيم خواهند كرد. او بابيان 
اينكه بايد اجازه داد تا بازار سرمايه به صورت خودكار عمل 
كند و در اين ميان زمينه رفع عيوب بازارها نيز فراهم شود، 
افزود: يكي از مشكالت موجود در بازارهاي سنتي مسائله 
تباني است، گروهي كه اقدام به تباني در بازار مي كنند روند 
معامالت را تخريب و منجر به بهم ريختگي مكانيزم بازار 
مي شوند كه با تمركز معامالت در بازار سرمايه به دليل 
شفافيت باال، اين مسائل به حداقل ممكن مي رسد. عضو 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به عرضه سيمان 
در بورس كاال اشاره كرد و گفت: از گذشته هر محصول و 
صنعتي كه در مسير شفافيت قرارگرفته با مقاومت هايي 
همراه شده كه امروز نيز صداي برخي مخالفان باعرضه 
سيمان به گوش مي رسد؛ اين افراد، مخالف ايجاد شفافيت 
در معامالت و كش��ف قيمت محصول سيمان هستند، 
بنابراين از هيچ اقدامي براي جلوگيري از عرضه سيمان 
در بورس كاال كوتاهي نمي كنند. مصباحي مقدم ادامه 
داد: به هيچ عنوان نبايد قبول كرد كه عرضه س��يمان در 
بورس كاال تضعيف و معامالت آن در بازار غير ش��فاف و 
سنتي صورت گيرد بلكه بايد اقدامي صورت گيرد تا كل 
سيمان مانند هر كاالي استاندارد ديگري در بورس كاال 
عرضه و معامالت آن در بازار سرمايه انجام شود. او مساله 
احتكار و عرضه هاي كمتر از ميزان تعهد در بورس كاال را 
يكي از مشكالت قديمي بازار سرمايه عنوان كرد و گفت: 
كاهش عرضه محصوالت مختلف در برهه هايي خاص از 
شرايط اقتصادي كشور همواره وجود داشته كه شماري 
از توليدكنندگان باعرضه بخشي از محصوالتشان در بازار 
آزاد به التهاب بازار دامن زده اند؛ البته شفافيت معامالتي 
بورس به سياس��ت گذار كمك مي كند تا ميزان عرضه 
ش��ركت ها را رصد كرده و تصميم هاي درست در جهت 
تنظيم بهينه عرضه و تقاضا را رقم بزنند.  به گفته رييس 
كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه بخشي از 
محصوالت در بازار غيررسمي و غير شفاف، اقدامي اشتباه و 
مخرب است و اگر قرار است كااليي در بازار سرمايه عرضه 
شود بايد همه ظرفيت توليد آن وارد اين بازار شود تا همه 
از منافع واقعي س��ازي قيمت ها و حذف رانت در اقتصاد 
بهره مند ش��وند.  مصباحي مق��دم در پايان به بخش 
خريداران محصوالت از بورس كاال اشاره كرد و گفت: 
بحث رصد و شفافيت معامالت بورس كاال عالوه بر 
حوزه عرضه كنندگان در بخش خريداران نيز وجود 
دارد و بايد رويه اي ايجاد شود تا ميزان خريد و مصرف 
نيز به صورت سيستمي گزارش شود تا ديگر امكان 
فعاليت هاي واس��طه اي برخي خري��داران با مجوز 

نهادهاي بيروني از بازار سرمايه وجود نداشته باشد.

 رشد شاخص كل بورس به يك درصد نرسيد

ريسكجهانيبرايگروهكاموديتيها

كاهش نوسانات بازار از طريق صندوق تثبيت بازار سرمايه
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داشت: صندوق تثبيت و توسعه بازار براي يك 
بازار در حال رشد الزم است و در بازار توسعه يافته نهادهاي 
مالي و حقوقي هايي كه در بازار حضور دارند، همان نقش 
صندوق را ايفا مي كنند و نبايد انتظار داش��ته باش��يم كه 
صندوق تثبيت رون��د بازار را تغيير ده��د، اما مي تواند به 
تثبيت بازار كمك كند و نوس��انات را تا حد امكان كاهش 
دهد. محمدعلي دهقان دهنوي درباره جزييات تأمين مالي 
۶8۰ هزار ميليارد تومان از بازار سرمايه براي اقتصاد اظهار 
داشت: ۶8۰ هزار ميليارد تومان تأمين مالي از بازار سرمايه 
براي اقتصاد انجام ش��ده  است و نبايد با تأمين مالي دولت 
اشتباه گرفته ش��ود. او ادامه داد: اين رقم را مي توان به سه 
بخش تقسيم كرد. يك سوم اين عدد تأمين مالي سرمايه اي 
و متعلق به شركت ها است كه شامل افزايش سرمايه، عرضه 
اوليه شركت هاي س��هام عام پروژه اي و.. مي شود. درواقع، 
ابزارهايي كه از طريق بازار سرمايه با سرمايه شركت ها اضافه 
مي كند؛ البته بخش هايي از آن )عرضه هاي اوليه( به صورت 
نقدي بوده و بخشي از افزايش سرمايه ها به صورت نقدي و 

بخشي ديگر به صورت تجديد ارزيابي دارايي ها بوده است.
رييس س��ازمان بورس افزود: يك س��وم ديگر از اين عدد 
مربوط به تأمين مالي بدهي اس��ت. از طريق انتشار اوراق 
بدهي شركت ها و دولت  تأمين مالي كردند و در اين بخش، 
سهم شركت ها در سال گذشته نسبت به سال ۹8 بيش از ۵ 
برابر رشد داشت و رقم ۶.7 هزار ميليارد توماني در سال ۹8 
به بيش از ۳۶ هزار ميليارد تومان در سال ۹۹ رسيد. دهقان 
دهنوي بابيان اينكه بخش��ي از اين اوراق توس��ط بانك ها 
خريداري ش��د، گفت: البته بانك ها پيش ازاين هم اوراق 
مي خريدند اما قباًل به طور مستقيم از طريق خزانه داري و 

بانك مركزي اقدام مي كردند اما ازاين پس بايد براي خريد 
اوراق از طريق بازار سرمايه اقدام كنند. رييس سازمان بورس 
گفت: يك س��وم ديگر از ۶8۰ هزار ميليارد تومان تجهيز 
منابعي بوده در صندوق هاي سرمايه گذاري انجام شده است. 
انواع صندوق ها بابت فروش واحدهاي سرمايه گذاري سرمايه 
مردم را جذب كرده اند كه البته سرمايه اين صندوق ها هم 
درنهايت صرف تجهيز منابع براي سرمايه گذاري هاي جديد 
مي شود. دهقان دهنوي درباره تعابير نادرست از گفته هاي 
وزير اقتصاد درباره تأمين مالي از بازار سرمايه اظهار داشت: 
متأس��فانه در اين زمينه اشتباهي رخ داد. در سال گذشته 
سهم دولت از بازار سرمايه بابت فروش سهام شركت هاي 

دولتي حدود ۳2 هزار ميليارد تومان بود كه البته سال هاي 
قبل از آن س��هم دولت بس��يار كم بود. بايد در نظر داشته 
باش��يم كه در ۵ ماه ابتداي سال گذشته يكي از ابزارهايي 
كه براي كنترل عطش تقاضا در بازار وجود داشت، عرضه 
س��هام بود و س��ازمان بورس مصرانه از دولت مي خواست 
كه عرضه ها تقويت ش��ود و قرار بر اين شد سهام شناوري 
شركت هاي وابسته به دولت افزايش يابد. در همان زماني 
كه مردم تقاضاي سهام داش��تند بايد عرضه افزايش پيدا 
مي كرد كه فروش سهام شركت هاي وابسته به دولت هم 
در آن مقطع باال رفت. او افزود: در دوره و فاز صعود وقتي از 
دولت خواسته  شود، سهام عرضه كند و ميزان شناوري را 

باال ببرد، مي تواند اين خواسته را اجرا كند و دولت اين ابزار 
را كامل در اختيار دارد؛ چراكه مقدار قابل توجهي از سهام 
متعلق به سازمان خصوصي سازي است اما پول هر سهامي 
كه به فروش مي رود وارد خزانه و صرف بودجه دولت مي شود. 
حال اگر در فاز ريزشي باشيم، دولت منبعي ندارد كه بخواهد 
از آن طريق سهام خريداري كند. هيچ ساز و كاري براي اين 
موضوع تعريف نشده كه بخواهد آن چيزي كه فروخته را 
جمع آوري كند و به طور قطع براي اين اقدام بايد سال قبل از 
آن در بودجه رديفي تعريف شده باشد. رييس سازمان بورس 
ادامه داد: بنابراين درزماني ك��ه در دوره ريزش دولت بايد 
تغيير نقش مي داد، مواجه شديم با اينكه در بودجه چيزي 
براي اين موضوع پيش بيني نشده است اما راهكار استفاده 
از ساير ابزارها بود و كمك كرد تا تزريق منابع از محل يك 
درصد صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت بازار سرمايه 
انجام ش��ود. يا با مصوباتي كه ابالغ شد بانك هاي دولتي با 
خريد سهام به كمك بازار سرمايه آمدند. او همچنين درباره 
حمايت از بازار از طريق تزريق منابع از صندوق توسعه ملي 
به صندوق تثبيت گفت: صندوق تثبيت و توس��عه بازار 
براي يك بازار در حال رشد الزم است و در بازار توسعه يافته 
نهادهاي مالي و حقوقي هايي كه در بازار حضور دارند، همان 
نقش صندوق را ايفا مي كنند و نبايد انتظار داشته باشيم كه 
صندوق تثبيت روند بازار را تغيير دهد اما مي تواند به تثبيت 
بازار كمك كند و نوسانات را تا حد امكان كاهش دهد. دهقان 
دهنوي افزود: از همين رقم بسيار پايين صندوق تثبيت به 
شكل هوشمندانه استفاده مي شود. ما درحال توسعه اين 
سرمايه هستيم و پشتوانه سهامي كه خريداري شده اوراق 
منتشر مي كنيم و سعي مان اين است كه از اين پول به نفع 

بازار سرمايه به كاراترين شكل ممكن استفاده كنيم.



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام ديروز عليرضا زاكاني با كسب 18 راي از 21 
عضو شوراي شهر تهران به طور رسمي به عنوان شهردار 
جديد پايتخت انتخاب شد. همچنين عليرضا جاويد كه 
كارمند شهرداري است به عنوان سرپرست شهرداري 

تهران 21 راي اعضاي شوراي شهر را از آن خود كرد.
به گزارش »تعادل«، ش��امگاه چهارش��نبه گذشته، 
اعضاي شوراي شهر تهران در يك جلسه غير رسمي، 
صالحيت دو كانديداي نهايي خود يعني عليرضا زاكاني 
و مازيار حسيني را بررسي كردند و در نهايت با 12 راي 
زاكاني را به عنوان ش��هردار جديد تهران برگزيدند و 
عمال از ميان دو گزينه سياسي و كارشناسي، به گزينه 
سياس��ي راي دادند. اين خبر اما بالفاصله از س��وي 
مهدي چمران، رييس شوراي شهر رد شد. روز شنبه 
نيز چمران در حاشيه نخستين نشست علني شوراي 
شهر ششم پايتخت اعالم كرد كه راي گيري چهارشنبه 
استمزاجي بوده و رسميت نداشته است. ديروز اما در 
دومين جلسه شوراي شهر ششم، آنگونه كه چمران 
اعالم كرد، به دليل عدم تمايل حناچي به ادامه كار تا 
زمان استقرار شهردار جديد، شوراي شهر با سرپرستي 
عليرضا جاويد موافقت كرد. پس از آن، زاكاني در غياب 
رقيب نهايي خود پشت تريبون قرار گرفت و برنامه هاي 
خود را تشريح و به سئواالت اعضاي شوراي شهر پاسخ 
گفت. در نهايت 18 نفر از اعضاي ش��وراي شهر نيز به 
تصدي او در پست شهرداري تهران راي مثبت دادند. 
اما از آنجا كه استقرار زاكاني در جايگاه شهرداري تهران 
مس��تلزم موافقت مجلس با استعفاي او از نمايندگي 
مردم قم در مجلس است و اين كار دستكم يك هفته 
زمان مي برد، عليرض��ا جاويد پيش از گزينش نهايي 
زاكاني به عنوان سرپرست شهرداري انتخاب شد. البته 
انتخاب زاكاني به عنوان ش��هردار تهران به دليل عدم 
تطابق رشته تحصيلي او آيين نامه مربوط به استخدام 
ش��هرداران با نقض مق��ررات نيز همراه ب��ود، اما قرار 
است، مديريت شهري براي تغيير آيين نامه مربوطه 
و گنجاندن رشته پزشكي در آن، شرايط قانوني ورود 

زاكاني به بهشت را فراهم آورند. 

     ضدفساد بودن كافي نيست
ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران خطاب به زاكاني 
گفت: شما نشان داديد ضد فساد و رانت هستيد و اين 
افتخار ما است اما اين كافي نيست، مهم كار سنگين 

اجرايي است كه از فرداي انتخاب بر عهده مي گيريد.
اماني پس از استماع سخنان عليرضا زاكاني، كانديداي 
سمت شهرداري تهران گفت: چون اولين بار است كه 
از اين ميكروفن با اراده مردم تهران استفاده مي كنم و 
اين قدرت را در اختيار من گذاشتند كه بتوانم در صحن 
علني صحت كنم، از خ��دا مي خواهم اين ميكروفن 
جز براي رضايت خدا و منافع مردم باز نشود.او گفت: 
بعد از انقالب هميش��ه از بيرون به شهرداري آمدند و 
ايرادي ندارد و شما نيز وارد شهرداري تهران خواهيد 
شد. اما االن ش��هرداري تهران به بلوغي رسيده است 
كه مي گويد من مي توانم كه مدي��ران را از بدنه خود 
عرضه كنم.اماني گفت: بدنه شهرداري تهران نگران 
هستند، آقاي علوي در صحبت هاي خود گفتند كه ما 
مي ايستيم در مقابل مديران اتوبوسي، ما هم با شما هم 
پيمانيم اما از آقاي زاكاني مي خواهيم اينجا موضع خود 
را پشت اين تريبون نسبت به اين موضوع روشن كنند.

به پرسنل ش��هرداري در زمان انتخابات قول داديم و 
گفتيم به شما اعتماد داريم، لذا خواهش مي كنم موضع 
خود را در اين زمينه روشن كنيد و به بدنه شهرداري 
آرامش دهيد كه آنها نگران نباشند.عضو شوراي شهر 
تهران گفت: شما نشان داديد ضد فساد و رانت هستيد و 
اين افتخار ما است اما اين كافي نيست، مهم كار سنگين 

اجرايي است كه از فرداي انتخاب بر عهده مي گيريد.

     كسي دنبال بازي سياسي نباشد
حبيب كاش��اني، عضو شوراي ش��هر تهران خطاب به 
زاكاني گفت: امروز يك اطمينان خاطر به همكاران ما در 
شهرداري بايد داده شود كه اينجا فضاي تخصصي است و 
از تخصص هايي كه به نفع مردم است، استفاده مي كنيد.

حبيب كاشاني پس از استماع برنامه هاي عليرضا زاكاني 
گفت: از بودجه پيش بيني شده شهرداري ۵۵ درصد 
محقق نشده اس��ت. براي اين قسمت بايد فكر ويژه اي 
انجام دهيد كه هم كس��ري بودج��ه و هم درآمدهايي 
كه براي شهر تهران متصور است به سرانجام برسد.او با 
اشاره به مساله حمل و نقل عمومي گفت: مردم از يك 
طرف معيشت شان دچار مشكل است و از طرفي بايد 
در شرايط كرونايي از مترو و اتوبوس استفاده كنند. براي 
هر كيلومتر مترو هزار تا هزار و 2۰۰ ميليارد تومان هزينه 
است و بايد به اين مساله توجه شود.كاشاني گفت: آقاي 
اماني هم به درستي اشاره كردند و شايد خيلي از مسائل 
فضاسازي رسانه اي باشد، شما را آدم ديندار و پاكدستي 
مي دانم و يقينا خيلي از مسائل فضاسازي رسانه اي است 
و اين نگراني را به بخش داخلي شهرداري منتقل كردند 
و آن چيزهايي كه در فضاي مجازي مطرح كردند را در 
شما سراغ نداريم.عضو شوراي شهر تهران گفت: امروز 
يك اطمينان خاطر به همكاران ما در ش��هرداري داده 
شود كه اينجا فضاي تخصصي است و از تخصص هايي كه 
به نفع مردم است و تفكرهاي سياسي بر آن حاكم نشده 
استفاده مي كنيد.كاشاني تاكيد كرد كه اين آرامش را به 
بدنه شهرداري منتقل كنيد و از همه تخصص ها استفاده 

كنيد به شرط اينكه كسي دنبال بازي سياسي نباشد.

