
روز گذشته از شمايل عليرضا 
زاكان��ي، ش��هردار جدي��د 
كالنشهر تهران رونمايي شد. 
چهره اي كه هرچند اخبار و 
اطالعات زيادي از او در حوزه 
مسائل سياسي، تقنيني و 
جناحي وج��ود دارد، اما در 
حوزه مسائل مرتبط با اصول 
شهرس��ازي و معماري رزومه اي از ايشان ثبت نشده 
كه مبتني بر آن بتوان تصويري از چشم انداز مديريتي 
كالنشهري چون تهران در زمان مديريت ايشان داشت. 
به  طور كلي براي بهبود شاخص هاي رشد و پيشرفت 
هر شهري، ابتدا بايد الگوي كالني براي توسعه تدارك 
ديده ش��ود. در مرحله بعدي بايد مكانيسم اقتصادي 
مناسبي براي دستيابي به توس��عه ايجاد شود. براي 
ايجاد اين بستر مناسب نيز نيازمند مديراني هستيم كه 
تخصص، دانش و تجربه كافي براي بهبود شاخص ها را 
داشته باشند. سال هاست از يك طرف، تحليلگران و 
كارشناسان ضرورت هاي توسعه در تهران و ساير شهرها 
و كالنشهرهاي كشور را گوش��زد مي كنند و از سوي 
ديگر مديران و مسووالن حوزه مديريت شهري بدون 
توجه به اين ضرورت ها، پروژه شهرفروشي را مبتني بر 
مناسباتي آلوده و غيرشفاف پيگيري مي كنند. البته در 
اين ميان نمونه هايي از مديران دلسوز و متخصص نيز 
وجود داشته اند كه تالش براي رشد و توسعه شهر را در 
دستور كار قرار داده اند، اما از آنجا كه مكانيسم مناسبي 
براي حل مش��كالت تهران ايجاد و نهادينه نش��ده، 
تالش هاي اين مديران دلس��وز نيز راه به جايي نبرده 
است. س��عدي در بيتي از شخصيتي سخن مي گويد 
كه بر سر شاخي نشسته بود و شاخه را مي بريد: »يكي 
بر سر شاخ، ُبن مي بريد/ خداوند بستان نگه كرد و ديد/ 
بگفتا گر اين مرد بد مي كند/ نه با من كه با نفس خود 
مي كند«در واقع مثال عيني رفتاري كه طي دهه هاي 
گذشته سيستم مديريتي شهر تهران و البته برخي 
سودجويان با حيات جمعي اين شهر مي كنند در حكم 

فردي است كه بر سر شاخي نشسته و شاخه را مي برد. 
به عنوان مثال در بحث شهرفروش��ي و تراكم فروشي 
كه به نوعي، رويكرد اصلي مديريت در ش��هر تهران را 
تشكيل مي دهد، سالمت و حيات جمعي شهروندان 
مورد بي توجهي قرار مي گيرد. هر شهري براي رشد و 
مانايي نيازمند برخي گزاره هاي اساسي است كه بدون 
آنها بهبود وضعيت شهرنشيني ممكن نخواهد بود. 
نخستين مورد، بحث سالمت و محيط زيست شهري 
است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. مورد بعدي ضرورت 
رشد اقتصاد و كسب و كار شهري است. از سوي ديگر 
هر شهر سامان يافته اي نيازمند سيستم حمل و نقل 
مناسب است و نهايتا با ايجاد اين گزاره ها بايد زمينه هايي 
براي تفريح، محيط هاي آموزشي و گذران اوقات فراغت 
مورد توجه قرار بگيرند. بررسي وضعيت شهر تهران و 
اساسا بسياري از كالنشهرهاي كشورمان نشان مي دهد 
كه تهران در هيچ كدام از اين شاخص ها نتوانسته نمره 
قبولي بگيرد. متاسفانه گسترش ديدگاه هاي سياسي 
و جناحي در براب��ر رويكردهاي حرفه اي و تخصصي 
باعث ش��ده تا تهران به نوعي به محل گروكشي هاي 
سياسي و جناحي بدل شود. به نظر مي رسد مشكالت 
شهر تهران به نوعي برآمده از مشكالت كالن كشورمان 
باشد. همان طور كه در سطح كالن كشور الگوي موثري 
براي توسعه وجود ندارد، در سطوح پايين تر و در حوزه 
مديريت ش��هري نيز يك چنين الگويي براي توسعه 
مشاهده نمي شود. من به بيش از 50شهر و كالن شهر 
بزرگ جهان در آس��يا، آفريقا و امريكاي جنوبي سفر 
كرده ام. بس��ياري از اين ش��هرها در زمره كشورهاي 
توسعه يافته نيز محسوب نمي شوند. حتي شهرهاي 
كشوري مانند هند كه جمعيتي بيش از 1.5 ميلياردي 
برخوردار است و با فقر فزاينده دست به گريبان است، 
شرايط مناسب تري از شهرهاي ايران دارند. اما ايران با 
ثروت فزاينده اي كه در حوزه هاي مالي، نيروي انساني 
و... دارد، از اين ظرفيت ها به درستي استفاده نمي كند. 
بر اساس برخي آمارها در ايران حدود 800 دانشكده 
ادامه در صفحه 2 معماري و شهرسازي وجود دارد.    
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يادداشت- 1

 بيم و اميدهاي 
پيش روي بازار مسكن

با استقرار دولت جديد در راس 
هرم اجرايي كش��ور، بسياري 
منتظرن��د تا بعد از مش��خص 
شدن تركيب كابينه تصويري 
از وضعي��ت بازارهاي مختلف 
كش��ور از جمله بازار مسكن به 
دست بياورند. قبل از ورود به هر 
نوع تحليلي بايد به اين واقعيت 
اشاره كرد، نش��انه هاي مش��خص از وضعيت سياسي و 
مديريتي كش��ور حاكي از آن اس��ت كه دولت، مجلس و 
ساير نهادهاي حاكميتي از اين پس يكدست خواهند شد. 
بنابراين ديگر بسياري از بهانه هاي قبلي در خصوص عدم 
همراهي و همكاري قواي مختلف و فقدان توازن نمي تواند 
كارگشا باشد. از سوي ديگر صحبت هايي كه در خصوص 
انتخاب محمد اس��المي به عنوان وزير راه و شهرس��ازي 
دولت سيزدهم شنيده مي شود، نش��ان دهنده آن است 
كه روند كل��ي برنامه ريزي ها در حوزه مس��كن در تداوم 
برنامه ريزي هايي است كه طي سال هاي اخير پيگيري شده 
است. تا زماني كه از كابينه رونمايي نشود و به طور رسمي 
برنامه هاي جامكع در هر وزارتخانه اعالم نشود، نمي توان 
تحليل دقيقي از آينده بازار مسكن ارايه كرد. البته شرايط 
فعلي بيانگر آن است كه ركودي عميق بر بازار حاكم است و 
سرمايه گذاران با احتياط زيادي در اين بازار گام بر مي دارند. 
از سوي ديگر قوانين سلبي مجلس در خصوص ماليات از 
خانه هاي خالي برركود موجود در بازار مسكن افزوده است. 
ضمن اينكه تعداد اندكي از مردم در س��امانه وزارت راه و 
شهرسازي ثبت نام كرده اند. گزاره هايي كه نشان مي دهد 
افكار عمومي هنوز تصوير روشني از چشم اندازهاي بازار 
مس��كن ندارند و منتظر آينده است. تجربه جهاني نشان 
مي دهد، رون��ق و بهبود كيفيت در بازار مس��كن در گرو 
استفاده از روش هاي تشويقي و ايجابي است. مردم براي 
خريد مسكن از يك طرف بايد احساس كنند، مورد حمايت 
حقوق تصميم سازان قرار دارند و از سوي ديگر بايد زمينه اي 
در حوزه تسهيالت دهي فراهم شود تا شهروندان بتوانند، 
ادامه در صفحه 2 براي خريد مسكن اقدام كنند. 

عباس اكبرپور

يادداشت-3يادداشت-2

بي انضباطي مالي و كاهش 
قدرت خريد مردم 

 ماجراي ماليات 
از خودروهاي لوكس

عده اي از مديران و مس��ووالن 
اقتصادي كشور، در سال هاي 
اخير به راحت��ي در مقابل ابراز 
نگراني برخ��ي صاحبنظران 
نس��بت ب��ه تورم ه��اي باال، 
ونزوئاليي شدن اقتصاد و تورم 
50 درص��د و 60 درصد جبهه 
گرفته اند و مدعي شده اند كه 
اقتص��اد ايران ت��وان و ظرفيت بس��يار دارد و ونزوئاليي 
نمي شود. اما واقعيت اين است كه هر اقتصادي، تاب آوري 
محدودي دارد و نمي توان تا ابد تصور كرد كه بدون درآمد 
نف��ت و ماليات، بدون كنترل مخ��ارج و روابط خارجي با 
دنياي خارج، اين وضعيت قابل تداوم اس��ت و تورم هاي 
باال نخواهيم داش��ت.  از آنجا كه مخ��ارج دولت باال رفته 
و مش��كالت آب و برق، خشكس��الي، كس��ري بودجه، 
صندوق هاي بازنشستگي، رشد فزاينده جمعيت و نيازهاي 
جامعه، كرونا و بيماري ها، زلزله و سيل و حوادث طبيعي، 
آتش س��وزي ها، ابرچالش هاي مختلف بيكاري و تورم و 
ركود، هزينه هاي باالي مبادله تحريم و fatf و بسياري از 
مشكالت ديگر ادامه دارد در نتيجه روند خلق پول و رشد 
پايه پولي، قرض گرفتن از بانك مركزي و بانك ها، خلق پول 
در بازار بين بانكي و رشد شديد تسهيالت مالي و ضريب 
فزاينده پولي همچنان ادامه خواهد داشت و نتيجه آن تورم 
بيشتر است. از سوي ديگر، مردم و كارمندان درخواست 
حقوق بيشتر و افزايش دستمزدها را دارند اما رشد دستمزد 
و حقوق به اندازه جبران تورم 40 تا 50 درصدي نيست و 
براين اساس كاهش قدرت خريد مردم، فاصله طبقاتي و 
فقر و مشكالت مختلف اجتماعي بروز خواهد كرد.  در بازار 
پول و تورم و ركود اقتصاد، همان طور كه صاحبنظران بارها 
در سال هاي اخير بر ضرورت كنترل نقدينگي، رشد پايه 
پولي و خلق پول در ب��ازار بين بانكي تاكيد كرده بودند و 
نسبت به آثار رشد نقدينگي بر تورم و كاهش قدرت خريد 
مردم و بي انضباطي مالي ابراز نگراني كرده و هشدار داده اند، 
آمارهاي سه ماه اول سال 1400 نشان داد كه نبود انضباط 
مالي و كمبود درآمد و جبران كسري بودجه و مخارج دولت 
از محل منابع بانك ها و خلق پول بازار بين بانكي، قابل ادامه 
نيست و هشدار كارشناسان نسبت به تورم هاي باال را بايد 
جدي تر گرفت زيرا اگر چنين روندي ادامه يابد، تورم 40 
درصدي فعلي، به سرعت به ارقام 50 و 60 درصد و بيشتر 

خواهد رسيد. 
نمي توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران و دولت همچنان 
بدون فروش نفت، بدون روابط بين المللي، و در زير سايه 
تحريم ها و fatf  و مش��كالت ديگر اقتص��اد را اداره كند. 
نتيجه تحريم ها و روند رش��د هزينه هاي مبادله تحريم 
موجب شده كه در دهه 1390 تا 1400، رشد اقتصادي و 
سرمايه گذاري در حد صفر باشد و با وجود باال رفتن سطح 
توقع و مصرف مردم و رشد جمعيت، همچنان رشد اقتصاد 
و سرمايه گذاري ها صفر بوده است و يك دهه كامال از دست 
ادامه در صفحه 2 رفته داشته ايم.    

1- قرار است در سال جاري از 
خودرو ه��ا و خانه هاي لوكس 
ماليات گرفته شود؛ سياستي 
كه از نظر اصولي درست و دقيق 
به نظر مي رسد اما در واقعيت و 
در جغرافي��اي كنوني اقتصاد 
ايران اجراي آن با مش��كالتي 
مواجه اس��ت. به عبارت ديگر، 
ماليات از كاالهاي لوكس نه تنها نمي تواند منجر به اصالح 
برخي از نابرابري ها و شكاف هاي طبقاتي شود كه مي تواند 
به نارضايتي مردم نيز دامن زند. بر اس��اس بودجه س��ال 
جاري، صاحب��ان خودروهاي با ارزش باالي يك ميليارد 
تومان، مكلف به پرداخت ماليات تا پايان بهمن ماه هستند. 
بر اين اس��اس، خودروهاي تا قيمت 1.5 ميليارد تومان 
نسبت به مازاد يك ميليارد تومان، يك درصد؛ خودروهاي 
تا مبلغ سه ميليارد تومان نسبت به مازاد 1.5 ميليارد تومان، 
دو درصد؛ خودروهاي تا مبلغ 4.5 ميليارد نسبت به مازاد 
سه ميليارد تومان، سه درصد بايد ماليات پرداخت كنند. 
البته بر اساس اين قانون، خانوارهاي داراي دو خودرو كه 
مجموع ارزش ريالي آنها بيش از يك ميليارد تومان باشد 
نيز مشمول اين ماليات هستند. همچنين بر اساس قانون 
بودجه س��ال جاري، خانه ه��اي داراي ارزش بيش از 10 
ميليارد تومان نيز در زمره خانه هاي لوكس به شمار مي روند 

و بايد نسبت به مازاد اين مبلغ، ماليات پرداخت كنند.
2- ماليات از خودروها و خانه هاي لوكس در ش��رايطي 
تصويب شده است كه از ابتداي سال 97 و در پي جهش 
ارزي و تورمي، قيمت كاالها و به ويژه خودرو و مس��كن 
به شدت افزايش يافت. به طور مثال، يك خودروي خارجي 
در كالس متوسط كه حدود 150 ميليون تومان قيمت 
داشت، هم اينك بيش از 2 ميليارد تومان در بازار دست 
به دست مي شود. يا يك دس��تگاه خانه وياليي با متراژ 
معمولي 200 متر در مركز ش��هر با قيمت 300 ميليون 
تومان هم اين��ك در حدود 12 تا 14 ميلي��ارد تومان در 
بازار معامله مي ش��ود. اين مساله نشانه اي آشكار از رشد 
شديد نقدينگي و عدم رشد توليد ناخالص داخلي طي 
سال هاي اخير اس��ت. در اين حال، تعيين كف قيمتي، 
در شرايط تورمي كشور، مالك و شاخص معتبري براي 
شناسايي خودروها و خانه هاي لوكس نيست. چه آنكه 
خودرو يا خانه اي كه حدود 3 سال پيش، در زمره كاالهاي 
مصرفي و معمولي به ش��مار مي رفت، هم اينك به مدد 
رشد سرسام آور نقدينگي به ورطه كاالهاي لوكس پرتاب 
شده است و صاحب اين كاالها، بدون اينكه تغيير خاصي 
در ميزان حقوق و درآمدهاي خود شاهد باشد، حاال بايد 
ماليات هاي ميليوني به دولت بپردازد! و در همين حال، 
معلوم نيست، تا چند ماه ديگر، خودرويي كه هم اينك در 
زمره خودروهاي معمولي به شمار مي رود، به ناگهان و در 
پي يك جهش تورمي ديگر، به خودروي لوكس تبديل 
ادامه در صفحه 2 نشود! 

مجيد اعزازيمحسن شمشيري 

تعادل| در حالي كه قرار اس��ت امروز مراسم تحليف 
اعضاي ششمين ش��وراي ش��هر تهران برگزار شود، 
ش��امگاه ديروز بنا بر اعالم خبرگزاري فارس، مديران 
ارشد ش��هر تهران انتخاب و معرفي ش��دند. عليرضا 
زاكاني در جلسه غيررسمي اعضاي شوراي شهر ششم 
با كسب بيشترين راي به عنوان شهردار تهران انتخاب 
شد. همچنين مهدي چمران به عنوان رييس و پرويز 
س��روري به عنوان نايب رييس ش��ورا برگزيده شدند. 
سوده نجفي و جعفر بندي شربياني نيز به عنوان دبيران 

هيات رييسه معرفي شدند.
در اين حال، مهدي چمران، عضو منتخب شوراي شهر 
ششم تهران اخبار منتشر شده مبني بر انتخاب زاكاني 

به عنوان شهردار تهران را تاييد نكرد.
چمران در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه آيا 
روز پنجشنبه در مراسم تحليف شهردار تهران مشخص 
مي ش��ود، گفت: بعيد است و روز يكشنبه هفته آينده 

شهردار مشخص مي شود.
اگر چه در پي ثبت كمترين مش��اركت سياسي مردم 
تهران در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر 
سال جاري، اصولگرايان توانستند پس از 4 سال دوباره 
به خيابان بهش��ت راه يابند، اما طي روزهاي گذشته 
بحث هاي مفصلي و البت��ه پرجدالي ميان منتخبان 
اصولگراي اين شورا براي انتخاب شهردار بعدي تهران در 
گرفته بود، به گونه اي كه برخي از منابع خبري اصولگرا 
از تالش نيروهاي سياسي نزديك به قاليباف، شهردار 
اسبق تهران خبر مي دادند. در همين رابطه، ديروز ظهر 
خبرگزاري اصولگراي فارس، نوش��ت: اخباري مبني 
بر خداحافظي پيره��ادي و زاكان��ي از كانديداتوري 
شهرداري تهران به دليل مشكالت قانوني )مثل مرتبط 
نبودن مدرك تحصيلي براي عليرضا زاكاني و س��ابقه 
اجرايي براي محسن پيرهادي( منتشر شد اما عليرضا 
نادعلي منتخب شوراي ششم صحت اين خبر را رد كرد 

و گفت، تمام اين خبرهاي منفي كار مخالفان است.
موافقان زاكاني در ش��وراي ش��هر معتقدند: به دليل 
مش��كالت كليدي پايتخت و بدهي هاي گس��ترده و 
مشكالت تلمبار شده شهر، بايد فردي سكان دار اداره 
پايتخت شود كه در تراز ملي بوده و بتواند از ظرفيت هاي 

ساير قوا براي رفع مشكالت شهر استفاده نمايد. 
همچنين اي��ن افراد با اش��اره به وضعيت نابس��امان 
ش��هرداري در موضوع س��المت و ش��فافيت اداري، 
معتقدند اداره شهر تهران نيازمند تصميمات شجاعانه 
و انگيزه مقابله با فساد را دارد كه بتوان با برطرف كردن 

اين موانع، كارآمدي را در پايتخت ملموس كرد.
از سوي ديگر موافقان مازيار حسيني، ديگر كانديداي 
تصدي شهرداري تهران كه از شانس بااليي برخوردار 
بود هم معتقدند كه ش��هر بايد توس��ط ي��ك مدير با 
تحصيالت مرتبط و آشنا به امور شهر اداره شود تا بتواند 

مشكالت را برطرف كند. 
اين افراد معتقدند حسيني به عنوان معاون شهرداري 
ته��ران در دوران مديريت قاليباف ب��ه عنوان يكي از 
دوره هاي موفق مديريت شهري و نيز معاونت وزير راه در 
دو سال گذشته، شايستگي الزم براي اداره شهر تهران 

را كسب كرده است. 

   زاكاني و فساد در شهرداري تهران
زاكاني به واسطه مناظرات انتخابات رياست جمهوري 
در خرداد ماه س��ال جاري، نه تنها براي مردم تهران كه 
براي اغلب شهروندان ايراني آش��نا است. فردي كه در 
جريان مناظرات تالش كرد تا خ��ود را طرفدار مبارزه 
با فساد معرفي كند. حاال او بر كرسي رياست سازماني 
تكيه زده اس��ت كه به فس��اد، به ويژه در دوره 12 ساله 
مديريت شهري اصولگرايان، شهره است. مساله فساد 
در شهرداري تهران نيز نه تنها براي تهراني ها كه براي 
اغلب مردم ايران آشنا است. اين مساله نيز در مناظرات 
انتخابات رياست جمهوري سال 96 براي نخستين بار 
در سطحي وس��يع از تلويزيون ايران مطرح شد. جايي 
كه از س��وي اس��حاق جهانگيري، يك��ي از نامزدهاي 
رياست جمهوري به پرونده موسوم به امالك نجومي به 

ارزش 22 هزار ميليارد تومان )در دوره اي كه دالر بين 
1000 تا 3000 تومان بود( اش��اره شد. مساله امالك 
نجومي اما در دوره پنجم ش��وراي شهر تهران از سوي 
اعضاي اين ش��ورا پيگيري و منجر به شناسايي بيش از 
2 هزار ملك شهرداري واگذار شده به غير شد. از سوي 
ديگر، در همان س��ال 96، محمد علي نجفي، شهردار 
تهران به صورت جزيي تر به فس��اد در شهرداري تهران 
پرداخت. به عنوان نمونه، نجفي در تاريخ 24 دي سال 96 
و به هنگام ارايه گزارش 100روزه از عملكرد شهرداري 
در شوراي شهر از »خيانت در صندوق ذخيره كاركنان 
ش��هرداري« تا قراردادهايي كه پولش صرف انتخابات 

شد، سخن گفت.
او در اي��ن گ��زارش از واگذاري 674 ملك ش��هرداري 
به صورت س��ليقه اي، اس��تخدام 13 هزار نفر در 4 ماه 

پايان��ي مديريت دوره قبل، اثرگذار نبودن ش��هرداري 
در تصميم هاي سازمان فرهنگي و هنري شهر تهران، 
تصميم گيري هاي غلط مديريتي ك��ه منجر به ايجاد 
مشكالت عديده براي شهر شده از جمله حفر چاه هاي 
متعدد كه يكي از داليل فرونشست هاي تهران برشمرده 
شده است و نبود اطالعات يكپارچه در شهرداري خبر داد 

و جزييات مربوط به اين موارد را اعالم كرد.
نجفي در ادامه به ميزان بدهي شهرداري تهران پرداخت 
و گفت: بدهي ثبت ش��ده ش��هرداري 29 هزار و 510 
ميليارد تومان است و 22 هزار و 600 ميليون تومان نيز 
رقم بدهي ثبت نشده شهرداري است. پيش بيني كرديم 
كه ح��دود 8000 ميليارد تومان ني��ز بدهي احتمالي 
داريم، بر همين اساس بدهي شهرداري در حوزه ثبت 
شده، ثبت نشده و بدهي احتمالي حدود 52 هزار و 100 
ميليارد تومان برآورد ش��ده كه س��ه برابر بودجه فعلي 

شهرداري است.

   اصولگرايان و مشكالت تهران؟
بي گمان، شهر و شهرداري تهران با مشكالت متعددي 
دس��ت به گريب��ان اس��ت و ت��اب تحم��ل هيچگونه 
سياس��ت زدگي را ندارد. از اي��ن رو، انتظ��ار مي رفت، 
اصولگرايان از ميان گزينه هاي مورد نظر خود، به فردي 
كارشناس و غير سياسي راي دهند، اما اينگونه نشد. در 
اين حال، از آنجا كه از نظر رويكرد سياسي، زاكاني نزديك 
به دولت رييس��ي نيز به ش��مار مي رود، انتظار مي رود، 
مباحث به مربوط به تعهدات دولت در نوس��ازي ناوگان 
ش��هري تهران، يك بار براي هميشه حل و فصل شود. 
در همين روزهاي��ي كه بحث تغيير و تحوالت در دولت 
و مديريت شهري در صدر اخبار رسانه ها نشسته و نقل 
محافل سياسي شده است، روزانه 400 نفر در بهشت زهرا 
به خاك سپرده مي ش��وند كه بخش بزرگي از اين رقم، 
مربوط به فوت شدگان ناشي از كرونا است. دلتا كرونا در 
پايتخت و ساير شهرهاي بزرگ ايران در حال تاخت و تاز 
است و از اين رو، بي گمان، اولين و فوري ترين مشكالت 
تهران و ساير كالن شهرها، بازگرداندن امنيت بهداشتي 
و درماني به شهر است. مساله اي كه به طور مشخص توان 
شهرداري ها و به ويژه شهرداري تهران در توسعه حمل و 
نقل عمومي را نشانه رفته است. تواني كه به گفته مديران 
شوراي شهر پنجم به دليل تحريم، تورم و تنگناي شديد 
مالي در شهرداري تهران به شدت تضعيف شده و امكان 
نوسازي و توسعه ناوگان اتوبوسي و مترويي را از مسووالن 
گرفت��ه اس��ت. ترافي��ك و آلودگي هوا نيز دو مش��كل 
هميشگي شهر تهران به شمار مي روند كه البته حل آنها 
در گرو جذب منابع بيشتر براي نوسازي ناوگان عمومي 
اس��ت. در اين حال، در پس مشكالت شهرداري تهران، 
مساله شيوه كسب درآمد شهرداري و همچنين تخصيص 
منابع به اولويت هاي برتر از اهميت زيادي برخوردار است. 
در سال جاري بودجه شهرداري حدود 50 هزار ميليارد 
تومان اس��ت. رقمي بسيار بزرگ و مس��تعد فساد! آن 
سوتر اما مساله شهرفروشي و تراكم فروشي وجود دارد، 
مسائلي كه شوراي پنجم تالش كرد از آنها احتراز كند و 
درآمدهاي پايدار از طريق ابزارهايي همچون منطقه اي 

كردن عوارض ساختماني و عوارض شهري ايجاد كند. 

 ورود ده ها هيات خارجي به تهران  كميجاني، رييس كل بانك مركزي: 
براي شركت در مراسم تحليف رييس جمهوري

زاكاني شهردار تهران شد؟

چمران بر كرسي رياست شورا تكيه زد

 كنترل نقدينگي نيازمند رعايت 
جدي  انضباط مالي است

صفحه3 صفحه2

روز شلوغ رييسي قبل از تحليف

 بهشت
  سهم سياسيون

گيتي اعتماد

آمار گمرك نشان از رشد واردات 
تلفن همراه در سال جاري دارد 

 مركز پژوهش هاي مجلس: 
سيماني ها بايد وارد بورس شوند

مرك��ز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي در 
جديدترين گزارش خود به موضوع مشكالت ساختاري 
صنعت س��يمان و داليل آشفتگي بازار در هفته هاي 
اخير پرداخت. در اين گزارش تأكيد شده است، حضور 
واسطه ها در صنعت سيمان در حوزه فروش داخلي و 
صادراتي يكي از چالش هاي بزرگ اين صنعت است. 
واسطه ها سيمان را به قيمت مصوب دولتي از كارخانه ها 
مي خرند و آن را با احتساب هزينه حمل ونقل و سود در 
صفحه 7 را بخوانيد بازار عرضه مي كنند. 

براساس آمار اعالمي از سوي گمرك ايران، حدود يك 
ميليارد و 156 ميليون دالر تلفن همراه وارد كش��ور 
ش��ده كه در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل 102 
درصد از نظر ارزشي افزايش دارد. همچنين مطابق آمار 
اعالمي، ترخيص قطعي گوشي موبايل در اين مدت 
از نظر تعداد حدود 5 ميليون و 156 هزار دستگاه بوده 
كه در مقايسه با 4 ماهه ابتدايي سال 99 كه حدود 4 
ميليون دستگاه ترخيص شده بود 28 درصد افزايش 
صفحه 7 را بخوانيد را نشان مي دهد.  

گوشي ها را 
گران نكنيد! 

۹ راهكار براي 
حل مشكالت 
بازار سيمان 



كمتر از ۲۴ س��اعت تا مراس��م تحليف آيت اهلل سيد 
ابراهيم رييسي، مقام ها و نمايندگان بيش از ۲۰ كشور 
و س��ازمان بين المللي از عصر ديروز تا ظهر امروز وارد 
تهران شده اند و قرار است شمار آنها تا زمان برگزاري 

مراسم در عصر فردا از ۷۰ هيات عبور كند.
به گزارش ايرنا، امروز مراس��م تحليف آيت اهلل س��يد 
ابراهيم رييس��ي در مجلس ش��وراي اسالمي برگزار 
مي شود. به گفته سيد نظام الدين موسوي سخنگوي 
هيات رييسه مجلس ۷۳ نفر از مقام هاي كشورهاي 
مختلف در مراس��م تحليف آيت اهلل رييس��ي حضور 

خواهند يافت.
در آستانه برگزاري مراسم تحليف سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري، »چوي جان كان« قائم مقام وزير امور 
خارجه و فرستاده ويژه رييس جمهوري كره جنوبي، 
»كريس��توف زاخيا الكاسيس« فرس��تاده ويژه پاپ 
فرانسيس ساعتي قبل براي شركت در مراسم تحليف 

رييس جمهوري اسالمي ايران وارد تهران شدند.
»ام دي شهريار عالم« وزير ايالتي امور خارجه بنگالدش 
و فرستاده ويژه نخست وزير اين كشور، »مرجان عسمي 
محمد خليل« نماينده پارلمان و به عنوان فرستاده ويژه 
رييس جمهوري سريالنكا و »محمد راشد بن حسون« 
معاون رييس مجل��س مالزي ه��م از ديگر مقاماتي 

هستند كه امروز وارد تهران شدند.
زبيرعلي معاليد و جاب ياستين داگاي رييسان مجالس 
زنگبار و تانزانيا هم امروز براي حضور در مراسم تحليف 
آيت اهلل رييسي با استقبال جليل رحيمي جهان آبادي 
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي وارد 

تهران شدند.
نورالدين جان اسماعيل اف رييس مجلس ازبكستان، 
محمد طائر ذاكرزاده رييس مجلس نمايندگان مجلس 
عالي تاجيكستان و سيني آمارو رييس مجلس ملي 
نيجر و نماينده رييس جمهوري اين كش��ور در صدر 
سه هيات پارلماني وارد تهران شدند. همچنين سوماه 
فوده نايب رييس مجلس گينه كوناكري هم با استقبال 
جليل رحيمي جهان آبادي عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس وارد ف��رودگاه امام 
خميني )ره( شد. نمايندگان ارشد اتحاديه اروپا هم به 
رياست »انريك مورا« معاون دبيركل اتحاديه اروپا به 
منظور شركت در مراسم تحليف رياست جمهوري وارد 
كشورمان شدند، »استفان كلمنته« سفير اتحاديه اروپا 
در وين و برنو شول رييس ميز اقدام ايران در اتحاديه 
اروپا، معاون دبيركل را در اين سفر همراهي مي كنند.

همچنين »تركوويچ« معاون شوراي وزيران و وزير امور 
خارجه بوسني و ابراهيم محمد وزير گردشگري غنا به 
منظور شركت در مراسم تحليف رييس جمهوري وارد 
تهران شدند. حموده صباغ رييس مجلس سوريه كه 
به منظور شركت در مراسم تحليف رييس جمهوري 
اس��المي ايران به تهران سفر كرده است، در بدو ورود 
مورد استقبال »عباس گلرو« عضو كميسيون امنيت 
ملي و سياس��ت خارجي مجلس و نايب رييس گروه 
دوس��تي پارلماني دو كش��ور قرار گرف��ت. »بدر بن 
حمد البوسعيدي« وزير امور خارجه عمان به منظور 
شركت در مراسم تحليف رييس جمهوري روز گذشته 
)سه ش��نبه( عازم تهران شد.  بر اس��اس اين گزارش، 
»هيثم بن طارق« س��لطان عمان »البوسعيدي« را 
به نمايندگي از خود مامور شركت در مراسم تحليف 

حجت االسالم »سيد ابراهيم رييسي« كرده است. 
»بدر بن حمد البوس��عيدي« وزير امور خارجه عمان 
به منظور شركت در مراسم تحليف سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري اسالمي ايران روز گذشته )سه شنبه( 
عازم تهران شد و با محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 

كشورمان ديدار و گفت وگو كرد.
وي، هيثم بن طارق س��لطان عمان البوسعيدي را به 
نمايندگي از خود مامور ش��ركت در مراس��م تحليف 

حجت االسالم سيد ابراهيم رييسي كرده است. 
امروز همچنين با استقبال رسمي »روح اهلل متفكر آزاد« 
عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي، »كريستوف 
زاخيا الكاسيس« فرستاده ويژه پاپ فرانسيس براي 
ش��ركت در مراس��م تحليف س��يد ابراهيم رييسي، 
رييس جمهوري اسالمي ايران بامداد چهارشنبه وارد 

تهران شد.

