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يادداشت- 1

 اقتصاد ايران
 و بازار انرژي

عن��وان  ب��ه  اي��ران 
يك��ي از بزرگ ترين 
ذخاي��ر  دارن��دگان 
نف��ت و گاز جه��ان، 
هم��واره در اين بازار 
نقشي كليدي و مهم 
ايف��ا ك��رده و در اين 
چارچوب استفاده از 
ظرفيت هاي موجود در كشور و درآمدزايي 

از آنها اهميت فراواني دارد.
هرچند در س��ال هاي گذش��ته تالش شده 
ميزان وابس��تگي ب��ه درآمده��اي نفتي در 
بودجه جاري كش��ور كم ش��ود كه در نگاه 
بلندمدت اهميت فراواني خواهد داشت اما 
ايران در كنار نفت، ذخاير گسترده اي از گاز 
و البته ظرفيت مهم��ي در توليد و صادرات 

محصوالت پتروشيمي دارد. 
در ح��وزه گاز مي��زان ذخاير م��ا در جهان 
كم نظير اس��ت و اينكه ما چگونه بتوانيم از 
اين محصوالت استفاده كرده و درآمدزايي 
كنيم بس��ته به نحوه و ن��وع مديريت ايران 
متفاوت خواهد بود. ما در سال هاي گذشته 
ديده ايم كه حتي كش��ورهايي ك��ه ذخاير 
قابل توجه گاز نداش��ته اند ني��ز در اين بازار 
حضور پيدا كرده و تالش ب��ه نقش آفريني 
داش��ته اند اما متاس��فانه ايران در تعامالت 
نتوانس��ته آن طور ك��ه بايد حضور داش��ته 

باشد.
يكي از اصلي ترين دالي��ل اين عدم حضور، 
نبود يك برنامه قوي و بلندمدت اس��ت. ما 
باي��د بدانيم كه در س��ال هاي آين��ده كدام 
بازاره��ا بيش��ترين جذابي��ت را داش��ته و 
امكان حضور ما در آنها وجود دارد. س��پس 
ب��ر اس��اس ي��ك برنامه ري��زي همه جانبه 
و طوالني م��دت حركت به س��مت اهداف 
آغاز شده و تمام دستگاه هاي تصميم گير در 

رابطه با آن فعاليت كنند.
عرصه اي مانند ص��ادرات گاز، ب��راي ايران 
مزيت نسبي بس��يار بااليي دارد، زيرا هيچ 
كش��وري از نظر ذخاير با ايران توان رقابت 
نداشته و از س��وي ديگر، بازاري قابل توجه 

پيش روي ايران قرار داد.
از اين رو در كنار تالش براي حفظ بازارهايي 
مانند عراق، بايد به ديگر بازارها نيز توجهي 
جدي داش��ت. براي مثال، از س��ال ها پيش 
بحث انتق��ال گاز ايران به پاكس��تان مطرح 
بوده اما هرگز به ش��كل جدي ب��ه آن توجه 
نش��ده و طرح ه��ا ب��ه نتيج��ه نرس��يده اند 
ي��ا كش��ورهاي اروپايي ك��ه از روس��يه گاز 
مي گيرند، سال هاست به دنبال فروشنده اي 
جديد مي گردند. اين كش��ورها ب��ه منظور 
كاهش وابستگي به روسيه و به وجود آمدن 
راهي جديد براي تامين نيازهايش��ان آماده 
اس��تفاده از گاز صادركنندگان ديگر هستند 
و اگر ايران بتواند در اين مسير به سمت اروپا 
زيرس��اخت هاي الزم را فراهم كن��د، قطعا 

بازاري مطلوب نصيب كشور خواهد شد.
در بازار امروز، بس��ياري از كشورها، تالش 
كرده اند با اس��تفاده از جديدترين امكانات 
و ش��يوه هاي نوين حضور خ��ود در تجارت 
را گس��ترش دهند و اگر ايران مي خواهد از 
يك��ي از مهم ترين مزيت هاي نس��بي خود 
اس��تفاده كند نيز بايد از اين امكانات بهره 

ببرد.

حميدرضا صالحي

با تصميم شوراي پول و اعتبار 3   درصد سپرده بانكي براي اوراق مالي بدهي دولت اختصاص يافت

محسن شمشيري| شوراي پول و اعتبار، عالي ترين 
نهاد ناظر بر بازار پول و ارز و عمليات بانكي در كشور است 
كه معموال با مصوبات و تصميم گيري هايي كه دارد براي 
بهبود عملكرد بانك ها، بازار ارز و پ��ول، ابزارهاي مالي و 

بانكي، تالش مي كند تا به استاندارد س��ازي، توانمندي، 
بهبود شفافيت و كمك به سودآوري بانك ها كمك كند و 
از سوي ديگر، نقدينگي و پول را در بازار كنترل مي كند و 
با استفاده از ابزارهايي مانند نرخ سود بانكي، گردش مالي 

و تورم را تنظيم مي كند كه در ايجاد رونق، كاهش ركود 
يا كاهش تورم راهگشا باشد.  براين اساس، انتظار مي رود 
كه خود نهاد شوراي پول و اعتبار، در برابر ميزان مداخله 
دولت در بازار پول، برداشت از منابع بانك ها، تسهيالت 

تكليفي و... حساسيت بيشتري داشته باشد و اجازه رشد 
بدهي دولت ب��ه بانك هاو اس��تقراض از بانك مركزي را 
ندهد و دست دولت در جيب بانك ها و سپرده هاي مردم 

نباشد. 

شبه استقراض با سود 18 درصد
 تعداد كل معامالت 

تجارت الكترونيكي درسال 
گذشته ۱,۵ ميليارد تومان 

گزارش مي شود

 شاخص كل
 رشد كم نظير 4,۱6 درصد 

در يك روز را ثبت كرد

 پاسخ وزير اقتصاد
 به نگراني  سهامداران: 

حوصله  داشته باشيد

رشد تجارت 
آنالين در ۹۸

 بورس 
 در انتظار 

تكرار روزهاي
طاليي

 صفحه 3 

عزاي ساالر شهيدان در عصر كرونا 

عاشورايي متفاوت
يادداشت-6 يادداشت-4يادداشت-3 يادداشت-5يادداشت-2

 كرونا 
و اقتصاد ايران

جستاري در باب مديريت 
سرمايه در بورس

 درس هايي
 براي مقاوم شدن

سفر رفتن در اين شرايط عين 
حماقت است

 تبديل ميدان رسانه اي
 به ميدان امنيتي

چند روز پيش آقاي روحاني 
رييس جمه��ور كش��ورمان 
درباره تأثير ش��يوع ويروس 
ب��ر اقتص��اد كش��ور، آم��ار 
تأثير ح��دود 3 درص��دي را 
دادن��د، متأس��فانه از مباني 
اي��ن صحبت ايش��ان اطالع 
دقيقي در دس��ترس نيست، 
در اين مطلب سعي مي كنم با ذكر چند مورد وضعيت 
اقتصادي كشور از منظر شاخص قيمت مصرف كننده 
از بهمن ماه ت��ا كنون و قياس با س��ال هاي ديگر مورد 

بررسي قرار دهم.
1- ش��اخص قيمت مصرف كننده يا ش��اخص بهاي 
كاال و خدمات كه به عنوان CPI نيز شناخته مي شود 
نشان دهنده ميزان متوسط رشد قيمت طي يك بازه 
زماني مشخص 1 ماهه، 1 ساله و بازه هاي ديگر نسبت 
به قبل از آن است، داده هاي مربوط به شاخص قيمت 
مصرف كننده در گذشته توسط دو نهاد بانك مركزي و 
مركز آمار ايران منتشر ميشد، هر كدام از اين دو سازمان 
دولتي با فرمتي جداگانه هر ماه اين شاخص را منتشر 
مي كردند، از آخر آبان 1397 و پس از اوج گرفتن نرخ 
رشد قيمت ها در اين سال و ...   ادامه در صفحه 3

پي��ش از اي��ن و در ايامي كه 
ش��رايط كلي بازار س��رمايه 
مثبت ب��ود و اوضاع بورس در 
وضعيت خوبي قرار داش��ت، 
برخ��ي فعاالن بازار س��رمايه 
توجهي به ريسك ها نداشتند 
و تالش��ي براي آماده س��ازي 
بازار براي مواجهه با ريسك ها 
در دس��تور كار قرار نگرفت. حال كه روي ديگر س��كه 
نمايان ش��ده و بازار منفي ش��ده بايد اميدوار باش��يم 
آن دسته از معامله گراني كه تا به امروز به اين بخش مهم 
و كليدي توجه نداشتند و در عين حال برنامه بلندمدت 
براي حضور در بازار سرمايه كشور را دارندقصد به مقوله 
مديريت سرمايه و ريس��ك توجه جدي داشته باشند. 
واقع آن اس��ت كه براي موفقيت در بازارهاي مالي سه 
بخش تحليل بازار, مديريت س��رمايه و روانشناس��ي 
معامله گري اهميت بااليي دارد. به طوري كه اگر يكي 
از اين س��ه مورد رعايت نشود، موفقيت معامله گران در 
هاله اي از ابهام قرار خواهد گرفت. بايد توجه داشت كه 
اين سه مورد اعالم ش��ده در كنار هم تاثيرگذاري الزم 
را خواهند داش��ت و هر كدام از اين گزاره ها به تنهايي 
تاثيرگذار نخواهند بود.   ادامه در صفحه 6

به طور كلي انسان يك موجود 
مختار اس��ت؛ انس��ان مختار 
يعن��ي اينك��ه مي توان��د، راه 
اشتباه، راه خالف، راه گناه؛ راه 
فساد، راه تباهي و امثال اينها 
را طي كند و در س��وي مقابل 
همين انسان كه توانايي سقوط 
به پايين ترين درجات را دارد، 
مي تواند همراه صالح، پاكي، ايمان، عش��ق به خداوند، 
رس��تگاري، لبخند، اميد و... حركت كند و تا رفيع ترين 
قلل انس��اني صعود كند. اين دو راه و دو مسير يا دو گونه 
نگاه به زندگي از ابتداي آفرينش و از زمان حضرت آدم تا 
به امروز وجود داشته و در ادامه نيز تداوم خواهد داشت. 
اين موضوع حتي در زمان ظهور امام زمان )ع( نيز تداوم 
خواهد داشت، چرا كه امام زمان)ع( كه عدالت را در زمين 
گس��ترده خواهند كرد، سرانجام توس��ط فردي شهيد 
خواهد شد. اين امر نشان مي دهد كه جنگ ميان خير و 
شر نبردي است كه تا هميشه تاريخ تداوم خواهد داشت. 
در اين ميان انس��ان هايي كه طرفدار پاك��ي و ارزش ها 
هس��تند هر كدام درجات و مقام هايي دارند. برخي افراد 
يك مقدار معين ارزش ها را دوس��ت دارند و به ارزش ها 
پايبند هستند و ...   ادامه در صفحه 5

م��ردم انگار ب��اور نمي كنند، 
كه بخش هاي بس��تري اكثر 
بيمارس��تان ها و البته بخش 
مراقبت ه��اي وي��ژه ديگ��ر 
ظرفيتي براي پذيرش بيماران 
جدي��د را ندارند، م��ا هر چه 
فرياد مي زنيم و مي گوييم از 
سفرهاي غيرضروري اجتناب 
كنيد، هيچ كس به حرف ما گوش نمي دهد، انگار آمار 
مرگ و مير روزانه بيش از صد نفر ب��ر اثر كرونا درجاي 
ديگري اتفاق مي افتد كه مردم ما اص��ال رعايت اصول 
بهداش��تي را نمي كنند. اين س��فرهاي غي��ر ضروري 
مي تواند آم��ار ابتال و مرگ ومي��ر را تا بي��ش از 3 برابر 
افزايش دهد، يعن��ي واقعا تفريح ك��ردن از جان مردم 
برايشان عزيزتر است. يك فرد مبتال به كرونا كافي است 
15 دقيقه در جمع افراد غيركرونايي باشد تا تمام آنها 
را مبتال كند. باور كنيم ك��ه روزانه نزديك به 3 هزار نفر 
بيمار جديد به آمار مبتاليان به كرونا اضافه مي ش��ود، 
باور كنيم كه ظرفيت بيمارستان ها تكميل است و جان 
بيماران جديد در خطر است. ما در حال حاضر با كرونا 
خانوادگي مواجه هستيم، مردم ديگر مثل روزهاي اول 
كه از اين بيماري وحش��ت داشتند، رعايت نمي كنند، 
ديد و بازديدهاي خانوادگي دوباره برقرار شده و همين 
امر باعث شده تا تعداد افراد مبتال به كرونا در يك خانواده 
رو به افزايش باشد. ما در كميته ملي ستاد مبارزه با كرونا 
بازوي اجرايي نداريم و تنه��ا كاري كه مي توانيم انجام 
دهيم هش��دار دادن به مردم در مورد وضعيت موجود 
است. هشدارهايي كه گويا نه از طرف مردم و نه از طرف 
مس��ووالن جدي گرفته نمي ش��ود. به راستي كساني 
كه االن در جاده هاي شمال در حركتند فكر مي كنند، 
كرونا به آنها آسيبي نمي رساند، چه چيزي باعث مي شود 
با اين ديدگاه بار س��فر ببندند. اكث��ر خانواده هايي كه 
بدون توجه به هشدارها به مسافرت مي روند، هم جان 
خودشان را به خطر مي اندازند و هم جان كساني را كه 
در جامعه با آنها ارتباط دارند، اين افراد بعد از مسافرت 
ممكن است ناقل شوند و بعد به سر كار مي روند و روزانه 
با افراد زيادي سروكار دارند و مي توانند همه آنها را مبتال 
كنند، كودكان در معرض خطر و آس��يب ق��رار دارند، 
به چه زباني بگوييم كه س��فر رفتن در اين شرايط عين 
حماقت اس��ت. ما نمي توانيم به دس��تگاه ها و ارگان ها 
دستور بستن راه ها و جاده ها را بدهيم، در واقع فرض بر 
اين بوده كه هشدارها مي تواند مردم را آگاه كرده و آنها را 
از اين سفرهاي غير ضروري بازدارد، اما اين طور نبوده، اي 
كاش مي شد حداقل دولت دستور مي داد راه هاي منتهي 
به شهرهاي شمالي را مسدود كنند، يا حداقل رفت و آمد 
در آن را محدود مي كردند، وقتي مردم خودشان توجه 
نمي كنند، اين دولت ها هستند كه بايد آنها را مجبور به 

رعايت پروتكل هاي بهداشتي كنند.
عضو كميته ملي مبارزه با كرونا

س��اماندهي  ط��رح  كل 
پيام رس��ان هاي اجتماع��ي و 
س��روصداي قابل پيش بيني 
آن پوش��ش اس��ت براي ماده 
پنج. م��اده پنج عم��ال بعد از 
حوزه سياس��ت گذاري كه به 
ش��وراي عالي فضاي مجازي 
منتقل شد، گيت وي كشور به 
عنوان مجري اصلي دسترسي بين الملل را هم از دست 
دولت خارج كرده و به س��تادكل نيروهاي مسلح خواهد 
س��پرد. فقر در فهم ابتدايي ترين ادبيات سايبري توسط 
طراحان اس��مي و زرنگ بازي طراحان اصلي باعث شده 
شكل قانون محدود به مسيجينگ نشان داده شود، اما در 
تعريف كليه پلتفرم هاي تبادل داده اعم از رسانه اجتماعي، 
بازي آنالين، ايميل و پيام رسان را شامل شده در واقع ما با 
قانوني براي اليه سرويس مواجه ايم. هئيتي كه در ماده 
سه شكل مي گيرد، تقريبا همان كارگروه تعيين مصاديق 
قانون جرايم رايانه اي س��ال ۸9 است كه به آن علي رغم 
صالحيت، اختيار قضايي داده شده اس��ت و از آن باالتر 
صالحيت وضع مجازات. در ظاهر ما تنها با ايجاد يك نهاد 
موازي و  غيرضرور   مواجهيم اما دقت در اعضاي هيات يك 
نكته جالب دارد.   ادامه در صفحه 6

شهريار حسين بر

گزارش روز

 پس از دو روز  مذاكر ات
 ايران و آژانس انرژي اتمي    

بيانيه اي مشترك صادر شد

پ��س از پاي��ان مذاك��رات دو روزه اي��ران ب��ا رافائل 
گروس��ي- مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي- 
دو طرف با ص��دور بيانيه اي مش��ترك از ب��ه نتيجه 
رسيدن مذاكراتشان خبر دادند. چند روز پس از آغاز 
تالش هاي امريكا ب��راي فعال كردن مكانيزم ماش��ه 
عليه ايران و بازگرداندن تحريم ه��اي بين المللي كه 

با مخالفت قاطع ش��وراي امنيت به شكست انجاميد، 
مذاكرات اي��ران با آژانس بين المللي ان��رژي اتمي در 
تهران به نتيجه رسيد تا يكي ديگر از حربه هاي فشار 
امريكا نيز از بين ب��رود.  پس از آنكه اي��ران اعالم كرد 
به دليل عهدش��كني امري��كا و عمل نك��ردن اروپا به 
تعهداتشان در برجام، عمل تعهدات خود در اين توافق 

را كاهش خواه��د داد، آژانس انرژي اتمي ترديدهايي 
را نسبت به عملكرد ايران مطرح كرد و از لزوم بازديد 
بازرس��انش از دو مكان جديد در ايران س��خن گفت، 
دولت امريكا اين اميد را پيدا كرد تا با اس��تفاده از اين 
اختالف نظرها امكان فشار بيشتر بر ايران را پيدا كند، 
موضوعي كه با سفر گروسي به تهران و آغاز مذاكرات 

دوجانبه به شكس��ت انجامي��د. دو روز پ��س از ورود 
گروسي به ايران، سرانجام دو طرف بيانيه اي مشترك 
صادر كردند كه نشان از كاهش اختالف نظر ها دارد. در 
متن اين بيانيه آمده: آژانس بين المللي انرژي اتمي و 
جمهوري اسالمي ايران توافق نمودند تا همكاري هاي 
خود را بيش از پيش تقويت ك��رده و اعتماد متقابل را 

محمد حسن نبويرضاغني پور سيدمحمدرضا  اصنافيحسين مرداني

 پايان 
  سواالت 

 با دسترسي
 به دو مكان

ايام شهادت حضرت سيدالشهدا)ع(، تاسوعا و عاشوراي حسيني را تسليت مي گوييم

به منظور تس��هيل اجراي كام��ل موافقتنامه جامع 
پادمان و پروتكل الحاقي به آن، كه از ١۶ ژانويه ٢٠١۶ 
بصورت موقت توسط ايران در حال اجرا است، ارتقاء 
بخشند. بعد از مشورت هاي فش��رده دوجانبه، ايران 
و آژانس در خصوص حل و فصِل توأم با حس��ن نيت 
موضوعات مشخص شده توسط آژانس در ارتباط با 
اجراي پادمان به توافق رسيدند. در اين ارتباط، ايران 
به طور داوطلبانه به دو مكان مش��خص ش��ده توسط 
آژانس دسترس��ي داده و فعاليت هاي راستي آزمايي 
آژانس را براي ح��ل و فصل اين موضوعات تس��هيل 
خواهد ك��رد. تاريخ ه��اي مربوط به دسترس��ي هاي 
آژان��س و فعاليت هاي راس��تي آزمايي، م��ورد توافق 
قرار گرفته است. فعاليت هاي راس��تي آزمايي آژانس 
مطابق با موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي و 
رويه استاندارد راس��تي آزمايي آژانس، همان گونه كه 
براي همه كشورهاي داراي موافقتنامه جامع پادمان 
و پروت��كل الحاقي اجراء مي ش��ود، به ص��ورت برابر و 
بدون تبعيض اجراء خواهد شد. در چارچوب قطعنامه 
GOV/72/2015 كه در تاريخ ١5 دس��امبر ٢٠١5 
توسط شوراي حكام به تصويب رسيد، آژانس و ايران 
تاييد مي كنند كه اي��ن موضوعاِت مرتب��ط با اجراي 
پادمان، منحصرا مربوط به مواد و فعاليت هاي هسته اي 
تحت پادمان براس��اس موافقتنامه جام��ع پادمان و 
پروتكل الحاقي مي باشند.  ادامه در صفحه 3
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رهبر انقالب  در پيامي درگذشت 
روح اهلل حسينيان را تسليت گفتند

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذش��ت 
روحاني مبارز و انقالبي حجت االسالم حسينيان 

را تسليت گفتند.
متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
درگذش��ت روحان��ي مب��ارز و انقالب��ي جناب 
حج�ت االسالم آقاي حاج شيخ روح اهلل حسينيان 
رحمت اهلل عليه را به خاندان مكرم و بازماندگان و 
دوستان و همكاران ايشان تسليت عرض مي كنم. 
مقاوم��ت و خس��تگي ناپذيري و صراح��ت اين 
روحاني مجاهد در مواضع بحق انقالبي، برجسته 

و نمايان بود. رحمت و رضوان الهي بر او باد.
سيدعلي خامنه اي
۵ شهريور ۱۳۹۹

شوراي امنيت درخواست امريكا 
براي تحريم ايران را رد كرد

نمايندگي كشورمان در سازمان ملل در پي شكست 
دوباره امريكا در سازمان ملل با عدم حمايت حداكثري 
از اقدام آن به استفاده از مكانيسم بازگرداني تحريم ها 

عليه ايران، مواضع كشورمان در اين باره را بيان كرد.
به گزارش ايسنا، عليرضا ميريوسفي، معاون مطبوعاتي 
هيات كش��ورمان در سازمان ملل بيانيه نمايندگي 
دايمي كشورمان در نيويورك را درباره اقدام امريكا به 
اعمال تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران در صفحه 

توييترش منتشر كرد.
در اين بيانيه آمده است: امروز اكثريت تاثيرگذاري از 
اعضاي شوراي امنيت بار ديگر مقبوليت نامه اخير 
امريكا را كه مدعي آغاز روندي براي اعمال تحريم هاي 
شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران بود، رد كردند.

اگرچه نامه هايي فردي يا جمعي به رييس ش��وراي 
امنيت س��ازمان ملل از س��وي ۱۳ عضو از ۱۵ عضو 
شوراي امنيت از جمله اعضاي باقي مانده در برنامه 
جامع اقدام عمل مشترك )برجام( و همچنين ايران 
پيش از اين استحقاق قانوني نامه امريكا را رد كرده اند.

اعضاي شوراي امنيت س��ازمان ملل به وضوح بيان 
كرده اند كه امريكا پس از خروجش از برجام )توافق 
هس��ته اي ايران( ديگر يكي از »مشاركت كنندگان 
دربرجام« نيس��ت و از اين رو هي��چ حقي براي آغاز 
كردن روندي در راس��تاي اعمال دوباره تحريم هاي 
شوراي امنيت عليه ايران ندارد، به اين خاطر كه اين 
حق تنها براي »كشورهاي مشاركت كننده در برجام« 

محفوظ است.
در نشست روز سه شنبه شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد كه با موضوع خاورميانه و مساله فلسطين برگزار 
شد، روسيه و چين از رييس شوراي امنيت خواستند 
درباره نشست هاي دوجانبه اي كه با اعضاي شوراي 
امنيت داشته است درباره نامه امريكا براي فعال كردن 

مكانيسم ماشه اطالع رساني كند.
ديان ديجاني، س��فير اندونزي در سازمان ملل كه 
رييس ش��وراي امنيت در اين ماه اس��ت در پاسخ 
به اين سوال از جانب روس��يه و چين اعالم كرد كه 
در »جايگاهي نيس��ت كه بخواهد اقدام بيش��تري 
درخصوص درخواست امريكا مبني بر بازگرداندن 
تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران انجام دهد چراكه 

ميان ۱۵ عضو شوراي امنيت اجماع وجود ندارد.«
كلي كرفت، نماينده امريكا در س��ازمان ملل در پي 
سخنان ديان ديجاني، نماينده اندونزي در سازمان 
ملل كه رييس شوراي امنيت در ماه آگوست محسوب 
مي شود، مدعي شد: بگذاريد در اين خصوص كامال 
شفاف باشم. دولت ترامپ از ايستادن در جايگاهي كه 
هم نشينان محدودي داشته هراسي ندارد. من تنها از 
اين متاسفم كه ديگر اعضاي شوراي امنيت راه خود را 
گم كرده اند و حال مي بينند كه هم نشين تروريست ها 
شده اند.انا گيوگن، معاون نماينده فرانسه در سازمان 
ملل نيز در اين جلسه در خصوص درخواست امريكا 
مبني بر كليد خوردن مكانيسم ماشه عليه ايران با اشاره 
به اينكه ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شوراي امنيت با بازگشت 
تحريم ها عليه ايران موافق نبوده اند، گفت: ما باور داريم 
كه در زمينه اين درخواست نمي توان اقداماتي بيشتر 
را اتخاذ كرد. در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: آنها باور 
دارند كه امريكا از حق آغاز كردن روندي براي اعمال 
دوباره تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران محروم 
شده است و نامه آن كشور نمي تواند ابالغيه اي واجد 
ش��رايط الزم براي قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، بنابراين 
 عاري از تاثير قانوني در حال حاضر و در آينده است.
نمايندگي كشورمان در سازمان ملل مطرح مي كند: 
موضع ايران در برابر اين تالش امريكا نيز بسيار واضح 
اس��ت. اين نامه و تمام ارجاعاتي كه در آن ذكر شده 
است باطل و پوچ بوده و هيچ مبناي قانوني و تاثيري 
ندارند و بنابراين كامال غيرقابل قبولند. استدالل هاي 
قوي مربوطه ما و ارجاعات پشتيبان آن در نامه وزير 
امور خارجه مان به رييس شوراي امنيت آمده است 

و به عنوان يك سند شوراي امنيت ارايه شده است.
اين بيانيه مي افزايد: بررسي هاي امروز در سازمان ملل 
باري ديگر انزواي امريكا در ارتباط با برجام و قطعنامه 
۲۲۳۱ را نشان داد. با توجه به اين، هدف اعالم شده 
امريكا از بين بردن قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام اس��ت. 
ايران اطمينان دارد كه اعضاي ش��وراي امنيت مانع 
خواهند شد كه اين كشور س��ازمان ملل و از جمله 
ش��وراي امنيت را تضعيف كند. هيات كشورمان در 
س��ازمان ملل در پايان بيانيه اش اظهار كرد: با توجه 
به اتهامات بي اساسي كه از سوي امريكا در نشست 
شوراي امنيت عليه ايران مطرح شد، بايد تاكيد شود 
كه تقريبا تمامي مش��كالت در خاورميانه از اشغال 
مداوم فلسطين توسط رژيم اسراييل و سياست هاي 
توسعه طلبانه آن كه تحت حمايت امريكا هستند و 
همچنين سياست هاي مداخله جويانه، بي ثبات كننده 
و مخرب امريكا سرچشمه مي گيرد كه نمي توان آن را 

با كارزار بدنام كردن پنهان كرد.

افزايش 37 درصدي 
هزينه هاي دهك دهم

هزينه هاي دهك دهم نسبت به پارسال بيش از ۳۷ 
درصد افزايش يافته كه در مقايس��ه با دهك اول ۱۰ 
درصد بيشتر است. به گزارش ايسنا، آماري كه اخيرا 
مركز آمار ايران از وضعيت تورم و تغيير قيمت كاال و 
خدمات مصرفي مردم منتشر كرد نشان از اين داشت 
كه تورم نقطه به نقطه و به عبارتي افزايش هزينه هاي 
خانوارهاي ايراني نسبت به مردادماه سال گذشته در 
مجموع ۳۰.۴ درصد افزايش داشته كه اين رقم نسبت 
به تير ماه امسال هم ۳.۵ درصد رشد كرده است.  اما 
بررسي وضعيت ۱۰ دهك هزينه اي نشان از افزايش 
قابل توجه هزينه بين دهك ها نسبت به مرداد پارسال 
دارد؛ به طوري كه تورم نقطه به نقطه در دهك دهم 
به ۳۷.۸ درصد رس��يده كه نسبت به تير ماه بيش از 
پنج درصد رشد دارد. بر اين اساس تامين هزينه براي 
پايين ترين دهك نسبت به سال قبل به طور متوسط 
۳۷.۸ درصد افزايش دارد. اين در حالي است كه دهك 
اول تورم ۲۷.۷ درصدي در مرداد ماه را نسبت به مرداد 
سال گذش��ته تجربه كرده و اين رقم در دهك هاي 
بعد باالتر مي رود، به عبارتي تحميل هزينه به افراد 
نيازمند بيش از افراد غير نيازمند و اقشار پردرآمد بوده 
است.اماربراي مرداد تورم ساالنه ۰.۶ درصد كاهش 
داشته و به ۲۵.۸ درصد رسيده بود، كه وضعيت اين 
شاخص در بين دهك ها نيز در بازه ٢٣.٤ درصد براي 
دهك اول تا ٢٨.٨ درصد براي دهك دهم نوس��ان 
دارد. محدوده تغييرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« بين ٢١.٦ 
درصد براي دهك اول تا ٢٢.٣ درصد براي دهك نهم 
است. همچنين برا گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« بين ٢٥.٢ درصد براي دهك اول تا ٣٠.٦ 
درصد براي دهك دهم است.فاصله تورمي دهك ها در 
ميان دهك هاي مختلف هزينه اي، ۵.۴ درصد رسيده 
كه نسبت به تيرماه )٤.٧ درصد( ٠.٧ درصد افزايش 
داشته است. همچنين فاصله تورمي در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه 
قبل ٠.٩ درصد كاه��ش و در گروه عمده »كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.٨ درصد 

افزايش نشان مي دهد.

