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 تصميمات راديكال
 براي ايجاد ثبات

در ستايش ثبات در اقتصاد

موض��وع جدا كردن مس��ائل 
مرتبط با معيش��ت م��ردم از 
نوس��اناتي ك��ه گاه و بيگاه در 
نرخ ارز بروز مي كن��د، يكي از 
ضرورت هايي است كه به نظر 
مي رس��د اقتصاد ايران امروز 
بيش از هر عامل ديگري به آن 
نياز دارد. پرسشي كه در زمان 
طرح اين گزاره در ذهن ش��كل مي گيرد آن است كه آيا 
اساسا اين ايده امكان اجرايي شدن دارد و مهم تر از آن براي 
تحقق يك چنين ضرورتي چه مواردي بايد مورد توجه قرار 
بگيرد؟ در پاسخ به پرسش ابتدايي اين بحث بايد به اين نكته 
اشاره كرد كه هرچند اين ايده امكان اجرايي شدن دارد، اما 
براي تحقق آن بايد يك ثبات جدي در نرخ ارز حاصل شود. 
موضوعي كه تحقق آن مستلزم اراده اي جدي براي اصالح 
ناهنجاري هاي اقتصادي موجود است. در صورتي كه بستر 
الزم براي تحقق ايده كاهش تاثيرگذاري نوسانات ارزي در 
زندگي معيشتي مردم فراهم شود در آن صورت مي توان 
پيش بيني ثبات را در اقتصاد كشور داشت. افزايش ثبات نيز 
باعث تقويت ارزش پول ملي و نهايتا پايان يافتن نوسانات 
پي درپي در نرخ ارز خواهد شد. اما به طور كلي براي ايجاد 
يك چنين اتمسفري كه در آن نرخ ارز در محدوده ثبات 
ادامه در صفحه 5 قرار داشته باشد و ... 

»بگذار آب ها س��اكن شوند تا 
عكس ماه و ستاره ها را در وجود 
خود ببيني.« به نظر مي رس��د 
موالن��ا در اين عب��ارت تالش 
مي كند در س��تايش سكوت، 
آرام��ش و خردمندي س��خن 
بگويد. هم��ان  طور كه اهميت 
مس��اله ثبات در علوم مختلف 
به اشكال گوناگون بيان ش��ده، علم اقتصاد هم باب هاي 
گسترده اي را در خصوص اهميت ثبات، آرامش و امنيت 
)منظور امنيت اقتصادي اس��ت( بيان كرده است. اتخاذ 
سياس��ت هاي معقول در خصوص بازار ارز كش��ور براي 
رسيدن به ثبات يكي از ضرورت هايي است كه هر دولتي با 
استفاده از آن مي تواند آرامش را در ابعاد و زواياي گوناگون 
معيشت كشور جاري و ساري سازد. از سوي ديگر در پيش 
گرفتن سياست هاي عجوالنه، خلق الساعه و غيرعلمي در 
مواجهه با مقوله ارز، ممكن اس��ت تار و پود شاخص هاي 
اقتصادي را دچار تكانه هاي پي در پي س��ازد و معيش��ت 
مردم را نيز تحت الشعاع قرار دهد. بررسي تحليلي عملكرد 
دولت هاي مختلف حداقل طي سه دهه گذشته نيز حاكي 
از آن است كه هر دولتي كه توانسته در اين زمينه رفتارهاي 
متعارف و كارشناسي شده بروز بدهد در نهايت دستاوردهاي 
افزون تري نيز كس��ب كرده و به رس��تگاري رسيده و در 
نقطه مقابل، آن  دس��ته از دولت هايي كه نتوانس��ته اند از 
دانايي رس��وب كرده كش��ور در حوزه اقتصاد و بازارهاي 
پولي و مالي بهره مند شوند و درك درستي از ضرورت هاي 
علمي و آكادميك نداشته اند با دست خالي عرصه قدرت 
را ترك كرده اند و كارنام��ه نامطلوبي در اقتصاد از خود به 
يادگار گذاش��ته اند. حتي اظهارنظرهايي كه مسووالن و 
تصميم سازان كشور در خصوص مقوله ارزي مطرح مي كنند 
بايد با نهايت دقت و آگاهي بر زبان آيد. در جريان نخستين 
نشست رسانه اي رييس جمهور منتخب كشور، اظهارنظري 
در خصوص سياست هاي ارزي كشور در دوران تازه مطرح 
شد كه به نظرم نيازمند تحليل و ارزيابي دقيق است. قبل 
از ه��ر چيز ذكر اين نكته نيز ضروري اس��ت كه طرح اين 
موضوعات نه به دليل مخالفت با ايده هاي دولت تازه، بلكه 
در راستاي كمك و مشورت به مسووالني است كه قرار است 
سكان هدايت اقتصاد و مديريت كشور طي 4سال آينده را به 
دست بگيرند. اينكه اشاره شود كه دولت جديد تالش خواهد 
كرد ارتباط بازارهاي مختلف با نرخ ارز و معيشت مردم را 
قطع كنند، به نظر مبتني بر واقعيات اقتصادي كشور نيست. 
اينكه كس��ي اعالم كند مي تواند ارتباط سفره هاي مردم 
را با نرخ ارز قطع كند، نش��ان دهنده آن است كه شناخت 
كافي از اقتصاد وج��ود ندارد. اقتصاد ايران سال هاس��ت 
خيمه اقتصاد را مبتني بر درآمدهاي نفتي بر پا كرده است. 
حداقل در طول يك قرن اخير اين ارتباط تنگاتنگ وجود 
داشته و ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد را شكل داده است. 
البته كشوري مانند امريكا يا اروپا و ساير كشورهاي توسعه 
يافته مي توانند يك چنين ادعايي را مطرح كنند، اما ايران 
كه زيربناي اقتصاد خود را مبتني بر درآمدهاي ارزي قرار 
داده، براي پايان دادن به اين ارتباط متقابل راه درازي را در 
پيش دارد كه در كوتاه مدت و طي 4 س��ال و 8 سال يا يك 
دهه  امكان پذير نيست. اساسا مساله اين نيست كه ارتباط 
ايران با مهم ترين ارز بين المللي كه 90 درصد ذخاير ارزي 
جهاني را شكل مي دهد، قطع شود، مساله اصلي آن است 
كه اقتصاد ايران با استفاده از چه مكانيسمي مي تواند ثبات 
الزم را به گونه اي در اقتصاد ايجاد كند كه در وهله نخست 
اساسا نوسانات ارزي در كشور ايجاد نشود و در مرحله بعدي 
اين نوسانات تاثير مخربي بر معيشت اقشار مختلف مردم 
نداشته باش��د. )يا كمتر اثرگذار باشد( دهه هاي متمادي 
است كه كارشناسان اقتصادي از ضرورت كاهش وابستگي 
ادامه در صفحه 2 به درآمدهاي نفتي و ...  
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بازار » رمز ارز« آبستن حوادثالزامات تحقق وعده اشتغالزايي »رييسي«بورس رونق پيدا مي كند؟احتمال بهبودي كوتاه مدت
سرنوشت بازار سرمايه كشور در 
افق پيش رو و بعد از تحوالتي 
كه در راس هرم اجرايي كشور 
بروز كرده، چيست؟ آيا اعتماد 
از دست رفته مردم به بورس باز 
خواهد گشت؟ شاخص كالن 
بازار س��رمايه در كوتاه مدت و 
ميان مدت چه سرنوشتي پيدا 
خواهد كرد؟ اين پرس��ش ها و پرسش هايي از اين دست 
اين روزها در ميان بازيگران بازار سرمايه و فعاالن اقتصادي 
به كرات مطرح مي ش��وند. تحليلگران بازار س��رمايه از 
طري��ق اظهاراتي كه رييس جمه��ور منتخب در جريان 
مناظرات انتخاباتي و سخناني كه پس از آن مطرح كرده، 
تالش مي كنند تصويري از راهبردهايي كه قرار است در 
چش��م انداز پيش رو مورد توجه قرار بگيرند، ارائه كنند. 
اش��اره هايي كه در خصوص پرهيز از اس��تفاده ابزاري از 
بورس به عنوان قلكي براي تامين كس��ري بودجه دولت 
مطرح شده، چش��م انداز روش��ن تري را پيش روي بازار 
س��رمايه قرار مي دهد. واقع آن است كه بعد از فروپاشي 
اعتماد مردم به بورس، خروج پول توسط دولت، افزايش 
شناوري س��هام در بازار و نبود نقدينگي براي به حركت 
درآوردن بازار و سردرگمي هاي سياسي به نظر مي رسد 
به نقطه اي رسيده ايم كه مي توان منتظر بروز نشانه هاي 
مثبت در بازار بود. البته براي رسيدن به يك چنين وضعيتي 
بايد آرامش بيشتري از خود نشان داد و كمي به بازار زمان 
داد تا بتواند خود را با اين شرايط تازه وفق دهد. مهم ترين 
عامل تاثيرگذار بر بازار س��رمايه تعيين تكليف انتخابات 
رياست جمهوري است. به هر حال اين عامل مدت زيادي 
بر بازار سايه انداخته بود و اكنون فشار ابهام اين مساله از سر 
بازار برداشته شده است و كم كم شاهد ثبات در روند بازار و 
واكنش بازار به از بين رفتن اين عامل خواهيم بود. با روشن 
شدن تكليف انتخابات و مشخص شدن شمايل فرد پيروز، 
بازار از اتمسفر مبهم قبلي خارج و وارد فضايي متفاوت با 
رويكردهاي قبلي خواهد شد. با وقوع اين تغييرات بنيادين 
بازيگران اين بازار نيز واكنش هاي متفاوتي در مواجهه با 
پديده هاي اقتصادي از خود نشان خواهند داد. بخشي از اين 
واكنش، )در كوتاه مدت( به علل رواني و ذهني معامله  گران 
اتفاق مي افتد و بخشي هم )در ميان مدت( در نتيجه  روشن 
شدن سياس��ت هاي جديد رقم خواهد خورد. با بروز اين 
تغييرات تازه مي توان توقع داشت كه بازار شرايط تازه اي را 
تجربه كند و نشانه هاي تازه اي در چشم انداز پيش رو ارائه 
شود. بر اين اساس شاخص كل الگوي نزولي خود را تكميل 
كرده و كف بازار در محدوده  يك ميليون واحد شناسايي 
شده است. بنابراين با در نظر گرفتن ريسك به رويداد بازار، 
بس��ياري از معامله گران ترجيح مي دهند در قيمت هاي 
فعلي فروشنده نباشند. در واقع بازيگران بازار با توجه به 
تحوالتي كه در صحنه سياس��ت هاي كالن كشور ايجاد 
شده، ترجيح مي دهند تا مدتي صبر كنند تا بعد كه مبتني 
بر داده هاي اطالعاتي جديد بتوانند تصميم گيري كنند. 
ادامه در صفحه 6

ضروري اس��ت شرايطي ايجاد 
شود كه فاز نخست عرضه هاي 
اولي��ه افزايش يابد و همچنين 
سازوكاري ايجاد كنند كه وقتي 
شركتي ۱۵درصد از سهام خود 
را عرضه مي كن��د، بازدهي۱0 
درصدي آن را نيز تضمين كند. 
عرضه اوليه هاي ب��ا ارزش بازار 
پايين، بازار را از رخوت خارج مي كند و براي آن فشار فروش 
به وجود نمي آورد. نبايد مسير عرضه هاي اوليه كه از طريق 
آنها مردم را به سمت بازار سوق داديم، متوقف شود و بايد 
هميشه پابرجا باشند تا اطمينان از دست رفته نسبت به 
بازار برگردد. از طريق عرضه اوليه هاي با ارزش بازار پايين 
مي توان به سهامداران اين موضوع را القا كرد كه بازار ارزنده 
و قيمت سهام خوب است، سهام خود را نگه دارند و حتي 
اگر سرمايه اي در دست دارند، وارد بازار كنند و سهم هايي با 
P/E مناسب را خريداري كنند. در شرايط فعلي اگر عرضه 
اوليه هايي با قيمت كارشناسي زير هزار ميليارد تومان هر ماه 
دو بار انجام شود نه تنها به ضرر بازار نيست بلكه باعث بهبود 
بازار نيز مي شود. اما عرضه هايي با ارزش بازار باال در شرايط 
ركودي بازار مطلوب نيست و باتوجه به كمبود نقدينگي كه 
در بازار وجود دارد...  ادامه در صفحه 5

رقابت  هاي سيزدهمين دوره 
انتخابات رياس��ت جمهوري 
كشور سرانجام به پايان رسيد 
و »س��يد ابراهيم رييس��ي« 
توانس��ت با حدود ۱8 ميليون 
راي، بر مسند رياست جمهوري 
تكيه بزند. اكنون ديگر، عرصه 
رقابت جاي خ��ود را به ميدان 
خدمت رس��اني و عمل به وعده ها داده اس��ت. در ميان 
مسائل و مشكالت اقتصادي و معيشتي كه از كليدواژه هاي 
مورد عالقه نامزدهاي رياست جمهوري در اين رقابت ها 
بود، اش��تغال و مبارزه با بيكاري جايگاه خاصي داش��ت 
و نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري، وعده هايي در 
اين زمينه ارايه دادند؛ چراكه در سال هاي اخير، با توجه 
به مش��كالت اقتصادي و محدوديت هاي ناشي از شيوع 
كرونا، افراد زيادي بيكار شده يا از يافتن شغل بازمانده اند.  
درحال حاضر حدود 2.۵ ميليون بيكار در سراسر كشور 
داريم. بر اس��اس نتايج طرح آمارگيري ني��روي  كار در 
زمس��تان ١٣٩٩ كه مركز آمار منتشر كرده، ٩.٧ درصد 
جمعيت فعال كشور )١٥ساله و بيشتر( بيكارند و ٤٠.٩ 
درصد جمعيت ١٥ ساله و بيشتر، از نظر اقتصادي فعالند. 
جمعيت شاغالن ١٥ ساله و بيشتر در زمستان پارسال، 

٢٣ ميليون و ١٣٥ هزار نفر بوده است. بر اساس نتايج اين 
آمارگيري، زمستان پارس��ال 23.6 درصد جوانان ١٥ تا 
٢٤ س��ال و ۱6.8 درصد گروه سني ١٨ تا ٣٥ سال بيكار 
بوده اند. بر اساس آمار رسمي، در زمستان 99 از مجموع 
2 ميليون و 478 هزار بيكار كشور، حدود 96۱ هزار نفر 
)معادل 39 درصد كل بيكاران كشور( داراي تحصيالت 
عالي بوده اند. اما مقوله اشتغال از ديرباز جايگاه ويژه اي در 
ش��عارهاي انتخاباتي و برنامه هاي دولت ها داشته است. 
به عنوان مثال، محم��ود احمدي نژاد رييس دولت هاي 
نهم و دهم وعده ايجاد بيش از 2 ميليون شغل در 4 سال 
را داده بود. يا حسن روحاني رييس دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم، ايجاد 900 هزار شغل در سال را مطرح كرد؛ اما 
اين وعده ها محقق نش��د و بر اساس آمار رسمي، خالص 
اش��تغالزايي در دوره ۱6س��اله ۱384 تا ۱399 )دوران 
رياس��ت جمهوري احمدي نژاد و روحاني( ساالنه 240 
هزار شغل بوده است. حال كه سيد ابراهيم رييسي اكنون 
به عن��وان رييس جمهور منتخب م��ردم ايران برگزيده 
شده، پيشتر و در جريان رقابت هاي انتخاباتي وعده ايجاد 
4 ميليون شغل در 4 سال رياست جمهوري را داده بود. 
اين در حالي است كه كارشناسان رشد اقتصادي پايين 
را از مهم ترين عوامل عدم تحقق وعده  دولت ها در زمينه 
اشتغالزايي مي دانند.   ادامه در صفحه 2

تا روزي كه يك كامپيوتر روشن 
باشد، بيت كوين زنده است و از 
بين نم��ي رود، اما بحث قيمت 
يك موضوع بازارمحور و مبتني 
بر عرضه و تقاضا است كه اخبار 
ب��ر آن تاثير دارن��د و زماني كه 
كشوري مانند چين بيش از 4٠ 
درصد قدرت پردازشي شبكه 
را در اختيار دارد، حتما تصميمات دولتي و حكومتي آن 
كشور در اين حوزه روي قيمت و بازار آن تاثير كوتاه مدت 
خواهد داشت. اما با توجه به پيدا شدن رقيب جديد و جدي 
مثل امريكا براي در اختيار گرفتن اكثريت شبكه بيت كوين 
در ماه هاي آينده شاهد رشد قدرت پردازشي با منشأ امريكا 
خواهيم بود. ورود به اين بازار مي بايست با مطالعه و آگاهي 
كافي صورت پذيرد. در تاريخچه اين دارايي ديجيتال اين 
فراز و نشيب ها در قيمت و تصميمات بسيار تكرار شده و 
استفاده از اين موج ها براي كشورهاي بزرگ با تاثير بيشتر 
بر اين بازار براي آنها منفعت بسياري داشته است. اگر ايران 
در سال هاي گذشته اين حوزه را درست قانونگذاري مي كرد 
و با رويكرد مثبت به صنعت استخراج نگاه مي كرد، امروز ما 
نيز مي توانستيم تاثيري همچون چين در اين بازار داشته 
ادامه در صفحه 5 باشيم و ...   

يادداشت روز

اسراييل -  غزه: آيا تهديدهاي اسراييل واقعي است؟ 
آيا ما در آس��تانه يك درگيري 
ديگر بين رژيم اسراييل و نوار غزه 
هستيم؟ در حالي كه شماري 
از صهيونيست هاي افراطي از 
جمله يكي از اعضاي كنس��ت 
به حمالت خود به منطقه شيخ 
جراح جهت تصرف اين بخش 
از بيت المقدس ادامه مي دهند، 
وزارت داراي��ي اين رژيم بودجه وي��ژه اي را براي آمادگي 
نيروهاي امنيتي جهت مقابله با اعتراضات فلسطينيان 
مناطق ۱948 در صورت وقوع درگيري با نوار غزه، اختصاص 
داد. با نگاهي به رسانه هاي اسراييل شاهد آن هستيم كه 
اكثر تحليلگران اين رژيم از قريب الوقوع بودن ازسرگيري 
جنگ با نوار غزه سخن مي گويند. حتي حضور چند هيات 
بين المللي در نوار غ��زه و گفت وگو با رهبران حماس هم 
نتوانس��ت تاثيري بر ارزيابي هاي انجام گرفته توسط آنها 
در مورد ش��دت گرفتن احتمال وقوع جنگ داشته باشد. 
در سوي ديگر ميدان، گروه هاي مقاومت فلسطيني هم 
اعالم مي كنند آماده اين رويارويي هس��تند و در صورتي 
كه فشارها بر فلسطينيان و محاصره غزه همچنان ادامه 
يابد، بايد منتظر وقوع اين تقابل در آينده اي بسيار نزديك 
باشيم. به اعتقاد برخي كارشناسان با وجود تمامي اقدامات 
تحريك آميز اس��راييل، تل آويو نمي خواهد يا به تعبيري 

واضح تر نمي تواند دس��ت به اين ماجراجويي جديد بزند. 
يكي از داليل آن عدم اطمين��ان از مدت زمان اين جنگ 
است. اس��راييل ثابت كرده اس��ت كه فقط توانايي انجام 
جنگ هاي برق آسا را داشته اما اگر درگيري نظامي مدت 
زماني فراتر از ۵ روز پيدا كند، ارتش اسراييل و از آن مهم تر 
جامعه اس��راييل به عنوان يك جامعه كامال مهاجر دچار 
فرسايش ثبات شده و راه هاي فرار از فلسطين اشغالي به 
سرعت پرترافيك مي ش��وند. پس مي توان گفت با وجود 
آنكه احتمال وقوع درگيري هاي كوتاه و پراكنده همچنان 
به قوت خود باقي است اسراييل و از آن مهم تر كابينه نوپاي 
نفتالي بنت جرات ورود به جنگي ادامه دار را نخواهد داشت. 
عالوه بر آن نبايد فراموش كرد، دولت فعلي امريكا بيشتر به 
دنبال آرام كردن اوضاع در منطقه جهت پيشبرد برنامه هاي 
خويش است و وقوع جنگ مي تواند تمامي محاسبات كاخ 
سفيد را در اين زمينه برهم بزند. در هر صورت شكل گيري 
توفاني ديگر در منطقه خاورميانه مي تواند تاثيرات بسزايي 
در به تاخير انداختن برنامه هاي جو بايدن و دستيارانش در 
منطقه داشته باشد، برنامه هايي كه سعي مي شود از طريق 
آن تفاوت اين دوره با دوره دونالد ترامپ نش��ان داده شود. 
پس به اعتقاد كارشناسان پيش بيني مي شود در صورت 
ورود اسراييل به جنگي جديد با نوار غزه تل آويو فشارهاي 
بيشتري )حداقل رسانه اي( را در مقايسه با جنگ قبلي از 
سوي واشنگتن پذيرا باشد. حضور كابينه جديد در اسراييل 

هم يكي ديگر از عوامل بازدارنده محسوب مي شود، اين به 
آن معني نيست كه خصومت و افراطي گري نفتالي بنت يا 
الييرالپيد دو قطب نخست وزيري فعلي اسراييل در مقايسه 
با بنيامين نتانياهو كمتر است، بلكه اين رويكرد به دليل آن 
است كه كابينه جديد هنوز در رابطه با نحوه مقابله با نوار غزه 
به جمع بندي كامل نرسيده است و براي انجام اين مهم خود 
را نيازمند وقتي بيشتر مي بيند. يكي ديگر از عوامل بازدارنده 
اين جنگ، قدرت و توانمندي است كه گروه هايي همچون 
حماس و جهاد اسالمي در جريان جنگ ۱۱ روزه از خود 
نشان داده و قدرت پدافندي و اطالعاتي ارتشي را به چالش 
كشيدند كه داعيه دار قدرت برتر يا حداقل يكي از قدرت هاي 
برتر نظامي در خاورميانه است. اما از همه مهم تر بايد به اين 

واقعيت هم اشاره كرد كه گروه هاي فلسطيني در غزه ديگر 
چيزي براي از دست دادن ندارند، در حالي كه اسراييل در 
سوي ديگر معادله هر دقيقه زيان هاي زيادي از بابت عدم 
آزادي نظاميان اسير خود در نوار غزه متحمل مي شود در 
حالي كه ورودش به جنگ هم مي تواند زيان هاي مضاعفي 
را براي تل آويو به همراه آورد، اينجاست كه تنها گزينه پيش 
روي اسراييل مذاكره براي توافق آزادي اسرا باقي مي ماند، 
مذاكراتي كه تل آويو با فشارهاي مختلفي از ممانعت ورود 
مواد ضروري و حياتي به غزه گرفته تا رشوه هاي مختلف به 
مصر به عنوان ميانجي تاثيرگذار بر مذاكرات و حتي تهديد 
به جنگ به دنبال كاهش سقف خواسته هاي طرف مقابل 

سعي در كاهش هزينه هاي آن دارد.
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گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري |
گزارش مركز آم��ار از تورم خرداد ماه 1400 نش��ان 
مي ده��د كه نه تنها نرخ تورم دوازده ماهه نس��بت به 
ماه هاي قبل افزايش داشته بلكه تورم نقطه به نقطه و 
يك ماهه خرداد نيز رشد قابل توجهي را نشان مي دهد 
و فش��ار هزينه اي بر خانوارها ب��ه خصوص در بخش 
خوراكي ها افزايش يافته و ميانگين رشد قيمت ها در 

بخش خوراكي ها به بيش از 62 درصد رسيده است. 
 عدد شاخص كل تورم با 316.2 نسبت به عدد شاخص 
100 در سال 1395، نش��ان دهنده نرخ تورم ساالنه 
خرداد ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به ميزان ٤٣ 
درصد است كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، ٢ 
واحد درصد افزايش را نش��ان مي دهد. عدد شاخص 
تورم نسبت به ارديبهشت 2.5 درصد و نسبت به خرداد 
1399 به ميزان 47.6 درصد افزايش را نشان مي دهد. 
براين اس��اس، نرخ تورم نقطه اي يعني خرداد امسال 
نسبت به خرداد پارس��ال نيز 47.6 درصد اعالم شده 
كه نس��بت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزايش يافته 
اس��ت. عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
با افزايش ١.٢ واحد درصدي ب��ه ٦٢.٣ درصد و گروه 
»كااله��اي غيرخوراكي و خدمات« ب��ا افزايش ٠.٥ 
واحد درصدي به ٤٠.٨ درصد رسيده است. نرخ تورم 
ماهانه خرداد ١٤٠٠ نيز به ٢.٥ درصد رس��يده كه در 
مقايس��ه با همين اطالع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد 

افزايش داشته است.
بيشترين نرخ تورم نقطه اي يا افزايش ساالنه قيمت ها 
مربوط به گ��روه خوراكي ها و آش��اميدني ها با 62.7 
درصد و جزييات آن شامل گوشت 69 درصد، ماهي 
74 درصد، ش��ير و تخم مرغ و پنير 78 درصد، روغن 
112 درصد، نان و غالت 50 درصد، ميوه 40 درصد، 
سبزيجات و حبوبات 71 درصد، شكر و عسل و شيريني 
69 درصد، چاي و قه��وه 79 درصد و غير خوراكي ها 
شامل پوش��اك و كفش 57 درصد، اجاره 28 درصد، 

تفريح 55 درصد، هتل 61 درصد بوده است. 
با توجه به باال بودن نرخ ت��ورم نقطه اي 47 درصدي 
نس��بت به تورم دوازده ماهه 43 درصدي، در ماه هاي 
آينده بايد شاهد افزايش نرخ تورم دوازده ماهه به باالتر 
از 43 درصد باش��يم. نرخ تورم ي��ك ماهه نيز اگر چه 
نسبت به رشد 6 درصدي سال 1397 پايين تر است 
و به 2.5 درصد رسيده اما از آنجا كه سطح هزينه هاي 
خانوار به ش��دت رش��د كرده و قدرت خريد مردم در 
مقايس��ه با اين تورم افزايش نداشته است، موجبات 
فشار بيشتر به خانوارها را فراهم كرده است و در نتيجه 
مصرف بخش خصوصي يا قدرت خريد مردم در ماه ها 

و سال هاي اخير دايم روند منفي را نشان داده است. 
رش��د قيمت كاالها نيز 59 درص��د، كاالي بادوام 67 
درصد، بي دوام 57 درصد، كم دوام 62 درصد گزارش 
شده است. همچنين شاخص خوراكي هاي تازه نيز 65 
درصد گزارش شده است.  از سال 96 تاكنون كه كشور 
با پيش درآمدها و خروج امريكا از برجام مواجه بوده، 
باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به ارديبهشت 
98 به ميزان 52.1 درصد بوده كه در فروردين 1400 
به 49.5 درصد رسيده و در خرداد 47.6 درصد گزارش 
شده است. در نتيجه اين افزايش نرخ تورم دوازده ماهه 
از 42.7 درصد در ش��هريور 98 كه باالترين نرخ تورم 
دوازده ماه س��ال هاي قبل بوده، اكنون به 43 درصد 
رسيده كه باالترين نرخ تورم دوازده ماهه 5 سال اخير 

است و ركورد تورم 5 سال اخير را شكست. 
كارشناس��ان معتقدند كه اين ت��ورم نتيجه افزايش 

قيمت ارز و انباش��ت اثر آن بر اقتصاد، اثر رشد منفي 
سرمايه گذاري و رشد اقتصاد در دهه 1390 و كاهش 
رشد توليد، اثر رشد نقدينگي و 11 برابر شدن آن در 
دهه 1390 و افزايش كس��ري بودج��ه و تامين آن از 
محل رش��د پايه پولي، افزايش ضريب فزاينده و خلق 
پول توسط بانك هاي خصوصي و دولتي در بازار بين 

بانكي بوده است. 

