
نخستين نشست رسانه اي رييس جمهوري منتخب 
ديروز در شرايطي برگزار شد كه سهم باالي موضوعات 
اقتصادي و معيش��تي در پرس��ش هاي مطرح شده از 
سوي رسانه هاي گروهي نش��ان از اهميت موضوعات 
اقتصادي در چشم انداز پيش روي كشور دارد. اما به رغم 
اين اهميت ساختاري هيچكدام از رسانه هاي تخصصي 
فرصت طرح پرسش هايش��ان در اين نشس��ت را پيدا 
نكردند تا يك جاي خالي جدي در نخس��تين نشست 
رس��انه اي رييس جمهور منتخب وجود داشته باشد.

مسائلي از جمله حل معضالت مسكن، اشتغال، بهبود 
فضاي كسب و كار، راهكارهاي دولت جديد براي جذب 
سرمايه گذاري، صيانت از دارايي هاي مردم در بورس و... 
در راس پرسش هاي مطرح شده از رييسي قرار داشتند. 
در كنار موضوعات اقتصادي، سرنوشت برجام و رويكردي 
كه دولت جديد در خصوص اين س��ند بين المللي در 
دستور كار قرار خواهد داد ديگر موضوع مهمي بود كه 
در قالب پرسش مطرح شد. در اين ميان نحوه گزينش 
خبرنگاران براي حضور در نشس��ت خبري با انتقادات 
بسياري از سوي نمايندگان رسانه هاي گروهي مواجه 
ش��ده بود. در ش��رايطي كه فرصت طرح پرسش براي 
16رسانه داخلي و خارجي در اين نشست فراهم شده 

بود، جاي خالي رسانه هاي تخصصي اقتصاد براي طرح 
پرسش و عدم دعوت از بسياري از رسانه هاي اقتصادي 
در اين نشس��ت باعث بروز انتقادات دامنه داري از روند 
اجرايي اين نشست شد. از رسانه هاي داخلي، خبرنگاران 
خبرگزاري هاي صداوس��يما، مهر، فارس، ايسنا، ايلنا، 
روزنامه هاي جام جم و ش��رق و ش��بكه پرس  تي  وي و 
از رس��انه هاي خارجي خبرنگاران يورونيوز )اتحاديه 
اروپا(، شبكه NBC )امريكا(، الجزيره انگليسي )قطر(، 
خبرگزاري راپتلي )روس��يه(، شبكه CNN )امريكا(، 
خبرگزاري AFP )فرانس��ه(، تلويزي��ون دولتي چين 
)CCTV( و شبكه الميادين )عراق(، فرصت پرسيدن 

سوال پيدا كردند. از سوي ديگر، جاي طرح سوال درباره 
بسياري از مسائل اساسي داخلي مثل كرونا و بهداشت و 
درمان، فرهنگ و هنر، فضاي مجازي، سياست داخلي، 
معضالت اجتماع��ي، ورزش و جوانان، مباحث قومي 
و مذهبي و موضوعات مرتبط ب��ا مطالبات زنان و... كه 
محتواي اصلي مناظرات انتخاباتي را ش��كل مي دادند 
در اين نشست خالي بود. رييسي در عين حال كه اعالم 
كرد اروپا و امريكا بايد به تعهدات برجامي خود بازگردند با 
بيان اينكه سياست خارجي دولت مردمي از برجام شروع 
نمي شود و به برجام محدود نيست، گفت: تعامل گسترده 
و متوازن با همه كش��ورها را در سياست خارجي دنبال 

مي كنيم. رييسي در تشريح سياست داخلي دولت مردمي 
گفت: بهبود وضعيت كسب و كار و معيشت مردم، بهبود 
شرايط دولت از طريق ايجاد نظام كارآمد از محورهاي 
سياست هاي داخلي دولت است. بروكراسي اداري بايد 
پايان يابد و نظام اداري س��الم، كارآمد توسط نيروهاي 
انقالبي و فسادس��تيز ش��كل گيرد. رييس جمهوري 
منتخب با تاكيد بر اينك��ه دولت مردمي مربوط به يك 
جن��اح و جريان خ��اص نخواهد بود، گف��ت: مديران و 
مسووالن دولت مردمي دغدغه مردم و انقالب را دارند 
و تالش آنها در راس��تاي حل مشكالت معيشتي مردم 
است. هر كس براي مردم و انقالب تالش كند همكار ما 
در جاي جاي كشور است. رييسي با تاكيد بر اينكه شرايط 
اقتصادي و وضعيت مردم را ب��ه مذاكره گره نمي زنيم، 
گفت: اجازه نمي دهيم مذاكرات فرسايشي بوده و مذاكره 
براي مذاكره انجام ش��ود. بايد هر نشستي براي حصول 
نتيجه باشد و نتيجه محوري در مذاكرات مدنظر قرار گيرد 
تا مذاكرات آورده اي براي ملت ايران داشته باشد.مذاكرات 
را براي رفع محدوديت ها، تحريم ها، راس��تي آزمايي و 
ارتباطات دنبال مي كنيم. رييسي همچنين نخستين 
اولويت هاي دولت خود را حل مشكالت در حوزه مسكن 

و بهبود شاخص هاي اشتغالزايي عنوان كرد.
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يادداشت- 1

رمزگشايي از نرخ ارز
با توجه به نقشي كه قيمت ارز 
در شمايل كلي اقتصاد كشور 
دارد، بس��ياري از خانواده هاي 
ايران��ي بعد از تح��والت اخير 
در صحنه سياس��ت داخلي و 
مشخص ش��دن كاراكتر فرد 
پيروز در انتخابات و احتماالتي 
كه در خصوص احياي برجام در 
صحنه مناسبات بيروني مطرح شده به دنبال رمزگشايي از 
سرنوشت ارزي كشور در چشم انداز پيش رو هستند. واقعيت 
آن است كه دولت جديد، بايد يك زمان بندي معقول داشته 
باشد تا از آشفتگي در نظام تصميم سازي هاي كالن تا حد 
امكان جلوگيري شود. اما مسير پيش روي كشورمان يك 
دوراهي اس��ت كه هر كدام از اين راه ها، اقتصاد ايران را به 
مقصدهاي متفاوتي مي رساند. چنانچه برجام اجرايي شود 
و روند فروش نفت كشور مطابق با سهميه هاي قبلي محقق 
شود )حداقل فروش 1.5 تا 2 ميليون بشكه نفت( وضعيت 
ارزي كش��ور تا حد زيادي ترميم خواهد شد و چشم انداز 
روشن تري پيش روي كش��ور قرار مي گيرد. اگر چه بايد 
توجه داشت كه تصميماتي كه در خصوص مديريت واردات 
طي سال هاي اخير گرفته شده، همچنان بايد تداوم داشته 
باشند. در واقع نبايد باز هم بازارهاي كشور به سمت كاالهاي 
وارداتي بي محابا گشوده شوند و كشور به مقصد كاالهاي 
لوكس و بنجل چيني و... بدل شود. اگر اقتصاد ايران بتواند 
تا دو ماه آينده درآمدهاي ارزي برآمده از فروش نفت خود 
را احيا كند )با فرض حل مش��كل FATF( و از سوي ديگر 
مناسبات ارتباطي ايران با كشورهاي منطقه مانند عربستان 
نيز بهبود يابد، اثرات مثبت فراواني در سيستم بانكي كشور 
به جاي خواهد گذاشت. اقتصاد ايران هم از اين وضعيت تازه 
بهره مند شده و شاخص هاي رشد در حوزه هاي مختلف 
نمايان خواهد شد. البته بايد توجه داشت كه كمبودهاي 
ارزي كشور كه بعد از سال 97 به  طور تدريجي ايجاد شدند، 
بازار ارزي كشور را تشنه تر از هر زمان ديگري ساخته است. 
امروز دامنه وسيعي از پروژه هاي نيمه تمام در بخش هاي 
نفتي، برق و نيروگاه، پتروشيمي ها، راه سازي و... وجود دارند 
كه براي اتمام آنها به ارز نياز است و ...   ادامه در صفحه5
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يادداشت-3يادداشت-2

 سياست گذاري
 براي كاهش تورم

 انتظار بورس
 از رييس دولت منتخب

مي ده��د  نش��ان  تجرب��ه 
سياس��تگذاري همه دولت ها 
در ابتدا كار اين اس��ت كه نرخ 
تورم را در كشور كنترل كنند 
و ب��ا تصميم گيري هايي چون 
افزايش نرخ سود بانكي در مسير 
كاهش نرخ ت��ورم گام بردارند. 
اكنون نرخ تورم در كشور بسيار 
باالس��ت، دولت جديد نيز با هدف بهبود معيشت مردم 
تمام تالش خود را بايد ص��رف كنترل قيمت ها در بازار با 
سياستگذاري كاهش نرخ تورم كند. البته كاهش نرخ تورم 
نيازمند سياستگذاري هاي علمي و اصولي است كه دولت 
بايد با در نظر گرفتن همه جوانب اقدام به چنين كاري كند. 
سياس��ت كاهش نرخ تورم در كنار تغيير نرخ سود بانكي 
سياستي است كه هميشه مدنظر مسووالن اجرايي دولت 
در ابتداي فعاليت كار است. در چنين شرايطي اين احتمال 
وجود دارد كه دولت آينده گوش��ه چشمي به تغيير نرخ 
سود بانكي داشته باشد، چرا كه حجم سپرده هاي زيادي 
هم اكنون در قالب سپرده كوتاه مدت در بانك ها بالتكليف 
مانده است كه با باال رفتن نرخ سود بانكي اين سپرده ها به 
سپرده مدت دار تبديل خواهد شد. مزاياي چنين تصميمي 
جلوگيري از خروج س��پرده ها از سيس��تم بانكي است، 
هر چند اين رويكرد ركود اقتصادي را در كش��ور تشديد 
مي كند. سال هاست كه س��خن از بودجه ريزي عملياتي 
بر مبناي عملكرد مي شود اما در عمل نظام بودجه ريزي 
كشور همچنان سنتي است، ضعف در اصالح ساختار نظام 
بانكي و كس��ري تجاري صادرات غير نفتي نيز مشكالت 
اقتصادي كشور است كه متاسفانه هيچ اقدام خاصي براي 
اصالح آن كه بتوان تورم را به 1۰ درصد برس��انيم نش��ده 
است. از سويي اين روزها وضعيت رمرارزها نيز مهم است 
و با توجه به ش��رايطي كه در حوزه رمزارزه��ا وجود دارد، 
رويكرد اياالت متحده امريكا و برخي كشورها در اين حوزه 
را بيشتر قبول دارم. در اين ديدگاه، تمام رمزارزها را تحت 
عنوان رمزدارايي پذيرفته و بر اس��اس آن رويكرد، ماليات 
اخذ مي شود و اقداماتي مثل بستن صرافي هاي رمزارزها 
و ايجاد محدوديت براي سرمايه گذاران اين حوزه صورت 
نمي گيرد. رويكرد ديگر، رويكرد س��لبي است كه چين و 
برخي كشورهاي ديگر در پيش گرفتند و كال صرافي هاي 
رمزارزها را تعطيل كردند. بنده معتقدم نمي توان در حوزه 
كريپتوكارنسي ها با رويكرد سلبي برخورد كرد. آينده اقتصاد 
ديجيتال، اقتصاد كريپتوكارنسي ها بوده و رمزارزها در نوك 
قله كوه يخي اقتصاد ديجيتال قرار دارند و به همين دليل 
مس��ير خود را پيدا خواهند كرد. ازاين رو به نظر مي رسد 
رگوالتوري بايد با درك اين موضوع و فرصت ها و امكاناتي 
كه براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد كرد، سياستگذاري كند 
و درنهايت از مبادالت اين بازار، ماليات اخذ كند. ايجاد رانت 
و اقتصاد دستوري و اقدامات اينچنيني، راهكار مناسبي 
براي جلوگيري از ورود س��رمايه گذاران به حوزه رمزارزها 

نخواهد بود.

از مردادماه س��ال گذشته كه 
قيمت سهام عدالت براي عموم 
دارندگان به 2۰ ميليون تومان 
رس��يد تاكنون ارزش س��هام 
عدالت در حال كاهش بوده و 
تقريباً نصف شده است. با توجه 
به اينكه حدود ۴6 ميليون نفر 
سهامدار سهام عدالت هستند؛ 
نصف شدن اين ارزش چيزي درمجموع حدود 5۰۰ هزار 
ميليارد تومان زيان وارد كرده است. ارزش سهام عدالت 
در مردادماه سال گذشته به نزديك يك ميليون ميليارد 
تومان رس��يده بود و در حال حاضر متأسفانه تقريبًا اين 
ارزش نصف شده است. اين 5۰۰ هزار ميليارد تومان براي 
هر دو روش مستقيم و غيرمستقيم است و تفاوتي ندارد، 
زيرا آنهايي كه روش غيرمستقيم را انتخاب كرده اند هم 
ارزش دارايي شان در شركت هاي سرمايه گذاري نصف 
شده است. موضوع اين است كه كل ريزش هاي بازار ناشي 
از سياست هاي نامناسبي بوده است كه در حوزه اقتصادي 
در بخش هاي مختلف به ويژه در رابطه با نرخ بهره و نرخ 
دالر اتخاذشده است. به طور كل تمام بازار سرمايه دچار 
وضعيت نامناسبي شده كه مقصر اصلي آن سياست هاي 
اقتصادي بوده است.   ادامه در صفحه 5

همايون دارابيپيمان مولوي

يادداشت-4

تخريب منابع طبيعي علت 
وقوع سيل

در ح��ال حاض��ر متاس��فانه 
ش��رايط آبي و خاكي كش��ور 
خوب نيست و نبايد اين مساله 
از س��وي مس��ووالن نادي��ده 
گرفته شود. ما در ايران ساختار 
كاربردي در بخش كشاورزي 
و برنامه اي براي اينكه با توجه 
به شرايط اقليمي و اكولوژيك 
چه محصوالتي را در چه مناطق كشت كنيم، نداريم. ما 
خواهان خودكفايي از طريق افزايش توليدات كشاورزي 
هستيم در حالي كه تمام كش��ورهاي دنيا هم توليدات 
داخلي دارند و هم برخي محصوالت كش��اورزي را وارد 
مي كنند. زماني با توجه به ش��رايط اقليمي و اكولوژيك 
كشور توسعه بر مبناي كشاورزي امكان پذير بود اما با ورود 
بي برنامه صنايع به كشور و افزايش جمعيت طي چند دهه 
گذشته هم صنايع به داليل مختلف جايگاه اصلي خود را از 
دست دادند و هم افزايش نياز غذايي مردم منجربه به اين 
شده كه هرچقدر فعاليت هاي كشاورزي را افزايش دهيم 
تنها باعث تخريب اراضي، كاهش منابع طبيعي و در نتيجه 
تخريب سرزمين شود. فراموش نكنيم برنامه هاي توسعه 
ادامه در صفحه 8 بايد بر مبناي داشته ها باشد.  
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ارز نخريد، نرخ ها كاهش مي يابد 

روحاني: به زودي تحريم ها برداشته مي شود
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احياي برجام نقشي كليدي در اقتصاد 
ايران خواهد داشت

براي ما بورس ُقلك نيست 

والدت با سعادت امام رضا )ع( را تبريك مي گوييم

   براي »رونق توليد« برنامه داريم
رييس جمهور منتخب در پاسخ به سوال در خصوص اينكه 
شما در برنامه هاي انتخاباتي خود دايما بر روي موضوع توليد 
تأكيد كرديد؛ توليدكنندگان مي گويند كه از جانب دولت 
متحمل فشارهاي زيادي هستند، از جمله اين فشارها اوال: 
قيمت گذاري دستوري، ثانيا: تأمين مالي معيوب توسط 
بانك ها و بازار سرمايه، ثالثا: اعطاي رانت ارزي ۴2۰۰ توماني 
به واردكنندگان و رابعا انحصارات و سختي صدور مجوزهاي 
كسب و كار است، براي رفع اين فشارها و موانع چه برنامه اي 
داريد؟ گفت: ما براي رفع تحريم ها و موانع توليد كه مساله 
اصلي در كشور است برنامه داريم، شعار سال در سال گذشته 
و امسال موضوع رونق اقتصادي است و ما نيز در دولت، محور 
كارمان رونق اقتصادي و توليد است. نقدينگي در كشور بايد 
مديريت ش��ود و ما مديريت توليد را اولويت خودمان قرار 
خواهيم داد و نقدينگي را بايد به طرف توليد سرازير كنيم و 
حتما سازوكارهايي كه بتواند نقدينگي را به طرف توليد ببرد 
و توليد را در كشور رونق دهد در دستور كار قرار خواهيم داد.
رييس جمهور منتخب تاكيد كرد: در حال حاضر شرايط به 
نحوي است كه هم توليد كننده و هم كارآفرين اعتراض دارد 
كه نقدينگي ندارد يا كم دارد و از آن طرف تمام كارشناسان 
اقتصادي نظرش��ان آن اس��ت كه رشد نقدينگي موجب 
مشكالت جدي در كشور مي ش��ود. ما توليد را پرجاذبه 
خواهيم ك��رد و اقدامات اقتص��ادي غيرمولد را بي جاذبه 
خواهيم كرد، به نحوي كه نقدينگي به سمت توليد برود و 
اين نياز به سازوكارهايي دارد و با يك بخشنامه حل نمي شود. 
رونق توليد امكان پذير است اما نياز به سازوكار دارد. دولت ما 
حتما برنامه هايي كه بتواند توليد را رونق بدهد دنبال خواهد 
كرد. همان گونه كه در برنامه هاي تبليغاتي خود گفتم ايجاد 
جذابيت براي توليد آن اس��ت كه ما ماليات را براي توليد 
بكاهيم. يعني از 25 درصد به س��مت 1۰ درصد، با شيب 

ماليم كاهش دهيم. از طرف ديگر براي اقدامات غيرمولد، 
ايجاد ماليات كنيم. مثل رفتن به سمت ارز و طال و مسكن 
به نحوي كه بخواهد كارهاي سوداگرانه انجام شود.دولت 
با ايجاد ماليات، يك عدالت مالياتي ايجاد خواهد كرد، در 
برنامه هايمان اين را گفته ايم و مصمم به اجراي آن هستيم.

  اولين اقدام دولت ما اشتغال و مسكن است
رييسي در پاسخ به اين سوال كه مهم ترين و با اولويت ترين 
سياست دولت او در حوزه معيشتي چيست و اولين دستوري 
كه در روز اول كاري دولت براي حل اين مش��كالت صادر 
خواهد كرد كدام اس��ت، گفت: ان ش��اءاهلل در روز آغاز كار 
دولت، ما اعالم خواهيم كرد كه تمام بس��ترهاي فسادزا و 
بسترهايي كه ايجاد رانت مي كنند بايد خاتمه پيدا كند. 
يعني تمام دستگاه هاي اداري موظفند زمينه هاي فساد و 
رانت خواري در كشور را از بين ببرند و اين سازوكارها توسط 
دولت اصالح مي شود. اولين اقدامي كه خواهيم كرد مساله 
توجه به وضعيت اشتغال و مسكن مردم خواهد بود و دست 
اندركاران اين حوزه در بخش هاي مختلف بايدحضوري 

فعال با مشاركت مردم عزيز داشته باشند.

  اروپايي هـا تحت فشـار سياسـت هاي امريكا 
قرار نگيرند

رييس جمهور منتخب در پاسخ به سوال ديگري در خصوص 
ميزان اهميت »برجام« براي دولت منتخب و اهميت احياي 
آن و اينكه چه پيامي براي دولت امريكا و كشورهاي اروپايي 
دارد، تاكيد كرد: برجام را كش��ورهاي اروپايي و امريكايي 
بايد نگاه كنند و ببينند كه در قبال اين توافق چگونه اقدام 
كرده اند. امريكايي ها، برجام را نقض كردند و اروپايي ها نيز 
به تعهدات خودشان عمل نكردند. تاكيد من به امريكا اين 
است كه بر اساس برجام، شما موظف به رفع همه تحريم ها 

بوديد و اين كار را نكرديد، به تعهدات خودتان برگرديد و آن 
را اجرا كنيد. همچنين پيام ما به اروپايي ها اين است كه حتما 
تحت فشارها و سياست هاي امريكايي ها قرار نگيريد و به 
آنچه متعهد شده ايد در برجام، عمل كنيد.مطالبه مردم ايران 
از امريكايي ها و اروپا اين است كه به تعهدات خودشان عمل 
كنند. همچنين خواس��ت مردم از دولت مردمي اين است 
كه به دنبال احقاق حقش��ان باشند و ما حق مردم را دنبال 
خواهيم كرد. رييسي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه براي 
اينكه برجام به نتيجه برسد، آيا بايد كل تحريم ها لغو شود و 
آيا قصد داريد كه تيم مذاكره كننده فعلي را حفظ كنيد يا 
خير، گفت: تيم مذاكره كننده هسته اي كار را دنبال مي كنند 
و گزارش هايي را هم به ما دادند. تيم سياست خارجي بنده در 
حال بررسي گزارش هاي عزيزاني است كه در حال مذاكره 
هستند. در مورد تحريم ها بايد گفت امريكا موظف است كه 
تمامي تحريم هاي ظالمانه نسبت به ملت ايران را رفع كند و 
آنچه بارها تاكيد كردم رفع تحريم ها و راستي آزمايي آن است؛ 
اين محور بحث سياست خارجي ما خواهد بود. رييس جمهور 
منتخب گفت: اين سوال همواره مطرح است كه چرا علي رغم 
اينكه دولت ايران و ملت ما به تعهدات خود عمل كرده است 
اما آنان در انجام تعهداتشان كوتاهي مي كنند؟ رييس جمهور 
منتخب تصريح كرد: آنان بايد به دنيا پاسخ دهند. امريكا بايد 
به دنيا پاسخ دهد كه چرا نسبت به انجام تعهدات خود در قبال 
ملت ايران كوتاهي مي كند و اروپا هم بايد پاسخ دهد كه چرا 
همراهي و همگامي با امريكا را پيشه كرده است؟ همواره اين 
مورد تاكيد بوده است. آنان بايد به تعهدات خود عمل كنند و 

ما مطالبه ملت ايران را مجدانه دنبال خواهيم كرد.

  اعالم گزارش هاي 100روزه
رييسي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا شما مي دانيد 
كه كش��ور را با توجه به چه ش��رايط و وضعيتي قرار است 

تحويل بگيريد و آيا  قرار است بعد از هر 1۰۰ روز شاهد ارايه 
گزارش از سوي شما باشيم، گفت: وضعيت، شرايط و آمار و 
ارقام در كشور روشن است. هم مراكز رسمي مثل مركز آمار 
ايران ارايه مي دهند، هم دس��تگاه ها به صورت خاص آمار 
ارايه مي دهند و هم نهادهاي تجميع كننده آمارها مانند 
رياست جمهوري و دولت آمار ارايه مي دهند. آمارها از ديد 
ملت ايران و به ويژه از ديد نخبگان و كارشناسان و رسانه ها 
امر پنهاني نيست. البته اختالف آماري ممكن است وجود 
داشته باشد اما آمار امر پنهاني نيست. مردم ما هم حتما بايد 
بدانند كه در چه شرايطي و در چه وضعيتي دولت جديد 
ش��روع به كار مي كند. وي ادامه داد: اعداد، ارقام، وضعيت 
و شرايط كش��ور به عنوان گزارشي از وضع موجود، حتما 
پيش روي ملت و رسانه ها خواهد بود. ما هم وضع مطلوب و 
هم وضع موجود را ترسيم مي كنيم و بعد تفاوت بين وضع 
موجود و مطلوب را مي بينيم و تالش خواهيم كرد تا وضع 
موجود را به وضع مطلوب نزديك و نزديك تر كرده و فاصله 
را كمتر كنيم.رييس جمهور منتخ��ب ملت ايران گفت: 
آنچه ملت بزرگ ما از دولت مي خواهد، اين است كه عمل به 
وعده هاي خود را فراموش نكند. ما همه وعده ها را پيش روي 
همه دولتمردان قرار مي دهيم كه نه فقط هر صد روز بلكه 
از ابتداي كار، تمام سمت گيري ها و جهت گيري هاي خود 

را در جهت اجراي وعده ها به كار گيرند.

  مردم را در جريان امور كشور قرار مي دهم
رييسي اظهار داشت: محور كار ما در دولت، اقدام و عمل 
خواهد بود. بنده به عنوان خدمتگزار كوچك مردم، آنان 
را در جريان پيشرفت امور مي گذارم و اگر هم مشكلي 
باشد، حتما مشكل را با مردم در ميان خواهيم گذاشت 
و م��ردم به ويژه نخبگان را در جري��ان امور حتما قرار 
ادامه در صفحه 2 خواهيم داد.   

فروشندگانآپارتمان8 
درصدديگرقيمتهايخود

راكاهشدادند

صادراتتركيهبهاروپا،۹4 
برابرايرانگزارشميشود!

 تكرار  افت 
قيمت  مسكن  

در خرداد؟

چرايي 
 سقوط تجارت 

با اروپا 

در حالي كه طي دو ماهه نخس��ت سال جاري 
ميانگين قيمت معامالتي هر متر مربع آپارتمان 
در شهر تهران حدود 5 درصد و ميانگين قيمت 
واقعي )تعديل شده با تورم( آن حدود 8.3 درصد 
دچار افت شده بود، تازه ترين آمار غيررسمي از 
وضعيت بازار مسكن ش��هر تهران حاكي از آن 
صفحه 5 را بخوانيد است كه...  

بررس��ي آمارها بيانگر اين است كه تجارت ايران 
با اروپا به پايين ترين س��طح خود رس��يده است. 
داده هاي مركز تجارت اروپا نشان مي دهد، ارزش 
تجارت اي��ران و اتحاديه اروپا در مدت چهار ماهه 
ابتدايي سال 2۰21، به رقمي در حدود يك ميليارد 
و ۴5۰ ميليون يورو رس��يده كه نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل، حدود 1 درصد كاهش داشته 
صفحه 7 را  بخوانيد است.  



ادامه از صفحه اول|
رييسي در واكنش به س��والي مبني بر اينكه تحريم ها و 
اتهاماتي عليه ش��ما از سوي برخي از سازمان هاي حقوق 
بشري وجود دارد. اخيرا سازمان عفو بين الملل اتهاماتي را 
درباره نقش شما در برخي از اعدام ها مطرح كرده است. آيا 
اين مساله مي تواند تاثيري روي نحوه تعامل شما با ديگر 
رهبران كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي غربي داشته 
باشد؟ آيا قصد داريد به كشورهاي غربي سفر كنيد يا خير، 
گفت: من از ابتداي مسووليت به عنوان يك حقوقدان همواره 
مدافع حقوق مردم بودم و حقوق بشر محوري ترين نكته اي 
بوده است كه بنده در همه مسووليت هاي خود دنبال كردم. 
به كساني كه اتهام مي زنند بايد گفت كه امروز ما در جايگاه 
مدعي قرار داريم. ما به عنوان مدعي حقوق انسان هستيم. 
تمام اقداماتي كه بنده در اين مدت مسووليت انجام دادم، 
همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده است. 
با كساني كه اخالل در حقوق انسان ها ايجاد كردند و دست به 
حركت هاي داعشي و اقدامات ضد امنيتي زدند، همواره در 
دستگاه قضا با آنها برخورد كردم و به عنوان يك حقوقدان و 
قاضي مدعي حقوق انسان ها بودم و در جايگاه دفاع از حقوق 
بشر عمل كردم. امروز كساني كه در دنيا نقض حقوق بشر 
مي كنند، بايد پاسخگو باشند كه چگونه جلوي چشم همه 
مردم دنيا حقوق انسان ها را نقض مي كنند. وي در پاسخ به 
سوالي در خصوص اينكه آيا حاضر است با رييس جمهور 

امريكا مذاكره مستقيم داشته باشد، گفت: خير!

  بورس براي دولت ما ُقلك نيست
رييس جمهور منتخب درباره برنامه هاي دولت او براي 
بازار س��رمايه، افزود: ما اعتماد را در مورد بازار سرمايه 
به مردم ب��از خواهيم گرداند، حتما دولت، بورس را به 
عنوان يك قلك براي خودش قرار نخواهد داد تا بخواهد 

كسري بودجه خودش را از بورس تامين بكند.
رييس��ي ادامه داد: حتما تالش مي كنيم نس��بت به 
سهام خرد، تضمين هاي الزم را براي جبران خسارت 
عزيزاني كه در بورس، صاحب خسارت شده اند، ايجاد 
كنيم. حتما نظارت و سازوكارهاي نظارتي را در بورس 
فعال خواهيم كرد كه فعال شدن سازوكارهاي نظارتي 
در بورس، فعال شدن صندوق توسعه، صندوق تثبيت 
از ايجاد تكانه ها در بورس كه موجب خس��ارت و ضرر 
بشود، پيشگيري خواهد كرد. الزامات ديگري كه در 
دس��ت برنامه ريزي اس��ت تا در دولت پيگيري شود، 
عميق كردن و عمق دادن به بورس است. شركت هايي 
را كه پشت در بورس ايستاده اند و مي خواهند در بورس 

سهام را عرضه بكنند را تسهيل خواهيم كرد.