     زاكاني: شرايط احراز شهردار تهران را 
دارم

عليرض��ا زاكاني، ش��هردار منتخب ته��ران در جمع 
خبرنگاران با بيان اينكه با ۴2 سال عقبه فعاليت شرايط 
احراز شهرداري تهران را دارم گفت: هفته آينده درباره 
اس��تعفايم از مجلس تصميم گيري مي شود.شهردار 
منتخ��ب تهران، پ��س ارايه برنامه هايش و پاس��خ به 
س��واالت اعضاي ش��وراي ش��هر در خصوص شرايط 
تحصيلي اش و عدم تطابق آن با جايگاه شهردار تهران 
گفت: براساس آيين نامه سال ۹۷ شرايط احراز شهردار 
تغيير كرده و بخشي از آن داراي نقص است.وي با بيان 

اينكه بخشي از تخصص ها من جمله حوزه پزشكي در 
اين آيين نامه نيامده است. گفت: من ۴2 سال عقبه كار 
اجرايي دارم كه يك وجه آن تخصصي اس��ت.زاكاني 
گفت: وجه ديگر آن اين اس��ت كه فرد مدير اجرايي و 
عالي دارد كه از نظر كالبدي شهري كه نياز به فرهنگ 
و اجتماعي دارد و مدير اجرايي بايد فهم بااليي درباره 
شهر به عنوان دولت كوچك را داشته باشد و بتواند تدبير 
كند و رشد همگون و غير كاريكاتوري را فراهم كند.وي 
درباره استعفايش گفت: چهارشنبه بعد از اينكه راي 
استمزاجي اعضا اعالم شد، استعفايم را تقديم رييس 
مجلس كردم و طبق آيين نامه داخلي بايد هفته اول 
بعد از استعفا در تريبون مجلس قرائت شود و به بحث 
نمايندگان گذاشته شود و علي القاعده امروز )يكشنبه( 

بايد اعالم وصول شود، تا الزام آن مشخص شود.
زاكاني همچنين گفت: بدهي هاي ش��هرداري تهران 
حدود ۶۶ هزار ميليارد تومان است كه در مقابل آن ۵۷ 
هزار ميليارد تومان نيز مطالبات دارد.شهردار منتخب 
تهران ب��ا بيان اينكه بايد با توجه به ش��هر آن را خوب 
اداره كنيم و بتوانيم با تقسيم بدهي ها، ساالنه بخش 
زيادي از آن را پرداخت كني��م، افزود: بخش زيادي از 
اين بدهي ها از مطالبات شهرداري از ساير دستگاه ها 
و دولت بايد پرداخت شود.زاكاني گفت: بخش ديگري 
از اين بدهي ها مبتني بر ايجاد رونق در س��اخت و ساز 
و ش��رايطي كه بتوانيم از طريق آن تامين مالي كنيم 
پرداخت خواهد شد و بخشي ديگر مربوط به مطالبات 
شهرداري از دولت و بهره گيري از ظرفيت هاي قانوني 
مانند تكليف دستگاه هاي اجرايي پرداخت خواهد شد.

     تكليف دولت در برابر مترو 
او ادامه داد: دولت مكلف است ۵۰ درصد هزينه هاي 
مرب��وط به توس��عه زيرس��اختي در ح��وزه مترو را 
پرداخت كند و يك س��وم مبلغ بليت و 82.۵ درصد 
تامين مالي براي اتوبوس داشته باشد.شهردار تهران 
گفت: اين موارد مدت ها است كه اتفاق نيفتاده و بايد 
اين معوق��ات و مطالبات را پيگيري و اين وضعيت را 
جبران كنيم.زاكاني خاطرنشان كرد: بخش ديگر نيز 
به اوراق مشاركت برمي گردد؛ امروز اوراق مشاركت به 
نام شهرداري گرفته شده اما تنها ماه به ماه شهرداري 
پول پرداخت مي كند اما بهره اي از آن مشاركت اوليه 

ندارد مانند آنچه كه در بانك آينده رقم خورده است.او 
افزود: بخش ديگر مربوط به پروژه هاي ناتمامي است 
كه ظرفيتي است كه مي تواند در اين امر به ما كمك 
كند. شهردار منتخب تهران با بيان اينكه اداره شهر 
دشوار اما شدني است، اضافه كرد: با به ميدان آوردن 
مردم و ظرفيت هايي كه مردم در قبال حضورشان در 
جامعه ايجاد مي كنند و با ايجاد تفاهم در حاكميت 
و حكومت گره اين كالف سردرگم موجود در تهران 
باز مي ش��ود و آينده اي بسيار روش��ن براي تهران 
پيش بيني مي كنيم.او درباره تعامل ش��هرداري با 
دولت و مجلس توضيح داد: تعامل با دولت و مجلس 
فرصتي طاليي اس��ت كه در اين دوره فراهم شده 
و اين ظرفي��ت اجرايي- تقنين��ي، امكاني را براي 
شهرداري فراهم مي كند كه با كسب مجوزهاي الزم 
براي اداره درست ش��هر از دولت و تصويب قوانين 
مناسب در مجلس، به جهش شهر كمك كند. اين 
ارتباط و تعامل در اين دوره وجود دارد و روساي قوا 
براي كمك به ش��وراي شهر و ش��هرداري و جبران 

كاستي هاي گذشته تاكيد دارند.

     اتصال صياد به آزادگان
او ب��ا بيان اينكه ج��داي از مگاپروژه هاي فرهنگي و 
اجتماعي، مگاپروژه هايي هس��تند كه ناظر به كالبد 
شهر هستند، افزود: يكي از اين پروژه ها تونل زيرگذر 
انتهاي صياد به آزادگان است كه مطالعات و تحقيقات 
اوليه آن انجام شده و افرادي نيز براي سرمايه گذاري 
در اين پروژه اعالم آمادگي كردند.شهردار منتخب 
گفت: همچني��ن پ��روژه L.R.T از ش��رق تهران تا 
وردآورد تعريف شده كه در طراحي آن دوبانده كردن 
بخشي از صياد تا شيخ فضل اهلل نيز مطرح است. براي 
اجرا نيز سرمايه گذاري توسط بخش خصوصي انجام 
خواهد شد و ما از آنها خريد خدمات مي كنيم.زاكاني 
عنوان كرد: هر ي��ك كيلومتر متروي��ي كه احداث 
مي ش��ود هزار و 1۰۰ ميليارد هزين��ه دارد و وقتي 
روي زمين مي رسد به ۷۰ ميليارد تومان مي رسد اما 
اگر بخش خصوصي س��رمايه گذاري و هزينه كند و 
شهرداري از آن خريد خدمات كند، از پس هزينه هاي 
اين پروژه ها برخواهد آمد. مگا پروژه هاي اينچنيني 

تعريف شده كه با اولويت در شهر دنبال خواهد شد.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صفحه اول
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بهره گيري از فناوري »بالك چين« 
در برنامه تهران هوشمند

 مديرعامل س��ازمان فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
ش��هرداري تهران )ف��اوا( درخص��وص كاربردهاي 
بالك چين در شهرهاي هوشمند و همچنين نگاه برنامه 
تهران هوشمند براي استفاده از اين فناوري توضيح داد 
و تاكيد كرد: سازمان فاوا در حال برنامه ريزي و ايجاد 
زير س��اخت هاي الزم در اين حوزه اس��ت. به گزارش 
تسنيم، محمد فرجود با تاكيد بر اينكه در شهر هوشمند 
استفاده از فناوري هاي ديجيتال و تحول آفرين، شرط 
الزم حركت به سمت شهر هوشمند است اما نبايد هدف 
اصلي باشد، تاكيد كرد: استراتژي ما در تهران هوشمند، 
به كارگيري به روزترين فناوري ها براي باال بردن كيفيت 
زيست شهروندان و مديريت بهتر شهر است.  مديرعامل 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران 
با تاكيد بر اينكه همه منابع و زيرساخت هاي الزم براي 
توسعه خدمات شهر هوشمند در ابعاد مختلف، لزوما 
در اختيار شهرداري نيست و براي اجراي آن نيازمند 
همكاري هاي بين بخش��ي گسترده اي است، تصريح 
كرد: سال 1۴۰۰ س��ال انتهايي فاز اول برنامه تهران 
هوشمند است كه طي اين سال ها، شهرداري تهران 
موفق ب��ه اجراي برنامه هاي متنوعي در حوزه ش��هر 
هوش��مند در حوزه هايي مانند ته��ران من، خدمات 
ديجيتال شهروندي، خدمات غير حضوري شهرسازي، 
محله محوري، توسعه نوآوري، حمل ونقل هوشمند، 
مديريت بحران، خدمات آتش نشاني و مديريت پسماند 
شده است.فرجود با تاكيد بر توجه ويژه به  بالك چين در 
فاز دوم تهران هوشمند كه از سال 1۴۰1 آغاز مي شود، 
گفت: فناوري زنجيره بلوك يا بالك چين كاربردهاي 
متعددي در شهرهاي هوشمند دارد و سازمان فاوا نيز 
در حال برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت هاي الزم در اين 
حوزه است ضمن اينكه بهره گيري از فناوري بالك چين 
در برنامه سوم توسعه شهر تهران نيز ذكر شده است.

فرجود با اشاره به اينكه اسناد الكترونيك و راه اندازي 
درگاه امضاي ديجيتال در شهرداري تهران زمينه ساز 
استفاده از بالك چين اس��ت، گفت: انجام مناقصات 
شهرداري بر مبناي امضاي ديجيتال يك گام مهم در 
اين زمينه بوده است كه طي آن تمام اسناد به صورت 
ديجيتال امضا مي شوند و از لحاظ امنيت و شفافيت 
در سطح بسيار باالتري از اسناد كاغذي قرار دارند.وي 
حوزه هاي مالي، بازار تهاتر و قرارداد هاي هوشمند را 
به عنوان يكي از مهم ترين كاربردهاي بالك چين در 
شهرداري ها برشمرد و در اين باره اظهار كرد: همچنان 
س��هم عمده در ساختار تامين مالي شهرداري تهران 
را حوزه شهرس��ازي و عوارض ساخت وس��از برعهده 
دارد. به كمك بالك چين مي توان روش هاي جديدي 
را در تامين مالي ش��هرداري و تهاتر امالك به كمك 
توكن به كار بس��ت كه تاكنون ميس��ر نبوده اس��ت.

وي خاطرنش��ان كرد: يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
پيش روي به كارگيري بال ك چين در مديريت شهري 
آن اس��ت كه بازيگران عرصه بالك چي��ن، ضوابط و 
فرآيندهاي درون نهادهاي عمومي را به خوبي بشناسند 
و بر اس��اس اين پيچيدگي ها راهكارهاي خود را ارايه 
دهند.مديرعامل فاواي شهرداري تهران مشخص 
نبودن دقيق قوانين در حوزه به كارگيري بال ك چين 
را يكي ديگر از دغدغه هاي پيش روي مديريت شهري 
عنوان كرد و گفت: توس��عه خدمات بالك چين در 
شهرهاي هوش��مند، نيازمند فعاليت بين بخشي 
اس��ت و بايد در حوزه قوانين شفاف سازي صورت 
گيرد تا بتوان ش��اهد حضور بخش هاي مختلف در 
متولي  بالك چين در عرصه مديريت شهري باشيم.

ضرب االجل به سازمان
اموال تمليكي غرب تهران

س��عيد محمودي، دبير كارگروه مديريت پسماند در 
تشريح مصوبات پنجاه وچهارمين كارگروه مديريت 
پسماند اس��تان تهران، درباره تعيين تكليف امحاي 
كاالهاي متروكه تبديل شده به پسماند كه در اختيار 
سازمان اموال تمليكي استان تهران قرار دارد، گفت: با 
توجه به اينكه اين پسماندها عمدتا پسماندهاي ويژه اي 
هس��تند كه به طور طوالني مدت همچنين در حال 
حاضر در محوطه بازي از سوي اين سازمان نگهداري 
مي شوند، مقرر شد مسووليت دپو و آثار زيان آور محيط 
زيستي اين پسماندها كه متوجه سازمان اموال تمليكي 
اس��ت طي مكاتبه اي از سوي كارگروه به اين سازمان 
يادآوري شود همچنين ضرب االجلي براي اين سازمان 
به منظور انتقال و امحاي اين پسماندها تعيين و ابالغ 
شود. او با اشاره به سومين دستوركار امروز اين كارگروه 
در خصوص صدور مجوز تاسيس، پروانه بهره برداري 
و گواهي صالحيت پيمانكار سايت دفع پسماندهاي 
صنعتي ويژه اس��تان تهران در اراضي هوشنگ آباد و 
عزيزآباد توس��ط س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و 
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اظهاركرد: در اين 
خصوص مصوب شد كه كليه تمهيدات الزم و ايمني 
كامل براي راه اندازي سايت از سوي پيمانكار مربوطه 
انجام پذيرد و مقرر شد صدور مجوزهاي مربوطه اعم 
از جواز تاسيس، پروانه بهره برداري و گواهي صالحيت 
توس��ط پيمانكار و دستگاه هاي متولي پيگيري شود 
همچنين بنا به درخواست پيمانكار، موضوع ضرورت 
تامين روزانه ۵۰۰۰ ليتر آب كشاورزي و 1۰۰۰ ليتر 
آب ش��رب براي اين سايت در اين نشست به تصويب 
رس��يد تا امور مربوط و اخذ مجوزه��اي الزم بعدي از 
سوي پيمانكار مورد پيگيري قرار گيرد. وي افزود: يكي 
ديگر از موضوعات اين نشست تعيين و تكليف 8۰۰ تن 
آزبست دپو شده در گمرك غرب تهران بود كه در اين 
خصوص با توجه به ممنوعيت استفاده داخلي و احتمال 
اندك امكان فروش و جابه جايي به كشور ثالث، مقرر 
شد تاكيدات الزم از سوي دبيرخانه به گمرگ تهران 
درباره برقراري امنيت الزم و انجام پيش بيني هاي الزم 
به منظوررفع خطر نگهداري اين مواد، صورت پذيرد 
و تهيه طرح دفع محموله آزبس��تي از سوي سازمان 
اموال تمليكي با بهره گي��ري از نظرات متخصصان و 

كارشناسان تا شهريور ماه در دستوركار قرار گيرد.

طرح جهش توليد
و تامين مسكن اصالح شد

نمايندگان مجلس با هدف تامين نظر شوراي نگهبان 
طرح جهش توليد و تامين مس��كن را اصالح كردند. 
به گزارش ايسنا، در جلسه علني روز يكشنبه بررسي 
ايرادات شوراي نگهبان در طرح جهش توليد و تامين 
مس��كن مورد بررس��ي و تصويب قرار گرفت. بر اين 
اساس نمايندگان مجلس تصويب كردند كه بانك ها 
و موسس��ات اعتباري در صورت پرداخت تسهيالت 
موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني موضوع 
ماده 1۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه 
مسكن در چارچوب مقررات بانك مركزي و سازمان 
بورس و اوراق بهادار هستند. همچنين مصوب شد كه 
در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، ثبت تحقق 
كليه معامالت، امالك و مستغالت اعم از خريد، فروش، 
پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مس��كن براي 
متعاملين در بنگاه هاي مشاوران امالك در سامانه ثبت 
معامالت امالك و مستغالت كشور توسط بنگاه ها و 
براي س��اير متعاملين خارج از بنگاه هاي در سامانه 
معامالت امالك كشور موضوع تبصره 3 ماده ۵۴ مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم توسط متعاملين و أخذ 

شناسه )كد( رهگيري بدون اخذ هزينه الزامي است.

رشد ۲۵ درصدي
قراردادهاي اجاره در تابستان

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
از افزاي��ش 2۵ درصدي قراردادهاي اجاره مس��كن در 
تهران خبر داد و گفت: گزارش هاي غلط بانك مركزي، 
بازار مسكن را دچار تشنج مي كند. به گزارش تسنيم، 
خسروي در نشست خبري با اشاره به اينكه گزارش بانك 
مركزي از تحوالت بازار مسكن دقيق نيست، اظهار كرد: 
بانك مركزي اعالم مي كند كه از آمار خام سامانه امالك 
و مستغالت )كد رهگيري( براي تهيه گزارش هاي خود 
استفاده مي كند. بانك مركزي از طريق اتاق ايران آمار 
خام سامانه را استفاده مي كند، اما بايد به اين نكته اشاره 
كنيم ۶۰ درصد معامالت بازار مسكن در اين سامانه ثبت 
مي شود و بانك مركزي با حدس و گمان گزارش خود را 
از بازار مسكن تهيه مي كند. بانك مركزي با گزارش هاي 
اشتباه خود باعث تشنج در بازار مسكن مي شود. وي با 
اشاره به آمار بازار مسكن گفت: از تاريخ اول فروردين ۹۹ 
تا 1۶ مرداد ۹۹ كل قراردادهاي مسكن كشور ۵8۰ هزار 
و ۵۰8 فقره بوده كه از اين تعداد 2۹8 هزار و ۵۴۰ فقره 
مبايعه نامه و 2۷۷ هزار و 88 فقره اجاره نامه بوده است. 
وي اضافه كرد: از تاريخ اول فروردين امسال تا 1۶ مرداد 
1۴۰۰ تعداد كل قراردادهاي مسكن كشور با كاهش ۶ 
درصدي به ۵۴۶ هزار و 88 فقره رس��يده است. رييس 
اتحاديه مشاوران امالك يادآور شد: از اول فروردين 1۴۰۰ 
تا 1۶ مرداد 1۴۰۰ تعداد كل قراردادهاي شهر تهران با 
رشد منفي 12.2 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال 
گذشته به 1۰۵ هزار و 23۷ فقره كاهش يافته است. اين 
در حالي است كه نسبت قراردادهاي اجاره طي بازه اشاره 
شده از ۶۴ هزار فقره سال ۹۹ با رشد 2۵.12 درصدي به 

8۰ هزار و ۴۵2 فقره افزايش يافته است.

نبض بازار مسكن
در دست اقشار متوسط

چهار ش��اخص قيمت كل، نرخ هر متر مربع، متراژ 
و مناطق پرتقاضا در بازار مس��كن شهر تهران نشان 
مي دهد كه عمده خريد و فروش ها توسط دهك هاي 
متوس��ط انجام مي ش��ود و از طرف ديگر تقاضاي 
سرمايه اي بازار را ترك كرده است. به گزارش ايسنا، 
خانه هاي داراي قيمت ۵۰۰ ميليون تا يك ميليارد 
تومان رتبه اول از نظر تعداد معامالت مس��كن شهر 
ته��ران را ب��ا 1۹.1 درصد از كل معام��الت به خود 
اختصاص مي دهند. جاي��گاه دوم نيز به واحدهاي 
يك تا 1.۵ ميليارد تومان با سهم 1۷.۴ ميليارد تومان 
مربوط مي شود. چهار محدوده پرتقاضا نيز به ترتيب 
مناطق ۵، 1۰، 2 و ۴ هستند كه ۴1.۵ درصد از كل 
معامالت را در بين مناطق 22 گانه ش��هر تهران به 
خود اختصاص مي دهند. ساكنان اين مناطق اغلب از 
اقشار متوسط به باال هستند. از نظر متراژ نيز خانه هاي 
۵۰ تا ۶۰ متر با سهم 1۵.۴ درصد رتبه اول، واحدهاي 
۶۰ تا ۷۰ متر با 13.۹ درصد جايگاه دوم و آپارتمانهاي 
۷۰ تا 8۰ متر با سهم 11.۶ درصد جايگاه سوم را در 
معامالت مسكن شهر تهران دارند. همچنين توزيع 
فراواني بر اس��اس قيمت يك متر مربع حاكي از آن 
است كه خانه هاي 1۵ تا 2۰ ميليون تومان در هر متر 
مربع با 1۷.2 درصد رتبه اول، واحدهاي داراي ارزش 
متري 2۰ تا 2۵ ميليون توم��ان با اختصاص 1۵.3 
درصد از معامالت جايگاه دوم و خانه هاي 2۵ تا 3۰ 
ميليون تومان با س��هم 12.8 درصد از قراردادهاي 

خريد و فروش در جايگاه سوم قرار دارند.