  افزايش نرخ تورم نقطه اي خانوارهاي كشور
منظ��ور از نرخ ت��ورم نقطه اي، درص��د تغيير عدد 
شاخص قيمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
نرخ تورم نقطه اي در خرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٧.٦ 
درصد رسيده است؛ يعني خانوارهاي كشور به طور 
ميانگين ٤٧.٦ درصد بيشتر از خرداد ١٣٩٩ براي 
خريد ي��ك »مجموعه كاالها و خدمات يكس��ان« 

هزينه كرده اند.
نرخ تورم نقطه اي خرداد ماه ١٤٠٠ در مقايس��ه با ماه 
قبل ٠.٧ واحد درصد افزايش يافته اس��ت. نرخ تورم 
نقطه اي گروه عم��ده »خوراكي ها، آش��اميدني ها و 
دخانيات« با افزايش ١.٢ واحد درصدي به ٦٢.٣ درصد 
و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با افزايش ٠.٥ 

واحد درصدي به ٤٠.٨ درصد رسيده است.
اي��ن در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم نقط��ه اي براي 
خانوارهاي شهري ٤٦.٩ درصد مي باشد كه نسبت به 
ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين 

اين نرخ براي خانوارهاي روستايي ٥١.٥ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش داشته است.

  افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نس��بت به ماه قبل مي باشد. نرخ تورم ماهانه 
خرداد ١٤٠٠ به ٢.٥ درصد رس��يده كه در مقايسه با 
همين اط��الع در ماه قبل، ١.٨ واح��د درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. تورم ماهانه براي گروه ه��اي عمده 
»خوراكي ها، آش��اميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتي��ب ٣.٢ درصد و ٢.٢ 
درصد بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم 
ماهانه براي خانوارهاي ش��هري ٢.٥ درصد مي باشد 
كه نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزايش داشته 
اس��ت. همچنين اين نرخ براي خانوارهاي روستايي 
٢.٦ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد 

افزايش داشته است.

  افزايش نرخ تورم ساالنه خانوارهاي كشور
منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد 
شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت 
به دوره مش��ابه قبل از آن مي باش��د. نرخ تورم ساالنه 
خرداد م��اه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كش��ور به ٤٣.٠ 
درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه قبل، 

٢.٠ واحد درصد افزايش نشان مي دهد.

همچنين نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و 
روستايي به ترتيب ٤٢.٥ درصد و ٤٥.٦ درصد مي باشد 
كه براي خانوارهاي شهري ٢.٠ واحد درصد افزايش و 
براي خانوارهاي روس��تايي ٢.٤ واحد درصد افزايش 

داشته است.

  تغييرات قيمت ها در ماه جاري
در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« 
بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط 
به گروه »سبزيجات« )گوجه فرنگي، سيب زميني و 
بادمجان(، گروه »ميوه و خشكبار« و گروه »قند، شكر 
و شيريني« )بستني پاستوريزه، نبات و شكر( مي باشد. 
در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، گروه 
»پوشاك و كفش«، گروه »كاالها و خدمات متفرقه« 
)طالي ١٨ عيار و دس��تمال كاغذي( و گروه »هتل و 
رستوران« )غذاهاي سرو شده در رستوران( بيشترين 

افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
همچنين در اين ماه، گروه »ارتباطات« )دستگاه تلفن 

همراه( نسبت به ماه قبل كاهش قيمت داشته است.
 

  رصد تغييرات شاخص قيمت در دهك هاي 
هزينه اي كل كشور در ماه جاري

دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در خرداد ماه ١٤٠٠ 
براي دهك هاي مختلف هزينه اي از ٤٢.٣ درصد براي 

دهك ششم تا ٤٩.١ درصد براي دهك دهم است.

رويدادمنتخب

ادامه از صفحه اول
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 سيدابراهيمرييسي
دراجتماعزائرينحرمرضوي:

رييس جمهور منتخ��ب ايران تاكيد كرد كه ش��رط 
حضور در دولت وزرا، مديران مياني و همه كارشناسان 
و كاركنان قبول داشتن بنده نيست، بلكه حفظ كرامت 
مردم است . به گزارش ايسنا، حجت االسالم والمسلمين 
ابراهيم رييسي عصر ديروز در مشهد مقدس سخنان 
خود را با سالم بر حجت خدا علي بن موسي الرضا)ع( 
آغاز كرد و گفت: خدا را شاكريم كنار مضجع نوراني امام 
رضا)ع( ب��وده و در اين مكان مقدس زائران و مجاوران 
گرد هم آمدند. براي من به عنوان يك طلبه خدمتگزار 
افتخار بزرگي اس��ت به مردم مشهد، خراسان رضوي 
و مردم بزرگوار، فهميم و زمان ش��ناس ايران اسالمي 

سالم داشته باشم.
رييس��ي در ادام��ه ب��ا بيان اينك��ه دو نوع ش��ناخت 
شناسنامه اي و شناخت معرفتي نسبت به مقام واليت 
علي بن موس��ي الرضا وجود دارد، افزود: ما از امام رئوف 
مي خواهيم درك و معرفت شناخت ايشان را براي ما 
ممكن بسازد. ما در پرتو نورانيت امام مي توانيم معرفت 
پيدا كنيم. خداوند يك كرامت ذاتي به تمام انسان ها داده 
است اما در كنار اين يك كرامت اكتسابي هم وجود دارد 
كه در سايه شناخت حجت خدا اتفاق مي افتد. كرامت 
اكتس��ابي به تالش، فكر، انديش��ه و اخالق نياز دارد و 
مخصوص انس��ان هايي اس��ت كه دل، ذهن و اخالق 
را با حجت خدا مرتبط كرده اند. ما دنبال كس��ب اين 
كرامت هستيم. رييس جمهور منتخب ايران همچنين 
خاطرنشان كرد: بخشش جلوه كرامت است. انسان بايد 
به مقام كرامت برسد تا اهل بخشش مال، آبرو و جان خود 
شود. شهدا قبل از مقام شهادت، مقام كرامت داشتند. 
پيامبر)ص( و ائمه آمده اند انساني بسازند مانند ابوذر، 
ميثم و مقداد كه جز خدا نبيند و جز به خدا نينديشد. وي 
با بيان اينكه معناي خدمت هم متفاوت است، تصريح 
كرد: ام��روز همه مدعي خدمت هس��تند اما خدمت 
چند دسته دارد. يك خدمت مادي محور است كه نگاه 
منفعت گرا به خدمت دارد. مي گويد خدمت مي كنيم 
تا در مقابل به منافعي برسيم. برخي كشورها در آفريقا 
هستند و مي گويند دنبال خدمت هستيم اما آنجا هم 
منافعي داري��م. مي گويند منافع ما هر جا ايجاب كند 
آنجا حضور داريم. خدمت دوم، براساس انسان دوستي 
اس��ت كه باالخره نوع دوستي هم بد نيس��ت اما ما در 
محضر مقدس امام رئوف سخن از خدمت سوم داريم 
و آن خدمتي اس��ت براي خدا. به ديگران توجه كردن 
در پرتو خدادوس��تي است. رييس��ي تاكيد كرد: امام 
علي)ع( به مالك اشتر مي فرمايند كه مردم دو دسته اند. 
يا مسلمان هستند يا انسان اند و بايد به حقوق خاص 
آنها توجه شود. دولت در نظام اسالمي خدمتگزار مردم 
است نه منت گذار و تمام كارگزاران دولت بايد خود را 
خادم ملت بدانند. ما از دوست داشتن مردم مي گوييم و 
مديران هم بايد به مردم محبت داشته و عاشق آنها باشند. 
وي تاكيد كرد: قبول داشتن بنده توسط وزرا، مديران 
مياني، كارشناسان و كاركنان دولت شرط نيست اما 
حفظ كرامت مردم شرط خدمت در اين دولت است. 
وي با بيان اينكه هر كس در كشور خدمت مي كند بايد 
بداند كه كرامت مردم را باي��د حفظ كند، اظهار كرد: 
هيچ كس حق ندارد كوچك ترين خدشه اي به كرامت 
مردم وارد كند. مردم به تح��ول راي داده اند. تحول به 
نفع مردم، تحول به نفع ارزش هاي انقالب اس��المي و 
به نفع سفره و كسب و كار مردم و شكل گيري دولتي 
كارآمد. خواست مردم اين است كه كوچك ترين حقي 
از آنها ضايع نشود. من هم اجازه نمي دهم هيچ كدام از 
حقوق ملت ضايع شود. رييس��ي خاطرنشان كرد: در 
اقتصاد محور ما عدالت اقتصادي يعني تقسيم ظرفيت و 
امكانات كشور براساس عدالت است. در مسائل آموزشي 
و داخلي به عدالت توجه داريم. در سياس��ت داخلي و 
خارجي حفظ كرامت مردم محور فعاليت ماست و در 
هيچ نشست و گفت وگويي نبايد كرامت و عزت ملت 
ايران مخدوش ش��ود. در سياس��ت داخلي و خارجي 
محور ما حفظ عزت و كرامت مردم خواهد بود. ما روابط 
ناسالم اداري، فساد، ظلم و روابط غيرعادالنه را خالف 
كرامت انسان مي دانيم و معتقديم فرهنگ رضوي بايد 
فرهنگ گفتمان كشور باشد. امام رضا)ع( فرمودند: اگر 
مردم بدانند ما چه مي گوييم دنبال ما حركت مي كنند 
و اگر آنها شيريني عدالت را بدانند به غير عدالت رضايت 
نمي دهند. رييس جمهور منتخب تصريح كرد: به عنوان 
خدمتگ��زار و امين مردم عرض مي كنم كه اگر ش��ما 
مردم در صحنه باشيد، با مدد الهي و دست تواناي شما 
عدالت اجرا مي شود. رييسي خاطرنشان كرد: در اسرع 
وقت واكسيناسيون عمومي را انجام مي دهيم و اين از 
برنامه هاي فوري ماست كه از روز اول دولت آن را اجرا 
مي كنيم و هم مردم آرامش پيدا كنند و هم توليد رونق 
پيدا كند. اين در اولويت دولت ماست. وي خاطرنشان 
كرد: در دوره هاي گذشته كساني كه در دولت مشغول 
بودند اگر به رييس دولت راي نمي دادند يا محبت به او 
نداشتند برايشان مشكل درست مي كردند اما محور ما 
در انتخاب همكاران شايستگي و شايسته ساالري است. 
من از همه كساني كه در انتخابات شركت كرده اند و به 
من يا ديگران راي داده اند تشكر مي كنم. از كساني كه 
در ساعات اوليه راي گيري در صف هاي طوالني معطل 
شدند عذرخواهي مي كنم. از كساني كه در برابر حركت 
عده اي از خدا بي خبر در خارج كشور، مورد دشنام قرار 
گرفتند، تشكر مي كنم و اين سوال را مطرح مي كنم چرا 
اين كشورها براي كساني كه مي خواستند راي بدهند 
امنيت ايجاد نكردند. اين مساله حتما بايد جبران شود.

رييس��ي در پايان گفت: من خ��ود را خدمتگزار همه 
مردم مي دانم. چه كس��اني كه به م��ن راي دادند، چه 
كساني كه به ديگران راي دادند يا كساني كه موفق به 
راي دادن نشدند. حضور شما مردم باشكوه و با معنا بود 
و بايد ش��كرگزار خداوند باشيم. مي خواهند برخي در 
تحليل هاي خود اين حضور باشكوه را كم جلوه دهند. 
ان شاءاهلل ما و همه دولتمردان بتوانيم محبت و لطف 
مردم را جبران كنيم با خدمتي مخلصانه و بي منت به 

مردم. به دعاي همه شما محتاجم.

 دبيركلحزب»اعتمادملي«
پيروزيرييسيراتبريكگفت

الياس حضرتي، دبيركل ح��زب اعتمادملي در پيامي 
خطاب به سيدابراهيم رييسي، پيروزي او را در سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري تبريك گفت و در ادامه 
با اشاره به بررسي صالحيت داوطلبان انتخابات از جانب 
شوراي نگهبان، نس��بت به حذف بسياري از نامزدهاي 
اصلي جريان هاي سياسي مورد قبول بخش زيادي از مردم 
ايران انتقاد و در عين حال تاكيد كرد كه »رييس جمهوري 
منتخب، رييس همه م��ردم و جمهور اس��ت.« الياس 
حضرتي، دبيركل حزب اعتمادملي در پيام تبريك خود 
خطاب به سيدابراهيم رييسي، رييس جمهوري منتخب 
نوشته است: »برادر گرامي جناب سيدابراهيم رييسي، 
رييس جمهور منتخب دوره سيزدهم رياست جمهوري 
اسالمي ايران با س��الم و احترام انتخاب جنابعالي را به 
عنوان سيزدهمين رييس جمهوري اسالمي ايران تبريك 
عرض كرده و برايتان آرزوي موفقيت در تحقق آرمان هاي 
انقالب و مطالبات مردم و وعده هاي انتخاباتي مطرح شده 
در جريان تبليغات انتخاباتي را دارم.« اين چهره سياسي 
اصالح طلب همچنين در ادامه آورده است: »متاسفانه 
همان طوري  كه مي دانيد و مي دانيم عملكرد نهادهاي 
حاكميتي در جريان بررسي صالحيت ها - كه جنابعالي 
نيز عدم رضايت خود را اعالم داش��تيد - و همين ام��ر 
موجب قهر بخش عظيمي از آنان و نوعي »قهر ملي« با 
انتخابات از سوي مردم شد. ضمن اعالم همدلي با همه 
كساني كه به  دليل نداشتن نامزد انتخاباتي مناسب، يا در 
اعتراض به عملكرد حاكمان و مسووالن نظام يا به  خاطر 
معضالت و مشكالت معيشتي از حضور در عرصه انتخابات 
امتناع كردند يا راي غي��ر قابل پذيرش دادند، وظيفه خود 
مي دانيم از همه كساني كه در انتخابات شركت كردند، 
تشك��ر و تقدير كنيم.« دبيركل حزب اصالح طلب اعتماد 
ملي در ادامه تاكيد كرد: »ما نيز باور داريم رييس جمهوري 
منتخب، رييس همه م��ردم و جمهور اس��ت؛ خواه در 
انتخابات ش��ركت كرده باشند يا نكرده باشند و خواه به 
شما راي داده باشند يا نداده باشند.« حضرتي بر اين اساس 
نوشته است: »طبعا رييس جمهوري منتخب بايد خود را 
خدمتگزار همه مردم ايران بداند و تالش خود را مصروف 
حل مشكالت همه اقشار جامعه كند.« دبيركل حزب 
اعتماد ملي همچنين خاطرنشان كرد: »اميدوارم در آينده 
نزديك در يك مرقومه مفصل، نظرات حزب اعتماد ملي 
را در حوزه اقدامات ضروري و مورد نياز جامعه به همراه 
راهكارهايي براي خروج از وضعيت كنوني كشور خدمت 
جنابعالي عرضه كنم و ان شاءاهلل كه مورد توجه قرار گيرد. 
از خداوند بزرگ توفيق جنابعالي را در خدمت به مردم و 

كشور عزيز ايران خواستاريم.«

خوراكيهااز40تا112درصدگرانشدند
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تورم خرداد 1400 ركورد 5 سال اخير را شكست 

قاليباف: دولت آينده با رساندن واكسن به دست مردم غم نان و جان را از اين كشور بگيرد
صبح ديروز محمدباقر قاليباف رييس مجلس ش��وراي 
اسالمي، قاضي زاده نايب رييس اول و جمعي از نمايندگان 
مجلس باحضور در شهرك دارويي بركت متعلق به ستاد 
اجرايي فرمان امام، از بزرگ ترين كارخانه توليد واكس��ن 
و خطوط توليد صنعتي و نيمه صنعتي واكسن كووايران 
بركت بازديد كردند. محمد مخبر، رييس س��تاد اجرايي 
فرمان امام پس از اين بازديد و در نشستي با حضور مهمانان 
و دست اندركاران توليد واكسن گفت: امروزه واكسن در دنيا 
صرفا يك ابزار پيشگيري از كرونا نيست؛ بايد توجه داشت 
كه 16 ميليارد دوز واكسن در دنيا نياز است و كل ظرفيت 
توليد جهان 3.5 ميليارد دوز است، تقريبا 80 درصد واكسن 
توليدي دنيا در 8 كشور تزريق مي شود و عمده كشورها از 
واكسن محرومند. وي افزود: ستاد اجرايي فرمان امام هيچ 
ماموريت خاصي درخصوص كرونا نداش��ت اما به محض 
احساس تكليف و نيازمردم، با تمام قوا درتمام زمينه هاي 
مورد نياز ورود كرديم، از احداث كارخانه توليد ماس��ك و 
تجهيزات پزش��كي گرفته تا توليد رمديسيوير و واكسن 
كرونا. مخبر ادامه داد: ظرف دو تا سه ماه پس از شيوع كرونا 
ديگر كمبود ماس��ك و ونتيالتور و فاويپيراوير نداشتيم و 
رمدسيوير كه در بازار سياه به 70 ميليون رسيده بود، در 
مجموعه دارويي بركت با قيمت 600 هزار تومان توليد و 
توسط وزارت بهداشت توزيع كرديم. رييس ستاد اجرايي 
فرمان امام با بيان اينكه همه جهان در بحث كرونا غافلگير 
ش��د، تصريح كرد: در بحث واكسن نيز ظرفيت نخبگاني 
كشور را بسيج و از 6 مسير واكسن را دنبال كرديم. روش هاي 
ويروس غيرفعال، DNA، mRna، سابيونيت و ...را دنبال 
كرديم و يك روش اختصاصي كه سلول مزانشيم است را نيز 
براي اولين بار پيگيري و درمراحل آزمايشگاهي آن را توليد 
كرديم. مخبر تأكيد كرد: ما تا پايان پاييز مي توانيم واكسن 
كشور را تأمين كنيم و پس از تأمين كامل نياز داخل، قدرت 
صادراتش را خواهيم داشت، البته بارها گفته ايم تا زماني كه 

حتي يك نفر در كشور هنوز واكسن نزده باشد، واكسني را 
صادر نخواهيم كرد. وي با بيان اينكه رويكردمان اقتصادي 
نيست، ادامه داد: ما در توزيع و قيمت گذاري واكسن هيچ 
دخالتي نداريم و اين امر برعهده وزارت بهداشت خواهد بود. 
در ادامه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي 
نيز با اشاره به بازديدش از كارخانه توليد واكسن گفت: اين 
افتخار ملي و كار عظيمي بود كه با مديريت انقالبي فردي 
مثل دكتر مخبر و به دس��ت جوان��ان اين مملكت تحت 
سخت ترين فشارهاي اقتصادي و تحريم ها رخ داد و ايران 
را جزو 6 كشوري درآورد كه مي تواند يك واكسن صفر تا 
100 درصد ايراني را براي ويروس كرونا بسازد. وي افزود: 
اميدوارم به همت دولت آينده، اين واكسن هرچه سريع تر 
به دست مردم برس��د و اين ماسك را تا پايان پاييز از روي 
صورت مردم بردارد و هم جان و هم نان مردم را نجات دهد .

رييس مجلس اضافه كرد: فرهنگي كه كشور ما را نجات 
مي دهد همين فرهنگ جهادي اس��ت كه از دوران دفاع 
مقدس آغاز شده وامروز همان فرهنگ و همان تفكر منجر 

به ساخت واكسن در ستاد اجرايي فرمان امام شده است.
وي افزود: كار شبانه روزي تعدادي از دانشمندان و تالش 
يك س��اله بي وقفه در زمينه اي كه دشمن اجازه نمي داد 
ما درآن پيش��رفت كنيم، نش��ان داد خ��دا همان خداي 
دفاع مقدس اس��ت و فقط ما بايد همت كنيم و گره ها رابا 

خردمندي، تدبير و اقدام جهادي بازكنيم.
قاليباف عنوان كرد: آنهايي كه در مكتب شهيد سليماني 
بودند اين افتخار را آفريدند و به اين كالم امام كه فرمودند 
ما مي توانيم معنابخشي كردند، با همين فرمول مشكالت 

اقتصادي و معيشتي كشور هم قابل حل است.
قاليباف ادامه داد: اين كشور در يك برنامه پنج ساله مي تواند 

در همين شرايط سخت تحريم، اقتصاد كشور را به ثبات و 
آرامش برساند كه اين باور نيازمند يك نگرش درست است.
حميدرضا جمش��يدي رييس گروه دارويي بركت نيز در 
اين مراسم با بيان اينكه 12 درصد داروهاي كشور در گروه 
دارويي بركت وابسته به س��تاد اجرايي فرمان امام توليد 
مي شود، گفت: شهرك دارويي بركت بزرگ ترين شهرك 
دارويي در منطقه است، بزرگ ترين مركز توليد داروهاي 
ضدسرطان و يكي از بزرگ ترين پروژه هاي بيوتكنولوژي در 
اين شهرك قرار دارد و 4000 اشتغال در اين منطقه داريم.
وي با بيان اينكه 6 روش براي توليد واكس��ن كرونا وجود 
دارد، تصريح كرد: از اين مس��يرها، تست حيواني 5 روش 
انجام شده، يك روش كه واكسن بركت است وارد فازهاي 
مطالعاتي تست انساني شده و مشخص شده كه باتزريق 
اين واكس��ن 93.8 درصد آنتي بادي نوتراليزان كه پادتن 

اختصاصي كروناست، در افراد باال مي رود.
جمشيدي با بيان اينكه دانش فني واكسن بركت بسيار 
پيچيده اما صد درصد ايراني است، گفت: درابتدا از هر ليتر 
ويروس 30دوز واكسن توليد مي كرديم كه درحال حاضر 
بين سه تا چهار هزار دوز واكسن از هر ليتر توليد مي كنيم 

كه اين مساله دستاورد يك كار تحقيقاتي پيشرفته است .
وي خاطرنشان كرد: امروز در مديترانه شرقي و غرب آسيا 
يكي از بزرگ ترين توليدكنندگان ماس��ك هستيم؛ در 
واكسن توليدكننده هستيم و داروهاي كرونا را مي توانيم 
صادر نيز بكنيم. با پيچيده ترين تكنولوژي هاي دنيا در اوج 
تحريم ها و در كمترين زمان و به عنوان ششمين كشور دنيا 
به توليد واكسن پرداختيم. همچنين شبكه هاي اجتماعي 
و تلويزيون هاي��ي كه به ش��ايعه پراكني و س��نگ اندازي 
مي پردازند سعي دارند نسبت به توان توليد داخلي مردم را 
بي  اعتماد كنند اما ستاد اجرايي با بسيج تمام امكانات مادي 
و معنوي پاي كار ايستاد و اين تجربه نشان داد پس از سال ها 
هنوز امكان بازآفريني صحنه هاي دفاع مقدس وجود دارد.

ميانگين افزايش قيمت هاي 47 درصدي در يك سال منتهي به خرداد 1400
نرخ تورم در خرداد 1400 باالترين نرخ تورم 5 سال اخير 

تورم نقطه به نقطه 47.6 درصد باالترين تورم نقطه به نقطه 52.1 درصد ارديبهشت 98 

تورم دوازده ماهه 43 درصدباالترين تورم دوازده ماهه 42.7 درصد شهريور 98 

ركورد تورم دوازده ماهه خرداد 1400 ركورد تورم نقطه به نقطه ارديبهشت 98 

 در اقتصاد محور ما 
عدالت اقتصادي  است

رييس جمهوري منتخب 
رييس همه مردم

در ستايش ثبات در اقتصاد

الزامات تحقق وعده اشتغالزايي...