  از »برجام« خاطره خوشي نداريم
رييس جمهور منتخب همچنين درباره انجام يك توافق 
جامع تر با امريكا و گنجاندن مسائل موشكي و منطقه اي در 
آن گفت: در سوال قبل گفتم و دو مرتبه تكرار مي كنم، كه 
چرا امريكا به تعهدات دولت هاي قبِل آقاي بايدن متعهد 
نيست. چرا به وظايف خود و نسبت به تعهداتي كه ايجاد 

شده است پاسخگو نيست.
رييسي تاكيد كرد: پيشنهاد جدي ام به امريكا، آن است كه 
سريعا به تعهدات خودشان عمل كنند. تمامي تحريم ها را 
رفع كنند و نشان بدهند كه در رفع همه تحريم ها صداقت 
دارند.وي با بيان اينكه دولت ايران از برجام خاطره خوشي 
ندارد، چون آورده ها آنچنان كه در برجام پيش بيني شد را 
ملت ايران شاهد نبود، گفت: تاكيد مي كنم دولت امريكا 
نسبت به تعهداتش و نس��بت به اين قرارداد عمل كند و 
پايبند باشد. مس��ائل منطقه اي يا مسائل موشكي قابل 
مذاكره نيست. رييس جمهور منتخب اضافه كرد: مساله اي 
كه مذاكره و پيرامون آن توافق شد، قرارداد منعقد و متعهد 
شدند را عمل نكردند. چگونه مي خواهند وارد مسائل جديد و 
نو شوند!؟ رييسي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برنامه اش 
براي احياي برجام و وادار ك��ردن امريكا به لغو تحريم ها 
چيست؟ اظهار داشت: آنچه كه سياست جمهوري اسالمي 
بوده و بارها اعالم ش��ده اين است كه اقدامات هسته اي ما 
اقداماتي مسالمت آميز و در جهت قواعدي است كه اين علم 
و دانش در عرصه هاي مختلف صنعتي،  كشاورزي و پزشكي 
دارند و اقدامات جمهوري اسالمي تاكنون اقداماتي بوده كه 
بر اساس اعالم سازمان هاي بين المللي در چارچوب قوانين 
و مقررات انجام شده است.وي افزود: عليرغم اينكه اقدامات 
جمهوري اسالمي طبق اعالم خود آنها در چارچوب مقررات 
انجام شده چرا موانع و مشكالتي بر سر راه اقدامات هسته اي 
ايران قرار مي دهند حال آنكه به اعتراف مكرر آنها اقدامات 

هسته اي ايران تاكنون هيچگونه مشكلي نداشته است.

  در تشكيل كابينه فقط وامدار ملت خواهم بود
رييسي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينكه ليست هاي 
متعددي از تركيب كابينه ش��ما منتشر مي شود، برنامه 
شما براي تشكيل كابينه چيس��ت؟ گفت: من به صورت 
مستقل وارد ميدان شدم، از همه گروه ها، تشكل ها، احزاب 
و شخصيت هاي بزرگ كه از بنده حمايت كردند صميمانه 

تشكر مي كنم.
وي تاكيد كرد: براي تشكيل دولت خود را در برابر خداوند 
متعال مسوول مي دانم و فقط وامدار ملت خواهم بود. در 
انتخاب افراد كابينه شاخص انقالبي بودن، كارآمد بودن، 
فسادس��تيزي و مردم دار بودن خواهد بود.رييس جمهور 

منتخب به رسانه ها توصيه كرد: گمانه زني نكنيد، سامانه اي 
در اختي��ار مردم قرار خواهد گرفت ت��ا بتوانند افراد مورد 
نظر خود را كه شاخص هاي مورد نظر دولت را دارند براي 
مسووليت هاي مختلف معرفي كنند. در اين موضوع از نگاه 
مردم استقبال مي كنم، اين س��امانه تا چند روز آينده در 
اختيار همگان قرار خواهد گرفت. محور انتخاب مسووالن 

در دولت مردمي، شايسته ساالري است.

  اجراي طرح جامع ايران و چين در دستور كار 
دولت مردمي است

رييسي در پاسخ به سوال خبرنگار رسانه چيني مبني بر 
اينكه انتظار شما بين دو كشور ايران و چين چيست، گفت: 
روابط با چين از ابتداي پيروزي انقالب اس��المي از سوي 
دولت هاي مختلف دنبال ش��ده، امروز هم روابط خوبي با 
دولت چين داريم، ظرفيت هاي بسيار زيادي براي روابط 
بين دو كشور وجود دارد كه در راستاي احياي اين ظرفيت ها 
اقدام خواهيم كرد. اجراي طرح جامع به عنوان يكي از اسناد 
و توافقات بين دو كش��ور در دستور كار دولت مردمي قرار 
خواهد گرفت.دولت مردمي از ابتدا خودكفايي كشور در 
توليد كاالهاي اساسي را كليد خواهد زد. رييس جمهور 
منتخب در پاسخ به سوال ديگري در مورد راهكارهاي دولت 
براي تامين كاالهاي اساسي مردم گفت: تامين كاالهاي 
اساسي اولويت دولت است. نظارت بر زنجيره تامين، توليد 
و توزيع كاالهاي اساسي از برنامه هاي مهم دولت است. بايد 

ارتباط سفره مردم و كاالهاي اساسي با دالر و خارج از كشور 
در ميان مدت و بلندمدت قطع شود، به نحوي كه ملت ايران 
در تامين كاالهاي اساسي به خودكفايي واقعي دست يابد. 
دولت مردمي از ابتدا خودكفايي كشور در توليد كاالهاي 

اساسي را كليد خواهد زد.

  مانعي براي بازگش�ايي س�فارت هاي ايران و 
عربستان نيست

رييسي در مورد روابط با عربستان گفت: روابط با كشورهاي 
همسايه در اولويت ماست، هيچ مانعي از طرف جمهوري 
اسالمي براي بازگشايي دوجانبه س��فارت هاي ايران و 
عربس��تان وجود ندارد. اين موضوع قبال هم اعالم شده 
اس��ت، روابط و گفت وگو با عربستان و همه كشورهايي 
كه در منطقه هستند هيچ مانعي ندارد. وي در پايان اين 
نشس��ت خبري در مورد ايرانيان خارج از كشور گفت: 
در ابتداي دولت خواهيم گفت كه همه زمينه ها را براي 
بازگشت ايرانيان خارج از كشور فراهم خواهيم كرد، دولت 
همانطور كه نسبت به ايرانيان داخل كشور وظايفي براي 
خود قائل است نسبت به ايرانيان خارج از كشور نيز خود 
را وظيفه مند مي داند. دولت نسبت به آنها خود مسوول 
مي داند.سرمايه گذاري در كشور توسط ايرانيان خارج از 
كشور در اولويت قرار دارد، بهترين و امن ترين مكان براي 
سرمايه گذاري ايرانيان خارج از كشور، ايران سرزمين آبا 
و اجدادي آنهاست. امنيت كامل براي اين سرمايه گذاري 

وجود دارد.
دولت، امنيت س��رمايه گذاري را براي همه كارآفرينان و 
ايرانيان خارج از كشور تضمين مي كند. رييسي تصريح 
كرد: امروز جمهوري اسالمي جزو امن ترين مكان ها براي 
سرمايه گذاري اقتصادي است و اين امنيت را دولت براي 
همه سرمايه گذاران و كارآفرينان به ويژه ايرانيان خارج از 
كشور تضمين مي كند.وي اظهار داشت: سامانه اي براي 
ايده ها راه اندازي شده است. اصحاب رسانه، نخبگان، اساتيد 
و دانشگاهيان كه ايده اي براي اداره دولت و اصالح وضعيت 
اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي دارن��د، در بانك ايده ها 

نظريات خود را قرار دهند.

  ارتباط مردم با من از طريق اقوام، خويشان و 
بستگان نبايد تنظيم شود

رييس جمهور منتخب تصريح كرد: ارتباط مردم با من از 
طريق اقوام، خويشان و بستگان نبايد تنظيم شود، اقوام و 
بستگان جايگاه خودشان را دارند اما ارتباط با مردم از اين 
طريق نبايد باشد. سامانه اي براي ارتباط دايمي با مردم و 
همه سطوح اجتماعي ايجاد خواهد شد. اين ارتباط كامال 
سازمان يافته و برنامه ريزي شده است. وي در پايان از اصحاب 
رسانه تشكر كرد و گفت: اصحاب رسانه از همه گرايشات 
سياسي در دوره انتخابات بهترين كانال ارتباطي با مردم 
و تبيين ديدگاه ها بودند. رسانه ها نقش مهمي در ادامه اين 

ارتباطات خواهند داشت.
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رييسجمهورمنتخبدرنشستخبري:

كدامدستگاههاياجراييكشوردرسال1400بيشترينافزايشبودجهراداشتهاند؟

براي ما بورس ُقلك نيست 

حقوق كارمندان »پيشران« افزايش بودجه دولت
تعادل|

در حالي كه مجموع كل مص��ارف بودجه عمومي دولت 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۹ با حدود ۱۱۱ درصد رشد ركورد تازه اي را بر جاي 
گذاشته و به رقم ۱۳7۴ هزار ميليارد تومان رسيده است، 
بودجه دستگاه هاي اجرايي با 782 هزار ميليارد تومان وزن 
قابل توجهي از بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در اين حال، مهم ترين عامل رشد قابل توجه 
بودجه دستگاه هاي اجرايي )شامل وزارتخانه ها و نهادهاي 
زيرمجموعه قواي س��ه گانه و س��اير دستگاه ها همچون 
نيروهاي مسلح(، افزايش شديد حقوق و دستمزد كاركنان 
بوده اس��ت. نكته جالب تر اما افزاي��ش قابل توجه بودجه 
دستگاه هايي است كه حقوق و دستمزد كاركنان خود را 
به صورت ارزي پرداخت مي كنند. مس��اله اي كه موجب 
شده، وزارت خارجه بيشترين درصد رشد بودجه را در ميان 
وزارتخانه ها داشته باشد. همچنين دستگاه هايي كه سهم 
هزينه هاي نيروي انساني در آنها باالست )آموزش و پرورش، 
صندوق هاي بازنشستگي، بنياد شهيد و امور ايثارگران و...( 
سهم بسياري در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه 

سال ۱۴۰۰ داشته اند.

   بودجه قواي سه گانه چقدر رشد كرد؟
به گزارش »تعادل«، مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي 
با عنوان »بررسي بودجه دس��تگاه هاي اجرايي كشور در 
قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰«تالش كرده است، تصويري 
جامع از بودجه دستگاه هاي اجرايي كشور در سال جاري 
ارايه كند. بر اساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس، مجموع 
كل اعتبارات دستگاه هاي اجرايي حدود 2۹2 هزار ميليارد 
تومان )۶۰ درصد( نس��بت به قانون بودجه س��ال ۱۳۹۶ 
افزايش يافته است. همچنين مجموع اعتبارات هزينه اي 
دستگاه هاي اجرايي حدود 2۶۵ هزار ميليارد تومان )۶۱ 
درصد( نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ افزايش يافته 
است.همچنين 2۱۴ هزار ميليارد تومان از اين افزايش به 
دستگاه هاي زيرمجموعه قوه مجريه )اعم از وزارتخانه ها، 
معاونت ها و دستگاه هاي زيرنظر رييس جمهور( مربوط 
اس��ت كه بخش عمده بودجه عمومي دولت را تش��كيل 
مي دهند و نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ۵۶ درصد 
افزايش يافته اند. بودجه قوه مقننه )مجلس شوراي اسالمي 
و دستگاه هاي زيرمجموعه آن( نيز نسبت به قانون بودجه 
سال ۱۳۹۶، حدود ۶7 درصد افزايش يافته است. بودجه 
قوه قضاييه )دادگستري جمهوري اسالمي ايران و ساير 
دستگاه هاي زيرمجموعه اين قوه( نسبت به قانون بودجه 
سال گذشته، حدود ۵7 درصد افزايش يافته است. سهم 
ساير دستگاه ها )اعم از نيروهاي مسلح، مراكز فرهنگي، 
آموزش��ي و علمي خارج از قواي س��ه گانه و...( از كل اين 
اعتبارات حدود 2۰ درصد است كه نسبت به قانون بودجه 
س��ال ۱۳۹۹، 7۶ درصد رشد داشته اس��ت. با بررسي در 

سطح دستگاه هاي اجرايي اصلي، فهرستي از بيشترين 
ميزان افزايش و كاهش اعتبارات دس��تگاه هاي اجرايي 
ارايه ش��ده اس��ت. با توجه به افزايش قابل توجه حقوق و 
دستمزد كاركنان دولت نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶، 
دستگاه هايي كه س��هم هزينه هاي نيروي انساني در آنها 
باالست )آموزش و پرورش، صندوق هاي بازنشستگي، بنياد 
شهيد و امور ايثارگران و...( سهم بسياري در رشد مجموع 

اعتبارات در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته اند.

  ماجراي 1210 رديف بودجه اي
بودجه كل كشور، برنامه مالي دولت است كه براي يك سال 
مالي تهيه ش��ده و در قالب آن، دولت مجوز هزينه كرد در 
بخش هاي گوناگون را از مجلس شوراي اسالمي دريافت 
مي كند. بودجه از دو منظر قابل بررس��ي اس��ت: منابع و 
مصارف. در سمت مصارف، محل و نحوه هزينه كرد اعتبارات 
شركت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي ذكر مي شود. اگر 
بودجه شركت هاي دولتي را از بودجه كل كشور جدا كنيم، 
بخش اصلي مصارف بودجه در حقيقت اعتباراتي است كه 
به دستگاه هاي اجرايي كش��ور در راستاي اجراي وظايف 
محول شده اختصاص داده مي ش��ود. اعتبارات هريك از 
دستگاه ها در جدول 7 ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
كل كشور ذكر شده است. در اين جدول كه شامل ۱2۱۰ 
رديف است، بودجه دستگاه ها و در بعضي موارد طرح ها و 
فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي آمده است. دقت در ارقام 
اين جدول و مقايس��ه اين ارقام با قوانين بودجه سال هاي 
گذشته، تصوير بهتري از چگونگي تغيير سهم دستگاه هاي 

مختلف از بودجه عمومي كشور، ارايه مي كند.
اولين هدف گزارش حاضر، طبقه بندي رديف هاي جدول 
در قالب ساختاري متناسب با نظام سياسي و اداري كشور 
است. اين طبقه بندي، مقايسه بهتر اعتبارات دستگاه هاي 
اجرايي گوناگون را امكان پذير كرده و تغيير اعتبارات و سهم 
دستگاه هاي اجرايي اصلي را از كل مصارف بودجه عمومي 
كشور مشخص و از خطاهاي رايج در بررسي رديف به رديف 
بودجه دس��تگاه ها جلوگيري مي كند. دومين هدف اين 
گزارش نيز ارايه آمارهاي مقايسه اي از اعتبارات دستگاه هاي 
اجرايي اصلي در مقايسه با يكديگر و همچنين در مقايسه با 

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.
از آنجا كه عدم مديريت صحيح هزينه هاي دولت، عالوه بر 
اتالف منابع، مي تواند با تشديد كسري بودجه، آسيب هاي 
اقتصادي شديدي برجا گذارد، هدف سوم گزارش حاضر، 
بررسي افزايش هزينه دستگاه هاي اجرايي نسبت به قانون 
بودجه سال ۱۳۹۶ و ارايه پيشنهادهايي در راستاي مديريت 

هزينه هاي دولت در حوزه دستگاه هاي اجرايي است.

  تمركز بخش عمده بودجه دستگاه ها در دولت
بر اس��اس گ��زارش مركز پژوهش ه��اي مجلس، بخش 
عمده بودجه دستگاه هاي اجرايي كشور به دستگاه هاي 

زيرمجموعه رييس جمهور )وزارتخانه ها و دس��تگاه هاي 
زيرنظر رييس جمهور( مربوط است كه در بر گيرنده كل 
مجموعه زيرنظر وزارتخانه يا سازمان مورد نظر است. براي 
مثال، اعتبارات ذيل »وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي« 
شامل همه رديف هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه )از جمله 
س��ازمان بهزيستي، س��ازمان تامين اجتماعي، صندوق 

بازنشستگي كشوري و...( است.
بخش چشمگيري از تكاليف محوله به بعضي وزارتخانه ها از 
طريق شركت هاي تابعه انجام مي شود و در مواردي، بودجه 
آنها نيز از طريق بودجه همين شركت ها تامين مي شود. 
به  طور مش��خص، پايين بودن رقم بودجه وزارتخانه هاي 
نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات و.... ناشي از وابستگي 
اين وزارتخانه ها به بودجه شركت هاي زيرمجموعه است 
و عمال بخش زيادي از منابع اين وزارتخانه از محل منابع 

بودجه عمومي دولت تامين نمي شود.
از سوي ديگر، بخشي از هزينه هاي مربوط به دستگاه هاي 
اجرايي استاني از طريق اعتبارات جدول ۱۰ قانون بودجه 
و در قالب بودجه استاني توزيع مي ش��ود كه در اين ارقام 

لحاظ نمي شوند.
با توجه به در نظر گرفتن مبلغ ۱۵۰ هزار ميليارد تومان براي 
موضوع هايي مانند متناسب سازي حقوق بازنشستگان و... 
در بند »و« تبصره »2« قانون بودجه ۱۴۰۰ و عدم ذكر آن 
در بودجه دستگاه ها و منعكس شدن اين اعتبارات در بخش 
اعتبارات متفرقه، انتقال اين رقم به جدول بودجه دستگاه ها 
نيز مي تواند موجب افزاي��ش قابل توجه بودجه بعضي از 

وزارتخانه ها نظير وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شود.
ساير دستگاه ها كه خارج از طبقه بندي قواي سه گانه قرار 
مي گيرند، حدود 2۰ درصد اعتبارات دستگاه هاي اجرايي 

را دريافت مي كنند. 

  رشد 111 درصدي مصارف عمومي دولت
اين گزارش همچنين حاكي است، مجموع كل مصارف 
بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت 
به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱۱ درصد رشد داشته 
است كه در مقايسه با روند رشد مصارف بودجه در سال هاي 
گذشته نوعي ركورد به حساب مي آيد كه البته بخشي از اين 
افزايش مربوط به انعكاس مواردي در سقف منابع و مصارف 
عمومي است كه در س��ال هاي قبل به صورت غيرشفاف 
در متن م��اده واحده ذكر مي ش��د اما در س��قف منابع و 
مصارف عمومي منعكس نمي گرديد. طبيعتا جست وجوي 
ريشه هاي اين افزايش شديد در بودجه دستگاه هاي اجرايي 
و تعيين سهم دستگاه هاي مختلف از آن، مي تواند قضاوت 
دقيق تري در خصوص ميزان و نحوه رشد مصارف بودجه 
را امكان پذير كند. گفتني است، با توجه به تصميم مجلس 
شوراي اسالمي در تصويب بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت دو 
سقفي، آنچه در اين گزارش بررسي مي شود، ارقام مربوط به 

سقف كل )سقف دوم( بودجه است.

  وزارت خارجه در صدر وزارتخانه ها
بر اس��اس اين گزارش، مجموعه وزارت امور خارجه 
بيشترين درصد رش��د بودجه را در ميان وزارتخانه ها 
داشته است. از جمله داليل رش��د باالي هزينه هاي 
اين وزارتخان��ه، ارزي بودن بخش زي��ادي از مخارج 
اين وزارتخانه است. هر چند رشد حدود ۹2 درصدي 
اعتبارات اين وزارتخانه نيازمند بررسي هاي بيشتر بر 

مبناي اطالعات دقيق تر است.
پ��س از وزارت امور خارج��ه، وزارتخانه هاي صنعت، 
معدن و تجارت با 8۴ درصد و جهاد كش��اورزي با 7۰ 
درصد بيشترين رشد اعتبارات را در ميان وزارتخانه هاي 

كشور دارند.
بخش عمده رش��د اعتب��ارات وزارت دف��اع و وزارت 
تعاون به ترتيب ناشي از رشد اعتبارات سازمان تأمين 
اجتماعي نيروهاي مس��لح )۵۶ درص��د( و صندوق 
بازنشستگي كش��وري )۶7 درصد( است كه احتماال 
عمده دليل آن بار مالي ناشي از سياست متناسب سازي 
حقوق بازنشس��تگان است. وابس��تگي صندوق هاي 
بازنشس��تگي به بودجه عمومي دولت يك مش��كل 
اساسي است و حل آن مستلزم اصالحات ساختاري 
در صندوق ها و رابطه مالي و سازماني آنها با دولت است.

  دستگاه هاي زيرنظر رييس جمهور 
اعتبارات مجموعه معاونت علمي و فناوري رييس جمهور 
ح��دود ۳۵7 درص��د افزايش يافته اس��ت ك��ه در ميان 
دستگاه هاي اجرايي زير نظر رييس جمهور، باالترين درصد 
رشد به شمار مي رود. ميزان افزايش اعتبارات اين سازمان 

در حدود ۳/2 هزار ميليارد تومان است. 
پس از معاونت علمي و فناوري، سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت )8۴ درصد( و بنياد ش��هيد و امور ايثارگران )۶7 
درصد بيشترين رشد اعتبارات را نسبت به قانون بودجه 

سال ۱۳۹۶ تجربه كرده اند.

  دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضاييه 
عالوه بر دستگاه هاي زيرمجموعه قوه قضاييه، دو رديف 
جديد با عناوين »طرح تحول قوه قضاييه« و »طرح شهيد 
نوروزي« به رديف هاي زيرمجموعه قوه قضاييه در قانون 
بودجه سال ۱۴۰۰ اضافه شده است كه مجموع اعتبارات 

اين طرح ها ۵۵۰ ميليارد تومان است.
عالوه بر موارد فوق، در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ رديف 
جديدي تحت عنوان سامانه هوشمندسازي قوه مقننه به 
دستگاه هاي زيرمجموعه مجلس شوراي اسالمي افزوده 
ش��ده كه اعتباري معادل 2۰۰ ميلي��ارد تومان را به خود 

اختصاص داده است.

  رشد اعتبارات به تفكيك 
اعتبارات دستگاه هاي اجرايي به صورت هاي مختلفي قابل 

دسته بندي است. 
الف- هزينه اي سرمايه اي: اعتبارات پيش بيني شده براي 
دستگاه يا براي پرداخت هزينه هاي جاري )جبران خدمت 
كاركنان، خريد كاال و خدمات و...( اختصاص داده مي شوند 
يا ماهيت سرمايه گذاري )تهيه، تعمير و نگهداري ساختمان 
و تجهيزات، توسعه زيرساخت ها و...( دارند. دسته اول تحت 
عنوان اعتبارات هزينه اي و دسته دوم تحت عنوان اعتبارات 

تملك دارايي هاي سرمايه اي شناخته مي شوند.
ب- عمومي اختصاصي: اعتبارات دستگاه كه از محل منابع 
عمومي دولت تامين مي شود، تحت عنوان اعتبارات عمومي 
شناخته مي ش��وند. اعتبارات اختصاصي نيز آن دسته از 
مصارفي اس��ت كه از محل درآمده��اي اختصاصي خود 
دستگاه تامين شده و هزينه مي شود. بخش عمده اعتبارات 
اختصاصي مربوط به دانشگاه هاي علوم پزشكي و مجموعه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.
ج- يارانه ها، بخشي از اعتباراتي كه در جدول بودجه 
دستگاه هاي اجرايي ذكر مي شوند، اعتباراتي هستند 
كه به علت ماهيت يارانه اي در سال هاي اخير به جدول 
تبص��ره »۱۴« بودجه منتقل ش��ده اند، اما به صورت 
همزمان ش��يوه توزيع آن بين دستگاه ها در جدول 7 
قانون بودجه منعكس مي شود. ارقام مربوط به يارانه ها 
جدا از اعتب��ارات هزينه اي - س��رمايه اي يا عمومي 
اختصاصي بوده و در سرجمع بودجه عمومي منعكس 

نمي شوند.
بر اساس اين گزارش، مجموع رش��د اعتبارات هزينه اي 
دستگاه ها از محل منابع عمومي و اختصاصي ۶۱ درصد 
و مجموع رشد اعتبارات سرمايه اي آنها ۵۳ درصد است. 
همين موض��وع نش��ان دهنده كاهش س��هم اعتبارات 
س��رمايه اي بودجه عمراني از مجموع مص��ارف بودجه 
دستگاه هاي اجرايي اس��ت. همچنين رشد مجموع كل 
اعتبارات دس��تگاه هاي اجرايي از محل منابع عمومي و 

اختصاصي حدود ۶۰ درصد است. 
عالوه بر اعتبارات فوق، اعتبارات ديگري در قالب اعتبارات 
يارانه و بر اساس جدول تبصره »۱۴« قانون بودجه در اختيار 
دس��تگاه هاي اجرايي قرار مي گيرد تا در راستاي اهداف 
تعيين شده اي به مصرف برسند. در خصوص اين اعتبارات 
دو نكته حائز اهميت است: اوال اينكه اعتبارات در سرجمع 
بودجه عمومي دولت محاسبه نمي ش��وند. ثانيا با توجه 
به اينكه بخشي از رديف هاي جدول تبصره »۱۴« بدون 
تفكيك بر اساس دستگاه اجرايي تقسيم بندي مي شود، 
ميزان دقيق يارانه اختصاص يافته به هر دس��تگاه از اين 
جدول قابل استخراج نيست. به اين داليل از ذكر اعتبارات 
يارانه اي دس��تگاه هاي اجرايي در اين گزارش صرف نظر 
شده است. بخش چشمگيري از افزايش شديد هزينه ها 
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال 
۱۳۹۹، عمدتا ناشي از افزايش شديد حقوق و دستمزد يا 

مستمري هاي بازنشستگي است.

آيينبهرهبرداريازطرحهايمناطق
آزادتجاري

رييس جمه��ور گفت: ان ش��اءاهلل ب��ه زودي تحريم ها 
برداشته مي شود و س��رمايه ها به س��وي ايران سرازير 
مي شود و اميدوارم كه در دولت سيزدهم شاهد افزايش 
س��رمايه گذاري ها باش��يم و مردم بتوانند از نفع و سود 
آن بهره مند ش��وند. به گزارش ايس��نا، حجت االسالم 
والمس��لمين حس��ن روحاني در آيين بهره ب��رداري از 
طرح هاي ملي مناطق آزاد تج��اري با بيان اينكه مردم 
مسووليت بسيار بزرگ سياسي و اجتماعي خود را در روز 
جمعه انجام دادند، اظهار كرد: آنان رييس جمهوري خود 
را انتخاب كردند. به آنان براي اين اقدام بس��يار خوب در 
جهت حضور گسترده در پاي صندوق هاي راي تبريك 
مي گويم. وي در بخش ديگري از س��خنانش با اشاره به 
برگ��زاري هفتادوچهارمين افتت��اح طرح هاي ملي در 
دول��ت خود اظهار كرد: در مناطق آزاد ما اعالم ش��د كه 
۶2۱ طرح در حال اجرا است و 2۴8 هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري دارد كه ۵۳ درصد آن اجرا شده و همه آنها 
تا پايان سال افتتاح مي شود. روحاني يادآور شد: اگر مردم 
به آينده خود و سود سرمايه گذاري اميد نداشته باشند كه 
چنين ميزان از سرمايه گذاري را انجام نمي دهند. همين 
ايستادگي مردم برخالف رنج و سختي كه در اين سه سال 
و نيم كشيدند كه در تاريخ بي سابقه بوده، نشان از جايگاه 
واالي مردم ما است. رييس جمهوري گفت: اينكه چند 
روز پيش خود امريكايي ها اعالم كردند حاضريم تحريم را 
از روي واكسن كرونا عليه ايران  برداريم نشان مي دهد كه 
خود اين تروريست ها به چنين اقدامي اعتراف مي كنند و 
حاال دولت جديد كه معتقد است راه دولت قبلي درست 
نبوده، گفته اند كه اگر در مسائل بانكي موضوع در زمينه 
ماسك و واكسن باشد، مشكلي نداريم. روحاني تاكيد كرد: 
تازه آن هم زماني كه فهميدند ما در توليد ماسك خودكفا 
شديم و صادرات مي كنيم و در واكسن هم به سمت توليد 
رفتيم. وي با بيان اينكه مردم بين��ي ترامپ را به خاك 
ماليدند، تصريح كرد: االن بازار ما پر از جنس اس��ت، هر 
چند گراني به دليل جنگ اقتصادي وجود دارد اما اقتصاد 
ما از پس اين جنگ نابود نشد و يك نشان آن همين افتتاح 
طرح هاي ملي بود كه تودهني به امريكا محسوب مي شد. 
رييس جمهوري با بيان اينكه ما تا روز آخر دولت افتتاح 
طرح هاي ملي در دوشنبه و پنجشنبه را انجام مي دهيم، 
اظهار كرد: ما طرح هاي زيادي در مناطق مختلف افتتاح 
كرديم كه با آنچه س��رمايه گذاري و كلنگ زني شد 7۰ 
هزار ميليارد تومان س��رمايه گذاري صورت گرفت. من 
از اينكه مناطق آزاد اي��ران از مناطق واردكننده بدل به 
صادركننده در اين دولت ش��دند، سپاسگزارم. روحاني 
يادآور شد: ان شاءاهلل به زودي تحريم ها برداشته مي شود 
و سرمايه ها به سوي ايران سرازير مي شود و اميدوارم كه 
در دولت سيزدهم شاهد افزايش سرمايه گذاري ها باشيم 

و مردم بتوانند از نفع و سود آن بهره مند شوند.

روحاني: به زودي تحريم ها 
برداشته و سرمايه ها سرازير مي شود

وزير ام��ور اقتص��ادي و داراي��ي در پيام��ي، انتخاب 
حجت االسالم سيدابراهيم رييسي به عنوان هشتمين 

رييس جمهوري منتخب ملت ايران را تبريك گفت.
فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي طي پيامي 
انتخاب حجت االسالم سيدابراهيم رييسي به عنوان 
هشتمين رييس جمهوري منتخب ملت ايران را تبريك 
گفت. در پيام وزير اقتصاد آمده است: اعتماد قاطع ملت 
شريف ايران اسالمي به جنابعالي به عنوان شخصيتي 
برجس��ته و برخوردار از سوابق روش��ن و افتخارآميز 
انقالبي و اسالمي، در حماسه 28 خرداد، فصل ديگري 
از مردم ساالري ديني، اقتدار و تعالي كشور را پيش روي 
ديدگان دنيا قرار داد. اينجانب ضمن تبريك اين پيروزي 
بزرگ به محضرتان، رجاء واثق دارم كه دولت سيزدهم 
تحت مديريت شايسته حضرتعالي با استعانت از درگاه 
خداوند متعال، در جهت تحقق آرمان هاي حضرت امام 
خميني )ره(، منويات مقام معظ��م رهبري و اعتالي 
همه  جانبه كش��ور به ويژه در حوزه اقتصاد اعم از رشد 
سرمايه گذاري و توليد، بهبود فضاي كسب و كار، توسعه 
و تعميق بازار سرمايه، افزايش سهم ماليات در بودجه 
عمومي كشور و بهبود معيشت عامه مردم با نصرت الهي، 
گام هاي اساسي را برخواهد داش��ت. اين وزارتخانه در 
راستاي استقرار دولت حضرتعالي، آمادگي خود را براي 

هر گونه همكاري به حضور اعالم مي دارد.

