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يادداشت- 1

 يك بام و دو هواي 
واردات خودرو

برخ��ي نماين��دگان اخيرا 
اش��اره كرده اند آن دسته از 
بخش ه��اي خودروس��ازي 
كه دس��تاوردهاي صادراتي 
داش��ته باش��ند، مي توانند 
اق��دام ب��ه واردات خودرو يا 
قطع��ات مرتبط ب��ا صنعت 
كنن��د.  زي  وس��ا خودر
موضوعي كه اخي��را بازتاب ه��اي فراواني در برخي 
رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي داشته و تحليل هاي 
گوناگون��ي در خص��وص آن ارايه مي ش��ود. اما در 
ارزيابي هاي تحليلي، بايد دي��د آيا واقعا يك چنين 
تصميمات��ي مبتني بر اصول كارشناس��ي و منطق 
اقتصادي تنظي��م ش��ده اند و ازآن مهم ت��ر آيا اين 
رويكرده��ا تاثير مثبتي در بازار خودروي كش��ور به 
عنوان يك��ي از بازارهاي مهم اقتص��ادي دارد يا نه؟ 
به طور كلي، معتق��دم وصل كردن مقول��ه واردات 
خودرو ب��ه ص��ادرات آن، صرفا فضاي غيرش��فاف 
اقتص��ادي را افزاي��ش مي ده��د. اقتصاد اي��ران با 
خودش، تعارف كه ندارد. ايران در حوزه خودرو يك 
صادركننده حرفه اي محس��وب نمي ش��ود و اساسا 
صادرات خودرو سهم قابل توجهي در اقتصاد كشور 
ندارد. با يك چنين ظرفيت ه��اي صادراتي اندكي، 
وصل كردن موض��وع واردات و ص��ادرات خودرو به 
يكديگر در واقع ايجاد نوعي رانت، سوداگري و فساد 
در اقتصادي است كه طي دهه هاي اخير آسيب هاي 
زيادي از س��وداگري، رانت و فساد ديده است. اساسا 
مگر صادرات ايران به عراق و س��وريه چه حجمي را 
شامل مي ش��ود كه بخواهند اين ظرفيت صادراتي 
محدود را به واردات گره بزنند؟ از س��وي ديگر مگر 
قطعه سازان ايراني چه وزني در صادرات بين المللي 
دارن��د كه بخواهند مبتن��ي بر آن اقدام ب��ه واردات 
خودرو و قطعات آن كنند؟پرسش اساسي آن است 
كه علي رغم يك چنين مس��ائل روشني، چرا برخي 
به دنبال وصل ك��ردن صادرات خ��ودرو به واردات 
هس��تند؟اتفاقي كه در زمان اتصال صادرات خودرو 
به واردات آن رخ مي دهد آن اس��ت كه از اين طريق 
مجوزهاي الزم به خودروسازان ايراني داده مي شود 
ت��ا از طريق واردات اجحاف مج��ددي در مواجهه با 
مصرف كنندگان داخلي داشته باشد. در واقع از اين 
طريق مي تواند اجناس��ي را كه ام��كان فروش آنها 
به ه��ر دليلي وجود ندارد را با سوبس��يدهاي فراوان 
عرضه كرده و ضرر و زيان ناشي از اين كاهش قيمت 
را دوباره با واردات خودرو از مصرف كنندگان داخلي 
تامين كنند. البته اين روي خوش��بينانه سكه وصل 
كردن صادرات و واردات خودرو به اين شكل و شمايل 
اس��ت. يعني اين وضعيت در صورتي رخ مي دهد كه 
اساس��ا صادراتي رخ دهد و ايران بتواند عرضه اي در 
كشورهاي منطقه اي و بين المللي داشته باشد. شخصا 
معتقدم با توجه به كيفيت نازل خودروهاي ايراني، 
مصرف كننده خارجي در ش��رايط ع��ادي حاضر به 
مصرف خودروهايي كه امنيت، كيفيت و س��امتي 
الزم در آن لحاظ نشده است، نيست.بنابراين اتفاقي 
ك��ه با يك چنين مصوباتي رخ خواهد داد آن اس��ت 
كه حج��م بااليي از صادرات صوري با هدف كس��ب 
سود فراوان انجام خواهد شد. اين صادرات صوري دو 
شكل دارد. حالت نخست آن است كه سوداگران بازار 
خودرو، براي به دست آوردن امكان واردات خودرو و 
كسب سودهاي كان، بخشي از قطعات و خودروهاي 
ايراني را به اسم صادرات از كشور خارج مي كنند و به 
جاي ف��روش اقدام به بازيافت يا دورريز آن مي كنند 
كه هدر رفت منابع كشور است. بعد از خروج خودرو 
از ايران، ظرفيت واردات خودروهاي لوكس براي اين 
دسته از سوداگران فراهم مي شود و سودهاي كاني 
از اين طريق به جيب مي زنند. راهكار دوم آن اس��ت 
كه اقام ايراني را به ص��ورت قطعات خودرو يا لوازم 
يدكي از كشور خارج كرده و بعد به صورت قاچاق از 
گذرگاه هاي داخلي وارد كشور مي كنند و به چند برابر 
قيمت به فروش مي رسانند. بر اساس اين تجربياتي 
كه در گذشته نيز در كشور رخ داده، معتقدم كه اين 
نوع آزادس��ازي ها در حوزه خ��ودرو، صورت نگيرد، 
بهتر است تا اينكه به اين شكل سوداگرانه انجام شود. 
اين روش ها به جز اينكه رانت و فساد به دنبال داشته 
باش��د، تاثير ديگري نخواهد داش��ت. اگر قرار است 
واردات خودرو آزاد ش��ود، چ��را از روش هاي اصولي، 
شفاف و كارشناسي استفاده نشود؟ بهتر است واردات 
آزاد شود و اجازه بدهيم تا خودروسازان ايراني در يك 
بازار رقابتي هم كيفيت محصوالت خود را ارتقا دهند و 
هم اينكه براي باال بردن سطح امنيت و رفاه مشتريان، 
تجربيات تازه اي به دست بياورند. با ايجاد يك چنين 
اتمسفري است كه توليدكننده ايراني نيز ياد مي گيرد 
كه با استفاده از چه مكانيسمي مي تواند در بازارهاي 
صادراتي حضور پيدا كند. وقتي رقابت ايجاد ش��ود و 
كيفيت و امنيت خ��ودروي ايراني افزايش پيدا كند، 
ظرفيت هاي صادراتي خواه ناخواه ايجاد خواهد شد. 
اما به اين شكل گلخانه اي اگر قرار باشد، امكان واردات 
خودرو براي برخي افراد و جريانات فراهم شود، بدون 
ترديد تاثير مثبتي بر رشد شاخص هاي اقتصادي در 

بازار مهمي مانند خودرو متصور نخواهد بود.
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آرامش به بورس مي رسد؟!هزار و يك راه نرفته در توسعهخطر توزيع قير رايگان
موضوع توزيع قي��ر رايگان )يا 
تهاتري( كه طي ماه هاي گذشته 
انتق��ادات فراواني در خصوص 
آن مطرح ش��ده ب��ود، بعد از 
استفس��اريه اخير نمايندگان 
رسما در مس��ير اجرايي شدن 
ق��رار گرف��ت. ط��ي روزهاي 
گذشته نمايندگان مجلس به 
بند ز تبصره 1ماده 100قانون بودجه در خصوص افزايش 
دامنه هاي توزيع قير رايگان به ميزان 150هزار ميليارد ريال 
راي مثبت دادند كه مانند تصميمات قبلي در اين خصوص 
باعث بروز واكنش هاي گسترده در محافل اقتصادي و افكار 
عمومي شد. بروز رانت، سوداگري و تخلفات گسترده در 
خصوص توزيع قير از جمله موضوعاتي هستند كه ريشه 
اصلي مخالفت ها با توزيع قير رايگان را شكل مي دادند. اين 
مخالفت ها در مجلس نيز تداوم داشت. مخالفت هايي كه 
برخي نمايندگان در خصوص قير رايگان داشتند، ناشي از 
توصيه هايي بود كه نهادهاي اطاعاتي، انتظامي و نظارتي 
در خصوص خسارت بار بودن اين تصميم مطرح مي كردند. 
شخصا هم در زمان مطرح شدن اصل موضوع و هم در زمان 
ارايه استفساريه با موضوع مخالف بوده و همچنان نيز هستم. 
معتقدم موضوعي كه هم نهادهاي نظارتي با آن مخالفت 
كرده اند، هم كارشناسان اقتصادي آن را مخرب مي دانند 
و هم ارزيابي هاي تحليلي و تحقيقات نشان مي دهد كه 
اثر مثبتي در بهبود شاخص هاي توسعه روستاها نخواهد 
داشت، به نفع كشور نخواهد بود. هرچند اين منابع به نام 
توسعه روستايي و بهبود راه هاي روستايي تخصيص پيدا 
مي كند، اما تجربيات قبلي نشان داده است كه بخش قابل 
توجهي از اين ظرفيت ها به جيب سوداگران مي رود و راهي 
بازارهاي آزاد و صادراتي اين محصول خواهد شد. در زمان 
مطرح شدن استفساريه هم بخشي از نمايندگان تاش 
كردند در قالب نطق هاي مستند، مجلس را متوجه تبعات 
مخرب اين طرح كنند. به طور كل��ي در حوزه اقتصادي 
رويكردهايي كه ت��اش مي كنند، برخي اقام و كاالها را 
با قيمت هاي ارزان يا رايگان توزيع كنند، باعث بروز فساد 
خواهد شد. فرقي نمي كند، اين اقام اقتصادي ارز رايگان 
باش��د يا اينكه در قالب حواله هاي قير انجام شود. در هر 
صورت صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه هر نوع ظرفيت 
به صورت رايگان يا كمتر از قيمت هاي واقعي باعث رانت 
و سوداگري خواهد شد. اما به هر حال نمايندگان نيز در 
حوزه انتخابيه خود تحت فشار افكار عمومي براي راي به 
اين طرح و استفساريه قرار داشتند و در نهايت هم به آن 
راي دادند. افكار عمومي اين روزها كه مش��كات عديده 
معيشتي و اقتصادي در كشور ايجاد شده، اين پرسش را 
مطرح مي كنند كه آيا در اين شرايط رسيدگي به مسائل 
معيشتي در اولويت قرار دارد يا اينكه تخصيص 150هزار 
ميليارد ريال براي توزيع قير رايگان؟ طبيعي است كه اين 
تخصيص ها باعث بروز برخي ابهامات خواهد شد و تصوير 

مناسبي از عملكرد مجلس بازتاب نخواهد داد. 
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در شرايط فعلي كه از يك طرف 
شكاف طبقاتي در كشور هر روز 
در حال عميق تر شدن است و 
از سوي ديگر آمارهاي مستند 
حاكي از گس��ترش فقر مطلق 
اس��ت، تحليلگران و اس��اتيد 
اقتصاد به دنبال يافتن پاسخي 
براي اين پرسش كليدي هستند 
كه در يك چنين وضعيتي با اس��تفاده از چه مكانيسمي 
مي توان روزنه اي به سمت توسعه اقتصادي و تحقق رشد 
اقتصادي پايدار ايجاد كرد؟ ب��ه  طور كلي زماني مي توان 
گفت اقتصادي در مسير توس��عه قرار گرفته است كه در 
3 حوزه مقابله با فقر، بيكاري و نابرابري برنامه ريزي هاي 
اصولي صورت گرفته باشد و نشانه هاي مثبتي از بهبود در اين 
شاخص ها شكل بگيرد. با اين مقدمات بايد ديد در اقتصاد 
ايران بعد از دوره اي از نوس��انات پي درپي در شاخص هاي 
اقتصادي، چه اتفاق��ي براي فقر رخ داده و از آن مهم تر چه 
وضعيتي در حال شكل گيري است؟ از سوي ديگر بايد ديد 
وضعيت در مورد ساير شاخص ها مانند بيكاري و نابرابري 
چگونه است؟ آيا فقر مطلق در كشور افزايش پيدا كرده است 
يا اينكه در مسير كاهش بوده است. آيا در سفره هاي عمومي 
مردم هر روز شاهد حذف اقام تازه اي بوده ايم يا اينكه بر 
رونق سفره هاي عمومي افزوده شده است؟ از سوي ديگر 
بايد بررسي شود در حوزه اشتغالزايي آيا اقدامات موثري 
صورت گرفته يا اينكه بر حجم بيكاران افزوده شده است. 
درنهايت هم باي��د ديد در زمينه نابرابري هاي اقتصادي و 

معيشتي چه عملكردي در اقتصاد ايران ثبت شده است؟ آيا 
برنامه ريزي ها منجر به افزايش شكاف طبقاتي شده است 
يا اينكه نابرابري ها كاهش پيدا كرده است؟ پاسخگويي به 
اين پرسش ها تا حد زيادي نسبت اقتصاد ايران با توسعه را 
مشخص خواهد كرد.  اگر اين سه گزاره طرح شده كاهش 
يافته باش��ند، بدون ترديد دوره اقتصادي ياد ش��ده براي 
كشور موردنظر همراه با توسعه بوده است. اما اگر يك يا دو 
و در حالت بدتر هر سه اين شاخص ها در مسير نزول قرار 
داشته اند و هر روز بر حجم فقرا، نابرابري ها و بيكاران افزوده 
شده اساسا نمي توان خروجي برنامه ريزي ها )اگر برنامه اي 
وجود داشته باشد( را توسعه خطاب كرد. اين معادله حتي 
در صورتي كه درآمد سرانه يك كشور افزايش يافته باشد 
نيز به همين شكل طرح مي شود. به عبارت روشن تر، نسبت 
به ميان يك جامعه و توسعه را بايد در شاخص هايي چون 
كاهش فقر، اشتغالزايي و كاهش نابرابري ها جست وجو كرد. 
موضوعاتي كه در واقع نشان مي دهد نتيجه برنامه ريزي هاي 
اقتص��ادي در بطن س��فره هاي عمومي م��ردم و زندگي 
دهك هاي پاييني چه خروجي داشته است. به  طور معمول 

دو مسير را براي توسعه اقتصادي مي توان متصور شد: 
 نخست، توسعه رشدمحور- در ادبيات توسعه از اين 
مسير با عنوان توسعه رشدمحور ياد مي شود و هدف 
آن در واقع گسترش پرسرعت توليد و ايجاد رشد باال 
براي آن است. واقع آن است كه افزايش توليد به طور 
كلي افزايش درآمد توليدكنن��دگان را به  دنبال دارد 
كه درنهايت تبديل به سرمايه گذاري مجدد مي شود. 
ادامه در صفحه 5

ش��روع تحركاتي در مس��ير 
رشد بازار سرمايه؛  طي چند 
روز اخي��ر در برخ��ي موارد و 
روزه��اي معامات��ي بورس 
ميزان خريدوفروش س��هام 
در بازار ب��ورس رونق گرفته 
و درص��د باالت��ري نس��بت 
به روزهاي رك��ود معاماتي 
بوده است، اين بدين معني است كه بازار بعد از چندين 
ماه ريزش به تعادل نزديك شده و تمايل به رشد خود 
را نشان داده و سهامداران تازه واردي كه با كوچك ترين 
حركتي در صف ف��روش يا خريد ق��رار مي گرفتند و 
تصميمات هيجاني آنان نيز مزيد بر علت شده بود تا بازار 
متزلزل شود بيشتر اين افراد از بازار سرمايه خارج شده 
و ديگر استقبالي به انجام فعاليت در اين زمينه را نشان 
نمي دهن��د. اين موضوع باعث ش��ده تا اف��رادي كه با 
اطاعات اوليه و كافي در بورس هس��تند بهتر بتوانند 
تصميم گيري و معامله خود را انجام دهند. اين در حالي 
است كه برخي بر اين اعتقاددارند شركت هايي كه در 
سال مالي گذش��ته خود گردش باالي مالي داشته و 
سود مناسبي پس از مجمع عمومي و تقسيم سود دارند 
به همين دليل رش��د خريد و فروش اين شركت هاي 
بورس��ي باال رفته تا در اين بازار ك��ه حدود ۸0 درصد 
ريزش داشته با گرفتن مبالغي از سود هر سهم التيامي 
بر زخم خود باشند و جبران اندكي از ضرر مالي را انجام 
دهند. بازار س��رمايه راه خود را پيداكرده؟ اين سوالي 

اس��ت كه بسياري از س��هامداران خرد و كان درگير 
اين پرسش هستند تا بدانند مي توانند دوباره سرمايه 
خود را به سمت اين بازار روانه كنند يا خير، از طرفي در 
بازارهاي موازي و البته پرريسك مانند بازار ديجيتال 
كه در چند هفته گذشته ريزش هاي بزرگي داشته در 
چند هفته در برخي از ارزديجيتال ها به ميزان ريزش 
چندماهه بورس رس��يده بودند از همين رو بسياري 
در همان ابتداي ريزش س��رمايه خود را خارج كرده و 
تمايلي در س��رمايه گذاري در اين حوزه را نداشته اند. 
گفتني است كه بازار ارز ديجيتال در هفته اخير حواشي 
بسيار را شاهد بوده و دچار نوسانات شديدي شده است 
كه سبب شد بسياري اين بازار را ترك كنند. تاطم در 
بازار سرمايه به آرامش نسبي رسيده و رشد را به ندرت 
در هفته اي اخير شاهد هستيم. بايد در روزهاي آينده و 
بعد از تقسيم سودهاي سهام در بين شركت ها و همزمان 
ش��دن با دولت جديد و احتمال اينكه ريس جديدي 
انتخاب ش��ده و عملكردي جديد در پي تصميمات نو 
داشته باش��د و گزينه هاي مطرح ش��ده براي رياست 
جديد چه طرح پيش��نهادي براي بازار سرمايه دارد يا 
بر اين اذعان دارد كه دخالت درروند بازار اشتباه است 
و بايد بازار را با روند طبيعي خود گذاش��ت تا بتواند راه 
خود را پيدا كند، البته بهترين تصميم براي دولت جديد 
ارتقاي هسته معاماتي بوده كه در روزهاي پيك و ثبت 
عرضه اوليه ها به مشكل مي خورده است و بسياري از 
سهامداران رضايت نداشته اند. اميد است در روزهاي 

اخير بازار روند صعودي عقاني را طي كند.

يادداشت روز

سواالت »حكمراني واكسن كرونا«
 هر وقت مقرراتي وضع مي كنيد 
كه قادر به اجراي آن نيس��تيد؛ 
و ه��ر وقت وع��ده اي مي دهيد 
كه قادر به تحقق آن نيس��تيد، 
بخشي از اعتبار خود را از دست 
مي دهي��د. اما مدي��ران وقتي 
وعده اي مي دهند ك��ه قادر به 
عملي كردن آن نيستند، فقط 
اعتبار خودشان را از دست نمي دهند بلكه بخشي از اعتماد 
عمومي را كه دارايي مشترك همه است نابود مي كنند. سوال 
از فرآيند سياست گذاري تا تصميم سازي، تحقيقات، توليد 
و اطاع رساني درباره واكسن كرونا، از اين منظر كه بر اعتماد 
عمومي تأثير داشته و دارد و هم از آن جهت كه منابع عمومي 
براي آن صرف شده است، حق شهروندي همه ايرانيان است.  
چندين سوال هم از همين منظر درخصوص كل فرآيندهاي 
مربوط به مختلف كرونا در ايران وجود دارد كه با پاسخ دادن 
به آنها شايد بشود راهي به سوي آينده بهتر براي سياست، 
علم، فناوري و صنعت در ايران گش��ود و براي بهبود وضع 

فعلي هم انديشه كرد.
1- سياست تحقيقاتي و سياست صنعتي براي تحقيقات و 

توليد واكسن كرونا چه بوده، كجا بررسي و تصويب شده و 
متن مصوب اين سند چيست و چگونه اجرايي شده است؟

2- هدف سياست رسمي درخصوص واكسن، ظرفيت سازي 
تحقيقاتي، توليد صنعتي براي نياز داخل و صادرات، يا هر 

دو بوده است؟
3- همكاري فناورانه با كش��ورهاي خارجي - به طور 
مشخص چين و روسيه -  براي توليد واكسن مشترك 
يا توليد انبوه واكسن خارجي )نظير راهبرد هند در توليد 
انبوه واكسن هاي خارجي كه تحقيق و توسعه آنها در 
هند انجام نشده است( در سياست واكسن كشور چه 

جايگاه، موانع يا دستاوردهايي داشته است؟
4- واكسن هايي كه با اسامي مختلف تحت عنوان واكسن 
ايراني در دس��توركار قرار گرفته و توليد آنها رس��انه اي و 
اطاع رساني شده، پروژه هاي صرفا تحقيقاتي براي توسعه 
زيرساخت پژوهشي بوده اند يا از ابتدا با هدف توليد صنعتي 

در نظر گرفته شده اند؟
5- چرا علي رغم محدوديت هاي زيرساخت، منابع و شرايط 
تحريم شديد، فعاليت در زمينه تحقيقات يا توليد صنعتي 
چندين گونه واكس��ن، در دستور كار قرار گرفته است؟ آيا 
برنامه منظم و س��نجيده اي بر اين سياست حاكم بوده يا 

محصول عوامل ديگري است؟
6- اگر واكس��ن هاي اطاع رساني ش��ده فقط طرح هاي 
تحقيقاتي بوده اند چرا اطاع رساني درخصوص آنها بر محور 
ايجاد اميد به توليد واكس��ن داخلي براي واكسيناسيون 

ميليون ها ايراني صورت گرفته است؟
7- اگر زيرساخت صنعتي الزم براي توليد واكسن در داخل 
وجود نداش��ته و پيش بيني مي شده كه فعاليت در سطح 
تحقيقاتي باقي بماند يا توليد صنعتي آن مستلزم همكاري 
فناورانه با طرف هاي خارجي باشد، چرا اطاع رساني چنان 
انجام شده كه انتظار توليد صنعتي و واكسينه شدن ميليون ها 

نفر با واكسن ايراني ايجاد شد؟
۸- تعارض منافع ش��ركت ها و موسس��ات تحقيقاتي يا 
توليدكننده داخلي واكس��ن، با راهبرد همكاري فناورانه 
و تأمين واكس��ن از طريق واردات چه سهمي در پيدايش 

وضعيت فعلي دسترسي به واكسن داشته است؟
9- سياست اطاع رساني زودهنگام درخصوص واكسن هاي 
در مرحله تحقيق��ات و كارآزماي��ي )Trial( و قول دادن 
درخص��وص زمان دقيق توليد واكس��ني ك��ه در مرحله 

كارآزمايي است، كجا و با چه هدفي تنظيم شده بود؟
10- ظرفيت توليد داخلي- به ش��رط تبديل شدن همه 

موردهاي تحقيقاتي به محصوالت صنعتي با توليد انبوه-
چقدر برآورد ش��د، با چه مقدار ريسك و احتمال خطاي 
برآورد و چه تأثيري بر سياس��ت واردات واكسن خارجي 

باقي گذاشت؟
11- چه اصولي بر سياست واكسيناسيون حاكم بوده است؟ 
آيا راهبرد تزريق بر اساس گروه هاي سني مناسب ترين بوده 
اس��ت؟ آيا با توجه به مرزهاي گسترده ايران و تفاوت هاي 
محلي زياد در الگوهاي مراقبت شخصي و ابتا به بيماري، 
راهبردهايي نظير واكسيناس��يون گسترده در مرزها يا بر 

اساس گروه هاي شغلي، بهتر نمي بود؟
12- آيا با توجه به نقش زمان بندي و ضرورت واكسيناسيون 
تعداد زيادي از ش��هروندان در مدت زمان كوتاه براي قطع 
زنجيره انتقال، راهبرد و وضعيت فعلي تأمين )از طريق توليد 
يا واردات( واكسن، قادر است چشم انداز اميدبخشي براي 
بازگشت به زندگي عادي در بازه زماني مناسبي ايجاد كند؟

اينها بخشي از سواالتي است كه از منظر سياست و منافع 
عمومي، مي توان از سياستگذاران بهداشت و درمان پرسيد. 
پاس��خ دادن و نه بر حذر داشتن از پرسش است كه اميد به 

بهبود خلق مي كند.
منبع: صفحه شخصي ايشان در فضاي مجازي

حامد علي محمدمحمدرضا منجذبجواد نيك بين

محمد فاضلي

برخي آلت كوين ها رشدهاي چند ده درصدي را تجربه كردند حسن روحاني، رييس جمهور :

»تعادل« وضعيت بازار سهام  را 
پس از ابالغيه جديد توانير بررسي 

مي كند

»تعادل« شامخ خردادماه  را بررسي مي كند

با امضاي يك تفاهمنامه 3 ساله  
صورت گرفت 

 تثبيت بيت كوين 
 بين ۳۳  تا  ۳۶ هزار  دالر

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 2    

صفحه 2    

تا FATF حل نشود روابط بانكي ما با دنيا 
حل نخواهد شد

شوك جديد 
براي تاالر شيشه اي

  قطعي برق  و نبود مواد اوليه 
دو چالش بزرگ صنعت

موج خدمت رساني 
ستاد اجرايي فرمان 

امام در ايستگاه 
همدان

چند وقتي مي شود كه بازار سرمايه روند صعودي 
به خود گرفته است و روز سه شنبه را مي توان يك 
روز طايي در معامات س��ال جاري دانس��ت اما 
طي روز مذكور شركت توانير با مصوبه اي جديد 
انگيزه خريدوف��روش را از بورس بازان گرفت و در 
آخرين روزكاري هفته تنها ش��اهد رش��د 0.07 
درصد ش��اخص كل بازار بوديم. فوالد و س��يمان 
تأثير بسزايي در تاالر شيش��ه اي دارند و محدود 
كردن توليد و فعاليت اين بخش لطمه زيادي به 
نرخ محصوالت و رنج قيمتي اين دو گروه در بورس 
صفحه 4 را بخوانيد دارد.   



رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: از هفته آينده 
نهايي كردن متن اليحه ماليات بر عايدي سرمايه در دستور 
كار قرار خواهد گرفت و نهايتا تا اواس��ط شهريورماه متن 
نهايي كارشناسي شده را در صحن علني ارايه خواهيم نمود.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي در همايش »نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر 
عايدي سرمايه« چهارشنبه 16 تير ماه با موضوع » مباني 
و ضرورت هاي ماليات بر عايدي سرمايه« ضمن اشاره به 
ضرورت وجود ماليات بر عايدي س��رمايه در كشور گفت: 
دولت فعلي چندين سال است كه مساله ماليات بر عايدي 
سرمايه را كنار گذاشته و به همين دليل مجلس خودش 
براي تصويب قانون ماليات بر عايدي سرمايه اقدام نموده 
است و تا ش��هريور ماه تصويب خواهد شد. وي همچنين 
گفت در طرح فعلي مجلس بازار سهام مشمول ماليات بر 

عايدي سرمايه نيست.
محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم در مجلس شوراي 
اسالمي گفت: عدم اجراي قوانين مالياتي كه در دنيا تجربه 

شده است، مانند اعطاي معافيت مالياتي مي باشد.
وي افزود: در نظام مالياتي، بايد در اجراي قوانين بازنگري 
كنيم و در اهميت ماليات بر عايدي س��رمايه جاي هيچ 
تردي��دي وجود ن��دارد و ض��ررورت آن در كش��ور طبق 

پژوهش هاي كارشناسان امري كامال ضروري است.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه در شهريور سال 97 ما 
طرحي را در قالب ماليات بر عايدي با محوريت مسكن آماده 
نموديم، گفت: اما دولت با آن مخالفت كرد و ما در نهايت 
توجيه نشديم كه چرا اينكار را كرد و سپس مسووالن دولتي 
گفتند ما خود يك طرح ديگ��ر داريم و به جاي ماليات بر 
عايدي سرمايه يك نام ديگر براي آن مطرح شد كه آن هم 
جز حرف هيچ نتيجه اي تا االن نداشت و عماًل طرح را رد 
كردند. وي ادامه داد: اين موضوع باعث شد كه ما در مجلس 
خودمان براي ايجاد قانون و اصالح اقتصادي ورود كرديم 
تا به جاي اليحه دولت، طرح را ارايه كنيم و متن اوليه آن 
تهيه شد. در كميسيون با همكاري سازمان مالياتي و ساير 
كارشناسان جلسات متعددي برگزار گرديد. هرچند كه 
هجمه هاي شديدي عليه اين طرح در رسانه ها مطرح شد.

رييس كميس��يون اقتصادي مجلس با بي��ان اينكه اگر 
بخواهيم ماليات بر عايدي با يك پايه مالياتي جديد ايجاد 
نماييم، اولين پيش نياز آن وجود زيرساخت هاست گفت: 
س��ازمان ماليات بايد اعالم نمايد كه نهايتا تعهد خود را تا 
چه زماني انجام خواهد داد و تاكنون هيچ زماني توسط اين 
سازمان مطرح نشده اس��ت و اميدواريم امروز آقاي دكتر 

پارسا موعدي براي آن تعيين نمايند.
پورابراهيمي با اش��اره به اينكه هر متني كه توسط دولت 
آينده بخواهد در دستور كار قرار گيرد نيز ما در كميسيون 
اقتصادي از آن استقبال مي كنيم، گفت: مسائلي همچون 
تورم و ... ك��ه در اقتصاد ما وج��ود دارد بايد طبق تجارب 
كشورهاي دنيا مدنظر قرار گيرد و هرگونه اظهارنظر را نيز 

قبول مي كنيم.
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: يك متن موجود داريم 
كه كليات آن تصويب شده و يك متن اصالح شده داريم كه 
تا اواسط هفته آينده متن اصالح شده براي بررسي در صحن 
كميسيون در اختيار شما قرار خواهد گيرد و آماده دريافت 

همه نظرات هستيم.
وي ادامه داد: از هفته آينده نهايي كردن متن در دس��تور 
كار قرار خواهد و نهايتا تا اواس��ط شهريورماه متن نهايي 

كارشناسي شده را در صحن علني ارايه خواهيم نمود.
پورابراهيمي در پايان با اش��اره ب��ه اينكه در طراحي متن 
نيازمند اين هستيم كه پديده قفل شدگي در اقتصاد پيش 
نيايد به همين دليل بازار سهام مشمول ماليات بر عايدي 
سرمايه نيست گفت: دراين بازارها نيازمند اين هستيم كه 
مانع كار نقدشونگي در بازار نشويم و در بازار سرمايه فقط 
شركت هاي حقوقي كار نقدشوندگي انجام نمي دهند، بلكه 

اشخاص حقيقي هم هستند كه اين كار را انجام مي دهند.
همچنين يك كارشناس اقتصادي گفت: اكثر مردم يعني 
بيش از 9۵ درصد جامعه از ماليات بر عايدي سرمايه معاف 
هستند. علي ملكزاده در همايش »نقد و بررسي طرح قانوني 
ماليات بر عايدي س��رمايه« كه در وزارت اقتصاد در حال 
برگزاري است، گفت: اكثر مردم يعني بيش از 9۵ درصد 

جامعه از ماليات بر عايدي سرمايه معاف هستند.
ملكزاده گفت: يكي از داليل اصلي اس��تفاده از ماليات بر 
عايدي س��رمايه در بريتانيا، رشد سريع ارزش ملك پس 
از جنگ جهاني دوم بود و در آن مقطع سوداگران امالك، 
خانه ها را به قصد كسب سود خريد مي كردند تا از عايدي 
سرمايه استفاده نمايند و در واكنش به اين مساله، انگلستان 
در سال 196۵ ماليات بر عايدي سرمايه را وارد قوانين اين 
كش��ور كرد. وي با بيان اينكه برخي از اشخاص خواستار 
تعديل تورمي در طرح هستند، اظهار كرد: تعديل تورمي 
در ماليات بر عايدي سرمايه به معني آنست كه بخشي از 
تورم را براي كساني كه خود موجب تورم شده اند، ببخشيم.