جايگزين��ي آن با درآمدهاي ماليات��ي برآمده از توليد 
و ص��ادرات س��خن مي گويند اما نه تنه��ا يك چنين 
ضرورت هايي مورد توجه قرار نگرفته، بلكه جرياناتي 
كه س��ودهاي كالني از واردات و قاچاق كاال در كش��ور 
كسب مي كنند در برابر هر نوع اصالحي در اين زمينه 
مقاومت مي كنند. طبيعي است كه براي شكل گيري 
اين رويكرد اصالحي، بايد يك جراحي عظيم اقتصادي 
در كشور شكل بگيرد تا سود توليد در كشور در مقايسه با 
سوداگري و داللي افزايش پيدا كند. بدون جهش واقعي 
در توليد و بسترسازي مناسب براي رشد شاخص هاي 
توليد، ثبات در اقتصاد كشورمان شكل نخواهد گرفت. 
ايجاد اين فضاي توليدي نيز با استفاده از دادگاه و بگير و 
ببند و بخشنامه محقق نخواهد شد. براي شكل گيري يك 
چنين اتمسفري در فضاي توليد و كسب و كار كشور، ابتدا 
بايد امنيت اقتصادي در كشور ايجاد شود. امنيت زماني 
ايجاد مي شود كه سياست هاي تنش زدايي در مواجهه با 
قدرت هاي اقتصاد جهاني و ساير كشورها عملياتي شود. 
زدودن تنش هاي ارتباطي با ساير كشورها زماني ميسر 
مي شود كه به جاي شعارهاي تند و افراطي و رويكردهاي 
سلبي، رويكردهاي تعامل گرايانه با جهان پيراموني در 
پيش گرفته شود. زماني كه يك چنين ملزوماتي شكل 
بگيرد، ثبات به اقتصاد ايران بازمي گردد و امنيت الزم 
براي سرمايه گذاري شكل مي گيرد. با افزايش دامنه هاي 
ثبات و گسترش سرمايه گذاري بر زيرساخت ها مي توانيم 
اميدوار باشيم كه ارتباط مخدوش سفره هاي عمومي 
مردم با نوسانات ارزي منقطع ش��ود. در واقع نوساني 
شكل نمي گيرد كه بخواهد، معيشت مردم را دستخوش 
تكانه هاي تورمي سازد. بنابراين به نظرم مشاوراني كه 
وظيفه تنوير ذهن مسووالن را به عهده دارند بايد مبتني 
بر داده هاي علمي و كارشناسي شده اين مباحث را مطرح 
كنند تا خداي ناكرده كشور دچار مشكالت برآمده از 

تصميم سازي هاي غيركارشناسي و خلق الساعه نشود.

به گفته آنها، حداقل نرخ رشد اقتصادي براي ايجاد شغل 
در كشور 7 تا 8 درصد است، درحالي كه در سال هاي اخير، 
رشد اقتصادي ايران هيچگاه به اين رقم نرسيده و بسيار 
پايين تر، يا حتي صفر و منفي بوده است. بنابراين تحقق 
وعده رييس جمهور منتخب در زمينه ايجاد ساالنه يك 
ميليون شغل، دشوار به نظر مي رسد. نسخه اقتصاددانان 
براي تحقق يافتن چنين وعده اي، در كنار رشد اقتصادي، 
ايجاد ش��فافيت اقتصادي، ايجاد رقابت بين بنگاه هاي 
اقتصادي به وي��ژه در بخش خصوصي و جلوگيري از به 

وجود آمدن انحصار در اقتصاد است. 



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
تسهيالت پرداختي بانك ها طي دو ماهه ابتداي سال 1400 
به بخش هاي اقتصادي مبلغ 2740.2 هزار ميليارد ريال 
است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 871.1 
هزار ميليارد ريال )معادل 46.6 درصد( افزايش داشته است.

به گزارش رواب��ط عمومي بانك مركزي، هدف از دريافت 
تسهيالت پرداختي در بخش هاي اقتصادي طي دو ماهه 
ابتداي س��ال 1400 نش��ان مي دهد كه سهم تسهيالت 
پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي 
اقتصادي طي دو ماهه ابتداي سال جاري مبلغ 2018 هزار 
ميليارد ريال معادل 73.7 درصد كل تسهيالت پرداختي 
است. تامين سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن 79 
درصد، خدمات 76 درصد، كشاورزي 73 درصد، مسكن و 
ساختمان 42 درصد، بازرگاني 61 درصد بوده است و نشان 
مي دهد كه واحدهاي اقتصادي براي روي پا  ماندن و ادامه 
حيات خود و همچنين تامين مواد اوليه، هزينه پرسنل و 
اداري خود، از بانك ها در حال جذب نقدينگي و وام بيشتر 
هستند. اين در حالي است كه با رشد 46 درصدي تسهيالت 
در دو ماه اول و رشد باالي 90 درصدي تسهيالت در سال 
99 انتظار مي رفت كه سهم وام هاي ايجاد و توسعه، خريد 
كاالي ش��خصي كه به رشد تقاضا و فعاليت هاي عمراني 
كمك مي كن��د، افزايش يابد.  اما در ح��ال حاضر افتخار 
مسووالن و بانك ها رشد سرمايه در گردش براي تامين نياز 
روزمره واحدهاي اقتصادي است كه به ادامه حيات خود 
ادامه دهند. با اين حال و با وجود رش��د باالي 90 درصدي 
تسهيالت 99 و 46 درصدي تسهيالت در دو ماه اول، رشد 
اقتصادي به روايت بانك مركزي در رقم 3.6 درصد با نفت 
و 2.2 درصد بدون نفت بوده و به روايت مركز آمار ايران در 
حد صفر بوده اس��ت.  سهم ايجاد واحدهاي جديد در كل 
بخش هاي اقتصاد به 10.3 درصد رسيده كه در بخش هاي 
كشاورزي 18 درصد، صنعت و معدن 13 درصد، ساختمان 
21 درصد، بازرگاني 3 درصد و خدمات 8 درصد بوده است. 
سهم تعمير واحدهاي اقتصادي از كل تسهيالت نيز 1.1 
درصد اعالم ش��ده كه در بخش ساختمان 14 درصد و در 
بخش هاي ديگر بين 1 صدم درصد تا 6 صدم درصد بوده 
است.  سهم توس��عه نيز در كل بخش هاي اقتصادي 6.9 
درصد، در بخش كشاورزي 5.5، صنعت و معدن 6 درصد، 
ساختمان 3 درصد، بازرگاني نزديك به 6 درصد و خدمات 
8 درصد بوده است.  خريد كاالي شخصي نيز با سهم 4.8 
درصد از كل تسهيالت بانكي، نسبت به سال قبل كاهش 
داشته است و احتماال به دليل گراني كاالها، وام هاي خريد 
كاال براي اين امور كافي نيس��ت و لذا تقاضا را كاهش داده 

است.  خريد كاالي شخصي در بخش بازرگاني 29 درصد 
بوده و در ساير بخش ها 3 دهم تا 5 دهم درصد بوده است. 

خريد مسكن نيز سهم اندك 1.1 درصدي از كل تسهيالت 
داشته و در بخش ساختمان سهم 18 درصدي و در ساير 

بخش ها سهم 1 دهم تا 5 دهم درصدي داشته است. 
براين اساس روشن اس��ت كه ايجاد و توسعه و تعمير كه 
مي تواند به ظرفيت توليد و اش��تغال واحدهاي اقتصادي 
كمك كند و آن را افزايش دهد در رقم اندك 18 درصدي 
قرار دارد و خريد كاالي شخصي نيز با سهم اندك نزديك 

به 5 درصدي همراه شده است. 
بخش خدمات با 118 هزار و 671 ميليارد تومان سهم 43.3 

درصد از كل تسهيالت داشته است.
بخش صنعت و معدن با 86854 ميليارد تومان سهم 31.7 

درصد از كل تسهيالت داشته است.
بخش بازرگاني با 42631 ميليارد تومان سهم 15.5 درصد 

از كل تسهيالت داشته است.
سهم بخش كشاورزي با رقم 13858 ميليارد تومان سهم 

5 درصد از كل تسهيالت داشته است.
بخش مسكن و ساختمان با 11840 ميليارد تومان سهم 

4.3 درصد از كل تسهيالت داشته است. 
به عب��ارت ديگر، بخش هاي خدم��ات و صنعت و معدن 
بيشترين سهم از تسهيالت را داشته اند و روي هم75 درصد 
يا سه چهارم تسهيالت بانكي را دريافت كرده اند و از آن جا 
كه سهم سرمايه در گردش آنها باال بوده، در نتيجه مي توان 
گفت كه تسهيالت بانكي عمدتا در س��رمايه در گردش 

صنعت و خدمات به كار گرفته مي شودو رشد 90 درصدي 
سال 99 و 46 درصدي تسهيالت سال 1400 هيچ تناسبي 
با رشد پايين سرمايه گذاري و اقتصاد ندارد سهم تسهيالت 
پرداختي بابت تأمين س��رمايه در گردش بخش صنعت 
و معدن در دو ماهه ابتداي س��ال جاري معادل 693 هزار 
ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 34.4 درصد از 
منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش هاي 
اقتصادي )مبلغ 2018.6 هزار ميليارد ريال( است.  مالحظه 
مي شود از 868 هزارميليارد ريال تسهيالت پرداختي در 
بخش صنعت و معدن معادل 79.8 درصد آن )مبلغ 693.5 
هزار ميليارد ريال( در تأمين سرمايه در گردش پرداخت 
شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي 
اين بخش توسط بانك ها در سال جاري است. اين نوع رشد 
تسهيالت دهي نشان دهنده خلق پول و نقدينگي در بانك ها 
و بازار بين بانكي است. آمار رشد نقدينگي در دهه 1390 
كه عمدتا باالي 30 تا 38 درصد در سال بوده، موجب شده 
كه حجم نقدينگي در طول دهه 1390 عمال 11 برابر شده 
و عامل عمده رشد تورم باشد.  تسهيالت پرداختي بانك ها 
طي 12 ماهه سال 1399 به بخش هاي اقتصادي مبلغ 18 
هزار و 989 ميليارد تومان است كه در مقايسه با دوره مشابه 

سال قبل معادل 94.8 درصد افزايش داشته است.
بانك مركزي اعالم كرد: س��هم تس��هيالت پرداختي در 
قالب سرمايه در گردش در كليه بخش هاي اقتصادي طي 
12 ماهه سال جاري مبلغ 11 هزار و 635 ميليارد تومان 
معادل 61.3 درصد كل تس��هيالت پرداختي است كه در 

مقايسه با دوره مشابه سال معادل 121.1 درصد افزايش 
داشته است. سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه 
در گردش بخش صنعت و معدن طي 12 ماهه سال جاري 
معادل 4354 هزار ميليارد تومان بوده است كه حاكي از 
تخصيص 37.4 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه 
درگردش تمام بخش هاي اقتصادي مبلغ 11 هزار و 635 
ميليارد تومان است. مالحظه مي شود از 5797 هزارميليارد 
تومان تسهيالت پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 
75.1 درصد آن در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده 
است كه بيانگر توجه و اولويت دهي به تأمين منابع براي اين 
بخش توسط بانك ها در سال جاري مي باشد.  رشد ده ماه 
نخست سال نقدينگي در سال 90 تنها 11 درصد بوده است، 
اما اين درصد رش��د در سال 91 به يك باره به 23.7 درصد 
مي رسد.پس از سال 91 رشد نقدينگي حالت نزولي به خود 
گرفت اما روند صعودي رشد دوباره از سال 97 آغاز شد و در 
سال 98 رشد ده ماه اين متغير پولي به 22.8 درصد رسيد.

اين روند صعودي ادامه يافت تا جايي كه در س��ال جاري 
نقدينگي در پايان دي ماه نسبت به ابتداي سال 31.1 درصد 
رشد را تجربه كرد.اين درصد رشد ده ماه نخست براي سال 
99، در تمامي س��ال هاي دهه جاري با اختالف ركورد دار 
است. اين اتفاق را مي توان زنگ خطري براي تحريك تورم 

در ماه هاي آتي دانست.
با توجه به بهبود روش هاي گزارش گيري و همچنين تكميل 
و اصالح اطالعات موجود در سامانه هاي بانك مركزي توسط 
بانك ها و موسسات اعتباري، اطالعات تسهيالت پرداختي 
در 9 ماهه نخست سال 1398 از 6262 هزار ميليارد ريال 
به 6560 هزار ميليارد ريال تعديل شده است؛ كه با اعمال 
اين تعديل، رشد تسهيالت پرداختي طي 9 ماهه ابتداي 
س��ال 1399 نسبت به دوره مشابه س��ال قبل از 94.8 به 

85.9 درصد مي رسد.
بانك مركزي اعالم كرده كه همچنان بايد در تداوم مسير 
جاري، مالحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت 
و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار 
تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است 
به افزايش توان مالي بانك ها از طريق افزايش س��رمايه و 
بهبود كفايت سرمايه بانك ها، كاهش تسهيالت غيرجاري 
و بازگرداندن آنها به مس��ير صحيح اعتباردهي بانك ها، 
افزايش به��ره وري بانك ها در تامين س��رمايه در گردش 
توليدي، پرهيز از فش��ارهاي مضاعف بر دارايي بانك ها و 
ترغيب بنگاه هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان 
يك ابزار مهم درتامين مالي طرح هاي اقتصادي )ايجادي( 

توجه ويژه اي كرد.
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باز خريد معكوس در بازار باز 
با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين 
هفته استمرار جذب نقدينگي بود. لذا، اين بانك به اجراي 
عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس به مبلغ 
64.2 هزار ميليارد ريال با سررسيد 7 روزه با حداكثر نرخ 

18 درصد موافقت كرد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيرو اطالعيه روز 
پنجشنبه 27 خرداد ماه 1400 مبني بر برگزاري حراج 
فروش مدت دار اوراق مالي اسالمي دولتي در عمليات 
بازار باز، دو بانك س��فارش خريد اوراق مالي اس��المي 
دولتي در قالب توافق بازخريد معكوس )ريپو معكوس( 
را تا مهلت تعيين شده )ساعت 12 روز شنبه مورخ 29 
خرداد ماه 1400( و مجموعًا به ارزش 92 هزار ميليارد 
ريال به بانك مركزي ارسال كردند. با توجه به پيش بيني 
بانك مركزي از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، 
موضع عملياتي بانك مركزي در اين هفته اس��تمرار 
جذب نقدينگي ب��ود. از اين رو، بانك مركزي به اجراي 
عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس به مبلغ 
64.2 هزار ميليارد ريال با سررس��يد 7 روزه با حداكثر 
نرخ 18 درصد موافق��ت كرد و معامالت مربوط به اين 
عمليات و معامالت مربوط به سررسيد قراردادهاي توافق 
بازخريد معكوس هفته قبل به ارزش 30 هزار ميليارد 
ريال، در روز دو شنبه 31 خرداد ماه انجام شد. افزون بر 
عمليات بازار باز، در هفته منتهي به 31 خردادماه سال 
جاري، 4 بانك در هفت نوبت از اعتبارگيري قاعده مند 
در مجموع به ارزش 107.1 هزار ميليارد ريال استفاده 
كردند. همچنين در اين دوره، مبلغ 167.7 هزار ميليارد 
ريال از ريپوي انجام شده در قالب اعتبارگيري قاعده مند 
سررسيد شد. بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي 
مي توانند در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري 
قاعده من��د )دريافت اعتبار با وثيق��ه از بانك مركزي( 
مشروط به در اختيار داشتن اوراق مالي اسالمي دولتي 
و در قالب توافق بازخريد با نرخ س��ود سقف داالن )22 
درصد( استفاده كنند.  شايان ذكر است بانك مركزي 
در چارچوب مديريت نقدينگي مورد نياز بازار بين بانكي 
ريالي، عمليات بازار باز را به صورت هفتگي اجرا مي كند. 
موض��ع عملياتي اين بانك )خريد يا ف��روش از طريق 
ابزارهاي موجود( بر اساس پيش بيني وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي و با هدف كاهش نوس��انات نرخ بازار 
بين بانكي حول نرخ هدف، از طريق انتشار اطالعيه در 
سامانه بازار بين بانكي اعالم مي شود. متعاقب اطالعيه 
مزبور، بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي مي توانند 
در راستاي مديريت نقدينگي خود در بازار بين بانكي، 
نسبت به ارسال  سفارش ها تا مهلت تعيين شده از طريق 

سامانه بازار بين بانكي اقدام كنند.

همايش كار آفرينان ايراني
خارج از كشور در رفع موانع توليد 
26 خرداد سال 1400 سالن اجتماعات هتل ارم شاهد 
هم پيماني نخبگان و كارافرينان ايراني داخل و خارج از 
كشور با مقامات و مسووالن مرتبط بوده است. همصدايي 
سخنرانان و مديران در همايش مبني بر وجود مشكالت، 
كاستي ها و نگراني هاي بجا در ايران ورفع همه مشكالت 
حوزه توليد با استفاده از تمامي ظرفيت ها در سايه ايجاد 
دولت ضد فس��اد و رانت از ديگر ن��كات مهم همايش 

بوده است.
آيت اهلل ش��هرياري )رياس��ت مجمع جهاني تقريب 
مذاهب( به حماي��ت از برنامه هاي كالن و توليد محور 
دولت آين��ده پرداخ��ت. همچنين حجت االس��الم 
ابوترابي فرد )نايب رييس سابق مجلس شوراي اسالمي( 
در قسمتي از بيانات خود در مورد اقتصاد درونزا و اقتصاد 
برونزا سخناني را ايراد و سپس به اهميت نقش نخبگان 
ايران��ي خارج ازكش��ور در برونزا كردن اقتص��اد ايران 
پرداخت. حجت االسالم اصغردوست )جانشين رييس 
سازمان نشر آثار و ارزش هاي مشاركت روحانيت دفاع 
مقدس( و حجت االسالم سيد موسي علم الهدي و دكتر 

محمدصادق رجبلو از ديگر سخنرانان بودند. 
دكتر سيفي دبير انجمن كارفرمايي ايران در سخنراني 
خود به استارت آپ ها و شركت هاي دانش بنيان به عنوان 
پيشران توسعه و اهميت نقش نخبگان ايراني خارج از 
كشور پرداخت و بر اهميت نقش مجموعه برگزار كننده 
همايش در اين خصوص تاكيد نم��ود. دكتر محبوبه 
كاظمي دوالبي كارآفرين و طراح گردشگري هنري به 
صورتي فشرده به اهميت گردشگري در دنياي جديد و 
جاذبه هاي گردشگري در ايران و ضرورت جذب نخبگان 
ايراني پرداخت.آخرين سخنرانان همايش دكتر علي 
عباسي دبير قرارگاه اقتصاد مقاومتي و دكتر محمدتقي 

ملبوبي مدير انجمن دوستي ايران كانادا بودند.
احمد مهديان دبير همايش بر بهبود كسب وكار، رفع 
موانع توليد و توسعه اقتصاد بدون نفت با اتكا بر دانش 
بومي و تكنولوژي نخبگان ايران��ي تاكيد كرد و توجه 
مديران به دغدغه نخبگان و كارافرينان را فرصت مناسبي 
جهت تحقق شعار جهش توليد و رفع موانع ارزيابي كرد.

همتي: ايجاد ثبات در بازار
پول و ارز با همراهي نظام بانكي 
رييس كل س��ابق بانك مركزي با قدرداني از همكاري 
بانك مركزي و سيستم بانكي كشور، ايجاد ثبات در بازار 
پول و ارز از طريق سياست هاي نوين پولي و بازار متشكله 
ارزي را حاص��ل اين همكاري موفقيت آميز دانس��ت. 
»عبدالناصر همتي« گفت: از آنجا كه قطع همكاري من 
با بانك مركزي همزمان با مبارزه هاي انتخاباتي اعالم شد، 
فرصت قدرداني از همكاري و همراهي بانك مركزي و 
سيستم بانكي پيش نيامد. وي ادامه داد: اينك در پايان 
سه سال مسووليت خود در بانك مركزي از تالش ها و 
خدمات همه همكاران بانك مركزي و سيستم بانكي 
در دوران سخت ظهور پيامدهاي بحران بانكي، جنگ 
اقتصادي و فشار حداكثري امريكا براي فروپاشي اقتصاد 
ايران تشكر و قدرداني مي كنم.خنثي سازي تحريم هاي 
ظالمانه، تالش براي تامين ارز نيازهاي اساسي و ضروري 
كشور، ايجاد ثبات در بازار پول و ارز از طريق سياست هاي 
نوين پولي و بازار متشكله ارزي، اصالح و ترميم ناترازي 
سيستم بانكي، پشتيباني از توليد و احياي مجدد رشد 
اقتصادي در شرايطي كه همه پيش بيني هاي داخلي و 
خارجي تعميق ركود را قطعي مي دانست، كنترل گردش 
ريال، و تعميق مبارزه با پولشويي، راه اندازي سامانه هاي 
مرتبط با شفاف سازي تراكنش ها و عمليات ارزي و ريالي، 
اجرايي كردن احكام شرع در امهال و محاسبه هاي سود 

بانكي بخشي از اقدام هاي شما همكاران بود.

اعطاي وام ۷ميليوني به دارندگان 
سهام عدالت و يارانه بگيران

بانك مركزي در راستاي حمايت از معيشت و افزايش 
قدرت خريد اقشار مختلف جامعه و بهبود فرآيند تامين 
مالي زنجيره توليد، شيوه نامه اعطاي كارت رفاهي هفت 

ميليون توماني را ابالغ كرد.
اين بانك در راستاي حمايت از معيشت و افزايش قدرت 
خريد اقشار مختلف جامعه و همچنين بهبود فرآيند 
تامين مالي زنجيره توليد، نس��بت به ابالغ شيوه نامه 
اعطاي كارت رفاهي و تامين مالي زنجيره توليد به پنج 
بانك »ملي ايران«، »ملت«، »صادرات ايران«، »تجارت« 
و »رفاه كارگران« با سهميه هر بانك حداقل دويست هزار 
فقره كارت و سقف فردي هر متقاضي هفتاد ميليون ريال 
اقدام كرده است. براساس اين شيوه نامه همه اشخاص 
حقيقي از جمله دارندگان سهام عدالت كه تاكنون هيچ 
ميزاني از س��هام خود را نفروخته اند و همچنين كليه 
سرپرستان خانوار كه حداقل يكي از يارانه هاي نقدي 
يا معيشتي را دريافت مي كنند، امكان استفاده از اين 
كارت ها را دارند.سقف فردي اعتبار قابل اعطا به مشتري 
در اين طرح حداكثر مبلغ 70 ميليون ريال است.مهلت 
بازپرداخت اعتبار اعطايي به تشخيص موسسه اعتباري 

حداكثر 18 ماه است.
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افزايش سرمايه در گردش با سهم 73 درصدي از تسهيالت
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گروه بانك و بيمه| 
رييس جمهوري بر ضرورت ورود منابع ارزي آزاد شده به 
فرايندهاي تبادالت مالي تاكيد كرد و گفت: بانك مركزي 
و ساير دستگاه ها به گونه اي برنامه ريزي كنند كه جريان 
تامين كاالهاي اساسي و مواد اوليه توليد داخلي كشور به 
سرعت عملياتي و مناسبات بانكي بين المللي در مسير رونق 
توليد راه اندازي شود. در دويست و سي و پنجمين جلسه 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، با توجه به نزديك شدن به 
مراحل پاياني مذاكرات احياي توافق برجام و روند موجود 
در اين زمينه، بانك مركزي گزارشي از تمهيدات در نظر 
گرفته شده براي فعال سازي منابع ارزي بلوكه شده كشور 
پس از رفع تحريم ها در چرخه بازار مالي و سرمايه اي كشور 
ارايه كرد. حسن روحاني در اين نشست با تاكيد بر ضرورت 
آمادگي براي ورود منابع ارزي آزاد شده كشور به فرايندهاي 
تبادالت مالي گفت: بانك مركزي و ساير دستگاه هاي دخيل 
در اين موضوع مي بايست به گونه اي برنامه ريزي كنند كه 
جريان تامين كاالهاي اساس��ي و مواد اوليه توليد داخلي 
كشور به سرعت عملياتي شود و مناسبات بانكي بين المللي 

در مسير رونق توليد كشور راه اندازي شود.

     نوسان قيمت دالر در كانال ۲۳ هزار توماني
به دنبال برگزاري اولين كنفرانس مطبوعاتي رييس جمهور 
منتخب و اعالم مواضع از جمله مذاكرات برجام و خارج 
از برجام و عدم تمايل به ديدار با رييس جمهور امريكا و 
همچنين اعالم مواضع كاخ سفيد و وزارت خارجه امريكا 
نسبت به اين سخنان، بازار ارز نسبت به اين اعالم مواضع 
و سياست هاي رييس جمهور منتخب واكنش نشان داده 
و قيمت ارز در بازار افزايش يافت.در بازار ارز آزاد، قيمت 
دالر 24 ه��زار و 250 تومان، قيمت يورو 28 هزار و 800 
تومان و درهم امارات 6 هزار و 640 تومان اعالم شده است. 

به اعتقاد كارشناس��ان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه 
موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره 
و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع 
از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم 
گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 22-23 
هزار تومان جا خوش مي كند. نوسان قيمت در بازار ارز 
درحالي رخ داده كه در تعطيالت نوروز، با تالش س��فته 
بازان، قيمت دالر به مرز 26 هزار تومان هم رس��يده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نشيني دالر از اين سطح قيمتي شده است. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، 1 تيرماه( با 136 تومان 
افزايش نسبت به روز گذشته )دوشنبه( به رقم 23 هزار و 
846 تومان رسيد.قيمت فروش يورو با 683 تومان كاهش 
نسبت به روز گذش��ته به 28 هزار و 203 تومان رسيد. 
قيمت خريد هر دالر 23 هزار و 374 تومان و نرخ خريد 
هر يورو نيز 27 هزار و 645 تومان بود. عالوه بر اين، نرخ 
خريد دالر در بازار متشكل ارزي 23 هزار و 161 تومان و 
نرخ فروش آن 23 هزار و 371 تومان اعالم شد. نرخ خريد 
يورو در اين بازار 27 هزار و 496 تومان و نرخ فروش آن نيز 
27 هزار و 746 تومان اعالم شد. همچنين در سامانه نيما 
در معامالت، حواله يورو به قيمت 24 هزار و 888 تومان 
فروخت��ه و حواله دالر به قيمت 20 ه��زار و 964 تومان 
معامله ش��د.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 23 هزار 
توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان 
خيز برداشت، اما دوباره كاهش داشته و همچنان در كانال 
23 هزار توماني نوسان داشته است.   در بازار طال نيز قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه شنبه، 1 
تير ماه( در بازار تهران با افزايش 80 هزار توماني نسبت به 
روز گذشته به رقم 10 ميليون و 410 هزار تومان رسيد. 