روز گذشته هم نمايندگان ارشد اتحاديه اروپا به رياست 
»انريكه مورا« معاون دبيركل اتحاديه اروپا براي شركت 
در مراسم تحليف رياس��ت جمهوري وارد كشورمان 
شدند، »استفان كلمنته« سفير اتحاديه اروپا در وين 
و »برنو شول« رييس ميز اقدام ايران در اتحاديه اروپا، 

معاون دبيركل را در اين سفر همراهي مي كنند

  برقراري تعامل گسترده با كشور هاي همسايه 
از اصول اوليه سياست خارجي ايران 

سيد ابراهيم رييسي رييس جمهور كشورمان پيش 
از ظهر ديروز در ديدار »نورالدين جان اسماعيل اف« 
رييس مجلس قانونگذاري عالي ازبكستان با اشاره به 
اينكه دو كشور از اشتراكات تاريخي و فرهنگي زيادي 
برخوردار هس��تند، گفت: ظرفيت هاي بي ش��ماري 
براي توسعه و برقراري روابط در عرصه هاي مختلف به 
ويژه اقتصادي بين دو كشور وجود دارد كه عالقه مند 

هستيم در مسير منافع ملت هاي خود فعال سازيم.
رييسي ضمن تاكيد بر تسريع در تكميل قرارداد هاي 
موجود بين دو كش��ور و لزوم شناسايي ظرفيت هاي 
جدي��د، خاطرنش��ان ك��رد: بايد تعمي��ق و تحكيم 
مناس��بات و همكاري ه��ا به امنيت دو كش��ور و رفاه 
بيش��تر دو ملت منجر شود. رييس جمهور همچنين 
اهميت همكاري هاي نزديك بين پارلمان هاي ايران 
و ازبكس��تان را مورد تاكيد ق��رار داد و گفت: تعامل و 
همكاري ه��اي پارلماني مي تواند نق��ش موثري در 
روند اجراي قرارداد هاي في مابين و توسعه روزافزون 
روابط داشته باشد. نورالدين جان اسماعيل اف رييس 
مجلس قانونگذاري عالي ازبكستان نيز در اين ديدار با 
ابالغ سالم و تبريك رييس جمهور و دولت ازبكستان، 
اظهار كرد: ازبكستان به دنبال توسعه و تحكيم روابط 
همه جانبه با ايران به ويژه در بخش تجاري و اقتصادي 

است.
رييسي رييس جمهور كشورمان در ديدار »محمدطائر 
ذاكرزاده« رييس مجلس تاجيكستان، روابط دو كشور 
را متكي بر همدلي و همزباني دانس��ت و گفت: روابط 

تهران و دوشنبه فراتر از روابط عادي دو كشور با يكديگر 
اس��ت و بايد با اتكا به نزديكي هاي فرهنگي و تمدني، 
براي ارتقاي سطح اين روابط گام هاي جدي برداشت.

رييسي توسعه روابط ايران، تاجيكستان و افغانستان 
به عنوان سه كشور فارسي زبان را داراي اهميت فراوان 
عنوان كرد و اظهار داشت: ناامني هاي امروز افغانستان 
كه ريشه در دخالت هاي بيگانگان در اين كشور دارد، 
به نفع هيچ كس نيست و ايران و تاجيكستان بايد براي 
رفع اين نگراني مشترك در عرصه دوجانبه و بين المللي 

همكاري هاي نزديكي تري با يكديگر داشته باشند.
رييس جمهور كش��ورمان در ديدار »ب��در بن حمد 
البوسعيدي« وزير امورخارجه و فرستاده ويژه سلطان 
عمان گفت: مناسبات تهران و مسقط فراتر از مناسبات 
دو همس��ايه و برآمده از پيوندها و اشتراكات تاريخي 
دو ملت اس��ت. رييس جمهور با بيان اينكه مناسبات 
صميمانه ايران و عمان صرفا در سطح روابط دوجانبه 
باقي نمانده و در همفك��ري، همكاري و همگرايي دو 
كشور در عرصه هاي بين المللي و منطقه اي نيز نمود 
داش��ته اس��ت، افزود: هدف جمهوري اسالمي ايران 
توس��عه روابط با عمان در همه عرصه هاي سياس��ي، 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. رييسي احساس 
صميميت بين مردم ايران و عمان نسبت به يكديگر 
را پش��توانه اي براي توسعه و تحكيم روابط دو طرف و 

سرمايه اي بر پيشبرد روابط دوجانبه دانست.
رييس جمهور در ادامه س��خنانش با اش��اره به اينكه 
كشورهاي منطقه توانايي و قدرت كافي را براي تامين 
امنيت منطقه دارند، تصريح كرد: حضور بيگانگان در 

منطقه هيچ ثمره اي جز تهديد امنيت ندارد.
بدر بن حمد البوسعيدي وزير امور خارجه عمان نيز در 
اين ديدار با بيان اينكه حامل صميمانه ترين تبريك ها 
و تهنيت هاي سلطان عمان براي رييس جمهور جديد 
ايران هستم، خاطرنشان كرد: روابط بين ايران و عمان 
به الگويي در روابط ميان كشورهاي منطقه تبديل شده 
است و به اين روابط تاريخي و ريشه دار افتخار مي كنيم.

وزير امور خارجه عمان با اس��تقبال از مواضع رييسي 

درباره تقويت روابط با كش��ورهاي همسايه از جمله 
در سخنراني مراس��م تنفيذ، گفت: اميدواريم هر چه 
س��ريع تر بتوانيم در مس��قط از حضرتعالي استقبال 
كنيم و استمرار سفرهاي مقامات عاليرتبه به تقويت و 
تحكيم هر چه بيشتر روابط دو كشور به ويژه در عرصه 

اقتصادي بيانجامد.
رييسي سه ش��نبه ش��ب در ديدار دبيركل »اتحاديه 
بولي��واري مل��ل امريكاي م��ا« )آلبا( با بي��ان اينكه 
جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي عضو اتحاديه آلبا 
از ارزش هاي مشترك برخوردار هستند، اظهار داشت: 
جمهوري اسالمي ايران مصمم است مناسبات سياسي 
و اقتصادي خود را با كشورهاي عضو اين اتحاديه بيش 
از پيش تقويت كند و اين كار را در راستاي ارزش ها و 

مواضع مشترك دو طرف ارزيابي مي كند.
 رييس��ي بر ضرورت همكاري دوجانبه تصريح كرد و 
اظهار داش��ت: ضروري است با برنامه ريزي و طراحي 
مناسب سطح همكاري ها و هماهنگي هاي خود را در 
عرصه هاي مختلف دو جانبه، منطقه اي و بين المللي، 
افزايش دهيم. رييس جمهور با بيان اينكه كشورهاي 
استكباري و زياده خواه جهان تالش ملت هاي مستقل 
و آزاديخواه را ضدارزش دانسته و در مقابل آن توطئه 
مي كنند، اظهار داش��ت: بي ترديد فعال شدن هر چه 
بيشتر سطح همكاري ايران و كشورهاي امريكاي التين 
مي تواند امريكايي ها و ساير مستكبرين را منفعل كند.

»ساچا س��رخيو لورمتي س��وليز« دبيركل اتحاديه 
آلبا ني��ز در اين ديدار ب��ا ابراز خرس��ندي از اينكه به 
نمايندگي از ۹ كشور عضو اين اتحاديه در تهران حضور 
يافت��ه و با تبريك انتخاب آيت اهلل رييس��ي به عنوان 
رييس جمهوري اس��المي ايران، اظهار داشت: هدف 
اتحاديه »آلبا« اين است كه روابط بين كشورهاي عضو 
آلبا و جمهوري اسالمي ايران را هر چه بيشتر ارتقا دهد.

وي خاطرنشان كرد: ايران و اتحاديه آلبا از مشتركات 
فراوان��ي برخ��وردار بوده و ه��ر دو به دنب��ال دفاع از 
استقالل و حق حاكميت ملت ها و ايستادگي مقابل 

زياده خواهي هاي امريكا هستند.

خبر
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مجموع فروش حراج اوراق 
بدهي به ۷۶.۹ ميليارد تومان رسيد

خزان��ه داري وزارت ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي با صدور 
اطالعيه اي نتاي��ج يازدهمين هفته عرض��ه اوراق بهادار 
دولتي منتهي به سيزدهم مرداد را اعالم كرد كه براساس 
آن مجموع فروش اوراق نقدي و اس��ناد خزانه اسالمي به 
۷۶.۹۸۱ ميليارد تومان رس��يد. خزان��ه داري وزارت امور 
اقتصادي و دارايي طي اطالعيه اي نتيجه يازدهمين هفته 
عرضه اوراق مالي اسالمي منتهي به سيزدهم مرداد ۱۴۰۰ 
را اعالم كرد. حسب تصميمات اتخاذ شده در راستاي تأمين 
مالي بهينه، يازدهمين هفته عرضه اوراق مالي اس��المي 
منتهي به مورخ سيزدهم مرداد ۱۴۰۰برگزار شد، كه طي 
آن ضمن برگزاري حراج و اخذ سفارش هاي خريد اوراق 
از متقاضيان در سامانه هاي بازار بين بانكي كارگزاري بانك 
مركزي و مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران 
مبلغ ۲۳۸ ميليارد تومان اوراق به فروش رس��يد. گفتني 
است، وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تأمين مالي اقتصاد 
كشور با كمترين تبعات تورمي، در سال۱۴۰۰ نسبت به 
انتشار اوراق بهادار دولتي با استفاده از روش هاي مختلف 
از جمله انتشار اسناد خزانه اسالمي و برگزاري يازده هفته 
عرضه اوراق بدهي اقدام كرده كه تا اين تاريخ، در مجموع 
۷۶.۹۸۱ ميليارد تومان ش��امل ۶.۹۸۱ ميليارد تومان به 
صورت عرضه نقدي و ۷۰هزار ميليارد تومان در قالب اسناد 
خزانه اسالمي تأمين مالي انجام شد. بنابراين گزارش، در 
ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي براي تأمين مالي 
اقتصاد كشور با هدف كاهش تبعات تورمي، خزانه داري كل 
كشور در سال جاري نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار 
دولتي با استفاده از روش هاي مختلف از جمله انتشار اسناد 
خزانه اس��المي و برگزاري يازده هفته عرضه اوراق بدهي 
ميان بانك ها، موسسات اعتباري غير بانكي و نهادهاي مالي 
فعال در بازار سرمايه )از قبيل صندوق هاي سرمايه گذاري 
و شركت هاي تأمين مالي( از طريق كارگزاري بانك مركزي 
و سيستم مظنه يابي شركت مديريت فناوري بورس تهران 
اقدام كرد. گزارش ياد شده مي افزايد: حسب تصميمات 
اتخاذ شده در راستاي تأمين مالي بهينه، يازدهمين هفته 
عرضه اوراق بدهي برگزار شد كه پس از اخذ سفارش هاي 
خريد اوراق از متقاضيان يادش��ده در س��امانه هاي بازار 
بين بانكي كارگزاري بانك مركزي و مظنه يابي ش��ركت 
مديريت فن��اوري بورس تهران، در مجم��وع مبلغ ۲۳۸ 
ميليارد تومان اوراق به صورت نقدي به شرح جدول شماره 
)۱( به فروش رس��يد. اين گزارش مي افزايد، با احتس��اب 
مبلغ مندرج در جدول ف��وق، تاكنون در مجموع ۶.۹۸۱ 
ميليارد تومان از طريق انتش��ار اوراق نق��دي، حدود ۷۹ 
درصد از طريق بازار پول و ۲۱ درصد از طريق بازار سرمايه 
تأمين مالي شده است. اين گزارش خاطرنشان مي سازد، 
با انتشار اس��ناد خزانه اس��المي و طي برگزاري ده هفته 
عرضه اوراق بدهي دولت تا تاريخ ششم مردادماه ۱۴۰۰، 
در مجموع معادل ۷۶.۷۲۴ ميليارد تومان شامل ۷۰هزار 
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي و ۷.۷۴۲ ميليارد تومان 
اوراق نقدي تأمين مالي انجام شده بود كه جزييات آن در 
جدول شماره )۲( ارايه مي شود:  گفتني است، وزارت امور 
اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( حسب وظايف 
قانوني و تخصصي خود با اس��تناد به نتايج تحليل جامع 
»روند تحوالت متغيرهاي اقتصادي« و »روند سنجه هاي 
پايداري بدهي هاي دولت در قالب سناريوهاي مختلف« و 
متناسب با برآورد جريان ورودي و خروجي منابع عمومي و 
نيز با درنظر داشتن اولويت سازگاري سياستي با چارچوب 
سياست گذاري پولي هر هفته نسبت به برگزاري حراج اوراق 
بدهي و ارزيابي و پذيرش پيشنهادات خريد اقدام مي كند. 
بديهي است نتيجه رويكرد باال حصول به اطمينان كامل از 
توانمندي دولت در بازپرداخت اصل و فرع تعهدات ناشي 
از انتشار اوراق مالي اسالمي در سررسيد و در ادامه تعيين 
فاكتورهاي كليدي در پذيرش پيشنهادات بوده و خواهد بود

 بيم و اميدهاي 
پيش روي بازار مسكن

 در حال حاضر وام مس��كني كه ارايه مي شود، بين ۱۰ تا 
۲۰درصد قيمت كلي خريد يك واحد در تهران محسوب 
مي شود. اين در حالي است كه در همه دنبا، سيستم بانكي 
بين ۹۰ تا ۹5درصد هزينه خانه را متقبل مي ش��وند. در 
ايران اين معادله برعكس است. مردم بايد ۹۰ درصد پول 
خريد خانه را داشته باشند تا بتوانند از وام مسكن استفاده 
كنند و بتوانند اقدام به خريد مسكن كنند. البته مخاطب 
اين برنامه ريزي ها، اقشار محروم و متوسط جامعه هستند 
كه روياي خريد مس��كن را در سر دارند. اقشار برخوردار 
جامعه نه تنها براي خريد مسكن مشكلي ندارند بلكه با 
استفاده از ظرفيت هايي كه دارند مي توانند به تسهيالت 
هنگفت نيز دسترسي داشته باشند. براي حمايت از اقشار 
محروم براي خانه دار شدن، دولت سيزدهم از يك طرف 
باي��د ظرفيت هايش در حوزه زمين را ب��ه كار بگيرد و از 
سوي ديگر با ايجاد يك نظام تسهيالت دهي پويا و جامع 
به مردم براي بهره مندي از يك مسكن مناسب ياري كند. 
اگر قرار باش��د اولويت هاي دولت آينده در حوزه مسكن 
را به صورت تيتروار معرفي كنيم در گام نخس��ت بايد به 
مساله، نوسازي بافت هاي فرسوده اشاره كنيم. در وهله 
بعدي موضوع اصالح نظام تسهيالت دهي است كه دولت 
جديد بايد زمينه آن را فراه��م كند. موضوع تخصيص 
زمين هاي ارزان يا رايگان در قالب تعاوني هاي ش��فاف و 
مردمي گزاره بعدي اس��ت كه دولت مي تواند از آن براي 
بهبود شاخص هاي مسكن عمومي مردم استفاده كند. 
هر برنامه اي هم در اين زمينه بايد با مورد توجه قرار دادن 
مجموعه نيازها در دس��تور كار قرار بگيرد و نبايد تجربه 
مسكن مهر و انبوه سازي در مناطق بدون امكانات دوباره 
تكرار شود. قبل از آغاز هر پروژه اي براي انبوه سازي بايد 
پيش نيازهاي آموزشي، امنيتي، تفريحي، محيط هاي 
تجاري و خدماتي و... مد نظر قرار بگيرد تا مردم راضي به 
زندگي در اين محيط هاي جديد شوند. بدون توجه به اين 
گزاره هاي ضروري نمي توان چشم انداز روشني از توسعه 
صنعت ساخت و ساز براي اقشار محروم و متوسط جامعه 

را متصور شد.

 ماجراي ماليات 
از خودروهاي لوكس

۳- در مورد خودروهاي خارجي اما دو نكته قابل 
توجه وجود دارد. اول اينكه بخشي از خودروهاي 
خارجي كامال وارداتي هس��تند و بخشي ديگر از 
آنها در داخل كشور مونتاژ مي ش��وند. از اين رو، 
خودروهاي وارداتي با هزينه هاي گزافي همچون 
تعرفه هاي باالي ۸۰ ت��ا ۹۰ درصد و هزينه هاي 
ديگر مواجه هس��تند كه در ص��ورت حذف اين 
هزينه ها، به طور قطع، قيمتي ب��ه اندازه يا حتي 
كمتر از قيم��ت خودروهاي مونت��اژي خارجي 
خواهند داش��ت در حالي ك��ه از كيفيت بهتري 
نس��بت به خودروهاي مونتاژي برخوردارند. در 
مقاب��ل، خودروه��اي مونتاژي داخ��ل كه اغلب 
چيني هستند، بخش قابل توجهي از هزينه هاي 
خودروهاي وارداتي را ندارند و اغلب كمتر از يك 
ميليارد تومان قيمت گذاري مي شوند. بي گمان، 
با اخ��ذ ماليات از خودروه��اي خارجي كه اغلب 
بيش از يك ميليارد تومان قيمت دارند، گروهي 
از متقاضي��ان خودروه��اي خارجي به س��مت 
خودروه��اي خارجي مونت��اژي و نه خودروهاي 
س��اخت داخل و ملي، متمايل خواهند ش��د و به 
جاي گرم ش��دن بازار خودروهاي ساخت وطن، 
بازار خودروهاي مونتاژي داغ خواهد ش��د. نكته 
ديگر اينكه در هيچ كش��وري ع��الوه بر ماليات، 
تعرفه هاي بسيار باال براي واردات خودرو وضع و 
دريافت نمي شود. مدل مورد نظر كارشناسان نيز 
همين است كه دولت، واردات خودرو را با نرخ هاي 
بين الملل��ي آزاد كند ام��ا از خودروهاي وارداتي 
ماليات بگيرد. در اين ش��يوه، هم ش��رايط رقابت 
خودروسازهاي داخلي با همتايان خارجي فراهم 
مي شود. هم ش��هروندان گزينه هاي متنوع تري 
ب��راي انتخاب دارند و ه��م در نهايت، با پرداخت 
ماليات به دولت، مردم در تامين منابع مورد نياز 
براي توليد و توزيع كاالهاي عمومي مش��اركت 
مي كنند. اما در شرايط كنوني، هم مردم بار مالي 
تعرفه هاي باالي واردات را به دوش مي كشند، هم 
بايد ماليات كاالي لوكس را بدهند - در حالي كه 
خودرويي كه سوار مي شوند، الزاما لوكس نيست 
- و ه��م اينكه در صورت ع��دم انتخاب برندهاي 
معتبر، مجبور به انتخاب ميان خودروهاي داخلي 

و خودروهاي چيني خواهند شد! 
۴- بي گم��ان، هيچ فردي مخالف اس��تقرار يك 
نظام مالياتي جامع، علمي و كارشناس��ي نيست. 
نظامي كه به ج��اي مداخله در بازارها و كس��ب 
درآمد از تورم، تالش مي كند، مشوق فعاليت هاي 
اقتصادي سالم و مانع فعاليت هاي غيرسالم باشد. 
در اين حال، اين نظام مالياتي در ش��رايط ثبات 
اقتصادي و رش��د پايدار معنا مي يابد و بدون اين 
ش��رايط، كاركردي جز اختالل بيشتر در بازارها 
و مناس��بات اقتصادي و اجتماعي مردم ندارد. از 
اين رو، از مسووالن كشور انتظار مي رود، به جاي 
وضع قوانين و مق��ررات محدود كننده و مالياتي، 
سياست هاي اقتصادي را به گونه اي اصالح كنند تا 
نتيجه آن رفاه بيشتر مردم باشد نه فشار بيشتر بر 
آنان. اقتصاددانان بارها تشريح كرده اند كه سرنخ 
رشد نقدينگي در دستان دولت و در بودجه هاي 
انبساطي و س��خاوتمندانه دولت ها است. از اين 
رو، كاهش نابرابري و شكاف طبقاتي و ريشه كني 
فقر مطلق از رهگذر تعديل و اصالح سياست هاي 

اقتصادي و تمايل سياستمداران مي گذرد.

تهران؛ شهر بي دفاع
حتي امريكا نيز يك چني��ن آماري را ندارد. اين 
شرم آور است كه پايتخت كشوري با يك چنين 
ظرفيت هاي��ي در حوزه ثروت ه��اي خدادادي و 
نيروي انساني با اين مش��كالت ريشه اي مواجه 
باش��د. تا زماني كه برنامه جامعي براي توس��عه 
وجود نداشته باش��د و تالش موثري براي مقابله 
با فساد در مديريت ش��هري به كار گرفته نشود، 
نمي توان نسبت به بهبود ش��اخص هاي توسعه 
در ش��هر تهران اميدوار بود. پيروز حناحي البته 
تالش هاي زايد الوصفي براي پايان تراكم فروشي 
انج��ام داد تا به اين روند معي��وب پايان دهد، اما 
چون ساز و كار كلي فس��ادزا است، حتي حضور 
يك مدير متخصص نيز گره گش��ا نيست. اين در 
حالي اس��ت ك��ه كارنامه اصولگراي��ان در حوزه 
مديريت ش��هري كارنامه مشخصي است و بعضا 
اعتق��ادي به پايان تراكم فروش��ي هم ندارند. در 
محله اي در تهران با عرض ۸ متر و با طول كمتر 
از ۱۰۰متر، بيش از ۷ برج بزرگ س��اخته ش��ده 
است. در حالي كه چند دهه قبل در همين محله 
خانه هاي وياليي با فضاي سبز مناسب و مشكالت 
كمتر وجود داش��ت. بر اس��اس برخي آمارها در 
تهران بين 5۰۰ هزار تا يك ميليون واحد خالي 
وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه س��اخت اين 
ميزان مس��كن كمكي به بهبود وضعيت مسكن 
در تهران نكرده است. امروز خانواده هاي بسياري 
با مش��كالت مرتبط با گراني مس��كن دست به 
گريبان هستند. برنده ساخت اين تعداد واحد كه 
برآمده از رويكرد تراكم فروشي است، سوداگراني 
هس��تند كه منافع فراواني را از اين مكانيسم به 
جيب مي زنند. اما مردم به عنوان صاحبان واقعي 
اين ش��هر هر روز دامنه وسيعي از گرفتاري ها را 
تجربه مي كنند كه مدام بر حجم آنها نيز افزوده 
مي شود. اما اگر قرار باش��د، براي شهردار جديد 
تهران، اولويت هايي را در نظر بگيريم، مي توانيم 
مواردي چون پايان تراكم فروش��ي، حل مشكل 
ترافيك و بهبود وضعيت حم��ل و نقل عمومي، 
گسترش فضاي س��بز، بهبود فضاي كسب و كار 
ش��هري و ارتقاي سطح بهداشتي شهر در دوران 

كرونا اشاره كنيم.

ورود ده ها هيات خارجي به تهران براي شركت در مراسم تحليف رييس جمهوري

روز شلوغ رييسي قبل از تحليف

بي انضباطي مالي و كاهش قدرت خريد مردم 
به نظر مي رس��د كه همان روند نامناسب سال هاي اخير 
تكرار شده و متاثر از رشد شديد كسري بودجه دولت، پايين 
بودن بهره وري و كارايي در بخش هاي مختلف اقتصاد، رشد 
پايين اقتصاد و سرمايه گذاري و رها شدن بازار بين بانكي و 
بانك هاي تجاري و خصوصي، نه تنها شاهد خلق پول فراوان 
توسط بانك هاي كشور در بازار بين بانكي هستيم و ضريب 
فزاينده به عدد ۷.۳ رسيده است، بلكه رشد بدهي دولت به 
بانك ها و بانك مركزي نيز همچنان ادامه دارد و رش��د ۷۰ 
درصدي بدهي دولت به بانك مركزي و رشد ۴۰ درصدي 
بدهي دولت به بانك ها در يكس��ال اخير و رقم باالي 5۸۷ 
هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي، 
نشان دهنده كارايي پايين س��اختار مالي دولت و بودجه 
عمومي دولت است.  متاثر از كاهش درآمد دولت از محل 
فروش نفت و ماليات ها و رشد باالي كسري بودجه دولت، 
برداشت از منابع بانك مركزي، منابع بانك ها، سپرده هاي 
بانكي جهت خري��د اوراق مالي بدهي دولت جهت تامين 
كس��ري بودجه دولت، افزايش يافته و بيش از ۱۲۰ همت 
از س��پرده هاي مردم را به خري��د اوراق بدهي مالي دولت 
اختصاص داده اند. زيرا با اختصاص ۳ درصد س��پرده هاي 
مردم ك��ه رقم آن حدود ۴ هزار همت اس��ت، حداقل رقم 
خريد اوراق بدهي مالي دولت مع��ادل ۱۲۰ هزار ميليارد 
تومان اس��ت.  بدهي دولت به سيستم بانكي 5۸۷ همت، 

بدهي دول��ت به بانك مركزي ۱۶5 همت، بدهي دولت به 
بانك ها ۴۲۱ همت گزارش ش��ده است، بدهي بانك ها به 
بانك مركزي نيز ۱۱۳ همت، ۲۶۰ همت مطالبات معوق، 
سررسيد گذشته و مش��كوك الوصول، خريد دين و اموال 
معامالت است. به عبارت ديگر، دور و تسلسل كمبود منابع 
بودجه و كس��ري بودجه دولت، موجب رش��د بدهي هاي 
دولت به بانك ها و بانك مركزي و پيمانكاران شده است و 
اين موضوع موجب رشد مطالبات معوق بانك ها، رشد بدهي 
بانك ها به بانك مركزي، اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 

مركزي شده است.  
اما رشد اين شاخص ها به شكل فزاينده اي ادامه داشته و رقم 
وام دهي و تسهيالت دهي بانك ها با رشد ۹۰ تا ۱۰۰ درصدي 
همراه شده است و هر سال بر درخواست واحدهاي اقتصادي 
براي دريافت نقدينگي و وام بيشتر، سرمايه در گردش بيشتر 
اضافه مي شود. بدهي دولت به بانك ها نيز رشد شديد دارد 
و مطالبات معوق بانك ها و بدهي بانك ها به بانك مركزي 
نيز به ش��دت در حال رشد است و همه اين ارقام نقدينگي 
كشور را به بيش از ۳۷۰۰ همت رسانده است.  نتيجه اين 
روند موجب ش��ده كه تورم ۱۰ تا ۱5 درصدي ابتداي دهه 
۱۳۹۰، اكنون به تورم ۴۰ درصدي رسيده و به زودي به 5۰ 
و ۶۰ درصد خواهد رس��يد. در طول يك سال اخير قيمت 
برخي كاالهاي وارداتي سه تا چهار برابر شده و مردم حتي 

قدرت خري��د ميوه و نان و بس��ياري از مايحتاج زندگي را 
ندارند.  از اين رو، دولت و مجلس اصولگرا كه اكنون در يك 
مسير سياسي قرار دارند و امكان مذاكره با قدرت هاي غربي 
براي رفع تحريم ها را يافته اند، بدون حضور اصالح طلبان و 
ميانه روها، اين امكان را دارند كه مسووليت رفع تحريم ها و 
كاهش مشكالت اقتصادي مردم را به عهده بگيرند. زيرا اين 
حجم از مشكالت امروز اقتصاد ايران، با تزريق چند ميليارد 
دالر ارز، كنترل قيمت، همكاري با كشورهاي همسايه، يا 
اقدامات ضربتي قابل حل نيست و بايد با رفع تحريم ها، روابط 
تجاري ايران با جهان ترميم شود. جريان نفت و گاز و كاال به 
حالت عادي بازگردد. هزينه مبادله تحريم و fatf كاهش 
يابد و... كس��اني كه قبال به برجام، اصالح طلبان، مذاكره با 
امريكا و مس��ائل ديگر خرده مي گرفتند و خواستار تغيير 
ساختار سياسي و به حاشيه راندن دولت روحاني و ظريف 
و اصالح طلبان بودند، اكنون در شرايط به حاشيه رفتن آنها 
فرصت دارند كه از نزديك مس��ائل را بررسي و راه حل ارايه 
دهند و مسووليت سياسي روابط خارجي و ارتباط با جهان 

و كاهش تحريم ها را به عهده بگيرند. 
دولت و مجلس اصولگرا اكنون توجه داشته باشند كه بدون 
رفع تحريم ها، نمي توان اين شاخص هاي مالي را حل كرد 
و ت��ورم 5۰ درصدي را تك رقمي ك��رد. مردم منتظر حل 
مشكالت هستند و سال هاست كه با افزايش هزينه هاي 

تحريم و تورم مواجه هستند و ديگر طاقت فشار بيشتر را 
ندارند. بيماري، نااميدي، تورم، بيكاري و مشكالت ديگر روي 
هم جمع شده و نيازمند رسيدگي فوري است.  از سوي ديگر، 
دولت و مجلس مي توانند در صورت نياز و همراهي مردم از 
ظرفيت هاي قانون اساس��ي از جمله مراجعه به راي مردم 
شامل رفراندوم براي موضوعات اساسي مانند طرح صيانت 
از فضاي مجازي، رفع تحريم ها، مذاكره با كشورهاي غربي 
و... اس��تفاده كنند و نسبت به افزايش درآمد، رفع تحريم، 
كاهش تورم و... اقدام نمايند.  زيرا ادامه اين روند و رشد تورم 
اقتصاد ايران را مانند نيجريه، ونزوئال، كره شمالي، سوريه، 
تركيه چند دهه پيش، برزيل و آرژانتين و كشورهاي ديگر 
به ورطه تورم هاي سنگين و حذف چهار صفر و شش صفر 
و... خواهد كشاند و فقر و بيماري، مرگ و مشكالت ديگر را 
موجب خواهد شد.  در شرايطي كه تورم ۴۰ درصدي، آمار 
مرگ باالي ۴۰۰ نفر از مبتاليان كرونا را ش��اهد هستيم و 
بس��ياري از كمبودها و كاهش قدرت خريد و فقر را شاهد 
هستيم، نمي توان همچنان شاهد ادامه اين روند معطل باقي 
ماند و هيچ اقدامي نكرد.  از اين رو، تيم اقتصادي و سياسي 
دولت سيزدهم، بايد بالفاصله رفع تحريم ها و ادامه مذاكرات، 
افزايش فروش نفت و درآمد دولت را در دستور كار قرار دهد و 
با همكاري مسووالن ارشد نظام، مجلس، مجمع تشخيص 

مصلحت نظام، خواسته و اراده مردم را حاكم گردانند.

در جلسه امروز هيات دولت آخرين وضعيت 
كاالهاي اساس�ي و دارو ب�ه رييس جمهوري 

ارايه شد.
حجت االس�ام والمس�لمين س�يد ابراهيم 
رييسي صبح امروز -چهارشنبه- در جلسه 

هيات دولت حضور يافت. 

در جلسه هيات دولت، تأمين كاالهاي اساسي 
و دارو مورد بحث و بررسي قرار گرفت و وزيران 
جهادكش�اورزي و صنعت، مع�دن و تجارت 
گزارش�ي از آخرين وضعيت تامين كاالهاي 

اساسي، دارو و ذخاير كشور ارايه كردند.
در ابتداي اين جلسه، اسحاق جهانگيري ضمن 

تبريك مجدد انتخاب حجت االسام رييسي 
به عنوان رييس جمهوري، گفت: اعضاي دولت 
دوازدهم از هرگونه كمك، مش�اوره و انتقال 

تجربه به دولت جديد دريغ نخواهند كرد.
در اين جلسه ساير اعضاي دولت نيز انتخاب 

حجت االسام رييسي را تبريك گفتند.

در جلسه امروز هيات دولت
دولت

آخرين وضعيت كاالهاي اساسي و دارو به رييس جمهوري ارايه شد

ادامه از صفحه اول
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امكان استعالم چك براساس 
اقالم اطالعاتي فراهم شد

امكان اس��تعالم چك بر اس��اس اقالم اطالعاتي در 
وب سايت اصلي بانك مركزي در دسترس كاربران قرار 
گرفته است و ثبت و تاييد چك از طريق پيامك نيز پس 
از نهايي شدن تست هاي فني به زودي ممكن مي شود.

به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، س��خنگوي 
اجراي قانون جديد چك با اش��اره به س��رويس هاي 
جديدي كه براي تسهيل كاربري چك در سامانه صياد 
و تنوع و توسعه درگاه هاي خدمت رسان در اين زمينه 
از سوي بانك مركزي فراهم شده است، گفت: بانك 
مركزي بزودي حداكثر تنوع ممكن را در دسترسي 
كاربران به سامانه صياد فراهم خواهد كرد.نادعلي زاده با 
اشاره به اينكه بانك مركزي از ابتداي راه اندازي سامانه 
صياد به توسعه درگاه هاي خدمت رسان توجه ويژه 
داشته است، گفت: از ابتدا عالوه بر درگاه هاي نوين 
بانكي شامل اينترنت بانك و همراه بانك و ارايه خدمت 
به ص��ورت حضوري از طريق ش��عب، برنامك هاي 
موبايلي براي خدمت رساني به استفاده كنندگان چك 
فعال شده است. همچنين برنامه ريزي هاي الزم براي 
ارايه خدمت از طريق پيامك و كدهاي دستوري انجام 
ش��ده و با همكاري صورت گرفته با سازمان فناوري 
اطالعات ايران و اخذ سرش��ماره 4040701701 
مقرر است، ثبت نقل و انتقاالت چك در بستر پيامك 

از طريق اين سرشماره انجام پذيرد.