اين كارشناس ادامه داد: بنابراين بايد هدف خود را از عايدي 
سرمايه مشخص كنيم؛ اگر هدف تنظيم گري داريم بايد به 
سمت نرخ ها و معافيت ها و دايره شمول براي تنظيم اقتصاد 
برويم و اگر هدف درآمدي است كاماًل متفاوت خواهد بود.

ملكزاده خاطرنشان كرد: اينكه ميگوييم ماليات بر عايدي 
سرمايه نبايد تعديل تورم شود به داليلي از جمله مخدوش 
شدن عدالت، منفعت بردن ثروتمندان، بي اثر شدن عايدي 
سرمايه در جلوگيري از تورم است و اگر ماليات بر عايدي 
سرمايه تعديل تورمي مي ش��ود بايد ساير ماليات ها نيز 

تعديل گردد.
اين كارش��ناس مالياتي افزود: به دليل آنكه اغلب مردم از 
ماليات معاف هستند؛ ديگر دليلي باقي نمي ماند كه براي 
۵ درصدي كه مش��مول ماليات مي شوند، تعديل تورمي 
صورت پذيرد. وي ادامه داد: مثال اگر در ساير كشورها به هر 
خانوار معافيت تعلق مي گيرد، در اين طرح به هر شخص 
اين معافيت داده شده است و در صورت تعديل تورمي انگار 

دوبار معافيت داده شده است.
ملكزاده با تأكيد ب��ر اين موضوع كه اثر قفل ش��دگي به 
خاطر تعديل تورمي ايجاد مي شود، گفت: زماني كه تورم 
را از افزايش قيم��ت دارايي حذف مي كنيم، يعني به طور 

نامحسوس ميگوييم س��وداگران به فعاليت هاي خود در 
بازارهاي غيرمولد ادامه دهند و همين رشد تورم در كشور 

باقي بماند.
وي اف��زود: طبق گزارش معاونت پژوهش س��ازمان امور 
مالياتي، تعديل تورم در ماليات بر عايدي سرمايه برخالف 
عدالت مالياتي است. و اگر قرار باشد تعديل تورم در ماليات 
بر عايدي سرمايه انجام گيرد، بايستي براي حفظ عدالت و 
كارايي نظام مالياتي، ساير درآمدهايي كه مشمول ماليات 

مي گردند نيز تعديل تورمي شوند.
 اين كارشناس مالياتي گفت: طبق مطالعات مركز بررسي 
سياست هاي مالياتي امريكا، تعديل تورمي به كاهش رشد 

اقتصادي و سرمايه گذاري منجر خواهد شد.
وي در ادامه به تحقيقي در خصوص تعديل تورمي ماليات 
روي داده هاي واقعي در بازار مس��كن تهران اشاره كرد و 
گفت: طبق بررسي هاي صورت گرفته اگر فردي ملكي را 
در س��ال 96 خريداري و در سال 98 فروخته باشد، حدود 
78۵ ميليون تومان عايدي فقط طي س��ه سال به دست 
مي آورد كه اگر اين عايدي با تورم عمومي تعديل شود تنها 
براي وي 323 ميليون تومان عايدي در نظر گرفته خواهد 
شد، يعني نزديك به 60 درصد عايدي حاصل از سوداگري 
به كلي بخشيده مي شود و روي 40 درصد باقي مانده با نرخ 
پلكاني كاهشي مقداري ماليات گرفته مي شود و با احتساب 
طرح مجلس ماليات بر عايدي سرمايه اين ملك در حالت 
عدم تعديل تورمي 243 ميليون تومان و در حالت تعديل 
تورمي به 143 ميليون تومان كاهش خواهد يافت. اين يعني 
اگر كسي هم سوداگري كند مي تواند بيش از 642 ميليون 
تومان با پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه با لحاظ تعديل 

تورم سود كند بدون آنكه زحمتي كشيده باشد.
ملكزاده گفت: اينكه مطرح مي ش��ود در كش��ور ما تورم 
باالس��ت و نبايد ماليات بر عايدي را كامل اعمال نماييم و 
كشورهاي خارجي به دليل تورم پايين و تك رقمي ماليات 
دارند، با مطالعات تجربه س��اير كشورها منطبق نيست و 
طبق بررسي هاي صورت گرفته تعديل تورمي در كشورهاي 
خارج زيان آور توصيف ش��ده اس��ت و بررس��ي تجارب 
كشورهاي جهان نشان مي دهد، در نظر گرفتن يا نگرفتن 
تعديل تورمي صرفا مرتبط با اهداف سياست گذار بوده و 

ارتباطي با ميزان تورم در كشورهاي مورد بررسي ندارد.

 اين كارشناس اقتصاد در پايان اظهار كرد: دانشگاه تيلبرگ 
هلند نيز در گزارشي ابعاد اعمال تعديل تورمي در ماليات 
بر عايدي سرمايه را مورد بررسي قرار داده و اعمال تعديل 
تورمي در شرايطي از اقتصاد كه تورم براي يك يا چند سال 
باال است، قابل  قبول نيست. از سوي ديگر اين عمل خطري 
جدي را متوجه اقتصاد مي كن��د و اين پالس را به جامعه 
مي دهد كه قرار نيست در آينده نزديك تورم كاهش يابد. 
بنابراين اعمال تعديل تورمي در CGT به عنوان يكي از موانع 

كاهش تورم مطرح است
گفتني اس��ت، در نشس��ت تخصصي در حوزه ماليات بر 
عايدي سرمايه كه در وزارت اقتصاد برگزار شد، محمد رضا 
پور ابراهيمي گفت: در شرايطي هستيم كه امكان آزمون 
و خطا نداريم. سازمان مالياتي بايد در مورد اجراي قوانين 
بازنگري كند. همه در تحليل، تبيين و تهيه لوايح مي كوشند 
و حتي اليحه به دولت مي آيد و بعد از آن در مجلس تصويب 
مي شود، اما در اجرا با مشكل مواجه هستيم كه نمونه آن 

اجرا نشدن سامانه پايانه فروشگاهي است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: سرانجام طرح 
نظام جامع مالياتي به كجا رسيد؟ ميليون ها تومان و دالر 
از منابع ارزي و ريالي صرف ش��د، اما هيچ خبري از موتور 
جست وجوي هوشمند نيس��ت. مباحث موردي كه اجرا 

شده سرجاي خودش اهميت دارد.
وي افزود: وزير اقتصاد در م��ورد اجراي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي گفته است كه تا پايان س��ال انجام مي شود؛ 
معلوم نيست مراد كدام سال است سال شمسي يا ميالدي؟ 
بنابراين رييس سازمان امور مالياتي معلوم كند. از بس وزير 
اقتصاد در كميسيون اقتصادي مجلس وعده و زمان داد و 
اجرا نكرد، مجبورم اين جا اعالم كنم و از رييس س��ازمان 

مالياتي زمان اجرا را بخواهم.
وي با اشاره به اينكه بر اساس گزارش بانك مركزي در سال 
99 بيش از ۵0 درصد تورم داشتيم، گفت: با تورم ماليات 
را ايجاد كرديم، حتما بايد اين مساله تبيين شود و بگوييم 
كه با نرخ تورم ۵0 درصدي توانستيم ماليات بگيريم. حجم 
اقتصاد به واس��طه تورم افزايش يافت��ه، كم اظهاري و كم 
برآوردي مالياتي يكي از مباحث است. تورم ۵0 درصدي 
يعني خالي كردن جيب مردم و به واسطه همين موضوع 

ماليات را بزرگ تر نشان مي دهيم.
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 با امضاي يك تفاهمنامه 3 ساله 
صورت گرفت 

موج خدمت رساني ستاد اجرايي 
فرمان امام در ايستگاه همدان

س��تاد اجرايي فرمان امام براي اج��راي 21۵6 طرح 
اقتصادي، زيربنايي و حمايتي در مناطق محروم استان 
همدان تفاهمنامه اي به ارزش 22 هزار ميليارد ريال با 

استانداري همدان امضا كرد.
صبح امروز در مراسمي با حضور محمد مخبر، رييس 
ستاد اجرايي فرمان امام و مديران عامل بنياد بركت، 
گروه اقتص��ادي تدبير، موسس��ه دانش بنيان بركت 
و سيدس��عيد ش��اهرخي اس��تاندار همدان و هيات 
همراه، آيين امضاي تفاهمنامه همكاري براي اجراي 
هزاران طرح اقتصادي و اجتماعي در مناطق محروم و 

كم برخوردار استان همدان برگزار شد.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام در اين جلسه گفت: 
در راس��تاي تحقق تدابي��ر مقام معظ��م رهبري در 
اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، توليد، اشتغال 
و پيگيري اهداف س��تاد در حوزه محروميت زدايي، 
توانمندس��ازي اقتصادي و توسعه عدالت اجتماعي، 
امروز تفاهمنامه اي را با استاندار محترم همدان امضا 
كرديم تا ظرف 3 س��ال تحوالت قابل توجهي در اين 

استان ايجاد شود.
محمد مخبر افزود: تاكنون ستاد اجرايي فرمان امام 
با اجراي ۵ هزار طرح و س��رمايه گذاري و هزينه ۵20 
ميليارد تومان در استان همدان بيش از 1۵ هزار شغل 

در اين استان ايجاد كرده است. 
مخبر با اشاره به جزييات تفاهمنامه امروز افزود: كليات 
اين برنامه اج��راي 2.1۵6 طرح  اقتصادي، زيربنايي، 
حمايتي، اجتماعي، آموزشي و بهداشتي با اعتباري بالغ 
بر 22.188 ميليارد ريال است كه با اجراي اين طرح ها 
براي بيش از 14 هزار نفر اشتغال ايجاده شده و به رفع 
محرومي��ت در مناطق محروم و توس��عه بخش هاي 

زيربنايي و بهداشت و درمان استان كمك مي كند.
ريي��س س��تاد اجرايي فرم��ان ام��ام در ادامه گفت: 
توانمندسازي اقتصادي از طريق اجراي 1.۵30 طرح 
كوچك و متوس��ط، اج��راي حداقل 6 ط��رح  بزرگ 
اقتصادي، اجراي 4 ط��رح جامع دانش بنيان، اجراي 
614 پروژه  زيربنايي و عمراني، اجراي 20.4۵0 طرح 
حمايتي معيشتي، بهداش��تي و ورزشي و مشاركت 
30درصدي در هزينه بيمه منازل روستايي بخشي از 

مفاد اصلي اين تفاهمنامه است.
او خاطرنش��ان ك��رد: احياي كارخانج��ات تعطيل و 
نيمه تعطيل شده، احداث مدرسه و مسكن محرومين، 
احداث پروژه هاي دارويي و مراكز درماني و حمايت از 
طرح هاي دانش بنيان و جس��ورانه، از جمله اقداماتي 
اس��ت كه با اجراي اين تفاهمنامه در استان همدان با 

سرعت بسيار بااليي صورت خواهد گرفت.
محمد مخبر با اشاره به موضوع توليد نخستين واكسن 
ايراني كرونا توسط ستاد اجرايي فرمان امام نيز گفت: 
اولين خط توليد واكس��ن كوو ايران بركت از ابتداي 
امسال فعال و راه اندازي شد، با توجه به تاخيري كه در 
صدور مجوز تزريق اضطراري صورت گرفت س��رعت 
توليد در اين خط را كاهش داديم، چراكه تاريخ مصرف 
اين واكسن ها محدود است و قابل نگهداري براي زمان 

طوالني نيستند.
او افزود: بعد از صدور مجوز وزارت بهداشت براي تزريق 
عمومي اين واكسن كه در تاريخ 2۵ خرداد انجام شد، 
توليد در خط يك را سرعت داديم و تا 2۵ تير، حداقل 
3 و نيم ميليون دوز واكسن در اين خط توليد خواهيم 
كرد، البته هر دوز واكسن پس از توليد به مدت 16 روز 

مراحل تست استريل آن به طول مي انجامد.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام درباره نقش ستاد در 
توزيع اين واكس��ن در مراكز واكسيناسيون عمومي 
نيز گفت: واكس��ن ها را به  طور هفتگي تحويل وزارت 
بهداشت مي دهيم و هيچ دخالتي در توزيع، تزريق و 

قيمت گذاري آن نداريم.
او تاكيد كرد: دومين خط توليد واكسن كوو ايران بركت 
هم به  زودي راه اندازي مي ش��ود و تا ش��هريور امسال 
همان طور كه قول داده بوديم حداقل ۵0 ميليون دوز 

واكسن توليد خواهيم كرد.
اس��تاندار هم��دان ني��ز در اين مراس��م ب��ا تقدير از 
اقدامات س��تاد اجرايي فرمان امام گفت: دكتر مخبر 
و همكاران شان با يك مديريت جهادي و بي سروصدا 
در همه اس��تان ها نقش بس��زايي در پيش��رفت ها و 
محروميت زدايي ها ايفا كرده اند، ايجاد 1۵ هزار شغل 
در استان همدان آن هم در زماني كه مردم با مشكالت 
متعددي از قبيل كرونا درگير بودند، اقدام قابل تقدير 
و تحسيني بود كه جا دارد كه از طرف مردم اين استان 
تشكر كنم. سيدسعيد ش��اهرخي افزود: هر جايي در 
كشور مردم به بحراني برخوردند، ردپاي كمك هاي 
بالفاصله ستاد اجرايي فرمان امام در آن ديده مي شود.

استاندار همدان خاطرنش��ان كرد: توزيع بسته هاي 
معيش��تي و حمايتي و اجراي پويش هاي مختلف در 
مناطق محروم استان، كاري كرده كه اين روزها همه 
مردم، ستاد اجرايي فرمان امام را به خوبي مي شناسند 
و با آن ارتباط برقرار كرده اند و پيگير دس��تاوردهاي 
اين ستاد در عرصه هاي مختلف مانند توليد واكسن 
كرونا هس��تند. او با اش��اره به برنامه راهبردي استان 
همدان افزود: اين تفاهمنامه كه امروز به امضا خواهد 
رسيد ماحصل سفرهاي متعدد مديران ستاد اجرايي 
فرمان امام به همدان و جلسات تخصصي با همكاران 
بنده اس��ت، ظرفيت استان به تفكيك هر شهرستان 
مشخص ش��د و براس��اس اين مطالعات پروژه هايي 
تعريف شد تا براساس آن سالي ۵ هزار شغل جديد در 

استان ايجاد شود.

فرار مالياتي به ۱۰۰ هزار ميليارد رسيد
350 هزار ميليارد تومان معوقه 

مالياتي قابل وصول نيست
رييس سازمان مالياتي گفت: از 370 هزار ميليارد تومان 
معوقه مالياتي تنها 20 هزار ميليارد تومان قابل وصول 
است. رييس كل سازمان امور مالياتي ضمن بيان اينكه 
درآمدهاي مالياتي در سال گذشته كمتر از نصف مزايا و 
حقوق اجتناب ناپذير شاغلين بازنشسته كشور بوده است، 
اعالم كرد: اكنون ميزان فرار مالياتي موجود در كش��ور 
100 هزار ميليارد تومان است كه ۵0 درصد فرارمالياتي 
و مابقي ناشي از اجتناب مالياتي است.  اميد علي پارسا 
در همايش نقد و بررسي طرح قانوني ماليات بر عايدي 
سرمايه كه امروز در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار 
ش��د، اظهار كرد: اصالح و تحول نظام مالياتي به اجماع 
س��ه قوه كشور نياز دارد زيرا، جنس ماليات با ساير امور 
حاكميتي و دولتي فرق مي كن��د. تغييرات همه گير 
نظام مالياتي به مجموعه زيرساخت ها و همراهي محيط 
فرهنگي و اداري كشور نياز دارد. به عبارت ديگر، نمي توان 
يك روزه همه مردم را ملزم به ثبت نام در سامانه مالياتي 
ك��رد و پس از آن گفت كه اگر ثب��ت نام نكنيد، صورت 
حساب هاي شما قبول نمي شود.  وي با بيان اينكه نرخ 
سود بانكي بايد بيش��تر از نرخ تورم باشد، افزود: مسائل 
مالياتي همه گير چون قانون پايانه هاي فروشگاهي به يك 
فضاي باثبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و همراهي 
رسانه ها براي آگاهي بخشي و همكاري اصناف نياز دارد. 
در كشوري كه نواقص مختلفي در بازارهاي مختلف و 
امكانات سوداگري، ميانگين نرخ 3۵ درصدي تورم در 
سال گذشته و نرخ س��ود بانكي 20 درصد وجود دارد، 
نمي توان به راحتي اصالحات و تغييرات مالياتي را كليد 
زد. از س��وي ديگر، از آنجا كه نرخ سود واقعي 1۵ درصد 
منفي است و با اين نرخ سود منفي، تمام تصميماتي كه 
گرفته مي شود، مبناي تئوريك ندارد درحالي كه، در دنيا 
زماني كه تورم 4 درصد باشد، سود بانكي ۵ درصد است 
بنابراين، سود بانكي از تورم بيشتر است.  پارسا با اعالم 
اينكه سال قبل كل درآمدهاي مالياتي كشور كمتر از 
نصف مزايا و حقوق اجتناب ناپذير شاغلين بازنشسته 
كشور است، ادامه داد: پارادايم ماليات ستاني، مشاركت 
حاكميت و مردم است و در مجموع زماني كه فرهنگ، 
قوانين، ساختار و بخشودگي هاي موجود در كشور ايراد 
دارد، اجراي ماليات هم به مشكل برمي خورد و آن را از 
كاركرد اصلي و مناسب دور مي كند. محاسبات ما نشان 
مي دهد كه بايد بتوانيد 18 درصد بيشتر ماليات بگيريد 
كه تا 1 درصد سهم ماليات نسبت به توليد ناخالص داخلي 
افزايش دهيد.  رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره 
به قانون پايانه هاي فروشگاهي گفت: قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه موديان به عنوان بزرگ ترين طرح 
كش��ور، رديف اعتباري و نيروي اس��تخدامي در سال 
گذشته نداشت كه من از نيروهاي خود سازمان در اين 
زمينه استفاده كردم. اين قانون را در چهار فاز مشخص تا 
پايان سال جاري به پايان مي رسانيم و اميدواريم افتتاح 
آزمايشي آن را تا پايان دولت فعلي انجام دهيم. اكنون 
يك ميليون دستگاه كارتخوان س��اماندهي شده و به 
سازمان امور مالياتي وصل شده است. همچنين، 320 
هزار پرونده مالياتي كه متعلق به 840 هزار دستگاه پوز 
است، به سازمان امور مالياتي وصل است و اطالعات آن 
در اختيار اين سازمان قرار مي گيرد. در راستاي اجراي 
اين قانون فاز بعدي فراخوان ها و تكميل زيرساخت هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري اس��ت.  وي با اشاره به 370 
هزار ميليارد تومان معوقات مالياتي گفت: تنها 20 هزار 
ميليارد تومان از اين ميزان قابليت تحقق طي دو سال را 
دارد زيرا، اگر فرهنگ و ساختار مالياتي مربوطه در اين 
زمينه وجود داشت، حتما باالي 370 هزار ميليارد تومان 
محقق مي ش��ود درحالي كه اين امكان در حال حاضر 
وجود ندارد. در حال حاضر، طبق محاس��بات سازمان 
امور مالياتي ميزان فرار مالياتي 100 هزار ميليارد تومان 
است كه ۵0 هزار ميليارد تومان آن مربوط به فرار مالياتي 
و ۵0 هزار ميليارد تومان ديگر به اجتناب مالياتي مربوط 
مي شود.  پارس��ا با بيان اينكه اكنون تمام فرآيندهاي 
مالياتي الكترونيكي است، بيان كرد: در سال گذشته، ۵0 
درصد درصد خود اظهاري مردم بدون حسابرسي تاييد 
شد كه باعث شد تا ارتباطات فيزيكي موديان و ماموران 
مالياتي بس��يار كاهش پيدا كرد. در روزهاي اخير، يك 
ميليون و 600 هزار نفر اظهارنامه هاي خود را پر كردند 
و نهايت همراهي اصناف را مشاهده كرديم.  وي افزود: 
در حال حاضر، در راس��تاي ط��رح جامع مالياتي تمام 
اطالعات دستگاه هاي مختلف در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار مي گيرد.  رييس كل سازمان امور مالياتي 
درباره رابطه بين درآمدهاي ماليات��ي و تورم گفت: در 
حال حاضر، ۵0 درصد درآمدهاي مالياتي تحقق يافته 
را مي توانيد به حس��اب تورم بگذاريد و باقي آن حاصل 
تالش هاي صورت گرفته و تغيير سياست ها و اقدمات 
الزم است.  پارس��ا با تاكيد براينكه درآمدهاي مالياتي 
بايد دو برابر تورم باشد، بيان كرد: اگر درآمدهاي مالياتي 
تحقق يافته در سال گذشته بيش از ميزان تعيين شده 
در بودجه صورت نمي گرفت، حدود 10 درصد به تورم 
اضافه مي شد.  وي در پايان سخنانش مطرح كرد كه نظام 
مالياتي در دو سال گذشته تحوالت زيادي داشت و در 
اين مدت، 30 درصد رسيدگي ها بيشتر شده است. اميد 
علي پارسا گفت: اقتصادهاي موفق دنيا حدود 20 درصد 
توليد ناخالص داخلي خود، ماليات وصول مي كنند، اما 
چنين امكاني فعال براي اقتصاد ما فراهم نشده است. وي 
افزود، با اين قوانين و مقررات كشور ما ميزان فرار مالياتي 
حدو 100 هزار ميليارد تومان است كه ۵0 هزار ميليارد 
تومان آن اجتناب مالياتي است كه به مجموع اين دو مورد 
شكاف مالياتي اطالق مي شود. به گفته پارسا، همكاران 
سازمان مالياتي سال گذشته ش��اهكار كردند و اينكه 
بگوييم وصول ماليات و افزايش درآمدهاي مالياتي در 
سال گذشته نتيجه طبيعي تورم است بحث قابل قبولي 
نيست. رييس س��ازمان مالياتي معتقد است، خالصه 
قانون پايانه هاي فروشگاهي اين است كه همه فاكتورهاي 
صادره توسط همه كسب و كارهاي كشور به صورت رمز 
نگاري شده و امن در اختيار سازمان مالياتي كشور قرار 
گيرد، براي اجراي اين موضوع همگرايي سه قوه را نياز 

داريم.كه به ترتيب 2۵ و 90 درصد كاهش يافته است.

منفعت ۶۰ درصدي سوداگران از تعديل تورمي ماليات بر عايدي سرمايه

وزير اقتصاد خبر داد

وزير امور اقتصادي و دارايي از اجرايي شدن قانون پايانه هاي فروشگاهي تا پايان امسال خبر داد

تصويب ماليات بر عايدي سرمايه تا شهريور ماه امسال در مجلس

اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي تا پايان ۱۴00

توصيه نوبخت به مسووالن

فرهاد دژپس��ند درباره هوشمند سازي و سازماندهي 
نظام مالياتي كشور و اقداماتي كه توسط وزارت اقتصاد 
در اين حوزه انجام ش��ده اس��ت، گفت: يكي از موارد 
مهمي كه از زمان حضورم در وزارت اقتصاد پيگير آن 
بودم، بحث طراحي و پياده س��ازي اقتصاد هوشمند 
است كه در اين خصوص هوشمندسازي نظام مالياتي 
كش��ور يكي از مهم ترين ابعاد آن است. وي افزود: اگر 
اين نظام هوشمند ش��ود به دليل نقش محوري نظام 
مالياتي به طور خودكار ساير بخش هاي اقتصاد نيز به 
اين مسير هدايت مي شوند. اين امر به اين معناست كه 
تمام موديان درنهايت بايد به سامانه ها و زير ساخت هاي 

اي��ن نظام تجهيز ش��وند وكليه فرآينده��ا به صورت 
الكترونيك انجام پذيرند. دژپس��ند با اشاره به ارتباط 
همه اجزاي اقتصاد كشور در اقتصاد هوشمند به ويژه 
در حوزه مالياتي گفت: همه بازيگران اقتصادي اعم از 
سازمان امور مالياتي كشور، بنگاه ها و مصرف كنندگان 
خرد در اين محيط وارد ش��ده و به سخت افزارها و نرم 
افزارهاي مربوطه تجهيز خواهند شد. وزير اموراقتصادي 
و دارايي در ادامه خاطرنشان كرد: در خصوص پايانه هاي 
فروش��گاهي بخش مرتبط با س��ازمان امور مالياتي، 
خوش��بختانه همه زير ساخت ها ايجاد شده و در حال 
حاضر مي ت��وان گفت ك��ه ملزومات اجرايي ش��دن 

پايانه هاي فروشگاهي در سازمان مالياتي فراهم است، 
اما سازمان مالياتي كشور يك طرف اين طرح است و 
طرف ديگر آن موديان هستند كه بايد آن بخش نيز به 
اين نظام متصل شوند و تمام اجزاي مرتبط با اجراي اين 
قانون اعم از فروشگاه ها و شركت ها بايد در اين قالب ها 
خودشان را مجهز كنند تا بخش مهم و نهايي اين طرح 
نيز اجرا ش��ود . وزير اقتصاد اف��زود: پيش بيني ما اين 
است كه قسمت دوم اين طرح بزرگ اقتصادي كشور 
براساس برنامه اي كه تدوين شده و با اعمال مشوق هايي 
كه در نظر گرفته شده است تا پايان امسال به سرانجام 
برسد. دژپسند گفت: البته با صراحت كامل مي گويم ما 

مي توانستيم اين طرح را به مراتب سريعتر از اين انجام 
دهيم اما متأسفانه مش��كالت ناشي از شيوع ويروس 
منحوس كرونا مانع از اجراي دوره هاي آموزش��ي كه 
براي اصناف محترم تدارك ديده شده بود، گرديد و به 
همين دليل اجراي كامل طرح تا حدودي به تأخير افتاد. 
بر اساس اين گزارش، سازمان امور مالياتي از شهريور 
س��ال 1398 معادل 1۵ گروه از فعاالن اقتصادي كه 
حدود ۵0 شغل مي ش��وند را دسته بندي كرد تا براي 
شفاف  شدن درآمد، جلوگيري از فرار مالياتي و كمك 
به فرآيند حسابرسي مالياتي مكلف به ثبت نام در سامانه 

پايانه فروشگاهي و استفاده از كارتخوان باشند.

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: توصيه من اين است 
كه همه همت ها به رفع تحريم متمركز ش��ود. به گزارش 
ايسنا، محمد باقر نوبخت در جمع خبرنگاران در حاشيه 
دولت اظهار كرد: ظرفيت بزرگي در كش��ور وجود دارد اما 
به عنوان كسي كه در جريان امور با جزييات آن هستم به 
صراحت بيان مي كنم كه امكان استفاده از ظرفيت هاي 
كشور در حال حاضر وجود ندارد اولين اقدام اين است كه به 
صورت عزتمندانه اين تحريم بايد برداشته شود. وي ادامه 
داد: فكر مي كنم كسي كه اين بار مسووليت اقتصادي را به 
دوش مي گيرد اگر مانند حال حاضر از درآمد هاي صد وچند 
ميلياردي فقط چند ميليارد دالر در اختيارش باشد قطعا 
دچار مضايقي مي شود كه استفاده مطلوب ظرفيت هاي 

اقتصادي براي مردم را حتما دچ��ار چالش مي كند.  وي 
گفت: همه ظرفيت هاي داخلي كش��ور بايد مد نظر قرار 
گيرد، توصيه من اين است كه همه همت ها به رفع تحريم 
متمركز شود. نوبخت در ادامه گفت: مردم با مشكل كمبود 
برق مواجه هستند و با اين وضعيت عده اي اظهارنظرهاي 
نادرس��تي مطرح مي كنند. اظهارنظري كه از رسانه ملي 
منعكس ش��د اين بود كه در برنامه شش��م توسعه اصال 
تالشي در اين زمينه صورت نگرفته است. نوبخت عنوان 
كرد: سازمان برنامه و بودجه چند گزارش از ظرفيت سازي 
نيروگاهي در برنامه ششم و مقدار ظرفيت انرژي الكتريكي 
افزايش يافته در دولت يازدهم و دوازدهم را ارايه مي دهد كه 
پيگيري و راستي آزمايي ش��ود. وي افزود: 24 هزار و 337 

مگاوات در طي برنامه ششم ظرفيت سازي صورت گرفت. در 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم بالغ بر 19 هزار و 732 مگاوات 
به ظرفيت برق ما اضافه شد. وي افزود: همچنين، در بين 
سال هاي 1397 تا 1399 دولت به دليل اينكه هزينه تمام 
شده توليد برق بيشتر از قيمتي است كه به مصرف كننده 
عرضه مي شود، 21 هزار ميليارد تومان از بدهي هاي اين 
صنعت را تقبل كرد. وي تاكيد كرد: طبق قانون هدفمندي 
يارانه ها، هر آنچه كه از افزايش قيمت ها حاصل مي شود بايد 
به صورت يارانه مستقيم به مردم و بخش توليد كمك شود. 
 نوبخت گفت: الزم به ذكر اس��ت كه در سه سال 1397 تا 
1399 سازمان هدفمندي يارانه ها 10 هزار ميليارد تومان از 
آنچه كه از افزايش قيمت برق دريافت كرده بود را به صنعت 

برق برگرداند تا اين صنعت بتواند سرمايه گذاري هاي الزم را 
انجام دهد.  وي گفت: در دولت يازدهم و دوازدهم بخش گاز 
نيروگاهي سيكل تركيبي قشم، داالهو، فردوسي، شيروان، 
هنگام، كاسپين، س��بالن، خرم آباد، جهرم، آريان، زرند، 
عسلويه و اروميه تاكنون وارد مدار شده يا تا پايان اين دولت 
به بهره برداري خواهد رسيد و در مجموع سه هزار و 846 

مگاوات برق به ظرفيت كشور اضافه شده است.
نوبخت گفت: اكنون بين عرضه و تقاضا توازني وجود ندارد 
و به همين خاطر مردم با قطعي برق مواجه مي شوند، اين 
موضوع باعث تأس��ف و نگراني است، اما اينكه بگويند در 
سال هاي گذشته هيچ سرمايه گذاري انجام نشده و نيروگاه 

جديدي به بهره برداري نرسيده، درست نيست



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
عصر روز چهارش��نبه 16 تير 1400 نرخ دالر در بازار آزاد 
به 24900 تومان رسيد و با اعالم هر اونس جهاني طال به 
قيمت 1806 دالر، هرگرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 58 
هزار، هر مثقال طالي آبشده 17 عيار 4 ميليون و 585 هزار، 
سكه 10 ميليون و 640 هزار، طرح قديم 10.5 ميليون، نيم 
سكه 5.7 ميليون، ربع سكه 3 ميليون و 650 هزار، و سكه 

گرمي 2 ميليون و 250 هزار تومان معامله شد. 

    كاهش قيمت دالر در صرافي هاي مجاز
همچنين در صبح چهارشنبه، قيمت دالر در بازار آزاد 
24 هزار و 990 تومان و هر يورو 29 هزار و 940 تومان 
به  فروش رسيد. بررس��ي روند معامالت بازار ارز نشان 
مي دهد شاخص ارزي در ادامه روند كاهشي روز قبل، 
نيز با افت نرخ ارز به ويژه دالر همراه بوده است.در حالي 
كه روز گذشته شاهد عقبگرد دالر امريكا به كانال بيست 
و چهار هزار توماني بوديم، با شروع معامالت، نرخ دالر 
امريكا با افت همراه ش��د.هر اس��كناس دالر امريكا در 
صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور به نرخ 24136 
تومان از مردم خريداري شد و در مقابل به قيمت 24624 
تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته شد كه نسبت به 
روز قبل، 131 تومان و نسبت به روز يكشنبه نيز، حدود 
400 تومان ارزان تر شده است.يورو ديگر ارز بازار با تغيير 
اندك همراه بود. به گونه اي كه هر اسكناس يورو در اين 
صرافي ها به نرخ 28997 تومان از مردم خريداري شد و 
در مقابل با افت 11 توماني نسبت به روز قبل، به قيمت 

29582 تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته شد.