پيام تبريك وزير اقتصاد به 
رييس جمهور منتخب ملت ايران 

م��ارك زن��دي، اقتص��اددان مع��روف در پيام��ي به 
س��رمايه گذاران در مورد تاثير تورم امريكا هشدار داد و 

گفت منتظر سقوط ۱۰ تا 2۰ درصدي بازارها باشيد.
به گزارش مهر به نقل از سي ان بي س��ي، مارك زندي، 
اقتصاددان معروف، در پيامي به سرمايه گذاران در مورد 
تأثير تورم امريكا هشدار داد و گفت منتظر سقوط ۱۰ تا 
2۰ درصدي بازارها باشيد. مارك زندي از اقتصاددانان 
ارشد موسسه بين المللي اعتبارسنجي موديز است و 
معتقد اس��ت باال رفتن نرخ بهره امريكا، كه فدرال رزرو 
در اجالس اخير خود وعده داده است، موجب سقوطي 
بس��يار س��نگين در بازارهاي مالي خواهد شد. زندي 
پيش بيني مي كند كه پس از اين س��قوط س��نگين، 
برخالف موارد مشابه قبلي، شاهد يك ريكاوري سريع 
نخواهيم بود چرا كه قيمت س��هام امريكا همين حاال 
هم از ميزان ارزش واقعي اين سهام خيلي باالتر است. او 
پيش بيني كرد ريكاوري بازار سهام امريكا از اين سقوط 
2۰ - ۱۰ درصدي بيش از يك سال طول بكشد. او اشاره 
كرد همين حاال ممكن است فرآيند اين سقوط آغاز شده 
باشد چرا كه سرمايه گذاران وحشت زده هستند. زندي 
از فدرال رزرو خواس��ت براي جلوگيري از اين سقوط، 
سياستگذاري هاي خود را تغيير دهد. در معامالت روز 
جمعه شاخص داوجونز بدترين سقوط هفتگي خود از 

اكتبر 2۰2۰ را ثبت كرد و ۳.۴۵ درصد پايين آمد.

اقتصاددان معروف: منتظر سقوط 
20 درصدي بازار باشيد



گروه بانك و بيمه |
موسس��ه رتبه بن��دي في��چ ب��رآورد جديد خ��ود از 
ش��اخص هاي كالن اقتصاد ايران را منتشر كرد كه بر 
اين اساس، انتظار مي رود پس از بازگشت ايران و امريكا 
به توافق هسته اي، در سال جاري توليد نفت ايران ۶.۹ 
درصد و در سال آينده ۳۷.۱ درصد افزايش پيدا كند. 
اين موسسه با اشاره به كاهش ۵۰ درصدي ارزش ريال 
مقابل دالر امريكا پس از خروج دولت ترامپ از برجام 
مي نويسد: با افزايش احتمالي درآمدهاي ارزي دولت، 
نياز به تامين نقدينگي از طريق چاپ پول كمتر خواهد 

شد و اين مساله منجر به كاهش نرخ تورم مي شود.

     رشد 8 درصدي 
موسس��ه اعتباري فيچ- يكي از س��ه موسس��ه برتر 
رتبه بندي جهان- به بررسي وضعيت اقتصاد ايران و 
ريس��ك ها و احتماالت پيش روي آن پرداخته است. 
موسسه فيچ از پتانس��يل رشد باالي هشت درصدي 
اقتصاد ايران در صورت احياي برجام خبر داده است. 

     برجام احيا خواهد شد
جو بايدن- رييس جمه��ور امريكا- تاكنون بارها و بارها از 
تمايل دولتش براي بازگشت به توافق هسته اي سال ۲۰۱۵ 
به شرط پايبندي تهران به تعهداتش خبر داده است. نظر ما 
بر اين است كه در نهايت طرفين )بر سر بازگشت متقابل به 
تعهداتشان( به توافق خواهند رسيد، با اين حال بايد اين نكته 
را هم اضافه كنيم كه رسيدن به چنين توافقي احتماال به 
ماه ها زمان نياز خواهد داشت.  ما معتقديم كه شانس كمي 
براي توافق بر سر تمام موارد اختالفي از جمله موشكي و 
منطقه اي وجود دارد و اين يعني روابط ايران و امريكا حتي 

پس از احياي برجام پرنوسان و پرتنش باقي خواهد ماند. 

     رشد اقتصادي باال در صورت احياي برجام
پيش بيني مي كنيم كه رشد اقتصادي ايران در سال 
جاري ۴.۳ درصد و در س��ال آينده ۸.۲ درصد باشد با 
اين شرط كه دولت بايدن به توافق هسته اي بازگردد 
و معافيت ه��اي تحريمي صادر كن��د. در اين صورت 
صادرات نفت ايران بيش��تر خواهد ش��د، فشار روي 
ريال كمتر و افزايش نرخ تورم محدودتر خواهد ش��د 
و در نتيجه به تدريج، شاهد احياي تقاضاي مصرفي و 

سرمايه گذاري خواهيم بود. 

     ريسك هاي اصلي بر سر راه اقتصاد ايران
كماكان اصلي ترين ريسك، باال گرفتن تنش ها بين ايران 
و امريكا اس��ت كه مي تواند احياي توافق را غيرممكن 
سازد. بحران كرونا در ايران نيز مي تواند بيشتر از چيزي 
كه انتظارش را داريم طول بكشد در اين صورت اخالل در 
فعاليت هاي اقتصادي ايران تا سال ۲۰۲۳ طول خواهد 
كشيد و ريسك بي ثباتي هاي سياسي هم ايجاد مي شود. 

     نقاط قوت اقتصاد ايران
 اقتصاد ايران دارنده دومين ذخاير بزرگ نفت در جهان 
پس از عربستان و دومين ذخاير بزرگ در جهان پس از 
روسيه محسوب مي شود. به جز نفت و گاز، ايران داراي 
منابع طبيعي ديگري نيز هس��ت و بخش كشاورزي 
نيرومندي دارد. ايران شرايط جمعيتي بسيار مناسبي 
دارد. جمعيت به ق��در كافي باال و همچنين به ميزان 

كافي تحصيلكرده است. 

     نقاط ضعف اقتصاد ايران
 تحريم ه��اي بين الملل��ي به ميزان زي��ادي باعث 
محدوديت در تجارت خارجي شده اند. بخش بانكي 
در شرايط شكننده اي قرار دارد و روي در دسترس 

بودن اعتبارات بانكي اثر گذاشته است. 
قانون گذاري نامناس��ب باعث ايجاد فضاي چالش 
برانگيزي شده كه سرمايه گذاران خارجي را فراري 

داده است. 

     فرصت ها در اقتصاد ايران
 بخش گاز هنوز در حال توسعه است و فضاي قابل 
توجهي براي توسعه آن و به حداكثر رساندن كسب 
درآمد از آن وجود دارد. ايران يك بازار بزرگ است 
كه شركت هاي خارجي عالقه به حضور در آن دارند. 

در صورت رفع تحريم هاي امريكا، تجارت خارجي 
ايران پتانسيل رشد بسيار بااليي دارد. 

     تهديدها بر سر اقتصاد ايران
 در نتيجه كاهش صادرات نفتي، وضعيت اقتصاد تحت 
تاثير قرار گرفته اس��ت. هر چند صندوق توسعه ملي 
براي حفاظت از اقتصاد در زمان كاهش قيمت نفت يا 
كاهش صادرات نفتي ايجاد ش��ده اما كاركرد آن اخيرا 
بيشتر محدود به تامين مالي مخارج دولت شده است. 
در صورت نرسيدن به توافق با امريكا و اتخاذ يك سياست 
هسته اي تهاجمي، ريسك آسيب به تجارت خارجي 

از جمله در تجارت با چين، روسيه و هند وجود دارد. 
رشد اقتصادي: نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: 
۴.۳ درصد نرخ پيش بيني ش��ده براي س��ال آينده: ۸.۲ 
درصد نرخ پيش بيني شده براي دو سال بعد: ۵.۵ درصد

سرانه توليد ناخالص داخلي: نرخ پيش بيني شده 
براي سال جاري: ۹۴۱۲ دالر نرخ پيش بيني شده براي 
سال آينده: ۱۰ هزار و ۲۹۹ دالر نرخ پيش بيني شده 

براي دو سال بعد: ۱۰ هزار و ۳۱۵ دالر
جمعيت: نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۸۵.۰۳ 
ميليون نفر نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۸۶.۰۲ 
ميليون نفر نرخ پيش بيني شده براي دو سال بعد: ۸۶.۹۸ 

ميليون نفر

تورم: نرخ پيش بيني شده براي سال جاري: ۱۶ درصد 
نرخ پيش بيني شده براي سال آينده: ۱۲ درصد نرخ 

پيش بيني شده براي دو سال بعد: ۱۰ درصد
نرخ ارز )رس�مي(: نرخ پيش بيني شده براي سال 
جاري: ۴۲۰۰ تومان نرخ پيش بيني ش��ده براي سال 
آينده: ۴۵۰۰ تومان نرخ پيش بيني شده براي دو سال 

بعد: ۵۱۵۰ تومان
حجم ذخاير ارزي: ميزان پيش بيني ش��ده براي سال 
جاري: ۸۷.۹ ميليارد دالر ميزان پيش بيني شده براي سال 
آينده: ۹۱.۴ ميليارد دالر ميزان پيش بيني شده براي دو 

سال بعد: ۹۵ ميليارد دالر
كفايت ذخاير ارزي ب�راي تامين نيازهاي وارداتي: 
ميزان پيش بيني شده براي س��ال جاري: ۱۶ ماه ميزان 
پيش بيني شده براي سال آينده: ۱۵ ماه ميزان پيش بيني 

شده براي دو سال بعد: ۱۴.۸ ماه
ساير شاخص هاي كالن اقتصادي ايران: ۱۹۸ هزار و 
۸۶۶ كيلومتر راه جاده اي ۸۴۸۴ كيلومتر شبكه راه آهن 

تعداد كل فرودگاه هاي كشور: ۱۴۰ فرودگاه
 شاخص ريسك سياس�ي: ۵۴.۱ )دوازدهمين كشور 
منطقه از نظر ريسك سياسي و ۱۳۰ در جهان( شاخص 
ريسك اقتصادي كوتاه مدت: ۴۸.۵ )دهمين كشور منطقه 
و ۱۰۱ در جهان( شاخص ريسك اقتصادي بلندمدت: ۴۶.۳ 

)نهمين كشور منطقه و ۱۱۳ در جهان(
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پيام تبريك دژپسند 
به رييس جمهور منتخب

وزير امور اقتصادي و دارايي طي پيامي، انتخاب رييسي 
را به عنوان هشتمين رييس جمهوري منتخب ملت 
ايران تبريك گفت و اف��زود: رجاء واثق دارم كه دولت 
سيزدهم در حوزه اقتصاد اعم از رشد سرمايه گذاري و 
توليد، بهبود فضاي كسب و كار، توسعه و تعميق بازار 
سرمايه، افزايش سهم ماليات در بودجه عمومي كشور 
و بهبود معيش��ت عامه مردم با نصرت الهي، گام هاي 
اساسي را برخواهد داش��ت.اين وزارتخانه در راستاي 
استقرار دولت حضرتعالي، آمادگي خود را براي هرگونه 

همكاري به حضور اعالم مي دارد.

اولويت هاي اقتصادي
دولت سيزدهم

مس��كن بايد از اولويت هاي 
اول دول��ت جدي��د ق��رار 
گيرد، بازار سرمايه، مساله 
تورم و تقوي��ت ارزش پول 
مل��ي از مباح��ث ج��دي 
نيازمند برنامه ريزي است. 
چنانچه درص��دد برآييم تا 
مس��ائل اقتصادي كشور را 
اولويت بندي كنيم، يكي از حوزه هايي كه بايد مورد توجه 
قرار گيرد، بخش مسكن است. البته نه به اين جهت كه 
اعتقاد داشته باشم اين بخش پيشران حوزه اقتصاد به 
حساب مي آيد، به اين دليل كه يكي از عوامل موثر بر 
اقتصاد كشور محس��وب مي شود، بنابراين بايد بسيار 
مورد توجه قرار گيرد. مسكن يكي از مسائلي به حساب 
مي آيد كه به داليل مختلف معيشت و وضعيت زندگي 
بخش زيادي از مردم را درگير خود كرده است. يكي از 
داليل آن هم اين است كه متاسفانه در دو دولت گذشته 
مخصوصا دولت اول آقاي روحاني نگاه وزير به مسكن 
كم درآمدها ش��بيه مسكن مهر، خاص بود، به همين 
دلي��ل پروژه هاي فوق به توقف درآمد و در عمل با يك 
نياز انباشته مسكن كم درآمدها مواجه شديم كه عدد 
قابل توجهي هم به حساب مي آيد. مسكن بايد بخشي 
از اولويت هاي اول دولت قرار گيرد. اين حجم از كار عقب 
افتاده در اين حوزه منابع خاصي را مي طلبد زيرا ساير 
حوزه هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد، تامين اين 
منابع بايد از محل منابع بانكي يا هرجاي ديگري ممكن 
شود. در مقطع مبارزات انتخاباتي هم شاهد بوديم كه 
اكثر كانديداهاي رياست جمهوري درباره آن بحث هاي 
جدي مطرح كردند كه مبتني بر نياز جامعه بود. براي 
جلوگيري از سقوط بيشتر پول ملي در دولت سيزدهم 
بايد دست به طراحي زد. يكي از اين بخش ها همانطور 
كه در باال مورد اش��اره قرار دادم موضوع مسكن است، 
چنانچه منابع بالاستفاده زميني وسيعي كه در كشور 
وجود دارد را جزو آورده سهم بخش دولت براي تامين 
مالي قرار دهند، دولت هم مي تواند آن را به طور رايگان 
تحت اختيار مردم بگذارد كه اين خود حركت بزرگي 
به حساب مي آيد و نيازي هم نيست كه از منابع موجود 
كه جزو بودجه كشور است، هزينه شود، منابع مازادي 
هستند كه راكد و بالاستفاده مانده اند. ديگر حوزه اي 
كه مورد غفلت قرار گرفته، بازار سرمايه است. اين بازار 
مي تواند يكي از محل هاي تامين هزينه حوزه مسكن 
باشد. چنين كارهايي را مي توان مورد توجه قرار داد تا 
به منابع بودجه دولت كه براي حوزه هاي ديگرمدنظر 
است، فشار جدي وارد نشود. بخشي از كنترل تورم 
نيز به همين مساله برمي گردد، يعني چنانچه جهش 
مسكن اتفاق افتد در حوزه هاي ديگر هم موثر واقع 
خواهد شد. منظور اين است براي كنترل تورم بايد 
كارهاي بنيادي شكل گيرد كه مهم ترين آن حمايت 

از توليد واقعي و مولد است.

جزييات وام وديعه مسكن
 به زنان مجرد باالي ۳۵ سال

معاون وزير راه و شهرسازي از اختصاص وام اجاره به زنان 
مجرد باالي ۳۵ سال و خودسرپرست خبر داد.

محمود محمودزاده افزود: براساس مصوبه ستاد مبارزه 
با كرونا همه خانم هايي كه باالي ۳۵ س��ال سن دارند، 
خودسرپرست هستند و با خانواده زندگي نمي كنند، 
مي توانند از تسهيالت اجاره استفاده كنند.معاون وزير 
راه و شهرسازي گفت: س��ال گذشته اولويت پرداخت 
وام اجاره را براي زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار 
قرار داديم كه تعريف آن با زنان مجرد فرق مي كند، اين 
مصوبه امسال هم به وقت خود باقي است.وي در توضيح 
اين بند از شرايط اعطاي وام اجاره وديعه كه به اعطاي 
تس��هيالت به زنان باالي ۳۵ سال اش��اره دارد، گفت: 
خانم هايي كه باالي ۳۵ سال سن دارند و خودسرپرست 
هس��تند به مفهوم اينكه با خانواده زندگي نمي كنند، 
مي توانند از تسهيالت اجاره استفاده كنند.محموزاده 
با بيان اينكه به مردان سرپرست خانوار كه به دليل فوت 
همسر، طالق و متاركه مجرد هستند نيز وام اجاره تعلق 
مي گيرد، گفت: در واقع استثنايي براي زنان مجرد باالي 
۳۵ سال در ثبت نام »مسكن ملي« و »وام وديعه« وجود 
دارد؛ بر اين اساس براي خانم هاي سرپرست خانوار يا 
خانم هاي خودسرپرست اين استثنا وجود دارد كه با ۳۵ 
سال سن بتوانند از تسهيالت وديعه اجاره و همچنين از 
امكانات طرح اقدام ملي مسكن استفاده كنند.معاون 
مسكن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: 
نظام بانكي بايد با مصوبه ستاد مبارزه با كرونا هماهنگ 
باشد و طبق مصوبه ستاد به همه زنان مجرد باالي ۳۵ 
سال وام اجاره را پرداخت كند. ثبت نام وام وديعه مسكن 
از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۶ خرداد آغاز شده است و 
همه مستاجران واجد شرايط دريافت تسهيالت كمك 
وديعه مسكن كه در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام 

كرده اند اكنون بايد منتظر پاسخ استعالم خود باشند.

ضرورت ثبات اقتصادي
در دولت آينده

آنچ��ه ك��ه مي توان��د 
تغييراتي در شرايط فعلي 
كش��ور به وج��ود آورد، 
تحول در توليد است كه 
آن هم محقق نمي ش��ود 
مگر آنكه ثبات اقتصادي 

در كشور حاكم شود.
درب��اره فوري تري��ن و 
ضروري ترين نيازهاي اقتصادي كش��ور درآغاز 
فعاليت دولت س��يزدهم بايد گفت ب��ا توجه به 
شرايط موجود دولت سيزدهم موضوعات زيادي 
در دستور كار خواهد داشت. كشور با شرايط ركود 
ش��ديد و تورم باال مواجه است، بنابراين آنچه كه 
مي تواند تغييراتي در شرايط به وجود آورد، تحول 
در توليد اس��ت كه آن هم محقق نمي شود مگر 

آنكه ثبات اقتصادي در كشور حاكم شود.
دولت آينده بايد بيش از هر گامي در ايجاد ثبات 
بخشيدن به اقتصاد نقش ايفا كند و نوساناتي كه 
طي چند م��اه اخير برفرض در بخش هايي مانند 
نرخ ارز يا بورس به وجود آمد را به كنترل درآورد 
تا اعتمادي ك��ه فعاالن اقتصادي الزم اس��ت تا 
نسبت به ش��رايط اقتصادي احس��اس كنند، به 

وجود آيد.
دول��ت بايد بح��ث اعتمادس��ازي را بين فعاالن 
اقتصادي حاكم كند و تا زماني كه اين اتفاق روي 
ندهد، تغيير و بهبود ش��رايط اقتصادي به وجود 
نخواهد آم��د. به اين معن��ا از اولويت هاي دولت 
س��يزدهم مي توان��د بهبود فضاي كس��ب و كار 
باش��د زيرا اين فضا متاثر از تصميمات نادرست 
و سياست گذاري هاي غلط، اكنون دچار بحران 

است.
از اتفاقاتي كه در دو سال گذشته روي داد كاهش 
ارزش پول ملي اس��ت، اين امر يكي از آفت هايي 
به حس��اب مي آيد كه گرچه ممك��ن بود با بهانه 
افزايش ميزان ص��ادرات روي داده باش��د، ولي 
واقعيت اين است، تغييرات و آثار منفي آن را مردم 
در زندگي خود درك مي كنند، بنابراين مشخصا 
اقداماتي كه بايد درزمينه بازگش��ت ارزش پول 
ملي به شرايط نرمال و طبيعي خود صورت گيرد، 

دقت در سياست گذاري كالن است.
دولت بايد سياست هاي خود را به درستي تنظيم 
كند. بح��ث برابري ارزش پول ملي در برابر ديگر 
ارزهاي ديگر بايد تنظيم مناسبي داشته باشد و 
اي��ن نكته را نبايد دور از نظر داش��ت كه هرگونه 
تصميم گيري احساسي كه بخواهد اين اتفاق را 
ايجاد كند، همان اثرات مخرب را خواهد داشت.

اتفاقات مورد اش��اره يك ش��به به وجود نيامده، 
بنابراين نبايد به حل يك شبه آن هم بينديشيم. از 
آنجا كه در تبليغات كانديداهاي رياست جمهوري 
هم اين موضوع مطرح شد، زماني كه علت هاي به 
وجود آمدن مش��كل درطول زمان اتفاق افتاده، 
بنابراين راه حل هاي آن هم بايد به صورت منطقي، 

معقول و در طول زماني مورد توجه قرار گيرد.
تمام اين اتفاقات بايد منجر به بهبود فضاي كسب و 
كار شود. شاخص ها و متغيرهايي كه فضاي كسب 
و كار را در كشور دچار نوسان و لطمات كرده است، 
نياز به شناسايي و احصا دارد. عمده اين موارد ناشي 
از سياست گذاري هاي غلط دولت بود كه بايد اصالح 
ش��ود. استفاده از نظر نخبگان و مشاوران و فعاالن 
واقعي اقتص��ادي مي تواند سياس��ت گذاري هاي 
غلط را حل كن��د و تا حدودي كه بايد به س��مت 
رفع تحريم ها پي��ش رود. نبايد تمام��ا بهانه را به 
گردن تحريم هاي اقتصادي اندازيم، بايد بيش��تر 
به سياس��ت گذاري ها و روش هاي مديريتي خود 
برگردي��م و آنها را به اص��الح درآوريم تا در نهايت 

بهبود شرايط اقتصادي حاصل شود.

موسسهرتبهبنديفيچ:ريسكسياسي-اقتصاديايرانرتبه101تا130درجهانرادارد

احياي برجام نقشي كليدي در اقتصاد ايران خواهد داشت

يكعضوكانونصرافاندرتوصيهبهخريدارانارزاعالمكرد

فعال ارز نخريد نرخ ها كاهش مي يابد 
گروه بانك و بيمه| 

يك عضو كانون صرافان ضمن پيش بيني روزهاي آتي بازار 
ارز، گفت: پس از انتخابات رياست جمهوري، خريداران به 
بازار برگشته اند و قيمت ها نسبت به قبل از انتخابات روند 
صعودي دارند اما در آينده نزديك قيمت ارز به تعادل بهتري 

براي كاهش مي رسد؛ بنابراين، فعال صبر كنند. 
كامران سلطاني زاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پيش 
از انتخابات رياست جمهوري كشور، خريداران در بازار ارز 
با احتياط معامله مي كردند يا دست به معامله نمي زدند و 
قيمت دالر نيز در روزهاي آخر نزديك به انتخابات به كانال 
۲۳ هزار تومان برگشته بود. اما پس از انتخابات علي رغم 
اينكه پيش بيني ها حاكي از آن بود كه قيمت ارز كاهش 
يابد و بازار خريداري نداش��ته باش��د، خريداران شروع به 
معامله كرده اند و دالر نيز وارد كانال ۲۴ هزار تومان ش��ده 
است.شنيده ها حاكي از افزايش تقاضا در سامانه نيما است 
و نرخ ها نيز در اين سامانه بيش از روزهاي پاياني نزديك به 
انتخابات ديده مي شود كه تاثير خود بر باال رفتن قيمت ها 

در بازار اسكناس ارز را گذاشته است.
عضو كانون صرافان در ادامه درباره پيش بيني خود از روند 
آتي بازار ارز گفت: از آنجا كه اخبار مثبتي از آرامش و ثبات 
سياسي ديپلماسي، برجام و رفع تحريم ها منتشر مي شود، 
معتقدم ثبات اقتصادي و سياس��ي منجر به تعديل روند 

مثبت و بهينه شدن قيمت ارز مي شود. 
وي در پايان سخنانش خطاب به فعاالن بازار ارز اعالم كرد 
كه در آينده نزديك قيمت ارز به تعادل بهتري براي كاهش 

مي رسد؛ بنابراين، فعال صبر كنند.

     مهلت ارايه اظهارنامه صاحبان مشاغل
و خريداران سكه تمديد شد

رييس كل سازمان امورمالياتي كشور، از تمديد مهلت ارايه 
اظهارنامه مالياتي و ارس��ال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون 

ماليات هاي مستقيم تا ۱۵ تيرماه خبر داد.
به گزارش ايس��نا، اميدعلي پارس��ا، اظهار ك��رد: تمديد 
مهلت ارايه اظهارنامه صاحبان مشاغل تا ۱۵ تيرماه، بنا به 
درخواست اتاق اصناف ايران و تصويب ستاد ملي مديريت 

كرونا، صورت گرفته است.
وي با اش��اره به مشكالت و ش��رايط خاص ناشي از شيوع 
ويروس كرونا در كش��ور، گفت: صاحبان مش��اغل تا ۱۵ 
تيرماه فرصت دارند ضمن مراجعه به س��ايت س��ازمان 
  www.intamedia.ir امورمالياتي كشور به نش��اني
نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي يا ارسال فرم تبصره ماده 
۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم اقدام كنند و از تسهيالت 

و معافيت هاي قانوني بهره مند شوند. بر اين اساس، كليه 
خريداران حقيقي سكه از بانك مركزي در سال گذشته 
هم كه تا پايان براي پرداخت ماليات فرصت داشتند، 
اين مهلت  براي آنها نيز تا ۱۵ تير ماه تمديد شده است.  
گفتني است، خريداران سكه از بانك مركزي از سال 
۱۳۹۷ مشمول پرداخت ماليات هستند و اگر ماليات 
خود را تا مهلت تعيين شده نپردازند، به ماليات متعلقه 
آنها به ازاي هر ماه ديركرد معادل ۲.۵ درصد جريمه 

اضافه مي شود.
طبق دستورالعمل سازمان امور مالياتي، كليه خريداران 
حقيقي سكه از بانك مركزي در سال گذشته تا پايان براي 
پرداخ��ت ماليات فرصت دارند. خريداران س��كه از بانك 
مركزي از سال ۱۳۹۷ مشمول پرداخت ماليات هستند 
كه خريداران سكه در سال گذشته تا پايان خرداد ماه سال 
جاري بايد ماليات متعلقه را بپردازن��د و اگر ماليات خود 
را تا پايان اي��ن ماه نپردازند، به ماليات متعلقه آنها به ازاي 
هر ماه ديركرد معادل ۲.۵ درصد جريمه اضافه مي شود. 
همچنين، مودياني كه امكان پرداخت ماليات مقطوع را به 
صورت كامل تا پايان خرداد سال جاري ندارند، ماليات آنها 
حداكثر تا چهار ماه به صورت مساوي قسط بندي مي شود. 
طبق دستورالعمل، كس��ي كه بيش از پنج تا ۱۵ سكه از 
بانك مركزي بخرد، بايد به ازاي هر قطعه سكه بايد ۹۶۰ 
هزار تومان ماليات پرداخت كند و نسبت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ 
سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و ۲۸۰ هزار 
تومان ماليات بپردازد. عالوه براين، نس��بت به مازاد ۲۵ تا 
۱۰۵ سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان ماليات پرداخت شود.  نكته قابل توجه درباره 
ماليات س��كه، افزايش قابل توجه رقم آن و كاهش سطح 
معافيت مالياتي است.در اين راستا، تمامي اشخاص حقيقي 
خريدار سكه از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه در 
سال ۱۳۹۹ نسبت به دريافت حداكثر )۱۰۵( قطعه سكه 
اقدام كرده اند، بايد حداكثر تا پايان خرداد ماه سال جاري 
با مراجعه به سامانه عمليات الكترونيك موديان مالياتي 
 my.tax.gov.ir سازمان امور مالياتي كش��ور به نشاني
نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام كنند.  از سوي ديگر، 
اگر سكه هاي خريداري شده از بانك مركزي فردي به سرقت 
رفته باشد، بايد آن شخص مستندات متقن خود از سرقت 
سكه ها را به همراه مدارك مربوطه در اين زمينه به سازمان 
امور مالياتي تحويل دهد و آن مدارك صحت سنجي شوند 

تا از پرداخت ماليات معاف شود. 
همچنين، براي اينكه از مشموليت خود براي پرداخت 
ماليات خريد سكه از بانك مركزي اطالع پيدا كنيد، 

بايد ابتدا درسامانه عمليات الكترونيك موديان مالياتي 
  my.tax.gov.ir س��ازمان امور مالياتي به نش��اني 
ثبت نام كنيد و اگر با درج كد ملي خود در اين سامانه 
شما مشمول پرداخت ماليات باش��يد، به شما اعالم 
مي شود.  سپس بايد به سامانه پرداخت ماليات مقطوع 
و انتخاب تعداد اقساط مراجعه و ماليات خود را براساس 

سررسيد قبوض پرداخت كنيد. 

عالوه براين، كساني كه در سال ۱۳۹۸ سكه خريده اند اما 
ماليات آن را نپرداخته اند نيز در صورتي كه بيشتر از ۱۸۵ 
سكه خريده باشند، مي توانند امسال اظهارنامه پر كنند و 
كس��اني كه كمتر از ۱۸۵ سكه خريداري كرده باشند نيز 
مي توانند طبق دستورالعمل س��ال ۱۳۹۸ ماليات خود 
را بپردازند كه براي اطالع از دس��تورالعمل س��ال ۱۳۹۸ 

مي توانيد به اين لينك مراجعه كنيد.

آگهی تجديد مزايده
س�ازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبيعت شهرداری تبريز به استناد مصوبه هيأت مديره سازمان در نظر دارد از طريق مزايده عمومی 

موارد ذيل را واگذار نمايد:
٭ 1- عنوان مزايده : فروش ساختمان اداری سابق از بخش 3 تبريز ، پالک ثبتی 1470 ، قطعه دوم واقع در بازارچه سيالب، اول خيابان عارف ، پالک 

266  - با کاربری مسکونی ، به مساحت 264/9 مترمربع و دارای سند رسمی
قيمت پايه کل : 45/000/000/000 ريال
ميزان سپرده : 2/250/000/000 ريال

٭ 2-  عنوان مزايده : اجاره محل ايجاد بوفه در پارک پيوند تفرجگاه عينالی تبريزبرای مدت دو سال شمسی
قيمت پايه:40/000/000 ريال 

قيمت پايه دو ساله : 960/000/000 ريال
مبلغ سپرده : 50/000/000 ريال

٭ 3- عنوان مزايده : اجاره محل پارکينگ خودروهای سنگين در مجاورت جايگاه CNG سازمان واقع در اتوبان پاسداران برای مدت يکسال شمسی
قيمت پايه ماهانه: 35/000/000 ريال

قيمت پايه يک ساله : 420/000/000 ريال 
مبلغ سپرده : 30/000/000 ريال

شرايط مزايده :  
1-شرکت کنندگان بايستی مبالغ سپرده شرکت در مزايده را به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبريز به نام سازمان 

عون بن علی واريز و فيش مربوطه را به همراه اسناد مزايده تحويل سازمان نمايد و يا به همان ميزان مبلغ ، ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نمايند.
2-آخرين مهلت قبول پيشنهادات از تاريخ چاپ آگهی لغايت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/4/14 می باشد. تمام پيشنهادات همان روز ساعت 

14/30 در محل اتاق مديريت سازمان عون بن علی تبريز مفتوح خواهد شد.
3- شرکت در مزايده و ارايه پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف سازمان مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت شهرداری تبريز می باشد .

4- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده ها می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هريک از پيشنهادات مختار است.

6- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی در مزايده های فوق الزامی می باشد .
eynali. 7- س�اير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايدات مندرج است که برای دريافت اين اس�ناد می توانيد به سايت سازمان به آدرس اينترنتی

tabriz.ir مراجعه فرمائيد.
8-متقاضيان واجد شرايط می توانند جهت کسب اطالعات بيشتر و اطالع از جزئيات و شرايط مزايده و تسليم پيشنهاد همه روزه به غير از روزهای 

تعطيل در ساعات اداری به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.
تبصره : نشانی محل تسليم پيشنهادها : تبريز اتوبان پاسداران ورودی تله کابين تبريزطبقه همکف دبيرخانه سازمان عون بن علی و پارک طبيعت 

روابط عمومی سازمان عون بن علیتبريز می باشد .      

شهرداری تبريز

اباذر براري محمد جليلي



گروه بازار سرمايه|
بازار س��رمايه در س��ومين روز معامالت خ��ود روند 
متعادل تري نسبت به روزهاي ديگر داشت و سهامداران 
بازار در حال رسيدن به يك مسير جديد هستند. البته 
هنوز هم ابهامات در بازار سهام ادامه دارد اما بررسي ها 
نش��ان مي دهد ميزان اميدواري در تاالر شيش��ه اي 
افزايش يافته و اگر دولت آتي برنامه جامعي براي بازار 
سرمايه داشته باشد مي توان يك آينده بسيار درخشان 

براي بورس متصور بود.
آمار و ارقام موجود نشان مي دهد كه ميزان P/E بازار 
به رقم 4/10 واحد رس��يده و گزارش ه��اي خوبي از 
صنايع بنيادي منتشر مي ش��ود و احتمال مي رود تا 
پايان هفت��ه ميزان P/E بازهم كاه��ش يابد و صنايع 
مذكور وضعيت مطلوب تري به خود بگيرند. به عقيده 
برخ��ي از تحليلگران بازار س��رمايه اين تغيير رقم به 
معناي جذاب تر شدن سرمايه گذاري در بازار محسوب 
مي ش��ود كه در صورت كاهش ادامه دار آن و رسيدن 
ب��ه حد مطلوب و واقع��ي، بورس مي توان��د يك بازار 
بسيار قوي براي سرمايه گذاري باشد. مهدي رضايي، 
تحليلگر بازار س��رمايه در خص��وص وضعيت P/Eها 
مي نويسد: P/E محاسبه شده براي بازار سهام معادل 
10 واحد درواقع نشان دهنده روند يك سال گذشته 
بازار سرمايه است كه پس از گزارش هاي فصل بهار و 
تقسيم س��ودها پايين تر هم خواهد آمد. بازار عموما 
P/E آتي و آينده نگر را نگاه مي كند اما اكنون مشكل 
ما همين پيش بيني آينده است. زيرا براي پيش بيني 
آينده بازار نيازمند شناسايي نرخ ارز و ثبات آن هستيم. 
در همين حال محاسبه نرخ كاموديتي ها در بازار جهاني 
نيز بسيار مهم است. عالوه بر اينها بحث دولت جديد و 
سياست هاي اقتصادي آن در كنار تغيير تيم اقتصادي 
اعم از وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز مطرح 
است كه در بازار س��رمايه تأثير مي گذارد. بايد توجه 
داشته باشيم كه اگر بخواهيم يك P/E را به عنوان كف 
بازار معين كنيم و بگوييم ازآنجا بازار بازمي گردد بايد 
P/E آينده نگر را محاسبه كنيم كه به داليل گفته شده 
بسته به قيمت ارز غيرقابل پيش بيني است. همانطور كه 
در روزهاي قبل هم مشاهده كرديم با انتشار يك خبر 
از مذاكرات، نرخ ارز دو سه هزار تومان كاهش مي يابد 
يا با يك خبر منفي همان ميزان افزايش پيدا مي كند. 
وقتي بازار تصوير درس��تي از قيمت ارز پيدا نكند كه 
متصل به مسائل سياسي است مقداري سخت است 
كه روي P/E به دست آمده تكيه كرد. زيرا دولت هم در 
حال تغيير است. رييس بانك مركزي هم تغيير كرده 
است؛ درواقع مشخص نيست كه سياست دولت آينده 
در زمينه نرخ ارز و نرخ سود كه براي بازار سرمايه بسيار 
مهم است چه خواهد بود. بازار در حال حاضر درگير اين 
ابهامات است و تا مشخص نشود نمي توان كف بازار و 

نقطه بازگشت آن را مشخص كرد.
با يك نگاه كل��ي مي توان وضعيت س��هامداران بازار 
سرمايه را به دو قسمت تقسيم كرد، نخست گروهي 
ك��ه تنها با عدد و اخبار كار مي كنن��د و در انتظارند تا 
ابهامات موجود در بازار س��رمايه رفع شود و سپس به 
سرمايه گذاري بپردازند اما گروهي هستند كه عقيده 
دارند تغيير دولت مي تواند مولفه هاي موجود را تغيير 
دهد و درنتيجه در بورس سرمايه گذاري مي كنند. ولي 
دو گروه نيز به تغييرات اميدوارند و سعي دارند همچنان 
در سرمايه گذار بورس باقي بمانند كه اين موضوع جاي 

اميدواري دارد.
دراين بين روز گذشته نشس��ت خبري دولت آينده 
بود ك��ه موضوع بورس در آن مطرح ش��د و به عقيده 
كارشناسان اين دولت مي تواند وضعيت بورس را تغيير 
دهد. موضوع جبران خسارت و تسهيل عرضه سهام 

در اين نشس��ت مطرح ش��د كه اين موضوع اگر طي 
س��ال جاري اجرايي شود تغييراتي عمده اي در نحوه 
س��رمايه گذاري در بورس پديد خواهد ساخت.سيد 
ابراهيم رييسي، رييس جمهور دولت آينده در پاسخ 
به سوالي درباره بورس و جبران خسارات گفت: ما در 
رابطه با بازار سرمايه اعتماد مردم را بازخواهيم گرداند و 
دولت بورس را به عنوان قلكي براي خود قرار نخواهد داد 
كه بخواهد كسري بودجه خود را از بورس تأمين كند. 
حتماً تالش مي كنيم نسبت به سهام خرد تضمين هاي 
الزم براي جبران خس��ارت اين عزيزان ايجاد كنيم. 
رييس��ي در ادامه از برنام��ه خود براي فعال س��ازي 
سازوكارهاي نظارتي در بورس خبر داد و اظهار كرد: 
فعال شدن س��ازوكارهاي نظارتي در بورس موجب 
فعال شدن صندوق توسعه و صندوق تثبيت است تا از 
ايجاد تكانه هاي بورس كه موجب خسارت و ضرر شود 
پيشگيري خواهد كرد. اقدامات ديگر ازجمله عميق 
ك��ردن و عمق دادن به بورس در دس��ت برنامه ريزي 
است.وي توضيح داد: ما شرايط را براي شركت هايي 
كه پشت در بورس ايستاده اند و مي خواهند در بورس 
سهام عرضه كنند، تسهيل خواهيم كرد. شركت هايي 
كه آماده هستند مي توانند عمق بورس را افزون كنند و 
با عمق يافتن بورس خسارت يا مشكالت براي صاحبان 

سهام خرد كاهش خواهد يافت.

      سبزپوشي شاخص كل بورس
شاخص كل بازار بورس در س��ومين روز كاري هفته 
يعني دوش��نبه، ۳1 خردادماه در ادامه روند صعودي 
خود، حدود چهار هزار و ۸۳۷ واحد رش��د داشت كه 
درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 1۶۸ هزار 
واحد رسيد. پس از مش��خص شدن نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري، بخش��ي از ابهامات و دغدغه هاي 
سهامداران رفع ش��ده و روند معامالت بورس، مثبت 
شده اس��ت.برپايه معامالت امروز بيش از ۹ ميليارد و 
۳0۹ ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۶۳ هزار و 4۳1 ميليارد ريال داد و ستد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با 1۳۷ واحد افزايش به ۳۷0 
هزار و ۲۵ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۸۸ واحد 

رشد به ۲۳۷ هزار و ۶۲۵ واحد رسيد. شاخص بازار اول 
سه هزار و ۸۹۸ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و 
۵۵۳ واحد افزايش داشتند. حقوقي ها در اين روز حدود 
1۵0ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل 
معامالت خرد چهار ه��زار و 110ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي ۲4درصد يعني هزار ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدش��ان چهار درصد از كل 
معامالت شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و 
فرابورس در سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، 
»فرآورده هاي نفتي« و »فلزات اساسي« رقم خورد در 
حالي كه برآيند معامالت گروه هاي »خودرو و ساخت 
قطعات« و »مخابرات« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه 
نماد »شپنا«، »وپاس��ار« و »ميدكو« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »نوري«، »فتوسا« و »فملي« 
معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با يك 
ه��زار و ۲0۹ واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 
۵۲۷ واحد، گروه مپنا با نم��اد »رمپنا« با ۵01 واحد، 
صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با 4۳1 
واحد، ايران خودرو با نماد »خودرو« با 400 واحد، بانك 
صادرات ايران با نماد »وبص��ادر« با ۳۵۵ واحد، بانك 
ملت با نماد »وبملت« با ۳4۷ واحد، مخابرات ايران با 
نماد »اخابر« با ۳00 واحد، س��ايپا با نماد »خساپا« با 
۲۷۹ واحد، كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد 
»حكشتي« با ۲۷0 واحد، شركت ارتباطات سيار ايران 
با نماد »همراه« با ۲۵۹ واحد، گروه صنعتي پاكشو با 
نماد »پاكشو« با ۲40 واحد و گروه دارويي بركت با نماد 
»بركت« با ۲۳1 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
داشتند.در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با 440 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با ۲۸۵ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 
۲0۹ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با 
۲0۶ واحد، قند هكمتان ب��ا نماد »قهكمت« با 1۷0 
واحد، كارخانجات قند قزوين با نماد »قزوين« با 1۳0 
واحد، پرداخت الكترونيك سامان كيش با نماد »سپ« 
با 1۳0 واحد، شركت سرمايه گذاري استان خوزستان 

با نماد »وس��خوز« ب��ا 1۲۲ واحد، و گ��روه مديريت 
سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 1۲1 واحد تأثير 
منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز شركت ليزينگ كارآفرين با نماد »ولكار«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
صنعت غذايي كورش با نماد »غكورش«، گس��ترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر«، ايران 
خودرو با نماد »خ��ودرو«، پااليش نف��ت اصفهان با 
نماد »شپنا« و ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه دو ميليارد و ۹۷0 ميليون برگه سهم 

به ارزش ۶ هزار و ۳۶۳ ميليارد ريال دادوستد شد.
روز دوش��نبه ش��اخص فرابورس نيز حدود ۳۲ واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و ۳1۹ واحد 
ثابت ماند. همچني��ن در اين ب��ازار دو ميليارد و 41 
هزار برگه س��هم به ارزش 1۲۲ ه��زار و ۸1۸ ميليارد 
ريال دادوستد ش��د.در اين روز نماد هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه ب��ا نماد »ميدكو«، صنعتي مينو با 
نماد »غصينو«، مديريت انرژي اميد تابان هور با نماد 
»وهور«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، صنايع 
ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، توسعه مولد 
نيروگاهي جهرم با نماد »بجهرم«،  زغال سنگ پرورده 
طبس با نم��اد »كزغال«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد 
»اتكاي«، بيمه سامان با نماد »بساما« و پااليش نفت 
الوان با نماد »شاوان« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس 
داش��تند. همچنين فوالد هرمزگان جن��وب با نماد 
»هرمز«، بيمه تجارت نو با نماد »بنو«، پتروش��يمي 
مارون با نماد »مارون«، پتروشيمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، بيمه دي با نماد »ودي«، گروه كارخانجات 
تبرك با نماد »تبرك«، كلر پارس با نماد »كلر«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، كش��ت و صنعت 
شريف آباد با نماد »زشريف«، صنعتي بهپاك با نماد 
»بهپاك«، ذوب روي اصفهان با نماد »فروي« و زرين 
معدن آسيا با نماد »فرزين« با تأثير منفي بر شاخص 

فرابورس همراه بودند.
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بورس بين الملل
در كيش افتتاح مي شود

حميدرضا مؤمني روز دوشنبه در هفتاد و چهارمين 
برنامه افتتاح طرح هاي ب��ا عنوان تدبير و اميد براي 
جهش توليد بابيان اينكه يكي از مؤثرترين برنامه ها 
ايجاد بورس بين الملل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي 
است، اظهار كرد: اين موضوع به عنوان مهم ترين بستر 
اقتصادي براي جذب سرمايه هاي خارجي بااتصال به 
اقتصاد جهاني ايجاد خواهد شد تا از طريق شيوه هاي 
استاندارد و قابل كنترل با تأمين نيازهاي مالي و ارزي 
كشور مسير مطمئني براي صادرات كاالهاي توليدي 
داخلي فراهم كند. اين ابزار، نقش بي بديلي در تأمين 
مالي و ارزي براي پروژه ها و شركت ها براي كل كشور 
خواهد داشت. دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادي بابيان اينكه تأمين مالي يكي از اصلي ترين 
ابزارهاي مانع زدايي و پش��تيباني از توليد اس��ت، 
تصريح كرد: در همين زمينه ط��ي ماه هاي اخير با 
تشكيل شوراي تأمين مالي و سرمايه گذاري، اقدامات 
الزم براي منابع مالي پروژه هاي كليدي سازمان هاي 
مناطق آزاد انجام شد.وي افزود: بر همين اساس بيش 
از ۲ هزار و ۵00 ميليارد تومان براي ترمينال فرودگاه 
كيش، تجهيزات و توسعه كيش اير، زيرساخت هاي 
لجس��تيكي و گردش��گري ماكو، تأمين تجهيزات 
منطقه آزادش��هر فرودگاهي امام، تأمين و تكميل 
اسكله هاي بندر كاس��پين و پروژه هاي زيرساختي 
قش��م با روش هاي مختلف تأمين مالي شده است.

مؤمني خاطرنش��ان كرد: بيش از سه هزار ميليارد 
توم��ان نيز ب��راي پروژه هاي زيربناي��ي در مناطق 
آزاد ارس و چابهار با نهايي ش��دن فرآيندهاي الزم 
ب��ه همين ش��يوه ها تأمين خواهد ش��د.وي تأكيد 
كرد: در حال حاضر ۳۲0 ش��عبه بانك، 4۷۹ شعبه 
بيمه و ۷4 صرافي مجموع��ًا به تعداد ۸۷۳ واحد در 
موضوعات مالي و اقتصادي به فعاالن در اين زمينه 
خدمت رساني مي كنند.مؤمني بابيان اينكه همكاري 
گس��ترده اي ميان مناطق آزاد و وي��ژه اقتصادي و 
نهادهاي مختلف بازار سرمايه صورت گرفته است، 
تصريح كرد: ايجاد ش��ركت تأمين س��رمايه خاص 
مناطق آزاد و گسترش فعاليت هاي بازارهاي بورس 
جهت جذب س��رمايه گذاري به ويژه از كشورهاي 
همس��ايه ازجمله اين ارتباطات محسوب مي شود.

دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد و وي��ژه اقتصادي 
بابيان اينكه بانك برون مرزي نيز يكي از مهم ترين 
س��اختارهاي مالي در به ثمر رس��اندن فعاليت ها و 
اقدامات سرمايه گذاري و تجاري است، تأكيد كرد: 
اين ش��رايط با اعتمادسازي براي س��رمايه گذاران 
خارجي عالوه بر ايجاد زمينه ورود س��رمايه و منابع 
مالي بين المللي، بر تس��هيل روندهاي تجاري نيز 
نقش مهمي ايفا مي كند.وي افزود: سرمايه گذاران 
متعدد و معتبري براي تأسيس بانك مطابق قوانين 
و مقررات، ثبت تقاضا كرده اند كه در صورت تسريع 
بانك مركزي در فرآيند صدور مجوزهاي الزم شاهد 
اثرگذاري اين ابزار بر توسعه مناطق و كشور خواهيم 
بود. به گفته مؤمني، سپرده هاي فعاالن اقتصادي و 
گردش مالي حاصل از فعاليت هاي سرمايه گذاري 
و تج��اري آنها، ظرفيت بااليي جه��ت تأمين مالي 

پروژه هاي مستقر در مناطق آزاد فراهم مي كند.

پايان قيمت گذاري دستوري 
فوالد باعرضه سنگ آهن

كاال خبر| اميرتقي خان تجريشي كارشناس ارشد 
بازار سرمايه بابيان اينكه عرضه محصوالت معدني 
در بورس كاال به رقابتي شدن و كشف قيمت بهينه 
در كل زنجيره فوالد كمك مي كند، معتقد اس��ت 
ورود محصوالت معدني به بورس كاال در كنار عرضه 
كل زنجيره توليد فوالد، پاياني بر سال ها قيمت هاي 
دس��توري در حلقه هاي مختلف زنجيره است.وي 
در خصوص پيامدهاي عرضه بورس��ي سنگ آهن 
مي گويد: نكته مهم درباره عرضه بورسي سنگ آهن 
و خوراك ه��اي زنجي��ره فوالد، اين اس��ت كه اين 
محصوالت، ذاتًا بين مجتمعي مبادله مي شوند به 
اين معني كه عمده كنسانتره توليدي كشور توسط 
چند مجتمع بزرگ توليد مي شود )البته بخشي از 
كنسانتره يا سنگ آهن توسط مجتمع هاي كوچك 
هم توليد مي شوند( ولي خريدار اين محصوالت چند 
مجتمع بزرگ فوالدي هستند. در اين ميان هرچقدر 
در زنجيره فوالد از باالدس��ت به سمت پايين دست 
حركت مي كنيم، تعداد فعاالن و مجتمع هاي فعال 
در اين صنعت، رو به ازدياد مي رود. در حال حاضر، 
با توجه به اينكه خوراك كنسانتره، خوراك گندله 
و همچنين خوراك آهن اسفنجي اخيراً در بورس 
عرضه شده، مشاهده مي شود در عرضه اين كاالها نيز 
هرقدر از باالدست به سمت پايين حركت مي كنيم، 
تعداد خريداران زيادتر شده و رقابت جذاب تري نيز 
روي محصوالت انجام ش��ده و قيمت كشف شده به 
قيمت پايه واقعي نزديك تر مي شود كه اين مهم را 
به ويژه در انتهاي زنجيره خوراك يعني آهن اسفنجي 
بيشتر مشاهده مي كنيم.وي توضيح مي دهد: مورد 
ديگري كه بايد توجه كرد اين است كه در شرايطي 
كه در بورس كاال خريدار براي محصوالت شركت ها 
پيدا نشد، اجازه صادرات محصول را داشته باشند زيرا 
وقتي جايگزيني به اسم مجوز صادرات وجود دارد به 
كارايي كشف قيمت در بورس كاال كمك مي كند.

اين كارشناس بازار سرمايه ادامه مي دهد: افزايش 
حاشيه سود و س��ودآوري شركت هاي سنگ آهن 
مي تواند كمك بزرگي براي رش��د سرمايه گذاري 
در اين ش��ركت ها باشد؛ اين ش��ركت ها به هرحال 
براي اكتش��اف، تجهيز مع��ادن جديد و همچنين 
تجهيز زيرساخت هاي موردنياز خودشان نيازمند 
س��رمايه گذاري هاي بزرگ��ي هس��تند و درواقع، 
افزايش س��ودآوري آنها مي توان��د منابع الزم براي 
سرمايه گذاري هاي آتي را چه به جهت حفظ ظرفيت 
فعلي و چه به لحاظ ساخت طرح هاي توسعه اي اين 

امكان و ظرفيت را به آنها بدهد.

عضويت اولين كارگزاري  
بورس كاال در فرابورس

كارگزاري باهنر كه س��ال ۹۹ در بخ��ش فروش تاالر 
صنعتي و معدني بورس كاالي ايران با كسب ۳۹ درصد 
از ارزش كل معام��الت، اول ش��ده بود پس از كس��ب 
مجوز اوراق تأمين مالي از سازمان بورس و اوراق بهادار 
در خردادماه س��ال جاري ب��ه عنوان يكصدوهفتمين 
كارگ��زاري به عضويت فرابورس اي��ران درآمد. فرزين 
ابوالعاليي مديرعامل شركت كارگزاري باهنر در آيين 
گراميداشت عضويت اين كارگزاري در فرابورس ايران با 
اشاره به اينكه تأسيس كارگزاري باهنر در حوزه بورس 
كاال بوده و درواقع اين شركت از موسسين بورس فلزات 
بوده است، گفت: اين كارگزاري طي 1۷ سال فعاليت در 
حوزه كاال و انرژي، همواره جزو برترين كارگزاري هاي 
اين دو بورس بوده و عملكرد درخش��اني داشته است. 
به گفته ابوالعاليي كارگزاري باهنر تصميم گرفت در 
تمامي حوزه ها اع��م از اوراق و س��هام مجوزهاي الزم 
را كس��ب كند كه در اين راس��تا با اخذ مجوزهاي الزم 
توانست موفق به عضويت در بورس تهران و فرابورس 
ايران ش��ود.نايب رييس هيات مديره كارگزاري باهنر 
در ادامه از برنامه در دس��ت اقدام اي��ن كارگزاري براي 
راه اندازي 10 شعبه  ديگر تا پايان سال 1400 خبر داد. 
گفتني است شركت كارگزاري باهنر )سهامي خاص(، 
عضو موسس بورس كاالي ايران، در آبان ماه سال 1۳۸۲ 
به ثبت رسيد و موضوع فعاليت آن، خريدوفروش انواع 
فلزات آهني و رنگين، فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي، 
محصوالت كشاورزي، سيمان، مشاوره و پذيرش كاال و 
خريدوفروش اوراق بهادار مبتني بر كاال بوده است.اين 
ش��ركت كه يكي از عرضه كنندگان بزرگ محصوالت 
پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي بوده، در آذرماه 1۳۸۸ 
موفق به اخذ مجوز مشاور پذيرش و در سال 1۳۹۳ نيز 
موفق به اخذ مجوز انجام معامالت در بورس انرژي شد 
كه به تازگي با عضويت در بورس تهران و فرابورس ايران 
ازاين پس در حوزه معام��الت اوراق بهادار نيز فعاليت 
خواهد كرد. تا پيش ازاين تعداد كارگزاران عضو فرابورس 
ايران، 10۶ كارگزاري بود و با اضافه شدن كارگزاري باهنر 
به عنوان اولين كارگزاري فرابورس��ي در سال 1400، 

خانواده كارگزاران فرابورس يكصدوهفت  عضوي شد.

طرح »عرضه خودرو
 در بورس« در صحن مجلس

علي جدي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
مورد آخرين وضعيت طرح تحول صنعت و بازار خودروي 
كشور، اظهار داشت: اين طرح چندي پيش در كميسيون 
صنايع و معادن مجلس نهايي و امروز براي بررسي هاي 
آخر به صحن مجلس ارسال شد.عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس در مورد مخالفت وزير صمت باعرضه 
خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه خودرو در 
بورس نيز در طرح گنجانده ش��ده است و بايد ديد نظر 
نمايندگان مجلس در صحن چيس��ت.  سال گذشته 
مجلس بارها به دولت اعالم كرد كه براي ساماندهي 
بازار خودرو اليحه اي را به مجلس ارايه كند اما به دليل 
عدم اعتناي دولت به اين موضوع، نمايندگان راس��ا 
اقدام به تدوين طرحي تحت عنوان »طرح تحول بازار 
و صنعت خودروي سبك« براي اصالح شرايط موجود 
بازار خودرو كردند؛ طراحان معتقدند كه با اجراي اين 
طرح مي توان به متعادل شدن قيمت ها و حذف رانت 
و واسطه گري اميدوار بود. يكي از محورهاي مهم اين 
طرح كه مورد اختالف مجلس و وزارت صمت است، 
عرضه خ��ودرو در بورس و چگونگي انجام آن اس��ت. 
اگرچه اين بند در كميسيون صنايع و معادن مجلس 
تصويب و به گفته جدي به صحن ارسال شده اما وزير 
صمت ديروز در گفت وگويي اعالم كرد كه همچنان 
باعرضه خودرو در بورس مخالف است و اعتقاد دارد كه 

اجراي اين طرح كار كارشناسي شده اي نيست.

عرضه اوليه جديد
در بازار سرمايه

تعداد ۳0 ميليون سهم ش��ركت محصوالت كاغذي 
لطيف معادل 1۵ درصد سهام اين شركت، چهار  شنبه 
۲ تير به عنوان ششمين عرضه اوليه امسال بازار سرمايه 
با نماد معامالتي »لطيف« در بازار دوم فرابورس ايران 
عرضه مي شود. اين ميزان سهام در محدوده قيمتي ۳0 
هزارتا ۳۲ هزار و ۵00 ريال براي هر س��هم و با سهميه 
۵0 سهمي براي هر كد حقيقي و حقوقي عرضه خواهد 
شد. همچنين مدير اين عرضه شركت كارگزاري صبا 
تأمين، متعهدين خريد ش��ركت سرمايه گذاري صبا 
تأمين و شركت كارگزاري صبا تأمين هر يك به ميزان 
۲۵ درصد از كل س��هام قابل عرضه مي باشند. گفتني 
است تعداد ۳0 ميليون سهم شركت محصوالت كاغذي 
لطيف در حالي چهار شنبه اين هفته عرضه اوليه مي شود 
كه از اين تعداد، ۲۶ ميليون سهم در فرآيند كشف قيمت 
جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد يافت و تعداد 
4 ميليون سهم اين ش��ركت نيز در روز پس از عرضه 
اوليه اين ش��ركت به صندوق ها با ضريب تخصيصي 
بازاري هر دارنده واحد صندوق تعلق مي گيرد. بر اساس 
قانون، عرضه اوليه سهام ش��ركت ها به صندوق هاي 
سرمايه گذاري در روز كاري بعد از عرضه اوليه باقيمت 
ثابت كشف شده در فرآيند عرضه اوليه صورت مي پذيرد. 
شايان ذكر است شركت محصوالت كاغذي لطيف در 
هفتم خرداد سال 1۳۶4 تأسيس و عمليات اجرايي 
را در اواخر س��ال ۷0 در شهر هش��تگرد در زميني به 
مساحت ۶۵ هزار مترمربع و زيربناي حدود ۳0 هزار 
مترمربع با ظرفيت 1۵ هزار تن محصوالت كاغذي آغاز 
و از دوم تير سال ۷۳ توليد آزمايشي را شروع كرد و در 1۹ 
مرداد سال ۷۳ به بهره برداري رسيد. سرمايه شركت با 
۲4۵ نيروي انساني در بدو تأسيس يك ميليون تومان 
بوده كه طي ۹ مرحله افزايش سرمايه به ۲0 ميليارد 
تومان رسيده است و ۹۹.۸ درصد مالكيت شركت به 
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين اختصاص دارد 
و واحد تجاري نهايي س��رمايه گذاري سازمان تأمين 

اجتماعي محسوب مي شود.

»تعادل«وضعيتتاالرشيشهايرادرآخرروزبهاريبررسيميكند

روزهاي  خوش  در  انتظار بورس

سازوكار اجرايي اوراق خريد دين در بورس كاال
عليرضا ناصرپ��ور معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات 
اقتصادي ب��ورس كاالي ايران در نشس��ت »معرفي 
س��ازوكار اجرايي اوراق خريد دين كااليي و بررس��ي 
فرصت هاي تأمين مالي از طريق اين اوراق« با اش��اره 
به اين نكته كه اوراق خريد دين كااليي به نوعي تأمين 
مالي مناس��ب براي خريداران اس��ت گفت: در ميان 
ابزارهاي مالي فعلي بورس كاالي ايران در حوزه تأمين 
مالي كه به لحاظ حجم انتشار قابل توجه است، اوراق 
سلف موازي استاندارد بوده كه عمدتًا براي تأمين مالي 
عرضه كنندگان كاربرد دارد. در همين راستا همواره 
درخواستي از سوي خريداران كاالها براي تأمين مالي 
اين گروه نيز به بورس كاال وجود داشت، لذا بررسي ها 
انجام ش��د تا ابزار و روش تأمين مالي براي خريداران 
هم طراحي ش��ود كه اوراق خريد دين كااليي مطرح 

و پيشنهاد شد.
ناصرپور افزود: اين اوراق مبتني بر كاالهاي معامله شده 
در بورس كاالس��ت و ديون ايجادش��ده، لزومًا ناشي 
از معامالت در بورس كاالس��ت و ازاين رو تا حدودي 
تسهيالتي در فرآيند انتش��ار آن در نظر گرفته شده 
و فرآيند ثبت اين اوراق نيز س��اده تر ديده شده است. 
درروند اجراي انتش��ار اوراق خريد دين، مجوزهايي 
به صورت عمومي به عرضه كننده داده مي شود تا سقفي 
از انتشار را در طول سال و به صورت قراردادهاي نسيه 
داش��ته باش��د و در آن امكان تنزيل نيز وجود خواهد 

داشت.
وي بابي��ان اينك��ه دس��تورالعمل اوراق خريد دين 
كااليي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب و 
ابالغ شده اظهار داشت: بورس كاالي ايران با برگزاري 
نشست هاي هم انديش��ي در تالش است تا با دريافت 
پيشنهادهاي مختلف، رويه هاي اجرايي مناسب را در 

پيشبرد اهداف انتشار اين اوراق لحاظ كند. ناصر پور 
در ادامه به ساختار بازارهاي بورس كاالي ايران اشاره 
كرد و گفت: بورس كاالي ايران از س��ه بازار فيزيكي، 
بازار مش��تقه و بازار مالي تشكيل شده كه اوراق خريد 
دين كااليي در بخش بازار مال��ي و در كنار ابزارهايي 
ازجمله سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده كااليي 
و صندوق هاي كااليي قرار دارد كه هدف اصلي بخش 

بازار مالي بورس كاالي ايران، تأمين مالي است.

