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يادداشت- 1

پايان كار وزير شعار دولت
از قبل هم پيش بيني مي ش��د 
كه رويكرد حجت عبدالملكي 
در اداره وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي، مشكالت عديده اي 
را براي كش��ور ايجاد كند، چرا 
كه عبدالملكي بيشتر از اينكه 
پيگير كارهاي عملي، تخصصي 
و مبتني بر برنامه باشد به دنبال 
شعارهاي بيهوده و پوچ بود. شخصا عبدالملكي را در همان 
ماه هاي نخست فعاليت هاي كابينه سيزدهم به عنوان وزير 
ش��عار معرفي كردم، چرا كه به جاي كار و فعاليت علمي، 
بيشتر خيالبافي مي كرد. بنابراين طبيعي بود كه اين چهره 
با اين شعارها به س��رعت دچار مشكل شود. چهره اي كه 
اگرچه سر و صداي زيادي داشت و مدام با خبرنگاران گوش 
به فرمان و بي اطالع صدا و سيما مصاحبه مي كرد، اما زودتر 
از بقيه وزرا و معاونان از قطار كابينه پياده شد. علت اين امر 
هم اين است كه عبدالملكي خيالباف و متوهم بود و درباره 
مسائلي سخن مي گفت و شعار مي داد كه كمتر مديري 
جرات طرح آنها را داش��ت. اين روند معيوب، مش��كالت 
فراواني را براي كش��ور ايجاد كرد و نارضايتي هاي فراواني 
را شكل داد. مشكالتي كه اين روزها براي بازنشستگان و 
كارگران در حوزه مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيتي ايجاد 
شده، برآمده از عملكرد ضعيف عبدالملكي است. در اين 
يادداشت تالش مي كنم، نگاهي كلي و اجمالي به كارنامه 

ضعيف 300 روزه عبدالملكي داشته باشم: 
1( در بخش اش��تغال كه در زم��ره مطالبات اصلي مردم، 
حاكميت و ش��خص ابراهيم رييس��ي بود، عبدالملكي 
برنامه هايي كلي و مبهم مطرح كرد كه در عمل هيچ كدام 
از آنها عملياتي نش��دند. حتي وعده هايي را در خصوص 
ايجاد 1ميليون شغل در هر سال ارايه كرد اجرايي نشدند. 
نه تنه��ا در حوزه اجرا مش��كالت فراواني وجود داش��ت، 
بلكه، عبدالملكي حتي از تش��ريح برنامه هاي خود براي 
كارشناسان و تحليلگران نيز عاجز بود. اومشخص نكرد با چه 
ظرفيت ها، چه امكاناتي و مبتني بر چه برنامه هايي قرار است 
اشتغال وعده داده شده را محقق كند. بنابراين در تحقق 
ماموريت اصلي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پيرامون 

اشتغال و رونق كسب و كار، كارنامه اي ناموفق ارايه كرد.
2( در بخش تعاون نيز هيچ گام ارزش��مندي از س��وي او 
برداشته نشد، متاس��فانه حتي برنامه اي نيز براي بهبود 
وضعيت حوزه تعاون نيز ارايه نش��د. به عبارت روشن تر، 
عبدالملكي فاقد برنامه در بخش تعاون بود. اين در حالي 
اس��ت كه انتظار بدنه كارشناسي كش��ور اين بود كه اين 
وزارتخانه با توجه به مشكالتي كه براي بخش خصوصي در 
روند واگذاري ها و... ايجاد شده است بتواند از استعداد بخش 
تعاون براي بهبود آمار هاي اشتغال كشور استفاده كند كه 
اين توقع نيز در دوره مديريت عبدالملكي عملي نشد.اين 
توقع وجود داش��ت كه روند واگذاري شركت هاي بخش 
خصوصي ذيل اصل44 به گونه اي برنامه ريزي شود كه از 
طريق بخش تعاون بتوان اين شركت ها را در خدمت كاهش 

آمارهاي بيكاري و رونق توليد به كار گرفت.
3( در بخش رفاه ني��ز انتظارات زيادي ب��ا توجه به دايره 
اختيارات و مس��ووليت ها و همچني��ن بودجه باالي اين 
وزارتخانه وجود داش��ت كه محقق نشدند. عبدالملكي با 
شعارهاي دهان پركني كه در خصوص فقرزدايي و ريشه كن 
كردن فقر همراه با رييس جمهوري مطرح كرد، انتظارات را 
باال برد، اما نه تنها نتوانست شعارها و وعده هايش را محقق 
كند، بلكه حتي از پيگيري روال عادي برنامه هاي وزارتخانه 
نيز عاجز بود. طي 300 روز فعاليت هاي اين فرد از يك طرف 
قدرت خريد مردم، حقوق بگي��ران، كارمندان، كارگران 
و بازنشس��تگان، كاهش يافت و از س��وي ديگر گراني ها 
افزايش پيدا كرد. او حتي در ارايه يك آمار صحيح به لحاظ 
تقسيم بندي شرايط اقتصادي جمعيت كشور نيز موفق 
عمل نكرد تا مبتني بر آن بتوان از اقش��ار محروم حمايت 
درستي كرد. عبدالملكي چالش هايي را نيز در تقسيم بندي 
دهك ها و تخصيص يارانه ها براي كشور ايجاد كرد كه ناشي 

از مديريت ضعيف او بود.
4( در بحث روابط كار و وضعيت بازار كار نيز، اگرچه ادعايي 
نداش��ت، اما عملكرد خاصي هم ثبت نكرد. اما ش��اهكار 
عبدالملكي را بايد در بخش تعيين دس��تمزد كارگران و 
بازنشستگان تحليل كرد. كاري انجام داد كه در سال هاي 
پس از انقالب بي سابقه بود. او شوراي عالي كار را به عنوان 
يك نهاد قانون گذاري، حاكميتي و س��ه جانبه گرايي كه 
سمبل مش��اركت ش��ركاي اجتماعي با دولت بود را زير 
س��وال برده و ضعيف كرد. عبدالملكي دستمزدي را كه 
خودش به عنوان نماينده ارش��د دولت ب��ه آن راي داده 
بود را خدشه دار كرده و نتوانس��ت از آن دفاع كند. او اين 
مصوبه را با مداخله ساير اعضاي دولت تغيير داد و اعتماد 
كارگران، حقوق بگيران و بازنشس��تگان را تخريب كرد. 
مسبب اصلي بي اعتمادي كه اين روزها از سوي كارگران و 
بازنشستگان نسبت به دولت و نظام ايجاد شده، عبدالملكي 
اس��ت. او امانت دار خوبي براي پيگيري حقوق كارگران و 
بازنشستگان نبود و در شرايطي كه بايد  از مصوبه شوراي 
عالي كار با قاطعيت دفاع و تضامي��ن الزم را براي اجرا در 
كشور فراهم مي كرد از پشت به كارگران و بازنشستگان 
خنجر زد. يعني مصوبه اي كه خودش زير آن را امضا كرده 
بود، تغيير داد. حتي تا شب قبل از استعفا نيز اظهارات او 

پيرامون تغيير مصوبه شوراي عالي كار بود. 
5( معتقدم اقدام عبدالملكي در تغيير قانون، ساختارشكنانه 
بود. اين اقدام، تغيير مصوبه قانوني كش��ور بود كه هرگز 
مسبوق به سابقه نبود.در واقع او پايه گذار يك سنت شكني 
ادامه در صفحه 8 مخرب در كشور بود.   

حميد حاج اسماعيلي

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

 وزيري براي 
تسويه حساب هاي سياسي

 پايان 
شعارهاي 300 روزه

 بالتكليفي 
در بازار بورس

كسب و كار رسانه هاي 
اجتماعي و »اقتصاد توجه«

وزارت تع��اون، كار و رف��اه 
اجتماعي يكي از حساس ترين 
حوزه هاي اجرايي كشور است 
كه عملكرد مثبت يا منفي آن 
به ط��ور مس��تقيم در نزول و 
صعود شاخص هاي اقتصادي 
و بهبود يافتن يا وخيم شدن 
وضعي��ت معيش��ت اقش��ار 
مختلف تاثيرگذار است. پس از 300 روز، نهايتا حجت 
عبدالملكي از ادامه فعاليت در اين وزارتخانه استعفا داد 
و بالفاصله استعفايش با موافقت رييس جمهوري مواجه 
شد. اما ارزيابي عملكرد يك وزير طي 300 روز كه نهايتا 
منجر به استعفا نيز شده است؛ ابعاد مختلفي دارد. يك 
بعد بس��يار مهم عملكرد در روند تعيين دس��تمزدها، 
افزاي��ش حقوق بازنشس��تگان و س��وءمديريت هايي 
كه در اين بخش صورت گرفت، نمايان ش��ده اس��ت. 
تصميماتي كه نشانه هاي سوءمديريت در تار و پود آن 
پيداست و باعث بروز اعتراضات فراواني ميان كارگران، 
بازنشستگان و حقوق بگيران شده است. اما بايد توجه 
داشت كه مشكالت اين وزارتخانه به همين يك مورد 
ختم نمي شود و دامنه وس��يعي از گزاره ها را مي توان 
رديابي كرد كه به دليل شيوه مديريت عبدالملكي در 
وزارت كار ظه��ور و بروز پيدا كرده اند. مش��كالتي كه 
باعث شد بسياري از نمايندگان در قالب طرح سئوال 
خواستار احضار و استيضاح اين وزير شوند. در جريان 
تعيين دستمزدها، عبدالملكي به عنوان يك ركن مهم 
در مذاكرات شركت و تصميمات ش��وراي عالي كار را 
تاييد كرد، اما مدتي بعد از اجراي مصوبه اي كه خود امضا 
كرده بود شانه خالي كرد. با عبور از موضوع دستمزدها 
و افزايش حقوق ه��ا، يكي ديگر از حوزه هايي كه باعث 
بروز انتقادات فراواني پيرامون عملكرد عبدالملكي شد، 
ن��وع عزل و نصب هايي بود كه در زم��ان مديريت او در 
وزارت تع��اون، كار و رفاه اجتماعي صورت گرفت. اين 
در حالي اس��ت كه كاركنان و مديران فعال در وزارت 
كار، اغلب افراد متخصص و حرفه اي هستند و ارتباط 
چنداني با گروه هاي سياس��ي و جناحي ندارند. خالي 
ك��ردن وزارتخانه از يك چنين ظرفيت هاي كارآمدي 
در بلندم��دت كش��ور را ب��ا حفره هاي ج��دي مواجه 
مي كرد. براي تربيت يك مدير و يك كارشناس، زمان و 
هزينه هاي فراواني صرف مي شود. اما عبدالملكي بدون 
توجه به اين ضرورت ه��ا، واژه هايي را به كار مي برد كه 
نگراني هاي فراواني ايجاد مي كرد. او با آرامش مي گفت، 
چند صد نفر از مديران و كاركنان غيرهمسوي وزارتخانه 
را پاكسازي كرده اس��ت و چند صد نفر ديگر نيز باقي 
مانده اند كه در ادامه بركنار خواهند ش��د! در واقع نوع 
تغييرات در اين وزارتخانه در اين برهه زماني بيش��تر 
معط��وف رويكردهاي سياس��ي و جناحي بود و كمتر 
گزاره هاي تخصصي و حرفه اي در آن نقش داشته است. 
ادامه در صفحه 3 انگار كه... 