    كاهش ۱۶۰ توماني قيمت دالر
در صرافي هاي بانكي

دالر در صرافي هاي بانكي با 160 تومان كاهش نسبت 
به روز گذشته به رقم 24 هزار و 590 تومان رسيد.قيمت 
فروش يورو با 60 تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 
29 هزار و 643 تومان رس��يد. قيمت خريد هر دالر 24 
هزار و 103 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و 56 
تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي 24 هزار و 340 توم��ان و نرخ فروش آن 24 هزار 
و 561 تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 28 
ه��زار و 764 تومان و نرخ فروش آن ني��ز 29 هزار و 26 
تومان اعالم ش��د.همچنين در سامانه نيما، حواله يورو 
به قيمت 26 هزار و 480 تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت 22 هزار و 407 تومان معامله شد.دالر از هشتم 
خردادماه وارد كانال 23 هزار توماني شد و در اين فاصله 
به س��وي كانال 24 هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره 
كاهش يافت و در كانال 23 هزار توماني در نوسان بود تا 
اينكه شنبه گذشته وارد كانال 24 هزار تومان شد و رشد 
آرام قيمتي را ادامه داد و به كانال 25 هزار توماني نيز وارد 
شد اما دوباره به قيمت 24 هزار تومان عقب نشيني كرد. 

    كاهش ۴۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
چهارشنبه، 16 تيرماه در بازار تهران با كاهش 40 هزار 
توماني نسبت به روز گذشته به رقم 10 ميليون و 650 
هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 

10 ميليون و 450 هزار تومان معامله شد.
نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و 650 هزار تومان، ربع 
سكه س��ه ميليون و 600 هزار تومان و سكه يك گرمي 
نيز 2 ميليون و 250 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 

اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 59 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 588 هزار تومان شد. همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز امروز يك هزار و 804 دالر و س��ه سنت 
قيمت خورد.قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون 
تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 
9 ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال 
رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در 
اين مدت در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده است.

از ابتداي هفته به دليل محدوديت هاي كرونايي بازارهاي 
اصلي تعطيل هستند قيمت سكه و طال در كشور براساس 

بهاي جهاني طال و ارزش دالر قيمت گذاري مي شود.

     حباب سكه به ۳۳۰ هزار تومان رسيد
دبير اتحاديه طال و جواهر با اش��اره به حباب 330 هزار 
توماني قيمت س��كه، گفت: با توجه ب��ه كاهش خريد 
طال و سكه در بازار، قيمت ها به ثبات رسيده است.  نادر 
بذرافشان با اشاره به اينكه هر اونس جهاني طال 1801 
دالر قيمت گذاري ش��ده است، افزود: هم اكنون قيمت 
سكه طرح قديم 10 ميليون و 500 هزار تومان، قيمت 
س��كه طرح جديد 10 ميليون و 750 هزار تومان، نيم 
سكه 5 ميليون و 700 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 
700 هزار تومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 250 هزار 
تومان به فروش مي رسد.وي با بيان اينكه حباب سكه 
به 330 هزار تومان رسيد، گفت: در حال حاضر هر گرم 
طالي 18 عيار يك ميليون و 63 هزار تومان و هر مثقال 
طال 4 ميليون و 600 هزار تومان فروخته مي ش��ود. از 
ابتداي هفته جاري قيمت طال و سكه با نوسان همراه بود 

و با كاهش تقاضا قيمت ها به ثبات رسيده است.

    ۱۷۰ ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد: )سه شنبه، 15 تيرماه( حدود 
170 ميليون دالر از 222 ميليون دالر عرضه ش��ده در 
س��امانه نيما با نرخ 22 هزار و 147 توماني معامله شده 
است.سامانه نيما شاهد عرضه حدود 222 ميليون دالر 
به صورت حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور 

بوده است.
از عرضه هاي مذكور ح��دود 170 ميليون دالر معامله 
شده است. براس��اس معامالت انجام ش��ده، ميانگين 
موزون ن��رخ دالري معامالت 221ه��زار و 479 ريال 

بوده است. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در 
واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما از نيمه 
نخست سال 97 پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت 
به عنوان مرجع تعيين ن��رخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد.نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه 
نيم��ا( با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي ش��ده و با 
استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 
)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به 
انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند.

س��امانه نيما محل تامين ارز كاالهاي وارداتي و محل 
تبادل ميان صادركنندگان و واردكنندگان است و حجم 
و قيمت معامالت انجام شده در آن در فرآيند تعيين نرخ 

ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

     افزايش قيمت جهاني طال
در انتظار نتايج جلس��ه فدرال رزرو و نگراني از امكان 
افزايش زودتر از موعد نرخ بهره امريكا با تضعيف نرخ 
دالر، قيمت طال افزايش كمي داش��ت.روز سه شنبه 
با تضعيف دالر، قيمت طال نزديك به باالترين مقدار 
دو هفته بود در حالي كه س��رمايه گذاران براي اطالع 
از سياست هاي پولي و نگراني از امكان افزايش زودتر 
از موعد نرخ بهره امريكا، منتظر نتايج جلسه سياست 
فدرال رزرو اياالت متحده بودند. پس از افزايش قيمت 
در 1794.86 دالر در روز جمعه، طالي اسپات با قيمت 
1792.34 دالر در ه��ر اونس ثابت بود. روز دوش��نبه 
بيش��تر بازارهاي اياالت متحده امريكا به مناس��بت 
تعطيالت روز استقالل تعطيل بود. معامالت آتي طالي 
اياالت متح��ده با 0.5 درصد افزاي��ش به 1792 دالر 
رس��يد. دالر پس از سقوط از باالترين سطح سه ماهه 
در پايان هفته گذشته، تغيير كمي داشت و از گزارش 
حقوق و دس��تمزد اياالت متحده متضرر شد.نقره با 
0.1 درصد كاهش به 26.44 دالر در هر اونس رسيد، 
پاالديوم با 0.3 درصد افزايش به 2820.70 دالر رسيد 
و پالتين با 0.5 درصد صعود به 1102.56 دالر رسيد.

     ارزهاي ديجيتالي ناي بلندشدن ندارند
براي سومين روز متوالي، بيشتر ارزهاي ديجيتالي از ثبت 
يك صعود خوب باز ماندند.يك مقام ارشد امريكايي در 
اظهارنظري كم سابقه اي از بيت كوين حمايت و مردم 
را تش��ويق كرده اس��ت تا در اين رمزارز سرمايه گذاري 

كنند. سينتيا الميس، سناتور جمهوري خواه از ايالت 
وايومينگ با بيان اينكه حدود 100 ه��زار دالر در اين 
رمزارز سرمايه گذاري كرده اس��ت، از مردم خواست تا 
بخش��ي از پس انداز خود را براي دوران بازنشس��تگي 
تبديل به بيت كوي��ن كنند. او گفته اس��ت كه اكنون 
پنج بيت كوين در اختيار دارد.پس از سختگيري هاي 
اخير چين، اين بار اتحاديه اروپا تصميم گرفته است تا 
مبادله استيبل كوين ها )نظير تتر و يو اس دي كوين( و 
همچنين جذب سرمايه گذاري در پروژه هاي مرتبط با 
رمزارزها را قانونمند كند. نكته جالب اين است كه اتحاديه 
اروپا تصميم گرفته اس��ت تا ايالن ماسك را كه اخيرا با 
توييت هايش جنجال هاي زيادي در بازار به پا كرده بود 
از اظهارنظر در خصوص ارزهاي ديجيتالي در شبكه هاي 
اجتماعي من��ع كند. ب��ا كاهش قابل توج��ه فعاليت 
استخراج كنندگان چيني پس از محدوديت هاي اعمالي 
اخير دولت چين، ضريب سختي استخراج بيت كوين به 
ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده كه به عقيده برخي 
از كارشناس��ان از جمله داليل اصلي ريزش اخير بازار 
بوده است. در حال حاضر استخراج بيت كوين 28 درصد 
آسان تر از چيزي است كه در ماه مي بود. انتظار نمي رود 
سختي شبكه تا چند ماه ديگر به قله هاي ماه مي برگردد. 
مجموع ارزش ب��ازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال 
حاضر 1430 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود كه اين رقم 
نسبت به روز قبل 0.94 درصد كمتر شده است. در حال 
حاضر 50 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار 
بيت كوين و 17 درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين 
12 سال پيش توس��ط گروه گمنامي از معامله گران بر 
بستر بالك چين ايجاد ش��د و از سال 2009 معامالت 
اوليه آن ش��كل گرفت. قيمت هر اونس ط��ال با 0.22 
درصد افزايش به 1800 دالر و 96 سنت رسيد.به دنبال 
كاهش سوددهي اوراق خزانه داري امريكا و در حالي كه 
سرمايه گذاران منتظر انتشار صورت مذاكرات نشست 
ماه ژوئن فدرال رزرو هس��تند تا سرنخ هايي از سياست 
پولي اين بانك به دست بياورند، قيمت طال روز جمعه 
شاهد افزايش بود.بر اساس اين گزارش، قيمت هر اونس 
طال با 0.22 درصد افزايش به 1800 دالر و 96 س��نت 
رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در 
ماه آگوست هم با 0.35 درصد افزايش به 1800 دالر و 
50 سنت رسيد.وارن پترسون، تحليلگر موسسه اي ان 
جي در اين باره گفت: »كاهش س��وددهي اوراق قرضه 
قطعا به رشد قيمت طال كرده است. اين در حالي است 
كه ما شاهد كاهش نسبي ارزش دالر در معامالت اوليه 
صبح هستيم كه اين هم به نفع بازار طالست.«سوددهي 
اوراق قرضه ده ساله دولت امريكا به نزديكي پايين ترين 
رقم بيش از 4 ماه گذشته رسيده است. كاهش سوددهي 
اوراق سبب پايين آمدن هزينه فرصت سرمايه گذاري در 
بازارهايي نظير بازار طال مي شود.شاخص ارزش دالر در 
برابر سبد ارزهاي رقيب پس از افزايش 0.4 درصدي در 
جلسه قبل با اندكي كاهش به 92.515 رسيد.فعاالن 
بازار اكنون منتظر صورت مذاكرات نشست اخير فدرال 
رزرو در اواخرماه هستند كه مي تواند چشم انداز نرخ بهره 
را روشن تر سازد.پترسون افزود: »من احتمال مي دهم 
كه صورت مذاكرات مويد اين تحليل باش��د كه فدرال 
رزرو در حال متمايل تر ش��دن نسبت به سياست پولي 
انقباضي است. بنا براين ممكن است شاهد افت قيمت 
طال باشيم.«قيمت طال به شدت نسبت به افزايش نرخ 
بهره در امريكا حساس است زيرا چنين افزايشي هزينه 

فرصت سرمايه گذاري در بازار طال را باال مي برد
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وجود ۱۲۰ ميليون كارت بانكي 
و ماهي ۴ ميليارد تراكنش

معاون بانك مركزي گفت: 26 مركز نوآوري فناوري هاي 
مالي در ايران وجود دارد و 87 درصد از موسسات مالي و 
اعتباري ايران داراي مركز نوآوري مالي هستند. ضمن 
آنكه هم افزايي ميان بانك ها و فين تك ها، ش��ناخت 
اكوسيستم فين تك كشور و ارتباط با بازيگران آن در 
كنار حمايت از تمامي بخش هاي زيست بوم نوآورانه 
در كش��ور از مهم ترين اهداف اين مراكز است.مهران 
محرميان در وبينار تخصصي »تأمي��ن مالي نوآورانه 
براي پيشرفت فناورانه، نقش فين تك ها، ابزارهاي مالي 
و نهادها« كه توسط پژوهش��كده مطالعات و فناوري 
رياست جمهوري با همكاري دانش��گاه توكاي ژاپن و 
حضور كارشناسان و اساتيد دانشگاه هاي بين المللي 
برگزار ش��د، با مروري بر رويكرده��اي بانك مركزي 
در توس��عه فناوري مالي گفت: در اي��ران 92 درصد از 
جمعيت باالي 15 سال، داراي حساب بانكي هستند 
كه در اين خصوص جزو كشورهاي برتر هستيم. بخش 
قابل توجهي از سرويس ها به واسطه حدود 120 ميليون 
كارت بانكي تراكنش دار انجام مي شود و ماهانه حدود 
چهار ميليارد تراكنش محصول اين سرويس دهي است.

وي كه يكي از س��خنرانان اصلي اين وبينار بود با بيان 
اينكه س��رانه پايانه هاي فروش در ايران به ازاي هر 80 
نفر يك پايانه است، افزود: در كشور، نسبت اسكناس 
به ميزان نقدينگي 2.33 درصد است كه نشان از رونق 
و گس��تردگي پوش��ش خدمات پرداخت و بانكداري 
الكترونيك دارد.محرميان در ادامه به تشريح برنامه هاي 
بانك مركزي در حمايت از فناوري هاي مالي پرداخت 
و گفت: در حوزه زيرساخت ارتباطي با فناوران مي توان 
به اس��تقرار هاب فناوران مالي با هدف تسهيل ارتباط 
فناوران مالي با زيرساخت شبكه پرداخت الكترونيك 
و كنترل و نظارت همه جانبه بر پرداخت هاي كارت به 
كارت اش��اره كرد. راه اندازي كيف الكترونيك پول نيز 
يكي ديگر از پروژه هاي بانك مركزي در زمينه فناوري 
مالي است؛ تدوين مقررات كيف الكترونيك پول با هدف 
افزايش تنوع ابزارهاي پرداخت و فراهم ساختن امكان 
حضور بازيگران جديد در اين خصوص انجام  ش��ده و 
ادامه مراحل نيز در حال تكميل است.اين مقام مسوول 
بانك مركزي در ادامه سخنانش به موضوع »نئوبانك« 
پرداخت و گفت: تدوين مقررات در زمينه نئوبانك ها 
با هدف زمينه سازي ظهور آنها به همراه زمينه سازي 
يكپارچه س��ازي خدمات بانكي با س��اير حوزه ها نيز 
در دس��تور كار بانك مركزي ق��رار دارد.محرميان در 
زمينه »بانكداري باز« و تالش هاي انجام ش��ده براي 
پياده س��ازي آن در ايران گف��ت:  تدوين راهبرد در 
زمينه پلتفرم هاي بانكداري باز براي تسهيل استفاده 
فن��اوران مالي از خدمات ش��بكه بانك��ي و امكان 
يكپارچه سازي خدمات بانكي با ساير پلتفرم ها در 
خصوص اين نس��ل از بانكداري مورد توجه جدي 
سياس��ت گذار پولي قرار دارد.محرمي��ان به پروژه 
»سند باكس« نيز به عنوان يكي از برنامه هاي بانك 
مركزي در زمينه فناوري هاي مالي اشاره كرد و ادامه 
داد: ايجاد محيط سند باكس براي شناسايي سريع تر 
مخاطرات فناوران مالي و تسهيل صدور مجوزها به 
عنوان اولويت در دستور كار بانك مركزي قرار دارد.

شرط گره گشايي توقف تحريم ها 
و آزادسازي ارزهاي بلوكه شده

جمشيد عدالتيان، كارشناس امور اقتصادي با اشاره 
به اينكه بي��ش از هر چيز نيازمند اف��رادي با هوش 
تجاري و يك سيستم اقتصادي مستحكم هستيم، 
آزادس��ازي منابع ارزي بلوكه شده و رفع تحريم ها را 
بسته به شرايطي گره گشا دانست.ترديد تحقق توقف 
تحريم ها و آزادسازي دالرهاي بلوكه شده، گره گشا 
خواهد بود زيرا پس از آن واردات و صادرات با سهولت 
بيشتري انجام مي گيرد كه اين خود توانايي تبديل 
ش��دن به موتور محرك اقتصاد كش��ور را دارد كه به 
طبع كمبودها در نتيجه آن برطرف خواهد شد. وي 
اضافه كرد: بسياري از برنامه ريزي هاي معطل مانده 
و كارهاي عمراني كه در صورت انجام با كندي پيش 
مي رود، فعاليت خود را ش��روع مي كنند و س��رعت 
مي گيرند. از طرف ديگر هزينه مبادله كه مهم ترين 
مطلب به حس��اب مي آيد )در مناظره كانديداهاي 
رياست جمهوري شاهد بوديم كه آقاي همتي به آن 
اشاره داشت يعني تا 20 درصد براي جابه جايي هزينه 
بيشتري پرداخت مي شود كه اين رقم عدد كمي را 
در بر نمي گيرد و صحبت از 20 ميليارد دالر مي تواند 
باشد( كمتر خواهد شد. به اين معنا؛ تحقق اين مساله 
نه تنها بر كمبودها موثر واقع خواهد ش��د و سرعت 
عمل را باال مي برد، بلكه به صرفه جويي سنگيني هم 
منجر مي ش��ود.عدالتيان درباره اينكه روند فعاليت 
دولت آينده در رفع تحريم ها و آزادسازي منابع ارزي 
كشورچگونه بايد باشد؟ ابراز كرد: مساله مهم تر از آزاد 
ش��دن پول ها، مديريت داخلي و خارجي آن پول ها 
است كه اهميت فراوان تري دارد. پول را مي توان در 
دس��ت فردي قرار داد كه علم درست عمل كردن با 
آن را نداشته باش��د، در اين صورت قاعدتا نتيجه اي 
هم از اين كار نخواهيم گرفت. مثال اين مساله بسيار 
نزديك اس��ت، دولت آقاي احمدي  ن��ژاد نمونه بارز 
اين بحث محسوب مي ش��ود. در آن مقطع صحبت 
از 600 ميلي��ارد دالر درآمد نفتي به ميان آمد، ولي 
اتفاق رو به رش��دي را در داخل كشور شاهد نبوديم. 
س��رمايه گذاري كردن حتي در خارج از كش��ور هم 
بايد با هوشياري فراوان صورت گيرد و مانند گذشته 
چنين نش��ود كه اوراق مورد خري��داري قرار گيرد، 
س��پس به بهانه تحريم ها بلوكه شود.اين كارشناس 
امور اقتصادي در اين رابطه تصريح كرد: آقاي خاتمي 
وقتي دولت را از آقاي رفسنجاني تحويل گرفت، ايران 
50، 60 ميليارد دالر بدهكاري داشت و قيمت نفت 
هم بشكه اي 8 يا 10 دالر بود، اما با وجود نقدهايي كه 
نسبت به آن مقطع وجود دارد، موفق شد هم قرض ها 
را پرداخت كند. يعني تي��م اقتصادي موجود در آن 

مقطع در هر صورت موفق عمل كرد.

كارت هاي بانكي و شناسايي 
بازنشستگان ادغام شد

كارت بانك��ي يكپارچ��ه ب��ا كارت شناس��ايي 
فرهيختگان بازنشستگي كشوري طي مراسمي با 
حضور وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعي، مديرعامل 
صندوق بازنشس��تگي كشوري و مديرعامل بانك 
صادرات ايران رونمايي ش��د. همزمان با افتتاح دو 
 )Data Center( طرح مركز اطالعات و داده هاي
صندوق بازنشستگي كشوري و »روايت خانه صبا« 
مركز اسناد تاريخي و مديريت دانش اين صندوق، 
از يكپارچه س��ازي كارت شناسايي و كارت بانكي 
بازنشس��تگان كش��وري توس��ط بانك صادرات 
ايران و صندوق بازنشس��تگي كش��وري رونمايي 
ش��د. مديرعامل صندوق بازنشس��تگي كشوري 
نيز با تاكيد بر اينكه بانك صادرات ايران ش��ريك 
استراتژيك صندوق بازنشستگي كشوري و براي 
حمايت از بازنشس��تگان هم��واره پيش قدم بوده 
است، گزارش��ي از روند تحول ديجيتال و توسعه 
خدمات الكترونيك به بازنشستگان اين صندوق 
اراي��ه كرد و ص��دور الكترونيكي كس��ر از حقوق، 
 SABA راه ان��دازي درگاه خدم��ات الكترونيكي
SRM، توليد اپليكيش��ن صبا، واگذاري خدمات 
به دفاتر پيش��خوان، ايجاد حواله الكترونيك براي 
درياف��ت هزينه ه��اي درمان��ي و يكپارچه كردن 
كارت شناس��ايي و كارت بانكي بازنشستگان را از 
جمله اقدامات اين صندوق در حوزه توسعه خدمات 
الكترونيك به بازنشستگان عنوان كرد. مديرعامل 
بانك ص��ادرات، صدور كارت شناس��ايي و كارت 
خدمات بانكي با هزينه بانك به ارزش بيش از ١٨٠ 
ميليار ريال براي يك ميليون و ٢٠٠ هزار بازنشسته 
اين صندوق را ديگر اقدام مهم بانك صادرات ايران 
به منظور تس��هيل ارايه خدمات به بازنشستگان 
صندوق بازنشس��تگي كش��وري عنوان كرد. وي 
در حاش��يه رونماي��ي از اي��ن كارت، در خصوص 
قابليت هاي آن گف��ت: اين كارت تلفيقي از كارت 
شناسايي، كارت خدمات بانكي و كارت منزلت است 
كه ضمن افزايش سرعت ارايه خدمات، مشخصات 
كامل تري از افراد از جمله تصوير صاحب حساب و 
شماره شبا حساب روي آن درج شده و امكان احراز 
هويت فرد و ارايه خدمات بانكي را در شعب تسهيل 
مي كند.اين كارت كه با هزينه بانك صادرات ايران 
براي اولين بار در اس��تان ايالم به صورت آزمايشي 
صادر شد، نتيجه مطلوبي به همراه داشت و صدور 
آن براي يك ميليون و ٢٠٠ هزار بازنشسته صندوق 
در دس��ت اقدام اس��ت. صيدي همچنين از تداوم 
چهار خدمت همزمان به بازنشس��تگان صندوق 
بازنشستگي كش��وري خبر داد و افزود: تخصيص 
٣٣ ه��زار ميليارد ري��ال وام قرض الحس��نه براي 
بازنشستگان اين صندوق توس��ط بانك صادرات 
ايران تصويب شده كه ٢٠ ميليارد ريال آن پرداخت 
شده اس��ت.تاكنون بيش از ١٨ هزار ميليارد ريال 
تس��هيالت به منظور خريد ل��وازم خانگي با نرخ 
١٠ درصد و اقس��اط ٦٠ ماهه به بازنشستگان اين 
صندوق پرداخت ش��ده اس��ت. مديرعامل بانك 
صادرات ايران پرداخت 9 ه��زار ميليارد ريال وام 
قرض الحس��نه با نرخ دو درصد براي بازنشستگان 
اين صندوق براي خريد از فروش��گاه رفاه در قالب 
طرح »ياري« را از ديگر تس��هيالت ارايه ش��ده به 

بازنشستگان محترم اين صندوق عنوان كرد.

راه اندازي شاخص هاي ارزي 
جديد توسط دويچه بانك

دويچه بانك شاخص هايي را براي رديابي 21 ارز در 
بازار نوظهور راه اندازي كرد. به گزارش رويترز، روز 
سه شنبه اين بانك آلماني، اعالم كرد كه مجموعه 
جديدي از شاخص هاي ارزي )FX( را براي رديابي 
21 ارز در بازاره��اي نوظهور راه ان��دازي كرده كه 
نشان دهنده اهميت فزاينده بازارهاي در حال توسعه 
در اقتصاد جهاني است. مجموعه چهار شاخص ارزي 
جديد غير قابل معامل��ه، بازارهاي نوظهوري را كه 
طي چند دهه گذشته شاهد افزايش سرمايه گذاري 
جهاني، نس��بت رو به رش��د بدهي دولت و جهش 
قابل توجهي در حجم معامالت شاخص هاي ارزي 
بوده اند، رديابي مي كند. اليور هاروي، استراتژيست 
بازار نوظهور درDeutsche Bank طي بيانيه اي 
گفت: اين شاخص هاي جديد عملكرد 21 ارز بازار 
نوظه��ور را دنبال مي كنند و ب��ه عنوان مجموعه 
جامعي از شاخص ها براي س��رمايه گذاران ارزي 

بازارهاي نوظهور عمل مي كنند.

5۶۰ ميليارد تومان حراج
اوراق مالي با نرخ ۲۱ درصد

ضمن اعالم نتيجه  هفتمين مرحله از حراج اوراق 
مالي اسالمي دولتي در سال 1400 )مورخ 15 تير 
ماه(، به اطالع مي رساند  حراج جديد اوراق ياد شده 
در تاريخ 22 تيرماه سال جاري برگزار خواهد شد.

طي برگزاري هفتمين مرحل��ه از اين حراج، يك 
بانك س��فارش   خود را به ارزش 5.6 هزار ميليارد 
ريال در سامانه  بازار بين بانكي ثبت كرد. وزارت امور 
اقتصادي و دارايي ضمن پذيرش اين درخواست  
با فروش 5.6 هزار ميليارد ريال اوراق »اراد 85« با 
نرخ بازده تا سررسيد 21 درصد به آن بانك موافقت 
كرد. معامالت مرب��وط به فروش اين اوراق در روز 
سه ش��نبه 15 تير ماه 1400 توس��ط كارگزاري 
بانك مركزي در سامانه معامالتي بورس ثبت شد.  
همچنين در تاريخ 15 تيرماه سال 1400، در بازار 
س��رمايه 232 ميليارد ريال اوراق مالي اس��المي 
دولتي به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي فروخته 
شد. بنابراين در هفتمين حراج اوراق مالي اسالمي 
دولتي برگزارشده در سال جاري، در مجموع 5.8 
هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسالمي دولتي توسط 

سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي خريداري شد.

كاهش قيمت دالر در صرافي هاي مجاز / حباب سكه به ۳۳۰ هزار تومان رسيد

سكه 1۰ ميليون و 64۰ هزار تومان شد
دالر به كانال 24 هزار تومان بازگشت

روحاني: تا FATF حل نشود روابط بانكي ما با دنيا حل نخواهد شد
روحاني با اش��اره به بالتكليف ماندن لوايح موسوم به 
FATF در مجمع تشخيص مصلحت نظام، گفت: تا اين 
موضوع حل نشود روابط بانكي ما با دنيا حل نخواهد 
شد و هيچ سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي حاضر 

به سرمايه گذاري در طرح ها و پروژه ها نخواهد شد.
رييس جمهور اضافه كرد: اگر پول در اختيار نداش��ته 
باش��يم و نتوانيم به خاطر FATF با بانك هاي جهان 
رابطه برقرار كنيم، در نتيجه سرمايه كافي نخواهيم 
داش��ت و نمي توانيم طرح هاي بزرگ را نهايي كنيم. 
معتقدم FATF موضوعي مربوط به داخل كشور است 
و مي توانيم آن را حل و فصل كنيم و روابط را با بانك ها 
تغيير دهيم. در جنگ اقتصادي پيروز شديم و مساله 
تحريم باقي مانده است كه اين دست خودمان است. 
البته يك بخشي هم دس��ت ديگران است ولي اصل 
خودمان هستيم همين هفته مي توانيم تصميم بگيريم 

و تمام كنيم. مي تواند ماه ها هم ادامه پيدا كند.
رييس جمهور با ابراز تاس��ف از مشكالت ايجاد شده 
براي مردم بدليل كمبود و قطعي هاي برق در روزهاي 
اخير، گفت: همواره در جامعه بين واقعيت هايي كه 
روزانه مي بينيم با آنچه مطلوب اس��ت، فاصله وجود 
دارد و بايد تالش كني��م درصورت امكان اين فاصله 

را برداريم يا كم كنيم.
روحاني روز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با اشاره به 
مشكالت ايجاد شده در روزهاي اخير در زمينه تامين 
و توزيع برق كشور، افزود: مهم اين است كه علت هاي 
اصلي فاصله موجود بين واقعي��ت و مطلوب را مورد 
بررسي دقيق قرار دهيم و براي رفع آن مشكل تالش 
كنيم. پيش بيني ها گاهي دقيق نيست و ممكن است 
با حوادث طبيعي و غير طبيعي از جمله سيل و زلزله، 
خشكسالي و تحريم و جنگ اقتصادي مشكالتي براي 
مردم ايجاد ش��ود، درمورد كمبود برق در كشور بايد 
ريشه مشكالت را بشناسيم.رييس جمهور با تاكيد بر 

اينكه براي دستيابي به نتيجه مطلوب و موفقيت در 
حوزه هاي مختلف بايد س��رمايه گذاري الزم صورت 
گيرد، گفت: بدون س��رمايه و با دست خالي نمي توان 
كاري انجام داد و امروز بايد ب��راي مردم توضيح داده 
شود كه مشكل چيست و چرا نمي توانيم به اندازه كافي 

سرمايه وارد بازار كشور كنيم.
روحاني با بيان اينكه امروز 200، 300 ميليارد دالر 
طرح آماده بزرگ در كش��ور براي س��رمايه گذاري 
درحوزه هاي مختلف زير س��اختي و توس��عه اي از 
جمله آب داريم كه مطالعات آن صورت گرفته و حتي 
جانمايي آن هم انجام شده است، گفت: بدليل نبود 
سرمايه و سرمايه گذار اجراي اين طرح ها با مشكالتي 

مواجه است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه اميدواريم از 12 مرداد 
به بعد هماهنگي كاملي بين سه قوه كشور ايجاد شود و 

با هماهنگي هاي الزم، وضع بهتر شود، گفت: متاسفانه 
دولت مانند مرغي است كه در عروسي و عزا سربريده 
مي ش��ود.رييس جمهور با بيان اينكه نبايد مس��ائل 
اساسي كشور را فراموش كرده و به فرعيات بچسبيم، 
اظهار كرد: ب��رق در دولت يازدهم و دوازدهم به اندازه 
معمول دولت هاي پيش��ين اضافه ش��ده است. لذا از 
نمايندگان مجلس و مسووالن قوه قضاييه خواهش 
مي كنم كه از بيان حرف هاي غيردقيق در اين زمينه 

خودداري كنيم.
روحاني با اشاره به تاثير خشكسالي، افزايش گرماي 
هوا و افزايش توليد بخش صنعتي در ايجاد مشكالت 
برقي، اظهار داشت: وقتي مصرف بخش صنعتي نسبت 
به سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است معنايش 
اين است كه صنعت كشور توسعه پيدا كرده است و به 
خاطر توسعه در اين عرصه ها بود كه توانستيم در جنگ 

اقتصادي پيروز شويم و امروز هم براي رفع مشكالت 
موجود در برق كشور تصميماتي اتخاذ كرديم كه برخي 
مراكز بزرگ صنعتي براي 2، 3 هفته تعطيل ش��ده يا 
ساعات كاري خود را كاهش دهند.رييس جمهور با ارايه 
آماري از صادرات و واردات غيرنفتي كشور در 8 سال 
گذشته و مقايسه آن نسبت به 8 سال دولت قبل گفت: 
ميزان واردات در 8 سال قبل از اين دولت 421 ميليارد 
دالر بود و در اين دول��ت به 367 ميليارد دالر كاهش 
يافت و در مقابل ص��ادرات غيرنفتي نيز در آن دولت 
218 ميليارد دالر بود كه در دولت يازدهم و دوازدهم به 
346 ميليارد دالر رسيده و فقط در سال 99 بيش از 11 
ميليارد دالر در پتروشيمي سرمايه گذاري انجام داديم.