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
براي سال مالي  منتهي به 1۳99/1۲/۳0

بدینوسيله به اطالع کليه سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان می رساند ، جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان ) سهامی عام ( برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 به شرح ذیل برگزار 

مي گردد .
زمان  : روز سه شنبه 1400/04/29 ساعت 10:00 صبح

مكان : اصفهان ، كيلومتر 75 جنوب غربي ، شركت فوالد مباركه اصفهان ، سالن همایش مركز تحقيقات
دستور جلسه:

٭  استماع گزارش هيأت مدیره و بازرس قانوني شرکت در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30
٭  بررسي و تصویب صورت هاي مالي و عملکرد سال مالي منتهي به 1399/12/30

٭  انتخاب اعضای هيات مدیره
٭  انتخاب بازرس قانوني و حسابرس شرکت براي سال مالي منتهي به 1400/12/29

٭  اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود
٭  تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شرکت در سال مالي منتهي به 1400/12/29

٭  تعيين پاداش اعضاي هيات مدیره
٭  تعيين حق حضور اعضای غير موظف هيات مدیره

٭  سایر مواردي که در صالحيت مجمع عمومي عادي باشد .
حس�ب ابالغيه ش�ماره 104/31 مورخ 1398/12/20 س�تاد مل�ی مدیریت بيم�اری کرونا و ابالغيه ش�ماره 
440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع به استحضار می رساند، 
برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر 15 شخص حقيقی یا حقوقی مقدور می باشد . لذا با توجه به 
 www.msc.ir محدودیت های موجود امکان مشاهده همزمان مجمع  از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس

برای سهامداران عزیز فراهم می باشد .
نماین�دگان س�هامداران حقوق�ي م�ی توانن�د ، معرف�ي نام�ه خ�ود را حداکث�ر ت�ا دو روز قب�ل از 
برگ�زاري مجم�ع از طری�ق نماب�ر ذی�ل ارس�ال و از س�اعت 9:00 صب�ح روز برگ�زاري مجم�ع نس�بت 
 ب�ه ارائه اص�ل معرف�ي نام�ه و کارت شناس�ایي معتب�ر اق�دام و برگ�ه ورود ب�ه مجم�ع دریاف�ت 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 مزايده
  شهرداری اصفهان در نظر دارد واحد شماره 13 واقع در طبقه زیرزمين فاز 3 ارگ جهان نما را  بصورت اجاره، به مدت یک سال از طريق مزايده واگذار نمايد. 
  http: / /etender.isfahan.ir متقاضيان می توانند جهت دريافت اسناد و مشخصات مورد واگذاري از تاريخ نشر آگهی همه روزه در تمام ساعات از طريق سايت
يا مراجعه به سامانه مناقصه و مزايده هاي الكترونيك در سايت http: / /isfahan.ir  نسبت به کسب اطالعات و خريد و تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند. آخرين 

مهلت تهيه اسناد و ارسال پيشنهاد قيمت تا پایان روز شنبه مورخ 12 /4 /1400 می باشد. 
شرایط مزایده :

1     - فروش اسناد و دريافت پيشنهاد الزامًا از طريق سامانه فوق صورت گرفته و از دريافت پاكت پيشنهادها بصورت دستي خودداري مي گردد.
2  - ارائه سپرده شرکت در مزايده بصورت واريز نقدی به حساب سپرده شهرداري يا ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه.

3     - در صورتيکه نفرات اول و دوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمايند سپرده شرکت در مزايده آنان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4     - شهرداری در رد يک يا تمام پيشنهادها مختار است.

5     - ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده موجود می باشد. 

شهرداری اصفهان

قدرت اله نوروزي شهردار اصفهانشناسه آگهي : 86۲9۳46



گروه بازار سرمايه|
شاخص كل بازار س��رمايه اولين روز كاري خود را در فصل 
تابستان با سبزپوشي آغاز كرد و با رسيدن به فصل مجامع 
شركت ها مي توان اميد بيشتري به رشد بورس داشت. بازار در 
حال حاضر ارزندگي بسيار خوبي دارد اما با سوءاستفاده هايي 
كه طي زمان گذشته در بورس به وجود آمد اميدواري چنداني 
براي تزريق نقدينگي هنگفت توسط سهامداران وجود ندارد 
و از سويي رييس دولت سيزدهم وعده هاي خوبي در جهت 
حمايت از اين بازار داده كه بنابر احتمال مي تواند كارساز باشد.

شاخص كل بازار سرمايه روز گذشته در حدود 1.5 درصد رشد 
كرد، همچنين صف هاي فروش به حداقل رسيد. برخي از 
كارشناسان و تحليلگران بازار سهام اين رشد را ناشي از نشست 
خبري ديروز سيدابراهيم رييسي مي دانند و براين عقيده اند 
كه صحبت هاي هرچند كوتاه رييس دولت جديد كارساز 
بوده و باعث شده سهامداران نسبت به تاالر شيشه اي اميدوار 
شوند اما برخي ديگر از كارشناسان و تحليلگران مي گويند 
بازار س��رمايه در حال جهت يابي است و احتماال با پايان ماه 
جاري وضعيت به طور كل تغيير كند و رش��د روز گذش��ته 
ربطي به صحبت هاي رييس دولت جديد ن��دارد.در حال 
حاضر بازار سرمايه داراي ارزندگي بسيار خوبي است اما براي 
سهامداران زيان ديده جذاب نيست. جذابيت بازار سرمايه 
زماني ايجاد مي شود كه اعتمادسازي و برنامه ريزي براي اين 
بازار وجود داشته باشد. »تعادل« در چندين گزارش مشكالت 
بازار س��رمايه در دولت دوازدهم را بررس��ي كرد و همگام با 
كارشناسان اقتصادي و بورس��ي راهكارهايي براي جبران 
وضعيت فعلي ارايه كرد ولي مسووالن اقتصادي و بورس به 
راهكارهاي ارايه شده توسط كارشناسان و رسانه هاي متعدد 
واكنشي نشان ندادند و تنها با ارايه مصوبه هايي سعي كردند 
وضعيت را يك باره تغيير دهد، در عمل نيز مشاهده كرديم كه 
اين موضوع امكان پذير نيست و نياز بازار سرمايه هم مصوبه 
نيست. بررسي نشان مي دهد كه با توجه به نزديك شدن به 
زمان مجامع بورسي، ميل چنداني در سهامداران براي فروش 
وجود ندارد، در اين ميان افرادي كه دانش اقتصادي و بورسي 
بيش��تري با تحليل هاي متعدد برخي از سهام را در قيمت 
پايين خريداري مي كنند و چندهفته پس از برگزاري مجمع 
و دريافت سود با قيمت باالتري در بازار به فروش مي رسانند، 
اين خريد براي سود بيشتر در مجمع باعث شده كه صف هاي 
خريد كمي جان بگيرند از حالت قفل خارج شوند. از سوي 
ديگر نرخ دالر نيز تأثير عمده اي بر روي س��هام كاموديتي 
محور دارد و طي روزهاي گذشته نرخ دالر بر روي قيمت 23 
الي 24.500 هزار تومان نوسان داشته كه اين نوسان بر روي 
محدوده خاص مي تواند نشان گر تعيين نرخ دالر براي بورس 

باشد. البته تعيين يا رسيدن به اين نرخ با توجه به تغيير دولت 
و مذاكرات وين كمي سخت و شايد تا آخر يا ميانه هاي تابستان 
زمان به خود اختصاص دهد اما مي توان با توجه به داده هاي 
موجود گفت كه نرخ دالر مشخص شده براي بازار در ميان 
21 الي 25 هزار تومان اس��ت و متغيرهاي اقتصادي اجازه 
كاهش نرخ دالر به كمتر از 20 هزارتومان را نمي دهند. به طور 
كلي مي توان گفت كه آينده بورس نسبت به ديگر بازارهاي 
مالي روشن، رشد و سوددهي در ميانه 30 الي 40 درصد )با 
توجه به متغيرهاي سياسي-اقتصادي اكنون( رخ خواهد داد.

     بازار سرمايه جذاب نيست
به عقيده يكي از كارشناسان بازار سرمايه، بازار ارزندگي خوبي 
دارد اما جذاب نيست و تا زماني كه در مذاكرات وين نتايج 
قابل توجهي را نبينيم متغير اصلي بازار همان متغيرهاي 
درون زاي شركت ها مثل برنامه هاي توسعه اي خواهند بود 
و در مواردي هم بازارهاي جهاني مي توانند به عنوان عامل 
بيروني مهم باش��ند. در حال حاضر ابهام��ات اصلي درباره 
فاكتور اصلي رشد بازار يعني نرخ دالر وجود دارد و همانطور 
كه مذاكره كنندگان گفته اند توافقات حاصل شده اما بايد 
منتظر نتايج مثبت و منفي آن باش��يم. برخي از افراد دالر 
15 تا 1۷ هزار تومان را قابل پيش بيني مي دانند اما اين ارقام 
منطقي نيس��تند و براي نرخ دالر همان محدوده 22 تا 25 
هزار تومان قابل تصور است و بايد به اين نكته توجه كرد كه 
اگر دالر در اين محدوده ها هم بچرخد باز هم بازار پتانسيل 
رشد را ندارد. P/E و ساير فاكتورهاي ارزشيابي براي بازار يك 
وضعيت سايد و با ثبات را پيش بيني مي كنيم و جهت كلي 
بازار به سمت نمادهاي خاص حركت مي كند. گروه هايي 

مثل غذا و دارو با توجه به اينكه ارز تدريجي در آنها در حال 
حذف شدن است رشد خوبي را در آنها شاهد خواهيم بود اما 
بايد بدانيم كه نرخ دالر كه بازوي اصلي رشد بازار است قدرت 
خودش را از دس��ت داده است. خيلي از افراد بازار را در حال 
حاضر ارزنده مي دانند اما بايد توجه كرد كه عالوه بر ارزندگي 
جذابيت براي سرمايه گذاري هم در آن وجود دارد؟ با طرح 
اين مساله بايد گفت كه بازده مورد نظر سرمايه گذار متفاوت 
از بازده مورد انتظار از يك دارايي است و فهم اين نكته شاه 
كليد سرمايه گذاري در بازارهاي مالي است و االن بازار ما به 
لحاظ قابليت در فاكتورهاي بنيادي وضعيت خوبي را دارد اما 
براي سرمايه گذاري جذاب و قابل توجه نيستند. نرخ دالر در 
بازار به ثبات رسيده است اما با همين قيمت ها هم پتانسيل 
رشد را نخواهد داشت و بازار به سمت تك نمادهاي خاص 

حركت مي كند.

     حضور پررنگ حقيقي ها در تاالر شيشه اي
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني سه شنبه، يكم 
تيرماه 1۸ هزار و 232 واحد رش��د داشت كه درنهايت اين 
شاخص به رقم يك ميليون و 1۸۶ هزار واحد رسيد. برپايه 
معامالت اين روز بيش از 10 ميليارد و 55۷ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷2 هزار و ۷۹0 ميليارد ريال 
داد و ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با سه هزار 
و 154 واحد افزايش به 3۷3 هزار و 1۸3 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با 2 هزار و 24 واحد رشد به 23۹ هزار و 4۷2 
واحد رسيد. شاخص بازار اول 15 هزار و ۷54 واحد رشد و 
ش��اخص بازار دوم 2۸ هزار و ۶24 واحد افزايش داشتند.

عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت صنايع پتروشيمي 

خليج فارس »فارس« با 2 هزار و ۸4 واحد، ملي صنايع مس 
ايران »فملي« با يك هزار و 452 واحد، فوالد مباركه اصفهان 
»فوالد« با ۹54 واحد، بانك ملت »وبملت« با ۸۹۷ واحد، 
معدني و صنعتي گل گهر »كگل« با ۸2۶ واحد، ايران خودرو 
»خودرو« با ۷25 واحد، پااليش نفت اصفهان »شپنا« با ۷04 
واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين »تاپيكو« با ۶12 واحد، 
گروه مپنا »رمپنا« با ۶11 واحد، توس��عه معادن و فلزات 
»ومعادن« با 505 واحد و ش��ركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي »شس��تا« با 4۹۸ واحد تأثير مثبت بر شاخص 
بورس داش��تند.در مقابل، بين المللي محصوالت پارس 
»ش��پارس« با 13۷ واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري 
اميد »واميد« با 121 واحد، شركت سرمايه گذاري سهام 
عدالت اس��تان كرمان »وسكرمان« با 11۹ واحد، لبنيات 
پاك »غپاك« با 101 واحد، ايران دارو »دايران« با ۹4 واحد، 
صنايع سيمان دشتستان »سدشت« با ۷۸ واحد، آهنگري 
تراكتورسازي ايران »خاهن« با 54 واحد، داده گستر عصر 
نوين هاي وب »هاي وب« با 33 واحد، صنايع آذرآب »فاذر« 
با 32 واحد، داروس��ازي روز دارو »دروز« با 2۸ واحد و نفت 
پارس »شنفت« با 2۸ واحد تأثير منفي را بر شاخص بورس 
داشتند.بر پايه اين گزارش، در چهارمين روز كاري هفته 
شركت ليزينگ كارآفرين »ولكار«، ملي صنايع مس ايران 
»فملي«، صنعت غذايي كورش »غكورش«، ايران خودرو 
»خودرو«، شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي »شستا«، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو »خگستر« و فرآوري 
معدني اپال كاني پارس »اپال« در نمادهاي پرتراكنش قرار 
داش��تند. گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه 2 ميليارد و 
۹25 ميليون برگه سهم به ارزش ۶ هزار و 4۶ ميليارد ريال 
دادوستد شد. روز سه شنبه شاخص فرابورس نيز بيش از 
10۹ واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و 42۸ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و 4۷5 
ميليون برگه س��هم به ارزش 22 هزار و 3۹0 ميليارد ريال 
دادوستد شد. روز گذشته شركت هلدينگ صنايع معدني 
خاورميانه »ميدكو«، پتروش��يمي تندگويان »شگويا«، 
صنعتي مينو »غصينو«، سهامي ذوب آهن اصفهان »ذوب«، 
فرابورس ايران »فرابورس«، بيمه پاساگارد »بپاس«، توسعه 
مولد نيروگاه��ي جهرم »بجهرم«، پتروش��يمي زاگرس 
»زاگرس«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي »سمگا«، 
پااليش نفت الوان »شاوان«، صنايع ماشين هاي اداري ايران 
»ماديرا«، مديريت انرژي تابان هور »وهور«، بيمه سامان 
»بساما«، پليمر آريا ساسول »آريا« و توكاريل »توريل« تأثير 

مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.
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راه اندازي ميز صنايع
براي ساير فعاالن بازار سرمايه

جعفر سلطاني، سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه 
صنعتي و معدني سازمان بورس در مورد اينكه تاكنون 
چند ميز صنعت در سازمان بورس تشكيل شده و چه 
صنايعي را در برگرفته است، اظهار كرد: از زمان برگزاري 
اولي��ن ميز صنعت در س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
مدت زيادي نگذشته است. درواقع اولين ميز صنعت 
در ارديبهش��ت ماه امس��ال و با حضور مديران صنعت 
پااليشگاهي و دومين و س��ومين آن در خردادماه و با 
حضور مديران صنعت سيمان و صنعت برق برگزار شد، 
با برنامه ريزي صورت گرفته در نظر داريم ميز صنعت 
را براي گروه هاي مختلف صنايع فعال در بازار سرمايه 

تشكيل و برگزار كنيم.
او در پاس��خ به اين س��وال كه آيا تصميمات اخذشده 
در ميز صنعت به م��وارد كالن، راهبردي و بلندمدت 
خالصه شده است يا مربوط به وضعيت فعلي شركت ها و 
مشكالتي كه سهامداران اين صنايع با آن مواجه هستند، 
مي شود؟ بيان كرد: در مورد تصميمات خرد و كالن بايد 
اشاره كنم كه مديران صنايع در نشست هاي ميز صنعت، 
چالش هاي اصلي فضاي كسب وكار خود را كه در اجراي 
عمليات توليد و فروش نياز به رفع موانع و تسهيل و اصالح 

مقررات دارد با سازمان بورس در ميان مي گذارند.
سرپرست اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني 
سازمان بورس در مورد اينكه سازمان بورس با برگزاري 
ميز صنايع به طور دقيق به دنبال حل چه مشكالتي از اين 
صنايع است به سبب آنكه بسياري از مشكالت در دست 
وزارتخانه هايي است كه مصوبات سازمان بورس براي آنها 
الزام آور نيست، به همين خاطر بهتر نيست كه اين صنايع 
به طور مستقيم مش��كالت خود را با مراجع ذي صالح 
در ميان بگذارند؟ گفت: يكي از مسووليت هاي اصلي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار از زمان تأسيس تاكنون، 
حركت در مسير حمايت از حقوق و منافع سهامداران 
در بازار سرمايه بوده است. همانطور كه مي دانيد تعداد 
س��هامداران در بازار سرمايه در سنوات اخير و با اجراي 
طرح آزادسازي سهام عدالت جهش قابل مالحظه اي 
داش��ته و اكنون تعداد زيادي از هم وطن��ان داراي كد 
بورسي هستند كه اين موضوع اهميت بازار سرمايه را در 

تصميم گيري هاي اقتصادي نمايان مي كند.
سلطاني افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي 
اين مسووليت قانوني با برگزاري ميز صنايع در حقيقت 
به دنبال ايجاد هم افزايي براي پشتيباني از خواسته هاي 
قانوني و مشترك توليدكنندگان و پيگيري رفع موانع و 
مشكالت آنان از مراجع تصميم گيري است؛ فارغ از اينكه 
پيشنهادات سازمان بورس و اوراق بهادار به مسووالن 
ذيربط در مورد سازوكارهاي رفع مشكالت صنايع تا چه 
حدي اثربخش باشد يا خير؟ ما اعتقادداريم كه بايد به 
مسووليت قانوني و اجتماعي خود در قبال سرمايه گذاران 

و سهامداران حقيقي عمل كنيم.

۴۰ درصد كاالي بورسي، مشمول 
قيمت گذاري دستوري هستند

خانه ملت | محسن عليزاده، عضو كميسيون اقتصادي 
مجلس گفت: افزايش سرمايه شركت ها مي تواند يكي 
از راه هاي بهبود وضعيت بازار سرمايه باشد و اين مهم از 
طريق مختلف امكان پذير است البته يكي از اين راه ها 
تجديد ارزيابي است؛ لذا سازمان بورس به دنبال ايجاد 
مشوق  براي شركت هايي اس��ت كه تجديد ارزيابي را 
انجام مي دهن��د، اين اقدام مي تواند كمك خوبي براي 
جلب اعتماد ازدست رفته سرمايه گذاران در بازار سرمايه 
باشد. نماينده مردم سپيدان و بيضاء در مجلس شوراي 
اسالمي بابيان اينكه بايد مشوق هاي خوبي براي افزايش 
سرمايه شركت ها ايجاد كرد، افزود: خارج كردن تمام 
كاالهايي -كه در بازار سرمايه عرضه مي شوند از نظام 
قيمت گذاري دس��توري يك��ي از مهم ترين كارهايي 
است كه مي توان براي برون رفت از وضعيت نابسامان 
بازار پيش��نهاد داد. خودرو يكي از مهم ترين كاالهايي 
است كه درصورتي كه خارج شدن از نظام قيمت گذاري 
دستوري در فرآيند بهبود بازار سرمايه و فرآيند بهبود 
عرضه خود اين كاال تأثيرگذار خواهد بود، لذا بايد يك بار 
براي هميشه همت كرد تا خودرو از نظام قيمت گذاري 
دستوري خارج شود چراكه به يقين اگر دو نمادي كه در 
بازار بورس داريم مثبت شود مي تواند اثر بسيار مثبتي 
بر ساير نمادها داشته باشد.  عليزاده اظهار كرد: تقريبًا 
نزديك به 40 درصد كاالهاي عرضه ش��ده در بورس، 
مشمول نظام قيمت گذاري دستوري مي شوند كه بايد 
از اين نظام خارج شوند، البته در اين زمينه قانون نيز داريم 
چراكه يكي از مواد قانون بازار اين مهم را به صراحت اعالم 
مي كند؛ طبق اين قانون تمام كاالهاي عرضه شده در 
بورس، بايد از نظام قيمت گذاري دستوري دولت خارج 
شوند اما دولت تاكنون به اين موضوع توجه نداشته است. 
وي در ادامه توضيح داد: طبق يكي از مواد قانون بازار بايد 
تمام كاالهاي عرضه ش��ده در بورس همچون خودرو، 
آهن، سيمان، فوالد و... از نظام قيمت گذاري دستوري 
خارج شوند اما اكنون دولت قيمت پايه آنها را مشخص 
مي كند درحالي كه عرضه و تقاضا بايد قيمت محصوالت 
عرضه ش��ده در بازار را مشخص كند و ما براي آن كف و 

سقفي مشخص نكنيم اما اكنون اين اتفاق نمي افتد.
علي��زاده بابيان مثالي ادامه داد: ب��ه عنوان مثال تعداد 
مش��خصي خودرو طي يك فرآيند قرعه كشي عرضه 
مي شوند اما اين خودروها حتي به قيمت بهاي تمام شده 
هم به دست برنده ها نمي رسد بنابراين صاحبان خودروها 
آنها را باقيمت بيشتر در بازار مي فروشند و اين فرآيند 
رانت و فس��اد ايجاد كرده است اما اگر قيمت خودرو از 
نظام قيمت گذاري دستوري خارج شود اين محصول به 
قيمت واقعي عرضه و تفاوت قيمت خودرو ميان شركت 
سازنده و بازار كمتر از 5 درصد مي شود، از طرفي ديگر 
رانت وصف هاي خريد خودرو از بين مي رود و درنهايت 

بازار سرمايه نيز نجات پيدا خواهد كرد. 

»تعادل«وضعيتبازارسهامرابررسيميكند

بورس در انتظار تابستان رويايي



گروه راه و شهرسازي|
آن گونه كه حامد سليمي، مديركل تدوين ضوابط، نظارت و 
صدور پروانه شهرداري تهران گفته، بر اساس مصوبه شوراي 
شهر تهران، اجازه داده شده است از تير ماه ۱۴۰۰، محاسبه 

عوارض ساختماني بر اساس مرغوبيت مكاني انجام شود.
به گزارش مهر، س��ليمي گفت: بر مبناي مصوبه ابالغي 
شوراي اسالمي شهر تهران تحت عنوان »نحوه محاسبه 
عوارض ساختماني مبتني بر مرغوبيت مكاني امالك شهر 
تهران« و با توجه به تدابير ابالغي شهردار تهران در شوراي 
معاونين، اين مصوبه از روز ش��نبه ۱۲ تيرماه سال جاري 
اجرايي مي شود. وي افزود: اين مصوبه با اكثريت آراي اعضاي 
شوراي اسالمي شهر تهران در دويست و شصت و هشتمين 
جلسه رسمي اين شورا به تصويب رسيده و شامل ۸ ماده و ۷ 
تبصره و پيوست هاي مربوطه به شهرداري تهران براي اجرا 
ابالغ شده است كه به دنبال آن طي دستورالعملي از سوي 
معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران به مناطق 
۲۲ گانه، از ۱۲ تيرماه ۱۴۰۰ محاسبه عوارض ساختماني 
مبتني بر مرغوبيت مكاني امالك شهر تهران در كليه مناطق 
الزم االجرا است. مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور 
پروانه شهرداري تهران در توضيح تبصره يكم ماده يكم اين 
مصوبه بيان كرد: بر اين مبنا ارزش معامالتي امالك شهر 
تهران در قالب دفترچه الكترونيكي تهيه و روي سامانه هاي 
مرتبط ش��هرداري تهران بارگذاري شده است كه مالك 
عمل محاس��به عوارض نيز قرار مي گيرد. وي تأكيد كرد: 
همچنين با توجه به تبصره ديگري از اين مصوبه، شهرداري 
تهران به منظور آگاهي شهروندان محترم نسبت به اعمال 
ارزش مكاني )LR( امالك شهر تهران در سامانه اينترنتي 
http: //shafaf.tehran. شفافيت شهر تهران به نشاني

ir اقدام خواهد كرد. س��ليمي تأكيد كرد: مصوبه مذكور 
مشمول پرونده هايي است كه فاقد تسويه حساب قطعي 
باشند و داراي تاييديه وصول عوارض سيستمي اداره كل 
تشخيص و وصول درآمد تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۱۱ تيرماه 

سال جاري باشند.

     تعيين عادالنه عوارض ساختماني 
به گزارش »تعادل«، اليحه »تعيين عوارض ساختماني 
مبتني بر مرغوبيت مكاني تك تك امالك در شهر تهران« 
در نشست ۱۲ بهمن سال گذشته شوراي شهر به تصويب 
رسيد. در دفترچه الكترونيكي، اصطالحي به نام »لوكيشن 
رنت« )location rent( به معناي ارزش مكاني تك تك 
۹۴۰ هزار پارسل  شهر تهران آمده است و براي اينكه مشاور 
بتواند به ارزش مكاني واقعي برسد، مولفه ها و شاخصه هاي 
بسيار زيادي را مدنظر قرار داده كه مهم ترين آنها تاثيرپذيري 

از ضوابط طرح تفصيلي شهر تهران است.
به گفته محمد س��االري، رييس كميسيون شهرسازي 
ومعماري شوراي شهر تهران توضيح داد: مطالعات به اين 
نتيجه رسيده اس��ت كه تفاوت ارزش مكاني يا مرغوبيت 
مكاني امالك در شهر تهران از كف متري ۵ ميليون تومان 
تا س��قف ۲۲۰ ميليون تومان است، يعني۴۰ برابر تفاوت 
وجود دارد، اين در صورتي است كه به موجب دفترچه ارزش 
معامالتي كه از دارايي گرفته شده، اين تفاوت بين يك تا 

۹ اس��ت و اختالف ارزش مكاني پارسل ها در عوارضي كه 
طي دهه هاي گذشته، شورا و شهرداري تعيين كرده است، 
ديده نشده و به عبارتي براي پارسل ها و موقعيت هاي برتر 
و ممتاز تر رانت داده شده است. از اين رو، در مصوبه »الزام 
شهرداري به ارايه اليحه نحوه محاسبه و دريافت عوارض 
صدور پروانه ساختماني مبتني بر مرغوبيت مكاني امالك 
در ش��هر تهران« و در اجراي مفاد مصوبه»نحوه محاسبه 
و دريافت عوارض صدور پروانه ساختماني نظارت فني و 
عوارض استفاده موقت در شهر تهران« به شهرداري تهران 
اجازه داده تا دريافت عوارض بر اساس ارزش واقعي امالك 
صورت پذيرد كه موجب دريافت عادالنه عوارض از امالك 
شهري متناسب با متغيرهاي واقعي مترتب بر قيمت امالك 
خواهد شد و شاخص هايي از جمله موقعيت ملك، ميزان 
بارگزاري )ضوابط طرح تفصيلي(، شكل و اندازه بر ملك، 
خدمات در دسترس و سرانه هاي خدماتي، در مدل سازي 
و برآورد ارزش امالك شهر تهران مالك عمل خواهد بود. 
در وضع موجود، تعداد بلوك هاي مالك عمل براي ارزش 
امالك، مطابق آخرين دفترچه ارزش معامالتي ماده ۶۴ 
قانون ماليات هاي مستقيم، ۱۶۴ است كه در اليحه حاضر، 
ميزان دقت محاس��بات جديد با ۹۴۰ هزار پارسل بسيار 
دقيق تر ش��ده و براي تمامي پارسل ها يك ارزش مكاني 

)LR( تعيين شده است. 