حج��ت عبدالملكي تنها چند 
س��اعت پس از درياف��ت راي 
اعتم��اد از نمايندگان مجلس 
به سمت ساختمان وزارت كار 
حركت كرد تا اع��الم كند كه 
براي پيگيري اهداف خود، حتي 
از يك شب نيز نمي گذرد. حاال 
با گذش��ت ح��دود 300 روز از 
آغاز به كار دولت، جوان ترين وزير كابينه استعفاي خود را 
تقديم رييس جمهور كرد تا به قول خود، گامي جديد در 
مسير افزايش هماهنگي ميان تصميم گيران دولت بردارد.

اقتصاد ايران كه در س��ال هاي گذشته با مشكالت جدي 
مواجه ب��وده، در كنار چالش هاي��ي كه در تصميم گيري 
اقتصادي با آن مواجه بوده، در حوزه اجراي سياست هاي 
كالن نيز با مشكالتي جدي دست به گريبان باقي مانده 
اس��ت. يكي از اصلي ترين مش��كالتي ك��ه در اين زمينه 
چالش آفرين ش��ده، اعالم برخي سياست هاي اقتصادي 
بزرگ اس��ت كه نه تنها ارتباطي با واقعيت هاي اقتصادي 
ايران ندارد كه حتي با مطرح كردن برخي شعارها، كار را 

براي پيگيري اهداف جدي نيز دشوار مي كند.
يكي از اصلي ترين دوره هايي كه اقتصاد ايران را با شعارهاي 
اينچنيني درگير كرد به دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد. 
دولت احمدي نژاد در ابتداي كار خود از تزريق يارانه هاي 
نقدي قاب��ل توجه به حس��اب مردم، س��اخت و تحويل 
واحدهاي مسكوني رايگان، كاهش وابستگي به بازارهاي 
جهاني و افزايش خودكفايي و بسياري از ديگر شعارهاي 
عامه پسند رونمايي كرد كه براي بسياري از همان اول نيز 
واضح بود كه اين طرح ها حتي امكان رسيدن به بخشي از 

اهداف در نظر گرفته شده را نيز ندارند.
به اين ترتيب در كن��ار آغاز چالش ه��اي طوالني مدتي 
مانند مس��كن مهر، اقتصاد ايران نه تنها نتوانست از يكي 
از پردرآمدترين دوره هاي خود اس��تفاده كند كه حتي با 
گذشت تمام اين سال ها، هنوز با چالش هايي روبه رواست 

كه ريشه در همان دوران دارد.
در دولت جديد نيز برخي شعارها و اهداف اعالم شد كه با 
واقعيت اقتصاد ايران فاصله داشتند و جوان ترين وزير كابينه 
سهمي قابل توجه در مطرح كردن آنها داشت. عبدالملكي 
در س��ال هاي قبل اعالم كرده ب��ود كه تنها با تزريق چند 
ميليارد دالر ارز به بازار، امكان كاهش جدي قيمت آن وجود 
دارد، اعالم كرده بود كه در ايران امكان توليد المبورگيني 
وجود دارد، از اين گفته بود كه با يك ميليون تومان امكان 
ايجاد شغل وجود دارد و به اين ترتيب مي توان ساالنه چند 
صد هزار فرصت ش��غلي تازه را به وجود آورد و تحت تاثير 
اين صحبت ها، آغاز دوره وزارت، براي وزير جوان كار، خود 
به چالشي جدي تبديل شد زيرا اين بار به دور از شعارها او 
بايد در فضاي واقعي تصميم گيري مي كرد و نتايج كار خود 
را با آمار و ارقام ثابت مي كرد. با گذشت حدود 10 ماه، نه تنها 
اجراي بسياري از اين برنامه هاي بزرگ ممكن نشد كه حتي 
ادامه در صفحه 3 وزير كار با... 

هفته گذشته هفته جذابي براي 
اهالي بازار سرمايه نبود به اين 
دليل كه كاهش چشمگيري 
در حج��م معام��الت و ارزش 
معامالت بازار را داشتيم كه به 
نسبت نرمال هفته هاي گذشته 
و ماه گذشته متأسفانه عدد قابل 
قبولي را روي تابلوي معامالت 
مش��اهده نكرديم و بازار با يك روند اصالحي فرسايشي 
كماكان روبرو بود و به نوعي در يكي دو روز آخر بازار شاهد 
دستكاري بازار در شاخص كل بوديم به نسبت شايد عدد 
ش��اخص كل هم وزن يك عدد جذاب تر براي نگاه كردن 
وضعيت كليت بازار براي اهالي بازار سرمايه هست. بازار در 
نهايت با يك هفته پر عرضه و پر ابهام كار به اتمام رساند و 
بايد نگاه كنيم ببينيم در هفته پيش  رو چه ابهاماتي براي 

بازار هست و چه مولفه هايي مي تواند به بازار كمك بكند.
اولين نكته اي كه براي پيش بيني ب��ازار در هفته پيش 
رو بايد ليس��ت و نگاه كرد ابهامات پيش��روي بازار است. 
ما متاسفانه عالوه بر ابهامات گذشته بازار قطعنامه عليه 
كشورمان در شوراي حكام را متاسفانه در پيش رو داريم 
كه مي تواند تاثير منفي كوتاه مدتي براي بازار داشته باشد. از 
طرفي كماكان بازار درگير فروش اوراق هست كه به نوعي 
مي تواند پول نقد بازار  را  به سمت خودش بكشاند از طرف 
ديگه كاهش ارزش معامالت و كاهش حجم معامالت و 
ابهامات ديگري مثل كنسل شدن عرضه خودرو در بورس 
كاال همگي باعث مي شوند كه متاسفانه اخبار خوبي براي 
بازار سرمايه نباشد. از طرفي روز شنبه منتظر نرخ بهره بين 
بانكي هستيم كه اعالم كنند ببينند آيا در هفته گذشته 
كاهش پيدا كرد آيا روند صع��ودي را به خودش خواهد 
گرفت يا نه يا كماكان دولت به رغم اينكه گفته شد به بازار 
كمك خواهد كرد در عمل جور ديگري برخورد خواهد 
كرد. به نسبت بايد نگاه كرد و ديد شرايط بازار در روز ابتداي 
هفته چگونه خواهد بود اما از نظر شاخص كل و شاخص 
كل هم وزن محدوده يك ميليون و 480 هزار واحد براي 
ش��اخص كل و محدوده 41۶ هزار واحد براي ش��اخص 
كل هم وزن جايي است كه اهالي بازار سرمايه پول هاي 
پارك ش��ده منتظر ديدن در واقع رفتار بازار هستند به 
نسبت شرايط كنوني بازار و با توجه به اعداد و ارقامي كه 
در سريال صف هاي خريد و فروش بازار نگاه مي كنيم بازار 
بيش��تر اصالح زماني را در پيش گرفت تا اصالح قيمتي 
مگر بخواهد بازار محدوده هاي عرضه شده در ناحيه در 
واقع شاخص كل و شاخص كل هم وزن را از دست بدهد. 
نكته  مثبتي كه در بازار مي بينيم بسياري از نماد ها كماكان 
در روند صعودي خودشان قرار دارند يا اگر روند صعودي 
خودشان را هم بشكنند، وارد فاز اصالح يا اصالح زماني يا 
روند خنثي شدند كه اين مي تواند با ايجاد يك محرك در 
بازار، بازار را به سمت اهداف باالتر هدايت كند و در نهايت 
براي هفته پيش  رو بازار متعادل را پيش بيني مي كنم و 
ادامه در صفحه 3  اميدوار هستم با... 