روحاني گفت: به واسطه اقدامات بزرگ انجام شده در 
حوزه صنعت، انرژي، صادرات گاز و برق و فرآورده هاي 
نفتي و پتروشيمي، توانستيم در مقابل جنگ اقتصادي 
مقاومت كنيم. لذا اگر مش��كلي پيش مي آيد بايد به 
گونه اي سخن بگوييم كه منجر به حل مشكالت شود 
و به نوعي جلوه داده نشود كه كشور به نقطه الينحل 
رسيده است.رييس جمهور با بيان اينكه شب گذشته 
وضع برق نسبت به 2، 3 شب قبل از آن بهتر بوده است، 
گفت: اگر نياز به خاموشي بود، حتماً بايد ساعات و محل 
آن از قبل به مردم اعالم شود و تالش دولت اين است 
كه با تصميماتي كه اتخاذ كرده برق منازل قطع نشود. 
روحاني در ادامه مردم را به صرفه جويي در مصرف برق 
توصيه كرد و گفت: اينگونه مشكالت براي مردم رنج آور 
است اما بدانند كه در اين نوع موارد دولت بيش از مردم 
رنج مي برد. در عين حال نبايد به  گونه اي سخن گفته 
شود كه هيچ اقدامي در حوزه برق و نيروگاه انجام نشده 
است در حالي كه حدود 20 هزار مگاوات برق در اين 
دولت به ظرفيت كشور اضافه شده است. از صدا و سيما 
مي خواهم در اين مساله با وزارت نيرو در حوزه تبليغات 

و توضيح مسائل همراهي و همكاري داشته باشد.



گروه بازار سرمايه|
چند وقتي مي ش��ود كه بازار سرمايه روند صعودي 
به خود گرفته اس��ت و روز سه شنبه را مي توان يك 
روز طاليي در معامالت سال جاري دانست اما؛ طي 
روز مذكور شركت توانير با مصوبه اي جديد انگيزه 
خريدوفروش را از بورس ب��ازان گرفت و در آخرين 
روزكاري هفته تنها شاهد رشد 0.07 درصد شاخص 

كل بازار بوديم.
فوالد و سيمان تأثير بسزايي در تاالر شيشه اي دارند 
و مح��دود كردن توليد و فعالي��ت اين بخش لطمه 
زيادي به نرخ محصوالت و رنج قيمتي اين دو گروه 
در بورس دارد. در حال حاضر و با توجه به بازارهاي 
جهاني اس��تقبال قابل توجهي از سيمان و فوالد در 
بازار س��رمايه مي ش��ود و حتي ميزان عرضه اوليه 
شركت هاي س��يماني به باالترين حد خود رسيده 
است. در وهله نخست اين موضوع محدوديت برق 
مي تواند قيمت محصوالت فوالدي و سيماني را در 
بازار آزاد و بورس ناهماهنگ كند و اين ناهماهنگي 
ميزان سودآوري شركت ها و سهامداران اين دو گروه 

را به خطر بيندازد.
صنعت فوالد جزو چند صنعتي است كه مصرف برق 
باالي��ي دارد. در صنعت فوالد، به ازاي هر تن توليد 
فقط در بخش ذوب، هزار كيلو س��اعت مصرف برق 
دارد؛ به عبارتي در كل زنجيره فوالد حدود ۱۵00 
گيگا س��اعت برق مصرف مي كند. در كوتاه مدت، 
هي��چ راهي ب��راي كاهش مصرف ب��رق در صنعت 
فوالد وجود ندارد. تنه��ا راه كاهش مصرف برق در 
صنعت فوالد، تغيير كوره ه��اي ذوب به كوره بلند 
است كه اين اقدام هم بسيار هزينه بر و زمان بر است 
و هم نيازمند زغال س��نگ اس��ت و درزمينه تأمين 
زغال سنگ كك شو هم مش��كالتي وجود دارد كه 
اصاًل راهكار مناس��بي براي صنعت فوالد نيس��ت. 
ادغام واحدهاي توليدي كوچك تر به منظور كاهش 
هزينه هاي انرژي نيز پروسه اي چندين ساله است 
كه حتي در صورت اجرا، درنهايت موجب كاهش ۱0 
درصدي مصرف انرژي برق خواهد شد. كل ساختار 
صنعت فوالد )و بعضي از صنايع ديگر در كشور ما( بر 
پايه انرژي برق و گاز ايجادشده اينكه حاال از صنايع 
انتظار صرفه جويي در مصرف برق داش��ته باشيم، 
بي مفهوم اس��ت. فعاليت ي��ك مجموعه فوالدي با 
۱0 درصد ظرفيت برق، يعني اختالل جدي درروند 
توليد و كاهش ش��ديد حجم توليد در شركت هاي 

ب��زرگ به ۳0 درصد ظرفيت واقع��ي و توقف كامل 
خطوط توليد در واحده��اي كوچك تر! راه اندازي 
يك كوره فوالدي نيازمند قدرت برق اس��ت و ۱0 
درص��د ظرفيت برق فقط جوابگوي سيس��تم هاي 
خنك كنن��ده و برخي تجهيزات اس��ت . در چنين 
ش��رايطي، يا بايد كاًل كوره ها را خاموش كرد يا در 
ش��ركت هاي بزرگي كه چندين كوره دارند )مثاًل 
فوالد مبارك��ه اصفهان ۸ كوره ۲00 تني در اختيار 
دارد(، ح��دود ۲ ت��ا ۳ كوره فعال باش��ند! با چنين 
وضعيتي قطعًا سودآوري ش��ركت ها افت مي كند 
و چه بسا برخي شركت ها وارد فاز زيان شوند! يكي 
از فعالين حوزه ف��والد در خصوص معضل بي برقي 
براي »تعادل« نوشت: ما هم قبول داريم كه درزمينه 
تأمين برق دچار معضل ش��ده ايم و بايد با همكاري 
هم، اين مشكل را كمرنگ تر كنيم. به همين دليل 
هم انجمن فوالد ايران پيشنهاد دارد به جاي كاهش 
ظرفيت برق ش��ركت ها به نحوي كه توليد را مختل 
كند، برنامه حجم برقي كه در صنعت فوالد مي تواند 
مورداس��تفاده قرار بگيرد، در اختيار انجمن فوالد 
ايران قرار بگيرد تا انجمن، ب��ا برنامه ريزي عادالنه 
ش��رايطي فراهم كند كه كارخانج��ات فوالدي بر 
اس��اس س��هميه برقي كه مجاز به اس��تفاده از آن 
هس��تند، به صورت نوبتي كار كنند. يعني هر واحد 
توليدي، مثاًل يك هفت��ه با تمام ظرفيت كار كند و 

بعد مقطعي، كاًل توليد را تعطيل كند و به بازسازي 
و تعمي��رات دوره اي بپردازد. در اين صورت، امكان 
فعال كردن كوره ها هم در بعضي روزها وجود دارد و 

مشكالت، اندكي كاهش خواهد يافت.

     نقش قطع فوالدي ها روي تابلو
مهدي بيات منش، تحليلگر بازار سرمايه در گفت وگو 
با مهر با اشاره به ابالغيه روز سه شنبه شركت توانير 
مبني بر قطع برق كارخانجات فوالد و سيمان گفت: 
انتش��ار چنين اخباري به صورت ناگهاني و دفعتي، 
شوك جديدي را به بازار سرمايه وارد مي كند؛ يعني 
عالوه بر اينكه به صنعت آس��يب مي رساند، به روند 
عملكرد و س��ودآوري صنايع مجاور و آن دس��ته از 
صنايعي كه در بورس حضور فعال دارند، آسيب وارد 
مي كند و طبيعي است كه بازار سرمايه نيز نسبت به 
آنها واكنش نشان مي دهد. وي با تأكيد بر ضرورت 
توجه هر چه بيش��تر مس��ووالن و تصميم سازان به 
نحوه نگارش ابالغيه ها و دستورالعمل هاي اثرگذار بر 
بازار سرمايه افزود: بازار سرمايه نسبت به خبرهايي 
كه بر صنايع بورسي اثرگذار هستند، به طور طبيعي 
واكنش نش��ان مي دهد؛ بنابراين با توجه به شرايط 
فعلي بازار س��هام، بايد تدابيري انديشيده شود كه 
تصميمات، تا حد امكان با واحدهاي توليدي بورسي 
كه ازجمله بازيگران جدي بورس هستند، هماهنگ 

شده تا در بازار س��رمايه، كمترين تأثير منفي را بر 
جاي بگذارد.  بيات منش بابيان اينكه در حال حاضر، 
دستورالعملي در بازار سرمايه وجود ندارد كه براي 
تصميم گيران محدوديت ايجاد كند، تصريح كرد: 
بايد دستورالعملي در بازار سرمايه اجرايي شود كه 
محدوديت هايي را براي افراد تصميم گير در كشور 
ايجاد نمايد تا تصميمات آنها، بر روي بازار سرمايه 

تأثير منفي نگذارد.
وي درباره تدابيري كه مي توانست به جاي قطع برق 
صنايع مادر كشور، در دستور كار قرار بگيرد، گفت: 
ابتدا بايد ديد كه ميانگي��ن مصرف برق فوالدي ها 
طي مدت قبل از قطعي برق چقدر بوده و آيا افزايش 
مص��رف آنها صحت دارد يا خي��ر؛ ضمن اينكه بايد 
ميزان مصارف را مديريت كرد نه اينكه با اتخاذ راه 
ساده، يعني قطع برق، هم توليد و هم بازار سرمايه 
را دچار شوك كرد. انتظار مي رود جلسه اي مشترك 
بين توليدي ها، مقامات سازمان بورس و مسووالن 
وزارت نيرو برگزار ش��ود تا بتوان با همراهي تمامي 
بخش ها و با كمترين آسيب به صنايع و بازار سرمايه، 

مديريت مصرف برق را به انجام رساند.
اي��ن تحليلگ��ر ب��ازار س��رمايه بابي��ان اينكه طي 
هشت ماهه گذش��ته، بازار سرمايه حساسيت خود 
نسبت به اخبار را تا حدود زيادي ازدست داده است، 
گفت: اكنون بازار در حال ريكاوري اس��ت؛ اگرچه 
ممكن اس��ت حساس��يت كمتري به اخبار داشته 
باشد، ولي بايد مديريت الزم صورت گيرد تا آسيبي 
به روند رو به رش��د بازار سرمايه وارد نشود؛ چراكه 
تأمين مالي بخش مولد اقتصاد بايد از طريق بورس 

صورت گيرد.
بي��ات منش گفت: با توجه به رون��د مثبت و خيلي 
خ��وب فوالدي ها چ��ه در بحث افزاي��ش تقاضاي 
جهاني براي خريد فوالد در هشت ماهه اخير و چه 
در حل تنش هاي ناش��ي از قيمت گذاري در بورس 
كاال از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به نظر 
مي رسد كه چشم انداز س��هام فوالد بسيار مناسب 
اس��ت و جزو صنايع اول و دوم بازار س��رمايه است؛ 
بنابراين باي��د مراقبت هاي الزم از آن صورت گيرد. 
هم اكنون چشم انداز جهاني نس��بت به بازار فوالد 
مثبت اس��ت و هنوز هم، قيمت هاي��ي كه در ايران 
معامله مي ش��ود، بس��يار عقب تر از قيمت جهاني 
اس��ت، پس تصميم س��ازان بايد با توليدكنندگان 

تعامل بيشتري داشته باشند.
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تعيين تكليف انتخابات
بازار سرمايه را رونق داد

محمدرضا دهقان��ي، قائم مقام كانون كارگزاران 
ب��ورس و اوراق به��ادار، نرخ دالر و ن��رخ تورم را 
دو متغير مهم و موثر بر ش��اخص بورس دانست 
و گفت: ش��ركت هاي ص��ادرات مح��ور بورس 
مستقيمًا تحت تأثير نرخ دالر هستند و به محض 
افزايش ن��رخ دالر فروش ش��ان افزايش مي يابد 

و شركت هاي ريالي هم متأثر از تورم هستند.
وي بابيان اينكه رش��د س��ودآوري ش��ركت ها 
بيش��تر از نرخ تورم و نرخ ارز اس��ت اف��زود: اگر 
نرخ ارز صد درصد رش��د كند ازنظر مالي ارزش 
ش��ركت ها مي تواند بيش��تر از صد درصد رشد 
كن��د، به عبارت ديگر با افزايش ن��رخ ارز فروش 
شركت هاي بورس دو برابر مي شود اما سودشان 

ممكن است از دو برابر بيشتر شود.
قائم مقام كان��ون كارگزاران بورس و اوراق بهادار 
ت��ورم را تابعي از كس��ري بودجه دولت و رش��د 
نقدينگي دانس��ت و افزود: دورنماي ما از كسري 
بودجه دولت خيلي خوش بينانه نيس��ت و رو به 
رشد اس��ت و با توجه به رش��د نقدينگي و رشد 
بهره بعيد مي دانيم كه امس��ال رش��د نقدينگي 

تعديل شود.
دهقاني بابيان اينكه قيمت سهام صرفًا يك متغير 
اسمي است گفت: اگر رشد بورس ايران باالست 
صرفًا يك متغير اسمي است و اگر ارزش دالري 
آن را در نظر بگيريم متوجه خواهيم شد كه خيلي 

بازده معقولي نداشته است.
بهنام صمدي نيز اظهار داش��ت: تعيين تكليف 
انتخابات ابهامات را از كل بازارها برداشت و كمك 
كرد كه كم كم به سمت رونق حركت كنند و البته 
اين رونق گرفتن هم فقط مختص بازار س��رمايه 
نبود. وي با اش��اره به افزاي��ش ارزش معامالت و 
ورود پ��ول حقيقي به بازار به صورت محس��وس 
طي دو هفته اخير افزود: اين نش��ان مي دهد كه 
دوره رونق شروع شده و به سمت صعود شاخص ها 

حركت مي كنيم.
اين كارشناس بازار سرمايه بابيان اينكه هميشه 
ي��ك رابطه مس��تقيم بين نفت و ش��اخص بازار 
سرمايه وجود داشته گفت: اگرچه اين رابطه در 
اواخر س��ال ۹۸ و اوايل ۹۹ معكوس شد اما آالن 
كه نفت به محدوده 77 دالر رسيده اثر مستقيمي 
بر بازار س��رمايه گذاشته اس��ت. طبق آمارهاي 
رس��مي، دولت ۴00 هزار ميليارد تومان كسري 
بودجه دارد كه البته اين طبق آمار رسمي است 
و كارشناس��ان تا ۵00 هزار ميليارد را هم برآورد 
مي كنند و اين كس��ري باعث تش��ديد انتظارات 
تورمي مي شود و روي بازار سرمايه و دالر اثرگذار 

خواهد بود.

تصويب اساسنامه شركت هاي 
مشاور سرمايه گذاري نوع دوم

فاطمه رضايي كارشناس مسوول اداره نهادهاي مالي 
خدمات دهن��ده ضمن اعالم تصويب دس��تورالعمل 
تاسيس و فعاليت شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
نوع دوم در هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
گفت: دستورالعمل شركت هاي مشاور سرمايه گذاري 
نوع دوم در راستاي س��اماندهي فعاالن حوزه مشاوره 
س��رمايه گذاري در فضاي مجازي طراحي ش��ده و در 
دستور كار مديريت نظارت بر نهادهاي مالي قرار گرفت. 
اين دستورالعمل پس از تدوين، در كميته تدوين مقررات 
سازمان بورس و اوراق بهادار موردبررسي قرار گرفت و 
درنهايت در تاريخ ۱۴ تيرم��اه ۱۴00 در هيات مديره 
سازمان بورس، طرح و دستورالعمل و اساسنامه نمونه 
آن مورد تاييد و تصويب اعضاي هيات مديره س��ازمان 
بورس قرار گرفت. به گفته وي در كليات اين دستورالعمل 
تصريح شده است كه شركت مش��اور سرمايه گذاري 
نوع دوم در قالب شركت س��هامي خاص و از مصاديق 
شركت هاي مش��اور س��رمايه گذاري موضوع بند ۱۶ 
ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران 
است. در اين دستورالعمل شرايط موسسان و اشخاص 
حقيقي و حقوقي براي حضور به عنوان موسس در اين 
نوع از شركت هاي مشاور سرمايه گذاري، نوع خدمات 
قابل ارايه توسط شركت هاي مشاور سرمايه گذاري نوع 
دوم، الزام��ات ارايه خدمات آنها و موضوعات مربوط به 
حوزه نظارت و بازرسي سازمان بورس تدوين و ذكرشده 
است. شركت هاي مشاور س��رمايه گذاري نوع دوم در 
قالب شركت سهامي خاص نزد اداره ثبت شركت ها ثبت 
مي شوند و موضوع فعاليت آنها نيز شامل ۳ حوزه توصيه 
به خريدوفروش، ارايه تحليل و ارايه خدمات آموزشي 
را در برمي گيرد.ش��ركت هاي مش��اور سرمايه گذاري 
مي توانند توصيه به خريد، فروش و نگهداري اوراق بهادار 
و همچنين تحليل روند عرضه و قيمت اوراق بهادار را با 
انعقاد قرارداد با مشتري انجام داده و عالوه بر آن به ارايه 
خدمات آموزشي به بازار سرمايه بپردازند. رضايي يادآور 
شد: براي اشخاص حقيقي و حقوقي امكان حضور در 
تركيب موسسين شركت وجود دارد، اما بر اساس مفاد 
دستورالعمل ش��رايط خاصي براي موسسين لحاظ 
شده است كه پس از ابالغ دستورالعمل، جزييات آن به 
اطالع فعاالن بازار سرمايه خواهد رسيد. اين كارشناس 
اداره نهادهاي مالي در خصوص اساس��نامه اين نوع از 
شركت ها نيز گفت: اساسنامه اين شركت ها نيز به تبع 
مفاد دس��تورالعمل مورد تصويب قرارگرفته و هر دو 
به بازار ابالغ خواهد ش��د. وي گفت: مبناي راه اندازي 
شركت هاي مش��اور س��رمايه  گذاري نوع دوم براين 
اساس است كه سازمان بورس بتواند فعاالن و اشخاصي 
كه در فضاي مجازي در حال ارايه خدمات مش��اوره 
سرمايه گذاري به بازار سرمايه هستند را ذيل مقررات 

خاصي قرار داده و آنها را ساماندهي و نظارت كند. 

»تعادل« وضعيت بازار سهام را پس ابالغيه جديد توانير بررسي مي كند

شوكجديدبرايتاالرشيشهاي

معاون وزير صم��ت و رييس هيات عام��ل ايميدرو در 
نشس��ت تخصصی با مديرعامل و مس��ئوالن شرکت 
فوالد خوزس��تان، ت��الش اين مجموعه را در ش��رايط 
س��خت تحريم ها و کرونا در احيای چرخه اقتصادی و 
توليد کشور، قابل تحسين دانست. به گزارش خبرنگار 
روابط عمومی، نشس��ت تخصصی وجي��ه اهلل جعفری 
معاون وزير صمت و رييس هيات عامل سازمان ايميدرو، 
۱0 تيرم��اه ۱۴00 با حضور نوراهلل حس��ن زاده معاون 
اقتصادی استاندار خوزستان، اميرحسين نظری رييس 
سازمان صمت خوزستان، امين ابراهيمی مديرعامل، 
رضا طاهری رييس هيات مديره و جمعی از مس��ئوالن 
ارشد ش��رکت فوالد خوزس��تان در س��الن کنفرانس 
مهمانسرای نور دويست دستگاه برگزار شد. معاون وزير 
صمت و رييس هيات عامل سازمان ايميدرو در ابتدای 
اين نشس��ت ضمن تبريک به مناس��بت روز صنعت و 
معدن، اظهار داش��ت: نقش فوالد خوزستان از ابتدای 
تاسيس با توليد شمش فوالدی برای زنجيره های پايين 
دس��تی و همچنين تامين ارز کشور در بخش صادرات 
اثرگ��ذار بوده اس��ت. وی افزود: پويايی ش��رکت فوالد 
خوزستان هم در اشتغال جوانان و هم بر توسعه منطقه 
تاثيرگذار است. به طور قطع تکميل زنجيره ارزش فوالد 
خوزس��تان به عنوان يک ش��رکت پايه در کشور مورد 
توجه زنجيره توليد فوالد می باشد. سازمان ايميدرو نيز 
تالش می کند که از توس��عه فوالد خوزستان در جهتی 
که بتواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند، حمايت 
 نمايد.  جعفری در رابطه با ايفای نقش مسئوليت های 
اجتماعی شرکت فوالد خوزس��تان در سال های اخير 
اظهار داش��ت: اين مجموعه در زمان بروز مشکالت در 
استان همچون سيل و کرونا، حمايت همه جانبه  خود 
را به صورت مستمر انجام داده است. رييس هيات عامل 
سازمان ايميدرو گفت: امروزه با وجود تحريم ها و کرونا، 
فعاليت زنجيره معدن و فوالد کشور پابرجاست و شاهد 
رشد توليد هستيم. وی گفت: در سال گذشته به ميزان 
۴۵/۳ ميليارد دالر طرح افتتاح شده است. در سال جاری 
نيز پيش بينی می ش��ود به ارزش ۲ ميليارد دالر طرح 
افتتاح گردد. اين امر نشان دهنده پويايی صنعت فوالد و 
معدن است. در سال گذشته با صادرات در حوزه  مس و 
فوالد بسياری از مشکالت در زمينه ارزی برطرف شد. جا 
دارد از نقش موثر مجموعه فوالد خوزستان در صادرات و 

ارزآوری تقدير و تشکر نمايم.
 جعفری افزود: ظرفيت ايجاد شده در توليد کنسانتره 
بيش از توليد سنگ آهن اس��ت. امروزه زنجيره ارزش 
به هم نزديک شده اما ظرفيت ها در حال پيشی گرفتن 
از ميزان تولي��د مواد اوليه زنجيره قبلی هس��تند. اين 
مشکلی اس��ت که به عنوان اولين نکته از سوی شرکت 
فوالد خوزس��تان مطرح ش��ده اس��ت.  مع��اون وزير 

 صمت ادام��ه داد: دومين نکته کمبود و افزايش قيمت 
حامل های انرژی می باشد. اين امر به طور قطع بر ميزان 
توليد اثرگذار خواهد بود. پرداختن به چنين مش��کلی 
نيازمند رسيدگی در سال های پيشين بوده است. اگر از 
هم اکنون چاره انديشی کنيم، در سه سال آينده مشکالت 
کمتری خواهيم داشت. يکی از راه حل  ها احداث نيروگاه 
توليد برق می باش��د که در حال مذاکره و هماهنگی با 
وزارت نيرو هستيم. در تالش هستيم که ۱0 هزار مگاوات 
برق برای تشويق ميان شرکت های توليدی بزرگ تقسيم 
نماييم. البته در اين بازه زمانی از مديريت انرژی نبايد غافل 
شويم. وی افزود: ظرفيت ذخاير معادن با فاصله زمانی ۱۲ 
ساله به انتها خواهد رسيد. ليکن تامين مواد اوليه چند راه 
حل دارد، نخست آن  که نياز به اکتشاف ذخاير جديد در 
حوزه سطحی و عمقی است. راه ديگر تامين مواد اوليه، 
بستن قرارداد با سازمان زمين شناسی با محوريت ايميدرو 
و مش��ارکت ش��رکت های بزرگ فوالدی در طرح های 
اکتشافی جديد است. روش ديگر تامين مواد اوليه از خارج 
کشور می باش��د که نياز است با گروه اقتصادی ايميدرو 
جلس��اتی برگزار و طرح تامين مواد از کشورهای ديگر 
بررسی شود.  رييس هيات عامل ايميدرو تاکيد داشت: در 
وزارتخانه صمت، شورايی وجود دارد که نظارت بر عملکرد 
معادن را عهده دار است، يکی ديگر از راه های تامين مواد 
اوليه استفاده از مفاد قانونی زير نظر شورای يادشده است.

وی با اشاره به نياز مبرم واکسيناسيون کارکنان صنعت 
فوالد خاطر نشان کرد: با برگزاری جلسات با وزير صمت، 
اجرايی شدن طرح واکسيناسيون کارکنان بخش صنعت 
قابل پيگيری می باشد. در ادامه نوراهلل حسن  زاده معاون 
اقتصادی اس��تاندار خوزستان در نشس��ت معاون وزير 
صمت با مديران ارشد شرکت فوالد خوزستان گفت: از 
هر کمکی برای پيشبرد چرخه اقتصادی استان فروگذار 
نخواهيم كرد. وی افزود: نياز است از تمام ظرفيت های 
توليدی کارخانه ها همچون فوالد خوزس��تان استفاده 

شود؛ توسعه شرکت فوالد خوزستان يقينا اشتغال جوانان 
و پيشرفت اقتصاد اس��تان را به همراه دارد. حسن زاده 
تاکيد داشت: با توجه به فعاليت شرکت فوالد خوزستان، 
الزم است ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای برنامه ريزی 
و توسعه استان خوزس��تان طی مکاتبه  با سازمان راه و 
شهرسازی خوزستان، تملک زمين  های مورد نياز شرکت 
فوالد خوزستان را برای توسعه اقتصادی هر چه بيشتر 
اس��تان در اختيار اين شرکت قرار دهد. امين ابراهيمی 
مديرعامل شرکت فوالد خوزستان در اين نشست اظهار 
داشت: فوالد خوزستان به ۲۸ کش��ور در ۴ قاره جهان 
صادرات محصول دارد. اولويت های س��رمايه گذاری و 
تمرکز استراتژيک اين شرکت، تامين پايدار کنسانتره 
و سنگ آهن، تکميل زنجيره ارزش، تامين پايدار انرژی 
و بازاريابی استراتژيک اس��ت. وی افزود: شرکت فوالد 
خوزس��تان ميزان توليد خود را از ۳ ميليون و ۴۳۹ هزار 
تن در س��ال ۱۳۹۴ به ۳ ميليون و 7۸۳ هزار تن در سال 
۱۳۹۹ رسانده است. مديرعامل فوالد خوزستان در پايان 
خاطر نشان کرد: مهم  ترين برنامه  های عملياتی در سال 
جاری توليد ۳ ميليون و ۸00 هزار تن شمش فوالدی، 
به ظرفيت رساندن کارخانه احيا مستقيم، تکميل پروژه 
فوالد سازی ش��ادگان و همچنين تملک شرکت فوالد 
اکسين در راستای تکميل زنجيره ارزش است. قائم مقام 
مديرعامل فوالد خوزستان در امور بهداشت و سالمت 
کارکنان در پايان اين نشست تخصصی اظهار داشت: با 
وجود کاهش ساعت کاری در تمامی سازمان  ها در ايام 
کرونا، توليد در فوالد خوزستان حتی يک ساعت کاهش 
نيافته است. عليرضا مخبر دزفولی افزود: همانگونه که 
برای پاکبانان تالشگر واکسيناسيون برنامه ريزی و در 
نظر گرفته شده اس��ت،  برای سالمت کارکنان شرکت 
فوالد خوزستان و ساير کارکنان اين صنعت در کشور نيز 
که نقش بسزايی در چرخه اقتصادی ايفا می کنند، طرح 

واکسيناسيون در نظر گرفته شود.

مديرعام��ل ش��رکت ف��والد خوزس��تان در پيامی 
فرارس��يدن دهم تيرماه روز ملی صنعت و معدن را 

تبريک گفت.
بسم اهلل الرحمن الرحيم

پويايی کش��ور مرهون مديري��ت، خالقيت، تالش و 
پشتکار بزرگ مردان و زنانی است که با  کارآفرينی و 
توليد، تعالی و پيشرفت را سرلوحه  خويش قرار داده  
اند؛ فوالد مردان خوزس��تان هم��گام با صنعت گران 
کشور با تالش شبانه روزی توانسته اند در دوران سخت 
تحريم ها و بيماری کرونا، با توليد پايدار پله های ترقی 
را يکی پس از ديگری بپيمايند و  برگ زرينی ديگر بر 

افتخارات پايتخت جنگ تحميلی بيفزايند. 
 اينجانب ده��م تيرماه روز ملی صنعت و معدن را به 
فعاالن اين عرصه، ب��ه ويژه کارکنان مجموعه فوالد 
خوزس��تان که با ت��الش خود نقش مهم و اساس��ی 
در توس��عه اين صنعت حياتی کشور دارند، تبريک 
عرض نموده و اميدوارم در سال ۱۴00 همکاران اين 
مجموعه نقش تعيين کنن��ده ای در رونق اقتصاد و 

اشتغال در کشور ايفا نمايد.
و من اهلل التوفيق
امين ابراهيمی 

مديرعامل فوالد خوزستان

به مناس��بت ۱0 تيرماه روز صنعت و معدن، آيين 
کلنگ زنی احداث دو شرکت فوالدی در شهرستان 
رامهرمز ب��ا حضور وجيه اهلل جعف��ری معاون وزير 
صمت و رييس هيات عامل سازمان ايميدرو، قاسم 
سليمانی دشتکی اس��تاندار خوزس��تان، ابراهيم 
متينيان نماينده رامهرمز و رامشير در مجلس شورای 
اس��المی، رضا طاهری رييس هيات مديره شرکت 
فوالد خوزستان و جمعی از مس��ئوالن استانی در 
شهرک صنعتی مربچه شهرستان رامهرمز برگزار 
ش��د. به گزارش خبرنگار روابط عمومی، وجيه اهلل 
جعفری معاون وزير صم��ت و رييس هيات عامل 
ايميدرو در اين  مراسم اظهار داشت: سازمان توسعه 
و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران امروز به دنبال 

 پويايی بخش صنعت و معدن با هدف توسعه پايدار و 
اشتغال زايی است. وی گفت: تامين منابع اجرای اين 
دو طرح فوالدی در شهرستان رامهرمز طی مذاکره با 
شرکت های توسعه گرا در حال انجام است؛ همچنين 
با چند بانک جهت تامين نقدينگی موافقت هايی 

صورت گرفته اس��ت. جعفری ادامه داد: در مجموع 
تاکنون ۲70 هزار ميليارد ري��ال برای احداث اين 
شرکت  ها تامين مالی صورت گرفته و برنامه داريم که 
اين رقم را به ۵00 هزار ميليارد ريال افزايش دهيم.

ريي��س هيات عامل س��ازمان ايميدرو با اش��اره 
به ط��رح ف��والد پاس��ارگاد صبا در شهرس��تان 
رامهرم��ز، اظه��ار داش��ت: اين ش��رکت پس از 
راه ان��دازی، در تولي��د نورد ورق گ��رم فوالدی 
يک ميليون تن فع��ال خواهد ب��ود. معاون وزير 
صم��ت همچنين با اش��اره به طرح پ��روژه دوم به 
نام شرکت کوش��ا فوالد فاخر اکس��ين گفت: اين 
 ش��رکت در توليد فرو سيليکو منگنز ۱0 هزار تن و 

فرو منگنز ۱۵ هزار تن فعاليت خواهد داشت.

امين ابراهيمی مديرعامل ش��رکت فوالد خوزستان 
ضم��ن اعالم خب��ر انتخ��اب مجدد ش��رکت فوالد 
خوزس��تان در هي��ات مدي��ره ب��ورس کاال، گفت: 
اميدواريم  ش��رکت بورس کاال در س��ال ۱۴00 که 
به نام توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها نامگذاری 
شده است، بتواند در رونق  توليد داخل، بهينه سازی، 

کشف قيمت و شفافيت در معامالت کاال نقش  موثری 
ايفا نمايد. در بورس کاال ب��ه دنبال حمايت از توليد 

داخل هستيم.
گفتنی است، در پايان مجمع عمومی شرکت بورس 
کاال، با نظر هيات مديره اين ش��رکت افزايش ۱00 
درصدی سرمايه شرکت بورس کاال به تصويب رسيد.

  نشست امين ابراهيمی مديرعامل، رضا طاهری 
رييس هيات مديره ش��رکت فوالد خوزستان و 
جمعی از مسئوالن اين شرکت با سرمايه گذاران 
حوزه  ف��والد و ب��رق شهرس��تان رامهرمز، ۱0 
تيرماه ۱۴00 در س��الن کنفرانس مهمانس��رای 
نور دويس��ت دس��تگاه برگزار ش��د. به گزارش 
خبرنگار روابط عمومی، در اين نشس��ت ابراهيم 
متينيان نماين��ده مردم رامهرمز و رامش��ير در 

مجلس شورای اسالمی، نوراهلل حسن زاده معاون 
اقتصادی استاندار خوزستان و جمعی از سرمايه 
گذاران شهرستان رامهرمز در حوزه فوالد و برق 

حضور داشتند.
 گفتنی اس��ت، در اين جلس��ه درباره  توليد برق 
و ف��والد در راس��تای تکميل زنجي��ره ارزش در 
 پايين دس��ت صنعت فوالد در استان خوزستان 

گفت و گو و تبادل نظر شد.