    سرويس هاي ثبت، تاييد، انتقال 
و استعالم  چك سامانه صياد از طريق پيامك 

به زودي ارايه خواهد شد
سخنگوي قانون جديد چك افزود: همه اقدامات فني 
الزم به منظور ارايه خدمت پيامكي انجام و آزمون هاي 
عملكردي آن توسط بانك مركزي در حال انجام است 
و به محض اطمينان از موفقيت و پايداري اين سرويس، 
موفقيت آميز بودن در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.  
نادعلي زاده تأكيد كرد: براي استفاده از سرويس پيامكي 
الزم است استفاده كننده از سيم كارتي كه متعلق به خود 
او است، استفاده كند و عمليات ثبت چك، تاييد چك، 
استعالم يا انتقال چك را به انجام برساند.  معاون اداره 
نظام هاي پرداخت بانك مرك��زي درباره ارايه خدمات 
درخصوص قانون جديد چك از طريق دس��تگاه هاي 
خودپرداز گفت: بانك مركزي مقتضيات فني راه اندازي 
س��رويس ثبت نقل و انتقاالت چك در س��امانه صياد 
از طري��ق خودپردازها را به انجام رس��انده و به منظور 
تنوع بخش��ي به ابزارهاي خدمت رسان، تعميق نفوذ 
خدمات سامانه صياد و ايجاد سهولت بيشتر در استفاده 
از خدمات سامانه صياد، شبكه بانكي را مكلف كرده است 
تا خودپردازهاي خود را به سرويس ثبت، تاييد، انتقال و 
استعالم چك مجهز كنند.  وي با اشاره تصميمات جلسه 
اخير معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي با معاونان 
فناوري اطالعات شبكه بانكي گفت: در اين جلسه تاكيد 
بر لزوم تس��ريع در ارايه خدمات سامانه صياد از طريق 
خودپردازها تأكيد ش��د و اميدواريم باتوجه به ميزان 
آمادگي شبكه بانكي در ارايه خدمت موصوف، در چند 
بانك كه به عنوان بانك منتخب معرفي شده اند به زودي 

اين سرويس را در خودپردازهاي خود ارايه كنند. 

    سرويس استعالم چك براساس
 اقالم اطالعاتي، از امروز در تارنماي اصلي
 بانك مركزي در دسترس عموم قرار دارد

نادعل��ي زاده ادامه داد: س��رويس اس��تعالم چك كه 
به منظ��ور اطمينان خاطر گيرن��دگان چك از ثبت 
سيستمي چك در سامانه صياد از سوي صادركننده 
چك با كاربري ساده و آسان در دستور بانك مركزي قرار 
گرفته بود، از روز چهارشنبه 13 مردادماه سال جاري 
در وب سايت اصلي بانك مركزي، زيرمنوي »نظام هاي 
پرداخت و زيرساخت« و تحت عنوان »استعالم چك 
https: // براساس اقالم اطالعاتي چك« به نش��اني
.22036/www.cbi.ir/EstelamPichak

aspx در دسترس عموم مردم قرار خواهد داشت. 

بدهي  خارجي ايران
 ۴.۳۵ درصد كاهش يافت

ميزان بدهي ه��اي خارجي اي��ران در پايان خرداد 
1400 به ۸ ميليارد و 744 ميليون دالر رس��يد كه 
نسبت به پايان سال ۹۹ معادل 4.3۵ درصد كاهش 
داشته اس��ت. براس��اس آخرين آمار بانك مركزي 
ميزان بدهي خارج��ي ايران در پايان خرداد 1400 
براساس سررس��يد اوليه بدهي ها ۸ ميليارد و 744 
ميليون دالر است كه 6 ميليارد و 733 ميليون دالر 
آن بدهي هاي ميان مدت و بلندمدت و 2 ميليارد و 11 
ميليون دالر از اين ميزان بدهي هاي كوتاه مدت است. 
اين تعه��دات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي 
بالغ بر 7 ميليارد و 6370 ميليون يورو محاسبه شده 
كه ۵ ميليارد و 67۵ ميليون يورو از اين ميزان حجم 
بدهي هاي ميان م��دت و بلندمدت و يك ميليارد و 
6۹۵ ميليون يورو حجم بدهي هاي كوتاه مدت است. 
حجم بدهي هاي خارجي ايران در پايان اسفندماه 
سال ۹۹ معادل ۹ ميليارد و 142 ميليون دالر بوده 
است كه اين آمار حكايت از كاهش حجم بدهي هاي 

خارجي ايران در سه ماهه سال 1400 دارد.

تعطيلي پنجشنبه در تهران
عباس پاشا معاون توسعه و مديريت منابع استاندار تهران 
از تعطيلي ادارات، بانك ها و شركت هاي خصوصي تهران 
به سبب برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري در 
روز پنجشنبه 14 مردادماه خبر داد.  غالمرضا عباس 
پاشا تمهيدات برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري 
را تشريح كرد و افزود: تمام ادارات، نهادهاي عمومي، 
بانك ها، موسس��ات و ش��ركت هاي خصوصي فردا 
پنجشنبه 14 مردادماه 1400جهت سهولت تردد 
و روان س��ازي ترافيك در برگزاري مراسم تحليف 

رياست جمهوري تعطيل است.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
با وجود رش��د باالي نقدينگي، پايه پول��ي، حجم پول و 
س��پرده ها، به دليل باال ب��ودن نرخ ت��ورم 40 درصدي و 
همچنين پايين بودن نرخ سود بانكي و عرضه زياد پول در 
بازار بين بانكي و همچنين رشد باالي خلق پول در بازار پول 
و بازار بين بانكي، ميزان رشد شبه پول و سپرده بلندمدت 
يكساله و بيشتر نه تنها مثبت نبوده بلكه رشد منفي نيز 
داشته است اما جالب اين است كه موجود حساب سپرده 
كوتاه مدت و س��پرده جاري و چك ها رشد باال داشته اند. 
اين نكته نشان مي دهد كه بانك ها نمي توانند روي سپرده 
بلندمدت براي حفظ منابع مالي و پرداخت تس��هيالت 
حس��اب باز كنند و دوره ماندگاري نقدينگ��ي و پول در 
بانك ها بسيار كوتاه است و مردم ترجيح مي دهند كه پول 
خ��ود را به صورت كوتاه مدت، جاري و اس��كناس و چك 
نگهداري كنند تا هر لحظه كه خواس��تند خريد و فروش 
كنند و از منابع خود استفاده كنند. زيرا به دليل تورم باالي 
40 درص��دي، انگيزه اي براي نگهداري پول با نرخ س��ود 
پايين زير 1۸ درصد ندارند.  تركيب س��پرده ها در خرداد 
1400 نشان مي دهد كه بيشترين رشد را سپرده ديداري 
با رقم 6۵4 هزار ميليارد تومان و رشد 47 درصدي در يك 
سال داشته است كه باالترين رشد است. همچنين حساب 
كوتاه مدت 1070 همت بوده كه رشد 41 درصدي داشته 
است. اما با وجود رشد نقدينگي 3۹ درصدي يكسال منتهي 
به خرداد 1400، سپرده يكساله 1067 همت بوده كه رشد 
منفي ۹.۹- درصدي داشته و نشان مي دهد كه نرخ سود 
بانكي قادر به جذب سپرده در بانك ها نبوده و مردم به اثر 
تورم 40 درصدي روي سپرده ها توجه بيشتري داشته اند. 
قرض الحسنه پس انداز نيز متاثر از سياست وام دهي بانك ها 
افزايش داش��ته و 22۹ همت بوده كه رشد 4۸ درصدي 
داشته است. يعني مردم براي اينكه از بانك ها وام بگيرند، 
حساب قرض الحسنه خود را افزايش داده اند تا بانك ها را 
مجاب به پرداخت وام و تسهيالت بانكي كنند.  رييس كل 
بانك مركزي نيز با بيان اينكه حجم كسري بودجه دولت، و 
پرداخت حدود ۵6 هزار ميليارد تومان در قالب تنخواه  گردان 
به دولت علت اصلي رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 
جاري بوده است، تاكيد كرد: بدون رعايت جدي انضباط 
مالي در شرايط كنوني، كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي 
امكان پذير نيست. دكتر كميجاني در نشست دوره اي با 
مديران ارشد شبكه بانكي با اشاره به شرايط خاص اقتصادي 
كشور از سال ۹7 تاكنون ناشي از تحريم ها و كسري بودجه 
دولت تاكيد كرد: رشد نقدينگي، افزايش تورم و رشد نرخ ارز 
را در پي دارد كه بر تصميمات عمده ميان مدت و بلندمدت 
اقتصادي در كشور تاثير مي گذارد. كميجاني با بيان اينكه 
بانك مركزي تمام توان خود را براي كنترل رشد نقدينگي 
در كشور به كار گرفته است، افزود: رشد نقدينگي در دوازده 
ماهه منتهي به پايان خرداد ماه سال جاري 3۹.4 درصد 
بوده است كه نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل ۵.2 واحد 
درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين نقدينگي در پايان 
خرداد ماه 1400 نسبت به پايان سال گذشته 6.6 درصد 
افزايش يافته است كه دليل عمده اين امر استفاده دولت از 
منابع بانك مركزي در چارچوب مصوبات قانوني و در قالب 
تنخواه گردان عمومي به مي��زان ۵6 هزار ميليارد تومان 
اس��ت.رييس كل بانك مركزي ادامه داد: افزايش خالص 
دارايي هاي خارجي بانك مركزي-عمدتاً ناشي از آثار پولي 
خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز غير نرخ نامه اي- نيز 
1.۹ واحد درصد در رشد پايه پولي نقش داشته  است. رييس 
شوراي پول و اعتبار تصريح كرد: بانك مركزي در چارچوب 
عمليات بازار باز و در جهت مديريت نقدينگي و هدايت نرخ 
سود بازار بين بانكي حول نرخ سياستي )هدف(، با توجه به 
افزايش ذخاير مازاد بانك ها و كاهش نرخ سود در بازار بين 
بانكي، از نيمه دوم خردادماه 1400 تاكنون موضع خود را 
بر جذب نقدينگي در اين بازار قرار داده و به اجراي عمليات 
بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس مبادرت كرده است. 
به طوري كه در نتيجه اين اقدام تا حدود زيادي از ش��دت 
رشد نقدينگي كاسته شده و به هدايت نرخ سود در بازار بين 
بانكي به سمت نرخ سياستي )جلوگيري از افت شديد نرخ و 

فاصله آن از نرخ سياستي( كمك شده است. برهمين اساس 
بانك مركزي با اس��تفاده از ابزار توافق بازخريد معكوس 
يك هفته اي، طي سه مرحله حراج از نيمه دوم خردادماه 
1400 تا پايان خردادماه 1400، به طور متوسط هر هفته 
۵2.6 هزار ميليارد ريال جذب كرده است. رييس كل بانك 
مركزي با تاكيد بر اينكه تالش هاي بانك مركزي براي تامين 
ارز كاالهاي اساسي از آغاز سال جاري مانند سال گذشته 
تداوم دارد، افزود: بر اين اساس تا پايان تيرماه 6.3 ميليارد 
دالر به صورت نقدي و اعتباري براي واردات كاالهاي اساسي 
مربوط به وزارتخانه هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت 
و درم��ان تامين ارز صورت گرفته ك��ه از اين ميزان 220 
ميليون دالر صرفاً به منظور واردات واكسن كرونا انجام شده 
است وي ادامه داد: خوشبختانه روزهاي گذشته بيش از 6 
ميليون دوز واكسن كرونا با كمك شبكه بانكي وارد كشور 
شده و تالش ها براي تامين واكسن و خريد محموله هاي 
جديد با قوت ادامه دارد. رييس كل بانك مركزي در ادامه 
همچنين با مرور تسهيالت پرداختي بانك ها به بخش هاي 
مختلف اقتصادي در سه ماه نخس��ت سال جاري گفت: 
طي اين مدت بيش از 4۹7 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
به بخش هاي اقتصادي پرداخت ش��ده كه نسبت به دوره 
مشابه سال قبل رشدي معادل 71.3 درصد داشته است. 
كميجاني با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون 326 
هزار و ۸00 فقره تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
2۸.1 ه��زار ميليارد تومان به متقاضيان پرداخت ش��ده 
است؛ با گاليه از سخت گيري برخي بانك ها در پرداخت 
تسهيالت قرض الحسنه عنوان كرد: بانك ها بايستي ضمن 
اعتبارسنجي و حصول اطمينان از توان و عزم دريافت كننده 
تسهيالت براي بازپرداخت اقساط، با توجه به متن قانون در 
خصوص وثايق عمل كنند.براساس آخرين داده هاي آماري 
حجم نقدينگي در خردادماه به رقم سه هزار و 70۵ هزار و 
400 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به پايان سال گذشته 
6.6 درصد رشد داشت.براساس آن حجم نقدينگي در پايان 
خردادماه 1400 به رقم سه هزار و 70۵ هزار و 400 ميليارد 
تومان رسيد كه در مقايسه با پايان سال گذشته )اسفند ۹۹( 
معادل 6.6 درصد رشد داشته است. ميزان رشد نقدينگي 
در خرداد ۹۹ برابر 7.۵ درصد بود.همچنين، نقدينگي در 
دوازده ماهه منتهي به پايان خرداد ماه 1400 معادل 3۹.4 
درصد رشد كرد كه نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل كه 
34.2 درصد بود ۵.2 واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

البته اين شاخص نسبت به اسفند سال گذشته معادل 6.6 
درصد رشد كرده است. 

      مهم ترين عامل رشد نقدينگي در بهار امسال
عامل اصلي رش��د نقدينگي در پايان خردادماه 1400 
نسبت به پايان سال 13۹۹، رشد ۹.2 درصدي پايه پولي 
بوده و مهم ترين عامل رشد پايه پولي در پايان خردادماه 
1400، خالص مطالب��ات بانك مركزي از بخش دولتي 
است كه با 63.3 هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به پايان 
سال 13۹۹ )در نتيجه استفاده از تنخواه گردان )خزانه 
و سازمان هدفمندسازي يارانه ها( و كاهش سپرده هاي 

دولت نزد بانك مركزي(، س��همي فزاينده معادل 13.۸ 
واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. بررسي اجزاي 
تشكيل دهنده نقدينگي در س��ه ماهه منتهي به پايان 
خردادماه 1400 از سوي بانك مركزي نشان دهنده كاهش 
سهم پول و افزايش سهم ش��به  پول در نقدينگي است؛ 
به طوري كه طي دوره مذكور سهم پول 0.3 واحد درصد 
كاهش يافته و به همين ميزان بر سهم شبه پول افزوده شده 
است. همچنين رشد پول در پايان خردادماه 1400 نسبت 
به پايان سال 13۹۹ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 
ميزان قابل توجهي كاهش يافته است؛ به طوري كه رشد 
پول از 17.۵ درصد در س��ه ماهه ابتدايي سال 13۹۹ به 
۵.1 درصد در سه ماهه ابتدايي سال 1400 رسيده است.

 
      دليل كليدي كاهش ضريب فزاينده 

نقدينگي 
يكي ديگر از عوامل موثر بر رشد پايه پولي در خردادماه سال 
1400، تحوالت خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي 
بوده اس��ت كه با 1.۹ درصد افزايش )مع��ادل ۸7.2 هزار 
ميليارد ريال( نس��بت به پايان سال قبل، سهمي فزاينده 
معادل 1.۹ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. دليل 
اصلي افزايش خال��ص دارايي هاي خارجي بانك مركزي، 
عمدتًا ناشي از آثار پولي خالص تفاوت نرخ خريد و فروش ارز 
غير نرخ نامه اي بوده است.  آنطور كه گزارش بانك مركزي 
از متغيرهاي پولي و بانكي در پايان خرداد سال جاري نشان 
مي دهد، در اين مدت خالص مطالبات بانك مركزي از بخش 
دولتي با ۵3.۵ درصد رشد نس��بت به خرداد سال قبل به 
201 هزار و 600 ميليارد تومان و مطالبات بانك مركزي از 
بانك ها با 0.1 درصد رشد به 113 هزار و 400 ميليارد تومان 
رس��يد. در اين زمينه، بانك مركزي در اطالعيه اي دليل 
اصلي افزايش مطالبات خود از بخش دولتي در دوره مذكور 
را اس��تفاده دولت از وجوه تنخواه گردان )جمعًا به ميزان 
۵۵۵.3 هزار ميليارد ريال( اعالم كرد. در خصوص تحوالت 
مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در 
سال جاري نيز توضيح داد كه با توجه به رقم منابع بودجه 
عمومي سال 1400 )مصوب مجلس شوراي اسالمي، 
معادل 13737.7 هزار ميليارد ريال( سقف اوليه تنخواه 
گردان خزانه به ميزان سه درصد بودجه عمومي )412.1 
هزار ميليارد ريال( تعيين و تا ابتداي ارديبهشت ماه 1400 
تمامي اين مبلغ طي دو قسط در اختيار دولت قرار گرفت.

 
     سقف برداشت دولت از تنخواه 

در طول سه ماهه اول سال جاري، از مجموع تنخواه گردان 
)خزانه و سازمان هدفمندسازي يارانه ها( به ميزان ۵6۹.۵ 
هزار ميليارد ريال، ۵۵۵.3 هزار ميليارد ريال توسط دولت 
مورد استفاده قرار گرفته است كه از اين ميزان 432.1 هزار 
ميليارد ريال )7۸ درصد( در قبل و 123.2 هزار ميليارد ريال 
)22 درصد( در دوره مديريت جديد بانك مركزي اجرايي 
شده است.  از سوي ديگر، جزييات افزايش بدهي بانك ها 
به بانك مركزي نيز بررسي ش��د كه وضعيت دارايي ها و 
بدهي هاي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي حاكي 

از آن اس��ت كه ميزان دارايي هاي خارجي در اين بخش با 
۹1.1 درصد رشد نسبت به پايان خرداد سال قبل همراه 
بوده و به 13۵3 هزار و 100 ميليارد تومان رس��يده است.  
سپرده بانك ها و موسس��ات اعتباري غيربانكي نزد بانك 
مركزي نيز با 34.1 درصد افزايش نس��بت به خرداد سال 
گذش��ته به 420 هزار ميليارد تومان رس��يد. همچنين، 
بدهي بانك ها و موسس��ات اعتب��اري غيربانكي به بانك 
مركزي نيز در پايان خرداد 1400 با 0.1 درصد افزايش به 
113 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است. اما در بخش 
بدهي هاي سيستم بانكي، مواردي همچون نقدينگي، 
وام ها و سپرده هاي بخش دولتي و ... مشاهده مي شود 
كه به طور مشخص، حجم نقدينگي در پايان خردادماه 
امسال نسبت به خردادماه سال گذشته با رشد بيش از 3۹ 
درصدي به رقم 370۵4 هزار ميليارد ريال رسيده است. 
اين ميزان نقدينگي در پايان خردادماه امس��ال شامل 
7261.۹ هزار ميليارد ريال پول و 2۹7۹2.1 هزار ميليارد 
ريال شبه پول است كه به ترتيب نسبت به خردادماه سال 

گذشته، 44.6 و 3۸.2 درصد بيشتر شده است.

      موجودي و گردش اسكناس
و سكه در كشور

طبق آخرين اعالم بانك مركزي، تا پايان خرداد امس��ال، 
معادل 71 هزار و ۵00 ميليارد تومان از انواع اس��كناس و 
سكه ها در اختيار مردم بوده است.تا پايان خردادماه امسال، 
حدود ۸2 هزار و 100 ميليارد تومان اسكناس و مسكوك 
در گردش بوده كه اين رقم در قياس با پايان سال قبل 0.۸ 
درصد رش��د دارد. عالوه براين، طبق آخرين آمار منتشر 
شده از بانك مركزي مجموع اسكناس و مسكوك فعلي 
نسبت به سال 13۹۸ حدود 14 هزار و 600 ميليارد تومان 
افزايش دارد. همچنين از ۸2 هزار و 100 ميليارد اسكناس 
و مسكوك موجود در شبكه بانكي 71 هزار و ۵00 ميليارد 
تومان در دست مردم در گردش است كه اين مبلغ نسبت 
به پايان سال گذشته معادل 2.7 درصد افت داشته است.  
بر اين اس��اس، معادل ۹360 ميليارد تومان از اسكناس و 
سكه هاي موجود در بانك ها قرار دارد كه نسبت به 6760 
ميليارد تومان پايان س��ال قبل ت��ا 2600 ميليارد تومان 
افزايش داشته است. اما موجودي اسكناس و سكه در بانك 
مركزي به 1260 ميليارد تومان مي رس��د كه كاهش 20 
ميلياردي نسبت به اسفند سال قبل دارد و از اين موجودي 
اسكناس و سكه در بانك مركزي، هر زمان كه الزم باشد بنابر 
نياز بازار تزريق خواهد شد. براساس آخرين داده هاي آماري 
سال گذشته ۸1 هزار و ۵00 ميليارد تومان اسكناس و سكه 
در گردش بود كه 73 هزار و ۵00 ميليارد تومان آن دست 
مردم و 6 هزار و 760 ميليارد تومان نزد بانك ها بود.يكي از 
معيارهاي تعيين نقدينگي اندازه گيري عرضه پول است كه 
خود از مجموعه اسكناس و مسكوك در گردش و سپرده ها 
در شبكه هاي بانكي به دست مي آيد.ميزان اسكناس و سكه 
در گردش از سال ۹۵ همواره روند صعودي داشته است و 
در سال ۹۵ برابر ۵3 هزار و ۵10 ميليارد تومان بود. در سال 
۹6 رش��د ۵.2 درصدي داشته است. در سال ۹7 مجموع 
اسكناس و مسكوك در گردش برابر 6۵ هزار و 7۵0 ميليون 
تومان بود كه رشد 16.۸ درصد را نشان مي دهد.براساس 
اين گزارش در سال ۹۸ ميزان اسكناس و سكه در گردش 
براب��ر 71 هزار و 7۵0 ميليارد تومان مي ش��ود و مي توان 
گفت رشد تك رقمي ۹.1 درصدي داشته است.مهم ترين 
رخداد س��ال ۹۹ همه گيري كرونا بود و در اين دوران 
ميزان اسكنان و سكه در گردش جامعه با 13.6 درصد 
رشد برابر ۸1 هزار و ۵00 ميليارد تومان مي شود. بخشي 
از اسكناس در گردش در دست اشخاص، قسمتي نزد 
بانك ها و بقيه نيز نزد بانك مركزي قراردارد. سال گذشته 
73 هزار و ۵00 ميليارد تومان اسكناس و سكه دست 
مردم، 6 هزار و 760 ميليارد تومان نزد بانك ها و يك هزار 
و 240 ميليارد تومان نزديك بانك مركزي قرار داشت.در 
دوره مورد بررسي، اسكناس و سكه نزد افراد 20.2 درصد 
رشد داشت. در مقابل اسكناس و سكه نزد بانك ها و بانك 

مركزي رشد منفي 24.۹ و 23 درصدي داشت.

 كميجاني: كنترل نقدينگي نيازمند رعايت جدي انضباط مالي است

رشد منفي سپرده بلندمدت با وجود رشد 40 درصدي نقد ينگي

درخواست از وزير  بهداشت براي واكسيناسيون صرافان

سكه ۱۱ ميليون ۳۵0 هزار تومان و دالر 2۵700 تومان معامله شد
گروه بانك و بيمه | 

نرخ ارز روز چهارشنبه نيز همچنان با افزايش همراه بود 
و قيمت دالر 2۵ هزار و 700 تومان و هر يورو 30 هزار و 
600 تومان به فروش مي رسد. اونس جهاني نيز 1۸1۵ 
دالر معامله شد و در نتيجه قيمت طال و سكه نيز باال رفت. 
قيمت سكه طرح جديد 11 ميليون 3۵0 هزار تومان 
معامله شد.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )چهارشنبه، 
13 مردادماه( با 2۵2 تومان افزايش در مقايس��ه با روز 
گذشته به 2۵ هزار و 3۵1 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته با 101 تومان افزايش به 
2۹ هزار و 6۹4 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 24 
هزار و ۸4۹ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 2۹ هزار و 106 
تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 24 هزار و 702 توم��ان و نرخ فروش آن 24 هزار 
و ۹26 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 2۹ 
ه��زار و 2۹۸ تومان و نرخ فروش آن نيز 2۹ هزار و ۵6۵ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت 
روز سه شنبه، حواله يورو به قيمت 26 هزار و 470 تومان 
فروخته و حواله دالر به قيم��ت 22 هزار و 317 تومان 
معامله شد.  دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 23 هزار 
توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان 
خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 23 هزار 
توماني در نوسان بود و طي هفته گذشته دوباره در كانال 
24 هزار تومان نوسان داشت و از شنبه گذشته وارد كانال 

2۵ هزار تومان ش��د و در يك هفته گذشته همواره در 
قيمت 2۵ هزار تومان نوسان داشته است. . نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گف��ت: 13 مرداد 1400 به دليل 
افزايش قيمت ارز و انس جهاني شاهد رشد قيمت ها در 
بازار طال و سكه هستيم. محمد كشتي آراي نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر اظهار كرد: انس جهاني به 1۸1۵ 
دالر رسيد و به اين ترتيب قيمت سكه طرح جديد 11 
ميليون 3۵0 هزار تومان، قيمت س��كه طرح قديم 10 
ميليون ۹00 هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون ۸۵0 هزار 
تومان، ربع سكه 3 ميليون 700 هزار تومان و سكه هاي 
گرمي 2 ميليون 300 هزار تومان فروخته شده است.هر 
مثقال طال 4 ميليون 762 هزار تومان و هر گرم طالي 
1۸ عيار 1 ميليون 100 هزار تومان فروخته شده است.

      افزايش ماليم طال در بازار جهاني
قيمت طال در معامالت روز چهارشنبه بازار جهاني تحت 
تاثير افت ارزش دالر امريكا، اندكي باال رفت اما همچنان در 
بازه معامالتي اخيرش مانده است.بهاي هر اونس طال براي 
تحويل فوري با 0.2 درصد افزايش، ب��ه 1۸14 دالر و 27 
سنت رسيد. در بازار معامالت آتي امريكا، هر اونس طال با 0.1 
درصد افزايش، به 1۸16 دالر رسيد..به دنبال تضعيف دالر 
قيمت طال روز چهارشنبه شاهد افزايش بود، اما در حالي كه 
سرمايه گذاران منتظر آمارهاي بازار كار امريكا هستند رشد 
قيمت محدود بود.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 

طال با 0.2 درصد افزايش به 1۸14 دالر و 27 سنت رسيد، 
در حالي كه قيمت فلز زرد در معامالت آتي با 0.1 درصد 
رشد به 1۸16 دالر رسيد. به گفته جفري هالي، تحليلگر 
ارشد بازار در شركت OANDA، طال مانند بازارهاي ارز 
منتظر انتشار آمار اشتغال ماهانه امريكاست. حركت قيمت 
طال تحكيمي اما از نظر ساختاري مثبت بوده است و تصور 
مي كنم به رشد بيشتر در روزهاي آينده اشاره دارد. همگرا 
شدن ميانگين قيمت 100 روزه و قيمت 200 روزه نشان 
مي دهد كه طال قيمت جديدي را خواهد شكست و تصور 
مي كنم آمار اشتغال روز جمعه عامل تعيين كننده باشد.

 ADP گزارش اشتغال ملي كه روز جاري از سوي موسسه
منتشر خواهد شد، به انتظارات در خصوص آمار اشتغال 
بخش غيركشاورزي امريكا شكل خواهد بخشيد. ميشل 
بومان، از مقامات بانك مركزي امريكا روز س��ه شنبه 
گفت: بازار كار اندكي زمان مي برد تا از تبعات همه گيري 
ويروس كرونا بهبود پيدا كند و كارهاي بيشتري الزم 
است انجام شود تا اقتصاد به بهبودي كامل بازگردد. 
ماري دالي، رييس بانك فدرال رزرو سانفرانسيسكو 
نظرات مشابهي را ابراز كرد. دالر در برابر ساير ارزهاي 
رقيب در پايين ترين ركورد اخيرش قرار دارد.بر اساس 
گزارش رويترز، اظهارات هفته گذش��ته جروم پاول، 
رييس بانك مركزي امريكا درباره عدم افزايش نرخ هاي 
بهره به اي��ن زودي، باعث صعود بيش از يك درصدي 
طال و نزول دالر به پايين ترين ركورد يك ماهه شده بود.

      درخواست از وزير  بهداشت 
براي واكسيناسيون صرافان

رييس سابق كانون صرافان ايران از وزير بهداشت درخواست 
كرد با توجه به خدمت رساني صرافي هاي سراسر  كشور  پا به 
پاي سيستم بانكي كشور كه در خط مقدم خدمات مالي 
و مقابله با تحريم قرار دارند، اي��ن صنف در اولويت تزريق 
واكسن قرار گيرد. كامران سلطاني زاده رييس سابق كانون 
صرافان ايران ضمن تشكر ويژه از سرعت بخشيدن به طرح 
واكسيناسيون توسط وزارت بهداشت كه در اين ايام سخت 
كادر بهداشت و درمان كشور ايثار گرانه و فداكارانه تالش 
فراگيري دارند، از وزير بهداشت درخواست كرد با توجه به 
خدمت رساني صرافي هاي سراسر  كشور  پا به پاي سيستم 
بانكي كشور كه در خط مقدم خدمات مالي و مقابله با تحريم 
قرار دارند، اين صنف در اولويت تزريق واكس��ن قرار گيرد.
با توجه به تعداد محدود صرافي هاي سراس��ر كش��ور كه 
حدود 700 صرافي اس��ت و با توجه به عنايت ويژه وزارت 
بهداشت درخصوص واكسيناسيون كارمندان بانك، اين 
واكسيناسيون مي تواند به ادامه چرخه خدمت رساني شبكه 
ارزي و مالي صرافان در اقصي نقاط كش��ور كمك بسزايي 
داشته باشد. صرافان سراسر كشور در دوران تحريم با دور 
زدن تحريم هاي نا برابر و  ناجوانمردانه جامعه  جهاني عليه 
كشور عزيزمان، در كنار بخش هاي مختلف كشور با تمام 
توان با دور زدن تحريم ها نگذاشتند لحظه اي واردات كاال ها 
و حتي داروها و  بسياري  از  تبادالت مالي به مشكل برخورد.

ناترازي مالي بانك هاي تجاري و 
خصوصي مانع بزرگ كاهش تورم

دول��ت در كوتاه مدت بايد 
بر كم كردن ناترازي هاي 
مالي برجسته اي كه حجم 
پول و نقدينگي را افزايش 
مي دهد، متمركز باش��د و 
به اقداماتي ك��ه منجر به 
كاهش نرخ تورم مي شود، 
توجه داش��ته باشد. تورم 
در اصل ي��ك پديده پولي 
اس��ت، بنابراين الزم اس��ت كه دولت تناسب بين 
رشد حجم پول با رشد اقتصادي را برقرار كند. البته 
گفتن اين مطلب آس��ان اما عمل ك��ردن به آن، در 
اقتصادي كه ساختارهاي آن بيش از ۵0 سال است 
به ش��كل ديگري قوام يافته، سخت است. ناترازي 
مالي بانك هاي تجاري و به ط��ور خاص بانك هاي 
خصوصي از مهم ترين ناترازي هاست و توجه دولت 
در كوتاه مدت بايد بر ك��م كردن ناترازي هاي مالي 
برجس��ته اي كه حجم پول و نقدينگ��ي را افزايش 
مي دهد، متمركز باشد. دولت همچنين بايد سعي 
كند ناترازي مالي خود را نيز با توجه به ظرفيت قانون 
ماليات ها به حداقل ممكن برساند. اين اقتصاددان 
گفت: بنابراين در كوتاه مدت، هدف گيري ناترازي 
مالي اصلي باعث كم ش��دن نرخ رش��د حجم پول 
مي شود و اين خود مي تواند به كاهش نرخ تورم در 
يك محدوده 10 تا 1۵ درصد منجر شود، به طوري 
كه نرخ تورم ساالنه در محدوده 2۵ تا 3۵ درصد قرار 
گيرد.  كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ماهيانه به چند 
عامل بستگي دارد كه يكي از آنها مهار هزينه تمام 
شده توليد اس��ت و مهم ترين فاكتور تعيين كننده 
براي هزينه تمام شده توليد يك كاال، نرخ ارز است. از 
اين رو، ثبات نرخ ارز به كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه 
منجر مي شود و در صورتي كه نرخ ارز كاهش پيدا 
كند، اين كاهش در نرخ تورم هم احساس خواهد شد. 
دومين عامل مديريت تقاضا در بازار كاال و خدمات 
است كه مهم ترين متغير در اين باره نرخ رشد حجم 
پول است؛ يعني چنانچه حجم پول به عنوان بخش 
نقدينگي تورم زا كاهش يابد، انتظارات قيمتي در بازار 

كاال و خدمات از طرف تقاضا نيز مهار خواهد شد.