اين كه رس��انه هاي اجتماعي 
در برخي مواقع براي ما به يك 
معضل تبديل مي شوند به دليل 
اين است كه نمي دانيم بايد در 
مواجه با آنها چه برخوردي داشته 
باشيم. مثال مس��ووالن سعي 
مي كنند با فيلتر كردن مانع از 
دسترس��ي آزاد به اين رسانه ها 
شوند، خانواده ها بدون هيچ توضيحي بچه ها را از گشت و 
گذار در اين فضا منع مي كنند، اما حقيقت ماجرا چيز ديگري 
است كه باعث مي شود با تمام اين سختگيري ها كه نه تنها 
در جامعه ايران كه در بس��ياري از جوامع به خصوص براي 
كودكان و نوجوانان لحاظ مي ش��ود باز هم اين رسانه هاي 
مجازي با اين حجم از محبوبيت مواجه باشند. در واقع مساله 
بيشتر از آنكه اجتماعي و فرهنگي و... باشد اقتصادي است. 
مدل كسب وكار رسانه هاي اجتماعي مبتني بر »اقتصاد 
توجه« اس��ت و در نظر گرفتن توجه انسان ها به مثابه يك 
كاالي كمياب. اقتصاد به  عبارت خيلي ساده يعني تخصيص 
منابع و كاالهاي محدود به نيازهاي تقريباً نامحدود. اقتصاد 
توجه يعني تخصيص توجه انسان ها به پديده هاي زياد، در 
شرايطي كه آنها در مدت شبانه روز زمان محدودي براي ابراز 
توجه به اين پديده ها دارند. هر انساني در چرخه 24 ساعته 
روز و شب، س��اعاتي براي كاركردن، آموزش، استراحت، 
ارتباطات ناگزير اجتماعي، خواب و نظاير اينها صرف مي كند. 
حضور و تعامل با رسانه هاي اجتماعي هم مي تواند بخشي از 
اين وقت را به خود اختصاص دهد. مدل تجاري پلتفرم هاي 
شبكه هاي اجتماعي به اين صورت است كه هر چقدر افراد 
بيشتر در آنها حضور داشته باشند، مي توانند بيشتر به آنها 
آگهي نشان بدهند و بنابراين درآمد شركت هاي رسانه هاي 
اجتماعي افزايش پيدا مي كند. بنابراين آنها بايد تا حد امكان، 
بيش��ترين توجه كاربران را به خود معطوف سازند. هرچه 
بتوانند توجه كاربران را بيشتر به خود جلب كنند، درآمد 
باالتري خواهند داش��ت. به اين الگوي اقتصادي »اقتصاد 
توجه« مي گويند. اما سوال اينجاست كه صاحبان شبكه هاي 
اجتماعي چگونه از كاربران بي مواجب كسب ثروت مي كنند؟ 
به طور معمول پيش مي آيد كه كاربران شكايت دارند از اينكه 
مدت زمان زيادي در يك رس��انه اجتماعي مثل توييتر يا 
اينستاگرام يا يوتيوب حضور داشته اند اما اصاًل حواس شان 
به ساعت نبوده و متوجه نشده اند كه چه زمان زيادي را صرف 
باال و پايين كردن صفحات و تعامل با ساير كاربران كرده اند. 
اين كار آنها مثل چرخيدن در فروشگاه هاي زنجيره اي 
بزرگ اس��ت كه س��اعت ها البه الي قفسه ها و جنس ها 
مي گردند و متوجه گذر زمان نمي شوند. اما رسانه هاي 
اجتماعي از اينكه كاربران ساعت هاي بيشتري را در محيط 
آنها بگذرانند ناراحت نيستند و بسيار هم خرسند مي شوند. 
شايد حتي خود رسانه هاي اجتماعي، براساس شكايت 
كاربران و تالش براي ساختن نوعي وجهه مشتري پسند 
و خيرخواه، راه حل هايي مثل هشدار دادن به كاربراني كه 
ادامه در صفحه 8 زيادي در...  

مصطفي  اقليماحسين مريدساداتجواد هاشميهادي حق شناس

 بهادري جهرمي
سخنگوي دولت تكذيب كرد

قيمت  فعلي بيت كوين پايين ترين 
سطح از آذر 1399 محسوب 

مي شود

 در ميانه اصالح يارانه ها 
 و بلواي حقوق، وزير  پر حاشيه  كار 

از دولت  خداحافظي  كرد 

 رييسي 
نامه اي از بايدن 
دريافت نكرده
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سقوط تاريخي 
 بيت كوين 

به مرز ۲0 هزار دالر

 حجت 
تمام

فرشاد مومني: آيا نهادهاي نظارتي 
مي خواهند با هزينه هاي سنگين تري 
به سياست هاي اصالحي برگرديم؟

تعادل|»ورشكستگي سيس��تمي« يا »پيشروي 
در باتالق« عبارات توصيفي فرش��اد مومني، استاد 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي براي وضعيت نظام 
حمايت اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي است. 
دكتر مومني البته اين نظام را جزيره اي جدا از حيات 
اجتماعي نمي داند و بر اين باور است كه عوامل بيروني 
اين نظام بيش از عوامل دروني آن، در ش��كل دهي به 
وضعيت ناكاراي آن دخيل هستند. اين استاد اقتصاد 
مس��اله بحران در صندوق هاي بازنشستگي، دو برابر 
شدن جمعيت فقير كشور در س��ه سال پاياني دهه 
1390، فق��ر 59 درصد از ش��اغالن )ك��ه 30 درصد 
آنان بازنشسته و مستمري بگير هستند( و همچنين 
مسووليت پذيري ضعيف دولت در هزينه هاي سالمت 
را در »سياست هاي تورم زا و اشتغال زدا« ريشه يابي و 
تاكيد مي كند كه »اگر نظام تصميم گيري هاي اساسي 
در ايران به علم تن بدهند، براي برون رفت از اين شرايط 
راه نجات وجود دارد.« به گفته او، »سياست هاي تورم زا 
و اشتغال زدا هم كمر دولت را شكسته و آن را در آستانه 
ورشكستگي مالي قرار داده و هم وضعيت مردم را در 
شرايطي قرار داده كه همه مي بينيم. وقتي جرقه هاي 
التهابات اجتماعي ناشي از اين ابزار بي منطق در جريان 
قيمت آرد و نان آشكار شد، دولت با دستپاچگي شروع 
كرد به بروز رفتارهاي ناهنجار مالي عجيب و غريب كه 
ضد هدف اوليه خودشان بود يعني دولتي كه به 5 روش 
در سند بودجه 1401 شوك درماني را دنبال مي كرد 
تا كسري مالي خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات 
مالي س��نگين و غيرمترقبه اي را در دستور كار قرار 
دهد. آيا حكومتگران ما و به خصوص نهادهاي نظارتي 
مي خواهند ما در باتالق پيشروي كنيم و با هزينه هاي 
سنگين تري به سياست هاي اصالحي برگرديم؟ آيا اين 
عالئم اوليه كه حكايت غريبي از تناقض ها و آشفتگي ها 
داشت براي عزيزان كفايت مي كند؟« مشروح اظهارات 
دكتر مومني در نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد 
با موضوع »چالش ها و چش��م اندازهاي صندوق هاي 
بازنشستگي در برنامه هفتم توسعه« را به نقل از پايگاه 

خبري »جماران« مي خوانيد.

  ورشكستگي سيستمي
فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه در ابتداي سخنان خود در اين نشست گفت: 
نظام حمايت هاي اجتماعي كل كشور به طور كلي و 
صندوق هاي بازنشستگي كشور به طور خاص به سمت 
يك ورشكستگي سيستمي در حال حركت است و 
همه صاحبنظران اين روند پيشروي در باتالق را قبول 
دارند. اگر ما بخواهيم در اين زمينه به كشور خدمتي 
كنيم بايد يك تحليل كارشناسي از وضعيت موجود 
ارايه كرد. در نظام تصميم گيري هاي اساسي تمايل 

و تواني براي ارايه تحليل هاي با كيفيت وجود ندارد.
وي اف��زود: برخ��ورد جزي��ي و جزيره اي ب��ا بحران 
صندوق هاي بازنشستگي محكوم به شكست است. به 
گمان من از نقطه عطف اجراي برنامه تعديل ساختاري 
ما به طور مرتب و به ص��ورت فزاينده در معرض طي 
كردن مسيري هس��تيم كه در همه عرصه هايي كه 
اين برنامه وعده هاي خوش بي زحمت را به ما مي داد 
با شكست مواجه شد. براي غلبه بر اين مسائل گرچه 
ما م��ورد به مورد كانون هاي بحران را زير س��وال قرار 
مي دهيم، اما تا زماني كه نظ��ام تصميم گيري هاي 
كشور به يك بلوغ انديش��ه اي نرسد و اين سرابي كه 
تعديل س��اختاري به وجود آورده از بين ن��رود، ما از 
بن بست هاي مختلف خارج نمي شويم.  وي با اشاره 
به اهميت مس��اله نظام رفاه اجتماعي كشور گفت: 
عوامل دروني صندوق ها در توضيح دهندگي درباره 
بحران فزاينده صندوق ها بسيار كمتر از عوامل بيروني 
است. يعني سياست هاي نابخردانه ذيل عنوان تعديل 
س��اختاري، آن كانون بحران را تقويت كرده اس��ت. 
سياس��ت هاي تورم زا و اش��تغال زدا هم كمر دولت را 
شكسته و آن را در آستانه ورشكستگي مالي قرار داده 
و هم وضعيت مردم را در ش��رايطي قرار داده كه همه 
مي بينيم. وقتي جرقه هاي التهابات اجتماعي ناشي 
از اين ابزار بي منطق در جريان قيمت آرد و نان آشكار 
شد، دولت با دستپاچگي شروع كرد به بروز رفتارهاي 
ناهنجار مال��ي عجيب و غريب كه ض��د هدف اوليه 
خودشان بود يعني دولتي كه به 5 روش در سند بودجه 
1401 شوك درماني را دنبال مي كرد تا كسري مالي 
خود را سامان دهد مجبور شد تعهدات مالي سنگين و 
غيرمترقبه اي را در دستور كار قرار دهد. آيا حكومتگران 
ما و به خصوص نهاده��اي نظارتي مي خواهند ما در 
باتالق پيشروي كنيم و با هزينه هاي سنگين تري به 
سياست هاي اصالحي برگرديم؟ آيا اين عالئم اوليه كه 
حكايت غريبي از تناقض ها و آشفتگي ها داشت براي 
عزيزان كفايت مي كند؟ اين شايد حياتي ترين پرسشي 
است كه همه رسانه هاي كشور كه مي خواهند به بقاي 
كشور كمك كنند، بايد در برابر آن احساس مسووليت 
ادامه در صفحه 3 كنند. 

