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يادداشت- 1

ايران، غرب و برجام
ك��ه  اس��ت  آن  ق��ع  ا و
موضع گيري ه��اي اروپ��ا و 
اياالت متحده در خصوص 
برجام تغييري نكرده است. 
بايد بداني��م اتحاديه اروپا و 
امريكا با مجموعه حكومت 
در اي��ران صحبت مي كنند 
و آيند و رون��د دولت ها در 
تعيي��ن راهبردهاي ط��رف غربي تغيي��ري ايجاد 
نمي كند. پيش از اين حسن روحاني و محمدجواد 
ظري��ف رييس جمهوري و وزي��ر امورخارجه ايران 
بودند و ام��روز ابراهيم رييس��ي و اميرعبداللهيان 
در ش��مايل رييس جمهور و وزي��ر خارجه فعاليت 
مي كنند. لذا راهب��ردي كه اروپا و غرب در مواجهه 
با ايران دارند، مش��خص اس��ت. آنه��ا از گفت وگو 
و مذاك��ره اس��تقبال مي كنند و ف��ارغ از اينكه چه 
كس��ي بر راس هرم اجرايي كشور نشسته، دولت ها 
را تصميم گيرن��ده نهاي��ي نمي دانند ام��ا به عنوان 
حلقه ارتباطي و عام��ل اجرايي با حاكميت ايران با 
دولت ها و ديپلمات هاي ايراني تعامل دارند. اينكه 
تصور ش��ود اروپايي ها كه امروز به رييسي تبريك 
مي گويند يا با امي��ر عبداللهيان )وزير امور خارجه 
احتمالي دولت سيزدهم( ارتباط مي گيرند، مسائل 
اساسي در مذاكرات را تغيير نمي دهد؛ مساله اصلي 
اين است كه آيا كشورهاي غربي از راهبردهاي قبلي 
در مواجهه با ايران عقب نشيني مي كنند؟ يعني در 
شرايطي كه ابراهيم رييسي و تيم او وعده داده كه در 
مذاكرات از مواضع ايران پيرامون لغو همه تحريم ها، 
راستي آزمايي آنها و... عقب نشيني نخواهد كرد، آيا 
امري��كا خواهد پذيرفت كه برج��ام قبلي در همان 
وضعيت باقي بماند و ب��ه دنبال برجام پالس نرود؟ 
آيا امريكا خواهد پذيرفت برنامه دامنه دار موشكي 
ايران، همچنان تداوم داش��ته باشد؟ بايد پذيرفت 
تعريفي ك��ه امريكا، اروپا و حتي پكن و روس��يه از 
برجام دارند آيا با تعاريف ايران همخواني دارد يا نه؟ 
پاسخ به اين پرسش ها هرچه كه باشد، واقعيت آن 
است كه به نظر مي رسد يك وضعيت به شكل اره دو 
سر يا شمشير دو لب مشاهده مي شود. به اين صورت 
كه هر تصميمي كه گرفته شود، تبعات خاصي را در 
صحنه داخلي و خارجي به دنبال خواهد داشت. به 
اين معنا كه اگر ايران در دولت ابراهيم رييس��ي به 
سمت گفت وگو با 1+4 و امريكا برود، همان معاني 
و نقدهاي جدي كه در زمان روحاني مطرح بوده، از 
س��وي برخي افراد و جريانات دوباره مطرح خواهد 
ش��د. چرا كه باز هم پاي ميز مذاكره ب��ا امريكايي 
رفته اند كه در طول س��ال ها گذشته همواره دولت 
روحاني را ب��ه خاطر گفت وگو با آن مي نواختند. در 
اين شرايط طبيعي اس��ت كه برخي منتقدان اين 
پرس��ش را مطرح مي كنند، چرا در طول 8 س��ال 
گذش��ته بس��تر الزم براي تحقق اي��ن گفت وگوها 
فراهم نش��د. آيا امريكايي ها قابل اعتمادتر از قبل 
شده اند يا بنا به داليل جناحي در گذشته پيش پاي 
مذاكره كنندگان س��نگ اندازي مي ش��د؟ از سوي 
ديگر اگ��ر ايران نپذيرد كه در خصوص مذاكرات به 
برج��ام باز گردد، بدون ترديد ع��دم ورود به برجام 
دريچه اي خواهد شد براي فش��ار بيشتر بر ايران و 
باز ك��ردن پرونده هاي ديگري در ش��وراي امنيت 
س��ازمان ملل و... كه گرفتاري هاي فراواني را براي 
ايران به دنبال خواهد داش��ت. مگ��ر اينكه در اين 
بافت موقعيتي مذاكرات به سمت و سويي برود كه 
امريكا و اروپا از مواضع قبلي خود عقب نشيني كنند. 
رييس جمهور رييس��ي در نخس��تين گفت وگوي 
مطبوعاتي خود بعد از پيروزي در انتخابات 1400، 
رسما اعالم كرد كه حتي در صورتي كه امريكايي ها 
همه تحريم ه��ا را بردارند نيز به هي��چ  وجه حاضر 
به انجام مذاكره مس��تقيم با امريكا نيس��ت. اكنون 
امريكايي ها در قالب 1+5 با ايران مذاكره مي كنند 
و اي��ن مذاكرات به گون��ه اي به معن��اي مذاكره با 
امريكا نيز تلقي مي ش��ود، رييس��ي اعالم كرده كه 
براي برداش��تن تحريم ها حاضر به انج��ام هر نوع 
مذاكراتي هس��ت. اين اعالم موض��وع صريح براي 
جهاني��ان اين نكته را مخاب��ره مي كند كه ايران در 
يك بافت موقعيتي خطير قرار دارد كه قادر به انكار 
برجام نيست. بر اين اساس است كه حتي يك دولت 
انقالبي نيز از برجام حمايت مي كند. در شرايطي كه 
مجلس خواس��تار خروج از برجام و پروتكل الحاقي 
شده، باز شاهد آن هس��تيم كه دولت جديد هم به 
دنبال انجام مذاكره با شيوه جديد است. پرسش آن 
است كه اين شيوه مذاكراتي با متدهاي جديد، چه 
نوع مذاكراتي است كه اين شيوه چه شاخص هايي 
دارد ك��ه نمونه قبلي در زم��ان روحاني و ظريف از 
آن برخوردار نبود؟. از س��وي ديگر اگر امريكايي ها 
نش��انه هايي از نرمش را در خص��وص ايران نمايان 
كنند، به اين معناست كه آنها عقب نشيني كرده اند. 
واضح است كه نشانه هاي موجود تحليلي حاكي از 
آن است كه امريكا و اروپا از مواضع خود در حمايت 
از اسراييل و هم پيمانان خود كوتاه نخواهند آمد و 
نش��انگان موجود در حمايت از رژيم صهيونيستي 
قابل توجه است. در اين شرايط يا ايران بايد بپذيرد، 
تغييرات��ي در مواضع خود ايجاد كند يا اينكه آماده 

رويارويي با غرب باشد.

مهدي مطهرنيا

صادرات به افغانستان ۸۵ درصد كاهش و به عراق ۲۰ درصد افزايش يافت

افت وخيز صادرات به دو همسايه
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معامالت واقعي با بورس

مديريت ضعيف سرمايهموانعي كه بايد برداشته شود

بهترين سازوكار براي نزديك 
كردن قيمت��ي عرضه و تقاضا، 
مكان��ي به ن��ام بورس اس��ت. 
در ص��ورت بورس��ي ش��دن، 
عرضه كنن��دگان و متقاضيان 
بايد كثرت داشته باشند. در حال 
حاضر عوايد فروش سيمان در 
بورس كاال متعلق به سهامداران 
شركت هاي سيماِن بورسي است؛ پس بايد سازوكاري فراهم 
شود كه صاحباِن سهم محصوِل خود را بالواسطه به فروش 
برسانند. به عقيده بنده نرخ برق كارخانه هاي سازنده فوالد 
بايد شفاف سازي شود. همچنين پرداخِت يارانه بعضاً ممكن 
است اشكال و ايراد پديد آورد. قيمت گذاري دستوري دليل 
ديگر است. در اين ميان وقتي قيمت هر متر خانه در تهران 
تا ۳0ميليون تخمين زده مي شود، قيمت مواد اوليه ازجمله 
سيمان منطقًا بايد افزوده شود. سيمان نبايد با تصميمي 
عجوالنه روبرو شود. فوالد مقوله اي استثنايي بود كه عوارض 
و نتيجه آن بايد در ساير مقوله ها بررسي مي شد. تا زماني كه 
تفكر قيمت گذاري دستوري اعم از خوراك، برق و كاالهاي 
اساسي اصالح نشود، موفق نخواهيم شد ولي وقتي كاِر عده 
كثيري مثاًل در بورس رصد مي شود و معامالت بر اساس 
عرضه و تقاضاي واقعي است، شرايط بهبود خواهد يافت. 
ما مي گوييم بورس كاال مس��بب اين مقوله اس��ت و بنده 
تصور مي كنم بايد مقاومت كنيم چون در اثر نظام عرضه و 
تقاضا، قيمت واقعي كشف مي شود. بورس كثرت بيشتري 
در متقاضيان دارد و ازاين رو، اسم ورسم و خريد آنها شفاف 
مي ش��ود ولي در خارج فضاي بورس، سيمان توسط يك 
نماينده توزيع مي شود. سيمان بايد در مكاني كاماًل شفاف 
و به صورت قانونمند و ضابطه مند خريدوفروش ش��ود. ما 
نمي توانيم ظرف يك ماه، ضابطه هاي مالياتي را چندين 
بار تغيير دهيم كه موجب نارضايتي و ناهنجاري خواهد 
ش��د. بازدهي يك درصدي ش��اخص كل از ابتداي سال، 
نشان از حركت نوساني و رو به اصالح دماسنج بازار سرمايه 
دارد. برخي از مولفه هاي تأثيرگذار ازجمله نرخ بهره، دالر 
و سياست هاي پولي كه متغيرهاي تأثيرگذاري به حساب 
مي آيند، نسبت به دو ماه گذشته تغيير چنداني نداشته 
است.  قول هايي مبني بر نزولي بودن روند نرخ دالر داده شده 
بود، اما اين اتفاق فعاًل رخ نداده اس��ت. اين اتفاق، س��ايه 
سنگيني بر فضاي بورس افكنده و شاهد حركات سينوسي 
در بازار سرمايه هستيم. اين موضوع، نشان دهنده آن است 
افراد به حاشيه سود اندك يا سيو سود رضايت مي دهند يا 
پس از شكل گيري تقاضا، اقدام به عرضه مي كنند. به همين 
موضوع، فعاًل شاهد يك دوران متعادل در بورس هستيم. 
ادامه اين روند متالطم و تورم غيرقابل پيش بيني در سال 
جاري، نكات اثرگذار منفي بر بورس است. نكته مثبتي كه 
در اين ميان وجود دارد، احتمال حضور مش��اوران و افراد 
باتجربه، فراجناح��ي و متخصص در تيم اقتصادي دولت 
است. امكان كسب بازدهي از بازار سرمايه به ميزان سال هاي 

۹8 و ۹۹ كه به ترتيب حدود 18۷ و 155 درصد بودند...
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يك��ي از راه ه��اي تأمين مالي 
شركت ها عرضه آنها در بورس 
اس��ت كه موانعي نيز در مقابل 
آنها وج��ود دارد. اين موانع كه 
در م��واردي توس��ط نهادهاي 
تنظيم كننده س��ازمان بورس 
گذاشته مي شود، براي تسهيل 
تأمين مالي شركت ها در بورس 
بايد برداشته شود. يكي از اين موانع افزايش سرمايه است، 
همچنين ضريب سرمايه ثبتي شركت ها نيز مي تواند باشد 
كه در حال حاضر در بورس و فرابورس پيگير آن هستند. 
اگرچه براي فرار مالياتي نيز مي تواند س��ختگيري هايي 
توسط س��ازمان بورس اعمال شود، اما منظور اين نيست 
شركت هايي كه فرار مالياتي دارند را پذيرش كنند، چون 
از اصل بازار كه شفافيت است خارج است. البته مي توانند 
شركت هايي كه تازه از فرار مالياتي خارج شدند را با شرط و 
شروط هايي در بازار پذيرش كنند، اين موارد از اصلي ترين 
نكاتي است كه جزو موانع تأمين مالي است. بنابراين ضرورت 
دارد قوانين تغيير پيدا كند و بايد مسير براي شركت هايي كه 
مي خواهند در بازار درج نماد شوند تسهيل شود. براي اين 
كار بايد موانع گفته شده برداشته شود به خصوص سرمايه 
ثبتي شركت ها و دو دفتِر بودن آنها را با تغيير قوانين، رفع 
كنند. به عنوان نمونه براي شركتي كه سرمايه ثبتي اش 10 
ميليارد تومان است بازاري ايجاد شود كه براي مردم جذاب 

باشد تا در آن سرمايه گذاري كنند نه صرفاً شركت هايي كه 
حداقل سرمايه ثبتي 100 ميليارد توماني دارند، جذب بازار 
سرمايه شوند، يا در فرابورس با حداقل 50 ميليارد تومان 
جذب شوند بلكه بايد شركت هاي كوچك نيز وارد شوند و 
برخي از تأمين مالي هايشان را از طريق بازار سرمايه انجام 
دهند كه اين موارد و قوانين بايد اصالح شود. در حال حاضر 
شركت هاي بس��ياري در صف پذيرش بورس و فرابورس 
هستند و بسياري از آنها توسط كارگزاري ها اين كار را انجام 
دادند كه در بورس و فرابورس پذيره نويسي شوند اما در صف 
مشكالت و موانع موجود گير افتادند، راهكار اين است كه 
نظرات و بوروكراسي هاي سازمان بورس، شركت بورس و 
فرابورس همگي تجميع شود. به عنوان مثال نهادي كه هر 
سه نهاد اصلي آن را قبول دارند، مي تواند شركتي باشد كه 
كارها را انجام دهد و در نهايت كارهاي عرضه آن شركت در 
فرابورس انجام شود. البته شاهديم تنظيم كننده هاي بازار 
تمايل دارند در همه موارد به صورت مستقيم نظر بدهند و 
برخي كارها را برون سپاري نمي كنند. همچنين ديده شده 
است نهادهايي مانند بورس و فرابورس عرضه هاي خود را بر 
اساس وضعيت بازار مي سنجند، در زمان رشد بازار ممكن 
است چند عرضه در طي يك هفته انجام شود و زماني كه 
بازار با افت همراه است، عرضه اوليه ها برداشته مي شود كه 
سياست اشتباهي است. بازار بايد سمت وسوي خود را پيدا 
كند كه نقد شوندگي است و نبايد از اصل نقدشوندگي و براي 
عامه مردم و قشري كه ...  ادامه در صفحه 2

سيزدهمين مراسم تحليف رياست جمهوري در حالي از 
ساعت 1۷ بعدازظهر روز پنجشنبه آغاز شد كه هيات هاي 
مختلف خارجي و مسووالن مختلف كشوري و لشكري 
مهمان اين مراسم بودند. به گزارش خبرآنالين، چهاردهم 
مردادماه 1400 از راه رس��يد؛ سيدابراهيم رييسي براي 
تكيه بر كرسي رياس��ت جمهوري در حضور ۲۶5 نفر در 
ساختمان مجلس شوراي اسالمي قسم ياد كرد. مراسم 
تحليف رييس جمهوري ساعت 1۷ بعدازظهر آغاز شد اما 
از چند ساعت قبل از شروع مراسم خيابان هاي منتهي به 
مجلس كامال بسته شده و عابران تنها از مسيرهاي مشخص 
شده مي توانستند تردد كنند تا اينكه باالخره درهاي مجلس 
شوراي اسالمي براي برگزاري مراسم تحليف رييس دولت 
سيزدهم باز شد. صداو سيما از ساعتي پيش از آغاز مراسم، 
ورود مهمانان خارجي و مقامات لش��كري و كش��وري را 
به تصوير كش��يد. تصويرهايي كه نشان دهنده استقبال 
محمدباقر قاليباف، رييس مجلس از مهمانان اين مراسم 
در بدو ورود بود. مهمان ها يكي يكي از راه مي رس��يدند و 
صندلي هاي سبز بهارستان يكي يكي پر مي شدند.سران 
كش��ورهاي خارجي هم پيش از آغاز مراس��م تحليف با 

سيدابراهيم رييسي عكس يادگاري گرفتند.

  از خوش وبش با روحاني تا غيبت الريجاني ها 
و احمدي نژاد

در رديف اول صحن مجلس در مراس��م تحليف، ابراهيم 
رييسي رييس جمهوري جديد كشورمان و حسن روحاني 

رييس جمهور سابق در رديف اول و در كنار هم نشسته بودند.
همچنين آيت اهلل جنتي و محسني اژه اي، رييس قوه قضاييه 
همنشين هم بودند. خوش و بش مقامات خارجي با حسن 
روحاني در زمان ورود به صحن مجلس از حواش��ي جالب 
توجه بود. اسماعيل هنيه نيز در بدو ورود به صحن مجلس 
روحاني را در آغوش كشيد. حدادعادل هم در رديف اول و 
نزديك به حسن روحاني نشسته بود. محمود علوي وزير 
دولت يازدهم و دوازهم، احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، 
احمد خاتمي عضو ش��وراي نگهبان و مجلس خبرگان، 

امير عبداللهيان معاون ام��ور بين الملل مجلس و گزينه 
احتمالي رييسي براي وزارت امور خارجه، وحيد حقانيان، 
محسني بندپي استاندار تهران، حسين ذوالفقاري معاون 
انتظامي و امنيتي وزارت كشور، مولوي عبدالحميد امام 
جمعه اهل سنت و حداد عادل، حجت االسالم والمسلمين 
منتظري، سرلشكر باقري، عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كش��ور دولت هاي يازده��م و دوازدهم، حجت االس��الم 
ناطق نوري، محسن رضايي، سردار قاآني فرمانده نيروي 
قدس سپاه، سرلشكر رحيم صفوي و برخي از اعضاي شوراي 

نگهبان و جمعي از مسووالن كش��وري و لشكري در اين 
مراسم حاضر شدند. صادق آملي الريجاني، رييس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، علي الريجاني، رييس پيشين 
مجلس شوراي اسالمي، محمود احمدي نژاد و سيدمحمد 
خاتمي روساي جمهور پيشين ايران وسيد حسن خميني 

نيز از غايبان مراسم تحليف رييسي بودند.

   قاليباف با رييسي پيمان همكاري بست
اين مراسم سرانجام راس ساعت 1۷ با نواختن زنگ مجلس و 
با دستور محمدباقر قاليباف آغاز شد. قرائت آياتي از كالم اهلل 
مجيد و سرود جمهوري اسالمي ايران، نشان از شروع رسمي 
مراسم داشت. رييس مجلس شوراي اسالمي به عنوان اولين 
سخنران اين مراسم، با گراميداشت حضور مهمانان داخلي و 
خارجي، گفت: »به پشتوانه قوه قضاييه ضدفساد و استقرار 
يك مجلس انقالبي و آغاز كار يك دولت مردمي موسم آن 
است تا با سرلوحه دادن يك روحيه انقالبي و به كارگيري 
روحيه جهادي و پايبندي ب��ه ارزش هاي امام و به منظور 
قوي سازي ايران طرحي نو دراندازيم.« او با بيان اينكه در 
۲8 خرداد پيام تحول خواهي مردم از طريق صندوق راي 
به نظام و دنيا مخابره گرديد و فصلي نوين در تاريخ آغاز شد، 
اظهار كرد: »مجلس با تاكيد بر استقالل قوا و ضوابط قانوني، 
پيمان هم��كاري با دولت را براس��اس ضوابط و براي حل 
مشكالت مردم اعالم مي دارد. مجلس يار و همراه كشور در 

مسير پيشرفت و ناظري دلسوز و دقيق است. 
ادامه در صفحه 2

ف��رق  نخس��ت(  رواي��ت 
معامله گران موف��ق و ناموفق 
در بازاره��اي مختلف از جمله 
بازار سرمايه در چه گزاره هايي 
اس��ت؟ اين پرسشي است كه 
پاسخگويي به آن تا حد بااليي 
به سرمايه گذاران براي حضوري 
همراه با موفقيت در بازارها كمك 
مي كند. نمونه هاي بسياري از فعاليت در بازارهاي مختلف 
سرمايه گذاري وجود دارند كه س��رمايه گذاران در آنها به 
دليل عدم درك اين واقعيت ساده كه دستيابي به موفقيت 
نيازمند شناخت، علم و مهارت است، سرمايه هاي خود را 
از ك��ف داده اند. يا اين تصور را دارن��د كه دچار ضرر و زيان 
هس��تند. در دو تحقيق مجزا در بازارهاي سرمايه گذاري 
يكي از كشورهاي توسعه يافته در خصوص مطالعه ابعاد 
و زواياي گوناگون بيش از 4۳ ميليون معامله واقعي، اين 
نتيجه مشخص به دست آمده اس��ت كه يك معامله گر 
متوسط فاركس )بازار تبادل ارزهاي خارجي( به يك دليل 
ساده ضرر دچار ضرر و زيان مي شود. دليلي كه مي توان آن 
را ذيل عنوان كلي »مديريت ضعيف سرمايه« دسته بندي 
كرد. مطالعات و بررسي هاي دقيق محتوايي نشان دهنده آن 
است كه حتي اغلب معامله  گراني كه از بيشتر معامالت شان 
سود كسب مي كنند نيز در نهايت دچار ضرر و زيان مي شوند. 
)يا احساس ضرر و زيان دارند( حتي تحقيقات جديد نيز در 

اين خصوص يافته هاي قبلي را تاييد كرده اند. واقعيتي كه 
بسياري معتقدند شوكه كننده و عجيب است و ابعاد تازه اي 

از حضور در بازارهاي سرمايه گذاري را نمايان مي كنند. 
روايت دوم( معامله  گران خرد در فاركس بيش از 50 درصد 
معامالت خودشان را با سود به پايان مي رسانند. به عنوان 
مثال نمودارهايي ك��ه در خصوص نمونه هاي مطالعاتي 
ارائه شده بيانگر آن اس��ت كه معامالت صورت گرفته بر 
يورو 5۹ درصد موفقيت را ثبت كرده اند و س��اير ابزارهاي 
معامالتي هم در بيش از 50 درصد مواقع با س��ود همراه 
شده اند. اما پرسش كليدي آن است كه چرا در يك بازار كه 
معامله گران در آن بيش از نيمي از معامالت شان را با سود 
به پايان رسانده اند، بيشتر افراد ضرر مي كنند؟ قبال به اين 
موضوع اشاره ش��د كه توقف زيان و اجازه افزايش سود در 
فضاي بازارهاي سرمايه گذاري كار دشواري است. بياييد 
تصور كنيم كه مي توانيم لذت و درد كلي را در مقياسي مطلق 
اندازه  گيري كنيم و آن را با سود و زيان معامالت در بازارها 
مقايسه كنيم. شايد تصور كنيد كه يك لذت 500 دالري 
س��ود و درد 500 دالري زيان، يكديگر را در يك اتمسفر 
سرمايه گذاري خنثي مي كنند. اما مطالعات باليني ابعاد 
روانشناسانه ذهن آدمي نشان داده است كه چنين نيست. 
مطالعات در مورد رفتار ريسك  گريزانه انسان نشان مي دهد 
كه ناراحتي انسان از ضرر ۲ تا ۲.5 برابر بيشتر از لذت انسان از 
همان مقدار سود است. يعني براي جبران زيان يك دالري، 
فرد بايد ۲ تا ۲.5 دالر سود كسب كند تا... ادامه در صفحه 2 

فردين آقابزرگي

رضا غني پورعرفان هودي

 اعضاي شوراي ششم براي انتخاب شهردار، سخنگو
 و خزانه دار امروز جلسه غيرعلني تشكيل مي دهند

 مقايسه شاخص هاي كالن اقتصادي دولت روحاني
 در دو سال آخر با دو سال 91 و 9۲ 

مراسم تحليف  رييس جمهور  برگزار شد

 تحليف زير سايه 
حواشي انتخاب شهردار تهران

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 7    

 شاخص هاي اقتصادي
 تحويل گرفته و تحويل داده روحاني

سوگند هشتم

نوسان محدود بازار سكه و طال در 
هفته تغيير دولت

 تاالر شيشه اي طي هفته اخير 
شاهد رشد ۶،۸ درصدي بود

محسن شمش�يري | بانك مركزي ميانگين 
نرخ دالر در بهار 1400 را ۲454۲ تومان گزارش 
ك��رد. روز چهارش��نبه و قبل از مراس��م تنفيذ و 
تحليف رييس جمهور س��يزدهم، قيمت دالر با 
نرخ ۲5۷00 تومان آخرين قيمت دولت دوازدهم 
يا دولت روحاني را ثبت كرد. بازار ارز و سكه و طال 
در هفته تغيير دولت، نوسان محدودي داشت و 
كارشناسان و فعاالن بازار مي گويند كه در صورت 
تغيير سياست هاي دولت، مي توان به ثبات بيشتر، 

رفع تحريم ها و و كاهش نرخ ها اميدوار بود...
صفحه 3 را بخوانيد

گروه بازار سرمايه| مي توان به قطعيت گفت كه 
وضعيت بازار سرمايه تغيير كرده است. دراين بين 
جاي گيري دولت مي تواند تكليف بسياري از ابهامات 
ازجمله تيم اقتصادي، مذاكرات، نرخ دالر و امثال 
اين موارد را مش��خص كن��د. به طوركلي مي توان 
ب��ا تكيه به س��يگنال مثبت و ت��ورم پيش رو يك 
بورس متع��ادل را متصور بود. در حال حاضر اغلب 
پيش بيني ها نسبت به دولت سيزدهم مثبت است 
و انتظار مي رود فضاي اقتصادي و سياسي كشور تا 
صفحه 4 را بخوانيد حد زيادي مثبت شود.  

 بازار سكه و  ارز
 در انتظار 

سياست هاي جديد

 احوال بورس
 در فاز جديد



گروه بان�ك و بيم�ه | محمد نهاوندي��ان معاون 
اقتص��ادي دولت دوازدهم آخرين گ��زارش تغيير و 
تحوالت شاخص هاي اقتصادي و حوزه هاي بخشي 
را به صورت مقايسه ش��روع به كار و پايان كار دولت 
در تاريخ 11 مرداد ماه سال جاري به حسن روحاني 
رييس جمهور س��ابق ارايه كرد. شاخص هاي كالن 
اقتصادي و حوزه هاي بخشي به همراه جدول مقايسه 
سال 91، 92، 98 و 99 ارايه شده است. در اين گزارش 
آماري، به شاخص هاي كالن اقتصادي، پولي، بانكي، 
كار، تجارت خارجي، بودجه، خصوصي سازي، بازار 
س��رمايه و موضوعات بخش��ي پرداخته شد. معاون 
اقتصادي براي مقايس��ه آنچه ك��ه دولت روحاني يا 
دولت يازدهم در س��ال 92 تحويل گرفته و آنچه كه 
دولت دوازدهم در س��ال 99 تحوي��ل داده آمارها و 
ش��اخص هاي س��ال هاي 91 و 92 را با شاخص ها و 

آمارهاي 98 و 99 مقايسه كرده است. 

   رشد اقتصادي صفر
نهاونديان گزارش داد: بر اين اس��اس رشد اقتصادي 
س��ال 99 از س��وي بانك مركزي 3.6 درصد و رشد 
اقتصادي بدون نفت به 2.5 درصد رس��يد. البته در 
گ��زارش معاون اقتص��ادي رييس جمهور به رش��د 
اقتصادي ارايه ش��ده توس��ط مركز آمار اشاره نشده 
است. مركز آمار نرخ رشد اقتصادي سال 99 را صفر 
اعالم كرده بود. برآورده��اي آماري دولت يازدهم و 
دوازدهم نش��ان مي دهد كه رش��د اقتصادي در اين 
دوران تقريبا صفر بوده است و رشد مقطعي در برخي 
سال ها ناشي از توليد و فروش نفت خام بوده و عمال 
رشدي ناش��ي از بازار و عملكرد واقعي اقتصاد وجود 
نداشت. بسياري از كارشناسان اقتصادي دهه 1390 
را دهه از دست رفته ناميده اند كه در اثر تحريم هاي 
امريكا در دول��ت احمدي نژاد و دولت روحاني، عمال 
بدون رش��د اقتصادي و سرمايه گذاري همراه بوده و 
براي 6 سال رشد منفي سرمايه گذاري، رشد منفي 
اقتصاد، رش��د منفي قدرت خري��د يا مصرف بخش 
خصوصي مواجه بوده است.  رشد اقتصادي سال هاي 
91 و 92 معادل 7.7- و 0.3- درصد و در س��ا ل هاي 
98و 99 معادل 6.5- و 3.6 درصد بوده است. درآمد 
سرانه در دو س��ال قبل از دولت روحاني معادل 6.3 
و 6.1 ميليون بوده و در دو س��ال آخر دولت روحاني 
به 4.8 و 4.9 ميليون تومان رس��يده ونشان دهنده 
كاه��ش قدرت خريد م��ردم و درآمد خانوار اس��ت 
كه با تورم موجود به معن��اي كاهش زياد در مخارج 
مصرفي بخش خصوصي و مردم و خانوارهاست.  رشد 
سرمايه گذاري كل در دو سال آخر دولت احمدي نژاد 
19- و 7.8- درص��د بوده كه در دو س��ال آخر دولت 

روحاني به 5.9- و 2.5 درصد رسيده است. 

   سهم ماليات و نفت از بودجه
نس��بت ماليات به درآمد عمومي دولت در دو س��ال 
91 و 92 معادل 69 و68 درصد بوده كه در دو س��ال 
98 و 99 به 74 درصد رسيده است. نسبت ماليات به 
منابع بودجه عمومي در دو سال 91 و 92 معادل 37 
و 33 درصد بوده كه در دو سال 98 و 99 به 37 و 36 
درصد رس��يده است. سهم نفت در تامين بودجه نيز 
در دو سال 91 و 92 معادل 40 و 41 درصد بوده كه 

در دو سال 98 و 99 به 25 و 13 درصد رسيده است.

   كاهش درآمد سرانه
طبق ارقام معاون اقتصادي درآمد سرانه ايراني ها در 
س��ال 99 بالغ بر 4.9 ميليون تومان بوده كه نسبت 
به سال 92 با رقم 6.1 ميليون تومان عمال اين درآمد 
كاهش يافت.درآمد سرانه كه از تقسيم توليد ناخالص 
داخلي بر جمعيت كشور به دست مي آيد و به معناي 
اين اس��ت كه به ازاي هر نفر چه ميزان درآمد وجود 
دارد. با بررس��ي دقيق اين آمار، س��فره ايراني ها در 
دولت روحاني نسبت به س��ال 92 آب رفته با وجود 
آنكه تورم در حال افزايش اس��ت. نرخ رش��د درآمد 
سرانه در سال هاي 91 و 92 به ترتيب 15.1- . 2.8- 
درصد ب��وده كه در س��ال هاي 98 و 99 به 7- و 1.6 
درصد رسيده است. رشد هزينه مصرف نهايي بخش 
خصوصي يا قدرت خريد مردم در دو س��ال 91 و 92 
معادل 2.2- و 1.9- درصد بوده كه در سال هاي 98 

و 99 به 7.7- و 0.4- درصد رسيده است.

   نرخ تورم 40 درصدي
طبق جدول معاونت اقتص��ادي رييس جمهور نرخ 
تورم س��ال 99 از س��وي بانك مركزي 47.1 درصد 
و از س��وي مركز آمار 36.8 درصد گزارش شد.ميان 
آمارهاي اي��ن دو نهاد اختالف فاح��ش بيش از 10 
درص��د وجود دارد. بايد توجه داش��ت نرخ ميانگين 
در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه اي كه شاخص 
مناس��بتري براي لمس تورم در جامعه براي س��بد 
كاالي خوراكي و غيرخوراكي محس��وب مي ش��ود 
نيست كه رقم تورم آن باالي 50 درصد را تجربه كرد. 
تورم خوراكي ها نيز ب��االي 58 تا 68 درصد گزارش 
ش��ده بود.  نرخ تورم دو سال 91 و 92 معادل 30.6 و 
34.7 درصد بوده كه در دو س��ال 98 و 99 به 41.2 . 
47.1 درصد رسيده است. نرخ بيكاري دو سال 91 و 
92 معادل 12.1 و 10.5 درصد بوده كه در دو س��ال 

98 و 99 به 10.7 و 9.6 درصد رسيده است.

   تعداد ايجاد شغل
بنابر آمار ارايه شده از سوي نهاونديان در سال 92 بالغ 

بر 112 هزار نفر شغل ايجاد شده بود كه در سال 99 
تعداد شغل هاي ايجاد شده منفي يك ميليون و 10 
هزار نفر است و كرونا مهم ترين عامل تعطيلي كسب 
وكارها و كاهش فرصت ش��غلي بوده است.  با وجود 
رشد 100 درصدي تسهيالت بانكي و پول پاشي هاي 
متع��ددي كه صورت گرفته روند ايجاد اش��تغال در 
اي��ن دوره كاهش يافت و ش��اغالن از بازار كار خارج 
شدند. عبارت ديگر نه تنها شغلي ايجاد نشد بلكه به 
داليل گوناگون اين تعداد از آمار شاغالن كاسته شد. 
سازمان برنامه و بودجه محور ايجاد اشتغال در كشور 
با همكاري دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها بود كه 
تامين مالي ايجاد شغل را برعهده داشت و براي تحقق 
اين هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملي 1.5 
ميليارد دالر در نظر گرفته شده بود. محمدباقر نوبخت 
رييس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخير گفته 
بود ساالنه يك ميليون شغل ايجاد مي كنيم. حسن 
روحاني رييس جمهور س��ابق نيز اخيرا با اش��اره به 
عملكرد دولت خود گفته بود در طول هش��ت سال 

700 هزار شغل خالص ايجاد كرديم.