     استفاده از فرمول تركيبي
اين عضو شوراي شهر تهران همچنين پيش از اين، با اشاره به 
اينكه در سال اول اجراي اين مصوبه مالحظات رشد قيمتي 

براي ميزان عوارض ساخت و ساز مد نظر بوده است، گفته 
بود: تصميم بر اين اس��ت كه ۳۰ درصد LR در محاسبات 
عوارض تاثيرگذار باشد و مابقي از قيمت هاي )pr( مربوط 
به سال ۹۸ مطابق آخرين دفترچه ارزش معامالتي موضوع 
ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم مطابق روال قبل گرفته 
شود و براي سال هاي آينده درصد استفاده از LR افزايش 
يابد. ل��ذا فرمول جديد تركيبي از قيمت آخرين دفترچه 
ارزش معامالتي موضوع ماده ۶۴ قانون ماليات هاي مستقيم 
و LR خواهد بود. هرچند افزايش قيمت ها در بخش مسكن، 
شهرداري را ملزم به افزايش ۲۵۵ درصد عوارض مي كرد اما 
در مجموع بررسي هاي انجام شده در جلسات شوراي شهر و 
شهرداري به اين نتيجه رسيديم كه عوارض، به ميزان بسيار 
كمتري افزايش يابد و در اين مصوبه افزايش عوارض مطابق 

ميانگين ۵۰ درصد منظور شد.

     اثر عوارض ساخت روي بازار مسكن
به گزارش »تعادل«، در اسفند سال ۱۳۹۸ نيز شوراي شهر 
تهران به رشد ۳۰ درصدي عوارض ساختماني در سال ۹۹ 
راي داد. اين مصوبه اما به دليل شيوع كرونا و پيامدهاي 
اقتصادي آن تا اول تيرماه سال ۹۹ به تعويق انداخته شد، 
اما سرانجام از اول تابستان ۹۹ اجرايي شد. به اين ترتيب 
از اول تابستان سال گذشته، دامنه عوارض ساختماني كه 
براي هر متر مربع از ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان نوسان داشت، 
با رشد ۳۰ درصدي به ۶۵۰ هزار تا يك ميليون تومان در هر 
متر مربع رسيد. از اين رو انتظار مي رود، با رشد ۵۰ درصدي 
عوارض ساختماني در سال ۱۴۰۰، ميانگين عوارض براي 

ساخت هر متر مربع واحد مسكوني بين يك ميليون و ۳۰۰ 
تا ۲ ميليون تومان بسته به موقعيت ملك نوسان داشته 
باشد. اگر چه در سال جاري و در پي افزايش ۳۰ درصدي 
عوارض ساخت، نرخ اين عوارض در بهترين و شمالي ترين 
مناطق تهران و براي ساختمان هاي بلندمرتبه به متري ۲ 
ميليون تومان نيز افزايش يافت، و بر همين اساس پيش 
بيني مي ش��ود كه نرخ عوارض ساختماني در مناطق و 
ساختمان هاي يادشده به حدود ۴ ميليون تومان برسد، اما 
همچنان نرخ عوارض ساخت در ۱۴۰۰ نيز عادالنه نخواهد 
بود و اثر متفاوتي روي قيمت واحدهاي مسكوني شمال و 
جنوب پايتخت نخواهد گذاشت. چه آنكه عوارض ساخت 
متري يك ميليون و ۳۰۰ هزار توماني براي ساختمان هاي 
جنوبي شهر، در حالي كه قيمت خريد و فروش اين دسته 
امالك كمتر از ميانگين قيمت هر متر مربع است، حدود 
۵ درصد از قيمت هر متر مربع را تشكيل مي دهد، حال 
آنكه عوارض ۲ ميليون توماني براي ساخت هر متر مربع در 
مناطق شمالي، در حالي كه ميانگين قيمت ملك در اين 
مناطق حدود ۶۰ ميليون تومان است، حدود ۳ درصد از 
قيمت هر متر مربع است. در همين حال، بايد يادآوري كرد 
كه نرخ عوارض ساخت تنها يكي از عوامل موثر بر هزينه 
تمام شده مسكن است و افزايش نرخ مصالح ساختماني و 
از آن مهم تر افزايش نرخ زمين طي سه سال گذشته، ساير 
عوامل موثر بر قيمت تمام شده ساخت مسكن به شمار 
مي رود. عواملي كه همگي رشدهاي باال را تجربه كرده اند 
و در كنار عوامل خارج از بازار مس��كن بر آتش جهش 

قيمت ملك دميده اند.
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 تصميمات راديكال
 براي ايجاد ثبات

پس از آن ميزان وابستگي معيشت مردم به نوسانات ارزي 
نيز كاهش يافته باشد، مستلزم توجه توليد است. در واقع 
اين توليد است كه مي تواند تضمين كننده حفظ ارزش 
پول ملي باشد. رونق و جهش توليد نيز مستلزم اقداماتي 
جدي و راديكال در حوزه اقتصاد كش��ور است. شخصا 
اميدوارم چنين اراده اي در دولت جديد وجود داش��ته 
باشد تا  بتواند با مصائب و مشكالت اين حوزه مقابله كند. 
در صورت بسترسازي مناسب و آمادگي براي مواجهه 
معقول در اين حوزه مي توان اميدوار بود كه اقتصاد ايران 
از وابستگي به ارزهاي نفتي نجات پيدا كند و به اقتصادي 
كه به توليد صنعتي وابسته است؛ بدل شود. اما بايد ديد 
براي نجات دادن اقتصاد ايران از وابستگي به درآمدهاي 
نفتي چه گزاره هايي بايد رعايت بشوند تا در نهايت بتوان 
از دل آن اهداف از پيش تعيين شده براي ثبات اقتصادي 
و ثبات در نرخ ارز را عملياتي ساخت. همانطور كه اشاره 
ش��د براي ايجاد ش��رايطي كه در آن اقتصاد كشور از 
وابستگي فراوان به درآمدهاي نفتي فاصله گرفته باشد، 
بايد امر توليد به صورت يك اولويت جدي مورد توجه 
قرار بگيرد. در صورت تحقق يك چنين امري مي توان 
انتظار داشت كه ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي 
كش��ور مبتني بر افزايش سهم نيروي كار به خصوص 
نيروي كار ماهر افزايش پيدا كند. در يك چنين شرايطي 
اقتصاد ايران به اقتصادي كه توليد در آن اولويت است 
و توسعه صادراتي در آن يك اصل اساسي است، تغيير 
وضعيت خواهد داد. از طريق افزايش دامنه هاي توليد، 
بسياري از ناهنجاري هاي اقتصادي و معيشتي از جمله 
بيكاري، گسترش فقر مطلق، آسيب هاي اجتماعي و... 
كاهش پيدا خواهد كرد و اقتصاد كش��ور اين فرصت را 
پيدا مي كند كه دست به بازسازي خويش بزند. اما بدون 
توجه به توليد، رونق توليد و تالش براي توسعه صادرات، 
روند وابستگي تاريخي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي 
همچنان تداوم خواهد داشت و نمي توان توقع تغييرات 
بنيادين در وضعيت اقتصادي و معيشتي كشور داشت. 
وقتي يك چنين پيش زمينه هايي فراهم شود، اقتصاد 
ايران از اقتص��ادي مصرفي و غير پويا بدل به اقتصادي 
ب��ا نگرش هاي نوين توليدي با ه��دف تامين نيازهاي 
داخلي و بهبود ش��اخص هاي صادراتي خواهد شد. در 
اين صورت كيفيت محصوالت توليد شده در اين اقتصاد 
خواهد توانست ايده كاهش وابستگي درآمدهاي نفتي 
را محقق كند و اقتصاد را از نوسانات چرخه هاي اقتصادي 
بيروني مصون دارد. اين امر البته مستلزم اراده اي جدي 
از سوي تصميم سازان است، ضمن اينكه عنصر زمان نيز 
در تحقق اين هدف بسيار مهم است. بايد توجه داشت 
كه يك چنين جراحي هايي در بازه زماني يك شبه يا در 
يك دوره چهار ساله محقق نخواهد شد و نيازمند زمان 
بيشتري است. اما به نظر مي رسد، اصل اين جهت گيري 
در صورت��ي كه به درس��تي و مبتني ب��ر رويكردهاي 
كارشناسي دنبال شود؛ چشم اندازهاي روشني را پيش 
روي فعاالن اقتصادي، مراكز تحقيقاتي و نخبگان علمي 
كشور قرار مي دهد. به عبارت روشنتر در صورت اجراي 
اين اي��ده به جاي مهاجرت هاي گس��ترده اي كه طي 
سال هاي اخير در حوزه نيروهاي انساني نخبه رخ داده 
است، ظرفيت هاي انساني كشور انگيزه كافي براي خلق 
ثروت و ايجاد دانايي در داخل را كسب خواهند كرد. وقتي 
به توليد توجه كافي شود، مساله صادرات مورد توجه قرار 
بگيرد، به دانايي رسوب كرده و رويكردهاي كارشناسي 
توجه شود، روند مقابله با فساد مورد توجه قرار بگيرد و 
به اصل شفافيت پايبندي نشان داده شود مي توان توقع 
داشت كه اقتصاد كشور از نوسانات شديد نرخ ارز مصون 
بماند و هر روز تكانه هاي تورمي به دليل نوسانات ارزي 

در اقتصاد ايران ايجاد نشود.

بورس رونق پيدا مي كند؟
 اين عرضه ها سبب ريزش بيشتر بازار مي شود. البته دليل 
نمي شود به بهانه اينكه در بازار نقدينگي وجود ندارد، آن را 
متوقف كنيم. با توجه به اينكه شرايط خوبي براي عرضه 
شركت ها در بورس و فرابورس در نظر گرفته شده است، 
نبايد اين امكان را از آنها گرفت.  ضرورت دارد شرايطي 
ايجاد شود كه فاز نخست عرضه هاي اوليه افزايش يابد 
و همچنين س��ازوكاري ايجاد كنند كه وقتي شركتي 
۱۵درصد از س��هام خود را عرضه مي كند، بازدهي۱۰ 
درصدي آن را نيز تضمين كند. چراكه اگر به هر دليلي 
ارزش آن س��هم پايين تر آمد، بازارگردان معرفي شده، 
جبران آن كاهش را انجام دهد كه اين عرضه هاي اوليه 
با شكست مواجه نشوند و سهامداران اعتماد به بازار را از 
دست ندهند. همچنين مي توان روي سهام عرضه هاي 
اوليه اوراق تبعي با مبلغ كم تمركز كرد، يعني هر شخصي 
كه اين عرضه اوليه را خريداري كند، ۳۰ درصد بازدهي 
خواهد گرفت. با اين كار دو اتفاق مثبت رخ خواهد داد؛ 
سرمايه گذاراني كه عرضه هاي اوليه  را خريداري مي كنند 
با اوراق تبعي آشنا مي شوند و در يك سال ۳۰ درصد سود 
خواهند كرد. اگر اين اتفاق رخ دهد، بسيار خوب است و 
ديگر باعث نمي شود عرضه اوليه به زير قيمت عرضه اش 
كاهش پيدا كند. تجربه جهاني هم نشان مي دهد كه روند 
عرضه اوليه سهام شركت ها حتي در دوران همه گيري 
بيماري كرونا نيز ادامه داشته است. به عنوان مثال، سال 
گذشته پذيرش شركت ها از طريق عرضه اوليه نسبت به 

سال ۲۰۱۹ بيش از ۲۵ درصد افزايش داشت.

بازار »رمزارز« آبستن حوادث
اين ق��درت اس��تراتژيك را براي منافع كش��ور به  كار 
مي برديم. مدتي اس��ت با توجه به شيطنت هاي افراد 
اثرگذاري مانند ايالن ماسك و كشورهايي مانند چين، 
قيمت رمزدارايي ها سير نزولي پيدا كرده اما محدوديت 
بيت كوين به ۲۱ ميليون واحد و استخراج ۱۸ ميليون 
و ۷٠٠ هزار از اين دارايي و كميابي آن در طوالني مدت 
باعث افزايش قيمت آن خواهد ش��د. فعالين اين حوزه 
اميد دارند تا دولت جديد هرچه س��ريع تر، صحيح تر و 
چابك تر به اين حوزه نگاه كند تا بتوانيم با تكيه بر توان 
جوانان و ظرفيت هاي كشور نسبت به تبديل شدن ايران 
به يك بازيگر اصلي در اين حوزه پيش رويم. مسووالن بايد 
هرچه سريع تر اين حوزه را تنظيم گري كنند و زمينه ساز 

بهره برداري از منفعت هاي آن براي كشور باشند.

وام وديعه به مستاجران
 ۶ ماه دوم سال هم تعلق مي گيرد

محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزارت 
راه وشهرسازي گفت: وام اجاره به مستاجران ۶ ماه دوم 
سال هم تعلق مي گيرد و همه مستاجراني كه متقاضي 
اين تسهيالت هس��تند مي توانند تا پايان شهريورماه 

نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام كنند.
محم��ودزاده در گفت وگو با ايرن��ا در توضيح بندي از 
مصوبه ستاد مبارزه با كرونا كه تصريح دارد »وام اجاره 
به قراردادهاي ۶ ماه نخست سال تعلق دارد«، افزود: اين 
بند به معناي آن نيست كه براي مستاجران ۶ ماه دوم 

سال امكان اعطاي وام اجاره در نظر گرفته نشده است.
وي توضيح داد: همه مس��تاجراني ك��ه متقاضي اين 
تسهيالت هستند مي توانند تا پايان شهريورماه نسبت به 
ثبت نام در سامانه طرح اقدام ملي مسكن صفحه مربوط 
به وديعه اجاره، اقدام كنند و نظام بانكي هم تا پايان آذرماه 

فرصت پرداخت تسهيالت را دارد. 
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: كساني هم كه زمان 
تمديد اجاره نامه آنها در نيمه دوم سال است با ثبت نام 
در سامانه و طي مراحل بانكي، اجاره نامه تمديد شده و 

كد رهگيري را ارايه مي كنند.
وي اضافه كرد: مستاجراني كه سال گذشته وام اجاره را 
دريافت نكردند تا پايان شهريورماه فرصت ثبت نام دارند، 
نظام بانكي هم تا پايان آذرماه وام اجاره را پرداخت خواهد 
كرد كه به احتمال زياد مثل س��ال گذشته اين زمان تا 

بهمن ماه تمديد خواهد شد.
محمودزاده خاطرنشان كرد: بر اين اساس، امكان دريافت 
وام اجاره براي مستاجراني كه تا دي ماه قرارداد اجاره خود 
را تمديد مي كنند وجود دارد. مستاجران تا پايان شهريور 
فرصت ثبت نام دارند و زماني كه به بانك معرفي شدند 

قرارداد اجاره خود را تقديم مي كنند.
به گفته اين مقام مسوول، درحال حاضر براي ثبت نام 
در س��امانه نيازي به ارايه قرارداد نيست، بر اين اساس 
مس��تاجران نيمه دوم س��ال هم مي توانند در سامانه 

ثبت نام و وام اجاره را دريافت كنند.
بر اساس اين گزارش، ثبت نام وام وديعه مسكن از ساعت 
۱۲ روز چهارش��نبه ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه 
مستاجران واجد شرايط دريافت تسهيالت كمك وديعه 
مسكن كه در سامانه tem.mrud.ir ثبت نام كرده اند 

اكنون بايد منتظر پاسخ استعالم خود باشد.
سقف تسهيالت كمك وديعه اجاره مسكن در منطقه 
ش��هري تهران ۷۰ ميليون تومان، ساير كالن شهرها 
)شهرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت يعني شهرهاي 
مشهد، اصفهان، كرج، شيراز، تبريز، قم، اهواز و كرمانشاه( 
۴۰ ميليون تومان و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان است. 
متقاضيان همچنين بايد داراي اجاره نامه رس��مي يا 
اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالك و 

مستغالت و داراي كد رهگيري باشند.

چرا پروازهاي روسيه
لغو نمي شود؟

با وجود نامه نگاري وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي براي لغو پروازهاي ايران به روسيه و اعالم 
آمادگي سازمان هواپيمايي كشوري براي اجراي اين 
محدوديت پروازي، چرا اين اتفاق پس از چند روز 
نيفتاده است؟ به گزارش ايسنا، سه روز پيش سعيد 
نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
نامه اي به ستاد ملي مقابله با كرونا بر ضرورت طرح 
موضوع و اخ��ذ تصميمات ف��وري در مورد توقف 
پروازها به مقصد مسكو و بالعكس در جلسه كميته 
امنيتي-اجتماعي ستاد ملي كرونا، تاكيد كرد. در 
پي اين مكاتبه نمكي، تورج دهقان زنگنه، رييس 
سازمان هواپيمايي كش��وري در پاسخ به اينكه آيا 
پروازهاي روسيه با توجه به وضعيت شيوع ويروس 
كرونا و درخواست وزير بهداشت لغو خواهد شد يا 
خير، گفت: پروازهاي روسيه به دليل شيوع ويروس 
كرونا لغو خواهد ش��د و مسلما مانند هميشه تابع 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي و ستاد 

ملي مقابله با كرونا هستيم.
وي افزود: البته هنوز اين اتفاق نيفتاده است چراكه 
تاكنون نامه اي در اين باره و براي لغو اين پروازها به 
سازمان هواپيمايي كشوري نرسيده است اما در حال 
لغو اين پروازها هستيم و به محض صدور دستور از 
سوي س��تاد ملي مقابله با كرونا اين پروازها را لغو 

خواهيم كرد.

از۱۲تيرماهكليدميخورد

محاسبه عوارض ساختماني بر اساس ارزش مكاني

شركتهايريليبهدنبالافزايشوآزادسازيقيمتبليت

استان هاي فارس و تهران در  صدر زمين خواري

بابك احمدي، رييس انجمن ش��ركت هاي حمل و نقل 
ريلي از تقاضاي ش��ركت هاي حمل و نق��ل ريلي براي 

موافقت با افزايش قيمت بليت قطار مسافري خبر داد.
احمدي در گفت وگو با مهر، درباره احتمال ايجاد انشعاب 
جديد در انجمن شركت هاي حمل و نقل ريلي به انجمن 
شركت هاي باري و مسافري اظهار كرد: چنين موضوعي 
صحت ندارد؛ در حال حاضر همه شركت هاي ريلي اعم 
از باري، مسافري و خدمات صنعتي در اين تشكل صنفي 
حضور دارن��د. وي با رد اين ادعاي برخي ش��ركت هاي 
مسافري كه انجمن شركت هاي ريلي به دليل حمايت از 
منافع شركت هاي باري، نتوانسته از تسهيالت كرونايي 
ش��ركت هاي مس��افري حمايت كند، گفت: تعدادي از 
مديران شركت هاي مسافري در يكي از جلسات مطرح 
كردند كه ما از انجمن جدا شويم؛ اما موافقت نشد و قرار 
شد با همين روند ادامه دهيم چون پروسه تشكيل انجمن 
صنفي جديد، بسيار پيچيده است. رييس هيات مديره 
انجمن شركت هاي حمل و نقل ريلي درباره پيگيري اين 
تشكل صنفي براي اخذ تسهيالت كرونايي شركت هاي 
ريلي مسافري تصريح كرد: مشكل اصلي و سد راه اعطاي 
تسهيالت كرونايي، به ش��ركت هاي مسافري، ايراداتي 

است كه سيستم بانكي به تضامين مي گيرد.
وي ادامه داد: بانك ها به ش��دت سخت گيري مي كنند؛ 
مرتبًا دستورالعمل هاي بانك مركزي را مطرح مي كنند؛ 
حال آنكه اگر شركت هاي ريلي مشكل مالي نداشتند كه 

دنبال اخذ تسهيالت بانكي نبودند؛ بنابراين بايد نگاه ويژه 
به نحوه اعطاي اين تسهيالت باشد تا مشكالت شركت ها 

كمرنگ تر شود. نه اينكه سخت گيري ها بيشتر شود.
احمدي درب��اره وثايق بانكي گفت: ش��ركت هاي ريلي 
مسافري آمادگي دارند تا واگن هاي خود را به عنوان وثيقه، 
در ره��ن بانك بگذارند، ولي بانك ها زير بار نمي روند؛ در 
حالي كه قانون دسترسي آزاد به حمل و نقل ريلي صراحتًا 
مي گويد واگن ها داراي سند رسمي بوده و اسناد آنها قابل 
ترهين است ولي بانك ها چون با اين قانون آشنا نيستند 
يا بعضًا نمي خواهند آشنا ش��وند، با وثاقت واگن ها براي 
تسهيالت بانكي، به شدت مساله دارند. وي خاطرنشان 
كرد: هم رييس كل بانك مركزي، هم وزير راه و شهرسازي 
و هم ديگر مقامات ارش��د دولت بارها دستورات الزم را 
براي بانك ها در خصوص اعطاي تس��هيالت كرونايي به 
شركت هاي ريلي صادر كرده اند اما در عمل بانك ها اين 
دس��تورات را در نظر نمي گيرند از اين جنس دستوراتي 
ك��ه منتج به نتيجه نش��ده، زياد داري��م. رييس انجمن 
شركت هاي ريلي تأكيد كرد: اخيراً بار ديگر با پيگيري هاي 
گسترده اي كه داشته ايم، فراخوان جديدي به شركت هاي 
ريلي ش��ده تا از محل اعتبار س��ابق، اعطاي تسهيالت 
كرونايي به شركت هاي ريلي اجرايي شود؛ به شركت ها 
گفته شده تا مشخصات و مختصات هزينه-درآمد خود 
را بار ديگر اعالم كنند؛ وزارت ره و شهرسازي مذاكراتي با 

سيستم بانكي داشته است.

     درخواست افزايش قيمت بليت قطار 
داده ايم

وي درب��اره افزايش قيمت بليت قطار مس��افري گفت: 
هزينه هاي شركت هاي مسافري بسيار زياد است؛ چند ماه 
است كه اين تقاضا را از شركت راه آهن داشته ايم؛ تقاضاي 
ش��ركت ها كاماًل به حق است؛ وقتي به بخش خصوصي 
مي گوييم قيمت بليت را افزاي��ش ندهيد، بايد از طرف 
ديگر هزينه هاي آن را جبران كنيم؛ از سوي ديگر دولت به 
دليل نبود منابع، امكان پرداخت يارانه ندارد؛ شركت هاي 
ريلي مسافري را موظف كرده اند در كوپه ۴ نفره براي ۲ نفر 
بليت بفروشند اما هزينه هاي جاري شركت ها، همچنان 
براي ۴ نفر است؛ شركت ها اين مابه التفاوت را از كجا بايد 
تأمين كنند؟ احمدي با بيان اينكه سرمايه گذاري خريد 
واگن را خود ش��ركت ها انجام مي دهند نه دولت، گفت: 
دولت به جاي حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي 
در حمل و نقل ريلي مسافري، عمداً كاري مي كند كه اين 
سرمايه گذاري غير اقتصادي شود. شركت هاي ريلي به 
تدريج با اين روند نابود مي ش��وند. وي درباره درخواست 
آزادسازي قيمت بليت قطار مسافري يادآور شد: در اين 
خص��وص، در حال كار كردن روي موضوع هس��تيم اما 
نمي خواهيم چالش و حاشيه ايجاد كنيم؛ فرآيند مربوطه 
را طراحي كرده ايم. سال هاست كه اين موضوع مطرح است 
و ما درخواست خود را به ش��ركت راه آهن داده ايم اما به 
دنبال آن هستيم تا با حداقل حواشي اين اتفاق رخ دهد.