 پيشروي 
در باتالق



حجت عبدالملكي، وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
دولت رييسي چند هفته مانده تا يك سالگي دولت رسما 
از سمت خود كنار رفت تا اولين تغيير در كابينه دولت 
سيزدهم ثبت شود. هرچند در هفته هاي گذشته نيز 
بارها خبرهايي از احتمال تغيير در ساختار وزارت كار 
وجود داشت اما هر بار اين خبر رد شده بود تا سرانجام 
عبدالمكي شخصا از اين سمت استعفا داد. استعفايي 
كه او اعالم كرده با هدف افزايش هماهنگي ها در تيم 
اقتصادي دولت انجام شده اما با توجه به انتقادهايي از 
عملكرد او در ماه هاي گذش��ته وجود داشت، احتماال 

پشت پرده هاي ديگري نيز داشته است.
در بخش��ي از مت��ن اس��تعفانامه وزي��ر كار خطاب به 
رييس جمهور آمده: ضمن تشكر از حسن نظر جنابعالي 
به اينجانب جهت تصدي مسووليت وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي و قدرداني از اعتماد مجلس محترم شوراي 
اسالمي، به  منظور افزايش هماهنگي در دولت، استعفاي 
خود را از اين س��مت اعالم مي نمايم. اينجانب در طول 
حدود ۳۰۰ روز فعاليت در اين وزارتخانه، همه تالش خود 
را براي خدمت صادقانه به مردم عزيز كشور به كار بستم و 
از همراهي صميمانه همكاران اين وزارتخانه در اين مدت 
تشكر مي كنم.خود را سرباز كوچك نظام اسالمي و دولت 
مردمي مي دانم و تا پاي جان در مسير تحقق آرمان هاي 
رفيع آن و تحقق اهداف گام دوم انقالب اسالمي مجاهدانه 
تالش خواهم ك��رد و از هيچگونه خدمتي در اين عرصه 

فروگذار نخواهم كرد.
حجت عبدالملكي متولد ۱۳۶۰ ش��هر ري و جوان ترين 
وزير كابينه سيد ابراهيم رييسي بود. وي عضو هيات علمي 
دانشگاه امام صادق و معاون سابق اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد امام خميني است. عبدالملكي، مشاور وزير 
امور اقتصادي و دارايي ب��وده و عضويت در هيات مديره 
صندوق بيمه اجتماعي روس��تاييان و عشاير به فاصله 
سال هاي ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، دبير شوراي اقتصاد سازمان 
صدا و سيما، دبير انديشكده آمايش بنيادين- مركز الگوي 
اسالمي ايراني پيشرفت، معاون رييس دانشكده معارف 
اسالمي و اقتصاد دانش��گاه امام صادق )ع(، عضويت در 
ش��وراي فقهي صنعت بيمه مركزي و داوري در مسابقه 
ميدان را در كارنامه خود دارد. وي در طول دوران فعاليت، 
دستگاه انتصابات را بر محور شايسته گزيني اعالم كرد و 
مقابله با فساد و ناكارآمدي در وزارتخانه و زيرمجموعه هاي 
آن را در اولويت قرار داد. عبدالملكي پس از تصدي وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وزارتخانه را به دليل آنچه 
خدمت رس��اني به ۷۰ درصد مردم خوان��ده بود، وزارت 
مردم نام نهاد. بيستم مرداد سال گذشته رييس جمهوري 
درحالي حجت اهلل عبدالملكي را به عنوان وزير پيشنهادي 
تع��اون، كار و رفاه اجتماعي به مجلس معرفي كرد كه تا 
روز آخر هم اسامي مختلفي به عنوان گزينه تصدي اين 
سمت مطرح بودند. سوم ش��هريور ۱۴۰۰ عبدالملكي 
ب��ا ۱۹۱ رأي موافق، ۵ رأي ممتن��ع و ۷۷ رأي مخالف با 
كسب اعتماد نمايندگان مجلس سكان وزارت تعاون كار 
و رفاه اجتماعي را در دست گرفت اما امروز پس از گذشت 

حدود ۳۰۰ روز استعفاي خود را تقديم رييس جمهوري 
كرد. عبدالملكي در ماه هاي گذشته به دليل اظهارنظرهاي 
عجيب خود چه پيش از آغاز به كار دولت و چه پس از آن 
مشهور شده بود. او پيش از انتخابات و در انتقاد از عملكرد 
اقتصادي دولت روحاني گفته بود كه اگر تنها دولت ميزان 
عرضه ارز در بازار را به چند ميليارد دالر برس��اند، قيمت 
دالر به شكلي جدي كاهشي خواهد شد. او قبل از وزارت 
وعده داده بود كه مي توان با يك ميليون تومان سرمايه، 
كار ايجاد ك��رد و اگر ديگران نتوانس��ته اند اين عملكرد 
را ب��ه نام خود ثبت كنند، به اين دلي��ل بوده كه آموزش 
نديده اند. عبدالملكي كه پيش از وزارت با حضور در يك 
برنامه تلويزيوني به شهرت رسيده بود، در حدود ۱۰ ماه 
گذشته نيز يكي از پر سر و صداترين وزراي دولت بود كه 

عملكردش حتي صداي موافقان دولت را نيز در آورد.
يكي از مهم ترين اقدامات انجام ش��ده در دوران تصدي 
او، اصالح نظام پرداخت ياران��ه بود. دولت اعالم كرد كه 
با برنامه ريزي هاي انجام شده از سوي وزارت كار، حدود 
۹۰ درصد جامعه همچنان در فهرس��ت دريافت يارانه 
۴۰۰ و ۳۰۰ هزار توماني باقي خواهند ماند و تنها دهك 
پردرامد حذف شده اند. در روزهاي بعد مشخص شد كه 
بسياري از حذف شدگان معتقدند كه نبايد از فهرست خط 
مي خورده اند و پس از آن با دستور رييس جمهور بنا شد 

تعدادي از معترضان بار ديگر يارانه بگيرند.
در كنار آن بحث افزايش حقوق بازنشستگان نيز علي رغم 
بحث هاي طوالني مدت هنوز به جايي نرسيده و بايد ديد 

در حقوقي كه پايان اين ماه واريز مي شود، سرانجام وزارت 
كار چه برنامه اي را براي آنها اجرايي كرده است. تمام اين 
مس��ائل باعث ش��د، حتي مدافعان دولت نيز به انتقاد از 
عملكرد اين وزير جوان بپردازند و همين موضوع سرانجام 
به استعفاي او منجر شد، استعفايي كه به نظر با هماهنگي 
دولت انجام شده و رييس جمهور بالفاصله پس از آن حكم 

سرپرست جديد اين وزارت خانه را نهايي كرد. 
در حك��م رييس جمه��ور آم��ده: جن��اب آق��اي دكتر 

محمدهادي زاهدي وفا
براس��اس اصل )۱۳۵( قانون اساسي و با توجه به مراتب 
شايستگي و س��وابق اجرايي جناب عالي، به موجب اين 
حكم ب��ه عنوان »سرپرس��ت وزارت تع��اون، كار و رفاه 

اجتماعي« منصوب مي شويد.
اميد اس��ت ب��ا اتكال ب��ه خداون��د متع��ال و اهتمام به 
»عدالت محوري«، »روحيه انقالب��ي«، »مردم داري«، 
»پاكدستي و فسادس��تيزي«، »قانون مداري«، »مفاد 
عهدنامه مديران دولت مردمي« و تعامل با هيات محترم 
وزيران در تحقق اهداف دولت و حل مش��كالت كش��ور 
مجدانه بكوشيد. توفيقات روزافزون آن جناب را در انجام 
شايسته وظايف محوله، خدمت رساني به مردم، تحقق 
آرمان هاي نظام اسالمي و به ويژه بيانيه گام دوم انقالب 
اسالمي از درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم. به اين 
ترتيب پيش از رس��يدن به نخستين سالگرد آغاز به كار 
دولت سيزدهم، نخس��تين وزير اقتصادي از كابينه جدا 
شد تا يكي از مهم ترين وزارتخانه ها فعال با سرپرست اداره 

شود. احتماال رييس جمهور ظرف روزها و هفته هاي آينده 
گزينه پيشنهادي خود براي وزارت كار را به مجلس معرفي 
خواهد كرد تا نمايندگان بار ديگر صالحيت او را بررسي 
كنند. روز گذشته در جلسه مجلس ديگر وزير اقتصادي 
دولت نيز نخستين كارت زرد اين كابينه را دريافت كرد. در 
جلسه علني مجلس شوراي اسالمي نمايندگان از پاسخ 
سيد رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت درباره 
علت ضعف عملكرد اين وزارتخانه در كنترل قيمت كاالها 
و عدم توانايي در پشتيباني از صاحبان صنايع و بهره برداران 
معدن به س��وال محمد وحيدي نماين��ده بجنورد قانع 
نشدند. پس از پاسخ وزير صمت، وحيدي به عنوان نماينده 
طراحان سوال اعالم كرد كه با توجه به گذشت قريب به 
پنج ماه از طرح موضوع مربوطه در كميس��يون و به وزير 
در خصوص رفع اين مشكالت، همچنان مشكالت باقي 
مانده است و به همين دليل نيز از پاسخ هاي وزير قانع نشده 
است؛ بر اين اساس قضاوت درباره پاسخ هاي وزير صمت 
را بر عهده نمايندگان گذاشت. از مجموع ۲۴۶ نماينده 
حاضر در جلسه امروز مجلس، ۹۱ نفر از پاسخ هاي فاطمي 
امين قانع شدند و ۱۴۱ نفر از اين پاسخ ها قانع نشدند؛ به 
اين ترتيب دولت سيزدهم نخستين كارت زرد را از مجلس 

يازدهم دريافت كرد.
با نزديك شدن به سالگرد نخست آغاز به كار، به نظر 
مي رسد كه ماه عسل دولت و وزراي اقتصادي به پايان 
رسيده و با بررسي عملكردها، احتماال وزراي بيشتري 

بايد در آينده نزديك زير سايه قضاوت قرار بگيرند.
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زيربناهاي گسترش روابط
ايران و تركمنستان