   بخش پولي و بانكي
طبق گزارش معاون اقتصادي رييس جمهور سابق 
»نقدينگي 639 هزار ميليارد توماني در سال 92 به 
بيش از 3475 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد 
كه نرخ رشد 34.2 درصدي داشته است. پايه پولي نيز 
در سال گذشته 39.7 درصد رشد كرد كه در سال 92 
بالغ بر 21.4 درصد بود.« نرخ رشد نقدينگي دو سال 
91 و 92 معادل 30 و 38.8 درصد بوده كه در دو سال 
98 و 99 به 31.3 . 34.2 درصد رس��يده است. نرخ 
رشد پايه پولي دو سال 91 و 92 معادل 27.6 و 21.4 
درصد بوده كه در دو س��ال 98 و 99 به 32.7 . 39.7 
درصد رسيده است. اكبر كميجاني رييس كل بانك 
مركزي گفته بود بانك مركزي تمام توان خود را براي 
كنترل رش��د نقدينگي در كشور به كار گرفته است. 
رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به پايان خرداد 
ماه سال جاري 39.4 درصد بوده است كه نسبت به 
رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزايش 
نشان مي دهد. همچنين نقدينگي در پايان خرداد ماه 

1400 نسبت به پايان سال گذشته 6.6 درصد افزايش 
يافته اس��ت كه دليل عمده اين امر استفاده دولت از 
منابع بانك مركزي در چارچوب مصوبات قانوني و در 
قالب تنخواه گردان عمومي به ميزان 56 هزار ميليارد 
تومان اس��ت. افزايش خال��ص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي، عمدتًا ناشي از آثار پولي خالص تفاوت 
نرخ خريد و فروش ارز غير نرخ نامه اي نيز 1.9 واحد 
درصد در رشد پايه پولي نقش داشته  است. همچنين 
براس��اس آمار جدول در اين بخش به »بدهي بخش 
دولتي به بان��ك مركزي 117 ه��زار ميليارد تومان 
گزارش ش��د و ميزان خالص بدهي بخش دولتي به 
بانك مركزي نيز منفي 21 هزار ميليارد تومان آورد 
شده است. از ابتداي دولت يازدهم تا پايان كار دولت 
دوازدهم، بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 235 
درصد بيشتر شده است.« البته در جدول نهاونديان 
به بدهي دولت به اين بانك اش��اره اي نش��ده است. 
براس��اس گزارش نماگرهاي اقتصادي سال 1399 
بانك مركزي، بدهي دولت به بانك مركزي در سال 
گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 ميليارد 

تومان رسيده است.

   بخش خارجي 
مع��اون اقتصادي دولت س��ابق اعالم كرده اس��ت: 
صادرات نفتي در سال 99 بالغ بر 18 ميليارد و 307 
ميليون دالر بوده كه اين رقم در سال 92 بيش از 64.8 
ميليارد دالر بود.صادرات نفتي نيز سال 92 بيش از 
28 ميليارد دالر بود كه در پايان س��ال 99 با اندكي 
افت به بيش از 27 ميليارد دالر رسيده است.صادرات 
نفتي، نفت خ��ام و فرآوردهاي آن به همراه ميعانات 

گازي را در بر مي گيرد.

   بودجه
در اين بخش نس��بت كل ماليات به درآمد عمومي 
و منابع بودجه عمومي و نس��بت آن نيز با اعتبارات 
هزينه هاي، كس��ري تراز عملياتي، نسبت اعتبارات 
تملك دارايي هاي سرمايه اي به توليد ناخالص داخلي 
و س��اير شاخص ها آورده شد. بر اس��اس آمار معاون 
اقتصادي روحاني »نسبت كل ماليات ها به درآمدهاي 
عمومي از 68.9 درصد در سال 92 به 74.1 درصد در 
سال 99 افزايش يافت.«بنابر ارقام ثبت شده معاون 
اقتصادي سال 92 كسري تراز عملياتي بيش از 48 
هزار ميليارد تومان بوده كه با افزايش نجومي به بيش 
از 171 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد.كسري 
تراز عملياتي كه از تقسيم درآمدها بدون درآمد نفت 

به نسبت اعتبارت هزينه اي به دست مي آيد.

   بورس
در اين بخش به شاخص هاي عملكردي بازار سرمايه 
پرداخته ش��ده اس��ت كه به ارزش بازار و معامالت، 
ارزش ج��ذب و تجهي��ز منابع، مان��ده اوراق بدهي، 
انتشار اوراق اسالمي و ساير مباحث اختصاص يافت.

آمارهاي بازار بورس در سال 99 از سوي مراجع متولي 
ارايه نشده و ارقام آن در جدول خالي است كه امكان 
مقايسه را سلب كرده است. البته با توجه به تحوالت 
نرخ ارز در سال هاي اخير اوضاع بازار سرمايه نسبت 

به سال 92 مناسب بوده است.

در اي��ن دوران فاصله گرفت��ن از دغدغه هاي مردم 
گناهي نابخشودني است و مردم هرگز اين موضوع 
را از ما قبول نخواهند ك��رد و همه ما وظيفه داريم 
در دام هايي كه باعث مي شود از توجه به مردم دور 
بيفتيم، خ��ودداري كنيم. در اين دوره قبيله گرايي 

گناهي نابخشودني است.«

   وعده محسني اژه اي به دولت رييسي 
بعد از اين اظهارات قاليباف بود كه محسني اژه اي، 
رييس قوه قضاييه پشت تريبون آمد و در اظهاراتي 
با بيان اينكه ق��وه قضاييه براي كم��ك به دولت و 
مبارزه با فس��اد آمادگي الزم را دارد و با تمام توان 
كمك خواهد كرد، گفت: رييس جمهور سوگند ياد 
مي كند كه همه اس��تعداد و صالحيت خود را براي 
انجام مسووليت به كار گيرد و خود را وقف خدمت به 
مردم نمايد. او تصريح كرد: اميدوارم رييس جمهور 
با كمك ساير قوا، نخبگان و مردم در اين مسووليت 
خطي��ر پيش از پيش موفق باش��د و همان گونه كه 
در روز تنفيذ، مطرح كردند هر چه سريع تر در رفع 
مشكالت مردم، ايجاد اشتغال، كنترل بازار، كاهش 
نرخ تورم، كاهش گراني سرسام آور و حمايت از توليد 
داخلي و سرمايه گذاري اقدام عاجلي داشته باشند و 
همچنين در از بين بردن زمينه فساد، رانت، تبعيض 
و اصالح س��اختارهاي پيچيده اداري اقدامات الزم 

را به عمل آورند.

  رييسي قسم خورد
پ��س از س��خنراني قاليب��اف و محس��ني اژه اي، 
سيدابراهيم رييس��ي در حضور رييس قوه قضاييه 
براي پاسداري از اسالم و قانون اساسي سوگند ياد 
كرد. به اين ترتيب دور دوم رياست جمهوري او رسما 
آغاز شد. نكته جالب توجه اين بود كه سيدابراهيم 
رييس��ي در جايگاه رييس جمه��وري جديد ايران 

در كنار غالمحسين محس��ني اژه اي سوگند به جا 
مي آورد؛ رييس سابق و رييس كنوني قوه قضاييه؛ 

اتفاقي بي سابقه.

  رييسي: خستگي ناپذير خواهيم بود
بعد از آن رييس��ي در قام��ت رييس جمهور دولت 
س��يزدهم س��خنراني اش را آغ��از ك��رد؛ او در اين 
سخنراني تاكيد كرد: »مردم از دولت برگزيده خود 

مي خواهند مدافع حقوق انسان ها در عالم باشد و به 
ظلم و بي عدالتي در هيچ جاي جهان راضي نباشد. 
ما مدافع واقعي حقوق بشر هستيم و تجاوز به حقوق 
انسان هاي بي گناه را مردود مي دانيم. ظلم و جنايت 
چه در قلب اروپا باشد و چه در امريكا، چه در آفريقا 
و چ��ه در قلب يمن باش��د يا فلس��طين، ما در كنار 
مظلومان خواهيم بود.« او دولتش را خستگي ناپذير 
خواند و گفت: »مردم مي خواهند با برطرف كردن 

تنگناها و مش��كالت معيش��تي عملكرد ما همراه 
باش��د. دولت در اين مسير خس��تگي ناپذير پيش 
خواهد رفت. اينجانب امروز خ��ادم همه جمهور و 
خدمتگزار بيش از 80 ميليون از جمعيت هس��تم. 
مردم ايران هماني هستند كه بارها وفاداري خود را 
به انقالب اثبات كردند و ام��روز نوبت ما براي اداي 

امانت است.«
رييس��ي همچنين درباره فعاليت هس��ته اي ايران و 
تحريم ها عليه كشور، اظهار كرد: سياست فشار و تحريم، 
موجب انصراف ملت اي��ران از پيگيري حقوق قانوني 
خود از جمله حق توسعه، نخواهد شد، تحريم ها باعث 
نمي شود كه ملت ايران از حقوق هسته اي خود دست 
بكشد، تحريم ها عليه ملت ايران بايد لغو گردد و از هر 
طرح ديپلماتيك كه باعث انجام اين امر شود استقبال 
مي كند. رييس جمهور گفت: »جمهوري اسالمي ايران، 
كشور ها و ملت هاي همسايه را خويشاوند خود مي داند 
و مهم ترين و اصلي ترين اولويت سياست خارجي خود 
را، ارتقاي روابط با كش��ورهاي همسايه خود دانسته و 
خواهان عزت و اعتالي آنهاست. ديپلماسي، بايد ارتباط 
ملت هاي منطقه را بيشتر و اشتراكات آنها را در حوزه 
اقتصاد، فرهنگ، علم و ورزش تقويت نمايد. جهان، در 
حال دگرگوني اس��ت و تاميِن منافِع ملت ها، منوط به 
درك جهان ِجديد و »تعامِل راهبردي« با »قدرت هاي 
نوظهور« اس��ت و سياس��ت خارجي موفق، سياسِت 

خارجي متوازن خواهد بود.«

   پايان تحليف بدون ارايه ليست كابينه
بعد از پايان س��خنراني رييسي، محمدباقر قاليباف 
هم از رييس جمهوري تشكر و اعالم كرد كه ابراهيم 
رييس��ي ابتداي هفته آينده ليست اعضاي كابينه 
سيزدهم را به مجلس معرفي مي كند و بررسي ها در 
كميسيون هاي تخصصي و صحن مجلس پيوسته و 

دوشيفت و سه شيفت انجام مي شود.

رويداد
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وزير نفت در ديدار با دبيركل اوپك:
با خروج امريكا از برجام ايران 
از صادرات  ۲ ميليارد بشكه نفت 

محروم شد
بيژن زنگنه از آمادگي كامل فني ايران براي بازگشت به 
بازارهاي جهاني نفت خام در باالترين سطح پس از توافق 
سياسي و لغو تحريم خبر داد. به گزارش آبان نيوز به نقل 
از خبرآنالين، بيژن زنگنه در ديدار با محمد سانوس��ي 
باركيندو، دبيركل سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
)اوپك( با بيان اينكه پس از خ��روج امريكا از برجام )مه 
2018 تاكنون( ايران از صادرات حدود 2 ميليارد بشكه 
نفت خام محروم ش��د، تصريح كرد: اي��ن مقدار معادل 
حدود 120 ميليارد دالر است. وي با اشاره به اينكه اوپك 
تنها سازمان اقتصادي جهان سومي تأثيرگذار در فعل و 
انفعاالت اقتصادي جهان است، تصريح كرد: معنا يا مفهوم 
كليدي كه اوپك توانسته به آن عمل كند و موفق شود، 
همكاري در عين رقابت و اختالف سياس��ي بوده است، 
به طوري كه در نشس��ت و اختالف اخير بين عربستان و 
امارات اين همكاري را مشاهده كرديم. دبيركل اوپك هم 
در اين ديدار ضمن قدرداني از كارها و اقدام هاي زنگنه در 
طول سال هاي مديريتش و با بيان اينكه همه وزيران اوپك 
از شما به نيكي ياد مي كنند، افزود: اميدواريم ايران همچنان 
نقش كليدي و مهم خود را در اوپك و بازار نفت ادامه دهد، 
بهبود و توسعه روابط با همسايگان هم بسيار اميدواركننده 
خواهد بود. وي خطاب به زنگنه با بيان اينكه شما سرمايه 
ارزشمند ايران هستيد و در اين چهار دهه با توجه به شرايط 
سخت ايران به خوبي عمل كرديد، گفت: اوپك خانه شما 
خواهد ماند. محمد سانوس��ي باركيندو، دبيركل اوپك 
در پايان اين ديدار آلبومي از عكس هاي زنگنه از ابتداي 

حضورش در اوپك تاكنون را به وي تقديم كرد

مديريت ضعيف سرمايه
احساسات فرد خنثي شود و ذهن فرد احساس كسب سود 
كند. بديهي است كه از ديدگاه معامله  گران منطقي، واقعا 
نيازي نيست كه براي جبران آسيب رواني يك ضرر 500 
دالري، افراد حتما 1000 دالر سود كسب كنند. اما اين 
همان چيزي است كه در رفتار واقعي معامله  گران مشاهده 
مي شود. ما به عنوان انس��ان به هر قيمتي از ضرر و زيان 
اجتناب مي كنيم. همين امر منجر مي شود كه بسياري از 
سرمايه گذاران به اميد سودآور شدن يك معامله زيان  ده، 
آن را براي مدت ها باز نگه مي دارند در حالي كه يك معامله 

سودآور را با سودي متوسط متوقف مي كنند. 
روايت سوم( انسان ها ربات نيستند. انسان در كنار منطق، 
مقداري نيز از سوگيري هاي شناختي خود تاثير مي پذيرد. 
اما معامله  گران مانند ساير مردم نيستند. شخصي كه يك 
حساب معامله گري باز مي كند، قصد كسب سود دارد. اگر 
يك رفتار منجر به ضرر وي شود، او بايد تمام تالش خود را 
براي جلوگيري از اين رفتار و اتالف وقت و سرمايه خود به  
كار بگيرد. راه حل اين مشكل ساده است؛ حد ضرر و حد 
سود خود را در فاصله يكسان قرار بدهد. از ابتدا تصميم 
بگيريد كه قرار است به همان اندازه  اي كه ضرر كرده ايد، 
به همان اندازه نيز س��ود كنيد. در اصطالح معامالت، به 
اين شرايط حداقل نس��بت ريسك به ريوارد يك به يك 
مي گويند. اين قانون س��اده به شما كمك مي كند تا در 
صورت موفقيت در دست كم 50 درصد معامالت خود، 
در نهايت به سود برسيد. اين مفهوم آنقدر واضح است كه 
ممكن است بعد از خواندن اين مقاله احساس نااميدي 
كنيد. اما دقيقا به همين دليل كه بديهي است، بسياري از 

افراد به آن دقت نمي كنند.

موانعي كه بايد برداشته شود
مي خواهند شركت هايشان را پذيره نويسي كنند، تأمين 
مالي انجام دهند. شركتي كه قصد ورود به بازار سرمايه 
را دارد اول مصيبت هايش است زيرا تا به امروز كار خود را 
انجام مي داده است و گزارشي منتشر نمي كرده است اما 
بعد از عرضه شدن بايد گزارش منتشر كند و هنگامي كه 
شركتي اين سختي ها را قبول مي كند تنها يك هدف دارد 
آن هم راه اندازي خط توليد و تأمين مالي است كه درنهايت 
به چرخه اقتصاد كمك شود. بايد اجازه داده شود عرضه 
اوليه شركتي كه قصد آن را دارد انجام شود و به شرايط بازار 
نگاهي نشود زيرا عرضه اوليه هميشه مشتري خود را داشته 

و استقبال خيلي خوبي نيز از آن مي شود.

معامالت واقعي با بورس
 بعيد اس��ت اما تا پايان س��ال 1400 با فرض عدم تغيير 
اساسي در قيمت ارزها، ورود ريسك هاي پيش بيني نشده 
ازجمله تغييرات سياسي و منطقه اي، انتظار رشد شاخص 
كل با مقياسي معادل درصد كسري بودجه عمومي دولت 
كه مي تواند منشأ قابل اتكايي براي محاسبه تورم باشد، 
كسب بازدهي ش��اخص كل بورس حداكثر تا 50-40 

درصد منطقي خواهد بود.

شهر زرنج افغانستان سقوط كرد
معاون امنيتي و انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: شهر زرنج مركز واليت نيمروز افغانستان به طور كامل 
در اختيار طالبان قرار گرفت. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان از زاهدان محمدهادي مرعش��ي معاون امنيتي و 
انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان گفت: شهر زرنج 
مركز واليت نيم��روز به طور كامل در اختيار طالبان قرار 
گرفت و ش��دت درگيري ها در اين منطقه كه هم مرز با 
كشورمان محسوب مي شود بسيار زياد است. وي ادامه 
داد: تعداد زيادي از نيرو هاي دولتي افغانستان با خودرو و 
با تجهيزات جنگي خود وارد خاك كشورمان شده اند و در 
همان خط مرزي مستقرند. مرعشي بيان كرد: نيرو هاي 
طالبان كنترل نقطه مرزي ميلك كه در قسمت افعانستان 
را در اختيار گرفته اند و بر روي قسمتي از پل ميلك كه در 
افغانستان است، مستقر شده اند. گفتني است: نيرو هاي 
ارتش جمهوري اسالمي ايران هم با تجهيزات كامل در 
مرز ميلك مستقر شده اند و به حالت آماده باش درآمده اند.

كاهش مصرف نفت در امريكا 
ركورد ۲۵ ساله زد

آمار اداره اطالعات انرژي امريكا نش��ان داد مصرف 
نفت امريكا در سال 2020 به 18.1 ميليون بشكه 
در روز كاهش پيدا كرد كه پايين ترين ركورد در 25 
سال گذش��ته بود. اداره اطالعات انرژي امريكا در 
برآورد جديد از مصرف فرآورده هاي نفتي، اعالم كرد 
مصرف نفت در بخش حمل ونقل 15 درصد در سال 
2020 نسبت به سال پيش از آن كاهش پيدا كرد. 
مصرف نفت تقريبا در همه بخش هاي مصرف كننده 
انرژي كاهش داشت. قرنطينه و تدابير ديگري كه 
سال ميالدي گذشته به منظور مهار شيوع ويروس 
كرونا در امريكا به اجرا درآمدند، عامل اصلي مصرف 
پايين تر نفت به خصوص در بخش حمل ونقل بودند 
كه شاهد س��قوط مصرف بنزين، ديزل و سوخت 
جت بود. طبق آمار اداره اطالع��ات انرژي امريكا، 
مصرف بنزي��ن كه پرمصرف ترين ف��رآورده نفتي 
در امريكاست، در سال 2020 به ميزان 14 درصد 
كاهش يافت و به هشت ميليون بشكه در روز رسيد 
كه پايين ترين سطح مصرف بنزين در امريكا از سال 

1997 به اين طرف بوده است.

ونزوئال ۶ صفر را  از 
اسكناس هايش را حذف مي كند

اين براي س��ومين بار در 13 س��ال اخير است كه 
ونزوئال اقدام به حذف صفر از پول ملي خود مي كند 
اما تمام دفعات قبلي به دليل انجام نشدن اصالحات 
ساختاري نتيجه اي در بر نداشته است. در حالي كه 
نرخ تورم افسارگسيخته ونزوئال باعث شده است تا 
پول ملي اين كشور هر روز كم ارزش تر شود، بانك 
مرك��زي ونزوئال در بيانيه اي اعالم ك��رد 6 صفر از 
اسكناس هاي اين كشور حذف خواهد شد. اين تغيير 
از روز يكم اكتبر اعمال مي شود و هدف اصلي اين كار، 
تسهيل مبادالت روزمره عنوان شده است. نيكالس 
مادورو رييس جمهور ونزوئال پيش تر گفته بود مردم 
اين كش��ور براي بيان قيمت ها، اعداد را تقسيم بر 
ميليون مي كنند. اين براي سومين بار در 13 سال 
اخير است كه ونزوئال اقدام به حذف صفر از پول ملي 
خود مي كند اما تمام دفع��ات قبلي به دليل انجام 
نشدن اصالحات ساختاري نتيجه اي در بر نداشته 
است. در سال 2018 تعداد 6 صفر و در سال 2008 

نيز سه صفر از پول ملي حذف شده بود. 

 بليت سفر به فضا 
چقدر آب مي خورد؟

شركت ويرجين گاالكتيك اعالم كرد: هر صندلي 
فضاپيمايش براي سفر به فضا را از روز پنجشنبه با 
قيمت پايه 450 هزار دالر به فروش خواهد رساند. 
چند هفته پيش ريچارد برانسون، مالك اين شركت 
فضايي با استفاده از همين فضاپيما به شكل پر سر 
و صدا به فضا سفر كرده بود. برانسون توانسته بود با 
اس��تفاده از فضاپيماي ويرجين گاالكتيك در روز 
11 جوالي 50 مايل به فضا برود و سپس به زمين 
بازگردد. وي 17 سال است كه دنبال انجام اين كار 
است و انتش��ار خبر فروش بليت هاي فضاپيماي 
ويرجين گاالكتيك باعث ش��د تا سهام شركت 5 

درصد رشد كند. 

طال پناهگاهي براي در امان 
ماندن از تبعات چاپ پول؟

حدود 50 س��ال پيش بود كه ريچارد نيكس��ون، 
رييس جمهور وقت امريكا استاندارد ارزش گذاري 
دالر بر مبناي ذخاير طالي اين كشور را كنار گذاشت 
و از آن زمان به بعد شاهد آن هستيم كه ارزش دالر و 
برخي ديگر از ارزهاي بين المللي كاهش داشته است. 
دليل اين كاه��ش ارزش، تورمي بود كه از آن زمان 
به بعد در اقتصادهاي مختلف جهان شاهد بوديم 
كه بخشي از آن مربوط به اقدام بانك هاي مركزي 
كشورهاي جهان به چاپ پول و تزريق آن به اقتصاد 
است. اگون ونگريرز كارشناس موسسه گلدسويس 
مي گويد كشورهاي جهان در حال ادامه سياست 
چاپ پ��ول و در كنار تورم در حال انباش��ت كردن 
ميزان بدهي هاي عمومي خود هستند. به گفته وي، 
ممكن است طال بتواند پناهگاه خوبي براي در امان 
ماندن از عواقب اين مساله باشد. بسياري از كشورها 
از جمله امريكا در طول بحران كرونا با هدف تحريك 
اقتصاد خود و جلوگيري از تداوم ركود و رشد منفي 
اقتصادي دست به چاپ گسترده پول زده و هزاران 
ميليارد دالر به اقتصادهاي خود پول تزريق كردند. 
تنها كش��وري كه از اجراي اين سياست خودداري 
كرد و در اين زمينه ميان اقتصادهاي بزرگ جهان 

استثنا بود چين است.

تيشه اردوغان به ريشه لير
پس از س��خنان رييس جمهور تركيه در خصوص 
ضرورت كاهش نرخ بهره، ارزش لير مجددا ريزش 
كرد. رييس جمه��ور تركيه كه يك��ي از منتقدان 
سرسخت نرخ بهره باال محسوب مي شود اخيرا در 
مصاحبه با يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور 
گفته نرخ بهره بايد از مقادير فعلي كمتر شود. وي 
با بيان اينكه رسيدن به يك محيط سرمايه گذاري 
آرام نيازمند خالص شدن از شر نرخ بهره باال است، 
افزود: نرخ تورم باالي تركيه در حال حاضر بيش از 
هر چيز ديگري به خاطر باال بودن نرخ بهره اس��ت. 
نگراني از وضعيت روابط تركيه و امريكا نيز كماكان 
يكي از اصلي ترين نگراني هاي معامله گران بازارهاي 
ارز در اين كشور است. مسائل اخير باعث شد تا لير 
كه هفته گذشته به پايين ترين سطح سه هفته اخير 
خود رسيده بود، بار ديگر روندي نزولي را تجربه كند 

و به كمترين نرخ برابري تاريخ معاصر خود برسد.

مقايسه شاخص هاي كالن اقتصادي دولت روحاني در دو سال آخر با دو سال 91 و 92 

شاخص هاي كالن اقتصادي دولت روحاني در سال آخر منتشر شد 

شاخص هاي اقتصادي تحويل گرفته و تحويل داده روحاني 

سوگند هشتم
ادامه از صفحه اول

روح اهلل متفكرآزاد، عضو هيات رييسه مجلس با اشاره به اينكه مجلس وزراي پيشنهادي دولت را سه شيفته بررسي 
مي كند، گفت: دست دولت را با بررسي سريع طرح ها و لوايح فوري، براي مشكل گشايي باز مي گذاريم. پايگاه خبري- 
تحليلي انتخاب عضو هيات رييسه مجلس با اشارهدبه اينكه مجلس وزراي پيشنهادي دولت را سه شيفته بررسي 
مي كند، گفت: دست دولت را با بررسي سريع طرح ها و لوايح فوري، براي مشكل گشايي باز مي گذاريم. روح اهلل متفكرآزاد 
بر ضرورت تسريع در فرآيند تشكيل كابينه و راي اعتماد به وزرا تاكيد كرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 22 آيين نامه 
داخلي مجلس شوراي اسالمي، رييس جمهور به مدت دو هفته پس از تحليف فرصت دارد تا كابينه خود را براي كسب 
راي اعتماد به مجلس معرفي كند. وي افزود: رييس مجلس هم در اولين جلسه پس از دريافت ليست وزراي پيشنهادي، 
آن را اعالم وصول كرده و كميسيون ها يك هفته براي بررسي گزينه هاي پيشنهادي و تطبيق برنامه هاي با چشم اندازهاي 
كشور و اسناد باالدستي اقدام خواهند كرد. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه در هفته بعد از بررسي 
كميسيون ها، صحن علني تشكيل يافته و براي هر وزير مخالفان و موافقان صحبت كرده و وزير نيم ساعت براي دفاع 
از برنامه خود فرصت دارد، خاطرنشان كرد: بر اساس تاكيدات رهبري براي سرعت بخشيدن به شكل گيري كابينه، 
مجلس بررسي و راي اعتماد سريع به كابينه را در اولويت قرار داده و در صورت لزوم به صورت سه شيفته اين بررسي 
انجام مي شود. وي با تاكيد بر اينكه آقاي رييسي منتظر فرصت دو هفته اي نخواهد بود و احتماال اوايل هفته آتي وزراي 
خود را به مجلس معرفي مي كند، گفت: مجلس بالفاصله بررسي وزرا را با دقت، هوشمندي، تعامل و حساسيت آغاز 
مي كند. نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر در مجلس شوراي اسالمي، نحوه همكاري و تعامل مجلس و دولت را مورد 
اشاره قرار داد و ابراز داشت: توقع مردم تالش جدي دولت براي رفع مشكالت اقتصادي و معيشتي است و مجلس هم 
دست دولت را براي مشكل گشايي باز گذاشته و كمك مي كند. وي همت مجلس يازدهم را كمك به دولت در زمينه 
مسكن، كشاورزي، مسائل اقتصادي و معيشتي، دانش بنيان و... عنوان كرد و گفت: هر موضوعي را دولت براي رفع 
مشكل مردم نياز داشته باشد، مجلس در قالب طرح يا اليحه در اولويت قرار مي دهد، همانطور كه به دولت قبل كمك 

كرديم ولي معتقديم دولت جديد اراده اي براي حل مشكالت دارد.

عضو هيات رييسه مجلس: 
بازتاب

رييسي احتماال اوايل هفته آتي وزراي خود را به مجلس معرفي مي كند 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
بانك مركزي ميانگين نرخ دالر در بهار 1400 را 24542 
تومان گزارش كرد. روز چهارشنبه و قبل از مراسم تنفيذ 
و تحليف رييس جمهور س��يزدهم، قيم��ت دالر با نرخ 
25700 تومان آخرين قيم��ت دولت دوازدهم يا دولت 
روحاني را ثبت كرد. بازار ارز و سكه و طال در هفته تغيير 
دولت، نوسان محدودي داش��ت و كارشناسان و فعاالن 
بازار مي گويند كه در صورت تغيير سياست هاي دولت، 
مي توان به ثبات بيشتر، رفع تحريم ها و و كاهش نرخ ها 
اميدوار بود، اما اگر دولت جديد همان سياست هاي قبلي 
را ادامه دهد، نرخ ارز همچنان با همين نوسانات ماه هاي 

اخير مواجه خواهد شد. 
روند معامالت بازار ارز در هفته اي كه گذش��ت نشان داد 
فعاالن اين ب��ازار در معامالت خود، راه احتياط را در پيش 
گرفته و منتظر تعيين سياست هاي جديد اقتصادي هستند.