      معرفي اوراق خريد دين كااليي
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كاالي 
ايران، اوراق خريد دين كاالي��ي را اوراق بهادار بانامي 
خواند كه به منظور خريد مطالبات با سررسيد كمتر از 
يك سال، ناشي از قراردادهاي نسيه در بورس كاالي 
ايران منتش��ر مي ش��ود؛ همچنين بر اساس مصوبه 
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ 11 اسفند 
۹4 اوراق خري��د دين كااليي به عن��وان ورقه بهادار 

شناخته شد.
ناصرپور همچنين گفت: در اي��ن روش تأمين مالي، 
توليدكننده محصوالت توليدي را به صورت نسيه در 
بستر معامالتي بورس كاالي ايران به فروش مي رساند. 
سپس مطابق با دستورالعمل خريد دين كااليي براي 
نقد كردن مطالب��ات مدت دار خود، اقدام به انتش��ار 
اوراق مذكور مي كند. درواقع اوراق خريد دين كااليي 
به عنوان يك ابزار مالي، مختص خريد ديِن ايجادشده 
ناشي از فروش نس��يه در بورس هاي كااليي طراحي 

شده است.
او اظهار داشت: فرآيند عملياتي اين اوراق بدين ترتيب 
اس��ت كه پس از وقوع فروش نس��يه در بورس كاال، 
فروش��نده كاال كه دارنده مطالبات اس��ت به عنوان 

ناش��ر اقدام ب��ه انتش��ار اوراق خريد دي��ن مي كند و 
س��رمايه گذاران نيز اين اوراق را باانگيزه بهره گيري از 
ارزش زماني پول به تنزيل خريداري مي كنند به بيان 
ساده تر فروشنده كااليي را به خريدار مي فروشد اما پول 
را به جاي خريدار از بازار سرمايه و سرمايه گذاران مالي 

دريافت مي كند.
ناصر پور ادامه داد: جذابيت اين اوراق به گونه اي است 
كه خريدار ب��ه دليل مواجهه با مش��كالت مربوط به 
تأمين س��رمايه در گردش به دنبال خريد نسيه مواد 
اوليه مصرفي خود است. در طرف مقابل فروشنده مواد 
اوليه نيز به دليل نياز به سرمايه در گردش تمايلي به 
فروش نسيه ندارد زيرا اگر به صورت نسيه كاالي خود 
را بفروشد در تأمين سرمايه در گردش خود با مشكل 
مواجه مي شود؛ اما با اين راهكار فروشنده با انتشار اوراق 
خريد ِدين، پول خود را نقد دريافت مي كند و خريدار 
به صورت نسيه مواد اوليه مصرفي خود را خريده است.

      مشاركت ۳ گروه در اوراق خريد دين كااليي
ناصرپ��ور در بخ��ش ديگ��ري از صحبت ه��اي خود 
مش��اركت كنندگان اوراق خري��د دي��ن را ۳ گ��روه 
توليدكنن��دگان، خريداران كاال و فع��االن بازار مالي 
عنوان ك��رد و افزود: اي��ن اوراق به نوع��ي هم به نفع 
خريدار و هم فروشنده است. به نفع خريدار است چون 
فروش نسيه را تقويت مي كند و به نفع فروشنده است 
چون علي رغم انجام فروش نسيه اما پول خود را زودتر 
دريافت مي كند؛ اين اوراق در شرايط ركودي قطعًا از 

استقبال زيادي برخوردار خواهد بود.
به گفته ناصر پور، توليدكنندگان محصوالت پتروشيمي، 
نفتي، صنعتي و كشاورزي امكان استفاده از اين ابزار را 
خواهند داشت. همچنين خريداران كاالها براي خريداري 

جهت مصارف واسطه اي و نهايي امكان بهره گيري از اين 
ابزار رادارند و از س��وي ديگر براي فعاالن بازارهاي مالي 
باهدف كسب سود بدون ريسك، امكان سرمايه گذاري 

بر روي اوراق خريد دين كااليي فراهم است.

      برخي مزاياي انتشار اين اوراق
وي ازجمله مزاياي انتشار اوراق خريد دين كااليي را 
تأمين مالي توليدكننده، نقد شوندگي مطالبات پيش 
از موعد سررسيد و تشويق به فروش نسيه با ضمانت 
معامالت توس��ط بورس دانس��ت و خاطرنشان كرد: 
هدايت پس انداز جامعه به سمت بخش واقعي اقتصاد 
و تأمين مواد اوليه موردنياز مصرف كنندگان واسطه اي 
و نهايي با پرداخت مدت دار از مزاياي ديگر راه اندازي 
اين اوراق است. همچنين معافيت از ماليات بر درآمد، 
تحريك اقتصاد در شرايط ركودي و حمايت از بخش 
صنعت با جذب سرمايه هاي عمومي از ديگر مزاياي 
اين ابزار مالي به شمار مي آيد. از سوي ديگر در صورت 
مرسوم شدن اين ابزار مي توان شاهد بود كه سررسيد 

فروش هاي نسيه بلندمدت تر انجام شود.

      ۶ فرآيند عملياتي تأمين مالي
از طريق اوراق خريد دين

ناصر پور ضمن اشاره به ۶ فرآيند عملياتي تأمين مالي 
از طريق اوراق خريد دين در بس��تر بورس كاالي ايران 
تصريح كرد: اين فرآيندها شامل عرضه به روش نسيه در 
بازار فيزيكي بورس كاال توسط فروشنده، توديع تضامين 
اوليه جهت ثبت س��فارش توسط خريداران، برگزاري 
حراج در بازار فيزيكي، فرآيند تسويه و تحويل، انتشار 
اوراق خريد دين و امكان انجام معامالت ثانويه و پرداخت 

مطالبات به دارندگان اوراق در سررسيد هستند.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه طي دو ماهه نخس��ت س��ال جاري ميانگين 
قيم��ت معامالتي هر متر مربع آپارتمان در ش��هر تهران 
حدود 5 درصد و ميانگين قيمت واقعي )تعديل ش��ده با 
تورم( آن حدود 8.3 درصد دچار افت ش��ده بود، تازه ترين 
آمار غيررسمي از وضعيت بازار مسكن شهر تهران حاكي 
از آن است كه نرخ هاي پيشنهادي در خردادماه نسبت به 
ارديبهشت ماه 8 درصد كاهش يافته و افت قيمت در مناطق 

شمالي پايتخت نيز بيشتر بوده است.
به گزارش »تعادل«، آنگونه ك��ه بانك مركزي تازه ترين 
تحوالت بازار مسكن تهران طي ارديبهشت ماه سال جاري 
را روايت كرده است، در اين ماه، قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني با 526 هزار تومان افت )معادل 1.8 درصد( نسبت 
به قيمت فروردين ماه س��ال جاري، به 28 ميليون و 796 
هزار تومان نزول كرده است. اين شاخص در نخستين ماه 
س��ال جاري نيز با 3.1 درصد )حدود يك ميليون تومان( 
ريزش نسبت به اسفند 99 ركورد هر متر مربع 29 ميليون 
و 322 هزار تومان را ثبت ك��رده بود. اما واقعيت حاكم بر 
بازار مسكن طي دو ماهه نخست بهار سال جاري فراتر از 
اين اس��ت و در صورت، تعديل تورم ماهانه مسكن با تورم 
عمومي در فروردين و ارديبهش��ت به ترتيب نرخ واقعي 
تورم مس��كن با منفي 5.8 واحد درصد و منفي 2.5 واحد 
درصد آشكار مي شود. به عبارت ديگر، در دو ماه مورد اشاره، 
فراتر از كاهش قيمت اسمي مسكن، شاهد كاهش واقعي 
قيمت مسكن به ميزان 8.3 درصد نيز بوده ايم. مساله اي كه 
اميدواري نسبت به تحقق برخي پيش بيني ها از تخليه 30 
درصدي حباب مسكن در سال جاري را فزوني مي بخشد.

     عقب گرد محسوس قيمت ها در خرداد
به گزارش ايسنا، اولين آمار غيررسمي از رصد بازار مسكن 
شهر تهران در خردادماه 1۴00 عقبگرد محسوس قيمت ها 
را نش��ان مي دهد. تلفيق چند عامل فرع��ي با انتخابات 
رياست جمهوري و گفت وگوهاي برجام، به عنوان دو متغير 
اصلي به تعديل انتظارات تورمي و حتي ريزش قيمت ها در 
بازار مسكن، به خصوص در مناطق واقع در نيمه شمالي 
پايتخت منجر شده است. كاهش قيمت هاي پيشنهادي كه 
از بهمن ماه گذشته آغاز شده در خردادماه نيز ادامه پيدا كرد.

طبق داده هاي سامانه كيليد كه تحوالت بازار مسكن شهر 
تهران را بررسي مي كند قيمت پيشنهادي هر متر مربع 
واحد مسكوني در آگهي هاي خردادماه 1۴00 نسبت به 
ارديبهشت ماه 8 درصد كاهش يافته است. بيشترين افت 
قيمت به ترتيب در مناطق 2، 22، ۴، 6 و 5 اتفاق افتاده است. 
از طرف ديگر مناطق 12، 1۴، 15، 16، 18، 19، 20 و 21 
با مقدار اندكي رشد قيمت مواجه شدند. نرخ ها در مناطق 
7، 8، 13 و 17 نيز با ثبات همراه بود. درصد تغييرات قيمت 
متر مربع آگهي هاي فروش مسكن حاكي از آن است كه 
متوسط قيمت از ۴6.7 ميليون تومان در ارديبهشت ماه 
1۴00 به ۴3 ميليون تومان در خردادماه رسيده كه افت 8 
درصدي را نشان مي دهد. البته ميانگين قيمت هاي قطعي 
بر اساس معامالت ارديبهشت ماه 28.8 ميليون تومان در هر 
متر مربع است. متوسط قيمت هر متر مسكن در آگهي هاي 

منطقه 1 از 79.۴ ميلي��ون تومان به 79.1 ميليون تومان 
رسيده است. در منطقه 2 نرخ هر متر مربع از 6۴ ميليون 
به60 ميليون، در منطقه ۴ از ۴5 ميليون به ۴3 ميليون، 
منطق��ه 5 از 39 به 37.9 ميليون، منطق��ه 6 از 50 به ۴8 
ميليون و منطقه 22 از 35.7 به 3۴ ميليون تومان رسيده 
است. از طرف ديگر درصد تغيير بازديد آگهي ها كه مي تواند 
نشانه اي براي محاسبه ميزان تقاضا باشد از رشد 9.3 درصد 
در خردادماه 1۴00 نسبت به ارديبهشت ماه حكايت دارد. 
ميزان بازديد از آگاهي هاي اجاره نيز افزايش 3.۴ درصدي را 
نشان مي دهد. با اين حال نرخ هاي پيشنهادي اجاره نسبت 
به ماه قبل 1.9 درصد كاهش يافته و اين در حالي است كه 
حجم عرضه واحدهاي اجاري در خردادماه 1۴.3 درصد در 

مقايسه با يك ماه قبل افزايش پيدا كرده است.
شاخص تقاضاي خريد و فروش به تفكيك متراژ هم كه از 
آگهي هاي سامانه كيليد استخراج شده نشان مي دهد رتبه 
اول بازديد مربوط به واحدهاي 80 تا 100 متر مربع است 
كه 21 درصد بازديدها را ش��امل مي شود. در رتبه دوم نيز 
واحدهاي 60 تا 80 متر با 15 درصد قرار دارند. واحدهاي 
100 تا 120 متر و 120 تا 1۴0 متر نيز هريك 12 درصد 
از بازديد كل آگهي ها را به خود اختصاص مي دهند.در بازار 
رهن و اجاره هم واحدهاي 80 تا 100 متر مربع با سهم 2۴ 
درصدي از بازديدها رتبه اول را دارند. در رتبه دوم واحدهاي 
60 تا 80 متر با 16 درصد قرار گرفته اند و خانه هاي 120 
تا 1۴0 متر با س��هم 1۴ درصدي جايگاه س��وم را به خود 

اختصاص داده اند.
انتظارات تورمي در بازار مسكن شهر تهران ناشي از دو متغير 

اصلي، تعديل شده است. از يك طرف، قرار گرفتن در بازه 
زماني قبل از انتخابات رياست جمهوري به ركود معامالت 
ملك منجر شد. از طرف ديگر، انجام مذاكرات هسته اي ترمز 
انتظارات تورمي را به طور موقت كشيد. مذاكرات برجام طي 
ماه هاي اخير به عنوان يك عامل تاثيرگذار به ثبات بازارهاي 
ارز و طال انجاميد و قيمتها در بازار مسكن را ريزشي كرد. 
كاهش ش��ديد توان خريد طرف تقاضا، ركود معامالت و 
افت حدود 60 درص��دي قراردادهاي خريد و فروش هم 
از ديگر عوامل كاهش قيمتها اس��ت. با اين وجود بعضي 
ديگر از كارشناسان در تحليل چشم انداز بازار مسكن در 
پسا انتخابات بر اين باورند كه سياست هاي انبساطي پولي 
همچون پرداخت يارانه هاي نقدي مي تواند به عنوان عامل 
بازدارنده در كاهش تورم در همه س��طوح از جمله بخش 
مسكن عمل كند. به هر ترتيب در شرايط فعلي بررسي ها 
از بازار مسكن شهر تهران حاكي از آن است كه از اسفند ماه 
سال گذشته تاكنون قيمتهاي پيشنهادي حدود 20 درصد 
كاهش يافته و اين در حالي است كه نرخ هاي قطعي در دو 
ماه ابتدايي سال جاري طبق اعالم بانك مركزي از افت 5 

درصد حكايت دارد.

     داليل ركود معامالتي در دوماهه نخست
بررس��ي هاي »تعادل« از نمودار عرضه و تقاضاي مسكن 
تهران طي فروردين و ارديبهش��ت ماه سال جاري نشان 
مي ده��د، در اين ماه همچون فروردين م��اه، تقاضا براي 
مس��كن در تمام قيمت هاي پيشنهاد ش��ده، دچار افت 
ش��ده اس��ت. به عبارت ديگر، افت تقاضا در دو ماه مورد 

اشاره كه منجر به كاهش قيمت ها و تخليه 8.3 درصدي 
حباب مسكن شده، برخالف عرضه واحدهاي مسكوني 
با قيمت ه��اي ارزان تر ص��ورت گرفته اس��ت و از اين رو، 
عامل اصلي افت تقاضاي ملك را بايد خارج از بازار مسكن 
جس��ت وجو كرد. اين عامل، چيزي جز تغيير چشم انداز 
انتظارات تورمي نيس��ت، همان عاملي كه تا پيش از آبان 
سال گذشته باعث شيفت منحني تقاضا به سمت راست 
و رش��د تقاضا در تمام قيمت هاي پيشنهادي شده بود. تا 
پيش از آبان سال گذشته، تحت تاثير ريسك ترامپ و وجود 
احتمال تمديد حضور او در كاخ سفيد و در نتيجه افزايش 
نااطميناني ها در اقتصاد ايران تحت تاثير سياس��ت هاي 
خصمانه او، انتظارات تورمي روندي صعودي داش��ت كه 
منجر ب��ه هجوم نقدينگي به بازاره��اي دارايي و از جمله 
مسكن شده بود. اما با شكست انتخاباتي و خروج او از كاخ 
س��فيد، تعديل انتظارات تورمي از زمستان سال گذشته 
تعديل شد و خريداران ملك با هدف روشن شدن نتيجه 
مذاكرات هس��ته اي، سياس��ت صبر و انتظار را در پيش 
گرفتند. در س��مت عرضه، اگر چه پس از پايان ريس��ك 
ترامپ، سرمايه گذاران و س��فته بازان براي خروج از بازار 
مسكن تالش كردند از قيمت هاي پيشنهادي اوليه خود 
عقب نش��يني كردند اما در غياب ورود س��رمايه گذاران و 
سفته بازان جديد به بازار و همچنين تضعيف شديد قدرت 
مالي متقاضيان مصرفي، تعداد معام��الت در فروردين و 
ارديبهشت امسال نسبت بسيار افت داشته است و نمايانگر 
به كف رسيدن تقاضا در همه قيمت هاي پيشنهادي و در 

نتيجه ركود معامالتي است.
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انتظار بورس از رييس دولت 
منتخب

بخش عمده اين ريزش ها به دليل نرخ بهره باال، ناپايداري 
نرخ دالر و همچنين قيمت گذاري دستوري بوده است.

مهم ترين نكته اي كه مي توان به دولت جديد گوش��زد 
كرد؛ اين موضوع اس��ت كه اشتباهات گذشته را تكرار 
نكند و اجازه ندهد كه اين اشتباهات عمال سبب آسيب 
به اقتصاد كش��ور شود. 500 هزار ميليارد تومان تقريبا 
برابر است با يارانه 20 سال خانوار ها؛ مسووالن بايد به اين 
نتيجه برسند كه حمايت از مردم صرفا نبايد از طريق يارانه 
نقدي باشد و بايد اين حمايت از طريق ثروت آفريني و 
تقويت دارايي انجام شود. البته الزم است بنده در خصوص 
انتخابات نيز توضيحي بدهم، آراي بسيار پاييني كه يك 
عضو كابينه كنوني به دست آورده، نشان داد كه مردم از 
سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم راضي 
نيستند و همين مساله حكم مي كند كه دولت سيزدهم 
در مورد سياست هاي اقتصادي، معيشت، افزايش توليد 
و بهبود ثروت عمومي حساس باشد؛ ضمن اينكه مردم 
از دولت جديد انتظار دارند كه رييس جمهور سيزدهم 
اين مس��ائل را به صورت ويژه در دس��تور كار قرار داده و 
براي رفع معضالت گام ب��ردارد. يكي از مخالفت هايي 
كه با كانديداهاي وابس��ته به دول��ت دوازدهم صورت 
گرفت، سياست ايش��ان در بازار س��رمايه بود و بايد به 
دولت سيزدهم يادآور شد كه بورس اكنون 50 ميليون 
سهامدار دارد كه بيشتر آنها را سهامداران عدالت تشكيل 
مي دهند و چشم انتظار سياست هاي درست دولت در بازار 
سرمايه هستند؛ بنابراين رييس جمهور منتخب بايد در 
مساله انتخاب كابينه خود، دقت و وسواس بسيار بااليي 
به خرج ده��د. به نظر بنده رييس جمهور منتخب بايد 
رويكردهايي همچون تقويت توليد، افزايش خودكفايي، 
توجه به دارايي هاي مردم، كاهش فرصت هاي كس��ب 
درآمد بدون توليد و كنار گذاشتن مساله قيمت گذاري 
دستوري را در برنامه خود جاي داده به اهداف و شعارهايي 
كه در دوران رقابت بيان كرده، پايبند باشد تا بتواند كارنامه 
موفق و قابل تحسيني را بر جاي بگذارد. همچنين آنچه 
منجر به ش��كل گيري وضعيت فجيع بازار سرمايه در 
سال گذشته شد، ناشي از سياس��ت هاي متناقض در 
بخش هاي مختلف دولت و ثمره اختالفات دروني دولت 
ازجمله ميان وزارت اقتصاد و نفت بود كه در كنار اجراي 
سياست هاي بسيار مخرب بانك مركزي در مورد نرخ 
سود بانكي و… وضعيت بسيار بدي را براي سهامداران 
رقم زد؛ ضمن اينكه بايد به اين مسائل، سياست گذاري 
دستوري در وزارت صمت به خصوص در گروه خودرويي 
را هم اضافه كرد؛ ضمن اينكه اين نرخ گذاري دستوري در 
صنايع غذايي و فوالد نيز مشاهده شد و اثرات مخربي را 
در بازار بر جاي گذاشت كه اين سياست هاي غلط نبايد از 
سوي رييس جمهور منتخب تكرار شود. البته بنده بر اين 
عقيده ام كه روزهاي خوش شاخص بورس درراه است 
و بازار به آرامي شروع به رشد خواهد كرد تا در نهايت، با 
تغيير دولت و سياست هاي منطقي كه در پيش گرفته 
مي شود، بتوان حضور وزراي جديد و مديران جديد را در 

اين عرصه شاهد بود.

رمزگشايي از نرخ ارز
تعهدات زيادي در خصوص آنها ايجاد ش��ده اس��ت. از 
س��وي ديگر، پيش بيني ها حاكي از آن است كه دولت 
جديد به نسبت دولت قبلي، س��اده تر خواهد توانست 
مساله FATF را حل كند. اگر يك چنين امري محقق 
شود، ايران مي تواند در زمينه استفاده از فاينانس هاي 
خارجي ني��ز قدم هاي بلن��دي بردارد. اساس��ا يكي از 
مهم ترين گزاره هاي تحقق توسعه در هر جامعه اي، جذب 
سرمايه هاي خارجي اس��ت. بدون سرمايه گذاري هاي 
پايدار در حوزه زيرساخت ها و كالن پروژه ها امكان رشد و 
پيشرفت وجود نخواهد داشت. بنابراين با حل مشكالتي 
كه قبال در حوزه نقل و انتقاالت بانكي وجود داشت، اقتصاد 
ايران مي تواند بخشي از نيازهاي خود را در حوزه جذب 
سرمايه گذاري پاسخ دهد. البته در اين ميان بايد ديد، چه 
افرادي سكان هدايت ساختارهاي اقتصادي دولت جديد 
را به دست مي گيرند. شمايل آتي روساي بانك مركزي و 
سازمان برنامه و بودجه، همچنين وزارت اقتصاد، وزارت 
صمت، معاون اقتصادي و... مشخص مي كند كه دولت با 
چه تفكري قصد دارد در صحنه مناسبات اقتصاد كالن 
كشور حضور پيدا كند. حضور افرادي كه به ضرورت هاي 
توسعه توجه دارند و شناخت مناسبي از نظامات بازارها 
دارند مي تواند سرعت وقوع تحوالت را تسريع ببخشد. 
در صورت حضور افراد متخصص و ايجاد اتمسفر مثبت 
در خصوص انتظارات عمومي جامعه مي توان پيش بيني 
كرد كه نرخ ارز تا محدوده 15 تا 18 هزار توماني كاهش 
پيدا كند و آرامش��ي نس��بي در بازارها و متعاقب آن در 
وضعيت معيشتي مردم حاكم شود. اما اين تحليل ها يك 
روي سكه تحوالت آتي در حوزه اقتصاد است و وضعيت 
معكوس��ي نيز مي تواند شكل بگيرد. اگر تصورات ما در 
خصوص احتمال برجام به هر دليلي محقق نش��ود يا 
روند مذاكرات طوالني تر شود، محدوديت هاي بنيادين 
در خصوص نقل و انتقاالت بانكي تداوم داش��ته باشد 
و سياست تنش زدايي با كش��ورهاي منطقه در پيش 
گرفته نش��ود و چهره هاي متخصص در تيم اقتصادي 
دولت به كار گرفته نشوند، كسري بودجه اي كه زيربناي 
بسياري از مشكالت اقتصادي را شكل داده، همچنان 
وجود خواهد داش��ت. تورم ب��االي ۴0 درصد وضعيت 
وخيم تري را تجربه خواهد كرد و روند سرمايه گذاري بر 
زيرساخت هاي اقتصادي مسدود خواهد شد. خروجي 
يك چنين وضعيت نامطلوبي ب��دون ترديد در زندگي 
و معيش��ت مردم نيز ظهور و بروز خواهد داشت. يعني 
فرآيند دسترسي مردم به اقالم اساسي با دشواري همراه 
مي شود، فقر گسترش بيشتري پيدا مي كند، بيكاري ها 
استمرار پيدا خواهد كرد و ساير شاخص هاي اقتصادي نيز 
در داالن نزولي قرار خواهند گرفت. بنابراين بايد اميدوار 
باش��يم به جاي دفتر سياه، دفتر سپيد و گشايش هاي 
اقتصادي، پيش روي اقتصاد كش��ورمان قرار داش��ته 
باشد و تصميم سازاني كه قرار است راهي پاستور شوند 
متوجه تصميم سازي هاي حساس خود در اين مقطع 

مهم باشند. 

تقويت كانال مالي 
سرمايه گذاري در سوريه

معاون وزير راه و شهرسازي از توافق ايران و سوريه درباره 
انتقال پول خبر داد و گفت: ش��ركت هاي ايراني براي 

بازسازي هاي آتي سوريه تقويت مي شوند.
به گزارش تسنيم، محمود محمودزاده، معاون وزير راه 
وشهرسازي با يادآوري تفاهم نامه پيشين دو كشور ايران 
و سوريه براي بسترسازي الزم و امكان حضور شركت هاي 
بخش خصوصي ايران در بازسازي سوريه، اظهار كرد: در 
سفر اخير به سوريه، بسترسازي براي انجام تفاهم پيشين 
دو كشور انجام شد. همچنين موضوع نقل و انتقال پول و 
تسهيل در حمل و نقل از ديگر مواردي بود كه دو كشور 
درباره آنها به توافق رسيدند. وي افزود: تبادل تجربه دو 
كشور ايران و سوريه در خصوص ساخت مسكن انبوه 
براي اقش��ار متوس��ط جامعه بر مبناي مقررات ملي و 
كنترل ساختمان و بهره مندي از تجربه ايران در اين زمينه 
و نحوه تامين مالي پروژه ها در گفت وگو با مسووالن ارشد 
سوريه از جمله دستاوردهاي سفر به آن كشور بود. وي 
با بيان اينكه اميدواريم اين همكاري تداوم داشته باشد و 
بستر فعاليتي جديدي براي حضور بخش خصوصي در 
بازسازي سوريه فراهم شود همكاري ايران در بازسازي 
سوريه را شامل حوزه عمران، زيربنايي و مسكن اعالم و بر 
تقويت حضور بخش خصوصي ايران، تاكيد كرد.  او گفت: 
دولت ايران هيچگونه اقدام اجرايي و سرمايه گذاري در 
سوريه ندارد و تنها بسترهاي قانوني الزم را براي حضور 

بخش خصوصي ايران در سوريه فراهم مي كند.

بازگشت ترددهاي مرزي
 به قبل از كرونا

جواد هدايتي، مديركل ترانزيت س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي از بازگشت ترددهاي مرزي ايران 
به قبل از شيوع كرونا خبر داد و گفت: به وزارت بهداشت 
درخواس��ت داده ايم رانندگان ترانزيتي و بين المللي 
را در اولويت واكسيناس��يون ق��رار دهند. هدايتي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: پس از بازگشايي مرزها 
از سال گذش��ته تاكنون روندي مناس��بي در زمينه 
افزايش ترددهاي مرزي و ترانزيت داشته ايم و به طور 
متوس��ط ماهانه حدود 15 درصد به ترددهاي مرزي 
مان 15 درصد افزوده شده است. اين وضعيت در سال 
جاري نيز ادامه پيدا كرده و مناس��بات تجاري مان با 
كشورهاي همس��ايه افزايش يافته است. وي با بيان 
اينكه مي��زان ترددهاي مرزي اي��ران در مرزهاي 2۴ 
گانه به شرايط قبل از كرونا برگشته است، افزود: البته 
در اين ميان همچنان مشكالتي در زمينه ترددهاي 
مرزي و ترانزيت با تركمنس��تان و كشورهاي آسياي 
ميانه داريم و محدوديت هايي در اين زمينه از س��وي 
اين كشور همسايه وضع شده و همچنان باقي است. 
مقامات تركمنس��تان همچنان ام��كان ورود و تردد 
ناوگان ايراني به درون مرزه��اي خودش را نمي دهد 
اما با وجود اين مساله همه ترددهاي مرزي و ترانزيتي 
ما در مرزهاي مختلف كش��ور به شرايط خوب قبل از 
شيوع ويروس كرونا بازگشته است.  او در پاسخ به سوالي 
درباره اينكه ايا براي واكسيناسيون رانندگان ترانزيتي 
و بين المللي اقداماتي در سازمان راهداري انجام شده 
است يا خير؟ ادامه داد: در اين مورد با مسووالن وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي مكاتباتي انجام 
داده ايم تا رانندگان ترانزيتي و بين المللي را در اولويت 
واكسيناسيون قرار دهند و بتوانيم آنها را واكسينه كنيم.