ثبت بدترين رشد اقتصادي 
تاريخ آلمان

رشد اقتصادي آلمان به پايين ترين سطح ثبت شده 
خود رسيد. به گزارش آسوشيتد پرس، مركز آمار آلمان 
در گزارشي اعالم كرد بزرگ ترين اقتصاد اروپا در سه 
ماهه دوم س��ال ۲۰۲۰ به ميزان ۹.۷ درصد كوچك 
شده كه اين رشد، ضعيف ترين رشد اقتصادي آلمان 
از زمان ثبت داده هاي رش��د در سال ۱۹۷۰ ميالدي 
تاكنون محسوب مي ش��ود. همچنين در مقايسه با 
رشد مشابه فصل قبل نيز رشد اقتصادي ۵.۲ درصد 
كمتر شده است.توماس گيتسل- كارشناس مسائل 
اقتصادي در وي پي بانك گفت: سه ماهه دوم امسال 
براي اقتصاد آلمان يك فاجعه تمام عيار بود. وضعيت 
سرمايه گذاري، مصارف ش��خصي، صادرات و حتي 
واردات خيلي بدتر از چيزي بود كه فكرش را مي كرديم. 
دولت آلمان تاكنون براي حمايت از بخش هاي مختلف 
اقتصاد اين كشور ده ها ميليارد يورو نقدينگي به بازارها 
تزريق كرده و نرخ هاي مالياتي را نيز كاهش داده است. 
نرخ بيكاري اين كشور در ماه ژوئن از ۷.۵ درصد نيز 
عبور كرده كه اين نرخ بيكاري در كشوري كه همواره 
يكي از كمترين نرخ هاي بيكاري را در اروپا داشته است، 
نشان مي دهد وضعيت تا چه حد بحراني است. پيش از 
اين بانك مركزي آلمان در گزارشي هشدار داده بود كه 
حتي با وجود حمايت هاي صورت گرفته توسط دولت، 
اقتصاد اين كشور امسال ۷.۱ درصد كوچك خواهد شد 
و در بهترين حالت دو سال تا بازگشت ميزان توليدات 
به س��طوح قبل از زمان بحران زمان الزم خواهد بود.
موسسه اقتصادي آلمان نيز در گزارشي نااميدكننده 
هشدار داده اس��ت كه بزرگ ترين اقتصاد اروپا بر اثر 
كرونا امسال ۶.۶ درصد كوچك خواهد شد و بازگشت 
فعاليت هاي اقتصادي به سطح پيش از زمان كرونا تا 
پايان سال ۲۰۲۲ ممكن نخواهد بود. متوسط رشد 
اقتصادي آلمان در بازه زماني ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۰ معادل 
۱.۷۲ درصد بوده اس��ت كه باالترين رقم ثبت شده 
مربوط به رش��د ۷.۲ درصدي سه ماهه نخست سال 
۱۹۷۳ و كمترين رشد نيز رشد منفي ۱۰.۲ درصدي 

سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بوده است.

متوسط حقوق فرهنگيان
 4.8 برابر شد

بررسي ها نشان مي دهد حداقل حقوق كاركنان دولت 
در سال ۱۳۹۲ برابر ۴۷۵ هزار تومان بود كه با ۵.۹ برابر 
رشد در سال ۱۳۹۸ به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تومان 
رسيده است.به گزارش ايرنا، بررسي ها نشان مي دهد 
از سال ۱۳۹۳ درصد افزايش ضريب حقوق كارمندان 
و بازنشس��تگان همواره بيش از نرخ تورم بوده است.

متوسط حقوق كارمندان دولت در سال ۱۳۹۲ برابر 
يك ميليون و ۴۷۰ هزار تومان و حداقل حقوق ۴۷۵ 
هزار تومان بوده اس��ت. در حالي ك��ه دولت با وجود 
همه مشكالت پيش روي جامعه و محدوديت منابع 
هزينه هاي جاري، تالش كرده اس��ت بين حقوق و 
تورم تناسب برقرار كند. مطابق آمار متوسط حقوق 
كاركنان دولت از ۴۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲ با 
۴.۱ برابر رشد به مبلغ ۶ ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
در س��ال جاري رسيده است.براس��اس اين گزارش 
حداقل حقوق كاركنان دولت نيز در اين سال ها رشد 
۵.۹ برابري داشته است و از مبلغ ۴۷۵ هزار تومان به 
۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسيده 
است.فرهنگيان به عنوان يكي ديگر از حقوق بگيران 
دولتي هستند كه متوسط حقوق آنها در سال ۱۳۹۲ 
تاكنون ۴.۸ برابر بيشتر ش��ده است. در سال ۱۳۹۲ 
متوسط حقوق فرهنگيان برابر با يك ميليون و ۲۵۰ 
هزار تومان بوده است كه در طول اين سال ها ۴.۸ برابر 
رشده داشته و امسال به ۶ ميليون تومان رسيده است.

پاسخ وزير اقتصاد به نگراني سهامداران بورس

رييس جمهوري: 

حوصله داشته باشيد

در سخت ترين تحريم ها، طرح هاي بزرگ افتتاح شدند

شاخص بورس اوراق بهادار تهران كه در ده روز گذشته 
رون��د نزولي به خود گرفته بود و با افت چند صد هزار 
واحدي، سبب نگراني شديد س��هامداران شده بود، 
در روزهاي سه شنبه و چهار ش��نبه بار ديگر به مدار 
صعود بازگشت و حدودا صد هزار واحد از افت روزهاي 
گذشته را جبران كرد. هرچند با توجه به افت روزهاي 
اخير، بازار سهام بايد در روزهاي پس از تعطيالت اين 
هفته نيز روند صعودي خ��ود را ادامه دهد تا جبران 

زيان هاي وارد شده به بازار در روزهاي ممكن شود.
در ش��رايطي كه تحت تاثي��ر تحريم هاي يك جانبه 
امريكا و سپس شيوع ويروس كرونا، فشار اقتصادي 
بر اقش��ار مختلف مردم افزايش يافته و تورم در مرز 
۳۰ درص��د، حفظ ارزش پس ان��داز محدود طبقات 
پايين جامعه را دش��وار كرده، بازار بورس در ماه هاي 
گذشته جور ديگر بازارها را كشيده و اين بازار، در يك 
سال اخير رشد ارزش��ي چند صد درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. به دنبال رونق عجيب و منحصر به فرد 
بازار سرمايه، در ماه هاي گذشته تعداد قابل توجهي 
س��هامدار حقيقي جدي��د به اين بازار پيوس��ته اند و 
نقدينگي قابل توجهي در بورس جذب ش��ده است. 
اين موضوع از يك سو اين اميد را به وجود آورده كه با 
رونق گرفتن بازار سرمايه از طرفي جذابيت بازارهايي 
مانند ارز و طال كاهش مي يابد و آرامش به اين بازارها 
باز خواهد گشت و از طرف ديگر با استفاده از ظرفيت 
ب��ورس، امكان تامي��ن مالي طرح ه��اي اقتصادي و 
ش��ركت هاي فعال در آن به وجود خواهد آمد. نكته 
نگران كننده اما نحوه باال رفتن شاخص بازار سرمايه 
اس��ت. برخي از كارشناس��ان مي گويند ب��ا توجه به 
مختصات اقتصاد ايران، رش��د با س��رعت باالي بازار 
بورس، مي تواند بيش��تر از آنكه جنبه واقعي داشته 
باشد، حبابي باشد و اگر در مقابل اين حركت اصالحات 
الزم انجام نشود، بازار سرمايه در آينده به چالشي مهم 

براي اقتصاد ايران بدل خواهد شد.
نگراني از س��قوط ارزش س��هام و به دنبال آن خروج 
س��هامداران حقيقي از اين بازار در ماه هاي گذشته 
همواره مط��رح بوده و آنچه كه در روزهاي گذش��ته 
رخ داده، نشانه اي از تبعات اين نگراني بود. به محض 
كاهشي شدن روند شاخص بورس، در چند روز بخشي 
از سرمايه گذاران پول خود را از اين بازار خارج كردند و 
از اين رو دستگاه هاي دولتي تمام تالش خود را به كار 

بستند تا اين اعتماد از دست رفته بار ديگر بازگردد.
در كنار آن تبيين جنبه هاي مختلف بازار س��رمايه و 
ماهيت آن براي س��رمايه گذاران جديد حقيقي نيز 
اهميت فراواني دارد. س��وددهي كوتاه مدت بازار در 
ماه هاي گذشته باعث شده، بس��ياري از سهامداران 
ت��ازه وارد اين تصور را از ب��ورس پيدا كنند كه امكان 
سرمايه گذاري و سپس سوددهي قابل توجه اين بازار 
وجود دارد و به محض افت فاح��ش به دنبال خروج 
سرمايه هايشان باشند، موضوعي كه چه كارشناسان 
و چه تصميم گيران دولتي بارها بر غلط بودن آن تاكيد 
داشته و از سهامداران خواسته اند نگاهي واقعي به اين 
بازار داشته باش��ند، موضوعي كه وزير اقتصاد نيز بار 

ديگر بر آن تاكيد كرده است.

   بورس بازاري ميان مدت است
فرهاد دژپسند در جديدترين اظهارنظر خود درباره 
وضعيت بازار س��رمايه گفته: كساني كه مي خواهند 
براي بازار سرمايه بيايند بايد حوصله به خرج دهند و 
نگذارند كه ديگران از كم حوصلگي شان سوءاستفاده 
كنند. او در پاس��خ به اين پرسش كه سياست دولت 

براي هدايت بازار بورس چيس��ت، اظهار كرد: دولت 
اعتق��اد دارد كه يك��ي از محيط هاي مناس��ب براي 
س��رمايه گذاري دارندگان س��پرده هاي خ��رد بازار 
سرمايه است. اين بازار هم اينگونه نيست كه به صورت 
كوتاه مدت به آن نگاه كنيم. اين بازار مي تواند از جهات 
گوناگون براي اقتصاد موثر باشد به اين دليل كه هم 
مأمن خوبي براي نگهداري پس اندازها و تامين مالي 
بنگاه ها.وي افزود: ما در بازار سرمايه هم از نظر روش 
تنوع داريم و هم محيطي ايجاد مي كند كه سرمايه ها 
از جامعه به س��متي برود كه توليد به همراه داش��ته 
باش��د و عرضه افزايش مي يابد و به تبع آن صادرات 

بيشتر مي شود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه سياست دولت، صيانت 
از بازار سرمايه است گفت: صيانت معني خاصي دارد 
و نبايد با تضمين اشتباه گرفته شود. امروز داراي دوم 
پذيره نويسي را ش��روع كرده است و هركس اگر پنج 
ميليون تومان از آن بخرد، ۲۰ درصد تخفيف شامل 
حالش مي شود و يك ميليون تومان از ثروت بهره مند 
مي شود و به سمت عادالنه كردن توزيع ثروت حركت 
مي كنيم.دژپسند با طرح اين پرسش كه آيا كساني 
كه داراي اول را خريداري كردند امكان خريد داراي 
دوم به همان ميزان را دارند، اظهار كرد: بله، مي توانند 
خريد كنند اما سقف تخفيف مشخص است و بنابراين 
كس��اني كه در صن��دوق داراي اول ۲ ميليون تومان 
خريده بودند، اينجا هم مي توانند ۳ ميليون تومان با 
تخفيف خريداري كنند و بيش از آن ديگر تخفيفي 
نيس��ت.وي تصريح كرد: بنابراين دولت اگر به دنبال 
درآمدزايي براي خودش بود نبايد ۲۰ درصد تخفيف 
در نظر مي گرفت، دولت براي اينكه كار فراگيري براي 
مش��اركت در اقتصاد و توزيع ثروت انجام ش��ود اين 

مسير را پيش گرفت.
وزي��ر اقتصاد تاكيد كرد: اما كس��اني كه مي خواهند 
براي بازار سرمايه بيايند بايد حوصله به خرج دهند و 
نگذارند كه ديگران از كم حوصلگي شان سوءاستفاده 

كنند.دژپسند با اشاره به تحوالت اخير بازار سرمايه 
تصريح كرد: موارد زيادي بر اين بازار تاثير مي گذارد 
و لزومًا متأثر از صندوق داراي دوم نيس��ت، هرچند 
كه حتمًا تغييراتي به نفع افزايش اميد در بازار ايجاد 
مي كند اما عوامل ديگري هم دخيل اس��ت و هرچه 
به سمت ثبات برويم بازار س��رمايه وضعيت بهتري 
خواهد داشت.وي يادآور شد: اما بدانيم كه پايدار شدن 
وضعيت بازار سرمايه يك حالت فزاينده مستمر نيست 

اما اميدواريم در همين سمت حركت كند.

   دعوت از مردم براي دارادوم
يكي از اصلي ترين مسائلي كه در هفته هاي گذشته 
به كاهش شاخص منجر شده بود، اختالف نظر ميان 
وزارت اقتصاد و وزارت نفت بر سر نحوه عرضه دارادوم 
بود. عرضه اي كه سرانجام و پس از اختالف نظرهاي 
چن��د هفته اي ب��ا نام پاال يك��م آماده عرضه ش��د تا 
سهامداران امكان خريد آن را پيدا كنند. وزير اقتصاد 
با استقبال اين اتفاق، از مردم خواسته نسبت به خريد 

اين سهام اقدام كنند.
او گفته: در ۱۰ روز اخير مش��كالتي ايجاد ش��د كه 
عوامل واقعي، رواني و يك مق��دار هيجانات صورت 
گرفته در پي اين عوامل، نوس��انات بورس را مقداري 
زياد كرد كه خوشبختانه در معامالت سه شنبه بازار 
برگشت و حقيقي ها نقش زيادي در آن داشتند. اين 
فرصت برقرار شده تا توزيع بهينه ثروت در ميان مردم 
اتفاق بيفتد. عرضه سهام دولت در شركت ها از طريق 
صندوق هاي قابل معامله در بورس )etf(، با توجه به 
مجوزهاي دريافتي از دولت تا آخر سال ادامه خواهد 
يافت و عرضه سهام ها شامل شركت هاي خصوصي و 
غيردولتي مي ش��ود.به گفته دژپسند در حال حاضر 
بر اس��اس مذاكرات انجام ش��ده با بخش خصوصي 
در ش��وراي گفت وگوي دولت و بخ��ش خصوصي، 
۱۴۰ ش��ركت جهت عرضه در بازار سرمايه در حال 
بررسي هس��تند كه از اين ميان، حضور ۱۸ شركت 

قطعي شده و در حال سير مراحل پذيرش در بورس 
هستند. تا پايان آذرماه ۸ شركت وارد بورس مي شوند. 
همچنين، تا پايان شهريور معادل ۱۰ صندوق پروژه 

وارد بورس مي شود.
وي با بيان اينكه قصد داريم تا كس��ي كه وارد بورس 
مي ش��ود با تنوع عرضه اوليه مواجه شود، اظهار كرد: 
عرضه شركت هاي سهامي عام را در دستور كار خود 
قرار داده ايم كه اولين در خواست براي ورود به بورس 
در حال بررسي است. نوسان در دل بازار سرمايه است 
بنابراين، هميشه بايد س��رمايه گذاري ميان مدت را 

ببينيد تا از اين سرمايه گذاري فايده زيادي ببريد.
دژپسند با تاكيد براينكه بازار سرمايه در ميان مدت 
مي تواند قابل اتكا و اعتماد باش��د، اف��زود: در اجراي 
قانون اصل ۴۴ قانون اساسي، در واگذاري ها اولويت 
اول ما عرضه بنگاه هاي دولتي از طريق بورس است. 
اقتصاد ايران به كريدور تامين مالي سومي نياز داشت 
كه اكنون ثابت ش��د بازار س��رمايه به شدت مي تواند 
اين نقش را ايفا كند. براي هدايت نقدينگي به توليد 
تكنولوژي به شدت اين نقش را مي تواند ايفا كند. براي 
هدايت نقدينگي به توليد، شفاف سازي و رقابتي كردن 

محيط، بورس بهترين مسير است.
بازار بورس در حالي به تعطيالت چند روزه آخر هفته 
رفت كه پس از چند روز كاهش جدي، دو روز پاياني 
را با روندي مثبت تمام كرد و همين امر اميدها براي 
بازگشت به مدار مثبت را در ميان سهامداران بيشتر 
كرد. هرچند مسووالن دولتي و كارشناسان بازار تاكيد 
دارند كه نوع نگاه به بازار س��رمايه بايد تغيير كرده و 
مردم بايد صبر داشته باشند اما كاهش جدي ارزش 
سهام در كوتاه مدت مي تواند صبر بسياري از صاحبان 
نقدينگي خرد را تمام كند و اين موضوع در گام نخست 
به انتقال دوباره سرمايه ها به بازارهاي موازي مانند ارز 
و سكه و در گام بعدي به سلب اعتماد از بورس منجر 
مي شود، موضوعي كه در شرايط فعلي اقتصاد ايران، 

مديريت آن براي دولت ساده نخواهد بود.

با رس��يدن به ماه هاي پاياني دولت دوازدهم، به نظر 
مي رس��د دولت در زمينه ارايه دستاوردهاي خود در 
س��ال هاي گذش��ته، تغيير موضع داده و در روزهاي 
گذش��ته از رييس جمهور تا ديگر مقامات دولتي به 
ارايه گزارش هايي از عملكرد هفت ساله گذشته خود 
پرداخته اند. روحاني كه عصر روز سه شنبه در ديدار 
با مديران رسانه هاي كشور و در پاسخ به سوال مدير 
مسوول روزنامه تعادل اعالم كرد كه دولت نتوانسته 
به درستي دستاوردهاي خود در سال هاي گذشته را 
تبيين كند و اين ناشي از ضعف در اطالع رساني بوده 
است، در جديدترين جلس��ه هيات دولت به شرايط 
اقتصادي ايران در شرايط تحريم پرداخته و گفته در 
ميان تمام اين دشواري ها، طرح هاي بزرگ اقتصادي 

نيز به بهره برداري رسيده اند.
روحاني در تشريح وضعيت كشور در سال هاي گذشته 
گفته: امروز در برابر همه توطئه ها و فشارهايي كه از 
سوي دشمنان بر ملت ايران وارد مي شود و به ويژه از 
سوي اياالت متحده امريكا كه هر روز يك خيانت و يك 
توطئه و يك برنامه عليه ملت ايران اجرا مي كند، ملت 
با مقاومت و ايس��تادگي توانسته در برابر قدرت هاي 
بزرگ، موفق و پيروز باشد. ايستادگي اين ملت است 
كه امروز مي بينيم ديپلمات هاي كشور و آنهايي كه در 
صحنه فعاليت سياسي هستند امريكا را دچار شكست 
مي كنند. اينكه در شوراي امنيت سازمان ملل، هر روز 
امريكا شكستي را بعد از شكستي  تحمل  مي كند، به 
خاطر مقاومت و ايستادگي اين ملت است واال اين ملت 
اگر در همان سال ۹۷ خودش را باخته بود، در همان 
سال ۹۷ اگر مي گفت نمي توانم و فراي مقاومت و باالتر 
از مقاومت من است، دشمن همان سال ۹۷ قطعنامه ها 
را برمي گرداند. دشمن همان سال ۹۷ ما را به زانو در 
مي آورد، اما مردم در طول سه سال گذشته به رغم همه 
فشارها و البته تحمل سختي ها، قبول داريم كه مردم 
در زندگي شان سختي ها را تحمل كردند، اما در عين 

حال در برابر دشمنان تسليم نشدند. رييس جمهور 
ادامه داد: آنها مي خواس��تند ملت اي��ران را به نقطه 
فروپاشي نظام برسانند. آنها مي گفتند پايان سال ۹۷، 
شما نيستيد. با محاسبه عادي درست مي گفتند، اگر 
يك چرتكه عادي يا ماشين حساب عادي جلو باشد، 

نگاه كنند، آنها درست مي گفتند. 
مي گفتند ملتي  كه اين همه به او فشار وارد مي شود، 
يك مرتبه ۵۰ ميليارد دالر درآمدش را مي خشكانيم، 
۵۰ ميلي��ارد دالر يعني ۹۰۰ هزار ميلي��ارد تومان، 
بعضي ها كه نقد غيرمنصفانه مي كنند، بعضي ها كه 
مي گويند آنجا چرا اينطور اس��ت، آن مس��اله چطور 
حل نشد، بدانند ۹۰۰ هزار ميليارد تومان درآمد كشور 
كاهش پيدا كرده است و به رغم اين ايستاديم، به رغم 
اين وضعيت بازارها و اجناس كش��ور از اروپا هم بهتر 
است. در كرونا شرايط را ديديم، آنها صف بستند، اينجا 
كسي صف نبست، آنها تخت خالي نداشتند بيمار را 

در ميدان و حياط بيمارس��تان روي زمين خواباندند 
و اينجا همواره تخت خالي وجود داش��ت. آنها براي 
دارو دچار مشكل شدند، براي ماسك در هوا، دزدي 
هوايي را شروع كردند، اين مال او را مي قاپيد، او مال 
اين را مي قاپيد كه ماسك برسانند، ولي در كشورمان 
شركت هاي دانش بنيان و بنگاه هاي توليدي يك روز 
تعطيل نبودند و خيلي س��ريع توانستند مشكالت را 

حل كنند.
او با اشاره به دستاوردهاي اقتصادي سال هاي اخير، 
بيان كرد: در ش��رايط تحريم شديد امسال، باالترين 
افتتاح ها را در تاريخ دولت مان و حتي در مقايس��ه با 
دولت هاي ديگر داش��تيم. مي بينيد از اول فروردين 
تا به حال، ۲۱ افتتاح عظيم و بزرگ داش��تيم كه يك 
افتتاح آن در همين هفته ۴.۷ ميليارد دالر بود. اين يك 
افتتاح بوده در هفته جاري و اين نشان مي دهد كه كار 
بزرگي در اين كشور صورت مي گيرد. در شرايطي كه 

در سخت ترين تحريم  هستيم، آن آرزوي ۴۲ ساله را 
برآورده كرديم. اعالم كرديم در هفته دولت آنهايي كه 
مصرف برق شان كم هست و در ليست كم مصرف ها 
قرار دارند، از تخفيف ۱۰۰ درصدي برخوردار خواهند 
ش��د. به بيان ديگر آنهايي كه زندگي ش��ان زندگي 
ساده اي هس��ت، برق كم مصرف مي كنند برق براي 
آنها مجاني ش��د و اين افتخار دولت دوازدهم است. 
دولت دوازدهم برق را براي افرادي كه تعدادشان يك 
ميليون و دو ميليون نيست، بيش از ۳۰ ميليون نفر 
در اين كشور هس��تند مجاني كرد. اين كار عظيم و 
بزرگي است. اين كاري است كه در دولت هاي ديگر، 

كشورهاي ديگر نيست.
رييس جمهور با اشاره به تمهيدات دولت ايران براي 
مقابله با كرونا، اظهار كرد: در دنيا پيدا كنيد كه جايي 
درمان كرونا كامال مجاني باشد. مقابله با كرونا در اين 
كش��ور مجاني اس��ت، هم براي مردم خودمان و هم 
براي افرادي كه به عنوان مهاجر در كشورمان زندگي 
مي كنند و غير ايراني هستند. در شرايط كرونا و شدت 
كرونا يك نفر از كساني كه نياز داشت براي مساله اي 
غير از كرونا بستري شود، اين طور نبود كه تخت براي 
او نباشد، تخت براي همه هس��ت. داروها دارد توليد 
مي شود، مواد غذايي توليد مي شود و در اين شرايط 
سخت توانس��تيم توليد محصوالت كشاورزي مان را 
از ۹۷ ميليون تن به ۱۳۰ ميليون تن برسانيم كه كار 

عظيم و بزرگي بود.
روحاني خاطرنش��ان كرد: در چهارماهه اول امسال 
به رغم كرونا و مش��كالت، تقريبا در توليدات همه جا 
توليد بيشتر است، حتي در خريد گندم كه بيش از ۸ 
ميليون تن تا امروز گندم خريداري كرديم، ۹ درصد 
بيشتر از پارسال تا امروز گندم خريداري كرده ايم و 
۹۰ درصد پول آن را به كش��اورزان پرداخت كرديم. 
اين نشان مي دهد كه اين ملت تابع امام حسين است، 
اين ملت پيرو همان امامي است كه نترسيد و نهراسيد.
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سه تصميم شوراي پول و اعتبار؛ اختصاص 3   درصد سپرده بانك ها براي اوراق مالي بدهي دولت

3 درصد سپرده هاي مردم براي خريد اوراق مالي  بدهي
گروه بانك و بيمه|

در جلسه ش��وراي پول و اعتبار، بنا به پيشنهاد بانك 
مركزي و با هدف مديريت ريسك نقدينگي بانك ها 
و موسسات اعتباري غيربانكي، شوراي پول و اعتبار 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي را موظف كرد، 
ظرف مدت سه ماه، حداقل معادل ۳ درصد از مانده 
كل سپرده هاي خود را به صورت اوراق مالي اسالمي 
قابل معامله در بازار س��رمايه كه توسط خزانه داري 
كل كشور منتشر مي ش��ود، نگهداري كنند. يادآور 
مي شود شورا به بانك مركزي اجازه داد بنا به شرايط 
و اقتضائات، نس��بت ياد ش��ده را در مورد بانك ها و 

موسسات اعتباري غيربانكي، تعديل كند.

    صدور كيف الكترونيك پول
همچنين ش��وراي پول و اعتبار به منظور تسهيل در 
جريان مبادالت خرد، با صدور كيف الكترونيك پول از 
طريق بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي بر اساس 
ضوابط راهبري و نظارتي كه توسط بانك مركزي تهيه 
و ابالغ خواهد شد، مشروط بر آنكه منجر به خلق پول 

نشود، موافقت كرد.

    وام قرض الحسنه 50  ميليوني
از س��وي ديگر، با پيش��نهاد بانك مركزي و موافقت 
ش��وراي پ��ول و اعتبار، س��قف فردي تس��هيالت 
قرض الحس��نه باب��ت بيم��اران داراي بيم��اري 
صعب العالج، س��رطاني و زوج هاي ناب��ارور به مبلغ 
پانص��د )500( ميلي��ون ريال با م��دت بازپرداخت 

حداكثر 60 ماه )5 سال( افزايش يافت.