هفته اي كه بسياري از تحليلگران بازار ارز انتظار ورود دالر به 
كانال 2۶ هزار توماني را داشتند، اما روند معامالت اين بازار 
برخالف انتظار پيش رفت و قيمت ارز در محدوده روزهاي 
پاياني هفته گذشته متوقف ماند. بازار ارز از ابتداي مردادماه 
روندي صعودي به خود گرفته و در هفته پيشين، اين روند 
با انتشار اخبار منفي درباره مذاكرات برجام، تشديد نيز شد 
تا جايي كه دالر به مرز 2۶ هزار تومان رسيد. به همين دليل 
بسياري از تحليلگران با توجه به آنكه در روند مذاكرات برجام 
تغييري ايجاد نشده است، انتظار داشتند بازار روند صعودي 
خود را ادامه دهد، پيش بيني كه روز شنبه هم محقق شد، 

اما در ادامه راه متوقف ماند.
به گفته فعاالن بازار ارز، اين بازار در هفته اي كه گذشت در 
ميانه دو طيف متناقض اخبار و اتفاقات، روندي سردرگم 
داشت به همين دليل دچار نوسانات شديدي بود. از سويي 
اخباري درباره كاهش احتمال توافق برجام و همچنين 
تحركات مشكوكي مانند ادعاي حمله به كشتي هاي رژيم 
صهيونيستي، سويه هاي افزايشي بازار را تقويت مي كرد و 
در سمتي ديگر مسائلي همچون عرضه بازارساز، كاهش 
نرخ حواله درهم، طرح مساله تعطيلي دوهفته اي كشور به 
دليل شيوع ويروس كرونا و همچنين اقدام به سودگيري 
معامله گراني ك��ه در كانال 24 هزار توم��ان دالر خريده 
بودند، از جمله عواملي بودند كه سويه هاي كاهشي را در 
معامالت اين هفته تقويت كردند. روند تحوالت بازار ارز در 
اين هفته اما نشان داد كه در ميانه تمامي اين تحوالت مهم، 
فعاالن بازار ارز ترجيح داده اند، تا زمان انجام مراسم تحليف 
آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي در جايگاه رياست جمهوري، 
از انجام واكنش هيجاني در بازار خودداري كنند و منتظر 
اعالم سياست هاي جديد باشند. در همين راستا برخي 
كارشناس��ان اقتصادي از تاثير قوي اولين مواضع رييس 
جديد دولت، خصوصا در بحث مذاكرات هسته اي و رفع 
تحريم ها، در مسير حركتي بازار طي روزهاي آتي و احتمال 
كاهش تدريجي قيمت انواع ارز سخن مي گويند. همچنين 
عامل موثر ديگري كه به اعتقاد كارشناسان مي تواند بازار 
هفته آين��ده را تحت تاثير خود قرار دهد، معرفي اعضاي 

كابينه به مجلس ش��وراي اسالمي است كه تركيب تيم 
اقتصادي دولت آينده را مش��خص مي سازد.نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: پيش بيني مي كنم هفته 
آينده قيمت سكه و طال تغييرات و نوسانات چنداني نخواهد 
داشت. محمد كشتي آراي روز جمعه در خصوص قيمت 
طال در هفته گذشته و پيش بيني بهاي آن در هفته آينده، 
اظهار داشت: تغييرات اونس جهاني هفته گذشته بسيار كم 
بود و به طور ميانگين دو دالر كاهش داشت.به اين صورت 
كه قيمت اونس جهاني در ابتداي هفته 1۸14 دالر بود و 
روز پنجشنبه به 1۸12 دالر رسيد بنابراين ميانگين دو دالر 
كاهش قيمت داشتيم.مجموع قيمت طال و سكه در هفته 
اخير سير نزولي داشت و اين امر به دو دليل بود يكي اينكه 
قيمت ارز كاهش يافت و بهاي دالر در معامالت دالر 250 
تومان ارزان شد و عامل دوم نيز كاهش تقاضا و داد و ستدها 
به دليل نزديك ش��دن ايام محرم بود. سكه طرح قديم با 
150 هزار تومان كاهش بهاي هفتگي در آخرين معامالت 
روز پنجشنبه به 10 ميليون و ۸00 هزار تومان، سكه طرح 
جديد با كاهش 220 هزار توماني به قيمت 11 ميليون و 
۳00 هزار تومان، نيم سكه با كاهش 20 هزار توماني به 5 
ميليون و 750 هزار تومان و ربع سكه با 100 هزار تومان 
كاهش هفتگي به ۳ ميليون و ۶50 هزار تومان رسيد.به 
گفته كشتي آراي سكه يك گرمي بانك مركزي نيز با 100 
هزار تومان كاهش به 2 ميليون و 250 هزار تومان هر مثقال 
طال نيز با 110 هزار تومان كاهش هفتگي روز پنجشنبه در 
آخرين معامالت هر مثقال طال 4 ميليون و 7۶۶ هزارتومان 
معامله شد و هر گرم طالي 1۸ عيار با 24 هزارتومان كاهش 
هفتگي در آخرين معامالت روز پنجشنبه يك ميليون و 
110 هزار تومان داد و ستد شد.وي با بيان اينكه كاهش 
تقاضا براي طال موجب كاهش قيمت اين فلز زرد نمي شود، 
گفت: كاهش تقاضا موجب كم شدن حباب سكه مي شود؛ 
بنابراين قيمت اص��ل طال در ايام نزديك  به ماه محرم كه 
تقاضا كاهش مي يابد كم نمي شود و تنها روي قيمت سكه 
و كاهش حباب موثر است زيرا قيمت جهاني طال و قيمت 
ارز اس��ت كه بر كاهش طال و سكه تاثير دارد.پيش بيني 

مي كنم قيمت جهاني طال در هفته آينده با توجه به اينكه 
در ماه آگوست هستيم و بسياري از شركت ها در تعطيالت 
تابستاني هستند، تغيير زيادي نخواهد داشت و تغييرات 
احتمالي قيمت طال در هفته پي��ش رو مربوط به نرخ ارز 
خواهد ب��ود. به گفته نايب رييس اتحادي��ه طال و جواهر 
تهران، حباب سكه در محدوده 470 هزار تومان است.تقاضا 
براي مصنوعات طال نيز از چند روز قبل كاهش يافته است 
و تقاضايي براي طالي آب ش��ده وجود ندارد و بازار روال 
عادي خود را دارد. هفته دوم مرداد ماه  )۹ تا 14 مردادماه 
1400( عالوه بر نوسانات قيمت انس جهاني، شاهد افزايش 
اندك و نوسانات محدود نرخ طال و سكه در بازارهاي داخلي 
نيز بوديم. همزمان با تغيير دولت و مراس��م هاي تنفيذ و 
تحليف و سخنراني رييس جمهور جديد اميد تازه اي به 
بازارها داده شد كه طال و سكه هم از اين امر مستثني نيست 
اما هنوز تحولي در اين بازار وجود ندارد. ابراهيم رييس��ي 
رييس جمهور منتخب م��ردم به تالش براي رفع تحريم 
و برنامه هاي كوتاه مدت و س��ريع براي مهار تورم و رشد 
نفدينگي نيز سخن گفت كه سيگنال هاي مهمي به بازار 
بود. اما از سوي ديگر با توجه به اينكه در آستانه ماه محرم 
قرار داريم تقاضا تا حدي كاهش يافت و هرچند انس جهاني 
طال در روزهاي پاياني هفته گذشته با افزايش نسبي همراه 
بود، قيمت طال و سكه در بازار داخلي تحت تاثير قيمت 
دالر روند نزولي به خود گرفتند. در نهايت اينكه هر قطعه 
سكه طرح بهار آزادي در آغاز هفته 10 ميليون و ۹50 هزار 
تومان به فروش رفت اما در پايان هفته، با كاهش معامالت 
روي قيمت 10 ميليون و ۸50 هزارتومان متوقف شد. در 
ادامه مروري بر اين بازار خواهيم داشت؛ در اولين روز هفته 
بازار طال و سكه، انس جهاني با نرخ 1۸14 دالر ثبت شد. 
قيمت طال 1۸ عيار نيز به يك ميليون و 105 هزار تومان 
رسيد. همچنين قيمت س��كه طرح قديم 10 ميليون و 
۹50 هزار تومان و قيمت سكه طرح جديد 11 ميليون و 
۳۳0 هزار تومان اعالم شد.در آخرين روز كاري هفته نيز 
قيمت هر قطعه سكه طرح جديد به 11 ميليون و ۳40 هزار 
تومان رسيد. قيمت نيم سكه 5ميليون و ۸50 هزار تومان، 

ربع سكه ۳ ميليون و ۶00 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 
ميليون و 200 هزار تومان بود. همچنين قيمت اونس طال 
در بازارهاي جهاني به يك هزار و ۸10 دالر رسيد و هر گرم 
طالي 1۸ عيار به مبلغ يك ميليون و ۹۹ هزار تومان معامله 
شد. بررسي فعاليت پنج روزه بازار ارز در هفته دوم مردادماه، 
نشان مي دهد در اين مدت شاخص ارزي از كانال بيست 
و چهار هزار توماني به كانال باالتر رسيده است. ميانگين 
قيمت فروش هر اسكناس دالر امريكا در پايان هفته قبل تر 
يعني روز چهارشنبه شش مردادماه، 244۹۹ تومان بود 
ولي در هفته جاري، نوسان شاخص ارزي در كانال بيست 
و پنج هزار توماني در جريان بود. به طور مشخص در اولين 
روز هفته )شنبه ۹ مردادماه 1400( ميانگين قيمت فروش 
هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح 
كشور با بيشترين افزايش در هفته هاي اخير مواجه شد و 
به نرخ 25۳10 تومان رس��يد كه نسبت به روز معامالتي 
قبل، بيش از ۸00 تومان گران شده بود.در نهايت، ميانگين 
قيمت دالر امريكا در آخرين روز فعاليت صرافي هاي بانكي 
و مجاز در هفته گذشته )چهارشنبه 1۳ مردادماه 1400(، 
اندكي رشد داشت و به رقم 25255 تومان رسيد كه نسبت 
به روز سه ش��نبه، 5 تومان افزايش يافت.در مجموع، در 
هفته اي كه گذشت شاهد رشد نرخ ارز به ويژه دالر امريكا 
در صرافي ها بوديم، به گونه اي كه ميانگين نرخ فروش هر 
اسكناس دالر امريكا در هفته قبل، 75۶ تومان رشد داشت. 

     نرخ دالر در بهار 
طبق اعالم بانك مركزي، ميانگي��ن نرخ دالر در بهار 
امسال بيانگر اين است كه قيمت فروش اين ارز در بازار 
نسبت به پايان سال گذشته معادل 4.2 درصد كاهش 
يافته است. بانك مركزي در گزارشي نرخ فروش دالر 
در بازار بين بانكي و بازار آزاد در بهار سال جاري را اعالم 
ك��رده كه طبق آن در فروردين م��اه دالر در بازار بين 
بانكي معادل 4200 تومان فروخته مي شد و در همين 
ماه اين نوع ارز در ب��ازار آزاد به قيمت 24 هزار و 542 
تومان فروخته شده است.عالوه براين، در ارديبهشت 
امسال نيز نرخ فروش دالر در بازار بين بانكي و بازار آزاد 
به ترتيب معادل 4200 و 22 هزار و 5۳۶ تومان بوده 
است. همچنين، طبق اين گزارش دالر در خرداد ماه 
در بازار بين بانكي معادل 4200 تومان و در بازار آزاد 
به قيمت 2۳ هزار و 4۳۳ تومان فروخته ش��ده است. 
بنابراين، دالر در بازار بين بانكي با نرخ 4200 تومان و 
در ب��ازار آزاد با ميانگين نرخ 2۳ هزار و 504 تومان در 
بهار سال جاري معامله شده است.از آنجاكه در سه ماهه 
پاياني سال گذشته نرخ فروش دالر در بازار بين بانكي 
4200 تومان و در بازار آزاد نيز به طور متوس��ط 24 
هزار و 541 تومان بوده است، در مقايسه با بهار امسال 
در بازار آزاد با 4.2 درصد كاهش قيمت مواجه شده 
 اس��ت. عالوه براين، در اين مدت نرخ اين ارز در بازار 
بين بانكي نيز نس��بت به بهار س��ال جاري تغييري 

نكرده و ثابت مانده است. 

نظر

خبر
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موافقت بانك مركزي با عرضه 
امالك بانك ها در بورس كاال

گروه بانك و بيمه | مديرعامل بورس كاال در نامه اي 
به مديران عامل بانك هاي دولتي و خصوصي از موافقت 
بانك مركزي ب��راي عرضه امالك و مس��تغالت مازاد 
بانك ها در بورس خبر داد. حامد سلطاني نژاد از موافقت 
بانك مركزي با »بهره گيري از س��ازوكار بورس كاالي 
ايران جهت واگذاري اموال مازاد بانك ها با توجه به اعالم 
حمايت قانوني نهادهاي ناظر« خبر داد؛  بانك مركزي 
در 1۶ تير 1400 به موضوع موافقت با استفاده از سازوكار 
حراج طبق دستورالعمل بازار فرعي بورس كاالي ايران 
اش��اره كرده اس��ت . همچنين با توجه به نامه مورخ 7 
ارديبهشت 1400 پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي 
به اس��تحضار مي رس��اند بورس كاالي ايران به عنوان 
بزرگ ترين بازار متشكل كااليي كشور در راستاي اجراي 
بند 1۹ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام 
معظم رهبري در خصوص افزايش شفافيت و سالمت 
در اقتصاد و جلوگيري از اقدامات، فعاليت ها و زمينه هاي 
فسادزا، فعاليت هاي شايان و قابل توجهي را داشته است.  
تابلوي معامالت امالك و مستغالت در بورس كاالي ايران 
در سال گذشته راه اندازي شد و تاكنون برخي نهادها از 
جمله وزارت خانه ها و بانك ها موفق به فروش اموال غير 
منقول خود از طريق اين بستر شده اند و برخي ديگر نيز 
در حال طي فرآينده��اي پذيرش و عرضه امالك خود 
هستند. الزم به ذكر است زيرساخت هاي نرم افزاري، 
س��خت افزاري و مقرراتي موجود، ام��كان انجام انواع 
معامالت زمين و ساختمان با كاربري هاي گوناگون را 
در بورس كاال با بهره گيري از مكانيزم حراج فراهم كرده 
است.شايان ذكر است بر اساس قوانين موجود در كشور 
از جمله ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي 
جديد، بند ج م��اده ۳۶ قانون احكام دايمي برنامه هاي 
توسعه كشور و نيز بر اساس بند الف تبصره يك ماده 17 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور، مزاياي قانوني متعددي جهت عرضه امالك و 
مستغالت مازاد از طريق س��ازوكار بورس كاال در نظر 
گرفته شده اس��ت. به عنوان نمونه با هدف تسهيل در 
فرآيند عرضه امالك و مستغالت در بازار فرعي بورس 
كاال، تمام عرضه كنندگان از پرداخت كارمزد پذيرش 
معاف ب��وده و تا پس از برگزاري ح��راج و انجام قطعي 

معامله، هزينه اي به فروشندگان تحميل نخواهد شد.

خبر

 فرار مالياتي ۱۰ ميليون پوز بانكي
رييس كميس��يون اقتصادي مجلس گف��ت: ميزان 
مطالبات معوق مالياتي كش��ور در مجموع 270 هزار 
ميليارد تومان است.محمدرضا پورابراهيمي با اشاره به 
آخرين وضيت وصول ماليات در كشور گفت: در بحث 
اجراي قانون مطالبه جدي ما از دولت س��يزدهم و تيم 
اقتصادي دولت فقط اجراي قانون اس��ت. نمونه اش را 
عرض مي كنم؛ ما قانوني داريم تح��ت عنوان »قانون 
سامانه موديان پايانه فروشگاهي« كه در آن قانون تاكيد 
شد كل جريان نقدينگي در كشور از طريق دستگاه هاي 
پوز بايد نظارت بش��ود.وي در خصوص وضعيت فعلي 
اجراي قانون مذكور گف��ت: 40 درصد از اين مجموعه 
اطالعات الزم ك��ه نزديك به حدود 10 ميليون پوز در 
كشور اس��ت، فاقد هرگونه اطالعات هستند، اينها اگر 
به شبكه متصل ش��وند امكان نظارت بر آنها براي اخذ 
ماليات فراهم مي شود.اخيرا يك گزارشي را از سازمان 
مالياتي گرفتيم كه در مجموع 270 هزار ميليارد تومان 
ميزان مطالبات معوق مالياتي كشور است. ما اگر معادل 
50 درصد اين را هم بتوانيم وصول بكنيم كه جزوي از 
مطالبات قانوني دولت است،  مي تواند در جهت جبران 
كس��ري بودجه دولت كه االن با آن مواجه است كمك 
موثري كرده و مانع از بروز آثار جانبي كسري بودجه شود.

سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كشور )جي دي 
پي( بايد بر اساس برنامه ششم توسعه 10 درصد مي بوده 
اما االن رسيده به حدود 5.5 درصد. نكته اي كه در اينجا 
وجود دارد ميزان باالي فرار مالياتي اس��ت اما چه طور 
مي توان از فرار مالياتي جلوگيري كرد؟ پاسخ اين سوال 
در استفاده و به كارگيري از سامانه ها، اجراي طرح نظام 
جامع مالياتي، همچنين مجموعه تكاليفي كه در قانون 
سامانه موديان پايانه فروشگاهي وجود دارد.اعتقادم بر اين 
است اگر روي همين محورهايي كه روي آن كار كرديم 
تاكيد شود، بخش مهمي از فرار مالياتي كنترل مي شود.

نوسان محدود بازار سكه و طال در هفته تغيير دولت

حذف ارز ترجيحي فقط در صورت پرداخت يارانه به مردم

بازار ارز در انتظار اعالم سياست هاي جديد اقتصادي

مظاهري: تورم ۱۵ درصدي در كوتاه مدت شدني نيست
گروه بانك و بيمه |

 رييس كل اسبق بانك مركزي با بيان اينكه امروز با يك تورم 
كم سابقه روبرو هستيم كه در دوره دو سه ساله نيز امكان 
رس��يدن به محدوده 15 درصد را ندارد در مورد فساد در 
بورس مدعي شد: مديران بورسي از اطالعاِت پنهان، به نفع 
خودشان استفاده مي كنند.طهماسب مظاهري با اعتقاد بر 
اينكه تصميمات 1۶ سال اخير موجب ايجاد مشكل و عدم 
تعادل در شاخص هاي كالن اقتصادي بوده است، گفت: 
امروز با يك تورم كم س��ابقه روبرو بوده ايم.وي با اشاره به 
تورم 45درصدي در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد 
اظهار كرد: در س��ال هاي اخير اين تورم به صورت انباشته 
تجميع شده و قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داده 
است. مظاهري درعين حال جبران اين كاهش قدرِت خريد 
را مس��اله اي »انجام نشده« دانست و نتيجه آن را كوچك 

شدِن سفره مردم و افزايش بدهي هاي دولت عنوان كرد.

     قرضي كه روحاني از مردم گرفت
وي همچنين فزوني گرفتن كسري بودجه را موجب رشد 
نقدينگي دانست و افزود: آقاي روحاني در حوزه بازار سرمايه 
فرمودند كه ما از مردم پول قرض كرده ايم كه در قالب اوراق 
مشاركت و قرضه توس��ط دولت خرج شده و هيچ منبعي 
براي بازپرداخت آن پيش بيني نكرده اس��ت. دولت آقاي 
رييسي با بدهي هايي روبرو است كه به تعبير رييس جمهور 
قبلي از مردم قرض گرفته شده است.وي درعين حال تاكيد 
كرد پولي كه دول��ت از بانك مركزي قرض مي گيرد، قابل 
بازپرداخت بوده ولي آنچه از جيب مردم برمي دارد، قابل به 
تعويق افتادن، نيست. بازپرداخِت بدهي مردمي بايد به موقع 
انجام گيرد و لذا بدين منظور بايد درآمدي وجود داشته باشد.

     باليي كه دولت بر سر بورس آورد
مظاهري در تش��ريِح ديگر معضالت پي��ش روي دولت 
سيزدهم گفت: آن دس��ته از مردم كه در بازار بورس اقدام 
به حفظ دارايي خود كردند، متأسفانه ضرر كردند و لذا بازار 
بورس هم نيازمند اصالح اس��ت. رييس كل اسبق بانك 
مركزي درعين حال اين كار را س��خت اما عملي و شدني 
دانس��ت و افزود: دولت حتمًا فكري ب��راي مجموعة اين 
مشكالت كرده اس��ت؛ ضمن اينكه آقاي رييسي ديروز 
)دوشنبه( در مراس��م تنفيذ اظهار كردند كه برنامه هاي 
ضربتي و ميان مدت و بلندمدت را در دستور كار خواهيم 
داشت. مظاهري ضمن ابراز خوش��نودي از برنامه ريزي 
دولت جديد، نسبت به ماهيت برنامه ها اظهار بي اطالعي 

 كرد و گفت: همين كه فكري براي اين مهم ش��ده است،
 ان شااهلل با يكسري تدابير فوري، فكري براي تورم و ساير 
م��وارد در كوتاه مدت صورت گيرد.وي ب��ا ابراز اميدواري 
نسبت به رسيدن تورِم فعلي به محدوده 15درصد گفت: 
كسي چنين توقعي را در يك دوره دو سه ساله ندارد ولي 
اگر همين عدد در روندي منطقي كنترل شود، به حدود 
15درصد خواهد رسيد و مردم احساس آرامش خواهند 
كرد.مظاهري همچنين از آمادگي دولت و بخش خصوصي 
نس��بت به اصالح حقوق كارگران و كارمن��دان تا مرز 15 
درصد در سال سخن گفت و ادامه داد: اين آرامش مردمي، 
پشتيباني فكري براي دولت خواهد بود.رييس كل اسبق 
بانك مركزي همچنين از استفاده مديران بورسي از اطالعاِت 
پنهان، به نفع خودشان خبر داد و اين روند را باليي در حوزه 
بازار سرمايه دانست و تاكيد كرد: به دولت پيشنهاد مي شود 
با صرف وقت براي اين مساله، چنين مشكلي را كنترل كنند.

     حذف ارز ترجيحي
 فقط در صورت پرداخت يارانه به مردم

از سوي ديگر، يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه دولت 
بايد تدبيري براي معيشت مردم داشته باشد و هيچ ابايي 
از كوپن يا كاال برگ هم نداشته باشد گفت: يا ارز بايد نرخ 
ترجيحي باشد و تالش كنيم اين يارانه به نوعي به دست 
مردم برسد يا اينكه مستقيم يارانه به مردم پرداخت كنيم.

سيدرضا فاطمي امين درباره تنظيم بازار كاال هاي اساسي با 
بيان اينكه چالش هايي در تامين منابع، قرارداد ها و زنجيره 
توزيع كاال هاي اساسي وجود دارد كه با تدبير صحيح قابل 
حل اس��ت افزود: كاال هاي اساسي يك طيف گسترده اي 
دارد كه در ماه هاي گذشته چالش هايي در آن وجود داشت 
و مشكالتي در گمرك است كه حدود 4 تا 5 ميليون كاال در 
گمرك وجود دارد.يك چالش در تامين منابع براي خريد 
اين كاال ها وجود دارد و چالش هاي��ي در قرارداد ها وجود 
دارد و همچني��ن زماني كه اين كاال ها از گمرك ترخيص 
مي ش��وند در زنجيره توزيع هم چالش هايي وجود دارد.

فاطمي امين با بيان اينكه اين مسائل با يك تدبير صحيح 
قابل حل است گفت: بايد ترخيص كاال در گمرك تسهيل 
شود و گلوگاه هاي حمل روان شود كه البته نسبت به يك 
ماه قبل كار بهتر انجام مي شود و همچنين درباره تامين 
كاال هم شركت هايي مانند شركت بازرگاني دولتي ايران 
و شركت پش��تيباني امور دام قرارداد هاي جديدي را طي 
مدت اخير پيگيري كردند كه اطمينان را ايجاد مي كند 
تا تامين كامل شود.وي با اشاره به اينكه بايد يك كار ويژه 

درباره زنجيره تامين كاال انجام دهيم افزود: كاال ها از زماني 
كه از گمرك خارج مي شوند بايد بتوان رصد كرد به خصوص 
اينكه به بعضي از كاال ها ارز چهار هزار و 200 توماني پرداخت 
مي كنيم كه اگر ارز آزاد بود اين دغدغه ها كمتر بود.شركت 
بازرگاني دولت��ي در هفته هاي اخي��ر از وزارت صمت به 
وزارت جهاد كشاورزي منتقل شد كه كار درستي است.
اين كارشناس اقتصادي درباره استفاده از كارت اعتباري 
براي اقشار كم درآمد گفت: يا ارز بايد نرخ ترجيحي باشد و 
تالش كنيم اين يارانه به نوعي به دست مردم برسد يا اينكه 
مس��تقيم يارانه به مردم پرداخت كني��م و قيمت ارز آزاد 
باشد كه نياز به يك دوران گذار دارد كه اين دوران يك باره 
نمي تواند انجام شود.قاعدتاً يارانه بايد به مصرف كننده برسد، 
چون قدرت انتخاب را به آنها مي دهد، اما يك دوران گذار 
مي خواهد و فكر مي كنم برنامه هايي در دولت س��يزدهم 
وجود دارد به نوعي كه هيچ شوك و چالشي به بازار تحميل 
نكند به صورت كامال طبيعي اصالح ساز و كار را انجام دهد.

 
     دولت در تمام شركت ها  2۵ در صد 

سهام دارد
كارشناس اقتصادي گفت: دولت شريك تمام شركت هاي 
ايراني است االن 25 درصد سهام در تمام شركت ها دارد و 
شركت ها هر ميزان سودي كه داشته باشند 25 درصد آن را 
به دولت پرداخت مي كنند بنابراين به عبارتي دولت ذينفع 
موفقيت كسب و كارهاست.سيد رضا فاطمي امين در ادامه 
اين برنامه درباره محيط كسب و كار افزود: محيط كسب و 
كار يعني اينكه اگر مدير يك واحد توليدي هستيم نبايد 
وقت و ذهن مدير درگير خارج بنگاه شود و عمده توان يك 
مدير بايد در بهره وري، كيفيت و بازارش باش��د.زماني كه 
محيط كسب و كار بهم ريخته است يعني اينكه يك مدير 
بيش از اينكه داخل كارخانه وقت بگذارد براي بيرون وقت 
مي گذارد و موضوعاتي مانند نظام بانكي، مالياتي و تامين 
اجتماعي حدود ۸0 درصد از دغدغه هاي واحدهاي صنعتي 
و توليدي را شامل مي شود كه بايد ساز و كار اينها اصالح شود. 
مجوزها شامل قواعد كسب و كار هم مي شود و بايد يك نظام 
حرفه اي مقررات گذاري شكل بگيرد و همچنين ساز و كاري 
كه مجوز مي دهد هم بايد اصالح ش��ود.خيلي از مجوزها 
اصال الزم نيست گرفته شود فقط بايد استانداردهاي كار را 
مشخص كنيم و در صورت اثبات خالف استانداردها در كار به 
عنوان حمايت از مصرف كننده با او برخورد شود و همچنين 
در خيلي از كس��ب و كارها يك گواهي كافي است.ممكن 
است اصالح نظام مالي دو تا سه سال زمان ببرد ولي البته 

اصالحاتي را در سال جاري مي توان انجام داد و اگر بخواهيم 
نظام تامين مالي حرفه اي داشته باشيم زمان بر است.ما اگر 
بخواهيم بازار ارز را پيش بيني پذير كنيم يك بخش آن به 
كارايي بازار ارز از طريق ابزارهاي مالي بر مي گردد و در يك 
بخش ديگر بايد درآمدهاي ارزي را افزايش دهيم.صادرات 
يكي از اولويت هاي مهم و ضروري كش��ور است چون اگر 
بتوانيم يك صادرات قابل توجه نس��بت به س��ال گذشته 
داشته باشيم يك درآمد ارزي ايجاد خواهد كرد و بازار ارز را 
متعادل مي كند چون ارز در تورم و ثبات اقتصادي تاثيرگذار 
است.ما در سه تا چهار سال گذشته تورم بااليي داشتيم و 
براي اولين بار در تاريخ كشور سه سال پياپي تورم باالي 25 
درصد داشتيم كه تاكنون وجود نداشته است و اين يعني 
اينكه قدرت خريد مردم تا حد زيادي كاهش پيدا كرده است.  
زماني كه توليد نكنيم بنابراين اشتغال ايجاد نمي شود و در 
پي آن درآمد هم ايجاد نخواهد ش��د و از طرف ديگر توليد 
نمي كنيم چون كسي توان خريد ندارد و اينجاست كه يك 
لوكوموتيوي به نام صادرات مطرح مي شود و براي بازيابي 
اقتصاد حداقل بايد يكسال تا يكسال و نيم به طور ويژه براي 
صادرات وقت بگذاريم البته نه تنها ب��راي اينكه بازار ارز را 
متعادل كنيم بلكه عالوه بر آن بايد تحريك تقاضا ايجاد كنيم 
و به اين معنا نيست كه يكسري اقالم كه مورد نياز مردم است 
را صادر كنيم ما زمينه هاي بسيار زيادي داريم كه بيش از 
نياز داخلي محصول وجود دارد.نقش رسانه از اين نظر كه 
بتواند يك اجماع ايجاد كند بسيار پر اهميت است.وي درباره 
صادرات هم افزود: اگر نقطه اي فكر كنيم و كااليي را صادر و 
وارد مي كنيم همين آشفتگي به وجود مي آيد اما اگر مسائل 
را با هم حل كنيم هم افزايي ايجاد مي كند مثال يك مبلغي را 
براي صادرات برنامه ريزي مي كنيم اما به گونه اي اين زنجيره 
را مي بنديد كه منابع حاصل از آن مواد اوليه، اجزا و قطعات 
صنايع تولي��دي را فراهم كند كه اين صنايع از طريق بازار 
نيما اقدام نكنند و تقاضاي صنايع را از بازار نيما بر مي دارد 
كه منجر مي شود فاصله ارز در بازار نيما اصالح شود و بازار ارز 
كنترل شود و از طرف ديگر يك اطمينان براي توليد ايجاد 
مي شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: بزرگ ترين دارايي 
يك صادر كننده، اعتبار است و اينكه طرف تجاري معتبر 
داش��ته باشد و اگر اين شرايط از دست رفت يك سرمايه از 
بين رفته است؛ البته به نظر مي رسد در يك تا دو ماهه اول 
يكس��ري مقرراتي كه به نوعي مانع توليد و صادرات است 
بايد خيلي سريع اصالح شود و ما نبايد بگوييم ديروز اين 
مقررات اجرا شد بلكه بايد بگوييم شش ماه بعد اين مقررات 
اجرا مي شود كه آمادگي و پيش بيني پذيري را افزايش دهد.

كسري بودجه، مهم ترين چالش 
دولت در ۶ ماه آينده

  ما چ��اره اي نداري��م كه در
 ۶ ماهه دوم امسال با اقدامات 
اقتضايي بتوانيم كس��ري 
بودجه را جب��ران كنيم كه 
يكي از تمهيدات اصلي آن 
ش��امل فروش بيشتر اوراق 
قرض��ه اس��ت. مهم تري��ن 
مس��اله اي كه دول��ت در ۶ 
ماهه دوم سال با آن مواجه است نحوه پوشش كسري 
بودجه است و در س��ناريوهاي مختلف از 400 تا ۶00 
هزار ميليارد تومان كسري بودجه پيش بيني مي شود 
كه به ميزان فروش نف��ت اين اعداد متغير خواهد بود. 
ما چاره اي نداريم كه در ۶ ماهه دوم امس��ال با اقدامات 
اقتضايي بتوانيم كسري بودجه را جبران كنيم كه شامل 
فروش بيشتر اوراق است و بايد تمهيدات الزم را فراهم 
كنيم براي اينكه اوراق خريداري ش��ود ولي متاسفانه 
اين اقدامات هم صورت نگرفته است يا اينكه اقداماتي 
انجام دهيم تا نفت بيشتري را به فروش برسانيم و حتي 
فروش اموال دولتي را هم انجام دهيم. در كنار اين كارها 
بايد تمهيداتي را بينديشيم كه در بودجه سال آينده با اين 
مشكالت مواجه نباشيم. به طور مشخص درباره مصارف 
و هزينه ها دولت گذشته با يك اقدام غير مسووالنه اي، 
كارهايي را پايه گ��ذاري كرد كه به ش��دت به افزايش 
هزينه هاي پايدار در بودجه سنوات آينده دامن خواهد 
زد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و همچنين افزايش هايي 
كه در حقوق و دس��تمزد بدون ايجاد هر گونه منبعي 
براي ش��اغلين و بازنشستگان اتفاق افتاد و تداومي كه 
اگر بخواهد در ارز ترجيحي و در بودجه 1400 و س��ال 
آينده اتفاق بيفتد شايد بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان 
تامين م��ازاد بر ۸ ميليارد دالر ارز ترجيحي اس��ت كه 
مي تواند كسري را تشديد كند.بسياري از تالطم هايي 
كه االن در زندگي مردم مشاهده مي شود ريشه آن در 
كسري بودجه اس��ت. وي ادامه داد: اين افزايش هايي 
كه در پرداختي برخ��ي از مردم و كاركنان دولت اتفاق 
مي افتد كمكي به قدرت خريد م��ردم نمي كند و اين 
طور تصور نش��ود كه اين افزايش هايي كه اتفاق افتاده 
كمكي به قدرت خريد مردم مي كند؛ اگر اين افزايش ها با 
درآمدهاي پايدار همراه نباشد به ضرر همه مردم خواهد 
بود.در ابتداي موضوع اليحه بودجه 1400 يك اختالف 
كارشناسي بين سازمان برنامه و سازمان امور مالياتي 
مبني بر اينكه ظرفيت مالياتي كشور بسيار فراتر است بود 
لذا امسال مي توان درآمدهاي بيشتري را وصول كرد.  اين 
بدان معنا نيست كه از افرادي كه االن ماليات پرداخت 
مي كنند ماليات بيشتري دريافت كنيم؛ ما از يك طرف 
سخت ترين فشارها را بر فعاالن اقتصادي از جهت نظام 
مالياتي وارد مي كنيم و از طرف ديگر يك بهشت مالياتي 
براي فراريان مالياتي داريم و تعداد زيادي حساب هاي 
اجاره اي و شخصي در اين كشور فعال هستند و چه بسا 
معادل مالياتي كه دريافت مي كنيم فرار مالياتي در كشور 
داريم.معافيت هاي مالياتي در كشور بالغ بر 200 هزار 
ميليارد تومان است؛ يكي از روش هايي كه مي توانيم با 
اقدام اساسي نظام مالياتي را در كشور بهبود ببخشيم، 
فاصله طبقاتي را اصالح كنيم، كسري بودجه را از بين 
ببريم اين است كه بايد از ساز و كار ماليات بر مجموع 
درآمد استفاده كنيم كه اميدواريم دولت در ۶ ماهه 
دوم س��ال مقدمات و زير س��اخت هاي الزم را براي 
اجراي اين ساز و كار مالياتي از سال آينده تمهيد كند.

سيد محمد هادي سبحانيان

ريشه اصلي رشد نقدينگي
و اصالح يارانه ها

درباره راهكار كنترل رش��د 
نقدينگي و تورم حدود 50 
سال است كه با تورم در كشور 
مي جنگيم و هن��وز وزارت 
بازرگاني يك��ي از نهادهاي 
اصلي كنترل قيمت ها و تورم 
اس��ت. در حالي ك��ه روزانه 
بي��ش از دو ه��زار ميليارد 
تومان خلق پ��ول در آن اتفاق مي افتد اساس��ًا انتظار 
كنترل تورم با ابزارهاي نظارتي غيرممكن است. چون 
پول و نقدينگي دايم در حال افزايش است. در نتيجه 
بايد ريشه هاي رشد نقدينگي، يعني رشد مخارج دولت، 
كسري بودجه، نظام يارانه اي اصالح شود.  اصالح نظام 
يارانه اي بايد در اولويت قرار گيرد. امروز بين يك و نيم تا 
دو برابر بودجه، حجم يارانه اي است كه پرداخت مي شود 
و اصالح اين روند ضروري است.رشد نقدينگي دو ريشه 
اصلي دارد كه اول در بخش بانكي و دوم عامل كسري 
بودجه دولت اس��ت كه ما ح��دود 500 هزار ميليارد 
تومان كسري بودجه داريم و در شبكه بانكي هم حدود 
۶00 هزار ميليارد تومان ضرر انباش��ته وجود دارد كه 
در مجموع نزديك بودجه كل كش��ور مي شود كه اين 
حجم خس��ارت را به اين راحتي نمي توان جلويش را 
گرفت. ما يك يا دو اولويت داريم كه اگر به آنها نپردازيم 
و دوباره مسيرهاي انحرافي برويم كشور در همين وضع 
غوطه ور خواهد بود كه يك��ي از اين اولويت ها موضوع 
نظام يارانه اي اس��ت كه امروز بين يك و نيم تا دو برابر 
بودجه، حجم يارانه اي اس��ت كه پرداخت مي شود.در 
سال گذش��ته حدود 40 هزار ميليارد تومان به بخش 
گندم تزريق كرديم و امسال به 70 هزار ميليارد تومان 
رسيده است.   خيلي آدم ها و مديران عوض شدند ولي 
شيوه ها ثابت ماندند. بايد بررسي كنيم كه تئوري و نگاه 
دولت درباره تورم چيست؟ و دولت چه برنامه اي براي 
حمايت از مردم دارد؟ بايد يك بازنگري در موضوع تورم 
اتفاق بيفتد؛ ما ثروت بسيار زيادي داريم و هر دو موتور 
تورم يعني مشكالت بانكي و كسري بودجه با اين منابع 
عظيم قابل حل اس��ت و ما چند برابر اين مواردي كه 
موجب تورم مي شود پول داريم فقط بايد از آن درست 
استفاده كنيم.يكي از بخش هاي اصالح كننده محيط 
كسب و كار اين است كه دولت محيط هاي كسب و كار 
را با نقش سازمان هاي مداخله گر تعيين تكليف كند و 
ما يك اصالح ساختاري نياز داريم.اولين كاري كه بايد 
انجام دهيم و مهم تر از اينكه نرخ ارز چه ميزان اس��ت 
ثبات در بازار است و بايد ابزارهاي مالي را توسعه دهيم، 
نه فقط در بازار ارز و اساساً در كنترل تورم يك بخشي كه 
در كشور نداريم ابزارهاي مالي است يعني ابزارهايي كه 
پوشش ريسك دهند كه در بازارهاي مالي ما اين ابزارها 
توسعه پيدا نكردند و اين ابزارها مي تواند نقش يك ترمز 
را براي اقتصاد ما ايفا كند. اگر به دنبال حل مساله يارانه 
پنهان نرويم هيچ نيروي موثري از جمله فروش نفت 
نمي تواند جلوي بزرگ شدن اين چاه يارانه ها را در كشور 
بگيرد. شوراي عالي انرژي در چند هفته گذشته سندي 
را منتشر كرد كه در اين سند به شدت به مشكل كسري 
گاز از سال 1404 مي رسيد و اين مسائل را نمي توان با 
توصيه هاي فرهنگي حل كنيم. عدد يارانه هاي پنهان 
بسيار بزرگ تر از مجموع مشكالتي است كه در اقتصاد 
داري��م. وي ادامه داد: زماني ك��ه از يارانه پنهان حرف 
مي زنيم اگر با مردم وارد گفت وگو نشويم مردم دچار 
نگراني خواهند شد و دولت بايد صادقانه مساله را با مردم 
مطرح كند.  ايرادات بزرگ مالياتي داريم مانند مساله 
ماليات بر درآمد افراد و البته مالي��ات را بايد از انتهاي 
زنجيره بگيريم. زمانيان گف��ت: دولت بايد يك تدبير 
براي معيشت مردم داشته باشد و هيچ ابايي از كوپن يا 
كاال برگ هم نداشته باشد و بگذاريم معيشت دهك هاي 
پايين تضمين شود اما اجازه دهيم توليد كننده، توليد 

كند و ابزار تجارت خارجي را به گروگان نگيريم.