بازنده اصلي طرح صيانت 
متخصصين و نخبگاني ك��ه در اين جدال فناورانه هر 
كدامشان مي توانند دست باالي كش��ور ما را داشته 
باشند با پاي خودشان به كش��ورهاي ديگر مي روند 
و تبديل به برگ برنده »ام��ارات، تركيه، آذربايجان، 
عربستان« و خيلي از كشورهاي ديگر مي شوند كه در 

اصل رقباي ما به حساب مي آيند.
 با نگاه به اين مسائل، به عنوان نماينده بخش خصوصي 
كش��ور، معتقدم كه هر طرحي ك��ه در آن، تنها يك 
رويكرد سلبي به چشم مي خورد و صرفًا از بازدارنده ها 
و موانع استفاده مي كند، نه  تنها منجر به رشد و توسعه 
كسب  و كارهاي ديجيتال كش��ور نمي شود، بلكه به  
واسطه اينكه فضاي رقابتي را از بين مي برد و انتخاب 
را از كاربران مي گيرد، باعث كاهش كيفيت خدمات و 

محصوالت اين حوزه هم خواهد شد.

پس از اما و اگرهاي فراوان و با 18 راي موافق

 اداره غيركارشناسي پايتخت نگراني كارشناسان را برانگيخته است 

زاكاني رسما شهردار تهران شد

بي وفايي اعضاي شوراي شهر به عهد خود 
 عضو شوراي شهر تهران در واكنش به اينكه اعضاي 
شوراي ششم به عهد خود وفادار نبودند و شهردار را 
برخالف وعده هاي داده ش��ده به پرسنل شهرداري 
انتخاب كردند، گفت: درس��ت اس��ت، اما شورا يك 
نهاد دموكراسي اس��ت و راي اكثريت تعيين كننده 
اس��ت. اگر آقاي زاكاني موفق شوند نظر اكثريت آرا 
را جلب كنند، ش��هردار تهران هستند و اين انتخاب 
قانوني قابل احترام است. اميدواريم خواسته پرسنل 
شهرداري تهران مدنظر ايشان قرار گيرد.  به گزارش 
ايلنا، انتخاب شهردار تهران در حالي به مرحله نهايي 
شدن رس��يده است كه نداشتن س��ابقه مديريتي و 
اجرايي زاكاني و شناخته شدنش به عنوان يك چهره 
سياسي با انتقادات فراواني روبرو است. اين در حالي 
است كه اعضاي كنوني شوراي شهر تهران در زمان 
تبليغات انتخابات شوراهاي شهر با تاكيد بر انتخاب 
مديران غيرسياسي براي اداره شهر، سياسي كاري در 

شوراهاي پنجم را مورد نقد قرار داده بودند. 
مه��دي چم��ران در گفت وگويي با ايلن��ا گفته بود: 
»اعتقاد من بر اين اس��ت كه افراد شورا درست است 
كه داراي ديدگاه هاي سياسي هس��تند، اما شوراي 
شهر جاي سياست بازي نيست. اداره و مديريت شهر 
كاري كامال تخصصي است و نبايد سياسي شود. هر 
زماني كه شورا سياسي شود به مشكل مي خورد.« در 
همين راستا نيز با برگزاري چندين جلسه براي انتخاب 
شهردار و اخذ برنامه از چندين كانديدا اعالم كردند كه 
شهردار عالوه بر داشتن تخصص بايد فردي جهادگر 

باشد كه شهر را شناخته و س��ابقه اداره آن را داشته 
باشد. حال انتخاب چهره اي سياسي از سوي شوراي 
ش��هري ها اظهارنظرهاي پيش از انتخاب��ات را با زير 
سوال برده است.  ناصر اماني، عضو شوراي شهر تهران 
در گفت وگ��و با ايلنا در واكنش ب��ه انتخاب چهره اي 
سياسي براي اداره شهر تهران اظهار كرد: اميدوارم بعد 
از تكيه زدن زاكاني بر صندلي شهرداري مسائلي را كه 
قبال دوستان از جمله آقاي سروري و چمران پيش از 
انتخابات مطرح كردند مبني بر اينكه شهر بايد فارغ 
از جهت گيري سياسي اداره شود، مدنظر قرار گيرد و 
شهرداري به شكل تخصصي و فني اداره شود و عدم 
ورود به مسائل سياسي رعايت شود و يك دوره كاري 
خوب را در پيش داشته باشيم. او تاكيد كرد: شهردار 
منتخب شوراي شهر تهران مورد حمايت همه اعضا 
خواهد بود، اميدوارم شهردار منتخب هم از سياست 

زدگي و ورود به مسائل سياسي پرهيز كند. 

  كار سياسي زاكاني به كار اجرايي 
تبديل مي شود

عضو ش��وراي شهر تهران در پاس��خ به اينكه با توجه 
به اينكه آقاي زاكاني چهره سياس��ي هستند، آيا قرار 
است اعضاي شورا از ايشان تعهدي بگيرند كه شهر با 
رويكردي سياسي اداره نشود، اظهار كرد: اگر ايشان وارد 
شهرداري بشوند و بيشتر با مسائل شهرداري ارتباط 
كاري مستقيم بگيرند، حس خواهند كرد شهرداري 
محل كار، خدمت و نوكري مردم است. مطمئن هستيم 

كه گذشته عمده كار ايش��ان كه سياسي بوده به كار 
اجرايي تبديل مي شود و شهر تهران با بهره برداري از 
بدنه مديريت شهري و كارمندان خدوم آن قابل توسعه 
و بازگشت به روزهاي خوب است.او در واكنش به اينكه 
در بدنه شهرداري معتقدند اعضاي شوراي ششم به عهد 
خود وفادار نبودند و شهردار را برخالف وعده هاي داده 
شده به پرسنل شهرداري انتخاب كردند، در حالي كه 
تقاضاي آنها انتخاب شهردار ديگري بود، گفت: درست 
است، اما شورا يك نهاد دموكراسي است و راي اكثريت 
تعيين كننده است. اگر آقاي زاكاني موفق شوند نظر 
اكثريت آرا را جلب كنند، شهردار تهران هستند و اين 
انتخاب قانوني قابل احترام است. اميدواريم خواسته 
پرسنل شهرداري تهران مدنظر ايشان قرار گيرد.  اماني 
افزود: مطمئنم آقاي زاكاني گوش شنوايي براي شنيدن 
به درددل پرسنل شهرداري دارند و اميدواريم با پرسنل 
صحبت كنند و ما نيز كمك مي كنيم كه اين خواسته 
پرسنل شهرداري را به نوعي مديريت كنند كه نگراني 

آنان برطرف شود. 

     اشكال اساسي به انتخاب زاكاني
زهرا نژادبهرام، عضو دوره پنجم ش��وراي شهر تهران 
در واكنش به انتخاب شهردار تهران و انتقاداتي كه به 
شوراي پنجمي ها مبني بر سياسي كاري اصالح طلب ها 
در دوره گذشته مديريت شهري وارد بود به ايلنا گفت: 
دو اشكال اساسي به اين انتخاب وارد است. اشكال اول 
اينكه براساس مصوبه وزارت كشور، تحصيالت شهردار 

مشخص شده است. شهردار منتخب پزشك هستند 
و در چارچوب تحصيلي مشخص شده قرار نمي گيرند 
كه شوراي ششم حتما بايد به آن توجه كند. از طرفي 
بايد توجه كنند كه آيا سابقه اجرايي از شهردار منتخب 
وجود دارد يا خير. او ادامه داد: ايشان بيشترين وقت 
خود را در مجلس گذراندند كه جاي قانون گذاري است 
و نه جاي اقدامات اجرايي. در حالي كه شهرداري يك 
پست اجرايي است. اين دو اشكال جدي است كه اين 
انتخاب را زير سوال مي برد و تاكنون پاسخگويي در اين 
زمينه صورت نگرفته است. شوراي ششم درباره اين دو 

اشكال چه پاسخي دارد كه بگويد؟ 

   نا همسو با ادعاي اداره غيرسياسي شهر 
نژادبهرام در ادامه با اشاره به وعده هاي انتخاباتي اعضاي 
شوراي ششم گفت: نكته دوم درباره وعده هايي است 
كه شوراي شش��م قبل از انتخابات داده بود، مبني بر 
اينكه سعي مي كنيم شهر را سياس��ي اداره نكنيم و 
به طور مداوم شوراي پنجم را متهم به سياسي كاري 
مي كرد در حالي كه شهردار ما سابقه سال ها حضور در 
دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازي را داشت 
و سال ها معاون وزير راه و شهرسازي بود و تحصيالت 
شهرسازي داشت و به حوزه شهر كامال تسلط داشت. 

عضو دوره پنجم شوراي شهر تهران اضافه كرد: آقاي 
افشاني نيز به كار اجرايي انجام داده بود. در مورد آقاي 
نجفي شايد تا حدي قابل تامل بود، اما سابقه مديريتي 

داشتند و در عرصه اجرايي كشور حضور داشتند. 



جلسه پدافند غیرعامل شرکت فوالد خوزستان
جلسه پدافند غیرعامل شرکت فوالد خوزستان با حضور سردار جواد 
مشیدی و امین ابراهیمی مدیرعامل و جمعی از مسوالن شرکت فوالد 
خوزستان برگزار شد. به گزارش خبر نگار روابط عمومی، این جلسه روز 
یکشنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس ساختمان سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی شرکت فوالد خوزستان برگزار شد. سردار مشیدی 
در این جلس��ه گفت: محدودیت های برقی در صنعت فوالد کشور و 
شرکت فوالد خوزستان برای دست یابی به اهداف و چشم انداز تولید 
یک تهدید به شمار می آید. مشیدی در ادامه با اشاره به نیاز رشد و تعالی 
افراد در هر سازمان بیان داشت: رشد و تعالی کارکنان در یک سازمان 
از الزمه های پیشرفت است. برای این امر باید کارکنان و خانواد هایشان 
تعالی یافته و صیانت شوند و پس از آن برای رفاه و آسایش، فرهنگ، 
سبک زندگی و ایمان کارکنان و خانواده ها که گران سنگ ترین عنصر 
در هر شرکت هستند، برنامه ریزی مدون ش��ود. وی با اشاره به نیاز 
کارآفرینی در جامعه گفت: می توان در زمینه کار آفرینی با یافتن جوانان 
توانمند و آموزش آنان، بینش و مهارت آنان را در شرکت افزایش داد. 
برای دستیابی به تحول، نیاز به آموزش دانش، بینش و مهارت در بدنه 
سازمان است. مشیدی با توصیه به جانشین پروری گفت: با جانشین 
پروری و انتقال معلومات به نیروهای جوان در رش��د و ارتقای سطح 
بهره وری جوانان کوش��ا باشیم. وی با اشاره به لزوم پیوستن شرکت 

فوالد اکسین به شرکت فوالد خوزستان اذعان داشت: اگر همه با هم 
همدل، همصدا، هماهنگ و هم افزا باشند و به یکدیگر کمک نمایند، به 
زودی شاهد پیوستن فوالد اکسین به این شرکت خواهید بود. مشیدی 
با اشاره به تهدیدهای فضای سایبری گفت: دشمنان در فضای مجازی 
به صورت مداوم به دنبال هك و ایجاد مش��کل برای س��ازمان های 
اقتصادی کشور هستند. برای مقابله نیاز به تقویت سیستم های ایمنی 
فضای مجازی با توجه به توان نیروهای داخلی است. مشیدی در ادامه 

بیان داشت: برای بهبود شرایط موجود نیاز است که مسوالن با اطالع 
از مشکالت و موانع به کمک شرکت های تولیدی بیایند و به صورت 
حضوری پیگیر مشکالت باشند. مدیرعامل فوالد خوزستان در این 
جلسه با اشاره به مهم ترین دستاوردهای شرکت در خصوص تولید در 
سال ۹۹ گفت: تولید ۳ میلیون و ۷۸۰ هزار تن شمش فوالد، ۵ میلیون 
و ۷۶۰ هزار تن گندله و ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال 
قبل محقق شد. همچنین فروش این شرکت در سال گذشته ۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزار تن محصول اصلی در بازارهای داخلی و خارجی و صادرات 
بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول به کش��ورهای مختلف 
است. ابراهیمی حاصل همکاری مشترک فوالد خوزستان با مجموعه 
فوالد اکسین برای صادرات محصول نهایی و ورق های فوالدی را ۹/۴ 
میلیون دالر ارزآوری برای مجموعه عنوان کرد. وی در بخش تامین 
قطعات و تجهیزات یدکی کارخانه بر افزایش سهم داخلی تدارکات با 
هدف کاهش مصارف ارزی تاکید کرد. ابراهیمی گفت: ارتقاي بهره وری 
نیروی انسانی، کاهش حوادث و بهبود شاخص های زیست محیطی و 
بهینه سازی مصرف انرژی از عمده ترین اهداف در سال ۱۴۰۰ است.  
ابراهیمی در پایان سخنان خود اظهار داشت: تالش برای تملک سهام 
فوالد اکسین، فرآیند شرکت فوالد خوزستان در تکمیل زنجیره ارزش 

فوالد را بهبود می بخشد.

ترانس شماره ۳ ایستگاه اصلی برق شرکت فوالد خوزستان تعویض شد
به منظور پایداری ش��بکه برق فوالد خوزس��تان و با اس��تفاده از 
محدودیت های برق، ترانس شماره ۳ ایستگاه اصلی برق تعویض 
شد. محمد خضابی رئیس توزیع برق شرکت فوالد خوزستان با 
بیان این مطلب به خبرنگار روابط  عمومی، گفت: در ایستگاه اصلی 
برق، ۱۳ دستگاه ترانس قدرت )۳۳KV/2۳۰ ( وظیفه تامین برق 
شرکت فوالد خوزستان را بر عهده دارند. ترانس های شماره یک، 
دو و سه برق مجموعه آهن سازی را تامین می کنند   که در صورت 
هرگونه وقفه در تامین انرژی برق باعث صدمات جبران ناپذیری 
به تجهیزات می ش��ود و عالوه بر توقف تولید بازگشت به شرایط 
عادی چند ساعت به طول می انجامد. سایر ترانس ها شش کوره  را 
تغذیه می کنند  . با توجه به قدمت تجهیزات و مشکالت فنی و لزوم 
تثبیت پایداری شبکه ی برق، می بایست هرچه سریع تر نسبت به 
تعویض ترانس شماره ۳ اقدام می شد. انجام این فعالیت به توقف و 
محدودیت های طوالنی مدت واحدهای مختلف تولید آهن سازی 
نیاز داشت و همین مسئله به دشواری های فعالیت می افزود. وی 

در ادامه گفت: از طرفی ترانس جایگزین به دلیل ساختار جدید با 
تغییرات بسیاری همراه بود، به گونه ای که برای نصب و راه اندازی 
نیاز به تغییراتی در فونداسیون، شمش های متصل به ترانس، نصب 
تجهیزات جدید و انجام تست های تکمیلی بود. از سویی تغییراتی 
که در شبکه برق این ترانس صورت گرفت در میان پست های برق 

خوزستان بی نظیر بود. این مهم با همت مثال زدنی کارکنان واحد 
توزیع و تعمیرات برق و همکاری شرکت تنانیر)مجری تعمیرات 
پست برق فشار قوی( شکل اجرایی به خود گرفت. رئیس توزیع 
برق فوالد خوزستان اجرای چنین طرح عظیم به دست متخصصان 
فوالدی را نشان از خودباوری متخصصان داخلی دانست و افزود: 
این طرح بدون کمک گرفتن از مش��اوران و ب��ا مطالعات دقیق 
همکاران تالشگر فوالد، با استفاده از فرصت محدودیت های برق 
به سرانجام رسید. در واقع تهدید محدودیت برق در این واحد به 
فرصت تبدیل شد و با تعویض ترانس شماره ۳، سطح پایداری برق 
فوالد خوزستان شکل مطلوب تری به خود گرفت. قطعا اجرای این 
طرح در گرمای طاقت فرس��ا جز با همکاری صمیمانه واحدهای 
پروژه، برنامه ریزی، ماشین آالت و همکاران شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان  امکان پذیر نبود. امید که در آینده نزدیک با اجرای 
طرح های دیگر در جهت پایداری تولید، بتوانیم گام های موثری 

در رشد و تعالی مجموعه فوالد خوزستان برداریم.

واکسیناسیون کارکنان در شرکت فوالد خوزستان
پنجمین مرحله از طرح واکسیناسیون کارکنان، جهت پیشگیری 
از ابتال به ویروس کرونا در شرکت فوالد خوزستان انجام شد. به 
گزارش خبرن��گار روابط عمومی، صبح امروز دوش��نبه یازدهم 
مردادماه ۱۴۰۰ پنجمین مرحله از طرح واکسیناسیون کارکنان 
جهت پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، با تمرکز بر گروه های 
دارای ریس��ک باالی ابتال، در مرکز اختصاصی واکسیناس��یون 
شرکت فوالد خوزستان انجام شد. گزارش خبرنگار ما حاکی است، 
امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان با همراهی 
علیرضا مخبر دزفولی، قائم مقام مدیرعامل در امور س��المت و 

بهداشت کارکنان و هیات همراه امروز از این مرکز بازدید نمود و 
از تالش های مستمر و ایثارگرایانه مدافعان حوزه ی سالمت در 
شرکت فوالد خوزستان که از زمان شیوع ویروس منحوس کرونا 
بدون هیچ چش��م داشتی برای حفظ و ارتقای سالمت کارکنان 
تالش کردند، تقدیر و تشکر کرد. گفتنی است، در پنجمین مرحله 
از طرح واکسیناسیون ۴۰۰ َتن از کارکنان واحد خدمات و امور 
اجتماعی واکسینه ش��دند. همچنین با احتساب امروز، تاکنون 
حدود ٢٢٠٠ تن از کارکنان و بازنشستگان شرکت فوالد خوزستان 

و خانواده معظم آن ها علیه ویروس کوید١٩ واکسینه شدند. 