حس��ين اميرعبداللهيان وزير ام��ور خارجه جمهوري 
اسالمي ايران و رشيد مردوف وزير خارجه تركمنستان 
روز سه شنبه در آستانه سفر رييس جمهور تركمنستان به 
جمهوري اسالمي ايران مالقات و در خصوص موضوعات 
مورد عالقه گفت وگ��و و تبادل نظر كردن��د. وزير امور 
خارجه كشورمان ضمن تبريك مجدد برگزاري موفق 
انتخابات اخير رياست جمهوري تركمنستان، بر اهميت 
باالي سفر امروز رييس جمهور تركمنستان به تهران در 
سي امين سالگرد برقراري روابط ميان دو كشور تأكيد كرد. 
اميرعبداللهيان با بيان اينكه زيربناهاي گسترش روابط 
دو كش��ور به خوبي و با بنيان قوي گذاشته شده است، 
گفت مجموعه توافقنامه ها و تقاهم نامه هاي جامعي در 
اختيار داريم كه مي بايس��ت در جهت اجراي كامل آن 
حركت ك��رد. وزير امور خارجه كش��ورمان ضمن مرور 
پروژه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي ميان دو كشور، 
يادآور شد كه دو كش��ور براي سال جاري سه سرفصل 
مهم همكاري، شامل هفدهمين كميسيون مشترك 
اقتصادي، پانزدهمين كميسيون مشترك كنسولي و 
مرزي و برگزاري كميته مشترك رايزني هاي سياسي بين 
دو وزارت امور خارجه در دستور كار قرار دارد كه نيازمند 
توجه دو طرف اس��ت. مردوف نيز در اين مالقات ضمن 
تشكر از ميزباني و برنامه ريزي خوب جمهوري اسالمي 
ايران، با اشاره به اينكه سفر رييس جمهور تركمنستان به 
تهران حاكي از اهميت فوق العاده اين كشور براي روابط با 
ايران است، گفت دولت تركمنستان براي اين سفر اسناد 
و پروژه هاي مختلفي را آماده كرده و اميدوار است در اين 
سفر آغاز جدي عملياتي آنها كليد بخورد. وزير خارجه 
تركمنستان همچنين بر ضرورت همكاري هاي دو جانبه 
و پنج جانبه براي آماده س��ازي مقدمات نشست سران 
كشورهاي خزر در عشق آباد تأكيد كرد. در اين مالقات دو 
طرف همچنين ضمن تبادل نظر در خصوص برنامه هاي 
مختلف طراحي شده براي سفر رييس جمهور تركمنستان 
به تهران، درياي خزر را درياي دوستي و مودت و آرامش 
دانستند كه نيازمند همكاري همه براي حفظ اين ثبات و 
امنيت و محيط زيست منحصر به فرد آن است.  موضوعات 
منطقه اي از جمله افغانستان و تحوالت در منطقه آسياي 

مركزي از ديگر موضوعات رايزني هاي دو طرف بود.

انسداد پنج هزار حساب بانكي 
در معامالت ارز

سرپرست دادسراي مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به 
جرايم اقتصادي از انسداد بيش از پنج هزار حساب بانكي 
و دستگيري حدود ۵۰ نفر در جريان برخورد با معامالت 
فردايي طال و ارز خبر داد. رضا نجفي سرپرست دادسراي 
مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي در 
نشست مشترك رييس كل دادگستري استان تهران با 
قضات اين مجتمع با تشريح علل بروز اطاله در فرآيند 
رسيدگي هاي قضايي و در پرونده هاي مطروحه گفت: 
زماني كه يك پرونده اقتصادي از صفر شروع مي شود در 
قريب به اتفاق اين موارد نياز به رديابي مالي است كه اين 
امر، بسيار زمان بر خواهد بود. سرپرست دادسراي مجتمع 
تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي خاطرنشان 
كرد: نكته دوم؛ فقدان ضابط ويژه مستقر و در اختيار است 
و همين امر سبب مي شود كه مستندسازي پرونده ها به 
سختي صورت گيرد. وي در ادامه از انسداد بيش از پنج 
هزار حساب بانكي در حوزه برخورد با معامالت فردايي 
ارز و طال و با ورود دستگاه قضايي در چند روز اخير خبر 
داد و گفت: همچنين حدود ۵۰ نف��ر در جريان طرح 
برخورد با معامالت فردايي ارز و طال دستگير شده اند. 
نجفي با اشاره به اقدامات دادستاني در جهت برخورد با 
كانال ها و سامانه هايي كه در حوزه معامالت فردايي ارز و 
طال فعاليت مي كنند، گفت: برخي از ليدرها و ادمين هاي 
اين كانال ها كه اقدام به قيمت سازي مي كنند، شناسايي 
و اقدام��ات الزم در حال انجام مي باش��د. سرپرس��ت 
دادس��راي مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم 
اقتصادي در پايان گفت: در سال جاري قريب به هزار و 

۳۲۸ ميليارد تومان رد مال انجام شده  است.

ايران مصمم به انتقام است
رييس پيشين موساد در گفت وگويي مطرح كرد، با وجود 
اظهارات و اقدامات ضدايراني اخير رژيم صهيونيستي، 
ايران در پي انتقام از اسراييل و ايجاد بازدارندگي است. 
روزنامه يديعوت آحارانوت نوش��ت، عاموس يادلين، 
رييس پيشين موساد روز سه شنبه گفته است كه ايران 
مصممم است در پي حمالت تروريستي اخيري كه در 
خاك آن انجام گرفته و به رژيم صهيونيستي نسبت داده 
شده است، انتقام از اسراييل بگيرد. يادلين همچنين از 
نفتالي بنت، نخست وزير رژيم صهيونيستي براي اعالم 
كردن استراتژي اس��راييلي جديدي عليه ايران انتقاد 
كرده و گف��ت، فاش نكردن همواره سياس��ت بهتري 
است. سايت شبكه فلسطين اليوم هم به نقل از يادلين 
نوشت: ايراني ها قصد دارند با هدف ايجاد بازدارندگي 
مقابل اسراييل و نشان دادن اينكه از خطوط قرمز پا فراتر 
گذاشته است، انتقام بگيرند. اين شبكه به نقل از رييس 
پيشين موساد نوشت: ما اكنون با سه تهديد استراتژيك 
ايران عليه اسراييل درحال مقابله هستيم كه عبارتند از 
توسعه برنامه هسته اي، استقرار نظامي در سوريه و پروژه 
موشك هاي نقطه زن حزب اهلل لبنان. فلسطين اليوم 
گزارش داد، يادلين مي گويد، »در اين سه زمينه، اقداماتي 
كه انجام مي شوند، گاهي مي توانند به واكنشي منجر 
شوند و اين واقعيت كه ايراني ها االن در تالشند به اسراييل 
صدمه بزنند، نبايد كسي را شگفت زده كند و مدعي شوند 
كه حاال ايراني ها هر اس��راييلي را به عنوان يك هدف 
تحت تعقيب قرار مي دهند.« اظهارات يادلين در پي 
ترور شهيد سرهنگ پاسدار حسين صياد خدايي 
به دست عوامل تروريستي و هشدار مقامات ارشد 
نظامي ايران به مسببان اين اقدام مطرح مي شود. 
اوايل خرداد دو عنصر تروريستي موتور سوار با شليك 
به سرهنگ پاسدار حسين صياد خدايي در تهران 

هنگام ورود به منزلش وي را به شهادت رساندند.

يارانه معترضان 
قابل برداشت نيست

افرادي كه نس��بت به ثبت اعتراض براي عدم دريافت 
يارانه يا دهك بندي اقدام و برايش��ان يك مرحله واريز 
شده است، بايد توجه داشته باشند كه امكان برداشت 
براي هيج ي��ك از افراد معترض فعال وجود ندارد و بايد 
تا زمان انجام بررسي صبر كنند. بعد از آنكه يارانه جديد 
در ارديبهشت ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز شد، 
مشخص شد كه حدود شش ميليون نفر از افرادي كه تا 
فرودين ماه امسال يارانه دريافت مي كردند، تحت عنوان 
دهك دهم حذف شده اند. اين موضوع كه با تشخيص 
وزارت رفاه انجام شده بود، اعتراض بسياري را به دليل 
عدم تشخيص صحيح در دهك بندي به همراه داشت و 
از اين جهت رييس جمهور دستور فوري بررسي وضعيت 
كساني كه اعتراض خود را ثبت كرده بودند صادر و تاكيد 
كرد كه به حسابشان واريز انجام شود. افرادي كه نسبت 
به عدم دريافت يارانه و دهك بندي اعتراض داشتند آن 
را در سامانه hemayat.mcls.gov.ir ثبت كردند و 
بعد از دو مرحله اعالم ليست از سوي وزارت رفاه، براي 
تمامي اين افراد، يك مرحله يارانه، واريز شده است ولي 
مسدود بوده و قابل برداشت نيست. اين در حالي است 
كه از دو مرحله ياران��ه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماني كه در 
قالب مرحله ۱۳۵ و ۱۳۶، واريز شده بود، بخش اول در 
۲۱ ارديبهشت و بخش دوم در ۲۱ خرداد قابل برداشت 
شد، در اين بين معترضاني كه به حسابشان واريز صورت 
گرفته بود، اين تصور را داشتند كه مي توانند در خردادماه 
برداش��ت انجام دهند و حتي پيگير آن نيز شده اند، در 
حالي كه بايد توجه داشته باشند، مبلغ واريزي براي آنها 
در ازاي يك مرحله بوده است و فعال مسدود باقي خواهد 
ماند. قرار است بعد از بررسي وضعيت افراد معترض در 
وزارت رفاه، در صورت تشخيص مشموليت براي دريافت 
يارانه، مبلغ مسدود شده آزاد و قابل برداشت شود. اينكه 
چه زماني وزارت رفاه بررسي را شروع خواهد كرد، زمان 
مشخصي اعالم نشده ولي ظاهرا در هفته هاي آتي اقدام 
خواهد شد، هرچند كه با تحوالت اخير اين وزارتخانه و 
استعفاي وزير رفاه، بايد منتظر تصميم گيري در اين رابطه 

بود ولي به طور حتم بررسي بايد انجام شود.