مرتضي زمانيان



گروه بازار سرمايه|
مي توان به قطعيت گفت كه وضعيت بازار س��رمايه 
تغيير كرده است. دراين بين جاي گيري دولت مي تواند 
تكليف بس��ياري از ابهامات ازجمل��ه تيم اقتصادي، 
مذاكرات، نرخ دالر و امثال اين موارد را مشخص كند. 
به طوركلي مي توان با تكيه به سيگنال مثبت و تورم 

پيش رو يك بورس متعادل را متصور بود.
در ح��ال حاضر اغلب پيش بيني ها نس��بت به دولت 
سيزدهم مثبت است و انتظار مي رود فضاي اقتصادي 
و سياسي كشور تا حد زيادي مثبت شود. دراين بين 
برخي مي گويند كشور در وضعيت سختي قرار دارد و 
دولت آينده با تالش هاي مكرر تنها مي تواند در حدود 
5 تا 20 درصد تغيير ايجاد كند  پس بايد يك تغيير 10 
تا 15 درصدي توسط مذاكرات انجام شود، درنهايت 

اقتصاد كشور كمي آرام مي گيرد.
يكي از كارشناسان اقتصادي در خصوص وعده هاي 
دول��ت س��يزدهم ب��راي »تع��ادل« نوش��ت: طبق 
صحبت هايي كه در مناظره ها اعالم شده است دولت 
جديد مخالف نرخ گذاري دس��توري ب��وده و معتقد 
اس��ت مكانيزم دس��توري بازار بايد رعايت شود، نرخ 
سود بانكي بايد پايين باشد تا توليدكننده پول خود را 

درگير توليد كند. 
دولت جديد اعالم كرده اس��ت كه بر اين باور است كه 
بايد به فضاي صادراتي كمك كنيم، تسهيالت دهيم 
و مش��وق هاي صادراتي را زياد كنيم. اگر صحبت ها 
از ط��رف تيم دولت جديد رن��گ و روي واقعيت پيدا 
كند بازار س��رمايه بايد حال بهتري داشته باشد. بعد 
از انتخابات هم تقريبًا همين اتف��اق رخ داد، زيرا بازار 

سرمايه به وعده هاي دولت جديد اعتماد كرده است.
انتظار بازار سرمايه اين است كه بعدازاينكه تيم آقاي 
رييسي در وزارتخانه هاي اقتصاد و صمت مشغول شد، 
نگاه اين باشد كه خودرو سريع تر وارد بورس كاال شده 
و روند عرضه س��يمان در اين بازار سريع تر شود. زيرا 
ايشان بارها قيمت گذاري دستوري را نفي كرده اند و 
اگر حرف ها عملياتي شوند، بازار سرمايه ازلحاظ بعد 

اقتصادي شرايط خوبي خواهد داشت. 
به نظر مي رسد ذهنيت تيم جديد تعامل با دنيا با حفظ 
عزت نفس اس��ت. همچنين دولت جديد نشان داده 
است كه به كشورهاي منطقه مانند عربستان نگرش 
بهتري خواهد داش��ت و اميدواريم همين طور شود. 
تعامل در دنيا در كنار نفي قيمت گذاري دس��توري 
براي اقتصاد كشور و درنهايت بازار سرمايه خوب است.

سعيد جعفري، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
ايسنا، با اشاره به كسري بودجه دولت اظهار كرد: دولت 
جديد بايد در دو زمينه سياست خارجي و به تبع آن رفع 
كسري بودجه اقداماتي را انجام دهد. درواقع دولت بايد 
به سمت احياي برجام حركت و از اين طريق كسري 

بودجه را جبران كند.
در اين شرايط است كه بازار سرمايه در دولت سيزدهم 
رشد ماليم و پايداري را تجربه مي كند. جبران كسري 
بودجه از طريق احياي برجام مهم است. زيرا اگر اتفاق 
نيفتد و دولت قادر نباش��د صادرات نفت را افزايش 
دهد، احتمال اينكه در سود صنايع بزرگ مخصوصًا 
پتروش��يمي و گروه فلزات از طري��ق افزايش هزينه 
انرژي، افزايش هزينه خوراك، ع��وارض صادرات و 
برقراري ماليات دس��ت ببرد زياد اس��ت و اين روند 

مي تواند به بازار سرمايه آسيب بزند.

     وضعيت بازار در هفته اي كه گذشت
در هفته اي كه گذش��ت، ش��اخص كل بورس تهران 
۹0هزار واحد معادل ۶.۸درصد رشد كرد، بازار سهام 
شاهد چهار روز سبز و يك روز قرمز بود. در روز شنبه، 
شاخص كل كار خود را با رش��د ۳۴هزار واحدي آغاز 
كرد. در روز يكشنبه، با هشت هزار واحد به رشد خود 
ادامه داد و در روز دوشنبه افت دو هزار واحدي را تجربه 
كرد. در روز سه شنبه و چهارشنبه نيز رشدهاي 1۸هزار 

واحد و ۳0ه��زار واحدي به بازار جاني تازه بخش��يد. 
گفتني اس��ت اين هفته در بازار سهام خالص فروش 
افراد حقيقي، 1۷ميليارد تومان از خريد آنها بيشتر بود.

ش��اخص كل بورس تهران درمجموع ۹0هزار واحد 
رش��د كرد و از ارتفاع يك ميليون و ۳1۶هزار واحد به 

يك ميليون و ۴0۶هزار واحد صعود كرد.
همچنين ش��اخص كل هم وزن با رشد 1.۶درصدي 
روبرو شد. ش��اخص كل فرابورس نيز يك روز قرمز و 
چهار روز س��بز را تجربه كرد و درمجموع ۷۹۸واحد، 

معادل ۴.1درصد رشد كرد.
نمادهاي »س��پيد« با 2۷.5درصد، نماد »وهامون« 
با 2۷.5درصد و نماد »بنو« با 2۷.۴درصد بيش��ترين 
بازدهي را طي اين هفته ثبت كردند. در سمت ديگر، 
»آبي��ن« با منفي ۴۹.۳درصد، »س��كارون« با منفي 
۴2.۳درصد و »ولراز« با منفي ۴0.1درصد سهامداران 

خود را نقره داغ كردند.
اين هفته ارزش معامالت بازار س��هام در آخرين روز 
هفته، ركورد سال 1۴00را شكست و به حدود هفت 
ه��زار و ۶۹0ميليارد تومان رس��يد. متوس��ط ارزش 
معامالت اين هفته ۶هزار و 2۴۶ميليارد تومان ثبت 
ش��د كه نس��بت به هفته گذش��ته حدود 20درصد 
افزايش يافته است. همچنين كمترين ارزش معامالت 
با پنج هزار و 1۹1ميليارد تومان متعلق به روز دوشنبه 
بود.بيشترين معامالت بورس و فرابورس در هفته اي كه 

گذشت به گروه »محصوالت شيميايي« تعلق داشت 
به طوري كه پنج هزار و 5۹5ميليارد تومان فقط در اين 
بخش جابه جا شد، گروه »فلزات اساسي« با معامالت 
س��ه هزار و 5۳۴ميليارد توماني دوم شد و »خودرو و 
س��اخت قطعات« با دو هزار و ۴۹۸ميليارد تومان در 

جايگاه سوم قرار گرفت. 
در اين هفته نيز تع��داد گروه هايي كه با دل خوش 
بازار را ترك كردند كم نبودند. گروه »ش��ركت هاي 
چن��د رش��ته اي صنعتي« ب��ا 12.۹درص��د، گروه 
»اس��تخراج كانه هاي فلزي« ب��ا ۶.۷درصد و گروه 
»محصوالت ش��يميايي« ب��ا 5.۸درصد رش��د پر 
بازده ترين گروه ه��اي اين هفته بودن��د. در طرف 
ديگر كم بازده ترين گروه ها به ترتيب »الس��تيك و 
پالستيك« با منفي پنج درصد، »واسطه گري هاي 
مالي و پولي« با منفي ۴.۷درصد و »سيمان، آهك 

و گچ« با منفي ۴.۴درصد به ثبت رسيدند.
طي هفته اخير بازار سهام كار خود را با ورود پول قابل 
توجهي آغاز كرد و در روز يكشنبه ورود پول با مقدار 
كمتري ادامه پيدا كرد. با اين حال در روز دوشنبه و 
سه شنبه بازار ش��اهد خروج پول شد. در آخرين روز 
هفته نيز بازار ش��اهد ورود پول شد. درمجموع اين 
هفته خال��ص فروش حقيقي ها ح��دود 1۷ميليارد 
تومان از خريدشان بيشتر بود. گفتني است اين هفته 
گروه »محصوالت شيميايي« با ۳۶۶ميليارد تومان 
و گروه »اس��تخراج كانه هاي فلزي« با 1۷۹ميليارد 
تومان و گروه »شركت هاي چند رشته اي صنعتي« 
با ۸۳ميليارد توم��ان طعم ورود پول را چش��يدند. 
در ط��رف ديگر گروه ه��اي »بانك ها و موسس��ات 
اعتباري« با 215ميليارد تومان و »سيمان، آهك و 
گچ« با 10۶ميليارد تومان و »فرآورده هاي نفتي« با 
۹۴ميليارد تومان به ترتيب بيشترين تغيير مالكيت 

حقيقي به حقوقي را ثبت كردند.
گفتني اس��ت بيش��ترين خ��روج پ��ول حقيقي به 
ترتيب متعلق به نمادهاي »كدماح«، »ش��اراك« و 
»تاپيكو« بود. به طوري كه مالكيت حقوقي در تركيب 
س��هامداري حق تقدم معدني دماوند 1۸۷ميليارد 
تومان و پتروشيمي شازند 105ميليارد تومان افزايش 
يافت. از طرف ديگر بيش��ترين ورود پول حقيقي به 
ترتيب متعل��ق به نمادهاي »وتجارت«، »ش��پنا« و 
»شگويا« بود. به طوري كه مالكيت حقيقي در تركيب 
سهامداري بانك تجارت 111ميليارد تومان و پااليش 

نفت اصفهان ۸۸ميليارد تومان افزايش يافت.
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آمادگي بورس كاال براي عرضه 
امالك و مستغالت مازاد بانك ها

حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاالي ايران در 
نامه اي به مديران عامل 2۷ بانك دولتي و خصوصي 
و ضمن اش��اره به موافقت بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران و همچنين توصيه پژوهشكده پولي 
و بانك��ي بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران بر 
استفاده از س��ازوكار بورس كاال درفروش امالك و 
مس��تغالت مازاد بانك ها، آمادگي كامل اين بورس 
ازنظر زيرس��اخت هاي نرم افزاري، سخت افزاري و 
مقرراتي را براي ميزباني از عرضه امالك مازاد بانك ها 
اعالم كرد. 1۸ اس��فندماه سال گذشته، محمدعلي 
دهقان دهنوي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در نامه اي به محمود واعظي رييس دفتر و سرپرست 
نهاد رياس��ت جمهوري ضمن اش��اره ب��ه حمايت 
رياس��ت جمهوري از تداوم عرض��ه اراضي و امالك 
نهادهاي دولتي در بورس كاال طي ارسال نامه اي در 
تاريخ 25 بهمن سال ۹۹، آمادگي بورس كاال براي 
ميزباني از عرضه امالك و مستغالت نهادهاي مختلف 
دولتي و خصوصي را اعالم كرد. در بخشي از اين نامه 
آمده است: تابلوي معامالت امالك و مستغالت در 
بورس كاالي ايران راه اندازي ش��ده و تاكنون وزارت 
راه و شهرس��ازي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح و بانك اقتصاد نوين توانسته اند از طريق بستر 
فراهم شده، اموال غيرمنقول خود را در اين سازوكار 
به ف��روش رس��انند. ضمن اينكه زيرس��اخت هاي 
نرم افزاري، سخت افزاري و مقرراتي موجود، امكان 
انجام انواع معامالت زمين و ساختمان با كاربري هاي 
گوناگون را در بورس كاال ب��ا بهره گيري از مكانيزم 
حراج فراهم كرده است. وي در بخش ديگري از اين 
نامه عنوان شده اس��ت كه عرضه اموال غيرمنقول 
توسط ساير نهادها و تداوم عرضه توسط نهادهايي 
كه پيش از اين اقدام به عرضه كرده اند، در راس��تاي 
ارتقاي ش��فافيت خواهد بود. رييس سازمان بورس 
در ادامه اين نامه اع��الم كرده در صورت صالحديد 
جهت عرضه زمين ه��ا و امالك مازاد تحت مالكيت 
و نظارت ساير دستگاه هاي اجرايي، سيستم بانكي، 
ش��ركت مادر تخصصي عمران ش��هرهاي جديد 
)زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي(، بنياد شهيد 
و امور ايثارگران و ساير نهادهاي ذي ربط دستورات 
مقتضي صادر ش��ود. در پايان اين نامه آمده است: 
ماده 1۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد 
به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ 
قانون اساس��ي بند ج ماده ۳۶ قانون احكام دايمي 
برنامه هاي توسعه كشور، بند الف تبصره يك ماده 
1۷ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كش��ور و بند پ ماده 1۹ همان قانون ازجمله 
قوانين موضوعه در راستاي بهره مندي از ظرفيت 
بورس كاال براي عرضه اموال غيرمنقول بوده است.

روز خوب بورس هاي جهاني
در هشداري آشكار براي اقتصاد امريكا، شاخص 
خوش بين��ي به اقتصاد اين كش��ور ت��ا پايان ماه 
ج��والي ب��ه 5۳.۶ واحد رس��يده كه اي��ن رقم 
0.۷ درصد كمت��ر از رقم ثبت ش��ده در ماه قبل 
اس��ت. با توجه به اين روند انتظ��ار مي رود ورود 
جريان سرمايه هاي جديد به بخش هاي مختلف 
اقتصادي امريكا كندتر شده و دولت مجبور شود 
به طور مس��تقيم نقدينگي بيش��تري به بازارها 
تزريق كند. كار بررسي اليحه پيشنهادي دولت 
براي تخصيص يك تريليون دالر اعتبار در مجلس 

سنا بزودي آغاز مي شود.
رش��د ضعيف تر از حد انتظار بخش توليد امريكا، 
نگراني ها از طوالني تر ش��دن احي��اي اقتصاد را 
افزايش داده اس��ت. ش��اخص توليد تا پايان ماه 
جوالي با 1.1 درصد كاهش نسبت به ماه قبل رقم 
5۹.5 واحدي را به ثبت رساند. از سوي ديگر نيل 
كاش��كاري، مدير دفتر منطقه اي فدرال رزرو در 
مينياپوليس گفته است گونه دلتا كرونا مي تواند 
بخشي از جمعيت در جست وجوي كار را از بازار 
كار دورنگه دارد كه اين مس��ائله مي تواند احياي 
اقتصادي را با تأخير مواجه كند. طبق اعالم مركز 
آمار اتحاديه اروپا، در س��ه ماهه دوم سال 2021 
متوسط رش��د اقتصادي 1۹ كشور عضو منطقه 
يورو و 2۷ كش��ور عضو اتحاديه اروپ��ا به ترتيب 
2.0 درصد و 1.۹ درصد بوده اس��ت كه اين رشد 
در مقايسه با رشد س��ه ماهه قبل در منطقه يورو 
2.۳ درصد و در س��طح اتحاديه اروپا 2.0 درصد 
افزايش پيداكرده است. رشد اقتصادي در دوازده 
ماه منتهي ب��ه م��ارس در منطقه ي��ورو به طور 
متوس��ط 1۳.۷ درصد و در اتحادي��ه اروپا به طور 
متوس��ط 1۳.2 درصد بوده است. كسري حساب 
تجاري امريكا در ششمين ماه سال بيش ازپيش 
افزايش يافته و از رق��م ۹1 ميليارد دالر نيز عبور 
كرده است. به مانند ماه هاي قبل، چين بزرگ ترين 
صادركنن��ده به امري��كا بوده و بيش��ترين مازاد 
حساب تجاري را با اين كشور داشته است. رسيدن 
واردات بزرگ ترين اقتصاد جهان به ركورد 2۳۶.۷ 
ميليارد دالري مي تواند نويدبخش احياي طرف 
تقاضا باش��د. در طرف صادرات ني��ز امريكا طي 
اين م��اه درمجموع ح��دود 1۴5.۶ ميليارد دالر 
به ديگر كشورها كاال و خدمات صادر كرده است.  
ديويد اسپيكا، كارش��ناس ارشد سرمايه گذاري 
در موسسه گايد استون كپيتال گفت: به صورت 
كلي، تمايل معامله گران به فروش س��هام خود با 
بهبود چش��م انداز اقتصادي خيلي كمتر از قبل 
شده است. بااين حال ريس��ك هاي زيادي وجود 
دارد ك��ه مي تواند رون��د را به طور كامل معكوس 
كند: گونه دلتا ويروس كرونا نيز با توجه به قدرت 
س��رايت بااليش به يك نگراني مهم تبديل شده 
اس��ت. ما نگراني هاي تورم��ي و احتمال افزايش 
تنش ها بين چين و امري��كا را نيز كماكان داريم. 
در بورس امريكا و وال اس��تريت همه شاخص ها 
صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص اصلي 
بورسي در س��طح باالتري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 
0.51 درصد افزايش نسبت به روز قبل و در سطح 
۳۴ هزار و ۹۷0.2۷ واحد بس��ته ش��د. شاخص 
»اس اند پي 500« با 0.۳۶ درصد صعود تا سطح 
۴۴1۸.5۹ واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم 
بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 0.۶۷ 
درص��د افزايش در س��طح 1۴ ه��زار و ۸۷۹.10 
واحدي بسته ش��د. در معامالت بازارهاي بورس 
در اروپا، شاخص »فوتسي 100« بورس لندن با 
0.05 درصد كاهش نسبت به روز قبل و در سطح 
۷120.۴۳ واحد بس��ته ش��د. ش��اخص »دكس 
۳0« بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش 0.۳۳ 
درصدي و ايستادن در سطح 15 هزار و ۷۴۴.۶۷ 
واحدي به كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك 
۴0« بورس پاريس با پيش��روي 0.52 درصدي 
در س��طح ۶۷۸1.1۹ واحد بسته شد. در مادريد 
شاخص »ايبكس ۳5« 0.50 درصد باال رفت و به 
۸۸۳۶.50 واحد رس��يد. در معامالت بورس هاي 
آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا جايي 
كه شاخص »نيك كي 225« بورس توكيو ژاپن با 
صعود 0.51 درصدي تا سطح 2۷ هزار و ۷2۸.12 
واحدي باال رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ 0.۸۴ درصد پايين رفت و در سطح 2۶ 
هزار و 20۴.۶۹ واحد بسته شد.در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« كاهش 0.۶1 درصدي را 
تجربه كرد و در سطح ۴۹۴۸.۶۷ واحد بسته شد. 
در اس��تراليا ش��اخص »اس اند پي اس اند ايكس 
200« بورس س��يدني با 0.11 درصد افزايش و 
ايستادن در سطح ۷511.15 واحدي به كار خود 
خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم آسيايي، 

شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

افزايش سود شستا
محم��د رضوان��ي ف��ر، مديرعام��ل ش��ركت 
س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي »شس��تا« در 
مراس��م افتتاح پروژه ها و رونمايي از محصوالت 
جديد ش��ركت تماد با اش��اره به ميزان سود اين 
ش��ركت توليدكننده مواد اوليه دارويي شس��تا، 
گفت: سود سه سال گذشته شستا معادل دو برابر 
كل 1۸ سال قبل از آن است.فروش سال گذشته 
ش��ركت تماد ۷۳0 ميليارد تومان بود و با تالش 
مضاعفي توانست س��ود ۳۶0 ميليارد توماني را 
محقق كن��د. اهل فن مي دانند افزايش حاش��يه 
س��ود خالص با اين شيب تند در مدتي كوتاه چه 
تدابي��ري را نياز دارد ك��ه از آن جمله تهيه مواد 
اوليه، بهاي تمام ش��ده، كنترل هزينه ها، كاهش 
دوره وص��ول مطالب��ات، اصالح سياس��ت هاي 
فروش، كاهش تخفيف ها، بايد رخ دهد تا حاشيه 

سود خالص به دست بيايد.

تاالر شيشه اي طي هفته اخير شاهد رشد ۶،۸ درصدي بود

احوال بورس در فاز جديد

ادامه عرضه سيمان در بورس كاال
نگاهي به اطالعيه عرضه بورس كاالي ايران براي ش��نبه 
1۶ مردادماه نش��ان مي دهد كه ش��ركت هاي سيماني 
باعرضه هاي گسترده به تاالر معامالت مي آيند به طوري 
كه در اين روز ۹۴1 هزار و ۷50 تن انواع س��يمان از سوي 
۴۴ شركت عرضه خواهد شد كه امكان خريد حداقل 10 
تن -حجم بار كوچك ترين كاميون- نيز براي خريداران 
خرد فراهم است. بدين ترتيب شركت هاي سيماني شامل 
بين المللي ساروج بوشهر، آذر آبادگان خوي، آرتا اردبيل، 
اردستان، اروميه، بجنورد، بهبهان، تهران، توسعه ماهان 
كرمان، جوين، خاش، خزر، خوزستان، داراب، دشستان، 
دورود، زابل و زاوه تربت از عرضه كنندگان روز شنبه هستند.

همچنين از ديگر ش��ركت هاي عرضه كننده سيمان در 
بورس كاال مي توان به س��يمان زنجان، س��اوه، سپاهان، 
سفيد شرق، سفيد ني ريز، شاهرود، شرق، شمال، صوفيان، 
عمران ان��ارك، غرب، فارس، فارس ن��و، فيروزكوه، قائن، 
مازندران، ممتازان كرمان، منددشتي، هرمزگان، كاوان 
بوكان، كردس��تان، كرمان، كوير كاشان، صنايع سيمان 
سامان غرب، مجتمع س��يمان غرب آسيا و كارخانه هاي 
سيمان المرد اش��اره كرد.پس از عرضه بالغ بر ۷۳0 هزار 
تني سيمان در هفته گذشته، بازار سيمان كشور با آرامش 
نسبي مواجه شده و قيمت ها در بازار نيز در سراشيبي قرار 
گرفت است؛ روز جاري ٤٤ شركت سيماني بالغ بر ٩٤١ هزار 
تن سيمان در بورس كاال عرضه مي كنند تا با پاسخگويي 
نياز مصرف كنندگان، بازار سيمان با تعادل بيشتري همراه 
ش��ود. در اين ميان حداقل تناژ خريد در بورس تا 10 تن 
كاهش يافته تا از اين طريق مشتريان خرد نيز قادر به تأمين 
نياز خود از مس��ير بورس كاال باش��ند. لذا اكنون نه تنها 
مشتريان بزرگ نظير انبوه سازان و شهرداري ها امكان 
خريد س��يمان از بورس كاال رادارند بلكه مش��تريان 
كوچك هم قادر به خريد هس��تند. اين تصميم با اين 
هدف اتخاذ ش��د كه انحصاري در خريد ايجاد نشود و 

از سوي ديگر نياز تمامي مشتريان پاسخ داده شود.

     تعيين نرخ هاي بازار سيمان از سوي دالالن
سيد عباس حسيني، مديرعامل س��يمان تهران گفت: 
هرچند ظرفيت توليد سيمان كشور بيش از مصرف است 
اما به دليل توقف توليد، عرضه از تقاضا به شدت عقب مانده 
اس��ت. باوجوداينكه كمبود توليد اتفاق افت��اده اما هنوز 
كارخانه ها باقيمت هاي مشخص سيمان را معامله مي كنند. 
درواقع، قيمت هاي كنوني و باالي بازار، نرخ هايي است كه از 
سوي دالالن تعيين و تحميل مي شود.مديرعامل سيمان 
تهران در پاسخ به اينكه فاصله قيمت هاي داخلي و جهاني 
سيمان چقدر اس��ت توضيح داد: اينكه نرخ ها با توجه به 
فشار دولت طي سال هاي گذشته بر عدم افزايش، چقدر 
منطقي است و اينكه افزايش قيمت در يك بازار آزاد چقدر 
مي تواند قابل دفاع باشد خود بحث مفصلي است كه مي توان 
در يك فرصت جداگانه به آن پرداخت اما امروز براي حل 
گره ايجادش��ده و براي برطرف كردن بحران حال حاضر، 
سريع ترين اقدام، تأمين برق كارخانه ها و اهتمام براي تأمين 
نياز بازار است.حسيني اظهار كرد: در توضيحي ساده، بايد 
يادآور شد، جهش هاي قيمت كنوني نه به بورس كاال مربوط 

مي ش��ود و نه به توليدكنندگان اين حوزه ارتباطي دارد. 
بلكه ناشي از تصميمات نادرست در دولت، كمبود توليد 
اتفاق افتاده است وعده اي دالل نيز از فضاي به وجود آمده 
به نفع خود سوءاستفاده كردند و جهش قيمت ها را دامن 
زدند. وقتي دولت تصميمي مي گيرد بايد به پيامدهاي آن 
تصميم نيز بينديش��د. قيمت هاي امروز در بازار سيمان 
نتيجه كمبود س��يمان و كمبودها نتيجه تصميم دولت 
درباره قطع برق كارخانه ها است اما رانت خواران كه از شفاف 
شدن بازار و پايان انحصار خريدهاي بزرگ مي ترسند عليه 

بورس در حال جوسازي هستند.

      پايان داللي ها باعرضه سيمان در بورس كاال
عليرضا بستانيان، مديرعامل شركت سيمان فارس عنوان 
كرد: از اوايل تيرماه امسال، به علت كمبود برق در كشور، 
دولت تصميم گرفت تا برق صنايع سيمان و فوالد را قطع 
كند تا برق ساير مصارف، به ويژه مصارف خانگي تأمين 
ش��ود اجراي اين تصميم موجب افزايش قيمت سيمان 
در هفته هاي اخير شد. طبق اين تصميم، فقط 10 درصد 
از »ديماند« برق صنعت س��يمان، تأمين شد، رقمي كه 
معناي آن توقف كامل توليد در كارخانه هاي سيمان بود، 
زيرا حتي براي توليد كلينكر، واحدهاي توليدي نيازمند 
۶0 درصد »ديماند« برق خود هستند.بر همين اساس، 
كارخانه هاي سيمان، عمده ذخيره كلينكر خود را مصرف 
كردند و با توقف دوب��اره توليد اين بار به دليل قطع برق، 
واحدهاي توليدي، ذخيره اي براي توليد در ايام بي برقي 
نداشتند.وي ادامه داد: كاماًل طبيعي است، وقتي تعادل 
مي��ان عرضه و تقاضا از بين مي رود، قيمت در بازار تحت 
تأثير قرار مي گيرد. بنابراين، افزايش قيمت سيمان طي 
يك ماه اخير، هيچ ارتباطي به ورود سيمان به بورس كاال 
ندارد. طي روزهاي اخير، س��رم تزريقي در داروخانه ها 
كمياب ش��ده و اين كمبود باعث افزايش قيمت شده و 
مشابه همين رخداد در بازار سيمان هم به وقوع پيوست.

وي يادآور شد: زمستان س��ال گذشته كه كارخانه هاي 
س��يمان با مش��كل قطع گاز مواجه بودند، طبق قيمت 
تعيين شده، هر پاكت سيمان درب كارخانه با نرخ 1۶ تا 
1۷ هزار تومان به فروش مي رسيد، درحالي كه در بازار 
اين قيمت حداقل 50 هزار تومان بود. آن زمان، هنوز، 
سيمان وارد بورس كاال نشده بود و علت افزايش قيمت، 
سوءاستفاده دالالن بود، دالالني كه هم اكنون نيز به 
جهش قيمت ها دامن مي زنند تا سودهاي بادآورده به 
جيب بزنند. مديرعامل سيمان فارس درباره تأثير ورود 
س��يمان به بورس بر قيمت اين محصول، توضيح داد: 
آخرين عرضه بورسي سيمان فارس، قبل از بروز مشكل 
قطع برق، فقط به مي��زان 50 درصد عرضه، متقاضي 
داشت و بر همين اساس، محصول به قيمت پايه فروخته 
شد و نيمي از محصول عرضه شده مشتري نداشت و بازار، 
نرمال بود. پس از س��پري شدن يك ماه از قطع برق كه 
وضعيت بهتر شده و برق بيشتري به واحدهاي توليدي 
س��يمان داده مي شود، قيمت در سطح بازار رو به نزول 
گذاشته و اگر كارخانه هاي سيمان سه هفته بدون توقف 
و مشكل توليد كنند، بازار به تعادل كامل خواهد رسيد.

نحوه پرداختزمان پرداختگروه سهامداران

واريز به حساب فعال معرفی شده در تاريخ 1400/06/20سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام نموده اند
در سامانه سجام

سهامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و 
سیستم متمرکز بانک تجارتاز 1400/08/10 تا 1400/12/29صندوق های سرمايه گذاری

سهامداران حقوقی
سیستم متمرکز بانک تجارتاز 1400/10/01 تا 1400/12/29از 1 سهم تا 400 میلیون سهم

واريز به حساب سهامداراز 1400/12/01 تا 1400/12/29بیش از 400 میلیون سهم

آگهي پرداخت سود سهام
شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464مربوط به عملکرد سال مالي منتهي به 
1399/12/30

شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامی عام( پرداخت س�ود سهامداران محترمی که در تاريخ مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1400/05/11 سهامدار اين شرکت بوده اند را از تاريخ 1400/06/20 به صورت ذيل آغاز می نمايد :

سهامداران حقیقي که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند :
 کلیه س�هامداران حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام ننموده اند و يا مطالبات مربوط به س�ال های قبل دارند از اولین روز پرداخت سود 
) 1400/08/10( مي توانند با مراجعه به کلیه شعب بانک تجارت و ارائه مدارک ذيل نسبت به دريافت سود خود )بصورت نقدي( اقدام نمايند. الزم 
به ذکر است، وکالي سهامدار بايستي عالوه بر مدارک ذيل، اصل و کپي وکالتنامه و اصل و کپي کارت ملي خود را نیز به همراه داشته باشند.

1( اصل کارت ملي سهامدار 
2( ارائه کدمعامالتي »موسوم به کدبورسي« 

٭ سود صندوق های سرمايه گذاری همزمان با سهامداران حقیقی از تاريخ 1400/08/10 و با ارائه مدارک مندرج در بخش سهامداران حقوقی 
قابل پرداخت خواهد بود .
شرکت های  سبدگردان:

سود سهام سبدگردان ها با ارسال قرارداد سبدگرداني و اعالم شماره حساب و شماره شباي حساب بانکي ، مستقیما از طريق شرکت و 
همزمان با سهامداران حقیقی به حساب شرکت های سبدگردان پرداخت می گردد.

سهامداران حقوقي:
سهامداران حقوقي با تعداد سهام کمتر از 400 میلیون سهم نیز از اولین روز شروع پرداخت سود )1400/10/01( مي توانند با مراجعه به کلیه 

شعب بانک تجارت و ارائه مدارک ذيل نسبت به دريافت سود خود ) از طريق انتقال به حساب سهامدار ( اقدام نمايند.
1( ارائه کدمعامالتي » موسوم به کدبورسي « 

2( نامه معرفي شماره حساب شرکت در يکي از بانک هاي متصل به سیستم شتاب به امضای مديران صاحب امضاء مجاز
3( تايید کتبي شماره حساب بانکي از شعبه بانکي که درآن حساب دارند.

4( اصل و کپي کارت ملي نماينده سهامدار 
5( تصوير آخرين روزنامه رسمي شامل آخرين تغییرات مديران صاحب امضاء )ممهور به مهر شرکت(

٭ س�ود سهامداران حقوقي با تعداد بیش از 400 میلیون س�هم، از 1400/12/01 تا 1400/12/29 از طريق واريز به حساب سهامدار پرداخت 
خواهد شد.