پیام مدیر عامل شرکت فوالد خوزستان
امین ابراهیمی، مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، در پیامی 
کس��ب مدال نقره المپی��ک 2۰2۰ توکیو را ب��ه علی داودی 
قهرمان ملی پوش باش��گاه فوالد خوزس��تان و جامعه ورزش 

کشور تبریک گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

کسب مدال ارزشمندتان که حاصل سال ها تالش بی وقفه است، 
موجب شادی و مسرت ملت ایران، مردم خوزستان و کارکنان 
شرکت فوالد خوزستان شد. بدون ش��ک موفقیت در میدان 
بزرگ المپیک جز با عزم و اراده ی آهنین میسر نیست. آفرین بر 

غیرت و مردانگی دالوران ایران زمین که توانستند یکبار دیگر در 
آوردگاه ورزش پرچم پر افتخار ایران اسالمی را به اهتزار درآورند.
اینجانب ب��ه نمایندگ��ی از کارکنان پرتالش ش��رکت فوالد 
خوزستان که در عرصه ی صنعت افتخار آفرینی می کنند، کسب 
مدال نقره مسابقات وزنه برداری المپیک 2۰2۰ توکیو را به شما 
و خانواده محترم تبریک عرض می نمایم. امید که در آینده با 
استعانت از خداوند متعال، عالوه بر کسب مدال های جهانی در 

عرصه زندگی موفق و پیروز باشید.
امین ابراهیمی 

جلسه کارکنان امور اداری و سازماندهی و روش ها
با حضور سعید قاسم زاده معاون منابع انس��انی و امور اجتماعی، 
جلس��ه کارکنان امور اداری و سازماندهی و روش ها برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار روابط عمومی، این جلسه، بعداز ظهر روز یکشنبه 
۱۰ مردادماه ۱۴۰۰ در تاالر طوبی واقع در فرهنگس��رای دویست 
دس��تگاه برگزار شد. سعید قاس��م زاده معاون منابع انسانی و امور 
اجتماعی در این جلس��ه گفت: با امید به آینده باید سعی کنیم در 
راستای اعتالی شرکت فوالد خوزستان و تولید ملی تالش کنیم. 
وی با تاکید به رعایت نظم در زندگی شخصی و کاری اظهار داشت: 
وجود نظم در رفتار و محیط کار نشانه ذهن منظم است. قاسم زاده در 
ادامه بیان داشت: اگر هدفی دیده نشود، نمی توان آن را نشانه گرفت. 
در یک سازمان جمع بندی و مشخص بودن اهداف سازمان بسیار 
مهم است. وی افزود: داشتن چش��م انداز مشترک برای افراد یک 
سازمان برای رسیدن به نتیجه و هدف مشترک بسیار اهمیت دارد.  

قاسم زاده با اشاره به نیاز تعامل و همکاری میان کارکنان گفت: نیاز 
است برای کارآمدی بهتر هر روز عملکرد خود را مورد بررسی قرار 
دهیم و با درس گرفتن از اشتباهات گذشته، سعی در بهبود عملکرد 

خود داشته باشیم. معاون منابع انسانی و امور اجتماعی گفت: ما نه 
برنده به دنیا آمده ایم و نه بازنده؛ بلکه ما انتخاب کننده به دنیا آمده ایم. 
وی خاطرنشان کرد: هرگز ناامید نشوید، نظم را سرلوحه کاری خود 
قرار دهید و برای زندگی شخصی و کاری خود هدف تعیین کنید، 
به استقبال تغییر بروید، برای تعالی واحد خود بکوشید، یک دست 
صدا ندارد. قاسم زاده در پایان سخنان خود اظهار داشت: اگر شما 
زیر مجموعه دارید یعنی مدیر هستید و باید وظایفی را که بر عهده 
شما می گذارند نهایی کرده و به انجام برسانید. کارها و عملکرد خود 
را بررسی و وضعیت قبل و بعد را نشان دهید. نگاه سیستمی داشته و 
تعهد به زمان بندی داشته باشید. ریسک های محیط کار را شناسایی 
کنید. کارهای مفید خود را تثبیت کنید . همواره در دسترس باشید و 
فشار روی مدیران تان را درک کنید. سعی کنید شنونده خوبی باشید 

و به سخنان طرف مقابل با دقت گوش دهید.

دیدار مدیرعامل با مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع مقدس
امین ابراهیمی، مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزس��تان با س��ردار 
میراحمدرضا حاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش دفاع 
مقدس خوزستان دیدار کرد. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، این 
دیدار با همراهی غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی و محمد 
جامعی مدیر حوزه مدیرعامل شرکت، پیش از ظهر روز دوشنبه ۱۱ 
مردادماه ۱۴۰۰ در دفتر سردار حاجتی انجام شد. سردار حاجتی در 
این دیدار اظهار داشت: شرکت فوالد خوزستان مجموعه ای پرتوان 
است که از حق خود محروم مانده است. این شرکت در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی در مناطق محروم شهرستان های اهواز 
و کارون موفق عمل نموده است. همچنین تالش و خدمت رسانی این 
شرکت در زمینه ی تزریق واکسن کرونا برای کارکنان، بازنشستگان 
و خانواده آنان قابل تقدیر است. وی با اشاره به حقی که شهدا بر گردن 

ما دارند افزود: ما برای حفظ نظام، شهدای عزیزی را تقدیم انقالب 
و اس��الم کرده ایم و با توجه به امنیت موجود، نس��بت به شهدای 

خوزستان مدیون هستیم.  مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به خلق خدا 
توفیق الهی است. چرا که خدمت به خلق، خدمت به خدا می باشد. 
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در این دیدار با 
تبریک به مناس��بت دریافت درجه سرتیپ  دومی سردار حاجتی 
اظهار داشت: محدودیت های برقی، زیان باالیی را بر شرکت فوالد 
خوزستان تحمیل نموده است. برای گذر از این مشکل مساعدت و 
همکاری مقامات استانی و لشکری ضروری است. وی افزود: فوالد 
خوزستان در کنار تولید پایدار، عمل به مسئولیت های اجتماعی 
و خدمت رسانی به س��اکنان مناطق محروم را اولویت اصلی خود 
می داند. امید که با عنایت خداوند متعال مجموعه فوالد خوزستان 

دیدار مدیرعامل با مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیکدر این مسیر سربلند  باشد.
امین ابراهیمی، مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان با علی 
قبادی مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک دیدار 
کرد. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، امین مدیرعامل شرکت 
فوالد خوزس��تان با همراهی غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط 
عمومی و جمعی از مس��ئوالن این ش��رکت، روز دوشنبه ۱۱ 
مردادماه ۱۴۰۰ با مدیرعامل و کارکنان شرکت  چند وجهی 
فوالد لجستیک دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار علی قبادی 
مدیرعامل ش��رکت چند وجهی فوالد لجستیک گزارشی از 
عملکرد قابل توجه این شرکت در چهارماه نخست سال ۱۴۰۰ 
و همچنین روند اثربخش فعالیت ها  بر زنجیره تامین مواد اولیه 
فوالد خوزستان ارائه نمود. در ادامه امین  ابراهیمی مدیرعامل 
شرکت فوالد خوزستان، روند رو به رشد تامین و ارسال مستمر 

و به موقع مواد اولیه نظیر س��نگ آهن و کنسانتره به شرکت 
فوالد خوزس��تان را مثبت ارزیابی نمود و از زحمات بی وقفه و 

شبانه روزی مدیریت و کارکنان این شرکت قدردانی نمود. وی 
خاطر نش��ان کرد: کارایی و پتانسیل شرکت فوالد لجستیک 
بهینه است. حمل و ارسال مواد اولیه و محصول شرکت فوالد 
خوزس��تان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این موضوع در 
دستور کار ش��رکت چند وجهی فوالد لجستیک قرار گیرد. 
ابراهیمی افزود: به منظور اهمیت بازار سرمایه، بسترسازی های 
الزم جهت ورود شرکت فوالد لجستیک به فضای بورس نیز 
فراهم گردد. گزارش خبرنگار ما حاکی است، هدف از تشکیل 
شرکت چند وجهی فوالد لجستیک، حمل و نقل مواد اولیه و 
تامین سنگ آهن و کنس��انتره از معادن برای مصرف شرکت 
فوالد خوزستان و فوالد شادگان می باشد که در حال حاضر این 
حمل و نقل به صورت ریلی، جاده ای و دریایی انجام می گیرد.

پیام مدیرعامل فوالد خوزستان به مناسبت روز 
خانواده و تکریم بازنشستگان

بنام خداوند بخشنده و مهربان
دوران بازنشس��تگی نقط��ه اوج فرهیختگ��ی اس��ت. چ��ه 
غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری 
بیش از سی س��ال از بهترین سال های عمر خود را در سنگر 
خدمت گذراندند و در مس��یر تحقق اهداف ش��رکت فوالد 

خوزستان تالش کردند. 
بر این باوریم بازنشستگی سرآغاز فصل نوینی از حیات پرثمر 

شماست. فصلی که به لطف خداوند سبحان در کنار خانواده 
محترمتان با ش��ور و نشاط ایام را سپری نمایید. امیدواریم در 
این گذار ما را از تجربیات ارزنده سال های کار و تالش بهره مند 

ساخته و موجبات تعالی این سازمان را فراهم آورید.
اینجان��ب فرارس��یدن روز خانواده و تکریم بازنشس��تگان را 
صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و ان ش��اءاهلل در سایه 

توجهات حق تعالی موفق، پیروز و سربلند باشید.

ارز دیجیتال ش��ماره یك بازار، یعني بیت كوین، روز 
گذشته در صرافي بیت اس��تمپ براي اولین بار از ۱۸ 
مه )2۸ اردیبهش��ت(، به ۴۵ هزار دالر رسید. پادشاه 
ارزهاي دیجیتال اكنون نسبت به كف قیمتي 2۸,۶2۱ 
دالري خود كه در 22 جوالي )۳۱ تیر( تجربه كرد، ۵۷ 
درصد رشد كرده است. این صعود قیمتي در بحبوحه 
اختالف بر سر اصالحات مالیاتي ارزهاي دیجیتال در 
الیحه زیرساختي ایاالت متحده امریكا رخ داده است. از 
سوي دیگر، بازیابي هش ریت بیت كوین، ادامه معامالت 
در بازارهاي همتا به همتا و حجم قابل توجه معامالت در 
صرافي  هاي آسیایي، نشان مي دهد كه تالش هاي چین 
براي ممنوع كردن بیت كوین تاكنون موثر نبوده است. 
در روزهاي گذشته ش��اهد افزایش قابل توجه قیمت 
بسیاري از ارزهاي دیجیتال بودیم. در این میان، قیمت 
اتریوم ب��ا ۷ درصد، ریپل با ۹ درصد و دوج كوین با 2۶ 
درصد رشد در 2۴ ساعت گذشته، برندگان بازار لقب 
گرفتند. قیمت بیت كوین هم توانست از ۴۵ هزار دالر 
عبور كند. وضعیت تكنیكال مناسب بسیاري از ارزهاي 
دیجیتال باعث رش��د اخیر قیمت شده است. عوامل 
دیگري نظیر به روزرس��اني اخیر اتریوم هم به عنوان 
دیگر مواردي عنوان شده اند كه بر آتش صعودهاي اخیر 
اضافه كرده اند. دوج كوین ك��ه در حال حاضر در رده 
هفتم بازار قرار دارد، در 2۴ ساعت موفق به ثبت رشدي 
2۶ درصدي ش��ده است. اتریوم هم كه روز پنجشنبه 
به روزرساني لندن را اجرا كرد، با حدود ۷ درصد رشد، 
از جمله ارزهاي دیجیتالي بود كه موفق به ثبت رشد 
قابل توجهي شد. رشد ارزهاي دیجیتال در حالي بود 
كه قیمت بیت كوی��ن تا هفته پیش زیر ۴۰ هزار  دالر 
معامله مي ش��د. در 2۴ ساعت اخیر، ۹۵ میلیارد دالر 
استیبل كوین جابه جا شده است كه حدود ۸۰ درصد 

از مجموع معامالت در بازه مشابه است. 

     قیمت اتریوم بعد از سه ماه، از ۳ هزار دالر 
عبور كرد

همچنین در ادام��ه روند صعودي ارزهاي دیجیتالي، 
قیمت اتریوم براي اولین بار از زمان س��قوط گسترده 
بازار در اواسط مه )اردیبهش��ت( به باالي ۳ هزار دالر 
رسید. با اینكه قیمت دیگر ارزهاي دیجیتال بازار هم در 
روزهاي اخیر روندي صعودي داشته است، كارشناسان 
رش��د قیمت اتریوم را به به روزرس��اني لندن نسبت 

مي دهند. به گزارش دیكریپت، قیمت اتریوم پس از 
راه اندازي به روزرساني لندن همواره در حال افزایش 
بوده و روز گذش��ته براي اولین بار از زمان سقوط بازار 
در اواسط مه )اردیبهشت( از ۳,۰۰۰ دالر عبور كرد و 
حتي به ۳۱۰۰ دالر هم رسید. البته اتریوم همچنان 
از اوج تاریخ��ي ۴,۳۵۷ دالري خود كه در ۱2 مه )22 
اردیبهشت( به آن رسیده بود فاصله دارد، با این حال 
قیمت اتر از ۳ ماه گذش��ته تاكنون هرگز تا این اندازه 
باال نبوده اس��ت. از ۱۹ مه )2۹ اردیبهش��ت( تاكنون 
اتریوم همواره زیر ۳,۰۰۰ دالر معامله ش��ده است. در 
آن زمان بازار ارزهاي دیجیتال پس از چند ماه رش��د 
بي وقفه، سرانجام وارد یك روند نزولي شده بود. توقف 
پذیرش بیت كوین از سوي تسال و شك و تردیدهایي كه 
ممنوعیت ارزهاي دیجیتال در چین به وجود آورده بود، 
به عنوان دالیل اصلي سقوط اواسط مه )اردیبهشت( 

شناخته مي شوند. 
در آن زمان بیت كوین و اتری��وم بیش از ۵۰ درصد از 
ارزش اوج هاي تاریخي خ��ود را كه در ماه هاي آوریل 
)فروردین( و مه )اردیبهش��ت( به آن رسیده بودند، از 
دست دادند و به كف هاي قیمتي اخیر سقوط كردند. 
در ادامه تقریبًا تمام ارزهاي دیجیتال بازار وارد ركود 
تابستاني شدند و بخش عمده اي از ارزش خود را كه در 
ابتداي سال به آن رسیده بودند از دست دادند. اتریوم در 
روزهاي پایاني این روند نزولي چندین بار به زیر 2 هزار 
دالر سقوط كرد كه آخرین مورد آن مربوط به 22 ژوئیه 
)۳۱ تیر( است. با این حال قیمت دومین ارز دیجیتال 
بازار از آن زمان تاكنون پیوسته در حال افزایش بوده، در 
هفته هاي اخیر بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و نهایتًا 
روز گذش��ته از ۳ هزار دالر عبور كرده است. با وجود 
اینكه قیمت ارزهاي دیجیتال دیگر هم اخیراً افزایش 
یافته است، رش��د قیمت اتریوم تا حدي به راه اندازي 
به روزرساني لندن نس��بت داده مي شود كه كاربران 
مدت ها بود انتظارش را مي كشیدند. در به روزرساني 
لندن چندین طرح پیش��نهادي براي بهب��ود كه از 
سوي جامعه اتریوم ارایه شده، پیاده سازي شده است. 
هاردفورك لندن سازوكار محاسبه كارمزد در شبكه 
اتریوم را تغییر مي دهد و كاربران با آن مي توانند اترهاي 
گرانبهاي خود را هنگام انجام تراكنش ها ذخیره كنند. 
در سازوكار جدید اتریوم بخشي از كارمزد تراكنش ها 
به جاي آنكه به عنوان پاداش به ماینرها تعلق گیرد، 

س��وزانده ش��ده یا به عبارتي از چرخه شبكه خارج 
مي شود. اضافه شدن این عنصر ضدتورمي به شبكه 
اتری��وم به تدریج باعث مي ش��ود تا عرض��ه اتر هم 
كاهش پیدا كند. همانطور كه در وب سایت اترچین 
آمده است، از زمان راه اندازي به روزرساني لندن در 
۵ اوت )۱۴ مرداد(، در ه��ر دقیقه بیش از ۱2 هزار 
دالر اتر سوزانده مي شود و تاكنون تنها در عرض 2 
روز بیش از ۸,۶۰۰ اتر به ارزش 2۵.۸ میلیون دالر 

از چرخه شبكه خارج شده است. 