     3   درصد سپرده هاي مردم 
براي خريد اوراق بدهي 

به گزارش تعادل، براس��اس تصميم ش��وراي پول و 
اعتبار، ب��ا توجه به مانده 2858 هزار ميليارد توماني 
سپرده بانك ها در ارديبهش��ت 99 كه روزانه 2 هزار 
ميليارد تومان به آن اضافه مي شود، و تا پايان آبان ماه 
يعني پايان مدت س��ه ماهه ش��وراي پول و اعتبار به 
۳100 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. لذا برآورد 
مي شود كه بانك ها و موسسات اعتباري حداقل 9۳ 
هزار ميليارد تومان از سپرده هاي خود را به اوراق مالي 
بدهي دولت اختصاص دهند و بدين ترتيب رقم قابل 
توجهي از فروش اورق بدهي دولتي وهمچنين كسري 

بودجه دولت از اين طريق تامين منابع خواهد شد. 
دولت بايد س��االنه رقم قابل توجهي را به عنوان سود 
خريد اوراق بدهي يا اوراق مالي به بانك ها اختصاص 
دهد. در صورتي كه فرض شود تا پايان سال 99 حدود 
۳ درصد سپرده ها به خريد اوراق مالي اختصاص يابد. 
ترازنامه بانك ها در پايان سال 99 مي تواند رقمي حدود 
100 هزار ميليارد تومان خريد اوراق مالي بدهي دولتي 
مانده داشته باشد.  با توجه به فروش ماه هاي اخير اوراق 
مالي بدهي دولتي، كه س��ودي بين 15 تا 20 درصد 
داشته است، با فرض ميانگين سود 18 درصدي، دولت 
بايد ساالنه 18 هزار ميليارد تومان سود به بانك ها بابت 
اوراق مالي بدهي دولتي بپردازد.  اگرچه تاكنون معادل 
58 هزار ميليارد توم��ان اوراق بدهي دولتي فروخته 
شده و خريدار آن عمدتا بانك ها و موسسات اعتباري 
بوده اند، اما مشخص نيست كه چه ميزان از اين رقم، از 
طريق منابع بانك ها اختصاص يافته و چه ميزان در بازار 
ثانويه فروش رفته است و البته الزم است كه بانك ها 
در اين زمينه اطالع رساني كنند.  با اين مصوبه شوراي 
پول و اعتبار، عمال بخش قابل توجهي از سپرده بانك ها 
به خري��د اوراق مالي دولتي اختصاص خواهد يافت و 
براي تامين كسري بودجه دولت صرف خواهد شد كه 
با توجه به سود حدود 18 درصدي تا 20 درصدي آن، 
پيش بيني مي شود كه بانك ها، عمال سودي معادل 18 
هزار ميليارد تومان را از دولت به صورت ساالنه مطالبه 
كنند و از آن جا كه مشخص نيست كه دولت اصل و فرع 
اين بدهي را چگونه و ظرف چند سال پرداخت خواهد 
كرد. نه تنها حدود 100 هزار ميليارد تومان از سپرده 
بانك ها را عمال از دسترس بانك ها خارج خواهد كرد و 
بانك ها دسترسي به منابع خود نخواهند داشت. بلكه 
از سوي ديگر، پرداخت اصل و فرع آن نيز براي دولتي 
كه با كمبود منابع و كسري بودجه در سال هاي آينده 
مواجه است كار سختي خواهد بود.  در حال حاضر بابت 
بدهي هاي سنگين سال هاي اخير دولت به بانك ها و 
بانك مركزي، دولت معادل 400 هزار ميليارد تومان 
بدهي به سيس��تم بانكي دارد كه هر سال بر حجم آن 
افزوده مي شود و در ترازنامه بانك ها روي هم انباشت 
شده و توان مالي بانك ها و تسهيالت دهي و سود آوري 
آنها را كاهش داده است.  حتي در برخي سال ها مانند 
دو سال اخير كه بخش��ي از بدهي هاي دولت و اضافه 
برداش��ت بانك ها و مطالبات معوق بانكي با هم تهاتر 
ش��ده اس��ت، اين نوع تهاتر، منابعي را از سوي دولت 
اختصاص نداده است و تنها نوع تغييرات حسابداري 
بوده كه اضافه برداشت بانك ها را تبديل به رشد بدهي 
دولت به بانك مركزي كرده اس��ت.  به عبارت ديگر، 
بانك مركزي نيز با اين نوع تهاتر يكي از سياست هاي 
مورد نظر خود يعني كاهش اضافه برداش��ت بانك ها 
را تا ح��دودي عملي كرده و اضافه برداش��ت بانك ها 
يا بدهي بانك ها به بانك مركزي كاهش يافته اس��ت. 
اما اين نوع عمليات حس��ابداري عمال كمكي به نظام 
بانكي و اقتصاد ايران و توليد كشور محسوب نمي شود، 
بلكه عمال يك كار شكلي است كه رقم بدهي بانك ها را 
سروسامان مي دهد.  براين اساس، پيش بيني مي شود 
كه در سال هاي آينده نه تنها يكي از مشكالت بانك ها و 
دولت، رشد بدهي دولت به بانك ها خواهد بود و حداقل 
رقم بدهي دولت به سيستم بانكي را به رقم 500 هزار 
ميليارد تومان افزايش خواهد داد. بلكه پرداخت سود 
اين اوراق نيز كار مشكلي براي دولت است و دولت بايد 
ساالنه 18 تا 20 هزار ميليارد تومان سود بابت اين اوراق 

بپردازد.  مشكل ديگر اين است كه دولت عمال قادر به 
پرداخت اصل بدهي 100 هزار ميليارد توماني خريد 
اوراق مالي نخواهد بود و از س��وي ديگر، ممكن است 
كه در پرداخت فرع و سود آن كه حدود 18 تا 20 هزار 
ميليارد تومان است ناتوان باشد، و لذا بدهي هاي دولت 
همچنان سنگين تر خواهد بود و بانك ها از دسترسي به 
منابع خود ناتوان خواهند شد.  براين اساس، همان طور 
كه كارشناسان قبال پيش بيني كرده بودند دولت براي 
تامين كس��ري بودجه خود يا بايد مس��ير هميشگي 
رشد بدهي دولت به بانك مركزي و استقراض از بانك 
مركزي، رش��د پايه پولي يا پول پر ق��درت و افزايش 
شديد نقدينگي و تورم را در دستور كار قرار مي داد كه 
عمال تورم سنگيني را ايجاد مي كرد.  يا بايد راه ديگري 

را پيگيري مي كرد و از طريق فروش اوراق در اقتصاد 
و استفاده از نقدينگي موجود، مسيري با تورم كمتر را 
در دس��تور كار قرار مي داد. اگر دولت و بانك مركزي، 
اوراق را از طريق پذيره نويسي و فروش در بانك ها و با 
اراده خريدار انجام مي دادند، هر كس متناسب با عالقه 
و تمايل خود، اقدام به خريد اوراق كرده و بخشي از پول 
خود را اختصاص مي داد.  اما وقتي دولت و بانك مركزي 
و ش��وراي پول و اعتبار، راه ديگري را انتخاب كرده و 
عمال بانك ها را مكلف به خريد اوراق مالي به ميزان ۳ 
درصد سپرده ها كرده اند، يعني دولت و بانك مركزي 
عمال از س��پرده هاي مردم بدون اجازه آنها منابعي را 
براي خريد اوراق دولتي اختصاص داده اند.  از آنجا كه 
بانك ها وكيل سپرده گذار هستند و موظف هستند كه 

از اين منابع در مسير كم خطر و با سود مناسب استفاده 
كنند، شايسته اين بود كه خود بانك ها با اراده خود و به 
ميزاني كه مصلحت مي دانستند، اقدام به خريد اوراق 

مالي مي كردند. 
اما وقتي شوراي پول و اعتبار همه بانك ها را مكلف كرده 
كه حداقل ۳ درصد س��پرده ها را به اين كار اختصاص 
دهند به اين معناست كه بانك ها با اراده خود اين كار 
را انجام نداده اند.  حال بايد دي��د كه از نظر قانوني، آيا 
شوراي پول واعتبار چنين اختياري داشته كه بانك ها 
را مكلف به چنين تصميمي كند و بانك ها را موظف كند 
كه حداقل ۳ درصد سپرده ها را براي خريد اوراق مالي 
اختصاص دهند؟ باي��د ديد كه مجلس، ديوان عدالت 
اداري و مراجع نظارتي چه تحليلي در اين زمينه دارند 
و آيا ش��وراي پول و اعتبار مي تواند با اين كار بخشي از 
سپرده هاي مردم در بانك ها را براي خريد اوراق مالي 
اختصاص دهد كه عمدتا براي دس��تگاه هاي اجرايي 
دولتي و بابت بدهي دولتي صرف مي ش��ود؟ آيا قانون 
پولي وبانكي يا بودجه سنواتي مجلس چنين اختيار و 
اراده اي را به شوراي پول و اعتبار داده است؟  اگر شوراي 
پول واعتبار، بانك ها را مكلف مي كرد كه مثال از محل 
س��پرده هاي دولتي چنين اقدامي را انجام دهند، باز 
منطقي تر به نظر مي رسيد اما برداشت از سپرده هاي 
مردم بدون اختيار و اراده آنها و حتي بدون پيشنهاد و 
اراده بانك ها، موضوعي است كه تاكنون تجربه نشده 
است و دولت هر گاه كه كمبود منابعي داشته به صورت 
تنخواه يا اس��تقراض از بانك مركزي، اقدام به چنين 

كاري مي كرده است. 

    گزارش در مورد مديريت نقدينگي
رييس كل بانك مركزي ضمن ارايه »گزارش خالصه 
تحوالت نقدينگي در مرداد ماه س��ال جاري« گفت: 
رش��د نقدينگي در پنج ماهه س��ال جاري نسبت به 
پايان سال 98، در حدود 12درصد است كه باتوجه به 
تحوالت سال  جاري همچون تأمين منابع مالي مبارزه 
با آثار اقتصادي كرونا، رقم مناسبي ارزيابي مي شود. 
به گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، رييس كل 
اين بانك در يك هزار و دويست و نود و نهمين جلسه 
ش��وراي پول و اعتبار، ضمن اراي��ه گزارش خالصه 
تحوالت نقدينگي در مرداد ماه سال جاري، تصريح 
كرد: از ابتداي س��ال جاري حدود 58 هزار ميليارد 
تومان اوراق دولت به فروش رسيده كه تأثير مهمي در 
جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه داشته است. با 
توجه به تحوالت اجزاي پايه پولي، پايه پولي در پنج 
ماهه سال جاري، نس��بت به پايان سال 98، حدوداً 
 چهار درصد رشد داشته و ضريب فزاينده نقدينگي 

نيز به محدوده 7.5واحد رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: اين امر عمدتًا تحت تأثير كاهش 
نسبت سپرده قانوني بانك ها به منظور تأمين منابع 
مالي مبارزه با آثار اقتصادي كرونا بوده اس��ت. بر اين 
اساس رشد نقدينگي در پنج ماهه سال جاري نسبت 
به پايان سال 98، در حدود 12درصد است كه باتوجه 
به تحوالت سال جاري رقم مناسبي ارزيابي مي شود. 
رييس ش��وراي پول و اعتبار در اين گزارش به برخي 
تحوالت در رويه هاي سياست گذاري و مديريت پولي 
اشاره كرد و گفت: استقرار نظام عمليات بازار باز، تغيير 
رويه محاسبه و دريافت سپرده قانوني بانك ها، فراهم 
ش��دن زمينه س��پرده گذاري ويژه بانك ها نزد بانك 
مركزي و كنترل اضافه برداشت از جمله تحوالت رخ 

داده در اين زمينه است.
همچني��ن دكتر همتي ط��ي ارايه اين گ��زارش، به 
تح��والت نقدينگ��ي، پايه پولي، مديريت مناس��ب 
بدهي بانك ها به بانك مركزي و نيز كنترل تحوالت 
ارزي در مرداد ماه اش��اره كرد و اين موارد را منجر به 
فراهم آمدن زمينه هاي كنترل بيشتر تورم دانست. 
عالي ترين مقام بانك مركزي ضمن اشاره به تحوالت 
بازار نيما، تأكيد كرد: باتوجه به افزايش عرضه ارز در 
اين بازار، انتظار مي رود ثبات بازار ارز تقويت ش��ود و 

شاهد ثبات بيشتر در بازارهاي مالي باشيم. 
يادآور مي ش��ود، اعضاي ش��وراي پ��ول و اعتبار از 
حمايت هاي مقام معظم رهبري از تالش ها و اقدامات 
بانك مركزي قدرداني كرده و حمايت هاي ايشان را 
پشتوانه ارزشمندي در مسير پيش��برد و توفيق در 
اجراي سياست هاي پولي اين بانك دانستند و مراتب 
سپاس خود را از تدابير راهگشاي ايشان اعالم كردند.

افزايش قيمت ارز 
گروه بانك و بيمه| روز چهارشنبه 5 شهريور 
99، نرخ لحظه اي سامانه س��نا براي خريد دالر 
22900 و فروش دالر 2۳ هزار تومان، نرخ خريد 
يورو 27100 و فروش يورو 27200 تومان رسيد.

پس از گذشت يك هفته از ثبات قيمت خريد و 
فروش ارز در صرافي ه��اي بانكي، بهاي ارزهاي 
دالر و يورو شاهد افزايش قيمت بود و صرافي هاي 
بانكي قيم��ت خريد و فروش اي��ن دو ارز عمده 
را 500 تومان بيش��تر از روز قبل اعالم كردنددر 
بازار غير رس��مي نيز بهاي دالر افزايش قيمتي 
در محدوده ۳00 تا 400 تومان را نس��بت به روز 
گذشته داشت. بر اين اساس در صرافي هاي بانكي 
ه��ر دالر امريكا به بهاي 22 ه��زار و 900 تومان 
خري��داري و به قيمت 2۳ هزار و 500 تومان نيز 
فروخته شد.همچنين تابلوي صرافي هاي بانكي 
براي خريد يورو عدد 27 هزار و 100 تومان و براي 
فروش هم عدد 27 هزار و 200 تومان را نشان داد.
بررس��ي بازار غير رسمي ارز نشان داد بهاي دالر 
به افزايش قيم��ت در كانال 2۳ هزار تومان ادامه 
مي دهد. خريد و فروش دالر در ساعات ابتدايي 
معامالت از رق��م 2۳ هزار و 500 تومان كار خود 
را آغاز كرد و در مح��دوده 2۳ هزار و 650 تومان 
معامله مي شود.   قيمت دالر با افزايش نسبت به 
قيمت هاي پاياني روز كاري قبل 2۳ هزار و 500 
تومان، يورو 27 هزار و 500 تومان و درهم امارات 

6 هزار و 520 تومان اعالم شده است.
س��امانه س��نا نرخ ميانگين ارز معامله ش��ده 4 
شهريور 99 را براي دالر 22646، يورو 26549، 
درهم 6079، ي��وان ۳210، پوند 28811، دالر 
كانادا 17444، لير تركيه ۳202 تومان اعالم كرد. 
سامانه نيما نيز نرخ حواله ارزي 4 شهريور 99 را 
براي يورو 25818، درهم 5649، يوان ۳2۳۳، لير 

تركيه ۳150 تومان اعالم كرده است. 
ش��وراي پول و اعتبار اعالم ك��رده كه با توجه به 
افزاي��ش عرضه ارز در بازار نيم��ا، انتظار مي رود 
ثبات بازار ارز تقويت شود و شاهد ثبات بيشتر در 
بازارهاي مالي باشيم. از ابتداي سال جاري حدود 
58 ه��زار ميليارد توم��ان اوراق دولت به فروش 
رسيده كه تأثير مهمي در جلوگيري از پولي شدن 

كسري بودجه داشته است.
استقرار نظام عمليات بازار باز، تغيير رويه محاسبه 
و دريافت س��پرده قانوني بانك ها، فراهم شدن 
زمينه سپرده گذاري ويژه بانك ها نزد بانك مركزي 
و كنترل اضافه برداشت از جمله تحوالت رخ داده 
در زمينه رويه هاي سياس��ت گذاري و مديريت 

پولي بوده است.
اقدامات انجام گرفت��ه نظير تحوالت نقدينگي، 
پايه پولي، مديريت مناس��ب بده��ي بانك ها به 
بانك مرك��زي و ني��ز كنترل تح��والت ارزي در 
مردادماه س��ال جاري، منجر ب��ه فراهم آمدن 

زمينه هاي كنترل بيشتر تورم خواهد شد.
در بازار ارز رسمي نيز بانك مركزي نرخ رسمي 47 
ارز را اعالم كرد كه بر اساس آن نرخ 14 ارز كاهش 
و 2۳ واحد پولي افزايش يافت. نرخ 10 ارز ديگر 
نيز ثابت بود.براساس اعالم بانك مركزي هر دالر 
امريكا براي روز چهارشنبه پنجم شهريورماه 99 
بدون تغيير، 42 هزار ريال قيمت خورد. همچنين 
هر پوند انگليس با افزايش 144 ريالي به قيمت 
55 هزار و 162 ريال و هر يورو نيز با 57 ريال رشد 

49 هزار و 6۳۳ ريال اعالم شد.
قيمت طال و سكه آرامش نسبي را تجربه كرد و 
بهاي انس جهاني نيز ب��ا ادامه روند رو به كاهش 
خود به قيمت يك هزار و 918 دالر معامله شد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش قيمت 
50 هزار توماني به بهاي 10 ميليون و 850 هزار 
تومان معامله شد و س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز با افزايش قيمتي مش��ابه به ارزش 10 
ميليون و 450هزار تومان فروخته شد.همچنين 
نيم سكه به بهاي پنج ميليون و ۳50 هزار تومان، 
ربع سكه به قيمت سه ميليون تومان و هر قطعه 
سكه يك گرمي نيز به ارزش يك ميليون و 700 
هزار تومان معامله شد. عالوه براين در بازار طال 
نيز قيمت ها نسبت به روز گذشته افزايش اندكي 
يافتند و يك گرم طالي خام 18عيار به ارزش يك 
ميليون و 57 هزار تومان فروخته شد و هر مثقال 
طال نيز ارزش چهار ميلي��ون و 581 هزار تومان 
داشت. خبرگزاري رويترز گزارش داد، اكنون بهاي 
هر اونس طال در بازاره��اي جهاني با  0.5 درصد 
كاهش به يك هزار و 918 دالر و 77 سنت رسيده 
است.همچنين در بازارهاي امريكا نيز بهاي فلز 
زرد با اف��ت 0.1 درصدي در س��طح يك هزار و 
925 دالر و ۳0 سنتي ايستاده است.گفتني است 
شاخص بهاي طال در بازارهاي امريكا در مقايسه با 
ساير ارزهاي رايج در جهان با افزايش 0.2 درصدي 
روبرو شده است.گزارش ها نشان مي دهد، مقامات 
چين و امريكا دوشنبه هفته جاري درباره چگونگي 
اجراي فاز نخست توافق بين امريكا و چين تبادل 
نظر كردند كه اين مساله سبب رونق شاخص ها 

در بازارهاي مالي امريكا شده است.
مقامات امريكا و چين همچنين درباره افزايش 
قابل توجه خريد محصوالت اياالت متحده توسط 
چين و همچنين اقدامات آتي م��ورد نياز براي 
اجراي توافقنامه گفت وگو كردند.آخرين آمارهاي 
منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهاني نشان 
مي دهد تاكنون بيش از 2۳ميليون و 770 نفر در 
سراسر جهان به ويروس كرونا مبتال شده اند كه 

اين تعداد بيش از 815 هزار نفرجان باخته اند.
از ديگرس��و، نتاي��ج ي��ك تحقي��ق در امري��كا 
 نش��ان مي ده��د در ماه ج��اري مي��الدي اوت

)مرداد- شهريور( ميزان اعتماد مصرف كننده در 
اين كشور با كاهش شديدي روبرو شده است كه 
در طول 6 س��ال گذشته بي سابقه است.گفتني 
است شيوع بيماري كرونا در امريكا كه در ميان 
كشورهاي جهان از نظر تعداد مبتاليان در جايگاه 
اول قرار دارد، در كاهش شاخص مصرف كننده در 

اين كشور بي تاثير نيست.

كرونا  و اقتصاد ايران
اخت��الف نظر اين دو نهاد مبن��ي بر دقيق بودن 
آمار هاي هر س��ازمان متأسفانه بانك مركزي از 
انتشار كليه آمارهاي اقتصادي منع شد و در نتيجه 
از آن به بعد داده هاي اقتصادي فقط توسط مركز 

آمار ايران منتشر مي شود.
2- طبق اطالعات منتشر شده مركز آمار كشور 
شاخص قيمت مصرف كننده ساليانه در مرداد99 
به نس��بت مرداد 98 برابر با ۳0.4% مي باشد كه 
نشان از رش��د ۳0 درصدي بهاي كاال و خدمات 

مختلف دارد.
۳- طبق داده هاي منتش��ر شده توسط همين 
 CPI مركز شاخص قيمت مصرف كننده يا همان
از بهمن ماه 1۳98 تا پايان مردادماه سال جاري 
مجموعا 20% رشد داشته است، و در پايان مرداد 
ماه به حدود 2۳5.9 رسيده است اين يعني طي 7 
ماه گذشته قيمت ها 20% افزايش پيدا كرده اند، 
طبيعتا اين متوسط كل سبد كااليي موجود در 
كشور مي باشد و براي بسياري از مردم به فراخور 
نوع سبد كااليي كه دارند به مراتب متفاوت و چه 

بسا بيشتر نيز بوده است.
4- روند ش��اخص قيمت مصرف كننده در سال 
1۳98 نسبت به سال 1۳97 روندي كاهشي بوده 
است به طوري كه شاخص 9 ماه از سال 98 نسبت 
به ماه مشابه س��ال 97 كمتر بوده اين بدان معنا 
است كه رشد كلي شاخص قيمت مصرف كننده 
و در نتيجه قيمت ها در سال 1۳98 به نسبت سال 

قبل از آن به مراتب كمتر بوده است.
5- در طول س��ال 98 مجموعا در 7 ماه از س��ال 
ش��اخص قيمت ها نسبت به ماه قبل از آن كمتر 
بوده و در نتيجه رشد قيمت ها كاهنده شده است، 
اين روند تقريبا تا بعد از اسفندماه 98 كه مقايسه 
قيمت هاي آن نسبت به ماه قبل بوده ادامه داشته 
است، اما اين روند كاهنده اساسا در سال 99 تغيير 
كرده است، به طوري كه جز فروردين ماه در همه 
ماه هاي امسال شاخص قيمت هر ماه نسبت ماه 
مشابه سال گذشته بيشتر شده است به گونه اي 
كه روند به 2 سال قبل يعني سال 1۳97 شباهت 

زيادي يافته است.
6- متوسط CPI ماهانه سال 1۳97 حدود %۳.۳ 
بود اما اين عدد در سال 1۳98 به 1.7% رسيد كه 
نشان مي داد ميزان رشد قيمت ها در سال 1۳98 

به مراتب كمتر از سال قبل بوده است.
CPI -7 در مرداد ماه سال 99 نسبت مرداد ماه سال 
98 از 0.7 درصد به ۳.5 درصد رس��يده و اين يعني 
ميزان شاخص قيمت مصرف كننده ماهيانه در مرداد 
ماه سال 99 حدود 5 برابر بيش��تر از مرداد ماه سال 
گذشته رشد داشته است و نشان از رشد بهاي كاال و 

خدمات در سال 99 به نسبت قبل دارد.
 8- براي اثبات اين مدعا كه رشد قيمت ها به سال 
97 شباهت يافته مي توان به رشد شاخص قيمت 
مصرف كننده به صورت ساليانه نيز اشاره كرد، اين 
شاخص در پايان اسفند 1۳98 به نسبت اسفند 
1۳97 حدود 22% رش��د داشته در حالي كه در 
مدت مشابه در س��ال 1۳97 اين شاخص %47 
افزايش پيدا كرده اس��ت و اين در حالي كه براي 
همين بازه زماني در س��ال 1۳96 رشد شاخص 
قيمت مصرف كننده يا همان CPI 7% بوده است.

9- اگر شاخص قيمت مصرف كننده را براي 5 ماه 
اول س��ال 99 )پايان اسفند 98 تا مرداد 1۳99( 
محاسبه كنيم به عددي حدود 17% مي رسيم، 
اما CPI مدت مشابه در سال 98 حدود 10%، در 
سال 97 حدود 15% و در سال 96 حدود ۳% بوده 
است، چنين روندي اين نگراني جدي تر مي كند 
كه خداي نكرده وضعيت اقتصادي كشور از منظر 

رشد تورم مجدد به سال 1۳97 برسد.
در نهايت آنچه بسيار واضح و روشن است وضع نه 
چندان به سامان اقتصاد كشور است كه طبيعتا 
به مسائل متعددي همچون شيوع كرونا، ركود 
فعاليت هاي صنعتي، تحريم هاي اقتصادي، سوء 
مديريت ها در سطوح مختلف و .... بستگي دارد، اما 
بايد منتظر ماند و ديد كه آيا وزارت اقتصاد و دارايي 
و بانك مركزي مي توانند با توجه به كسري بودجه 
ني��از روزافزون دولت به منابع مال��ي را از طريق 
ابزارهاي مدرني همچون فروش اوراق بدهي پاسخ 
بدهند و يا با چاپ پول موجب افزايش نقدينگي 
و در نتيجه افزايش تقاضا در بازار و رشد روزافزون 

قيمت ها و در نهايت تورم مي شوند؟

پايان سواالت
 با دسترسي  به دو مكان

در اين چارچوب حاضر، براساس تجزيه و تحليل 
اطالعاِت در اختيار آژانس، آژانس هيچ س��وال 
ديگري از ايران، و هيچ درخواستي براي دسترسي 
به مكان هايي فراتر از آنچه كه توسط ايران تحت 
موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي اظهار 

شده اند، ندارد.
دو طرف تصديق مي كنند كه استقالل، بي طرفي 
و حرفه اي گري آژانس همچن��ان الزمه اجراي 

فعاليت هاي راستي آزمايي هستند.
آژانس با حفاظت از تمام��ي اطالعات محرمانه 
پادماني مطابق با اساسنامه آژانس، مفاد مرتبط 
در موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي، و 
محرمانگي رژيم، استانداردها و رويه هاي تثبيت 
شده آژانس، نگراني هاي امنيتي ايران را همچنان 

مدنظر قرار خواهد داد.
ب��ه اين ترتي��ب آژانس امكان دسترس��ي به دو 
مكان مدنظر خود را پيدا خواهد كرد و همچنين 
تاكيد ش��ده كه آژانس درخواست ديگري براي 
دسترس��ي به مكان هاي جديدتر ندارد. از سوي 
ديگ��ر نگراني هاي ايران از مس��ائل امنيت ورود 
بازرسان به ايران مورد تاكيد قرار گرفته و آژانس 
تعهد داده كه به اين نگراني ها احترام گذاشته و بر 
اساس استقالل در عملكرد و در چارچوب تعهدات 

دوطرفه بازرسي خود در ايران را ادامه دهد.