افزايش حقوق
متناسب  با رشد قيمت نيست

نماينده تفرش در مجلس يازدهم با اش��اره به افزايش 
۱۰۰ درص��دي قيمت كاالها و افزاي��ش ۱۰ درصدي 
حقوق كارمندان گفت: قرار بود قيمت ها بر اساس نرخ 
شهريور ۱۴۰۰ باشد. دولت هيات وزيران را ترميم كند. 
ولي اهلل بياتي در جلسه مجلس شوراي اسالمي در نطق 
ميان دستور خود با استناد به بيانات مقام معظم رهبري 
در آخرين ديدار با نمايندگان گفت: مجلس انقالبي است 
اما بايد يك بررسي كنيم ببينيم واقعا انقالبي هستيم يا 
نه. رهبري راجع به فرآيند قانونگذاري، بودجه ۱۴۰۱ 
و مركز پژوهش ها مطالب ارزشمندي را بيان فرمودند 
و اين وظيفه نمايندگان را بسيار سنگين كرد. بنده به 
هيات رييسه مجلس پيشنهاد مي كنم كه بيانات مقام 
معظم رهبري را مكرر به اطالع نمايندگان برس��انند و 
براي تحقق فرامين معظم له برنامه    ريزي كنند.بياتي با 
بيان اينكه مردم ايران امروز در شرايط سخت اقتصادي 
زندگي مي كنند، گفت: ما همانند دوران دفاع مقدس 
مسووالني با روحيه جهادي و انقالبي مي خواهيم، اگر ما 
در جنگ نظامي پيروز شديم به خاطر روحيه ايثارگري، 
شهادت و از خودگذشتگي بود، مسووالن امروز هم بايد 
بدانند كه ما تحت جنگ اقتصادي تمام عيار عليه ملت 
ايران هستيم، مسووالن بايد در كنار مردم باشند. جناب 
رييس جمهور، هنوز بسياري مديران ناكارآمد در راس 
كار هستند و تعيين تكليف نش��ده اند. وي خطاب به 
رييس جمهور در خصوص تورم كنوني بازار گفت: تورم 
در كشور بيداد مي كند. كاالهاي مورد نياز مردم بيش 
از ۱۰۰ درصد افزايش داش��ته است. حقوق كارمندان 
۱۰ درصد افزايش داشته است. بنا بر مصوبه مجلس در 
تامين كاالهاي اساسي قرار بود قيمت ها بر اساس نرخ 
شهريور ۱۴۰۰ باشد، كمر مردم زير بار گراني شكسته 
اس��ت، از دولت مي خواهم به داد مردم خصوصا اقشار 
كم درآمد برسد؛ چرا كه پشتوانه اصلي حاكميت همين 
مردم كوچه و بازار بودند. رييس جمهور هر چه سريع تر 
نسبت به ترميم هيات وزيران اقدام كند. بعضي از وزرا، 
معاونان و حتي استانداران كارآمد نيستند، هنوز تعدادي 
از مديران كل و معاونان وزرا در وزارتخانه ها تعيين تكليف 
نشده اند و اين باعث ايجاد خلل در روند خدمت رساني 
به مردم است.نماينده تفرش در مجلس يازدهم ضمن 
درخواست از دولت بابت بهبود وضعيت بازنشستگان 
گفت: بازنشستگان لشكري، كشوري و تامين اجتماعي 
و مستمري بگيران در شرايط سخت اقتصادي زندگي 
مي كنند، مداوم پيگيري مي كنن��د براي احقاق حق 
خودشان، مصوبه شوراي عالي كار و هيات مديره سازمان 
تامين اجتماعي نبايد دستخوش تغييرات شود، مطالبات 
اين قش��ر جامعه به حق و درست اس��ت. وي خطاب 
به رييس جمهور گفت: بانك ها در كش��ور در خدمت 
مردم نيستند. تاجايي كه بتوانند از پرداخت تسهيالت 
باز مي زنند و از سياس��ت هاي دولت تبعيت مي كنند، 
توليدكنندگان و كشاورزان به ش��دت آسيب ديدند، 
بانك ها تبديل به غول اقتصادي شدند و توليدكنندگان 
با ش��رايط و نوسان بازار ورشكست ش��دند، بفرماييد 
شهرك هاي صنعتي را بررسي كنند، فكر مي كنم در 
حوزه انتخابيه ما بين ۲۰ تا ۳۰ درصد كارخانجات فعال 

هستند و اين موضوع نياز به بررسي دارد.
بياتي با اشاره به مشكالت حوزه انتخابيه اش، خواستار 
رسيدگي به وضعيت معلمان شد و گفت: به دليل كمبود 
بارندگي بعضي از روستاها آب آشاميدني و آب كشاورزي 
ندارند. مس��ووالن هم احساس مسووليت نمي كنند. 
تعجب مي كنم يك مسوول چگونه شب راحت مي خوابد 
در صورتي كه يك روس��تا فاقد آب اس��ت. از وزير نيرو 
درخواست رسيدگي دارم. وضعيت دامداران با آزادسازي 
نهاده هاي دامي بسيار نامطلوب است و نياز به توجه ويژه 

دارد از وزير كشاورزي درخواست رسيدگي دارم.

درميانهاصالحيارانههاوبلوايحقوق،وزيرپرحاشيهكارازدولتخداحافظيكرد

بهادريجهرمي،سخنگويدولت:

حجت  تمام

رييسي نامه اي از سوي بايدن دريافت نكرده است
سخنگوي دولت با تكذيب ش��ايعه ارسال  نامه اي از 
سوي رييس جمهور امريكا به رييس جمهور كشورمان 
تاكيد كرد: البته پيغام هايي براي ايران مي فرستند 
اما مهم تر از ارسال پيغام، اقدام عملي است. بهادري 
جهرمي در نشس��ت خبري هفتگي خود در واكنش 
به پرسشي درباره شايعه گراني بنزين تصريح كرد: تا 
اطالع ثانوي از من ي��ك تكذيبيه در زمينه هرگونه 

شايعه گراني بنزين داشته باشيد.

    افزايش نيافتن قيمت بنزين تا 1401
وي افزود: دولت هيچ برنامه اي در هيچ ابعادي در مورد 
افزايش قيمت بنزين ندارد. تا پاي��ان ۱۴۰۱ هم نيازي 
به اي��ن كار نيس��ت. در مورد حذف كارت س��وخت در 
برخي جايگاه ها هم موردي برخورد مي شود و چنانچه 
بحث قاچاق مطرح باشد با آن مورد برخورد مي شود اما 
ممكن است آن كساني كه ذي نفع بوده اند در اين زمينه 

خبرسازي كنند و از حذف كارت سوخت بگويند.

    تاكيد رييس جمهور بر اعتماد به بازاريان
بهادري جهرمي در پاسخ به پرسشي درباره معيار محاسبه 
ماليات، اظهار كرد: دولت براي محاسبه ماليات مكلف 
بوده بر اس��اس قانون تراكنش دستگاه هاي كارتخوان 
را مدنظر قرار ده��د. مبناي دولت در بررس��ي ماليات 
همكاري و همياري با اصناف است. به عنوان مثال حدود 
يك ميليون نفر كه مشمول ماليات بودند ۵۵۰ هزار نفر 
از اين عزيزان از پرداخت ماليات معاف شدند. وي افزود: 
نكته دوم اينكه رييس جمهور تاكيد دارند كه اساس كار 
بايد بر مدار اعتماد با بازاريان و خوداظهاري آنها باش��د. 
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به سوالي درباره اعالم 
علت سانحه خروج قطار مشهد به يزد تأكيد كرد: گزارش 
اوليه درخصوص سانحه قطار منتشر شده كه انسداد بيل 

مكانيكي و تخطي از سرعت دو عامل آن بودند.

     دولت سعي كرد مديريت مصرف برق 
از ادارات شروع شود

بهادري جهرمي در پاسخ به پرسش��ي درباره برنامه 
دولت براي جلوگيري از قطع برق در تابس��تان اظهار 
كرد: دولت با س��رعت زياد، توسعه ظرفيت نيروگاه را 
در دستور كار قرار داد و در غير اين صورت بايد شاهد 
خاموشي ها بوديم. در كنار توسعه توان توليد برق، دولت 

برنامه اي براي مديرت مصرف برق قرار داد. وي افزود: 
دولت س��عي كرد براي مديريت مصرف برق از ادارات 
شروع كند تا شاهد خاموشي چراغ خانه مردم نباشيم. 

اميدواريم همكاري از سوي مردم نيز تداوم يابد.

    دولت مكلف به
 حذف يارانه دهك هاي باال است

س��خنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي 
محاس��به دهك  دهم براي اصالح روند يارانه ها، گفت: 
مطاب��ق تكليف قانوني، دولت مكلف اس��ت ك��ه يارانه 
دهك هاي باال را حذف كند. ضعف در شفافيت اقتصادي 
برخي خانوارها و مش��كالتي از اين قبيل ممكن اس��ت 
اش��تباهاتي در دهك بندي ايجاد كند. به همين دليل 
امكان اعتراض ايجاد ش��د. بهادري جهرمي يادآور شد: 
بي��ش از ۴ و نيم ميليون نفر اعت��راض كردند. از طرفي 
ديگ��ر افرادي بودند كه امكان ثبت نام برايش��ان فراهم 
نبود و امكان آن اخيرا فراهم ش��د.  وي افزود: كس��اني 
كه اعتراضاتشان پذيرفته شود اطالعاتشان به سازمان 

هدفمندي اعالم و نتايج به زودي اعالم مي شود.