     تیر چین به سنگ خورد
شاید بیت كوین در چند ماه گذشته هدف بزرگ ترین 
حمله هماهنگ تاریخ خود قرار گرفته باش��د، با این 
حال جامعه سرمایه گذاران هنوز تسلیم نشده است. 
چین پس از به پایان رسیدن مهلت دو هفته اي كه به 
ماینرهاي بیت كوین داده بود، به طور آشكار استخراج را 
در بیشتر مناطق این كشور ممنوع كرد. این امر موجب 
شد بزرگ ترین اصالح سختي شبكه بیت كوین پس 
از كاهش ۵۰ درصدي هش ریت اتفاق بیفتد. پس از 
آنكه ایالن ماسك اعالم كرد تسال به دلیل پیامدهاي 
زیست محیطي فرآیند استخراج، دیگر بیت كوین را در 
پرداخت هاي خود نمي پذیرد، احساسات بازار نسبت 
به بیت كوین خدشه دار شد. هنوز مشخص نیست كه 
در این مورد تصمیم چین یا اظهارات ایالن ماس��ك 
كدام یك موثرتر بوده است، اما بدون شك این اتفاقات 
تأثیري منفي بر بازار بیت كوین داشته اند. چند هفته 
بعد، در روز ۱۶ ژوئن )2۶ خرداد( چین نمایش نتایج 
مربوط به صرافي هاي ارز دیجیت��ال را در موتورهاي 
جست وجو مسدود كرد. در همین حال صرافي هوبي 
هم كه از معامالت مشتقات ارزهاي دیجیتال پشتیباني 
مي كن��د، محدودیت هایي را ب��راي معامالت با اهرم 
خود در نظر گرفت و پذیرش كاربران جدید چیني را 
متوقف كرد. درنهایت روز 2۱ ژوئن )۳۱ خرداد(، بانك 
مركزي چین به تمامي بانك هاي این كشور دستور داد 
تا حساب هاي مربوط به میزهاي معامالتي فرابورسي را 
ببندند و در ادامه حتي حساب هاي آنها در شبكه هاي 
اجتماعي هم مسدود شد. میزهاي فرابورس در چین به 
عنوان دروازه اي براي ورود ارزهاي فیات عمل مي كنند 
و ب��دون آنها تبدیل بیت كوین به اس��تیبل كوین ها 
كار دش��واري اس��ت. به دنبال این جریانات، برخي 

تحلیل گران تمایل داشتند این تاكتیك ها را طوري 
توصیف كنند كه ان��گار چیزي جز ترس، بالتكلیفي 
و تردید بي معني نیستند، اما با نگاهي به گذشته، به 
نظر مي رسد كه چین یك حمله برنامه ریزي شده را به 
شبكه بیت كوین و صنعت استخراج تدارك دیده است. 
تأثیر كوتاه م��دت ممنوعیت هاي چین را مي توان به 
عنوان موفقیتي در حد متوسط در نظر گرفت، چراكه 
باعث س��قوط قیمت بیت كوین و افزایش نگراني ها 
نسبت به وقوع حمله ۵۱ درصد ش��د. با این حال در 

نهایت حمله چین شكست خورد.

     بازگشت هش ریت بیت كوین
هش ریت شبكه بیت كوین، معیاري كه نشان دهنده 
كل قدرت استخراج شبكه اس��ت، پس از رسیدن به 
اوج ۱۸۶ میلیون تراهش برثانی��ه در روز ۱2 مه )22 
اردیبهشت(، شروع به كاهش كرد. این اتفاق در چند 
هفته اول به دلی��ل محدودیت هاي اعمال ش��ده در 
مناطقي بود كه از زغال سنگ براي تأمین انرژي مورد 
نیاز خود استفاده مي كردند. تخمین زده شده كه 2۵ 
درصد از كل استخراج بیت كوین مربوط به این مناطق 
بوده است. با این حال با گسترش محدودیت ها به سایر 
مناطق، این ش��اخص به ۸۵ میلیون تراهش برثانیه 
رسید كه پایین ترین س��طح در دو سال گذشته بود. 
اما قدرت پردازش شبكه بیت كوین در كمتر از سه 
هفته مجدداً به ۱۰۰ میلیون تراهش برثانیه رسیده 
است. برخي از استخراج كنندگان تجهیزات خود را 
با موفقیت به قزاقستان منتقل كردند و برخي دیگر 

هم آنها را به كانادا و امریكا فرستادند.

      معامالت همتا به همتا همچنان ادامه دارد
اگرچه فعالیت ش��ركت هاي درگیر در تراكنش هاي 

ارز دیجیتال در چین ممنوع شده است، اما اشخاص 
همچنان كار واس��طه ها را انجام مي دهند. با توجه به 
داده هاي به دست آمده از سیستم رتبه بندي داخلي 
صرافي ها، برخي از این اش��خاص بی��ش از ۱۰,۰۰۰ 
تراكنش همتا به همتاي موفق را به ثبت رس��انده اند. 
صرافي هاي هوبي و بایننس هر دو بازار مشابهي دارند 
كه در آن كاربران مي توانن��د چندین ارز دیجیتال از 
جمله تتر را معامله كنند. پس از تبدیل كردن ارزهاي 
فیات به استیبل كوین ها، انجام معامله در یك صرافي 

معمولي یا بازار مشتقات امكان پذیر مي شود.

    حجم معامالت صرافي هاي آسیایي 
همچنان باال است

به نظر مي رسد اعمال محدودیت كامل روي معامالت 
ارز دیجیتال از سوي مقامات چین، صرافي هایي مانند 
بایننس، اوكي اكس و هوبي را هم كه قباًل در این كشور 
فعالیت مي كردند هدف قرار داده اس��ت. با این حال 
داده هاي مربوط به حجم معامالت اخیر این صرافي ها 
تأثیر معناداري را نشان نمي دهد. سه صرافي آسیایي 
در حالي در رده ه��اي برتر ق��رار گرفته اند كه حجم 
معامالت كوین بیس، كراكن و بیتفینكس حتي به آنها 
نزدیك هم نشده است. ممنوعیت استخراج و معامالت 
بیت كوین در چین ممكن اس��ت باعث شكل گیري 
وقفه هاي موقتي و تأثیرات منفي روي قیمت این ارز 
دیجیتال شده باشد، اما تاكنون معیارهاي مربوط به 
شبكه و قیمت بهتر از آنچه كه انتظار مي رفت بازیابي 
شده اس��ت. در حال حاضر راهي براي اندازه گیري 
تراكنش هاي فرابورس كه بالك هاي بزرگ تري در 
آن معامله مي شود وجود ندارد، اما این شرایط تنها تا 
زماني ادامه خواهد داش��ت كه واسطه ها ورودي ها و 

روش هاي جدیدي براي پرداخت پیدا كنند.

اخبار

ويژه
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نباید قانوني نوشت كه كسب 
 و كارها را تحت تاثیر قرار دهد

كارآفرین و فعال فضاي مجازي و اقتصاد دیجیتال گفت: 
نمي توان یك ش��به قانوني نوشت كه الیه كسب و كار 
مملكت را با این قوانین و چارچوب تحت تأثیر قرار داد. 
به گزارش مهر، محمدحسین كاشي، كارآفرین و فعال 
فضاي مجازي و اقتصاد دیجیتال با بیان انتقاداتي نسبت 
به طرح حمایت از كاربران فضاي مجازي گفت: همین 
االن شرایط فعلي را در نظر بگیرید. چه اتفاقي در حال 
رخ دادن است؟ مركزي وجود دارد، شورایي وجود دارد 
و این كمیسیون هم وجود دارد. اصاًل چرا باید این بستر 
ایجاد شود كه ما مدام در حال ایجاد اصطكاك باشیم؟ 
ما مدام در حال درست كردن اصطكاك با قسمت هاي 
مختلف هستیم و مي گوئیم اگر نشد، شما مي توانید علیه 
جاهاي مختلف اعتراض كنید. این چارچوب در كجاي 
دنیا با این مدل جلو مي رود؟ من منكر این نیس��تم كه 
فضاي مجازي بزرگ تر شده و ما حتماً باید در این بستر 
یك رگوالتور بزرگ تر داشته باشیم. اما بهتر است كه ما 
تجربیات چهار كشور دیگر را هم بررسي كنیم و ببینیم 
در این حوزه با چ��ه مدلي كار مي كنند. براي مثال در 
حوزه محتوا تجربیات آفكام در بریتانیا یا مدل هایي 
كه در رگوالتوري هندوس��تان، چین و روسیه دیده 
مي شود، خیلي متفاوت از شرایط ما است. در چین و 
روسیه و تركیه شاید با حدود یك هفته كاري یك 
مجوز زیرساختي و حس��اس را مي توان از شورا یا 
كمیسیون تنظیم مقررات دریافت كرد اما هم اكنون 
با سازوكاري كه در این طرح پیش بیني شده چقدر 

براي دریافت یك مجوز طول خواهد كشید؟ 

برنامه مهال به مناسبت  پخش ویژه 
دهه اول ماه محرم از 18 مردادماه

همراه اول به مناسبت فرارس��یدن ایام محرم، تولید و 
پخش ویژه برنامه مه��ال در دهه اول این ماه را كلید زد. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سیار 
ای��ران، همراه اول ب��ا همكاري اس��تودیو قرن جدید، 
ویژه برنامه »مهال« را براي پخش   در ده ش��ب اول ماه 
محرم تدارك دیده است.   »مهال« برنامه اي تركیبي به 
میزباني محمدحسین پویانفر، مداح نام آشناي كشور 
و با حضور چهره هایي سرشناس در حوزه هاي مذهبي، 
هنري، ورزشي و اجتماعي  است كه در هر قسمت با قرار 
گرفتن مقابل مهمانان، س��واالتي را با هدف رقم زدن 
گفت وگوهایي شنیدني متناسب با حال و هواي آن ایام، 
طرح مي كند. این ویژه برنامه در حال تولید اس��ت و از 
فردا شب )هجدهم مردادماه( رأس ساعت ۱۹ از طریق 

اپلیكیشن هاي روبیكا و آیگپ پخش مي شود.

بيت كوين نسبت به كف قيمتي ۲۸ هزار دالري در ۲۲ جوالي )۳۱ تير(
 ۵۷ درصد رشد كرده است

بيت كوين بار ديگر به ۴۵ هزار دالر  رسيد



تعادل |
رييس كل بان��ك مركزي چندي پي��ش در نامه اي به 
رييس جمه��ور افزايش معنادار نرخ و تقاض��اي ارز در 
روز هاي پاياني ارديبهش��ت ماه را متأثر از حكم ديوان 
عدالت اداري درباره عدم ثبت س��فارش كاال در مناطق 
آزاد دانست و در اين زمينه هشدار داد. اين اقدام رييس 
بان��ك مركزي واكنش منطق��ه آزاد را در پي داش��ت. 
به طوري كه دبيرش��وراي عالي مناط��ق آزاد ضمن رد 
ادعا هاي مطرح شده، عنوان كرد كه نظر بانك مركزي 
فاقد وجاهت قانوني قلمداد مي شود. رييس هيات مديره 
انجمن سرمايه گذاران و كارآفرينان منطقه آزاد انزلي 
نيز در اظهاراتي گفته بود كه صحبت هاي رييس بانك 
مركزي درباره تاثير مناطق آزاد بر بازار ارز غيركارشناسي 
و فرافكني اس��ت. او با بيان اينكه رييس بانك مركزي 
اطالعي از اتفاقاتي كه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي رخ 
مي دهد، نداشته و فقط اقدام به فرافكني كرده اند، گفته 
است: نبايد امروز براي عملكرد ضعيف خود آدرس اشتباه 
داد و تقصيرها را به گ��ردن ديگري انداخت. همچنين 
رييس هيات مديره شوراي هماهنگي و همكاري فعالين 
اقتصادي مناطق آزاد گفت: بايد توجه داشت كه هيچ 
ارزي به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و براي واردات 
كاالي همراه مس��افر، با ارز متقاض��ي واردات صورت 
مي گيرد و به همين علت مناطق آزاد هيچ نقش��ي در 

بي ثباتي بازار ارز ندارد.

    مناطق آزاد؛ مقصر افزايش نرخ ارز! 
رييس كل بانك مركزي چندي پيش نس��بت به عدم 
ثبت سفارش كاال و برهم خوردن منابع و مصارف ارزي 
از ناحيه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي هشدار داد و در اين 
زمينه به رييس جمهور نامه نوشت. اكبر كميجاني رييس 
كل بانك مركزي در تيرماه امسال با قيد خيلي فوري بر 
مساله كنترل و مديريت منابع و مصارف ارزي كشور و 
تسري ثبت سفارش كاال به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
تاكيد كرد و خواستار تجديد نظر در ابطال ثبت سفارش 
كاال شد. در اين نامه آمده است: رأي شماره ۲۴۷ مورخ 
۱۴۰۰/۲/۲۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه 
مذكور ابطال ش��ده و بانك مركزي را در اجراي وظايف 
قانوني خود در مديريت بازار ارز با اش��كال مواجه كرده 
اس��ت. توجه به اين نكته خالي از لطف نيست كه رأي 
مذكور به محض صدور، تأثير خود را به افزايش تقاضاي 
ارز و در نتيجه افزايش معنادار نرخ آن نسبت به روز هاي 
گذشته نش��ان داده اس��ت. عالوه بر اين، در مجموعه 
ضوابط تخصيص و تأمين ارز اين مهم صرفًا بر اس��اس 
ثبت س��فارش و ثبت خدمت هاي صادر شده از تمامي 
محل هاي ممكن امكان پذير است؛ لذا هرگونه تأمين ارز 
واردات از مناطق مذكور خارج از ضوابط و مقررات اشاره 
شده بوده و بانك مركزي هيچ گونه دسترسي و در نتيجه 

امكان مديريت بازار يادشده را نخواهد داشت.

     اظهارات رييس بانك مركزي 
غيركارشناسي است

پس از آن حميدرضا مومني دبيرشوراي عالي مناطق 
آزاد و وي��ژه اقتصادي براي مقابله با نامه هش��دارگونه 
رييس كل بانك مركزي ضمن رد ادعا هاي مطرح شده 
به دفاع از اين مناطق پرداخت و معتقد است نظر بانك 
مركزي فاقد وجاهت قانوني قلمداد مي شود. وي تأكيد 
كرده عالوه بر اينكه روش اجرايي و فرآيند ثبت آماري با 
اعمال حساسيت ها و دغدغه هاي مورد توجه در سامانه 
ثبت سفارش صورت مي پذيرد. تمامي اطالعات مربوطه 
نيز به صورت برخط ب��راي وزارت صمت و گمرك ج. ا. 
ايران نيز ارسال مي شود. معلوم نيست منظور از ثبت 
آماري چيست، اما اگر همان معناي ثبت سفارش كاال 
مختص در مناطق آزاد باشد قاعدتًا نبايد در اين زمينه 
موازي كاري وجود داشته باشد، اكنون اين رويداد در 
وزارت صمت و به صورت متمركز انجام مي ش��ود. در 
همين حال، رييس هيات مديره انجمن سرمايه گذاران 
و كارآفرينان منطقه آزاد انزلي در خصوص صحبت هاي 

اخير رييس بانك مركزي پيرامون تاثير ثبت سفارشات 
مناطق آزاد بر بازار ارز گفت: عدم ش��ناخت از كاركرد 
مناطق آزاد، قانون تجارت كشور و قانون مناطق آزاد 
س��بب ش��ده تا رييس بانك مركزي چنين اظهارات 
غيركارشناسي در خصوص مناطق آزاد مطرح كنند و 
يقينا بخش خصوصي و به صورت ويژه توليد كنندگان 
مستقر در محدوده مناطق آزاد از حقوق قانوني خود 

در اين مناطق دفاع مي كنند.
اصغر اماني افزود: رييس بانك مركزي به نظر مي رسد 
اطالعي از اتفاقاتي ك��ه در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
رخ مي دهد، نداش��ته و فقط اقدام به فرافكني كرده اند. 
نبايد امروز براي عملكرد ضعيف خود آدرس اشتباه داد 
و تقصيرها را به گردن ديگري انداخت. اماني افزود: بايد 
توجه داش��ت كه در مناطق آزاد دو نوع كاال وارد كشور 
مي شود. نخست كاالهايي است كه ترخيص به داخل 
كشور مي شود و ثبت سفارش آن نيز انجام مي شود و از 
هر گمركي از جمله گمرك هاي مناطق آزاد مي تواند وارد 
كشور شده و قسمت اعظمي از كاالهايي كه از مناطق 
آزاد وارد مي شود از همين نوع است و صرفا كاربرد تجاري 
براي داخل كشور دارند و مربوط به مناطق آزاد نيستند. 
به گفته وي، بخش ديگر كاالهاي همراه مس��افر است 
كه از مناطق آزاد ترخيص مي شود كه امروز به صورت 
س��هميه اي كه به هر منطقه اختصاص داده شده، وارد 
مي شود و اينگونه نيست كه خارج از ضابطه و چهارچوب 
باش��د . رييس هيات مديره انجمن س��رمايه گذاران و 
كارآفرين��ان منطقه آزاد انزلي ادامه داد: تا پايان س��ال 
۹۶كه كشور مشكالت ارزي نداشت و ثبت سفارش نيز 
براي مناطق آزاد وجود نداش��ته است، سهميه واردات 
براي مناطق آزاد در حدود ۶۰۰ميليون دالر بوده است. 
مشخصا از مناطق آزاد كاالهاي زيادي وارد كشور شده 
اما اين كاالها بايد وارد كشور مي شده و نياز كشور بوده 

و ارتباطي با مصرف در داخل مناطق آزاد نداشته اند.