تالش فوالد خوزستان در شرايط سخت تحريم ها و کرونا
 در احيای چرخه اقتصادی و توليد کشور قابل تحسين است

پيام مدير عامل فوالد خوزستان

آيين کلنگ زنی احداث دو شرکت فوالدی در شهرستان رامهرمز

امين ابراهيمی مديرعامل شرکت فوالد خوزستان:

در بورس کاال به دنبال تحقق شعار حمايت از توليد هستيم

نشست مسئوالن شرکت فوالد خوزستان با سرمايه گذاران حوزه فوالد و برق رامهرمز



گروه راه و شهرسازي|
با ورود پايتخت به پنجمين موج كرونا، مسائلي كه طي 
510 روز گذشته كم و بيش مطرح بودند، بار ديگر پيش 
روي مس��ووالن و ش��هروندان تهراني قرار گرفته است. 
مس��ائلي همچون لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
و پرهيز از تجعات بيش از 15 نفر در مكان هاي مسقف، 
تصميم گيري درباره اس��تفاده از خودروي ش��خصي يا 
اس��تفاده از حمل و نقل عمومي با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي، تعطيلي ادارات، تغيير ساعات شروع و پايان 
كار ادارات، .... و حتي تغيير مناسبات كاري در غسالخانه 
بهشت زهرا )س( .به گزارش »تعادل«، پيك پنجم كرونا 
در شرايطي آغاز شده است كه اين بار ويروس جهش يافته 
»دلتا« در حال جوالن در پايتخت است. نوعي از ويروس 
كوويد 19 كه وحشي تر و تهاجمي تر از انواع گذشته اين 
ويروس به شمار مي رود، به گونه اي كه به گفته مسووالن 
بهداش��تي هر فرد مبتال به اين كروناي دلتا تا 50 نفر را 
آلوده مي كند. اين همه در ش��رايطي است كه وضعيت 
واكسيناسيون در كشور عقب تر از برنامه هاي زمانبندي 
پيشين است و به همين دليل، برخي از هموطنان با سفر 
به كش��ورهاي دور و نزديك و از جمله سفر به ارمنستان 
تالش مي كنند واكسن كرونا را در كشورهاي ديگر دريافت 
كنند. در اين ميان، قطعي برق نيز مزيد بر علت شده و هر 
از گاه دستگاه تنفس بيماران كرونايي مستقر در منازل را 
از كار مي اندازد و بيماران را با شرايط بحراني حادي مواجه 
مي كند. به اين ترتيب، ميزان مرگ و مير ناشي از كرونا نيز 
در پايتخت رو به فزوني گذاشته به گونه اي كه بهشت زهرا 
آرايش بحراني به خود گرفته است. در اين حال، مديران 
ش��هري مي گويند، تصميم در مورد لغو طرح ترافيك با 
آنها نيست و شهروندان از تردد غير ضروري با حمل و نقل 
عمومي خودداري كنن��د. چه آنكه حمل و نقل عمومي 
با ورود كرونا دلتا، بيش از گذشته مستعد فراهم آوردن 

شرايط الزم براي انتقال ويروس كوويد 19 است.

     آرايش بحراني در بهشت زهرا )س( 
در اي��ن ح��ال، س��عيد خ��ال، مديرعامل س��ازمان 
بهش��ت زه��را )س( ب��ا اع��الم اينك��ه پي��ك مرگ 
كرونايي ش��هر تهران به ش��دت رو به افزايش اس��ت 
و در حالت ش��يب تن��د رو به ب��اال ق��رار دارد، گفت: 
س��ازمان بهش��ت زهرا )س( تهران براي پنجمين بار 
 در 17 ماه گذش��ته آرايش بحراني به خود گرفته و در 
آماده باش كامل قرار دارد و اين درحالي اس��ت كه در 
هفته هاي گذشته در شرايط خطي و بين اعداد 30 تا 35 
ثابت بوديم اما در روز هاي گذشته عدد متوفيان كرونايي 
تهران با افزايش چشمگير همراه بوده است.مديرعامل 
سازمان بهشت زهرا )س( تنها راه مقابله با كرونا را رعايت 
پروتكل ه��ا و فاصله اجتماعي عنوان و از ش��هروندان 
درخواست كرد به توصيه هاي مسووالن توجه كرده و با 
زدن ماسك و رعايت پروتكل ها از سالمت خود و ديگران 
محافظت كنند تا بتوانيم به ياري پروردگار از پيچ كرونا 

دلتا عبور كنيم. بر اساس آخرين رنگ بندي كرونا در 
كشور كه از روز، چهارشنبه 1۶ تيرماه به روز شده، 1۲0 
شهرستان در وضعيت قرمز كرونايي قرار گرفته است.

     جوالن دلتا كرونا در محيط هاي سربسته
يكي از راه هاي انتقال كرونا حضور در محيط هاي سربسته 
و عدم رعايت فاصله گذاري اجتماعي است كه حمل و نقل 
عمومي به ويژه در تهران با ازدحام جمعيت مي تواند يكي 
از محل هاي انتقال ويروس كرونا باشد. كمبود حمل و نقل 
عمومي در پايتخت سبب شده مسافران نتوانند فاصله 
اجتماعي را به درستي رعايت كنند و اين موضوع گاليه 
مندي آنها را به همراه داشته است. لغو طرح ترافيك براي 
استفاده كمتر از حمل و نقل عمومي يكي از راهكارهاي 
مقابله با كرونا بوده كه چندين بار در پيك هاي قبلي مورد 
توجه قرار گرفت. البته برخي شوراي شهري ها و مديران 
شهري آن را بي فايده اعالم كردند چرا كه به نظر آنها همه 
مسافران مترو و اتوبوس خودروي شخصي براي استفاده و 
ورود به طرح ندارند و از طرفي لغو طرح هم سبب شلوغي 
خيابان ها مي شود.مناف هاشمي، معاون حمل و نقل و 
ترافيك شهردار تهران درباره اين موضوع به فارس گفت: 
هر نوع تصميم گيري در مورد مس��ائل مربوط به طرح 
ترافيك و موضوعات حمل و نقلي در ش��وراي ترافيك 
تهران، ش��وراي عالي ترافيك و س��تاد مقابله با كروناي 
تهران بايد گرفته شود.وي افزود: در حال حاضر ما اقدام 
خاصي در دستور كار در شرايط پيك پنجم نداريم و اگر 
به ما ابالغي صورت گيرد، انجام مي دهيم. هاشمي تاكيد 
كرد: ببينيد به هر حال اگر سفرها انجام گيرد و مشاغل 
ه��م داير و فعال باش��ند مردم از حم��ل و نقل عمومي 
استفاده مي كنند. در خواست ما از تهراني ها اين است كه 
سفرهاي غير ضروري را كاهش دهند و از ترددهايي كه 

نياز چنداني به آن نيست بپرهيزند.

     ارتباط شلوغي مترو با شيوع بيشتر كرونا
عليرضا زالي فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران نيز 
در پيك هاي قبلي كرونا تاكيد كرده بود: پاشنه آشيل 
شيوع ويروس كرونا در پايتخت، ناوگان حمل و نقل 
عمومي است و با لغو طرح ترافيك از تجمع مردم در 
چنين سيس��تم هايي بايد جلوگيري كرد. شلوغي 
ناوگان حم��ل و نقل عمومي در تهران ميزان ابتال به 
اين ويروس را افزايش مي دهد و هشدارهاي الزم را 

در اين خصوص داده ايم.

     راهكاري براي مقابله با كرونا 
محمد عليخاني، رييس كميس��يون عمران و حمل 
و نقل شوراي ش��هر تهران در اين باره گفت: اينگونه 
تصميمات بر عهده س��تاد كرونا اس��ت اما اگر نظر 
كارشناس��ي ما باشد، قبال هم ش��ورا با كمك پليس 
راهور و ش��هرداري تهران كار كارشناسي را انجام و 
بس��ته ترافيكي را در ش��هر تهران ارايه داد.به گفته 
رييس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر 
تهران، در بس��ته ترافيكي مديريت ش��هري، طرح 
ترافيك از ساعت 8.30 آغاز مي شود و 1۶ نيز به پايان 
مي رسد و يك خروج رايگان براي شهروندان در نظر 
گرفته شده است كه اين موضوع به دليل كاهش فشار 
حمل و نقل عمومي است. وي اضافه كرد: معتقديم 
اگر طرح ترافيك به صورت كامل لغو شود مشكلي را 
از نظر شيوع كرونا حل نمي كند. از طرفي در روزهايي 
كه طرح ترافيك اجرا نمي شد، كل محدوده مركزي 
شهر تهران قفل مي ش��د و لغو طرح مشكالت را هم 
براي مردم و هم براي ساكنان محدوده طرح، بيشتر 
مي كند ضمن اينكه محدوده مركزي شهر ظرفيت 
ورود اين حجم از خودرو را ندارد و اجرا نشدن طرح 

ترددهاي غير ضروري را افزايش مي دهد.

     تصميم گيري دوباره براي طرح ترافيك
كوويد 19 در حال جوالن اس��ت و ته��ران دوباره قرمز 
شده، مس��افران در تابستان داغ كرونايي مترو و اتوبوس 
امكان رعايت فاصله اجتماعي را به دليل كمبود حمل و 
نقل عمومي ندارند و حاال با توجه به وضعيت كرونا و آمار 
مسافران بايد ديد طرح ترافيك با تصميم ستاد مقابله با 

اين بيماري لغو خواهد شد يا خير.

     تمامي پارك ها به مدت دو هفته تعطيل شد
در اين حال، محمدعلي مختاري رييس سازمان پارك ها 
و فضاي سبز ش��هرداري تهران به فارس گفت: بر اساس 
مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا تمامي پارك هاي منطقه اي 
و فرامنطقه اي به مدت دو هفته تعطيل شد.وي تأكيد كرد: 
ما تعطيلي را بر اس��اس مصوبه انجام داده ايم و اجازه ورود 
داده نمي شود.در حال حاضر صحبت از پيدايش ويروس 
جهش يافته دلتا است و گفته مي شود كه تهران وضعيت 
قرمز دارد علي اكبر واليتي رييس بيمارس��تان مس��يح 
دانشوري مي گويد: اين بيمارستان از زمان پيدايش بحران 
و شيوع بيماري كرونا حدود 70 هزار مراجعه كننده داشته 
كه در اين مدت حدود 7 هزار نفر بستري شدند.وي ادامه 
داد: در عين حال نيمي از پرسنل و همكاران بيمارستان 
و حدود 800 نفر كه مش��غول ارايه خدم��ات به بيماران 
بودند به ويروس مبتال شدند و يكي از پزشكان و مدافعان 
سالمت نيز متأسفانه از اين مركز به رحمت خدا رفت.وي به 
افزايش تعداد مراجعان به اين مركز اشاره كرد و گفت: بعد 
از پيدايش دلتا و ويروس جهش يافته تعداد مراجعان در اين 
بيمارستان نسبت به دو هفته گذشته افزايش داشته است.

رستوران ها يكي از محل هاي شيوع كرونا است و همچنين 
تأكيد شده تمام دستگاه هاي اجرايي و اصناف بايد مصوبه 
ستاد ملي را اجرا كنند.انوشيروان محسني بندپي استاندار 
تهران مي گويد: تمام دستگاه هاي اجرايي و اصناف مكلف 
هستند كه مصوبه ستاد ملي را در وضعيت قرمز كرونايي در 
تهران اجرا كنند و هر دستگاه اجرايي كه مصوبه 70 درصدي 
دوركاري كاركنان را رعايت نكند نقض قانون كرده چرا كه 

سالمت مردم و كارمندان در اولويت است.

     تجمع باالي 15 نفر در استان 
غيرقانوني است

به گفته استاندار تهران رستوران ها محل شيوع بيماري 
است و در زماني كه شاهد شيوع ويروس جهش يافته 
هندي دلتا هستيم فعاليت اين مراكز بايد متوقف شود و 
هر تجمع باالي 15 نفر در استان صورت بگيرد غيرقانوني 
است و به شدت برخورد مي كنيم.وي تأكيد كرد: هيچ 
عق��ل و منطقي قبول نمي كند ك��ه مديريت كرونا در 
استان ضعيف است چرا كه آمارهاي رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي تهران چيز ديگري مي گويد.وي در خصوص 
اطالع شهروندان از وضعيت تخت هاي خالي هم گفت: 
شهروندان تهراني حتما با تماس با س��امانه ۶070 از 

راهنمايي كارشناسان اين حوزه بهره بگيرند.

در شهر

ادامه از صفحه اول

ايرانشهر 5   پنجشنبه 17 تير 1400    27 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره   Thu. July8. 2021  1982  راهوشهرسازي

مصايب هوشمندسازي شهر
از نگاه حناچي

پيروز حناچي، ش��هردار تهران در حاش��يه چهارمين 
همايش تهران هوش��مند گف��ت: مقاوم��ت در برابر 
اشتراك گذاري داده ها در همه  دنيا وجود دارد اما وقتي 
شيريني كار در زندگي روزمره خودش را نشان مي دهد، 
همكاري ها بيشتر مي شود.شهردار تهران با بيان اينكه 
شهرونداني كه به دنبال افزايش كيفيت زندگي باشند در 
مورد ايجاد شهر هوشمند نقش اساسي ايجاد مي كنند، 
اظهار كرد: اگر شعار انسان گرايي در شهر مي دهيم بايد 
اقتضائات اين فضا را هم تعريف كنيم، بر اين اس��اس 
به جاي گس��ترش بزرگراه ها بايد ش��بكه پياده، مترو 
ودوچرخه را افزايش دهيم، يعني مواردي كه با زندگي 
انساني منطبق تر هستند. به گزارش ايلنا، شهردار تهران 
درباره دستيابي به اينترنت اشياء در تهران گفت كه اين 
زمينه در مورد حمل زباله، جداسازي پسماند عفوني و 
عادي همچنين كنترل خدمات شهري مورد استفاده 
قرار مي گيرد. همين موضوع باعث كاهش۲000 ُتن 
حجم زباله تهران شده اس��ت در حالي كه پيش از اين 
بيش از 7000 ُتن زباله داشتيم. علت اين كاهش حجم 
آموزش در زمينه پسماند است، به عنوان مثال كاهش 
حجم شيرابه در كاهش حجم پسماند موثر است و برخي 
اپليكيشن ها اين موضوع را آموزش مي دهند و شهروند 
هوشمند به پيشبرد اين برنامه كمك مي كند.او بيان 
كرد: كاري كه كمتر به س��مت آن رفتيم و اما به شدت 
تاثيرگذار است، ايجاد سياست هاي تشويقي است. به 
عنوان مثال در منطقه ١٨ كساني كه زباله هاي بازيافتي 
را وزن مي كنند، به آنها گل مي دهند و تشويق كرديم 
همه مناطق اين كار را انجام دهند، اين كار بايد به طور 

پيوسته انجام شود.
 در مواردي كه امكان بازيافت زباله داريم دستگاه هاي 
 RVF را گذاشتيم و پيشنهاد داديم كه در قبال تحويل 
پت به شهروندان بن فروشگاه شهروند ارايه كنند.حناچي 
اصلي ترين موانع براي شهر هوشمند را انتصاب مديراني 
دانست كه به اين طرح اعتقادي نداشته باشند چرا كه 
بخشي از پيشبرد كار اعتقاد داشتن به كار بوده كه اتفاقي 
نيست. وي توضيح داد: بايد افراد را متناسب با محيط 
كارشان انتخاب كنيم و تحصيالت آكادميك با كيفيت 
در اين مورد اثرگذار است. همچنين مديران خوب بايد 
اجازه فعاليت داشته باشند، ما هم در شهرداري نيروهايي 

از درون شهرداري را به كار گرفتيم.
بر اساس اين گزارش، شهردار تهران مظهر شهر هوشمند 
در تهران را حوزه حمل ونقل دانست و گفت: هر چه كه 
به عنوان خدمات در شهر ارايه مي شود مي تواند به عنوان 
سرويس هاي شهر هوشمند مطرح شود. با رويكردهاي 
قديم نمي توانيم ايجاد اشتغال كنيم اما در فضاي مجازي 
و فضاهاي نوآوري كارهاي اشتغال زايي ايجاد شده است.

هزار و يك راه نرفته در توسعه
در اين مدل در ابتداي حركت به سمت توسعه اقتصادي، 
ممكن اس��ت فقر در برخي برهه ها گس��ترش يابد و 
توزيع درآمد ناعادالنه تر شود، اما در ادامه شاخص ها به 
سمت تعادل و بهبود حركت خواهند كرد. دوم، راهبرد 
عدالت محور- راهبرد دوم توسعه عدالت محور است كه 
در آن هر چند رش��د توليد و درآمد با سرعت كمتري 
صورت مي گيرد )چراكه توزيع درآمد عادالنه تر مدنظر 
است( اما گسترش فقر نيز محدود است، البته در اين مدل 
فرآيند توسعه اقتصادي طوالني تر است. اقتصاد ايران در 
طول دهه هاي اخير بنا به داليل گوناگون هر دو مسير را 
 تجربه كرده است. به عبارت ديگر در دوره بعد از جنگ 
)حد فاصل سال هاي پاياني دهه ۶0 به بعد( اقتصاد رشد 
محور مالك عمل قرار گرفته و رشد اقتصادي مطلوبي 
تجربه شده است. ليكن توزيع درآمد ناعادالنه تر شد و 
تورمي باال تجربه ش��د. نمونه عيني اتخاذ يكي چنين 
سياست هايي را مي توان در سال هاي پاياني دهه ۶0 و 
سال هاي ابتدايي دهه 70 )دولت هاشمي رفسنجاني( 
كه سياست هاي رشدمحور مورد توجه بود مشاهده كرد. 
در دوره بعدي اما اين سياست كمي تعديل شده است. 
س��پس در دوره اي ديگر به  شدت سياست ها به سمت 
عدالت محور چرخش يافته است. در زمان دولت هاي 
نهم و دهم نمونه يك چنين سياست هايي تجربه شده 
است. يكي از داليل مهم اين تعارضات در رويكردهاي به 
كار گرفته شده، ناشي از نداشتن استراتژي معين و مدون 
توسعه در عمل و عدم پايبندي به برنامه هاي پنجساله 
مزيت بر علت بوده اس��ت. در واق��ع راهبردهاي كالن 
اقتصاد ايران درخصوص توسعه با آيند و روند دولت ها 
دچار تغييرات بنياديني شده است. بايد بدانيم چرخش 
و عقب گرد در سياست هاي توسعه، عالوه بر اينكه كشور 
را از حركت به سمت توسعه باز مي دارد، بلكه در ادامه 
موجب اتالف مناب��ع و هدر رفت ثروت مادي و معنوي 
مي شود. در مسير توسعه بايد الزامات آن را شناسايي 
كرد و بدان پايبند بود. اقتصاد ايران نيازمند يك الگوي 
مش��خص براي توسعه اس��ت كه مجموعه طيف ها و 
گروه هاي سياسي روي آن توافق داشته باشند. اين توافق 
باعث مي شود تا آيند و روند دولت ها خدشه اي در اين 

سياست هاي بنيادين ايجاد نكند.

خطر توزيع قير رايگان
ب��ا عبور از اين بايد و نبايدها به نظرم بعد از تصويب 
اين طرح از اين پس رسانه هاي تخصصي، نهادهاي 
نظارتي و افكار عمومي بايد روند كلي تخصيص ها را 
به طور دقيق تحت نظارت قرار دهند تا انحرافي در 
زمينه تخصيص ها رخ ندهد.بايد اميدوار باشيم كه از 
طريق گسترش نظارت هاي كلي اين روند در نهايت 
به نفع توسعه روستاها و با كمترين رانت و فسادي 
به سرانجام برس��د. همان طور كه اشاره شد نقش 
رسانه ها و نهادهاي نظارتي از اين پس بسيار اثرگذار 
خواهد بود و بايد مس��ير توزيع اين قيرها با دقت و 
موشكافي بررسي شود تا اقالم تخصيص داده شده 
در راستاي اهداف از پيش تعيين شده مصرف شود.

تعديل نگاه وزارت راه
درباره طرح ملي مسكن اقساطي

معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي 
اطالعي��ه اي درباره طرح ملي مس��كن اقس��اطي 
صادر كرد. به گزارش تسنيم، در اين اطالعيه آمده 
است: »وزارت راه و شهرسازي در خصوص »طرح 
ملي مسكن اقس��اطي« مسووليتي ندارد. اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شهر تهران كه اقدام به ثبت نام 
براي واگذاري مسكن در قالب طرحي تحت عنوان 
طرح ملي مسكن اقساطي كرده، هيچ گونه مجوزي 
از وزارت راه و شهرسازي براي انجام ثبت نام و ساير 
امور از جمله اخذ پول، پيش فروش و ساخت وساز 
مسكن ندارد. صرفًا عنوان مطروحه تشابه اسمي با 
طرح دولتي اقدام ملي مسكن دارد. از اين رو تاكيد 
مي شود وزارت راه و شهرسازي هيچ گونه مسووليتي 
در قبال متقاضي��ان ثبت نامي، فعاليت، مبالغ اخذ 
شده و ساير اقدامات اتحاديه مذكور ندارد.« پيش 
از اين، وزارت راه اين طرح را غيرقانوني دانس��ته 
و اع��الم كرده بود ك��ه به دليل سوءاس��تفاده از 
نام ط��رح متعلق به اي��ن وزارتخانه از ش��ركت 

تعاوني هاي مربوطه شكايت كرده است.

پيشنهاد صندوقي براي 
الكترونيكي شدن عوارض آزادراهي

مديرعامل ش��ركت ساخت و توس��عه زيربناهاي 
حمل ونقل كشور گفت: پيشنهادي براي راه اندازي 
صندوق��ي با اعتب��ار ۲00 ميلي��ارد توماني براي 
الكترونيكي كردن عوارض آزادراهي داده ايم كه اگر 
اين اتفاق بيفتد، مسلما سرمايه گذاران آزادراه هاي 
كشور از اين طرح استقبال مي كنند.خيراله خادمي 
در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار كرد: آنچه در 
وهله نخست در زمينه عوارض الكترونيكي اهميت 
دارد اين اس��ت ك��ه س��رمايه گذاران آزادراه هاي 
خصوص��ي بتوانند به درآمدش��ان و هزينه اي كه 
صرف كرده اند برس��ند و براي اينكه بتوانند به آن 
برسند، مردمي كه از آزادراه استفاده مي كنند بايد 
همكاري كنند و عوارض را به صورت الكترونيكي 
پرداخت كنند و اگر اين اتفاق بيفتد سرمايه گذاران 
اعتماد بيشتري به اين طرح خواهند كرد.وي افزود: 
در وهله نخست ميزان همكاري مردم و پرداخت 
عوارض به ص��ورت الكترونيكي حدود ۴0 درصد 
بود كه پس از گذش��ت مدتي به حدود 53 درصد 
رسيد. اين عدم استقبال مردم از پرداخت عوارض 
الكترونيكي براي س��رمايه گذاران سخت بود چرا 
كه آنها بايد بخش��ي از اين درآمد را براي ايمني و 
نگهداري اس��تفاده مي كردند.خادمي گفت: پس 
از گذش��ت مدتي، وزير راه و شهرسازي با پليس 
تفاهم نامه اي تبادل كردند كه در همين راس��تا با 
همكاري خوب پليس موفق شديم تا دوربين هاي 
آزادراه ها را به راهنمايي و رانندگي كشور متصل 
كنيم و در پي اين تفاهم پيامك عوارض آزادراه ها 
از طريق پليس براي مردم ارسال مي شد. اين اتفاق 
سبب شد تا استقبال مردم بيشتر شود و به حدود 
۶5 تا 70 درصد برسد اما برخي از رانندگان )بيش 
از 30 درصد( با وجود ارسال پيامك از سوي پليس 

باز هم عوارض خود را پرداخت نكرده اند.

اثرپذيري زلزله
پديده هاي سطحي زمين

پژوهش هاي دهه هاي اخير نشان مي دهد، پديده هاي 
سطحي همچون فرونشس��ت زمين، آبگيري درياچه 
سدها در اطراف گسل هاي لرزه زا، برداشت سريع نفت 
و گاز طبيع��ي از مخازن طبيعي نفتي توان بر هم زدن 
ميدان هاي تنش براي ايجاد زمينلرزه ه��ا را دارند كه 
نمونه آن زلزله ۲011 لوركا اسپانيا با بزرگاي 5.1 است.
 دكت��ر ش��هريار س��ليماني آزاد، پژوهش��گر لرزه

 زمين س��اخت  در گفت وگو با ايس��نا، گفت: به طور 
 كلي، پديده فرونشست دشت ها در ارتباط با برداشت 
بيش از ح��د آب هاي زيرزميني و لذا خالي ش��دن 
حفرات و منافذ خاك از آب و در ادامه نيز با نشست 
خاك به دليل وزن اليه هاي خاك رويي و... صورت 
مي پذيرد.سليماني آزاد ادامه داد: از ديدگاه مخاطرات 
مرتبط با زمينلرزه نيز بايد از دو منظر به اين پديده 
نگاه كرد؛ نخس��ت آنك��ه آيا پديده هاي س��طحي 
همچون فرونشست زمين به دليل برداشت بي رويه 
از سفره هاي آب زيرزميني مي توانند نقشي در ايجاد 
زمينلرزه ها داشته باش��ند؟ و دوم اينكه، آيا پديده 
فرونشس��ت زمين نقش��ي در افزايش خطرپذيري 
ل��رزه اي مناطق تمرك��ز جمعيت��ي و اقتصادي در 
دشت ها دارد؟ او يادآور شد: در پاسخ به سوال نخست 
بايد به اين نكات اشاره كنم كه عامل بنيادين رخداد 
زمينلرزه ها، فعاليت گسل ها و رها شدن به  يك باره 
انرژي جمع ش��ده بر روي آنها اس��ت. در حقيقت، 
گسل ها شكستگي هايي بسيار بزرگ از ژرفاي بسيار 

زياد تا محدوده سطح زمين به شمار مي آيند.

رفع اختالف مرزي 5۳ ساله
با افغانستان

معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي گفت: با رايزني هاي صورت گرفته، 
اختالف مرزي منطقه موسوم به »مثلث اختالفي« 
در مرز دوغارون با كشور افغانستان، پس از 53 سال 
برطرف ش��د و اكنون جاده اي ايمن در اين محدوده 
ساخته شده است. داريوش اماني در حاشيه بازديد از 
مرز دوغارون شهرستان تايباد در همسايگي خراسان 
رضوي با افغانستان در گفت وگو با ايرنا افزود: اختالف 
مرزي ياد ش��ده در مثلث اختالفي و مسير ناهموار 
مرزي در اين محدوده مشكالتي را ايجاد كرده بود كه 
ضرر آن متوجه تجار و رانندگان مي ش��د اما در حال 
حاضر تردد مرزي از اسالم قلعه افغانستان به دوغارون 
در تايباد از يك جاده مستقيم و ايمن انجام مي شود.

طرح ترافيك در پيك پنجم لغو مي شود؟

مصايب موج پنجم كرونا در پايتخت

وزارت راه و گمرك توافق كردند

پايان حواشي نوسازي ناوگان با كاميون هاي كاركرده
س��رانجام بعد از اختالف نظرهايي كه در رابطه با جريان 
ترخيص كاميون هاي حداكثر س��ه سال كاركرده دپو در 
گمرك وجود داش��ت، طبق مذاكرات صورت گرفته بين 
گمرك اي��ران و وزارت راه و شهرس��ازي در رابطه با نحوه 
ترخيص آن به توافق رس��يدند.به گزارش ايسنا، براساس 
مصوبه هيات دولت در سال 1397 به منظور نوسازي ناوگان 
حمل و نقل عمومي، امكان واردات كاميون هاي حداكثر 
سه سال كاركرده فراهم شد و در ادامه شرايط واردات اين 
كاميون ها در سال گذشته تعيين و از سوي وزارت صمت 
به گمرك ايران ابالغ شد.با اين وجود، طي مدت اخير بارها 
مسائلي در رابطه با ترخيص كاميون هاي وارداتي مطرح و 
وزير راه و شهرسازي نيز از دپوي آنها در گمرك انتقاد كرده 
بود، ولي در س��وي ديگر مسووالن گمرك تاكيد داشتند 
كه در گمرك مش��كلي براي ترخيص كاميون ها نيست 
بلكه موضوع اسقاط كاميون و صدور مجوز مربوطه و ساير 

بروكراسي هاي مراجع ذيربط، مانع از ترخيص كاال شده 
اس��ت، در عين حال كه بايد مجوزهاي مربوطه از جمله 

محيط زيست و سازمان ملي استاندار د نيز صادر مي شد.

     پيشنهادات گمرك براي ترخيص كاميون ها
 به دنبال اين جري��ان در 11 تيرماه بود كه ارونقي-معاون 
فني گمرك ايران- طي نامه اي به سازمان راهداري و حمل 
و نقل جاده اي ضمن اشاره به موانع پيش روي ترخيص چهار 
پيشنهاد را جهت تسريع در واردات اين كاميون ها مطرح 
كرد. معاون فني گمرك در پيشنهادات خود مطرح كرده بود 
كه شماره شاسي كاميون هاي اسقاطي پس از ترخيص و قبل 
از شماره گذاري به ناجا اعالم شود.همچنين در صورت بروز 
هرگونه مغايرت در مشخصات، در صورت صدور مجوزهاي 
قانوني با رعايت سال س��اخت و بخشنامه هاي ابالغي، با 
درج مشخصات صحيح در سوابق گمرك، بدون استعالم 

 مجدد نسبت به ترخيص كاال اقدام شود تا مراتب در زمان 
شماره گذاري مورد بررسي قرار بگيرد.  يكي از مواردي كه 
باعث عدم ترخيص كاميون هاي وارداتي از گمرك بود تاخير 
در صدور و ارسال كد رهگيري بانك بود كه در اين خصوص 
نيز پيشنهاد شد در صورت تاييد و پذيرش موضوع توسط 
وزارت راه نسبت به ترخيص فوري كاميون ها اقدام و ارايه كد 

رهگيري به زمان شماره گذاري موكول شود. 

     راهداري پاسخ داد و شرايط اعالم شد
اين در حالي است كه به فاصله اي كوتاه سازمان راهداري 
در رابطه با پيش��نهادات گمرك نظر خ��ود را اعالم و 
بايكديگر به توافق رسيدند كه در ادامه آن ارايه گواهي 

اسقاط به بعد از ترخيص كاميون ها موكول شد. 
بر اساس اعالم قائم مقام سازمان راهداري به معاون فني 
گمرك ايران، مقرر ش��د كه اعالم اسقاط به گمرك پس 

از ترخيص و قبل از ش��ماره گذاري انجام شود و عوارض 
گمركي توسط گمرك به صورت 100 درصد دريافت و 
پس از ترخيص و با اعالم سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي مبني بر اسقاط كاميون فرسوده، تخفيفات مربوطه 
برگشت داده شود. همچنين براي ترخيص كاميون هاي 
وارداتي واردكننده بايد تاييديه استاندارد ايمني و كيفيت 
از سازمان ملي استاندارد، استاندارد آاليندگي از سازمان 
حفاظت محيط زيست و خدمات پس از فروش از شركت 
ارايه دهنده اخذ و به سازمان راهداري ارايه شود. در رابطه با 
كد رهگيري بانك جهت تامين و تاييد منشأ ارز نيز تاكيد 
شده كه كد ساتا به صورت سيستمي از بانك مركزي 
به گمرك اعالم و ارسال ش��ود و اين فرآيند به صورت 
سامانه اي بوده و صرفا به گمرك اعالم مي شودو سازمان 
راهداري و ناجا از اي��ن كد اطالعي ندارند از اين رو اخذ 

كد ساتا همچنان توسط گمرك صورت خواهد گرفت.