     رييسي نامه اي از سوي بايدن
 دريافت نكرده است 

سخنگوي دولت در پاسخ به پرسشي درباره شايعه ارسال 

نامه اي از رييس جمهوري امريكا به رييس جمهوري ايران، 
تصريح كرد: نامه اي از سوي رييس جمهور امريكا دريافت 
نش��ده اس��ت. البته پيغام هايي براي ايران مي فرستند 
اما مهم تر از ارسال پيغام، اقدام عملي براي بازگشت به 
تعهدات و رفع تحريم ه��اي غيرقانوني عليه ملت ايران 
اس��ت. وي افزود: دولت از ابتدا اعالم ك��رد كه به دنبال 
خنثي س��ازي تحريم ها است و در عين اينكه دولت ميز 
مذاكره را برهم نزده است. صدور قطعنامه آژانس پس از 
سفر مديركل آژانس به رژيم صهيونيستي نشان از عدم 

استقالل آژانس و دستوري بودن قطعنامه اخير دارد.
بهادري جهرمي با بيان اينكه نهادهاي بين المللي بايد 
مس��تقل عمل كنند و طبق مق��ررات بين المللي اقدام 
نماين��د، اظهار كرد: اي��ران ش��فاف ترين فعاليت هاي 
هس��ته اي را دارد. ايران ميز مذاكره را ترك نكرده، ولي 
سخنان حقي دارد كه انتظار دارد شنيده شود و سياست 

فشار حداكثري تاثيري در مذاكرات نخواهد داشت.

    ايران از هر ابزاري براي موفقيت 
در جنگ اقتصادي استفاده مي كند

سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به پرسشي درباره 
چگونگي فروش نفت، اظه��ار كرد: درخصوص بحث 
فروش نفت، ايران سياس��تش بازارياب��ي فعال بوده 
اس��ت. هم در حال فروش نفت بوده ايم كه ارز آن نيز 

باز مي گردد. عرضه ارز هميش��ه بي��ش از تقاضا بوده 
است. وي ادامه داد: جمهوري اسالمي از هر ابزاري به 
منظور موفقيت در جنگ اقتصادي استفاده مي كند. 
موفقيت هاي خوبي در اين مسير بوده است. توافق با 

ونزوئال نوآوري در فروش نفت بود.

     برنامه دولت براي مديريت مصرف آب
بهادري جهرمي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره 
برنامه وزارت نيرو براي مديريت مصرف آب اظهار كرد: 
وزارت نيرو برنامه هاي متعددي براي مديرت مصرف 
آب و جلوگيري از هدر رفت آب داشته است. با تغيير 
الگوي كشت در مناطق بحراني از ابتداي دولت خطوط 
مختلفي براي انتقال آب دريا به مناطق كم آب صورت 
گرفته اس��ت. وي تاكيد كرد: اس��تفاده از كنتورهاي 
هوشمند و ممنوعيت كش��ت محصوالت كشاورزي 
پرمصرف از نمونه هاي اقدامات انجام ش��ده در زمينه 

مديريت مصرف آب است.

     دولت سيزدهم درباره اليحه قانون 
استفاده از سالح اظهارنظري نداشته است

بهادري جهرمي همچنين در پاسخ به پرسش ايسنا در 
زمينه نظر دولت درباره اليحه تغيير قانون استفاده از 
سالح كه در دولت قبل تحويل مجلس شوراي اسالمي 
ش��ده بود و طبق اعالم برخي رس��انه ها در اين اليحه 
جديد استفاده از س��الح براي همه ماموران مسلح در 
موارد ضروري مجاز شمرده مي شود، اظهار كرد: آنچه 
رسانه ها در اين زمينه اعالم كردند تا جايي كه مي دانم 
در متن اليحه وجود نداشته و اين موضوع در صالحيت 
نمايندگان مجلس اس��ت. دولت هم در خصوص اين 
اليحه اظهارنظري نداشته است. سخنگوي دولت در 
پاسخ به پرسشي درباره كاالبرگ الكترونيكي، اظهار 
كرد: كاالبرگ الكترونيك��ي داراي همان قابليت نرم 
افزاري در عابربانك اس��ت. همزمان زيرساخت فني و 
فيزيكي در مراكز فروش نياز دارد. نيمي از استان هاي 
كشور در خصوص نان استقرار زيرساخت هاي آن اجرا 
شده است. وي افزود: ضمن آنكه هيچ افزايش قيمتي 
در كار نيست. در خصوص كاالهايي كه ارز ترجيحي 
دريافت مي كردند نيز زيرس��اخت ها ب��راي كاالبرگ 
الكترونيكي در دستور كار است. دهك دهم هم از يارانه 
نان و دارو استفاده مي كنند و يارانه آنها حذف نمي شود.



ادامه از صفحه اول|

    نظام رفاهي جزيره جدا از حيات جمعي نيست
مومني برگش��تن از تصميمات غلط را نوعي خردورزي 
قلم��داد كرد و گف��ت: رفاه اجتماع��ي در اي��ران و نظام 
حمايت هاي اجتماعي يك جزيره جداگانه از عناصر حيات 
جمعي نيست. من بسيار متاسفم كه نهادهاي كارشناسي 
و نظام هاي رسمي آموزشي و پژوهشي ما هر كدام به داليلي 
از ورود به اين مساله پرهيز مي كنند. اساس ماجرا اين است 
كه حدود 180 سال پيش فردريك ليست بنيانگذار مكتب 
تاريخي آلمان اين ايده را مطرح كرد كه ما با توليد به مثابه 
نظام حيات جمعي روبرو هستيم و هر جامعه اي بايد تصميم 
بگيرد مقدرات خود را مي خواهد از طريق توليد اداره كند يا 

از طريق فعاليت هاي مافيايي و غير مولد. 

    منش�ا غيرتولي�دي 63 درصد درآم�د خانوار 
ايراني

وي خاطرنشان كرد: توليد با فرهنگ، امنيت اجتماعي، 
امنيت ملي، كيفيت زندگي و توان رقابت اقتصاد ملي گره 
خورده است و اگر كشوري به توليد پشت كند، مافياها بر آن 
حاكم مي شوند و همان مافيا كشور را به سمت فروپاشي يا 
دست نشاندگي مي برد. ما اين مساله را از زمان ربع پاياني 
قرن 18 ام تا امروز در جهان مشاهده مي كنيم. بنابراين آن 
خردي كه بايد نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور پيدا 
كند كيفيت زندگي و رفاه اجتماعي ايران را بايد تابعي از 
بنيه توليد فناورانه بداند. اس��اس همه بدبختي هاي اين 
سرزمين اينجا اس��ت و از هر دريچه اي كه نگاه كنيم يك 
جلوه هايي از اين مساله را مي بينيم. براي مثال گزارش هاي 
رسمي درباره بودجه خانوار مي گويد 63 درصد درآمد هاي 
خانوار هاي ايراني به طور متوس��ط درآمدهاي غيركاري 
است.  اي كاش جامعه شناسان اقتصادي و روان شناسان 
اجتماعي مي آمدند، اين عب��ارت را براي تصميم گيران 
ترجمه مي كردند تا اينها بفهمند در چنين شرايطي تمام 
هزينه هايي كه براي بهبود فرهنگ جامعه مي كنيد بي تاثير 

خواهد بود.

    فساد دائما رو به گسترش 
مومني ب��ا بيان اينكه 59 درصد كل فقراي ايران ش��اغل 
هستند و 30 درصد آنها بازنشستگان يعني شاغالن سابق، 
گفت: تا زماني كه اين مس��ائل اصالح نشود جامعه روي 
خوش نخواه��د ديد. چرا تصميم گيران م��ا دچار بحران 
يادگيري شده و از تجربه هاي خود درس نمي گيرند؟ 30 
سال است به طمع پولدار شدن مرتب شوك به قيمت هاي 
كليدي صورت مي گيرد! نمي خواهيد از اين درس بگيريد؟ 
دولت با شوك درماني خودش را هم دچار بحران مي كند 
و در سطح كالن همه سازمان ها را دچار آشفتگي مي كند. 
براي اينكه بفهميم رفتارهاي مالي دولت چگونه دچار آنومي 
شده اس��ت، دو نكته را مي توان گفت. در 10 سال اول بعد 
از پيروزي انقالب درآمدهاي دولت 1.7 برابر شد، در حالي 

كه در دهه بعد آن درآمدهاي دولت از ناحيه شوك درماني 
29 برابر شده است. از طرف ديگر در 10 سال اول انقالب 
هزينه هاي دولت 1.9 برابر ش��ده اما هزينه هاي دولت در 
10 س��ال بعد 21.5 برابر شده اس��ت. معنايش اين است 
كه وضع مالي دولت بايد خيلي بهبود پيدا كرده باشد اما 
كارنامه مالي را وقتي مي بينيد، متوجه مي شويد كه به رغم 
اين سبقت درآمدها از هزينه، در آن دوره 10 ساله دوم ما با 
يك رفتارهاي آنوميك وحشتناك روبرو بوديم چرا كه اندازه 
بدهي دولت از كانال بودجه عمومي 8 برابر بود ولي در مورد 
شركت هاي دولتي در دوره 8 ساله اول بعد از جنگ، بدهي ها 
23 برابر و در دوره 10 ساله دوم 37 برابر شده است. اين نكته 
همه مساله را توضيح نمي دهد. بحث بر سر اين است كه اين 
بدهي جنون آميز در شركت هاي دولتي حكايت از يك فساد 

دائما رو به گسترش دارد. 