بر اس��اس اعالم وزارت راه و شهرس��ازي در خرداماه 
امسال استان هاي فارس، تهران، ايرانشهر و بوشهر به 
ترتيب با ۴۷، ۴۱، ۳۰ و ۳۰ مورد رتبه هاي اول تا سوم 
را از نظر رفع تصرف از اراضي دولتي به خود اختصاص 
دادند. به گزارش ايسنا، آماري كه از تصرف زمين هاي 
ملي و دولتي در خردادماه ارايه ش��ده، استان فارس با 
۴۷ مورد را در رتب��ه اول زمين خواري قرار مي دهد و 
جايگاه دوم به استان تهران با ۴۱ مورد تعلق مي گيرد. 
استان هاي فارس، ايرانش��هر و تهران در ارديبهشت 
امسال نيز به ترتيب باالترين رفع تصرف را داشتند. آمار 
گوياي آن است كه بر اساس باب جديدي كه ايجاد شده 
استان هاي كويري و جنوبي هدف زمين خواران شده 
است. آن طور كه فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي 
زمين و مسكن اعالم كرده، خردادماه ۱۴۰۰ در استان 

فارس ۴۷ قطعه زمين دولتي به مس��احت ۹۱ هزار و 
۸۵ متر مربع از چنگ زمين خواران بيرون كش��يده 
ش��د. در اس��تان تهران ۴۱ مورد رفع فوري تعرض از 
اراضي و انفال ملي و دولتي به مس��احت ۶۴۵ هزار و 
۶۸۰ مترمربع اتفاق افتاده است. در ايرانشهر ۳۰ مورد 
تعرض از ۱۷ هزار متر مربع اراضي و در استان بوشهر ۳۰ 
مورد تعرض به زمينهاي دولتي به مساحت ۳۹ هزار و 
۵۵۵ متر مربع رفع تصرف شده است. به طور كلي در 
خردادماه امسال ۳۴۱ مورد تعرض در اراضي دولتي 
كل كش��ور به مس��احت ۱۲۷ هكتار رخ داده و البته 
جمع اجراي احكام ۴۱ مورد به مساحت ۳۰ هكتار و 
ارزش ۱۲۰۷ ميليارد تومان بوده است. به گفته جواد 
خردمند، بهترين عملكرد در رفع تعرض را استان هاي 
فارس، تهران، ايرانشهر و بوشهر و بهترين عملكرد در 

اجراي احكام را نيز استان هاي اردبيل و خراسان رضوي 
به خود اختص��اص دادند. او مي��زان دريافت گزارش 

مردمي از وقوع تصرف را ۵۶۳ مورد عنوان كرد.
بر اساس اعالم فرمانده يگان حفاظت سازمان ملي زمين و 
مسكن وابسته به وزارت راه و شهرسازي، تعرض به اراضي 
دولتي در اس��تان هاي مختلف و عملكرد يگان حفاظت 
سازمان خرداد امسال )۱۴۰۰(، شامِل رفع ۹ مورد تعرض 
از ۱۲ هزار و ۹۸۵ مترمربع اراضي در آذربايجان ش��رقي، 
رفع ۱۳ مورد تعرض از ۳۲ هزار و ۴۴۰ مترمربع اراضي در 
آذربايجان غربي، رفع يك مورد تعرض از ۳۰۰ مترمربع 
اراضي در اردبيل، رفع ۱۱ مورد تعرض از ۵۴ هزار و۵۰۰ 
مترمربع اراضي در اصفهان، رفع ۱۴ مورد تعرض از ۶ هزار 
و۳۸۹ مترمربع اراضي در البرز است. همچنين، رفع ۳۰ 
مورد تعرض از ۱۷ هزار مترمربع اراضي در ايرانشهر، رفع 

۱۶ مورد تعرض از ۵ هزار و ۱۷۰ مترمربع اراضي در ايالم، 
رفع ۳۰ مورد تعرض از اراضي به مساحت ۳۹ هزار و ۵۵۵ 
مترمربع اراضي در بوشهر، رفع ۴۱ مورد تعرض از اراضي 
به مس��احت ۶۴۵ هزار و ۶۸۰ مترمربع در استان تهران، 
رف��ع ۲ مورد تعرض از ۳۵۰ مترمرب��ع اراضي در جنوب 
كرمان، رفع ۳ مورد تع��رض از ۳۷ هزار و ۲۴۰ مترمربع 
اراض��ي در چهارمحال و بختياري، رف��ع ۷ مورد تعرض 
از يك هزار و ۲۸۰ مترمربع اراضي در خراس��ان جنوبي، 
رف��ع ۴ مورد تعرض از ۱۳ ه��زار و ۸۰۰ مترمربع اراضي 
خراس��ان رضوي، رفع ۳ مورد تعرض از ۵ ه��زار و ۲۰۰ 
مترمربع اراضي خراسان شمالي، رفع فوري تعرض از ۲۹ 
مورد تعرض از ۱۸۳ هزار و ۸۳۱ مترمربع زمين در استان 
خوزس��تان بخش ديگري از عملكرد يگان حفاظت در 

فروردين ۱۴۰۰ گزارش شد. 
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هر واحد  بيت كوين روز گذشته به محدود ۲۹ هزار دالر 
هم رسيده بود و اين قيمت، حدود ۵۰ درصد پايين تر از 
اوج تاريخي ۶۴,۸۲۹ دالري ۱۴ آوريل )۲۵ فروردين( 
است. ش��ماري از تحليلگران بازار ارزهاي ديجيتالي با 
بررس��ي نمودارهاي چند وقت اخير بيت كوين نتيجه 
گرفته اند كه الگوي صليب مرگ در حال ش��كل گيري 
اس��ت. الگوي صليب مرگ زماني تشكيل مي شود كه 
ميانگين كوتاه مدت )۵۰ روزه( ميانگين بلندمدت )۲۰۰ 
روزه( را رو به پايين قطع كند. تغييرات قيمتي بيت كوين 
از آنجا اهميت دارد كه در حال حاضر چشم معامله گران 
س��اير ارزهاي ديجيتال��ي براي تعيين مس��ير آتي به 
بيت كوين دوخته شده است. بانك مركزي چين مي گويد 
مؤسسات مالي نبايد امكان معامله، نقل وانتقاالت بانكي 
و پرداخت را براي تراكنش هاي ارز ديجيتال فراهم كنند. 
بسياري از كارشناسان از اين ممنوعيت به عنوان علت 
سقوط قيمت  بيت كوين ياد مي كنند. بانك مركزي چين 
روز دوش��نبه به موسسات مالي مهم اين كشور گفت با 
افزايش احساسات منفي نسبت به بازارهاي ارز ديجيتال، 
تسهيل تراكنش هاي ارز مجازي را متوقف كنند. بانك 
مركزي چين در بيانيه اي گفت بانك ها نبايد محصوالت 
يا خدماتي چون معامله، نقل و انتقال و پرداخت را براي 
تراكنش هاي ارز ديجيتال ارايه دهند. اين بانك افزود آنها 
همچنين بايد نسبت به شناسايي مبادالت ارز ديجيتال 
و حساب سرمايه معامله كنندگان خارجي اطمينان پيدا 
كنند و لينك پرداخت تراكنش ها را به موقع قطع كنند. 
پس از انتشار اين اخبار، قيمت ارزهاي ديجيتال كاهش 
يافت و براي اولين بار از ۲۳ مه )۲ خرداد(،  بيت كوين به ۲۹ 
هزار دالر و اتريوم به ۱۸۰۰ دالر رسيد. اگرچه جهت گيري 
بانك مركزي چين ضد ارز ديجيتال موضوع جديدي 
نيس��ت، اما بيانيه اخير پس از رايزني با بانك صنعت و 
تجارت چين، بانك كشاورزي چين، بانك سازندگي، بانك 
پستال سيوينگز، بانك صنعت و فناوري شبكه علي پي 
درباره اين موضوع منتشر مي شود. بانك مركزي چين به 
هياهوي ايجادشده پيرامون تراكنش هاي ارز ديجيتال 
اش��اره و آنها را به عنوان ريس��كي براي تراكنش هاي 
برون مرزي، پولشويي و چالشي براي نظم اقتصادي و مالي 
عنوان كرد. به گفته بانك مركزي چين، موسسات مالي و 
بانك ها با انجام اقدامات الزم در راستاي دستورالعمل هاي 
بانك مركزي موافقت كرده اند. بانك پستال سيوينگز، با 
صدور بيانيه اي اعالم كرد براي جلوگيري از فعاليت هاي 
تجاري مرتبط با ارز ديجيتال اقداماتي انجام خواهد داد. 
به گفته كالين وو، روزنامه نگار، پلتفرم پرداخت علي پي 
و بانك كشاورزي چين نيز بيانيه هاي مشابهي منتشر 
كردند. اين دس��تور بانك مركزي چي��ن پس از اعمال 
محدوديت هاي دولت بر فعاليت هاي مربوط به استخراج 
در استان سيچوان صورت مي گيرد كه بزرگ ترين منطقه 
استخراج  بيت كوين در جهان با استفاده از برق آبي است. 
چين ماه گذش��ته هم بازار ارز ديجيتال را دچار نوسان 
كرده بود و بار ديگر ممنوعيت خريدوفروش و استخراج 

ارز ديجيتال را تكرار كرد.

  مجري شبكه CNBC: تقريباً تمام بيت كوين هايم 
را فروختم

جيم كرامر، مجري مشهور برنامه تلويزيوني مد ماني 
در شبكه سي ان بي سي، گفته است كه پس از ممنوع 
شدن استخراج ارزهاي ديجيتال در چين، تقريبًا تمام 
بيت كوين هاي خود را فروخته اس��ت. او همچنين به 
حمايت رواني  بيت كوين در سطح ۳۰ هزار دالر اشاره 
كرد و گفت كه ش��ايد اين س��طح موقعيت مناس��بي 
براي خريد باشد. جيم كرامر اعالم كرد كه بيشتر بيت 
كوين هاي خود را پس از ممنوع شدن استخراج ارزهاي 
ديجيتال در استان سيچوان چين فروخته است. كرامر 
در گفت وگوي روز دوشنبه خود با برنامه اسكواك باكس 
شبكه سي ان بي سي، گفت كه مشكالتي اساسي براي 
 بيت كوين و قيمت آن به وجود آمده و همين امر سبب 
شده است تا روند كلي بازار اين ارز ديجيتال نزولي شود. 
كرامر از مسائل مرتبط با پشتوانه واحدهاي استيبل كوين 
تتر و ارتباط آن با بازار ارز ديجيتال، ممنوعيت استخراج 
ارزهاي ديجيتال در چين و باج گيري هكرهاي شركت 
كولونيال پايپ الين با استفاده از بيت كوين، به عنوان سه 
عامل نگران كننده براي آينده ارزهاي ديجيتال نام برد. 
كرامر با اشاره به حمايت رواني  بيت كوين در سطح ۳۰ 
هزار دالر گفت: »۳۰ هزار دالر در نماي ۱ روزه. مراقب 
باشيد، بايد بيت كوين هاي خود را نگهداريد. شايد اين 
سطح موقعيت مناس��بي براي خريد باشد. كار من به 
آنجا نمي كشد. من تقريبًا تمام بيت كوين هاي خود را 

فروخته ام و نيازي به آنها ندارم.«

   نسيم طالب:  بيت كوين به عنوان پول شكست 
خورده است

روزنامه نگار مشهور مالكولم گلدِول، نسيم نيكالس طالب 
نويسنده كتاب مشهور »قوي س��ياه«، را مخالف اصلي وال 
استريت مي دانست. اما ش��ايد بهتر باشد او را مخالف اصلي 
 بيت كوين بناميم. نس��يم طالب زماني از كاربران و حاميان 
سرسخت  بيت كوين بود، اما به تازگي به يك منتقد سرسخت 
ارزهاي ديجيتال تبديل شده است. او در يك مقاله كه اوايل 
اين هفته منتشر شد، داليل خود را براي اين ادعا كه  بيت كوين 
به عنوان پول، ذخيره ارزش و حتي يك فناوري نوين شكست 
خورده است، توضيح داد. طالب مقاله خود را با ابراز ترديد در 
اين ايده آغاز كرده كه  بيت كوين در آينده اي نزديك به ذخيره 
ارزش جهاني تبديل مي شود: »اين ادعا كه يك نوآوري مانند 
 بيت كوين مي تواند از همان ابتداي ايجاد آن به »طالي جديد« 
تبديل شود، خطاي استدالل است. زيرا طال به لطف يك وايت 
پيپر به صورت دستوري به چيزي كه هست تبديل نشده است؛ 
بلكه در طول قرن ها انتخاب رقابتي در برابر ساير روش هاي 
ذخيره، پرداخت و كاالهاي كلكسيوني و به اعتبار گذشته آن 
تبديل به ذخيره ]ارزش[ شده است. اقتصاد به عنوان شاخه اي 
از علوم اجتماعي توضيح مي دهد كه مفهوم پول اساساً مبتني 
بر يك قرارداد اجتماعي است. اين امر مي تواند از طريق زور 
)مانند پول فيات( يا با تكامل تعامالت اجتماعي )مانند طال( 
اتفاق بيفتد. اما در هر دو مورد، مدت ها زمان مي برد تا جامعه به 
لحاظ فرهنگي تغيير كند. اين انتظار كه  بيت كوين ظرف چند 
دهه به چيزي برسد كه طال در طي هزاران سال به آن دست 

يافت، از ديدگاه علوم اجتماعي غيرممكن است.«

   بيت كوين نمي تواند به اندازه كافي پايدار باشد
نسيم طالب نقش  بيت كوين را به عنوان پول نيز زير سوال برد. 
يكي از كاركردهاي اصلي پول اين است كه به اندازه كافي پايدار 
باشد تا بتواند به عنوان يك واحد محاسبه عمل كند و اين چيزي 
است كه  بيت كوين در حال حاضر نمي تواند آن را محقق كند. 
نسيم طالب توضيح داد كه بيان تعامالت اقتصادي صرفاً با قيمت 
 بيت كوين دشوار است: »براي اينكه افراد بتوانند به صورت مرتب 
كاالهاي رايج را برحس��ب  بيت كوين خريداري كنند )يعني 
قيمت بيت كويني آن ثابت و مع��ادل دالري يا ديگر ارزهاي 
فيات شناور باش��د(، بايد درآمدي داشته باشند كه برحسب 
 بيت كوين ثابت باش��د. چنين درآمدي بايد از جايي، مثاًل از 
جانب يك كارفرما، بيايد. براي اينكه يك كارفرما بتواند حقوق را 
با مبلغ ثابت بيت كويني پرداخت كند، بايد درآمدي داشته باشد 
كه برحسب  بيت كوين ثابت باشد. عالوه بر اين، براي اينكه يك 
فروشنده بتواند يك بطري نوشابه را به يك نرخ ثابت  بيت كوين 
بفروشد، بايد هزينه مواد خام و هزينه هاي سربار را با يك نرخ 
ثابت  بيت كوين پرداخت كند. در مورد عدم تطابق دارايي ها و 
تعهدات در يك ترازنامه هم بايد همين طور باشد. همه اينها 
مستلزم اين است كه نوسان نرخ برابري  بيت كوين و دالر آمريكا 
به اندازه اي پايين باشد كه قابل تحمل بوده و تغييرات آن ناچيز 
باشد. به بيان ديگر، در حال حاضر وقتي كسي با  بيت كوين خريد 
مي كند، درواقع طرفين مبادله كاال را با استفاده از دالر به عنوان 
پول زيربنايي انجام مي دهند. ايجاد قيمت هاي ثابت برحسب 
 بيت كوين دشوار است، زيرا توافق جهان شمولي پيرامون ارزش 
 بيت كوين در بازار وجود ندارند. اين نوس��ان شديد درنهايت 

مي تواند منجر به شكست  بيت كوين شود.«

دنیای فناوریدریچه

ادامه از صفحه اول

دانش و فن6   Wed. June 23. 2021  1969   چهارشنبه 2 تير 1400    12 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره

دولت جديد مرزباني سايبري 
را جدي بگيرد

يك پژوهش��گر فضاي مجازي با اشاره به مواردي كه 
بايد در حكمراني فضاي مجازي م��ورد توجه دولت 
س��يزدهم قرار گيرد، گفت: با تعيين م��رز در فضاي 
مجازي، استقالل و هويت ملي معنا پيدا مي كند. حسين 
زيبنده، پژوهشگر هسته خط مشي فضاي مجازي مركز 
رشد دانشگاه امام صادق در گفت وگو با مهر بر ضرورت 
پرداختن به موضوع حكمراني فضاي مجازي توسط 
دولت سيزدهم تاكيد كرد و اظهار داشت: ايفاي نقش 
تنظيم گري درس��ت و مناسب دولت در حوزه فضاي 
مجازي يكي از نكات مهمي است كه بايد به آن توجه 
ش��ود. وي گفت: دولت نبايد به عنوان تصدي گر يا به 
عنوان سياست گذار در عرصه فضاي مجازي وارد شود. 
بايد توجه داشت كه سياست گذاري فضاي مجازي بر 
عهده شوراي عالي فضاي مجازي است و تصدي گري 
هم بر عهده دستگاه هاي عملياتي و اجرايي تر و نيز بخش 
خصوصي است. در اين بين دولت بايد نقش تنظيم گري 
و ارايه خدمات عمومي در ح��وزه فضاي مجازي را بر 

عهده بگيرد و به خوبي از ايفاي اين نقش بربيايد.

     تعيين مرز در فضاي مجازي بايد
مشخص شود

اين پژوهش��گر با تاكي��د بر اينك��ه حض��ور فعاالنه و 
تعيين كننده دولت در عرصه بين المللي فضاي مجازي 
موضوع بسيار مهمي اس��ت كه نياز به مواجهه فعاالنه 
كش��ور دارد، گفت: در عرصه سياس��ي مساله اي كه در 
حوزه فضاي مجازي بايد به آن توجه شود، بحث تعيين 
تكليف مرز در فضاي مجازي است و بعد از آن بايد براي 
مرزباني سايبري تمهيداتي صورت گيرد. اين دو مورد بايد 
مدنظر دولت جديد قرار داشته باشد. زيبنده با بيان اينكه 
حركت براي تعيين مرز در فضاي مجازي بايد از گذاشتن 
مرز روي گيت ها آغاز شود و به سمت تعيين مرز بر اساس 
فناوري اطالعات و شكل گيري ايده هاي جديد پيش رود، 
ادامه داد: براي مثال يكي از اين ايده هاي جديد، اين است 
كه برخي از كشورها مرز را بر كالن داده ها مي گذارند. در 
واقع در روندهاي جديد، حركت از سمت تعيين مرز بر 
اساس »فناوري ارتباطات« به سمت تعيين مرز بر اساس 
»فناوري اطالعات« صورت مي گيرد. وي با بيان اينكه 
در پي تعيين مرز كشور در حوزه فضاي مجازي، تعريف 
اس��تقالل و هويت ملي نيز در فضاي مجازي معنا پيدا 
مي كند، گفت: در اين سال ها به اين مفاهيم هم جفاي 
زيادي شده است. مفهوم استقالل فضاي مجازي با رويكرد 
جوسازي رسانه اي و دوگانه سازي هاي سياسي به معناي 
منزوي شدن در فضاي مجازي تعبير شده است كه اين 
جفايي در معنا و تعريف استقالل در فضاي مجازي است.

     دولت سيزدهم به حكمراني پلتفرم ها 
توجه كند

وي با اش��اره به نكته بعدي كه در عرصه سياسي فضاي 
مجازي، دولت جديد بايد به آن توجه كند، گفت: موضوع 
حكمراني پلتفرم ها بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد تكليف 
پلتفرم هاي بين المللي و پلتفرم هايي كه اساسًا در اين 
جهان پلتفرمي، در كش��ور ما در حال توسعه هستند، 
مشخص شود. بايد تعيين تكليف شود كه ارتباط ما با آن 
پلتفرم ها چگونه است و چگونگي مواجهه ما با اين پلتفرم ها 
نكته مهمي است كه بايد در برنامه هاي دولت جديد براي 

حكمراني فضاي مجازي مورد توجه قرار گيرد. 

اپل زير ذره بين ناظر 
آنتي تراست آلمان قرار مي گيرد

س��ازمان آنتي تراس��ت آلمان تحقيقاتي درباره احتمال 
سوءاستفاده اپل از موقعيت خود در بازار و به ويژه بخش اپ 
استور اين شركت انجام مي دهد. به گزارش مهر به نقل از 
رويترز، اپل چهارمين شركتي است كه با تحقيقات سازمان 
ناظر بر آنتي تراس��ت )ضدانحصار( آلمان روبرو مي شود. 
دفتر فدرال كارتل آلمان )FCO( تحقيقاتي درباره احتمال 
سواس��تفاده اپل از موقعيت خود انج��ام مي دهد. محور 
تحقيقات ناظر آنتي تراست آلمان آن است كه آيا حضور پر 
رنگ اپل در بازارهاي مختلف رقابت را كاهش مي دهد يا خير. 
آندرياس موند رييس دفتر فدرال كارتل آلمان در اين باره 
گفت: يكي از حوزه هاي كليدي تحقيقات ما عمليات هاي 
بخش اپ استور است. زيرا در بسياري موارد اين بخش قدرتي 
در اختيار اپل قرار مي دهد تا روي فعاليت هاي شركت هاي 
طرف سوم تأثير بگذارد. دفتر فدرال كارتل آلمان باتوجه به 
قدرتي كه در نتيجه اصالحات قانون رقابت اين كش��ور به 
دست آورده، تحقيقاتي درباره شيوه هاي فراوري اطالعات 
در گوگل، فيس بوك، آمازون آغاز كرده است. اقدامات بيشتر 
درباره تحقيقات آنتي تراست درباره اپل با توجه به شكايات 
دريافتي درباره رفتار اين شركت در بازار انجام خواهد شد. 
اين بخش شامل شكايتي اس��ت كه طبق آن اپل به طور 
ترجيحي اپليكيشن هايش را روي دستگاه ها به طور پيش 
فرض نصب مي كند. در مقابل سخنگوي اپل اعالم كرد اپ 
استور فرصت يكساني براي تمام توسعه دهندگان نرم افزار 
فراهم كرده است. ما آماده هستيم تا شيوه فعاليت خود را 
با FCO به اشتراك بگذاريم و درباره هرگونه نگراني با آنها 

گفت وگو كنيم.

احتمال بهبودي كوتاه مدت
از منظر تكنيكالي شاخص مي تواند به سمت محدوده يك 
ميليون و ۳۵۰ ه��زار واحدي الي يك ميليون و ۴۰۰ هزار 
واحدي حركت كند.  بعد از گزارش هاي ۱۲ ماهه سال ۹۹، 
كم كم گزارش هاي سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نيز به بازار 
خواهد آمد. گزارش ها و داده هايي كه به نظرم نشان مي دهد 
نرخ ها در سه ماهه اول خوب و قابل قبول بوده است. انتشار 
اين گزارش ها همچنين چشم انداز بنيادين بهتري از سال 
۱۴۰۰ را براي معامله  گران ترسيم مي كنند. رييس جمهور 
منتخب در ابت��داي دولتش بايد وعده ه��اي انتخاباتي را 
پيگيري كند و تالش كند اعتمادها را به خود جلب كند. در 
اين شرايط احتماال چند دستور ضربتي براي بازارهاي مالي 
اتخاذ خواهد شد. وعده هاي اعالمي آقاي رييسي مستلزم 
تن دادن به تورم در سال اول و دوم رياست ايشان است. در 
صورت اتخاذ سياست هاي انقباضي، شاهد ركود و بيكاري 
گسترده در اقتصاد خواهيم بود. معتقدم انتخاب هاي ايشان 
در نهايت منجر به تورم در دو سال آينده خواهد شد جايي  
كه نقدينگي نيز به اندازه  كافي بزرگ شده است يك چنين 
احتماالتي چندان دور از ذهن نخواهد بود. البته بايد براي 
تحليل دقيق تر ش��رايطي كه در افق پيش رو متوجه بازار 
سرمايه خواهد شد، بايد منتظر داده هاي اطالعاتي بيشتري 
باشيم تا از اين طريق بهتر بتوان تصويري از احتماالت آينده 
ارائه كرد. معرفي تيم اقتصادي دولت و اتخاذ رويكردهاي 
ابتدايي مي تواند بخش��ي از ابهام��ات را در خصوص بازار 

سرمايه روشن كند.

هرواحدبيتكوينروزگذشتهبهمحدوده۲۹هزاردالرهمرسيد

بيموهراسازآيندهبيتكوين

 آگهی تجديد مزايده امالک اداره کل 
راه و شهرسازی استان مازندران

شرايط:
متقاضیان محترم جهت شرکت در مزايده می بايست 5 درصد قیمت پايه مزايده را به عنوان تضمین شرکت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانکی و يا فیش واريزی ارائه نمايند.

کلیه امالک با وضع موجود و با توجه به مفاد درج شده در دعوتنامه مزايده به فروش می رسند و متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد، از امالک بازديد نمايند.
فروش به صورت نقدی می باشد.

پیشنهاددهنده نبايستی مشمول قانون منع مداخله در معامالت دولتی باشد.
مهلت ارسال پیشنهاد تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1400/04/20 مي باشد.

زمان بازگشايی پیشنهادها راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/22 در محل اين اداره کل خواهد بود.
زمان بازديد، همه روزه در ساعت اداري میسر مي باشد.

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به اداره راه و شهرسازی شهرستان نکا، بهشهر، گلوگاه و معاونت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمايند.
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامي است:

1- برگزاری مزايده صرفا از طريق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرايند مزايده شامل دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمین شرکت در مزايده )وديعه(، ارسال پیشنهاد قیمت 
و اطالع از وضعیت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امکان پذير می باشد.

2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3- عالقمندان به شرکت در مزايده می بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتیباني و راهبردي سامانه: 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه setadiran.ir بخش »ثبت نام پروفايل مزايده گر« موجود است.

جمهوري اسالمي ايران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد در راستای بند )ب( تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با مجوز شماره 01612/0000024 مورخ 1400/02/18 هیات نمايندگی 
سازمان ملی زمین و مسکن در استان مازندران با قیمت کارشناسی روز تعیین شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری استان، 3 واحد تجاری متعلق به دولت جمهوری اسالمی 

ايران با نمايندگی سازمان ملی زمین و مسکن واقع در مسکن مهرسارويه ساری- میارکال به شرح مشخصات جدول ذيل را از طريق مزايده و شرايط ذيل، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )setadiran.ir( و با شماره مزايده 2000003377000005 به فروش برساند.

جدول مشخصات

شماره رديف
قطعه

شماره پالك ثبتي
كاربريمحل وقوع

مساحت 
تقريبي 
)مترمربع(

قیمت كل 
)ريال(

مبلغ تضمین 
)ريال(

شماره مال در سامانه 
توضیحاتستاد

بخشاصليفرعي

ساري – جاده جويبار- 11541/58566
مسكن مهر سارويه

تجاري 
 –

نانوايي
ملک دارای سند 809.800.000.000490.000.0002100003377000017

با مالکیت دولت 
جمهوری اسالمی 
ايران با نمايندگی 

سازمان ملی زمین و 
مسکن می باشد.

ساري – جاده جويبار- 22541/58566
324.800.000.000240.000.0002100003377000018تجاريمسكن مهر سارويه

ساري – جاده جويبار- 33541/58566
324.800.000.000240.000.0002100003377000019تجاريمسكن مهر سارويه

اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران در نظر دارد در راستای بند )ب( تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و با مجوز شماره 01612/0000025 مورخ 1400/02/18 هیات نمايندگی 
سازمان ملی زمین و مسکن در استان مازندران با قیمت کارشناسی روز تعیین شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری استان، 2 قطعه زمین با کاربری تجاری متعلق به دولت 
جمهوری اسالمی ايران با نمايندگی سازمان ملی زمین و مسکن واقع در نکا به شرح مشخصات جدول ذيل را از طريق مزايده و شرايط ذيل، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)setadiran.ir( و با شماره مزايده 2000003377000006 به فروش برساند.