نشاني: اصفهان ، میدان آزادي ، ابتداي خیابان سعادت آباد ، دفتر شرکت فوالد مبارکه ، واحد امورسهام و مجامع
تلفن گويا :52733838- 031         نمابر: 031-52733922

saham@msc.ir : پست الكترونیك    www.msc.ir: آدرس اينترنتي
هیات مديره شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام (



گروه راه و شهرسازي|
شامگاه چهارشنبه گذشته خبرگزاري فارس به نقل از 
يكي از اعضاي شوراي ششم تهران اعالم كرد كه عليرضا 
زاكاني با كس��ب 12 راي از 21 راي اين شورا، به عنوان 
شهردار تهران انتخاب شده است. اما به فاصله كمي از 
اعالم اين خبر، خبرگزاري ايسنا به نقل از مهدي چمران 
اين خبر را رد كرد. روز پنجش��نبه و به هنگام تحليف 
اعضاي شوراي ششم اما مكالمه ميان چمران و نرجس 
سليماني درباره حوادث عصر چهارشنبه خبر ساز شد.

به گزارش خبرگزاري ها، مهدي چمران كه اطالعي 
از روش��ن بودن ميكروفن خود نداش��ت در پاسخ به 
انتق��ادات نرجس س��ليماني مبني ب��ر اينكه كاش 
راي هاي ما ش��فاف و آش��كار بود و اين مساله پيش 
نمي آمد، پاسخ داد: من ديشب يكي از بدترين شب ها 
را داشتم، حتي از جنگ بدتر بود. آنقدر ناراحت شدم 
از اينكه اسامي اينگونه منتشر شده است در حالي كه 
)از قبل( اين را همه ما اعالم كرده بوديم. سليماني در 
واكنش به گفته هاي چمران ادامه داد: اگر راي گيري 
به صورت شفاف و در روز يكشنبه انجام مي شد بهتر 
بود كه چمران در واكنش گفت: عده اي فشار مي آورند.

سليماني افزود: عده اي از دوستان از اول راي شان اين 
نبود. راي شان اشتباه رفته و بايد از راي خود صيانت 
كنند و بهتر است موضوع شفافيت را از خودمان شروع 

كنيم. چه اشكالي دارد راي آشكار باشد.
چمران در واكنش تاكيد كرد: البته در قانون نوشته شده 
راي را مخفي بگيريد كه اين هم داليلي دارد. يك عده 
را مي ترسانند، اصال تهديدشان كردند. همين حاال كه 
راي مخفي هم دادند، به آنها گفتند اگر راي ندهيد چنين 
مي كنيم! و به من گفتند و من چند وقت پيش تذكر دادم 
كه اين كارها را نكنيد و شما آن موقع تشريف نداشتيد.

     انتخاب شهردار با راي گيري در صحن 
در اين حال، مهدي چمران، رييس ش��وراي ش��هر 
تهران در حاشيه مراس��م تحليف اعضاي ششمين 
دوره شوراي ش��هر در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
ش��وراهاي كل كش��ور كار خود را آغ��از مي كنند و 
شوراهاي اسالمي شهر تهران نيز كار خود را رسمًا آغاز 
كردند.چمران در مورد انتخاب شهردار تهران گفت: 
براساس راي هاي استمزاجي قبلي راي گيري كرديم 
و مطالعات خود را انجام داديم اما تا در صحن ش��ورا 
راي گيري انجام نشود رسمي و قانوني نخواهد بود و 
در اولين فرصت تشكيل جلسات مساله شهردار را نيز 
روش��ن خواهيم كرد.او در پاسخ به اينكه آيا انتخاب 
آقاي زاكاني به عنوان شهردار را تاييد نمي كنيد گفت: 
بايد در صحن شورا تصويب شود تا قانوني بشود. اين 
خبرها راي گيري استمزاجي قبلي است  و در صحن 
ش��ورا مطرح و راي گيري كه شد قانوني خواهد بود.

چمران در پاسخ به اينكه آيا نتيجه راي گيري و اين 
انتخاب تغيير خواهد كرد گفت: فكر نمي كنم.

     امروز سرپرست شهرداري
انتخاب مي شود؟

در اين حال، وحيد ايماني مش��اور چم��ران روايت 
منتشر شده از اسامي راي دهنده به عليرضا زاكاني را 
تكذيب كرد و در صفحه مجازي اش نوشت: اين روايت 
كذب محض اس��ت. فردا از مگوهايي كه نمي دانيد 
خواهم نوشت.ناصر اماني عضو شوراي شهر ششم نيز 
در دستور قرار گرفتن انتخاب شهردار در جلسه علني 
روز يكش��نبه را نيز در هاله اي از ابهام خواند و درباره 
باقي ماندن حناچي به عنوان سرپرس��ت شهرداري 

گفت: برخي از اعضا مخالف اين نظر بودند.
چند ساعت پس از اين اظهارنظر اما، استعفاي شهردار 
تهران در حالي از س��وي رس��انه ها بازنش��ر شد كه 
حناچي در جلسه تحليف در اين باره از رييس شوراي 
شهر ششم كس��ب تكليف كرده و وي بر باقي ماندن 
حناچي در سمت خود تا مشخص شدن گزينه نهايي 
ش��هرداري تاكيد كرده بود.ناصر اماني در گفت وگو 
با مهر با اش��اره به اينكه حناچي خبر استعفايش را 
پنجشنبه شب تكذيب كرده است، گفت: استنباط من 

اين است كه وي بناي ادامه كار را دارد، ضمن اينكه 
براي شنبه اعضاي جديد ش��وراي شهر را دعوت به 
بازديد از نمايشگاه عطر سيب كرده است.وي درباره 
پيشنهادات اعضا براي گزينه سرپرستي شهرداري 
تهران نيز گفت: برآوردي از نظرات ندارم اما اين كار 
سخت نيست و يكي از بحث هاي جلسه روز شنبه به 
همين موضوع اختصاص دارد.با توجه به شرايط پيش 
آمده به نظر مي رسد، در جلسه روز شنبه كه به صورت 
غير علني برگزاري مي شود شاهد موضع گيري هاي 
جدي��دي از اعضا درب��اره اتفاقات اخي��ر در انتخاب 
شهردار باشيم. در اين جلسه همچنين درباره انتخاب 

خزانه دار و سخنگو نيز تصميم گيري خواهد شد.

      لزوم توجه شوراي ششم به »امنيت تهران«
مراسم تحليف منتخبين ششمين دوره شوراي شهر 
تهران با حضور منتخبين ش��وراي شش��م؛ محسن 
هاشمي رييس شوراي پنجم؛ پيروز حناچي، شهردار 
تهران؛ مهدي جمالي نژاد، رييس سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي وزارت كش��ور؛ س��ردار حس��ن زاده، 
فرمانده س��پاه محمد رس��ول اهلل تهران؛ انوشيروان 
محسني بندپي، استاندار تهران؛ و جمعي از مديران 
شهري در صحن شوراي ش��هر تهران روز پنجشنبه 
برگزار ش��د. در آيين تحليف شش��مين دوره شوراي 
اسالمي شهر تهران با اعالم عيسي فرهادي فرماندار 
تهران، هيات رييس��ه سني شوراي ش��هر اعالم و در 
جايگاه رياست نشستند.مهدي چمران به رياست سني 
شورا و نرجس سليماني و جعفر بندي شربياني نيز به 
عنوان جوانترين اعضا در جايگاه منشي اول و دوم قرار 
گرفتند. عيس��ي فرهادي، فرماندار تهران در ابتداي 
مراسم تحليف منتخبين شوراي ششم از مهدي چمران 
و نرجس سليماني و جعفر بندي شربياني درخواست 
كرد تا به عنوان هيات رييسه س��ني شورا در جايگاه 
رياست قرار گيرند تا جلسه رسميت يابد.او گفت: در 
تهران ماموريت ش��ورا صدها ماموريت ريز و درشت 
است. ۵2 درصد ماليات كشور در تهران اخذ مي شود 
و س��رريز آسيب هاي كش��ور از نظر اعتياد، بيكاري و 
مهاجرت است و اعضاي شورا براي داشتن شهرداري 
چابك تالش مي كنند. از ش��وراي شهر و تشكيالت 
جديد درخواس��ت مي كنم كه به چند نكته از جمله 
امني��ت تهران توجه كنند. او اضافه كرد: اين مس��اله 
براي شهروندان بسيار مهم است و چند سال است كه 
تالش كنيم ۴۰ كالنتري احداث شود و به رغم همراهي 
آقاي هاشمي ميسر نشده است. اكنون در تهران 12۰ 
كالنتري كم داريم. از طرفي آسيب هاي موجود نيز بايد 
مورد توجه قرار گيرد و شوراي شهر در حوزه آسيب هاي 
اجتماعي بايد كمك كند به ويژه تكدي گري در منطقه 
12 و بازار و ش��وش بايد به عن��وان يك كار مهم مورد 
توجه ق��رار گيرد.  فرماندار ته��ران گفت: تهران جزو 
2۵ كالن شهر دنيا است اما مشاركت مردم تهران در 
بحث هاي سياسي و اجتماعي آخرين كالن شهر دنيا 
است كه مساله مهمي است چرا كه مشاركت مردم در 
حوزه اجتماعي و سياسي دارد به انتهاي خود مي رسد.

    آغاز كار شورا با دشواري
محسن هاشمي، رييس دوره پنجم شوراي شهر تهران 
نيز در آيين تحليف اعضاي شش��مين دوره ش��وراي 
اسالمي شهر تهران، گفت: در حال حاضر بيش از 12۰۰ 
شهر در كش��ور وجود دارد و بيش از ۷۵ درصد مردم 
كشور شهرنشين هستند لذا ايجاد ثبات اجتماعي و 
سياسي در كشور اهميت زيادي دارد. در حقيقت در اين 
ثبات برگزاري همين مراسم تحليف نقش موثري را ايفا 
مي كند كه براي برگزاري آن بايد از وزارت كشور تقدير 
كنيم و همچنين از مردم كه در اين انتخابات به آرامي 
شركت كردند و منتخبين خود را انتخاب كردند تقدير 
مي كنم.او ادامه داد: دوره پنجم شوراي اسالمي شهر 
تهران به پايان مي رسد و از اين به بعد صيانت از حقوق 
ش��هروندي و صيانت از ش��هر به عهده شوراي ششم 
است و از اين جهت به اعضاي شورا مي گويم، شوراي 
ششم در شرايط سختي شهر را تحويل مي گيرد. دولت 
و شورا در شرايط سخت كرونايي و اقتصادي هستند 
و كار با دشواري آغاز مي شود همانطور كه در شوراي 
پنجم شرايط با ش��رايط سختي روبرو بوديم و  دلمان 
مي خواست ما را براساس شرايط قضاوت كنند و شما 
نيز چنين قضاوتي را الزم داريد كه مردم بدانند شرايط 
عادي نيست و مشكالت شهر تهران را در جهت رضايت 
مندي مردم شهر تهران حل و فصل كنيد.هاشمي با 
بيان اينكه در شوراي پنجم كارنامه خود را به صورت 
مكتوب منتشر خواهيم كرد گفت: منتظر نقد مردم 
و همكاران و دوستان هس��تيم.او ادامه داد: براساس 
منويات رهبري سعي كرديم بهترين صيانت را از شهر 
تهران به ويژه بحث حريم ش��هر، طرح جامع و طرح 
تفصيلي و به ويژه فضاي س��بز و محيط زيست شهر 
تهران داشته باشيم. در امر تجهيز حمل و نقل عمومي 
كاستي هاي داشتيم كه اميدوارم شوراي ششم به آن 
بپردازد چرا كه براساس نظرسنجي مهم ترين دغدغه 
م��ردم آلودگي هوا، حمل و نقل عموم��ي و بعد از آن 
آسيب هاي اجتماعي در شهر بوده است.هاشمي با بيان 
اينكه استفاده از حمل و نقل عمومي با توجه به كرونا 
كمتر شد، گفت: ما نياز به تجهيزات بيشتري داريم تا 
مردم بتوانند با آرامش بيشتري از آن استفاده كنند. 
تهران در طرح جامع احتياج به اتوبوس برقي دارد و اگر 
بتوانيم ۹ هزار اتوبوس برقي براي تهران تكميل كنيم، 
مجموعا حمل و نقل جامعي خواهيم داشت.او ادامه داد: 
برمبناي رفتار و نگرش و الگوي آيت اهلل هاشمي تالش 
من اين بود كه در جهت كاهش تنش و تخريب دست 
اندركاران دوره هاي س��ابق حركت كنم چرا كه باعث 

تضعيف سرمايه اجتماعي، نظام و حاكميت مي شود و 
اميدورام شوراي ششم نيز چنين روشي را پيش بگيرد 
و با نگاه مثبت به اقدامات شوراي پنجم نگاه كند و اگر 
كاستي وجود داشت به نتيجه برسد و تكميل شود. او 
در پايان ابراز اميدواري كرد كه با اس��تفاده از انباشت 
دانش و تجربه در شهر تهران كارايي شهر افزايش يابد.

     درخواست حضور قانوني
 شهردار و استاندار در دولت 

انوشيروان محسني بندپي، استاندار تهران نيز در مراسم 
تحليف اعضاي ششمين دوره شوراي شهر تهران ضمن 
تبريك به اعضاي جديد در كالن ش��هر تهران و همه 
شهرهاي استان گفت: از تالش دوره پنجم و شهرداران 
اين دوره به ويژه مديريت ش��هري، شهر تهران كه در 
شرايط سخت به لحاظ منابع مالي سيل فروردين ۹۸ 
و موضوع كرونا را بدون كمك زيادي از س��وي دولت 
توانست مديريت و پشت سر بگذارد قدرداني مي كنم.او 
با بيان اينكه در سال ۹۸ شاهد مشكل چنداني نبوديم، 
گفت: در كرونا نيز اولين آرامس��تاني كه براي غسل 
مسلمين و اجراي احكام الهي اقدام كرد، در تهران بود.

بندپي با اش��اره به اينكه در ايام كرونا ش��اهد كاهش 
مسافرين حمل و نقل خطوط اتوبوسراني و مترو بوديم 
اظهار كرد: اين امر بار مالي شهرداري را كاهش داد و اين 
افراد در اين ش��رايط كار كردند. در دوره پنجم، وزارت 
كش��ور و معاون عمراني وزير كشور همكاري خوبي با 
شوراها و ش��هرداري ها داشت كه نتايج بسيار مثبتي 
داشت.محسني بندپي با اش��اره به اينكه سرريز تمام 
آسيب ها در تهران است، گفت: نيروي انتظامي اعالم 
كرده در جرم و سرقت در ساير استان ها ۷۵ درصد اين 
موضوع بومي است كه باعث مي شود اين نيرو به موقع 
و موثرتر اقدام كند اما در تهران مساله برعكس است و 
۷۵ درصد جرم و سرقت ناشناخته هستند كه سرعت 
عمل را از دوستان ناجا مي گيرد.او با اشاره به تعداد اتباع 
تهران گفت: بيش از 1.۵ ميليون اتباع در تهران داريم 
كه بايد همه اين مس��ائل دقيقا مورد توجه قرار گيرد.

بندپي با اش��اره به فرصت هايي ته��ران گفت: نيروي 
انساني متخصص و ماهر و آشنا به موضوعات؛ براي مثال 
مهندس چمران در دوراني كه مجلس بودم، شاهد بودم 
كه چگونه براي ارتقاي كيفيت شهر در شورا زحمات 
بسياري مي كشيدند از جمله آنها هستند.استاندار تهران 
در ادامه پيشنهاد داد كه مجلس مصوب كند تا شهردار و 
استاندار تهران عضو هيات دولت باشند و گفت: نه فقط با 
درخواست و موافقت رييس هيات دولت اين كار انجام 
شود. مشكالت تهران نيازمند حضور شهردار و استاندار 
در هيات دولت اس��ت و قطعا اين اقدام موثر و سازنده 
است. هر اقدامي در تهران براي كل كشور اثرگذار است.

      چمران رسمًا رييس شوراي شهر تهران شد
به اين ترتيب، اولين جلسه علني شوراي شهر تهران به 
صورت رسمي برگزار شد. در ابتداي اين جلسه براي 
انتخاب رييس ش��وراي شهر تهران راي گيري انجام 
شد. مهدي چمران تنها كانديداي سمت رياست بود 
و با 21 راي براي يك سال رييس شوراي شهر تهران 
ش��د. در ادامه راي گيري براي نائب رييس ش��وراي 
شهر انجام شد. پرويز سروري تنها كانديدا براي نائب 
رييسي شوراي شهر بود كه با 1۹ راي به عنوان نائب 
رييس شورا انتخاب شد. اعضاي شوراي شهر تهران در 
ادامه منشي اول و دوم را انتخاب كردند و جعفر بندي 
شربياني با 2۰ راي و سوده نجفي با 1۷ راي به عنوان 
منشي اول و دوم براي مدت يك سال انتخاب شدند.
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پيش بيني پاييزي گرم تر از 
حالت عادي 

صادق ضياييان، رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت 
بحران مخاطرات وضع هوا با بيان اينكه پاييز امس��ال 
نيم تا ي��ك درجه گرمتر از حالت عادي اس��ت، گفت: 
بر اس��اس تغييرات اقليمي در ايران، فراواني و ش��دت 
وقوع پديده هاي ح��دي مثل امواج گرمايي، س��يل، 
تگرگ و بارندگي هاي شديد و ... در كشور رو به افزايش 
است. ضياييان در گفت وگو با ايرنا درباره چرايي علت 
سيالب هاي تابستاني در كشور و ادامه آن در هفته هاي 
آينده، اف��زود: اين بارش ها غير معمولي نيس��ت و در 
سواحل درياي خزر بارش هاي تابستاني هرساله وجود 
دارد؛ همچنين در خطه جنوب بارش موسمي هر ساله 
قابل پيش بيني است. پديده حدي، به اين معناست كه 
هر پديده  طبيعي ممكن است به شكل حداكثري مانند 
گرماي بس��يار زياد، بارش هاي مداوم، تبخير شديد و 
حتي وزش بادهاي شديد و توفان اتفاق بيفتد.  وي گفت: 
عمدتا بارش هاي تابستاني از »ابرهاي همرفتي« شكل 
مي گيرد و خاصيت ابرهاي همرفتي رگبار باران با شدت 
زياد است كه در محدوده جغرافيايي محدود و كوچك 
رخ مي دهد و اثر آن در كاهش خشكسالي نيز محدود 
است.  ضياييان اضافه كرد: در روزهاي آينده براي نوار 
شمالي كشور و در بخش هايي از جنوب كرمان، فارس، 
كهگيلويه و بويراحمد بارش رگباري خواهيم داشت. 
در هرمزگان و غرب كشور هم بارش هاي رگباري ادامه 
دارد.  رييس مركز ملي پيش بيني ادامه داد: بر اساس 
تغييرات اقليمي كه براي كشور ما رخ داده است اكنون 
و در آينده »پديده هاي حدي« مثل سيل، رعد و برق، 
رگبار ناگهاني، گرما و س��رماي شديد افزايش خواهد 
داشت و تعداد و ش��دت وقوع آن افزايش خواهد يافت.  
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات 
وضع هوا گفت: امسال در فصل بارش )زمستان(، بارش 
مناسب نداش��تيم و بر اين اساس براي كل سال زراعي 
كاهش بارندگي ثبت شده اس��ت. وي گفت: نقشه ها 
درحال حاضر نشان مي دهد در پاييز امسال با احتمال 
۶۰ تا ۷۰ درصد، كم بارشي در حدود 3۰ درصدي نسبت 
به بلندمدت خواهيم داشت؛ يعني احتمال دارد 2۰ تا 
3۰ درصد بارش هاي پاييزي امسال نسبت به بلندمدت 
كاسته شود. انتظار داريم بارندگي هاي پاييزي ديرهنگام 
شروع ش��ود و پاييز امس��ال نيم تا يك درجه گرمتر از 
نرمال باشد. ش��ايان ذكر است بارش هاي سيل آسا در 
زمره پيش بيني هاي فصلي و ماهانه جاي ندارد و پيش 
بيني آنها چند روز قبل از وقوع قابل پيش بيني است. بر 
اساس اين گزارش، تازه ترين گزارش مركز ملي پايش و 
هشدار خشكسالي بيانگر آن است كه از ابتداي سال آبي 
جاري )مهرماه13۹۹( تا هفتم تيرماه 12۹.۹ ميلي متر 
بارش رخ داده و اين درحالي است كه در دوره بلندمدت 
22۴.3 ميليمتر بارندگي اتفاق افت��اده و اين موضوع 
كاهشي به ميزان ۴2.1 درصد را نشان مي دهد. اين ميزان 
كاهش بارش اثر منفي خود را بر روي موجودي مخازن 
سدها گذاشته و سبب كاهش بيش از ۴۹ درصدي آب 
موجود در مخازن سدها شده كه همين امر تامين آب را 
با چالش هاي جدي همراه كرده است. براساس گزارش 
مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي، از ابتداي تيرماه تا 
هفتم اين ماه، فقط يك دهم ميلي متر بارندگي روي داده 
كه در مقايسه با دوره بلندمدت كه ۰.۹ ميليمتر بوده، 

كاهشي ۸۶.۷ درصدي را نشان مي دهد.

    باد شديد و رگبار باران در ۲۴ استان كشور
بر اساس پيش بيني سازمان هواشناسي كشور فردا 
1۶ مرداد، به ويژه در ساعات بعد از ظهر مناطقي از 
2۴ استان كشور با رگبار باران، رعد و برق و وزش 
باد شديد مواجه خواهند ش��د. به گزارش پايگاه 
خبري وزارت راه و شهرس��ازي، بر اس��اس اعالم 
سازمان هواشناسي كشور در مناطقي از استان هاي 
آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، 
كردس��تان، كرمانشاه، ايالم، لرس��تان، همدان، 
كهگيلويه و بويراحمد، جن��وب و ارتفاعات غرب 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، اس��تان فارس، 
ارتفاعات استان هاي بوش��هر، كرمان، هرمزگان 
و اس��تان مركزي، دامنه و ارتفاعات اس��تان هاي 
گيالن، مازندران، گلستان، قزوين، البرز، سمنان 
و تهران؛ به ويژه در ساعات بعدازظهر و اوايل شب 
رگب��ار باران، گاهي رعد و برق و وزش باد ش��ديد 
موقتي پيش بيني مي ش��ود.در مناطق مس��تعد 

احتمال ريزش گرد و خاك نيز وجود دارد.

انتقال پرونده مسكن مهر
به دولت سيزدهم

محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي گفت: از 2 ميليون و 2۰۰ هزار 
واحد مسكن مهر، فقط تكميل 3۰ تا ۴۰ هزار واحد 
آن باقي مانده است كه تا اواخر شهريور يا مهر سال 
جاري، به پايان مي رسد. به گزارش مهر، محمودزاده 
افزود: اين واحدهاي باقي مانده بيش��تر در مرحله 
پاياني و نصب و آماده سازي قرار دارند. وي در پاسخ به 
اينكه سامانه امالك و اسكان چه زماني فعال خواهد 
شد؟ گفت: بر اساس پيگيري هاي صورت گرفته، تا 
پايان هفته جاري، مشكل برطرف مي شود. مهلت 
ثبت نام در س��امانه امالك و اسكان تا پايان مهر ماه 
تمديد شده است و با يك شيوه جديد، اطالعات را 
بعد از راه اندازي سامانه، به مخاطبان ارسال مي كنيم. 
محمودزاده گفت: به 2۵ ميليون خانواري كه همه 
اطالعات هويتي آنها در اختيار است پيامك ارسال 
مي كنيم اگر مورد تأييد خانوار ق��رار گرفت اعالم 
مي كنم و در غير اين صورت آن را ويرايش و مجدداً 
ارسال خواهند كرد كه اين تغيير روش در اجرا بعد از 
باال آمدن سيستم، ارايه خواهد شد. وي در پاسخ به 
اينكه آيا فقط 3 ميليون نفر در سامانه امالك و اسكان 
ثب��ت نام كرده اند؟ افزود: از ح��دود 2۸ و نيم تا 3۰ 
ميليون خانوار در كشور، اطالعات 2۵ ميليون خانوار 
در س��امانه موجود است، اما براي اينكه اطالعات را 
راحت تر مردم دريافت كنند به آنها پيامك مي دهيم 
تا سرپرس��ت خانوار اطالعات را مالحظه كند و در 

سامانه امالك و اسكان آن را ويرايش يا تأييد كند.

حساسيت مجلس
نسبت به  مساله مسكن

عضو كميسيون عمران مجلس گفت: اينكه در طرح 
اقدام ملي به مردم وعده توليد انبوه مسكن معادل 
2۰ درصد از نيازش��ان را بدهيم و در تحويل همين 
تعداد واحد مسكوني نيز ناكام باشيم، به هيچ عنوان 
عملكرد پذيرفته اي نيس��ت. اقبال شاكري، عضو 
كميس��يون عمران مجلس در گفت وگو با فارس با 
اش��اره به عملكرد وزارت راه و شهرسازي در طرح 
اقدام ملي مسكن، گفت: ش��روع طرح اقدام ملي با 
برآورد غلط نياز به مسكن همراه بود و واحدهاي در 
نظر گرفته شده كمتر از 2۰ درصد از نياز ساالنه به 
مسكن بر اساس طرح جامع را در بر مي گرفت. او با 
بيان اقدامات ناكافي وزارت راه و شهرسازي در طرح 
اقدام ملي مسكن گفت: اينكه به مردم وعده توليد 
انبوه مسكن معادل 2۰ درصد از نيازشان را بدهيم 
و در تحويل همين تعداد واحد مس��كوني نيز ناكام 
باش��يم، به هيچ عنوان عملكرد پذيرفته اي نيست. 
وي با اش��اره به اينكه از ابتداي روي كار آمدن آقاي 
اسالمي مقرر بود، طرح اقدام ملي در انتهاي سال ۹۹ 
به اتمام برسد، افزود: متاسفانه در طول 3 سال گذشته 
چيزي جز وعده اتمام پروژه به مردم نرسيده و از آن 
طرف وزارت راه مي گويد، مردم اس��تقبال نكردند، 
خب طبيعي است، در ش��رايط بي اعتمادي كه به 
دولت و عملك��رد وزارت راه وجود دارد، مردم از اين 
طرح استقبال نكنند. شاكري با اشاره به اين مساله 
كه وزير فعلي راه و شهرسازي مدعي بود، برآورد طرح 
اقدام ملي مسكن بر اس��اس كار دقيق كارشناسي 
صورت پذيرفته است، گفت: وقتي شما معتقديد، 
ساخت ۴۰۰ هزار مسكن در 2 سال بر اساس برآورد 
دقيقي انجام شده است، چگونه اين روزها از ساخت 
س��االنه 1 ميليون مسكن س��خن مي گوييد. عضو 
كميسيون عمران مجلس با اشاره به اين مساله كه 
ساخت س��االنه 1 ميليون مسكن نياز فوري كشور 
است، تاكيد كرد: بدون شك اين پروژه عظيم نيازمند 
تغيير نگرش جدي در وزارت راه و شهرسازي است 

و مجلس نسبت به اين مساله بسيار حساس است.

اعضاي شوراي ششم براي انتخاب شهردار، سخنگو و خزانه دار امروز جلسه غيرعلني تشكيل مي دهند

تحليف زير سايه حواشي انتخاب شهردار تهران

 آگهي مناقصه عمومي- يك مرحله اي 
همراه با ارزيابي كيفي شماره 1۴- 1۴00/1

شركت برق منطقه اي مازندران در نظر دارد مقاوم سازي ترانسفورماتورهاي قدرت مصرفي داخلي و ايستگاه هاي انتقال  و فوق توزيع را برابر شرايط ذيل و بشرح مشخصات و 
اطالعات و جزييات مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. الزم به ذكر بوده كه كليه فرآيند برگزاري مناقصه از دريافت اسناد تا ارايه پيشنهاد از سوي 
مناقصه گران و همچنين بازگشايي پيشنهادات در بستر تعريف شده در درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي مهر و امضاي ديجيتال را بمنظور شركت در مناقصه طي نمايند.

شرايط مناقصه: 
1- ارايه گواهي صالحيت پيمانكاري » رتبه«  حداقل 5 در رشته ابنيه از سازمان برنامه و بودجه.

2- گواهي تاييد صالحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
3- مدت انجام كار معادل 6 ماه مي باشد.

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.
مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 525/157/817 ريال  معادل )پانصد و بيست و پنج ميليون و يكصد و پنجاه و هفت هزار و هشتصد و هفده ريال  تمام( مي باشد 
كه بايد بصورت ضمانتنامه بانكي، وجه نقد و يا يكي از موارد مندرج در تصويبنامه شماره 123402/ت 50659 ه   مورخ 1394/9/22 هيات وزيران )برابر شرح مندرج در 

اسناد مناقصه( ارايه گردد.
از شركتهاي واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي و اسناد مناقصه از روز پنجشنبه مورخ 1400/5/14 لغايت روز پنجشنبه مورخ 1400/5/21 به 
درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت » ستاد« به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پس از اخذ كپي از كليه مدارك و شرايط اسناد مناقصه، آنها را ممهور به مهر 

و امضاء ديجيتال نموده و بهمراه پيشنهاد قيمت از طريق همين سامانه ارسال نمايند.
متقاضيان مي بايستي پيشنهاد خود را بر اساس شرايط مندرج در اسناد مناقصه تنظيم و حداكثر تا پايان وقت اداري ساعت 15/35 روز يكشنبه مورخ 1400/6/7 در سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت » ستاد«  بارگذاري و عالوه بر آن اصل ضمانتنامه شركت در مناقصه » فيزيك پاكت الف« را عينا حداكثر يك ساعت قبل از زمان بازگشايي 
مندرج در اسناد مناقصه به دبيرخانه ش�ركت برق منطقه اي مازندران واقع در ساري- ميدان امام خميني )ره( در مقابل اخذ رسيد تحويل نمايند. الزم بذكر است فقط 
پيشنهاد شركت هايي كه مدارك و اسناد مناقصه را از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت » ستاد« دريافت و پس از تكميل و با مهر و امضاء ديجيتال بر روي 

سايت مذكور بارگذاري نمايند، مورد قبول و بازگشايي خواهد شد.
كليه پيشنهادات واصله راس ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/6/9 در محل سالن وحدت شركت برق منطقه اي مازندران» طبقه دوم«  بازگشايي خواهد شد.

به پيشنهادهاي فاقد مهر و امضاء ديجيتال، مشروط، مخدوش و نيز پاكات الف كه بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مراتب در سايت معامالت توانير به آدرس WWW.Tavanir.org.ir جهت اطالع رساني درج گرديده است.

 شركت برق منطقه اي
 مازندران

نوبت دوم

روابط عمومي شركت برق منطقه اي مازندران

بشماره ثبت سامانه تداركات دولت )ستاد( ۲000001۲۲۴000016

آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره         

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه ي عمومي يك مرحله اي از ميان توليد كنندگان داخلي تأمين نمايد.

0008210030076  DT1 شركت ملي نفت ايران
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

 نوبت اول

شناسه :117۲01۲

لذا كليه شركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر، نسبت به استخراج و تكميل
 » فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب« و ارسال اصل آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي )براي معامالت كمتر 

از بيست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.  
WWW.NISOC.IR      فرم پرسش نامه ارزيابي       مديريت تداركات و اموركاال      مزايده و مناقصه          كسب و كار

كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنًا مبلغ تضمين شركت در مناقصه -/000ر000ر900ر9 ريال مي باشند.

آدرس پس�تي: اهواز–كوي فدائيان اسالم)نيوسايد(– خيابان ش�هريور–مجتمع تداركات و امور كاال–س�اختمان 102–اداره تداركات خريد كاالي داخلي –واحد  خريدهاي عمومي  اتاق  9  كد پستي 
54579-61138تلفن: 24673- 061-341

درگاه هاي اينترنتي مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه وساير مشخصات فني و مقادير كاال :
WWW.SHANA.IR     /     WWW.NISOC.IR    /         WWW. IETS. MPORG. IR  

آدرس اينترنتي جهت دسترسي به اسناد و مدارك مناقصه، آخرين مهلت تحويل پاكات به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و همچنين تاريخ گشايش پاكات فني، متعاقبًا به مناقصه 
گراني كه صالحيت دريافت اسناد و مدارك مناقصه را احراز نموده اند، به صورت مكتوب اعالم خواهد گرديد.

شماره تقاضاتعدادموضوع مناقصهشماره قلم
0030076-89-21-6000008صمغ طبيعي حفاري1



اخبار رسيدن پوشش اينترنت استارلينك به مرزهاي ايران 
زماني فضاي مجازي ايران را تحت تاثير قرار داد كه مجلس 
بررس��ي طرح »صيانت از كارب��ران در فضاي مجازي« در 
كميسيون تخصصي بر اس��اس اصل ۸۵ را تصويب كرد و 
برخي كاربران به اين گمان رس��يدند كه از استارلينك و 
پوش��ش ماهواره اي اينترنت آن مي توانند استفاده كنند 
و گزينه اي باش��د در مقابل اينترنت رسمي كه در ايران در 
اختيار كاربران فضاي مجازي قرار مي گيرد، اما واقعيت اين 
است كه هنوز تا رسيدن استارلينك به ايران زمان زيادي 
باقي مانده است. يكي از شائبه هاي بهره برداري از اينترنت 
ماهواره اي در شرايط فعلي، مربوط به زماني بود كه مصاحبه 
ابوالحس��ن فيروزآبادي، رييس مركز ملي فضاي مجازي 
منتشر ش��د كه گفته بود اينترنت بزودي از طريق هوا به 
ايران مي رسد و فيلترينگ مفهوم خود را از دست خواهد 
داد. او بدون اينكه اشاره اي به نام استارلينك كند گفته بود 
كه هم اكنون تهران تحت پوشش اين ماهواره قرار دارد. اما 
علت مطرح شدن اين مصاحبه كه مربوط به زمان تبليغات 
انتخابات رياست جمهوري دوره سيزدهم و كانديداتوري 
فيروزآبادي بود، طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي 
است كه كاربران اينترنتي را از بابت آينده فضاي اينترنت 
در ايران نگران كرده اس��ت و اي��ن مصاحبه اگرچه جديد 
نيست، اما باب كالهبرداري را باز كرده است تا كالهبرداران 
از ناآگاهي كاربران سوءاستفاده كنند. زيرا اگرچه نقشه هاي 
فعاليت اينترنت ماهواره اي استارلينك نشان مي دهد منطقه 
خاورميانه و ايران نيز تحت پوشش اين ماهواره قرار گرفته اند 
اما هنوز سرويس دهي در اين مناطق آغاز نشده است چرا كه 
براي آغاز سرويس دهي نياز به ايجاد مراكز زميني و در نتيجه 
كسب مجوز از كشورهاي مختلف است. از ميان كشورهاي 
آسيايي استارلينك تنها گام هاي اوليه براي پوشش اينترنت 
در هند را برداش��ته اس��ت و ثبت نام اوليه خود را در برخي 
مناطق هند آغاز كرده و قرار است چندين منطقه اين كشور 

را تا سال ۲۰۲۲ تحت پوشش قرار دهد.