ش��وراي پ��ول و اعتب��ار، 
عالي تري��ن نه��اد ناظر بر 
بازار پ��ول و ارز و عمليات 
بانك��ي در كش��ور اس��ت 
كه معموال ب��ا مصوبات و 
تصميم گيري هايي كه دارد 
براي بهبود عملكرد بانك ها، 
بازار ارز و پ��ول، ابزارهاي 
مالي و بانكي، تالش مي كند تا به استاندارد سازي، 
توانمندي، بهبود ش��فافيت، و كمك به سودآوري 
بانك ها كمك كند و از سوي ديگر، نقدينگي و پول 
را در بازار كنترل مي كند و با اس��تفاده از ابزارهايي 
مانند نرخ سود بانكي، گردش مالي و تورم را تنظيم 
مي كند كه در ايج��اد رونق، كاهش ركود يا كاهش 

تورم راهگشا باشد. 
براين اس��اس، انتظار مي رود كه خود نهاد شوراي 
پول و اعتبار، در براب��ر ميزان مداخله دولت در بازار 
پول، برداشت از منابع بانك ها، تسهيالت تكليفي 
و... حساسيت بيشتري داشته باش��د و اجازه رشد 
بدهي دولت به بانك ها، استقراض از بانك مركزي را 
ندهد و دست دولت در جيب بانك ها و سپرده هاي 
مردم نباشد. اگرچه از سوي ديگر، انتظار اين است 
كه نهاد ش��وراي پول و اعتبار نيز مانند بانك ها در 
حوزه مس��ووليت اجتماعي، در كنار مردم در حل 
بحران هاي اقتصادي كوش��ا باشد و كمك كند. اما 
اينكه براي كاهش كسري بودجه دولت، از راه هاي 
غيرمتداول استفاده مي كند و با مكلف كردن بانك ها 
به اختصاص ۳ درصد از سپرده ها براي خريد اوراق 
مالي، عمال به دولت اجازه مي دهد كه براي كاهش 
كسري بودجه و تامين منابع خود از طريق فروش 
اوراق مالي بدهي دولتي، از سپرده هاي مردم استفاده 
كند.در حالي كه ش��وراي پول و اعتبار بايد مراقب 
بانك ها باشد كه از سپرده هاي مردم صيانت كنند 
و از اين منابع به بهترين روش براي كسب درآمد و 
سود آوري و كمك به توليد و رشد اقتصادي و اشتغال 
اس��تفاده كنند. بانك ها بايد وكيل مردم باش��ند و 
سپرده ها را به بهترين نحو محافظت كرده و در مسير 
رشد سرمايه گذاري ها به كار بگيرند تا با سودآوري به 
صاحبان سپرده سود بدهند. اما در شرايط سال هاي 
اخير، كه بدهي دولت به بانك ها دايم افزايش يافته و 
در هيچ سالي شاهد كاهش اين بدهي ها نبوده ايم و 
حتي تهاتر بدهي دولت به بانك ها عمال به رشد بدهي 
دولت به بانك مركزي منجر شده است، چه تضميني 
وجود دارد كه دولت بتواند اصل و فرع اوراق بدهي 
مالي را در س��ال هاي بعد پرداخ��ت كند. اين نحوه 
عملكرد ش��وراي پول و اعتبار، عمال به دولت اجازه 
مي دهد كه رشد بدهي بيشتري به سيستم بانكي 
در سال هاي آينده داشته باشد و اين موضوع اگرچه 
امس��ال به دولت اجازه مي دهد كه كسري بودجه 
خود را از محل سپرده هاي بانكي تامين كند، اما براي 
سال هاي آينده به دليل سابقه عدم پرداخت بدهي 
دولت به سيستم بانكي، عمال به معناي رشد بدهي 
دولت به بانك ها و در نهايت به بدهي دولت به بانك 
مركزي و استقراض از بانك مركزي با رقم باالتر منجر 
خواهد شد و باز هم اثر تورمي بيشتري خواهد داشت. 
اگر امس��ال ش��وراي پول و اعتبار ب��ه دولت اجازه 

مي دهد كه مثال 100 هزار ميليارد تومان از كسري 
بودجه خ��ود را از محل اوراق مال��ي و اختصاص ۳ 
درصد از سپرده بانك ها به اوراق مالي تامين كند. اما 
در سال آينده اين رقم عمال با احتساب سود حداقل 
18 درصدي معادل 118 هزار ميليارد تومان خواهد 
بود و با فرض عدم ت��وان پرداخت دولت، به معناي 
118 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي 

در سال اول است. 
اگر فرض كنيم كه اين اوراق مالي سه ساله و با سود 
18 درصد باش��د، و اين موضوع تنها براي سه سال 
پشت سر هم تكرار شود به معناي حداقل 155 هزار 
ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي شامل 100 
هزار ميليارد تومان اصل فروش اوراق مالي به اضافه 
55 هزار ميليارد تومان سود سه ساله اوراق مالي است 
و از آنجا كه دولت توان پرداخت بازخريد اوراق مالي 
بانك ها را ندارد احتم��اال تنها از طريق روش تهاتر، 

تبديل به بدهي دولت به بانك مركزي خواهد شد.
براين اساس شوراي پول و اعتبار، تنها مكانيزم تاخير 
در رش��د بدهي دولت به بانك مرك��زي را با هزينه 
ساالنه 18 درصد سود به كار گرفته است در حالي كه 
اگر قرار است تورمي ايجاد شود بهتر است كه با هزينه 
كمتر و همان رقم 90 ت��ا 100 هزار ميليارد تومان 
مورد نياز سال جاري به اندازه ۳ درصد سپرده هاي 
بانك ها باشد. زيرا تورم استقراض 100 هزار ميليارد 
تومان در س��ال جاري به مراتب كمتر از تورم 155 
هزار ميليارد تومان اصل و فرع اوراق مالي بعد از سه 

سال خواهد بود. 
هرچند ك��ه طبق اعالم ريي��س كل بانك مركزي 
تاكنون 58 هزار ميليارد تومان اوراق مالي فروخته 
ش��ده و دولت و بانك مركزي آن را موفقيت س��ال 
جاري خود اعالم كرده ان��د و احتماال مصوبه اخير 
شوراي پول واعتبار نيز براي قانوني شدن اين اقدام و 
تامين محل منابع بانكي آن است، و در نتيجه تا رقم 
مورد نظر يعني 90 تا 100 هزار ميليارد تومان، فاصله 
زيادي نمانده است. اما اي كاهش سود اين اوراق مالي 
براي سال هاي آينده براي دولت بعدي و مردم، تورم 
بيشتري ايجاد نمي كرد و از طريق استقراض از بانك 

مركزي و بدون سود انجام مي گرفت. 
اين اولين بار است كه استقراض از بانك مركزي عمال 
غير مستقيم و باتاخير چند ساله و همراه با سود 15 تا 
20 درصدي ازطريق فروش اوراق مالي بدهي دولت 
انجام مي شود كه خود شاهكاري حرفه اي براي رشد 
تورم در سال هاي آينده از محل رشد بدهي دولت به 

بانك مركزي خواهد بود. 
اين در حالي است كه درساير كشورهاي جهان، اوراق 
قرضه يا مش��اركت يا هر نوع نياز دولت و بنگاه ها و 
دستگاه ها به صورت مستقيم در بازار به فروش رفته 
و مردم و موسسات و صندوق هاي مالي اقدام به خريد 
آن مي كنند و دولت و بانك مركزي بانك ها را موظف 
به خريد آنها نمي كند بلكه بانك ها به اراده خود اقدام 
به خريد مي كنند. دولت ها اين اوراق را به قصد رشد 
اقتصاد و تعادل عمومي منتش��ر مي كنند در حالي 
كه دولت در ايران عمال براي تامين كسري بودجه 
جاري خود بدون رشد سرمايه گذاري و اقتصاد اقدام 
به انتشار اوراق مالي كرده است و در سال هاي آينده 

نتايج تلخ آن را خواهد ديد. 

شبه استقراض با سود 18 درصد
يادداشت

محسن شمشيري
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عملكرد درخشان فوالد خوزستان در سال »جهش توليد«
 حضرت علي)ع(: ارزشمندترين مردم 
كسي اس�ت كه با داشتن رفعت و مقام، 
فروتني كند و با بزرگواري و ارجمندي، 

كوچكي نمايد.
رجايي و باهنر، دو شهيد ارزنده و بزرگوار 
عرصه دولت، نمونه ه�اي بارز خادمين 
امين مردم و مس�ووالن وفادار به ملت و 
دولت هستند كه خالصانه علم و آگاهي 

خود را وقف مردم نمودند.
مجموعه فوالد خوزس�تان، سال ۱۳۹۹ 
را با قطاري از موفقي�ت آغاز كرد و تا به 
امروز، ايستگاه هاي تالش، سربلندي و 
اهتمام را يكي پس از ديگري پشت سر 

گذاشته است.
عب�ور از مرز ي�ك ميليون ُتن ش�مش 
فوالدي در بهار امس�ال در شرايطي كه 
تش�ديد تحريم هاي ظالمانه، به خيال 
خام دش�منان و در راس آنان امريكاي 
جهان خوار، مي خواس�ت اقتصاد ايران 
اس�المي را فلج كند، ميس�ر ش�د. اين 
ميزان از توليد ب�راي اولين بار در تاريخ 
شركت فوالد خوزستان به دست تواناي 
فوالد مردان اتفاق افتاد. مجموع توليد 
۵ ماهه نخس�ت س�ال ۱۳۹۹ به بيش از 
يك ميليون و ۶۰۰ هزار ُتن رسيده است 
كه اين حجم نوي�د توليد چهار ميليون 
ُتن ش�مش تا پاي�ان س�ال را مي دهد. 
شايان ذكر است با توجه به مرغوبيت و 
سفارشي بودن محصوالت اين مجموعه، 
با اولويت تامين نياز شركت  هاي داخلي، 

به اقصي نقاط جهان صادر مي شود.
افتتاح كارخانه گندله  س�ازي س�ردار 
شهيد س�پهبد حاج قاس�م سليماني 
شركت صنعتي و معدني توسعه فراگير 
سناباد در ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، با هدف 
تكميل زنجيره ارزش و تحقق ش�عار از 
معدن تا نورد با س�رمايه گذاري بالغ بر 
۱۱۵ ميليون يورو راه اندازي شده و با در 

مدار قرار گرفتن اين كارخانه ، در مجموع 
براي ۱۵۰۰ تن از جوانان منطقه به صورت 
مستقيم و غير مستقيم اشتغال ايجاد 
ش�د. همچنين با راه اندازي فاز نخست 
اين كارخانه به مي�زان دو ميليون و ۵۰۰ 
هزار ُتن گندله به ظرفيت توليد كش�ور 

اضافه شد. 
اما در شرايطي كه شيوع ويروس كرونا 
كش�ور را متاثر كرده بود و در اين ميان 
كادر درمان ، فداكارانه براي مهار و درمان 
بيماران كرونايي از جان مايه گذاشتند، 
مجموعه فوالد خوزستان خود را ملزم به 
حمايت و ياري اين عزيزان دانست. كمك 
يكصد و هشتاد ميليارد ريالي، راه اندازي 
خط توليد ماسك و البسه بيمارستاني و 
تامين اكسيژن مورد نياز بيمارستان هاي 
اس�تان، بخش�ي از كمك هاي مستمر 

انجام شده بود. 
البته اين فعاليت ها به همين جا ختم نشده 
و با توجه به فرم�ان مقام معظم رهبري 
)مدظل�ه العال�ي( مبني ب�ر كمك هاي 
مومنانه، شركت فوالد خوزستان اقدام 
به توزيع بيس�ت هزار بس�ته معيشتي 
در مي�ان خانواده هاي آس�يب  ديده از 
ش�يوع ويروس كرونا نمود. در كنار آن، 
توزيع بسته هاي بهداشتي و ضدعفوني 
نمودن معابر مناطق كم  برخوردار از ديگر 

اقدامات صورت گرفته بود.
اهتمام ويژه مجموعه فوالد خوزستان 
به انج�ام مس�ووليت هاي اجتماعي با 
هدف فق�ر زدايي و حماي�ت از مناطق 
كم  برخوردار از برنامه هاي هميش�گي 
اين مجموعه عظيم صنعتي بوده است؛ 
به همي�ن منظور با تش�كيل ق�رارگاه 
س�ازندگي و محروميت  زدايي شهداي 
فوالد، پيگيري و اجراي اقدامات به طور 
ويژه انجام مي ش�ود. از جمل�ه مواردي 
ك�ه تا ب�ه االن ش�كل اجرايي ب�ه خود 

گرفته يا در حال اجرا اس�ت مي توان به 
ساخت منازل مسكوني براي اقشار كم  
برخ�وردار، تكميل درمانگاه پزش�كي 
منطقه قلعه چنعان، شروع مجدد پروژه 
بيمارس�تان ۹۶ تختخواب�ي، برگزاري 

جشن اهداي يكصد سرويس جهيزيه 
به زوجين تحت پوش�ش كميته امداد، 
برگزاري جش�ن  دهه كرامت در مناطق 
مح�روم، قربان�ي نمودن يكص�د راس 
گوسفند و پخت غذا و توزيع در مناطق 

محروم اش�اره كرد. در پايان بايد گفت، 
قرار گرفتن تيم فوتبال فوالد خوزستان 
و صع�ود به مرحله پل�ي آف رقابت هاي 
آسيايي موفقيت هاي پنج  ماهه مجموعه 

فوالد خوزستان را تكميل كرد.

پيام تبريك دكتر غريب پور به مناسبت حضور تيم فوالد در پلي آف 
مسابقات جام باشگاه هاي آسيا

مديرعامل فوالد خوزستان با صدور پيامي 
آغاز هفته دولت را تبريك گفت

 پيام نماينده مردم اهواز، كارون، باوي  و حميديه
 در راه يابي تيم فوالد خوزستان به مرحله پلی آف ليگ قهرمانان آسيا

پيام تبريك دكتر غريب پور به مناسبت 
ايستادن در رده سوم مسابقات ليگ برتر 
فوتبال كشور و حضور در مرحله پلي آف 
مسابقات جام باشگاه هاي آسيا توسط 

تيم فوتبال فوالد خوزستان
مردم شريف استان خوزستان

ب�رادر ارجمن�د جناب آق�اي محمدي 
مديرعام�ل محت�رم ش�ركت ف�والد 

خورستان
ايستادن در رده سوم مسابقات ليگ برتر 
فوتبال كشور و كسب سهميه حضور در 
مسابقات جام باشگاه هاي آسيا، توسط 
تي�م فوتبال ف�والد خوزس�تان، باعث 

خرس�ندي و حاك�ي از توانمندي هاي 
مديريتي آن مجموعه است.

به ط�ور حت�م اي�ن موفقيت در س�ايه 
حمايت ه�اي بي دري�غ مديرعام�ل 
و هيات مدي�ره ش�ركت و همچني�ن 

تالش ه�اي كادر فني و نق�ش آفريني 
بازيكنان در مس�تطيل س�بز به دست 

آمده است. 
امي�دوارم موفقيت هاي ش�ركت فوالد 
خوزس�تان همچون عرص�ه ورزش، در 

بخش »توليد« نيز تداوم داشته باشد.
اينجانب موفقيت بزرگ حاصل شده را 
خدمت مردم شريف استان خوزستان، 
مجموعه ف�والد خوزس�تان، مديران، 
كادر فني و بازيكنان سختكوش اين تيم 

تبريك مي گويم.
ب�ا آرزوي توفي�ق در مس�ابقات ج�ام 

باشگاه هاي آسيا

بنام خداوند بخشنده و مهربان
هفت�ه دول�ت احياكنن�ده 
روزهاي پرشور خدمتگزاري 
شهيدان بزرگ اين مرز و بوم 
است. كساني كه فارغ از پست 
و مقام به خدمت ب�راي مردم 
مي انديش�يدند.  مقام معظم 
رهب�ري )مدظل�ه العالي( در 
تبيين ش�خصيت دو بزرگوار 
شهيد دولت فرمودند: »شهيد 
رجايي و ش�هيد باهن�ر حقا و 
انصاف�ا دو چه�ره انقالب�ي و 
مومن و خالص بودند و زندگي و 
شهادت شان درس آموز بود.«

اي�ن هفته فرص�ت و بهانه اي 
است تا همه ما خدمتگزاران، 
كارنامه ح�وزه كاري خويش 
را به مردم قدرش�ناس ايران 

اسالمي عرضه داريم و در رفع مشكالت و تقويت توانمندي ها، از آنان بيشتر ياري 
بجوييم. در هفته دولت با همه شهيدان، ايثارگران و جانبازان دولت ميثاقي دوباره 
مي بنديم كه به آرمان هاي روشن و پاك آنان وفادار بمانيم و در به ثمر نشاندن درخت 

بارور انقالب اسالمي از هيچ كوششي دريغ نكنيم.
اينجانب ضمن گراميداش�ت ياد و خاطره شهداي واالمقام دولت، به ويژه شهيدان 
رجايي و باهنر، هفته دولت و روز كارمند را به همه دولتمردان و كارمندان متعهد و 
همكاران تالشگر گروه فوالد خوزستان تبريك عرض نموده و موفقيت همگان را در 
راستاي تحقق آرمان هاي بلند حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري، از درگاه 

خداوند متعال مسالت مي نمايم.

نماين�ده م�ردم اه�واز، كارون، باوي و 
حميديه در پيامي راهياب�ي تيم فوالد 
خوزس�تان ب�ه مرحل�ه پل�ي آف ليگ 

قهرمانان آسيا را تبريك گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

تي�م فوالد خوزس�تان ثابت ك�رد كه با 
حف�ظ روحي�ه جنگندگي ت�ا آخرين 
لحظه مي توان به آنچه شايس�ته است، 
دس�ت پيدا كرد؛ اي�ن موفقيت حاصل 

تالش مهندس علي محمدي مديرعامل 
شركت فوالد خوزستان، مديريت، كادر 
فني و پرسنل باشگاه و تك تك اعضاي 
تيم فوالد اس�ت كه با عزم و اراده شان، 
فعل خواستن را به درستي صرف كردند.
اينجانب كس�ب اي�ن موفقي�ت بزرگ 
را ب�ه تم�ام ه�واداران ف�والد و م�ردم 
فوتبال دوست خوزستان تبريك عرض 
مي نمايم و اميدوارم پرچم خوزس�تان 

هميش�ه در ورزش و ميادين بين المللي 
سيد كريم حسيني باال باشد. 
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درس هايي  براي مقاوم شدن
ارتباط مقدماتي با ارزش ه��ا پيدا كرده اند. در 
مرتبه بعدي جماعت ديگري هستند كه براي 
ارزش ه��ا فداكاري هاي بيش��تري مي كنند؛ 
جل��و مي آيند، در خص��وص ارزش ها صحبت 
مي كنن��د، دف��اع مي كنند، ح��رف مي زنند، 
ديگران را ب��ه عدالت و ايم��ان مي خوانند و...

كه اينها هم يك دسته ديگر هستند. اما گروه 
ديگري هم هستند كه علي رغم اينكه انسان ها 
را به پاكي مي خوانند؛ امر به معروف مي كنند، 
نهي از منك��ر مي كنند و...امااز م��ال و دارايي 
خود هم ب��راي حماي��ت از نيازمندان و حفظ 
ارزش ها مي گذرند. امروز ش��ما ش��اهديد كه 
عده اي در ايران به عشق اباعبداهلل الحسين در 
سختي ها كنار مس��تمندان و فقرا مي ايستند 
و بس��ته هاي حمايتي و حركت هاي جهادي 
را س��اماندهي مي كنند. اينها ه��م يك گروه 
هس��تند. در كنار اين گروه ها اما گروه ديگري 
هم هستند كه عالوه بر تالش مالي، جان خود 
را نيز به خطر مي اندازند و در مش��كالت جان 
خود را به دس��ت مي گيرن��د و در راه خداوند 
متعال و ارزش هاي الهي تقديم مي كنند. مثل 
نيروهاي مدافعان حرم و نيروهايي كه در عراق 
و سوريه و يمن و...با دش��منان و اشغالگران و 
ظالمان نبرد مي كنند. اين هم يك گروه ديگر 
هس��تند كه مقام خاص خود را دارند. در ميان 
اين طبق��ات مختلف، تعداد اندكي از افراد هم 
هس��تند كه تمام آن مرتبه هاي قبلي را پشت 
س��ر گذاش��ته اند و به مرتبه ه��اي باالتري در 
عشق به خداوند دست پيدا كرده اند. اين گروه 
اطمينان به ش��هادت خود دارند و آن را انتظار 
مي كشند، اين افراد در عين حال كه اطمينان 
به شهادت دارند و مي دانند كه بايد جان و مال 
و هس��تي خود را فدا كنند، باز هم رو به سوي 
آسمان مي ايس��تند و جان عزيز خود را در راه 
ارزش ها تقديم مي كنند. واقعا از اين دست افراد 
در جهان بسيار اندك هستند اما اثرگذاري اين 
افراد باالس��ت؛ نمونه يك چنين ديدگاه هايي 
شهيد قاسم س��ليماني ها و شهيد حججي ها 
هس��تند كه علي رغم خطرات با آغوش باز آن 

را پذيرفته اند.
 در واقع اين مكتب امام حس��ين )ع( است كه 
معناي حفاظت از ارزش ها را براي نوع انس��ان 
مش��خص مي كند و از درون اين مكتب شهيد 
س��ليماني هاي تاري��خ بيرون مي آين��د. امام 
حس��ين )ع( در روزهاي منتهي به عاشورا در 
كنار ارزش ها ايس��تادند در حال��ي كه از قبل 
مطمئن بودند كه در اين مسير شهيد مي شوند. 
در مرحله بعدي، شهادت برادران خود را براي 
حفظ ارزش ها مي پذيرند؛ ش��هادت بچه هاي 
خود را مي پذيرند، شهادت اصحابش و يارانش 
را مي پذيرند و بار س��نگين اي��ن همه آالم را 
بدوش مي كش��ند اما ذره اي از عشق خداوند 

غافل نمي شوند. 
ش��هادت حض��رت ابوالفض��ل)ع(، ش��هادت 
قاس��م)ع(، ش��هادت طفل خردس��الش علي 
اصغر)ع(، شهادت عبداهلل ابن الحسن، شهادت 
علي اكبر)ع( و... را در اين مس��ير مي پذيرند و 
باز هم فرياد حمايت از ارزش ها سر مي دهند. 
ااهلل اكبر؛ ببينيد، يك روح بلند انساني تا كجا 
مي توان��د اوج بگيرد و چه صع��ودي را تجربه 
كن��د. روح بلن��دي كه همه اين س��ختي ها را 
تحم��ل كند ام��ا در عين حال رو به آس��مان 
س��ر بلند كن��د و بگويد؛ »خدايا ب��ه رضاي تو 
راض��ي ام؛ هرچ��ه ت��و دوس��ت داري من نيز 
آن را دوس��ت م��ي دارم.« در حال��ي كه زن و 
بچه و خان��واده اش را هم هم��راه آورده بود و 
مي دانس��ت كه قرار اس��ت خانواده اش اسير 
شوند. مي دانس��ت كه قرار است سختي هاي 
دشواري را تحمل كنند، مي دانست كه دوستان 
و برادران و فرزندانش ش��هيد شوند، اما گفت 
براي حفظ ارزش هاي الهي اگر همه هستي ام 
فدا ش��ود؛ با آغوش باز مي پذيرم. مي پرس��يد 
بزرگ ترين درسي كه ما امروز از حادثه بزرگ 
عاشورا مي توانيم بگيريم، چيست؟ بزركترين 
درس عاش��ورا براي ما همين مقاومت اس��ت؛ 
برخ��ي افراد هس��تند ك��ه ظاهرا كن��ار دين 
هس��تند و ظواهر دين��ي دارن��د و ارزش ها را 
مي شناس��ند، اما به محض بروز كوچك ترين 
مشكل و سختي ارزش ها را فراموش مي كنند 
 و مي گوين��د اي��ن ديگ��ر چ��ه ج��ور دين و

 ارزشي است.
 يعني دين براي آنها تا زماني موجه و قابل قبول 
است كه منافع مادي )آن هم منافع كوتاه مدت 
دنيايي( آنها را تامين كن��د و بالفاصله پس از 
اينكه مشكلي بر سر راه اين منافع ايجاد شود، 
كل موضوع را زير س��وال مي برند. ما بايد روز 
بروز بيشتر به س��مت ارزش هاي الهي حركت 
كنيم، چرا ك��ه اين ارزش ها هس��تند كه هم 
دنياي ما را تامين مي كنند و هم آخرت را. من 
يك آيه تقديم مخاطب��ان مي كنم و اظهاراتم 
را به پايان مي رسانم؛ خداوند در آيه 11 سروه 
حج مي فرمايند: »وِمن الناِس مْن يْعُبدُ اهلل علٰى 
حْرٍفۖ  فِإْن أصابُه خْيٌر اْطمأن بِِهۖ  وِإْن أصابْتُه 
ْنيا واْلِخرةۖ   ِفْتنٌة اْنقلب علٰى وْجِهِه خِس��ر الدُّ
ٰذِلك ُهو اْلُخْسراُن اْلُمِبيُن؛ از مردم كس هست 
كه خدا را به زبان و به ظاهر مي پرس��تد )نه از 
باطن و حقيقت( از اين رو هرگاه خير و نعمتي 
به او رسد اطمينان خاطر پيدا كند و اگر آزموني 
)از ش��ر و فقر و آفتي( به او رسد )از دين خدا( 
رو بگرداند. چنين كس در دنيا و آخرت زيانكار 
اس��ت و اين )نفاق و دورويي( زياني اس��ت كه 
بر همه كس آشكار است.«بنابراين مهم ترين 
درسي كه از فرهنگ عاشورا مي توانيم برداشت 
كنيم كه بين ارزش هاي ديني و دنيايي بايد از 
همه ارزش هاي ديني مان حفظات كنيم تا هم 

دنيا را داشته باشيم و هم آخرت را. 

 افزايش 25 درصدي
 نرخ شهريه سرويس مدارس 

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهر تهران، ميزان 
افزايش نرخ ش��هريه س��رويس مدارس براي سال 
تحصيلي جديد را اعالم كرد. عليرضا قنادان مديرعامل 
سازمان تاكسيراني شهر تهران در گفت وگو با فارس، 
درباره موضوع سرويس مدارس براي سال تحصيلي 
جديد، اظهار كرد: همان گونه كه در اخبار روزهاي 
اخير نيز به گوش مي رسد سناريوهاي مختلفي از 
س��وي آموزش و پرورش براي بازگش��ايي مدارس 
در س��ال تحصيلي آينده مطرح است كه متناسب 
با آن نحوه فعاليت س��رويس م��دارس نيز متفاوت 
خواهد بود. وي افزود: به طور كلي بر اساس مصوبات 
كارگروه م��اده 18 كه نماينده آم��وزش و پرورش، 
نماينده اوليا و مربيان و نماينده سازمان تاكسيراني 
در آن حضور دارند، تصميماتي در مورد سناريوهاي 
مختلف سرويس مدارس سال تحصيلي آينده گرفته 
شده اس��ت. مديرعامل س��ازمان تاكسيراني شهر 
تهران گفت: شوراي اسالمي ش��هر تهران افزايش 
نرخ پايه شهريه سرويس مدارس را نسبت به سال 
گذش��ته حداكثر 25 درصد مصوب كرده و تعيين 
دستورالعمل اجرايي آن را بر عهده كارگروه ماده 18 
شهر تهران گذاشته است. قنادان اعالم كرد: با توجه به 
شرايط خاص سال تحصيلي آينده و نيز مشكالتي كه 
در انتهاي سال تحصيلي گذشته با توجه به تعطيلي 
مدارس در محاسبات هزينه سرويس مدارس والدين 
بروز كرد، دستورالعمل تنظيم شده براي تعيين نرخ 
كرايه سرويس مدرسه سال آتي بسيار منعطف تنظيم 
شده و موضوعاتي مانند تعداد روزهاي سرويس دهي 
راننده، مسافت مدرسه تا منزل، نوع خودرو و منطقه 
محل سكونت بر اساس شرايط ترافيكي در نرخ كرايه 
تأثيرگذار است اما س��قف تغييرات مطابق مصوبه 

شوراي شهر همان 25 درصد خواهد بود.

اجراي »شهر دوستدار كودك« 
در 5  محله شهر تهران

الهام فخاري، عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي اسالمي ش��هر تهران از اجراي پايلوت طرح 
شهر دوس��تدار كودك در 5 محله شهر تهران خبر 
داد و گفت: مطالعات براي اينكه محالت بيشتري به 
طرح ملحق شوند، صورت پذيرفته است. فخاري در 
گفت وگو با تسنيم، درباره عملكرد ضعيف شهرداري 
تهران در اجراي مصوبه شهر دوستدار كودك، اظهار 
كرد: يكي از داليلي كه اقدام��ات صورت گرفته در 
اين زمينه به چش��م نيامده اين است كه الگوي اين 
طرح براي كليت ش��هرداري جا نيفتاده و مديري 
كه به يك الگو باور ندارد يا نسبت به آن آگاه نيست، 
نمي تواند الگويي را پياده كند. وي ادامه داد: الگو شامل 
موارد مختلفي مانند زيرس��اخت هاي شهرسازي، 
فرآيندهاي اجتماعي، اجتماعي تر كردن فضاهاي 
عمومي و برنامه هاي توانمندسازي است با اين حال 5 
محله به صورت پايلوت در حال پياده سازي و ارزيابي 
هستند و مطالعات براي اينكه محالت بيشتري به 
طرح ملحق شوند، صورت پذيرفته است. او تصريح 
كرد: ما هم اين نقد را داش��ته ايم كه در بيش از 300 
محله موجود در تهران، اج��راي طرح در 5 يا حتي 
20 محله نيز به چشم نمي آيد و نياز به اهتمام بيشتر 
و ي��ك حركت جمعي دارد. وي اظه��ار كرد: اصوال 
پياده سازي الگوها طي يك دهه انجام مي شود و به 
زمان زيادي نياز دارد. به عنوان مثال تبديل مدل شهر 
از خودرومحوري به پياده محوري و تغيير خيابان ها در 
يك بازه زماني طوالني مدت محقق مي شود. درباره 
طرحي مانند شهر دوس��تدار كودك نيز وضعيت 
همينطور اس��ت و در اين راستا بايد شرايط حركت 
كودك و نوجوان امن تر شود و شبكه اي از فعاليت هاي 
مختلف در زمينه بالندگي بدني، اخالقي و شناختي 
آنها فراهم ش��ود.  فخاري تصري��ح كرد: تحقق اين 
موارد به همكاري ساير نهادها و دستگاه نياز دارد و 
آنها همراهي چنداني در اين زمينه نداشته اند ولي با 
اين حال اينطور نيست كه بگوييم هيچ اقدامي براي 
اجراي اين طرح صورت نگرفته است و حتي در اين 
زمينه به دستاوردهاي دوره قبلي مديريت شهري 
هم اشاره مي كنم. به عنوان مثال ايجاد اتاق هاي مادر 
و كودك به  رغم اينكه ايراداتي داشت اما در راستاي 
اجراي طرح دوستدار كودك بوده و جزو آيتم هاي 

امتيازآور براي شهر تهران محسوب مي  شود. 

 پيشنهاد پخش نذورات 
در ميان كارتن خواب ها

سيد مالك حسيني، سرپرست س��ازمان خدمات 
اجتماعي شهرداري تهران در مورد پخش نذورات در 
ايام محرم در پاتوق هاي افراد كارتن خواب توضيحاتي 
را ارايه كرد. حسيني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
افزايش ارايه نذورات مردمي به معتادان در سطح شهر 
تهران طي روزهاي اخير گفت: برخي از شهروندان بنا 
به احساسات و باورهاي شخصي خود مايل هستند كه 
نذوراتشان را كه عمدتا در قالب غذاي گرم است شخصا 
به دست افراد نيازمند اعم از كارتون خواب و بي خانمان 
برسانند و نمي شود افراد را از انجام اين كار منع كرد؛ اما 
تجربه نشان داده كه ارايه نذورات و غذا بدون رعايت 
همه جوانب مي تواند مشكالتي را ايجاد كند. سرپرست 
سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي با بيان 
اينكه ميزان كمك ه��اي مردمي به خصوص اطعام 
به رغم وجود مشكالت اقتصادي براي افراد كارتون 
خواب و بي سرپناه بيشتر شده است، افزود: معموال 
وقتي افراد به صورت داوطلبانه اقدام به پخش نذورات 
خود مي كند ممكن است در توزيع، مديريت درستي 
انجام نشود و به همين دليل بعضا ديده مي شود در 
مناطقي در يك شب 4 الي 5 غذا به يك فرد تحويل 
داده مي شود و افراد ديگر در پاتوق هايي كه شناخته 
شده نيستند، گرسنه مي مانند. وي گفت: ما نمي توانيم 
افراد را منع كنيم؛ اما در مقام توصيه پيشنهاد مي شود 
ش��هروندان نذورات خود را به خيريه ها و موسسات 

غيردولتي فعال در اين حوزه ها بدهند.