محمد واعظ برزاني
اقتصاددان

امكان ايجاد رمزارز منطقه اي
با توجه به تحوالت گسترده 
ارزه��اي ديجيتال، امكان 
ايجاد رم��زارز منطقه اي 
ب��راي انج��ام مب��ادالت 
تجاري با كشورهاي دوست 
وج��ود دارد و امكان ايجاد 
ارز ديجيتال ب��راي انجام 
بخشي از مراودات تجاري 
با كش��ورها، فراهم است 
و بايد بررس��ي ش��ود كه چه نوع ارزي و با چه نامي 
بايد انتخاب و اعالم شود.  امكان ايجاد ريال يا تومان 
ديجيتال براي استفاده در مبادالت با كشورها وجود 
ندارد و اساسا چنين بحثي منطقي نيست. ريال پول 
بانك مركزي جمهوري اس��المي ايران به حساب 
مي آيد، كما اينكه يوان هم مورد قبول بانك مركزي 
چين اس��ت. بنابراين در صورتي كه مبادالت بين 
بانك هاي مركزي مانند قراردادهاي پولي دوجانبه 
برقرار شود در نتيجه آن دو كشور با يكديگر توافق 
مي كنند كه هر يك ميزاني از ارز طرف مقابل را براي 
تسويه حساب كار تجاري خود نگه  دارند كه در اين 
حالت موضوع settlement )توافق( بين دو بانك 
مركزي ُپراهميت مي شود و بالكچين براي اين كار 
رفع مغايرت و تس��ويه حساب كاربرد خيلي جدي 
دارد و در تم��ام دنيا تقريبا بهترين اب��زار و فناوري 
براي settlement، بالكچين اس��ت. بورس هم 
 settlement همين وضعي��ت را دارد، بر ف��رض
س��هام يا در بانك ها زماني ك��ه دو بانك با يكديگر 
معامالتي انجام مي دهند، يكي از بهترين كاربردهاي 
بالكچين، settlement اس��ت. در همين حالت 
هم settlement زماني مي تواند با بالكچين انجام 
ش��ود كه دو طرف رمز ارز خود را داشته باشند. در 
اين شرايط خيلي شفاف و راحت  براي هر دو بانك 
مركزي كارها قابل پيگيري ت��ر خواهد بود. در يك 
بالكچين مش��ترك بين دو طرف )بر فرض ايران و 
چين(، يك طرف يوان و طرف ديگر هم ارز ريال تحت 
اختيار دارد، مبادله پولي دوجانبه هم به اين شكل 
صورت مي گيرد كه انگار هر طرف داراي يك كيسه 
پول اس��ت كه آن را براي پس از دستيابي به توافق 
در ميان گذاشته است، اما همانطور كه اشاره كردم 
پذيرفتن ريال ديجيتال منطقي و درس��ت نيست 
زيرا هر كشوري ارز خود را مي پذيرد.  رييس جمهور 
سابق در كنفرانسي پيشنهاد رمزارز منطقه اي براي 
مبادالت بين كشورهاي دوست را مطرح كرده بود 
كه براس��اس آن بايد رمز ارزي وجود داشته باشد تا 
چند بانك مركزي بر سر آن به توافق برسند كه اسم 
آن ديگر ريال نخواهد بود. پيشنهاد فوق ممكن است 
در صورت عملياتي ش��دن جوابگوي نياز به وجود 
آمده هم باشد، اما مشكل در اين بخش قرار دارد كه 
آيا اراده اي براي انجام اي��ن كار وجود دارد؟ به نظر 
مي رسد مشكل در اين زمينه همين عدم اراده است 
و در واقع تنها س��خنان قشنگ مطرح مي شود زيرا 
در غير اين صورت با كمك فعاالن حوزه فوق امكان 
عملي ساختن كارهاي زيادي وجود دارد. رويكردها 
بايد نس��بت به فناوري هاي نوين مال��ي و نوآوري، 
بالكچين و رمز ارز و فعاالن در اين زمينه اصالح شود. 
به اين معنا كه دس��ت از رفتار سلبي و برخوردهاي 
چكشي كه آخرين آن هم حدود يك ماه پيش براي 

فيلترينگ حدود 14 استارتاپ بود، برداشته شود.

مصطفي نقي پور
كارشناس ارز ديجيتال



گروه بازار سرمايه| 
طي روزهاي اخير ج��دول گزيده آماره��اي اقتصادي 
فصل بهار سال جاري از سوي بانك مركزي منتشر شد. 
بررس��ي اين آمارها در بخش بازار سرمايه نشان از بهبود 
عملكرد بورس و فرابورس در سومين ماه سال نسبت به 
ارديبهش��ت ماه دارد. با اين حال اما تمامي شاخص هاي 
بورسي در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته و همچنين پايان س��ال 1399، عقبگرد 
داشته اند. اين در حالي است كه فرابورس توانسته است در 
همين مدت روند بهتري را طي و نسبت به بهار سال گذشته 
پيشروي كند. بررس��ي عملكرد بازار سرمايه همچنين 
نشان مي دهد ارزش صندوق هاي قابل معامله، اندازه بازار 
و ميزان تأمين مالي از بازار سرمايه نيز طي سه ماهه نخست 

امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد داشته اند.

      بررسي عملكرد بورس
طبق جدول آماري منتشرشده توس��ط بانك مركزي، 
شاخص كل بورس در پايان خردادماه سال جاري 1۰/۶ 
درصد نسبت به پايان سال 1399 افت داشته است. اين در 
حالي است كه اين شاخص در پايان سه ماهه نخست امسال 
نيز معادل هشت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
كاهش ثبت كرده است. اما از سوي ديگر شاخص كل در 
پايان خردادماه توانسته است نسبت به پايان ارديبهشت ماه 
1/۲ درصد رشد ثبت كند كه نشانگر آغاز روند صعودي 
بورس در ماه سوم س��ال است. روندي كه در تيرماه نيز با 
افت و خيزهايي ادامه داشت و اكنون در پايان دهه نخست 
مردادماه، شاخص كل را در ارتفاع يك ميليون و 3۷۵ هزار 
و ۶1۲ واحد قرار داده است. در همين حال بررسي شاخص 
هم وزن نيز در پايان خردادماه، 1۵/9 درصد نسبت به پايان 
سال 1399 و 9/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
عقب گرد نشان مي دهد. اين شاخص در پايان سومين ماه 
سال جاري نسبت به ماه گذشته هم ۶/۸ درصد افت كرده 
است. از سوي ديگر آمارها نشان مي دهند در حالي ارزش 
بازار سهام بورسي در پايان خردادماه نسبت به پايان سال 
99، 1۰/۷ درصد كاهش ثبت كرده است كه اين شاخص 
در پايان سومين ماه سال نسبت به بهار سال گذشته نيز 
دو درصد افت داشته اس��ت. در مقابل، ارزش بازار سهام 
بورسي در س��ومين ماه سال توانس��ته است يك درصد 
نسبت به ارديبهشت ماه پيش��روي كند. در همين حال 
ارزش بازار بدهي ب��ورس نيز در پايان خردادماه عملكرد 
مثبتي ثبت كرده و نس��بت به پايان سال 99 با رشد 1/9 
درصدي روبرو بوده است. اين شاخص همچنين در پايان 
سه ماهه سوم امسال نس��بت به بهار سال گذشته 99/3 
درصد افزايش داشته است. اما اين نكته نيز حائز اهميت 
است كه ارزش بازار بدهي در پايان خردادماه نسبت به ماه 
قبل از آن 3/9 درصد عقب نشسته است. گفتني است در 
جدول منتشرشده از سوي بانك مركزي درصد تغييرات 
ارزش و حجم معامالت در پايان خردادماه نسبت به پايان 
سال 99 ذكر نشده است اما بررسي ارقام اين دو شاخص 
نشان مي دهد ارزش معامالت از ۲۴۴9۲/۲ هزار ميليارد 
ريال در پايان س��ال 99 به 1۸۶۲/9 هزار ميليارد ريال در 
پايان سه ماهه نخست امسال رسيده است. در همين حال 
ارزش معامالت در پايان سه ماهه نخست امسال نسبت 
به بهار سال گذشته ۶3/1 درصد افت را ثبت كرده است. 
همچنين اين شاخص در پايان خردادماه ۶۴ درصد نسبت 
به ارديبهشت ماه رشد نشان مي دهد. گفتني است حجم 
معامالت بازار نيز در پايان سال 99 معادل ۲۲۲9/9 ميليارد 
سهم بوده است كه اين رقم در پايان سه ماهه نخست امسال 
به 3۰۵/3 ميليارد سهم كاهش يافته است. بدين ترتيب 

حجم معامالت نيز در پايان بهار امس��ال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 3۷/۵ درصد كاهش داشته است. اين 
شاخص نيز توانسته اس��ت در پايان خردادماه نسبت به 

ارديبهشت ماه معادل ۷3/۸ درصد رشد ثبت كند.

     بررسي عملكرد فرابورس
اما در فرابورس عملكرد بازار سرمايه متفاوت بوده است. در 
اين بازار اگرچه شاخص كل در پايان خردادماه نسبت به 
پايان سال 99 معادل 3/۷ درصد و نسبت به ماه قبل برابر با 
۲/۷ درصد كاهش داشته است اما در مقابل، توانسته است 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ۲۲/1 درصد رشد را 
ثبت كند. گفتني است اين شاخص طي بيش از يك ماه 
گذشته نيز روند رو به رش��دي را طي كرده و از سطح 1۷ 
هزار و 319 واحدي در پايان خردادماه به ارتفاع 19 هزار 
و 913 واحد در روز گذشته رسيده است. در همين حال 
شاخص صكوك نيز در پايان خردادماه نسبت به پايان سال 
99 معادل ۵/۲ درصد و در پايان سه ماهه نخست نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، 19/۵ درصد رشد كرده است. اين 
شاخص در پايان خردادماه نسبت به ارديبهشت ماه نيز با 
رشد 1/9 درصدي روبرو بوده است. بررسي ها نشان مي دهد 

ارزش بازار سهام فرابورس در پايان خردادماه 1۵1۸۵/۵ 
هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به پايان سال 99 
معادل ۷/۷ درصد و نسبت به ماه دوم سال 3/3 درصد افت 
داشته اس��ت اما بااين حال شاخص صكوك فرابورس در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 1۴/۶ درصد رشد ثبت 
كرده است. ارزش بازار بدهي فرابورس نيز در پايان سه ماهه 
نخست امسال ۲۶۴9/۶ هزار ميليارد ريال بوده است كه 
اين رقم نشان از رشد ۰/3 درصدي نسبت به ارديبهشت ماه 
و 11/۵ درصدي نسبت به پايان سال 99 و افزايش 99/۴ 

درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

    تأمين مالي از بازار سرمايه
الزم به ذكر است بر اساس گزارش هاي پيشين ميزان 
تأمين مالي از بازار سرمايه در پايان خردادماه به ۷9۶/3 
هزار ميليارد ريال رسيده است كه نسبت به فصل مشابه 
سال قبل، 1۰3/۵ درصد رشد نشان مي دهد. اين رقم 
اما در پايان سال 99 معادل ۴۴۷1/۷ هزار ميليارد ريال 
بوده است. همچنين ارزش صندوق هاي قابل معامله 
بازار سرمايه در پايان سه ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ۵۰/۴ درصد رشد داشته است. اين 

صندوق ها با دستيابي به ارزش ۷99/1 هزار ميليارد ريال 
در پايان سه ماهه نخست امسال توانسته اند نسبت به 
پايان سال 99 معادل ۰/۸ درصد رشد را ثبت كنند. اما در 
اين ميان اندازه بازار اوراق بهادار صرف نظر از صندوق هاي 
سرمايه گذاري مشترك، در پايان سه ماهه نخست سال 
جاري نسبت به پايان سال گذشته 9/1 درصد عقبگرد 
داشته اس��ت. بااين حال اين رقم در مقايسه با سه ماهه 
نخست سال گذشته ۲۲3 درصد رشد نشان مي دهد. از 
سوي ديگر دولت توانسته است در پايان سه ماهه نخست 
۲۲۷/۵ هزار ميليارد ريال اوراق را از طريق بازار سرمايه به 
فروش برساند كه اين رقم در قياس با مدت مشابه سال 
گذشته ۲۶/۷ درصد رشد نشان مي دهد. از اين ميزان 
1۰۰ هزار ميليارد ريال از اوراق دولتي در فروردين ماه و 
1۲۷/۵ هزار ميليارد ريال آن در خردادماه فروخته شده 
است. بدين ترتيب دولت نتوانسته است در ارديبهشت ماه 
از محل عرضه اوراق در بازار سرمايه درآمدي كسب كند. 
در اين ميان همچنين فروش اسناد خزانه اسالمي در 
پايان سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 1۸۵/۷ درصد افزايش داشته است اما اوراق مرابحه 
دولت در همين مدت ۷۴/9 درصد كاهش نشان مي دهد.
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درباره كتاب 
بازي معامله گري با شناخت  

درون همه ما احساس��اتي وجود دارند كه گاهي 
غليان كرده، بر زندگي مان اثر گذاش��ته و ما را به 
مكان يا زمان ديگري پرتاب مي كنند. گاهي اين 
احساسات چنان ناخوش��ايند هستند كه مانند 
غل و زنجير دروم��ان مي پيچند و اجازه هرگونه 
فعالت مثب��ت را از ما مي گيرند. حاال فرض كنيد 
معامله گر هم باشيد و موقع انجام معامله، گرفتار 
اين احساسات ناخوش��ايند شوي، هر هيجان يا 
احساس��ي مي تواند از خاطرات بيرون بيايد و در 

معامله گري خلل ايجاد كند.
كتاب »بازي معامله گري با ش��ناخت خويشتن 
بازي رو به نف��ع خود تغيير بده« نوش��ته زينب 
آذريان توسط انتش��ارات چالش در 1۲9صفحه 
منتشرش��ده است. هر معامله گري به عنوان يك 
انسان همواره با مشكالت، احساسات ناخوشايند 
و اف��كار منفي بس��يار زيادي دس��ت وپنجه نرم 
مي كند. بين تمام احساس��ات ناخوشايند، ترس 
و طمع دو احساسي هستند كه بيشتر از بقيه در 
معامله گري خلل ايجاد مي كنند؛ البته اگر ترس 
و طمعي در كار نباشد بازاري هم شكل نمي گيرد، 
قيمت ها ب��ه دليل طمع باال مي رون��د و به دليل 
ترس ريزش مي كنند. در اين كتاب كه به ترس و 
طمع غيرطبيعي مي پردازد با درمانگري همراه 
مي شويد كه هدفش كمك به معامله گران است تا 
تصميمات بهتر بگيرند و بر موانع رواني موفقيت 

چيره شوند.

عرضه بيش از ۶۰۰ هزار تن 
سيمان در بورس كاال

ش��نبه هفت��ه آين��ده ش��اهد عرضه گس��ترده 
شركت هاي سيماني در تاالر محصوالت صنعتي 
و معدني ب��ورس كاال خواهيم ب��ود به طوري كه 
تاكنون ۲۲ شركت سيمان براي عرضه هاي شنبه 
اعالم آمادگ��ي كرده اند. اكنون عرضه ۶1۶ هزار 
و ۵۰۰ تن تأييدش��ده و به نظر مي رس��د به اين 
حجم افزوده خواهد ش��د. بر پايه اين گزارش، از 
نخستين عرضه سيمان در بورس كاال كه به تاريخ 
9 خردادماه برمي گردد درمجموع سه ميليون و 
3۲۸ هزار و ۴3۰ تن س��يمان توسط 3۷ شركت 
سيماني عرضه ش��د كه پس از ثبت تقاضاي سه 
ميليون و ۵1 هزار و ۶۵۰ تني، ۲ ميليون و ۴1۵ 

هزار و ۴۵۰ تن آن معامله شد.
همچنين پس از عرضه بي��ش از ۷3۰ هزار تني 
سيمان در هفته گذش��ته، بازار با آرامش نسبي 
مواجه ش��ده و قيمت ها در بازار نيز در سراشيبي 
ق��رار گرفت. ب��ا پذيرش هاي اي��ن هفته كميته 
عرضه بورس كاال، شمار ش��ركت هاي سيماني 
پذيرفته شده در بورس كاال به ۵۴ شركت رسيده 
و اين گوياي عرضه هاي وسيع تر سيماني در روزها 
و هفته ه��اي آينده اس��ت. همچنين پيش ازاين 
روزه��اي چهارش��نبه زمان عرضه س��يمان در 
بورس كاال بود كه امروز اين كاال در بازار سرمايه 

عرضه نشد.

عملكرد نسبتا مطلوب 
بورس هاي جهاني

ديويد اسپيكا، كارشناس ارش��د سرمايه گذاري 
در موسسه گايد اس��تون كپيتال گفت: به صورت 
كلي، تمايل معامله گران به فروش س��هام خود با 
بهبود چشم انداز اقتصادي خيلي كمتر از قبل شده 
است. بااين حال ريسك هاي زيادي وجود دارد كه 
مي تواند روند را به طور كامل معكوس كند: گونه 
دلت��ا ويروس كرونا نيز با توجه به قدرت س��رايت 
بااليش به يك نگراني مهم تبديل ش��ده است. ما 
نگراني هاي تورمي و احتمال افزايش تنش ها بين 

چين و آمريكا را نيز كماكان داريم.
در وال استريت همه شاخص ها صعودي بودند؛ تا 
جايي كه هر س��ه شاخص اصلي بورسي در سطح 
باالتري از روز قبل خود بس��ته ش��دند. شاخص 
»داوجون��ز ايدانس��تريال اوريج« ب��ا ۰.۸ درصد 
افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح 3۵ هزار و 
11۷.3۲ واحد بس��ته شد. ش��اخص »اس اند پي 
۵۰۰« با ۰.۷3 درصد صعود تا س��طح ۴۴19.۰3 
واحدي باال رفت و ديگر شاخص مهم بورسي آمريكا 
يعني »نزدك كامپوزيت« با ۰.۵۵ درصد جهش 

در سطح 1۴ هزار و ۷۶1.3۰ واحدي بسته شد.
در معام��الت بازارهاي بورس در اروپا، ش��اخص 
»فوتس��ي 1۰۰« ب��ورس لندن ب��ا ۰.3۴ درصد 
افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح ۷1۰۵.۷۲ 
واحد بسته ش��د. ش��اخص »دكس 3۰« بورس 
فرانكفورت در آلمان ب��ا كاهش ۰.۰9 درصدي و 
ايس��تادن در س��طح 1۵ هزار و ۵۵۵.۰۸ واحدي 
ب��ه كار خود خاتم��ه داد و ش��اخص »كك ۴۰« 
ب��ورس پاريس ب��ا پيش��روي ۰.۷۲ درصدي در 
س��طح ۶۷۲3.۸1 واحد بس��ته ش��د. در مادريد 
شاخص »ايبكس 3۵« ۰.1۶ درصد باال رفت و به 
۸۷۷۲.۸۰ واحد رس��يد. در معامالت بورس هاي 
آسيا، ش��اخص ها عملكرد بدي داشتند؛ تا جايي 
كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن 
با ريزش ۰.۵ درصدي تا سطح ۲۷ هزار و ۶۴1.۸3 
واحدي پايين رفت. ش��اخص »هانگ س��نگ« 
بورس هنگ كن��گ ۰.1۶ درصد پايين رفت و در 
س��طح ۲۶ هزار و 19۴.۸۲ واحد بس��ته شد. در 
چين شاخص »ش��انگهاي كامپوزيت« افزايش 
۰.۰1 درصدي را تجربه كرد و در سطح ۴93۴.۴۶ 
واحد بسته شد. در استراليا شاخص »اس اند پي 
اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني با ۰.۲3 درصد 
كاهش و ايستادن در سطح ۷۴۷۴.۴۸ واحدي به 
كار خود خاتمه داد.  در بين ديگر ش��اخص هاي 
مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن نزولي بود.

دستورالعملي براي احياي 
صنايع و پروژه هاي اقتصادي

سنا| حجت اسماعيل زاده، معاون پذيرش شركت 
فرابورس ايران با اشاره به »دستورالعمل نحوه صدور 
مجوز عرضه عمومي شركت پروژه در شرف تأسيس« 
گفت: اين دستورالعمل باهدف فراهم آوردن امكان 
مشاركت عمومي در پروژه هاي اقتصادي تدوين شده 
است كه ضمن ايجاد بستر تأمين مالي براي پروژه ها، 
فضاي كسب بازده و سرمايه گذاري براي مردم را نيز 
ش��كل مي دهد. به گفته حجت اسماعيل زاده، اين 
دس��تورالعمل شامل ش��ركت پروژه هايي مي شود 
كه به شكل سهامي عام تشكيل مي شوند و حداقل 
س��رمايه آن بايد ۵ هزار ميليارد ريال باشد. از مبلغ 
س��رمايه يادش��ده حداقل نصف س��رمايه مذكور 
توسط موسس��ين تعهد و تأديه مي ش��ود. او هدف 
اين دس��تورالعمل را مدنظر قرارداد و خاطرنش��ان 
كرد: هدف اين است مبالغ تأمين شده در مشاركت 
عمومي صرفًا جهت پيش��رفت پروژه هزينه شود و 
در اين خصوص منطبق بر م��اده 1۲، نظارت هايي 
ازجمله نظارت مالي و نظارت فني تعيين شده است. 
معاون پذيرش شركت فرابورس ايران ادامه داد: اين 
دستورالعمل به توس��عه بازار اوليه به معناي واقعي 
كمك مي كند، زيرا در همان ابتداي تأس��يس و به 
روش پذيره نويسي امكان مشاركت و سرمايه گذاري 
را فراهم مي كند. از سويي ديگر، بسياري از پروژه ها 
در كش��ور به دليل مباحث تأمي��ن مالي عماًل راكد 
مانده و باوجود منابع زيادي كه صرف آنها شده است، 
اين پروژه ها به بن بست رسيده اند. اين دستورالعمل 
كمك مي كند تا سرمايه هاي خرد و حتي كالن در 
پروژه هاي اقتصادي به ش��يوه موثر و كارايي به كار 
گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، براي 
خود س��رمايه گذاران نيز بازده مناسبي ايجاد  كند. 
او با تأكيد بر نقش نه��اد ناظر، تصريح كرد: طبيعي 
است هرجا بحث جذب س��رمايه عمومي و مردمي 
وج��ود دارد، نهادهاي متولي نظارت و قانون گذاري 
مس��ووليت دارند تا مالحظاتي باهدف حفاظت از 
سرمايه مردم و سرمايه گذاران را مدنظر قرار دهند. 
در سطور مختلف »دستورالعمل نحوه صدور مجوز 
عرضه عمومي ش��ركت پروژه در شرف تأسيس«، 
اين مالحظات و نظارت ها مدنظر قرارگرفته است. 
ضرورت حضور ناظر فني، تعهد عدم انتقال س��هام 
موسس��ين تا زمان بهره برداري، توثيق بخش��ي از 
سهام موسسين، ضرورت تعهد خريد با حداقل نرخ 
بازده سود بانكي ازجمله اين مالحظات و نظارت ها 
هست. اس��ماعيل زاده آورده نقدي و غير نقدي در 
اين دستورالعمل را مدنظر قرارداد و اذعان داشت: 
ماده 3 دستورالعمل مزبور، آورده موسسين را از نوع 
نقدي و نيز غير نقدي تعيين كرده است. آورده غير 
نقدي بايد صرفًا ش��امل پروژه يا پروژه هاي انتقالي 
در زنجيره توليد و اجزا و متعلقات آن در راس��تاي 
موضوع اصلي فعاليت شركت تأسيسي باشد. به بياني 
ديگر، آورده غير نقدي در صورتي قابل قبول است كه 
در زنجيره ارزش فعاليت اصلي شركت پروژه كاربرد 
داشته باش��د. آورده هاي غير نقدي بايد بر اساس 
نظرات كارشناسان رس��مي و مالحظات سازمان 
بورس، ارزش��يابي ش��وند. همچنين دارايي هاي 
نامشهود به عنوان آورده غير نقد موردقبول نيست. 
معاون پذيرش شركت فرابورس ايران تأكيد كرد: 
ازآنجاكه اين دس��تورالعمل در گام هاي اوليه ابالغ 
است، ممكن است در اجر با ابهاماتي مواجه شود. اما 
بايد در نظر گرفت حركتي كه در آغاز آن هستيم، 
يك جريان مثبت و موثري اس��ت كه مي تواند به 
احياي صنايع و پروژه ها بينجامد، ازاين روي، همه 

بايد كمك كنيم تا اين مسير باقدرت جلو رود.

ثبات بورس در گروي 
آسيب شناسي و شناخت صحيح

احمد حسين فالحي، نماينده مردم همدان و فامنين 
بابيان اين مطلب كه بازار سرمايه مي تواند فرصت هاي 
خوبي براي س��رمايه گذاران رقم بزند، گفت: يكي از 
مطالبات جدي م��ردم مربوط به بخش هاي مختلف 
اقتصادي به ويژه بورس و بازار سرمايه است. بنابراين تا 
زماني كه آسيب شناسي دقيقي درباره بورس صورت 
نگرفته باشد، نمي توان پاسخ درستي به مردم داد. به 
گفته احمد حسين فالحي؛ اگر مديريت درستي براي 
ساماندهي بازار سرمايه شكل بگيرد و اعتماد به مردم 
بازگردد به طور حتم شاهد روند رو به رشد بازار و تحول 
بنيادي در اقتصاد كالن كشور خواهيم بود. سخنگوي 
كميس��يون آموزش، تحقيقات و فن��اوري مجلس 
شوراي اسالمي عنوان داش��ت: موضوع بورس و بازار 
سرمايه كاماًل تخصصي است و نمايندگان كميسيون 
برنامه وبودجه و اقتصادي بايد ضمن اشراف كامل به 
موضوعات و مباحث مهم در اين حوزه در كميته هاي 
تخصصي خود راجع به مشكالت و چالش هاي پيش 
روي س��ازمان بورس و كمك به رش��د بازار سرمايه 
راهكارهاي اساسي ارايه دهند. او ادامه داد: زماني كه 
طرح و اليح��ه اي مربوط به بورس و بازار س��رمايه به 
مجلس مي آيد كه درباره تصويب آن اظهارنظر شود، 
تمام نمايندگان كميسيون هاي يا ديگر كميسيون ها 
بايد طرح و لوايح را مطالعه و با شناخت كامل و آشنايي 
با قوانين ط��رح موردنظر را به تصويب برس��انند در 
غير اين صورت مش��كلي بر مش��كالت افزوده شده و 
سرمايه گذاران را نسبت به اين بازار بي اعتمادتر مي كند.  
فالحي خاطرنشان كرد: با توجه به عدم ارايه اطالعات 
دقيق درباره برخي طرح ها و اليحه ها و همچنين عدم 
مطالعه دقيق، قوانيني به تصويب مي رسد كه مي تواند 
اقتصاد كشور به خصوص س��ازمان بورس را با چالش 
مواجه كند. او نقش كارگروه هاي تخصصي و حضور 
مركز پژوهش هاي مجلس ش��وراي اس��المي را در 
مباحث مربوط به بازار سرمايه برجسته عنوان كرد و 
گفت: اهتمام متخصصان اين گروه ها مي تواند زمينه 
و بس��تر را براي تحقيقات و رفع موانع موجود در بازار 
سرمايه كه بخشي از اقتصاد كالن كشور است، بردارد.

عملكرد بازار سهام در سه ماهه نخست سال جاري بررسي شد

بورس برمدار صعود

سبزپوشي بورس تهران ادامه دارد
شاخص كل در بازار بورس در آخرين روز كاري هفته يعني 
چهارشنبه، 13 مردادماه 3۰ هزار و ۴1۴ واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و ۴۰۶ هزار واحد 
رسيد. در معامالت امروز بيش از 9 ميليارد و 3۰9 ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۷3 هزار و ۸۴۷ 
ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( 
با ۲ هزار و ۵۷۴ واحد افزايش ب��ه ۴۰3 هزار و ۲۶۴ واحد و 
ش��اخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۶۲۷ واحد رشد به 
۲۵۴ هزار و ۸۲۰ واحد رسيد. شاخص بازار اول ۲۲ هزار و 
۷۴۲ واحد و ش��اخص بازار دوم ۵9 هزار و ۸1۲ واحد رشد 
داشتند. طي معامالت اين روز حقيقي ها حدود ۴۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت خرد 
هفت هزار و ۶9۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۷۷درصد 
يعني پنج هزار و 9۶۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان يك درصد از كل معامالت شد. بيشترين ورود 
پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت 
ش��يميايي«، »ش��ركت هاي چند رش��ته اي صنعتي« و 
»عرضه برق، گاز، بخ��ار و آب گرم« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »فرآورده هاي نفتي«به نفع حقوقي ها تمام شد. سه نماد 
»تاپيكو«، »وغدير« و »فارس« لقب بيش��ترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيشتر به »شگويا«، »وتجارت« و »ونوين« معطوف بود. 
همچنين افزايش س��هام حقيقي ها در ۷۶نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در 11۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان 
رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۵۵۰ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم ۴9۰ميليارد تومان بود. آخرين 
قيمت 1۶9نماد حداقل يك درصد نسبت به قيمت روز قبل 
آنها افزايش يافته و 1۲۶نماد با كاهش بيش از يك درصدي 
قيمت هم��راه بوده اند. عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، 
شركت صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« 
ب��ا چهار هزار و 13۲ واحد، ملي صناي��ع مس ايران با نماد 
»فملي« با ۲هزار و ۶31 واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين 

اجتماعي با نماد »شستا« با يك هزار و 9۰3 واحد، توسعه 
معادن و صنايع معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با يك هزار 
و ۶۶۸ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با يك 
هزار و ۶۶3 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با يك هزار و ۶۲۵ واحد و نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد 
»تاپيكو« با يك هزار و ۴1۶ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص 
بورس داشتند. در مقابل ايران خودرو با ۲۲۴ واحد، بانك 
تجارت با نماد »وتجارت« با 1۵۰ واحد، شركت ارتباطات 
س��يار ايران با نماد »همراه« با 1۰۵ واحد، سايپا با نماد 
»خساپا« با ۸۷ واحد، پست بانك ايران با نماد »وپست« 
با ۷۸ واحد، شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان 
رضوي با نماد »وس��رضوي« با ۷۸ واحد، فوالد آلياژي 
ايران با نماد »فوالژ« ب��ا ۶۲ واحد، بانك صادرات ايران 
با نماد »وبصادر« با ۵۶ واحد و گسترش سرمايه گذاري 
ايران خودرو با نماد »خگستر« با ۵۵ واحد تأثير منفي را 
بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در آخرين 
روز كاري هفته شركت سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
 ملي صنايع مس ايران با نم��اد »فملي«، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت«، پاالي��ش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا«، گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان با نماد 
»پترول« و ايران خودرو با نماد »خودرو« در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين 
گروه ۵93 ميليون و ۷۵۲ هزار برگه سهم به ارزش 11 

هزار و ۴۶۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

    آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز چهارشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از ۲۸1 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال ۲۰ هزار و 193 واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار چهار ميليارد و ۸۰ ميليون برگه 

سهم به ارزش 33 هزار و ۶۴۶ ميليارد ريال دادوستد شد.
در اين روز ش��ركت نماد پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 

سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس«، پتروش��يمي مارون با نم��اد »مارون«، 
پتروش��يمي تندگويان با نماد »شگويا«، بيمه تجارت نو با 
نماد »بنو«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، 
شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، فرابورس 
ايران با نماد »فرابورس« و پااليش نفت الوان با نماد »شاوان« 
تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين بانك دي 
با نماد »دي«، بيمه سامان با نماد »بساما«، بيمه كوثر با نماد 
»كوثر«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، توسعه و 
عمران استان كرمان با نماد »كرمان«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد »هرمز«، فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال با نماد 
»قچار«، جنرال مكانيك با نماد »رنيك« و توزيع دارو پخش با 
نماد »دتوزيع« تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

      فرابورس ميزبان يك شركت جديد
شركت بين المللي سرمايه گذاري توسعه و تجارت هيرمد 
)س��هامي عام( به اس��تناد مصوبه كميت��ه درج فرابورس 
به عنوان دويس��ت و شصت و س��ومين نماد معامالتي در 
فهرس��ت اوراق بهادار بازار پايه فرابورس ايران درج ش��د. 
اين ش��ركت كه با شماره 11۷1۷ در تاريخ 31 ارديبهشت 
سال گذشته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده، با 
نماد معامالتي »بهير« در گروه سرمايه گذاري ها و زيرگروه 
س��اير واس��طه گري هاي مالي روي تابلوي زرد ب��ازار پايه 
فرابورس درج شده است. شايان ذكر است شركت بين المللي 
سرمايه گذاري توسعه تجارت هيرمند به عنوان اولين شركت 
سهامي عام دانشگاهي كشور با مش��اركت دانشگاه علم و 
صنعت ايران و جامعه دانشگاهي با رويكرد سرمايه گذاري 
در يافته هاي پژوهشي دانشگاهي و ارايه خدمات به جامعه 
دانش��گاهي از س��ال 139۶ به دنبال افزايش سرمايه ۶۰ 
ميليارد توماني خود با سهامداري 3۰ درصدي دانشگاه علم 
و صنعت ايران و ۷۰ درصدي اعضاي هيات علمي فعاليت 
عملياتي خود را آغاز كرده است. در شركت هيرمند تاكنون 
فعاليت هاي گسترده اي توسط دپارتمان هاي مجزا تعريف 

ش��ده كه از ميان آنها مي توان به صندوق س��رمايه گذاري 
خطرپذير )VC(، گروه صنعت، گروه معدن، گروه عمران و 

ابنيه و گروه فناوري اطالعات اشاره كرد.