جدول مشخصات

جدول 
مشخصات

شماره 
قطعه

شماره پالك ثبتي
مساحت كاربريمحل وقوع

مبلغ تضمین قیمت كل )ريال()مترمربع(
)ريال(

شماره مال در سامانه 
توضیحاتستاد

بخشاصليفرعي

1247137/386354
نكا – قريه جامخانه- 
جنب شهرك شهید 

عباسپور
256.897.192.920.000359.646.0002100003377000020تجاري

ملک دارای سند 
با مالکیت دولت 

جمهوری اسالمی 
ايران با نمايندگی 

سازمان ملی 
زمین و مسکن 

می باشد.
2322137/461354

نكا – قريه جامخانه- 
جنب شهرك شهید 

عباسپور
156.083.902.000.000195.100.0002100003377000021تجاري



تعادل- گروه تجارت |
افزايش كش��تار دام هاي مولد طي ماه هاي اخير خبر ساز 
شده است. گاوهاي بارداري كه به دليل كمبود خوراك دام 
راهي كشتارگاه مي شوند اما از آن سو، كاه يا همان خوراك 
دام به عراق و تركيه قاچاق مي شود. كارشناسان مي گويند 
ضربه اي كه كشتار دام هاي مولد به اقتصاد كشور و چرخه 
توليد وارد مي كند، قابل جبران نيست و صنعت دامپروري 
با چالش جدي مواجه خواهد ش��د. اما دلي��ل اين اتفاق 
چيست؟ برخي معتقدند كه »هزينه هاي توليد، كمبود 
جدي نقدينگي، فشار ناشي از خشكسالي، تامين خوراك 
دام و تورم موجود در بازار« از جمله عواملي است كه منجر به 
راهي كردن دام هاي مولد به كشتارگاه  شده است. چراكه اين 
عوامل موجب نابرابري دخل و خرج دامداران شده، در نتيجه 
عمده دامداران توان تامين هزينه نگهداري از دام  مولد خود 
اعم از گاو شيري و ميش را نداشته؛ از اين رو قيد دام ها را زده و 
آنها را راهي كشتارگاه مي كنند. كمبود خوراك دام در حالي 
مطرح مي شود كه بنابر اظهار متوليان امر، از اسفندماه سال 
گذشته ۴ ميليون تن نهاده در گمركات مانده و معلوم نيست 
چرا اين ميزان نهاده بعد از ۴ ماه هنوز ترخيص نشده است. 
در همين حال، اما برخي دليل ديگر اين اتفاق را قاچاق كاه 
به »عراق و تركيه« عنوان مي كنند كه با توجه به خشكسالي 
و نبود برنامه ريزي مسووالن در حال رخ دادن است. از سوي 
ديگر، برخي عامل سوم را رونق گرفتن »قاچاق دام سبك 
در نواحي غربي كشور« مي دانند. به گفته آنها، قاچاقچيان، 
بره و ميش هاي مولد را خريداري مي كنند و پس از اينكه 
دام وزن گرفت و آماده شد در فصول مورد نظر آن را به خارج 
از كشور قاچاق مي كنند كه عمدتا به كردستان عراق هم 
قاچاق مي شود. حال با توجه به اينكه اكنون دام شيري پايه 
كشور روانه كشتارگاه ها مي شود، فعاالن اين حوزه هشدار 
داده اند كه ادامه اين روند نگران كننده است؛ زيرا ممكن است 

در ماه هاي آتي با كمبود توليد روبرو شويم. 

     بحران در صنعت دامپروري 
طبق آمارها نياز ساالنه كشور به گوشت قرمز نزديك يك 
ميليون تن است كه بيش از ۸۰۰ هزارتن آن در داخل كشور 
و كمتر از ۱۰ درصد نياز از محل واردات تامين مي شود. با اين 
وجود قيمت گوشت قرمز در بازار ايران متغير است به طوري 
كه اكنون هر كيلوگرم گوشت گوساله و گوسفندي در بازار 
خرده فروشي ها به شكل تفكيكي بين ۱۲۰ هزار تا ۲۰۰ 
هزارتومان به فروش مي رسد. اين در حالي است كه به تازگي 
در مصوبات تنظيم بازار آمده: با توجه به خشكسالي هاي 
اخير پيش بيني مي شود كه با كمبود دام و گوشت قرمز 
در ماه هاي آيند مواجه باشيم. همچنين در صورتجلسه 
تنظيم بازار كه اخيرا برگزار ش��ده اشاره شده كه افزايش 
هزينه و قيمت نهاده هاي خوراك دام و چگونگي عرضه دام 
سبك و سنگين از سوي عشاير و دامداران كشور ممكن 
است در 6 ماهه دوم سال با كاهش عرضه و افزايش قيمت 
گوشت مواجه شويم.اين درحالي است كه بنابه اظهارات 
مجتبي عالي، رييس اتحاديه سراسري دامداران، وضعيت 
خوراك دام بحراني ش��ده است. به گفته او، مشكل اصلي 

دامداران كاهش ش��ديد واردات خوراك دام است وگرنه 
كاه ارزش غذاي��ي ندارد و صرف��ا دام با آن در حدي تغذيه 
مي شود تا از گرسنگي تلف نشود. به گفته عالي، قيمت كاه 
با افزايش بي��ش از دو برابري به كيلويي چهار هزار تومان 
رسيده اس��ت. او مي گويد: خشكسالي و وضعيت بحراني 
تامين نهاده هاي دامي باعث شده اس��ت گاوهاي ماده و 
حتي باردار به سرعت راهي كش��تارگاه ها مي شوند و در 
كشتارگاه ها ترافيكي سنگيني براي ذبح دام وجود دارد. به 
گفته عالي كاهش قدرت خريد مردم دومين دليلي است 
كه باعث شده دامداران دام هاي خود را به صورت غيرمعمول 
راهي كشتارگاه كنند. حال وقتي آمارها هم رصد مي شود، 
مي بينيم كه از ابتداي فروردين تا اواسط ارديبهشت امسال 
واردات پنج كاالي اساس��ي از جمله »كنجاله سويا، جو و 
ذرت« كه خوراك دام به حس��اب مي آيند به لحاظ وزني 
۵۳ درصد و به لحاظ ارزشي ۲۲ درصد كاهش داشته است. 
از آن سمت با افزايش قيمت دالر، مدت هاست علوفه و كاه 
بازار داخلي هم توسط سودجويان به خارج از ايران قاچاق 
مي شود.اين در ش��رايطي است كه به گفته كارشناسان، 
اهميت دام، نهاده هاي دامي و محصوالت پروتئيني با دو 
محصول برنج و گندم برابري مي كند. افزايش توليد در بخش 
گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ و ساير محصوالت دامي 
در گرو حمايت از دامداران و حف��ظ دارايي دام و طيور در 
كشور است. عالوه بر مشكالت موجود در تامين نهاده هاي 
دامي، خشكسالي هم زخمي كاري بر پيكر صنعت پرورش 
دام سنگين و سبك وارد كرده است. گراني نهاده هاي دامي، 
كافي نبودن ميزان توليد داخلي آن براي تامين نياز، كمبود 
نهاده هاي دامي وارداتي و ديگر عوامل مشابه ظرف سال هاي 
اخير در حالي گريبان دامداري و دامپروري را گرفته كه تداوم 
و تشديد پديده خشكسالي و كاهش حجم علوفه مراتع در 
سال جاري نيز مزيد بر علت شده است. البته رييس اتحاديه 
سراسرس دامداران به قيمت انواع خوراك دام اشاره كرده 
و گفته اس��ت: دولت تنها ۳۰ درصد خوراك دام را تامين 
مي كند؛ اين در حالي است كه دامداران براي تامين خوراك 

دام خود در بازار آزاد به دنبال نهاده هس��تند. در بازار آزاد 
قيمت جو پنج هزار و ۹۰۰ تومان، كنجاله هفت هزار تومان 
است. سويا هم قطره چكاني به دست دامداران مي رسد. او 
همچنين از نقش دالل ها در افزايش قيمت گوشت سخن 
گفته و بيان كرده كه دالل ها گوشت گاو را به قيمت ۷۵ تا 
۸۰ هزار تومان و گوش��ت گوسفند را بين ۹۵ تا ۱۰۰ هزار 
تومان از دامداران مي خرند. اين در حالي است كه قيمت 

گوشت گوسفندي در بازار بيش از ۱۵۰ هزار تومان است.

     داليل كشتار زودهنگام دام
ام��ا كش��تار زودهن��گام دام به چ��ه عل��ت رخ مي دهد؟ 
رييس شوراي تامين دام كش��ور با تاكيد براينكه صنعت 
دامپروري كشور نيازمند نقدينگي است، مي گويد: اكنون 
توليدكنندگان با كمبود جدي نقدينگي و علوفه دامي روبرو 
هستند كه همين امر باعث شده تا دام ها، زودهنگام روانه 
كشتارگاه ش��وند. »منصور پوريان« در گفت وگويي كه با 
»ايرنا« داشته است، عنوان كرده: اكنون طبق آمار جمعيت 
دام سبك كشور حدود ۷۰ ميليون راس است كه وضعيت 
خوبي را نشان مي دهد، اما توليدكنندگان ما براي تامين 
علوفه و نگهداري دام شرايط سختي دارند. رييس شوراي 
تامين دام كشور اظهارداش��ت: هزينه تمام شده توليد از 
جمله علوفه دامي باالست، از س��وي ديگر بازار داخلي به 
داليل مختلف از جمله شرايط اقتصادي و تورم پاسخگوي 
مش��كالت دامداران نيس��ت و آنچه دامدار توليد و عرضه 
مي كند، تفاوت قيمتي زيادي وجود دارد. به گفته او، مسائل 
خشكسالي و كمبود علوفه فشار حداكثري روي دامداران 
دارد بنابراين توليدكننده ت��الش مي كند براي رفعع اين 
معضل دام خود را زودهنگام روانه كشتارگاه ها كند رييس 
ش��وراي تامين دام مي گويد: اكنون بره شيري يا بره تازه از 
شيرگرفته شده روانه كش��تارگاه مي شود درحالي كه بره 
بايد پس از گرفتن از شير، وارد فرآيند پرواربندي شود تا به 
وزن ۳6 كيلوگرم يعني گوشت برسد.او با بيان اينكه اكنون 
دام شيري پايه كش��ور روانه كشتارگاه ها مي شود، هشدار 

داده كه ادامه اين روند نگران كننده است زيرا ممكن است 
در ماه هاي آتي با كمبود توليد روبرو شويم. پوريان كاهش 
مصرف بازار داخلي و پايين بودن ق��درت خريد مردم را از 
ديگر عوامل برشمرد و افزود: با توجه به جمعيت دام سبك 
كشور در زمستان، پاييز و بهار، در شرايط كرونايي، ۵۰ درصد 
واحدهاي پرمصرف گوشت قرمز تعطيل بودند كه همين نيز 
در كاهش مصرف تاثير داشته است. بنابر اعالم پوريان، نياز 
ساالنه كشور به گوشت قرمز يك ميليون تن است كه سال 
گذشته بيش از ۸۰۰ هزارتن توليد شد كه با توجه به كاهش 
مصرف واحدهاي پرمصرف و حتي خانگي بازار گوش��ت، 
نامتعادل بود. او، از ديگر مش��كالت عمده توليدكنندگان 
گوش��ت قرمز را كمبود نقدينگي، ممنوعي��ت صادرات و 
محدود كردن توليدكنندگان به بازار داخلي دانست و افزود: 
ما فقط توليد كننده را محدود به ب��ازار داخلي كرديم و در 
حالي امتياز صادرات را از توليدكننده گرفته ايم كه بخش 
عمده مشكالت مي تواند از بازار صادراتي مرتفع شود. رييس 
شوراي تامين دام، يكي از راهكارها حمايت از توليدكننده 
داخلي با توجه به خشكسالي شديد امسال را تزريق نقدينگي 
به صورت مس��تقيم به دامداري هاي گوش��تي و شيري، 
آزادسازي صادرات دام زنده يا گوشت قرمز و ارايه تسهيالت 
كم بهره مي داند تا از اين طريق بازار دام زنده و گوشت قرمز از 

ركود خارج شود و توليد به حيات خود ادامه بدهد. 

     قاچاق دام هاي مولد به عراق
در همين رابطه، افشين صدر دادرس مديرعامل اتحاديه 
دام سبك با بيان اينكه وضعيت نهاده هاي دامي روز به روز 
بدتر مي شود، به »ايسنا« گفته است: به دليل كاهش علوفه 
مرتعي، دامداران دام سبك مجبور هستند كه در اين شرايط 
براي تغذيه دام هايشان از نهاده دستي استفاده كنند. تغذيه 
دستي هم با اين شرايط تخصيص ارز براي واردات نهاده ها، 
بحراني است. به گفته او، اسفندماه سال گذشته مسووالن 
اظهار كردند كه ۴ ميليون تن نهاده در گمركات مانده است. 
۲۰ روز پيش هم باز اعالم شد كه اين ميزان نهاده در كمرگ 
باقي مانده است. معلوم نيست چرا اين ميزان نهاده بعد از 
۴ ماه هنوز ترخيص نشده است. دادرس مي گويد: وقتي 
نهاده به دس��ت دامدار نرسد دامدار مجبور مي شود بره ها 
و دام هاي مولد خود را بفروش��د. به جز استان هاي شمال 
غربي كه وضعيت بهتر است در باقي نقاط كشور كسي توان 
پرواركردن بره هاي تازه ب��ه دنيا آمده را ندارد و همين امر 
منجر به فروش دام هاي چاق و الغر شده است. او در ادامه به 
رونق قاچاق دام سبك در نواحي غربي كشور اشاره كرده و 
گفته است: شرايط موجود باعث شده كه قاچاق دام سبك 
رونق بگيرد؛ به طوري كه قاچاقچيان بره و ميش هاي مولد 
را خريداري مي كنند و به استان هاي جنوبي مي برند و پس 
از اينكه دام وزن گرفت و آماده شد در فصول مورد نظر آن 
را به خارج از كشور قاچاق مي كنند. كه عمدتا به كردستان 
عراق هم قاچاق مي شود. اهميت دام هاي مولد از اين جهت 
است كه آنها توليدكننده بره هستند و وقتي آنها را از دست 
بدهيم در نتيجه هيچ بره اي در كشور نداريم و امكان تامين 

گوشت هم وجود ندارد.
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نوين سازي در فعاليت هاي صنفي 
رييس اتاق اصناف ايران گف��ت: اتاق اصناف ايران در 
راس��تاي برنامه هاي بلندمدت، تحول در نحوه ارايه 
خدمات كس��ب و كارها و نوين سازي در فعاليت هاي 
صنفي را در دستور كار خود قرار داده است. به گزارش 
پايگاه اطالع رساني اتاق اصناف ايران، سعيد ممبيني 
به مناس��بت روز ملي اصناف، ضمن تبريك اين روز، 
اظهار كرد: در حدود يك و نيم سال گذشته كه جهان 
با پديده اي به نام بيماري كرونا درگير بوده در كش��ور 
ما هم اصناف در كنار خدمت گزاران حوزه س��المت 
عالوه ب��ر تامي��ن نيازمندي هاي جامعه ب��ا رعايت 
دستورالعمل هاي بهداشتي توانسته اند نقش مهم و 
موثري را از خود به جاي بگذارند. رييس اتاق اصناف 
ايران گفت: از منظر رويكرد كس��ب و كار و تحول در 
نحوه اراي��ه خدمات در طول اين مدت و اس��تفاده از 
فناوري هاي نوين براي انطباق با دس��تورالعمل هاي 
بهداشتي نيز ش��اهد تحول هاي جدي و چشم گيري 
در بس��ياري از كسب و كارهاي كش��ور بوده ايم و اين 
نشان از تمايل، توجه و توانايي اصناف براي نوين سازي 
كس��ب و كار خود دارد. ممبيني با اشاره به مشخص 
ش��دن رييس جمهور براي چهار س��ال آينده، تاكيد 
كرد: از دولت آينده انتظار داريم با توجه ويژه به جايگاه 
اصناف و ب��ا در نظر گرفتن ظرفيت بيش از 6۰۰ هزار 
واحد توليدي صنفي در سطح خرد و متوسط در كشور 
و طب��ق تئوري هاي اقتصادي، اهميت بيش��تري در 
برنامه ريزي بلندمدت كشور نسبت به اين قشر قائل 
شود و با كسب نظر مش��ورتي از تشكل هاي صنفي، 
زمين��ه تقويت تولي��دات در حوزه اصن��اف و به ويژه 
توليدات صادرات محور و رش��د اين زحمت كش��ان 

اقتصادي را فراهم كنند.

صادرات ۷۰ هزار تني آهن اسفنجي
ايسنا | طبق آمار انجمن توليدكنندگان فوالد ايران، 
در فروردين ماه س��ال جاري با رش��د۲۵۰ درصدي 
نسبت به فروردين ماه سال گذشته، ۷۰ هزار تن آهن 
اسفنجي صادر شده؛ اين در حالي است كه در مدت 
مذكور سال جاري هيچ ميزان آهن  اسفنجي وارد نشده 
است. طبق آماري كه انجمن توليدكنندگان فوالد ايران 
در اختيار ايسنا، قرار داده است، در نخستين ماه سال 
۱۴۰۰ در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، ميزان 
واردات به كشور به جز مقاطع طويل فوالدي، حداقلي 
بوده و براي فوالد مياني و آهن اسفنجي صفر بوده است. 
در مقابل اما ميزان صادرات فوالدي ها با رش��د ۱۲۵ 
درصدي تا ۲۵۰ درصدي نسبت به فروردين ماه ۱۳۹۹ 
مواجه شده اس��ت. به تفكيك آمار، واردات مجموع 
مقاطع تخت فوالدي در فروردين ماه امسال نسبت به 
همين ماه در سال گذشته، ۲۰۰ درصد افزايش داشته 
و از ۲۰۰۰ تن به 6۰۰۰ تن رس��يده است.پس از آن، 
واردات محصوالت فوالدي با رشد ۱۰ درصدي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از ۴۸ هزار تن به ۵۳ هزار 

در نخستين ماه امسال رسيده است. 

مديرعاملشركتگازاستاناصفهان
دربازديدازشركتفوالدمباركه:

خواهان محدوديت تأمين گاز 
اين مجموعه نيستيم

سيد مصطفي علوي در بازديد از شركت فوالد مباركه 
در گفت وگو با خبرنگار فوالد خاطرنشان كرد: بيش از 
۴۵ درصد از فوالد كشور توسط شركت فوالد مباركه 
تأمين مي شود كه يك مجموعه بسيار فعال و ارزشمند 
صنعتي است. وي افزود: ما از خط توليد ورق گالوانيزه 
)ورق هاي رنگي( بازديد كرديم؛ محصولي كه توليد آن 
محدود به مجموعه فوالد مباركه ب��وده و تقريبا از ۲۰ 
سال گذشته در اين ش��ركت آغاز شده و جاي تبريك 
براي توليد چنين محصولي وجود دارد. علوي همچنين 
در خصوص مش��كالتي كه ناشي از محدوديت تأمين 
انرژي است، اظهار كرد: محدوديت هاي تأمين انرژي 
سال هاس��ت كه مطرح بوده، اما از سال گذشته نمود 
بيشتري پيدا كرده اس��ت. البته اين موضوع در فصل 
سرما كه ممكن است با قطعي يا محدوديت در تأمين گاز 
مواجه شويم بيشتر خواهد بود. مديرعامل شركت گاز 
استان اصفهان ادامه داد: شركت فوالد مباركه به عنوان 
يكي از مشتريان بزرگ شركت گاز اصفهان كه روزانه 
۱۰ ميليون مترمكعب مصرف گاز دارد، از اهميت زيادي 
برخوردار بوده و ما نمي خواهيم ميزان گاز اين مجموعه 
محدود شود؛ چراكه محصوالت توليدي اين مجموعه 

موردنياز كل كشور است. 

 برگزاري پايگاه مشاوره حقوقي 
به مناسبت هفته قوه قضاييه

در متروي تهران
 به مناسبت فرارس��يدن هفته قوه قضاييه پايگاه هاي 
مش��اوره حقوق��ي در ايس��تگاه هاي تجري��ش، امام 
خميني)ره(، دروازه دولت، دروازه شميران، تئاتر شهر، 
ميدان حضرت ولي عصر )عج(، ميدان انقالب اسالمي و 
طالقاني برگزار مي شود. به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ 
پايگاه مشاور حقوقي به همت معاونت امور فرهنگي و 
اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران و با همكاري 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با 
هدف ارتقاي آگاهي حقوقي شهروندان و مسافران مترو 
با رويكرد پيش��گيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي 
برگزار مي گردد و مش��اوران و كارشناسان حقوقي قوه 
قضاييه پاسخگوي سواالت حقوقي و قضايي شهروندان 
مي باشند.  گفتني است مشاوران و كارشناسان پايگاه  
مشاوره حقوقي از امروز يكم تير ماه تا هفتم تيرماه ۱۴۰۰ 
از ساعت ۱6 تا ۱۹ در ۸ ايستگاه  منتخب به ارايه خدمات 

رايگان مشاوره مي پردازند.

احتمال افزايش ۷۰ درصدي 
قيمت لبنيات

ايسنا | سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني 
گفت: هنوز افزايش قيمت شير خام تاييد نشده است. 
محمدرضا بني طبا در پاسخ به اين سوال كه آيا قيمت 
شير خام افزايش يافته است يا خير؟ گفت: هنوز افزايش 
قيمت شير خام قطعي و به صورت رسمي تاييد نشده 
است. متاسفانه انتشار اين خبر با هدف تحريك قيمت 
ش��يرخام بوده و به برهم خوردن تعادل بازار انجاميده 
اس��ت؛ درحالي كه يكي از سناريوهاي روي ميز ستاد 
تنظيم بازار حذف قيمت گذاري دس��توري و انتقال 
شيرخام و محصوالت لبني از گروه ١ به گروه ٢ كااليي 
بود. وي ادامه داد: در هر حال اگر قيمت گذاري دستوري 
كماكان در دس��تور كار س��تاد تنظيم بازار و سازمان 
حمايت باش��د و اگر قيمت مصوب هر كيلو شير خام 
6۴۰۰ تومان مصوب شود - يعني از قيمت مصوب قبلي 
۴۵۰۰ تومان حدود ۲۰۰۰ تومان بيشتر شود- طبيعتا 
لبنيات نيز حدود ۷۰ درصد گران خواهد شد. سخنگوي 
انجمن صنايع فرآورده هاي لبني اضافه كرد: پيشنهاد 
ما اين اس��ت كه شير خام و محصوالت لبني از گروه ١ 
كااليي به گروه ٢ منتقل و از قيمت گذاري دس��توري 
خارج شوند و اجازه دهند عرضه و تقاضا بازار را كنترل 
كند. اين تدبير حتما بيشتر به نفع مصرف كننده خواهد 
بود. وي در پايان گفت: در حال حاضر شيرخام با قيمت 
مصوب كيلويي ۴۵۰۰ تومان از در گاوداري ها خريد و 
فروش نمي شود و قيمت آن بيش از ۵۰۰۰ تومان است 
و اين يعني اينكه قيمت گذاري دستوري تنها روي كاغذ 

است و بازار از كسي دستور نمي گيرد.