خروج اروپا از فهرست
مقاصد ممنوع و پرخطر كرونايي

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
كش��وري از خروج كش��ورهاي اروپايي از فهرس��ت 
كش��ورهاي پرخطر و ويژه ش��يوع كرونا خبر داد. به 
گزارش ايرنا، ذيبخش با بي��ان اينكه از نظر مقدار در 
گردش سويه جهش يافته ويروس كرونا، كشورها به 
سه گروه تقسيم بندي ش��ده اند، اظهار كرد: پذيرش 
مسافر به طور مس��تقيم و غيرمستقيم از كشورهاي 
ويژه )كش��ورهاي داراي س��ويه جهش يافته( شامل 
بوتس��وانا، برزيل، هند، لس��وتو، ماالوي، موزامبيك، 
نپال، آفريقاي جنوبي، اروگوئ��ه، زامبيا و زيمبابوه تا 
اطالع ثانوي ممنوع و ورود ديپلمات ها، ماموران دولتي 
و نمايندگان سازمان هاي بين المللي منوط به تاييد 
وزارت امور خارجه با رعايت پروتكل هاي ابالغي است.
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تكرار  افت قيمت  مسكن  در خرداد؟

بهره مندي 8 هزار نفر  از  سفر  تركيبي 
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نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه با اشاره به اينكه با اجراي طرح تركيبي 
مترو و دوچرخه از آذرماه س��ال 1397 تا پايان خردادماه 
1۴00 بيش از 7 هزار و 935 نفر از آن اس��تفاده كرده اند، 
گفت: امكان پارك دوچرخه در بعضي از ايستگاه ها ي مترو 
مهيا شده اس��ت. به گزارش ايسنا، علي عبداله پور افزود: 
دوچرخه يكي از بهترين سيستم هاي حمل و نقل پاك 
است كه به حفظ محيط زيست و رفع آلودگي هوا و ترافيك 
كمك مي كند و در همه جاي دنيا نيز امكان بردن دوچرخه 
به داخل واگن ها و فضايي براي پارك كردن دوچرخه در 
ايستگاه هاي مترو، تعبيه مي شود.   وي تصريح كرد: براي 
افزايش رفاه حال بيش��تر ش��هروندان و مسافران مترو و 
ترغيب آنها به دوچرخه سواري، پاركينك هاي دوچرخه، 

خط يك در ايستگاه هاي قيطريه، شهيد صدر، شهيد مفتح، 
شوش، ش��هيد بخارايي، علي آباد، جوانمرد قصاب، شهر 
ري، شاهد-باقرشهر، كهريزك؛ در خط دو ايستگاه هاي 
شادمان، شهيد نواب صفوي، ميدان حر، دانشگاه امام علي 
)ع(، شهيد مدني، فدك، جانبازان، سرسبز، دانشگاه علم 
و صنعت، شهيد باقري؛ در خط سه ايستگاه هاي آزادگان، 
شهرك شريعتي، زمزم، سهروردي، خواجه عبداله انصاري، 
شهيد محالتي؛ درخط چهار ايستگاه هاي اكباتان، ميدان 
آزادي، توحيد، تئاترشهر، فردوسي، ميدان شهدا، ابن سينا، 
پيروزي، نبرد، شهيد كالهدوز؛ در خط پنج ايستگاه هاي 
ورزشگاه آزادي، چيتگر، ايران خودرو، ورد آورد، گرم دره، 
كرج، محمدشهر و گلش��هر؛ در خط شش ايستگاه هاي 
دولت آباد، كيان شهر و در خط هفت ايستگاه هاي ميدان 

صنعت، كميل، ميدان محمديه، بسيج راه اندازي شده تا 
دوچرخه سواران دغدغه جابه جايي دوچرخه هاي خود 
را نداش��ته باش��ند. عبداله پور اظهار كرد: در حال حاضر 
امكان انجام سفر تركيبي با دوچرخه در متروي تهران و 
حومه نيز در روزهاي عادي ازساعت 5:30 صبح تا 6:15 و 
بعدازظهرها از ساعت 20 به بعد وجود دارد. اين محدوديت 
براي افرادي كه از دوچرخه هاي تاشو استفاده مي كنند، 
كمتر است و مي توانند در تمامي روزها به جز ساعات پيك 
مسافري ايام عادي يعني از )شنبه تا پنجشنبه 06:30 تا 
09:30 صبح و 16 تا 19 بعدازظهر( از مترو استفاده كنند. 
مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: 
گذاشتن محدوديت زماني در روزهاي غيرتعطيل به خاطر 
ازدحام جمعيتي است كه در خطوط مترو داريم، اگرچه 

در اين ساعات شهروندان نمي توانند با دوچرخه وارد واگن 
ش��وند اما با تمام اين محدوديت ها اجراي طرح تركيبي 
مترو و دوچرخه با اس��تقبال خوبي از سوي شهروندان و 
مسافران شهر زيرزميني روبرو شد. وي با اشاره به اينكه 
مديريت شهري تهران نيز توجه بسياري به افزايش فرهنگ 
استفاده از دوچرخه دارد. وي گفت: اجراي اين طرح  هزينه 
چنداني نداشته و خوشبختانه پاركينگ هاي دوچرخه در 
تعدادي ازايستگاه هاي خطوط هفتگانه فعال شده است 
و شهروندان مي توانند دوچرخه هاي خود را در ساعاتي 
كه محدوديت ورود دارند در جايگاه هاي مخصوص قرار 
دهند  عبداله پور گفت: اميدوارم استفاده از دوچرخه در 
بين مردم افزايش يابد و به يك فرهنگ مناسب در بين 

مسافران مترو تبديل شود.

رضا كرمي محمدي، رييس سازمان مديريت بحران شهر 
تهران با اشاره به اينكه تهران نيازمند 50 هشدار دهنده 
س��ريع زلزله اس��ت، گفت: تنها 20 درصد براي مقابله 
با مخاط��رات زلزله آمادگ��ي داري��م. كرمي محمدي 
در گفت وگو با مهر با اش��اره به اينكه س��امانه هش��دار 
سريع زلزله با اعالم هش��دار 5 ثانيه پيش از وقوع زلزله 
مي تواند تلفات زلزله را 10 ت��ا 15 درصد كاهش دهد، 
گفت: اين سامانه براي ما بسيار قيمتي است و نيازمند 
سرمايه گذاري در اين زمينه هستيم. كرمي محمدي با 
اشاره به اينكه تاريخچه ورود اين سامانه به كشور به سال 
9۴ و در زمان حضور جايكاي ژاپن در ايران باز مي گردد، 
ابراز داشت: مشابهت توكيو و تهران باعث شد كه جايكا 
ترتيب ورود اين س��امانه را در ايران ش��كل دهد و براي 
راه اندازي اين س��امانه ۴ سنسور به تهران هديه كرد كه 
در گسل مش��ا و در نقطه اي نزديك دماوند كار گذاشته 
ش��دند. وي درگفت: در س��ال 97، 22 سنسور ديگر از 
سوييس خريديم اما سوييسي ها اين سنسورها را تحويل 
نمي دادند و مي گفتند قيم��ت باالتر رفته و در نهايت با 
ترفندهايي بدون پرداخت پول اضافه اين 22 سنسور را 
تحويل گرفتيم و تعداد سنسورها به 2۴ عدد رسانديم. 
كرمي محمدي گفت: اين سنسورها در خارج از تهران 
يعني بر روي گسل ري، پيشوا، مالرد كار گذاشته شد. 

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران 
ابراز داشت: طراحي مش��ابهي بر روي اين سنسورها از 
روي مدل ژاپني انج��ام گرفت و اين داده هاي تبديل به 
داده هاي آنالين ش��دند. وي با بيان اينكه براي تكميل 
سامانه هشدار سريع نيازمند 50 سنسور هستيم افزود: 
طي يك هدف ۴ س��اله تامين مي تواني��م به اين تعداد 
دست يابيم. كرمي محمدي ابراز داشت: هر سنسور به 
همراه ديجيتايزر حدود يك ميليارد هزينه دارد و براي 
تامين آن س��ازمان مديريت بحران نمي تواند به دليل 
وظايف كالن كشوري، كمكي كند. وي ادامه داد: برخي 
سيستم هاي هش��دار سريع درس��ت كار نمي كردند و 
تصميم گرفتيم از طريق توان داخلي با برگزاري مناقصه 
ميان پژوهشگاه زلزله شناسي، سازمان ژئوفيزيك، مركز 
تحقيقات س��اختمان و چند دانشگاه سيستم را اصالح 
كنيم و در نهايت يكي از دانشگاه ها برنده مناقصه شد و 
شروع كرد بر روي نرم افزار كاربردي كار كردن تا عالوه بر 
اصالح داده هاي سنسورها، در يك پروژه 3 ساله عملكرد 
آنها را بررسي كند. رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهر تهران با اشاره به اينكه همزمان با برگزاري 
اين مناقصه س��ازمان ها و دس��تگاه هاي مختلف براي 
هماهنگي با اين س��امانه اعالم آمادگي كردند، توضيح 
داد: از دس��تگاه ها خواستيم مشخص كنند كه با انتشار 

چنين هشداري چه عكس العملي خواهند داشت و اولين 
سازماني كه عملياتي و زيرساختي عمل كرد، سازمان 
آتش نشاني بود كه زيرساختش متصل شد و قرار شد دو 
درب 130 ايستگاه آتش نشاني تهران همزمان با هشدار 
دستگاه ها باز شده و زنگ هاي عمليات به صدا در بيايد 
تا آتش نش��انان آماده شوند. كرمي محمدي با تاكيد بر 
نقش پر اهميت مترو براي اتصال به اين سامانه گفت: مترو 
زيرساخت هاي خوبي دارد و اما پيچيده تر از آتش نشاني 
است، البته براي مترو هم تعريف شده كه همزمان با اعالم 
هشدار زلزله چه اقداماتي را انجام دهند. وي افزود: هالل 
احمر هم درخواست اتصال داشته است و بيمارستان ها، 
شركت گاز و آب و فاضالب نيز بايد زيرساخت هايشان 
تكميل شود. رييس سازمان مديريت بحران شهر تهران 
يادآور شد: براس��اس بررس��ي هايي كه در شهر تهران 
صورت گرفته اس��ت اگر تمام ظرفيت هاي ارگان هاي 
دخيل در زلزله 6.5 ريش��تري براي زلزله 6.5 ريشتري 
فعال شود، تهران تنها 20 درصد آمادگي مقابله با زلزله را 
دارد و 80 درصد پاسخگويي الزم را نخواهد داشت. وي 
از آسيب پذيري حدود 50 بيمارستان در تهران كه عمر 
مفيد ساختماني شان گذشته است خبر داد و گفت: اين 
ساختمان ها بايد مقاوم سازي شوند اما به دليل مشكالت 
اقتصادي كشور فعاًل نمي توان به اين مساله اميدوار بود.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

به موجب پرونده اجرائی کالسه 140000708له خانم حدیث امیریان علیه آقای ساسان 
امجدیان ،بابت وصول مهریه تشکیل وشش دانگ یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 
به شماره انتظامی 19- 718م39 متعلق به مدیون واقع در پارکینگ سهند کهریز،که 
طبق نظر کارشناسی رسمی در مورخ 1400/3/9 به مبلغ 335/000/000ریال،به حروف 
سیصت وس�ی وپنج میلیون ریال ارز یابی ش�ده ومطابق با نظر ارزیاب،مشخصات 
خودرو عبارتست از:س�واری پراید، مدل 1382،دومحور،چهارچرخ،اتاق دو رنگ 
به میزان 60%سالم،سفید رنگ روغنی ،به شماره موتور M-13458711وشماره 
شاسی:S-1412282922957می باشد،موتور روشن ،داخل موتور رنگ نشده، 
وت�ودوزی به میزان70%سالم،الستیک85%س�الم با کار کرد ب�اال ، موتور به میزان 
%80سالم شلنگها پوسیده اس�ت . با عنایت به مراتب فوق جلسه مزایده از ساعت 
9الی12سه ش�نبه مورخ 1400/4/15در اداره اجرای اسناد رسمی کرمانشاه واقع در 
فرهنگیان فاز یک - بلوارشهیدمطاعی تشکیل وقیمت پایه مزایده از مبلغ فوق الذکر 
شروع وبه باالترین قیمت پیش�نهادی نقداً از طریق مزایده فروخته می شود. کلیه 
هزینه های قانونی یه عهدی برنده مزایده است ونیم عشر وحق مزایده نقداًوصول 
خواهد شد. ضمنًاچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد،مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرربر گزار خواهد شد وشرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت وحضور خریدار 
یا نماینده قانونی اودر جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه تفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت 5روز از تاریخ مزایده به حس�اب صندق ثبت تودیع نمایدودر 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش رابه حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه واریز خواهد شد ، در این صورت عملیات 
فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید میگردد. ضمنًاحسب اعالم بستانکار 

خودرو واجد بیمه است .
تاریخ انتشار 1400/4/1                    شماره 681/م الف/12
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اكثر كش��ورهاي جهان به تاثيرگ��ذاري هوش مصنوعي در 
صنايع و بخش هاي مختلف اقتصادي پي برده اند اما در عين 
حال مي دانند اگر خواهان قدرت گرفتن آن و استفاده از مزاياي 
آن هستند، بايد قوانيني تدوين كنند كه بتواند مزاياي هوش 
مصنوعي را در اختيار شهروندان قرار دهد وجلوي معايب آن 
را نيز بگيرد. اين در حالي است كه برخي كشور ها سريع تر از 
ديگر كشورها پيش روي مي كنند اما هوش مصنوعي به زودي 
فراگير خواهد شد و منافع اقتصادي بزرگي را براي كشور هايي 
به همراه خواهد داشت كه در مسير درست هوش مصنوعي 
گام برمي دارند. مجله فوربز گفت وگويي با ترونگ گي و آبيشك 
سريواستاوا، نويسندگان مقاله »رقابت جهاني هوش مصنوعي-

كشور ها چطور بايد از عقب ماندگي جلوگيري كنند« انجام 
داده است. آنان بيشتر روي چشم اندازهاي تصميم گيري هاي 
رهبران جهان تمركز كرده اند و موضوع رقابت كشورها در زمينه 
هوش مصنوعي برايشان از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است. 
در تحقيق ترانگ آبيشك كشور ها براساس چهار فاكتور اصلي 
مورد سنجش قرارگرفته اند: فعاليت استارت آپ هاي هوش 
مصنوعي: از جمله سرمايه گذاري روي استارت آپ هاي هوش 
مصنوعي در ازاي سرمايه و تعداد يونيكورن ها )شركت هايي 
كه باالي يك ميليارد دالر ارزش دارند( در ازاي هر ميليون نفر 
جمعيت. مشاغل مربوط به هوش مصنوعي: درصد مشاغل 
مربوط به هوش مصنوعي در هر اقتصاد. اس��تفاده از هوش 
مصنوعي در بخش خصوصي: شامل سطوح استفاده از هوش 
مصنوعي و س��رمايه هايي كه در ۱۰ شركت بزرگ كشور به 
هوش مصنوعي اختصاص داده شده اند. دانش و مهارت هاي 
هوش مصنوعي: شامل مراكز پرورش دانشگاهي يا با بودجه 
دانشگاهي در پنج دانشگاه برتر كشور و تعداد حق اختراع هاي 
مربوط به هوش مصنوعي در ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت. 
ترانگ و آبيشك پيش بيني مي كنند در حال حاضر ما در ميانه 
يك رقابت جهاني هوش مصنوعي هستيم، در طول ۱۰ سال، 
كاربرد هاي بيشتري از هوش مصنوعي در اختيار همگان قرار 
مي گيرد. ترانگ و آبشيك مي گويند: »هوش مصنوعي همانند 
الكتريسيته در قرن ۱۹، تاثير مهمي روي اقتصاد جهاني امروز 
خواهد داشت… در اواخر قرن ۱۹، الكتريسيته در حال شهرت 
گرفتن بود و مشخص شد كه اين انرژي نيازمند يك چارچوب 
جديد است و با ديگر كاالها متفاوت است. هركسي كه مهندسي 
و اقتصاد متكي بر الكتريس��يته را از بر بود مي توانست مسير 
تاريخ را تغيير دهد. پيشرفت با تكنولوژي هاي متحول كننده 
به صورت خطي يا قابل پيش بيني نيست. مزاياي استفاده از 
الكتريسيته براي كاربران اوليه مشخص نبود اما كساني كه 
دريافتند الكتريسيته مي تواند جوامع را به طور كلي متحول 
كند پتانس��يل آن را درك مي كردند.« آنان معتقدند برخي 

كشور ها سريع تر از ديگر كشورها پيش روي مي كنند اما هوش 
مصنوعي به زودي فراگير خواهد شد و منافع اقتصادي بزرگي 
را براي كشور هايي به همراه خواهد داشت كه در مسير درست 
هوش مصنوعي گام برمي دارند. چرا هوش مصنوعي بايد براي 
دولت ها اهميت داشته باشد هوش مصنوعي نيز به همان شكل 
در حال متحول  كردن كشور ها و صنايع است. آن كشور هايي 
بيشترين س��ود را از هوش مصنوعي مي برند كه استراتژي 
براساس بنيان محلي و اكوسيستم هاي اقتصاد جهاني ايجاد 
كنند. آبيشك مي گويد: »هوش مصنوعي مي تواند به بهبود 
تقريبا تمامي محصوالت، خدمات يا زيرساخت هاي كشور 
كمك كند. هوش مصنوعي محص��والت بهتري را رهبري 
مي كن��د و با اين محصوالت به پيروزي ش��ما در بازار كمك 
مي كند. هرچه هوش مصنوعي بهتر باشد، تجربه مصرف كنند، 
قابليت ها و قيمت پايين تري خواهيم داشت. پس درنتيجه 
دولت هاي پيشگام نيز اين موضوع را درك مي كنند و در حال 

ايجاد زيرساخت آن هستند.«

     كدام كشور ها در زمينه هوش مصنوعي 
پيشتاز هستند؟

آبيش��ك مي گويد: » چين تالش زي��ادي را در حوزه هوش 
مصنوعي و ساخت اين قابليت ها كرده است. اما از لحاظ رويكرد 
بخش خصوصي، به طرز تعجب آوري كشور هاي كوچك تري 
مثل و سنگاپور بهترين عملكرد را دارند.« امريكا و چين نيز 
بازيگران مهم جهان هوش مصنوعي هستند. ما مي دانيم كه 
در بلندمدت، داده بيشتر با هوش مصنوعي بهتر مساوي است 
و درنتيجه نقش چين و امريكا به ميزان داده اي كه جمع آوري 
مي كنند بستگي دارد. امريكا همچنين در طراحي الگوريتم ها 

و توسعه موج جديد تكنولوژي هوش مصنوعي پيشتاز است. 
به دليل اين نوآوري، آنها مي توانند بهترين استعداد ها را جذب 
كنن��د و به همين دليل چرخه  قدرتمندي در كش��ور ايجاد 
مي شود. آلمان از لحاظ بخش خصوصي مقدار زيادي مشاغل 
مربوط به هوش مصنوعي به ويژه در ش��ركت هاي كوچك و 

متوسط و بخش توليدي ايجاد كرده است.

     پيشنهاداتي براي استفاده از
پتانسيل هوش مصنوعي

ترانگ در خصوص اهرم هاي سياس��ي تاثيرگذار بر سياست 
كشور ها و رويكرد كشورها در خصوص رقابت در اين خصوص 
مي گوي��د: »يك��ي از چيز هايي ك��ه به نظر من مهم اس��ت 
سرمايه گذاري در پشتيباني از بخش تحقيق و توسعه است. 
انگلستان، قاره امريكا و كانادا يك دهه پيش سرمايه گذاري 
روي هوش مصنوعي را آغاز كردند و حاال ش��اهد مزاياي آن 
هستند. روند براي آنها تقريبا مثل هميشه است، در حالي كه 
كشور هاي نوپا بايد در زمينه تامين بودجه تحقيق و توسعه 
بس��يار تالش كنند.« از نظر او پيدا كردن يك توازن مناسب 
بين اشتراك گذاري داده و محافظت از داده نيز نقش مهمي در 
آينده كشور ها خواهد داشت. اگر كشوري براي نحوه استفاده 
از داده قوانين سخت و بي رحمانه داشته باشد، اين موضوع روي 
مزاياي هوش مصنوعي براي آن كشور تاثير منفي خواهد داشت 
اما محافظت از حريم خصوصي داده نيز در اين زمينه از اهميت 

ويژه اي برخوردار است.

     حفاظت از حريم خصوصي با هوش مصنوعي
از زمان پيدايش آيفون، بس��ياري از قابليت هاي هوش��مند 
گوشي هاي همراه ريشه در جاي ديگري دارند: زيرساخت هايي 
به نام فضاي ابري. اپليكيشن هاي موبايلي داده هاي كاربر را براي 
انجام فرايندي مثل رونويسي صدا يا ارايه پيشنهادات متني به 
فضاي ابري ارسال مي كنند. حاال اپل و گوگل هردو مي گويند 
كه گوشي هوشمند اين شركت ها به اندازه  اي هوشمند شده 
كه مي تواند فرايند هاي ضروري و حساس يادگيري ماشيني را 
به طور مستقل انجام دهد و ديگر براي اين كارها نيازي به فضاي 
ابري نيست. اپل و گوگل هردو مي گويند كه يادگيري ماشيني 

داخلي باعث بهبود وضعيت حريم خصوصي و افزايش سرعت 
اپليكيشن ها مي ش��ود. از آنجايي كه نيازي به انتقال داده ها 
نيست، خطر نش��ت داده ها از بين رفته و از آنجايي كه نيازي 
به ارسال و دريافت اطالعات نداريم در زمان نيز صرفه جويي 
مي شود. همچنين نگهداري داده روي گوشي هاي همراه باعث 
مي شود تا ارتباطي بين مشتريان و اكوسيستم اين غول هاي 
تكنولوژي ايجاد شود و احتمال خروج از اكوسيستم كاهش 
يابد. همچنين كساني كه نگران حريم خصوصي بودند حاال 
با خيال راحت داده هاي بيش��تري را به اشتراك مي گذارند. 
نو آوري جديد اين ش��ركت ها در حوزه يادگيري ماشيني به 
يك باره حاصل نشده و مدت ها است كه اين شركت ها روي 
محدود كردن داده هايي كه فضا هاي ابري امكان مشاهده آن 
را دارند كار كردند. اخيرا هر دو شركت تكنولوژي ديگري به نام 
يادگيري متحد را به كار گرفته اند. اين تكنولوژي به سيستم 
يادگيري ماش��يني در فضاي ابري اجازه مي دهد كه بدون 
سرك كشيدن در داده هاي خام بروزرساني شود؛ در اين روش 
هر كدام از دستگاه ها داده را به صورت داخلي پردازش كرده 
و تنها به روزرساني پردازش شده را در اختيار فضاي ابري قرار 
مي دهند. اين پيشرفت نه تنها به پيشرفت در علم كامپيوتر 
وابسته است، بلكه شركت ها نيز بايد مشكالت پردازش داده 
روي دستگاه هاي مشتريان را رفع كنند. گوگل گفته است كه 
سيستم يادگيري متحد تنها زماني عمل مي كند كه دستگاه 
به برق متصل، بيكار و داراي اتصال اينترنت رايگان باشد. اين با 
بهبود قدرت پردازشگر هاي موبايل امكان پذير شد. گوگل براي 
محافظت از حريم خصوصي، وعده پردازش داخلي داده ها را 
داده و نشانه هاي موجود حاكي از توسعه اين فعاليت ها است. 

     حريم خصوصي به محدود كردن قدرت 
نيز مربوط است

مايكل ويل، س��خنران حقوق ديجيتال در دانش��گاه لندن، 
مي گويد پردازش داده درون دستگاهي مي تواند چيز خوبي 
باشد اما نحوه نمايش و ارايه آن نشان مي دهد كه اين تكنولوژي 
نيز ابزاري براي نگه داشتن كاربران در اكوسيستم هاي سودآور 
ديجيتال اس��ت. ويل مي گويد: » حريم خصوصي گاهي با 
محرمانه ماندن داده ها اشتباه مي شود اما حريم خصوصي به 
محدود كردن قدرت نيز مربوط اس��ت. اگر شما يك شركت 
بزرگ تكنولوژي باشيد و بتوانيد تعريف حريم خصوصي را به 
عنوان رازداري القا كنيد، كسب و كار به روند عادي خود ادامه 
مي دهد و شما مجوز فعاليت خواهيد داشت..« يك سخنگوي 
گوگل گفت كه اين ش��ركت »به دنبال حريم خصوصي در 
هرجايي است كه محاسبه انجام مي شود« و داده اي كه براي 
پردازش به هس��ته محاسبه خصوصي ارسال مي شود »بايد 
براي كاربر ارزشمند باشد.« كامينگز از كلمبيا مي گويد كه 
تكنيك هاي جديد حريم خصوصي و نحوه عرضه و نمايش آن از 
سوي اين شركت ها، پيچيدگي هاي زندگي ديجيتال را افزايش 
مي دهد. در سال هاي اخير يادگيري ماشيني بيش از پيش 
كاربرد پيدا كرده و شركت هاي تكنولوژي به تدريج گستره 
داده هايي كه جمع آوري و تحليل مي كنند را افزايش دادند. 
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد برخي كاربران درمورد 

محافظت هاي حريم خصوصي دچار سوء برداشت شده اند.
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سقوط قيمت بيت كوين
به ۳۲،۵ هزار دالر

پس از آنكه بانك كشاورزي چين تأييد كرد امكان ارايه 
خدمات به كسب وكارهاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال 
و بيت كوين از طري��ق اين بانك وجود ن��دارد، قيمت 
بيت كوين با س��قوطي ۱,۰۰۰ دالري همراه ش��د. به 
گزارش كوين تلگ��راف، بالفاصله پس از اعالم اين خبر 
قيمت تا نزديكي ۳۲,۰۰۰ دالر س��قوط كرد. كالين وو 
پس از انتشار اطالعيه بانك كشاورزي چين، در توييتي 
نوشت: »در اين اطالعيه تأكيد شده است كه به محض 
اطالع از اقدامات مرتبط با ارزهاي ديجيتال، امكان انجام 
تراكنش و امكان ارتباط مشتري قطع شده و مراتب آن 
به ادارات مربوطه ارجاع داده خواهد شد.« پس از انتشار 
اين اخبار، شاهد افزايش نوسانات بيت كوين بوديم. اين 
در حالي اس��ت كه واكنش ب��ازار همانند واكنش ها به 
اخبار پيشين از چين بود. از سال ۲۰۱۷، دولت چين در 
حال وضع محدوديت ها در قبال ماينرها و معامله گران 
ارزهاي ديجيتال اس��ت. بسياري از كارشناسان، اخبار 
نزولي از چين را مثب��ت ارزيابي مي كنند. به گفته آنها، 
اين قبيل اقدامات باعث خواهد ش��د ت��ا بيت كوين از 
چين فاصله بگيرد و اين موضوعي مثبت اس��ت. چارلز 
ادواردز، مديرعامل ش��ركت مديريت سرمايه كاپريول 
در اظهارنظري گفت: »بيت كوين بزرگ ترين حمله در 
تاريخ خود را تجربه كرد. بدترين سناريوي ممكن در مورد 
ممنوعيت استخراج حاال ديگر تأثيرش را گذاشته است.

كاهش ۱۷ درصدي قدرت  پردازش  
شبكه بيت كوين طي چند ساعت

نرخ هش شبكه بيت كوين پس از قطع برق ۲۶ مزرعه 
استخراج در استان سيچوآن چين، ظرف ۲۴ ساعت 
۱۷ درصد كاهش ياف��ت. به گزارش ديكريپت، قطع 
برق ۲۶ مزرعه اس��تخراج در اس��تان سيچوآن چين 
توسط مقامات اين استان باعث شد كه قدرت استخراج 
بيت كوين در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶.۹۴ درصد كاهش 
يابد. اين در حالي است كه سقوط هش ريت مي تواند 
باعث كاهش قيمت بيت كوين ش��ود. در ماه آوريل، 
حوادث منجر به قطعي برق در استان سين كيانگ چين 
باعث شد نرخ هش بيت كوين ۳۰ درصد افت كند. اين 
مساله در كاهش ۱۰ هزار دالري قيمت اين ارز ديجيتال 
 نقش داش��ت. اين بار هم همزمان ب��ا افت نرخ هش 
بيت كوين، قيمت آن در روز يكش��نبه ۵.۷۱ درصد 
نسبت به روز ش��نبه كاهش يافت و به ۳۴,۲۰۵ دالر 
رسيد. البته بيت كوين روز گذشته )دوشنبه( باز هم 
افت كرد و اكنون در قيمتي پايين تر از ۳۳,۰۰۰ دالر 
معامله مي ش��ود. از مدار خارج شدن مزارع استخراج 
استان سيچوآن چين روي استخرهاي استخراج نيز 
تأثير گذاشت و برخي از اين استخرها بيش از ساير آنها 

كه منابع متنوع تري دارند، آسيب ديدند. 

انگليس سرويس هاي پخش 
محتواي آنالين را قانونمند مي كند

انگليس تصميم دارد قوانيني براي سرويس هاي 
پخ��ش محتواي آنالي��ن وضع كند. ب��ه گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از پرس اسوسيشن، دولت 
انگليس تصميم دارد قوانيني براي ش��ركت هاي 
 پخ��ش محت��واي آنالي��ن مانن��د نتفليك��س، 
ديزني پالس و آم��ازون پرايم وض��ع كند. طبق 
طرح هايي ك��ه قرار اس��ت هفته آينده منتش��ر 
ش��ود، قدرت نظارت  Ofcom )س��ازمان ناظر 
بر رسانه هاي انگليس( بر رس��انه هاي راديويي و 
تلويزيوني عادي )مانند بي بي سي و  اي تي وي( به 
سرويس هاي پخش محتواي آنالين امتداد مي يابد. 
به عبارت ديگر اين سازمان مي تواند درباره شكايات 
مرب��وط به موضوعاتي مانن��د تبعيض و محتواي 
نادرس��ت قضاوت كند. پيش بيني مي شود اليور 
داودن وزير فرهنگ انگليس پيشنهادات مربوط 
به س��رويس هاي پخش آنالين را در يك تحقيق 
ارايه كند. در ش��رايط فعلي نتفليكس مش��مول 
قوانين Ofcom نمي شود زيرا دفتر آن در هلند 
ق��رار دارد. بنابراين حتي با وجود آنكه برنامه هاي 
اين ش��بكه در انگليس پخش مي شود، از قوانين 
هلند پيروي مي كند. سرويس هاي عمومي پخش 
محت��وا در انگليس )PSBs( با فش��ار روزافزون از 
سوي سرويس هاي پخش آناليني روبرو هستند 
كه با اتكا به بودجه هاي انبوه، مشتركان جوان را به 

خود جذب كرده اند.