      عرضه PVC در رينگ صادراتي بورس كاال 
عرضه پي وي س��ي صادراتي مربوط به ش��نبه آينده 1۶ 
مردادماه است و تناژ عرضه شده ۶۰۰ تن و عرضه ها متعلق 
به شركت پتروشيمي آبان هستند؛ اين محموله در سه پارت 
۲۰۰ تني شامل گريدهاي S۶۵ ،S۵۷ و S۷۰ است. تسويه 
اين محموله ها صرفًا به صورت اعتباري و از طريق پرداخت 
ارزي به حساب عرضه كننده است و نرخ تسعير ارز مساوي با 
ميانگين نرخ خريد و فروش هفتگي حواله دالر در سامانه سنا 
در روز معامله است. همچنين خريد صرفا توسط شركت 
خارجي و بهره برداري از كاالي خريداري شده تنها جهت 
صادرات مجاز است و اشخاص خارجي همزمان با انجام امور 
تسويه ملزم به ارايه كد فراگير و مستندات مربوط به ثبت و 
تاسيس شركت و صاحبان امضا مجاز آن هستندبراساس 
اين اطالعيه، اظهارگمركي محموله به عهده فروشنده است 
و مبناي محاسبه وزني فرآورده تحويلي باسكول مجتمع 
خواهد بود. شركت كارگزاري صبا تأمين عرضه كننده اين 
محصول در بورس كاالست كه با قيمت پايه بين 1۴۸۰ تا 
1۶۴۰ دالر روي تابلوي رينگ صادراتي بورس كاال مي رود. 
شستا در اين باره اعالم كرده است كه با حضور خريداران 
و انج��ام عرضه هاي موفق از اين پ��س كليه محصوالت 
صادراتي از طريق رينگ صادراتي بورس كاال انجام شود. 
پيش از اين نيز كل عرضه در داخل كشور از طريق رينگ 
داخلي بورس كاال در حال انج��ام بوده كه با برنامه ريزي 
انجام ش��ده براي عرضه محص��والت صادراتي از طريق 
رينگ صادراتي بورس كاال 1۰۰ درصد عرضه محصوالت 
اين شركت از طريق بورس كاال صورت پذيرد. بستر سازي 
براي ايجاد و توس��عه شفافيت در راستاي جهت گيري و 
راهبردهاي كالن وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و شستا 

از مهم ترين مزاياي اين عرضه به حساب مي آيد.

عملكرد بورس در سه ماهه نخست سال جاري )هزار ميليارد ريال- ميليارد سهم( 

خردادماه نسبت به ماه پايان سه ماهه نخستعنوان
گذشته

خردادماه نسبت به پايان 
سال 99
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گروه راه و شهرسازي|
روند رش��د نقدينگي در سال 1400 نگران كننده است و 
تازه ترين گزارش بان��ك مركزي از وضعيت نقدينگي در 
كشور، سيگنال مثبتي مخابره نكرد. وضعيتي كه مورد 
توجه رييس جمهور جديد كشور نيز هست و او در سخنان 
خود در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري به آن اشاره 
كرد و گف��ت: »امروز با ت��ورم بيش از 44 درصد، رش��د 
نقدينگي ۶۸0 درصدي، ۳ برابر شدن بدهي هاي دولت 
از سال ۹4 و كس��ري بودجه 4۵0 هزار ميلياردي مواجه 
هستيم و شرايط اقتصادي مردم را در وضعيت مناسبي 
نمي بينيم.« طبق اعالم بانك مركزي، رشد پايه پولي در 
س��ه ماهه ابتدايي ۹.2 درصد رشد داشته است. از اين رو، 
در شرايطي كه رشد اقتصاد ايران طي دهه 1۳۹0 حدود 
نيم درصد بوده است، رشد شتابان نقدينگي در اين دهه، 
به معني باد شدن قيمت كاالها است. متاسفانه از آنجا كه 
اين روند، همچنان با شدت ادامه دارد، انتظار افزايش قيمت 
دارايي ها از جمله مسكن نيز دور از ذهن نيست و وضعيت 
ثبات نسبي قيمت اسمي مسكن طي ثلث اول سال جاري، 
پايدار نخواهد بود. اگر چه، بازار مسكن با مسائل ديگري 
همچون رشد ش��ديد قيمت زمين و مصالح ساختماني 
و كاهش شديد آغاز پروژه هاي جديد ساختماني دست 
به گريبان اس��ت اما با وجود اين مشكالت، مساله حجم 
نقدينگي در اقتصاد بر بازار مسكن و ساير بازار استيال دارد و 
تا زماني كه اين رشد فزاينده مهار نشود، هيچ گونه تصوير با 
ثباتي از آينده كاالهايي همچون مسكن قابل تصور نيست. 

      آينده مسكن در گروي عملكرد آتي دولت
در اين حال، حس��ن محتشم، كارشناس اقتصاد مسكن 
با بيان اينكه در پنج ماه گذش��ته تورم بازار مسكن صفر 
ش��ده اس��ت گفت: ادامه ثبات كنوني به عملكرد دولت 
آينده بس��تگي دارد اما مي توان از دي��دگاه افراد نزديك 
رييس جمهور برداش��ت كرد كه به خلق پول و انبس��اط 
مالي اعتقاد دارند كه اگر اين برداشت درست باشد ايجاد 
تورم اجتناب  ناپذير خواهد بود.محتش��م در گفت وگو با 
ايسنا اظهار كرد: وضعيت آينده بازار مسكن تا حد زيادي 
به تصميمات تيم اقتصادي دولت آقاي رييسي بستگي 
دارد. اما آنچه از عملكرد گذش��ته و دي��دگاه افراد اطراف 
رييس جمهور سيزدهم برداش��ت مي شود اين است كه 
احتماال دولت آينده بخشي از برنامه هاي خود را بر خلق 
پول، پرداخت يارانه و به طور كلي سياست هاي انبساطي 
مالي مي گذارد كه اثرات تورمي در اقتصاد و به تبع آن بخش 
مسكن خواهد داشت.وي افزود: عمده كساني كه در دايره 
اطراف رييس��ي حضور دارند در دولت هاي گذش��ته نيز 
سمت داشتند و افراد ناشناخته اي نيستند. نتيجه اقدامات 
اقتصادي برخي از اين افراد در دولت هاي نهم و دهم خود 
را نشان داد. با اين همه اميدواريم دولت سيزدهم با كسب 
تجربه از گذشته، شرايط اقتصاد را به سمت آرامش ببرد.

اين كارشناس بازار مسكن تاكيد كرد: علت ثبات قيمت ها 
كه از اواخر سال گذشته در بازار مسكن ايجاد شده فروكش 
كردن حجم تقاضاي سرمايه اي به اين بخش است. تقاضاي 

واقعي هم به دليل كاهش قدرت خريد وارد بازار نشده و 
اگر دولت آينده مستقر شود مي توانيم حدس بزنيم كه از 

شهريورماه به بعد مقداري بازار مسكن به تحرك برسد.

      در كوتاه مدت اميدي به بهبودي
وجود ندارد

محتشم اظهار كرد: شرايط تحريم ها، نقدينگي بيش از حدي 
كه همچنان در حال افزايش است، ناكارآمدي بخش توليد و 
معلق بودن برجام كامال بر اقتصاد كشور تاثير گذاشته است. 
دولت هم منابع آنچناني ندارد كه بخواهد اوضاع اقتصادي را 
بهتر كند؛ حداقل در كوتاه مدت نمي توان چندان اميدوار بود 
و مسووالن نيز به اين موضوع اشاره دارند. وي با بيان اينكه به 
نظر مي رسد مسووالن دولت آينده انتظار مقاومت بيشتري 
از مردم دارند گفت: اگر تيم اقتصادي دولت بتواند در سطوح 
سياسي و بين المللي گره گشايي كند قطعا نرخ تورم كند 
مي شود و حتي ممكن است نرخ ارز كاهش پيدا كند. اما به 
نظر مي رسد انتظار كاهش قيمتها چنان بجا نباشد. به هر 
حال شرايط اقتصاد ايران پيچيده است و اولين قدم براي 
حل مش��كالت اين است كه اوضاع اقتصاد را بپذيريم. اين 
عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره 
تاثير رش��د قيمت س��يمان و فوالد بر بازار مسكن گفت: 
افزايش نرخ نهاده هاي ساختماني به سرعت در بازار مسكن 
نمود پيدا نمي كند و در ميان مدت خود را نشان مي دهد. اما 
به هر حال وقتي سيمان از پاكتي ۳۵ هزار تومان به حدود 
100 هزار تومان مي رسد نمي توان توقع داشت سازندگان 
با ضرر، واحدهاي خود را بفروشند. اثرات رشد بيش از 100 
درصدي قيمت مصالح ساختماني در آينده خود را نشان 

مي دهد اما در شرايط فعلي چندان محسوس نخواهد بود.

      بازگشت قيمت تير به سطح اسفند 99
وي با اشاره به آمار بازار مسكن شهر تهران در تيرماه 1400 
اظهار كرد: متوسط قيمت در تهران به حدود ۳0 ميليون 
تومان در هر متر مربع رسيد كه با اسفندماه سال گذشته 
برابري مي كند. در واقع تورم مسكن در پنج ماه گذشته 
صفر بوده است. اما نمي توان اينطور تصور كرد كه در شش 
ماهه دوم سال نيز نرخ تورم مسكن صفر خواهد بود. عوامل 
بسياري از جمله نوسانات اقتصاد كالن، وضعيت بازارهاي 
موازي، ارزش پول ملي، نرخ نهاده هاي س��اختماني و 
عملكرد دولت سيزدهم در آينده بازار مسكن تاثيرگذار 
است. محتشم، افزايش ساخت و ساز را در كنترل بازار 
مسكن موثر دانس��ت و افزود: آقاي رييسي اعالم كرده 
كه مي خواهد ساالنه يك ميليون واحد مسكوني بسازد. 
در حال حاض��ر حدود 400 هزار واحد توس��ط بخش 
خصوصي ساخته مي شود. رييسي بايد كاري كند كه 
۶00 هزار واحد البته بدون دخالت مستقيم دولت به اين 
عدد اضافه شود. يعني برنامه ريزي را دولت انجام دهد و 
بخش خصوصي بسازد. اگر اين اتفاق رخ دهد قيمت ها 
خود به خود كنترل مي شود و تا حد زيادي تقاضاي بازار 
حتي تقاضاي سرمايه اي جواب داده مي شود. از طرف 
ديگر با توجه به پيش��ران بودن بخش مسكن، اشتغال 
افزايش پيدا مي كند كه براي رونق اقتصادي خوب است.
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جزييات تعطيلي فرودگاه ها
و ادارات در زمان تحليف

به گفته محمدحسن ذيبخش، س��خنگوي سازمان 
هواپيمايي كش��وري، روز پنجشنبه 14 مرداد  مراسم 
تحليف رييس جمهور در مجلس شوراي اسالمي برگزار 
مي ش��ود در اين راستا فرودگاه هاي امام خميني )ره(، 
مهرآباد، پيام البرز، آزادي و قزوين از س��اعت 1۶.۳0 تا 
1۹ بسته است. سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
در گفت وگو با فارس اظهار كرد: اين موضوع در راستاي 
رعايت الزامات ايمن��ي و امنيتي در همه فرودگاه هاي 
تهران شامل فرودگاه هايي كه ذكر شد، اجرا مي شود. 
در همين حال، به گفته غالمرضا عباس پاش��ا، معاون 
توسعه و مديريت منابع اس��تاندار تهران، امروز ادارات، 
بانك ها و شركت هاي خصوصي تهران به سبب برگزاري 
مراسم تحليف رياست جمهوري نيز تعطيل هستند. او 
در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته 
ش��ده براي برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري 
اظهار ك��رد: تمام ادارات، نهاده��اي عمومي، بانك ها، 
موسس��ات و ش��ركت هاي خصوصي پنج ش��نبه 14 
مردادماه براي س��هولت تردد و روان سازي ترافيك در 
برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري تعطيل است. 
همچنين شركت واحد اتوبوسراني تهران در اطالعيه اي 
اعالم ك��رد كه اتوبوس هاي ش��ركت واحد در خطوط 
عبوري و منته��ي به محل برگزاري مراس��م تحليف 
رياست جمهوري در روز پنجشنبه تغيير مسير مي دهند. 
به گزارش ايلنا، روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني 
تهران اعالم كرد كه با عنايت به برگزاري مراسم تحليف 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري در تاريخ 14 مرداد 
1400 و ب��ا توجه به اعم��ال محدوديت هاي ترافيكي 
توسط پليس راهور تا پايان مراسم، اين شركت براي رفاه 
حال مسافران گرامي نسبت به تغيير مسير در خطوط 
منته��ي و عبوري به محل برگزاري مراس��م )مجلس 
شوراي اسالمي( اقدام خواهد كرد. در اين حال، آنگونه 
كه سردار محمد حسين حميدي، رييس پليس راهور 
پايتخت اعالم كرده است، تمامي فعاليت هاي عمراني، 
به مناسبت برگزاري مراسم تحليف رياست جمهوري و 
عدم تردد كاميون ها در اين روز تعطيل است. به گفته او، 
هيچ گونه عمليات عمراني در سطح معابر، خيابان ها 
و بزرگراه هاي شهر تهران نخواهيم داشت و هرگونه 
اقدام در اين خصوص ممنوع اس��ت. رييس پليس 
راهور تهران بزرگ گفت: انجام فعاليت هاي عمراني 
در پنج شنبه در شهر تهران به ويژه در معابر اصلي و 
بزرگراهي ممنوع و پليس راهور اجازه انجام عمليات 
عمراني و حفاري و روكش آسفالت را نخواهد داد. وي 
در خصوص ممنوعيت هاي تردد در روز پنج شنبه و 
مراسم تحليف رياست جمهوري به خبرنگاران گفت: 
روز پنجشنبه تردد انواع كاميون و كاميونت و وانت 

بارهاي مسقف در سطح شهر تهران ممنوع است.

اشياء گمشده در تاكسي را 
چگونه پيدا كنيم؟ 

مسوول بخش اشياء گمشده سازمان تاكسيراني شهر 
تهران درباره چگونگي پيدا كردن اش��ياء گمشده در 
تاكسي توضيحاتي ارايه كرد. سيد علي موسوي، مسوول 
بخش اشياء گمشده سازمان تاكسيراني شهر تهران در 
گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه مردم در صورت 
گم شدن اشياء خود در تاكس��ي بايد با چه شماره اي 
تماس بگيرند؟ گفت: مردم يا بايد به سازمان تاكسيراني 
واحد روابط عمومي، واحد اشياء گمشده مراجعه كنند 
يا با شماره 4۸04۳۷24 تماس بگيرند.  او درباره ميزان 
اشياء گم شده و ارزش آنها توضيح داد: اكثر اشيايي كه 
جا مي مانند، كارت و مدارك، كليد و در فصل سرما چتر 
است و ارزش ريالي به آن صورت ندارند. اما در سال ۹۸ 
راننده اي به نام علي حسن ظفري ۷0 هزار يورو متعلق 
به يك توريست لهستاني را پيدا كرد كه به صاحب آن 
بازگردانده شد و سازمان تاكسيراني نيز از او قدرداني 
كرد. سال گذشته نيز مبلغ ۳۹ هزار يورو توسط آقاي 
يداهلل عمراني پيدا شد كه با پيگيري راننده به صاحبش 
بازگردانده شد.  موسوي گفت: معموال راننده ها اشيا و 
وسايل را در تاكسي پيدا مي كنند و به سازمان تاكسيراني 
تحويل مي دهند و بعد از بررس��ي هاي الزم آنها را در 

اختيار صاحبش قرار مي دهيم.

احداث مجموعه آزمايشگاهي 
كنترل كيفيت هواي شهرتهران

علي اشراقي، رييس دبيرخانه كميسيون ماده پنج 
ش��هر تهران از موافقت اين كميس��يون ب��ا احداث 
مجموعه آزمايش��گاهي كنترل كيفيت هواي شهر 
تهران با هدف بهبود فعاليت هاي زيس��ت محيطي 
خبر داد.به گزارش مهر، اشراقي گفت: نهمين جلسه 
كميسيون ماده پنج در س��ال جاري تشكيل شد و 
طرح احداث مجموعه اي آزمايشگاهي با هدف بهبود 
فعاليت هاي زيست محيطي و كنترل كيفيت هواي 
شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت.وي تصريح كرد: به 
منظور رفع مشكالت زيست محيطي ناشي از آلودگي 
شديد هواي ش��هر تهران، ضروري است كه كيفيت 
هوا، به صورت مستمر پايش شده و اقدامات مربوط به 
مقابله با آلودگي هوا، مورد ارزيابي قرار گيرد. در همين 
راستا توافقنامه اي في مابين شركت كنترل كيفيت 
هواي تهران و آژانس همكاري هاي بين المللي ژاپن 
)جايكا( تنظيم ش��ده است كه براساس اين قرارداد، 
طرف ايراني مس��ووليت اختصاص فضا و ساختمان 
مناسب و طرف ژاپني مس��ووليت تأمين تجهيزات 
مناس��ب و همچنين مطالعات مرتبط با طرح هاي 
كاهش آلودگي هوا را به عهده دارند. وي با اش��اره به 
موافقت شوراي شهر تهران و سازمان برنامه و بودجه 
كشور با انجام توافق مذكور، ادامه داد: در نهمين جلسه 
كميسيون ماده پنج سال جاري، اعضا پس از استماع 
گزارش مش��اور طرح به بررسي موضوع پرداختند و 
نهايتًا با اختصاص زميني در محدوده بزرگراه شهيد 
باكري، در شمال پارك ميالد واقع در منطقه ۵ شهر 

تهران، براي اجراي اين طرح موافقت كردند.

بررسي افزايش قيمت
بليت هواپيما در هفته آينده

در حالي كه همچنان بليت پروازهاي داخلي با افزايش 
قابل توجهي به مسافران ارايه مي شود، تعيين تكليف 
آن به هفته آينده موكول ش��د. س��ياوش امير مكري، 
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري از تعيين تكليف 
قيم��ت بليت هواپيما تا هفته آينده خب��ر داد و گفت: 
هم اكنون آناليز قيمت ايرالين ها در كميته كارشناسي 
كه وزير راه و شهرسازي دستور آن را صادر كرده در حال 
بررسي و راستي آزمايي است. امير مكري در گفت وگو 
با ايسنا در پاسخ به سوالي درباره اينكه آخرين وضعيت 
بررس��ي قيمت بليت هواپيما به كجا ختم ش��د و چرا 
اين موضوع در جلسه اخير شوراي عالي هواپيمايي به 
نتيجه نرسيد، اظهار كرد: در شوراي عالي هواپيمايي 
بنا به دس��تور وزير راه و شهرسازي كميته كارشناسي 
تشكيل شد و هم اكنون آناليز قيمت و هزينه هايي كه 
ش��ركت هاي هواپيمايي ارايه كرده اند در اين كميته 
در حال بررسي است. وي افزود: در همان جلسه اعالم 
كرديم قيمت هايي كه مس��ير قانوني خودش را طي 
نكرده و تاييد نشده است، مورد قبول ما نيست و بر همين 
اساس كميته كارشناسي براي بررسي آن تشكيل شد. 
سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري در پاسخ به سوال 
ديگري درب��اره اينكه تكليف ايرالين هايي كه افزايش 
قيمت را از يك ماه نيم و گذشته تاكنون اعمال كردند 
و مردم چيس��ت؟ ادامه داد: تا شوراي عالي هواپيمايي 
نرخي را تصويب نكند، قيمت  بليت هواپيما بايد مطابق 
با نرخ هاي مصوب گذشته باشد و دستگاه هاي نظارتي 
هم مي توانند با تخلف هاي صورت گرفته، برخورد كنند. 
اميرمك��ري اعالم كرد: من اين مس��اله را به صورت 
مس��تمر در طول روزها و هفته هايي كه در سازمان 
هواپيمايي كشوري مسووليت گرفتم، پيگيري كرده و 
مي كنم و با توجه به فرآيند بررسي هزينه ها و آناليزهاي 
مورد ادعاي شركت هاي هواپيمايي به نظر مي رسد 
در هفته آينده تكليف قيمت بليت هواپيما مشخص 
شود اما در وهله نخست بايد آناليز ارايه شده از سوي 
ايرالين ها كه مبناي محاسبات آنها در تعيين قيمت 
بليت هواپيماست، بررسي و دقت و صحت آن مشخص 
شود. وي تاكيد كرد: مسلما در اسرع وقت تكليف قيمت 
بليت هواپيما را مشخص مي كنيم چرا كه مردم بايد هر 

چه زودتر تكليفشان در اين زمينه روشن شود.

كاهش كيفيت هوا
در نيمه شرقي كشور

محمد اصغري، معاون پيش بيني و هشدار هواشناسي 
گفت: طي پنج روز آينده در نيمه ش��رقي كش��ور به 
ويژه زابل و خراس��ان جنوبي در برخي ساعات وزش 
باد ش��ديد، خيزش گرد و خاك و كاهش كيفيت هوا 
پيش بيني مي ش��ود.اصغري در گفت وگ��و با فارس، 
در تش��ريح آخرين وضعيت جوي كشور اظهار كرد: 
 كماكان در پنج روز آينده در برخي نقاط نيمه شرقي 
كشور به ويژه خراسان جنوبي و زابل در برخي ساعات 
وزش باد شديد، خيزش گرد و خاك، كاهش ديد افقي 
و كاهش كيفيت هوا خواهيم داشت.وي افزود: تا اوايل 
هفته آينده در سواحل خزر و اردبيل دما ۵ تا ۸ درجه 
افزايش مي يابد. معاون پيش بيني و هشدار هواشناسي 
بيان كرد: در سه روز آينده در برخي نقاط آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، همدان، كردستان، كرمانشاه، 
زنجان، اردبيل، مركزي، لرستان، اصفهان، يزد، تهران، 
البرز، قزوين، س��منان، مازندران، گلس��تان، كرمان، 
فارس، هرمزگان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و 
بويراحمد در ساعات بعدازظهر و اوايل شب رگبار و رعد 
و برق، وزش باد شديد موقت و در برخي مناطق گرد و 
خاك پيش بيني مي شود. معاون پيش بيني و هشدار 
هواشناسي ادامه داد: روزهاي 1۶ و 1۷ مرداد در برخي 
نقاط شمال غرب، ارتفاعات زاگرس مركزي، ارتفاعات 
البرز مركزي، غرب و جنوب غرب كشور بارش باران، 
گاهي رعد و برق و وزش باد ش��ديد موقت پيش بيني 
مي شود.وي در تشريح وضعيت جوي پايتخت گفت: 
آسمان تهران در روز پنجش��نبه، نيمه ابري همراه با 
وزش باد با احتمال بارش پراكنده پيش بيني مي شود. 
بيشينه و كمينه دما فردا در تهران ۳4 و 24 درجه 
خواهد بود.اصغ��ري اضافه كرد:  روز پنجش��نبه 
ش��هر كرد با كمينه دم��اي 14 درجه باالي صفر 
خنك ترين مركز استان و اهواز با بيشينه دماي 4۸ 
درجه باالي صفر گرم ترين مركز استان خواهد بود.

محتشم: ثبات قيمتي در بازار آپارتمان شكننده است

محسن هاشمي عنوان كرد

قيمت مسكن تابع سياست هاي اقتصادي دولت

تنگناي مالي مانع اقدامات توسعه اي در تهران
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در آستانه تغيير 
و تحول در مديريت شهري از تنگناي مالي به عنوان مانع 
انجام اقدامات توس��عه اي در پايتخت نام برد و در واكنش 
به برنامه هاي كانديداهاي پس��ت شهرداري تهران گفت: 
تغيير در ط��رح تفصيلي در جهت بارگ��ذاري در مناطق 
متراكم واشباع مسكوني، اداري و تجاري شايد به مصلحت 
شهر نباشد.هاشمي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه 
كانديداهاي پست شهرداري در حوزه حمل و نقل مواردي 
را مطرح كردند كه شما در شوراي پنجم هم دنبال مي كرديد، 
موانعي كه باعث ش��د در اين دوره محقق نش��ود چه بود و 
پيش بيني شما از وعده هاي داده شده چيست؟ گفت: اينكه 
اولويت داشتن موضوع حمل ونقل عمومي به فصل مشترك 
برنامه هاي كانديداهاي شهرداري، اعضاي شورا و كارشناسان 
در طيف گوناگون سياسي تبديل شده است، پديده اي مثبت 
و يك گام به جلوست. او ادامه داد: گام دوم تامين منابع براي 
تحقق اين اولويت است، به خصوص در سال هاي اخير و آينده 
كوتاه مدت كه وضعيت اقتصاد كشور و منابع مالي مديريت 
شهري دچار بحران و كمبود جدي است، بايد اين اولويت در 
تامين منابع نيز رعايت شود، يعني از هزينه هاي جاري به 
سوي سرمايه گذاري در حمل ونقل عمومي حركت كنيم 

وپروژه هاي عمراني نيز در اين حوزه متمركز باشند. 

     بارگذاري در بافت فرسوده 
هاش��مي با اش��اره به وعده ها در بافت فرسوده گفت: 
در مورد نوسازي بافت هاي فرسوده نيز با وجود آنكه 
شهرداري نقش سرمايه گذار يا كارفرما ندارد اما نقش 
تسهيل گر و بسترساز دارد و بايد به شكلي بارگذاري ها 
در شهر هدايت ش��ود كه سازندگان و سرمايه گذاران 
به جاي برج س��ازي در مناطق اشباع و مرغوب تهران، 
به سوي بافت هاي فرسوده و اطراف ايستگاه هاي مترو 
هدايت شوند و جذابيت سرمايه گذاري براي آنها در اين 
مناطق ايجاد شود كه الگوي توسعه تهران به توسعه 
پايدار و ايمن مبتني برحمل ونقل عمومي تغيير يابد. 

     2  عامل منفي
در تامين مالي توسعه حمل و نقل

رييس شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه نقش دولت 
در انجام وظايف خود جهت تامين تجهيزات حمل ونقل 
عمومي نكته مهمي اس��ت كه بايد در نظر گرفته شود، 
گفت: اگ��ر دولت آينده مانند دول��ت دوازدهم به دليل 
بحران هاي مختلف وتحريم نتواند منابع تامين تجهيزات 
مترو و اتوبوس را در تهران تخصيص دهند، كار مديريت 
شهري براي تحقق برنامه خود در اين حوزه دشوار خواهد 

شد. هاشمي با اشاره به مشكل تامين اعتبارات سيستم 
حمل ونقل عمومي در ش��وراي پنجم گفت: مشكل ما 
در اين زمينه در دو حوزه ب��ود، يك حوزه تحريم دولت 
امريكا، كه موجب شد منابع ارزي كشور دچار بحران شود 
و طبيعتا در اين حوزه نيز مصوبات خوبي كه دولت آقاي 
روحاني در مورد تامين هزار واگن متروي تهران و 1۹ هزار 
اتوبوس براي كشور داشت، اجرايي نشد و مشكل دوم، 
عدم هماهنگي وانسجام بين دستگاهي بود كه مصوبات 
دولت بين حدود ده دستگاهي كه در اين حوزه مسووليت 
داشتند، پاسكاري مي شد و به نتيجه نمي رسيد، حل اين 
مشكل بايد از باال صورت گيرد و با توجه به حضور آقاي 
قاليباف در رياس��ت مجلس، ايشان مي تواند به صورت 
متمركز از دستگاه هاي مختلف اين مساله را پيگيري 

كند تا به نتيجه برسد. 

     ابهام در منابع حاصل از طرح
 پارك حاشيه اي

رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به سوال ديگري مبني 
بر اينكه يكي از راهكارهاي ارايه شده كانديداهاي پست 
شهرداري كسب درآمد از پارك حاشيه اي بود كه از دوره 
پنجم نيز دنبال مي شد كه سرانجامي نداشت، چرا عمل 
به طرح پارك حاشيه اي محقق نش��د و آيا برنامه ارايه 
شده را تحقق پذير مي دانيد؟ گفت: طبيعتا مساله پارك 
حاشيه اي قابل تحقق است، اما نياز به يك هماهنگي 
درون ش��هرداري و انجام روند قانون��ي براي انتخاب 
كارگزار وپيمانكار مربوطه دارد، البته ش��ايد اعدادي 
كه در مورد منابع حاصل از اين طرح گفته مي ش��ود 

با ابهاماتي مواجه باشد، اما اصل طرح قابل اجراست. 

      تغيير طرح تفصيلي به مصلحت نيست
هاشمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه برخي از 
كانديداهاي سمت شهرداري ساماندهي طرح تفصيلي را 
مطرح كردند، آيا اين پيشنهاد را با توجه به طرح تفصيلي 
كنوني درس��ت مي دانيد؟ اظهار كرد: ساماندهي طرح 
تفصيلي اگر با هدف رفع اشكاالت آن و تعريف پهنه حمل 
ونقل عمومي در اط��راف كريدورهاي پرظرفيت حمل 
ونقل عمومي باشد، يك اقدام مناسب است و بارگذاري 
را بصورت هدفمند ومثبت در شهر هدايت مي كند و در 
جهت انسان محور شدن ش��هر است، اما تغيير در طرح 
تفصيلي در جهت بارگذاري در مناطق متراكم واش��باع 
مسكوني، اداري و تجاري شايد به مصلحت شهر نباشد. 
هاشمي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه توزيع 
عادالنه خدمات در شمال و جنوب يكي ديگر از برنامه هاي 

اعالم شده است كه در دوره پنجم نيز دنبال شد، اما در اين 
دوره رنگ پاشي به كوچه ها در جنوب بيشتر به چشم آمد 
و عمال از آنچه كه مطلوب شهروندان هست فاصله داشت، 
آيا اين مساله را امكان پذير مي دانيد؟ اظهار كرد: رويكرد 
محله محوري كه يكي از راهبردهاي شوراي پنجم بود، 
در جهت متوازن كردن كيفيت ارايه خدمات در مناطق 
مختلف شهر بود و به نظرم تا حدي هم موفق بود، اگر روند 
احداث ايستگاه هاي آتش نشاني، بوستان ها و پروژه هاي 
محلي در دوره پنجم بررسي شود مشخص مي شود كه 
بيشتر به سود مناطق كمتر برخوردار يا اصطالحا جنوب 
شهر بوده اس��ت و به نظرم ادامه همين رويكرد مي تواند 

فاصله شمال وجنوب شهر را كاهش دهد. 

      امكان توسعه اقدامات عمراني فراهم نيست
او در پاس��خ به س��وال ديگري مبني بر اينكه با توجه به 

شرايط اقتصادي كشور، شعارهايي از جمله اداره شهر به 
سبك دوره پيشين و با توسعه گسترده اقدامات عمراني را 
ممكن مي دانيد؟ گفت: اقتصاد كشور و وضعيت اقتصادي 
مردم و همين طور تورم شديد، امكان چنين رويكردي 
را نمي ده��د، البته اگر تحوالتي در سياس��ت خارجي و 
شكستن تحريم ها رخ دهد مي تواند رونق ايجاد شود اما 
در ش��رايط فعلي مساله اصلي تهران توسعه حمل ونقل 
عمومي به خصوص در شرايط كرونايي وكاهش ازدحام 
در مترو واتوبوس است تا بتوان از ابتالي بيشتر شهروندان 
جلوگيري كرد.  هاشمي در پاسخ به اينكه كدام كانديدا 
را مناسب براي اداره شهر مي دانيد؟ گفت: اجازه دهيد به 
مصداق ورود نكنم، اما به طور كلي رويكرد غيرسياسي در 
شورا و انتخاب گزينه هاي اجرايي وكارشناسي كه با مسائل 
و مشكالت شهرداري آشنا باش��ند، مي تواند كارآمدي 

بيشتري را در مديريت شهري به  همراه داشته باشد.