5 دستاورد طرح رجيستري موبايل
فارس|سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز 
با اشاره به دستاوردهاي طرح رجيستري موبايل، گفت: 
اجراي اين طرح باعث كاهش 6.۳ ميليارد دالري واردات 
موبايل قاچاق به كشور شده است. حميدرضا دهقاني نيا 
در مورد دستاوردهاي اجراي طرح رجيستري موبايل 
براي دولت، مردم و حاكميت گفت: طرح رجيس��تري 
موبايل در سه سال گذش��ته ۵ دستاورد مهم به همراه 
داشته كه يكي از آنها تبديل سهم ۹۰ درصدي قاچاق 
واردات تلفن همراه به واردات رسمي بوده است. سخنگوي 
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: ۹۰ درصد 
سهم واردات تلفن همراه قبل از اجراي طرح رجيستري از 
طريق واردات قاچاق به كشور انجام مي شود كه بعد از سه 
سال از اجراي طرح رجيستري موبايل اين سبد به واردات 
رسمي تبديل شده است. وي بيان داشت: به عبارت ديگر 
اجراي طرح رجيستري باعث كاهش 6.۳ ميليارد دالري 
قاچاق به كش��ور شده اس��ت. دهقاني نيا بيان داشت: 
همچنين اجراي طرح رجيستري موبايل حدود ۱۰ هزار 
ميليارد تومان از محل حقوق ورودي، ماليات بر ارزش 
افزوده و ماليات علي الحساب براي دولت درآمد داشته 
است. وي بيان داشت: اجراي طرح رجيستري موبايل 
به ثبات نرخ ارز به واسطه كاهش تقاضا در بازار كمرك 
كرده و از قاچاق تلفن همراه جلوگيري كرده اس��ت. 
سخنگوي مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: اجراي طرح 
مذكور از ورود كاالي بي كيفيت وغيراستاندارد با توجه 
به اينكه از تمامي تجهيزات وارداتي اين حوزه تس��ت 
سالمت اخذ مي شود جلوگيري كرده است و موضوع 

گارانتي كاال را ساماندهي كرده است.
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خبرروز

۱۱۶ تن ديگر جان باختند
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۱۱۶ بيمار كوويد ۱۹ در كشور جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. در حال حاضر 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۱۱۷ هزار و ۳۳۶ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۳ هزار و ۲۱۷ نفر 
رسيد. همچنين تاكنون ۴ ميليون و ۴۰۳ هزار و ۷۵۳ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۹۷۲ هزار و ۸۷۱ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و 
مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۳۷۶ هزار و ۶۲۴ ُدز رسيد. بنا بر اين گزارش سه هزار و ۲۴۹ نفر از بيماران 
مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۲ شهر كشور در وضعيت 

قرمز، ۱۷۵ شهر در وضعيت نارنجي و ۲۵۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر خبر

 ۴ هزار زن 
در بحران هستند

مدي��ركل بانوان ش��هرداري تهران مش��كالت 
روحي ناشي از پيشنهادات نامناسب در محيط 
كار، مس��اله جدي زنان سرپرست خانوار عنوان 
كرد. زه��را به��روز آذر درباره س��رانجام اليحه 
حمايت از زنان سرپرس��ت خان��وار گفت: اين 
اليحه يكي از مصوبه هاي برنامه پنج ساله سوم 
توسعه بود كه به شهرداري الزام شده بود، اليحه 
جامع توانمندس��ازي زنان سرپرس��ت خانوار 
را بنويس��د. او ادامه داد: در هن��گام تدوين اين 
اليحه همه ظرفيت هاي در اختيار ش��هرداري 
را در آن ديديم چرا كه به صورت مس��تقيم و به 
صورت مس��تقل موضوع زنان سرپرست خانوار 
در اختيار ش��هرداري تهران نيست. اما در شهر 
تهران زيرساخت هايي داريم كه با توجه به قوانين 
باالدستي حاكم بر حوزه شهرداري مي توانيم اين 
خدمات را در اختيار زنان بگذاريم و بيش از يك 
سال طول كشيد تا بتوانيم اين امكانات را احصا 
و منابع را شناس��ايي كنيم. او درب��اره آمار زنان 
سرپرست خانوار در تهران با اشاره به جمعيت ۴ 
ميليون زنان در تهران گفت: براساس سرشماري 
س��ال ۹۵، ۴۵۰ هزار نفر زن سرپرس��ت خانوار 
داريم كه در سنين مختلف پراكندگي دارند اما 
تقريبا ۷۰ درصد آنها زنان بيوه هستند كه ناشي از 
فوت همسر، سرپرست خانوار شده اند. بهروز آذر 
افزود: به همين دليل مساله آنها حاد است، چرا كه 
يك باره دچار اين مساله مي شوند و شرايط زندگي 
باثباتي داشتند كه پس از فوت همسر مسووليت 
اقتصادي و عاطفي دوبرابر شرايط عادي بر آنها 
وارد مي ش��ود. اين افراد ناتواني ها و چالش هاي 
متعددي دارند و كار براي آنها س��خت اس��ت. 
او ب��ا بيان اينكه تعدادي از اين زنان سرپرس��ت 
خانوار در ش��رايط ويژه اي ق��رار دارند، گفت: در 
بين اين تعداد ۴ هزار نفر لبه خط هس��تند و در 
زندگي خود بح��ران دارند. از جمله اينكه وقتي 
وارد محيط كار مي شوند و به آنها شغلي معرفي 
مي شود، مي گويند معموال شغل هاي ضعيف و با 
حقوق پايين به آنها پيشنهاد مي شود چرا كه از 
حقوق خود آگاهي ندارند. او ادامه داد: عموم اين 
زنان بيمه نمي ش��وند و خيلي از آنها در معرض 
پيش��نهادهاي غيراخالقي قرار مي گيرند كه از 
نظر عاطفي صدمات بااليي به آنها وارد مي كند. در 
حال حاضرمشكل جدي كه براي زنان سرپرست 
خانوار داريم مشكالت روحي ناشي از پيشنهادات 
و خواسته هاي نامناسب است و به همين دليل 
خيلي از آنها در محيط كار اصال اعالم نمي كنند 
كه زن سرپرس��ت خانوار هستند، چرا كه از اين 
اعالم و رفتارهاي غيراخالقي كه ممكن اس��ت 
انجام شود مي ترسند و بزرگ ترين مشكل آنها 

از اين جنس است. 

قرصالغريگلورياوسيگارالكترونيكباروغنحشيش
رييس پلي��س مبارزه ب��ا موادمخدر ناجا 
نسبت به عوارض مصرف قرص هاي الغري 
برن��د گلوريا و س��يگارهاي الكترونيك با 
روغن حشيش هش��دار داد. سردار مجيد 
كريم��ي گف��ت: متاس��فانه قرص هاي 
الغري ك��ه طرفداراني نيز در ميان زنان و 
جوانان دارد عوارض جبران ناپذيري براي 
مصرف كنندگان درپي دارد. در اين ميان 

برندي به نام گلوريا كه شامل كپسول هاي الغري است 
حاوي مخدر شيشه تشخيص داده شده است. او بيان 
اينكه پليس مبارزه با موادمخدر و س��ازمان غذاودارو 
وجود شيش��ه در اين كپس��ول ها را تاييد كرده است، 
گفت: اين قرص ها در آرايش��گاه هاي زنانه، عطاري ها، 
باشگاه هاي ورزشي، تبليغات ماهواره اي و... به فروش 
مي رس��د. كريمي با بيان اينكه اين قرص ها به صورت 
قاچاق وارد كشور مي شود، ادامه داد: تاكنون دو مورد از 

مصرف كنندگان اين قرص ها دچار مشكل 
كبد و س��قط جنين ش��ده اند و البته اين 
مواردي است كه به شكل رسمي گزارش 
شده است. او افزود: مصرف كنندگان اين 
قرص ها بدون آنكه خودشان بدانند دچار 
اعتياد شديد به شيشه شده و امكان ترك 
كردن آن برايشان بس��يار دشوار خواهد 
بود. س��ردار كريمي نسبت به سيگارهاي 
الكترونيك نيز هشدار داد و گفت: اين سيگارها تحت 
عنوان سيگار ترك موادمخدر و... نيز عرضه مي شود. اما 
در بررسي كه ما داشتيم مشخص شد از اين سيگارها 
براي مصرف گل وحش��يش نيز استفاده شده وحتي 
در يك مورد ما اسانس هاي حشيش را كشف كرديم. 
اين اسانس ها سبب اعتياد فرد به حشيش شده وگاهي 
افراد با اين تصور كه سيگار الكترونيكي مصرف مي كنند 

ناخواسته به مصرف حشيش معتاد مي شوند.

بااحيايدرياچهاروميه،كشاورزيمنطقهنابودميشود؟

كشاورزي در مقابل احيا
نتايج مطالعات جديدي درمورد درياچه 
اروميه، يك ب��اور قديمي درباره رابطه 
درآمد كش��اورزان و احيا را به س��وال 
كشيده است. وجود يك »تعارض مطلق« بين درآمد 
بخش كش��اورزي و احياي درياچ��ه اروميه يكي از 
مسائلي است كه در چند سال گذشته احياي درياچه 

اروميه را با مانع بزرگي روبرو كرده است.
نماينده هاي مجلس در اين سال ها بارها براي افزايش 
دوباره سدس��ازي ها در حوضه آبريز درياچه اروميه 
براي توسعه كشاورزي فشار آوردند و از سويي وزارت 
نيرو هم در سال هاي كم بارش، مانند امسال، با عدم 
پرداخت حق آب��ه درياچه اروميه، آب را به س��مت 

زمين هاي كشاورزي سرازير كرده است.
عيس��ي كالنتري، رييس س��ازمان محيط زيست 
در اين رابط��ه گفته ب��ود: »از وزارت نيرو اين گله 
را داريم ك��ه حق آبه هايي كه با خودش��ان تفاهم 
كرديم را هم نمي رسانند، در حوزه درياچه اروميه 
نسبت به پارسال ۱۲درصد بارش ها كمتر بود، اما 
وزارت نيرو بيش از ۶۰درصد آب ما را تحويل نداده 
است. قطعا اگر حق آبه را ندادند بايد به قوه قضاييه 

مراجعه كنيم.«
اما حاال مطالعه مشترك انجام شده بين يك محقق 
ايراني و محققان دانشگاه يوتاي امريكا، نشان مي دهد 
كه چنين تناق��ض مطلقي اصال وجود ندارد و حتي 
احياي درياچه با يك شيوه درست مي تواند منجر به 

ايجاد درآمدي پايدار براي كشاورزان شود.
سميه سيما، استاد دانشگاه تربيت مدرس و محقق 
اين مطالعه به خبرآنالين مي گويد: بخش كشاورزي 
نزديك به ۹۰ درصد منابع آب تجديدپذير آن منطقه 
را مصرف مي كند و خود درياچ��ه اروميه، دو كاربر 
بزرگ  آب براي حوضه  آب ريز درياچه اروميه هستند. 
عموما سياس��ت مداران باور دارند كه تخصيص آب 
درياچه اروميه باعث مي ش��ود كه آب به كشاورزان 

نرسد و به معيشت آنها آسيب وارد بشود.

     برنامه هاي كشاورزي در مقابل احيا
ايج��اد همين دوگان��ه »كش��اورزي« و »درياچه 
اروميه« باعث ش��ده است كه در سال هاي گذشته 

در مس��ير پروژه احياي درياچه اروميه مشكالت 
مختلفي به وجود بيايد. براي مثال به خاطر كاهش 
بارش هاي باران، وزارت نيرو حق آبه مشخص شده 
درياچه اروميه از سدها را نپرداخته است و در نتيجه 
تراز درياچه نسبت به سال گذشته در همين زمان 
حدود ۱۵ س��انتي متر كاهش پيدا كرده است و به 
نظر مي رس��د اين ميزان آب به سمت زمين هاي 
كش��اورزي جريان پيدا كرده است. اين اتفاق هم 
در حالي رخ داده كه تا پايان ارديبهشت ماه كاهش 
قابل توجه��ي در ذخيره آب س��دهاي اصلي اين 
حوضه نسبت به سال قبل ديده نمي شود. مسعود 
تجريش��ي، مدير دفتر برنامه ريزي و تلفيق ستاد 
احياي درياچه اروميه، در اين رابطه گفته بود: اينجا 
مشكل قانوني نيس��ت و بحث اجراست، هرجايي 
كه محيط  زيس��ت در تضاد با انسان قرار مي گيرد، 
انسان حق محيط  زيست را نمي دهد. قانون خيلي 
مشخص و توافقمان با وزارت نيرو هم معلوم است، 
اما متاس��فانه آن هابه تعهداتشان عمل نكرده اند و 
يك باره مس��ير آب را به درياچه بسته و حتما اين 

آب را به بخش كشاورزي داده اند.
اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۳، چند ماه پس 
از تشكيل س��تاد احياي درياچه اروميه، مصوبه اي 
به تصويب رس��يد كه بر اساس آن »كليه طرح هاي 
سدس��ازي در دس��ت مطالعه و اجرايي در حوضه 
آبريز درياچه اروميه« متوقف شدند. اين يعني امكان 
ساخت چهار سد بزرگ سيمينه رود، ليالن، باراندوز 
و نازلو مجموع��ًا با ظرفيت تنظي��م ۸۱۰ ميليون 
مترمكعب و ۲۹ سد استاني مجموعاً با ظرفيت تنظيم 

۴۶۰ ميليون مترمكعب وجود ندارد.

     تراز درياچه بيشتر و درآمد كشاورزان
هر دو زياد شدند

در واقع گروه زيادي از مسووالن و كارشناسان، احياي 
درياچه را مقابل كشاورزي مي دانند و به همين دليل 
هم چندي پيش استاندار آذربايجان غربي اعالم كرده 
بود كه برخي مصوبات در زمان بحران جدي درياچه 
اروميه اجرايي شده براي توسعه كشاورزي بايد در 
اين مصوبات بازنگري شود. اما حاال مطالعه مشترك 
منتشر شده توسط دانش��گاه يوتا و تربيت مدرس، 

عكس اين موضوع را به اثبات رسانده است. 
س��يما در اين رابطه مي گويد: مطالعات ما نش��ان 
مي دهد كه از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ ميالدي، همزمان 
با شروع كار س��تاد احياي درياچه اروميه، عملكرد 
محصوالت عمده زراعي و درآمد ناخالص كشاورزي 
در اين منطقه افزايش پيدا كرده اس��ت و اين اتفاق 
بدون افزايش قابل توجه تخصيص آب از سدها رخ 

داده است.

     با احياي درياچه اروميه
 كشاورزي نابود مي شود؟

آن ط��ور كه مس��ووالن س��تاد احي��اي درياچه در 
سال هاي گذشته اعالم كردند، از زمان شروع پروژه 
احيا تاكنون مصرف آب در حوضه آبريز درياچه اروميه 
حدود ۴۰ درصد كاهش پيدا كرده است، اما در كنار 
اين اتفاق ميزان توليدات در آن منطقه كاهش پيدا 
نكرده است و همانطور كه مطالعه سيما و همكارانش 
نش��ان مي دهد درآمد ناخالص كش��اورزان در سال 
۲۰۱۵ به بيش��ترين ميزان ۱۹۹۵ ميالدي تاكنون 
رس��يده و اقدامات انجام ش��ده براي احياي درياچه 
مانع توسعه كشاورزي نشده است. سيما مي گويد: 
با همين تخصيص آب به كشاورزي توانستيم توليد 
محصوالت را افزايش بدهيم و در نتيجه درآمد مردم 
هم افزايش پيدا كند. اين يكي از دستاوردهاي خوب 
اقدامات انجام شده است يعني مي توانيم تا جايي هم 
معيش��ت مردم را با يك روش هايي بهبود بدهيم و 
هم وضعيت درياچه بهتر بشود. البته كه اين موضوع 
به معناي فراموش��ي بخش كشاورزي به عنوان يك 

مصرف كننده اصلي آب در ايران نيست.

گزارش

رويداد

رييس مرك��ز آم��وزش محيط زيس��ت و تربيت 
محيط بان سازمان حفاظت محيط زيست از انحالل 
دانش��كده محيط زيس��ت و محيط باني از ابتداي 
امسال خبر داد. آرش يوسفي گفت: در زمينه تربيت 
نيروي متخصص محيط باني دچار خأل هس��تيم. 
او افزود: مصوبه س��ال ۱۳۹۸ شوراي عالي اداري، 
دستگاه هاي اجرايي كشور را از داشتن واحدهاي 
آموزش عالي مس��تقل منع كرد. پ��س از آنكه ما 
دوره هاي بدو خدمت را براي محيط بانان شاغل در 
اين دانش��كده برگزار كرديم، مجوز جديدي براي 
پذيرش دانشجو در رشته محيط باني براي ما صادر 
نش��د. از اين رو طي نيمه دوم س��ال گذشته بحث 
انحالل دانشكده محيط زيست مطرح و از ابتداي 
امسال به طور رسمي منحل شد. درحال  حاضر در 
محل دانش��كده محيط زيست و محيط باني، اداره 
كل حفاظت محيط زيست استان البرز مستقر شده 
و متاسفانه امكانات و فضاي آموزشي اين دانشكده 

از دست رفته است.

    فضاي مناسبي براي ارايه
آموزش هاي الزم به محيط بانان نداريم

دانش��كده محيط زيس��ت كه منحل شد مركزي 
تحت عنوان »مركز آموزش محيط زيست و تربيت 
محيط ب��ان« در چارت س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت جاي گرفت اما تاكنون فضايي براي ارايه 
آموزش ه��اي الزم به محيط بان��ان در اختيار اين 
مركز قرار نگرفته است و اين يكي از همان انتقاداتي 
است كه به شيوه هاي اخير آموزش محيط بان مطرح 
مي شود چراكه آموزش هاي محيط باني مانند هر 
رش��ته ديگري بايد به صورت منس��جم و همزمان 
پيش رود نه آنكه هر اس��تان به فراخ��ور بودجه و 
امكانات خود اين دوره هاي تخصصي را برگزار كند 

يا به تعويق بيندازد.
رييس مرك��ز آم��وزش محيط زيس��ت و تربيت 
محيط بان س��ازمان حفاظت محيط زيست نيز بر 

اين باور است كه بايد بستر مناسبي مانند دانشكده 
محيط زيست براي ارايه آموزش محيط بانان وجود 
داشته باش��د.  يوس��في در ادامه صحبت هايش با 
بيان اينكه متاسفانه درحال حاضر آموزشي براي 
محيط بانان در س��طح ملي ارايه نمي شود، گفت: 
درحال  حاضر س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 
بسته هاي آموزشي الزم را در اين زمينه تهيه كرده 
است و آنها را همراه با اعتبارات الزم در اختيار ادارات 
كل اس��تاني قرار مي دهد تا آموزش محيط بانان با 
محوريت استان ها دنبال شود. درحال  حاضر تمامي 
محيط بانان ش��اغل ي��ك دوره ۱۵ روزه توجيهي 
بدو خدم��ت را گذرانده اند اما اين پرس��ش مطرح 
مي ش��ود كه اين دوره كوتاه مدت چ��ه تاثيري بر 
افزايش دانش محيط بانان در حوزه محيط زيست، 
آشنايي با مهمات ش��غل خود و حتي دفاع از خود 
در برابر متخلفان دارد و چرا دوره هاي تخصصي تر 
براي محيط بانان پس از اين دوره توجيهي اجرايي 

نمي شود؟

    برگزاري دوره توجيهي بدو خدمت 
براي تمامي محيط بانان

او اف��زود: برگ��زاري دوره هاي ب��دو خدمت نتايج 
خوب��ي را به  دنبال داش��ت و طي س��ال هاي اخير 
تعداد درگيري ه��اي محيط بانان و ش��كارچيان 
كه منجر به فوت مي ش��د، كاهش ياف��ت. در اين 
دوره ها محيط بانان با حقوق قانوني آش��نا شدند و 

آموزش هايي را در زمينه استفاده از سالح ديدند. 
درحال  حاضر براي تمام محيط باناني كه قرار است 

استخدام شوند نيز دوره توجيهي برگزار مي شود.

    آموزش دفاع شخصي به محيط بانان
به گفته يوس��في نظ��ام آم��وزش محيط بانان در 
قالب ۲۰ پودمان تدوين ش��ده است كه از مرحله 
مقدماتي تا دوره عالي فرماندهي را شامل مي شود. 
بر اين اساس از سال گذشته آموزش دفاع شخصي 
در قال��ب پودمان آمادگي جس��ماني براي تمامي 
محيط بانان آغاز شد و پيش بيني مي كنيم كه طي 
چهار ماه آينده تمام��ي محيط بانان اين دوره را به 

اتمام برسانند.

    براي حضور زنان در پست محيط باني 
معذوريت هايي داريم

گرچه طي س��ال هاي اخير حضور زنان در مشاغل 
مختلف پررنگ تر شده اس��ت اما محيط باني جزو 
آن دسته از حرفه ها اس��ت كه هنوز زنان به آن راه 

نيافته اند. 
يوس��في در اين ب��اره اظهار مي كن��د: ما درحال  
حاضر براي حضور خانم ها در پس��ت محيط باني 
به دليل سختي كار معذوريت هايي داريم. رييس 
مركز آموزش محيط زيس��ت و تربيت محيط بان 
سازمان حفاظت محيط زيست در پايان با تاكيد بر 
اينكه موضوع آموزش يگان محيط بان و جنگلبان 
با ساير يگان هاي حفاظتي و حراستي تفاوت هايي 
دارد، مي گوي��د: ف��ردي كه چنين مس��ووليتي 
را برعهده مي گي��رد بايد عالوه ب��ر آموزش هاي 
تيراندازي، حفاظتي و... آموزش هايي را در زمينه 
حفظ محيط زيس��ت، ش��ناخت حيات وحش و 
پوشش گياهي و... ببيند. از اين رو مساله آموزش 
محيط بانان حس��اس تر از يگان هاي ديگر كشور 
اس��ت و ما نياز داريم كه به اين موضوع به صورت 

جدي پرداخته شود.

انحاللدانشكدهمحيطبانيازابتدايامسال

ذرهبین

»پايدار س��ازي مناب��ع متناسب س��ازي حق��وق 
مستمري بگيران تامين اجتماعي يكي از مباحث 
مه��م ما در س��ال هاي آت��ي خواهد ب��ود.« عضو 
هيات مديره سازمان تامين اجتماعي با بيان اين 
مطلب گفت: بيشترين استفاده و بهره را از شركاي 
اجتماعي برديم و اين كار با كمترين مشكل و در 
حجم وسيعي انجام شد و ماهانه ۱۷ هزارميليارد 
تومان بابت مس��تمري مي پردازي��م. محمدعلي 
همتي اف��زود: مش��اركت و همفكري ش��ركاي 
اجتماعي و خردجمعي كه ش��كل گرفت بس��يار 
مهم و مبارك بود و بايد س��ر منشأ اقدامات ديگر 

باشد. عضو هيات مديره سازمان تامين اجتماعي 
با تاكيد بر اينكه پايدار سازي منابع متناسب سازي 
حقوق مستمري بگيران تامين اجتماعي يكي از 
مباحث مهم ما در سال هاي آتي خواهد بود، اظهار 
كرد: راه حل هاي مختلفي براي اين امر مطرح شده 
است كه اصالحات پارامتريك از جمله آنهاست. در 
دنيا وقتي سن اميد به زندگي افزايش مي يابد سن 
بازنشستگي هم باال مي رود اما ما در ايران خالف 
جهت حركت كرده ايم و سن بازنشستگي كاهش 
يافته و به ۵۲ سال رسيده است. همتي تاكيد كرد 
كه ما اعانه بگير دولت نيستيم، بلكه مطالبات مان 

را بايد بگيريم. اگر مطالبات جاري را وصول كنيم 
اين مسير را به سمت درس��تي پيش مي بريم. به 
هر حال بحث ارتقاي معيش��ت در سازمان تامين 
اجتماعي از يك س��ال و نيم گذشته پيگيري و با 
متناسب س��ازي حقوق در دو مرحله تا حدودي 

محقق شده است.
 او افزود: عدم اجراي قوانين يكي از موانع موجود 
پيش روي عدم ارتقاي معيش��ت و حل مشكالت 
در اين حوزه است كه از جمله آنها مي توان به عدم 
اج��راي صحيح ماده ۴۱ قان��ون كار در چند دهه 

گذشته اشاره كرد.
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تصويبطرحرتبهبنديمعلمانكليدخورد
سخنگوي كميسيون آموزش، تحقيقات و 
فناوري مجلس از تصويب ماده يك اليحه 
رتبه بندي معلمان در جلس��ه كميسيون 
آم��وزش و تحقيقات مجلس خب��ر داد. 
احمدحسين فالحي افزود: ۱۰ سال است 
موضوع رتبه بندي معلمان مطرح شده و 
مجلس منتظر بود اي��ن قانون را تصويب 
كند، سال گذش��ته دولت اين اليحه را به 

مجلس ارسال كرد و بودجه پنج هزار و ۲۰۰ ميلياردي 
نيز براي رتبه بن��دي معلمان اختصاص داده ش��د كه 
اجراي آن به بودجه ۱۶ هزار ميلياردي نياز دارد. او گفت: 
كميسيون كليات طرح رتبه بندي معلمان به صورت دو 
شوري تصويب كرده تا مجدد به دولت بر نگردد. چرا كه 
با تعويض دولت معموالً اليحه برگشت داده مي شود. روز 
گذشته ماده اول آن نيز تصويب شد. فالحي اجراي طرح 
رتبه بندي معلمان را موجب ارتقاء سطح كيفي آموزش 

دانس��ت و ادامه داد: معلمان از نظر علمي 
داراي رتبه هاي متفاوت هستند كه حقوق 
و مزاياي آنها مطابق رتبه آنها تعلق خواهد 
گرفت و براي دريافت نظر معلمان در جريان 
بررس��ي و تصويب اليحه رتبه بندي نظر 
فرهنگيان را دريافت مي كنيم. او همچنين 
از بررسي ادامه كمك هاي حقيقي و حقوقي 
به سازمان فني و حرفه اي كشور در جلسه 
روز گذشته كميسيون آموزش خبر داد و گفت: عالوه 
بر اين موض��وع و تصويب ماده يك ط��رح رتبه بندي 
معلمان موضوع تبدي��ل به داخل دانش��جويان علوم 
پزش��كي و فروش صندلي ها در كميسيون بحث شد و 
مقرر شد اعضاي كميته آموزش عالي طرحي براي اين 
موضوع بياورند. عالوه بر اين م��وارد موضوع نيروهاي 
خدماتي آموزش و پرورش كه سال ها مورد غفلت بوده در 

كميسيون مطرح شد تا بررسي شود.

اجرايطرحتابآورياجتماعيدر۱۱۰۰نقطهآسيبپذير
معاون رييس جمهوري در امور زنان وخانواده 
از اجراي طرح ارتقاي ت��اب آوري اجتماعي 
در ۱۱۰۰ نقطه بسيار آسيب پذير در دولت 
 دوازدهم خبر داد. معصومه ابتكار افزود: اهميت 
توان افزايي اقتصادي زنان كارآفرين در گرو 
اتص��ال نخبه ها به همديگر اس��ت. او تاكيد 
كرد: توان افزاي��ي زنان در دول��ت دوازدهم 
از موضوع عدالت جنس��يتي آغ��از و با ۱۷۶ 

ش��اخص در ۳۱ استان انجام شد. معاون رييس جمهوري 
افزود: برنامه ريزي هاي مختلف در جهت الگوسازي براي 
زنان سرپرست خانوار و زناني كه در حاشيه شهرها زندگي 
مي كنند طراحي و اجرا كرديم كه نتيجه خوبي گرفتيم.ابتكار 
اقدام ديگر صورت گرفته توسط معاونت را طرح ارتقاي تاب 

آوري اجتماعي اعالم كرد و گفت: اين طرح 
در ۱۱۰۰ نقطه بس��يار آسيب پذير اجرا شد 
كه با اجراي آن، جامعه هدف احساس تغيير 
بسيار كرد و براي عبور بهينه از آسيب ها و عدم 
بازگشت، تالش شد كس��ب و كار و فعاليت 
اقتصادي اولويت قرار گيرد؛ اينجاس��ت كه 
صندوق هاي خرد و تشكل ها وارد مي شوند 
و كار را به عهده مي گيرند. او افزود: فعاليت ها 
عمدتا بر پايه ارتقاي توانمندي ها و پايدار ش��دن كسب و 
كارها است تا به زنان روستايي و عشايري كه پايه اطالعات 
ضعيفي دارند، در همه عرصه ها بهره  اطالعاتي بدهيم كه 
بهترين وسيله براي رسيدن به اين هدف استفاده از اينترنت 

و فرصت هاي آن است.
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