      استارلينك جايگزيني
 براي يك پروژه شكست خورده

استارلينك در حال حاضر يكي از بزرگ ترين ارايه دهندگان 
اينترنت ماهواره اي در جهان است كه از سال ۲۰۱۵ آغاز به 
كار كرده و خدمات خود را كه البته هنوز در مرحله آزمايشي 
است از س��ال ۲۰۲۰ ابتدا در امريكا و كانادا آغاز كرده و در 
حال حاضر ۱۱ كشور جهان را پوشش مي دهد. اين پروژه 
طبق آخرين آمار مربوط به اواس��ط سال جاري ميالدي 
بيش از ۱۸۰۰ ماهواره را به مدار پاييني زمين ارسال كرده 
و فعال مجوز ارسال ۱۱ هزار و ۹۴۳ ماهواره را از كميسيون 
ارتباطات فدرال )FCC( دريافت كرده است. استارلينك 
ابراز اميدواري كرده كه براي پوش��ش كامل سطح زمين 
۴۲ هزار ماهواره را به مدار پاييني زمين ارسال كند كه البته 
مسيري طوالني تا رسيدن اين هدف در پيش دارد. مسيري 
كه اس��تارلينك و ايالن ماسك، مديرعامل اسپيس اكس 
شركت مادر اين پروژه آغاز كرده است را شركت هاي بزرگي 
مثل مايكروسافت دو دهه پيش با اهدافي مشابه در پيش 
گرفته بودند اما به دليل هزينه هاي باال و عدم س��وددهي 
شكست خوردند. در دهه ۱۹۹۰ در حالي كه اينترنت تازه 
يكي از داغ ترين موضوعات دوران خود بود مايكروس��افت 
شركت تلدسيك )Teledesic( را با هدف ارايه اينترنت 
به سراسر جهان آغاز كرد. شبكه تلدسيك كه توسط بيل 
گيتس، يك شاهزاده عربستاني و بوئينگ پايه گذاري شد، 

قرار بود دسترسي به اينترنت و ديگر خدمات ديجيتال را 
با سرعتي تا س��رحد ۷۲۰ مگابيت بر ثانيه فراهم كند. در 
اولين طرحي كه اين شركت براي اينترنت ماهواره اي ارايه 
كرد قرار بود ت��ا ۸۴۰ ماهواره فعال به مدار پاييني زمين و 
فاصله ۷۰۰ كيلومتري ارسال شوند. اين شركت به دليل 
هزينه سرسام  آور ۹ ميليارد دالري اين پروژه از طرح خود 
عقب نشيني كرد و بعدها طرح محدودتري با ۲۸۸ ماهواره 
در فاصل��ه ۱۴۰۰ كيلومت��ري ارايه كرد و مج��وز كار اين 
شركت در ۲۶ ژانويه سال ۱۹۹۸ صادر شد. پروژه »اينترنت 
در آسمان« كه تلديسك قصد داشت به واسطه آن جهان 
اينترنت را متحول كند با شكست روبرو شد. پس از دوازده 
سال و صدها ميليون دالر س��رمايه گذاري اين شركت در 
بيانيه اي اعالم كرد كه به دليل هزينه هاي باالي ساخت و 
ارسال ماهواره با توجه به ضرب  االجل FCC و ITU )اتحاديه 
بين المللي مخابرات( قادر به ادامه كار نيست. اما با گذشت 
بيش از دو دهه و رش��د بازار مالي و صنعت ارتباطات شايد 
شرايط تغيير كرده باشد؛ اينترنت ماهواره اي استارلينك 
اميدوار اس��ت كه با وجود هزينه باال بتواند پ��روژه خود را 
نهايي كند و به گفته ايالن ماسك فعال فرار از ورشكستگي 

به تنهايي يك پيروزي براي اين پروژه محسوب مي شود.

      هزينه باال و محدوديت سخت افزاري
استارلينك در حال حاضر تنها در ۱۱ كشور عمدتا پردرآمد 
)امريكا، كانادا، انگلستان، آلمان، نيوزلند، استراليا، فرانسه، 
اتريش، هلند، بلژيك، ايرلند، دانمارك، شيلي و مكزيك( 
فعال است و يكي از داليل آن هزينه باالي تجهيزات و البته 
اشتراك ماهيانه خدمات اين شركت است كه باعث شده 
كشور هاي كم درآمد و البته ايران هدف مناسبي براي اين 
خدمات نباشند. استارلينك براي خدمات اينترنتي خود 
فعال اشتراك ماهيانه ۹۹ دالر را در نظر گرفته است. يعني 
براي كاربران ايراني چيزي بيش از ۲ ميليون تومان ماهانه 
هزين��ه دارد كه البته اين تنها هزينه اس��تفاده از اينترنت 
ماهواره اي نيست و بايد تجهيزات گران قيمت اين شركت 
به قيمت حدود ۵۰۰ دالر نيز خريداري شود. ايالن ماسك 
در مصاحبه با بيزنس اينسايدر اعالم كرد كه اين تجهيزات 
در حال حاض��ر براي آنها حدود هزار دالر هزينه دارد و اين 
ش��ركت در واقع با قيمت حال حاضر ضرر مي دهد و آنها 
در تالشند هزينه س��اخت اين تجهيزات را در نسخه هاي 
جديدتر كاهش دهند. در شرايط فعلي در مناطقي كه تحت 
پوشش اينترنت اين شركت قرار دارند، براي ارايه سرويس 
به كاربران نهايي بايد پايگاه هاي زميني احداث شود هر 

چند كه مهندسان اين ش��ركت اميدوارند ماهواره هاي 
جديد را به سيستم ليزري مجهز كنند تا ديگر لزومي به 

وجود يك پايگاه زميني در منطقه تحت پوشش نباشد.

     پوشش جهاني و موانع قانوني
شركت اسپيس ايكس در قالب پروژه استارلينك تا به امروز 
۱۸۰۰ ماهواره را به مدار پرتاب كرده و گوين شاتول، نماينده 
استارلينك، در مصاحبه اي با رويترز مدعي شد كه با استقرار 
و فعال شدن همين تعداد ماهواره در مدار زمين، پوشش 
سراسري تا ماه سپتامبر يعني يك ماه ديگر محقق مي شود. 
البته شاتول اعالم كرد كه استارلينك حاال بايد وارد مرحله 
بعدي و كسب مجوز از رگوالتوري هاي هر كشور شود. تقريبا 
تمامي سطح زمين تحت پوشش ماهواره هاي استارلينك 
قرار دارد اما اين ش��ركت براي فعاليت و خدمت رساني در 
هر شركت بايد مراحل قانوني كس��ب مجوز را طي كرده 
و در آنجا پايگاه زميني احداث كند. اين ش��ركت در حال 
حاضر تالش مي كند تا براي فعاليت در هند مجوز بگيرد، 
طبق اعالم اسپيس ايكس تا اواس��ط سال ۲۰۲۱ مراحل 
س��خت افزاري خدمات رساني به پايان رس��يده و در سال 
۲۰۲۲ خدمت رساني در بخش هاي محدودي از اين كشور 
آغاز مي ش��ود. به عالوه اين ش��ركت در تالش است كه به 
بازار ژاپن دسترسي پيدا كند و فيليپين، نيجريه، آفريقاي 
جنوبي، آرژانتين، برزيل و كلمبيا مقاصد بعدي استارلينك 
محسوب مي شوند. اسپيس ايكس براي دسترسي به بازار 
برخي كشور ها از جمله ايران، چين و روسيه مسير دشواري 
دارد. هم اكنون به دليل تحريم ها امكان فعاليت شركت هاي 
امريكايي در ايران ميس��ر نيس��ت هر چند طبق برخي از 
گزارش ها هر كدام از پايگاه هاي زميني ايجادشده براي ارايه 
سرويس اينترنت استارلينك مي توانند در حدود ۵۰۰ مايل 
را پوشش دهند، در اين صورت اگر حتي در ايران نيز امكان 
ايجاد پايگاه براي اين ش��ركت فراهم نشود اگر بتواند اين 
شركت در دو كشور همسايه ايران پايگاه ايجاد كند مي تواند 
به صورت كامل ايران را تحت پوشش قرار دهد. از سويي چين 
نيز به فعاليت ش��ركت هاي  امريكايي  رويي خوش نشان 
نمي دهد. براي مثال ديديم كه تس��ال ديگر شركت ايالن 
ماسك چندي پيش مجبور شد تا س��ايت ويژه اي را براي 
ذخيره اطالعات خودروهاي خود در چين تاسيس كند و 
معروف ترين تاكسي اينترنتي چين به دليل عرضه سهام در 
امريكا و احتمال درز اطالعات ترافيكي و رفت و آمد از سوي 
پكن به شدت تحت فشار قرار گرفت. دولت چين به شدت 
روي اطالعات جمع آوري شده از دوربين ها و حسگر هاي 

اين خودروها حساس است و بنابراين انتظار نمي رود كه اين 
كشور از نظارت روي اينترنت عقب نشيني كرده و با شرايط 
فعلي اجازه فعاليت شركتي مثل استارلينك را در اين كشور 
صادر كند و البته اين شركت هم به همين دليل هنوز اقدامي 

براي فعاليت در بزرگ ترين بازار جهان انجام نداده است.

      اينترنت ماهواره اي پايگاه زميني
با اينكه اينترنت اس��تارلينك از طريق ماهواره در اختيار 
كاربران قرار مي گيرد و همانند ديگر انواع اينترنت نيازي به 
سيم كشي يا آنتن هاي متعدد نيست اما بازهم يك واسطه 
ميان كاربران و ماه��واره وجود دارد. پايگاه هاي زميني در 
واقع رابطه ميان ماه��واره و مراكز داده اينترنتي در زمين 
محسوب مي ش��وند كه زيرساخت فيبر فعلي را به شبكه 
استارلينك متصل مي كنند. از همين رو استارلينك بدون 
اتصال به ش��بكه جهاني اينترنت تنها يك شبكه خالي و 
بدون خدمات است كه چيزي براي عرضه نخواهد داشت. 
پايگاه هاي زميني استارلينك اطالعات اينترنت را گرفته 
و به هركدام از ماهواره ها منتق��ل مي كنند و اين ماهواره 
نيز اطالعات را به گيرنده اي كه كاربران روي زمين نصب 
مي كنند منتقل خواهد كرد. درحال حاضر ماهواره هاي 
استارلينك امكان ارتباط با يكديگر را ندارند و هركدام از آنها 
بايد به صورت مجزا اطالعات خود را از يك پايگاه زميني 
دريافت كنند اما استارلينك قصد دارد ماهواره هاي خود را 
به سيستم ليزري مجهز كند. با استفاده از اين سيستم ديگر 
نيازي به پايگاه زميني در سراسر جهان نيست و از لحاظ 
تئوري داده هايي كه به يك ماهواره منتقل شود از طريق 
ليزر به ديگر ماهواره ها نيز منتقل خواهد شد و تمام شبكه 
به سادگي به شبكه جهاني اينترنت متصل مي شوند. اينيگو 
دل پورتيلو باريوس، فارغ التحصيل دانشگاه MIT، شبكه 
 CNBC ماهواره اي استارلينك را در تحليلي كه وب سايت
منتشر كرد بررسي كرده و مي گويد كه استارلينك به شدت 
به پايگاه هاي زميني وابسته است زيرا ماهواره هاي فعلي 
برخالف برنامه ريزي اين ش��ركت امكان ارتباط ليزري با 
ماهواره هاي مج��اور را ندارند. از آنجايي كه اين قابليت به 
جز براي ۱۰ ماهواره  كه در ماه ژانويه براي پوشش اينترنت 
آالسكا به فضا پرتاب شد وجود ندارد، استارلينك بايد آنتن 
كاربران را مستقيما به يك درگاه متصل كند و به همين 
دليل محدوده تحت پوشش به ۵۰۰ مايل محدود مي شود. 
ايالن ماسك در توييتي پس از ارسال ماهواره هايي كه قرار 
بود سطح آالسكا را پوشش دهند گفت از سال آينده يعني 
۲۰۲۲ تمام ماهواره هاي ارس��الي اين شركت به سيستم 
ليزري مجهز خواهد شد. البته استارلينك حتي با ارسال 
ماهواره ه��اي مجهز ب��ه ليزر نيز مس��يري طوالني براي 
تكميل شبكه ماهواره اي يك پارچه در پيش دارد. تعداد 
ماهواره هاي جديد و مجهز به ليزر بايد به حدي برسد 
كه تمام سطح زمين را پوشش بدهد يا به نحوي بتوان 
ماهواره هاي قبلي را نيز به اين سيستم مجهز كرد. تيم 
فرار، نماينده اتحاديه TMF، كه يك موسسه تحقيقاتي 
ماهواره و تلكام است مي گويد در شرايط فعلي: »نقاط 
كور بزرگي در ميانه اقيانوس ها و برخي كويرها خواهيم 
داش��ت. آنها بايد به رگوالتوري كشور مراجعه كنند و 
بگويند لطفا بگذاريد پايگاهي در كش��ور شما احداث 
كنيم.« پس با اينكه ماهواره هاي استارلينك عمال سراسر 
كره خاكي را پوش��ش مي دهند اما اگر در يك منطقه 
جغرافيايي مثال خاورميانه پايگاه زميني وجود نداشته 

باشد امكان ارايه اينترنت نيز وجود نخواهد داشت.

دنياي فناورياخبار
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اپل قابليت جديد براي رديابي 
تصاوير   كودك آزاري اجرا مي كند

اپل براي كمك به نيروهاي مجري قانون و رديابي 
تصاوير   كودك آزاري قابليت جديدي را راه  اندازي 
 مي كن��د كه عكس ه��ا را قبل از آپلود ش��دن در 

آي كلود بررس��ي مي كند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، اپل اعالم كرد در امريكا سيس��تمي را 
براي كنترل تصاوير آيفون ها قبل از آپلود ش��دن 
در آي كل��ود راه  اندازي مي كند تا تضمين ش��ود 
آنها با عكس هاي شناخته ش��ده   ك��ودك آزاري 
مطابقت ندارند. رديابي آپلود تصاوير   كودك آزاري 
براي محافظ��ت در برابر رديابي اش��تباه تصاوير 
غيرقانوني كارآمد است و به بازبيني محتوا توسط 
انس��ان و گزارش كاربر به ني��روي مجري قانون 
منجر مي ش��ود. اين شركت ادعا مي كند سيستم 
را طوري طراحي كرده تا تع��داد تصاويري كه به 
اشتباه   كودك آزاري تلقي مي شود، به يك در يك 
هزار ميليارد عكس كاهش يابد. سيس��تم جديد 
اپل در پاسخ به در خواس��ت مجريان قانون براي 
ريش��ه يابي آزار كودكان و با توجه به حفظ حريم 
خصوصي و امنيت افراد ايجاد ش��ده است. البته 
برخي حاميان حريم خصوص��ي معتقدند چنين 
سيستمي مس��ير را براي رديابي محتواي سياسي 
يا غيره در آيفون باز مي كند. اين درحالي است كه 
بسياري از شركت هاي بزرگ فناوري ديگر از جمله 
گوگل، فيس بوك و مايكروسافت تصاوير كاربران 
را با مخزني از تصاوير   كودك آزاري مقايسه و كنترل 
مي كنند. ش��يوه كاركرد سيس��تم اپل به اينگونه 
است؛ مقامات پليس مخزني از تصاوير   كودك آزاري 
شناخته شده را در اختيار دارند كه آنها را به كدهاي 
عددي )hash( تبديل مي كنند تا شناسايي شوند. 
ام��ا نمي توان از اين كدها براي بازس��ازي تصاوير 
اس��تفاده كرد. اپل با اس��تفاده از فن��اوري به نام 
Neural Hash مخ��زن تصاوير مجريان قانون 
از   ك��ودك آزاري را اجرا كرده اس��ت. ديگر هدف 
از اين اقدام رديابي تصاوير اديت ش��ده و مش��ابه 
نمونه هاي اصلي اس��ت. اين مخزن روي آيفون ها 
ذخيره مي ش��ود. هنگامي كه كاربري تصويري را 
در آي كلود ذخيره مي كند آيفون يك كد عددي 
از تصوير مي س��ازد تا آن را با مخ��زن داده مذكور 
مقايسه كند. تصاوير ذخيره ش��ده در آيفون فرد 
كنترل نمي ش��ود و بازبيني محتوا توسط كارمند 
انساني قبل از اطالع به پليس براي تضمين صحت 

فرآيند قبل از تعليق حساب كاربري فرد است.

گوشي جديد پرچمدار هواوي 
فاقد فناوري 5G است

طي دو س��ال اخير س��هم هواوي از ب��ازار جهاني 
به شدت كاهش يافته و خبرها حاكي از آن است كه 
گوشي جديد اين شركت فاقد فناوري ۵G است. به 
گزارش مهر به نق��ل از اليت ريدينگ، جديدترين 
موبايل هاي شركت هواوي به فناوري نسل پنجم 
اينترنت هم��راه مجهز نيس��تند. اي��ن تحوالت 
نش��ان دهنده تغيير رويكرد شركت نسبت به يك 
سال قبل است. اين شركت چيني سال گذشته ادعا 
كرده بود در حوزه فروش موبايل و تجهيزات شبكه 
بي سيم از بقيه پيش��ي گرفته است. در گجت هاي 
جديد اين شركت از تراشه هاي كوالكام براي اتصال 
به ش��بكه نس��ل چهارم اينترنت همراه اس��تفاده 
مي شود. بنابراين تعجبي ندارد نبود فناوري ۵G به 
فروش دستگاه ها خسارت بزند. يوان وو تحليل گر 
بازار فناوري در وب سايت هواوي در اين باره نوشته 
اس��ت: جديدترين تحقيق ما از مصرف كنندگان 
نشان مي دهد از هر ۱۰ كاربر موبايل چيني، ۹ نفر 
تصميم دارند در آينده موباي��ل ۵G بخرند. حتي 
خريداران موبايل هاي رده پايين نيز تصميم دارند 
در آينده موبايل نسل پنجم بخرند. در همين راستا 
ما ترديد داريم كه آيا مصرف كنندگان تمايل دارند 
 ۴G ۵ يك موباي��ل رده بااليG در عصر فن��اوري
بخرند يا خير. اين بيانيه اي مهم از سوي مدير ارشد 
اجرايي شركتي اس��ت كه در زماني نه چندان دور 
ادعا مي كرد در حوزه توليد تجهيزات شبكه ۵G از 
شركت هايي مانند اريكسون و نوكيا نيز برتر است. اما 
امروز در نقاط مختلف جهان تجهيزات شبكه هواوي 
با تجهيزات شركت هاي ديگر جايگزين شده است.

احتمال جريمه ۱.۳5 ميليارد دالري 
   فليپ كارت در هند  

آژان��س مقابله با جرايم مالي در هند از ش��ركت 
تج��ارت الكتروني��ك هن��دي    فلي��پ كارت از 
زيرمجموعه هاي والمارت امريكا خواسته توضيح 
دهد با چه اس��تداللي حاضر به پرداخت جريمه 
۱.۳۵ ميليارد دالري نيس��ت. به گ��زارش مهر 
به نق��ل از رويترز،    فليپ كارت ب��ه نقض قوانين 
   س��رمايه گذاري خارج��ي هند متهم ش��ده و از 
همين رو بايد جريم��ه اي ۱.۳۵ ميليارد دالري 
بپ��ردازد. در عين ح��ال    فليپ كارت ب��ا اين امر 
مخالف است. آژانس يادشده كه اداره اجراييات 
نام دارد چند سالي اس��ت كه مشغول تحقيقات 
در مورد عملكرد آمازون و    فليپ كارت اس��ت تا 
مشخص ش��ود آيا آنها قوانين    س��رمايه گذاري 
خارجي در هن��د را دور زده اند يا خي��ر. قوانين 
يادش��ده جزييات س��ختگيرانه اي براي فعاليت 
ش��ركت هاي خرده فروش��ي چند مليتي وضع 
مي كنن��د و از فعاليت آنها در بازار فروش��ندگان 
داخلي هند جلوگيري مي كنند تا تعادل بازار به 
نفع ش��ركت هاي هندي حفظ شود.    فليپ كارت 
متهم اس��ت كه پس از جذب س��رمايه خارجي 
از يك خرده فروش��ي داخلي هن��د براي فروش 
كااله��اي خود به مش��تريان در اين كش��ور در 
اينترنت اس��تفاده كرده و از اي��ن طريق قوانين 
   س��رمايه گذاري خارجي هند را دور زده اس��ت. 
مقامات هن��دي در اوايل ماه جوالي خواس��تار 
توضيحات مس��ووالن    فليپ كارت در اين زمينه 
شده و تصريح كرده بودند اگر توضيحات يادشده 
قانع كننده نباشد جريمه اي ۱.۳۵ ميليارد دالري 
در انتظار اين شركت است.    فليپ كارت براي ارايه 
توضيحات خود در اين زمينه ۹۰ روز فرصت دارد.

شيائومي پذيرش بيت كوين را 
در پرتغال آغاز كرد

شيائومي كه در ماه ژوئن ۲۰۲۱ براي اولين بار در 
طول تاريخ فعاليت خود توانس��ت پرفروش ترين 
برن��د موبايل جهان ش��ود، اكنون ام��كان خريد 
محصوالت��ش از طريق بيت كوي��ن، اتريوم، تتر و 
دش در فروشگاه هاي   مي اس��تور پرتغال را براي 
كاربران فراهم كرده اس��ت. به گزارش ديجياتو، 
كاربران مي توانند گوش��ي هاي هوشمند، ساعت 
هوش��مند، اس��كوتر برق��ي، جاروبرقي و س��اير 
محص��والت اي��ن برن��د را در پرتغ��ال از طريق 
رمزارزهاي اعالم ش��ده در فهرس��ت ش��يائومي 
خريداري كنند. اين ش��ركت براي ارايه خدمات 
رمزارزها با ارايه دهنده خدمات پرداخت سوييسي 
Utrust همكاري مي كند. شيائومي در سه ماهه 
اول ۲۰۲۱ توانس��ت براي اولين ب��ار اپل را كنار 
زده و به دومين توليدكننده بزرگ جهان تبديل 
شود. همچنين اين شركت در ماه ژوئن ۲۰۲۱ نيز 
توانست با عبور از سامسونگ لقب پرفروش ترين 
برن��د موبايل جهان را از آن خود كند. ش��ايد اين 
س��وال پيش بيايد ك��ه چرا ش��يائومي پرتغال را 
براي پذي��رش رمزارزها در گام اول انتخاب كرده 
است. در بين كشورهاي اروپايي، پرتغال يكي از 
كشورهاي دوس��تدار ارزهاي ديجيتال محسوب 
مي ش��ود و چيني ها نيز براي آنكه بتوانند در اين 
حوزه نيز موفقيت هاي خوبي كسب كنند، تصميم 
گرفتند پذيرش رمزارزها را از پرتغال آغاز كنند. 
سامسونگ يكي از شركت هاي پيشرو است كه در 
بازار گوشي هاي هوشمند، كيف پول بالك چين 
را در س��ال ۲۰۱۹ معرفي كرد. اما فروشگاه هاي 
سامسونگ هنوز امكان خريد با رمزارزها را براي 
كاربران فراهم نكرده اند. بايد ديد ش��يائومي در 
مس��ير جديدي كه پا در آن گذاشته تا چه اندازه 
مي تواند موفق شود و آيا پذيرش رمزارزها در ساير 
فروشگاه هاي   مي استور شيائومي آغاز مي شود يا 

به پرتغال ختم خواهد شد.

حمايت همراه اول از پخش زنده 
مراسم هيات ها در ايام محرم

هيات هاي مذهبي در محرم امس��ال، مي توانند 
برنامه هايشان را با اينترنت رايگان همراه اول پخش 
زنده كنن��د تا مردم با آرامش خاط��ر به عزاداري 
بپردازند. به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات س��يار ايران، همزمان با نزديك ش��دن 
به ماه محرم و عزاداراي س��يد و س��االر شهيدان، 
همراه اول همچون سال گذشته با مشاركت پايگاه 
اطالع رس��اني عقيق كه به انتشار اخبار هيات ها و 
محافل مذهبي مي پردازد، امكانات ويژه اي را براي 
هيات هاي مذهبي سراس��ر كش��ور تدارك ديده 
اس��ت. هيات هاي مذهبي مي توانند امس��ال نيز 
پخش زنده مجالس خود را از طريق پيام رس��ان 
آيگپ و سرپراپليكيشن روبيكا به وسيله سيستم 
اس��تريم يا تلفن همراه انجام دهند. هدف از اين 
اقدام مش��اركتي، تس��هيل در برگزاري مراس��م  
ع��زاداري ط��ي دوران محدوديت هاي ناش��ي از 
شيوع ويروس كرونا است. سال گذشته نيز بيش 
از ١٠٠٠ هيات با مشاركت عقيق در سراسر كشور 
از طريق روبيكا پخش زنده هيات هاي خود را انجام 
دادند. همراه اول در نظر دارد امسال براي حمايت 
از محافل عزاداري ماه محرم، به هيات هايي كه در 
اين طرح مشاركت كنند، ۳۰ گيگابايت اينترنت 
و ماس��ك بهداش��تي رايگان اهداء كند. مديران 
هيات ه��ا براي ثبت ن��ام در اين ط��رح و دريافت 
اق��الم حمايتي، مي توانن��د عدد ۱ را به س��امانه 
۱۰۰۰۹۸۹۱ ارس��ال كنند تا از طريق پنل جامع 

»نسل حسيني« از اين مزايا بهره مند شوند.

اگرچه خاورميانه نيز تحت پوشش ماهواره استارلينك قرار گرفته، اما هنوز سرويس دهي به اين منطقه آغاز نشده است

اماواگرهاي حضور استارلينك در ايران

حمايت از كسب وكارها از مسير محدوديت ممكن نيست
تشكل هاي صنفي حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات در 
بيانيه اي اعالم كردند: حمايت هوشمندانه از كسب وكارها و 
پلتفرم هاي پايه و كاربردي داخلي و فضاي مجازي و كمك 
به افزايش رقابت پذيري آنها با نمونه هاي مطرح جهاني كه 
در حال حاضر كسب وكار و زندگي روزمره مردم بر بستر آنها 
انجام مي شود، يك ضرورت است كه از مسير محدوديت 
و ممنوعيت و فشار بر كاربران دست يافتني نيست؛ بلكه 
نيازمند همراهي نخبگان و متخصصين اين حوزه در تدوين 
قوانين و مقررات اين بخش است. تشكل هاي صنفي حوزه 

ارتباطات و فناوري اطالعات شامل سازمان نظام صنفي 
رايانه اي استان تهران، اتحاديه  صادركنندگان مخابرات، 
سنديكاي صنعت مخابرات ايران و انجمن شركت هاي 
نرم افزاري در بيانيه اي پيش��نهادات و خواسته هاي خود 
را از حجت االسالم ابراهيم رييسي، رييس جمهور مطرح 
كردند. در اين بيانيه آمده است: امروزه خدمات مبتني بر 
ارتباطات و فناوري اطالعات ب��ه بخش جدايي ناپذير از 
زندگي عموم مردم تبديل شده و فضاي مجازي عماًل بخش 
جدي و مهمي از فضاي حقيقي زندگي و كسب وكار مردم 

است. در جاي جاي بخش هاي صنعتي، تجاري، اجتماعي 
و اقتصادي اثر ش��بكه ها، خدمات و محتواي ارايه شده بر 
بستر آنها مشاهده مي شود، به ويژه در اين روزها و ماه هاي 
كرونايي كه تقريباً ارايه همه خدمات به اين فضا گره خورده 
است. اكنون كه در آغاز راه دولت سيزدهم هستيم، شايد 
بتوان گفت در كنار مهم ترين مش��كالت و چالش هاي 
اقتصادي كش��ور، موضوعات مرتبط با فضاي مجازي در 
صدر توجه قرار گرفته است؛ چرا كه بخش قابل توجهي 
از اقتصاد و امنيت در كشور با فضاي مجازي درهم تنيده 
است. در ساليان اخير سهم ارتباطات و فناوري اطالعات 
از اقتصاد كشورها به صورت پيوسته و با شتابي قابل توجه 
در حال رشد بوده است تا جايي كه در كشورهاي پيشرو 
سهم اين بخش از اقتصاد ملي به بيش از ۳۰ درصد مي رسد 
و البته با لحاظ كردن سهم غيرمستقيم فناوري اطالعات 
در توانمندس��ازي س��اير بخش هاي اقتصادي، اين رقم 
بسيار باالتر اس��ت. در حال حاضر سهم مستقيم اقتصاد 
ديجيتال در اقتصاد كشور ما حدود ۶ درصد است و پيش 
بيني مي شود در صورت استفاده درست از ظرفيت نيروي 
انساني، شبكه ها و زيرساخت هاي موجود در كشور، امكان 
رسيدن اين رقم به حداقل ۱۵ درصد در طول چهار سال 
آينده مهيا باش��د. در اين بيانيه خطاب به حجت االسالم 
ابراهيم رييس��ي، نوشته شده اس��ت: جنابعالي در زمان 
فعاليت هاي انتخاباتي در جهت اهميت توس��عه فضاي 
مجازي به ويژه كميت و كيفيت خدمات در فضاي مجازي 
اشارات خوبي داشتيد و تاكيد بر لزوم گسترش استفاده و 
افزايش كيفيت )تا جايي كه حتي به مساله كاهش تاخير 
در بازي هاي رايانه اي اشاره كرديد( مايه اميدواري فعاالن 
اين عرصه و تقويت و رش��د اين حوزه بسيار مهم در دوره 
چهارساله دولت سيزدهم خواهد بود. در اين بيانيه با اشاره 
به طرح صيانت از حق��وق كاربران در فضاي مجازي ذكر 
شده است: همزماني ش��روع دولت با مطرح شدن طرح 
بسيار مهم و پرحاشيه صيانت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي در مجلس شوراي اسالمي 
نگراني هاي جدي نه تنها در ميان متخصصين، شركت ها و 
مجموعه هاي صنفي، تخصصي و حرفه اي حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات بلكه در ميان آحاد مردم به وجود آورده 
است و نشان مي دهد تا چه حد بايد مواجهه تصميم گيران 

اعم از دولت و مجلس با موضوع فضاي مجازي عالمانه و 
مبتني بر تصميمات كارشناسي و با اخذ نظرات ذي نفعان 
و به ويژه تش��كل هاي تخصصي باشد. آنچه مسلم است 
اين ط��رح علي رغم صرف زمان زياد در مجلس و مركز 
پژوهش هاي آن بدون ارتباط كافي و اخذ نظرات و مهم تر 
از آن لحاظ كردن نظرات دلسوزانه، تخصصي و ايجابي 
فعاالن اين حوزه تهيه شده و چنين واكنشي در ميان 
جامعه تبعات اينگونه نگرش است. ما به جد معتقديم 
اين طرح بايد پس گرفته شده و دولت پس از اخذ نظرات 
بخش خصوصي در قالب تشكل هاي تخصصي، اليحه اي 

متناسب آماده و جايگزين اين طرح غير قابل اجرا كند.