رييس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي سازمان هواشناسي: 

روند افزايش دما در ايران از متوسط جهاني باالتر است
احد وظيفه، رييس مركز ملي اقلي��م و مديريت بحران 
خشكسالي سازمان هواشناسي، با بيان اينكه سال جاري 
يكي از س��ال هاي خيلي گرم محسوب مي شود، گفت: 
بررس��ي داده هاي مشاهداتي تاريخي نشان مي دهد كه 
روند گرماي��ش و افزايش دما در ايران فراتر از متوس��ط 
جهاني است. وظيفه در گفت وگو با ايرنا درباره افزايش دما، 
اظهار كرد: به طور كلي ميانگين ساالنه دما در كره زمين 
تا 1.۲ درجه سلسيوس نس��بت به متوسط دما در عصر 
قبل از صنعتي شدن جهان افزايش يافته است، كه البته 
ميزان و آهنگ افزايش در مناطق مختلف متفاوت است، 
براي مثال در قطب شمال افزايش دما در ۴0 سال اخير 
حدود ۲ درجه سلسيوس است.وي دليل اصلي افزايش 
دما و گرمايش جو و اقيانوس ها را افزايش غلظت گازهاي 
گلخانه اي اعالم كرد و گفت: متاس��فانه روند گرمايش و 
افزايش دما در ايران در حد متوس��ط جهان و باالتر از آن 
اس��ت. به گفته وظيفه، ميانگين دماي ساالنه در كشور 
 در 10 سال اخير تا ۲ درجه سلسيوس بيشتر از متوسط

 10 ساله در 5 دهه قبل است. در بهار و زمستان گذشته 
دماي متوسط كشور حدود ۲ تا 3 درجه سلسيوس بيش 
از ميانگين بلندمدت بود و در برخي مناطق مانند شمال 

غرب كشور، افزايش دما بين 3 تا ۶ درجه سلسيوس بود. 
ريي��س مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكس��الي 
سازمان هواشناس��ي گفت: افزايش دما در بهار امسال و 
زمستان سال گذشته )1399( به خوبي حتي براي افراد 

عادي جامعه هم محسوس بود و زمستان و بهار گرمتر از 
ميانگين بلندمدت را تجربه كردند و از طرفي، كمبود قابل 
مالحظه و جدي بارش س��بب كاهش رطوبت و خشك 
تر شدن سطح زمين و ضعيف تر شدن رويش و پوشش 

گياهي ش��د و همين امر پتانسيل افزايش دماي محيط 
نسبت به ميانگين را باالتر مي برد. وظيفه افزود: به همين 
دليل است كه مردم در زمستان و بهار گذشته احساس 
مواجهه با دماي بيشتراز معمول و غيرعادي را در غالب 
نقاط كشور تجربه كردند و با توجه به روند افزايش غلظت 
گازهاي گلخانه اي و تخريب زمين، افزايش دما نسبت به 
متوس��ط بلندمدت در غالب نقاط جهان، روند صعودي 
خواهد داشت و با هواي گرمتر از گذشته مواجه خواهيم 
بود. بر اساس اين گزارش، نقشه پيش بيني بي هنجاري 
دماي پژوهشكده اقليم شناسي كشور از وضعيت ۴  ماه 
آينده نشان مي دهد كه بيشترين افزايش دما در منطقه 
كويري استان هاي يزد و كرمان، سيستان  و بلوچستان، 
فارس، خراسان شمالي، آذربايجان غربي و كردستان 
رخ مي دهد.بخش قابل توجهي از استان هاي مركزي، 
غربي و شرقي نيز با افزايش دماي كمتر مواجه خواهند 
شد. همچنين نقشه پيش بيني بي هنجاري بارش ۴ ماه 
آينده نيز مشخص مي كند همه استان هاي البرزي و 
زاگرسي با كاهش چش��مگير بارش تا پايان تابستان 
1۴00 مواجه باش��ند كه در اين ميان، س��هم استان 

مازندران بيشتر از همه نقاط كشور خواهد بود.



قيمت بيت كوين سه شنبه به باالي مقاومت ۳۵ هزار 
دالري رس��يد، ولي موفق به ادامه روند صعودي خود 
نشد. پس از رسيدن به ۳۵,۱۳۰ دالر، قيمت بيت كوين 
اصالح شد و به زير ۳۴ هزار دالر رسيد. ۳۳ هزار دالر به 
عنوان حمايت اصلي بعدي روي نمودار عمل مي كند. 
اگر ۳۳,۱۰۰ و ۳۳ هزار دالر بش��كند، مي توان انتظار 
سقوط بيشتر قيمت را داشت. اين در حالي است كه 
همزمان با تثبيت قيم��ت بيت كوين در محدوده ۳۳ 
هزار تا ۳۶ هزار دالر، برخي آلت كوين ها رشدهاي چند 

ده درصدي را تجربه كردند.
قيم��ت بيت كوي��ن در س��قوط اخير خود ب��ه زير 
ميانگين متحرك س��اده ۱۰۰ ساعته هم رسيد. در 
اين س��قوط كف قيمت در ۳۳,۵۹۴ دالر ثبت شد و 
پس از آن قيم��ت در محدوده ۳۴,۸۰۰ دالر تثبيت 
ش��د. اگر قيمت بيت كوين نتواند ب��االي ۳۳,۶۰۰ 
دالر باقي بماند، احتمال سقوط شديد قيمت وجود 
دارد. حماي��ت بعدي پي��ش روي قيمت بيت كوين 
۳۳,۲۵۰ دالر اس��ت. سقوط بيشتر به زير ۳۳,۲۵۰ 
دالر و ۳۳ ه��زار دالر ممكن اس��ت به كاهش قيمت 
بيشتر منجر شود. شكسته شدن ۳۳ هزار دالر هم به 
سقوط تا ۳۲,۲۰۰ دالر مي انجامد. در طرف مقابل، 
اگر بيت كوين ب��االي حماي��ت ۳۳,۶۰۰ دالر باقي 
بمان��د، احتمال آغاز يك صعود ت��ازه در كوتاه مدت 
وجود دارد. اولين مقاومت پيش روي بيت كوين در 
نزديكي ۳۴,۵۰۰ دالر است. ۳۵ هزار دالر مقاومت 
كليدي بعدي بيت كوين است. عبور از اين مقاومت راه 
را براي جهش بيشتر باز مي كند. بسته شدن قيمت 
باالي ناحيه مقاومتي ۳۵ هزار دالري مي تواند بستر 
را براي صعود به ۳۶,۵۰۰ دالر مهيا كند. بنابراين در 
حال حاض��ر۳۳,۶۵۰ و ۳۳ ه��زار دالر حمايت هاي 
اصلي پيش روي بيت كوين هس��تند. ۳۴,۵۰۰، ۳۵ 
ه��زار و ۳۶,۵۰۰ هم به عن��وان مقاومت هاي اصلي 

بيت كوين عمل مي كنند.

     احتمال سقوط به ۳۲ هزار دالر وجود دارد 
قيمت بيت كوين موفق نشد از س��د ۳۶ هزار دالري 
عبور كند و س��قوط تازه اي را آغاز ك��رد. پس از اين 
س��قوط ش��اهد كاهش تا ۳۵ هزار و ۳۴ هزار بوديم. 
كف س��قوط اخير در ۳۳,۱۰۳ دالر تشكيل شد و در 
حال حاضر قيمت كمي احيا شده است و در محدوده 
۳۴,۷۰۰ دالر معامله مي شود. اين احتمال وجود دارد 
كه قيمت به ۳۲,۵۰۰ دالر سقوط كند. سقوط بيشتر 

مي تواند منجر به كاهش تا ۳۲,۲۰۰ دالر ش��ود كه 
يك ناحيه حمايتي است. محدوده ۳۱,۲۰۰ دالري 
هم به عنوان يكي از حمايت هاي اصلي عمل مي كند. 
اگر قيمت بيت كوين باالي ناحيه حمايتي ۳۳,۵۰۰ 
دالر بماند، مي توان گفت كه احتمال صعود دوباره در 
كوتاه مدت وجود دارد. ۳۴,۲۵۰ دالر مقاومت بعدي 
است. پس از اين ناحيه ميانگين متحرك ساده ۱۰۰ 
روزه قرار دارد. ۳۴,۴۰۰ دالر هم مهم ترين مقاومتي 
است كه بيت كوين در كوتاه مدت بايد از آن عبور كند. 
۳۶ هزار هم س��د بعدي قيمت بيت كوين اس��ت. در 
صورت عبور از اين مقاومت ها مي توان گفت كه قيمت 

تا ۳۷ هزار دالر پيش مي رود.

     حمايت خريداران از بيت كوين 
همزمان با جهش نسبي آلت كوين ها

همزمان با تثبيت قيمت بيت كوين در محدوده ۳۳ 
 KCS هزار تا ۳۶ هزار دالر، برخي آلت كوين ها نظير
و SNX رشدهاي چند ده درصدي را تجربه كردند. 
اتريوم در ۲۴ س��اعت به زير ۲,۲۵۰ دالر رسيد، اما 
خريداران با ق��درت از ۲,۲۰۰ دالر حمايت كردند. 
ريپل هم از حماي��ت ۰.۶۵ دالري پايين تر نيامد و 
اين مساله بستر را براي رشد بيشتر اين ارز ديجيتال 
مهيا كرد. كارشناس��ان معتقدند كه به روزرس��اني 
لندن مي تواند تأثير گسترده اي روي قيمت اتريوم 
بگذارد. بسياري از آنها اين تأثير را مثبت پيش بيني 

مي كنند. قيمت بايننس كوين ب��ار ديگر به باالي 
۳۰۰ دالر بازگشته اس��ت. اين ارز ديجيتال در ۲۴ 
ساعت۵ درصد رش��د داشته اس��ت و در محدوده 
۳۳۳ دالر معامله مي شود. تحليل گران معتقدند با 
قوت گرفتن روند صعودي، احتمال جهش تا ۳۵۰ 
دالر وجود دارد. در طرف مقابل، س��ايه س��قوط به 
۲۸۰ دالر همچنان بر سر اين ارز ديجيتال سنگيني 
مي كن��د. اليت كوين هم مثل بيت كوي��ن وارد فاز 

تثبيت شده است. 
قيمت اليت كوي��ن در محدوده ۱۴۱ دالر اس��ت و 
نس��بت به روز قبل، ۰.۱۱ درصد رش��د كرده است. 
۱۵۰ دالر يك مقاوم��ت پراهميت براي اليت كوين 
است. بسته شدن قيمت باالي اين مقاومت مي تواند 
راه را براي صعودهاي بيشتر اليت كوين هموار كند. با 
اين حال نبايد احتمال سقوط به ۱۲۸ دالر را فراموش 
كرد. قيمت دوج كوين با سقوطي ۲ درصدي در ۲۴ 
ساعت گذش��ته، به ۰.۲۳ دالر رسيده است. اين در 
حالي اس��ت كه دوج كوين پيش تر موفق نشده بود 
حماي��ت ۰.۲۵ دالري را حفظ كند. پ��س از ۰.۲۵ 
دالر، قيمت دوج كوين به زير حمايت ۰.۲۴ دالري 
رس��يد. قيمت توكن KCS با جهشي ۴۵ موفق شد 
عملكردي خارق الع��اده را ثبت كند. هر واحد از اين 
ارز ديجيتال در حال حاضر در محدوده ۱۴.۳۶ دالر 

معامله مي شود. 
لونا، سوش��ي، LEO، اتم، كامپاند و س��نتتيكس از 
جمله ديگر ارزهاي ديجيتال بودند كه در ۲۴ ساعت 
عملكردي قابل قبول از خود به جا گذاش��تند. ارزش 
بازار ارزهاي ديجيت��ال در حال حاضر ۱.۵ تريليون 
دالر است. بيت كوين با سلطه اي ۴۲.۷۷ درصدي ارز 
ديجيتال شماره ۱ بازار است. اتريوم و تتر هم به ترتيب 

۱۸. و ۴ درصد از بازار را در اختيار دارند.

    محدوديت هاي چين در ارتباط با
 ارزهاي ديجيتال، چه زماني تمام مي شود؟

دولت چين اقدامات خود عليه ارزهاي ديجيتال را با 
سركوب موسسات مالي و استخراج كنندگان آغاز كرد 
و اكنون شركت هاي نرم افزاري را هدف گرفته است. 
سوال اين است كه نهادهاي نظارتي چين تا كجا پيش 
خواهند رفت؟ نهادهاي مسوول تنظيم مقررات امور 
مالي در چين، يك شركت نرم افزاري مستقر در پكن 
را كه مظنون به ارايه خدمات به معامله گران ارزهاي 
ديجيتال ب��ود، تعطيل كردند. اداره نظارت و كنترل 
ام��ور مالي پكن و دپارتم��ان مديريت تجارت بانك 

مركزي چين، روز سه ش��نبه در يك بيانيه مشترك 
به تمامي موسس��ات مالي و ارايه دهندگان خدمات 
پرداختي هشدار دادند كه نبايد هيچ گونه خدماتي 
در رابطه با ارزهاي ديجيتال به مش��تريان خود ارايه 
كنند. اين ممنوعيت همچنين اشكال مختلف تبليغ 
كس��ب وكارها و يا تأمين فضاي اداري براي هرگونه 
»فعاليت تج��اري مرتبط با ارزه��اي ديجيتال« را 
شامل مي شود. اين دو اداره دولتي گفته اند كه دستور 
تعطيلي شركت توسعه فرهنگي بيجينگ تونگدائو را 
كه در پكن فعاليت مي كند صادر كرده اند. ظاهراً اين 
شركت براي تراكنش هاي ارزهاي ديجيتال خدمات 

نرم افزاري ارايه داده است.
 اين نهادها همچنين گزارش داده اند كه وب س��ايت 
اين ش��ركت را هم مس��دود كرده اند. سوابق داخلي 
ثب��ت ش��ركت ها در چين نش��ان مي ده��د كه اين 
ش��ركت از آوريل ۲۰۱۶ )فروردين ۹۵( فعال بوده 
اس��ت. نهادهاي نظارت��ي چين ضمن هش��دار در 
مورد همكاري با كس��ب وكارهاي مربوط به ارزهاي 
ديجيتال، از مردم خواسته اند تا هرگونه نقض قوانين 
و مقررات مربوط به تراكنش هاي ارزهاي ديجيتال 
را به سرعت گزارش دهند. مقامات چيني گفته اند: 
»در معام��الت ارزهاي ديجيتال مش��اركت نكنيد، 
كوركورانه از رفتارهاي سوداگرانه مربوط به ارزهاي 
ديجيتال پيروي نكنيد و از آسيب زدن آنها به اموال 

و حقوق شخصي خود آگاه باشيد. 
بايد از حساب هاي بانكي شخصي خود محافظت كنيد 
و نبايد از آنها براي برداشت يا تأمين مالي حساب هاي 
مرتبط با ارزهاي ديجيتال استفاده كرد تا از استفاده 
غيرقانوني و نق��ض اطالعات ش��خصي جلوگيري 
شود.« تعطيلي اين شركت نشان مي دهد كه ظاهراً 
نهاده��اي نظارتي چين صرفًا فعاليت هاي خود را به 
نظارت بر شركت هاي اس��تخراج و موسسات مالي 

محدود نكرده اند.
 بانك مركزي چين در ماه ژوئن )خرداد( به بانك هاي 
اصل��ي اين كش��ور و اپليكيش��ن هاي موبايلي ارايه 
خدمات پرداختي دس��تور داد ك��ه از ارايه خدمات 
به مش��ترياني كه در تراكنش هاي مرتبط با ارزهاي 
ديجيتال مش��اركت دارند، خ��ودداري كنند. بانك 
مركزي چين به اين موسسات اجازه داد تا ارتباط خود 
با پرداخت تراكنش ه��اي چنين افرادي را در زماني 
مناس��ب قطع كنند؛ اقدامي كه مي تواند به معناي 
مجوز بستن تمامي حساب هاي مشتريان مرتبط با 

اين فعاليت ها باشد.
 بانك كش��اورزي چين هم كه يك��ي از بزرگ ترين 
بانك هاي اين كش��ور اس��ت، اعالم كرده اس��ت كه 
قصد دارد حساب هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال را 
مس��دود كند. پس از اعالم كميته پايداري و توسعه 
مالي ش��وراي دولتي چين در ماه مه )ارديبهشت(، 
مبني بر محدود كردن اس��تخراج بيت كوين، مزارع 
اس��تخراج در مناطق عمده چين فعاليت هاي خود 
را تعطيل كردند. ممنوعيت هاي اعمال شده از سوي 
نهاده��اي نظارتي چين احتمااًل باعث مي ش��ود كه 
برخي از بزرگ ترين اس��تخراج كنندگان اين كشور 
مجبور ب��ه انتقال فعاليت هاي خود به كش��ورهايي 
مانند امري��كا، امارات متحده عربي و كانادا ش��وند، 
چراكه قانون گذاران اين كشورها ديد بازتري نسبت 
به ارزهاي ديجيتال دارند. با تمام اين تفاسير، هنوز 
مشخص نيست كه برنامه هاي سخت گيرانه چين در 
ارتباط با محدودسازي فعاليت هاي ارزهاي ديجيتال 

در اين كشور تا چه زماني ادامه خواهد داشت. 
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جهرمي از شناسايي مزارع 
استخراج رمزارزها خبر داد 

 وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات گفت: با هوش 
مصنوعي ۱۳ هزار مزرعه استخراج رمزارز شناسايي 
شد. به گزارش ايسنا، محمدجوادآذري جهرمي در 
حاشيه جلسه هيأت دولت در خصوص ارتباط قطع 
برق و اينترنت، اظهار كرد: در شرايط كرونا وابستگي 
به شبكه ارتباطي بيشتر است و سايت هاي ارتباطي 
و بسياري از زيرس��اخت هاي كشور به برق وابسته 
هستند. قطع برق موجب ش��ده كه سايت ها توان 
ارسال و دريافت س��يگنال خود را از دست بدهند. 
استانداردي دو ساعته دارند كه بتوانند ظرفيت باتري 
داشته باش��ند كه در صورت قطع برق تا دو ساعت 
مي توانند خدم��ات ارايه دهن��د. در برخي از نقاط 
كشور باتري هاي اينها مورد سرقت قرار گرفته و در 
برخي ديگر از مناطق اپراتورها كنترل نكرده بودند و 
باتري ها فرسوده شده بود. در بحث پدافند غيرعامل 
برنامه هايي براي بازبيني باتري هاي اپراتورها اجرا 
كردند و بسياري از سايت ها باتري هايشان نوسازي 
ش��د. برخي از زمان ها قطع برق بيش از دو ساعت 
است و اين باتري ها ظرفيت بيش از دو ساعت ندارند. 
فاصله بين قطع برق به حدي نيست كه اين باتري ها 
شارژ شوند. به اين دو دليل ما مشكل داريم. ما تالش 
كرديم براي س��ايت هاي اصلي ژنرات��ور بگذاريم؛ 
مي دانيم كه فصل امتحانات دانش آموزان اس��ت و 
به اينترنت نياز دارند؛ ما همه تالشمان را مي كنيم و 
از مردم نيز عذرخواهي مي كنيم. البته كميته اي در 
اين خصوص در وزارت ارتباطات مستقر است و در 
حال پيگيري است. وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
در خصوص مزارع استخراج رمزارز نيز خاطرنشان 
كرد: حدود دو ماه پيش با آقاي اردكانيان جلسه اي 
داشتيم؛ با بررسي ها ما در يك كار مشترك با وزارت 
نيرو تقريبًا ۱۳ هزار مزرعه كوچك و بزرگ استخراج 
رمزارز را در كش��ور شناس��ايي كرديم. آنهايي كه 
باالي ۹۹ درصد مطمئن بوديم كه مزرعه اس��ت، 
حدود ۲۰۰۰ مورد بود كه در مرحله اول به مراجع 
امنيتي معرفي كرديم. تا جايي كه اطالع دارم قريب 
ب��ه ۳۰۰ مزرعه كالن بودند و با آنها برخورد ش��ده 
است. ۵۸۰ مگاوات مزرعه غيرمجاز رمزارز بر اثر اين 
گزارش تاكنون از مدار خارج شده است و بنابر دستور 
دولت مزارع قانوني نيز از مدار خارج شده است. بنا 
ش��د كه مجموعه هاي امنيتي كه مسوول برخورد 
هس��تند، كمك كنند. واقعيت اين اس��ت كه تنها 
بخش كوچكي از خاموشي هاي اين روزها مربوط به 
استخراج رمزارز است. در نهايت اين ۱۳ هزار مرزعه 
با استفاده از ظرفيت هاي هوش مصنوعي شناسايي 
ش��دند. وي درباره كاهش سرعت ديتاهاي موبايل 
نيز گفت: ما گزارشي از اختالل ديتا زماني كه برق 

وصل است، نداريم.

وزارت دفاع امريكا قرارداد 
با مايكروسافت را لغو كرد

وزارت دف��اع امريكا اعالم كرد ق��راردادي كه در حوزه 
ابررايانشي و در دولت ترامپ با مايكروسافت بسته شده، 
ملغي است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، وزارت دفاع 
امريكا پروژه ۱۰ ميليون دالري ابررايانشي JEDI را لغو 
كرد. قرارداد اجراي اين پ��روژه در دولت دونالد ترامپ 
با مايكروسافت بسته شده بود. پيش بيني مي شود در 
قرارداد جديد وزارت دفاع با آمازون و ديگر شركت هاي 
حوزه ابر رايانشي همكاري كنند. ارزش اين قرارداد بيشتر 
از وجه اقتصادي، از جنبه اعتباري اهميت دارد. هر دو 
شركت مايكروسافت و آمازون مدت ها است كه سعي 
دارند دولت ها و كس��ب و كارها را متقاعد كنند انتقال 
ابررايانشي به مراكز ديتايشان ايمن است. از سوي ديگر 
آمازون بزرگ ترين تهيه كننده سرويس ابررايانشي در 
امريكا است و پيش از اين تصور مي شد قرارداد مذكور به 
همين شركت واگذار شود. اما پنتاگون در سال ۲۰۱۹ 
اين قرارداد را بدون حضور ش��ركت هاي ديگر، فقط با 
مايكروسافت بست. اين درحالي است كه شركت هاي 
ابر رايانش��ي ديگر از جمله گوگل و آي ب��ي ام نيز براي 

همكاري با دولت ابراز تمايل كرده اند.

ديدار مقامات امريكا و روسيه
در خصوص حمالت باج افزاري

در پ��ي حمالت باج افزاري به ش��ركت هاي امريكايي 
نظير جديدترين حمله اي كه با تمركز روي ش��ركت 
فناوري اطالعات كاسيا انجام گرفت، مقامات بلندپايه 
امريكا و روسيه هفته آينده ديدار و در اين باره گفت وگو 
مي كنند. به گزارش ايسنا، جن ساكي، دبير مطبوعاتي 
كاخ س��فيد به خبرنگاران اعالم كرد م��ا انتظار داريم 
هفته آينده دي��داري ميان مقام��ات بلندپايه امريكا 
و روس��يه با موضوع حمالت باج افزاري برگزار ش��ود. 
هكرها در حمله باج افزاري كه روز جمعه انجام ش��د، 
اطالعات صدها شركت كوچك در سراسر جهان شامل 
شركتهاي بسياري در امريكا را به گروگان گرفتند. با 
اين حال شركت كاسيا اعالم كرد آنها هرگز تهديدي 
براي زيرساخت حس��اس امريكا نيستند. اين حمله 
سايبري جديدترين مورد از سلسله حمالتي است كه 
عليه كسب وكارها انجام شده و اطالعات ارزشمند آنها 
را در قبال دريافت ارز ديجيتالي گروگان گرفته است. 
اگرچه حمالت سايبري سال هاست كه جريان دارند اما 
حمالت اخير افزايش قابل مالحظه اي داشته اند و شامل 
رخنه به سيستم شركت كلونيال پايپ الين – گرداننده 
بزرگ ترين شبكه سوخت رساني در امريكا – بودند كه 
به مدت بيش از يك هفته به كمبود سوخت در كرانه 
شرقي اين كشور منجر شد. جن ساكي گفت: پرزيدنت 
بايدن روز چهارش��نبه با مقامات وزارت دفاع، وزارت 
خارجه، وزارت امنيت داخل��ي و جامعه اطالعاتي به 
منظور صحبت درباره حمالت باج افزاري و تالش هاي 
امريكا براي مقابله با آن ديدار خواهد كرد. حمله اي كه 
به مشتريان شركت كاسيا انجام گرفته كه بسياري از 
آنها فراهم كنندگان خدمات مديريت ش��ده هستند، 
تاثير مشابه حمله باج افزاري به كلونيال پايپ الين را بر 
امريكا نداشته است. با اين حال اختالالت در كشورهاي 
ديگر جدي بوده است. در س��وئد شمار زيادي از ۸۰۰ 
ش��عبه س��وپرماركت زنجيره اي كوپ به دليل از كار 
افت��ادن صندوق هاي پرداخت پول تعطيل ش��دند و 
همچنان فرآيند احيا از اين حمله را طي مي كنند. البته 
سخنگوي اين شركت گفته است در حال حاضر شمار 
فروشگاه هاي باز ما بيشتر از شعبات تعطيل است. در 
نيوزيلند هم ۱۱ مدرسه و چندين مهدكودك هدف 
اين حمله قرار گرفته اند. ديده بان امنيت سايبري آلمان 
)بي اس آي( اعالم كرد از قرباني شدن سه فراهم كننده 
خدمات فناوري اطالعات در آلمان در حمله باج افزاري 
اخير مطلع است و سخنگوي اين ديده بان برآورد كرد 

كه صدها شركت هدف قرار گرفته اند.

برخي آلت كوين ها رشدهاي چند ده درصدي را تجربه كردند

تثبيت بيت كوين  بين ۳۳  تا  ۳۶ هزار  دالر

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده

بدینوسيله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند ، جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامی عام (  به شرح ذیل برگزار ميگردد .

  زمان  : روز سه شنبه 1400/04/29 ساعت 11:30 
  مکان : اصفهان ، کيلومتر 75 جنوب غربی ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان ، سالن همایش 

مرکز تحقيقات 
دستور جلسه:

  اصالح اساسنامه ) تغيير سال مالی شرکت (
  سایر مواردي که در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده  باشد .

حسب ابالغيه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد ملی مدیریت بيماری کرونا و ابالغيه 
شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 س�ازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری 
مجامع به استحضار می رس�اند  ، برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 
شخص حقيقی یا حقوقی و با رعایت شيوه نامه های بهداشتی مرتبط با پيشگيری از شيوع 
ویروس کرونا مقدور می باشد . لذا با توجه به محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان 
مجمع  از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.msc.ir برای سهامداران عزیز 

فراهم می باشد .
   نمایندگان س�هامداران حقوقي می توانند ، معرفي نامه خ�ود را حداکثر تا دو روز قبل از 
برگزاري مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت 9:00 صبح روز برگزاري مجمع نسبت 
به ارائه اصل معرفي نامه و کارت شناسایي معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند.                                             
) نکته ضروری : درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی ، همچنين کدملی ، شماره 
شناسنامه ، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی نامه ارسالی الزامی می باشد . (
نشاني امور سهام شرکت : اصفهان ، ميدان آزادي ، ابتداي خيابان سعادت آباد ، شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان ، دفتر امور سهام و مجامع . کدپستی : 8168645497
تلفن : 03152733935، 03136683651  نمابر : 03152733922

 شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامي عام ( 
به شماره ثبت 7841 و شناسه ملي 10260289464

هيات مدیره شرکت فوالد مبارکه اصفهان )سهامي عام(

آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزيابی کيفی - نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عمليات مربوط به نگهداری شبکه، اصالح، توسعه شبکه، اجرای منهول و نصب انشعاب فاضالب 
امور آب و فاضالب منطقه 3 تبریز را از محل اعتبارات غيرعمرانی و با مشخصات ذیل به روش مناقصه )عمومی( با ارزیابی کيفی  از طریق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir به پيمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تاسيسات و تجهيزات یا دارای صالحيت از دفتر 

بهبود روش های بهره برداری فاضالب شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفيت کاری واگذار نماید.
مشخصات پروژه: الف- مبلغ برآورد اوليه: 34978000000 ریال

ب - مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1748900000 ریال
ج- محل اجرای کار: تبریز

د- رشته و گروه پيمانکار : واجد شرایط و دارای رتبه آب یا تأسيسات و تجهيزات یا دارای صالحيت از دفتر بهبود روش های بهره برداری فاضالب شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور متناسب با ظرفيت کاری

ه�- مدت اجرای کار: 12 ماه
و- دستگاه نظارت: مدیر آب و فاضالب منطقه 3 تبریز

ز- محل اعتبار: غيرعمرانی
ح- پيشنهاددهنده حائز حداقل امتياز ارزیابی کيفی الزم جهت شرکت در مناقصه مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمين های معتبر تسليم یا مبلغ 
مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مفاد اسناد مناقصه ضمانتنامه یا رسيد واریز وجه را به صورت اصل در وقت مقرر در اسناد به کارفرما تسليم 

نماید. به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از ميزان مقرر، چک و نظایر آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
الزم به ذکر است که هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه1400/4/24 
آخرین مهلت تسليم پيشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 14/30 صبح مورخه1400/5/9 

زمان و تاریخ بازگشایی پيشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 12 صبح مورخه 5/9/ 1400
www.abfaazarbaijan.ir :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقیآدرس سایت اینترنتي

شرکت سهامي آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی

شناسه آگهي: 1160964

 شماره ۲۰۰۰۰۰۱۴۰۳۰۰۰۱۰۶ مورخ۱۴۰۰/۴/۱۳  مندرج 
در سامانه تدارکات الکترونيکی دولت  شماره ۷۸ سال ۱۴۰۰ 

پيرو آگهی مندرج در روزنامه ی تعادل شماره 1967 مورخ 1400/03/31، نظر به این که جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه شرکت مورخ 1400/04/10 
به حد نصاب قانونی نرسيد، لذا بدین وسيله از کليه سهامداران محترم شرکت افق ثروت آفرینان )سهامی خاص( به شماره ثبت: 396783 و شناسه 
ملی: 10320474343 دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم شرکت، که راس ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 در محل: 
خيابان ولی عصر، نرسيده به سه راه زعفرانيه، خيابان عارف نسب، پالک 12 سالن آمفی تئاتر دکتر افشار کد پستی: 1961735163 برگزار ميگردد، 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-  قرائت گزارش بازرس.
2-  تصویب صورت های مالی، ترازنامه و سود و زیان.

3-  تصميم گيری در خصوص تقسيم سود.
4-  تعيين بازرس اصلی و علی البدل شرکت و تعيين حق الزحمه ایشان.

5-  سایر مواردی که در صالحيت مجمع عمومی عادی باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت دوم
شرکت افق ثروت آفرينان )سهامی خاص(

هيئت مدیره شرکت افق ثروت آفرینان

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 



تعادل |
نتايج دوره ش��امخ كل اقتصاد و سي و سومين دوره شامخ 
صنعت براي خردادماه 1400 منتشر شد. بر اساس نتايج اين 
طرح در خردادماه، روند مثبت شامخ، در كل اقتصاد با رقم 
51.27 واحد و در بخش صنعت با رقم 54.21 واحد ادامه 
پيدا كرده و وضعيت رونق در هر دو شاخص حفظ شده است؛ 
اما همچنان مسائلي نظير كاهش سفارشات جديد مشتريان، 
افزايش قيمت مواد اوليه ازيك طرف و قطعي مكرر برق در 
واحدهاي صنعتي و خدماتي از طرف ديگر، ترديدهايي را 
در استمرار وضعيت موجود به وجود آورده است. بررسي ها 
نش��ان مي دهد ش��امخ كل اقتصاد و صنعت در خردادماه 
همچنان در وضعيت رونق قرار داشته اما قطعي برق و كمبود 

مواد اوليه جزو نگراني هاي فعاالن اقتصادي بوده است.