    پاك كردن صورت مساله
ازسوي ديگر، رحمان سادات نجفي مديرعامل جامعه 
بازاريان كيش هم در واكنش به اظهارات مسووالن بانك 
مركزي در رابطه با تاثير عدم ثبت كاال در مناطق آزاد بر 
بازار ارز بيان كرده كه اظهارات رييس كل بانك مركزي 
در اين خصوص كه كل مشكالت بازار ارز را به مناطق آزاد 
منتسب مي كند يك اتهام ناروا به مجموعه مناطق آزاد 
بايد تلقي شود و ايشان عمال صورت مساله را پاك كرده 
است. سادات نجفي، افزود: متاسفانه ديواري كوتاه تر از 

مناطق آزاد پيدا نكرده اند و در اين راستا استناد به مصوبه 
هيات وزيران در تاريخ ۲۲ فروردين ۱3۹۷ شده كه در 
خصوص كنترل منابع ارزي در كشور بود. در بند يك اين 
مصوبه اذعان شده كه واردات كاالهاي تجاري به كشور 
اعم از طريق مناطق آزاد بدون ثبت سفارش ممنوع است. 
مناطق آزاد بالفاصله اين دستورالعمل را اجرايي كرد و 
امروز نيز اين اتفاق در مناطق آزاد رقم مي خورد. اگر يك 
كاالي تجاري نيز از مناطق آزاد وارد مي شود، طبق ماده 
۱۴ قانون مناطق آزاد ثبت سفارش مي شود. به گفته وي، 
در قانون مديريت مناطق آزاد آمده كه مبادالت مناطق 
آزاد با خارج از كشور، مستثني از قوانين كشور است اما 
ورود كاال از مناطق آزاد به داخل كشور اعم از مسافري و 
تجاري، تابع مقررات كشوري است و اين امر در گذشته 
نيز وجود داشته اس��ت و عمال تغييري در اين حوزه به 
اس��تناد مصوبه هيات وزيران ايجاد نمي شود. واردات 
كاال پس از ثبت گمرك در مناطق آزاد به داخل كشور 
آزاد بوده و مصوبه هيات وزيران هم به اين قانون اش��اره 
داشته است. وي معتقد است: اين يك برداشت اشتباه و 
تفسيري بود كه در سال ۹۷ بانك مركزي و وزارت صمت 
داش��تند و ورود كاال به مناطق آزاد را نيز مستلزم ثبت 
سفارش كردند. بيشترين آسيب از اين برداشت اشتباه 
متوجه واحدهاي صنعتي و توليدي شد به اين علت كه 
بسياري از واحدهاي صنعتي كشور مواد اوليه خود را از 
اروپا و از طريق مرز بازرگان وارد مي كنند و به علت تاييد 
نشدن ثبت سفارش آنها، كاالي خود را نمي توانستند 
وارد كشور كنند و در سال ۹۷ و ۹8 بخش قابل توجهي 
از واحدهاي صنعتي و توليدي تعطيل شدند و ضررهاي 

جبران ناپذيري به اين بخش وارد شد.
سادات نجفي تصريح كرد: مسووالن بانك مركزي امروز 
بايد طبق آمار اعالم نظر كنند. اين دوستان زماني كه 
مي خواهند آمار واردات به مناطق آزاد را اعالم كنند، 
آمار تجميعي را مطرح مي كنند كه اين اشتباه است زيرا 
از طريق مناطق آزاد، مواد اوليه كارخانه ها، كاالهاي 
مصرفي و گروه چه��ار و واردات كاالهاي تبصره اي را 
نيز داريم كه صرفا از مناطق آزاد عبور مي كنند و نياز 
داخل كشور هستند و ارتباطي به مناطق آزاد ندارند. 
اين واردات نيز با ثبت سفارش است زيرا گمرك ايران 

صرفا به واسطه ثبت سفارش كاال را ترخيص مي كند.

     واردات مسافري با ارز متقاضي انجام شده
وي افزود: 3 ميليارد دالر حجم كاالهاي عبوري از مناطق 
آزاد است و گمرك اين را ترخيص مي كند و مدارك آن 

موجود است. سهميه كاالي مصرفي در مناطق آزاد طبق 
مصوبه وزارت صمت، بانك مركزي و دبيرخانه شوراي 
عالي مناطق آزاد، 5۲8 ميليون دالر در س��ال است كه 
مناطق آزاد نه تنها اين مقدار را جذب نكرده بلكه طبق 
آمار سال ۱3۹۹، مناطق آزاد ۲۴3 ميليون دالر كاالي 
مسافرتي وارد كرده يعني حدود 5۰ درصد آن چيزي كه 
مجوز داشته ايم، وارد كرده ايم. اين آمار نشان مي دهد 
كه نمي توان مشكالت حوزه بازار ارز را به مناطق آزاد 
نسبت داد. سادات نجفي با انتقاد از بي توجهي به واردات 
قاچاق به كش��ور گفت: بانك مركزي نگران قاچاق به 
شكل هاي مختلف به داخل كشور نيست؟ بايد توجه 
داش��ت كه هيچ ارزي به مناطق آزاد اختصاص داده 
نشده و براي واردات كاالي همراه مسافر، با ارز متقاضي 
واردات صورت مي گيرد. مناطق آزاد در كمال شفافيت 
واردات را انجام مي دهد و تمامي آمارها نيز در اختيار 
گمرك كشور قرار دارد. گمرك هاي مناطق آزاد ملزم 
هستند كه حجم واردات را به صورت ارزي و با جزييات 
در اختيار گمرك مركزي قرار دهند. ثبت سفارش در 
گذشته به صورت غيرقانوني تسري پيدا كرد و اگر اقدام 
قانوني بود كه ديوان راي به ابطال آن نمي داد. به علت 
اينكه با ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد مغايرت داشت، قوه 

قضاييه و ديوان اين مصوبه را نقض كرده است.
وي معتقد است كه رييس بانك مركزي به اشتباه گفته 
اس��ت كه ثبت س��فارش و مصوبه آن در اختيار هيات 
وزيران است و بايد توجه مي كردند كه جزييات واردات را 
هيات وزيران مي تواند آيين نامه كرده و ابالغ كند، قانون 
را كه نمي توانند تغيير دهند. ماده ۴ قانون مناطق آزاد 
قابل تغيير نيست و نمي توان از آن تفسيري ديگر داشت. 
ما امروز با مصوبه دولت در س��ال ۹۷ مشكلي نداريم و 
طبق آن نيز عمل كرده اي��م و هر كااليي كه از مناطق 
آزاد وارد كشور مي كنيم، تابع مقررات صادرات و واردات 
كشور است. نجفي توصيه كرده كه رييس بانك مركزي 
در ابتدا با حقوق و قوانين مناطق آزاد آشنا شوند و پس از 
آن در اين خصوص اظهارنظر كنند. او همچنين با بيان 
اينكه مسووالن تصميم ساز بايد نظر بخش خصوصي 
را مدنظر ق��رار دهند و طبق آمار، اطالعات ارايه دهند، 
عنوان كرده كه مش��خصا مناطق آزاد با ۲۰۰ ميليون 
دالر واردات نمي تواند بازار ارز كش��ور را به هم بريزد و 
مشكل از جايي ديگر است. امروز مناطق آزاد 5۰ هزار 
واحد توليدي دارد و 5۰۰ هزار ش��غل نيز ايجاد كرده و 
اگر در اين مسير نيز بخواهند مانع ايجاد كنند، 5۰۰ هزار 
شغل ايجاد شده در مناطق آزاد نيز از بين خواهد رفت.
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چرا گوشت بايد 
كيلويي ۱۵۰ هزار تومان باشد؟

ايس�نا|مديرعامل اتحاديه مركزي دام سبك 
گفت: در حال حاضر ميانگين قيمت هركيلو دام 
سبك زنده در بازار 5۰ هزارتومان است و گوشت 
آن را مي ت��وان ب��ا قيمت ۱۱۰ تومان به دس��ت 
مصرف كننده رس��اند. س��وال اينجاست كه چرا 
مصرف كننده بايد براي خريد يك كيلو گوش��ت 

گوسفندي۱5۰ هزارتومان هزينه كند؟
افشين صدر دادرس در گفت وگو با ايسنا با بيان 
اينكه دولت هيچ تالش��ي براي اصالح وضعيت 
موجود نكرده و قيمت نهاده هاي دامي همچنان 
رو به افزايش اس��ت، گفت: از ۴ ميليون تن نهاده 
دامي كه دايما گفته مي شود در گمركات موجود 
است هنوز چيزي به دست دامدار نرسيده و فقط 
در حد وعده مانده اس��ت. يا اگر هم توزيع شده 
آنقدر كم بوده كه تاثيري ب��ر قيمت نهاده ها در 

بازار آزاد نگذاشته است.
وي ادامه داد: متاسفانه هنوز خريد حمايتي دام 
سبك غيرعشاير آغاز نشده است و علي رغم ارايه 
مدارك و مستندات به شوراي مربوطه حتي خريد 
حمايتي مطرح هم نش��ده است. خريد حمايتي 

دام سبك عشاير نيز به كندي پيش مي رود.
مديرعام��ل اتحاديه مركزي دام س��بك اضافه 
كرد: موضوع صادرات دام نيز مطرح ش��ده است 
ولي رها مانده و دقيقا مشخص نيست قرار است 

به كجا برسد. 
يعني آيا صادرات آزاد مي شود و اگر آزاد مي شود 
شرايط آن چيس��ت يا اگر قرار بود مجوز ندهند 
چرا مطرح شد. سوال اينجاست كه اين همه تعلل 
براي چيس��ت؟ هر كاري باي��د در زمان خودش 
اتفاق بيفتد در غير اين صورت نوش دارو پس از 

مرگ سهراب خواهد بود.
ص��در دادرس تصريح كرد: قيم��ت دام در بازار 
افزايش مختصري داش��ته ولي ت��ا قيمت تمام 
ش��ده هر راس دام پروار ش��ده فاصله زياد است. 
در حال حاضر نيز قيمت تمام ش��ده هر كيلو دام 
زنده پروار شده باالي ۱۰۰ هزارتومان و ميانگين 
قيمت آن در ب��ازار كيلويي 5۰ تا 55 هزارتومان 
اس��ت. اين فاصله نش��ان مي دهد كه دامدار دام 
س��بك يا به طور كل ورشكس��ته ش��ده يا رو به 

ورشكستي است.
وي با اشاره به اينكه اگر اقدام عاجلي براي نجات 
دام س��بك كش��ور و دامدار از اين شرايط نشود 
اتفاقات بدي رخ مي ده��د كه براي دولت جديد 
هزينه هاي زيادي در پي خواهد داشت، گفت: در 
حقيقت تعدادي از توليدكننده هاي كشور تبديل 
به مصرف كننده خواهند ش��د. يعني افرادي كه 
خودشان اشتغال ايجاد مي كردند بيكار مي شوند 
و دول��ت بايد براي آنها اش��تغال ايج��اد كند كه 
طبيعتا اين موضوع هزينه بر است. همچنين اگر 
دام ها را از دس��ت بدهيم توليد گوشت در كشور 

نيز كمتر مي شود.
به گفته مديرعامل اتحاديه مركزي دام س��بك 
كشور سال گذشته به دليل س��و مديريت ها در 
بانك مركزي، وزارت صمت و جهاد كش��اورزي 
ضربات زيادي به صنعت دام و طيور كش��ور وارد 
ش��د. اگر قرار باش��د همين روال ادامه پيدا كند 
دام سبك را هم از دس��ت خواهيم داد و بايستي 
به واردات گوش��ت بپردازيم. وارداتي كه در اين 
شرايط بحراني اقتصادي هزينه اضافي بر دوش 

دولت خواهد گذاشت.
وي در ادام��ه گفت: چ��را خري��د حمايتي آغاز 
نمي شود؟ اگر دولت در شرايط فعلي دام دامداران 
را با قيمت عادالنه خريداري كند بهتر اس��ت يا 
مجبور شود براي واردات گوسفند ارز تخصيص 
دهد؟ اگر دولت اكنون هزينه كند كه اش��تغال 
دامدار حفظ ش��ود بهتر اس��ت يا بعد از از دست 
رفتن اش��تغال ؟ چ��را تصميم قاطع��ي در مورد 
آزادسازي صادرات گرفته نمي شود. راهكارهاي 
آن را به وزارت جهاد كشاورزي ارايه داده ايم ولي 
نگران اين هس��تند اگر صادرات آزاد شود قيمت 
گوش��ت باال رود اگرچه براي آن هم راهكار ارايه 

شده است.
اين فعال صنعت دامپروري عنوان كرد: چرا اجازه 
نمي دهند تش��كل هاي مرتبط با دام مس��تقيما 
وارد بازار ش��وند؟ چرا مكان ه��اي عرضه را براي 
ما فراهم نمي كنند؟ قيمت هركيلو دام زنده 5۰ 
هزار تومان است و گوشت آن را مي توان با قيمت 
۱۱۰هزار تومان به دس��ت مصرف كننده رساند 
چرا مصرف كننده بايد كيلويي ۱5۰ هزارتومان 

پول گوشت گوسفندي بدهد؟ 
وي خاطرنش��ان كرد: اگ��ر دولت جدي��د روال 
دولت قبلي را در پيش بگيرد مش��كالت بس��يار 
زيادي خواهيم داش��ت. همه اميد ما اين اس��ت 
كه بي تدبيري ه��ا در دولت قبلي جاي خودش را 
به برنامه ري��زي و اجرا در دولت جديد دهد. براي 
بحراني كه وج��ود دارد بايد دركوتاه مدت و ميان 
م��دت و براي آين��ده در بلندم��دت برنامه ريزي 
كرد. در كوتاه مدت بايد ش��رايط تامين، توزيع و 
تخصيص ارز براي نهاده ها تغيير كند. مكانيزمي 
ك��ه بانك مركزي ب��راي تامي��ن و تخصيص ارز 
واردات نه��اده پياده مي كند، ران��ت ايجاد كرده 
اس��ت. وي گفت: يك��ي از داليلي ك��ه برخي از 
واردكنن��دگان حاضر نيس��تند نهاده هايش��ان 
را درگمرك ترخي��ص كنند اين اس��ت كه بايد 
ج��واب طرف خارجي را بدهن��د. از فروردين ماه 
نهاده هايشان به صورت اعتباري در سامانه بازارگاه 
توزيع شده است ولي ارز مورد نياز تخصيص داده 
نشده اس��ت.به همين دليل براي واردكنندگان 
هيچ تصميني وجود ندارد كه در صورت ترخيص 
نهاده ارز آن تامين شود. در حقيقت مي توان گفت 
سرمنشا بحراني كه با آن درگير هستيم تامين و 

تخصيص ارز مورد نياز است.

رشد ۸۰ درصدي 
ثبت سفارش كاالها

ايسنا |به گفته رييس اداره بازرگاني خارجي سازمان 
صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران، ثبت 
سفارش��ات در تهران، در چهار ماهه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 8۰ درصد رشد 
داش��ته كه با توجه به س��هم 8۴ درصدي مواد اوليه، 
كاالهاي واسطه توليد و ماش��ين آالت خط توليد از 
واردات، نشان دهنده برنامه ريزي واحدهاي توليدي 
براي افزايش واردات مواد اوليه براي تامين بازار داخل 
و صادرات است. هوشنگ رضايي ثمرين در گفت وگو 
با ايس��نا، از ورود بيش از ۲۷ هزار و 3۰۰ پرونده ثبت 
سفارش در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: از 
اين تعداد، ۱۹ هزار پرونده تاييد شده است. به گفته وي 
۱۷ درصد از پرونده هاي وارد شده توسط كارشناسان 
در دست بررسي است، ۷۰ درصد آن تاييد و مابقي اعالم 
نظرنهايي نشده است. رضايي ثمرين با بيان اينكه ارزش 
كل موارد تاييد شده بالغ بر۶۰۶۱ ميليون يورو است، 
گفت: 8۴ درصد از كاالها مواد اوليه، كاالهاي واسطه 

توليد و ماشين آالت خط توليد بوده است. 

ويژه

حركت سپاهان به سمت 
باشگاه داري حرفه اي  

مديرعامل شركت فوالدمباركه گفت: ساخت و توسعه 
دهكده المپي��ك در كنار ورزش��گاه نقش جهان يك 
ضرورت ملي اس��ت و با همياري و همكاري مسووالن 
ملي و اس��تاني مي توان اين ظرفيت را توسعه داد تا در 
آينده شاهد برگزاري رويدادهاي بزرگ ملي و بين المللي 
دراين دهكده باشيم. به گزارش خبرنگار فوالد؛ حميدرضا 
عظيميان، مديرعامل شركت فوالد مباركه، در ديدار با 
مديرعامل و هيات مديره باش��گاه سپاهان اظهار كرد: 
در ابتدا از زحمات مديرعام��ل، هيات مديره، مربيان، 
ورزشكاران و تمام دس��ت اندركاران باشگاه فرهنگي 
ورزشي سپاهان فوالد مباركه بابت كسب نتايج درخشان 
و قابل قبول تيم هاي مختلف ورزشي و نايب قهرماني تيم 
فوتبال سپاهان در فصل گذشته تشكر و قدرداني مي كنم.  
وي با تاكيد بر استعداديابي و توسعه رشته هاي ورزشي 
پايه تصريح كرد: ساخت و توسعه دهكده المپيك در كنار 
ورزشگاه نقش جهان يك ضرورت ملي است و با همياري 
و همكاري مسووالن ملي و استاني مي توان اين ظرفيت را 
توسعه داد تا در آينده شاهد برگزاري رويدادهاي بزرگ 
ملي و بين المللي دراين دهكده باشيم.  مديرعامل شركت 
فوالدمباركه با اشاره به تامين درآمدهاي ثابت و پايدار 
توسط باشگاه سپاهان تصريح كرد: باشگاه سپاهان بايد 
عالوه بر استعداديابي در زمينه هاي مختلف ورزشي با 
برنامه ريزي منسجم در كانون هواداران باشگاه از ظرفيت 
حمايت هواداران، براي تقويت رده هاي مختلف ورزشي 
به خوبي استفاده ش��ود. عظيميان در خاتمه گفت: 
باش��گاه داري حرفه اي يكي از ضرورت هاي باشگاه 
سپاهان است و بايد مديرعامل و هيات مديره حتما به 
اين سمت حركت كنند. حركتي كه بدون شك الزمه 
آن تامين درآمد ثابت و پايدار و تقويت زيرساخت ها و 

اخذ قراردادهاي سالم با بازيكنان خواهد بود. 