موبايل تاشوي جديد سامسونگ 
ارزان مي شود

طبق گزارش��ي جديد سامسونگ قصد دارد موبايل 
گلكسي زد فولد۳ را با قيمتي ارزانتر از نسخه قبلي 
اين موبايل تاش��و عرضه كند. به گزارش مهر به نقل 
از گيزمو چاينا، موبايل هاي تاشو ديگر دستگاه هايي 
آزمايشي نيستند و كاربران به خريد آنها عالقه نشان 
مي دهند. در اين ميان سامسونگ يكي از برندهايي 
است كه در حوزه توسعه اين موبايل ها پيشتاز است. 
اين ش��ركت كره اي اكنون تصميم دارد نسل جديد 
موبايل تاشوي هوشمند خود از جمله »گلكسي زد 
فولد ۳« را عرضه كند. اكنون طبق گزارش��ي جديد 
مشخص ش��ده قيمت اين دس��تگاه كمتر از نسخه 
قبلي آن خواهد بود. هرچند گزارش ها نشان مي دهد 
موبايل با برچسب قيمتي پايين تري ارايه مي شود اما 
جزييات دقيق و قيمت گذاري رسمي آن اعالم نشده 
است. البته سامسونگ تصميم دارد با كاهش قيمت و 
افزايش جذابيت اين دسته از موبايل، طيف وسيع تري 
از مش��تريان را هدف بگيرد. گزارش ها حاكي از آن 
است كه قيمت موبايل گلكسي زد فولد۳ و گلكسي 
زد فليپ ۳ احتمااًل ۲۰ درصد كمتر از نس��خه هاي 
قبلي اين س��ري خواهد بود. اين بدان معنا است كه 
نس��ل جديد موبايل هاي گلكس��ي فولد ۴۰۰ دالر 
ارزان تر از گلكس��ي زد فولد ۲ )۱۹۹۹ دالر( خواهند 
بود. پيش بيني مي شود در نسل جديد اين موبايل ها، 
از حافظه داخلي ۲۵۶ گيگابايتي استفاده شود. اگر 
گزارش هاي پيشين درست باشد، سامسونگ گلكسي 
زد فولد۳ در آگوست سال جاري رونمايي خواهد شد.
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منافع اقتصادي كشورها از هوش مصنوعي



تعادل - گروه تجارت |
بررسي آمارها بيانگر اين است كه تجارت ايران با اروپا 
به پايين ترين سطح خود رسيده است. داده هاي مركز 
تجارت اروپا نش��ان مي دهد، ارزش تج��ارت ايران و 
اتحاديه اروپا در مدت چهار ماهه ابتدايي سال 2021، 
به رقمي در حدود يك ميلي��ارد و 450 ميليون يورو 
رس��يده كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل، حدود 
1 درصد كاهش داشته اس��ت. طي اين مدت، ارزش 
صادرات كااليي كشورهاي اروپايي به ايران معادل يك 
ميليارد و 1۸۸ ميليون يورو بوده و در مقابل كاالهايي 
به ارزش 2۶2.۶ ميليون يورو از ايران به اروپا صادر شده 
است. بنابراين آمار، وضعيت تجارت ايران و اروپا در اين 
بازه زماني، تراز منفي ۹00 ميليون يورو را براي ايران 
نشان مي دهد. تجارت خارجي ايران با اتحاديه اروپا در 
حالي به آب باريكه اي در تجارت بين الملل تبديل شده 
كه صادرات كااليي تركيه به اتحاديه اروپا در همين بازه 
زماني، از 24 ميليارد يورو فراتر رفته كه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، حدود 21 درصد رشد را نشان مي دهد. 
اين مقايسه آماري بيانگر اين است كه طي اين مدت از 
سال جاري ميالدي، صادرات كااليي تركيه به اروپا ۹4 
برابر صادرات ايران به اين منطقه اقتصادي بوده است. 
اما چرا تجارت ايران با اروپا سقوط كرده است؟ عليرضا 
شمس فرد نايب رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
اتريش، چرايي و دليل اصلي تجارت ناچيز ايران با اروپا 
را »نبود نظ��ام مبادله بانكي« ميان دو طرف مي داند.

اين فعال اقتصادي معتقد اس��ت تا زماني كه ايران در 
فهرست كشورهاي عضو FATF قرار نگيرد، حتي در 
صورت توافق ديپلمات ها در وين و احياي برجام، حجم 
تجارت ايران و اروپا فراتر از آنچه كه طي سال هاي اخير 

وجود داشته، نخواهد رفت.

     جزييات تجارت كااليي ايران با اروپا
تجارت اي��ران و اروپا همچنان بر ش��ريان باريكي از 
تبادل كااليي جريان دارد. بر اساس گزارش معاونت 
بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، كل تجارت كااليي 
ايران و اتحاديه اروپا طي 4 ماه نخست 2021 برابر با 
حدود 1450 ميليون يورو يعني 1.1 درصد كاهش 
نسبت به مدت مشابه سال 2020گزارش شده است. 
تراز تجاري ميان دو طرف طي مدت موردبررس��ي 
معادل ۹25 ميليون يورو كس��ري ب��راي ايران بوده 
است. اين آمار نشان از 5 درصد بهبود نسبت به دوره 
مشابه سال قبل دارد. همچنين بر اساس اين گزارش، 
كل صادرات ايران به منطقه مزبور طي 4 ماه ابتدايي 
سال 2021، نزديك به 2۶3 ميليون يورو و كل واردات 
ايران ازاين منطقه طي همي��ن مدت حدود 11۸7 
ميليون يورو بوده است. آمارها در عين حال حكايت 
از افزاي��ش ۶.۹ درصدي كل صادرات ضمن افزايش 
2۸ درصدي صادرات غيرنفتي ايران به اتحاديه اروپا 
در 4 ماه اول 2021 در مقايس��ه با مدت مشابه سال 
قبل قابل دارد. سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات 
ايران به اتحاديه اروپا طي مدت مورد بررسي برابر با 
۹۹.۶ درصد گزارش ش��ده كه فقط ۹00 هزار دالر 
صادرات نفتي طي اين مدت صورت گرفته اس��ت؛ 
يعني ۹۸ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه سال 
قبل. از سوي ديگر براس��اس آمارها، شاهد افت 2.7 
درصدي واردات كااليي اي��ران از اتحاديه اروپا طي 
4 ماه نخست 2021 در مقايسه با مدت مشابه 202 
هستيم.  از سوي ديگر، داده هاي مركز تجارت اروپا 

نش��ان مي دهد كه طي اين م��دت، ارزش صادرات 
كااليي كشورهاي اروپايي به ايران معادل يك ميليارد 
و 1۸۸ ميليون ي��ورو بوده و در مقاب��ل، از ايران نيز 
كاالهايي به ارزش 2۶2.۶ ميليون يورو به اروپا صادر 
شده است. به اين ترتيب، وضعيت تجارت ايران و اروپا 
در مدت چهار ماهه امسال، تراز منفي ۹00 ميليون 

يورو را براي ايران نشان مي دهد.
همچنين بررسي كش��ورهاي طرف تجارت ايران با 
اتحاديه اروپ��ا در اين مدت، حاكي از اين اس��ت كه 
نزديك به 70 درصد از صادرات ايران به اين منطقه 
تنها به سه كشور آلمان، ايتاليا و اسپانيا صورت گرفته، 
در حالي كه 54 درصد از كل واردات ايران از اتحاديه 

اروپا نيز متعلق به اين سه كشور بوده است.
بر اساس گزارش مركز تجارت اروپا، باالترين ميزان 
صادرات ايران در 4 ماهه ابتدايي 2021، به ترتيب به 
آلمان )۹3.۹4 ميليون يورو(، ايتاليا )۶0.22 ميليون 
يورو( و اس��پانيا )23.14 ميليون يورو( بوده اس��ت. 
ايران نيز باالترين ميزان واردات را در بين كشورهاي 
اروپايي از آلم��ان )4۹0.57 ميليون ي��ورو(، هلند 
)154.۶۹ ميليون يورو( و ايتاليا )142.12( داشته 
است. تجارت خارجي ايران با اتحاديه اروپا در حالي 
به آب باريكه اي در تجارت بين الملل تبديل شده است 
كه صادرات كااليي تركيه به اتحاديه اروپا طي 4 ماهه 
نخست 2021 حدود 24.7 ميليارديورو با ميانگين 
ماهانه ۶.1 ميليارد يورو بوده كه نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل، حدود 21 درصد رشد داشته است. طي 
همين مدت تركيه ح��دود 2۶ ميليارديورو كاال نيز 
از اتحاديه اروپا واردات داش��ته است. مطابق آمارها 
صادرات كااليي تركيه به اروپا ۹4 برابر صادرات ايران 
به اين منطقه اقتصادي طي مدت مورد بررسي است.  
در همين ارتباط و بر اس��اس اعالم گمرك، در سال 
گذش��ته، ميزان صادرات ايران به اتحاديه اروپا ۶04 
ميليون و ۶۶ هزار و ۸۸4 دالر بوده اس��ت. وضعيت 

واردات اي��ران از اتحاديه اروپا نيز نش��ان از رقم پنج 
ميليارد و 50 ميليون و ۸۸۶ هزار و 2۸1 دالر داشت.

     چرا تجارت با اروپا سقوط كرد؟ 
درباره چرايي س��قوط تجارت ايران با اروپا عليرضا 
شمس فرد عضو هيات مديره اتاق بازرگاني مشترك 
اي��ران و اتري��ش در گفت وگو با پاي��گاه خبري اتاق 
تهران به ارايه توضيحاتي پرداخته اس��ت. اين فعال 
اقتصادي، دليل اصل��ي تجارت ناچيز ايران با اروپا را 
نبود نظام مبادل��ه بانكي ميان دو طرف مي داند. وي 
معتقد است، تا زماني كه ايران در فهرست كشورهاي 
عض��و FATF قرار نگي��رد، حتي در ص��ورت توافق 
ديپلمات ها در وين و احي��اي برجام، حجم تجارت 
ايران و اروپ��ا فراتر از آنچه كه طي س��ال هاي اخير 
وجود داشته، نخواهد رفت. به گفته او، طي سال هاي 
گذشته، صادرات ايران به اروپا در مقايسه با واردات از 
اين منطقه، افت بيشتري داشته كه دليل عمده آن، 
عدم دسترسي صادركنندگان ايراني به مراودات بانكي 
و تبادالت پولي مورد قبول كش��ورهاي اروپايي بوده 
است. شمس فرد با بيان اينكه، تجارت كااليي ايران با 
اتحاديه اروپا به كف رسيده، افزود: در حال حاضر، آنچه 
كه ميان دو طرف تجارت مي ش��ود، شامل صادرات 
كاالهاي بشردوستانه از سوي اروپا است در حالي كه از 
سوي ايران نيز عمدتا برخي محصوالت غذايي به اين 
اتحاديه صادرات مي شود كه اين ميزان نيز تاكنون از 
سوي صادركنندگان بخش خصوصي حفظ شده است.

     بازار فرش، پسته، كشمش و فندق
را واگذار كرديم!

شمس فرد، به اوج روابط تجاري ايران و اتحاديه اروپا 
در اوايل س��ال ۹7 اش��اره كرد كه به گفته وي، حجم 
مناسبات اقتصادي دو طرف بالغ بر 20 ميليارد يورو بود. 
او، افزود: در آن سال، سفراي كشورهاي اروپايي بر اين 

باور بودند كه ظرفيت تجارت كشورهاي متبوع خود 
با ايران، چندين ميليارد يورو برآورد مي شود و برخي 
از كش��ورهاي اين اتحاديه، از جمله اتريش، تجارت با 
ايران را روي 2 ميليارد يورو در سال هدفگذاري كرده 
بود، اين در حالي است كه طبق گفته هاي اخير رايزن 
اقتصادي س��فارت اتريش در تهران، ظرفيت تجارت 
اروپاي ش��رقي با ايران رقمي معادل 30 ميليارد يورو 
در سال اس��ت. به رغم چنين ظرفيت و فرصت هايي، 
سطح روابط تجاري ايران و اتحاديه اروپا از سال ۹7 به 
بعد در مس��ير سقوط قرار گرفت كه علت اصلي آن به 
برهم خوردن ساز و كار مبادالت بانكي و مالي ايران با 
اروپا برمي گردد. ش��مس فرد سپس با اين توضيح كه 
كاالي صادراتي و عمدتا س��نتي ايران در دنيا، ديگر 
منحصر بفرد نيست، افزود: امروز، »پاكستان و هند و 
چين« با توليد فرش دس��تباف و عرضه با قيمت هاي 
بسيار پايين تر به بازارهاي جهاني، عمال ايران را از اين 
بازار خارج كرده اند. در خشكبار نيز رقباي ايران طي 
سال هاي گذشته در توليد با كيفيت و صادرات فزاينده، 
توان ايران در اين بخش را كاهش داده اند، به طوري كه 
بازار جهاني پسته را به امريكا و بازار كشمش و فندق را 
به تركيه واگذار كرده ايم و همكاري مشترك افغانستان 
و اسپانيا در توليد و بسته بندي و صادرات زعفران، تاب و 

توان صادركنندگان ايراني را بريده است.
اين فعال اقتص��ادي و صادركنن��ده ايراني در ادامه 
افزود: بنابراي��ن، در زمينه برخي كاالهاي س��نتي 
صادراتي، كشورهاي اروپايي ديگر منتظر تامين آن 
از اي��ران نمي مانند و همان كاالها را با دردس��رهاي 
به مراتب كمتر و بدون تبعات ناش��ي از تحريم ها، از 
ساير كشورها خريداري مي كنند و آنچه براي ايران 
و صادركنندگان ايراني مي ماند، بازارهاي از دس��ت 
رفته اس��ت كه حتي با رفع تم��ام تحريم ها و عادي 
شدن روابط بين الملل نيز، بازگرداندن آن كاري بسيار 

سخت و دشوار خواهد بود.

رويداداخبار
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طرح »عرضه خودرو 
در بورس« به صحن رفت

مهر |عضو كميس��يون صنايع مجل��س با بيان 
اينكه طرح تحول صنعت و بازار خودروي كشور به 
صحن علني ارسال شده است، گفت: در اين طرح 
بند مربوط ب��ه عرضه خودرو در ب��ورس نيز ديده 

شده است.
علي جدي در مورد آخري��ن وضعيت طرح تحول 
صنعت و بازار خودروي كش��ور، اظهار داشت: اين 
طرح چندي پيش در كميس��يون صنايع و معادن 
مجلس نهاي��ي و امروز براي بررس��ي هاي آخر به 
صحن مجلس ارسال شد. عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس در م��ورد مخالفت وزير صمت با 
عرضه خودرو در بورس، گفت: بند مربوط به عرضه 
خودرو در بورس نيز در طرح گنجانده شده است و 
بايد ديد نظر نمايندگان مجلس در صحن چيست. 
سال گذش��ته مجلس بارها به دولت اعالم كرد كه 
براي ساماندهي بازار خودرو اليحه اي را به مجلس 
ارايه كند اما ب��ه دليل عدم اعتن��اي دولت به اين 
موضوع، نمايندگان راس��ا اقدام به تدوين طرحي 
تحت عنوان »طرح تحول بازار و صنعت خودروي 
س��بك« براي اصالح ش��رايط موجود بازار خودرو 
كردن��د؛ طراحان معتقدند كه ب��ا اجراي اين طرح 
مي توان به متعادل شدن قيمت ها و حذف رانت و 
واسطه گري اميدوار بود. يكي از محورهاي مهم اين 
طرح كه مورد اختالف مجلس و وزارت صمت است، 
عرضه خودرو در بورس و چگونگي انجام آن است. 
اگرچه اين بند در كميسيون صنايع و معادن مجلس 
تصويب و به گفته جدي به صحن ارسال شده اما وزير 
صمت ديروز در گفت وگويي اعالم كرد كه همچنان 
با عرضه خ��ودرو در بورس مخالف اس��ت و اعتقاد 
دارد كه اجراي اين طرح كار كارشناس��ي شده اي 
نيست. عالوه بر رزم حسيني، دهقان دهنوي رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز چندي پيش ضمن 
مخالفت با عرضه خودرو در ب��ورس، گفته بود كه 
خودرو، كاالي مناسبي براي ورود به بورس نيست. 
زيرا معمواًل كااليي وارد بورس مي شود كه تا اين حد 

داراي تنوع نباشد. 

افزايش ۶۶ درصدي صادرات
به اوراسيا در۲ ماه 

ميزان صادرات به كش��ورهاي اوراسيا طي 2 ماه 
نخست سال 1400 نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل با افزاي��ش ۶۶ درصدي همراه ب��وده اين در 
حالي اس��ت كه واردات از اين كشورها 4۶ درصد 
كاهش يافته است. به گزارش اتاق بازرگاني تهران، 
ارزش صادرات و واردات كااليي ايران به كشورهاي 
اوراسيا طي دو ماهه نخست سال 1400 به ترتيب 
1۸0.2 ميلي��ون دالر و 201.۸ ميليون دالر بوده 
كه نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل به ترتيب 
با افزايش ۶۶ درصدي و كاهش 4۶ درصدي همراه 
بوده اس��ت. طي دو ماهه نخس��ت سال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات كااليي 
ايران به همه طرف هاي تجاري اوراسيا افزايش و 
در مقابل واردات )به اس��تثناي بالروس(، كاهش 
داشته است. طي مدت مورد بررسي، تراز تجاري 
ايران با همه كش��ورهاي اوراسيا به جز روسيه، به 
نفع اي��ران، مثبت بوده ضمن اينكه كس��ري تراز 
تجاري با روسيه نيز در مقايسه با مدت مشابه سال 
13۹۹، كاه��ش يافته اس��ت. در مجموع، برآيند 
تحوالت مزب��ور منجر به بهب��ود ۹1.۹ درصدي 
كسري تراز تجاري ايران با كشورهاي اوراسيا طي 

دو ماه ابتدايي سال 1400 شده است.

ارزاني ۲۰ درصدي ميوه 
تا هفته آينده

 رييس اتحاديه بارفروش��ان از ارزان شدن ميوه تا 
هفته آتي به دليل فزوني محصول و نبود تقاضاي 
خريد خب��ر داد. مصطفي دارايي ن��ژاد، در برنامه 
»صب��ح وگفت وگو« بي��ان كرد: در ح��ال حاضر 
كش��ت فراوان و بار در ميدان فزوني گرفته است، 
اما براي خريد اس��تقبالي نشده چرا كه همچنان 
ميوه ها گران اس��ت. دارايي نژاد ب��ه عنوان نمونه 
قيمت گيالس را در ميدان بي��ن 20 تا 30 در هر 
كيلو تخمين زد و اف��زود: گيالس معمولي تا 20 
هزار تومان فروخته مي شود. وي نسبت به ناتواني 
در خريد ميوه از سوي مردم، احساس شرمندگي 
كرد و گفت: كرايه حمل يا س��بد و طناب و كاغذ 
براي بسته بندي بسيار گران است كه در مجموع 
بر قيمت تاثير مي گذارد.  وي افزود: متاسفانه همه 
اين مبالغ دس��ت به دست هم مي دهد و ربطي به 
ارز ندارد ولي در حال رصد براي متعادل تر شدن 
قيمت ها هس��تيم. دارايي نژاد مش��كل بعدي را 
متوجه كشاورزان دانس��ت و قول داد هفته آينده 
20 درصد در تمام محصوالت كشاورزي كاهش 
قيمت داشته باشيم چراكه با فزوني بار و عدم خريد 
توسط مش��تري، قيمت ها قطعا مي شكند. وي با 
اش��اره به اينكه در كجاي دنيا اينگونه كشاورز را 
ول كرده اند و بر كشاورزي نظارت نيست؟ افزود: 
امروز كشاورز بار خود را به كسي مي دهدكه بتواند 
با قيمت بيش��تري به او بفروش��د و ما همه را مبرا 
نمي دانيم. همچنين اسداهلل كارگر، رييس اتحاديه 
صنف فروش��ندگان ميوه و س��بزي با بيان اينكه 
ميوه فروشان يا اتحاديه ها پلي ارتباطي هستند و 
تنها بر سود مصوب نظارت دارند، گفت: نمي دانيم 
گراني از مواد اوليه و كود و س��م ناش��ي مي شود 
يا مس��اله اي كلي تر اس��ت اما از زماني كه بار را از 
ميدان مركزي خريداري مي كنيم، با سود مصوب 
نيز عرضه مي كنيم. وي افزود: ما در حال مديريت 
هستيم اما قطعا تخلف هم ديده مي شود كه بدان 

رسيدگي مي كنيم.

تسهيالت ويژه براي
ترخيص كاالها از گمرك

فارس |ناظر گمركات اس��تان هرمزگان و مديركل 
گمرك شهيد رجايي از پايان يافتن تشريفات گمركي 
4۸۸ هزار و 7۹3 تن كاالي اساسي خبر داد. ابوالفضل 
اكبرپور با اش��اره به وضعيت انجام تشريفات گمركي 
كاالهاي اساسي اظهار داش��ت: از ابتداي سال جاري 
تاكنون 4۸۸ هزار 7۹3 تن كاالي اساسي شامل برنج، 
روغن خام، كود شيميايي و ساير كاالها با پايان يافتن 
تش��ريفات گمركي در مرحله خروج ق��رار گرفته اند. 
ناظر گمركات استان هرمزگان افزود: همچنين تعداد 
52 هزار و ۶45 تن كاالي اساس��ي ب��ه گمرك اظهار 
و در جريان تش��ريفات گمركي اس��ت كه پس از اخذ 
مجوزهاي قانوني در سريعترين زمان ممكن ترخيص 
و به بازار عرضه مي شود. مديركل گمرك شهيد رجايي 
بندرعباس با اشاره به اينكه تمامي كاالهاي اساسي با 
توجه به تسهيالت ارايه ش��ده از سوي گمرك پس از 
تنظيم اظهارنامه در مس��ير سبز گمركي و سطح يك 
درب خروج قرار گرفته و ترخيص مي شوند، گفت: حتي 
درب��اره مواردي كه در صف تامي��ن و تخصيص ارز نيز 
هستند،  با ارايه تسهيالت پس از اظهار كاال به گمرك، 
خروج به صورت درصدي انجام مي پذيرد و هيچگونه 
ايس��تايي در ترخيص كاالي اساسي در گمرك وجود 
ندارد و بالفاصله امكان خروج در همان روز اظهار، براي 

صاحب كاال وجود دارد.

انبارها پر از لوازم خانگي است
ايلنا |نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
اظهار داشت: از ابتداي س��ال تاكنون افزايش قيمتي 
نداشتيم و اين روند فعال ادامه دارد. علت عدم افزايش 
قيمت نيز ركود است، زماني افزايش قيمت رخ مي دهد 
كه براي خريد يك كاال تقاضا وجود داشته باشد. نبود 
تقاضا به حدي است كه در كارخانه ها و انبار بنكداران 
انباشت كاال وجود دارد، در اين شرايط افزايش قيمت 
معنا ندارد. محمد حسين اسالميان در مورد وضعيت 
ب��ازار لوازم خانگي اظهار كرد: ب��ازار لوازم خانگي هيچ 
تغيير خاصي نكرده و هنوز در ركود است. علت اصلي 
اين ركود نيز كاهش شديد تقاضا بوده كه حاصل كاهش 
قدرت خريد مردم و گراني كاالها است. وي در پاسخ به 
سوالي در مورد واكنش بازار به انتخابات رياست جمهوري 
گفت: م��ردم بايد پيامدهاي انتخابات را ببينند، اينكه 
سياست هاي كلي به چه صورتي خواهد بود و چه اتفاقي 
خواهد افتاد و تاثير آن بر قيمت ارز به چه شكلي خواهد 
بود. اينكه مصرف كنندگان اين موارد را حس كنند زمان 
مي برد، اقدامات دولت جديد اگر در راستاي حمايت از 
توليد باشد حتي در طي 5 يا ۶ ماه هم مي تواند تاثير خود 
بر بازار را بگذارد. اسالميان همچنين با اشاره به وضعيت 
قيمت  لوازم خانگي تصريح كرد: از ابتداي سال تاكنون 
افزايش قيمتي نداشتيم و اين روند فعال ادامه دارد. علت 
عدم افزايش قيمت نيز ركود است، زماني افزايش قيمت 
رخ مي دهد كه براي خريد يك كاال تقاضا وجود داشته 
باشد. نبود تقاضا به حدي است كه در كارخانه ها و انبار 
بنكداران انباشت كاال وجود دارد، در اين شرايط افزايش 
قيمت معنا ندارد. وي افزود: با توجه به افزايش هزينه هاي 
توليد پيش بيني مي ش��د زماني كه انبار كارخانه ها از 
كاالهاي قبلي خالي شود، افزايش قيمت رخ دهد. اما در 
سطح كارخانه، بنكداري و بازار كاال به ميزان زياد وجود 
دارد اما تقاضايي وجود ندارد. بنابراين در اين ش��رايط 
توليدكننده اق��دام به توليد محصول جديد نمي كند، 
البته توليد كاهش پيدا نكرده اما اگر كمبود تقاضا ادامه 
پيدا كند ديگر توليد توجيهي ندارد. بقاي توليدكننده 
زماني اس��ت كه كاالي او از كارخانه خارج و به دس��ت 
مصرف كننده نهايي برسد اگر چنين اتفاقي رخ ندهد 
ديگر توليد معنا ندارد.وي افزود: مي توان گفت نزديك به 
نه ماه است كه تقاضايي براي لوازم خانگي وجود ندارد. با 
وجود اينكه سال گذشته شيوع كرونا را داشتيم اما نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته نزديك به 50 درصد كاهش 
تقاضا داشته ايم علت آن نيز سير صعودي نرخ ارز بود، 
اين سير صعودي باعث شد كه آن زمان حتي كساني 
كه در آينده نياز به كاال داشتند اقدام به خريد كاال كنند. 
ولي امروز با توجه به ثابت بودن نرخ ارز كسي نياز به اين 

نمي بيند كه از قبل كاالي خود را بخرد.

 مشاركت با استارتاپ هاي اصفهاني 
براي جلوگيري از مهاجرت به تهران
مديرعامل شركت س��رمايه گذاري جسورانه هدهد با 
اشاره به سرمايه گذاري مديريت شهري در نخستين 
شركت سرمايه گذاري جسورانه اصفهان، گفت: هدف 
اين شركت مشاركت با استارتاپ هاي اصفهاني و كسب 
و كارهاي نوين براي جلوگي��ري از مهاجرت به تهران 
اس��ت.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، محمدعلي زاهدي با اشاره به آغاز به كار شركت 
سرمايه گذاري جسورانه هدهد در شهر اصفهان اظهار 
كرد: شركت هاي سرمايه گذاري خطرپذير تامين كننده 
مالي به روش مش��اركت هس��تند كه با استارتاپ ها، 
اختراعات تجاري سازي ش��ده، كسب و كارهاي نوين 
و هر فعاليتي كه رشد س��ريع داشته باشد، مشاركت 
مي كنند.  وي ادامه داد: تمركز شركت هدهد برروي شهر 
اصفهان است اما اگر پيشنهادي از بيرون شهر اصفهان 
هم در اين حوزه ها باشد، حاضر به سرمايه گذاري هستيم.  
مديرعامل شركت سرمايه گذاري جسورانه هدهد با اشاره 
به اينكه در شهر اصفهان به صورت تخصصي فقط اين 
شركت قادر به انجام چنين سرمايه گذاري است، تصريح 
كرد: در ش��هر تهران به خاطر سابقه طوالني تر در اين 
حوزه، حدود 40 شركت فعاليت مي كنند كه اين مسير 
به مرور در شهر اصفهان هم شكل خواهد گرفت و تا چند 
سال آينده شاهد فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري 

خطرپذير زيادي در اصفهان خواهيم بود.

صادراتتركيهبهاروپا،۹۴برابرايرانگزارشميشود!

چرايي سقوط تجارت با اروپا 

ماكارونيچقدرافزايشقيمتداشتهاست؟
ايس�نا | در حالي احتمال افزاي��ش 70 درصدي قيمت 
ماكاروني مطرح است كه قبل از اعمال اين رشد، نسبت به 
سال گذش��ته تا 5۶ درصد گران شده بود. به تازگي انجمن 
صنفي كارفرمايان كارخانجات ماكارون��ي اعالم كرده كه 
احتمال افزايش بيش از 70 درصدي ماكاروني در سال جاري 
وجود دارد، چرا كه قيمت خريد تضميني گندم كه ماده اوليه 

اصلي توليد ماكاروني است از سوي دولت 100 درصد افزايش 
پيدا كرده و اين بر افزايش قيمت تمام شده ماكاروني تاثيرگذار 
است. اما در حالي ماكاروني به عنوان يكي از اقالم سبد مصرفي 
خانوار، قرار است گران شود كه بررسي آمار مركز آمار در رابطه 
با جريان قيمت اين محصول نشان مي دهد كه در ارديبهشت 
ماه امسال در مقايسه با سال گذشته 5۶ درصد افزايش قيمت 

داشته است؛ به طوري كه يك بسته 500 گرمي اين محصول 
در ارديبهشت پارسال به طور متوسط حدود 4000 تومان 
قيمت داشته ولي در فروردين امسال به بيش از ۶200 تومان 
و در ارديبهشت بالغ ۶300 تومان قيمت خورده است. اين در 
حالي است كه هر بسته 500 گرمي ماكاروني در ماه گذشته 
تا بيش از 7000 تومان هم فروش رفته است. بررسي قيمت 

ماكاروني در يكسال گذشته نشان مي دهد كه در هر ماه روند 
افزايش داشته است. بر اين اساس هر بسته 500 گرمي در 
خرداد ماه به طور متوسط 43۸0 تومان، ارديبهشت 5150، 
مرداد 5445، شهريور 55۹0، مهر 5۶۸0، آبان 5770، آذر 
5۸۸5، دي 5۶00، بهمن ۶000، اسفند ۶200 و در فروردين 
امسال ۶245 و ارديبهشت ۶345 تومان قيمت خورده است.