معاون سازمان بنادر خبر داد

اعتراض ايران به توقيف سوخت صادراتي به ونزوئال
گروه راه و شهرسازي|

آنگونه كه معاون سازمان بنادر و دريانوردي 
اعالم كرده، ايران بابت توقيف كش�تي هاي 
حامل سوخت صادراتي به ونزوئال، به سازمان 
جهان�ي دريانوردي اعت�راض حقوقي كرده 

است. 
به گ�زارش »تع�ادل«، 23 مرداد ماه س�ال 
جاري روزنامه امريكايي وال استريت ژورنال 
گزارش داد  كه ني�روي دريايي امريكا چهار 
نفتكش ايراني را در آب هاي آزاد توقيف كرده 

و در حال انتقال آن به سمت امريكا است.
به نوشته اين روزنامه، چهار كشتي به نام هاي 
»لونا«، »پاندي«، »برينگ« و »بال« در آب هاي 
آزاد توقي�ف و به بن�در هيوس�تون منتقل 
ش�ده اند. طبق گزارش ها، اين نفتكش ها در 
ح�ال حركت به س�مت ونزوئ�ال بودند. يك 
مق�ام امريكايي  هم به وال اس�تريت ژورنال 
اعالم كرده بود كه كشتي هاي حامل محموله 
س�وخت ايران بدون اس�تفاده از زور نظامي 

توقيف شدند.

حجت سلطاني، سفير ايران در ونزوئال اما بالفاصله 
با انتشار توييتي خبر روزنامه وال استريت ژورنال 
درباره توقيف چهار كشتي حامل سوخت ايران را 
تكذيب كرد. او نوش��ت: ي��ك دروغ و جنگ رواني 
ديگر از دس��تگاه تبليغاتي امپرياليسم امريكا. نه 
كش��تي ها ايراني هس��تند و نه مالك يا پرچم آنها 
ارتباطي به ايران دارد. ترامپ تروريست نمي تواند 
حقارت و شكست خود در برابر ملت بزرگ ايران را 

با تبليغات دروغين جبران كند. 
چند روز پس از انتشار گزارش وال استريت ژورنال  
بيژن زنگنه، وزير نفت در واكنش به اين خبر گفت: 
نه كشتي و نه محموله ها متعلق به ايران نيست بلكه 
اين محموله ها شامل بنزين فروخته شده ايران به 
ونزوئال بوده است. امريكا به دنبال تهيه يك پيروزي 
براي خود است، نه كشتي و نه محموله ها متعلق به 
ايران نبوده است. اين محموله ها شامل بنزين ايران 
بوده كه به صورت فوب به ونزوئال فروخته شده بود، 
امريكا نه اموال جمهوري اسالمي ايران، بلكه اموال 
ونزوئال را توقيف كرده است. محمود واعظي، معاون 
رييس جمهور ايران نيز سخنان وزير نفت را تاييد 
كرد و گفت كه ايران محموله هاي 4 كشتي مورد 

نظر را به ونزوئال فروخته است.

   صادرات سوخت بايد انجام شود
ديروز اما جليل اسالمي، معاون امور دريايي سازمان 
بنادر و دريانوردي با اعالم اينكه ايران بابت توقيف 
كشتي هاي حامل سوخت صادراتي به ونزوئال، به 
سازمان جهاني دريانوردي اعتراض حقوقي كرده 
اس��ت، اظهار كرد: ص��ادرات فرآورده هاي نفتي و 
سوخت با توجه به سياست هاي دولت و نظام بايد 
انجام ش��ود و ما تالش مي كنيم در سازمان بنادر 
تحريم ها مانعي بر سر صادرات فرآورده هاي نفتي 

و ديگر كاالها نباشد. 
وي افزود: با هماهنگي هايي كه با اليه هاي مختلف 
حاكميتي در بخش ص��ادرات و حمل و نقل انجام 

شده، تالش مي كنيم تا مسير صادرات دريايي به 
صورت مس��تمر انجام ش��ود. معاون امور دريايي 
س��ازمان بنادر و دريانوردي يادآور شد: در بخش 
صادرات فرآورده ها، انجام ص��ادرات با هماهنگي 
ش��ركت ملي نفت، س��ازمان بنادر و دريانوردي و 
شركت هاي حمل سوخت انجام مي شود. سازمان 
بنادر هم موظف است تا فرآيندهاي حاكميتي آن 
شامل ايمني حمل و نقل و ايمني دريايي را كنترل 

كند تا مشكلي در اين خصوص پيش نيايد.
 اسالمي در گفت وگو با مهر تصريح كرد: همچنين 
موظفي��م تا جلوي توقف و بس��ته ش��دن مس��ير 
صادرات و تردد كشتي هاي حامل سوخت ونزوئال 

و ديگر كشورها را بگيريم.
 اين مقام مسوول در س��ازمان بنادر و دريانوردي 
در پاس��خ به پرسشي در خصوص شكايت ايران به 
س��ازمان جهاني دريانوردي )IMO( در خصوص 
توقيف كشتي هاي حامل سوخت ايران به ونزوئال 
اظه��ار كرد: م��ا در مقاطع مختل��ف و در اتفاقات 
گوناگون در قالب بيانيه ه��اي اعتراضي، اعتراض 
خود را به آيمو اعالم كرده ايم كه از كشتي هاي آزاد 

ايران جلوگيري مي شود. 
وي با تاكيد بر اينكه محموله هاي س��رقت ش��ده 
متعل��ق به ونزوئال اس��ت، ادام��ه داد: در خصوص 
توقيف كشتي هاي حامل س��وخت به ونزوئال نيز 
چندين بار با دبير كل سازمان جهاني دريانوردي 
صحبت و اعتراض خود را اعالم كرده ايم. اين براي 
اولين بار اس��ت كه آنها قول داده اند اين موضوع را 
پيگي��ري كنند.  به گفته اس��المي در حال حاضر 
محموله س��وخت صادراتي ايران به ونزوئال كه از 

س��وي امريكا توقيف شده بود در يكي از بنادر اين 
كشور تخليه شده است.

   جزييات توقيف فني 6  كشتي ايراني در چين
معاون دريايي سازمان بنادر و دريانوردي همچنين 
با تش��ريح داليل فن��ي توقيف 6 كش��تي ايراني 
در آب ه��اي چين، گفت: اي��ن توقيف داليل فني 
و اس��نادي دارد ك��ه از س��وي س��ازمان بن��ادر و 
كشتيراني پيگيري ش��د و به نظر مي رسد مشكل 
رفع شده است. به گزارش فارس، اسالمي در جمع 
خبرنگاران درباره توقيف فني 6 كش��تي ايراني در 
آب هاي چين اظهار داشت: اين توقيف هاي داليل 
مختلف دارد كه فني يا اسنادي است و آن موضوع 
توقيف هاي خاص و مدنظر ش��ما مطرح نيست. ما 
پيگير هستيم، اينها مش��كالتي درباره هماهنگي 
داشتند كه از طريق كشتيراني جمهوري اسالمي 
در حال پيگيري اس��ت، البته مش��كالتي درباره 
هماهنگي وجود دارد كه هم ما و هم كش��تيراني 
در حال پيگيري هس��تيم و فكر مي كنم مش��كل 

حل شده باشد. 
وي درباره توقيف كشتي ها در آب هاي بين المللي 
از سوي اس��تكبار جهاني و پيگيري هاي سازمان 
جهان��ي دريان��وردي گف��ت: س��ازمان جهان��ي 
دريانوردي س��ازمان مقررات و قانونگذار اس��ت، 
بنابراي��ن اگر كش��وري به اين مقررات براس��اس 
پروتكل ه��اي فني و مهندس��ي عم��ل كند، هيچ 
كشوري نمي تواند كشتي آن كشور را توقيف كند. 
اسالمي ادامه داد: بحث امريكا با ما بحث تحريم ها 
است، كه كشتيراني و كشتي هاي خاصي را تحريم 

كنند. بحث موارد تحريمي است و اين ابزار دست 
آنها براي اقدامات غيرقانوني شان است، اما تجربه 
نشان داده است در كشتي هايي كه به پرچم ايران 
مزين هستند و مش��خصات ايراني و شناسايي به 
روز دارن��د، امريكا هيچ اقدام��ي نمي تواند بكند و 
نمونه آن هم رفت و برگش��ت كشتي هاي نفتكش 
در مس��ير ونزوئال بود كه همه مقررات بين المللي 
دريان��وردي را رعايت كردن��د و امريكا هيچ كاري 

نتوانست انجام دهد. 

   جزييات قرارداد 10ساله هندي ها 
در  بندر چابهار

معاون دريايي س��ازمان بن��ادر و دريانوردي بيان 
كرد: قرارداد هندي ها فعاًل موقت اس��ت و سپس 
به قرارداد 10 ساله مي رسد. طرف هندي اقدامات 
زيادي انجام داده اس��ت كه براي اجرايي س��ازي 
قرارداد و پيشروي آن موثر است، ما با هند قرارداد 
10 ساله داريم. الزامات فعال سازي از سوي طرفين 
در حال انجام اس��ت و كار به خاطر تحريم ها كمي 
كند پيش مي رود. ط��رف مقابل اقداماتي را انجام 
مي ده��د و اميدواريم به زودي عملياتي ش��ود تا 

قرارداد 10 ساله منعقد شود.
وي افزود:  در حال حاضر در چابهار جريان دوسويه 
انتقال كاال مطرح است و اين ارزشمند است، مبادله 
دوطرفه كاال داري��م و با عملياتي ش��دن قرارداد 
10ساله، اتفاقات خوب و بهتر نيز خواهيم داشت. 
در حال حاضر كاالي هند از چابهار و افغانس��تان 
و كش��ورهاي مش��ترك المنافع CIS و بالعك��س 

منتقل مي شود.

رييس سازمان راهداري: مردم در تعطيالت پيش   رو به مسافرت نروند

اثر مستقيم سفرها بر افزايش شيوع كرونا
براس�اس آماره�اي رس�مي موج�ود رابط�ه 
مستقيم و معناداري بين سفرهاي بين شهري 
و بين اس�تاني مردم با ميزان ش�يوع ويروس 
كرونا در كشور وجود دارد و از همين رو، رييس 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از مردم 
درخواس�ت كرده اس�ت كه در ايام تعطيالت 

پيش رو به مسافرت نروند.
بر اساس اطالعات س�ازمان راهداري از تردد 
وس�ايل نقلي�ه مختل�ف در محوره�اي برون 
شهري، سرنوشت شيوع ويروس كرونا با ميزان 
سفرهاي مردم گره خورده و هر وقت مردم در 
خانه ماندن را فراموش كرده اند و براي چند روز 
به مسافرت رفته اند، به فاصله چند روز و چند 
هفته پس از آن آمارهاي ابتال به كرونا در كشور 
نيز رشد پيدا كرده است و جالب تر اينكه از نظر 
زماني، بسياري از پيك هاي تردد همين وسايل 
نقليه مختلف با پيك هاي شيوع ويروس كرونا 

دقيقا مطابقت دارد.
بر همين اساس هم ستاد ملي مقابله با كرونا در 
اطالعيه اي از مردم درخواس�ت كرد تا در اين 
ايام به مس�افرت نروند و باع�ث ابتالي خود و 

ديگران به ويروس كرونا نشوند.

عبدالهاشم حسن نيا، رييس سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي در اين باره به ايس��نا گفت: س��ازمان 
راه��داري و مركز مديريت راه هاي كش��ور آمارهاي 
خود را به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه از تردد انواع 
وسايل نقليه مختلف در محورهاي مواصالتي اصلي و 
فرعي را استحصال و منتشر مي كند و همواره در طول 
ساليان اين آمارها براي تصميم گيري در حوزه هاي 

مختلف مورد استفاده مسووالن قرار مي گيرد.
وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينك��ه با توجه به 
پيش بيني هاي ص��ورت گرفته كه حاك��ي از تردد 
حدود دو ميليون دستگاه وس��يله نقليه مختلف در 
جاده هاي كش��ور طي تعطيالت چهار روزه پيش رو 
است، آيا تصميمي براي ممنوعيت تردد و جلوگيري 
از س��فرهاي مردم اتخاذ شده اس��ت؟ گفت: ما تنها 

مسوول بررس��ي آمارها و ثبت و ضبط آنها هستيم 
و تصميم گيري در اين زمينه در حوزه وظايف ديگر 
مسووالن ذي صالح است. رييس سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي ادامه داد: داده هاي اطالعاتي و 
تردد ش��مارها، با افزايش شيوع ويروس كرونا رابطه 
مستقيمي دارد و مشخصا تاثير بسزايي روي يكديگر 
دارند و به همين دليل كه در همه آمارهاي اخذ شده 
هر گاه تردد مردم از جاده هاي كشور افزايش مي يابد، 
ش��يوع ويروس كرونا نيز بيشتر مي ش��ود، از مردم 
مي خواهيم در تعطيالت پيش رو از انجام س��فرهاي 
غيرضرور خودداري كنند و ب��ا رعايت پروتكل هاي 
اعالم شده به بهبود آمار ابتال  در كشور كمك كنند.

   استان هاي مسافرپذير در فهرست قرمز 
در هفته ها و ماه هاي گذشته هر استاني كه سفرها و 
مسافران بيش��تري به خود ديده در فهرست هشدار 
و حتي قرمز وي��روس كرونا قرار گرفته اس��ت و در 
اين مي��ان مي توان به دو اس��تان مازندران و گيالن 
اش��اره كرد كه در همين ايام به فهرس��ت قرمزهاي 

كرونا پيوستند. آمارهاي تردد وسايل نقليه مختلف 
و س��فرهاي ج��اده اي م��ردم در ماه هاي گذش��ته 
نشان مي دهد كه هر اس��تاني بيشترين مسافران و 
خودروهاي مهمان را به خود ديده است به تدريج در 
فهرست هشدار و نهايتا در وضعيت قرمز از نظر ابتال 

به ويروس كرونا قرار گرفته است.
اين اتفاق به ويژه از نيمه دوم خردادماه امس��ال كه 
ترددها به بيش از دو ميليون خودرو در ايام تعطيل و 
بيشتر از آن رسيد، نمود بيشتري پيدا كرد و در تير ماه 
و مرداد ماه شاهد بوديم كه تعداد استان هاي كشور 
كه ش��يوع ويروس كرونا در آنها به وضعيت هشدار و 
قرمز رسيد به تدريج به 26 اس��تان افزايش يافت و 
در اين ميان نام اس��تان هايي كه با بيش��ترين حجم 
انباش��ت خودرو به ويژه در ايام تعطيل مواجه بودند 

هم به چشم مي خورد. 
اس��تان مازندران در 22 تير ماه و اس��تان گيالن در 
1۹ مرداد ماه وضعيت قرمز پيدا كردند و استان هاي 
خراسان رضوي، قم، قزوين، البرز، آذربايجان شرقي، 
فارس و... هم در هر دو فهرست قرمز و هشدار در اين 

ماه ها مشاهده ش��دند. بر اساس برآوردهاي صورت 
گرفته مركز مديريت راه ها در تعطيالت نيمه مرداد 
ماه ح��دود 1.۹ ميليون تردد در جاده هاي كش��ور 
صورت گرفت كه نسبت به ميانگين ماهانه افزايش 
هفت درصدي داشت و در تعطيالت پيش رو نيز اين 
برآوردهاي ع��دد دو ميليوني را براي تردد وس��ايل 
نقليه مختلف نشان مي دهد و در اين ميان استان هاي 
مازندران با80 هزار وسيله نقليه، اصفهان با 54 هزار 
وسيله نقليه، خراسان رضوي با 26 هزار وسيله نقليه 
و آذربايجان شرقي با 26 هزار وسيله نقليه بيشترين 

انباشت خودرو را شاهد خواهند بود.
اين آمارها دقيقا ب��ا رفت و آمد خودروها در ماه هاي 
گذشته به ويژه روزهاي پيك سفر مطابقت مي كند 
و اگر اين اتفاق بيفتد، مش��خص نيست بايد منتظر 
چه ميزان افزايش آمارهاي ابتال  به كوويد 1۹ در اين 
استان ها باشيم و اين سوال مطرح مي شود كه بازهم 
جاده هاي مواصالتي كشور با ترافيك سنگين به ويژه 
در محورهاي شمالي كش��ور مواجه شده و مسدود 
مي شوند يا آنكه مردم در خانه هاي خود مي مانند و 
با عمل به توصيه هاي بهداشتي صورت گرفته شاهد 

كاهش آمارهاي ابتال در كشور خواهيم بود.
با در نظر گرفتن اين آمارها در كنار آمار تردد وسايل 
نقليه مختلف در محورهاي مواصالتي و رابطه معنادار 
آن با گسترش ش��يوع ويروس كرونا در كشور، بهتر 
مي توان دريافت كه چرا مسووالن در روزهاي گذشته 
تا اين حد بر سفر نكردن مردم به ويژه به استان هاي 
ش��مالي تاكيد مي كنند. در همين راس��تا، مهدي 
س��عادتي، رييس مجمع نمايندگان مازندران  چند 
روز پيش، خواستار ورود س��تاد ملي مقابله با كرونا 
براي ممانعت از سفر حجمي مسافران به اين استان 
در تعطيالت هفته پيش رو شد و سعيد نمكي، وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي نيز در اين باره 
گفت: خواهش��م از مردم اين است كه عادي انگاري 
نكنند، باروبنديل س��فر نبندند و در اي��ام محرم به 
گونه اي عزاداري كنند كه هم محرمي باشكوه داشته 
باشيم و هم هيچ عزادار امام حسين تب دار از مجلسي 

خارج نشود.



6 اخبار

ادامه از صفحه اول

 تاييد هويت دومرحله اي 
چه فايده اي دارد

كارشناسان اينترنت بارها توصيه كردند كه بهترين راه 
براي باال بردن امنيت حساب كاربريتان در حساب هاي 
مختلف اعم از ايميل و شبكه هاي اجتماعي فعال كردن 
تاييد هويت دومرحله اي است. به گزارش ايسنا، هكرها 
براي دس��تيابي به رايانه ها و حس��اب هاي آنالين از 
روش هاي مختلفي استفاده مي كنند. اگر براي بخش 
پسورد از يك عبارت استفاده شود احتمال موفقيت 
كاهش مي يابد. در عوض استفاده از كلمات و نمادهاي 
خاص، حروف بزرگ و عبارت هاي طوالني مي تواند 
مناسب باشد. فعال كردن تأييد هويت دومرحله اي 
يكي از روش هاي جلوگيري از حمله سايبري است 
كه مي تواند يك اليه اضافي براي محافظت از حساب 
را اضافه كند. در اين راستا علي اصغر زارعي، كارشناس 
ارشد مديريت سيس��تم هاي اطالعاتي، اظهار كرد: 
يكي از بهترين راه ها براي حفظ امنيت، فعال كردن 
قابليت تاييد هويت دومرحله اي در برنامه هايي مثل 
اينستاگرام، توييتر، فيس بوك، واتس آپ، تلگرام است و 
يكي از راه ها براي فعال كردن تاييد هويت دو مرحله اي 
استفاده از برنامه هاي Authenticator است. روش 
ديگر براي تاييد هويت دو مرحله اي از طريق پيامك 
است كه خيلي از كاربران از اين روش استفاده مي كنند. 
وي درباره استفاده از كد آنالين از طريق اپليكيشن 
Authenticator اظهار كرد: يك نكته بسيار مهم 
كه خيلي از كاربران آن را رعايت نمي كنند و هنگام 
ورود به حساب كاربري شان با مشكل روبرو مي شوند، 
 Reset زماني است كه مي خواهند گوشي ش��ان را
Factory يا تعويض كنند يا برنامه مورد نظر را حذف 

و دوباره نصب كنند. 

جستاري در باب مديريت 
سرمايه در بورس

اكثر معامله گران اما فقط به بخش اول توجه مي كنند، 
درحالي كه اين س��ه مورد در كن��ار هم اركان اصلي 
موفقيت در بازار سرمايه را تشكيل مي دهند. بيشتر 
معامله گران به ويژه معامله گران تازه كار تصور مي كنند 
اگر در تحليل بازار درست عمل كنند و چنانچه آينده 
بازارها را پيش بيني كنند، ثروتمند مي شوند و قادرند 
تا سهم باالتري از سود رد بازار سرمايه را كسب كنند. 
در صورتي كه واقعيت جريان سيال بازار سرمايه در 
كشورمان اينطور نيس��ت. كليد موفقيت در بورس 
و كسب ثروت نه در پيشگوئي و اسطرالب، بلكه در 
آمادگي براي درك هرگونه تغيي��ر و تحول در بازار 
سرمايه اس��ت. به تجربه ثابت شده است كه اولين و 
مهم ترين درسي كه يك معامله گر بايد ياد بگيرد بحث 

بسيار حياتي مديريت سرمايه است.
بازيگران باراز سرمايه بايد بدانند، معامله گري در 
بازارهاي مالي مانند بورس تهران يعني دست و 
پنجه نرم كردن با احتماالت. به عبارت روشنتر 
فعاليت در اتمس��فري كه در آن هيچ قطعيتي 
وجود ندارد و بازار ممكن اس��ت حتي برخالف 
انتظ��ار بهترين تحليلگران رفتار كن��د. در واقع 
مديريت س��رمايه به ما مي گوي��د كه در معامله 
بعدي چه مقدار از سرمايه بايستي ريسك شود. 
هدف اصلي مديريت سرمايه، افزايش سرمايه با 
به حداقل رساندن ضررها در معامالت اشتباه و 
افزايش ميزان سود، در معامالت سودده است. در 
واقع اجراي مديريت سرمايه دو دستاورد اساسي 
را براي ما به همراه دارد: نخس��ت بقاي سرمايه 
و مرحله بعد س��ودآوري اما چگونه؟ بايد ضررها 
را محدود كنيم و اجازه دهيم كه س��ودهايمان 
رشد كنند. حجم معامالت را استاندارد و معقول 
انتخاب كنيم. هنگام ورود به معامالت نسبت سود 
به ضرر را رعايت كنيم. حد ضرر روزانه، هفتگي 
و ماهانه را براي خود مشخص كنيم. براي پياده 
كردن عملي اين موارد بايد يك سيستم مديريت 
سرمايه در كنار سيستم معامالتي خود طراحي 
كنيد. يك سيستم مديريت سرمايه بايد استراتژي 
ورود به معامله و استراتژي خروج را داشته باشد و 
تعيين حدسود و حدضرر اوليه و حجم معامالت 
در آن گنجانده ش��ده باش��د. همچنين رعايت 
نسبت سود به ضرر و داشتن استراتژي جابه جايي 

حد ضرر نيز از موارد مهم محسوب مي شود.

دنياي فناوري

كاهش ۲۰ درصدي فروش 
موبايل در سه ماهه دوم ۲۰۲۰

به دليل شيوع ويروس كرونا بازار جهاني با روندي 
نزولي روبه رو ش��ده و در س��ه ماه��ه دوم ۲۰۲۰ 
ميالدي ف��روش موبايل بيش از ۲۰ درصد كاهش 
يافته اس��ت. به گزارش مهر به نقل از گيزموچاينا، 
موسسه تحقيقات بازار گارتنر گزارش بازار تلفن هاي 
هوشمند در س��ه ماهه دوم ۲۰۲۰ را منتشر كرد 
اطالعات موجود در اين گزارش نشان مي دهد در 
اين بازه از سال جاري ميالدي فروش موبايل ۲۰.۴ 
درصد كاهش يافته و در كل ۲۹۵ ميليون دستگاه 
موبايل بارگيري شده است. طبق گزارش سامسونگ 
با بارگيري ۵۴ ميليون و ۷۵۹ هزار موبايل در اين 
بازه، ۱۸.۶ درصد از س��هم بازار را در اختيار دارد و 
برترين فروشنده موبايل در جهان به حساب مي آيد. 
هرچند سامس��ونگ همچنان برترين فروش��نده 
موبايل در جهان اس��ت، اما تعداد دس��تگاه هاي 
فروخته شده آن ۲۷.۱ درصد كمتر از همين بازه در 
سال گذشته است. از سوي ديگر هواوي در سه ماهه 
دوم ۲۰۲۰ ميالدي حدود ۵۴.۱۲ ميليون دستگاه 
بارگيري كرد و ۱۸.۴ درصد از بازار جهاني موبايل 
را به خود اختصاص داد. اين در حالي است كه آمار 
محموله هاي موبايل هواوي نسبت به سال گذشته 
در همين بازه زماني ۶.۸ درصد كاهش يافته است. 
در رده سوم اين فهرس��ت اپل قرار دارد كه در سه 
ماهه دوم ۲۰۲۰ ميالدي ۳۸.۳۸۶ ميليون موبايل 
فروخته است. ميزان فروش اين شركت نسبت به 
سال گذشته تقريبًا يكس��ان بوده است. سهم اين 
ش��ركت از بازار موبايل جهان ۱۳ درصد است كه 
نسبت به سال گذشته فقط ۰.۴ درصد كاهش يافته 
است. در رده چهارم شركت شيائومي قرار دارد كه در 
اين بازه ۲۶.۰۹۲۵ ميليون دستگاه موبايل بارگيري 
شده و سهم آن از بازار جهاني ۸.۹ درصد است. در 
مقايسه ساالنه سهم شيائومي از بازار جهاني حدود 
۲۱.۵ درصد نس��بت به سال گذشته كاهش يافته 
است. در مكان پنجم شركت چيني اوپو قرار دارد 
كه تخمين زده مي شود در س��ه ماهه دوم ۲۰۲۰ 
ميالدي ۲۳.۶۱ ميليون موبايل فروخته و سهم 
آن از بازار جهاني ۸ درصد است. سهم اين شركت 
از بازار جهاني نسبت به سال گذشته ۱۵.۹ درصد 
كاهش يافته است. به نوشته گارتنر به دليل شيوع 
ويروس كرونا ميزان بارگيري محموله هاي موبايل 
در سراسر جهان كاهش يافته و اين روند همچنان 
ادامه دارد. در تحقيق اش��اره شده دليل كاهش 
بارگيري محموله هاي موبايل كاهش در دو بازار 
مهم اين دس��تگاه است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ 
فروش موبايل در چين ۷ درصد كاهش يافت و از 
سوي ديگر فروش موبايل در هند نيز ۴۶ درصد 

كمتر شده است.

تبديل انواع صوت به متن
 با نرم افزار ورد

مايكروسافت نرم افزار »ورد« را به امكانات متنوعي 
تجهيز كرده تا بتوان با استفاده از اين نرم افزار انواع 
فايل هاي صوتي را ب��ه متن تبديل كرد. به گزارش 
مه��ر به نقل از انگجت، خدم��ات تبديل فايل هاي 
صوتي به متن نرم افزار ورد روز گذشته توسعه يافت 
تا بتوان فايل هاي صوتي تحت وب را هم از اين طريق 
دريافت كرد و ب��ه متن تبديل كرد. از اين طريق به 
سادگي مي توان مكالمات روزمره، فايل هاي صوتي 
سخنراني و غيره را به متن پياده شده تبديل كرد. 
 dictate براي اس��تفاده از اين خدمات بايد گزينه
انتخاب شود و سپس گزينه transcribe در نهايت 
آپلود فايل صوتي برگزيده شود تا فايل صوتي دريافت 
و پياده سازي متن آن در يك صفحه جديد ورد آغاز 
شده و به اتمام برس��د. استخراج متن تنها محدود 
به فايل هاي صوتي نيس��ت و اين كار با استفاده از 
فايل هاي ويدئويي نيز قابل انجام است. كاربراني كه 
از اين خدمات استفاده كرده اند آن را تا حد زيادي 
دقيق توصيف مي كنند و مي گويند نرم افزار ورد با 
دقت بااليي كلمات را يافته و پياده سازي مي كند. 
البته هر چقدر دقت گوينده در زمان اظهارنظر بيشتر 
باشد و كلمات را فصيح تر بيان كند، دقت نرم افزار ورد 
در پياده سازي كلمات و جمالت نيز بيشتر مي شود. 
همچنين بايد توجه داشت هر چقدر فايل صوتي با 
كيفيت باالتري ضبط شده باشد، دقت متن پياده 
شده نيز افزايش مي يابد. اين خدمات به خصوص 

براي استفاده خبرنگاران و گزارشگران مفيد است.