     شاخص مديران خريد كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور كه 
از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده، شاخص 
مديران خريد براي كل اقتصاد ايران در خردادماه، 51.27 
به دس��ت آمده است كه عدد آن نس��بت به ارديبهشت ماه 
)53.84( كاهش داشته است البته شدت افزايش شاخص 
نسبت به 5 ماه گذشته از بهمن )به غيراز فروردين( ماه كمتر 
بوده است. همچنين در خردادماه زيرشاخص هاي ميزان 
سفارشات جديد مشتريان و موجودي مواد اوليه عدد زير 
50 را ثبت كرده اند و تقاضاي مشتريان متأثر از بالتكليفي 
بعد از انتخابات همچنان با كاهش روبرو است. فقط در بخش 
ساختمان همه زيرشاخص هاي اصلي عدد باالي 50 را به 
ثبت رسانده اند. شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در 
خردادماه )52.46( نسبت به ارديبهشت ماه )58.64( كاهش 
داشته است وليكن هنوز در وضعيت مثبت )باالي 50( قرار 
داشته است. اين شاخص نيز در مقايسه با 5 ماه گذشته از 
بهمن )به غيراز فروردين( كمترين ميزان رشد را داشته است 
و بيشترين سهم افزايش اين شاخص در بخش ساختمان 
بوده است. ش��اخص ميزان سفارش��ات جديد مشتريان 
)49.52( براي س��ومين ماه پياپي كمتر از 50 ثبت ش��ده 
 است. به نظر مي رسد ادامه اين روند در كاهش تقاضا ناشي 
از شرايط بعد از انتخابات و بالتكليفي طرف تقاضا در تصميم 
براي خريد و شرايط قيمتي بازار است. شاخص موجودي 
مواد اوليه يا لوازم خريداري شده )45.73( نسبت به ماه قبل 
كاهش يافته است و مجدداً شدت كاهش آن افزايش يافته 
و با شدت بيشتري طي 7 ماه گذشته از آذر )غير از فروردين( 
كاهش داشته است. شاخص ميزان استخدام و به كارگيري 
نيروي انس��اني )51.50( نسبت به ارديبهشت ماه افزايش 
داشته است. اين افزايش نيروي كار نشان دهنده خوش بيني 
فعاالن اقتصادي به بهبود فعاليت ها به ويژه در بخش صنعت 
و ساختمان طي ماه هاي آتي است. شاخص قيمت خريد 
مواد اوليه يا لوازم خريداري ش��ده )77.19( نشان دهنده 
ادامه روند افزايش��ي قيمت هاست كه همچنان ادامه دارد. 
بر اس��اس آخرين آمار مركز آمار ايران از ش��اخص قيمت 
كاالها و خدمات مصرفي خانوار، اين شاخص در خردادماه 
316.2 بوده است كه نس��بت به ارديبهشت ماه )308.4(، 
2.5 درصد افزايش داشته است. اين در حالي است كه نرخ 
تورم 12 ماهه منتهي به خردادماه 43 درصد بوده اس��ت. 
درعين حال به اعتقاد فعاالن بازار افزايش قيمت ها به دليل 
شرايط ركودي حاكم در بازار هنوز به طور متناسب بر قيمت 
فروش محصوالت اثرگذار نبوده است و پيش بيني افزايش 
قيمت ها طي ماه هاي آتي وجود دارد. شاخص انتظارات در 
ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده )63.78( كه 
يكي از بيشترين مقادير خود را از ابتداي 21 دوره از شروع 

طرح به ثبت رسانده است، خوش بيني فعاالن اقتصادي را 
نسبت به بهبود فعاليت ها و خارج شدن از شرايط ركودي 
موجود نشان مي دهد. به طوركلي بر اساس نظرسنجي انجام 
شده در خردادماه از فعاالن اقتصادي پيش بيني مي شود كه 
با تعيين وضعيت انتخابات، معضالت سياسي كه طي ماه هاي 
اخير باعث كاهش تقاضاي مشتريان و ركود بازار شده بود، 
در تيرماه تقاضا به حالت عادي خود بازگردد. اما از طرفي 
ممكن است به علت افزايش شديد قيمت مواد اوليه، در 
ماه هاي آتي بر افزايش قيمت محصوالت و به دنبال آن 
تقاضاي مشتريان اثرگذار باشد و به عقيده تعدادي از 
فعاالن بازار بالتكليفي سياسي باعث شده تا پيش بيني 

ركود تا شهريورماه وجود داشته باشد.

     شاخص صنعت
بر اساس داده هاي به دست آمده از بنگاه هاي بخش صنعت، 
ش��اخص مديران خريد صنعت در خ��رداد، 54.21 ثبت 
شده  است كه هرچند كماكان در وضعيت رونق قرار دارد 
ولي نسبت به ارديبهشت ماه )63(، كاهش داشته است. در 
خرداد همه زيرشاخص هاي شامخ صنعت به غيراز شاخص 
موجودي مواد اوليه عدد باالي 50 را به ثبت رس��انده اند و 
شامخ كل صنعت در اكثر صنايع به غيراز صنايع نساجي 
و صنايع چوب، مبلمان و كاغذ )به دليل كاهش سفارشات 
جديد مشتريان و كمبود مواد اوليه( نسبت به ماه قبل افزايش 
داشته است. ش��اخص مقدار توليد محصوالت در خرداد 
)53.64( نسبت به ماه قبل كاهش داشته است وليكن هنوز 
در وضعيت مثبت )باالي 50( قرار دارد. اما شدت رشد اين 
شاخص )به داليل متعدد ازجمله قطعي هاي مكرر برق(، 
در مقايس��ه با 5 ماه گذشته )به غيراز تعطيالت فروردين( 
كمتر بوده است. شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان 
در خردادماه )53.28( نسبت به ارديبهشت كاهش داشته 
است، به نظر مي رسد كه رشد آن تحت تأثير شرايط سياسي 
و انتخابات، در مقايسه با 5 ماه گذشته )به غيراز فروردين( 
كمتر بوده است. شاخص موجودي مواد اوليه در خردادماه 

)47.52( مجدداً به روند كاهشي خود بازگشته است. اين 
شاخص كه در ارديبهش��ت ماه )53.59( بعد از تعطيالت 
بهبود پيدا كرده بود در خردادماه مجدداً به علت كمبود ارز 
در واردات مواد اوليه و همچنين افزايش قيمت ها كاهش 
يافته است. شاخص ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني بخش صنعت در خردادماه )55.93( براي هفتمين 
ماه پياپي نسبت به ماه قبل افزايش داشته است. شاخص 
ميزان فروش محصوالت )53.31( نسبت به ارديبهشت ماه 
كاهش داشته است اما شدت آن متأثر از تقاضاي بازار طي 
5 ماه گذشته )به جز فروردين( كمتر بوده است .به طوركلي 
در خردادماه، شاخص كل صنعت با عدد 54.21 نسبت به 
ارديبهشت ماه كاهش داشته ولي كماكان در وضعيت رونق 
بوده است. طبق نظر فعاالن اقتصادي، قطعي هاي مكرر برق 
باعث شده تا خسارات بسيار زيادي را به فرآيند توليد و مواد 
اوليه وارد كند و توليدكنندگان با همان هزينه توليد قبلي 
ناچارند با ظرفيت توليدي كمتر از توان خود توليد كنند. 
عالوه بر اين ركود ناشي از اتفاقات سياسي كشور همراه با 
كمبود تقاضا باعث افزايش هزينه هاي توليدكنندگان شود. از 
سوي ديگر اكثر شركت ها با افزايش شديد قيمت ها در مواد 
اوليه و دستمزدها و همچنين مشكالت ارزي روبرو بوده اند 
كه به تدريج اين موضوع بر روي شاخص قيمت محصوالت 
توليدش��ده يا خدمات ارايه شده به ويژه در بخش هايي كه 

تغييرات قيمت ساالنه اعمال نشده تأثيرگذار خواهد بود.

     مشكالت عمده از ديد فعاالن اقتصادي 
در خرداد

1. ادامه روند قطعي هاي مكرر برق در خردادماه در بعضي 
مناطق بر كسب وكارها اثر گذاشته و منجر به ايجاد اختالل 
در فرآيند توليد و كند ش��دن روند آن ش��ده به طوري كه 
شركت ها با ظرفيت پايين تر از توان خود توليد مي كنند و 
جهت كاهش هزينه هاي توليد در بعضي از صنايع منجر به 
تعديل نيروي كار شده  است. )صنايع شيميايي، صنايع كاني 
غيرفلزي، ماشين سازي و لوازم خانگي، صنايع غذايي و...(؛ 

2. نوس��انات قيمتي و افزايش ش��ديد قيمت م��واد اوليه 
داخلي و خارجي باعث باال رفتن هزينه توليد در اكثر رشته 
فعاليت ها شده  است. )صنايع شيميايي، صنايع الستيك 
و پالس��تيك، ...( 3. در بس��ياري از صنايع تقاضا و ميزان 
سفارشات تحت تأثير نتايج انتخابات و رويكرد دولت آينده 
كاهش يافته است و بازار با ركود مواجه بوده است )صنايع 
الستيك و پالستيك،....(؛  4. كمبود نيروي انساني درحالي 
كه شركت ها متقاضي استخدام هستند معضلي است كه طي 
ماه هاي اخير برخي از شركت ها با آن روبرو بوده اند )صنايع 
كاني غيرفلزي و ...(؛ 5. ارز دارويي فقط در اختيار برخي از 
شركت هاي دارويي خاص قرار مي گيرد كه بعضًا به بعضي 

از سازمان ها يا نهادها وابسته هستند. )صنايع شيميايي( . 

     شاخص جهاني مديران خريد اقتصاد
گزارش ماه ژوئن از اقتصاد جهاني كه توس��ط موسس��ه 
J.P.Morgan و IHS ارايه مي شود، نشان مي دهد كه 
روند صع��ودي در توليد جهاني همچن��ان ادامه دارد اما 
زنجيره تأمين، هزينه ها را افزايش مي دهد. شاخص جهاني 
PMI صنعت با رش��د به عدد 55.5 در ماه ژوئن رسيده و 
توليد، سفارشات جديد و اش��تغال افزايش داشته است. 
به طوركلي از 30 كشوري كه داده هاي ژوئن براي آنها در 
دسترس بود، 22 كشور شاهد بهبود شرايط عملكرد بودند. 
بااين حال، نيمي از اين نرخ ها نيز در مقايس��ه با ماه قبل 
سرعت رشد كندتري را نشان مي دهند. براساس گزارش 
ماه ژوئ��ن IHS از ش��اخص PMI، فعاليت هاي تجاري 
منطقه يورو، بيشترين نرخ رشد در 15 سال اخير را تجربه 
كرد. شاخص مديران خريد از 57.1 در ماه مي به 59.2 در 
ماه ژوئن افزايش يافت كه بيشترين مقدار آن از سال 2006 
است. PMI بخش خدمات از 55.2 در ماه مي به 58.0 در 
ماه ژوئن رسيده كه بيشترين افزايش را طي 41 ماه اخير 
داشته است. رشد توليد مجدداً بيشترين نرخ را در آلمان 
و كندترين را در فرانسه به دنبال كند شدن نرخ سفارشات 

جديد در ميان ساير مناطق به دست آورده است.

رويداداخبار
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ماكاروني فعال
 افزايش قيمت نداشته است

ايسنا | رييس اتحاديه بنكداران اهواز گفت: هر 
چند ممكن است ماكاروني گران شود اما تا زماني 
كه به تصويب مقامات مسوول نرسد، قيمت هاي 
گذشته پابرجا خواهند بود. محمدكمال سودمند 
در خصوص آخري��ن وضعيت موجودي كاالهاي 
اساس��ي در اهواز اظهار كرد: كاالهاي اساس��ي از 
جمله برنج، روغن و ش��كر به وفور موجود است و 
فراواني برنج خارجي در بازار باعث كاهش قيمت 

آن شده است.
وي افزود: براي مثال در برخي از جاها اگر تقاضاي 
روغن شود، پيشنهاد به خريد برنج همراه با روغن 

مي شود كه به دليل فراواني آن در بازار است.
رييس اتحاديه بنكداران و حق العمل كاران اهواز 
گفت: بعد از افزايش قيمت بين ٢٠ تا ٣٠ درصدي 
روغن كه توسط كارخانه هاي توليدكننده روغن 
انجام ش��د، وفور روغن در بازار به ان��دازه اي زياد 
شد كه كارخانه هاي توليدكننده براي بنكداران، 

تخفيفات ويژه در نظر گرفتند.
سودمند با اشاره به وضعيت شكر در بازار نيز افزود: 
دو مشكل بس��ته بندي و دونرخه بودن در كاالي 
شكر وجود داش��ت كه پس از ماه ها نامه نگاري و 
رايزني، اين مشكالت حل شدند و در حال حاضر 
هيچ مش��كلي در توزيع يا فراواني ش��كر در بازار 

وجود ندارد.
وي درباره وضعيت حبوب��ات در بازار بيان كرد: 
وضعي��ت حبوبات مانند روال س��ابقش اس��ت 
و ب��ه ج��ز اقالمي ك��ه وارداتي هس��تند، مابقي 
حبوبات با نزديك ش��دن ب��ه انتهاي فصل خود، 
مقداري افزايش قيمت دارند كه با شروع دوباره 
فصل برداش��ت حبوبات، به وضعيت عادي خود 

بازمي گردند.
رييس اتحاديه بنكداران و حق العمل كاران اهواز 
درب��اره ش��ايعه افزايش قيم��ت ماكاروني گفت: 
متاس��فانه برخي رس��انه ها با افراد غي��ر مطلع، 
مصاحبه مي كنند كه باعث مشوش شدن اذهان 
عمومي مي ش��ود. هر چند ممكن است ماكاروني 
گران ش��ود اما ت��ا زماني كه ب��ه تصويب مقامات 
مسوول نرسد، قيمت هاي گذشته پابرجا خواهند 
بود اما ممكن اس��ت در آين��ده قيمت آن افزايش 
يابد. س��ودمند با بيان اينك��ه كمبودي در كاالي 
اساس��ي وجود ندارد، گفت: در بازار گراني وجود 
دارد، نه گران فروشي. با توجه به نرخ ارز، واردات و 
مسائل ديگر، گراني كم و بيش وجود دارد و موضوع 
گران فروشي از سوي بنكداران كمتر اتفاق مي افتد.

علت چند نرخي بودن تاير 
در بازار

سخنگوي انجمن صنعت تاير كشور گفت: توزيع 
الستيك با ارزهاي 4200 توماني، نيمايي و توليد 
داخلي موجب چند نرخي شدن و آشفتگي بازار شده 
است. مصطفي تنها در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
مورد علت چند نرخي ش��دن تاير در ب��ازار، اظهار 
داشت: از اواخر س��ال 98 براي واردات تاير توسط 
توليدكنندگان به صنعت تاير كشور ارز تخصيص 
داده نشد و از اول سال 99 به صنعت تاير اعالم شد 
كه به علت مشكالت ارزي، اين كاال از اولويت ارزي 
خارج ش��ده و ديگر ارز 4200 توماني براي واردات 
آن تخصيص داده نمي شود و ارز نيمايي جاي آن را 
مي گيرد. سخنگوي انجمن صنعت تاير كشور افزود: 
تا ابتداي خرداد سال 99 به صنعت تاير فرصت داده 
ش��د كه اگر محموله اي با همان ارز 4200 توماني 
دارد، از گمرك ترخيص كن��د و از آن زمان به بعد 
چنانچه كااليي وارد مي شد بايد ما به التفاوت ارزي 
)از ارز 4200 توماني تا ارز نيمايي( براي ترخيص به 

گمرك پرداخت مي شد.
وي ادام��ه داد: با اين حال در بخش واردات به چند 
شركت كه هنوز ارز 4200 توماني داشتند مهلت 
بيش��تري داده ش��د تا بتوانند كااليي را كه هنوز 
خريداري نكرده بودند خريداري كرده و وارد كنند، 
يعني ارز به آنها تخصيص داده شد، اما تايري وارد 
نكرده بودند و به آنها تا اواخر س��ال 99 اجازه دادند 
تا بتوانند تاير وارد كش��ور كرده و ب��ر مبناي دالر 
4200تومان��ي به بازار عرض��ه كنند منتهي با اين 
ش��رط كه محموله وارداتي بايد با ثبت در سامانه 
جامع تجارت و نظارت ستاد تنظيم بازار توزيع شود.
تنها با بيان اينكه در نهايت اين شركت ها تا اواخر 
سال گذشته اقدام به واردات و ترخيص تاير كردند 
و در سامانه هم ثبت ش��د، گفت: پس از ترخيص 
محموله هاي مذكور، تايرها بر اس��اس ارز 4200 
توماني در بازار توزيع شدند كه در نهايت منجر به 
اين شد كه تاير در بازار چند نرخي شود. سخنگوي 
انجم��ن صنعت تاير تصريح ك��رد: در واقع از يك 
طرف تايرهايي در بازار وجود دارد كه با نرخ 4200 
توماني وارد ش��ده و هنوز جذب بازار نشده و تمام 
آنها به فروش نرفته اند و تعدادي تاير هم از سوي 
برخي از واردكنندگان با ارز نيمايي وارد شده كه 
بر مبناي ارز نيمايي قيمت گذاري و در بازار عرضه 
مي ش��ود؛ اين واردكنن��دگان قطع��ًا نمي توانند 
تايري كه با ارز نيماي��ي كه حدود 21 هزار تومان 
است وارد مي كنند را با مبناي دالر 4200 توماني 
در بازار عرضه كنن��د. همچنين تعدادي تاير هم 
جزو توليدات داخلي اس��ت كه مواد اوليه آنها با 
ارز نيمايي وارد ش��ده و با سبك و سياقي كه در 
داخل قيمت گذاري شده به فروش مي رسد. وي 
اظهار داشت: به تدريج با جذب تايرهايي كه با ارز 
4200 توماني وارد ش��ده اند، مشكل چند نرخي 
بودن تا حدودي برطرف مي ش��ود. البته ممكن 
است برطرف هم نشود، چرا كه كاالهاي وارداتي 
يك نرخ دارد و تايرهاي توليد داخل نرخ ديگري 
دارد، اما ممكن است، چند نرخي بودن تايرهاي 

باري و اتوبوسي وضعيت بهتري يابد.

اعالم جرم 
عليه خودروسازان متخلف

فارس | نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
گفت: دادستاني تهران بايد به مساله گراني خودرو ورود 
كند. حسن نوروزي درباره لزوم توجه همه دستگاه ها به 
موضوع كنترل قيمت ها، گفت: متاسفانه طي يكي، دو 
سال اخير گراني  كاالهاي اساسي، مسكن و خودرو شدت 
بسياري داشته است، به طور مثال در بحث گراني خودرو 
تمام دستگاه ها مسوول هستند، چرا كه بايد خانوارها 
بتوانند با سهولت خودرو خريداري كنند و نبايد فراموش 
شود كه در بسياري از كشورها خودرو متناسب با درآمد 
و به صورت قس��طي به مردم عرضه مي ش��ود. نوروزي 
گفت: در حال حاضر خودرو چند برابر قيمت واقعي، آن 
هم به صورت نقدي به فروش مي رسد، اما اگر مديرعامل 
شركت هاي خودروس��از را سهامداران تعيين كنند نه 
دولت، از اين مشكالت كاسته خواهد شد. وي توضيح داد: 
در حالي كه درصد كمي از سهام ايران خودرو دولتي است 
اما مديران اين شركت را دولت تعيين كرده و از آنجا كه 
برخي مديران دولتي صرفا بر اساس رابطه و بدون ضابطه 
و تخصص انتخاب مي شوند مشكالت بر قوت خود باقي 
است. بنابراين مردم روز به روز شرايط بدتري پيدا مي كنند 
اما آن مدير كه هيچ سررشته اي در امر خودرو سازي ندارد 
پول بيشتري به جيب مي زند. وي با بيان اينكه قبل از هر 
مساله اي بايد مديران شركت هاي ايران خوردو و سايپا از 
طريق سهامداران انتخاب شوند، افزود: دادستان تهران 
بايد به مساله گراني خودرو ورود كند. به گفته نوروزي، در 
شرايط فعلي بايد شركت هاي خودروسازي 3 شيفته كار 
كنند تا كمبود عرضه جبران شود و خودروهاي توليدي را 
به مشتري داخلي به قيمت واقعي بفروشند. نايب رييس 
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: مسووالن 
خودروسازي كش��ور به كميسيون قضايي دعوت 
مي شوند، چرا كه بايد توضيح دهند به چه دليل با 
وجود اينكه معموال هزينه هايي مانند حقوق كارگر 
و انرژي و... ريالي است، اما در نهايت مالك تعيين 
قيمت خودرو نرخ ارز است و در صورت محرز شدن 

تخلف عليه آنها اعالم جرم خواهد شد.

جديدترين قيمت گوشت قرمز
مشاهدات ميداني از بازار حاكي از آن است كه قيمت 
گوشت قرمز نسبت به هفته هاي گذشته نوسان چنداني 
نداشته است. به گزارش ايس��نا، براساس مشاهدات 
ميداني قيمت هركيلو شقه گوسفندي 115 تا 130 
هزارتومان، ماهيچه گوسفندي 160 تا 200 هزارتومان، 
ران گوس��فندي حدود 135 هزارتومان، سردس��ت 
گوسفندي 115 تا 130 هزارتومان، ران گوساله 145 
هزارتومان، سردست گوساله حدود 130 هزارتومان و 

ماهيچه گوساله 112 تا 130 هزارتومان است.

استيكرهاي بومي با هويت 
ايراني-  ملي در پيام رسان آيگپ

اس��تيكر، تصاويري با ظاهري كارتوني است كه براي 
بيان احساسات و نمايش رفتار در پيام رسان ها استفاده 
مي ش��ود. به گزارش روابط عمومي آيگپ، در دنياي 
ديجيتال امروز بيشتر مردم ترجيح مي دهند به جاي 
مكالمه تلفني، از چت در فضاي مجازي استفاده كنند 
و براي ابراز عالقه، سليقه و احساسات خود نيز از استيكر 
و ايموجي اس��تفاده كنند و به همين دليل فراگيري 
اين نوع محصوالت بسيار پررنگ شده است. مي توان 
گفت؛ تقريبًا همه پيام رس��ان هاي خارجي استيكر و 
ايموجي هاي خود را منتشر مي كنند. اين محصوالت 
شخصيت هايي سازگار با فرهنگ و ادبيات آن جامعه 
هستند. در پي اين رويكرد، آيگپ نيز به عنوان اولين 
پيام رسان ايراني برآن شد تا رسالت خويش را در اين 
زمينه انجام داده و با برگزاري دو دوره »جايزه س��ال 
استيكر« و جهت دهي و انطباق با فرهنگ، آداب ورسوم 
ايراني شخصيت ها و نمادهايي را خلق كند كه مختص 
مخاطبان ايراني باش��د تا حس اس��تفاده از اين نوع 

كاراكترها نيز براي كاربران لذت بخش تر شود.

نظارت مجهزترين 
آزمايشگاه هاي تخصصي

 بر كيفيت و سالمت آب شرب
آبف��اي اصفه��ان از مجهزتري��ن وپيش��رفته ترين 
آزمايش��گاه هاي تخصصي براي نظارت بر كيفيت و 
سالمت آب شرب بهره مي برد. مدير مركز پايش و نظارت 
بر كيفيت آب و فاضالب آبفاي استان اصفهان گفت: 22 
آزمايشگاه ميكروبي و 5 آزمايشگاه شيميايي در سطح 
شهرستان هاي استان با استفاده از نيروهاي مجرب و 
متخصص، كار سنجش سالمت و كيفيت آب را در تمام 
شهرها و روستاهاي تحت پوشش بر عهده دارند. فهيمه 
اميري با اش��اره به فعاليت آزمايشگاه مركزي شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان به عنوان يك آزمايشگاه 
مرجع در زمينه هاي ميكروبيولوژي، فيزيكوشيميايي 
و ريزآالينده هاي معدني گفت: اين آزمايش��گاه تنها 
آزمايشگاه آب در سطح كشور به شمار مي رود كه داراي 
گواهينامه استاندارد ايزو2017- 17025 است.  وي 
در بخش ديگري از س��خنانش با بيان اينكه آب شرب 
شهرها و روستاهاي استان هر روز توسط كارشناسان 
كنترل كيفي و آزمايش��گاه هاي زيرمجموعه آبفاي 
اس��تان اصفهان مورد پايش قرار گرفته و سالمت آن 
تاييد مي شود، افزود: يكي از اين آزمايش ها، اندازه گيري 
ميزان كلر باقيمانده آب آش��اميدني در ش��بكه هاي 
آب اس��ت. مدير مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و 
فاضالب آبفاي استان اصفهان افزود: بر همين اساس 
سال گذشته بيش از 166 هزار و 500 مورد كلرسنجي 
در شهرها و بيش از 431 هزار موردكلرسنجي در شبكه 
توزيع آب روستاهاي استان انجام شد كه نتايج آن بيانگر 

مطلوبيت آب توزيع شده به ميزان 99.9 درصد بود.

»تعادل« شامخ خردادماه  را بررسي مي كند

  قطعي برق  و نبود مواد اوليه دو چالش بزرگ صنعت

با تصويب كارگروه تنظيم بازار ولغو ممنوعيت فصلي واردات برنج در سال جاري

شرايط ترخيص برنج اعالم شد
بر اساس نامه دبير كارگروه تنظيم بازار، ترخيص آن بخش 
از محموله هاي برنج وارداتي كه تا قبل از 31 تير ماه امسال 
داراي اعالميه ورود/ قبض انبار بوده، مشروط به اينكه داراي 
ثبت سفارش باشد در دس��تور كار قرار گرفت. با تصويب 
كارگروه تنظيم بازار ممنوعيت فصلي واردات برنج در سال 
جاري لغو ش��د. در متن مصوبه كارگروه تنظيم بازار آمده 
است: »به استناد تصميمات بند 9( يكصد و چهلمين جلسه 
كارگروه تنظيم بازار )ابالغي طي نامه شماره 77139/60 
مورخ 1400/3/12( گزارش روند واردات، توليد و تنظيم 
بازار برنج داخلي و وارداتي و بررسي دوره ممنوعيت برنج از 
سوي انجمن مربوطه و وزارت جهاد كشاورزي در جلسه ارايه 
و به لحاظ ضرورت تأمين نياز كشور و تنظيم بازار آن اعضا 
كارگروه با پيشنهاد عدم اعمال ممنوعيت فصلي واردات 
برنج در سال جاري موافقت نمودند و مقرر گرديد با توجه 
به تكاليف و وظايف وزارت جهاد كشاورزي مراتب از سوي 
وزارتخانه مذكور بررسي، پيگيري و اقدام الزم انجام پذيرد.« 
در همين راستا، عباس قبادي، دبير كارگروه ستاد تنظيم 
بازار طي نامه اي به مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات، 
با اش��اره به تصميمات اخير كارگروه تنظيم ب��ازار، درباره 
ممنوعيت يا عدم برقراري ممنوعيت فصلي مورد بررسي 

قرار گرفت، اعالم كرد: با توجه به اينكه در اين شرايط حساس 
كشور و كمبود منابع آبي و از طرفي ضرورت تامين امنيت 
غذايي كشور از اهم موضوعات مطروحه در دولت فعلي و 
آينده خواهد بود: خواهشمند است دستور فرماييد با رويكرد 
حمايت از مصرف كننده در خصوص بالمانع بودن ترخيص 
آن بخش از محموله هاي برنج وارداتي كه تا قبل از 31 تير 
ماه ماه امسال داراي اعالميه ورود/ قبض انبار بوده، مشروط 
به اينكه داراي ثبت سفارش باشد، اقدامات الزم انجام شود. 
در اين نامه همچنين تاكيد شده كه در صورت دارا بودن 
شرايط ياد شده ويرايش و تمديد ثبت سفارش جهت 
ترخيص بالمانع است. فصل برداشت برنج در استان هاي 
مختلف بين بازه زماني اول تير ماه تا اواخر شهريور است 
كه در س��ال هاي اخير براي حمايت از توليدكنندگان 

داخلي واردات برنج در اين مدت ممنوع شده بود.

     ممنوعيت فصلي واردات برنج 
به طور كامل رفع نشده

در همين حال، دبيرانجمن واردكنندگان برنج با اش��اره 
به اينكه ممنوعي��ت فصلي واردات برنج در س��ال جاري 
به طور كامل رفع نشده اس��ت، گفت: قرار است آن بخش 

از محموله هاي برن��ج وارداتي كه تا قبل از 31 ش��هريور 
وارد كشور ش��ده اند، امكان ترخيص از گمركات را داشته 
باشند. مسيح كشاورز در گفت وگو با »ايسنا« در پاسخ به 
اين پرسش كه آيا ممنوعيت فصلي واردات برنج در سال 
جاري به طور كامل لغو ش��ده يا خير، گفت: يك ماه پيش 
ستاد تنظيم بازار در مصوبه اي موافقت خود را با برداشت 
ممنوعيت فصلي واردات برن��ج اعالم كرد كه با مخالفت 
وزارت جهاد كشاورزي مواجه ش��د. او ادامه داد: بعد از آن 
نيز ستاد تنظيم بازار وظيفه اجراي اين مصوبه را برعهده 
وزارت جهاد كش��اورزي گذاشت كه تاكنون هيچ اقدامي 
در اين راستا از سوي اين وزارتخانه انجام نشده است. حتي 
مكاتبات بسياري نيز در اين زمينه انجام داديم كه كشور 
ممكن است با كمبود برنج خارجي مواجه شود ولي پاسخي 
دريافت نكرديم. دبير انجمن واردكنندگان برنج اضافه كرد: 
از دبير س��تاد تنظيم بازار درخواست كرديم كه چون اين 
ممنوعيت برداشته نش��ده حداقل براي گمركاتي مانند 
زاهدان و برخي از گمركات چابهار كه ممكن است به دليل 
كرونا و شرايط آب و هوايي و ... امكان سرويس دهي نداشته 
باشند، تدابيري اتخاذ شود. زيرا ممكن است بارهايي كه قبل 
از دوره ممنوعيت وارد كشور شده اند به دليل اين مسائل 

وارد دوره ممنوعيت ش��وند و امكان ترخيص هم فراهم 
نشود كه در اين صورت هم كشور دچار كمبود برنج خواهد 
شد و هم واردكنندگان مجبور به پرداخت هزينه هاي زياد 
دموراژ و انبارداري مي شوند. وي تصريح كرد: در نهايت اين 
موضوع با وزير مطرح شد و مقرر شد كساني كه بارهايشان 
قبل از 31 تيرماه به كشور مي رسد و ممكن است وارد دوره 
ممنوعيت شوند، امكان ترخيص داشته باشند. اين رفع 
ممنوعيت فقط شامل اين بخش مي شود و امكان سفارش 
و واردات همچنان در دوره ممنوعيت وجود نخواهد داشت. 
با اين حال، آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نشان مي دهد كه در ارديبهشت 
امسال قيمت برنج تايلندي بيشترين افزايش را داشته كه 
قيمت آن در اين مدت با 86.2 درصد افزايش به حدود 14 
هزار و 300 تومان رسيده است. قيمت برنج پاكستاني نيز 
با 72.2 درصد افزايش به 24 هزار و 600 تومان رس��يده 
اس��ت. اما افزايش قيمت در برنج هاي داخلي كمتر بوده 
است؛ به طوري كه قيمت برنج طارم اعال و داخلي هاشمي 
درجه يك در اين مدت به ترتي��ب 42.1 و 40.1 درصد 
افزايش داشته و در ارديبهشت امسال به حدود 35 هزار و 

300 تومان و 34 هزار تومان رسيده است.
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خبرروز

كرونا جان ۱۶۶ نفر ديگر را گرفت
 ۱۶۶ بيمار كوويد ۱۹ ديگر نيز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۵ هزار و ۲۶۱ نفر رسيد. به گزارش 
مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به سه ميليون و ۳۰۴ هزار و ۱۳۵ نفر رسيد 
و تاكنون دو ميليون ۹۶۷ هزار و ۸۲۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. سه هزار و ۳۴۴ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد ۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۲۴ ميليون و ۱۹۸ هزار و ۲۷۰ 
آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است. تاكنون ۴ ميليون و ۵۰۷ هزار و ۴۸۰ نفر دوز اول واكسن كرونا و دو ميليون و 
۵۲ هزار و ۱۷۰ نفر نيز دوز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۶ ميليون و ۵۵۹ هزار و ۶۵۰ دوز رسيد.