وزارت راه و شهرس��ازي از رشد سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در حوزه مسكن به 1۸.۷ درصد در سال ۹۹ 
و سهم ۳۳ درصدي مسكن در سبد خانوارهاي ايراني 
خبر داد.به گزارش تسنيم، بر اس��اس اعالم وزارت راه 
و شهرسازي طي يك دهه اخير سهم مسكن از توليد 
ناخالص داخلي حدود ۶ درصد، از تش��كيل س��رمايه 
ثابت ۳0 درصد، از اشتغال مستقيم كشور 12 درصد، 
از تس��هيالت بانكي اعطايي 11 درصد بوده است. اين 
سهم براي سال ۹۹ حدود ۶ درصد محاسبه شده است. 
سهم دولت از كل سرمايه گذاري مسكن نيم تا ۳ درصد 
و سهم مس��كن از بودجه خانوار حدود ۳۳ درصد بوده 
است. همچنين بررسي هاي بانك مركزي كه سهم ارزش 
افزوده بخش ها از توليد ناخالص داخلي را در ميانگين ۵ 
سال منتهي به سال 1۳۹۸ مورد بررسي قرار داده است، 
نشان مي دهد سهم خدمات مستغالت از توليد ناخالص 
داخلي 1۳.۶ درصد، سهم ساختمان از توليد ناخالص 
داخلي ۵.۶ درصد، و ساير بخش هاي اقتصاد ۸0.۸ درصد 
از توليد ناخالص داخلي را داشته است. همچنين در اين 
بررسي، خدمات دالالن مستغالت يك درصد، خدمات 
واحدهاي غير مس��كوني ۶ درصد، خدمات واحدهاي 
مسكوني روستايي ۶ درصد، خدمات واحدهاي مسكوني 
شهري ۸۷ درصد توليد ناخالص داخلي را شامل شده 
است. در ۵ سال منتهي به س��ال ۹۸ به طور ميانگين 
س��اختمان هاي عمومي 2۵ درصد، س��اختمان هاي 

خصوصي روستايي۳ درصد و ساختمان هاي خصوصي 
ش��هري ۷2 درصد ارزش افزوده ناخالص داخلي را به 
خود اختصاص دادند.  بر اساس اين گزارش، بررسي هاي 
انجام ش��ده طي س��ال هاي 1۳۸0 تا 1۳۹۹ نش��ان 
مي دهد بيشترين سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
ساختمان هاي جديد مربوط به س��ال 1۳۸۶ بوده كه 
بخش خصوصي 4۸ درصد در بخش س��اختمان هاي 
جديد مناطق شهري سرمايه گذاري كرد. اين روند طي 
سال هاي بعد كاهشي بوده است. در سال هاي 1۳۹0 و 
1۳۹1 اين شاخص مثبت شد و روند افزايشي يافت و از 
منفي 1.2 درصد در سال 1۳۸۸ به ۵.۹ درصد درسال 
1۳۹1 رسيد. در سال 1۳۹۶ نيز اين رقم ۷.۹ درصد و 
در شش ماه سال 1۳۹۹ با اجراي مجموعه سياست هاي 
از جمله طرح ملي مس��كن اين رقم ب��ه1۸.۷ درصد 
رسيد. رشد سرمايه گذاري در ساختمان هاي بخش 
خصوصي در ساختمان هاي جديد تهران، شهرهاي 
بزرگ و ساير مناطق شهري به قيمت ثابت حاكي از 
آن است كه اگرچه در طي سال هاي 1۳۹4 و 1۳۹۵ 
وضعيت مناسبي نداشته است اما در سال هاي 1۳۹۶تا 
1۳۹۹ رشد داشته است. در شش ماه سال 1۳۹۹ رشد 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي 
جديد تهران حدود 20 درصد و رشد سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد ساير مناطق 

شهري بيش از ۳0 درصد شده است.

رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي در مسكن طي سال 99
دهه 90

 آگهي مناقصه عمومي- يك مرحله اي 
همراه با ارزيابي كيفي شماره 14- 1400/1

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 اول

روابط عمومي شركت برق منطقه اي مازندران

بشماره ثبت سامانه تداركات دولت )ستاد( 2000001224000016



س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي گزارش 
آماري بخش ارتباطات و فناوري اطالعات كشور تا پايان 
سه ماه اول سال ۱۴۰۰ را منتش��ركرد. اين گزارش هم 
مانند گزارش هاي پيشين رگوالتوري نشان مي دهد كه 
هرچند در بخش اينترنت سيار با حدود ۹۶ درصد نفوذ 
وضعيت قابل قبولي در كش��ور حاكم است؛ اما در بخش 
اينترنت ثابت، بدون هيچ پيشرفتي نسبت به سال گذشته 
ضري��ب نفوذ در اين بخش با وجود ۱۷ ش��ركت FCP و 
ش��ركت مخابرات به حدود ۱۲ درصد مي رسد. در فصل 
اول گزارش سازمان تنظيم مقررات و در قسمت خدمات 
ارتباطي، به وضعيت توس��عه تلفن ثابت تا پايان سه ماه 
اول سال ۱۴۰۰ پرداخته شده است. براساس بررسي هاي 
انجام شده ميزان ضريب نفود تلفن ثابت با جمع خطوط 
واگذاري شركت مخابرات و شركت هاي اينترنتي برابر 
با ۳۴ درصد است. به صورت جداگانه بر اين اساس تعداد 
خطوط منصوبه ش��ركت مخابرات برابر با ۳۷ ميليون و 
۲۱۳ هزار و ۶۴۶ خط مي رسد و تعداد خطوط دايري اين 
شركت برابر با ۲۸ ميليون ۸۷۲ هزار و ۴۱۲خط است. از 
 )FCP( طرف ديگر خطوط منصوبه شركت هاي اينترنتي
برابر با ۱ ميليون ۷۳۵ هزار و ۸ خط است و ميزان خطوط 
دايري اين شركت ها در كل برابر با ۳۶۲ هزار و ۱۰۵ خط 
اس��ت.  در فصل دوم گزارش وضعيت توسعه تلفن همراه 
در كشور تا پايان س��ه ماه اول سال ۱۴۰۰ مشخص شده 
است. براساس گزارش رگوالتوري ضريب نفود تلفن همراه 
نسبت به س��ال گذش��ته از حدود ۱۰۰ درصد به ۱۵۵.۴ 
درصد رسيده است. جمع كل خطوط همراه اول برابر با ۷۰ 
ميليون و ۲۱۱ هزار ۶۶۵ خط فعال است و بعد از آن ايرانسل 
قرار دارد كه جمع كل خطوط فعال آن برابر با ۵۶ ميليون 
و ۷۰۸ هزار و ۵۲۸ خط مي رسد. در نهايت رايتل به عنوان 
اپراتور سوم كمترين خطوط فعال را با ۴ ميليون ۹۰۳ هزار 
و ۱۵۳ خط به نام خود ثبت كرده است. در ادامه اين فصل 
تعداد سايت هاي فعال شبكه تلفن همراه به تفكيك اپراتور 
و فناوري نيز مشخص شده است. طبق اطالعات ارايه شده 
در گ��زارش رگوالتوري، هم��راه اول در زمينه تكنولوژي 
نسل دوم ۲۸ هزار و ۳۵۹ سايت دارد و تعداد سايت هاي اين 
اپراتور براساس تكنولوژي  ۳G برابر ۱۸ هزار و ۶۲۵ سايت 
است كه در مقايسه با سايت هاي ۴G اين اپراتور كه ۱۶ هزار 
۵۰۷ سايت است، بيشتر است. اما ايرانسل ۱۴ هزار و ۵۱۹ 
 ۳G ۲ دارد و تعداد سايت هايG سايت فعال براساس
اين اپراتور برابر با ۱۴ هزار ۵۴۹ سايت و تعداد سايت هاي 
۴G آن ۱۴ هزار ۴۰۷ س��ايت اس��ت. رايتل به عنوان 
اپراتوري كه به خاطر ارايه نسل سوم شناخته مي شود، 

بدون داشتن سايت ۲G، ميزان سايت ۳G آن تنها برابر 
با ۳ هزار ۸۵۶ سايت و ميزان سايت هاي ۴G آن كمتر از 
نسل سوم اين اپراتور به هزار و ۵۵۶ سايت مي رسد، يعني 

چند برابر كمتر از دو اپراتور ديگر در اين بازار.

     كاهش مشتركان اينترنت ثابت
مشتركان خانگي و تجاري ارتباطات پهن باند ثابت كه از 
 ADSL، VDSL، فناوري هاي اينترنت پرسرعت، شامل
FTTX و TD-LTE استفاده مي كنند، تا پايان سه ماهه 
ابتدايي سال ۱۴۰۰، به ۱۰ ميليون و ۳۹۷ هزار مشترك 
رسيده اند كه در مقايس��ه با آمار ۱۰ ميليون و ۶۰۰ هزار 
در سه ماهه چهارم س��ال ۱۳۹۹، با كاهش مواجه شده 
اس��ت. طي سال هاي گذشته، روند استفاده از اينترنت از 
سرعت هاي كيلوبيتي در اينترنت دايال آپ، رفته رفته جاي 
خود را به فناوري ADSL داد كه سرعتي به مراتب بيشتر 
داشته و سرعت هايي تا ۵۲۱ كيلوبيت بر ثانيه و حتي ۱۶ 
مگابيت را هم پوشش مي داد و اكنون نوبت به فيبر نوري 
است كه س��رعت هايي به مراتب باالتر را براي كاربران به 
ارمغان آورد. در حال حاضر، انواع س��رويس هاي موجود 
اينترنت در ايران، به دليل داش��تن ويژگي هاي متمايز از 
هم، براي كاربران با ش��رايط مكاني و موقعيتي متفاوت 
ارايه مي ش��ود. يكي از انواع اينترنت پرسرعت، اينترنت 
ثابت است كه اينترنت هاي  ADSL، VDSL و FTTX را 
شامل مي شود؛ اين دسته به يك مكان مشخص و محدوده 
جغرافيايي خاص يا بستر فيزيكي محدود هستند و خارج 

از اين محدوده مش��خص، امكان استفاده از اين سرويس 
وجود ندارد. اينترنت ADSL با استفاده از خطوط تلفن 
ثابت و بدون ايجاد مزاحمت براي تماس هاي صوتي )اتفاقي 
كه در دايال آپ رخ مي داد(، اطالعات را از مراكز مخابراتي 
به روي مودم مي آورد. اتصال اينترنت ADSL را مي توان 
روي خطوط تلفن ثابت ايجاد كرد و نيازي به كابل كشي و 
نصب خطوط جديد ندارد. اين سرويس با محدوديت هايي 
از جمله سرعت دانلود كمتر از ۲۴ مگابيت بر ثانيه و سرعت 
آپلود كمتر از دو مگابيت روبروس��ت. در مقابل، اينترنت 
VDSL روي بسترهاي كابل هاي شبكه است و برخالف 
ADSL از خطوط تلفن ثابت شهري براي انتقال اطالعات 
استفاده نمي كند و نياز به كابل كشي دارد. سرعت دانلود 
روي اينترنت VDSL نزديك به پنج برابر سرعت دانلود 
ADSL است و سرعت آپلود آن نيز ۱۰ برابر ADSL است. 
اينترنت فيبر نوري )FTTx( مبتني بر كابل هاي فيبر نوري 
است و از كابل هاي مسي يا خطوط تلفن استفاده نمي كند 
و كابل هاي فيبر نوري انتقال دهنده اطالعات هستند. به 
دليل استفاده اينترنت فيبر نوري از سيگنال هاي نوري، 
 VDSL و ADSL كيفيت و سرعت بيشتري نس��بت به
دارد و مي تواند يك كيفيت و س��رعت را ب��دون در نظر 
گرفتن فاصله كاربر تا سرويس دهنده ارايه دهد و سرعتي 
بالغ بر يك گيگابيت دارد. اينترنت TD-LTE نيز حداكثر 
سرعت آزمايشگاهي ۱۱۰ مگابيت بر ثانيه را دارد و حداكثر 
سرعت عملياتي آن هم، ۴۰ مگابيت بر ثانيه برآورد شده 
است. محدوديت اين سرويس قطع سرويس در صورت 

جابه جايي بين آنتن ها، كاهش كيفيت سرويس با افزايش 
فاصله كاربر از آنتن يا وجود اختالل هاي راديويي، تعرفه 
باالتر به دليل نوع سرويس، هزينه نصب و نگهداري باال و 

استفاده اختصاصي از فركانس راديويي است.

     اختالف فاحش ضريب نفوذ
اينترنت موبايل و ثابت

گزارش فصلي رگوالت��وري كه مربوط به پايان س��ه ماه 
اول سال ۱۴۰۰ است وضعيت توسعه نيافتگي در بخش 
اينترنت ثابت را نيز به خوبي نش��ان مي دهد. اين گزارش 
نشان مي دهد كاربران ايراني براي اتصال تمايل بيشتري به 
استفاده از اينترنت موبايل نسبت به اينترنت ثابت دارند و 
ضريب نفوذ اينترنت ثابت يك هشتم اينترنت موبايل است. 
وضعيت توسعه ارتباطات پهن باند ثابت و سيار از ضريب 
نفوذ ۱۲.۲۴ درصدي اينترنت ثابت و ضريب نفوذ ۹۶.۹۰ 
درص��د اينترنت تلفن همراه تا پايان ۳ ماهه اول امس��ال 
حكايت دارد. اين آمار نشان مي دهد كه تنها ۱۰ ميليون 
و ۳۹۷ هزار و ۹۳۷ اش��تراك در كشور مربوط به اينترنت 
ثابت اس��ت و بيش از ۸۲ ميليون كاربر ترجيح مي دهند 
براي اتصال، از اينترنت موبايل استفاده كنند. اين در حالي 
است كه تا پايان سه ماهه چهارم ۱۳۹۹، تعداد مشتركان 
ارتباطات پهن باند ثابت، ۱۰ ميلي��ون و ۶۰۰ هزار بوده و 
اين حاكي از كاهش مشتركان در اين مدت است. فعاالن 
بخش ارتباطات پهن باند ثابت عدم تعرفه عادالنه و رقابتي 
نسبت به تعرفه اينترنت موبايل را دليلي بر عدم استقبال 
كاربران از اينترنت ثابت مي دانند اما كارشناسان و بسياري 
از كاربران معتقدند كه كيفيت پايين خدمات اينترنت ثابت 
در كشور سبب شده تا كاربران ترجيح دهند كه براي اتصال، 
اينترنت همراه را انتخاب كنند. با وجودي كه وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات از س��ال گذشته و با شيوع كرونا وعده 
داده بود تا كاربران به كمك سرويس هايي مانند VDSL و 
فيبرنوري به سرعتي ۴ برابر سرعت فعلي دست پيدا كنند، 
گزارش رگوالتوري عالوه بر اينكه آماري از بخش مشتركان 
VDSL ارايه نكرده است، اعالم كرده كه تعداد مشتركان 
FTTX )فيبرنوري( شركت مخابرات برابر با ۱۷۰ هزار ۱۸۴ 
 FCP در ۱۷ شركت FTTX اشتراك است و جمع مشتركان
جمعا به ۳۰۰ اشتراك مي رسد. عدم توسعه نيافتگي در 
بخش اينترنت ثابت اما در بخش اينترنت همراه جبران 
شده است. طبق گزارش رگوالتوري ضريب نفوذ اينترنت 
سيار براساس تكنولوژي ۳G و ۴G بين سه اپراتور )همراه 
اول، ايرانسل و رايتل( جمعا با داشتن حدود ۸۲ ميليون 

اشتراك ضريب نفوذي برابر ۹۶.۹۰ درصد دارد.
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واتس اپ قابليت »يك بار مشاهده« 
ويدئو و عكس را فعال مي كند

واتس اپ تصميم دارد از امروز قابليت تماشاي يك باره 
تصاوير و ويدئوها در چت را فع��ال كند. با فعال كردن 
اين گزينه محتواي مذكور پس از باز ش��دن توس��ط 
دريافت كننده، حذف خواهند ش��د. به گزارش مهر به 
نقل از ورج، واتس اپ تصميم دارد قابليت »تماشاي يك 
باره« را از امروز فعال كند. با كمك اين قابليت ويدئوها 
و تصاوير چت پس از باز ش��دن توسط دريافت كننده، 
حذف مي ش��وند. كاربر مي تواند هنگام ارسال عكس 
يا ويدئو، كليد »۱« را در س��مت چپ دكمه »ارسال« 
فش��ار دهد تا پيام هاي او به حالت »تماشاي يك باره« 
ارسال شوند. دريافت كننده چنين پيام هايي مي تواند 
به راحتي ببيند محتواي ارسالي پس از يك بار تماشا 
حذف مي شود. بنابراين كاربر بهتر است از اين ويژگي 
براي ارس��ال پيام براي مخاطباني استفاده كند كه 
مطمئن است آنها از محتوا اسكرين شات نمي گيرند. 
مارك زاكربرگ در ماه ژوئن ارايه اين ويژگي را تأييد 
كرد و البته طبق وب سايت WaBetaInfo قابليت 
مذكور به مدت يك ماه به طور آزمايشي عرضه شده 
بود. به گفته واتس اپ مي توان از اين ويژگي براي ارسال 
محتواي حساس استفاده كرد مانند رمز شبكه واي فاي.

تحليل داده هاي رمزگذاري شده 
بدون رمزگشايي در فيس بوك

فيس بوك مشغول بررسي روش هايي است تا اطالعات 
رمزگذاري شده را بدون رمزگشايي تحليل كند. اين روش 
به اين شبكه اجتماعي كمك مي كند هم قانونگذاران را 
راضي كند و هم تبليغات هدفمند انجام دهد. به گزارش 
مهر به نقل از انگجت، طبق گزارشي جديد فيس بوك 
مشغول انجام تحقيقات و بررسي هايي است تا محتواي 
داده هاي رمزگذاري ش��ده را بدون رمزگشايي، تحليل 
كند. در همين راستا شبكه اجتماعي مذكور، محققان 
هوش مصنوعي را براي تحقيق در اين زمينه استخدام 
كرده است. چنين تحقيقاتي به فيس بوك اجازه مي دهد 
تبليغات هدفمند را بر اساس پيام هاي رمزگذاري شده 
واتس اپ ارايه دهد. همچنين ممكن است اين شركت از 
يافته هاي خود براي رمزگذاري اطالعات كاربران بدون 
تغيير در روش هاي تبليغات هدفمند، استفاده كند. 
اين حوزه از تحقيق »رمزگذاري هومورفيك« نام دارد 
كه به شدت به رياضيات متكي است. مايكروسافت، 
آمازون و گوگل نيز مشغول تحقيق درباره اين روش 
هس��تند. رمزگذاري هومومورفيك به شركت ها 
اجازه مي دهد داده ها را در حالت رمزگزاري ش��ده، 
بخوانند و تحليل كنند و از س��وي ديگ��ر آنها را از 
تهديدهاي امنيت سايبري حفظ كنند. البته به گفته 
فيس بوك هنوز براي تصميم گيري درباره استفاده 
از رمزگذاري هومومورفيك در واتس اپ زود است. 

مشاركت مركز تحقيق و توسعه همراه 
اول در رويداد هفته هوش مصنوعي

مركز تحقيق و توسعه همراه اول با مشاركت در رويداد هفته 
هوش مصنوعي، ضمن ارايه نيازهاي اپراتوري، اقدام به 
شناسايي شركت هاي توانمند در اين حوزه كرد. به گزارش 
اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، همزمان 
با رويداد هفته هوش مصنوعي، مركز تحقيق و توس��عه 
همراه اول با حضور در بخش »شناس��ايي شركت هاي 
توانمند در حوزه هوش مصنوعي« كه توس��ط صندوق 
نوآوري و شكوفايي برگزار شد، نيازهاي فناورانه خود را در 
حوزه هوش مصنوعي اعالم و معرفي كرد. همراه اول با پنج 
عنوان نياز در حوزه هوش مصنوعي شامل چت بات صوتي 
فارسي، چت بات متني براي مديريت ارتباط با مشتري، 
طراحي و نگهداري هوشمند شبكه سلولي، تشخيص 
و جلوگيري از ريزش مش��تري در اپراتور و تش��خيص 
ناهنجاري ها در اپراتور تلفن همراه در اين رويداد شركت 
كرد و ظرفيت ها و توانمندي هاي شركت هاي فعال اين 
حوزه را مورد شناسايي قرار داد. در اين رويداد محمدعلي 
اخايي، سرپرست معاونت ديجيتال و هوشمندسازي مركز 
تحقيق و توسعه اپراتور اول تلفن همراه به معرفي اين مركز 
و ارايه نيازهاي اپراتور و اولويت هاي حوزه هوش مصنوعي 
آن پرداخت. گفتني است، در مجموع ۱۳۳ شركت فعال 
در حوزه هوش مصنوعي در اين رويداد شركت كردند كه 
پس از برگزاري جلسات مشترك با شركت هاي متقاضي 
فناوري، زمينه هاي همكاري مشترك بين شركت ها در 

راستاي نيازمندي هايشان ايجاد خواهد شد.

همراه اول حامي اجالس 
 سراسري مديران ارزش آفرين

 در تحول و  توسعه كسب وكارها
اجالس سراسري مديران ارزش آفرين در تحول و توسعه 
كسب وكارهاي ايران با حمايت همراه اول برگزار مي شود.  
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
اجالس سراسري مديران ارزش آفرين در تحول و توسعه 
كسب و كارهاي ايران با همكاري وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، اتاق بازرگاني ايران و سازمان فني و حرفه اي كشور 
روز دوش��نبه ۱۸ مردادماه از ساعت ۱۶ الي ۲۱ در محل 
مركز همايش هاي بين المللي رايزن تهران برگزار مي شود. 
هدف از برگزاري اي��ن رويداد كه اپراتور اول تلفن همراه 
حامي آن است، اشاعه فرهنگ كارآفريني و توليد و رويكرد 
اين همايش تجليل از مدي��ران برتر واحدهاي توليدي، 
صنعتي و اقتصادي است. توسعه كسب و كار در فضاي 
ملي و بين المللي، اهميت مديريت استراتژيك در كسب 
كارها، نقش مهارت، خالقيت و نوآوري در توسعه كسب و 
كار اقدامات ابتكاري مديران در حوزه بازاريابي و فروش از 
جمله اهداف، رويكردها و محورهاي ارزيابي اين اجالس 
سراسري است.  همچنين كارآفريني، خالقيت، استفاده از 
تكنولوژي برتر و بومي سازي، قابليت تجاري سازي و خلق 

ثروت از محورهاي ارزيابي مديران در اين اجالس است.

اينترنت سيار با حدود ۹۶ درصد نفوذ وضعيت قابل قبولي در كشور دارد

اينترنتثابتدرجاميزند

بسم اهلل الرحمن الرحيم
��كين بِِواليِه  ِ اّلِذي جعلنا ِمن اْلُمتمسِّ اْلحْم��ُد هلِلّ

أِميِراْلُموِمِنين علي بِن أِبي طالب عليه السالم
 غدير روز واليت و امامت و نش��انه تداوم حركت 
نبوت در مسير امامت است، تا امت اسالمي با فروغ 
نور واليت، راه عدالت را بپيمايد و با پيوند نبوت و 
امامت به سرچشمه علم و حكمت الهي دست يابد.

اينجانب عيد س��عيد غدير ُخ��م، روز انتخاب 
سرچش��مه علم و حكمت و تجدي��د ميثاق با 
والي��ت و امامت را به همه م��ردم ايران به ويژه 
خان��واده ب��زرگ و واليت م��دار گ��روه فوالد 
خوزس��تان تبري��ك و تهنيت ع��رض نموده و 
از خداوند متعال مس��ئلت دارم هم��ه ما را در 
زمره پيروان راستين مولي  الموحدين حضرت 

اميرالمومنين علي )ع( قرار دهد. 

دكتر عليرضا مخبر دزفولي قائم مقام مديرعامل در 
گفت وگو با خبرنگار روابط عمومي ضمن اعالم اين 
خبر، افزود: به محض صدور مجوز تزريق واكس��ن 
براي افراد ۴۰ س��اله فراخ��وان الزم صورت خواهد 

گرفت.
وي با اش��اره به اس��تقبال بي نظير و رضايتمندي 
همكاران از راه اندازي مركز اختصاصي واكسيناسيون 
در شركت فوالد خوزستان گفت: در هفته گذشته 
حدود ١٨٠٠ تن از همكاران در اين مركز واكسينه 
شدند كه انصافا بي نظير و با ارزش است و با لطف خدا 
و حمايت مديرعامل محترم اين مركز، تا ريشه كني 

وي��روس منحوس كرون��ا و واكسيناس��يون همه 
همكاران فعال خواهد ماند. 

دكتر مخبر دزفولي با اعالم پيشتازي شركت فوالد 
خوزستان در تزريق واكسن به افراد ۴۵ سال گفت: 
حفظ سالمتي كاركنان اولويت اول مديريت ارشد 

سازمان و همه ماست.
 قائم مق��ام مديرعامل در پاي��ان اين گفت وگو اين 
حركت ارزش��مند را مديون لطف خ��داي متعال، 
حمايت هيات مديره و مديرعامل محترم و همراهي 
بي سابقه همه معاونت ها و مديران شركت دانست و 

از اين همگرايي مقدس قدرداني كرد.

پيام مدير عامل شركت فوالد خوزستان

واكسيناسيون فوالد مردان و فوالد زنان 
ادامه مي يابد

هفتمين جلس��ه كارگروه پيگيري پروژه هاي مهم مديرعامل در پيامي عيد سعيد غدير ُخم را تبريك گفت
زيست محيطي به رياس��ت عليرضا مخبر دزفولي 
قائم مق��ام مديرعامل در امور بهداش��ت و س��المت 
كاركنان، دبيري كريم سرخي رييس محيط زيست 
و با حضور محمود لن��دي معاون بهره برداري، ميثم 
شهنياني معاون برنامه ريزي و توسعه، عطا تفضلي 
معاون خري��د و جمع��ي از مديران ش��ركت فوالد 

خوزستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومي، جلس��ه يادشده 
روز چهارشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در سالن كنفرانس 
ساختمان سردار شهيد حاج قاسم سليماني انجام شد.

در ابتداي جلس��ه عليرضا مخب��ر دزفولي قائم مقام 
مديرعامل با اشاره به جهشي كه در اجراي پروژه هاي 
زيست محيطي در اثر تش��كيل منظم اين جلسات 
رخ داده اس��ت، از همراهي همه اعضاي اين كارگروه 

قدرداني نمود.  گزارش خبرنگار ما حاكي اس��ت، در 
اين جلس��ه روند اجراي پروژه هاي زيست محيطي 

بررسي و تصميمات الزم گرفته شد. گفتني است، اين 
كارگروه با تاكيد مديرعامل به منظور به نتيجه رساندن 

پروژه هاي مهم زيست  محيطي تشكيل شده و جلسات 
آن تا اجراي كامل اين پروژه ها ادامه خواهد يافت.

جلسه پروژه هاي مهم زيست محيطي شركت فوالد خوزستان برگزار شد

مديرعامل شركت فوالد خوزستان همزمان با عيد سعيد 
غدير خم با خانواده معظم شهداي فوالد خوزستان ديدار 
نمود. امين ابراهيمي مديرعامل شركت فوالد خوزستان و 
هيات همراه، ششم مردادماه ۱۴۰۰ به مناسبت عيد سعيد 
غدير خم با خانواده هاي شهيد حمد بدوي طرف و شهيد 
عبدالحسن دشتستاني ديدار نمودند.  امين ابراهيمي در 
اين دي��دار عزت، آبرو و اقتدار امروز ميهن را مديون ايثار 
ش��هداي واالمقام دانست و افزود: شهدا در زمره بندگان 
مخلص خداوند جاي دارند. امروز ايران اسالمي امنيت، 
پيشرفت، آباداني را مديون رشادت هاي شهدا، جانبازان 
و ايثارگراني است كه با جان و دل حماسه جاويدان دفاع 
مقدس را رقم زدند.  وي افزود: فوالد خوزستان به شهداي 
خود مي بالد. خانواده شهدا مايه بركت و سرمايه هاي تمام  
نشدني هستند كه افتخارات و سربلندي فوالد خوزستان 
به واسطه دعاي خير آنهاس��ت. افتخار داريم همزمان با 
عيد واليت و امامت در كنار خانواده هاي معظم شهداي 
شركت فوالد خوزستان حاضر شديم. اميد كه گراميداشت 

ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس، مدافعين 
حرم و شهداي راه وطن، چراغ هدايت مسير آينده شركت 
فوالد خوزس��تان باش��د. پيش از س��خنان مديرعامل، 
حجت االسالم بهاالديني عاملي مسوول امور ايثارگران 
ضمن تبريك عيد س��عيد غدير خم اظهار داشت: وجود 
مقدس حضرت علي )ع( مايه خير و بركت است. از فضائل 
بارز حضرت اميرالمومنين )ع( ايثارگري و شهادت است. 
اين فضليت در مورد ديگر امامان معصوم )ع( نيز صادق 
است. شهداي ايران اسالمي با اقتدا به مواليشان در مسير 
الهي قرار گرفتند و در زمره بندگان برگزيده جاي گرفتند. 
در اين ميان نبايد از مجاهدت هاي همسران شهدا غافل 
بود، جايي كه آنان با گذشت، ايثار، صبوري و عزتمندي 
در غياب شهدا، به تربيت فرزندان پرداختند.  وي افزود: 
در واقع بايد گفت همان گونه كه ش��هداي گلگون كفن 
در مسير س��يد و ساالر ش��هيدان كربال قدم برداشتند، 
همسرانشان، از عمه سادات حضرت زينب )س( تبعيت 

نمودند.

رييس دانشگاه علمي كاربردي استان خوزستان و هيات 
همراه با مدير و جمعي از مسووالن واحد آموزش و توسعه 
منابع انساني ش��ركت فوالد خوزستان ديدار كردند. به 
گزارش خبرنگار روابط عمومي، اين ديدار با حضور گروه 
۵ نفره از دانشگاه جامع علمي  كاربردي استان خوزستان 
به رياس��ت رحيم قاسميه رييس دانشگاه و با استقبال 
جعفر جنامي نيا مدير آموزش و توسعه منابع انساني، سيد 
رضا هاشمي زاده رييس ارزيابي و توسعه منابع انساني 
و حميد شفعتي رييس آموزش هاي تكميلي شركت 
فوالد خوزستان، روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۰ در دفتر 
مديريت آموزش و توسعه منابع انساني برگزار شد.  رحيم 
قاسميه رييس دانشگاه جامع علمي كاربردي در اين ديدار 
گفت: آموزش هاي كوتاه مدت و برنامه هاي فرهنگي - 
آموزش��ي مي تواند در دستور كار مركز علمي كاربردي 
فوالد خوزس��تان قرار داده ش��ود. وي از اعالم آمادگي 
براي كمك به شركت فوالد خوزستان در زمينه مقابله 
با تحريم ها سخن گفت. جعفر جنامي نيا مدير آموزش و 
توسعه منابع انساني و رييس مركز علمي كاربردي شركت 
فوالد خوزستان در نشست ياد شده با توضيح مختصري 
درباره عملكرد واحد آموزش و توس��عه منابع انساني و 
مركز علمي كاربردي اين شركت، گفت: واحد آموزش 
و توسعه منابع انس��اني با اتخاذ رويكرد نوين برگزاري 
آموزش هاي مجازي، تهديد ناش��ي از محدوديت هاي 
كرونا را به فرصت تبديل نموده و در سال نخست اجراي 
اين رويكرد، به ضريب نفوذ ٩٠ درصد در ارايه آموزش هاي 
متنوع به جامعه بزرگ فوالد خوزستان دست يافته است 
كه در اين زمينه براي س��اير واحدهاي توليدي كشور 
الگو مي باشد. گفتني  است، در پايان اين ديدار رييس و 
مسووالن دانشگاه جامع علمي كاربردي استان خوزستان 

با همراهي مدير آموزش و توسعه منابع انساني و رييس 
ارزيابي و توسعه منابع انساني شركت فوالد خوزستان از 
آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي و بخش هاي توليدي 

شركت بازديد ميداني نمودند.

 ديدار مديرعامل شركت فوالد خوزستان 
با خانواده معظم شهدا

ديدار مسووالن دانشگاه علمي كاربردي استان 
خوزستان و شركت فوالد خوزستان



تعادل - گروه تجارت |
براساس آمار اعالمي از سوي گمرك ايران، حدود يك 
ميليارد و ۱۵۶ ميليون دالر تلفن همراه وارد كش��ور 
ش��ده كه در مقايسه با مدت مش��ابه سال قبل ۱۰۲ 
درصد از نظر ارزش��ي افزايش دارد. همچنين مطابق 
آمار اعالمي، ترخيص قطعي گوش��ي موبايل در اين 
مدت از نظر تعداد حدود ۵ ميليون و ۱۵۶ هزار دستگاه 
بوده كه در مقايسه با ۴ ماهه ابتدايي سال ۹۹ كه حدود 
۴ ميليون دستگاه ترخيص شده بود ۲۸ درصد افزايش 
را نشان مي دهد.اين آمارها بيانگر اين است كه واردات 
گوشي در سال جاري نه تنها كم نشده بلكه ترخيص 

قطعي آن افزايش نيز داشته است.
از سويي هنوز هيچ ابالغي در مورد ممنوعيت واردات 
برند خاصي به گمرك وجود نداش��ته و ممنوعيتي 
اعمال نشده است؛ بنابراين به گفته مسووالن گمرك 
ط��رح مطالبي با عن��وان عدم واردات ي��ا كاهش آن 
نمي تواند بهانه اي براي گران فروش��ي گوشي باشد.