هند پشت هواوي را خالي كرد
طبق گزارش��ي جديد دولت هند به مديران ارش��د 
ش��ركت هاي مخابراتي اعالم كرده تا اتكاي خود به 
تجهيزات شركت هواوي را كم كنند. به گزارش مهر 
به نقل از تلگراف، هند بدون سروصدا مشغول حذف 
تجهيزات هواوي از شبكه هاي مخابراتي خود است. 
اين در حالي است كه تنش ميان دو كشور پر جمعيت 
جهان هر روز بيشتر مي ش��ود. مقامات هندوستان 
از مديران ارش��د ش��ركت هاي اجراي��ي مخابراتي 
خواسته اند تا اتكا خود به كيت هاي توليدشده توسط 
اين شركت چيني را بكاهند. اما آنها از ممنوعيت كامل 
تجهيزات هواوي خودداري كرده اند تا آتش اختالفات 
با چين گسترده تر نشود. فايننشال تايمز در گزارشي به 
نقل از مديران ارشد شركت هاي مخابراتي هند نوشته 
است مقامات دولتي اشاره كرده اند بايد مرحله حذف 
تجهيزات هواوي از ش��بكه هاي ارتباطي آغاز شود. 
اين درحالي است كه هيچ نشاني از ابالغ يك بيانيه 
رسمي از سوي دولت هند در اين باره وجود ندارد. اين 
شركت چيني كه اكنون با تحريم هاي امريكا دست و 
پنجه نرم مي كند به طور مداوم كسب وكار خود را در 
هند گسترش داده زيرا در اين كشور استفاده از موبايل 
و تقاضا براي پهناي باند اينترنت در حال گسترش 
است. البته پيش از اين نيز انگليس تحت فشار امريكا از 
اپراتورهاي مخابراتي خود خواست تا ۲۰۲۷ ميالدي 

هواوي را از شبكه هاي اينترنت ۵G  حذف كنند.
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نمايندگان مجلس درباره طرح »صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي« به اجماع نظر نرسيده  اند

جنجالبرسرساماندهيپيامرسانها
ط��رح صيانت از حق��وق كارب��ران در فض��اي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي كه به تازگي در مجلس 
اعالم وصول شده، با واكنش هاي مختلفي همراه شده است. 
اين طرح در سال ۹۷ نيز در دستور كار كميسيون فرهنگي 
مجلس دهم قرار داشت و هم اكنون از سوي نصراهلل پژمانفر، 
رييس كميس��يون اصل ۹۰ به مجلس ارايه شده است. او 
معتقد است با تصويب اين طرح قيمت اينترنت به يك دهم 
قيمت فعلي كاهش مي يابد. اين درحالي است كه منتقدان 
اين طرح معتقدند ش��بكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها 
محل ارتباط و ابزار كار مردم هس��تند و مسدودس��ازي  
شبكه هاي اجتماعي راهكاري سازنده  يا دست كم بهترين 
راه حل نيست. از طرفي نقض حريم خصوصي كاربران در 
فضاي مجازي حرام شرعي است، لذا بخشي از طرح كه به 
احراز هويت كاربران ارتباط دارد در تضاد با آزادي و حريم 
خصوصي ش��هروندان قرار دارد، در عين حال كه با اصول 

قانون اساسي نيز در تضاد آشكار است.
طرح صيانت از فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي در قالب ۲۰ ماده به مجلس ارايه شده و به امضاي 
۴۰ نفر از نمايندگان رسيده است. توسعه فناوري هاي نوين 
اطالعاتي و ارتباطي و به خصوص پيام رسان ها و وجود خأل 
قانوني در اين حوزه و نيز لزوم حمايت از توليدات داخلي 
و صيانت از حقوق كاربراني كه در معرض آس��يب و نقض 
ش��ديد قرار دارند، از جمله داليل توجيهي ارايه اين طرح 
عنوان شده است. يكي از بخش هاي اين طرح به موضوع 
فعاليت پيام رسان ها در ايران اشاره دارد. به اين ترتيب كه 
عرضه و ارايه خدمات پيام رسان هاي داخلي و خارجي در 
كشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعايت قوانين كشور 
است. مقرر شده كه پيام رسان داخلي بايد متعلق به شخص 
حقوقي غيردولتي باشد و شركت آن در ايران به ثبت برسد 
و نيز حداقل ۵۱ درصد سهام آن ايراني باشد و فعاليت آن 
در چارچوب قوانين و مقررات جمهوري اس��المي ايران 
باشد. از سوي ديگر تاييد فعاليت پيام رسان هاي خارجي 
اثرگذار در كشور مستلزم تعيين شركتي ايراني به عنوان 
نماينده قانوني و پذيرش تعهدات الزم حس��ب آيين نامه 
تنظيمي اس��ت كه پس از تصويب اين قانون به تصويب 
هيات ساماندهي و نظارت خواهد رسيد. به اين ترتيب اين 
هيات موظف به نظارت بر پيام رسان هاي داخلي و خارجي 
و تصميم گيري درباره فعاليت آنها بر اساس مصوبات شوراي 
عالي فضاي مجازي اس��ت. در پيام رسان هاي اجتماعي 
هرگونه ارايه خدمت به اش��خاص كمتر از ۱۸ سال منوط 
به اجازه ولي قانوني آنها شده است و پيام رسان ها موظف 
هس��تند در چارچوب سند صيانت از كودك و نوجوان در 
فضاي مجازي، قابلي��ت نظارت والدين و امكان رده بندي 
و پااليش محتوا متناس��ب با كودك و نوج��وان را فراهم 
آورن��د. در اين طرح همچني��ن صدور مج��وز واردات و 
فعال سازي گوشي موبايل با تشخيص هيات ساماندهي و 
نظارت و منوط به نصب پيام رسان هاي موثر داخلي روي 
گوشي هاي وارداتي خواهد بود. بهره برداري از سامانه هاي 
نرم افزارهاي خارجي براي ايجاد و توس��عه توانمندي ها و 
خدمات پيام رسان داخلي نيز در صورتي امكان پذير است 
كه به تشخيص اين هيات برسد و با حاكميت و امنيت ملي 
منافات نداشته باش��د. همچنين در اين طرح به موضوع 
مرزباني ديجيتال و دفاع سايبري از كشور و جلوگيري از 

بهره برداري غيرمجاز از داده ه��اي مجازي در درگاه هاي 
ورود و خروج پهناي باند كشور اشاره شده كه اين مرزباني با 
محوريت ستاد كل نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت. 
در همين حال گفته شده كه قيمت پهناي باند داخلي بايد 
حداكثر يك سوم قيمت پهناي باند بين الملل باشد. از سوي 
ديگر در يكي از بندهاي مواد اين طرح، استفاده و عرضه رمز 
ارز توسط پيام رسان هاي خارجي در داخل كشور ممنوع 
شده و وزارت ارتباطات مكلف مي شود كه بالفاصله نسبت 

به محدودسازي موقت آن پيام رسان خارجي اقدام كند.

   بدترين نوع امنيت را در فضاي  مجازي داريم
رييس كميس��يون اصل ۹۰ مجلس ش��وراي اسالمي 
ادامه داد: امنيتي ك��ه اينترنت براي ما دارد بدترين نوع 
امنيت اس��ت. هم از نظ��ر امنيت عموم��ي و هم از نظر 
امنيت ش��خصي؛ امنيت عمومي ما در فضاي مجازي 
در خطر است و به دليل اينكه سطح دسترسي كاربران 
در فضاي مجازي با هم مس��اوي است، كودكان در اين 
فضا بيشترين آسيب را مي بينند و خانواده ها نگران اين 
موضوع هستند. از لحاظ امنيت شخصي هم حجم قابل 
توجهي از پرونده هايي كه در پليس فتا تشكيل مي شود 
و مربوط به نقض حريم ش��خصي افراد اس��ت، گواه اين 
موضوع اس��ت. پژمانفر گفت: به عنوان كسي كه ۸ سال 
است روي اين موضوعات كار كرده و هم در شوراي عالي 
فضاي مجازي و كميته هاي مربوط به آن حضور داشته 
و اين طرح را به صورت علمي دنبال كرده، اعالم مي كنم 
كه اگر اين طرح قانوني شود، قيمت اينترنت تنزل پيدا 
مي كند و امنيت فضاي مجازي باال مي رود. وي با اشاره 
به دغدغه هاي اقتصادي اينترنت، ادامه داد: ادعا مي كنم 
كه درصورت تصويب اين طرح، قيمت تمام شده اينترنت 
براي مردم به يك دهم قيمت فعلي مي رسد و اينترنت 
با باالترين كيفيت ارايه مي ش��ود. امروز كه از اينترنت 
بين الملل استفاده مي كنيم سرورهاي ما در كانادا مستقر 
هستند و در صورت تصويب اين طرح، وزارت ارتباطات 
بايد زمينه اي فراهم كند كه اين سرورها در داخل كشور 

باشد و خدمات ارايه دهند.

    طرح صيانت از فضاي مجازي 
در امتداد شبكه ملي اطالعات

رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس ش��وراي اسالمي در 
پاسخ به اين س��وال كه اين طرح چه تفاوت هايي با طرح 
شبكه ملي اطالعات دارد؟ گفت: مواردي كه در اين طرح 
آمده، تكاليفي هستند كه در شبكه ملي اطالعات به وزارت 
ارتباطات الزام شده اما متاسفانه اجرا نشده است. به همين 
دليل ما براي اجراي آن در حال تصويب قانون هستيم. با 
تصويب اين قانون، جلوي فساد و ناامني در فضاي مجازي 
را مي گيريم و اجازه نمي دهيم برخي دست در جيب مردم 
كنند. وي با اش��اره به اينكه گفته شده با قانوني شدن اين 
طرح، ما قصدمان مسدودس��ازي ش��بكه هاي اجتماعي 
و پلتفرم ها در فضاي مجازي اس��ت، گفت: اصاًل اين طور 
نيست. همه شبكه هاي اجتماعي كه در ايران كار مي كنند، 
اگر تحت قوانين جمهوري اسالمي ايران به ارايه خدمات 
بپردازند، ما از آنها حمايت مي كنيم. س��وال اين است كه 
اگر يك پلتفرمي خدماتش را در قالب مقررات كش��ور ما 
مطرح نكرد و هر كاري كه دلش مي خواس��ت را در كشور 
انجام داد، بايد آزاد باشد؟ پژمانفر درباره يكي از بخش هاي 
طرح صيان��ت از فضاي مجازي كه مديري��ت اينترنت را 
در درگاه ورودي كش��ور )گي��ت وي( از وزارت ارتباطات 
گرفته و به نيروهاي مس��لح واگذار مي كند، توضيح داد: 
در مورد اين موضوع مثالي از وزارت راه مي زنم. هم اكنون 
مسووليت فرودگاه هاي كشور با وزارت راه است اما نيروي 
انتظامي وظيفه كنترل گذرنامه ها را برعهده دارد. آيا اين 
به معناي تداخل است؟ و ما مي گوييم كه فرودگاه دست 
پليس است؟ خير، مي گوييم فرودگاه در اختيار وزارت راه 
است و هر كس وظايف خودش را انجام مي دهد. در تمام 
دنيا، گيت وي دست نيروهاي نظامي است. كنترل داده و 
درگاه هاي ورود و خروج اطالعات هر كش��وري كاماًل در 
اختيار نيروهاي نظامي است؛ اين مدل در كشورهايي مانند 
امريكا، آلمان و فرانسه هم پياده سازي شده است. كساني كه 
به اين موضوع اعتراض مي كنند به مدلي كه در دنيا وجود 
دارد اشاره نمي كنند. مثل اين است كه اعتراض كنيم چرا 
مرزهاي زميني دست نيروهاي نظامي است؟ مسلم است 

كه بايد مرزها در اختيار نيروهاي نظامي باش��د؛ حال چه 
فرقي بين مرزهاي زميني و مرزهاي مجازي وجود دارد؟ 
اين نماينده مجلس ادامه داد: نسبت به بند بند اين طرح 
دفاع دارم و حاضر به مناظره با كساني هستم كه در مورد 
آن نقد دارند؛ حتي اگر كساني نقطه نظري در اين خصوص 
دارند كه منطقي باشد قابل پذيرش است؛ اما موضوع اين 
است كه برخي از اينكه ما مي خواهيم جلوي فساد در فضاي 
مجازي را بگيريم نگرانند و به همين دليل فضاي رسانه اي 
را دچار ابهام مي كنند. اين طرح با كار كارشناسي توسط 
صاحبنظران، مركز پژوهش هاي مجلس و دستگاه هاي 
مختلف تهيه و تدوين شده و قرار است به عنوان قانون در 
امتداد مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص 
س��اماندهي پيام رس��ان هاي اجتماعي و نيز شبكه ملي 
اطالعات، اين موضوعات را به صورت قانوني پيگيري كند.

     مخالفان  چه   مي گويند
اظهارات پژمانفر در حالي است كه عالوه بر كاربران فضاي 
مجازي و كارشناسان، برخي از نمايندگان مجلس هم 
مخالفت خود را با اين طرح ابزار كرده  اند كه البته بيشتر 
اين مخالفت ها در ش��بكه اجتماعي توييتر عنوان شده 
است. محمد رشيدي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس 
ضمن  مخالفت با اين طرح در صفحه رسمي  توييتر خود 
نوشت: »ش��بكه ملي اطالعات  بايد به هم افزايي ملي و 
توسعه فضاي مجازي كمك كند، تا با استفاده صحيح از 
اين ظرفيت به رونق كس��ب و كار و ترويج فرهنگ غني 
ايراني اس��المي بينجامد. به نظ��رم فيلترينگ در تضاد 
با اين هدف اس��ت.« همچنين مجتبي توانگر، نماينده 
مردم تهران در مجلس ضمن اعالم مخالفت خود با طرح 
مجلس براي ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي، احراز 
هويت كاربران را در تضاد با حريم خصوصي شهروندان 
دانست و گفته بود:  » به عنوان نماينده مردم، ضمن تاكيد 
بر گسترش اقتصاد ديجيتال، توسعه شبكه ملي اطالعات 
و گسترش توان حاكميتي جمهوري اسالمي در فضاي 
مجازي، با طرح ارايه ش��ده در مجلس مخالفم. مس��اله 
مجلس اقتصاد است و دنبال اقتصادي ديجيتال است. 
امروز شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها محل ارتباط و 
ابزار كار مردم هستند و به خصوص كسب و كارهاي خرد و 
معاش افراد زيادي به اين فضا وابسته است، مسدودسازي  
شبكه هاي اجتماعي راهكاري سازنده  يا دست كم بهترين 
راه حل نيس��ت، تعامل و پاس��خگو كردن پلتفرم هاي 
خارجي دستوركار درست تري است. طبق فتواي روشن 
مقام معظم رهبري مورخ ۲۰ فروردين ۹۸ نقض حريم 
خصوصي كاربران در فضاي مجازي حرام شرعي است، 
لذا بخش��ي از طرح كه به احراز هوي��ت كاربران ارتباط 
دارد در تضاد با آزادي و حريم خصوصي شهروندان قرار 
دارد، در عين حال كه با اصول قانون اساسي نيز در تضاد 
آشكار است. توسعه شبكه ملي اطالعات  نيازمند اتخاذ 
تدابير سازنده و تشويقي براي جلب مشاركت شهروندان 
و به خصوص افزايش تولي��دات محتوايي و برنامه هاي 
كاربردي بوميست و تصميماتي كه ملت را به توسعه اين 
شبكه بدبين كند بالطبع مضر است.  همچنين بي توجهي 
وزير ارتباطات  و دس��تگاه فرهنگي در اين زمينه حتما 

پيگيري مي شود.«

هيچ سهامداري تنها نيست! تبديل ميدان رسانه اي به ميدان امنيتي
ش��ركت ارتباط��ات س��يار يك��ي از بزرگ تري��ن 
شركت هاي خدماتي پذيرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران اس��ت. اين ش��ركت همچنين يكي از 
بيشترين درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات را در بين 

شركت هاي بورسي دارد. 
عملكرد همراه اول در چهار ماهه نخست حكايت از 
رش��د قابل توجه درآمد ها دارد. بر اين اساس همراه 
در چهار ماهه نخس��ت سال جاري درآمدي معادل 
۶۹۷۰ ميليارد تومان شناسايي كرده كه اين رقم در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۲۷ درصدي 
مواجه شده اس��ت. بهبود وضعيت درآمدي شركت 
منحصر ب��ه يك مدت محدود نبوده و به گونه اي كه 
در هر يك از اين ماه ها به صورت متوسط همراه اول 
افزايش درآمد بين ۲۵ تا ۳۰ درصدي را تجربه كرده 
است. رشد درآمدهاي همراه زماني اهميت مي يابد 
كه بدانيم اين شركت در سال ۹۹ هيچ گونه افزايش 
تعرفه اي دريافت نكرده و اين رش��د درآمد صرفا از 

محل افزايش خدمات به مشتريان بوده است.
نكته حائ��ز اهميت ديگر در اين زمين��ه، روند رو به 
رش��د جمع درآمدها از ابتداي سال تا تيرماه است. 
براس��اس آمارهاي منتشرش��ده جمع درآمدهاي 
شركت در فروردين ماه حدود ۱۶۰۰ ميليارد تومان 
بوده اين در حالي است كه اين رقم در تيرماه با طي 
يك روند صعودي پايدار به رقم ۱۸۴۰ ميليارد تومان 
رسيده است. با تداوم اين روند، رسيدن درآمدهاي 
همراه به ۲۲ هزار ميليارد تومان در ۱۲ ماهه س��ال 
۹۹ دور از انتظار نيست. اين در حالي است كه جمع 
درآمدهاي شركت در سال ۹۸ حدود ۱۷.۳ ميليارد 

تومان بوده است.
 بررس��ي منابع درآمدي شركت ارتباطات سيار نيز 
حكايت از آن دارد كه بيش از۵۰ درصد از درآمدهاي 
ش��ركت از محل درآمد كاركرد مشتركين اعتباري 

بوده است. رشد درآمدهاي شركت در ماه هاي اخير 
ني��ز عمدتا از مح��ل افزايش همين قل��م درآمدي 
حاصل ش��ده اس��ت. در اي��ن بين درآم��د كاركرد 
مش��تركين دايمي با حدود ۴۰ درصد در رتبه دوم 
قرار داشته است. همچنين گسترده بودن امكانات 
شركت باعث شده تا ديگر اپراتورها نيز از امكانات و 
تجهيزات همراه استفاده كرده كه اين امر درآمدي 
با عنوان اتصال متقابل براي اين ش��ركت به همراه 

آورده است.
 افزايش ارتباطات از راه دور چه در قالب استفاده از 
اينترنت و چه در قالب مكالمات، موضوعي است كه 
با تداوم شيوع ويروس كرونا در كشور بيش از پيش 
رواج خواهد يافت ك��ه با عنايت به اتكاي حدود ۹۵ 
درصدي درآمدهاي ش��ركت به كاركرد مشتركين 
اعتباري و دايمي، مي توان��د افزايش قابل توجه در 
درآمدهاي همراه اول را در ماه ها و س��ال هاي آينده 
فراهم آورد. پتاس��يل بالقوه بعدي كه س��هامداران 
همراه مي توانند به آن بسيار اميدوار باشند افزايش 
تعرفه در ح��وزه مكالم��ات و اس��تفاده از اينترنت 
اس��ت كه زمرمه هايي از اجرايي ش��دن آن در سال 
۹۹ ب��ه گوش مي رس��د. در صورت تحق��ق اين امر 
درآمد همراه اول مي تواند ب��دون تغيير قابل توجه 
در س��طح خدمات ارايه شده به مش��تريان، درآمد 
خود را با جهش قابل توجه همراه كند. موارد اشاره 
در بندهاي پيش��ين تنها به پتانسيل هاي همراه در 
حوزه درآمدهاي عملياتي اش��اره دارد. اين موضوع 
در كن��ار پتانس��يل هاي ش��ركت در زمينه تجديد 
ارزيابي دارايي ها و همچنين درآمدهاي غيرعملياتي 
)احتمال عرضه س��هام س��رمايه گذاري نور دنا در 
بورس(، شركت همراه اول را به گزينه بسيار ايده آل 
براي س��رمايه گذاري با ديد ميان مدت و بلندمدت 

تبديل كرده است.

در كنار رييس، اضافه شدن سازمان اطالعات سپاه و سازمان 
پدافند تفاوت اصلي اين هيات با كارگروه است كه سپاه در آن 
عضو نبود و نكته جالب تر اينكه قانون براي بقيه اعضا نماينده 
راس دستگاه را برشمرده اما در مورد سپاه به جاي نماينده سپاه 
بر نماينده سازمان اطالعات سپاه تاكيد كرده است. شاهكار 
قانوني طرح، بند ۴ تبصره ماده ۷ اس��ت كه با آوردن يا قبل از 
حكم قضايي به ضابطان قضايي اختيار مي دهد در صورت وجود 
ش��اكي خصوصي، بدون حكم قضايي در خصوص مصاديق 
جرايم مذكور در بند ۳ اقدام كند، يعني با بولدوزر از روي نظام 
قضايي كشور رد شده است. شاهكار دوم طرح، بند ۳ همين 
تبصره است كه اجازه كنترل و تنفتيش در مورد جرايم زير را به 
ضابط قضايي )نهادهاي امنيتي و انتظامي( مي دهد ولي توضيح 
نمي دهد چگونه مي شود فقط براي اين موارد رصد و تفتيش 
كرد! و قبل از رصد و تنفتيش محتواي آن را تشخيص داد. مواد 

۱۵ و ۱۶ عرضه و استفاده از فيلترشكن را جرم انگاري مي كند؛ 
در نتيجه فعاليت شخصيت هاي حقيقي و  مسووالن در جايي 
مثل توييتر جرم است اين در واقع يعني تبديل ميدان رسانه اي 
به ميدان امنيتي؛ يعني خالي كردن عرصه از كنشگران رسانه اي 
و ميدان داري فيك هاي امنيتي و سياسي. اوج سياسي بازي 
طرح، ماده ۲ است؛ در حالي كه در ماده ۵ گيت وي را به ستادكل 
نيروهاي مسلح مي دهد، در ماده ۲ از وزارت ارتباطات مي خواهد 
پيام رسان هاي خارجي فاقد مجوز را فيلتر كند. با شرايطي هم 
كه شوراي عالي فضاي مجازي مصوب كرده، عمال هيچ كدام 
از پلتفرم هاي موجود خارجي ام��كان اخذ مجوز ندارند. و اما 
شاهكاري ديگر، طرح با پوشش عنوان پيام رسان ها، در ماده 
۱۹ موضوع مهم و راهبردي رم��زارز را بدون ذره اي ارتباط با 
اصل موضوع در يك بند منهدم كرده و كال استفاده از رمزارز را 

جرم انگاري كرده است.

شركت آب و فاضالب استان ايالم در نظر دارد انجام پروژه هاي با مشخصات ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران داراي گواهي صالحيت صادره 
از سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين گواهينامه صالحيت ايمني صادره از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي واگذار نمايد. لذا از پيمانكاران واجد 
 setadiran.ir شرايط دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت و شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس
مراجعه نماييد. جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 7-08432230120 داخلي 313 گروه قراردادها تماس حاصل فرماييد. در ضمن مبالغ تضمين 

براساس آيين نامه تضمين معامالت دولتي مي باشد. 
تذكر: پرداخت هزينه آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

 نوبت اولآگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي  شماره 99/۲8 و 99/37 

روابط عمومي شركت آب و فاضالب  استان ايالم 

مبلغ تضمين )ريال(برآورد اوليه )ريال( مدت پيمان شهرستان محل اجرا عنوان مناقصه )پروژه( شماره مناقصه 

تجديد مناقصه اجراي شبكه توزيع آب 99/28
47.660.182.242383.009.112 ماه دره شهر روستاهاي شهيد بهشتي و باهنر  )ماژين( 

تجديد مناقصه اجراي شبكه جمع آوري 99/37
87.145.210.759357.260.538 ماه شهر ايالم فاضالب شهر ايالم 

- فروش اسناد از تاريخ 99/06/05 لغايت 99/06/12 ساعت 14

- مهلت ارائه پيشنهاد از تاريخ 99/06/12 لغايت 99/06/22 ساعت 14

- زمان بازگشايي پاكات: 99/06/23 ساعت 10 ق.ظ
نوبت اول در تاريخ: 99/06/06
نوبت دوم در تاريخ: 99/06/10

  شركت آب و فاضالب استان ايالم 

ويژهادامه از صفحه اول
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چشم انداز بازار نفت در خاورميانه
تعادل|  ميزان تقاضاي نف��ت در ماه ژوئن 2020، 
حدود 240 هزار بشكه در روز نسبت به مدت زمان 
مشابه س��ال 2019، كاهش يافته است. در اين ماه 
تح��والت مثبتي در اكثر دس��ته بندي محصوالت 
نفتي نس��بت به ماه مه  همين سال مشاهده شد كه 
مهم ترين آن كاهش تقاضاي حدود 100 هزار بشكه 
در روز بنزين نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
است كه اين رقم در مقايسه با ميزان كاهش تقاضا در 
ماه مه  همين سال، كمتر شده و بهبود يافته است؛ اين 
درحالي است كه در همين مدت، تقاضاي ديزل، وارد 
فاز مثبتي شده است .در ماه ژوئيه 2020، براساس 
گزارش منابع ثانويه، كل توليد نفت خام كشورهاي 
عضو اوپ��ك 23.17 ميليون بش��كه در روز بوده كه 
نسبت به ماه ژوئن همين سال حدود 980 هزار بشكه 
در روز افزايش يافته و عامل اصلي آن رشد توليد كشور 
عربستان سعودي بوده است. در اين ماه ميزان توليد 
نفت خام ايران، با كاهش 11 هزار بشكه در روز به رقم 
1.94 ميليون بشكه در روز رسيده كه كمترين رقم 
طي ماه هاي اخير است. در اين گزارش تحوالت بازار 
نفت در منطقه خاورميانه با توجه به وضعيت ايران، 

بررسي شده است . 

    خاورميانه 
با وجود اينكه ميزان تقاضاي نفت در منطقه خاورميانه 
تا مه 2020 كاهش شديد داشته ولي در ماه هاي بعد 
بهبود داشته است. تقاضا براي سوخت هاي نفتي نيز 
در ماه مه  سال 2020 نسبت به مدت زمان مشابه سال 
گذشته با كاهش 1.2 ميليون بشكه در روز مواجه بوده 
كه اين كاهش نسبت به مقدار مشابه در آوريل 2020، 
اندكي كمتر بوده اس��ت )كاهش 1.2 ميليون بشكه 
در روز نس��بت به آوريل 2019( . به گزارش معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، كاهش تقاضا در ماه 
مه  بيشتر به دليل كاهش تقاضا در كشورهاي عربستان 
سعودي، عراق، ايران و امارات متحده عربي بوده است 
كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به ترتيب 
با كاهش 0.3 ميليون بشكه در روز، 0.3 ميليون بشكه 
در روز، 0.2 ميليون بشكه در روز و 0.1 ميليون بشكه 
در روز مواجه بوده اند. پيش بيني مي شود كه كاهش 
اقدامات مربوط به همه گيري كوويد-19 تا پايان فصل، 
حمايت از تقاضاي نفت را فراهم كند. در ماه مه  ميزان 
تقاضاي بنزين نس��بت به مدت زمان مشابه در سال 
2019، حدود 400 هزار بش��كه در روز كاهش يافته 
 كه عمدتا به دليل كاهش تقاضا در عربستان سعودي 
)200 هزار بش��كه در روز نسبت به مه  2019( بوده؛ 
اين درحالي است كه تقاضاي سوخت جت با توجه به 
لغو پروازهاي داخلي و بين المللي كشورهاي منطقه 
در ماه مه 2020 نسبت به ماه مه  2019، حدود 200 
هزار بشكه در روز كاهش يافته است. ميزان تقاضا براي 
س��وخت ديزل نيز در مدت زمان مذكور حدود 240 
هزار بشكه در روز كاهش يافته كه نشان دهنده كاهش 
فعاليت اقتصادي اس��ت .در ماه مه 2020، شاخص 
مديران خريد) PMI( براي عربستان سعودي 48.1 
و براي امارات 46.7 بوده كه كمتر بودن اين ارقام از 50 
به معني استمرار افت ماهانه فعاليت اقتصادي است.  
ميزان تقاضاي نفت در م��اه ژوئن 2020 در منطقه 
خاورميانه، حدود 240 هزار بش��كه در روز نسبت به 
مدت زمان مشابه سال 2019، كاهش يافته است. در 
اين ماه تحوالت مثبتي در اكثر دسته بندي محصوالت 
نفتي نس��بت به ماه مه  همين سال مشاهده شد كه 
مهم ترين آن كاهش تقاضاي حدود 100 هزار بشكه 
در روز بنزين نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 
است كه اين رقم در مقايسه با ميزان كاهش تقاضا در 
ماه مه  همين سال، كمتر شده و بهبود يافته است و اين 
درحالي اس��ت كه در همين مدت، تقاضاي ديزل، با 
وجود افت شاخص مديران خريد نسبت به ماه گذشته، 
وارد فاز مثبتي شده است. ش��اخص مديران خريد 
منطقه در ژوئن 2020، حدود 47.7 بوده كه نسبت 
به ماه گذشته با كاهش اندكي مواجه بوده )48.1( و 
روند نزولي خود را ب��راي چهارمين ماه متوالي ادامه 
داده اس��ت. با اين وجود، طبق اطالعات شركت هاي 
 Cement Company Haver و Yammama
Analytics، مي��زان تحويل س��يمان در ماه ژوئن 
2020 به سرعت رشد كرده )93.4 درصد نسبت به 
مدت زمان مشابه سال گذشته( كه نشان دهنده آغاز 

روند صعودي در حوزه ساخت و ساز است. 