رويداد

يك بيمارس��تان ۱۲۰ تخت خواب��ي در زاهدان و يك 
بيمارستان ۲۳۰ تخت خوابي در سراوان داريم كه تجهيز 
شده اند، اما به دليل اينكه نيرو نداريم، اين تخت ها هنوز 
فعال نشده است. جانشين استاندار سيستان و بلوچستان 
با بيان مطلب فوق درباره آخرين وضعيت بيماري كرونا 
در اين اس��تان گفت: روند بيماري كرونا در استان هنوز 
كاهشي نشده است و چند روزي است كه ميزان ابتال به 
بيماري در استان نسبت به پيك هاي قبلي ۳ الي ۴ برابر 
شده است. عليرضا شهركي با اشاره به ميزان مرگ و مير 
ناشي از بيماري كرونا در استان سيستان و بلوچستان 
ادامه داد: ميزان فوت بيماران كرونايي در روز بين ۱۵ تا ۱۸ 
نفر متغير است. مديركل مديريت بحران استان سيستان 
و بلوچستان با اشاره به موارد بستري در استان خاطرنشان 
كرد: ميزان بستري ها نيز در اين مدت نسبت به پيك هاي 
گذشته افزايش پيدا كرده است، البته ظرفيت خالي در 
اس��تان وجود دارد و ش��رايطي فراهم شده كه بيماري 
پش��ت در بيمارستان نماند. ش��هركي درباره اظهارات 
وزير بهداشت مبني بر وجود ۴۰۰ تخت خالي در استان 
سيستان و بلوچستان گفت: يك بيمارستان ۱۲۰ تخت 
خوابي در زاهدان و يك بيمارستان ۲۳۰ تخت خوابي در 
س��راوان داريم كه تجهيز شده اند اما به دليل اينكه نيرو 
نداريم اين تخت ها هنوز فعال نش��ده است و عمال يك 
ظرفيت خالي وجود دارد. اگر نيرو به ما تزريق ش��ود يا 
جذب شود و يا به هر روشي نيرو جذب شود ما مي توانيم 

از اين ظرفيت هاي خالي نيز استفاده كنيم.

     درخواست كمك از ارتش
او ادام��ه داد: البته روز گذش��ته ب��ا مجموعه ارتش 
توافقي كرديم و قرار شد نيروي زميني ارتش نيروي 
الزم براي فعال شدن بيمارستان ۱۲۰ تختخوابي در 

زاهدان را در اختيار قرار دهد تا بتوانيم از اين ظرفيت 
نيز استفاده كنيم. در حال حاضر نيز هيچ بيماري در 
پشت در بيمارستان نمانده است و آماده ارايه خدمت 
به همه مردم در جاي جاي استان هستيم. جانشين 
استاندار در ستاد استاني مديريت و مقابله با كرونا در 
استان سيستان و بلوچستان تصريح كرد: امكاناتي كه 
كم و كسر داريم نيز با همت نهادهاي ديگر، خيرين 
و وزارت بهداش��ت به نوعي مرتفع ش��ده است و در 
حال تامين اس��ت و هيچ دغدغه اي در اين خصوص 
نخواهيم داشت. شهركي درباره كمبود دستگاه هاي 
اكسيژن س��از يادآور شد: دستگاه هاي اكسيژن ساز 
به اندازه نياز بيمارس��تان تامين شده است. يكي از 
دغدغه هاي م��ا مخازن تامين اكس��يژن بود كه در 
روز گذشته با مجموعه ارتش و ستاد فرمان اجرايي 
حضرت امام )ره( توافقاتي داش��تيم و مقرر شد تا ۵ 
مخزن از طريق ارتش خريداري و به ما ملحق مي شود 
و اين مشكل ما نيز برطرف خواهد شد. او ادامه داد: اين 
كارهاي اجرايي ممكن است تا ۷۲ ساعت زمان ببرد 
تا به نتيجه مطلوب برسيم، اما در حال حاضر با توجه 
به ظرفيت هايي كه در بيمارستان ها ايجاد كرده ايم 

هيچ دغدغه اي نداريم. 

     خالي شدن منابع آبي استان
مديركل مديريت بحران استان سيستان و بلوچستان با 
بيان اينكه امسال در استان با خشكسالي شديد مواجه 
هستيم، ادامه داد: امروز رييس سازمان مديريت بحران 
كش��ور و معاون وزير همراه با استاندار استان در بخش 
سيستان موضوع تنش آبي در استان را بررسي مي كنند. 
امسال ۴۰ درصد منابع آبي استان با توجه به كاهش ۹۲ 
درصدي بارش ها در اس��تان، ذخيره سازي شده است. 

شهركي تصريح كرد: بيش��تر بخش هاي منابع آبي ما 
امسال خالي است و ما نگران تنش آبي هستيم، البته در 
حال مديريت و برنامه ريزي هستيم تا بتوانيم اين مشكل 
را كنترل كنيم. قطعا امروز ني��ز تصميمات موثري در 
خصوص مديريت منابع و استفاده از راه هاي جايگزين 
مانند چاه هاي ژرف و انتقال آب از عمان با تامين اعتبار 
الزم اتخاذ خواهد شد و در اين صورت مشكالت ما كمتر 
خواهد شد. او درباره رفع مشكل آب در كوتاه مدت گفت: 
روش هاي كوتاه مدت نيز براي رفع اين مشكل در دستور 
كار ما قرار داد تا بتوانيم اين مش��كل را مديريت كنيم. 
جانشين استاندار در ستاد استاني مديريت و مقابله با كرونا 
در استان سيستان و بلوچستان درباره اقشار ضعيف در 
اين استان گفت: عالوه بر كمك هايي كه از سوي دولت 
انجام شده است، نهادهاي خيرين به ويژه ستاد اجرايي 
حضرت امام و بنياد مستضعفان و بنياد بركت اقدامات 
خوب��ي در اين زمينه انجام داده اند. امروز نيز در س��طح 
اس��تان و فرمانداران جلس��اتي در اين خصوص برگزار 
مي شود و گروه بندي مي شود تا سبدهاي معيشتي به 
افراد نيازمند تعلق گيرد. شهركي همچنين درباره كنترل 
ورود و خروج مسافران در اين استان گفت: براي ترددهاي 
غيرمجاز در طول مرزها رييس جمهور به نيروهاي مسلح 
دستور ويژه داده اند براين اساس كنترل مرزها در حوزه 
سيستان توسط نيروي زميني ارتش و در جنوب از سوي 
مجموعه سپاه پاسداران و مرزبانان در حال انجام است و 
قطعا سختگيري هاي الزم براي جلوگيري از ترددهاي 
غيرمجاز صورت مي گيرد. او ادام��ه داد: تردد مجاز هم 
از زماني كه ويروس جهش يافته در استان مشاهده شد 
كامال محدودسازي شده و تردد مسافران به شدت كاهش 
پيدا كرده اس��ت و به طور موردي نيز اگر ترددي صورت 

بگيرد با كنترل و اخذ تست منفي صورت مي گيرد.

روزانه بين ۱۵ تا ۱۸ نفر در سيستان مي ميرند
رويخطخبر خبر

تدوين »اطلِس خودكشي« 
در هر استان

رييس مركز توس��عه پيش��گيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور درباره اقدامات پيشگيري 

از خودكشي در شهرستان ها توضيحاتي ارايه كرد.
فاطمه رض��وان مدني درب��اره برنامه هاي كاهش و 
پيشگيري از خودكشي گفت: در ارتباط با خودكشي 
در ح��ال تهيه اطلس خودكش��ي در اس��تان ها و 
شهرستان ها هستيم، بخش هاي زيادي از اين كار 
انجام شده و ظرف يك الي دو ماه آينده مابقي كار نيز 
انجام خواهد شد. او با بيان اينكه اين اطلس در هفته 
دولت آماده خواهد ش��د، ادام��ه داد: در اين اطلس 
الگو و علت خودكشي در هر استان و شهرستاني به 
صورت جداگانه بررس��ي شده و مشخص مي شود، 
چراكه ممكن است علل خودكشي در يك استان با 
استان ديگر متفاوت باشد و حتي ممكن است علت 
خودكشي در يك شهرستان با علت خودكشي در 
يك شهرستان ديگر در يك استان مشترك متفاوت 
باشد. رييس مركز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد 
سازمان بهزيستي كشور تصريح كرد: براين اساس 
برنامه هاي پيش��گيرانه در هر شهر متفاوت است و 
همچنين غربالگري و رصد اين آس��يب در هر شهر 
و حتي در هر محله متفاوت است. بنابراين ما براين 
اساس در اس��تان هاي مختلف الگوي خودكشي را 
در هر شهرستان تهيه كرده ايم. رضوان مدني ادامه 
داد: رصد آس��يب هاي اجتماعي و شناخت عوامل 
س��ببي آن در كش��ور، اين امكان را به برنامه ريزان 
اجتماعي مي دهد تا با توجه به وضعيت موجود و سير 
تغييرات اين عوامل، برنامه هاي اجتماعي موثرتري 
براي جلوگيري از ظهور و ب��روز و كنترل و كاهش 
آس��يب هاي اجتماعي طراحي كنند. رييس مركز 
توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي 
كشور خاطرنشان كرد: در خصوص خودكشي نيز 
با توجه به وضعيت موجود عوامل محافظ و خطر را 
شناسايي مي كنيم و برنامه هاي پيشگيرانه را براي 
آنها طراحي مي كنيم. رضوان مدني يادآور شد: به طور 
مثال حتي در استان هايي مانند ايالم و كرمانشاه كه 
ميزان خودكشي باال گزارش شده است، اين شيوع در 
همه شهرها يكسان نيست و ممكن است در برخي از 
مناطق يا يك الي دو شهرستان آمار باال باشد بنابراين 
با اين برنامه ريزي ما از اين الگو كه بگوييم يك استان 
در صدر آمار اس��ت خارج مي شويم و به اين سمت 
مي رويم كه آسيب ها را در شهرها و محالت بررسي 
مي كنيم و براي كاه��ش آن برنامه ريزي مي كنيم. 
او با اش��اره به راه اندازي مراكز مثبت زندگي تصريح 
كرد: مراكز خدمات بهزيستي با عنوان مراكز مثبت 
زندگي در ۲۵۲۷ محله است كه بسياري از اقدامات 
رصد و پيشگيري را توس��ط اين مراكز در محالت 
انجام مي دهيم. اقدامات پيشگيري، كنترل و كاهش 
آسيب، توانمندسازي، آموزش و ... از طريق اين مراكز 

در محالت انجام خواهد شد.

بهشت زهرا  در  آرايش بحراني
با ورود به م��وج پنجم كرونا كه به دلتا 
معروف ش��ده است س��ازمان بهشت 
زهراي تهران در حالت آماده باش كامل 
قرار گرفت و كاركنان اين سازمان كه 
در طي ۱۷ ماه گذش��ته دركنار كادر 
درمان در صف اول مبارزه با كرونا قرار 
داش��ته اند براي پنجمين بار در ۵۱۰ 
روز گذشته وارد شرايط ويژه و بحراني 

شدند. سعيد خال مديرعامل سازمان بهشت زهرا 
)س( با اش��اره به اينكه پيك مرگ كرونايي ش��هر 
تهران به شدت رو به افزايش است و در حالت شيب 
تند رو به باال قرار دارد، گفت: س��ازمان بهشت زهرا 
)س( تهران براي پنجمين بار در ۱۷ ماه گذش��ته 
آرايش بحراني به خود گرفته و در آماده باش كامل 
ق��رار دارد و اين درحالي اس��ت ك��ه در هفته هاي 
گذش��ته در ش��رايط خطي و بين اعداد ۳۰ تا ۳۵ 
ثابت بوديم اما در روز هاي گذش��ته عدد متوفيان 

كرونايي تهران با افزايش چش��مگير 
همراه بوده اس��ت. او اف��زود: در حالي 
كه در ش��هرهاي قرمز ب��ه ويژه تهران 
 كاركنان نهادها و دستگاه هاي دولتي و 
غير دولتي در ش��رايط دوركاري قرار 
گرفتند، جهادگران خاموش سازمان 
بهش��ت زهرا )س( ب��ا برنامه ريزي در 
ش��رايط بحراني به صورت دو و س��ه 
شيفت كاري و با رعايت باالترين سطح پروتكل هاي 
بهداشتي به تكريم ش��هروندان و خدمات رساني 
شايسته به مراجعين مي پردازند. مديرعامل سازمان 
بهش��ت زهرا )س( تنها راه مقابله با كرونا را رعايت 
پروتكل ها و فاصله اجتماعي عنوان و از شهروندان 
درخواست كرد به توصيه هاي مسووالن توجه كرده 
و با زدن ماسك و رعايت پروتكل ها از سالمت خود و 
ديگران محافظت كنند تا بتوانيم به ياري پروردگار 

از پيچ كروناي دلتا عبور كنيم.

گليماندگار|
 اين روزه��ا خاموش��ي هاي مكرر بالي 
جان مردم ش��ده اس��ت. اينكه هوا گرم 
اس��ت و قطعي ب��رق باعث مي ش��ود تا گرم��ا كالفه 
كننده باش��د، يك روي س��كه خاموشي هاس��ت. اما 
روي ديگر آن دردناك تر از تحمل گرما اس��ت. مساله 
 مرگ و زندگ��ي بيماراني اس��ت ك��ه در بخش هاي

 آي س��ي يو بيمارستان ها بستري هس��تند و البته در 
بيمارستان هايي كه قدمت زيادي دارند و وسايل برق 
رساني شان فرسوده اس��ت اين امكان وجود دارد كه 
سيس��تم برق اضطراري در مواقع ضروري كار نكند و 
اين يعني مرگ در آي سي يو... اما مساله درناك ديگر 
با توجه به شرايط كرونا و بستري بودن افراد نيازمند 
به اكسيژن در خانه است كه قطع برق معموال باعث 
قطع دستگاه اكسيژن مي شود و جان بيمار را به خطر 
مي اندازد. اما ماجرا به همين جا ختم نمي شود، هستند 
خانواده هايي كه بيمار ناتوان جسمي دارند و برخي 
از اين بيماران وضعيتشان بسيار وخيم است و تحمل 
گرما برايشان اصال راحت نيست.  حال سوال اين است، 
مسووالن براي اين مشكالت چه تدبيري انديشيده اند، 
آيا واقعا خيلي سخت است شناسايي بيمارستان هاي 
در نقاط مختلف كشور و تامين برق آنها؟ اينكه قطع 
برق يك بيمارس��تان ممكن اس��ت به قيمت جان 
و زندگي يك يا چند انس��ان تمام ش��ود چقدر براي 
مسووالن مهم است؟  اين در حالي است كه در تمام 
مدت مسووالن از مردم خواسته اند تا با كاهش مصرف 
برق مانع از قطعي آن شوند، اما وقتي برق يك منطقه 
س��ه بار در روز مي رود ديگر مساله كاهش مصرف و 
صرفه جويي بيش��تر يك ش��وخي خنده دار است تا 

مساله اي كه به واقعيت نزديك باشد. 
 

     عوارض قطعي مكرر برق براي بيمارستان ها
البت��ه بايد توجه ك��رد كه قطع مكرر ب��رق حتي در 
بيمارس��تان ها نيز مي تواند عوارض بسياري به دنيا 
داش��ته باش��د؛ چراكه اوال طبق گفته كارشناسان و 
پزش��كان فعال در حوزه س��المت و بيمارستان ها، 
هرچند كه بيمارستان ها به ويژه در كالنشهرها اغلب 
به برق اضطراري و ديزل ژنراتور مجهز هس��تند، اما 
خروج برق از برق ش��هري و ورود ب��ه برق اضطراري 
مدتي زمان مي برد و تا زمانيكه اين اتفاق بيفتد، يك 
كاهش محسوس در فشار اكسيژن ايجاد مي كند. زيرا 
برق يك لحظه مي رود و مجددا برقرار مي شود. همين 

موضوع باعث مي شود كه اوال سطح فشار الزم اكسيژن 
خصوصا براي آي سي يوها كاهش يافته و گاهي همين 
اتفاق مي تواند به بيماران آس��يب برس��اند. بنابراين 
نكته بسيار مهم اين است كه حداقل براي قطع برق 
بيمارستان ها و مراكز درماني بايد برنامه اي مشخص 
وجود داش��ته باش��د و براي بيمارستان ها مشخص 
باش��د كه در چه ساعتي برق قطع مي شود تا بتوانند 
به سرعت براي اتصال به برق اضطراري اقدام كنند. 
در عين حال نكته دوم اين اس��ت كه توجه به تهويه 
مناسب در بيمارستان ها، آن هم در فصل گرم سال 
و در شرايطي كه بيماران مبتال به كروناي بسياري با 
عالئمي نظير تب، سرفه و... در بيمارستان ها بستري 
هستند، امري ضروري اس��ت. به هر حال نمي توان 
به بيمارستان ها گفت كه در ساعات مشخصي كولر 
يا وس��يله تهويه هوا را خاموش كنند؛ چراكه در اين 
صورت حرارت بدن بيمار ب��اال رفته و به بيمار ضربه 
مي زند. در عين حال وجود تهويه در بيمارس��تان ها 
ضرورت دارد تا بيماري هاي تنفس��ي نظير كرونا به 
س��اير افراد و بيماران ديگر منتقل نش��ود. عالوه بر 
اين، معضل س��ومي كه قطع مك��رر و بي برنامه برق 
در بيمارستان هاي ايجاد مي كند، نگراني از تخريب 
زيرساخت ها و تجهيزات بيمارستاني و دستگاه هايي 
مانند سي تي اس��كن، سونوگرافي و... است كه بعضا 
با هزينه هاي ميلياردي و با ش��رايط دش��وار آن هم 
در زماني كه كشور از تحريم هاي امريكايي در حوزه 
تجهيزات پزش��كي و دارو رنج مي برد، تهيه شدند و 
با هر بار قطعي برق ممكن است خسارات اقتصادي 
بسيار زيادي به اقتصاد سالمت كشور تحميل شود. 
بر همين اس��اس بود كه چندي پيش دكتر عليرضا 
زالي-فرمانده عمليات مقابله با كرونا در كالنش��هر 
تهران، اعالم كرد كه »قطع ب��رق نگراني هايي را در 
عرصه بهداش��تي و درماني ايجاد كرده است. تعداد 
قابل توجهي از بيماران نيازمند استفاده از دستگاه هاي 
اكسيژن ساز هستند كه اين موضوع فشار مضاعفي را به 
بيمارستان ها تحميل مي كند. « او گفته بود كه عالوه 
ب��ر اين اتاق هاي عمل و بخش ه��اي اورژانس نيز در 
حيطه بخش هاي پرخطر در مواجهه با نوسانات برقي 

هستند. برخي دستگاه ها نيز كه قيمت گراني دارند در 
نوسانات برق دچار مشكل مي شوند. زالي همچنين 
گفته بود عالوه بر اين ها در حوزه واكسيناس��يون 
زنجيره سرد از اهميت بسزايي برخوردار است كه 
همين موضوع موجب نگراني هايي شده است. اين 
نگراني ها از طريق اس��تاندار تهران به مس��ووالن 

حوزه برق انتقال داده خواهد شد.

     قطع برق و وضعيت اكسيژن رساني
 به بيماران كرونايي در بيمارستان ها

همچنين چند روزي اس��ت كه فيلم��ي در فضاي 
مجازي دست به دس��ت مي چرخد كه در آن گفته 
مي شود جان بيماران بستري در آي سي يو بيمارستاني 
به دليل قطعي برق، در مخاطره قرار گرفته اس��ت و 
كاري هم از دست كسي ساخته نيست؛ هرچند كه 
تماس خبرنگار ايسنا با مسووالن معاونت درمان وزارت 
بهداشت براي راستي آزمايي اين ويديو به نتيجه اي 
نرسيد، اما همانطور كه پيشتر گفته شد، قطع برق در 
بيمارستان ها و اتصال دوباره برق از طريق تجهيزات 
برق اضطراري لحظه اي زمان مي برد و همين موضوع 
مي تواند منجر به كاهش س��طح اكس��يژن شود، اما 

قطعا بيمارستان ها مي توانند تمهيداتي را براي اين 
موضوع بينديشند و با كنترل مداوم وضعيت تجهيزات 
برق اضطراري از ايجاد آسيب در بيماران پيشگيري 
كنند. بر همين اساس هم چندي پيش دكتر نادر 
توكلي در گفت وگو با ايسنا، درباره قطع مكرر برق 
 در تهران و احتمال آس��يب به بيماران بستري در 

آي س��ي يو و ب��ه ويژه بيم��اران مبتال ب��ه كرونا، 
اعالم ك��رد ك��ه ب��رق اضط��راري و ژنراتورهاي 
تمام بيمارس��تان ها را در تهران بررس��ي كرديم و 
خوشبختانه در سيستم تمام بيمارستان ها تدابير 

الزم براي اين موضوع انديشيده شده است.

     سيستم هاي برق اضطراري بيمارستان ها 
چك مي شود

در عين حال دكتر فرشاد عالمه،معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشكي تهران نيز در اين زمينه گفت: خدا را شكر 
تاكنون با قطع برق مش��كلي نداشتيم. زيرا از قبل به 
بيمارستان ها اعالم و تمام ژنراتورها و ديزل ها چك 
شده است. مشكلي در اين زمينه نداشتيم. البته ممكن 
است با قطعي برق، در بيمارستاني يك مانيتور دچار 
مشكل شود يا وسيله اي بسوزد، اما مشكلي براي هيچ 

يك از بيماران ايجاد نشده است. او تاكيد كرد: با توجه 
به اينكه هميشه احتمال قطع برق وجود داشته، تمام 
بيمارس��تان ها تجهيزات برق اضطراري دارند. مگر 
اينكه در بيمارستاني كه چك نكرده باشند و اتصاالت 
انجام نش��ود. ما در دانش��گاه علوم پزشكي تهران در 
موارد اوليه اي كه مساله قطعي برق پيش آمد، اعالم 
كرديم كه تمام سيستم هاي بيمارستان هايمان چك 
شود، ذخيره گازوئيل شان براي ديزل ژنراتورهايشان 
مناسب باشد و ديزل ها را چك كنند و بر اين اساس 
هم ما در اين زمينه مش��كلي نداشتيم. عالمه گفت: 
بنابراي��ن از آنجايي كه در پدافن��د غيرعامل يكي از 
وظايف بيمارس��تان ها اين است كه اين تجهيزات را 
چك كنند و بر اين اساس هم ما دائما اين موارد را چك 
مي كنيم و حتي اتصال سيستم را به برق اضطراري و 
تعداد ديزل ژنراتورها و.... را چك مي كنيم. اخيرا هم 
اين موارد مجددا چك ش��ده و بازديد ميداني شده و 
خوشبختانه تاكنون مشكلي در بيمارستان هاي ما 

براي بيماران ايجاد نشده است.

     تيغ قطعي برق بر گردن »معلوالن«
از س��وي ديگر براساس آمار س��ازمان بهزيستي ۲۷ 
هزار ضايعه نخاعي تحت پوش��ش اين سازمان قرار 
دارن��د كه تقريبا همه آنها در من��ازل خود نگهداري 
مي ش��وند و تنها تع��داد كمي در مراك��ز، نگهداري 
مي شوند. بس��ياري از لوازم و تجهيزات موردنياز اين 
افراد با برق كار مي كن��د و در صورت نبود برق دچار 
آسيب ها و مشكالت جدي مي ش��وند. به طور مثال 
بيماران مبتال به آسيب هاي نخاعي يا افرادي كه بايد 
در مدت طوالني از ويلچر استفاده كنند، اغلب دچار 
زخم بستر هستند و پيشگيري از اين زخم نيازمند 
استفاده از تشك هاي مواج به عنوان يكي از ضروريات 
زندگي آنهاست. از سوي ديگر نيز معلوالني هستند 
كه براي ادامه زندگي بايد از دستگاه هاي اكسيژن ساز 
برقي استفاده كنند. حال مشخص نيست در صورت 
ادامه دار بودن قطعي هاي برق، تكليف معلوالني كه 
براي حيات به برق نياز دارند چه مي شود و چه كسي 
پاسخگوي شرايط ايجاد شده براي آنها خواهد بود؟. 

در همين رابطه گفت وگوهايي با معاون بهزيس��تي 
و همچني��ن مديرعامل مركز حماي��ت از معلولين 
ضايعات نخاعي ايران داشته ايم كه به گوشه هايي از 
اين مشكالت اشاره كرده اند. محمد نفريه، معاون امور 
توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در اين راستا، تنها 
به چند مورد از مشكالت ناشي از قطعي برق معلوالن 
اشاره كرد و به ايسنا، گفت: تكنولوژي پيشرفت كرده 
و همه وسايل توانبخشي برقي ش��ده است، به ويژه 
اينكه معلوالن بسترگرا حتي از تشك بادي و تشك 
مواج زخم بستر استفاده مي كنند تا زخم بستر نگيرند. 
از سوي ديگر تمام معلوالن از دستگاه باالبر استفاده 
مي كنند زيرا بايد براي حمل و نقل، استحمام و نظافت 
يك مددجوي قطع نخاعي از باالبر استفاده كرد و اكثر 
اين دستگاه ها با موتور برقي كار مي كنند. همچنين 
برخي از معلوالن در منازل خود داراي دستگاه تنفس 
اكسيژن ساز هستند. از سوي ديگر معلوالني كه دچار 
قطع نخاع كمري هس��تند بايد از آسانسور استفاده 
كنن��د.  او ادامه داد: قطعا قطعي ب��رق به همه مردم 
س��ختي وارد مي كند، اما اين شرايط براي معلوالن 
به دليل شرايط خاصشان سخت تر است. حتي براي 
برخي از معلوالن كولرگازي حكم وس��ايل ضروري 
را دارد؛ به طور متوس��ط افرادي كه زخم بستر دارند، 
در گرما زخم شان بهبود پيدا نمي كند و مجبورند از 

وسايل خنك كننده استفاده كنند. 
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور در 
بخش ديگري از س��خنان خود با اش��اره به افرادي 
كه از دستگاه اكسيژن ساز استفاده مي كنند افزود: 
زماني كه معلولي وابسته به دستگاه اكسيژن است، 
دس��تگاه گران قيم��ت اكسيژن س��از را خريداري 
مي كند و اگر بخواهند با كپسول، اكسيژن استفاده 
كنند بايد در طول روز از چند كپس��ول  اس��تفاده 
كنند. هم قيمت كپسول اكس��يژن و هم پر كردن 
اين كپسول ها بدنبال ش��يوع كرونا گران شده كه 
هزينه اي اضافي براي معلوالن ايجاد كرده اس��ت. 
نفريه در پاسخ به اين سوال كه آيا باتوجه به وضعيت 
قطعي ب��رق تمامي مراكز توانبخش��ي و نگهداري 
سازمان بهزيس��تي داراي ژنراتور هس��تند، اظهار 
كرد: آسايش��گاه هاي بزرگ داراي ژنراتور هستند، 
اما آسايشگاه هاي كوچك مانند خانه هاي مراقبتي 
كوچك كه در آن از ۱۰ سالمند يا معلول نگهداري 
مي كنند معلوال ژنراتور ندارند و اگر هم داشته باشند 

ژنراتور، آسانسور را پوشش نمي دهد. 

گزارش
قطعي برق براي بيماران و معلوالن خطر جاني دارد

مرگ در خاموشي

كاهش نرخ ازدواج در تهران طي سال ۹۹
مديركل دفتر توسعه اجتماعي جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، بيش��ترين و 
كم ترين ميزان افزايش نرخ ازدواج در 
اس��تان هاي مختلف كشور را تشريح 
كرد. اعظم كريمي با تشريح جزئيات 
آمار ازدواج در كش��ور طي س��ال ۹۹ 
گف��ت: در س��ال ۱۳۹۹ و در مجموع 
كل كش��ور ب��ا ۴.۴۲درص��د افزايش 

آمار ازدواج نسبت به س��ال ۱۳۹۸ مواجه بوديم. 
او با اش��اره بر بيشترين استان برخوردار از افزايش 
نرخ ازدواج عنوان كرد: اس��تان خراسان جنوبي با 
بيشترين ميزان افزايش ازدواج در سال ۹۹ نسبت 
به س��ال قبل از آن، به ميزان ۱۷.۰۲درصد مواجه 
بوده است. مديركل دفتر توسعه اجتماعي جوانان 

ادامه داد: پس از آن اس��تان هاي يزد، 
كرمان، بوشهر و هرمزگان با حدود ۱۰ 
درصد در رديف ه��اي بعدي افزايش 
نرخ ازدواج قرار دارند. كريمي با اشاره 
بر استان هايي كه شاهد كم ترين ميزان 
افزايش ن��رخ ازدواج بوده ان��د، اظهار 
داشت: همچنين استان هاي كردستان 
با ۱.۳۳در ص��د، البرز با ۱.۱۳درصد و 
فارس با ۰.۱۴درصد، كمترين تغييرات در افزايش 
نرخ ازدواج را داشته اند. با اشاره بر استان هايي كه 
ش��اهد كاهش نرخ ازدواج بوده ان��د نيز بيان كرد: 
اس��تان هاي تهران با ۰.۵۸- درصد، كرمانش��اه با 
۱.۷۴- درص��د و همدان با ۲.۶۶- درصد با كاهش 

آمار ازدواج مواجه بوده اند.

نوار شمالي كشور تا ۷ درجه خنك مي شود
س��ازمان هواشناس��ي از كاهش ۳ تا ۷ 
درجه اي دما در نوار ش��مالي كشور طي 
۵ روز آينده و رگبار، رعدوبرق و وزش باد 
شديد موقتي در برخي استان ها خبر داد. 
و بر اساس تحليل نقشه هاي همديدي 
و آينده نگري سازمان هواشناسي طي ۵ 
روز آينده در بيشتر مناطق كشور آسمان 
آفتابي پيش بيني شده است. از بعدازظهر 

امروز تا شنبه هفته آينده به دليل نفوذ جريانات خنك 
شمالي روي نوار شمالي كشور به تدريج دماي هوا در اين 
مناطق ۳ تا ۷ درجه كاهش مي يابد. پنجشنبه و جمعه 
در اس��تان هاي اردبيل، مازندران، گلستان، ارتفاعات 
رش��ته كوه البرز و برخي مناطق خراس��ان شمالي و 

شنبه در استان هاي اردبيل و گيالن بارش 
ب��اران، وزش باد ش��ديد موقتي و گاهي 
رعدوبرق پيش بيني مي شود. بر اساس 
اعالم سازمان هواشناسي از پنجشنبه تا 
شنبه آينده درياي خزر مواج است. طي 
س��ه روز آينده شرق درياي عمان و تنگه 
هرمز نيز مواج پيش بيني شده است. براي 
روز جمعه در بخش هايي از شرق كشور و 
مناطق كويري سمنان، جنوب تهران،  شرق اصفهان، 
يزد،  قم و بخش هايي از جنوب غرب كش��ور و زابل از 
جمعه تا دوشنبه وزش باد شديد پيش بيني شده كه 
در مناطق مستعد احتمال خيزش گردوخاك و كاهش 

كيفيت هوا و ديد افقي انتظار مي رود.
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