       پيشنهادات و خواسته هاي تشكل هاي صنفي 
حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات

اهميت انتخاب وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به عنوان 
اولين نشانه از موضع دولت و شخص رييس جمهور محترم 
در مقابل طرح پراش��كال مجلس، بيانگر نگرش دولت 
در زمينه خدمات و اقتصاد ديجيتالي اس��ت. موافقت يا 
مخالفت با اين طرح سنگ محك مهم براي وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات اس��ت. زمزمه هاي مطرح ش��ده در 
رسانه ها در مورد برخي افراد براي جايگاه وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات، تا ح��دودي مايه نگراني و دغدغه ما 
شده است. تجربه ما نشان داده است نگاه تهديدمحور براي 
تقويت رش��د توانمندي هاي داخلي با ايجاد محدوديت 
ارتباطات جهاني بيش از آنكه منجر به تقويت كسب وكار 
ملي شود، موجبات رانت، هدررفت منابع و بي اعتمادي 
نخبگان و صنعتگران واقعي خواهد ش��د. لذا اميدواريم 
جنابعال��ي فردي را كه آگاهي توام با تس��لط كافي به 
زيرساخت ها، ظرفيت ها و ابعاد مختلف شبكه عظيم 
مخابراتي و فناوري اطالعات كشور و جايگاه شبكه ملي 
اطالعات، ديدگاه توسعه اي نسبت به اليه خدمات پايه 
در داخل كشور و اتصال و رقابت پذيري با فضاي جهاني 
در اين بخش داش��ته باش��د، به عنوان وزير ارتباطات 
انتخاب و معرفي كنيد. بدنه جوان و رو به رشد شركت ها 
و فعاالن اين حوزه پ��س از تحريم هاي ظالمانه، ديگر 
توان تحمل تحريم هاي داخلي در استفاده هوشمندانه 

از ظرفيت هاي فراوان فضاي مجازي جهاني را ندارد. 
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تعادل - تجارت |
ارزيابي آمارها نش��ان از افت و خيز صادرات ايران به دو 
كش��ور افغانس��تان و عراق دارد. درگيري هاي اخير در 
افغانس��تان دامن تجار ايراني را گرفت��ه و روند تجارت 
با اي��ران را دچار اخالل كرده اس��ت. ب��ه گفته رييس 
اتاق مش��ترك ايران و افغانس��تان، با ادامه اين وضع ما 
نمي توانيم به 2 ميليارد و 700 ميليون دالري كه امسال 
براي صادرات به افغانس��تان پيش بين��ي كرده بوديم 
برس��يم و حداكثر ممكن است به نصف اين پيش بيني 
برس��يم. بنابرآمار اعالمي، در دو هفته اخير صادرات ما 
به افغانستان به 15 درصد ميزان صادرات قبلي رسيده 
است. تقريبا از هر 100 كاميون كه پيش از اين روزانه به 
افغانستان مي رفتند دو يا سه كاميون موفق مي شوند به 
آنجا بروند. اماري كه نشان از افت ۸5درصدي صادرات 
به اين كشور دارد. در همين حال، آمارها اما نشان از رشد 
تجارت با عراق دارد؛ بنابر آمارها در 4 ماهه ابتداي امسال 
2 ميليارد و ۸00 ميليون دالر كاال به عراق صادر شده، كه 
با توجه به اينكه سال گذشته متوسط صادرات ما ماهانه 
550 ميلي��ون دالر بوده، ميزان صادرات ما به عراق 20 
درصد افزايش داشته اس��ت. به گفته فعاالن اين بازار و 
متوليان سازمان توسعه تجارت، اين ميزان رشد صادراتي 
ناشي از الحاق ميزان صادرات برق يا گاز سال گذشته به 
آمار امسال نيست. اما علل اين افزايش صادرات را مي توان 
عواملي مانند افزايش قيمت هاي جهاني، بازگش��ايي 
مرزهاي كشورهاي عربي بعد از كرونا، افزايش مصرف در 
عراق در آستانه محرم و اربعين و... عنوان كرد. در همين 
حال عضو هيات رييسه اتاق مش��ترك بازرگاني ايران 
و عراق، پيرامون آخرين وضعيت پول هاي بلوكه شده 
ايران در عراق گفته است: عراق بخشي از پول كوواكس 
را پرداخت كرد، در واقع واكسني كه االن به كشور مي آيد 
هزينه آن از محل پول هاي ايران در عراق خريداري شد و 
در مقابل بخشي از آن نيز مواد غذايي وارد كشور مي شود. 

     افت شديد صادرات با افغانستان
تحوالت تجارت خارجي كش��ور در تير 1400 نشان 
مي دهد، ارزش صادرات كااليي غيرنفتي در تير 1400 
نسبت به ماه قبل كاهش 1۸.2 درصدي داشته است. 
يعني معكوس شدن روند صادرات ماهانه در تير ماه. 
در همين ح��ال، ارزش واردات كااليي در تير 1400 
نس��بت به ماه قبل، افزايش 16.2 درصدي را تجربه 
كرده اس��ت. از س��وي ديگر، مطابق آمارها، تحوالت 
تجاري در چهار ماهه 1400 نس��بت به مدت مشابه 
سال قبل نشان از افزايش 3۸.3 درصدي صادرات به 
لحاظ وزني و رشد 14.3 درصدي آن به لحاظ ارزشي 
دارد. همچنين افزايش 12.5 درصدي واردت به لحاظ 
وزني و رش��د 14.5 درصدي آن به لحاظ ارزشي در 4 
ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده 
مي شود. تحليل داده هاي آماري بيانگر اين است كه 
چين و عراق به عنوان مهم ترين مقاصد صادراتي ايران 
در چهار ماهه 1400 بودند كه به ترتيب صادرات 4.3 
ميليارد دالري و 2.۸ ميليارد دالري با اين دو كشور رقم 
خورده است. همچنين امارات متحده عربي و چين به 
عنوان مهم ترين مب��ادي وارداتي ايران در چهار ماهه 
1400؛ به ترتيب با واردات4.7 ميليارد دالري و 3.1 
ميليارد دالري عنوان شده است. اما روند تجارت با دو 
كشور همسايه و مهم يعني عراق و افغانستان، نشان از 

افت و خيز تجارت با اين دو كشور دارد. 

به طوري كه، رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان از 
افت شديد صادرات ايران به افغانستان مي گويد. به نظر 
مي رسد، يكي از داليل اين افت تجارت، جنگ داخلي 
در افغانستان باشد كه دامان تجار ايراني را هم گرفته و 
صادارت ايران به اين كشور بيش از ۸5 درصد كاهش 
داشته است. با يورش طالبان و گسترش درگيري ها 
در افغانستان تعداد كاميون هاي حامل اقالم صادراتي 
ايران به اين كش��ور از 100 كاميون در روز به دو يا سه 
كاميون در روز رسيده است. در همين رابطه، حسين 
س��ليمي رييس اتاق مش��ترك ايران و افغانستان در 
گفت وگو با »پايگاه خب��ري اتاق ايران« با اش��اره به 
جنگ داخلي در افغانستان مي گويد: وقتي اغتشاش 
و درگيري يا جنگ در يك كش��ور برپا مي شود اولين 
نقطه اي كه آسيب خواهد ديد تجارت آن كشور است. 
متاسفانه اوضاع آنقدر خراب است كه فعال نمي توان به 
راحتي پيش بيني كرد چه اتفاقاتي در انتظار ماست. 
هنوز برآورد دقيقي از ميزان خسارات وارد شده به تجار 
ايراني نداريم. بايد ببينيم اي��ن وضع چه مدت طول 
خواهد كشيد. س��ليمي در پاسخ به اين سوال كه اگر 
طالبان در نهايت كنترل را در دس��ت بگيرد و آرامش 
برقرار شود، باز هم روابط اقتصادي ايران و افغانستان به 
همين شكل ادامه خواهد يافت يا خير؟ تاكيد مي كند: 
در هر شرايطي نيازهاي آن كشور منتفي نمي شود. هر 
گروهي در افغانستان قدرت را به دست بگيرد باز هم 
افغانستان نياز به مواد غذايي و مصالح ساختماني و .. 
خواهد داشت. بهترين گزينه آنها هم ايران است. چه 
مواد غذايي و چه اقالمي مثل فرش ايراني و ... براي آنها 
هم مطلوب تر اس��ت و هم در دسترس تر. ولي اين داد 
و ستدها در زمان آرامش برقرار خواهد بود. اينكه چه 
زماني اين ثبات بازگردد معلوم نيس��ت. اما اينكه اين 
آرامش توسط چه گروهي فراهم شود در برقراري روابط 

اقتصادي چندان تاثير مهمي ندارد.
سليمي درباره تغيير حجم صادرات ايران به افغانستان 
ب��ا باال گرفتن جنگ در اين كش��ور مي گويد: اگر اين 
وضع دو هفته اخير، يك م��اه ديگر ادامه پيدا كند ما 
امسال به 50 درصد صادرات حجم معمول پيش بيني 
شده خودمان به افغانس��تان هم نخواهيم رسيد. او با 
تاكيد بر اينكه درگيري ها در افغانس��تان شديد است 
و هيچ چشم اندازي براي ايجاد ثبات و آرامش به اين 

زودي ها وجود ندارد ادامه مي دهد: با ادامه اين وضع ما 
نمي توانيم به 2 ميليارد و 700 ميليون دالري كه امسال 
براي صادرات به افغانس��تان پيش بيني كرده بوديم 
برسيم. حداكثر ممكن است به نصف اين پيش بيني 
برس��يم. او مي گويد: در دو هفت��ه اخير صادرات ما به 
افغانستان به 15 درصد ميزان صادرات قبلي رسيده 
است. تقريبا از هر 100 كاميون كه پيش از اين روزانه 
به افغانستان مي رفتند دو يا سه كاميون موفق مي شوند 
به آنجا بروند. به گفته او بيش��تر اين كاهش مربوط به 
كاالهاي پرريسك يا كاالهايي مثل مصالح ساختماني 
اس��ت كه االن نيازي براي آنها وجود ندارد. اما از آنجا 
كه مواد غذايي هميشه مورد نياز است فعال بيشترين 
حجم مواد صادراتي ما به افغانستان را تشكيل مي دهد.

     چرايي افزايش صادرات به عراق 
از سوي ديگر، عضو هيات رييسه اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق در م��ورد وضعيت تجاري اي��ران و عراق 
اظهار كرد: آمار صادرات غيرنفتي چهار ماهه حاكي از 
اين اس��ت كه به طور متوسط ماهانه 700 ميليون دالر 
صادرات به عراق انجام شده كه اين رقم صادرات برق را 
شامل نمي شود. با توجه به اينكه سال گذشته متوسط 
صادرات ما ماهانه 550 ميليون دالر بوده، ميزان صادرات 
ما به عراق 20 درصد افزايش داشته است. سيد حميد 
حسيني افزود: خوشبختانه در 4 ماهه امسال به اغلب 
مقاصد افزايش صادرات داشتيم و صادرات ما به ماهانه 
3.5 ميليارد دالر رسيده كه اگر اين روند را ادامه دهيم، در 
12 ماه مي تواند وضعيت صادرات ساالنه ما را به 42 يا 43 
ميليارد دالر رسانده و كاهش صادرات در سال گذشته 
را جبران كند. حسيني با اشاره به علل افزايش صادرات 
تصريح كرد: علت افزايش صادرات عواملي مانند افزايش 
قيمت هاي جهاني، بازگشايي مرزهاي كشورهاي عربي 
بعد از كرونا، افزايش مصرف در عراق در آستانه محرم و 

اربعين و... بوده است.
در همين حال، مديركل دفتر عربي و آفريقايي سازمان 
توسعه تجارت ايران عنوان كرده كه در 4 ماهه ابتداي 
امسال در مجموع 10 ميليون و 900 هزار تن كاال به 
ارزش 2 ميليارد و ۸00 ميليون دالر كاال به عراق صادر 
شده است. وي در پاسخ به اين پرسش »فارس« كه آيا 
بخشي از ارزش صادرات 4 ماهه امسال، حاصل الحاق 

ميزان صادرات برق يا گاز سال گذشته به آمار امسال، 
اس��ت، گفته اس��ت: ميانگين صادرات ايران به عراق 
ماهانه حدود 500 ميليون دالر است و از آنجا كه در سه 
ماهه ابتداي امسال 2 ميليارد و 340 ميليون دالر و در 
چهار ماهه ابتداي امسال 2 ميليارد و ۸00 ميليون دالر 
صادرات داشته ايم نشان مي دهد كه در بازه زماني يك 
ماهه حدود 500 ميليون دالر كاال به عراق صادر شده 
است بنابراين بعيد مي دانم كه آمار صادرات گاز و برق 
به صادرات امسال ايران به عراق اضافه شده باشد. بنابه 
توضيحات وي، از آنجا كه دسترس��ي به آمار صادرات 
كاالهايي را هم طي 4 ماهه گذشته نداريم با قاطعيت 
هم نمي توان گفت كه آمار صادراتي بدون احتس��اب 
آمار صادرات برق يا گاز محاس��به ش��ده باشد. وي با 
بيان اينكه در مجموع صادرات ايران به عراق در سال 
جاري از رشد خوبي نسبت به سال گذشته برخوردار 
بوده است، گفت: با توجه به رفع محدوديت هاي ناشي 
از ويروس كرونا و باز شدن مرزها تجارت ايران به عراق 

تقريبا به شرايط عادي خود برگشته است.

    آخرين وضعيت پول هاي بلوكه در عراق
او در پاسخ به سوالي پيرامون آخرين وضعيت پول هاي 
بلوكه ش��ده ايران در عراق گفت: عراق بخش��ي از پول 
كوواكس را پرداخت كرد، در واقع واكس��ني كه االن به 
كشور مي آيد هزينه آن از محل پول هاي ايران در عراق 
خريداري شد و در مقابل بخشي از آن نيز مواد غذايي وارد 
كشور مي شود. در كل اقدامات مثبتي انجام شده و به نظر 

مي رسد روابط ما با عراق بهبود پيدا كند.
حس��يني در مورد آخرين وضعيت راه زميني ايران به 
سوريه از طريق عراق بيان كرد: راه رسمي ما به سوريه 
از طريق عراق باز نش��ده اما به طور غيررسمي از طريق 
اقليم كردس��تان اين كار انجام مي شود. 7 تا ۸ درصد از 
كاالهاي صادراتي به عراق به سوريه مي رود. البته سوريه 
چندان بازار صادراتي ما نيست يعني ما نمي توانيم روي 
س��وريه به عنوان يك بازار صادراتي مثل عراق حساب 
كنيم چرا كه مزيت زيادي در اين كشور نداريم. باز شدن 
راه زميني عراق به كاهش هزينه هاي ما كمك مي كند 
اما بازار سوريه براي ما نهايتا 4 يا 5 ميليارد دالري است. 
بايد تالش كنيم صادرات حوزه هاي فني و مهندس��ي، 
IT، مصالح س��اختماني و خدمات پزش��كي را تقويت 
كنيم چراكه در اين بخش ها شانس بيشتري نسبت به 
صادرات كااليي داريم. گرچه در مورد مصالح ساختماني 

نيز سوريه بازار مناسبي براي ما نيست.
او همچنين با اشاره به قاچاق دارو به عراق خاطرنشان 
كرد: كاالهاي يارانه اي كه صادرات آنها ممنوع مي شود 
معموال به عراق و همچنين بقيه كشورهاي همسايه 
راه پيدا مي كند. بايد اين كااله��اي يارانه اي را حذف 
يا به صورت كاالبرگ توزيع كنيم. اختالف قيمت به 
قدري زياد اس��ت كه انگيزه زي��ادي براي قاچاق كاال 
ايجاد مي كند. ما 400 تا 500 روستاي مرزي داريم كه 
فاصله نزديكي با عراق دارند، كنترلي هم بر اين مناطق 
روس��تايي وجود ندارد. دام، مرغ، تخم مرغ و ... از اين 
طريق از مرز خارج مي ش��ود. قاچاق دارو حتي از اين 
موارد هم راحت تر است. قبال توسط مسافران عراقي 
مقدار زيادي دارو از كش��ور خارج مي شد اما االن كه 
سفرها كمتر ش��ده احتماال حجم قاچاق دارو كاهش 
پيدا كرده اس��ت اما به طور كلي در م��ورد تجهيزات 

پزشكي ما با مشكل قاچاق مواجه هستيم.
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نظام توزيع آهن معيوب است
مهر |  رييس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد با بيان 
اينكه قيمت ها نسبت به پارسال دو برابر شده است، گفت: 
نظام توزيع به دست ويژه خواران افتاده و قيمت ها در بازار 
غيرواقعي و غيرمنصفانه شده است . حميدرضا رستگار در 
مورد وضعيت بازار آهن و فوالد، اظهار داشت: توليد آهن 
و فوالد در كشور به اندازه مكفي انجام مي شود و نيازي 
به واردات نداريم و بازاِر صادراتي خوبي هم داريم. رييس 
اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران با بيان اينكه اگر 
به اندازه صادر شود، توليد داخلي كفاف مصرف داخل 
را مي دهد، افزود: با توجه به حجم توليدي كه مي شود 
نبايد در بازار كمبود داشته باشيم اما متأسفانه اين اتفاق 
افتاده است. وي ادامه داد: اينكه مي گويند قطعي برق 
عامل كمبود است چندان منطقي نيست؛ حدود دو ماه 
است كه مشكل قطعي برق داريم، توليدات قبلي چه 
شده اند؟ اگر قرار است كاهش عرضه به دليل قطعي برق 
داشته باشيم اين موضوع بايد خود را در ماه هاي آينده 
نشان مي داد نه بالفاصله پس از قطعي برق. رستگار گفت: 
عدم هماهنگي بين زنجيره هاي توليد و توزيع و مصرف 
موجب كمبود و غيرواقعي شدن قيمت ها شده است. وي 
تصريح كرد: قيمت بايد بر اساس نرخ ريالي باشد؛ آهن و 
فوالد در داخل كشور و با نرخ هاي ريالي توليد مي شوند. 
از سويي ديگر نيز توليدكنندگان از سوبسيدهاي زياد، 
منابع ملي و حمايت هاي دولتي برخوردار هس��تند، با 
اين حال به جاي اينكه نرخ اين محصوالت متعادل باشد، 
بر اساس نرخ جهاني تعيين مي شوند. رييس اتحاديه 
فروشندگان آهن و فوالد تهران افزود: وضعيت قيمت ها 
به شكلي ش��ده كه در ماه هاي قبل حتي شاهد پيشي 
گرفتن قيمت هاي داخلي از بازار جهاني هم بوديم. در 
واقع قيمت هاي جهاني از توليدات داخلي ارزان تر بود. 
رستگار گفت: قيمت ها نسبت به س��ال قبل 2 برابر 
شده است و همچنين نس��بت به بهار 5 هزار تومان 
گران شده اس��ت. آهن در بهار 13 هزار تومان بود در 
حالي كه هم اكنون به 1۸ هزار تومان رسيده است. وي 
تصريح كرد: عدم ساماندهي نظام توزيع، موجب ايجاد 
رانت و ويژه خوراي در حوزه آهن و فوالد ش��ده است. 
ويژه خواران نظام توزيع را در دست گرفته اند و بيشترين 
س��ود را مي برند كما اينكه مالياتي هم نمي دهند و 
هزينه اي را هم متقبل نمي شوند. بهم ريختگي بازار به 
حدي است كه به جاي توزيع كننده، توليدكننده 
رأس��ا اقدام به توزيع كاال مي كند. وي افزود: در 
حوزه توزيع ش��اهد دخالت ه��اي غيرمتعارف و 
غيرقانوني هستيم. دولت جديد بايد در اين بخش 

برنامه ريزي دقيقي كند تا بازار به تعادل برسد.

 از واردات ۹۰ ميليون دالري 
چاي تا افزايش قيمت

ايس�نا |   افزاي��ش 65 درص��دي قيمت چاي 
خارجي در حالي ثبت شده كه اين كاال در ابتداي 
سال جاري بيش از 90 ميليون دالر واردات داشته 
و از آن ميزان نسبت به قبل كم نشده است. چاي 
در بين 25 گروه كاالهاي اساسي وارداتي قرار دارد 
و تامين ارز آن با ارز نيمايي انجام مي ش��ود. اين 
در حالي است كه بررس��ي تازه ترين آمار گمرك 
ايران در رابطه با جريان واردات چاي خشك نشان 
مي دهد كه از ابتداي س��ال تا نيمه تير ماه 17.۸ 
هزار تن چاي خشك به ارزش بالغ بر 90.۸ ميليون 
دالر وارد كش��ور شده است. واردات چاي خشك 
در سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
كاهشي نداشته و حتي كمي رشد دارد؛ به طوري 
كه از ابتدا تا نيمه تير ماه 1399 بيش از 17.1هزار 
تن چاي به ارزشي بالغ بر۸3.2 ميليون دالر وارد 
شده بود، بر اين اساس واردات چاي در سال جاري 
از لحاظ وزني چهار و ارزشي 9 درصد افزايش دارد. 
اما بررسي وضعيت قيمت چاي خارجي در سال 
جاري نيز و بر اس��اس آنچه كه در آمارهاي مركز 
آمار ايران آمده حاكي از آن است كه هر بسته 500 
گرمي چاي خارجي در تير ماه امس��ال نسبت به 
همين ماه در سال گذش��ته 65.6 درصد افزايش 
قيمت دارد، هر چند كه ميزان رشد قيمت آن در 
مقايس��ه با خرداد سال جاري كمتر از يك درصد 
بوده است. هر بسته 500 گرمي چاي خشك در 
تير ماه سال گذش��ته به طور متوسط 63.۸ هزار 
تومان بوده كه در خرداد امس��ال به بالغ بر 100 
هزار تومان رس��يده و در تير م��اه حتي تا بيش از 

120 هزار تومان هم قيمت خورده است.

كشف سرم قاچاق 
از محموله هاي خروجي

ف�ارس |   س��خنگوي گم��رك گف��ت: ب��ه دليل 
درگيري هاي داخلي در كشور افغانستان، از گمركات 
اجرايي و تجار درخواس��ت مي شود تا اطالع ثانوي از 
ارسال حامل هاي صادراتي و ترانزيتي كه قصد خروج 
از گمرك ميلك و بازارچه گمشاد را دارند خودداري 
كنند. سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك اظهار 
داشت: گمرك ميلك در شهرستان هيرمند و در مقابل 
گمرك زرنج افغانستان قرار دارد كه با تحوالت رخ داده 
در شب و روز گذشته در اين كشور، خروج كاميون هاي 
ايراني و ترانزيتي به سمت افغانستان تا اطالع ثانوي 
امكان پذير نخواهد بود. وي افزود: بر اساس اعالم ناظر 
گمركات استان سيس��تان و بلوچستان از گمركات 
اجرايي خواسته شده اس��ت تا اطالع ثانوي از ارسال 
هرگونه كاالي صادراتي وترانزيتي به افغانس��تان از 
طريق مرز ميلك و بازارچه گمشاد خودداري كنند. 
سخنگوي گمرك در پايان تاكيد كرد: كاميون هاي 
ايران��ي و محموله ه��اي تجاري هم اكن��ون در حال 
بازگشت هستند و در صورت ايجاد هرگونه تغييري در 
شرايط اين مرزها در روزهاي آتي اطالع رساني خواهد 
شد. گفتني است طي روزهاي گذشته مقادير زيادي 
س��وخت، دارو، سرنگ و سرم قاچاق، قبل از خروج 
از كشور توسط مربي س��گ هاي موادياب و يگان 

حفاظت گمرك ميلك كشف و ضبط شد.

دستاورد جديد جهاني 
براي اقتصاد ايران

ايسنا | اتاق بازرگاني تهران در در ماه گذشته ميالدي 
باالترين فعاليت را در مي��ان اتاق هاي بازرگاني جهان 
به نام خود ثبت ك��رد. اتاق بازرگاني بين الملل كه نهاد 
مادر همه اتاق هاي بازرگاني در سراس��ر دنياست، اتاق 
بازرگاني تهران را به عنوان اتاق برتر دنيا در ماه جوالي 
2021 انتخ��اب و معرفي كرد. اي��ن انتخاب به خاطر 
فعاليت هاي مختلف اتاق تهران در بخش هاي مختلف 
اعم از حوزه صدور گواهي مبدا و عضويت، تا ارايه خدمات 
مختلف به اعضا و تالش براي بهبود فضاي كسب وكار 
است. بنا بر اعالم روابط عمومي اتاق تهران، در ماه هاي 
اخير اقدامات متنوع اتاق در حوزه هاي مختلف شامل 
تدوين گزارش هاي تخصص��ي در حوزه هاي تجارت، 
اقتصاد، سرمايه گذاري و ...، ارايه اخبار گوناگون مرتبط 
با اتاق و اقتص��اد ملي و جهاني، ارايه بس��ته راهبردي 
نجات اقتصاد ايران، تدوين تقويم رويدادهاي تجاري 
مجازي و گزارش اين جلسات، مشاركت فعال در بستر 
ارتباطي ICCWCF و رويدادهايي همچون برگزاري 
وبينارهاي تخصصي موجب ش��ده اتاق تهران از بين 
27۸0 اتاق بازرگاني در 50 كشور جهان به عنوان اتاق 
برگزيده ماه جوالي فدراسيون جهاني اتاق هاي بازرگاني 
انتخاب شود. از داليل ديگر انتخاب اتاق تهران براي اين 
عنوان مي توان به م��واردي مانند كمك به رفع برخي 
مشكالت اقتصادي در مسير توسعه كشورمان از جمله 
ارايه پيش��نهادهايي جهت بهبود محيط كسب وكار و 
همچنين پيشنهادهايي جهت جذب سرمايه گذاري 
خارجي و آمادگي به منظور برقراري مبادالت تجاري 
با س��اير كشورها عنوان اش��اره كرد. اين موضوعات از 
طريق ارتباط اتاق تهران با اتاق بازرگاني بين الملل به 
مديران اجرايي آن و ساير اتاق هاي عضو منعكس شد 
و در نتيجه اين فعاليت ها، اتاق بازرگاني بين الملل، 
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران را به 
عنوان اتاق برتر يا فعال ترين اتاق بازرگاني ماه جوالي 
جهان انتخاب كرده است. اعضاي هيات نمايندگان 
اتاق بازرگاني تهران در انتخابات هاي چهار ساله و با 
راي تجار دارنده كارت بازرگاني استان تهران انتخاب 
مي شوند. روساي كميسيون هاي تخصصي اتاق تهران 

در دوره هاي دو ساله و با راي اعضا انتخاب مي شوند.

هويج؛ كيلويي۲۰ هزار تومان!
ايس�نا | مش��اهدات ميداني حاكي از آن است كه 
هويج همچنان در صدر افزايش قيمت صيفي جات 
در هفته هاي اخير قرار دارد. بر اس��اس مش��اهدات 
ميداني قيمت از خرده فروش��ي هاي س��طح شهر 
تهران قيمت هر كيلو طالبي 13هزار و۸00 تومان، 
هندوانه 4900تومان، خيار 13هزار و500 تومان، 
انگور 23هزار تومان، گوجه گيالسي 21 هزار تومان، 
آلو قطره طال 30 هزار تومان، انبه پاكستاني 55 هزار 
تومان، انگور بي دانه 3۸ هزار تومان، هلو انجيري 26 
تا 35 هزار تومان، خربزه13هزار و500 تومان، سيب 
سبز 27 تا 3۸هزار تومان، ش��برنگ 2۸ تا 45 هزار 
تومان، انجير س��ياه43هزار تومان، گالبي 4۸ تا 55 
هزارتومان، آلوجنگلي 45 هزار تومان، شليل 25 هزار 
تومان، موز 26هزار و۸00 تومان، پياز6900 تومان، 
س��يب زميني6۸00 تومان و هويج 20 هزارتومان 
است. همچنين در ميادين ميوه و تره بار نيز قيمت هر 
كيلو انجيرسياه 19هزار و900 تومان، انگور بي دانه 
19هزار و500 تومان، آلو خاكي 19 هزار تومان، سيب 
گالب15 هزار و500 تومان، گالبي20 هزار تومان، 
هل��و 19 هزار و 900 تومان، هل��و انجيري 1۸ هزار 
و900 تومان، پياز زرد 4500 تومان، انواع خيار3500 
تا 4900، سيب زميني نو4300 تومان، سيب زميني 
ريز2300 تومان، كاه��و چيني4500 تومان، خيار 
گلخانه ۸200 تومان، م��وز 21 هزار تومان، انبه 41 

هزار تومان و گوجه فرنگي 7400 تومان است.

ويژه

بازآفريني بافت تاريخي 
اصفهان از گذر چهارباغ

تا ميدان امام علي)ع(  
پروژه بازآفريني و پياده راه سازي گذرتاريخي چهارباغ 
عباسي، بازآفريني و ساماندهي ميدان امام حسين)ع(، 
پروژه مرمت و احياي سراي خيار، ساماندهي گذرهاي 
منتهي به چهارباغ عباسي شامل خيابان هاي آمادگاه، 
عباس آباد، سيدعليخان و شيخ بهايي همچنين آغاز 
عمليات اجرايي پروزه مشاركتي مسكوني تجاري تعاوني 
مسكن شهرداري واقع در منطقه سه با اعتباري بالغ بر 2 
هزار و 224 ميليارد ريال تقديم شهروندان شد.  به گزارش 
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، همچنين 
كلنگ احداث تئاتر شهر در چهارباغ به زمين زده شد. 
مدير منطقه سه شهرداري اصفهان با بيان اينكه براي 
بازآفريني بافت تاريخي شهر شامل ساماندهي ميدان 
امام حس��ين )ع(، پياده راه چهارباغ عباسي حد فاصل 
ميدان امام حسين)ع( تا ميدان انقالب و گذرهاي اطراف 
حدود 39 ميليارد تومان هزينه شده است، اظهار كرد: 
طي چهار سال گذشته با تاكيد شهردار اصفهان و همت 
معاونت عمران، سازمان نوسازي و بهسازي و شهرداري 
منطقه سه پياده راه سازي چهارباغ به طول يك كيلومتر 
با صرف هزينه  اي بالغ بر 30 ميليارد تومان انجام شد و 
امروز به مرحله بهره برداري رسيد.  حسين كارگر بيشتر 
اقدامات منطقه س��ه را در حوزه بازآفريني ذكر كرد و 
افزود: از جمله اين اقدامات مي توان به آزادسازي ميدان 
جلوخان مسجد جامع، افتتاح پروژه سراي خيار با هزينه 
بيش از 30 ميليارد تومان اشاره كرد، اين سرا به صورت 
موزه  اي بي نظير بهره برداري مي ش��ود. گفتني است 
كلنگ مجتمع مسكوني تعاوني شهرداري با مساحت سه 
هزار مترمربع نيز در منطقه سه و كلنگ احداث تئاتر شهر 
در چهارباغ با هماهنگي ميراث فرهنگي به زمين زده شد. 

صادرات به افغانستان ۸۵ درصد كاهش و به عراق ۲۰ درصد افزايش يافت

عراق بخشي از پول كوواكس را پرداخت كرد

افت وخيز صادرات به دو همسايه

كسري مرغ استان ها از محل ذخاير استراتژيك تامين مي شود

عرضه مرغ باالي ۲۷ هزار تومان ممنوع! 
فعاالن صنعت مرغداري مي گويند كمبود شديد مرغ در 
بازار جدي است. آنها توضيح مي دهند جابه جايي دولت 
و بي توجهي به تامين نهاده ها باعث تلفات گسترده مرغ 
شده است. مرغداران مي گويند چنانچه دولت نهاده  مورد 
نياز مرغداري ها را هرچه سريع تر تامين نكند، هفته آينده 
تهران با بحران مرغ روبرو مي ش��ود. محمدعلي كمالي 
سروس��تاني، مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي با 
تاييد اين اخبار به تجارت نيوز گفته است: تلفات مرغ در 
استان هاي شمالي قابل توجه است و اين موضوع به حدي 
شدت پيدا كرده كه دوباره استانداران شهرهاي مازندران، 
گيالن و گلستان به اين بازار ورود كرده اند. به گفته او، وزير 
كشاورزي دستور داده كه مرغ زنده از استان هاي شمالي 
خارج نشود و البته از توليد استان هاي شمالي سهميه اي 
براي استان البرز و تهران در نظر گرفته شده است و فقط 
مرغ  كشتار شده به اين دو استان ارسال مي شود. كمالي 
سروستاني همچنين بيان كرده كه 37 ميليون جوجه در 
سالن هاي مرغداري  وجود دارد اما به اين جوجه ها حتي 
يك گرم سويا هم نرسيده است و در اين مدت مرغ ها وزن 
نگرفته اند و چنانچ��ه اين رويه ادامه پيدا كند در تامين 
گوشت مرغ با بحران تازه روبرو مي شويم. او افزوده است: 
گلستان، مازندران و گيالن قطب توليد مرغ هستند و 
چنانچه از اين استان ها گوشت مرغ به تهران صادر نشود، 
بازار تهران با بحران روبرو مي شود. در همين حال اما نايب 
رييس كانون سراس��ري مرغداران كشور در اظهاراتي 
گفته است: به هيچ وجه در هيچ واحد صنفي مرغ نبايد 
 بيشتر از 27 هزار تومان عرضه شود. حبيب اسداهلل نژاد، 
نايب رييس كانون سراسري مرغداران كشور با اشاره به 
خريد نهاده هاي دامي توسط واحدهاي مرغداري در دو 
ماه گذشته در اظهاراتي گفته است: متاسفانه نهاده اي به 
اين واحدها نرسيده و دوره اي را با دان آزاد تمام كردند 
و مرغ را با نرخ مصوب تحويل دادند.  اسداهلل نژاد افزود: 

اين واحدها حدود 15 روز است كه جوجه ريزي كرده اند 
و ضمن اينكه نهاده هاي دوره گذش��ته خود را تحويل 
نگرفتند براي اين دوره نيز هيچ س��هميه اي در سامانه 
بازارگاه براي آنها در نظر گرفته نشده و با توجه به هزينه 
دوبرابري براي خريد نهاده هاي دامي به نرخ آزاد و عدم 
تحويل آن به نرخ مصوب، قيمت جوجه پس از فروكش 
كوتاه م��دت از 6 ه��زار و 500 تومان به 7 ه��زار و 500 
تومان در چند روز اخير رسيده است.  نايب رييس كانون 
سراسري مرغداران كشور ضمن ابراز تاسف از نبود نظارت 
و كنترل در اين حوزه بيان كرد: شايد نهاده هاي واحدهاي 
مرغ مادر سريع تر از واحدهاي گوشتي نهاده هاي دولتي 
را تحويل و سهميه خوبي بگيرند اما جهاد كشاورزي به 
عنوان متولي در ماه هاي گذشته نتوانسته اين موضوع 
را كنترل كند تا قيمت تمام شده براي مرغ دار افزايش 
نداشته باشد. وي ضمن اشاره به حدود 1۸ هزار مرغ دار 

فعال در كش��ور گفت: اگر نهاده به دست مرغ دار نرسد، 
يا بايد توليد را تعطيل يا قيمت ه��ا در بازار تغيير كند. 
اس��داهلل نژاد اظهار كرد: مرغداران در حال حاضر مرغ 
را به ن��رخ مصوب عرضه مي كنند و قيمت باالي برخي 
مرغداران به دليل تعامالت آن با كش��تارگاه است و به 
هيچ وجه در هيچ واحد صنفي مرغ نبايد بيش��تر از 27 
هزار تومان عرضه ش��ود. نايب رييس كانون سراسري 
مرغداران كش��ور با بيان اينكه نظارت بر اين حوزه بين 
چند وزارتخانه پاسكاري مي شود افزود: دريافت مجوز 
مرغ��دار از اتحاديه س��پس وزارت جهاد كش��اورزي، 
دامپزشكي و اتحاديه پروتئيني پروسه زمان بر است و 
پس از اخذ مجوز بايد توسط كارشناسان تاييد شود. وي 
ضمن اشاره به عرضه 90 درصد مرغ مرغداران در سامانه 
ادامه داد: اگر مرغدار كمتر از اين مقدار را عرضه كند، به 
تعزيرات معرفي شده و سامانه بازارگاه براي جوجه ريزي 

جديد، براي وي بسته خواهد شد. اسداهلل نژاد در مورد 
دلبس��تگي واحدهاي مرغداري به اين صنف تصريح 
كرد: ماندگاري بس��ياري از واحده��اي مرغداري به 
توليد است چرا كه با تعطيلي با حجم زيادي از بدهي 
مواجه خواهند شد و همچنين بسياري از اين واحدها 
تعطيل شدند يا برخي با زنجيره ها قرارداد بستند. وي 
گفت: براي كش��وري كه پتانسيل صادر كردن مرغ را 
دارد، بدترين كار سهميه بندي مرغ است و اگر توليد به 
درستي مديريت شود، به سهميه بندي نخواهيم رسيد.