دستيابي به تجارت 2۰ ميليارد 
دالري با عراق قطعي است

فارس |رييس اتاق مشترك ايران و عراق گفت: با توجه 
به ظرفيت هاي موجود دس��تيابي به تجارت ۲۰ ميليارد 
دالري بين ايران و عراق در سال هاي آينده قطعي است. 
يحيي آل اس��حاق در مورد وضعيت تجارت ايران و عراق 
گفت: با توجه به ظرفيت هاي موجود بين دو كشور رسيدن 
به تجارت ۲۰ ميليارد دالري بين ايران و عراق در سال هاي 
آينده قطعي است، اما دس��تيابي به اين مهم بستگي به 
شرايط و اقتضائات دو كشور دارد و با توجه به شرايط شاهد 
نوس��اناتي در آمار تجارت بين دو كشور هستيم. رييس 
اتاق مش��ترك ايران و عراق با بيان اينك��ه تجارت ايران 
به عراق در برخي س��ال ها به ۱۲ و حتي ۱3 ميليارد دالر 
هم رسيده است، افزود: اگر تجارت ساالنه را ۱۲ ميليارد 
دالر در نظر بگيريم ۹ ميليارد دالر آن مربوط به كاالهاي 
عمومي صادراتي توسط بخش خصوصي و 3 ميليارد دالر 
آن هم مربوط به صادرات برق و انرژي توسط دولت است. 
وي گفت: عليرغم شرايط ناشي از كرونا و بعضا مشكالت 
امنيت در عراق كاالهاي صادراتي توسط بخش خصوصي با 
نوساناتي جزئي به كشور عراق صادر مي شود و حتي با وجود 
مشكالت بانكي مشكلي براي صادرات و نقل و انتقاالت 
مالي و پرداخت ها وجود ندارد. البته محدوديت هاي بانكي 
يك مقدار هزينه نقل و انتقال مالي را افزايش مي دهد، اما 
در مجموع مشكل خاصي وجود ندارد. آل اسحاق بيان 
داشت: اگرچه تجارت ايران با عراق در سال هاي اخير از 
نظر ارزشي بين 8 تا ۱۲ ميليارد دالر است، اما رسيدن 
به تجارت ۲۰ ميليارد دالري بين دو كشور با توجه به 

ظرفيت هاي موجود كامال دست يافتني است.

افزايش تزريق واكسن كرونا
به كاركنان به روزانه دو هزار دوز

مهر |مديرعامل ايران خودرو، با اشاره به گستردگي 
فعاليت اين ش��ركت در سطح كش��ور و قطعه سازان 
همكار، از برنامه ريزي تامين و تزريق واكسن به شبكه 
گسترده تامين و توليد در همكاري با وزارت بهداشت 
خبر داد. فرشاد مقيمي در حاشيه بازديد مقارن با روز 
خبرنگار از مركز تزريق واكسيناسيون در ايران خودرو، 
جامعه خبرنگاران را چشم مردم توصيف كرد و ضمن 
تبريك اين روز، اظهار كرد: با توجه به اهميت صنعت 
خودروسازي و به ويژه ايران خودرو در همكاري و تعامل 
با وزارت بهداش��ت و با هدف ايجاد محيط امن كاري، 
واكسيناسيون كاركنان مجموعه را در دستور كار قرار 
دادي��م و تزريق را با روزانه هزار دوز آغاز كرده ايم كه به 

زودي به دوهزار دوز افزايش خواهيم داد. 

مناطق آزاد مسبب افزايش نرخ ارزهستند يا  بانك مركزي فرافكني مي كند؟

گمرك: 

جنجالارزي»ثبتسفارشكاال«

تكليف شناورهاي برنج را مشخص كنيد!
با ورود كش��تي هاي حاوي برنج به گمرك و بنادر قبل 
و حتي بعد از شروع ممنوعيت فصلي، اكنون صاحبان 
اين كاال تكليف مش��خصي نداش��ته و پيگير ترخيص 
محموله هاي وارداتي هستند، از اين رو گمرك ايران از 
وزارت جهاد خواسته در مورد برنج هاي وارداتي كه قبل 
از ممنوعيت به بنادر رس��يده ولي بعد از آن قبض انبار 
شده اند تكليف ترخيص را مشخص كند، اين در حالي 
است كه پيش تر در اين رابطه هشدار داده شده بود ولي 
دستگاه هاي ذيربط اقدامي نكردند. به گزارش ايسنا، به 
دليل حمايت از توليد داخل، معموال هر ساله ممنوعيت 
فصلي واردات برنج از اول مرداد ماه آغاز شده و تا پايان آبان 
ادامه دارد، ولي براي امس��ال، پيش از اعمال ممنوعيت 
فصلي با توجه به شرايط واردات برنج در سال جاري كه با 
كاهش قابل توجهي حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل 
مواجه شده و موجودي آن در گمرك و بنادر نيز كمتر از 
۴۰ هزار تن بود فعاالن حوزه برنج خواستار عدم اعمال 
ممنوعيت فصلي بودند. با وجود بررسي هاي صورت گرفته 
در س��تاد تنظيم بازار مصوب شد كه ممنوعيت فصلي 
واردات برنج از اول مرداد ماه اعمال ش��ود ولي ترخيص 
برنج، مشروط به اين شد كه اگر كاال تا 3۱ تير ماه يعني 
قبل از شروع ممنوعيت، تاريخ ورود خورده و قبض انبار 
صادر شده باشد در صورت داشتن ثبت سفارش امكان 
ترخيص دارد. اما در فاصله چند روز به اعمال ممنوعيت 

فصلي، گزارش گمرك ايران از اين حكايت داش��ت كه 
حدود ۱۰ كشتي حاوي برنج از كشورهاي مبدأ به سمت 
بنادر ايران حركت كرده اند ولي احتماال تاريخ ورود آنها و 
زماني كه قبض انبار مي شود بعد از شروع ممنوعيت فصلي 
خواهد بود و در اين صورت امكان ترخيص ندارد، از اين 
رو گمرك ايران از وزارت صمت خواس��ته بود با توجه به 
كاهش ذخاير برنج و نياز بازار جهت جلوگيري از افزايش 
قيمت اي��ن كاال، ممنوعيت فصلي را به تعويق بيندازد، 

ولي در هر ص��ورت چنين اقدامي ص��ورت نگرفت. اما 
تازه ترين خبرها از اين حكايت دارد كه شناورهاي حاوي 
برنج به بنادر ايران رسيده اند، ولي با وجود اينكه برخي 
محموله ها قبل از شروع ممنوعيت به بنادر رسيده  چون 
تاريخ اعالميه ورود يا قبض انبار آنها بعد شروع ممنوعيت 
است، گمرك از ترخيص اين كاال به دليل مصويه مربوطه 
كه تاكيد دارد بايد تاريخ ورود قبل از اول مرداد باش��د، 
ممانعت كرده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه صاحبان 

برنج هاي وارداتي درخواست ترخيص اين كاال را دارند، 
به هر حال در سال گذشته نيز اعمال ممنوعيت فصلي 
زماني صورت گرفته بود كه هزار تن برنج از ماه ها قبل در 
بنادر مانده و امكان ترخيص نداشت و حتي گفته مي شد 
در آستانه فساد قرار گرفته است و ظاهرا صاحبان كاال به 
دليل نياز داخل و عدم تكرار تجربه گذشته مايل به ماندن 
كاال در بنادر تا پايان ممنوعيت فصلي نيس��تند. بر اين 
اساس در مكاتبه صورت گرفته بين معاون فني گمرك 
ايران و معاون توسعه صنايع تبديلي و كسب و كارهاي 
وزارت جهاد كشاورزي اين موضوع مورد توجه قرار گرفته 
و خواستار تعيين تكليف شده اس��ت. در اين نامه آمده 
اس��ت»با توجه به اينكه ورود كاال به ۱۲ مايلي آب هاي 
سرزميني يك كشور از نظر حقوقي، ورود كاال به قلمرو 
سياسي آن محسوب مي شود، صاحبان محموله هاي برنج 
وارداتي درخواست ترخيص اين كاالهاي رسيده را دارد. 
از اين رو اگر كشتي هاي حامل برنج هاي وارداتي قبل از 
تاريخ ممنوعيت فصلي برنج به كشور رسيده و در لنگرگاه 
و بنادر پهلو بگيرند، فارغ از اينكه اعالميه ورود يا قبض 
انبار آنها چه زماني صادر شده است، آيا اجازه ترخيص از 
گمرك را قبل از مقررات مربوطه دارند يا خير؟« بر اين 
اساس گمرك از وزارت جهاد خواسته تا در اين رابطه به 
قيد فوريت پاسخ را اعالم تا صاحبان كاال كه پيگير اين 

جريان هستند تكليف كاالي خود را بدانند.
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خبرروز

۵۴۲ فوتي و ۳۹۶۱۹ ابتال 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۵۴۲ نفر به دليل بيماري كرونا جان خود را از دست دادند؛ اين در حالي است كه باالترين 
آمار فوتي هاي روزانه كرونا در كشورمان مربوط به ششم ارديبهشت ماه امسال و با ۴۹۶ فوتي بوده است. اين در حالي است كه تعداد 
مبتاليان هم به رقم ۳۹۶۱۹ يك بار ديگر ركورد ابتال در يك شبانه روز را شكست. در حال حاضر مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۹۴ هزار و ۱۵ نفر و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۱۵۸ هزار و ۷۲۹ نفر رسيد. همچنين ۶ هزار و ۴۶۲ نفر از 
بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۳۳۶ شهر كشور 

در وضعيت قرمز، ۸۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 اقدام كردن 
در عين ترسيدن

كابينه اي براي تمام فصول

معموال سه واكنش در مقابل ترس هاي اين چنيني 
وجود دارد كه هر سه اش��تباه است و منجر به بدتر 

شدن اوضاع مي شود: 
نخس��ت( مبارزه كردن: با خشم ناش��ي از ضرر به 
دنبال انتقام از بازار بر مي آييم و ش��ب و روز به دنبال 
معامله هاي پي در پي هستيم. مرتب در فضاي مجازي 
به دنبال نشانه اي براي خريد و فروش مي گرديم و به 
جاي هوشمند انتخاب كردن، به دنبال سخت كار 

كردن هستيم. 
دوم( فرار و انكار: بورس را براي هميشه كنار مي گذاريم 
و پرونده بورس را براي هميش��ه مي بنديم. س��وم( 
بي حركت و ميخكوب و اصطالحا آچمز مي شويم. روز 
و شب نااميدانه به تابلوي معامالت خيره مي شويم و در 
امواج سهام باال و پايين مي شويم بدون اينكه اقدامي 
انجام دهيم. مجموعه اين واكنش ها اشتباه است اما 

راه درست چيست؟
راه درس��ت در مقابل ترس، اقدام كردن است؛ اقدام 
هدفمند و نظام مند، ترس شما را از بين مي برد. بايد 
اشتباهات مان را مرور كنيم و اگر در هر زمينه نياز به 
يادگيري داريم، اقدام كنيم. بايد در يك دفترچه تمام 
اشتباهات مان را بنويسيم و هر آنچه را از خودمان و 
ديگران و محيط در ضررهاي مان دخيل مي دانيم، 
يادداش��ت كنيم. اولين قدم دوباره اش��تباه نكردن 
است. بهتر است فيلترهايي براي انتخاب سهام قرار 
دهيد و به آن پايبند باشيد. جرات و شهامت به معناي 
نترسيدن نيست بلكه اقدام كردن در عين ترسيدن 
است. احساس منفي ضررهاي قبلي را فراموش كنيد 
و بدانيد كه آنها بزرگ ترين راهنماي شما در معامالت 
بعدي هستند و قرار نيست كه حس متضرر بودن را با 
خود نگه داريد. شجاعت مسري است؛ از يك تصميم 
به تصميم بعدي. به محض اينكه اقدام كنيد شجاعت 
در ش��ما پديدار مي شود و رفته  رفته تجربيات خود 
را در قالب اس��تراتژي هاي معامالتي در بازار پياده 
خواهيد كرد. نبايد بي حركت ماند و بايد اقدام كرد. 
به جاي ترس بايد شجاعت را انتخاب كرد و با انگيزه 
و اميد به س��مت اهداف حركت كرد تا نهايتا زمانه 

توفيق از راه برسد.

به هر حال انتظار است تيم اقتصادي از دانش كافي 
برخوردار باش��د و به دور از زد و بندها و منافع گروه 
خاص چيده شود تا بتواند تحولي در شرايط موجود 
اقتصاد كشور ايجاد كند و آنچه مورد هدف دولت است 
محقق سازد. مجموعه اقتصاددانان مستقل كشور 
اميدوارند زمينه تشكيل كابينه اي علمي، متخصص 
و توانا ايجاد ش��ود تا اقتصاد ايران بتواند در مس��ير 
پاسخگويي به مطالبات مردمي گام بردارد كه طي 

سال هاي اخير مشكالت فراواني را تجربه كرده اند.

ش��بكه هاي اجتماعي مط��رح دنيا با 
افزايش تعداد كارب��ران خود در حال 
رش��د مداوم و قدرت گيري در سطح 
جهان هستند و رويارويي با اين قدرت روزافزون، 
نياز ب��ه قانونگذاري ب��راي آنها را بي��ش از پيش 
مي كند. به گزارش مهر، باز ش��دن پاي شبكه هاي 
اجتماعي به تلفن هاي هوشمند و جهش وابستگي 
فعاليت هاي اجتماعي ش��هروندان طي سال هاي 
اخير، بس��ياري از متوليان ام��ر قانونگذاري را در 
سراسر جهان ناگزير از تصميم گيري در مورد نحوه 
كنترل نفوذ بيش از حد اين پلتفرم هاي ديجيتال 
كرده است. جاناتان وارهام، طي مقاله اي در وبگاه 
فوربز، در پاس��خ به اين پرس��ش بنيادين كه چرا 
شبكه هاي اجتماعي نيازمند قانونگذاري اند، پاسخ 
مي دهد كه اكثر كارشناسان حوزه فضاي مجازي 
و حقوق معتقدند فعاليت اين پلتفرم هاي آنالين، 
نيازمند چارچوب قانوني خاص خود است. مساله 
اساس��ي و چالش برانگيز دولت ها در اين مس��ير، 
همواره تأثيرگذاري و تحقق اين كارويژه به صورت 

موثر و كارآمد است.

  جرقه ه�اي نگراني درباره رهاش�دگي 
شبكه هاي اجتماعي

وارهام، اس��تاد دپارتمان عمليات، نوآوري و علوم 
داده موسسه آموزش��ي »Esade« بر اين عقيده 
است كه نخستين جرقه هاي جدي نگراني در مورد 
رهاش��دگي فضاي فعاليت رس��انه هاي اجتماعي 
به وقايع پس از انتخابات رياس��ت جمهوري سال 
۲۰۱۶ اياالت متحده امريكا و همه پرسي برگزيت 
باز مي گردد. مس��اله ياد شده اگرچه پيش از سال 
۲۰۱۶ ني��ز موضوع��ي حياتي و مهم محس��وب 
مي شد، اما پس از اين مقطع زماني، به شدت مورد 
توجه متخصصان قرار گرفت. اقتصاددانان، بر اين 
عقيده ان��د كه پلتفرم هاي آنالين ب��ا مدل تجاري 
»تأثيرات غيرمستقيم شبكه اي«، در پي گرد هم 
آوردن طيف هاي مختلف كارب��ران با ديدگاه ها و 
ساليق متفاوت هس��تند. ارايه دهندگان خدمات 

ديجيتال چون گوگل، اي بي، فيس بوك، يوتيوب و 
سيستم عامل هايي مثل اندرويد يا آي اواس، بخشي 
از انواع مختلف اين پلتفرم ها محس��وب مي شوند. 
بر اس��اس مدل تجاري ترس��يم ش��ده از فعاليت 
پلتفرم ها، رسانه هاي اجتماعي، مصرف كنندگان 
اطالع��ات را ب��ه توليدكنن��دگان محت��وا متصل 
مي س��ازند و از حاشيه تعامل ش��كل گرفته ميان 
طرفين، از طريق تبليغات، درآمد كسب مي كنند. 
رس��انه هاي اجتماعي از آن جايي كه معمواًل خود 
در تولي��د محتوا نقش ندارند، مدعي هس��تند كه 
در قبال محتواي منتش��ر شده از سوي كاربران بر 
بسترشان نيز مسوول نيس��تند و ادعاي ياد شده، 
تمايز اين رسانه هاي نوظهور با انواع سنتي رسانه، 
مانند روزنامه و تلويزيون را نش��ان مي دهد. گرچه 
اين ادعا در وهله نخس��ت تا حدود زيادي درست 
به نظر مي رس��د، اما توانايي و قدرت اين پلتفرم ها 
در يافتن محت��واي زيان آور و مخرب، امري واضح 
و شفاف است. عالوه بر اين، كسب وكار شبكه هاي 
اجتماعي در دس��ته »انحص��ارات طبيعي« قرار 
مي گيرند. به عبارت ديگر، همه گروه ها، از حضور 
گسترده كاربران، نقدينگي، عرضه و تقاضا و كاهش 
هزينه هاي جست وجو، از طريق تجمع فعاليت در 
چند پلتفرم بزرگ، اس��تقبال مي كنند. به عنوان 
مثال در صورتي كه يك كاربر آگهي فروش كاالي 
دس��ت دوم خود را در پلتف��رم پرطرفدار و بزرگي 
مثل اي بي قرار دهد، به واسطه حضور طيف بسيار 
گسترده خريداران حاضر بر اين بستر، احتمال به 

فروش رفتن كااليش بسيار باال مي رود.

  انحصار بازار و بي اعتنايي به قوانين
از س��وي ديگر، خريداران نيز در چنين شرايطي، 
اطمينان دارند كه بيشترين تعداد آگهي روي اين 
پلتفرم منتشر مي ش��ود و آنها در چنين شرايطي 
ش��انس باالتري براي يافت��ن كاالي مدنظر خود 
دارند. از همين روي، اي��ن پلتفرم ها عمومًا پس از 
آغاز موفق فعاليت، به س��رعت انحصار را در حيطه 
فعالي��ت آنالين خود به دس��ت مي آورند و همين 

انحص��ار، در نهايت س��بب عدم اعتن��اي مديران 
پلتفرم به قوانين موجود مي شود. به عنوان مثال، 
قوانين كپي راي��ت رايج براي هر نوع موس��يقي و 
فيلم، در روزهاي ابتدايي فعاليت يوتيوب، در اين 
وبگاه، رعايت نمي شد و بخش هاي ديگر حاضر در 
صنعت رس��انه، پس از تهديده��اي قانوني فراوان 
توانستند اين پلتفرم را حاضر به رعايت قانون كنند.