    انتظارات نزديك 
 پيش بيني مي شود كه مسير بازيابي تقاضاي نفت ادامه 
يابد، اما در نيمه دوم 2020 همچنان در فاز منفي باقي 
بماند. همچنين انتظار مي رود، مراسم حج كه در نيمه 
دوم ماه ژوئيه برگزار مي شود، موجب حمايت حداقلي 
از تقاضاي نفت شود زيرا اقدامات صورت گرفته براي 
مهار كوويد-19، تعداد زائران بازديد شده از عربستان 
سعودي را در طول حج سال 2020 نسبت به گذشته 
محدود خواهد كرد. به همين دليل انتظار نمي رود كه 
ميزان تقاضاي فصلي معمول براي سوخت هاي حمل و 
نقل در سال جاري تحقق يابد. اگرچه امكان تعديل رشد 
توليد ناخالص داخلي در پيش بيني فعلي تقاضاي نفت 
براي سال 2020 به ويژه در نيمه دوم سال وجود دارد 
ولي با اين حال، پيش بيني مي شود سياست هاي برخي 
از دولت هاي منطقه كه در جهت بهبود فعاليت هاي 
اقتص��ادي از جمله اجراي برنامه ه��اي محرك براي 
تقويت بخش خصوصي، حمايت از مشاغل كوچك و 
متوسط و توسعه و سرمايه گذاري زيرساخت ها انجام 
مي شود، باعث كاهش افت شديد تقاضاي نفت شود.   
در سال 2021، با توجه به رشد مجدد توليد ناخالص 
داخلي، پيش بيني مي ش��ود تقاضاي نفت ش��تاب 
بيشتري يابد و در س��ال آينده رشد مثبتي را تجربه 
كند. همچنين فرض بر اين است كه منطقه خاورميانه 
به دنبال انجام اقدامات مهار كننده كوويد-19، با توقف 
جدي فعاليت هاي اقتصادي روبرو نخواهد شد. بيشتر 
س��ودآوري در بخش توليد محصوالت نفتي متوجه 
توليدات تقطير مياني خواهد بود پيش بيني مي شود 
كه هر دو نوع توليد سوخت جت و ديزل به رشد قبلي 

خود بازگردند. 

 ترخيص ۱۰ ميليون تن كاال 
از گمركات در ۵ ماه 

موجودي كاالهاي اساس��ي در حال حاضر در بنادر 
كش��ور به 3 ميليون و 327 هزار تن مي رسد كه اين 
اقالم در بنادر »امام خميني )ره(، شهيدرجايي، انزلي، 
اميرآباد، شهيدباهنر، بوشهر، چابهار، خرمشهر، نوشهر، 
فريدونكنار و آستارا «موجودند. مهرداد جمال ارونقي 
افزود: آمار و ارقام كاالهاي غير اساسي غيركانتينري 
نشان مي دهد اين اقالم داراي وزني معادل 3 ميليون 
و 400 هزار ت��ن بوده و اكثر آنها مواد اوليه مربوط به 
خطوط توليدي، ماش��ين آالت و تجهيزات مربوط 
به پروژه ها و اقالم واس��طه اي توليد و يا س��رمايه اي 
مي باشند. معاون گمرك ايران كانتينرهاي پر وارداتي 
موجود در بنادر كشور را نزديك به 28000 دستگاه 
كانتينر برشمرد و اعالم كرد اكثر اين كانتينرها در بندر 
شهيدرجايي دپو گرديده و حاوي كاالهاي اساسي و 
غير اساسي است. ارونقي با اشاره به اين موضوع كه 
در 5 ماهه ابتداي سال جاري بيش از 10 ميليون تن 
كاالي اساس��ي در 25 گروه كاالي��ي با ارزش بالغ بر 
چهار ميليارد دالر و700 ميلي��ون دالر از گمركات 
كشور ترخيص و وارد كشور شده است اعالم كرد: در 
مقايسه با وضعيت ساليان گذشته، با وجود شرايط 
بحراني كرونا و تحريم هاي اقتصادي، اين آمار ركورد 
جديدي درترخيص اقالم اساسي و ضروري مورد نياز 
كشور از گمركات به شمار مي رود. اين مقام مسوول 
ابراز اميدواري كرد با پيگيري هاي صورت پذيرفته، 
مشكل واردات اقالم مربوط به واحدهاي توليدي نيز 
در اسرع وقت رفع شده و اين كاالها در اسرع وقت، از 

گمرك قابليت ترخيص پيدا كنند.

 تشكيل پرونده تخلف
براي شركت واردكننده خودرو

فارس | مدير كل امور حقوقي و تعزيرات سازمان 
حماي��ت، از تش��كيل پرونده تخلفات��ي براي يك 
ش��ركت واردكننده خودرو خبر داد و گفت: پس از 
پيگيري هاي متعدد در خصوص وضعيت خودروهاي 
وارداتي، پرونده تشكيل و جهت صدور راي و تسريع 
در تحويل خودروي مشتريان، به سازمان تعزيرات 
حكومتي ارسال شد. سيد مجتبي سجادي اظهار 
داشت: با عنايت به مكاتبات متعدد و پيگيري هاي به 
عمل آمده از شركت واردكننده در خصوص تسريع در 
اجراي تعهدات ناشي از قراردادهاي فروش سال 97 
)با موعد تحويل 180 روز(، متاسفانه تاكنون اقدامي 
در قبال قراردادهاي منعقده با مش��تريان و اجراي 
برنامه زمان بندي جهت تحويل خودرو انجام نداده 
كه اين امر، نارضايتي خريداران و برگزاري تجمعات 

اعتراضي آنها را در پي داشته است.

چهار دليل براي عدم صدور 
كارت بازرگاني!

دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صمت با انتشار 
بيانه اي در خصوص مطالب اخير مطرح شده نسبت 
به عملكرد وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت 
ايران درباره صدور كارت بازرگاني واكنش نشان داد. 
با توجه به اطالعيه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي تهران و برخي اظهارنظرها در خصوص 
توقف فرايند صدور و تمديد كارت بازرگاني موارد زير 
جهت استحضار فعاالن اقتصادي و بازرگانان محترم 

و تنوير افكار عمومي تقديم مي گردد: 
1. وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت طبق تكاليف 
م��اده 3 قانون مقررات ص��ادرات واردات و مواد 5 و 
6 قانون مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز و آيين نامه هاي 
اجراي��ي مربوط بوده كه پس از تأخير در اجراي آن 
طي سال هاي گذشته، طبق صورتجلسه بين اين 
وزارتخانه، اتاق بازرگاني ايران و ستاد مركزي مبارزه 
با قاچاق كاال و ارز، طي نامه ش��ماره 297936.60 
مورخ 1398.11.8 قائم مق��ام وقت وزارت متبوع 
ابالغ و مقرر ش��د درخواست صدور و تمديد كارت 
بازرگاني طبق فرايند جديد با ايجاد سهولت هاي الزم 
از جمله حذف گواهي بانك عامل )فرم الف(، گواهي 
سوء پيشينه و تعهدنامه محضري )فرم دال( از طريق 
سامانه جامع تجارت انجام و پس از تطبيق شرايط و 
تأييد در سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه بندي 
اعتباري جهت طي مراحل تكميلي و صدور به اتاق 

بازرگاني ارسال گردد.
2. موضوع فوق يك مرحله در س��ال 1398 و يك 
مرحله در سال 1399 به درخواست اتاق بازرگاني 
ايران و به دليل ش��يوع بيم��اري كرونا، ت��ا پايان 
ارديبهش��ت 1399 به تعويق افتاد و نهايتًا به دليل 
پيگيري مراج��ع نظارتي، پي��رو مكاتبات متعدد 
منتهي به جلس��ه هماهنگي  مورخ 1399.4.28 
با حضور نماينده اتاق بازرگاني ايران مقرر ش��د از 
تاريخ 1399.5.1 تمامي درخواس��ت هاي صدور 
و تمديد كارت بازرگاني صرفًا از طريق بيان ش��ده 

صورت پذيرد.
3. مجددا پيرو درخواست اتاق بازرگاني ايران مبني 
بر اجراي مرحله اي اقدامات فوق الذكر، مقرر ش��د 
فرايند صدور كارت بازرگان��ي از مورخ 1399.5.1 
و تمديد كارت از مورخ 1399.5.15 عملياتي شود 
كه در هفته هاي اول به دليل حجم باالي مراجعات 
كاربران و برخي مش��كالت در تب��ادل اطالعات با 
دستگاه هاي ديگر از جمله سامانه اتاق بازرگاني با 
برخي اختالالت در برخي ساعات روز مواجه شد ولي 
خوشبختانه مشكالت با همكاري دستگاه ها به طور 

كامل برطرف شده است.
4. در پايان تأكيد مي ش��ود فراين��د جديد صدرو 
و تمدي��د كارت بازرگان��ي، ضمن تس��هيل براي 
متقاضيان و حذف اس��ناد غيرضرور و جايگزيني 
استعالمات سيس��تمي، ثبت درخواست و بررسي 
شرايط را قبل از زمان مراجعه و ارايه اسناد از طريق 
درگاه واحد س��امانه جامع تج��ارت فراهم كرده، 
اطمينان از اح��راز اهليت و صالحيت متقاضيان و 
كاهش برخي سوءاستفاده هاي سابق را نيز به دنبال 

خواهد داشت.

صنعت،معدن و تجارت

تعداد كل معامالت تجارت الكترونيكي درسال گذشته ۱,۵ ميليارد تومان گزارش مي شود

رشد تجارت آنالين در ۹۸
تعادل|

گزارش ساالنه تجارت الكترونيكي كشور در سال 98 
منتشر شد. با در نظر گرفتن آمار ارايه شده در گزارش 
در حوزه زيرساخت تجارت از جمله رشد 25 درصدي 
در حوزه ضريب نفوذ تلفن همراه با رسيدن به عدد 142 
درصدي و ضريب نفوذ 94 درصدي اينترنت كه باالتر از 
ميانگين جهاني و منطقه است و همچنين نرخ كاربران 
اينترنت به عنوان خريداران بالقوه تجارت الكترونيكي 
كه با رشد 28 درصدي كه  به 89 درصد رسيده، مي توان 
گفت زيرساخت ارتباطي قابل قبولي براي رشد تجارت 
الكترونيكي در كش��ور وجود دارد. از سوي ديگر، آمار 
شاخص هاي عملكرد تجارت الكترونيكي نشان از رشد 
مبلغي و تعدادي در تراكنش هاي تجارت الكتر ونيكي 
دارد. حجم اسمي معامالت تجارت الكترونيكي نسبت 
به سال 98 با رش��د 103 درصدي همراه بوده و حجم 
حقيقي آن رشد 42 درصدي داشته است. به عالوه كل 
معامالت تجارت الكترونيكي با رشد 36 درصدي نسبت 
به س��ال 97 مواجه بوده، كه نشان از استقبال بيشتر 
خريداران از خريد اينترنتي بوده است. با در نظر گرفتن 
آمار ارايه شده، مي توان نتيجه گرفت كه هر چند تجارت 
الكترونيكي در ايران به طور كلي در مسير رشد قرار دارد 
اما همچنان با موانعي از قبيل شرايط اقتصادي پرنوسان، 
ايجاد محدوديت هاي متعدد، سياس��ت گذاري هاي 
نادرس��ت و ع��دم آم��وزش و اطالع رس��اني كافي به 
عموم در خصوص تجارت الكترونيكي روبروس��ت كه 
مي بايس��ت جهت رفع آنها به بهبود عملكرد در حوزه 
سياست گذاري، فرهنگ سازي و آموزش پرداخته شود. 

    بازار تجارت آنالين جهاني 
كش��ورها و تاثيرگذاري آن در اقتص��اد جها غير قابل 
چشم پوش��ي اس��ت. در س��ال 2019 ب��ازار تجارت 
الكترونيكي در جهان با رشد 20.7 به 3.535 تريليون 
دالر رسيد دراين سال اياالت متحده امريكا بزرگ ترين 
ب��ازار تجارت جه��ان را داس��ت. چين در اين س��ال 
بزرگ ترين بازار تجارت الكترونيكي بي توسي جهان 
را با درآمدي به مي��زان 1520 ميليارد دالر از آن خود 
كرد. بازار تجارت الكترونيك��ي چنين درحوزه خرده 
فروشي رشد 27 درصدي داشته و هم از طريق افزايش 
قدرت خريد جمعيت محلي و نيز افزايش حجم تجارت 
الكترونيكي فرامرزي خود را تقويت كرده است. اين دو 
كش��ور تقريبا نيمي از 1.8 ميليارد خريد ار آنالين در 
جهان دارند. در سال 2019 سهم خرده فروشي آنالين 
از كل خرده فروش��ي در جهان به بي��ش از 14 درصد 
رسيده كه نشان دهنده رشد 20 درصدي در مقايسه با 
سال گذشته است. به عالوه پيش بيني مي شود كه اين 
سهم تا س��ال 20023 به 22 درصد برسد. كشورهاي 
پيش��تاز در اين زمينه چين، امريكا و بريتانيا هستند. 
خوشبختانه كشور ما ايران نيز در سا لهاي اخير در اين 
حوزه روند رو به رشدي را تجربه كرده است. براساس 
گزارش آنكتاد در س��ال 2019 رتبه اي��ران از درآمد 
تج��ارت الكترونيكي در منطقه ودر بين كش��ورهاي 
همسايه از جمله تركيه،  عربستان، امارات و غيره تنها 

7 درصد است. 

    جزييات تجارت الكترونيك
گزارش س��االنه تجارت الكترونيكي كشور در سال 
98 منتشرشد. براس��اس اين گزارش، ضريب نفوذ 
اينترنت به 94 درصد رسيده كه نسبت به سال قبل 
رشد 3 درصدي داشته است. نرخ كاربران اينترنتي 

به عنوان خري��داران الكترونيكي بالقوه با 28 درصد 
رشد نسبت به سال قبل 89 درصد رسيده است. حجم 
اسمي معامالت تجارت الكترونيكي با 1.3 درصد رشد 
نسبت به سال قبل به 423 هزارميليارد تومان رسيده 
اس��ت. مبلغ هر خريد الكترونيكي به طور ميانگين 
279 هزار تومان درصد رش��د داش��ته كه نسبت به 
سال قبل 49 رصد رشد را نشان مي دهد. تعداد كل 
معامالت تجارت الكترونيكي نزديك به 1.5 ميليارد 
تومان بوده كه نسبت به س��ال قبل 36 درصد رشد 
داشته است. همچنين داده هاي بررسي شده نشان 
مي دهد، تع��داد معامالت الكترونيكي دولتي حدود 
251 هزار عدد بوده كه نسبت به سال قبل حدود 1.6 
درصد رشد را نش��ان مي دهد. سهم شاغالن تجارت 
الكترونيك از كل شاغالن 11 درصد برآورد شده كه 
نسبت به س��ال قبل 83 درصد رشد داشته است. از 
سوي ديگر، مطابق اين گزارش،  بيش از 61 هزار واحد 
كسب وكار الكترونيكي داراي نماد اعتماد هستند كه 
نسبت به سال قبل 11 درصد رشد را نشان مي دهد. 
البته ش��يوع وي��روس كرونا در اس��فند 98 موجب 
افزاي��ش 4 درصدي در تع��داد تراكنش هاي خريد 
اينترنتي و رشد 236 درصدي در مبلغ اين تراكنش ها 

نسبت به بازه زماني مشابه در سال 97 شده است. 

    ارزش معامالت تجارت 
حجم مال��ي معامالت تج��ارت الكترونيكي حاصل 
مجموع مبالغ زير است: مجموع مبالغ تراكنش هاي 
خريد از طريق پرداخت اينترنت��ي از ابتدا تا انتهاي 
سال 98 برابر اس��اس گزارش شاپرك، 2.961 هزار 
ميلي��ارد ريال اس��ت. مجم��وع پرداخ��ت از طريق 
كارتخوان يا نق��دي و همچنين مبال��غ پرداخت از 
طريق كارت به كارت، واريز مس��تقيم به حس��اب و 

ثبت فيش واريزي 1.269هزار ميليارد ريال اس��ت. 
همچنين مطابق اين گزارش، حجم اس��مي تجارت 
الكترونيكي در سال 98 با رشد 1.3 درصدي نسبت به 
سال قبل همراه بود و ميزان آن 4.230 هزار ميليارد 
ريال برآورد شده است. با در نظر گرفتن ميزان تورم 
در س��ال 98 حجم حقيقي تجارت الكترونيكي در 
اين سال حدود 9 هزار ميليارد ريال برآورد شده كه 
نسبت به سال 97 با رش��د 42 درصدي همراه بوده 
است.  از سوي ديگر، براساس اعالم مركز آمار ايران، 
در سال 98 حجم توليد ناخالص داخلي با احتساب 
نفت 34.160هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت 
به سال قبل با رش��د 33 درصدي همراه بوده است. 
همچنين حجم توليد ناخالص داخلي بدون احتساب 
نفت در اين سال با رشد 37درصدي نسبت به سال 
قبل 29.130 هزار ميليارد ريال برآورد ش��ده است. 
با احتس��اب اين مقدار مي توان مقايسه اي از حجم 
تج��ارت الكترونيكي در س��ال 98 با حج��م توليد 
ناخالص داخلي انجام داد. نسبت اسمي حجم تجارت 
الكترونيكي به توليد ناخالص داخلي بدون احتساب 
نفت در سال 95 )سال پايه 90( برابر 9 درصد بوده كه 
در سال 98 به 15 درصد رسيده كه نشان از تغيير 50 
درصدي دارد. همچنين نسبت حقيقي حجم تجارت 
الكترونيكي به توليد ناخالص داخلي بدون احتساب 
نفت در سال 95 0.10 درصد بوده كه در سال 98 به 

.14 درصد رسيده است. 

    تعداد كل معامالت تجارت الكترونيكي 
تعداد كل معامالت تجارت الكترونيكي در سال 98 
به حدود 1.5 درصد ميليارد رسيده است. اين ميزان 
نسبت به س��ال قبل با رشد 36 درصدي مواجه بوده 
اس��ت. مطابق آمار دريافت ش��ده از بانك مركزي، 

تعداد كل تراكنش هاي تج��ارت الكترونيكي بانكي 
انجام ش��ده در س��ال 98 مع��ادل 1.06.585.462 
تراكنش بوده اس��ت. اين ميزان نس��بت به سال 97 
رشد 37 درصدي داشته است. شيوع ويروس كرونا 
درجهان تاثير بس��زايي در اقتصاد كش��ورها ونيز بر 
تجارت الكترونيكي داشته است. در ايران نيز با اعالن 
شيوع اين ويروس در اواخر بهمن ماه سال 98 شاهد 
تغييراتي در روند تراكنش ه��اي خريد اينترنتي در 
اسفند بوديم. تراكنش هاي خريد اينترنتي در اسفند 
98 نسبت به مدت مشابه آن در سال 97 رشد 236 
درصدي داشته است. همچنين براساس اين گزارش 
برآورد مي ش��ود كه حداقل 300 هزار واحد كسب 
وكار الكترونيكي در حال فعاليت هستند كه تاكنون 
61.042 از آنه��ا اينماد دريافت كردند. بيش��ترين 
آمار مربوط به سال 98 بال 15.123 اينماد اعطايي 
بوده كه در مقايس��ه با سال گذش��ته با نرخ رشد 11 
درصدي همراه بوده اس��ت.  يكي از داليل اين امر را 
مي توا ن سيس��تمي س��از ي فرآيند اعطا در سامانه 
اينماد و در نتيجه آن، تسهيل فرايند اخذ نماد اعتماد 
الكترونيكي دانست. همچنين شيوع ويروس كرونا  
و در نتيجه راه اندا زي جش��نواره به��ار 99 افزايش 
تمايل كسب و كارها به فروش اينترنتي نيز مي تواند 
يكي ديگر از داليل اين امر باش��د. بنابر اين گزارش، 
42 درصد از كس��ب وكارها صرفا در حوزه ارايه كاال 
فعاليت مي كنند كه نس��بت به سال گذشته حدود 
8 درصد رشد را نش��ان مي دهد. حدود 34 درصد از 
كس��ب وكارها فقط به ارايه خدمات مي پردازند كه 
نسبت به سال گذش��ته تغيير چنداني نداشته و 24 
درصد از كس��ب وكارها در هر دو حوزه فروش كاال و 
ارايه خدمت فعاليت دارند كه نسبت به سال گذشته 

8 درصد رشد داشته است. 

شاخص كل، رشد كم نظير 4,۱6 درصد در يك روز را ثبت كرد

بورس در انتظار تكرار روزهاي طاليي
گروه بورس|

ثبت رش��د 4.16 درصدي شاخص كل بورس در يك 
روز معامالتي نه تنها حاكي از تثبيت روند صعودي بازار 
در دومين روز سبزپوش��ي است كه نشان از پتانسيل 
باالي آن براي فتح قله هاي مرتفع تر پس از تعطيالت 
ايام محرم دارد. بورس تهران كه در روزهاي آخر مرداد 
ماه ركورد هاي منفي و قابل توجهي را به ثبت رسانده و 
كارنامه مرداد ماه بازار را منفي كرده بود، سرانجام بعد 
از 12 روز سرگش��تي و افت حدود 400 هزار واحدي 
شاخص، از روز س��ه شنبه هفته جاري وارد مدار رشد 
مثبت شد و ديروز نيز باجهش 68 هزار و 722 واحدي 
روي قله يك ميليون و 718 هزار واحد ايس��تاد و پايه 
روند صعودي را از نو ايجاد كرد. از اين رو، با نفس گيري 
بورس تهران در روز چهارشنبه، پيش بيني مي شود كه 
معامالت در بازار سهام در نخستين روز معامالتي هفته 
آينده همچنان پر قدرت، رون��د صعودي را طي كند. 
البته اگر چه پس از اصالح شاخص بورس، نگاه ها به اين 
بازار نيز تغيير يافته است و اغلب كارشناسان مي گويند 
ك��ه دوره رويابافي درباره س��ودگرفتن از بورس تمام 
شده اس��ت، اما مسووالن ارشد كشور از بازدهي باالي 
بازار سهام در ميان مدت خبر داده اند. با توجه به اينكه 
بازگش��ت بورس از كما حاصل حمايت حقوقي هاي 
دولتي و بزرگ از از اين بازار بود، شنيدن اظهارات مثبت 
از مقام هاي مسوول، به معني تداوم دريافت شيگنال 

مثبت از سوي حقوقي هاي دولتي به شمار مي رود.
بر اساس اين گزارش، شاخص كل با معيار هم وزن نيز 
با افزايش 11 هزار و 99 واحد به رقم 466 هزار و 956 
واحد رس��يد.ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران 
يعني ارزش همه شركت هاي حاضر در بورس به بيش 

از 6 ميليون و 433 هزار ميليارد تومان رسيد.
معامله گران دي��روز در بورس اوراق بهادار تهران بيش 
از 5 ميليارد س��هام حق تق��دم و اوراق مالي در قالب 
935 ه��زار معامله و به ارزش 8 ه��زار و 657 ميليارد 
تومان داد و س��تد كردند.همچنين در فرابورس ايران 

ارزش معامالت ديروز به 6 هزار و 508 ميليارد تومان 
رسيد كه در مجموع ارزش ديروز معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران و فرابورس ايران به بيش از 15 هزار و 100 
ميليارد تومان رسيده است.ديروز همچنين صندوق دارا 
دوم يا صندوق پااليشي يكم در نماد پااليش در بورس 
تهران عرضه شد و سهامداران مي توانند از طريق درگاه 
كارگزاري خود تا س��قف 5 ميليون تومان يعني 500 

واحد 10 هزار توماني از اين صندوق خريداري كنند.
همچنين كساني كه كد بورسي ندارند با داشتن كد ملي 
از درگاه هاي الكترونيكي همه بانك هاي كشور مي توانند 
به خريد واحدهاي صندوق پااليشي يكم يا همان دارا 
دوم تا سقف 5 ميليون تومان از ديروز 5 شهريور تا 19 

شهريور اقدام به خريد كنند.
دولت اعالم ك��رده واحدهاي اين صندوق پااليش��ي 
حداقل با 20 درصد تخفيف به دارندگان كد ملي ايراني 
واگذار مي ش��ود در حالي كه اين ارزش ديروز س��هام 
4 پااليش��گاه حاضر در اين صندوق يعني پااليشگاه 
نفت ته��ران، اصفهان، تبريز، و بن��در عباس ديروز در 

مجموع بي��ش از 16 هزار و 500 تومان اس��ت. يعني 
براي خري��داران واحدهاي اين صن��دوق بيش از 50 
درصد تخفيف در نظر گرفته ش��ده است.ديروز عمده 
شاخص هاي بورسي رو به افزايش بوده به گونه اي كه 
شاخص بورس و شاخص قيمت با معيار وزني ارزشي 

هر كدام 4.1 درصد رشد كردند.
ش��اخص كل بورس با معيار هم وزن و شاخص قيمت 

سهام با معيار هم وزن 2.4 درصد رشد كرد .
همچنين شاخص آزاد شناور 4درصد، شاخص بازار اول 
4.3 درصد و شاخص بازار دوم بورس 3.8 درصد رشد 
كرد.نمادهاي پتروشيمي خليج فارس، فوالد مباركه، 
شستا، ملي مس، پااليش نفت اصفهان، پااليش نفت 
تهران، مخابرات ايران به ترتيب بيشترين اثر تقويتي 

در شاخص بورس داشتند.
نمادهاي فوالد مباركه، ملي مس، نف��ت ايران، ايران 
خودرو، بانك تجارت، سايپا، و پااليش نفت بندرعباس 
از نمادهاي پربيننده در بورس بودند.ديروز همچنين 
در فرابورس ايران ش��اخص كل 649 واحد رشد كرده 

و به رقم 18 هزار و 160 واحد رس��يد.ارزش بازار اول و 
دوم فرابورس به بيش از يك ميليون و 185 هزار ميليارد 
تومان رس��يد.ديروز معامله گران در فرابورس بيش از 
2.4 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق مالي در قالب 785 
هزار معامله و به ارزش 6 هزار و 508 ميليارد تومان داد 

و ستد كردند.
ديروز نمادهاي گهر زمين، هلدينگ معدني خاورميانه، 
آريا ساس��ول، صباتامين، بيمه پاسارگاد، پتروشيمي 
تندگويان وذوب آهن بيشترين اثر تقويتي در شاخص 
فرابورس را داش��ته اند.نمادهاي بانك دي، ذوب آهن 
اصفهان، صباتامين، پتروش��يمي تندگويان، توسعه 
وعمران استان كرمان، ماشين هاي اداري ايران، و فوالد 

آلياژي يزد از نمادهاي پربيننده فرابورس بوده اند.
بر اس��اس اين گزارش، ب��ه باور اغلب كارشناس��ان، 
همان گونه كه پيش بيني مي شد در دو روز كاري اخير، 
اكثر صف هاي فروش به خصوص در سهام بزرگ بازار 
جمع شدند. حمايت هاي قابل پيش بيني حقوقي ها 
در دو روز اخير، باعث شد كه قيمت سهام شركت هاي 
بزرگ به سمت مثبت تابلو حركت كند كه كليت بازار را 
نيز تحت تاثير قرار داده و شاخص را مثبت كرده است. 
و انتظار مي رود، اين حمايت حقوقي ها همچنان ادامه 

داشته باشد.
در عين حال، بازار س��رمايه، بازاري فعال و رو به رشد 
است اما بايد بدانيم كه ذات بازار سرمايه اين نيست كه 
هر روز مثبت باشد و شاخص بازار به سمت باال حركت 
كند. تازه واردان به بازار سرمايه توقع سود چشمگير در 
كوتاه مدت را دارند كه اين تصور كامال غلط و اش��تباه 
است. بازار سرمايه بعد از رشد چشمگير در مدت زمان 
كوتاه به خصوص در ماه هاي خرداد و تير امسال، نياز 
به اصالح داش��ت و اكثر تحليل گران اي��ن موضوع را 
پيش بيني مي كردند اما ميزان و مدت زمان اين اصالح 
كمي بيش از پيش بيني ها بود كه به نوعي درس عبرت 
براي س��هامداراني بود كه مي خواس��تند يك شبه ره 

صدساله بپيمايند.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. Aug 27. 2020  1741   پنجشنبه  6  شهريور 1399   7 محرم 1442  سال هفتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:الیاسحضرتي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري3)روزتاب(-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:06اذانمغرب:19:57اذانصبحفردا:5:05

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترسميروزنامهدردسترساست

اردبيل براي خيلي از گردشگران ايراني با طبيعت منحصر به فرد و آب و هواي لطيفش شناخته مي شود، اما شايد كمتر كسي بداند كه يكي از جالب ترين نقاط تاريخي 
كشور و منطقه دراين استان قرار گرفته و در واقع وسيع ترين منطقه تاريخي استان اردبيل و با اهميت ترين سايت تاريخي مربوط به پيش از تاريخ در شمال غرب ايران 
به شمار مي رود. منطقه باستاني معروف به شهر يري در شمال غربي روستاي پيرازميان در ۳۱ كيلومتري شرق مشگين شهر قرار دارد. جايي در كنار رود قره سو كه 
وسعت آن به ۴۰۰ هكتار مي رسد و از سه قسمت دژ نظامي، معبد و قوشا تپه تشكيل مي شود. قدمت قلعه و معبد به ۱۴۵۰ پيش از ميالد و قوشا تپه به ۷ هزاره پيش 
از ميالد مي رسد. چارلز برني تاريخ اكثريت گورهاي اين محل را هزاره دوم و اول قبل از ميالد مي دانست و حتي پيش بيني مي كرد كه اين تاريخ به هزار سال قبل تر، 
يعني هزاره سوم قبل از ميالد هم برسد. عده اي از باستانشناسان قدمت اين محوطه را تا ۹ هزار سال هم تخمين مي زنند و معتقدند كه سنگ تراشه هاي از اشكال 

انسان مربوط به ۷ هزار سال قبل از ميالد مسيح در اين منطقه موجود است.