سخنگويستادمركزيمبارزهباقاچاقكاالوارزاعالمكرد

آخرين مهلت رجيستري موبايل واره ها 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، گفت: 
زمان مشموليت طرح رجيستري موبايل واره ها شامل 
ساعت هوشمند، پي دي اي، باركد اسكنر و مبدل تلفن 
ثابت و سيار اعالم شد. حميدرضا دهقاني نيا با اشاره با 
آغاز مرحله دوم طرح رجيس��تري، به »فارس« گفت: 
فاز دوم طرح رجيستري با رجيس��تري موبايل واره ها 
شامل تبلت، ساعت هوش��مند، باركد اسكنر و مبدل 
تلفن ثابت و س��يار و پي دي اي از 5 خرداد ماه امس��ال 
آغاز شده است. سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز با اشاره به برگزاري جلسه اي براي تعيين تاريخ 
مش��موليت موبايل واره ها در طرح رجيستري، افزود: 
اين جلسه با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، 
رييس س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، رييس 
كل گمرك جمهوري اسالمي ايران و معاون وزير صمت 
و دبيركارگروه تنظيم بازار برگزار شد. وي بيان داشت: 
براين اساس آخرين مهلت اعمال قانون براي تجهيزات 
ساعت هوشمند داراي سيم كارت 12 تير ماه 1400 و 
دس��تگاه پي دي اي، باركد اسكنر و مبدل تلفن ثابت و 
سيار نيز 1۹ تيرماه 1400 تعيين شد.  وي بيان داشت: 
زمان مش��موليت تبلت در طرح رجيس��تري نيز طي 
هفت الي 10 روز آينده اعالم خواهد ش��د. س��خنگوي 
س��تاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز بيان داش��ت: 

بنابراين م��ردم اگر تجهيزاتي س��يم كارت خور مانند 
س��اعت هوشمند، تبلت، اس��كنر و مبدل تلفن ثابت و 
همراه دارند بايد تا قبل از تاريخ هاي تعيين ش��ده سيم 
كارت خود را در داخل تجهيز قرار داده و دس��تگاه خود 
را روشن كنند و ارتباط برقرار كنند. وي افزود: آغاز فاز 
دوم طرح رجيستري با مشموليت دستگاه هاي مذكور 
عالوه بر م��اده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز طبق 
ابالغ قانون بودجه و براساس بند ح تبصره ۸ قانون بودجه 
1400 جزو وظايف وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
درج و به اين وزارتخانه ابالغ ش��ده است. وي با اشاره به 
زمان تعيين شده براي اجراي طرح رجيستري موبايل 
واره ها، گفت: به مردم توصيه مي شود كه موبايل واره هاي 
مشمول اجراي طرح رجيستري و به عبارتي تجهيزات 
سيم كارت خور را قبل از زمان تعيين شده براي اعمال 
قانون، روشن كنند و در صورتي كه امكان برقراري تماس 
وجود دارد تماس را انجام دهند و اگر ارسال پيامك براي 
آن تجهيز تعريف شده ارسال را انجام دهند و از سرويس 
گرفتن از تجهيز خود تا قبل از زمان بندي هاي اعالم شده 
اطمينان حاصل كنند.  وي بيان داشت: سرويس گرفتن 
از تجهيز را به روز و ساعات پاياني اجراي طرح رجيستري 
موبايل واره ها موكول نكنند زيرا ممكن اس��ت در اين 
ايام و س��اعات با افزايش حجم بار شبكه مواجه شوند و 

امكان انجام مراحل رجيستري فراهم نشود. دهقاني نيا 
بيان داشت: همچنين به مردم توصيه مي شود كه اخذ 
استعالم دس��تگاه از طريق كد دستوري #7777٭ در 
هنگام خريد انجام شود و فقط اقدام به خريد دستگاهي 
نمايند ك��ه اس��تعالم آن را از طريق پيام��ك دريافت 
مي كنند. وي بيان داش��ت: در پيامكي كه به مخاطب 
ارايه مي شود اطالعاتي در مورد واردات قانوني و نشان 
تجاري تجهيز خريداري شده اعالم مي شود كه خريدار 
بايد حتما برند و نشان كاالي خريداري شده را با پيامك 
تطبيق دهد. وي بيان داشت: تجهيزاتي كه واردات آنها از 

بصورت رسمي و از طريق شركت هاي واردكننده رسمي 
انجام مي ش��ود حتما مش��مول خدمات پس از فروش 
مي ش��وند اما گاهي در پيامك ارسال اشاره مي شود كه 
واردات كاال از طريق مسافري بوده كه قاعدتا آن تجهيز 
از خدمات پس از فروش و گارانتي بهره مند نخواهد شد. 
دهقاني نيا بيان داش��ت: بنابراين مردم اگر بعد از تاريخ 
12 تيرماه اقدام به خريد ساعت هوشمند كردند يا بعد از 
1۹ تيرماه تجهيزات سيم كارت خور مانند باركد اسكنر، 
مبدل تلفن ثابت و سيار، پي دي اي خريدار كردند حتما 
از طريق كد دستور ذكر شده استعالم الزم را انجام دهند.
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خبرروز

۱۳۶ فوتي جديد كرونا در كشور 
بر اساس اعالم وزارت بهداشت، ۱۰هزار و ۴۸۵ مبتالي جديد كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند و متاسفانه ۱۳۶ بيمار نيز به دليل 
اين بيماري جان خود را از دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به سه ميليون و ۱۰۵ هزار و ۶۲۰ نفر و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۳ هزار و ۱۰۱ نفر رسيد. بنابر اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، تاكنون 
۴ ميليون و ۳۹۹ هزار و ۴۰۳ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۹۳۶ هزار و ۳۵۰ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق 
شده در كشور به ۵ ميليون و ۳۳۵ هزار و ۷۵۳ ُدز رسيد. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۵ شهر در وضعيت نارنجي 

و۲۵۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 تخريب منابع طبيعي 
علت وقوع سيل

 در ايران هر بخش و نهادي جداگانه فعاليت مي كند و  
همبستگي بين بخش هاي مختلف حتي بين اركان  
مختلف وزارت جهاد كشاورزي نيزوجود ندارد و نبود 
همبستگي بين سازمان هاي مختلف بزرگ ترين 
مشكلي است كه در بخش كشاورزي نمايان مي شود 
و باعث تخريب منابع طبيعي شده است. از سوي ديگر 
بستر منابع طبيعي زيرساخت كشاورزي است، اگر 
اين بستر از بين برود و نابود شود همه چيز را از دست 
داده ايم. سيل هاي سال ۹۸ براثر تخريب منابع طبيعي 
از جمله جنگل ها و مراتع در باالدست به وقوع پيوست 
كه به اراضي كشاورزي يا چراگاه تبديل شده بودند 
اين در حالي است كه اين سيل ها اراضي كشاورزي 
در  پايين دست را نيز از بين برد بنابراين درصورتي كه 
منابع طبيعي حفظ شود كشاورزي نيز حفظ خواهد 
شد. حدود ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تن خاك كشور 
ساالنه تخريب و از دسترس خارج مي شود كه نتيجه 
سيل هايي است كه براثر از بين رفتن  پوشش گياهي و 
منابع طبيعي رخ مي دهد. وزارت جهاد كشاورزي بايد 
با بهره گيري از ديدگاه هاي كارشناسان، دانشگاهيان 
و طبق ضوابط مرسوم و به روز دنيا برنامه هاي علمي 
و كارب��ردي براي بخش كش��اورزي در نظر گيرد تا 
عالوه بر اينكه محصوالت بنا بر نياز آبي مختلف در 
مناطق مناسبي كشت شوند برنامه اي براي ميزان 
توليد محصوالت كشاورزي براي تامين نياز داخلي و 
درصورت لزوم صادرات مازاد توليدات داشته باشد. 
۹۲ درصد آب استحصالي كشور در بخش كشاورزي 
مصرف مي شود اما با اين راندمان كشاورزي  پايين 
اس��ت. الزم اس��ت وزارت جهاد كش��اورزي با يك 
برنامه اصولي راندمان كشاورزي را بر مبناي ميزان 
آب موجود افزايش دهد. وزارت جهاد كشاورزي در 
دوره هاي ترسالي يا زمان هايي كه بارندگي مطلوب 
است سطح زير كش��ت را افزايش مي دهد در حالي 
كه ايران كش��وري با اقليم خش��ك و نيمه خشك 
اس��ت. در اين ش��رايط ميزان بهره برداري را بايد بر 
واحد سطح افزايش دهيم و نه اينكه سطح كشت را 
گسترش دهيم و باعث تخريب مراتعي شويم چراكه 
با حاكميت خشكسالي اين اراضي رها و در مناطق 
خشك براثر وزش باد و در مناطق نيمه خشك براثر 
سيل تخريب مي شوند. به هر حال توسعه كشاورزي 
بدون در نظر گرفتن منابع طبيعي بي فايده اس��ت، 
كارشناسان زبده اي در بخش هاي مختلف حوزه آب 
و خاك داريم كه متاسفانه از آنها به درستي بهره  گرفته 
نمي شود همچنين قوانيني براي حفظ منابع طبيعي و 
محيط زيست در كشور وجود دارد اما اين قوانين اجرا 
نمي شود و دستگاه هاي متولي حفظ منابع طبيعي و 
محيط زيست از قدرت كافي نسبت به ساير نهادها و 
دستگاه هاي اجرايي برخوردار نيستند. اگر همين روند 
را ادامه دهيم به زودي همين منابع اندك آب و خاك 
را هم از دست خواهيم داد و دچار مشكالت زيادي در 

اين زمينه خواهيم شد.

پيشنهادبازگشاييمدارسدرمهرواماواگرها

واكسن دانش آموزان وجود خارجي ندارد
تعادل|

 در حال��ي كه قرار ب��ود از م��رداد ماه 
واكسيناسيون دانش آموزان با واكسن 
اي��ران كوو بركت آغاز ش��ود و به اين ترتيب س��ال 
جديد تحصيلي در مهر م��اه با حضور دانش آموزان 
در مدارس همراه باش��د و تحصي��ل مجازي جاي 
خود را به تحصيل پشت ميز و نيمكت هاي مدرسه 
بدهد، اما هنوز به مرداد ماه نرسيده مسووالن بر طبل 
نبود واكس��ن براي دانش آموزان مي كوبند و به اين 
ترتيب معلوم نيس��ت مدارس چه زماني دوباره پر 
از هياهوي دانش آموزاني شود كه بيش از يك سال 
است يا مجازي تحصيل كرده اند يا به دليل دسترسي 
نداشتن به فضاي مجازي قيد درس و مدرسه زده و 

ترك تحصيل كرده اند.

     فعال هيچ مجوزي صادر نشده است
مديركل دفتر س��المت و امور تندرستي آموزش و 
پرورش درباره مطالبه واكسيناسيون دانش آموزان با 
توجه به احتمال بازگشايي مدارس گفت: فعال وزارت 
بهداشت و درمان هيچ مجوزي را براي دانش آموزان 
يا سنين زير ۱۸ سال براي هيچ بخشي صادر نكرده 
است. محمد محسن بيگي درباره مذاكره براي تامين 
واكسن براي دانش آموزان و افراد زير ۱۸ سال گفت: 
براي واكسن زير ۱۸ سال هيچ مجوزي وجود ندارد، 
بنابراين در مساله واكسن دانش آموزان طرح موضوع 
نشده و كسي هم به آن ورود نكرده است. او در ادامه 
گفت: در واقع وزارت بهداشت و درمان هيچ مجوزي 
را براي دانش آموزان يا سنين زير ۱۸ سال براي هيچ 
بخشي صادر نكرده و در اين حوزه موضوعي مطرح 

نشده است.

     فعال معلم ها واكسينه مي شوند
محس��ن بيگي تصريح كرد: ما در حال حاضر فقط 
بحث واكسيناسيون معلمان را داريم. قرار شده براي 
انجام اي��ن كار اطالعات معلمان را در اختيار وزارت 
بهداشت و درمان قرار دهيم. سپس اين وزارتخانه بعد 
از نوبت دهي و زمان بندي، نسبت به واكسيناسيون 
معلمان در مرداد اقدام كند. مديركل دفتر سالمت 

و امور تندرس��تي آموزش و پرورش در پاسخ به اين 
سوال كه واكسيناسيون معلمان مطالبه اي بود كه 
در ستاد مقابله با كرونا مطرح شد، آيا اين مطالبه را 
اين بار براي دانش آموزان در س��تاد مطرح خواهيد 
كرد؟ گفت: اين موضوع از س��مت ما نيست، وقتي 
مج��وزي در اين زمينه وجود ن��دارد، مطرح كردن 
مطالبه واكسن براي دانش آموزان از سوي ما معني و 

مفهومي پيدا نمي كند.

     واكسن دانش آموزان 
وجود خارجي ندارد

محسن بيگي تاكيد كرد: واكسن دانش آموزان اصال 
وجود خارجي وجود ندارد، وقتي واكسني براي زير 

۱۸ سال وجود ندارد ما چه چيزي را مطالبه كنيم؟
او در پاس��خ به اين س��وال كه در حال حاضر چين 
درصدد تهيه واكسن و حتي واكسيناسيون نوجوانان 
هستند، آيا مذاكره اي با ستاد مقابله با كرونا نداشته ايد 
كه از كشور چين، واكس��ن تهيه شود؟ گفت: براي 
واكسن چيني فعال مجوزي نيست، در كل بايد وزارت 

بهداشت دراين زمينه اظهارنظر كند.
محسن بيگي در پاس��خ به اين سوال كه با توجه به 
اينكه معاون بهداشت وزارت بهداشت عنوان كرده، 
اصل بر آموزش حضوري اس��ت، بر همين اس��اس 
چه اقداماتي در نظ��ر داريد تا در مهر ماه مدارس به 
شكل حضوري ميزبان دانش آموزان باشند؟ گفت: 
بايد مجددا يك س��ري پروتكل ه��ا از طرف وزارت 
بهداش��ت و درمان براي مباحث بهداشتي مدارس 
اعالم شود.مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي 
آموزش و پرورش اف��زود: همچنين از طرف وزارت 

آموزش و پرورش هم بايد به مسائل آموزشي توجه 
و اقدامات الزم انجام شود كه البته كارهايي در حال 
انجام و يك سري جلس��ات در حال برگزاري است. 
او در پاسخ به اين س��وال كه آيا احتمال بازگشايي 
مدارس وجود دارد؟ گفت: فعال در حد پيشنهاد بوده 
است ولي به هر حال ما بايد براي بازگشايي مدارس 
و آموزش حضوري مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا 

را داشته باشيم.

     نمي توان نظر قطعي داد
محسن بيگي خاطرنشان كرد: تا بازگشايي مدارس 
س��ه ماه زمان داريم و قاعدتا در اين مدت نمي توان 
اظهارنظر قطعي و صد در صد كرد. بناي ما بر آموزش 
حضوري است اما اينكه تا آن روز اتفاق خاصي بيفتد 
و مجوز صادر شود يا خير، به زمان و شرايط بستگي 
دارد. مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي آموزش 
و پرورش ارزيابي از برگزاري امتحانات نهايي توضيح 
داد: از نظر بهداش��تي حوزه هاي امتحاني ما شرايط 
خوبي داشتند و تمام پروتكل ها در اين حوزه ها رعايت 
شد. حتي وزارت بهداش��ت نيز اعمال تمام ضوابط 
بهداش��تي را در حين امتحانات تاييد كرده اس��ت. 
بنابراين از نظر پروتكل ها هيچ مشكلي در مدارس 
و حوزه هاي امتحاني وجود نداش��ت. او در خصوص 
واكسيناسيون رانندگان سرويس هاي مدارس گفت: 
ما عنوان كرديم اين موضوع را هم در برنامه بگذارند. 
اگر براي بازگشايي مدارس به نتيجه رسيديم، انجمن 
اوليا و مربيان بايد ليست رانندگان مورد تاييدشان را 
اعالم كنند تا به وزارت بهداشت جهت واكسيناسيون 
ابالغ شود. مديركل دفتر سالمت و امور تندرستي 
آموزش و پرورش در پاسخ به اين سوال كه با توجه به 
كمبود واكسن در كشور آيا واكسيناسيون معلمان 
در مرداد ماه قطعي اس��ت؟ گفت: اينطور كه تا االن 
وزارت بهداشت به ما اعالم كرده در مرداد ماه انجام 
خواهد شد و گفتند كه در مرداد ماه مشكلي براي اين 
كار ندارند. طبق توافق، ما اطالعات را در اختيار وزارت 
بهداش��ت قرار خواهيم داد و اگر قرار شد كه پروسه 
ديگري براي واكسيناسيون معلمان طي شود آن را 

اطالع رساني خواهيم كرد.

گزارش

رويخطخبر

اطالعيهوزارتبهداشتدربارهزمانتزريقُدزدومواكسنكرونا
مركز رواب��ط عموم��ي و اطالع رس��اني وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��كي در 
اطالعيه اي اع��الم كرد كه زم��ان مراجعه براي 
تزريق ُدز دوم واكسن كوويد۱۹ از طريق پايگاه 
 اطالع رساني وزارت بهداشت به نشاني اينترنتي
 www.behdasht.gov.ir و همچني��ن 
پيامك، اطالع رساني مي شود. در اطالعيه مركز 
روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت 
 تاكيد ش��ده اس��ت اف��رادي كه اولين واكس��ن 
كوويد ۱۹ را دريافت كرده اند، تا قبل از دريافت 
پيامك يا اطالعيه رس��مي وزارت بهداش��ت از 
مراجعه به مراكز بهداش��تي و درماني خودداري 
كنن��د. همچنين، در اي��ن اطالعيه با اش��اره به 

تامي��ن و توزيع واكس��ن مورد ني��از در روزهاي 
اخير، خاطرنشان شده است كه تاخير چند روزه 
حتي تا چند هفته و براي برخي از واكس��ن ها تا 
چند ماه، تاثير منفي در اثربخشي و ايمني زايي 

واكسن نخواهد داشت.

خطرانقراضپلنگايرانيقوتگرفت
محيط زيست و عرصه هاي طبيعي سرمايه هاي 
ملي كش��ور هس��تند، بنابراين آح��اد مردم در 
حفاظت از آن نقش دارند. معاون محيط زيست 
طبيعي سازمان حفاظت از محيط زيست با بيان 
اين مطلب گفت: حفاظ��ت از گونه هاي مختلف 
جانوري از جمل��ه اصلي ترين وظايف س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت اس��ت. اين سازمان در 
طول ساليان گذشته تالش كرده تا بتواند بخشي 
از اين گونه هاي در معرض خطر را حراست كند، 
از جمله اين گونه ها مي توان به يوزپلنگ آسيايي 
يا يوزپلنگ ايراني اشاره كرد. كيومرث كالنتري 
افزود: اولويت س��ازمان حفاظت محيط زيست 
حفظ گونه در زيس��تگاه اس��ت، اما اگر در جايي 
به اين نتيجه برس��يم كه گونه ه��اي جانوري در 
معرض خطر انقراض هس��تند، حتم��ا نيازمند 
مديري��ت مداخل��ه اي هس��تيم و باي��د بتوانيم 
اين گونه ها را به صورت تكثير در اسارت يا تكثير 
در زيس��تگاه هاي محدود حفظ كنيم و توس��عه 
دهيم تا از انقراض قطع��ي آنها جلوگيري كنيم 

و نگذاريم سرنوشت ش��ير ايراني و ببر مازندران 
براي گونه هاي ديگر تكرار شود، لذا در اين راستا 
اقدام��ات خوبي ص��ورت گرفته اس��ت و اولين 
اقدام درباره گونه ه��اي در معرض انقراض، براي 
يوزپلنگ آس��يايي انجام ش��د. او در ادامه بيان 
كرد: در سال هاي گذش��ته سه فرد يوز در پارك 
طبيعت پرديسان تهران نگهداري مي شدند، اما 
آنجا زيستگاه اصلي شان نبود، به همين دليل به 
استان سمنان و زيس��تگاه زادآور تهران، منتقل 
ش��دند تا بتواني��م يوزپلنگ را از خط��ر انقراض 

قطعي نجات دهيم.

نفسهايطبيعتدرسرمستانبهشمارهافتاد
با اس��تقرار صنايع ب��راي دو معدن در روس��تاي 
سرمستان شهرس��تان دير، قنات هاي اين روستا 
نابود خواهند شد و روس��تاييان شغل اصلي  خود 
يعني كش��اورزي و دامپروري را از دست خواهند 
داد. ظرفيت شناخته  ش��ده معادن استان بوشهر 
برحس��ب ذخاير قطعي ۲ هزار و ۷۲ميليون تن و 
برحسب ذخاير احتمالي چهار ميليون ۳۵۲ هزار تن 
برآورد شده است.  همچنين اين استان با موقعيت 
مناسب ساحلي و نزديكي منابع معدني به ساحل از 
ظرفيت هاي بااليي براي صدور مواد معدني فرآوري 
ش��ده و خام برخوردار اس��ت. روستاي سرمستان 
در ۳۰ كيلومتري شهرس��تان دير قرار دارد. مردم 
اين روستا مي گويند در حال حاضر تعدادي قنات 

و چشمه براي آبرس��اني به اراضي كشاورزي فعال 
هس��تند كه از اين راه امرار مع��اش مي كنند اما با 
اس��تقرار صنايع براي دو مع��دن همه اين قنات ها 
نابود خواهند شد و بيشتر مردم شغل اصلي خود كه 

كشاورزي و دامپروي است را از دست خواهند داد.

رويداد

سن ازدواج در ايران سال هاست كه باال رفته و حاال 
تعداد افراد مج��رد باالي ۳۰ س��ال رو به افزايش 
اس��ت، اما دليل اين اتفاق چيست؟ چرا جوانان از 
ازدواج فراري اند و نمي خواهند مسووليت زندگي 
مشترك را قبول كنند. بسياري از كارشناسان اين 
حوزه دليل اصلي را نبود شغل، باال بودن هزينه هاي 
زندگي و البته اجاره بهاي مسكن مي دانند، سه اصل 
مهمي كه براي تشكيل يك زندگي مشترك بايد 
فراهم باشد. جواني كه كار ندارد يا از امنيت شغلي 
الزم براي تامين معيش��ت خود برخوردار نيست، 
توان پرداخت اجاره بهاي مسكن را ندارد و نمي تواند 
خرج و دخلش را هماهنگ كند، چطور مي تواند به 

فكر ازدواج باشد. 

    نداشتن شغل دليل ۳0 درصد جوانان 
براي عدم ازدواج

مدي��ركل دفت��ر برنامه ريزي و توس��عه اجتماعي 
جوانان وزارت ورزش و جوانان با بيان اينكه بر اساس 
نتايج افكارس��نجي صورت گرفته بر روي جامعه 
آماري، ۶۰ درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاكيد 
دارند، گفت: ۳۰ درصد جوانان نداشتن شغل را از 

داليل تاخير در ازدواج عنوان كرده اند.
اعظم كريمي اظهار كرد: براساس نظرسنجي هاي 
انجام ش��ده بر روي جوانان در آستانه ازدواج، ۳۳ 
درصد جوانان حتي با وجود پيدا شدن فرد مناسب 
و فراهم بودن ش��رايط اقتصادي تمايلي به ازدواج 
ندارند. او ادامه داد: ۳۴. ۹ درصد از جوانان باال بودن 
هزينه هاي ازدواج، ۳۰ درصد جوانان نداشتن شغل، 
۲۶. ۳ درصد جوانان نيز ترس از ازدواج ناموفق را از 

داليل تاخير در ازدواج عنوان كرده اند.

    چالش هاي پيش روي ازدواج
مدي��ركل دفت��ر برنامه ريزي و توس��عه اجتماعي 
جوان��ان وزارت ورزش و جوانان ب��ا تاكيد بر اينكه 
اگر چه مسكن، اش��تغال و معيشت بايدهاي الزم 

براي يك ازدواج و تشكيل خانواده است ولي نبايد 
از ابع��اد فرهنگ��ي و اجتماعي ازدواج غافل ش��د، 
افزود: سرباززدن جوانان از ازدواج و تغيير فرهنگي 
شتابان براي ازدواج، تغيير ذائقه جوانان، عدم بلوغ 
به موقع، نداشتن شناخت كافي، سنگ اندازي هاي 
خانواده ها از ديگر چالش ه��اي پيش روي ازدواج 
جوانان است. كريمي در پاسخ به چرايي اجرا نشدن 
قانون تس��هيل ازدواج مصوب سال ۸۴، افزود: اين 
قانون به دليل تش��كيل نش��دن صندوق اندوخته 
جوانان كه در واقع منابع دس��تگاه ها براي اجراي 
مفاد ديگر اين قانون از اين صندوق تامين مي شد، 

اجرايي نشده است.
او اف��زود: با پيگيري نماين��دگان مجلس و وزارت 
ورزش و جوان��ان پس از۱۵ س��ال، وزارت اقتصاد 
متقاعد شد كه بايد اين صندق را تشكيل دهد و در 
نهايت در ۱۹ اس��فند ماه ۹۹ پيش نويس صندوق 
اندوخته جوانان براي تصويب در دولت آماده ش��د 
و با تصويب اساس��نامه صن��دوق عمال پيش بيني 
منابع اجرايي قانون اتفاق مي افتد و دستگاه ها ملزم 

به اجراي قانون تس��هيل ازدواج مي شوند. كريمي 
بر ضرورت توجه به مس��ائل فرهنگي و اجتماعي 
ازدواج تاكي��د ك��رد و گفت: يك��ي از علل كاهش 
ازدواج، افزايش آمار طالق است كه اين افزايش آمار 
باعث مي ش��ود جوانان از ترس طالق براي ازدواج 

اقدام نكنند.
مدي��ركل دفت��ر برنامه ريزي و توس��عه اجتماعي 
جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در س��ال 
۹۸ تعداد ۵۳۳ هزار و ۱۶۵ مورد ازدواج در كش��ور 
ثبت ش��ده است كه در س��ال ۹۹ اين رقم به ۵۵۶ 
هزار و ۶۹۹ مورد افزاي��ش يافته كه اين افزايش ۵ 
درصدي به دليل كرونا و حذف مراسم ها و كم شدن 

هزينه هاي ازدواج رقم خورده است.
او با تاكي��د بر اينك��ه موضوع جوان��ان موضوعي 
فرادستگاهي اس��ت و موضوع ازدواج به مراتب از 
آن با اهميت تر است، گفت: حوزه جوانان نيازمند 
استقالل است تا به همه ابعاد و نيازهاي آن پرداخته 
ش��ود و ما ني��ز در وزارت ورزش و جوانان همواره 

خواهان استقالل حوزه جوانان بوده ايم.

بيكاري؛دليلتاخيردرازدواج

ذرهبین

بازنشس��تگان و مستمري بگيران س��ازمان تامين 
اجتماع��ي ب��ه ليس��ت زمان��ي مبن��اي پرداخت 
مس��تمري س��ال ۱۴۰۰ كه ناظر بر عقب افتادگي 
زمان پرداخت مستمري هاس��ت، اعت��راض دارند. 
دبير كانون بازنشستگان و مستمري بگيران تامين 
اجتماعي لرستان با اشاره به جابه جايي زمان پرداخت 
مس��تمري ها بر اساس ليس��ت حروف الفبا، افزود: 
براي نمونه بازنشس��تگاني كه نام خانوادگي آنها با 
حرف )د( شروع مي شود، سال گذشته در روز ۲۵ام 
ماه مستمري خود را دريافت مي كردند اما در سال 
جديد مستمري اين حرف در روز ۳۱ام ماه پرداخت 

مي شود. محمدحسن موسيوند افزود: بازنشستگان 
كه نام خانوادگي آنها با حرف )م( آغاز مي ش��ود، در 
اسفند سال گذشته، در روز ۲۷ام مستمري دريافت 

كردند اما زمان پرداخت مستمري ماه جاري آنها به 
۳۱ام رسيده است. او با بيان اينكه اين در حالي است 
كه بانك اقساط خود را از بازنشستگان طلب مي كند 
و كاري ب��ا جابه جايي زمان پرداخت مس��تمري ها 
ندارد، گفت: بانك جريمه ديركرد اقس��اط را درجا 
دريافت مي كند و به هر حال كاري با مناسبات زماني 
پرداخت مستمري ها ندارد. دبير كانون بازنشستگان 
و مستمري بگيران تامين اجتماعي لرستان، افزود: 
به همي��ن جهت س��ازمان تامي��ن اجتماعي بايد 
مستمري ها را مطابق عرف زماني سال هاي گذشته 

پرداخت كند و جدول زماني از خود منتشر نكند.

اعتراضبازنشستگانبهعقبافتادنزمانپرداختمستمريها

ازدحاموشلوغيدرمراكزتزريقواكسن
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كوتاهوخواندني
دانشمندانژاپنيدرتحقیقيبهخاصیتجالبگوجهبرايسالمتيقلبپيبردند.دراينمطالعهجديددانشمندانژاپنيمشخصشدهاست
كهآبگوجهفرنگيبدوننمكباعثكاهشفشارخونوكلسترولLDLدربزرگساالندرمعرضخطربیماريهايقلبي-عروقيشد.كلسترول
LDLنوعيكلسترولمضراستكهدرداخلديوارهعروقتجمعميكند.دانشمندانژاپني184شركتكنندهمردو297زنرابارژيميغذاييكه
بهمیزاندلخواهآبگوجهدرآنوجوددارد،بهمدتيكسالتحتنظرقراردادند.پسازيكسالايندانشمندانمشاهدهكردندكهفشارخون94

شركتكنندهمبتالبهفشارخونبااليافشارخوندرماننشدهبهطورقابلتوجهيكاهشيافتهبود.
پژوهشگراندانشگاهعلومپزشكيمشهدباانجاميكمطالعهبررويموشهايصحراييعنوانكردندكهبیشتراز50میليگرمنیتراتدرآب
آشامیدنيميتواندباعثآسیبدربافتكلیهشود.برهمیناساسپژوهشگراندانشگاهعلومپزشكيمشهدباانجاميكمطالعهاثراتنیترات
ونیتريتآبآش�امیدنيرادربافتكلیهموشهايآزمايشگاهيبررس�يكردند.نتايجاينپژوهشنشاندادنیتراتآبآشامیدنيتامیزان50
میليگرمدرلیتراحتمااًلتأثیرمخربيندارد؛اماباافزايشآن،احتماالبرفعالكردنشاخصهاياسترساكسیداتیواثرگذاشتهوميتواندباعث

اختاللدرعملكردكلیهشود.
نتايجيكيازمطالعاتاخیرحاكيازآناستافراديكهپسازابتالبهبیماريكوويد-19بهبودمييابندممكناستبهمرورزماندچارمشكالتي
همچونازدستدادنمادهخاكستريوسايربافتهايمغزيبشوند.مطالعهجديديكهبااستفادهازدادههايجمعآوريشدهتوسطبانكاطالعات
پزشكي)Biobank(انگلیسانجامشد،نشانميدهدكهافرادنجاتيافتهازبیماريكوويد-19ممكناستباگذشتزماندچارمشكالتيمانند
ازدستدادنمادهخاكستريشوند.محققاندرمیانآندستهازشركتكنندگانكهبهبوديافتهبودند،اثراتقابلتوجهيازويروسرادرماده

مغزيانسانهمراهبااثراتيمانندازبینرفتنمادهخاكستريدرمناطقمغزمشاهدهكردند.
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