  محتوا چگونه درآمدزايي مي كند
نكته قابل تأمل در بحث محتواي موجود بر بس��تر 
اين سكوها، اين است كه آنها بر اساس متد افزايش 
حداكث��ري زمان صرف ش��ده يا »چس��بندگي« 
كاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجس��ته مي شوند. 
به عبارت ديگر، مطالبي حس��اس چون خشونت 
و افش��اگري هاي جنجالي، ب��ا تحريك مخاطبان 
به پيگيري بيش��تر محتوا، س��بب افزايش تعداد 
كاربران و در نتيجه، رشد درآمد مي شود. بنابراين 
مي توان نتيجه گرفت كه رس��انه هاي اجتماعي به 
صورت مداوم در پي افزايش همرساني محتواي پر 
مخاطب بر بس��تر خود هس��تند و تالش مي كنند 
كاربران اين قبيل اطالعات را به صورت حداكثري 
و به منظور دريافت اليك و بازنشر بيشتر با يكديگر 
به اشتراك گذارند. بسياري از كارشناسان، توسعه 
الگوريتم هاي شخصي سازي پلتفرم ها را نيز مويد 
همين ام��ر مي دانند. كاربر در چنين ش��رايطي با 
ق��رار گرفت��ن در »حباب اطالعات��ي« بيش از هر 
ن��وع ديگري از اطالع��ات، در مع��رض داده هايي 
قرار مي گيرد كه در موردش��ان حساس��يت دارد 
و احتمال بيش��تري مي رود كه آنه��ا را اليك كند 
يا بازنشر دهد. اگرچه چس��باندن برچسب متهم 
اصل��ي به رس��انه هايي چون فيس ب��وك و توئيتر 
در قبال تحوالت سياس��ي س��ال هاي اخير مانند 
رياس��ت جمهوري ترامپ و برگزيت، اندكي دور از 
انصاف اس��ت، اما تأثير آنها بر افزايش پديده هايي 
چون پوپوليس��م، جنبش هاي افراطي راس��ت و 
همچني��ن رفتاره��اي تفرقه افكنان��ه و قبيله اي 
كه اغل��ب در اينترنت مش��اهده مي كنيم، امري 

انكار ناپذي��ر اس��ت كه م��ورد توجه بس��ياري از 
جامعه شناس��ان قرار گرفته است. در جهان امروز، 
بي ش��ك تنوع نظرات و تضارب آرا، امري مثبت و 
پسنديده اس��ت، اما هنگامي كه سكوهايي چون 
فيس بوك ملزم به بررسي صحت محتواي انتشار 
يافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر 
اطالعات جذاب، هيچ انگيزه اي براي مبارزه با اخبار 

جعلي و اطالعات نامعتبر ندارند.

  شبكه هاي اجتماعي با داده هاي شناختي 
مدل ديجيتالي ما را مي سازند

يكي ديگر از نگراني هاي موجود در مورد بسترهاي 
رسانه هاي اجتماعي، اين است كه آنها با جمع آوري 
داده هاي جمعيت شناختي و رفتاري از فعاليت هاي 

آنالين ما، مي توانند به يك مدل ديجيتالي بسيار 
دقيق و قابل پيش بيني از آنچه ما هس��تيم، دست 
يابند. آنها س��پس اين اطالعات حياتي ديجيتال 
را كه حاوي داده هاي ش��ناختي بس��يار دقيقي از 
كاربران اس��ت، در راس��تاي دس��تيابي به راهبرد 
توس��عه حداكثري مورد اس��تفاده قرار مي دهند 
يا به تبليغ كنندگان در داخل و خارج از سيس��تم 
عامل خود مي فروش��ند. مش��كل اين اس��ت كه 
اين فرايند، معم��واًل بدون اطالع كارب��ر يا با اخذ 
رضايت نامه ه��اي حداقلي و مبهم از كاربر، صورت 
مي پذي��رد. در نهاي��ت مي توان گفت كه بيش��تر 
مق��ررات موجود در جهان غ��رب، در دوران ركود 
اقتصادي و گسترش اپيدمي هايي چون آنفوالنزاي 
اسپانيايي وضع شده اند و هدف آنها افزايش كيفيت 

زندگي افراد از طريق افزايش س��المت عمومي و 
رفاه اجتماعي بوده است. بنابراين مي توان نتيجه 
گرفت كه رش��د فردي و افزايش استاندارد زندگي 
افراد، از طريق ايمن س��ازي و رشد اجتماعي قابل 
دس��تيابي اس��ت. اين امر ميزان اهمي��ت و لزوم 
قانونمندسازي بسترهاي مختلف اجتماع از جمله 
رسانه هاي آنالين اجتماعي را نشان مي دهد. گرچه 
پلتفرم هاي ياد ش��ده، امروزه خدمات بي شماري 
به م��ا ارايه مي دهن��د و ما بدون آنه��ا نمي توانيم 
زندگي كنيم؛ ام��ا تداوم فعاليت آنه��ا پيامدهاي 
نامطلوبي نيز در پي دارد و افزايش گفت وگوها در 
مورد لزوم قانونمندس��ازي فعاليت اين سكوها در 
راس��تاي به حداقل رساندن معايب موجود، بسيار 

ضروري است.

گزارش

محتوا چگونه درآمدزايي مي كند

چند دليل براي لزوم قانونمندسازي شبكه هاي اجتماعي

رويخطخبر

طرح هاي ضربتي چاره اصلي ساماندهي محالت نيست
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
مهم تري��ن چالش محالت در كش��ور 
را اعتياد بر ش��مرد و بر ضرورت اتخاذ 
رويكرد فعال، مستمر و منسجم از سوي 
عوامل درمان و انتظامي بر ساماندهي 
معتادان در محالت كشور تاكيد كرد. 
دكت��ر علي آقامحم��دي عضو مجمع 
تش��خيص مصلحت نظام در دهمين 

نشس��ت طرح تحول محالت كش��ور كه با حضور 
نمايندگان دس��تگاه هاي ذيرب��ط در محل وزارت 
كشور برگزار شد با تاكيد بر اينكه بايد الگوي مستمر 
و فعال در محالت كش��ور در كنت��رل مواد مخدر 
پياده سازي و اجرايي گردد، گفت: طرح هاي ضربتي 
در جمع آوري معتادان چاره كار اصلي در ساماندهي 
معتادان در محالت و مناطق حاشيه نشين كشور 
نيس��ت. او با اظهار اينكه هم��واره بايد تيم درمان، 
غربالگري و عوامل انتظامي در محالت كشور آماده 
باش��ند، تصريح كرد: اين تيم با رص��د روزانه بايد 
بتواند به محض مشاهده معتاد متجاهر نسبت به 

جمع آوري و ساماندهي اش اقدام كند. 
آقامحم��دي با بيان اينكه در ش��رايط 
حاضر چنين الگويي در محالت كشور 
ديده نمي شود، گفت: شاهد اين هستيم 
كه ب��ا افزايش تعداد معت��ادان در يك 
محله و تبديل آن به يك تهديد، اقدام 
به جم��ع آوري آنها آغاز مي ش��ود كه 
ضرورت دارد اين الگو در كش��ور تغيير 
يابد. عضو مجمع تش��خيص مصلح��ت نظام در 
بخش ديگري از صحبت هايش با تاكيد بر اينكه 
به گواه آم��ار و مطالعات دانش��گاهي نزديك به 
۵۰ درصد آسيب هاي اجتماعي از قبيل اعتياد، 
فق��ر، طالق و خش��ونت هاي خانوادگي از ناحيه 
اعتياد اس��ت، گفت: عطف به اهميت اين چالش 
در زندگي عمومي كشور و مشخصا در محالت و 
مناطق حاشيه اي كشور بايد نگاه و راهبردي ملي 
به مساله اعتياد داشت و اين مساله را فرابخشي و 
حاكميتي ببينيم و همه دستگاه ها در اين راستا 

به ماموريت محوله شان به درستي عمل كنند.

انتقال روزانه ١٠٠٠ بيمار توسط اورژانس در تهران
سرپرس��ت س��ازمان اورژانس كشور از 
انتقال روزان��ه ٩٠٠ ت��ا ١٠٠٠ بيمار و 
مصدوم توس��ط اورژانس ته��ران خبر 
داد. دكتر پيم��ان صابريان درباره انجام 
واكسيناسيون از سوي نيروهاي اورژانس 
اظهار كرد: باي��د برنامه ريزي جديدي 
صورت گيرد، اما اورژانس تا زماني كه نياز 
باشد در امر واكسيناسيون فعال خواهد 

بود. او در خصوص انتق��ال بيماران مبتال به كرونا از 
سوي اورژانس گفت: با توجه به اينكه همكاران من 
پيش از انتقال بيماران بررسي مي كنند كه چه كسي 
نياز به انتقال دارد و چه كسي ندارد شرايط بهتري را 

در اين خصوص داريم. به گفته صابريان، 
روزان��ه حدود ٩٠٠ ت��ا ١٠٠٠ نفر را در 
تهران به بيمارستان منتقل مي كنيم و 
تاكنون در خصوص تخت بيمارس��تان 
مشكلي نداشتيم. او افزود: در سيستم 
بيمارستان، فردي كه خودش مراجعه 
مي كند و فردي كه توس��ط اورژانس 
منتقل مي شود، قطعا متفاوت خواهد 
بود. انتقال توس��ط اورژانس يعني حتما فوريتي 
وجود داشته كه ما بر بالين بيمار رسيديم و متوجه 
شديم كه فرد نيازمند انتقال به بيمارستان است. 

پس قطعا اورژانس در اولويت قرار دارد.

عمارت وثوق الدوله در باغ سليمانيه مرمت نشد
هي��چ اتف��اق مرمتي ب��راي عمارت 
وثوق الدوله در باغ س��ليمانيه كه قرار 
بود، استحكام بخش��ي ش��ود، انجام 
نش��د چون اين عم��ارت درگير و دار 
دو نهاد ق��رار گرفته اس��ت. عمارت 
باغ س��ليمانيه با قدمت ۱۵۰ س��ال 
مربوط به دوره قاجار ب��وده كه بناي 
آن توس��ط حس��ن خان مع��روف به 

وثوق الدوله ساخته شده است. سازمان پارك ها و 
بوستان ها قرار بود عمارت را به شهرداري منطقه 
۱۴ ب��راي مرمت واگذار كند اما هن��وز اين اتفاق 
نيفتاده است. آذر ماه س��ال گذشته بوستان اين 
عمارت با حضور ش��هردار ته��ران و مديرعامل 

سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر 
تهران به صورت رسمي افتتاح شد و 
قول هايي براي مرم��ت بنا دادند. در 
نهايت تنها اتفاقي ك��ه براي اين باغ 
افتاد اين بود كه بازپيرايي فضاي سبز 
بر اساس باغ س��ازي ايراني اسالمي، 
س��اخت زمين بازي، زمين ورزشي، 
حياط هاي مراكش��ي، تاكس��تان و 
كبوترخانه، س��ردر، س��رويس بهداشتي هشت 
چش��مه، محورها، آبنماها، ديوارهاي پيراموني، 
گلگش��ت اجرا ش��د هر چند كه اداره كل ميراث 
فرهنگي استان تهران بر نحوه اجراي كبوترخانه 
و حياط هاي مراكشي آن نظر مساعدي نداشت!

رويداد

اين كابوس تمام شدني نيست. هر روز بر تعداد مبتاليان 
و فوتي ه��ا افزوده مي ش��ود و اين در حالي اس��ت كه 
متخصصان معتقدند آمار اعالم شده نمي تواند آماري 
دقيق و درست باشد تعداد ابتال و مرگ اين بيماري بيش 

از آن چيزي است كه در آمارها به آن اشاره مي شود. 

     مالك آمار، تست هاي PCR است
يك اپيدميولوژيس��ت با اش��اره به كاهش انجام 
تس��ت هاي PCR در جهت شناس��ايي مبتاليان 
كرونا، گفت: بر اين اس��اس تعداد زيادي از موارد 
بيماري را تشخيص نمي دهيم و به عبارتي موارد 
ما بيش از چيزي اس��ت كه گ��زارش مي كنيم. از 
طرفي مرگ هايي هم كه ب��ه عنوان مرگ قطعي 
كووي��د۱۹ اعالم مي كنيم همان هايي اس��ت كه 
تست شان مثبت شده است؛ پس نه تعداد مرگ ها 

و نه تعداد ابتالها واقعي نيست.
دكتر مسعود يونس��يان افزود: نكته اي كه در مورد 
آمارها از گذش��ته ثابت بوده و خالف گويي نيست، 
اين اس��ت كه آنچه به عنوان ابت��ال و متعاقب آن به 
عنوان مرگ هاي ناشي از كرونا گزارش مي كنيم بر 
اساس توصيه سازمان بهداشت جهاني آنهايي است 
كه تس��ت PCR مثبت داشته اند و اين يعني تست 
برايشان درخواست شده و نتيجه مثبت شده است و 
تست PCR هم به شيوه درستي انجام شده است. با 
اين فرض در يك ماه و نيم گذشته حدود ۶ يا ۷ درصد 
از تست هايمان مثبت مي شد. يعني به ازاي هر يك 
مريض ۱۵ يا ۱۶ تست انجام مي داديم، در روزهاي 
اخير اين عدد به كمتر از ۳ تس��ت به ازاي هر بيمار 
رسيده است و اين يعني بيش از ۴۰ درصد تست هاي 

ما مثبت مي شود و اين اصال خبر خوبي نيست.

      نه تعداد مرگ ها و نه تعداد ابتال 
واقعي نيست

او اظه��ار كرد: معناي آنچه گفته ش��د اين اس��ت كه 
تعداد زيادي از موارد بيماري را تش��خيص نمي دهيم 
و به عبارتي موارد ما بيش از چيزي اس��ت كه گزارش 
مي كنيم. از طرف��ي مرگ هايي هم كه به عنوان مرگ 
قطعي كوويد۱۹ اعالم مي كنيم همان هايي است كه 
تست شان مثبت شده است؛ پس نه تعداد مرگ ها و نه 
تعداد ابتالها واقعي نيست. البته واقعي نبودن به معناي 
گزارش جعلي نيست؛ بلكه بر اساس تعريف ارايه شده 
مي بايست تعداد تست بيشتري انجام مي داديم اما به 
هر دليلي اين اتفاق نيفتاده است.  يونسيان ادامه داد: 
اين نكته را در گزارش سازمان ثبت احوال هم مي بينيد 
كه تعداد مرگ هايي كه در س��ال ۹۹ به كش��ور اضافه 
شده، بسيار بيش از مرگ هاي قطعي اعالم شده كرونا 
اس��ت و اين را هم مي توان با مراجعه به درگاه رسمي 
سازمان ثبت احوال مشاهده كرد. او با اشاره به اينكه 
با توضيحات فوق زمان رس��يدن به اوج پيك پنجم 
مشخص نيست، تصريح كرد: از طرفي تعداد مرگ ها 
معموال مدتي بعد از افزايش تع��داد موارد، افزايش 
مي يابد و باز هم پس از آن كاهش مي يابد؛ بنابراين تا 
زماني كه تعداد مواردمان نزولي نشود انتظار كاهش 
مرگ و مير بيهوده است. از پيك چهارم و پنجم شاهد 
اين بوده ايم كه اول موارد ابتال و پس از آن مرگ و مير 
زياد شده است كه اين موضوع در پيك هاي اول و دوم 
چنين نبود و اين ناشي از گزارش دهي ناكامل ما بود.

      نقطه اوج قابل شناسايي نيست
اين اپيدميولوژيست، تاكيد كرد: چون نمي توانيم بگوييم 
نقطه اوج شناس��ايي بيماران در پيك پنجم چه زماني 

خواهد بود، لذا در مورد نقط��ه اوج مرگ و مير كرونايي 
هم نمي توانيم اظهارنظر كنيم. هر زمان س��رازير شدن 
موارد ابتال را مش��اهده كرديم و اين رون��د چند روزي 
به ط��ول انجاميد، آن وقت مي ت��وان با اطمينان گفت 
كه يك يا دو هفته بعد ش��اهد كاهش تع��داد مرگ ها 
هم خواهيم ب��ود. او درباره اينكه آيا بروز پيك شش��م 
 كرونا محتمل است يا خير؟ بيان كرد: خيلي نمي توان
 پيش بيني كرد و شرايط وابسته به متغيرهاي متفاوتي از 
اين قبيل است كه واريانت المبدا يا واريانت جديد ديگري 
به كشور ما مي رس��د يا خير، سرعت واكسيناسيون به 
چه شكل خواهد بود، واريانت هاي جديد چقدر در برابر 
واكسن هايي كه زديم مقاوم خواهند بود و... بنابراين؛ تعداد 
مجهوالت از معلومات ما بيشتر است. اما آنچه كه مسلم 
است اين است كه بايد با حداكثر سرعت واكسيناسيون 
را ادامه دهيم؛ زيرا در وهله اول مش��خص است كه علي 
رغم اينكه واريانت دلتا نس��بت به واكس��ن تا حدودي 
مقاوم است اما با واكسيناسيون موارد پيشرفته بيماري 
به شدت كاهش مي يابد و همچنين واكسن زدن احتمال 
بروز جهش هاي جديد را كاهش مي دهد، بنابراين اگر 
سرعت واكسيناسيون كه اخيرا افزايش يافته پايدار بماند 
و بتوانيم به درصد قابل توجهي از مردم واكسن بزنيم و تا 
آن زمان موج جديدي رخ ندهد، ان شاءاهلل پيك ششم هم 
رخ نخواهد داد يا با شدت كمتري خواهد بود. يونسيان 
در خاتمه تاكيد ك��رد: واريانت المبدا فعال براي ما 
خيلي نگراني ندارد؛ زيرا غير از امريكاي جنوبي در 
بقيه كشورها س��رعت توسعه بااليي نداشته است؛ 
بنابراين فعال دغدغه جدي ما نيست ولي بايد هميشه 
 نگران باشيم و شرايط را رصد كنيم و به تعداد كافي 
توالي يابي ژنتيكي انجام دهيم كه آن هم متاسفانه 

به شكل كافي انجام نمي شود.

كرونا باز هم ركورد زد
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