در همي��ن حال، ب��ه دنبال درخواس��ت نمايندگان 
اتحاديه هاي مربوطه و صاحبان حدود ۳۴۰۰ گوشي 
تلفن همراه كه رجيستري آنها لغو و غيرفعال شده بود، 
طي جلسه اي با حضور نمايندگان دستگاه هاي ذيربط 
موضوع بررسي و مقرر شد كه درخواست صاحبان كاال 
به س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز منعكس و مجدد 
بررسي انجام شود، در اين بين ادعاهاي مطرح شده 
قابل تامل است. ازسويي ديگر، معاون فني گمرك هم 
در نامه اي خطاب به گمركات مجري طرح رجيستري 
گوشي تلفن همراه، عنوان كرده، چنانچه اثبات شود 
اطالع رس��اني الزم به مس��افرين در خصوص طرح 
رجيس��تري موبايل صورت نپذيرفت��ه، با متصديان 

مربوطه وفق مقررات برخورد خواهد شد.

    گران نكنيد؛ ممنوعيتي در كار نيست!
آماره��اي اعالم��ي از س��وي گمرك ايران نش��ان 
مي دهد، در چهار ماهه ابتدايي س��ال جاري حدود 
يك ميليارد و ۱۵۶ ميلي��ون دالر تلفن همراه وارد 
كش��ور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
۱۰۲ درصد از لح��اظ ارزش��ي و ۵۰ درصد از نظر 
وزني افزايش دارد. از سويي ترخيص قطعي گوشي 
موبايل در اين مدت از نظر تعداد حدود پنج ميليون 
و ۱۵۶ هزار دس��تگاه بوده كه در مقايس��ه با چهار 
ماهه ابتدايي سال گذشته كه حدود چهار ميليون 
دستگاه ترخيص شده بود ۲۸ درصد افزايش دارد.

همچنين واردات گوش��ي در ص��در واردات كاال قرار 
دارد و ۸درص��د كل واردات را به خود اختصاص داده 
اس��ت؛ به طوري كه در بين تمامي اقالم اين واردات 
گوش��ي اس��ت كه در رتبه يك قرار دارد و بعد از آن 
اقالم كاالهاي اساسي و س��اير كاالها قرار مي گيرد. 
اما چن��دي پيش بحث هاي��ي در رابطه با ممنوعيت 
واردات برخي مدل هاي پرتقاضاي گوش��ي از جمله 
شيائومي به دليل مش��كالتي مانند عدم مسيريابي 
صحيح شماره هاي اضطراري مطرح شده بود و اينك 
اعالم مي ش��ود كه محدوديت واردات اين گوشي ها 
موجب افزايش قيمت شده است. سخنگوي گمرك 
در گفت وگوي خود با »ايسنا« در رابطه با ممنوعيت 
واردات گوشي و به ويژه برندهاي مربوط به گوشي هاي 
چيني و شيائومي گفته است: تاكنون هيچ ابالغيه اي از 
سوي دستگاه هاي ذيربط مبني بر ممنوعيت واردات 
گوشي و به طور خاص اين اقالم به گمرك ايران ابالغ 

نش��ده و روال قبلي ادامه دارد. بنابر توضيحات او، در 
مورد واردات گوش��ي بايد حوزه ه��اي مرتبط مجوز 
ترخيص را صادر كنند كه از جمله آنها وزارت ارتباطات 
و البته سازمان تنظيم مقررات راديويي است كه بايد 
كاالي وارد شده و گوشي ها را براساس استانداردهاي 
خود تأييد كند كه آنگاه گمرك مي تواند براساس اين 
مجوز و س��اير مجوزهاي مربوطه نسبت به ترخيص 
اقدام كند. به گفته سخنگوي گمرك ايران، در حال 
حاضر تعدادي از گوشي هاي وارداتي به دليل نداشتن 
استانداردهاي كافي و منتظر صدور مجوز از سازمان 
تنظيم مق��ررات راديويي هنوز مراحل ترخيص را به 
پايان نرسانده اند كه در صورت رفع نقص و به محض 
تأييد ترخي��ص آنها از گمرك ص��ورت مي گيرد كه 
اين موضوع جديدي نيست كه عامل افزايش قيمت 
گوش��ي باش��د به ويژه با وجودافزايش ۲۸ درصدي 
ترخيص گوشي هاي تلفن همراه در چهار ماه ابتدايي 
س��ال جاري كه اين ميزان يك ميليون و ۱۲۵ هزار 

دستگاه بيشتر از مدت مشابه سال قبل است.

     جزييات تازه از لغو رجيستري ۳۴۰۰ گوشي
 موضوع ديگر اما در خصوص گوشي هاي وارداتي، 
بحث رجيستر كردن آنها اس��ت. از ابتداي دي ماه 
سال گذشته رجيس��تر كردن گوشي هاي موبايل 
به صورت غيرحضوري انجام ش��د و طي آن مسافر 
ورودي و صاحب گوشي بعد از ثبت اطالعات اوليه 
در مبادي ورودي كه توسط گمرك با باركد خوان 
انجام مي شد مابقي فرآيند را به صورت غيرحضوري 

و در سامانه همتا انجام مي داد.
در روزهاي ابتدايي شروع رجيستري غيرحضوري، 
اعالم گمرك از سوء اس��تفاده برخي و رجيس��تري 
۳۴۰۰ گوش��ي مغاير با ضوابط تعيين شده حكايت 
داشت، براين اساس عنوان ش��د كه رجيستري اين 
گوش��ي ها لغو و غيرفعال شدند. به دنبال درخواست 
نمايندگان اتحاديه هاي مربوط��ه و صاحبان حدود 
۳۴۰۰ گوش��ي تلفن همراه كه رجيستري آنها لغو و 
غيرفعال شده بود، طي جلسه اي با حضور نمايندگان 
دس��تگاه هاي ذيربط موضوع بررسي و مقرر شد كه 
درخواس��ت صاحبان كاال به س��تاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز منعكس و مجدد بررسي انجام شود، در اين 
بين ادعاهاي مطرح شده قابل تامل است. طبق اعالم 
مسووالن گمرك ايران، در اهم تخلفات، رجيستري 

بيش از يك گوش��ي با يك پاس��پورت قرار داشت در 
حالي كه متقاضي با هشدار سامانه نسبت به تبعات 
اين اقدام قرار مي گرفت ولي بازهم انجام شده بود. اما به 
دنبال لغو اين رجيستري ها، درخواست هايي از سوي 
صاحبان كاال براي بررسي مجدد پرونده آنها مطرح 
بود چرا كه مدعي بودند به صورت قانوني نس��بت به 
رجيستري اقدام كرده اند. براين اساس، چندي پيش 
طي مكاتبات انجام ش��ده قرار ش��د تا در جلسه اي با 
حضور نمايندگان صاحبان كاال و اتحاديه هاي مربوطه 
و ساير دس��تگاه هاي ذيربط از جمله گمرك و ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز، موضوع مورد بررس��ي قرار 
گرفته و در اين رابطه تصميماتي اخذ شود. در همين 
حال معاون فني گمرك در خصوص پيگيري جريان 
لغو گوشي هاي رجيستري گوشي هاي تلفن همراه در 
گفت وگو با »ايسنا« به ارايه توضيحاتي پرداخته است. 
بنابه اظهارات مهرداد جمال ارونقي، اين جلسه اخيرا 
برگزار و قرار شد تا درخواس��ت نمايندگان اتحاديه  
تلفن همراه به ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
منعكس تا مجددا با حضور نمايندگان اتحاديه مربوطه 

مورد بررسي قرار گرفته و تصميم الزم اتخاذ شود.
براس��اس مباحث مطرح شده، حدود ۳۴۰۰ دستگاه 
تلفن همراه به نام اتباع خارجي و همچنين مسافران 
ايراني به ثبت رس��يده كه الزم است به تفكيك مورد 
بررسي قرار گيرد. البته نمايندگان اتحاديه تلفن همراه 
مدعي شدند در همان زمان در مواردي امكان رجيستر 
كردن گوشي تلفن همراه صرفا با كد ملي نيز ميسر بوده 
كه اين ادعا قابل بررسي است. از سوي ديگر نمايندگان 
اتحاديه هاي مربوطه بر برخورد قانوني با افراد متخلف و 
خاطي تاكيد داشتند اما ادعا كردند كه در موارد زيادي 
صرفا يك دستگاه تلفن گوشي همراه با يك پاسپورت 
در يكسال به ثبت رسيده كه تقاضاي رفع مشكل ايجاد 

شده براي اينگونه افراد را داشته است. 
از ديگر ادعاي مطرح شده اين بوده كه در برخي موارد 
يك ش��خص به عنوان خريدار گوشي تلفن همراه از 
مسافر ورودي، نسبت به رجيستر كردن اقدام كرده كه 
به جهت عدم امكان ثبت از سوي مسافر بوده است و 
صرفا از سوي ثبت كننده عمليات رجيستري انجام و 
براساس اطالعات ورودي بوده است، بنابراين مقرر شده 
به تفكيك و در اس��رع وقت جزييات مربوطه از سوي 
اتحاديه صوت و تصوير و تلفن همراه تهران ارايه شود. 
در ادامه اين توضيحات، معاون فني گمرك اعالم كرده 

كه نمايندگان اتحاديه تلفن همراه مدعي هستند كه 
بسياري از گوشي هاي وارده به جهت غيرفعال شدن و 
بعضا معامله بين خريدار و فروشنده به خارج از كشور 
اعاده شده است كه بايد اين موضوع نيز مورد بررسي 
قرار گيرد. همچنين با توجه به اينكه پس از ثبت تلفن 
همراه و فعال شدن آنها، بعد از يك ماه غيرفعال شده اند، 
نماين��دگان مدعي بودند كه اين موضوع مش��كالت 
بسياري را به دليل فسخ معامله و درگيري خريداران 
و فروش��ندگان ايجاد كرده  است از اين رو مقرر شد به 
صورت مشخص و به تفكيك، مراتب از سوي اتحاديه 
صوت و تصوي��ر تلفن همراه ته��ران جمع بندي و به 
ستادمبارزه با قاچاق كاال و ارز منعكس تا مورد بررسي 
قرار گيرد. معاون فني گمرك ايران اين را يادآور شد كه 
در نهايت در خصوص مشكالت رجيستر كردن گوشي 
همراه به گونه اي اقدام مي شود كه حقي از كسي تضييع 

نشده و بتوان به مسائل مربوطه رسيدگي كرد. 

     درباره رجيستري اطالع رساني نكنيد
توبيخ مي شويد

در همين حال، معاون فني گمرك در نامه اي خطاب 
به گمركات مجري طرح رجيس��تري گوشي تلفن 
همراه، نوشت: چنانچه اثبات شود اطالع رساني الزم 
به مس��افرين در خصوص طرح رجيستري موبايل 
صورت نپذيرفته، با متصديان مربوطه وفق مقررات 
برخورد خواهد ش��د. معاون فني گمرك در نامه اي 
به ناظرين، مديران كل و مديران محترم حوزه هاي 
نظ��ارت و گمركات اجرايي نوش��ت: عليرغم صدور 
بخشنامه هاي متعدد در خصوص طرح رجيستري 
گوشي هاي تلفن همراه در مبادي ورودي، مبني بر 
اطالع رس��اني دقيق به مس��افرين ورودي كه قصد 
رجيستر نمودن گوشي هاي تلفن همراه خود را دارند، 
اخيراً مشاهده مي شود تعداد زيادي از مسافرين علي 
الخصوص مسافرين ورودي از طريق گمرك فرودگاه 
امام خميني )ره(، بدون اطالع از موضوع، وارد كشور 
مي شوند و به دليل عدم پاسخگويي گمركات و ساير 
دفاتر ستادي، به اين حوزه معاونت مراجعه مي كنند.

اين درحالي است كه به گفته مهرداد جمال ارونقي و 
طبق بررسي هاي صورت پذيرفته، صحت گفته هاي 
مسافرين مبني بر اينكه هيچگونه اطالع رساني در 
خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته، تأييد مي  شود. 
مع��اون فني گم��رك، در ادامه يادآور ش��ده كه در 
بازديدهاي ميداني و س��رزده او، آنچه مشهود بوده، 
عدم توجه به موضوع توس��ط متصديان ذيربط در 
شيفت مسافري و عدم تذكر و راهنمايي مسافرين 
ورودي خصوصًا در گمرك ياد شده )گمرك فرودگاه 
امام خميني )ره(( اس��ت، كه ع��الوه ايجاد تبعات 
بعدي، نارضايتي مس��افرين را در پي داشته است. 
برهمين اساس، ارونقي در نامه خود، مجدداً توجه به 
بخشنامه هاي صادره، را مورد تاكيد قرار داده و گفته 
اس��ت: از تاريخ ابالغ اين بخش��نامه، چنانچه محرز 
شود به مسافري در بدو ورود به كشور، اطالع رساني 
الزم منجمله ش��فاهي يا حضوري صورت نپذيرفته 
است، زماني براي حضور مسافرين مراجعه كننده، 
در اين ح��وزه معاونت در نظر گرفته خواهد ش��د و 
معاونت مسافري و كليه متصديان و مسووالن شيفت 
مس��افري گمرك مربوطه مكلفند در آن هنگام، در 
اين حوزه معاونت حضور يافته و پاسخگوي مسافران 

جامانده از رجيستري گوشي باشند. 

رويداداخبار
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اصناف رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي را در اولويت قرار دهند

نايب رييس ات��اق اصناف ايران گف��ت: در پيك پنجم 
كرونا و ش��رايط س��خت اين بيماري قرار داريم و الزم 
است تمامي ارگان ها، سازمان ها و تمامي مجموعه هايي 
كه ارايه دهنده خدمات عمومي هس��تند پروتكل هاي 
بهداشتي را رعايت كنند و از مجموعه صنفي كشور نيز 
مي خواهيم همانند گذشته رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
را در اولويت فعاليت شان قرار دهند. مجتبي صفايي در 
گفت وگو با خبرنگار اتاق اصناف اي��ران افزود: در حال 
حاضر متأسفانه وضعيت كرونا به دليل عدم رعايت برخي 
از مردم به اوج خود رسيده و ميزان مرگ هم وطنانمان 
افزايش داشته اس��ت و مي طلبد كه همه اقشار جامعه 
و همه مجموعه هايي كه خدمات عمومي به مردم ارايه 
مي دهند پروتكل ها و دس��تورالعمل هاي بهداشتي را 
رعايت كنند و مردم نيز همكاري الزم را داشته باشند. 
به گفته او، از ابتداي شيوع بيماري كرونا، بازار و اصناف 
با ستاد ملي كرونا همراه بوده اند و در چندين مرتبه نيز، 
به مدت طوالني تعطيل ش��دند و از سود و درآمد خود 
گذشتند و بسياري از كسبه، ورشكست و كاسبي شان 
تعطيل شد و حال الزم است در موج جديد كرونا همه 
مجموعه ها و سازمان ها نيز همكاري الزم را در پيشگيري 
از ويروس كرونا داشته باشند. نايب رييس اتاق اصناف 
ايران تأكيد كرد: مكان ه��ا و فضاهاي عمومي همانند 
بانك ها، دفاتر پيشخوان، مترو و حمل ونقل عمومي نقش 
گسترده تري در انتقال ويروس كرونا دارند و مي بايست 
نظارت بيشتري بر عملكرد اين مجموعه ها صورت بگيرد 
و اگر قرار است محدوديتي اعمال شود براي مراكز پرتردد 
و اجتماعات گسترده باشد. صفايي تصريح كرد: با توجه به 
ركود بازار و كاهش قدرت خريد مردم، مراجعه به پاساژها 
و مراكز خريد فارغ از فروشگاه هاي عرضه كاالي اساسي 
كاهش يافته است و در طول روز يك واحد صنفي مانند 
لوازم خانگي يا پارچه فروشي و ديگر صنوف به  صورت 
انگشت شمار مشتري دارند. او تأكيد كرد: اگر بخواهيم 
اين بيماري منحوس كه قريب به دو سال است تمام 
اقتصاد كشور و مناسبات اجتماعي را درگير كرده رخت 
بربندد بايد همه اقشار جامعه در سراسر كشور دست به 
دست هم دهيم و حداقل تا پايان دوره واكسيناسيون 
در رعايت پروتكل ها بكوش��يم. صفايي افزود: از همه 
مردم و تمامي جامعه صنفي كشور درخواست دارم 
در رعايت پروتكل هاي بهداش��تي همراه باشند اين 
بي تفاوتي نس��بت به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
مي تواند خسارت هاي جبران ناپذيري به بار آورد كه 

تلخ ترين نتيجه آن از دست دادن عزيزانمان است.

عرضه محدود شد؛ خودرو گران 
تسنيم |اكثر فروشندگان خودرو معتقدند بازار راكد 
است اما افزايش نرخ ارز و ورود آن به كانال ۲۵ هزارتوماني 
عاملي ش��ده تا هم خودروهاي كاركرده خارجي و هم 
خودروهاي داخلي رشد قيمت را تجربه كنند. نوسانات 
نرخ ارز توقف فروش فوري خودرو توسط خودروسازان 
به همراه قطعي برق كه توليد قطع��ات را تاحدودي با 
مشكالت روبرو كرده است عاملي شده تا شرايط ركودي 
بازار خريد و فروش خودرو تشديد و حتي قيمت بسياري 
از خودروهاي داخلي با افزايش قيمت روبرو شود. در حال 
حاضر اكثر فروشندگان خودرو معتقدند بازار راكد است 
اما افزايش ن��رخ ارز و ورود آن به كانال ۲۵ هزارتوماني 
عاملي ش��ده تا هم خودروهاي كاركرده خارجي و هم 
خودروهاي داخلي رشد قيمت را تجربه كنند. به اعتقاد 
فروشندگان خودرو هر زمان كه عرضه خودرو در بازار 
كاهش پيدا مي كند بازار شاهد شوك قيمتي است به نظر 
مي رسد دولت جديد بايد فكر اساسي براي بازار خودرو 
كند، به نحوي كه با افزايش عرضه شكاف قيمتي برطرف 
شده و روند قيمت گذاري خودرو نيز اصالح شود. در بازار 
امروز خريد و فروش خودرو متاس��فانه خودروي پرايد 
۱۱۱ از ۱۴۲ ميليون تومان گذشته است همچنين پرايد 
۱۳۱ نيز ۱۳۸ ميليون تومان قيمت گذاري شده است. 
همچنين پژو ۲۰۶ تيپ دو با قيمت ۲۲۰ ميليون تومان، 
پژو ۲۰۶ تيپ پنج ۲7۵ ميليون تومان، پژو پارس سال 
۲۵۴ ميليون تومان، دنا معمولي ۳۱۰ ميليون تومان، 
تيبا دو ۱۵۰ ميليون تومان، تيبا صندوقدار ۱۳۸ ميليون 
تومان، كوئيك دنده اي ۱۵۹ ميليون تومان به فروش 
مي رس��د.  عالوه بر اين راناپالس ۲۵۵ ميليون تومان، 
پژو ۲۰۰۸ با قيمت ۹۱۵ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ جي 
ال ايكس دوگانه سوز ۲۲۵ ميليون تومان، سمند اي اف 
سون ۲۴۵ ميليون تومان، سمند ال ايكس ۲۲۵ ميليون 
تومان، ساينا دنده اي ۱۵۰ ميليون تومان، دنا توربو پالس 

دنده اي ۴۱۰ ميليون تومان به فروش مي رسد.

تورم سبد مصرفي خانوارها را 
خالي كرد

مهر |دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران گفت: به 
دليل افزايش شديد قيمت كاالها، بسياري از محصوالت 
از س��بد غذايي مردم حذف شده اس��ت كه نمونه آن 
جايگزين شدن ماكاروني به جاي برنج است. قاسمعلي 
حسني گفت: در حال حاضر به دليل افزايش قيمت هاي 
افسارگسيخته كاالها به ويژه كاالهاي خوراكي، تقاضا 
به شدت كاهش يافته اس��ت. وي افزود: با قيمت آزاد 
همه كاالها در بازار موجود هستند و كمبودي نداريم 
اما با قيمت هاي دولتي، كاالها فراواني ندارند. وي ادامه 
داد: از ابتداي سال تاكنون در ۵ كاالي پرمصرف افزايش 
قيمت ش��ديدي را شاهد بوديم به طوري كه در سطح 
بنكداري برنج ۱۵ درصد، روغن ۳۵ درصد، ش��كر ۹۰ 
درصد، محصوالت س��لولزي ۲۰ درصد و حبوبات ۳۵ 
درصد گران تر شده است. حسني گفت: در حال حاضر 
برنج ايراني بين ۲7 تا ۳7 هزار تومان و برنج خارجي 
بين ۱۹ تا ۲۴ هزار تومان به فروش مي رسد كه همين 
امر موجب شده تقاضا به سمت ماكاروني افزايش يابد و 
مردم اين محصول را جايگزين برنج كرده اند. وي اظهار 
داشت: دولت سيزدهم بايد فكري اساسي براي سفره 
معيشت مردم بينديشد چراكه اين وضعيت قيمت ها 
موجب كوچك شدن سفره مردم شده و بسياري از 

كاالها از سبد غذايي مردم حذف شده است.

استعالم بين وزارت صمت
و محيط زيست الكترونيكي مي شود 
شاتا| معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: استعالم 
بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و محيط زيست از 

شهريور ماه الكترونيكي مي شود.
س��عيد زرندي در جلس��ه ويدئوكنفرانس با مديران 
س��ازمان محيط زيس��ت اف��زود: ب��ا هماهنگي بين 
وزارت خانه و س��ازمان محيط زيس��ت از شهريورماه 
امسال، فرآيند اس��تعالم به صورت الكترونيكي و در 
س��امانه انجام خواهد ش��د. زرندي گفت: هم اكنون 
فرآيند اخذ اس��تعالم اس��تقرار واحدهاي صنعتي از 
سازمان محيط زيست در 7 استان به صورت آزمايشي 
از طريق سامانه و به صورت الكترونيكي انجام مي شود 
كه اميدواريم تا يك ماه آينده در تمام استان ها اين اتفاق 
بيفتد. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصريح كرد: 
معتقديم براي توسعه پايدار بايد به موضوعات محيط 
زيس��ت توجه ويژه كرد و ما در بخش صنعت و معدن 
به آن اهميت مي دهي��م. زرندي با بيان اينكه در كنار 
مالحظه زيس��ت محيطي، الزم است برخي تغييرات 
در اس��تانداردهاي محيط زيس��ت هم اتف��اق بيفتد، 
افزود: برخي رويه ها و فرآيندها در راستاي مانع زدايي 
از توليد بايد بازنگري ش��ود و در اين راستا با همكاري 
سازمان محيط زيست در حال پيگيري هستيم. وي در 
ادامه توضيح داد: معتقدم، ضوابط فعاليت در موضوع 
محيط زيس��ت بايد جايگزين ضوابط استقرار شود و 
اين مس��يري است كه در كش��ورهاي ديگر هم روي 
داده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه 
اين جلس��ه اظهار داشت: اينكه مطلق بگويم كارخانه 
فوالد يا سيمان مشكل محيط زيست دارند، اما صنايع 
غذايي ندارند درست نيس��ت. چرا كه شاهد هستيم 
برخي صنايع غذايي آاليندگي دارند و يك طرح فوالد 
توانس��ته با رعايت موضوعات زيست محيطي شرايط 
مطلوب داشته باشد. زرندي با تاكيد بر ضرورت تغيير 
رويه در اين زمينه و مبنا قرار دادن آاليندگي به جاي 
نوع صنعت، گفت: در بررسي هاي صورت گرفته حدود 
۲۲ دس��تگاه به نوعي در امر توليد دخيل هستند كه 
اين يكي از موانع جدي در فضاي كسب وكار است. وي 
گفت:  گر چه مداخله اين دستگاه ها در توليد به موجب 
برخي قوانين و آيين نامه ها مي باشد، اما واقعًا كار را براي 
بخش توليد سخت كرده است. زرندي تأكيد كرد: در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجراي تبديل 
نظارت دستگاه هاي مس��وول از بررسي هاي پيشين 
به نظارت هاي پس��يني هس��تيم. وي گفت: اگر اين 
اتفاق بيفتد و هر دستگاه ش��رايط و ضوابط خود را به 
سرمايه گذار اعالم كند كه موظف به رعايت است ديگر 
نياز به گرفتن مجوزهاي متعدد در ابتداي كار نيست و 
دستگاه ها فقط در نظارت پسيني ورود مي كنند.زرندي 
گفت: اميدواريم س��ازمان محيط زيس��ت نيز با اعالم 
شرايط و ضوابط شفاف خود در خصوص سرمايه گذاري 
در بخش صنعت و معدن و حذف برخي فرآيندها، گام 

خود را در راستاي مانع زدايي از توليد بردارد.

تقاضاي اكسيژن بيش از ۳ برابر شد
ايس�نا | رييس اتحاديه كش��وري گازهاي طبي و 
صنعتي از س��ه تا چهار برابر ش��دن مصرف اكسيژن 
بيمارستان ها در پيك پنجم كرونا خبر داد و گفت كه از 
سال گذشته صادرات اكسيژن مايع ممنوع شده است.

به گزارش ايس��نا، تير ماه امسال قطعي برق بسياري 
از صناي��ع را دچ��ار مش��كل كرد ك��ه يك��ي از آنها 
توليدكنندگان گازهاي طبي و صنعتي بودند. در همان 
زمان رييس اتحاديه كشوري گازهاي طبي و صنعتي 
گفته بود كه به طور كلي در فصل تابستان ظرفيت توليد 
اكسيژن حدود ۱۵ درصد كاهش مي يابد و قطعي برق 
شش س��اعته در روزهاي گذشته نيز باعث شد توليد 
حداقل ۱۰ ساعت عقب بيفتد و توليد اكسيژن تقريبا 
نصف شد كه در شرايط موج پنجم تداوم اين وضعيت 

ممكن است ما را وادار به واردات اكسيژن كند.

تازه نفس ها باز هم به خط شدند 
در يكص��د و دومين برنامه افتتاحيه هاي ش��هرداري 
اصفهان با حضور شهردار و رييس شوراي اسالمي شهر 
اصفهان، ۴۵ دستگاه اتوبوس تازه نفس به ارزش ۲۲۰۰ 
ميليارد ريال به ناوگان حمل و نقل عمومي شهر اضافه 
و عمليات اجرايي س��اختمان دفتر مركزي س��ازمان 
پايانه هاي مسافربري شهرداري آغاز شد.  به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، تعداد ۲۵ دستگاه 
اتوبوس ايران خودرو ديزل ۱۲ متري جديد با هزينه اي 
بالغ بر يك هزار ميليارد ريال و ۲۰ دستگاه اتوبوس جديد 
اسكانيا به ارزش ۱,۲۰۰ ميليارد ريال خريداري شده و به 
چرخه حمل و نقل اتوبوسراني شهر اضافه شد تا عمر اين 
ناوگان از ۸.۹ به ۸.۲ سال كاهش يابد.  قيمت هركدام از 
اين اتوبوس ها كه داراي استاندارد يورو پنج است و بدين 
سبب آاليندگي كمتر نسبت به اتوبوس هاي يورو چهار 
دارد، در حدود دو ميليارد تومان اس��ت. اتوبوس هاي 
خريداري ش��ده با موتور بنز يورو چهار مجهز به فيلتر 
جاذب ذرات و دوده )DPF(، داراي امكانات رفاهي براي 
افراد داراي معلوليت نظير رمپ ويلچر و كالسكه كودك 
و امكان كاهش ارتفاع اتوبوس از يك طرف براي راحتي 
سوار شدن اين افراد و كليد درخواست توقف در ايستگاه 
جهت جلوگيري از راه افتادن اتوبوس در هنگام پياده و 
سوار شدن مسافر است. حركت نكردن اتوبوس در زمان 
باز بودن درها، صندلي هاي راحت مسافري با تفكيك 
بخش معلوالن و دارا بودن سيستم سرمايشي تقويت 
ش��ده از ديگر ويژگي هاي بارز اتوبوس هاي خريداري 
شده اس��ت.  عالوه بر ورود اين اتوبوس ها امروز كلنگ 
آغاز عمليات اجرايي ساختمان دفتر مركزي سازمان 
پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان به متراژ ۲۰۰۰ 
مترمربع و با برآورد هزينه اي بالغ بر ۱۴۰ ميليارد ريال 

با حضور شهردار اصفهان به زمين زده شد .

آمار گمرك نشان از رشد واردات تلفن همراه در سال جاري دارد 

 مركز پژوهش هاي مجلس: سيماني ها بايد وارد بورس شوند

گوشي ها را گران نكنيد!