مرزپرگهر

چهرهروز

زادروز حسين پناهي
حسين پناهي را مي توان يكي از ساده ترين و در عين حال پيچيده ترين انسان هايي دانست كه هم شعر مي گفت، هم فيلم بازي مي كرد و هم 
بي هيچ توقعي نفس مي كشيد، نبود در عين حالي كه بود، وزن حضورش براي خيلي ها كه مي شناختند و مي دانستندش سنگين بود و براي 
برخي همچنان ناشناخته باقي ماند. در ۶ شهريور ۱۳۳۵ در روستاي دژكوه واقع در حوالي شهر سوق از توابع شهرستان كهگيلويه در استان 
كهگيلويه و بويراحمد  زاده شد.  حسين پناهي در جايي گفته بود: مي داني! يك وقت هايي بايد، روي يك تكه كاغذ بنويسي، تـعطيــل است و 
بچسباني پشت شيشه افـكارت، بايد به خودت استراحت بدهي، دراز بكشي، دست هايت را زير سرت بگذاري، به آسمان خيره شوي و بي خيال 

ســوت بزني، در دلـت بخنــدي به تمام افـكاري كه پشت شيشه ذهنت صف كشيده اند، آن وقت با خودت بگويـي، بگذار منتـظـر بمانند !!!

میراثنامه

عزاداري ساالر شهيدان به سبك بوشهري ها

عجيب ترين گورستان تاريخي اردبيل 

۴ هزار سال است كه دمام نوازي در اين سرزمين ريشه 
دارد، چه از اهالي جنوب ايران باشيد يا نه فرقي نمي كند، 
ــنيده ايد، ريتم سوزناك  حتما يك بار نواي دمام را ش
سنج و دمام كه در مراسم هاي عزاداري جنوب كشور 
ريشه اي قديمي دارند. كمتر كسي پيدا مي شود كه با 
فرا رسيدن محرم به ياد مراسم سنج و دمام بوشهري ها 
نيفتد، مراسمي كه ريشه در تاريخ اين سرزمين دارد و 
سال هاي سال است كه جنوبي ها از اين سنت پيروي 
مي كنند. سنج و دمام نه تنها در مراسم عزاداري محرم 
ــور به كار  ــم هاي آييني جنوب كش كه در اكثر مراس
ــْنج و دمام از آيين هاي سنتي عزاداري در  مي رود.  ِس
ــور ايران به خصوص شهر بوشهر  مناطق جنوبي كش
ــتان بوشهر بوده  ــت و ورود دمام به عزاداري از اس اس
ــت و مهم ترين و بارزترين ويژگي مراسم عزاداري  اس
ــنج و دمام و سينه زني  در بوشهر اجراي هماهنگ س
ــت كه با ريتم و ضرباهنگي خاص اجرا مي شود. در  اس
ــنج و دمام حدود هفت دمام و هشت سنج  هر گروه س
حضور دارند كه شخصي در ميانه آنها حضور دارد و آنها 
را مديريت مي كند و سردسته دمام زن ها »اِشكون زن« 
ــته قرار مي گيرد و  خوانده مي شود كه در ابتداي دس
ــت و ضرباهنگ يكنواخت آن، ضرباهنگي  تك نواز اس
متفاوت با بقيه دمام ها ايجاد مي كند. بقيه دمام زن ها 
ــتند و در ابتداي هر رديف يك نفر  در دو رديف مي ايس
ــان  به نام ِغْمِبر حضور دارند كه بقيه دمام زن ها از ايش
تقليد مي كنند. سنج زنان نيز معموال به دو گروه تقسيم 

مي شوند كه چهار سنج باالي دمام ها و چهار سنج ديگر 
در كنار دمام هاي پاييني مي ايستند و مي نوازند. بوق نيز 
از اجزاي اين مراسم است كه البته حضور آن ضروري 
نيست و صرفا جهت هماهنگ سازي بين دمام زن ها را 
به عهده دارد و همچنين شروع دمام نوازي و خاتمه آن 
را نيز اعالم مي كند.  آيين دمام زني ابتدا با نواختن بوق 
مخصوص آغاز مي شود و پس از لحظاتي سنج و دمام 
نيز نواخته و صداي بوق قطع مي شود؛ ريتم دمام هنگام 
راه رفتن و هنگام ايستادن متفاوت است. ابتداي دمام، 
ــتانه مسجد است و اوست كه ساير  نوازنده بوق در آس

نوازندگان را از پايان زيارت نامه با سيه هاي كه از سازش 
برمي خيزد مطلع مي كند. دقيقًا در همين لحظه است 
كه نوازنده دمام اشكون با ضرباتي شروع مراسم را به ساير 
ساز ها اعالم مي كند. سرعت ريتم از ابتدا تند نيست بلكه 
كم كم تند مي شود، در طول برگزاري دمام زني سنج و 
ــور مداوم نواخته و بوق نيز هم ريتم با گروه و  دمام به ط
در لحظات الزم به صدا در مي آيد، در پايان مراسم نيز 
ــده و سپس سنج زنان و در  ابتدا صداي بوق نواخته ش
نهايت دمام زنان با كند كردن ريتم نواختن، كار خود را 

به پايان مي رسانند.

كتابخانه

اقتصاد براي همه  
ــانه ها درمي گيرد سردرآورند. دوست دارند معناي آمار و  ــياري از افراد دوست دارند كه از بحث هاي اقتصادي كه در رس بس
ــان متوجه شوند. تاكنون كتابي كه به شكل رضايت بخشي  ارقام اقتصاد كالن را بفهمند و داللت آن را در زندگي روزمره ش
به اين افراد در جهت تحقق اين هدف ياري رساند وجود نداشت. كتاب هاي اقتصادي يا بسيار پيچيده و فني. »اقتصاد براي 
ــت كه مي تواند شما را با مفاهيم پيچيده اقتصادي آشنا كند، در واقع مفاهيم پيچيده را به ساده ترين شكل  همه« كتابي اس
ممكن برايتان شرح مي دهد و كاري مي كند كه شما عاشق علم اقتصاد شويد و اگر نشريه اي را براي خواندن انتخاب كرديد 
ــيد آنقدر علم  ديگر از كنار صفحات اقتصادي آن به راحتي نمي گذريد، چرا كه اگر كتاب »اقتصاد براي همه« را خوانده باش

اقتصاد برايتان شيرين شده كه مي توانيد مطالب را تجزيه و تحليل كنيد. 

هنر

برگزيدگان مسابقه آهنگسازي الكتروآكوستيك معرفي شدند
نتايج پنجمين دوره  مسابقه آهنگسازي موسيقي الكتروآكوستيك »جايزه رضا 
كروريان« ۱۳۹۹ كه امسال در سه بخش برگزار شده، اعالم شد. سه بخش مذكور كه 
در دو گروه داخلي و خارجي برگزار شده بود، عبارتند از »فيكس مديا با الزام استفاده 
از صداي انسان به عنوان يكي از عناصر اصلي اثر«، »فيكس مديا و صداي انسان«، 
»اليو الكترونيك و صداي انسان«. نفرات اول پنجمين دوره  مسابقه آهنگسازي 

موسيقي الكتروآكوستيك »جايزه رضا كروريان«:
گروه الف؛ 

آهنگسازان مقيم ايران: 
نفر اول: افشين مطلق فرد »قطعه براي دو يا سه كانال« فيكس مديا

نفردوم: دنيز تفقدي »شين« فيكس مديا 
نفر سوم: علي بليغي »درآمد« براي سه سوپرانو و فيكس مديا

برگزيدگان: 
وحيد اهلل وردي »محلي براي خواب« براي سوپرانو و فيكس مديا

سپيده يافتيان »چيزي حدود ۱۱۳۰ سانتي متر مكعب« فيكس مديا
سپيده يافتيان »همه چيز بدون مقدمه تغيير كرده است« براي آواز و فيكس مديا

مسعود هدايتي »ساز و آواز نوا« فيكس مديا
گروه ب؛ 

آهنگسازان مقيم خارج از ايران: 

آرزو رضايي »انگاشت« فيكس مديا
ــازي موسيقي الكتروآكوستيك با حمايت خانواده  گفتني است مسابقه آهنگس
زنده ياد رضا كروريان طي همكاري گروه موسيقي »يارآوا« و دپارتمان موسيقي 

دانشگاه تهران برگزار مي شود.

»پرده خواني نينوا« در مناطق ۲۲گانه شهر تهران
ــژه برنامه  ــهر وي ــراهاي ش ــران در ۲۲ منطقه و فرهنگس ــس تئاتر ته پردي
ــهريور برگزار خواهد كرد.  ــب از تاريخ ۳ تا ۳۰ ش »پرده خواني نينوا« را هر ش
ــراهاي شهر تهران با  ويژه برنامه »پرده خواني نينوا« در ۲۲ منطقه و فرهنگس
ــتي و فاصله گذاري اجتماعي و اغلب در فضاي باز برگزار  رعايت اصول بهداش

خواهد شد. در اين برنامه مرشدمهدي چاياني، رضا حسينعلي خاني، ابوالفضل 
ورمزيار، حسين ظاهري، حسن بصيري، محمدرضا معجوني و رضا فقيهي در 
ــين و ياران باوفاي ايشان  ارتباط با واقعه كربال و قيام حضرت اباعبداهلل الحس

پرده خواني خواهند كرد.

جامعه

مجلسدرگذرتاريخ

افتتاح اولين دوره مجلس شوراي ملي
فرمان مشروطيت در چهاردهم جمادي الثاني ۱۳۲۴ق./ 
ــه روز پس از  ــيزدهم مرداد ۱۲8۴ش. صادر شد. س س
آن، مظفرالدين شاه در فرمان ديگري صدراعظم خود 
مشيرالسلطنه را مامور تأسيس مجلس شورا و تدوين نظام 
نامه انتخابات كرد. براي اجراي فرمان شاه در بيست وهفتم 
جمادي الثاني/ بيست وششم مرداد جلسه اي با حضور 
ــراي تدوين نظام نامه  ــه نظام ب رجال و علما در مدرس
ــيرالدوله پس از  انتخابات تشكيل شد. در جلسه، مش
ــخنراني در باره فرمان مشروطه از حاضران خواست  س
پنج نفر را براي تدوين نظام نامه انتخاب كنند. حاضران 
ــن خان  نيز مرتضي قلي خان صنيع الدوله، ميرزاحس
مشيرالملك، ميرزاحسن خان موتمن الملك، مهدي قلي 
خان مخبرالسلطنه و ميرزاحسن خان محتشم السلطنه را 
براي تنظيم نظام نامه انتخاب كردند. پس از توشيح نظام 
نامه توسط مظفرالدين شاه، انتخابات تهران زيرنظر هيات 
ناظري متشكل از نمايندگاني از حكومت تهران، قاجار، 
علما، تجار و اصناف در ۲۵ شهريور همان سال برگزار شد. 
اين انتخابات طبقاتي و صنفي بود و هر طبقه از روحانيون، 
شاهزادگان، اعيان و اشراف، تجار، زارعين و اصناف از ميان 

خود نمايندگاني براي حضور در مجلس انتخاب كردند 
و آيت اهلل طباطبايي و بهبهاني عالوه بر نمايندگي طبقه 
ــاي مذهبي يهوديان و ارامنه  علما، نمايندگي اقليت ه
را نيز برعهده گرفتند. مرحله بعد تعيين روز آغاز به كار 
مجلس بود كه بنا شد بدون توجه به نتايج انتخابات ساير 
شهرها، مجلس اول با حضور نمايندگان تهران افتتاح 
شود. از اين رو مشيرالدوله دعوت نامه اي براي عموم علما، 
وزراء، شاهزادگان، اعيان و سفراي خارجه ارسال و از آنها 
براي مراسم افتتاح مجلس شوراي ملي در روز پانزدهم 
مهر دعوت كرد. در روز ياد شده جلسه اي با حضور شاه 
در اتاق برليان عمارت گلستان برگزار شد و نظام الملك 
ــاه را قرائت كرد. در نخستين جلسه رسمي  خطابه ش
مجلس شوراي ملي كه فرداي روز افتتاح در مدرسه نظام 
تشكيل شد صنيع الدوله به رياست مجلس برگزيده شد. 
اين مجلس از ۱۶۵ نماينده تشكيل شدكه ۶۰ نفر از آنها 
نمايندگان تهران بودند. البته عمر اين مجلس خيلي زياد 
نبود و قبل از آنكه مجلس شوراي ملي دومين سالگرد 
تاسيس خود را جشن بگيرد توسط مظفرالدين شاه به 

توپ بسته شد. 

شمار قربانيان كرونا از ۲۱ هزار نفر گذشت
از روز چهارشنبه خيل عظيم مسافران به سمت شهرهاي 
شمالي راه افتاد و حتي هشدار پليس راه مبني بر مسدود 
بودن راه ها هم هيچ تاثيري نداشت البته در كمتر از ۱۲ 
ساعت تكذيب شد. هر چه باشد آمارها دروغ نمي گويند، 
ــش از ۱۰۰ نفر جان خود را بر اثر ابتال به  اينكه روزانه بي
كرونا از دست مي دهند، شوخي نيست، حتي خيلي از 
مسووالن معتقدند آمار واقعي بيش از آن چيزي است 
ــود، اما انگار مردم خود را دور از تمام اين  كه اعالم مي ش
مصيبت ها فرض مي كنند و از هر فرصتي براي رفتن به 
ــخنگوي وزارت بهداشت با  سفر استفاده مي كنند. س
اشاره به فوت ۱۱۹ نفر از بيماران مبتال به كرونا، اعالم كرد: 
مجموع قربانيان كرونا در ايران مرز ۲۱ هزار نفر را رد كرد.  
سيما سادات الري » سخنگوي وزارت بهداشت« با اشاره 
به ميزان ابتالها به ويروس كرونا گفت: از روز سه شنبه 
ــهريور ۱۳۹۹ و بر اساس معيارهاي  تاچهارشنبه ۵ ش
قطعي تشخيصي، دو هزار و ۲۴۳ بيمار جديد مبتال به 
ــايي شد كه يك هزار و ۱۲۱  كوويد۱۹ در كشور شناس
نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در 

كشور به ۳۶۵ هزار و ۶۰۶ نفر رسيد. متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۱۱۹ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۲۱ 
هزار و ۲۰ نفر رسيد. سخنگوي وزارت بهداشت گفت: 
ــبختانه تاكنون ۳۱۴ هزار و 8۷۰ نفر از بيماران،  خوش
بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند و ۳8۳۱ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در وضعيت شديد اين 
بيماري تحت مراقبت قرار دارند. همچنين سه ميليون و 
۱۱۳ هزار و 8۰۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 
ــاس آخرين اطالعات كرونا در  ــده است. بر اس انجام ش
كشور، استان هاي تهران، مازندران، گيالن، قم، اصفهان، 
ــرقي، كرمان، خراسان  خراسان رضوي، آذربايجان ش
شمالي، سمنان، يزد، زنجان و قزوين در وضعيت قرمز 
قرار دارند. همچنين استان هاي آذربايجان غربي، البرز، 
ــتان، هرمزگان، اردبيل، بوشهر، كرمانشاه،  فارس، لرس
كهگيلويه و بويراحمد، خراسان جنوبي، مركزي، ايالم، 
چهارمحال و بختياري، گلستان و خوزستان در وضعيت 

هشدار قرار دارند.

بيمه ورزشكاران با پرداخت حداقل ۳۴۴ هزار تومان
ــته هاي مختلف ورزشي  ورزشكاران رش
ــت ۳۴۴ هزار تومان در  مي توانند با پرداخ
ماه تحت پوشش حمايت هاي كوتاه مدت 
و بلندمدت تامين اجتماعي قرار گيرند و 
از مزاياي بازنشستگي، برقراري مستمري 
بازماندگان )فوت قبل و بعد از بازنشستگي( و 
درمان بهره مند شوند. حسين اميري گنجه، 
مديركل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ  

ــور، حدود ۳۰  گفت: از جمعيت 8۴ ميليون نفري كش
درصد به صورت حرفه اي و نيمه حرفه اي و همگاني در 
ــش روز فعاليت ورزشي انجام مي دهند  هفته يك تا ش
ــش بيمه  و از اين ميزان كمتر از پنج درصد تحت پوش
تامين اجتماعي قرار دارند. اميري گنجه افزود: در سطح 
استان تهران بيش از ۳۲۰ هزار ورزشكار سازمان يافته 
ــغول فعاليت هستند كه از  در رشته هاي مختلف مش
اين تعداد كمتر از ۲۰ درصد تحت پوشش حمايت هاي 
بيمه تامين اجتماعي قرار دارند.او يكي از مشكالت بيمه 
ورزشكاران را نبود ساختار تشكيالتي منظم در باشگاه ها 
ــت و افزود: كليه ورزشكاراني كه  و عقد قراردادها دانس
ــغول به كار  به نحوي در مراكز دولتي - خصوصي مش

هستند، از بيمه هاي اجتماعي بلندمدت 
برخوردار هستند و متاسفانه ۹۰ درصد بيمه 
ورزشكاران با نگاه صرفا حوادث و بيماري و 
به صورت كوتاه مدت منعقد مي شود. وي با 
اشاره به ماهيت بيمه مشاغل سازمان تامين 
اجتماعي گفت: با توجه به نياز و درخواست 
ورزشكاران و شرايط كاري، آنها مي توانند 
ــه اصل ۱۲ درصد مستمري  بر مبناي س
ــتگي، ۱۴ درصد  ــتگي و فوت بعد از بازنشس بازنشس
مستمري بازنشستگي و مستمري بازماندگان و ۱8درصد 
مستمري بازنشستگي، بازماندگان و ازكارافتادگي تحت 
پوشش حمايت هاي بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند.

مديركل تامين اجتماعي غرب تهران بزرگ حداقل سن 
براي بيمه  شدن ورزشكاران را ۱8 سال و حداكثر ۵۰ سال 
ــكاران رشته هاي  جهت اعالم كرد. به گفته وي، ورزش
مختلف ورزشي مي توانند با پرداخت ۳۴۴ هزار تومان 
در ماه تحت پوشش حمايت هاي كوتاه مدت و بلندمدت 
ــتگي،  تامين اجتماعي قرار گيرند و از مزاياي بازنشس
ــل و بعد از  ــدگان )فوت قب ــتمري بازمان برقراري مس

بازنشستگي( و درمان بهره مند شوند.

خبر

درخواست ۶۰۰ هزار نفري 
براي تعطيلي سال تحصيلي  

با نزديك شدن به بازگشايي مدارس و دانشگاه ها 
در سال تحصيلي جديد نگراني ها درباره سالمت 
ــجويان هم در حال افزايش  دانش آموزان و دانش
ــاس كارزاري به راه افتاده كه  است. بر همين اس
ــال آينده تحصيلي است.  ــتار تعطيلي س خواس
امضاكنندگان اين كارزار كه تعداد آنها به ۶۰۰هزار 
ــرايطي كه سرعت  ــيده معتقدند در ش نفر رس
اينترنت پايين و هزينه آن گران است و بسياري 
به ابزارهاي هوشمند براي دسترسي به محتواي 
ــن امكان  ــد و همچني ــي ندارن دروس دسترس
برگزاري حضوري كالس ها هم فراهم نيست بهتر 
است سال تحصيلي آينده به صورت كامل تعطيل 
ــورها از جمله ايران پس از  شود.  بسياري از كش
شيوع كرونا به آموزش از راه دور و به صورت آنالين 
روي آوردند. اما آموزش آنالين در ايران با مشكالت 
ــاس آمارهاي  ــيار زيادي مواجه است. بر اس بس
رسمي سه ميليون و ۲۲۵هزار دانش آموز در ايران 
ــتگاه هاي هوشمند مانند  به دليل نداشتن دس
تبلت و گوشي از تحصيل بازمانده اند. گران بودن 
اينترنت، سرعت پايين و قطع و وصل شدن دايمي 
اينترنت در ايران، نبود زيرساخت هاي الزم براي 
ــوار  حمايت از نرم افزارهاي آموزش آنالين و دش
بودن يادگيري برخي از درس ها به صورت آنالين 
ــده آموزش از راه دور در ايران گزينه  هم باعث ش
ــته  ــد.  در همين حال هفته گذش مطلوبي نباش
ــتاد كروناي تهران اعالم كرد با بازگشايي  هم س
مدارس و دانشگاه ها به صورت حضوري براي ترم 
پاييز مخالف است. علي ماهر، معاون برنامه ريزي 
و نظارت ستاد فرماندهي مقابله با كرونا در تهران 
گفته بود زيرساخت ها و بستر مناسب و آمادگي 
ــوزان و  ــوري دانش آم ــراي پذيرش حض الزم ب
ــجويان در فضاهاي آموزشي استان تهران  دانش
وجود ندارد. به گفته او اكثر كالس ها در مدارس 
باالي ۳۰ نفر دانش آموز دارند و در اين شرايط به 
هيچ وجه نمي توان امكان فاصله گذاري اجتماعي 
ــتفاده از حمل و  ــتر شدن اس را فراهم كرد. بيش
ــايي مدارس  ــهرها با بازگش ــل عمومي در ش نق
ــه مي تواند به  ــت ك هم از ديگر نگراني هايي اس
ــا كمك كند. در  ــش آمار مبتاليان به كرون افزاي
ــرايطي امضاكنندگان كارزار تعطيلي  چنين ش
سال تحصيلي آينده معتقدند بهترين راهكار در 
ــاخت هاي آموزش آنالين  شرايطي كه نه زيرس
فراهم است و نه امكان برگزاري حضوري كالس ها، 
تعطيلي كل سال تحصيلي است. مسووالن وزارت 
آموزش و پرورش هنوز به اين درخواست واكنشي 
ــمي  ــان نداده اند. هرچند به صورت غيررس نش
اعالم كرده اند كه سال تحصيلي آينده با رعايت 
ــتي از چند هفته ديگر آغاز  پروتكل هاي بهداش
ــوزش و پرورش با  ــد. پروتكل هاي آم خواهد ش
ــتان ها به  ــايي مدارس تقسيم بندي اس بازگش
وضعيت هاي قرمز، زرد و سفيد است. بر اين اساس 
ــد، كالس درس  ــتاني قرمز باش اگر وضعيت اس
دانش آموزان فقط در فضاي مجازي برگزار خواهد 
ــه روز  ــد؛ اما در وضعيت زرد، دانش آموزان س ش
هفته را به مدرسه مي روند و سه روز ديگر آموزش 
مجازي دريافت مي كنند و در شرايط سفيد هم 
كالس ها طبق روال عادي برگزار مي شود.بسياري 
نگرانند بازگشايي مدارس بالفاصله پس از برگزاري 
كنكور و عزاداري هاي محرم كه انتظار مي رود هر 
ــه مبتاليان به كرونا  ــه افزايش قابل مالحظ دو ب
منجر شود موج ديگري از ابتال به كرونا ايجاد كند 
كه سالمتي دانش آموزان و خانواده هاي آنان را به 

خطر خواهد انداخت.

دهه چهل؛ اوج چالش هاي حكومت پهلوي دوم
حكومت پهلوي دوم در دوران ۳۷ساله 
ــاي مختلفي از  عمر خود با چالش ه
ــي  ــوي گروه هاي مختلف سياس س
ــت و پنجه نرم كرد. اوج اين چالش ها در سال  دس
ــال ۱۳۴۲ بود؛  ۱۳۳۲ و يك دهه بعد، يعني در س
ــه قطب بندي  ــد از دهه ۱۳۴۰ بود ك ــع بع در واق
ــاه و رژيم وي به وجود  ــي ميان مخالفان ش اساس
ــي  آمد و با وجود اينكه همواره جريان هاي سياس
متعددي در مبارزه با رژيم پهلوي حضور داشتند، 
ــده از آن جريان مذهبي  نقش غالب و تعيين كنن
ــل در تاريخ  ــود. دهه چه ــري روحانيان ب به رهب
ــي و مذهبي مردم مسلمان ايران،  مبارزات سياس
ــاز اين دهه،  ــت. در آغ ــي از دوره هاي مهم اس يك
ــز ۱۳۴۱، امام خميني )ره( نهضت  ــي در پايي يعن
ــالمي خود را عليه بنيان ها و كاركردهاي رژيم  اس
آغاز كرد. هر چند در اولين حركت علما به رهبري 
ــان، رژيم پهلوي كوتاه آمد و به خواسته هاي  ايش
ــداهلل علم را  مراجع و علماي قم تن داد و دولت اس
به عقب نشيني در برابر علماي مذهبي وادار كرد، 
ــه نيافت. از  ــي ها ادام اين روش و مصلحت انديش
اهداف رژيم محمدرضاشاه، عناد با مباني مذهبي 
و تجلي دين در حكومت بود، ولي به دليل نداشتن 
اقتدار الزم و آماده  نبودن همه شرايط اجتماعي، 
سياسي و اقتصادي، در مقطعي اين رژيم ترجيح 
ــود و نظام  ــي درگير نش ــا علماي مذهب مي داد ب
سياسي را دستخوش بي ثباتي و به  تعبير خودشان 
ــات و بلوا و آشوب« نسازد. يكي از  دچار »اغتشاش
ويژگي هاي اساسي دهه ۱۳۴۰، اين است كه هم 

ــاه به اين نتيجه رسيد كه بايد به سمت اقتدار و  ش
حكومت فردي حركت كند و هم امام خميني )ره( 
ــي بنيادين را فراهم يافت. از اين  زمينه آغاز انقالب
ــرآغاز تضادها و چالش ها بود. به  رو دهه ۱۳۴۰ س
نوشته مارگارت الينگ، »شاه از آغاز دهه ۱۳۴۰، 
ــاس شاه را شيوه اجراي امور كشور  حكومت بر اس
ــاي اصلي اين رويكرد  قرار داد.« هرچند زمينه ه
ــده  از زمان براندازي دولت دكتر مصدق فراهم ش
بود، عملي  شدن اين نگرش، در اين دوره آغاز شد. 
اشرف پهلوي در خاطرات خود تحت عنوان »من 
ــده چنين نوشته  و برادرم«، درباره رويكرد ياد ش
است: »سال هاي پس از مصدق، براي برادرم و من، 

ــمار مي رود. اين بحران به شاه  دوران تحول به ش
ــيده است كه پادشاه  آموخت كه زمان آن فرا رس
قويا رهبري مملكت را به دست بگيرد؛ چه، ايران 
ــي براي تقليد  ــي كاف هنوز از بلوغ و تجربه سياس
ــم  ــي غربي يا پارلمانتاريس از نظام هاي دموكراس
ــي بهره مند نشده بود و نمي توانست تحت  انگليس
ــد... درواقع به نظر  اين نظام ها با كارايي عمل كن
ــاب مي كرد كه وي  ــع درازمدت ايران ايج او مناف
ــرد... ]و به  اين  ــت بگي قاطعانه حكومت را به دس
ــتر به حكومت  ترتيب[ حكومت ايران هر روز بيش
ــاه تبديل مي شد و اوضاع تا سال هاي آخر رژيم  ش

نيز به  همين ترتيب ادامه يافت.«

تاريخ
نگاري
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