    تامين كسري مرغ استان ها 
از محل ذخاير استراتژيك

در آخرين مصوبات جلس��ه كارگروه تنظيم بازار دولت 
دوازدهم آمده است كه براي تامين كسري مرغ استان ها 
از محل ذخاير مرغ منجمد ش��ركت پشتيباني امور دام 
استفاده ش��ود. در مصوبات اين جلسه درباره مرغ آمده 
اس��ت: گزارش رصد و پايش وضعيت بازار و بررس��ي 
آخرين تغييرات قيمت كاالهاي اساس��ي و ضروري و 
پيش��نهادات الزم براي كنترل و جلوگيري از افزايش 
غير متعارف قيمت ها به شرح زير اعالم مي شود. نخست 
اينكه با عنايت به گزارش ارايه شده از سوي انجمن ملي 
حمايت از حقوق مصرف كنندگان در خصوص استمرار 
توليد و عرضه گوش��ت مرغ در سطح كشور و تامين به 
موقع نياز استان ها و تنظيم اثربخش بازار كاالي مذكور با 
توجه به اختيارات تفريض شده وزارت جهاد كشاورزي 
و تصميم گيري در مورد موضوعات مرتبط در كارگروه 
تخصصي ساماندهي گوشت مرغ و تخم مرغ مورد تاكيد 
اعضا قرار گرفت. در تبصره اين ماده نيز آمده اس��ت: به 
منظور تأمين كسري نياز برخي از استان ها به گوشت 
مرغ مقرر شد از محل ذخاير گوشت مرغ منجمد شركت 

پشتيباني امور دام كشور اقدام الزم معمول گردد.
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خبرروز

كرونا جان ۴۵۸ نفر ديگر از هموطنان را گرفت
۴۵۸ بيمار مبتال به كوويد۱۹ جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۹۳ هزار و ۸۶ نفر رس��يد. بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۴ هزار و ۹۱۳ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه ۴ هزار و ۳۸۱ 
نفر از آنها بستري ش��ده اند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۹۲ هزار و ۶۷۱ نفر رسيد. خوشبختانه تاكنون 
سه ميليون ۴۹۲ هزار و ۴۶۸ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۶ هزار و ۲۷۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۸۵ شهر كشور در وضعيت 

قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي، ۵۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ديدگاه

براي حيات وحش هيچ 
كاري نكرده ايم

اشكاناش�عريون|هيچ كاري تا امروز به صورت 
مدون و استاندارد براي رفع تعارض با حيات وحش 
انجام نداده ايم. بيشتر پژوهش هاي مرتبط نيز درباره 
شناخت نقاط تعارض بين حيات وحش و انسان بوده 
است نه شيوه هاي رفع تعارض. هدف همه حيوانات 
دسترسي به غذا با صرف كمترين انرژي و خطر است؛ 
چه در كوهرنگ اصفهان و چهار محال و بختياري كه 
در منطقه زاگرس قرار دارند و چه در البرز و جنگل هاي 
هيركاني. دسترسي خرس به غذا كم شده است عالوه 
بر آن ساخت و گسترش سكونتگاه هاي انساني و جاده 
در جايي كه قبال زيستگاه خرس بوده موجب شده 
است كه خرس خطر كند و به سكونتگاه هاي انساني 
نزديك شود.  خرس قهوه اي در ايران گونه اي نيست 
كه به انس��ان حمله كند. ۹۰ درصد مواقع خرس در 
مواجهه با انسان فرار مي كند مگر اينكه خرس ماده  
براي حفاظت از توله حمله كند يا خرس را در زمستان 
ببينيم كه فصل خواب زمستاني آن است. خرس در 
اين فصل ممكن است به علت پيدا نكردن النه مناسب 
يا مواجهه با عامل استرس زا در حال جابه جايي باشد. 
در فصل تابس��تان اگر برخالف شرايط عادي غذا در 
دسترس خرس نباشد،  علت حمله جست وجو براي 
پيدا كردن غذاست. رژيم غذايي خرس بسيار شبيه 
انسان است و از ميوه، علف، عسل تا گوشت را مصرف 
مي كند و كمتر شكار و گاهي اوقات از گوشت الشه 
استفاده مي كند. هر چه به پاييز و زمستان نزديك تر 
ش��ويم اين تعارض ممكن اس��ت بيشتر شود چون 
فصلي است كه خرس ها بيشتر غذا مي خورند تا براي 
خواب زمستاني بيشتر بافت چربي ذخيره كنند. دو 
سه سال پيش مي دانستيم كه شرايط بحراني براي 
دسترسي خرس به غذا ممكن است به وجود بيايد اما 
بارندگي زياد دو سال پيش باعث بهتر شدن شرايط 
شد ولي خشكسالي كنوني باعث شده است كه خرس 
براي پيدا كردن غذا به سكونتگاه هاي انساني نزديك 
شود. عشاير با طبيعت در ارتباط هستند و قسمتي 
از خطرات زندگي عشايري خطر مواجهه با حيوانات 
است. ما از االن مي دانيم كه به شدت رفتار تغذيه اي 
خرس ها از اواخر تابستان و اوايل پاييز زياد مي شود و 
اگر در طبيعت مواد غذايي براي خوردن پيدا نكنند به 
سمت  باغ ها و مزارع، كندو و... مي روند بنابراين از االن 
مي توان تمهيداتي انديشيد تا اين تعارض كمتر شود 
اما اگر به اين موضوع توجه نشود، امكان ايجاد تعارض 
بيشتر مي شود. در كشورهاي اروپايي شرقي خرس 
را مجدد به طبيعت معرفي كرده اند. ميوه هاي خراب 
باغ ها را جمع آوري و در مكان مناسبي دپو مي كنند 
تا خرس آن محل را به عنوان منبع غذايي بشناسد. 
اين كار در شرايط عادي درست نيست چون دخالت 
در طبيعت و تغذيه حيوان محسوب مي شود ولي در 
ش��رايط وجود تعارض بين انسان و حيوان از چنين 

روش هايي استفاده مي شود. 

گليماندگار|
كرونا همچنان قرباني مي گيرد. شرايط 
به حدي بحراني است كه حتي مسووالن 
هم ديگر باور كرده اند اين وضعيت مي تواند به بحراني 
همه جانبه در كش��ور ختم شود. هر روز تعداد زيادي از 
خانواده هاي ايراني عزادار عزيزانشان مي شوند. كرونا به 
هيچ كس رحم نمي كند. يكي از متخصصان در اين باره 
به مساله مهمي اشاره كرده است. او گفته مردم بايد فكر 
كنند وقتي از خانه خارج مي ش��وند سالح هايي آماده 
شليك به آنها هستند. اين يعني مرگ واقعي. هيچ كس 
نمي داند كي و چه وقت ممكن است به اين ويروس مبتال 
شود. حاال ديگر حتي ماسك زدن در فضاي باز هم انگار 
چندان موثر به نظر نمي رسد. اين در حالي است كه مردم 
همچنان به زندگي عادي خود ادامه مي دهند، چاره اي 
هم ندارند، كار نكنند نمي توانند هزينه هاي زندگي شان 
را تامين كنند. اما كرونا هم به هيچ كس رحم نمي كند. 
هر چند روند واكسيناسيون كمي تندتر شده اما اگر اين 
روند زودتر و با سرعت بيشتري انجام مي شد، شايد امروز 

به اين وضعيت اسفناك گرفتار نبوديم. 

      وضعيت اسفناك بيمارستان ها
و نبودن تخت خالي 

يك فوق تخص��ص بيماري هاي عفون��ي، وضعيت 
فعلي بيمارستان ها را در پيك پنجم كرونا اسفناك 
دانست و گفت: بايد توجه كرد كه تا زماني كه ورودي 
بيمارستان ها در حال افزايش است، مرگ و مير هم 

متاسفانه افزايش مي يابد.
دكتر مس��عود مرداني درباره وضعيت كرونا در كشور، 
گفت: در حال حاضر در پيك پنجم كوويد-۱۹ هستيم 
و وضعيت بيمارستان ها اس��فناك است. يعني تخت 
خالي گير نمي آيد و با سختي پيدا مي شود. آي سي يوها 
و ظرفي��ت پذيرش پر اس��ت. او با بي��ان اينكه ميزان 
مراجعه كنندگان در اين پيك بسيار زياد است، گفت: 
بر همين اس��اس هم متاس��فانه ميزان مرگ و مير هم 
همان طور كه در آمارها مي بينيد رو به افزايش است. بايد 
توجه كرد كه تا زماني كه ورودي بيمارستان ها در حال 
افزايش است، مرگ و مير هم متاسفانه افزايش مي يابد.

مرداني درباره تعطيلي موثري كه مي تواند از س��رعت 
شيوع كرونا در كشور پيش��گيري كند، گفت: اگر قرار 
باشد تعطيلي مانند شش روزي باشد كه اخيرا تعطيل 
ب��ود، حتي يك ريال هم ارزش ندارد و نه تنها س��رعت 
انتقال بيماري را كاه��ش نمي دهد، بلكه حتي ميزان 
انتقال بيماري را افزايش هم مي دهد؛ چرا كه همه جا باز 
است و جاده ها نيز باز هستند و مسافرت ها انجام مي شود.

او تاكيد كرد: الك داون به اين معني است كه همه چيز 
در جامعه بايد به صورت واقعي تعطيل باشد. در صورت 

تعطيلي بايد قوانين جدي و سخت، اعمال شود.
مرداني با اش��اره به نزديكي ايام محرم و احتمال برخي 
تجمعات در عزاداري ها نيز گفت: امي��دوارم عزاداري 
همه عزيزان در ايام محرم مورد قبول درگاه خداوند واقع 
شود، اما بايد در اين ايام حتما دستورالعمل هاي وزارت 
بهداش��ت رعايت شوند. در چنين ش��رايطي، تجمع و 
برگزاري هيات عزاداري و برپايي دس��ته هاي عزاداري 
نبايد اتفاق بيفتد. همچنين ايستگاه هاي صلواتي نبايد 
برپا شوند. توصيه ما اين است كه مردم عزاداري هايشان 
را به صورت مجازي برگزار كرده يا از تلويزيون مشاهده 

كنند تا بيماري گسترش نيابد.

     تعطيلي موثر براي مهار كرونا 
يعني »الك داون« واقعي

فرمانده عمليات مقابله با كرونا در تهران با اش��اره به 
ويژگي هاي موثر براي تعطيل��ي يا الك داون موقت 
در كش��ور، گفت: به نظر مي رسد با توجه به اينكه در 
جلس��ه قرارگاه كرونا در روز سه شنبه ۱۲ مرداد ماه 
كه با درخواست تعطيلي موافقت نشد، اهميت اين 
موضوع هنوز خيلي درك نش��ده است؛ درحالي كه 
فشار زيادي بر كادر درمان وارد است و تاب آوري آنها 
را تحت تاثير قرار داده است. دكتر عليرضا زالي درباره 
شروط موثر در تعطيلي دو هفته اي كشور براي مهار 
كرونا، گفت: تعطيلي موثر از نظر ما يعني الك داون و 
هرنوع تعطيلي غير از اين عمال اثربخشي ندارد. در واقع 
تعطيلي موقتي يا ناقص اصال اثربخشي نخواهد داشت. 

الك داون به معناي واقعي مدنظر ما است.
او افزود: الك داون به معناي تعطيلي كامل اس��ت و 

بايد همه  شهر تعطيل شده و فعاليت هاي اجتماعي به 
حداقل برسد و جز مشاغل بسيار ضروري مانند تامين 
غذا، دارو و امدادي س��اير مشاغل بايد تعطيل شوند. 
حتي حمل و نقل عمومي هم در الك داوني كه مدنظر 

ما است بايد تعطيل شود.
زالي با تاكيد بر اينكه آنچه در فضاي گفتمان شهري 
وجود دارد با الك داون فاصله دارد، اظهار كرد: الك 
داون تصميم تلخي اس��ت كه مانند ُمس��كن عمل 
مي كند و تنها جنبه تسكيني دارد و همان گونه كه 
در اصطالح جهاني از الك داون ياد مي ش��ود، اين 
اصطالح يعني سرعت گير و يك تصميم مقطعي و 
گذرا خواهد بود كه وقتي اثربخش��ي كافي دارد كه 
در كنار آن كارهاي بنيادي تري انجام شود. به گفته 
او، رديابي بيماران، بيماريابي سريع، افزايش تست 
غربالگري، باالبردن پوشش واكسيناسيون، حمايت 
از گروه هاي پرخطر، تامين بسته هاي معيشتي براي 
گروه هاي آس��يب پذير، ايجاد حمايت اقتصادي و 
مدني براي گروه هايي از مش��اغل ك��ه در تعطيلي 
آس��يب مي بينند و... مالحظاتي است كه بايد براي 

الك داون موثر عملي شود.
رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ادامه داد: 
اگر تعطيلي اعمال شود اما هيچ  بسته حمايتي از مردم 
نداشته باش��يم، همراهي آنها را نخواهيم داشت. الك 
داون ني��از به اقناع افكار عمومي دارد تا همراهي كنند. 
دادن بسته هاي كمك معيشتي به اقشار فرودست در 
الك داون بسيار ضروري است. او افزود: به نظر مي رسد با 
توجه به اينكه در جلسه قرارگاه كرونا در روز سه شنبه ۱۲ 
مرداد ماه كه با درخواست تعطيلي موافقت نشد، اهميت 
اين موضوع هنوز خيلي درك نشده است درحالي كه 
فش��ار زيادي بر كادر درمان وارد است و تاب آوري آنها 
را تحت تاثير قرار داده است. زالي گفت: بيماري كرونا 
مزمن است و شرايط فرسايشي را رقم مي زند و مهم ترين 
كار اقناع سازي مردم و باال بردن ميزان اعتماد عمومي 
اس��ت كه اگر اين كار درست انجام نش��ود، اثربخشي 
تعطيل��ي عمومي هم كافي نخواهد ب��ود. براي تحقق 
مضامين بهداشتي نيازمند همكاري مردم هستيم كه 

اين موضوع با تحليل درست واقعيت ها رخ مي دهد.

     تعطيلي ۲ هفته اي تاثير چنداني
 در كنترل كرونا ندارد

يك استاد ويروس شناسي با اشاره به اينكه تعطيلي 
دو هفته اي كشور تنها مي تواند به شكل موقت فشار 
بيماري بر دوش كادر درمان را كاهش دهد در عين 
حال بر لزوم تسريع واكسيناسيون تاكيد كرد و قوت 
گرفتن آن را راهي براي كاهش تلفات كرونا دانست. 
دكتر حسين كيواني با تاكيد بر اينكه همه مردم ايران 
بايد در قبال شيوع موج پنجم كرونا پاسخگو باشند، 
گفت: تعطيلي دو هفته اي كشور ميزان شيوع كرونا 
را كاه��ش نمي دهد و به نظر م��ن تاثير چنداني در 
كنترل بيماري ندارد. درواقع تعطيلي هاي مقطعي 
به طور موقت بار فشار بيماري بر كادر درمان را كاهش 
مي دهند. او با تاكيد بر اينكه با مس��افرت افرادي كه 
در ش��هرهاي قرمز ساكن هستند به ساير شهرهاي 
ايران فاجع��ه كرونا مورد تش��ديد ق��رار مي گيرد، 
اظهار كرد: در حال حاضر بس��ياري از مردم به دليل 
رفع نيازهاي روزمره مجبور مي ش��وند به اداره ها يا 
س��ازمان ها دولتي مراجعه  حضوري داشته باشند 
درحالي كه دولت بايد كسب و كارهاي مختلف را با 
كمك هاي بالعوض مورد حمايت قرار دهد و تا جاي 

ممكن تسهيالت متعددي را ارايه دهد. او با بيان اينكه 
بانك ها بايد موعد اخذ اقساط تسهيالت را به تعويق 
اندازند، ادامه داد: ما نمي توانيم به دليل كوتاهي هاي 
دولت در زمينه تامين واكس��ن، كسب و كار مردم را 
تعطيل كنيم. كيواني در بخش ديگري از س��خنان 
خود با اشاره به اينكه ش��يوع موج پنجم كرونا قابل 
پيش بيني بود، گف��ت: تا زماني كه ويروس كرونا در 
جامعه مي چرخد، ما بايد منتظر جهش هاي جديد 
كرونا باش��يم. هر موجود زنده در مسير زندگي خود 
به جهش هاي جديدي روي مي آورد. در حالي كه به 
تناس��ب كاهش تعداد افراد مبتال به بيماري كرونا، 
تعداد جهش هاي اين ويروس كاهش پيدا مي كند. او 
با اشاره به اينكه واكسيناسيون بيشتر ميزان تلفات 
را كاهش مي دهد، عنوان كرد: البته واكسن به طور 
كامل نمي تواند بيماري كرونا از روي زمين ريشه كن 
كند. اين ويروس شناس با اشاره به اينكه مسووالن 
كنت��رل كرونا نمي توانند همه م��ردم را تك به تك 
كنترل كنند، بي��ان كرد: مس��ووالن پروتكل هاي 
بهداش��تي را ابالغ مي كنند و رعاي��ت آنها بر عهده 
مردم اس��ت. كيواني در پايان با اش��اره به اينكه قرار 
بود اكثر مردم ايران تا ارديبهشت ماه امسال واكسن 

كرونا را دريافت كنند، تصريح كرد: اميدوارم تا پايان 
س��ال ۱۴۰۰ عموم مردم ايران مورد واكسيناسيون 

حداكثري قرار بگيرند.

     ۱۸ ماه برزخي در بهشت زهرا
سازمان بهشت زهرا)س( بيش از ۱۸ ماه است كه به خاطر 
كرونا، آرايش بحراني به خود گرفته اس��ت و در مس��ير 
مديريت اجساد كرونايي و انجام امور متوفيان، تمهيدات 
ويژه اتخاذ كرده اس��ت. اين بح��ران داراي ويژگي هاي 
منحصر به فردي است؛ بحراني بي سابقه در طول تاريخ 
بهش��ت زهرا)س( با گونه اي كه تاكنون در طول حيات 
بهشت زهرا)س( مشابه آن وجود نداشته است و از سوي 
ديگر به لحاظ عدد و رقم بحران غيرقابل تصور بوده و در 
برخي از روزها عدد و رقم متوفي كرونايي قريب به ۱۸۰ 
متوفي در آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت ش��ده ب��ه عالوه حدود 
۲۰۰ متوفي عادي ش��هر تهران بوده كه اين عدد و رقم 
در طول ۵۰ سال تاريخ بهشت زهرا)س( بي سابقه بوده 
است همچنين تمامي بحران ها كشور در عرض يك روز، 
دو روز يا حداكثر هفت روز در حوزه مديريت اجساد به 
پايان رسيده است ليكن اين بحران بيش از ۱۸ ماه است 
كه جريان دارد و انتها و پاياني نيز براي آن معلوم نيست.

گزارش

اوج  بحران  كرونا  در كشور

بيمارستان ها ديگر تخت خالي ندارند و قبرستان ها قبر خالي

رويخطخبر

توزيع كتب درسي در مدارس از ابتداي مهرماه
رييس س��ازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي ضمن اش��اره به تدوين الگوي 
برنام��ه درس��ي متناس��ب با ش��رايط 
كرونايي براي سال تحصيلي پيش رو، از 
آماده سازي و چاپ كتب درسي و توزيع 
به موقع آنه��ا در ابتداي مهرماه خبر داد. 
حس��ن ملكي درباره برنامه ريزي درسي 
مبتني بر ش��رايط كرونايي براي س��ال 

تحصيلي ۱۴۰۱-۱۴۰۰ اظهار كرد: س��ال تحصيلي 
گذش��ته يك برنامه ويژه كرونا طراحي كرده بوديم. 
منتها در آن زمان هم فرصت م��ا كوتاه بود ولي خب 
گروه هاي ما محتوايي را آماده و به اس��تان ها ارس��ال 
كردند كه در برخي اس��تان ها روند اج��را خوب و در 
برخي استان ها خوب نبود. او افزود: اما براي امسال يك 
كارگروه، بس��يار جدي در حال كار هستند و تجارب 

جهاني را مدنظر دارند. رييس س��ازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزش��ي با بيان 
اينكه سال گذش��ته اين حجم از تجارب 
جهاني را در اختيار نداشتيم گفت: براي 
امسال مركز امور بين الملل وزارتخانه طي 
هشت ماه گذشته، تعداد زيادي مطالب 
و محتواي علمي را ترجم��ه و گردآوري 
كرده است و كارشناسان ما نيز نسبت به 
شيوه هاي آموزش در دوران كرونا اشراف بيشتري پيدا 
كرده اند.او درباره آماده س��ازي چاپ كتب درسي نيز 
گفت: عمده كتاب ها از دفاتر تأليف به اداره كل چاپ و 
نشر ارسال شده اند. چاپ كتب درسي در اين دو شركت 
يك مقدار به علت گرفتاري هاي ناشي از قعطي برق با 
وقفه اي مواجه شده بود، اما اكنون مشغول هستند و 

به طور منظم كتب را چاپ مي كنند.

تغذيه با شير مادر از سرطان در كودكان پيشگيري مي كند
تغذيه با شير مادر مي تواند زمينه پيشگيري 
از بيماري سرطان در كودكان را فراهم آورد. 
تخصص كودكان و نوزادان با بيان اين گفت: 
از آنجا كه تغذيه با ش��ير مادر در مقايسه با 
شير خش��ك، خطر ابتال به س��رطان را در 
كودكان كاهش مي دهد، الزم است مادران 
بيشتر به سالمت فرزند خود اهميت دهند 
و آنها را با شير خود تغذيه كنند چرا كه رژيم 

غذايي سالم يكي از داليل زندگي سالم است و سيستم 
ايمني بدن را تقويت مي كند. عليرضا دانشگري افزود: 
همچنين شير مادر بهترين منبع غذايي براي نوزادان و 
كودكان خردسال است و يك استراتژي نجات بخش در 
زندگي محسوب مي ش��ود كه به كمك آن كودكان، در 
برابر بسياري از بيماري هاي شايع مانند اسهال و ذات الريه 
مصون مي شوند. از سوي ديگر ثابت شده كودكاني كه از 
شير مادر تغذيه مي كنند از عملكرد بهتري در تست هاي 
ه��وش برخوردارند، كمتر چ��اق ي��ا داراي اضافه وزن 

مي شوند و در مراحل بعدي زندگي كمتر 
مس��تعد بيماري هاي غير واگير هستند. 
معاون درمان بيمارستان محك گفت: در 
نهايت مي توان گفت افزايش تغذيه با شير 
مادر در سطح جهاني مي تواند جان بيش از 
۸۲۰ هزار كودك را نجات دهد و ساالنه از 
ابتالي ۲۰ هزار مورد به س��رطان سينه در 
زنان جلوگيري كند. دانشگري افزود: اگرچه 
هيچ مدرك معتبري مبني بر اينكه شيردهي احتمال بروز 
سرطان در كودكان را كاهش مي دهد وجود ندارد، اعتقاد 
بر اين است كه شير مادر به دليل تأثير بر كاهش ميزان 
عفونت، هضم و بهبود سيستم ايمني بدن بهترين انتخاب 
تغذيه اي براي نوزادان است. اهميت تغذيه با شير مادر تا 
حدي است كه پزشكان هميشه در سخت ترين شرايط 
جسمي يا روحي به مادر توصيه مي كنند كه به فرزند خود 
شير بدهد و در كنار آن از درمان هاي مورد نياز كه براي 

سالمتي مادر و نوزاد مفيد است بهره مند شود.

خطر خشكسالي از شمالي ترين تا جنوبي ترين نقطه كشور
در گي��الن و مازندران بي��ن ۲۰ الي ۲۵ 
درصد بارندگي ها كمتر از س��ال گذشته 
بوده است. رييس مركز ملي خشكسالي 
و مديريت بحران س��ازمان هواشناسي با 
بيان اي��ن مطلب گف��ت: االن براي همه 
كشور خطر خشكسالي وجود دارد و فقط 
مشكل اس��تان هاي جنوبي نيست و كم 
بارشي در كل كشور حاكم است، به طور 

مثال آذربايجان بي��ن ۲۰ الي ۲۵ درصد كمبود بارش 
داشته، اما همين كمبود بارش در كرمانشاه ۵۲ درصد 
و در چهارمحال ۳۵ درصد بوده است. احد وظيفه ادامه 
داد: بنابراين خشكسالي در تمام كشور ديده مي شود، 

اما اين موضوع هم به پتانسيل آن منطقه 
ربط دارد كه حتي در نوار ش��مالي كشور 
هم امس��ال بارندگي ها كم بوده است، در 
گيالن و مازندران بين ۲۰ الي ۲۵ درصد 
بارندگي ها كمتر از پارسال بوده است، اما 
در خوزستان كاهش بارندگي بيشتر است 
و نزديك ۵۰ درصد است. او افزود: كاهش 
بارندگي بر كشاورزي، آب شرب و مسائل 
ديگر اثر مي گذارد، بنابراين داشتن سد در برخي مناطق 
تاثيرگذار است، به طور مثال در گلستان خيلي سد بزرگ 
نداريم و وقتي به كمبود بارش برمي خوريم، در شهري 

مثل گرگان با كمبود آب شرب مواجه مي شويم.

رويداد

امروزه استفاده از انرژهاي تجديدپذير مانند باد يكي 
از گزينه هاي اصلي توليد انرژي در دنيا اس��ت، از اين 
رو كشورها برنامه هاي بلندمدتي در اين زمينه تدارك 
ديده اند، ايران نيز بر اس��اس برنامه ششم توسعه بايد 

ساالنه يك هزار مگاوات انرژي بادي توليد كند.
در پايان سال ۲۰۱۰، ميزان ظرفيت نامي توليد برق 
بادي در سراسر جهان برابر ۱۹۷ گيگاوات بود، امروزه 
ظرفيت ان��رژي منصوبه بادي در جه��ان ۴۸۷ هزار 
مگاوات است در اين درحالي است كه ظرفيت منصوبه 
نيروگاهي كش��ور ما ۷۵ هزار مگاوات است كه از اين 
مي��زان تنها حدود ۱۴۰ مگاوات ش��امل انرژي بادي 
بوده و س��هم انرژي خورشيدي نيز كمتر و نزديك به 
صفر است. در اين ميان دانمارك ركوردار جهاني توليد 
انرژي بادي در سال ۲۰۱۹ بوده است به طوري توانسته 
۴۷ درصد از نيازهاي برقي را از انرژي باد تامين كند، 
از اين ۴۷ درصد برق توليدي از انرژي باد ۲۹ درصد از 
انرژي در ساحل و ۱۸ درصد هم از ديگر منابع تامين 
شده است، اين كشور تقريبا ۶ ميليون نفري كه بيشتر 
آن با آب احاطه شده، شرايط مطلوب و پتانسيل قابل 
تجديدپذير باال در اين زمينه را دارد. در اين ميان آلمان 
نيز كشوري پيش��تاز در اين زمينه است. اين شرايط 
براي كشوري مانند ايران نيز فراهم است چون هم 
از شمال و هم از جنوب در آب احاطه شده و عالوه 
بر آن دشت هايي دارد كه س��االنه مدام در آنها باد 
وزان اس��ت، مثال بادهاي ۱۲۰ روزه در سيستان و 
بلوچستان هميش��ه در حال وزيدن است، بادهاي 
گرم كهنوج، باد منجيل، باد راز يا ش��ره در استان 
قزوين، باد نشي )نعشي( در استان هرمزگان و تش 
باد در استان هرمزگان برخي بادهايي هستند كه 
همواره در نقاط مختلف كش��ور مي وزند. ايران هم 

طبق سند توسعه ملي براي انرژي هاي تجديد پذير 
برنامه ريزي كرده و بر روي انرژي  باد متمركز ش��ده، 
البته از لحاظ تاريخي ايران يكي از كشورهاي پيشگام 
در بهره گيري از انرژي بادي در آسياب هاي بادي است، 
اما نخستين كاربرد مدرن و صنعتي از نيروي بادي در 
ايران س��ال ۱۹۵۵ بود، در اين سال دو توربين بادي 
مدرن به  ظرفيت ۵۰۰ كيلووات خريداري و در استان 
گيالن نصب شد، پس از آن دولت ايران تصميم گرفت 
تا انرژي بادي را در كشور توسعه دهد. اكنون ظرفيت 
نيروگاه هاي ب��ادي ايران ۳۰۲ مگاوات اس��ت اين 
درحالي است كه پتانسيل اقتصادي احداث اين نوع 
نيروگاه ها بيش از هفت هزار مگاوات است كه به طور 
قطع استفاده از اين ظرفيت مي تواند در مديريت اوج 
بار برق در كشور بسيار موثر و مفيد باشد. نخستين 
سند مربوط به توسعه انرژي هاي پاك توسط سازمان 
انرژي هاي نو ايران و با كمك بانك جهاني تهيه شد، 
عالوه بر اين س��ند، وزارت نيرو در چارچوب س��ند 
چشم انداز بيست ساله كشور، سياست ها و اهدافي 
را در برنامه پنج س��اله چهارم توسعه كشور )۱۳۸۸ 
- ۱۳۸۴( در زمين��ه انرژي هاي نو تدوين كرده بود، 
در واقع برپايه سند چشم انداز بيست ساله جمهوري 
اسالمي ايران تا پايان سال ۲۰۲۵ ايران بايد ساالنه 
۹۰ مگاوات مزرعه بادي تاس��يس  كند.  بر اس��اس 
برنامه ششم توسعه بايد ساالنه ۱۰۰۰ مگاوات و هر 
ماه يك نيروگاه ۷۵ مگاواتي بادي در كش��ور نصب و 
راه اندازي شود تا از توسعه عقب نمانيم، سهم انرژي 
بادي در جهان روبه افزايش است بنابراين بايد با شتاب 
بيشتر و برنامه ريزي گسترده تري پيش رويم. ايران به 
رغم داشتن ظرفيت هاي قابل توجه به ويژه در حوزه 
انرژي بادي و خورش��يدي، متاسفانه ميزان استفاده 

از آنها نس��بت به ساير كشورها رضايت بخش نيست 
و بسيار كم است، كش��ورهاي حاشيه خليج فارس 
هم اقدامات بسيار گس��ترده اي را در اين زمينه آغاز 
كرده اند؛ دبي، ابوظبي و عربس��تان سعودي در حال 
راه اندازي شهرهايي هستند كه تمام انرژي مصرفي 
آنها از طريق انرژي تجديدپذير تامين مي شود، يا در 
كشور اتيوپي ۲۳۰ مگاوات نيروگاه بادي نصب شده 
در حالي كه ميزان منصوبه كشور ما نصف اين ميزان 
است. بدون شك براي توسعه و ارتقاي ظرفيت توليد 
برق بادي در ايران به سياس��ت هاي جذاب  و محرك 
نياز است از اين رو سازمان انرژي هاي نو ايران )سانا( 
به عنوان عامل دولت��ي قانوني را كه خريد تضميني 
انرژي هاي  نو ناميده مي ش��ود به اج��را درآورد. اين 
عقب ماندگي در حالي است كه ايران از لحاظ محيط 
زيس��ت و مولفه هاي زيستي ش��رايط خوبي ندارد و 
بسيار ش��كننده است، انتش��ار گازهاي گلخانه اي و 
آلودگي هوا به علت اس��تفاده از سوخت هاي فسيلي 
نه تنها عرصه را بر محيط زيس��ت كشور تنگ كرده 
بلكه گريبانگير سالمت بشر نيز ش��ده، انرژي باد به 
عنوان يك منبع انرژي پ��اك يكي از اقتصادي ترين 
روش هاي توليد برق اس��ت ك��ه آلودگي در محيط 
زيس��ت ايجاد نكرده و همچنين پايان ناپذير است، 
بر اساس بررسي هاي انجام شده توليد هر كيلو وات 
ساعت انرژي الكتريكي از باد در مقايسه با نيروگاه هاي 
سوخت فسيلي مي تواند از انتشار حدود يك كيلوگرم 
CO۲ جلوگيري كن��د، از طرف ديگر زماني كه برق 
توليدي از انرژي بادي تزريق مي شود به همان نسبت 
توليد برق از ساير نيروگاه ها كه سوخت هاي فسيلي 
مصرف مي كنند كاهش مي يابد كه به همان نسبت 

از انتشار آالينده هاي محيط زيست كاسته مي شود.

حفظ محيط زيست با انرژي هاي تجديدپذير 
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