۹ راهكار براي حل مشكالت بازار سيمان
تعادل |

مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس ش��وراي اس��المي در 
جديدترين گزارش خود به موضوع مشكالت ساختاري 
صنعت سيمان و داليل آش��فتگي بازار در هفته هاي 
اخير پرداخت. در اين گزارش تأكيد شده است، حضور 
واسطه ها در صنعت سيمان در حوزه فروش داخلي و 
صادراتي يكي از چالش هاي بزرگ اين صنعت است. 
واسطه ها سيمان را به قيمت مصوب دولتي از كارخانه ها 
مي خرند و آن را با احتساب هزينه حمل ونقل و سود در 

بازار عرضه مي كنند.
 بنابراين س��ود حاصل از شكاف قيمت ميان كارخانه 
و بازار به جيب واس��طه ها س��رازير مي ش��ود. قدرت 
مالي واسطه ها موجب شده نقش آنها در اين صنعت 
افزايش يابد زيرا توليدكننده ها، س��يمان را به صورت 
نقد به واسطه ها مي فروش��ند و در نهايت واسطه ها با 
وجود آنكه س��يمان را به قيمت مصوب مي خرند، با 
نرخ هايي كه خود تعيين مي كنند در بازارهاي داخلي 
و صادراتي عرضه مي كنند همه اينها در حالي اس��ت 
كه مصرف كننده هاي واقعي، ام��كان خريد نقد اين 
محصول را از كارخانه ندارند و مجبورند س��يمان را از 
واس��طه ها و به قيمت مورد نظر آنها خريداري كنند. 
در سال هاي اخير به دليل افزايش قيمت حمل ونقل 
و همچنين مواد مورد نياز براي بس��ته بندي سيمان، 
اقدامات سودجويانه برخي واسطه ها افزايش يافته و 
ضرورت اصالح نظام توزيع اين كاالي اساسي در ايران 

بيش از پيش با اهميت شده است.
در بخش صادرات نيز در گذش��ته واسطه هاي ايراني 
و غيرايراني س��يمان را به قيمت مص��وب از كارخانه 
خريداري مي كردند، سپس آن را به صورت ارزي صادر 
مي كردند اما به دليل رواج كارت هاي بازرگاني يك بار 
مصرف، ارز حاصل از صادرات س��يمان به كش��ور باز 
نمي گشت كه موجب شد سياست هاي ارزي در بانك 

مركزي اصالح و تا حدودي جلوي اينكار گرفته شود.
در اي��ن گزارش مرك��ز پژوهش ه��اي مجلس يكي 
از مش��كالت اساس��ي صنعت س��يمان را اص��رار به 
قيمت گ��ذاري دس��توري در وزارت صنع��ت عنوان 
مي كند. قيمت گذاري دس��توري و مداخله ش��ديد 
دول��ت در كنار توليد مازاد س��يمان و عرضه انرژي با 
قيمت هاي يارانه اي به كارخانه هاي توليدكننده سيمان 
ب��ه رقابت منفي و دامپينگ مي��ان توليدكنندگان و 
صادركنندگان س��يمان منجر و باعث شده سيمان 
و كلينكر اي��ران با قيمت هاي پايين به كش��ورهايي 
مانند عراق و افغانستان صادر شود. اين افزايش شديد 
صادرات محصوالت ايراني به قيمت هاي ناچيز منجر 
شده است كه كشورهاي همسايه واردات سيمان را از 

ايران ممنوع كنند.
همه اينها در حالي است كه نفع اصلي صادرات سيمان 
نصيب واسطه ها مي ش��ود و كارخانه ها به دليل اينكه 
سود پاييني به علت فروش سيمان به قيمت مصوب 
دولتي دارند نه فقط نفعي از صادرات نمي برند بلكه در 
طول همه سال هاي گذشته به دليل اينكه منابع مالي 
كافي در اختيار نداشته اند نتوانسته اند كارخانه هاي 
خود را بازسازي  و نوسازي كنند. در واقع قيمت گذاري 
دستوري در تمام طول سال هاي گذشته منجر شده 
است كه صنايع سيمان ايران نتوانند فناوري هاي خود را 
ارتقا دهند و از گردونه رقابت عقب بمانند و حتي برخي 

كارخانه ها در معرض تعطيلي قرار گرفته اند.
مركز پژوهش هاي مجلس با استناد به آمارها تأكيد 
كرده، قيمت سيمان كارخانه هايي كه محصوالتشان 
را در بورس كاال عرضه كرده اند، ظرف چندماه گذشته 
به تعادل رسيده، با اين حال بحران قطع برق به كمبود 
و افزايش قيمت س��يمان منجر ش��د. طبق آمارهاي 
موجود در هفته چهارم خرداد و هفته هاي اول و دوم 
تير ماه، يعني قبل از قطع برق كارخانه هاي توليدكننده 

سيمان، ۵۵درصد نياز كش��ور به صورت هفتگي در 
بورس كاال عرضه ش��د. در اين مدت، ۱۴۰۰خريدار 
اقدام به خريد س��يمان از طريق ب��ورس كاال كردند 
و قيم��ت هر كيلو س��يمان بين ۴۴7ت��ا ۴7۵تومان 
مع��ادل ۲۲۳۵۰تا۲۳7۵۰توم��ان ب��راي هر پاكت 
۵۰كيلويي سيمان بود اما بعد از آنكه وزارت نيرو برق 
توليدكننده هاي س��يمان را قطع كرد توليد و عرضه 
سيمان در بازار كاهش يافت و قيمت هر كيلو سيمان 

در بازار آزاد به هر پاكت 7۵تا ۱۰۰هزار تومان رسيد.
اي��ن اطالعات نش��ان مي دهد ك��ه با وج��ود آنكه 
بسياري از توليدكننده هاي سيمان در حال فروش 
محصوالتش��ان در بورس كاال هس��تند با اين حال 
همچنان برخي در حال فروش محصوالتشان در بازار 
آزاد با نرخ مصوب وزارت صنعت هستند و در اين ميان 
نقش واسطه ها در عرضه و تعيين قيمت سيمان در 

بازار پررنگ است.
مركز پژوهش هاي مجلس ۹ راهكار براي حل مشكالت 
صنعت سيمان ارايه كرده است. اين راهكارها عبارتنداز: 
۱- همكاري وزارت نيرو با وزارت صنعت، و انجمن هاي 
تخصصي صنعت سيمان براي مديريت مصرف برق 
دراين صنعت از طريق تعطيلي داوطلبانه واحدهاي 
سيمان كشور )براي انجام تعميرات( در فصل تابستان 
و درعين حال جلوگيري ازتحت تأثير قرار گرفتن عرضه 
سيمان در بازار با در نظر گرفتن مشوق هاي مناسب 

براي توليدكنندگان.
۲- بازنگ��ري در برنام��ه تأمي��ن ب��رق و فعالي��ت 
كارخانه هاي توليد سيمان براساس مشخصات فني 
تجهيزات و ماش��ين آالت كارخانه هاي سيمان، به 
نحوي كه اين كارخانه ها بتوانند با درصدي از ديماند 
خود )حداق��ل 7۰ درصد( به فعالي��ت بپردازند و با 
مش��كل تأمين كلينكربراي توليد سيمان و عرضه 
به ب��ازار داخلي مواجه نش��وند. برنام��ه فعلي اعالم 

شده ازسوي وزارت نيرو براي تأمين برق واحدهاي 
توليدكننده سيمان غيركارشناسي بوده و به توقف 

توليد اين واحدها منجر شده است.
۳- وزارت صنعت، نقش تنظيم گري خود را در تنظيم 
بازار س��يمان ايفا كند، به نحوي كه به قيمت گذاري 
دستوري سيمان پايان داده و همه واحدهاي توليدي را 
به عرضه هفتگي ميزان مشخصي سيمان در بورس كاال 
مكلف كند. اين مساله ضمن شفاف كردن عرضه وتقاضا 
نقش واسطه ها را در تجارت اين محصول از بين خواهد 
برد . همچنين مصرف كنندگان و توزيع كنندگان واقعي 

مي توانند سيمان را مستقيم از بورس كاال بخرند.
۴- فعال شدن رينگ صادراتي بورس كاال براي صادرات 
سيمان و كلينكر به منظور جلوگيري از رقابت منفي و 

دامپينگ و شفاف شدن معامالت صادراتي.
۵- نظارت وزارت صنعت، بر انبارهاي توليدكنندگان 
و توزيع كنندگان سيمان از طريق سامانه جامع انبارها 

براي جلوگيري از احتكار احتمالي سيمان و كلينكر.
۶- اصالح تدريجي قيم��ت برق و گاز طي يك برنامه 
پنج ساله با هدف ايجاد تحرك در كارخانه هاي توليد 
سيمان براي ارتقاي فناوري و نوسازي، كه عمر برخي 

از آنها به 7۰ سال مي رسد.
7- با توجه به توليد سيمان مازاد بر نياز داخلي و محدود 
بودن بازاره��اي صادراتي، الزم اس��ت تا درخصوص 
طرح هاي سيماني با پيش��رفت فيزيكي كمتر از ۴۰ 
درصد، بازنگري شود تا در صورت لزوم متوقف شده يا 

جانمايي آنها تغيير كند.
۸- هرگونه سياست گذاري و برنامه ريزي براي صنعت 
س��يمان با مش��ورت توليدكنن��دگان و انجمن هاي 

تخصصي مربوطه وتشكل هاي اقتصادي انجام شود.
۹- از تعاوني هاي توزيعي سيمان و مصالح ساختماني 
براي خريد سيمان از بورس كاال حمايت شود تا دست 

دالالن و واسطه ها از بازار سيمان كوتاه شود.
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خبرروز

كرونا جان ۴۰۹ نفر ديگر را گرفت
  كرونا جان ۴۰۹ نفر ديگر را گرفت. مجموع شمار تلفات كرونا در كشور به ۹۲ هزار و ۱۹۴ نفر رسيده است. همچنين بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۹ هزار و ۳۵۷ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه چهار هزار و ۲۶۳ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۱۹ هزار و ۸۴ نفر رسيد. ۵ هزار و ۹۵۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. همچنين تاكنون ۱۱ ميليون و ۱۳۸ هزار و 
۷۴۱ نفر ُدز اول واكسن كرونا و دو ميليون و ۸۸۵ هزار و ۲۹۴ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده 

در كشور به ۱۴ ميليون و ۲۴ هزار و ۳۵ ُدز رسيد.

رويداد

روز پنجشنبه مراس��م تحليف سيد ابراهيم رييسي 
به عنوان رييس جمهوري اس��المي ايران در مجلس 
شوراي اسالمي برگزار مي شود. مراسمي كه به دليل 
حض��ور مقامات مختل��ف كش��وري و بين المللي از 
اهميت ويژه اي برخوردار اس��ت و از اين رو پليس نيز 
تمهيدات خاصي براي آن در نظر گرفته است. يكي از 
اين تمهيدات درحوزه ترافيكي است كه رييس پليس 

راهور ناجا آن را تشريح كرده است.
س��ردار محمدحس��ين حميدي، درباره تمهيدات 
ترافيك��ي پلي��س براي برگ��زاري مراس��م تحليف 
رياست جمهوري گفت: اين تمهيدات در چند بخش 
انجام مي ش��ود. يكي از اين موارد مرب��وط به پارك 
وسايل نقليه در اطراف محل برگزاري مراسم است. 
محدوديت هايي كه از شب قبل از برگزاري مراسم آغاز 
شده و تا پايان مراسم تحليف ادامه خواهد داشت. بر 
اين اساس از ساعت ۲۴ امشب چهارشنبه پليس راهور 
تهران بزرگ اقدام به پاكسازي معابر اطراف مجلس 

شوراي اسالمي خواهد كرد.
او ب��ا بيان اينكه در اين محدوده تيم هاي گش��تي به 
هم��راه جرثقيل خودروهاي پارك ش��ده را جابه جا 
خواهند كرد، گفت: از اين رو رانندگاني كه خودروهاي 
خود را از سمت جنوب از خيابان اميركبير به سمت 
شمال از خيابان ش��هيد ديالمه، تقاطع سرچشمه، 
خيابان ملت و تقاطع اكباتان ملت، ازسمت شرق نيز 
ازخيابان مجاهدين اسالم از تقاطع خيابان ايران به 
سمت غرب پارك كرده اند بايد نسبت به جابه جايي 

خودروي خود اقدام كنند.
حميدي افزود: همچنين از سمت غرب در خيابان 
جمهوري از تقاطع س��عدي به سمت شرق اعمال 
محدوديت صورت خواهد گرفت و از سمت شمال از 
تقاطع فخر آباد نيز اعمال محدوديت انجام خواهد 

گرفت از اين رو شهروندان در اين محدوده نيز نبايد 
خودروي خود را پارك كنند. رييس پليس راهور ناجا 
از بسته ش��دن تمام فرعي ها و معابر منتهي اطراف 
مجلس ش��وراي اس��المي خبر داد و گفت: دومين 
بخش از تمهيدات ترافيكي منع تردد در برخي از معابر 
منتهي به مجلس شوراي اسالمي است و در همين 
راستا نيز تمام فرعي هاي منتهي به مجلس شوراي 
اسالمي و تمامي محدوده هاي اعالمي از ساعت ۲۴ 

امشب تا پايان مراسم مسدود خواهند بود.
به گفت��ه وي تم��ام كوچه ها و خيابان ه��اي فرعي 
منتهي به خيابان مجاهدين حدفاصل خيابان ايران تا 
مصطفي خميني كامال مسدود خواهد شد كه مسير 
جايگزين اين مح��دوده از طريق خياب��ان دماوند و 

انقالب صورت خواهد گرفت.
حمي��دي اضافه كرد: همچنين از س��مت جنوب از 
خيابان اميركبير به سمت ش��مال از خيابان شهيد 
ديالمه، تقاطع سرچش��مه، خيابان مل��ت و تقاطع 
اكباتان ملت و از سمت شمال از تقاطع فخر آباد اعمال 
محدوديت خواهد شد. از سمت غرب نيز در خيابان 
جمهوري از تقاطع س��عدي به س��مت شرق اعمال 
محدوديت صورت خواهد گرفت و ازسمت شرق نيز 
ازخيابان مجاهدين اسالم از تقاطع خيابان ايران به 

سمت غرب محدوديت اعمال خواهد شد .
او در مورد تردد اتوبوس هاي شركت واحد نيز گفت: 
در روز پنجش��نبه ۱۴ مرداد ماه ت��ردد اتوبوس ها در 
معابر اطراف مجلس شوراي اسالمي نيز از مسيرهاي 
ديگرص��ورت خواهد گرف��ت و بر اين اس��اس تردد 
اتوبوس هاي شركت واحد در طول خيابان جمهوري 
و ط��ول خياب��ان مصطفي خميني وج��ود نخواهد 
داشت و مسووالن شركت واحد اتوبوسراني تهران با 
هماهنگي هايي كه با پليس راهور تهران بزرگ به عمل 

آورده اند، از مسير هاي جايگزين استفاده خواهند كرد .
حميدي افزود: بر اين اساس اتوبوس هايي كه در طول 
خيابان جمهوري از ميدان جمهوري به سمت شرق 
تردد مي كنند نهايتا تا چهارراه استامبول ادامه مسير 
داده و در ادامه در اين تقاطع به سمت جنوب و شمال 
مي توانند گردش و ادامه مسير دهند و اتوبوس هايي 
كه در طول خياب��ان مصطفي خميني در حال تردد 

هستند از مسير جايگزين استفاده خواهند كرد .
به گفته رييس پليس راهنماي��ي و رانندگي تهران 
بزرگ ايستگاه مترو بهارستان نيز در روز پنجشنبه كال 
تعطيل خواهد بود و خدمات رساني ندارد. همچنين 
پمپ بنزين هاي اطراف مجلس شوراي اسالمي، طول 
خيابان مصطفي خميني نيز در روز مراس��م تحليف 
از ابتداي وقت تا پايان مراس��م تعطيل خواهند بود و 

سرويس دهي نخواهند داشت.
او افزود: بر همين اس��اس ت��ردد كاميونت ها، وانت 
بارها، وانت بارهاي مس��قف و كاميون ها در طول روز 
پنجشنبه از ابتداي وقت تا پايان مراسم ممنوع خواهد 
ب��ود و ترددي صورت نخواه��د پذيرفت و تردد همه 
كاميون ها از امشب در همه سطح شهر تهران به جز 

كمربندي ممنوع خواهد بود.
ريي��س پليس راهور ته��ران بزرگ گف��ت: انجام 
فعاليت ه��اي عمراني ام��روز چهارش��نبه و فردا 
پنجشنبه در كل سطح شهر تهران به ويژه در معابر 
اصلي و بزرگراه��ي ممنوع و پلي��س راهور اجازه 
انجام عمليات عمراني و حفاري و روكش آسفالت 
را نخواهد داد. او در پايان از همه شهروندان خواست 
در زمان اجراي محدوديت ها يعني از س��اعت ۱۳ 
روز پنجش��نبه در اطراف مجلس و معابر پيراموني 
شامل خيابان جمهوري – مصطفي خميني – ابن 

سينا – مجاهدين اسالم تردد نكنند.

تشريح ممنوعيت هاي ترافيكي ويژه مراسم تحليف
رويخطخبر خبر

 رسيدگي به پرونده
 آب خوزستان 

معاون دادستان كل كشور در پيگيري حقوق عامه 
و پيشگيري از وقوع جرم از احضار و بازداشت برخي 
از مسووالن در رابطه با موضوع آب در خوزستان و 
رس��يدگي به پرونده آنها خبر داد. رضا خشنودي 
درباره اقدامات دادس��تاني و قوه قضاييه در رابطه 
با موضوع آب در خوزس��تان اف��زود: برخي از اين 
چالش ها ريشه طبيعي دارد كه مربوط به كاهش 
نزوالت آسماني و گاهي اوقات ناشي از بارش نزوالت 
آس��ماني اس��ت و بخش��ي از اين موضوع ناشي از 
سوءمديريت ها، اهمال ها و ترك فعل هايي است كه 
متاسفانه در استان خوزستان در زمينه جلوگيري و 
پيشگيري از بحران هاي پيش آمده، صورت گرفته 
است. او ادامه داد: حسب االمر رياست قوه قضاييه 
و دادس��تان كل كش��ور به همراه هياتي از دولت 
عازم استان خوزستان شدم و در جلسه اول كه در 
استانداري برگزار شد، مشكالت مورد نظر بررسي و 
در جلسه اي با حضور مديران استاني مصوبات خوبي 
اتخاذ گرديد و همين مصوبات گره گشا بود و اجراي 
اين مصوبات منتهي به كنترل و جلوگيري از تشديد 

بحران آب در خوزستان شد.
معاون دادس��تان كل كش��ور در پيگيري حقوق 
عامه و پيش��گيري از وقوع جرم تصريح كرد: حق 
برخورداري منابع آبي چه براي تامين شرب و چه آب 
كشاورزي از حقوق عامه محسوب مي شود و استان 
خوزستان نيز از منابع آبي قابل توجهي برخوردار 
است. خشنودي گفت: در خصوص تامين آب شرب 
متاسفانه اقدام موثري در سال هاي گذشته صورت 
نگرفته است؛ اين در حالي است كه بودجه هاي قابل 
توجهي ب��ه اين پروژه ها اختصاص داده ش��ده، اما 
حسب بررسي هاي صورت گرفته برخي از اعمال 
مجرمانه صورت گرفته اس��ت. او ب��ا تاكيد بر لزوم 
توجه مديران به وظايف قانوني اظهار داش��ت: هر 
گونه ترك فعل، مسامحه و سهل انگاري در اجراي 
وظايف كه منتهي به تضييع حقوق عمومي شود، 
براي تعقيب اشخاص كافي است و قوه قضاييه در 
اين زمينه عزمي جدي دارد و اميدواريم بتوانيم با 
استفاده از ظرفيت دستورالعمل ترك وظايف قانوني 
مديران، سوءمديريت ها را تبديل به مديريت بهينه، 
كارآمد و هوش��مند كنيم. خشنودي خاطرنشان 
كرد: جلگه خوزستان از بهترين و حاصلخيزترين 
جلگه هاي موجود در كش��ور اس��ت. امس��ال اوج 
نيازمندي و ضرورت عدم استفاده غيرضروري از آب 
را شاهد بوديم و نتيجه آن اين مي شود كه خروجي 
سدهاي كرخه و كارون را كاهش دهند. اين موضوع 
برنامه ريزي شده بود؛ اما برخي از كشاورزاني كه 
در مس��ير انتقال آب قرار دارند، از س��د كرخه و 
دز تا دش��ت آزادگان و هورالعظيم بدون توجه 
به ممنوعيت كش��ت برنج، مزارع زيادي حدود 

۹۰ هزار هكتار را زير كشت شلتوك برده بودند.

نقل و انتقال اضطراري فرهنگيان، از ابتداي شهريور
معاون برنامه ريزي و توس��عه منابع 
وزارت آم��وزش و پ��رورش از نق��ل 
و انتق��ال اضط��راري فرهنگيان در 
اواي��ل ش��هريورماه خب��ر داد. علي 
الهيار تركم��ن گفت: در حال رايزني 
با س��ازمان امور اداري- استخدامي 
هستيم تا مجوزي دريافت و بتوانيم 
در زمان نقل و انتقال اضطراري براي 

آنها كه به تبعيت از همسرشان وارد كالن شهرها 
مي شوند، كاري كنيم.

 او درباره نقل و انتق��االت فرهنگيان اظهار كرد: 
طبق جدول زمانبندي اعالم ش��ده، فرصت نقل 
و انتقاالت به اتمام رس��يده است. تركمن افزود: 
ب��راي اوايل ش��هريور، نقل و انتق��ال اضطراري 
خواهي��م داش��ت. رايزني هايي با س��ازمان امور 
اداري- اس��تخدامي براي دريافت مجوز انتقال 
به تبعيت از همس��ر در حال انجام است، زيرا به 

استناد بخشنامه سازمان امور اداري 
� اس��تخدامي ورود به كالن شهرها 
ممنوع اس��ت. مع��اون برنامه ريزي 
و توس��عه مناب��ع وزارت آم��وزش و 
پرورش با بيان اينكه م��ا همكاراني 
داريم كه بايد به تبعيت از همسرشان 
به ش��هري بروند و اگر منتقل نشوند 
خانواده دچار مشكل مي شود گفت: 
در ح��ال رايزني هس��تيم تا مج��وزي دريافت 
و بتواني��م در زم��ان نق��ل و انتق��ال اضطراري 
ب��راي آنها كه ب��ه تبعي��ت از همسرش��ان وارد 
كالن شهرها مي شوند كاري كنيم. الهيار افزود: 
ثبت درخواس��ت ها در سامانه انجام شده و ۱۳۰ 
ه��زار نف��ر تقاض��اي جابه جاي��ي درون و برون 
اس��تاني داش��ته اند. با توجه به تقسيم كار انجام 
شده، موافقت نقل و انتقال درون استاني برعهده 

آموزش و پرورش استان هاست.

ركوردهاي پياپي كرونا در كشور 

شروط تعطيلي موثر در پيك پنجم
در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي 
تهران باالي ۲۰۰۰ بس��تري داريم كه 
از زم��ان پيك اول تاكن��ون، هيچ وقت 
به اين مقدار بستري نرس��يده بوديم. معاون درمان 
دانش��گاه علوم پزش��كي تهران، با اشاره به وضعيت 
كرونا در بيمارستان هاي تحت پوشش اين دانشگاه 
و همچنين شروط يك تعطيلي موثر براي مقابله با 
كرونا در پيك پنجم، گفت: آخرين آماري هم كه از 
ميزان مراجعه سرپايي داشتيم، ۱۹۷۰ مراجعه بوده 
است كه بستري مان از اين تعداد نزديك ۴۵۰ نفر بوده 
است. در حال حاضر مجموعا باالي ۲۰۰۰ بستري 
كرونايي در بيمارستان هايمان داريم. بايد توجه كرد 
كه باالترين ميزان بستري در بخش ها از پيك يك تا 
پيك چهار، در پيك چهار بود كه قله آن و بيشترين 
ميزانش ۱۶۶۰ نفر بستري بود، اما در اين پيك اكنون 
به باالي ۲۰۰۰ بس��تري رس��يده ايم. دكتر فرشاد 
عالمه ادامه داد: در عين حال مراكز س��رپايي تزريق 
رمدسيوير هم در بيمارستان ها فعالند و اگر اين مراكز 
نبودند، بيشتر دچار مشكل مي شديم. در اين مراكز در 
كل بيمارستان هاي دانشگاه اعم از دولتي و خصوصي 
در روز گذشته ۱۳۱۹ مورد رمدسيوير سرپايي تزريق 
شده اس��ت. حال اگر قرار بود اين افراد را هم بستري 

كنيم، دچار مشكل مي شديم.

    كمبود سرم تزريقي
وي درباره كمب��ود دارو و رمدس��يوير، گفت: كمبود 
رمدسيوير نداريم، اما كمبود سرم تزريقي وجود دارد 
كه البته مديريت مي كنيم و با س��ختي مي رس��انيم. 
البته در حوزه داروهاي ديگر براي بيماري هاي ديگر 
كمبودهايي در سطح كشوري وجود دارد، اما ربطي به 

كرونا ندارند و در كرونا كمبود رمدسيوير نداريم.

    آي سي يو  پر است
عالمه با بيان اينكه تخت هاي  آي س��ي يو هم با اين 
حجم بيمار قاعدتا پر اس��ت، گف��ت: البته دايما در 
حال جابه جايي هستيم. به طوري كه يكسري بيمار 
ترخيص مي شوند و يكسري بيمار هم متاسفانه فوت 
مي كنند و بيماران ديگر جايگزين مي شوند. ما هر 

روز هم داريم از ظرفيت تخت هاي ساير بيماري ها 
استفاده مي كنيم. به طوري كه بخش هاي مختلف 
در بيمارس��تان هاي مختلف را به كرونا اختصاص 
مي دهيم. بر اين اس��اس بيماران غير اورژانس��ي را 
بس��تري نمي كنيم و فقط خدمات اورژانسي را در 
ساير بيماري ها ارايه مي كنيم. در اين حالت تخت ها را 
براي كرونا خالي مي كنيم. معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشكي تهران گفت: در حال حاضر از ۲۰۰۴ بيمار 
بس��تري در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه 
علوم پزشكي تهران، ۵۱۲ بيمار در بخش هاي ويژه 
بستري هستند، ۱۳۵۳ بيمار در بخش هاي عادي و 
۱۳۹ نفر هم در اورژانس هستند. در عين حال اكنون 
در تمام سيستم س��المت و در همه ارگان ها اعم از 
تامين اجتماعي و ... بيمار بس��تري مي شود. هرچه 

همه بيشتر بتوانند كمك كنند، به نفع مردم است.

      شروط تعطيلي موثر در پيك پنجم
وي با اشاره به پيش��نهاد تعطيلي دو هفته اي براي 
كنترل پيك پنجم، گفت: اگر قرار باشد تعطيلي مانند 
دفعه قبلي باشد كه فقط كارمندان دولت نيامدند، اما 
همه جا باز بود و نظارتي نبود، فايده اي ندارد. هرچند 
كه قرنطينه و تعطيلي تبع��ات زيادي دارد و بر روي 
اقتصاد و كار و كاسبي مردم تبعات دارد و بايد به فكر 
جبران آن بود، اما از طرفي هم با ش��رايطي كه كرونا 
پيش مي رود، به نظر مي رسد كه تعطيلي كه همه جا 
را تعطيل كند، موثر خواهد بود. تعطيلي كه بتواند بار 
انتقال ويروس را در جامعه كم كند، كمك كننده است. 
به طوري كه هم راه ها و رستوران ها و پاساژها و... بسته 
شوند. به طوري كه مقرراتي كه در انتهاي پيك چهارم 

ايجاد ش��د و از انتقال جلوگيري شد، باشد. نه اينكه 
مانند دو، س��ه روزي كه اخيرا تعطيل كردند و همه 

جا باز بود، در اين صورت تعطيلي موثر نخواهد بود.

   كادر درمان خسته اند
عالمه با بيان اينكه با توجه به واكسيناسيون كادر درمان 
ميزان ابتال كمتر است، گفت: هرچند كه ابتالي مجدد 
بعد از واكس��ن هم داريم، اما از شدت آن كاسته شده 
است، اما كادر درمان واقعا خسته هستند. فكر كنيد كه 
وقتي يك بيمارستان ما ۵۰ درصدش زير بار كرونا است 
و در عين حال بيماران و بيماري هاي ديگري هم مانند 
سكته قلبي، سكته مغزي و ... هم وجود دارند و نمي توان 
به آنها خدمت نداد. بنابراين نصف بيمارستان زير بار 
كروناست و نصف ديگرش براي بيماران اورژانسي ديگر 
است. هرچند كه همواره داريم به تخت هاي كرونا اضافه 
مي كنيم و شرايط سختي براي سيستم درماني است. 
در عين ح��ال براي بيماران كروناي��ي از همه كادر 
استفاده مي كنيم. اينطور نيست كه فقط رزيدنت ها يا 
متخصصين داخلي و عفوني بيمار ببينند، بلكه اكنون 
همه اعم از جراح و ... دارند بيمار كرونا مي بينند. ما 
از تمام ظرفيت هيات علمي و بيمارستان ها استفاده 
مي كنيم تا بتوانيم بيماري را جمع كنيم. يك حركت 
جهادي اس��ت كه هم��ه دارند، كم��ك مي كنند و 

خستگي را براي تمام سيستم ايجاد مي كند.

     عالئم جدي كرونا
وي با بي��ان اينك��ه كرون��اي دلتا عمدت��ا عالئم 
سرماخوردگي مانند آبريزش بيني و... دارد، گفت: 
مردم اگر عالمت سرماخوردگي در خودشان ديدند، 
بايد فكر كنند كروناست، مگر اينكه خالفش ثابت 
شود. البته اگر حال بدي ندارند، ابتدا به مراكز ۱۶ 
ساعته بهداش��تي مراجعه كنند، مگر اينكه عالئم 
جدي و نگران كننده داشته باشند. اين عالئم شامل 
تب باال، تب طول كش��يده، بي حالي شديد، تنگي 
نفس، درد قفسه سينه، سرفه ش��ديد و... دارند يا 
افرادي كه بيماري زمينه اي جدي دارند يا داروهاي 
نقص ايمني مصرف مي كنند، حتما بايد در اسرع 

وقت به مراكز درماني مراجعه كنند. 

گزارش

مرگماهيهادررودخانهقزلاوزن–زنجان

عكسروز

ذرهبین

رييس س��ازمان امداد ونجات كش��ور از به كارگيري 
۳۰۸ تيم عملياتي جهت امدادرساني به بيش از ۱۰ 
هزار نفر از شهروندان در حوادث جوي روزهاي اخير 
خبر داد. مهدي ولي پور درخصوص امدادرس��اني در 
حوادث جوي از ۲۳ تير تا ۷ مرداد س��ال جاري گفت: 
۶۱ شهرستان در ۲۰ استان كشور متاثر از سيل بودند 
كه اين استان ها شامل آذربايجان شرقي، آذربايجان 
غرب��ي، اردبيل، البرز، اصفهان، بوش��هر، چهارمحال 
و بختي��اري، خراس��ان رضوي، زنج��ان، كهگيلويه 
و بويراحمد، كرمان، گلس��تان، فارس، سيس��تان و 
بلوچستان، سمنان، خوزستان، مازندران، هرمزگان، 

يزد و كردستان بودند. او افزود: در اين مدت به ۱۰ هزار 
و ۵۴۷ نفر از شهروندان امدادرساني و هزار و ۱۴۴ نفر 
اسكان اضطراري داده شدند. همچنين در اين حوادث 
جوي ۵۸ نفر از گرفتارشدگان به مناطق امن منتقل 
شدند. متاسفانه در اين حوادث ۷ نفر از شهروندان بر 
اثر وقوع سيل و يك نفر نيز بر اثر اصابت صاعقه جان 
خود را از دست دادند. ولي پور خاطرنشان كرد: هزار و 
۲۰۷ نفر نيروي جمعيت هالل احمر در قالب ۳۰۸ تيم 
عملياتي اقدام به امدادرساني كردند و ۲۵۰ دستگاه 
چ��ادر، ۴ ه��زار و ۷۹۵ تخته پتو، ه��زار و ۶۰۸ تخته 
موكت، ۷۸۱۷ كيلوگرم نايلون پوششي، ۸۳۹ بسته 

غذايي، ۱۱ هزار و ۲۲ قوطي كنسرو، ۲ تن برنج، ۳ هزار 
و ۳۰۰ كيلوگرم قند و شكر، ۸۱۴ كيلوگرم روغن و ۹۵۴ 
كيلوگرم حبوبات بين آسيب ديدگان توزيع كردند. 
رييس س��ازمان امداد و نجات درخصوص مهم ترين 
زمين لرزه ه��اي رخ داده از ۸ تا ۱۱ م��رداد گفت: در 
اين مدت ۱۷ زمين لرزه با قدرت ۲.۸ تا ۳.۷ ريشتر در 
استان كرمانشاه و شهر خانقين عراق كه در نزديكي 
مرزهاي ايران قرار دارد، به وقوع پيوست و همچنين 
در تاريخ ۸ مرداد زمين لرزه اي به بزرگي ۴.۳ ريش��تر 
مرز استان هاي فارس، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد را 

لرزاند كه خوشبختانه خسارتي در پي نداشت.

امدادرساني ۳۰۸ تيم عملياتي هالل احمر به سيل زدگان كشور

پرداخت هزينه نسخه الكترونيك داروخانه ها 
دريافت هر گون��ه هزينه اي از بيمار 
ب��راي نس��خه پيچ��ي الكترونيك 
در داروخانه ه��ا غيرقانوني اس��ت. 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 
گفت: ب��ر اس��اس مصوبه ش��وراي 
عالي بيم��ه، هزينه تبديل نس��خه 
دست نويس به نس��خه الكترونيكي 
توس��ط س��ازمان تأمين اجتماعي 

به داروخانه ها پرداخت مي ش��ود و هزينه اي از 
بيمه ش��دگان دريافت نخواهد ش��د. مصطفي 
س��االري اف��زود: مديرعام��ل س��ازمان تأمين 

اجتماع��ي اف��زود: مصوبه ش��وراي 
عالي بيمه از طري��ق مجاري قانوني 
به داروخانه ها ابالغ ش��ده اس��ت و 
از تاري��خ ۹ م��رداد بابت هر نس��خه 
الكترونيك مبلغ چه��ار هزار تومان 
به داروخانه ها پرداخت مي ش��ود. او 
عنوان كرد: برخي داروخانه ها قبل از 
تصويب و ابالغ اين قانون به صورت 
خودس��رانه مبالغي را از مردم دريافت كرده اند 
كه قطعًا غيرقانوني است و مكلف به بازگرداندن 

اين مبالغ هستند.

سفرها ممنوع شود 
رييس گروه واكنش سريع كوويد۱۹ 
وزارت بهداش��ت، با اش��اره ب��ه روند 
پيشروي كرونا در كشور، درباره روزهاي 
آتي و مراس��م هاي پيش رو در ايام ماه 
محرم، ضمن هشدار نسبت به هرگونه 
تجمع در ش��رايط فعل��ي بيماري در 
كشور گفت: سوگواري ايام محرم قطعا 
الزم است اما شكل اجراي آن در شرايط 

اپيدمي مهم اس��ت. در كنار اينكه سالمت معنوي 
جامعه بايد حفظ شود ولي بايد سنجيده اقدام كنيم. 
دكتر حميد سوري درباره روند كشوري كرونا، گفت: 
رخداد طغيان هاي ناشي از اپيدمي عمدتا از جنوب 
و جنوب شرقي كشور آغاز شد و از چابهار به سمت 
زابل و باالتر حركت كرد و با توجه به مراوداتي كه بين 
سيستان و بلوچستان و استان گلستان وجود دارد، 
گلس��تان  هم به يكي از استان هايي تبديل شد كه 

وضعيت خيلي مناسبي ندارد؛ هرچند 
كه اقدامات مناس��بي ب��راي كنترل 
اپيدمي در اين اس��تان  هم آغاز ش��ده 
است. او افزود: انتشار اپيدمي و واريانت 
دلتا در س��طح كش��ور رو به گسترش 
بوده است و االن بيشتر به سمت مبادي 
مركزي كش��ور پيش م��ي رود. پيش 
از آنكه در م��ورد قرنطينه كه مداخله 
پرهزينه اي اس��ت صحبت كنيم، معتقدم كنترل 
مبادي ش��هرها و سفرها و س��اير رخدادها مهم تر 
است  و اين در حالي است كه وقتي به جاده ها نگاه 
مي كنيم مي بينيم اين مقررات به اجرا در نمي آيد و 
سفرها كماكان ادامه دارد و بخشي از طغيان بيماري 
در استان گلستان به دليل سفرهايي است  كه براي 
رفتن به مشهد مقدس انجام مي شود. سفرها بايد 

ممنوع شود تا از انتشار ويروس جلوگيري شود.
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