    تاراج دارايي هاي بين نسلي 
وي افزود: در دوره اي ك��ه افزايش درآمد ظاهري اتفاق 
افتاده است هم فساد افزايش يافته، هم مسووليت گريزي 
دولت نسبت به بديهي ترين مسووليت هاي خود افزايش 
پيدا كرده است. اين ناامن سازترين كاري است كه يك 
دولت مي تواند عليه خود انجام دهد. رفتارهاي تخريبگر 
درباره شركت هاي دولتي وضعيت خطرناك تري دارد اما 
چون در ش��ركت هاي دولتي ضريب پنهانكاري بيشتر 
اس��ت، آنها كه بايد ببينند، نمي بينن��د. همه مي دانند 

كه ان��دازه بودجه ش��ركت ها بي��ش از دو برابر بودجه 
حاكميتي اس��ت، ولي ميزان وقت گذاري در رسيدگي 
به بودجه شركت ها كمتر از يك صدم است. ابتدايي ترين 
نسبت ها را نمي فهمند، چون ماموريت شركت ها ديگر 
پيشبرد اهداف توسعه اي نيست و به محلي براي خاصه 
خرجي هاي مختلف تبديل شده اند. در دوره احمدي نژاد 
برخي از اين شركت ها تا 3 برابر نيروي جديد جذب كرده 
بودند در حالي كه در ابتداي دولت احمدي نژاد هر كدام 
اينها تا 50 درصد، داراي نيروي مازاد بوده اند. پس از جنگ 
ما با بي سابقه ترين سطح به تاراج دادن دارايي هاي بين 
نسلي هم مواجه بوده ايم. در كل دوره 30 ساله گذاشته هر 
مقدار اندازه واگذاري دارايي هاي بين نسلي تحت عنوان 
خصوصي سازي شدت افزايش يافته، اندازه تصدي گري 

دولت نيز افزايش يافته است. 
مومني با انتقاد از مساله محور نبودن نظام هاي آموزشي و 
نظارتي كشور گفت: در آذرماه 1389 دولت احمدي نژاد 
ش��وك قيمت هاي انرژي را در دستور كار قرار داد. در اين 
اتفاق باالترين ش��وك به قيم��ت گاز وارد و آن را 11 برابر 
كردند. بعد از يك سال مديرعامل وقت شركت گاز گفت، 
علي رغم افزايش قيمت گاز و افزايش توليد، درآمد شركت 
گاز س��قوط كرده اس��ت. باالفاصله بعد از اظه��ارات اين 
فرد، ش��ركت ملي گاز يك اطالعيه صادر ك��رد كه در آن 
گفته شده ما با گازدزدي بي سابقه مواجه شده ايم. ماجرا 
اين است كه يكي از آثار ش��وك درماني كل بدنه دولت را 

مستعد فساد مي كند. چرا تمام متفكران توسعه مي گويند 
به شوك درماني تن ندهيد؟ وجه ايجابي منطق آنها اين 
است كه فرآيند توسعه، نتيجه انباشت تدريجي دانايي ها 
و توانايي هاي مبتني بر خالقيت و همكاري است. بنابراين 
وقتي شما به سمت شوك حركت ميكني، جامعه موقعيت 
و جهت خودش را از دس��ت مي دهد و همين باعث ايجاد 
احساس از هويت گسستگي مي شود. چه مي شود كه مردم 
در دهه اول انقالب خودشان را فداي كشور مي كردند اما 
االن منافع فردي خود به شكل غيرمولد را بر مصالح جمعي 

ترجيح مي دهند؟

    نقش منفي شركت هاي دولتي در اقتصاد
عضو هيات علمي دانشگاه عالمه در ادامه بيان كرد: چطور 
مي شود اولين افشاگري ها درباره سوءاستفاده هاي مالي 
123 ميليارد تومان بود كه مدت ها جامعه را در بهت فرو 
برد، اما اكنون اگر گفته شود يك گروهي 1000 ميليارد 
تومان دزديده اند واكنشي برنمي انگيزد؟ مهم ترين پيامد 
شوك اين است كه واكنش هاي تصميم گيران، آشفته و 
در لحظه مي شود. يك سازماني به نام سازمان هدفمندي 
يارانه ها ايجاد كرده اند كه نمي آيند بگويند چرا دخل و خرج 
يك امر حاكميتي و حمايتي در شركت ها بررسي مي شود 
نه بودجه عمومي! وقتي شما اين را به زير مجموعه شركت ها 
مي بريد يعني مي توانيد بر فراز 22 نهاد نظارتي كه بر بودجه 
نظارت دارند، به خاصه خرجي بپردازيد. دستگاه هايي كه 

دريافت كننده بودجه از سازمان هدفمندي يارانه ها هستند 
را نگاه كنيد.

وقتي مي گوييم شما رفتارهاي آنوميك پيدا مي كنيد، اين را 
در بودجه دولت پيدا كنيد و سراغ نظام رفاهي كشور برويد. 
75 درصد كل بودجه رفاهي كشور براي 8.5 درصد كشور 
اختصاص پيدا مي كند و از طرف ديگر مي بينيد 30 درصد 
كل جمعيت كشور و 55 درصد جمعيت سالمندان فاقد 

هرگونه پوشش بيمه اي هستند. 

    مسووليت دولت در سالمت 50 درصد ميانگين 
جهاني 

وي افزود: تمام مطالعاتي كه در ايران شده مي گويد وقتي 
شوك درماني اتفاق ميفتد واكنش هاي گروه هاي كاال و 
خدمات به اين تورم يكس��ان نيست. شديدترين واكنش 
در كاهش هزينه هاي س��المت و در مرتبه دوم در كاهش 
هزينه هاي آموزش��ي و در مرتبه سوم مردم از هزينه هاي 
تغذيه خود مي زنند. كل مسووليت پذيري دولت در امور 
سالمت به 50 درصد ميانگين جهاني رسيده است. يعني 
در حالي كه ما آنقدر ژست مي گيريم كه اندازه اقتصاد ما 
رتبه 20 دنيا است، مسووليت پذيري در حوزه سالمت از 
120 كشور پايين تر اس��ت. در اثر اين سياست نابخردانه 
شوك درماني در حيطه س��المت شاخص ديگري به نام 
پرداخت از جيب وجود دارد. در كشورهاي صنعتي مردم 
5 درصد هزينه هاي س��المت را از جيب خود مي دهند، 
استاندارد قابل قبول جهاني 10 درصد و ميانگين جهاني 
18 درصد است. اين ش��اخص در ايران بيش از 60 درصد 
است. طي اين 30 سال گذشته دائما درصد جمعيتي كه 
فقط از ناحيه هزينه هاي كمرشكن درمان به زير خط فقر 

سقوط مي كنند، در حال افزايش بوده است.

    بحران در نظام حمايت اجتماعي
مومني گفت: ما هم اكنون در نظام حمايت اجتماعي ايران 
چ��ه از نظر كارايي و چه از نظر اثر بخش��ي با بحران روبرو 
هستيم. اين بحران معلول خطاهاي سياستي است كه در 
زمينه شوك درماني طي سه دهه گذشته جريان پيدا كرده 
است. مفت خوارها، دالل ها و واردات چي ها صداي خود را 
به طرز غيرمتعارفي باال برده اند و مردم و توليدكننده ها را به 
سمت حاشيه رانده اند. نظام حمايت اجتماعي ايران دچار 
بحران كارايي شده و اكثريت قريب به اتفاق صندوق ها را 
به آستانه ورشكستگي كشيده شده اند. از نظر اثر بخشي 
نيز درصد اصابت سياس��ت ها به گروه ه��اي نيازمند در 
حال كاهش اس��ت و فقط به كس��اني كه در بازار رسمي 
كار حضور دارند، تعلق مي گيرد. گزارش هاي رس��مي در 
زيرمجموعه هاي سازمان تامين اجتماعي نشان مي دهد 
در س��ه ساله پاياني دهه 1390 اندازه جمعيت فقير ما دو 
برابر شده است. اين فاجعه اي كه توضيح داده شد در تسخير 
علم قرار دارد يعني اگر نظام تصميم گيري هاي اساسي در 
ايران به علم تن بدهند، براي برون رفت از اين ش��رايط راه 

نجات وجود دارد.
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پيشروي  در باتالق

 كاهش نوسان هاي بازار بدون ارزپاشي

بالتكليفي در بازار بورس

آزادسازيهايقطرهچكانيصرافيها
كافينيست

اقدامات پليسي در بازار ارز 
نتيجه اي نمي دهد

مس��ووالن اگر بخواهند 
از اس��تعدادها و امكانات 
جه��ت  در  ف��ان  صرا
ساماندهي بازار استفاده 
كنند بهتر است در مرحله 
اول در رفع موانع دس��ت 
و پ��ا گي��ر در راه تمديد 
مجوزهاي صرافان داراي 
مجوز اقدام جدي كنند و 
در مرحله بعد مجوز فعاليت كامال آزاد ولي تحت 
نظارت بانك مركزي را به صرافان بدهند. در جلسه 
اخير رييس كل بانك مركزي و اعضاي ش��وراي 
عالي كانون صرافان ظاهراً تصميماتي مبني بر آزاد 
شدن برخي عمليات صرافي از جمله خريد توافقي 
ارز از صادركنندگان اتخاذ شده است كه هرچند 
در كوتاه م��دت اثراتي خواهد داش��ت اما اينگونه 
آزادسازي هاي قطره چكاني براي فضاي كسب و 
كار در حوزه صرافي كافي نيست و نيازمند اقدامات 
ديگري هم هستيم.  مس��ووالن حوزه اقتصادي 
به ويژه رييس كل بانك مرك��زي اگر بخواهند از 
استعدادها و امكانات صرافان در جهت ساماندهي 
بازار اس��تفاده كنند بهتر اس��ت در مرحله اول در 
رفع موانع دست و پا گير در راه تمديد مجوزهاي 
صرافان داراي مجوز اقدام جدي كنند و در مرحله 
بعد مج��وز فعاليت كام��ال آزاد ولي تحت نظارت 
بانك مركزي را به صراف��ان بدهند، يعني صراف 
بتواند با نصب تابل��و و اعالم قيمت خريد و فروش 
براي ارزهاي خارجي چه به صورت اسكناس و چه 
به صورت حواله اي به خريد و فروش آن اقدام كند. 
البته صرافي ها با ثبت عمليات در سامانه هاي تحت 
رصد مراجع ذيصالح خود را در معرض نظارت هم 
قرار دهند.  مس��ووالن امر بايد با تسهيل شرايط، 
امكان اخذ مجوز صراف��ي را براي همه فعاالن در 
حوزه خدمات ارزي فراهم كنند، به عنوان نمونه 
در شهري كه ده ميليون نفر جمعيت دارد و مثال 
به ده هزار رس��توران احتياج هس��ت، اگر تنها به 
100 رستوران خاص مجوز فعاليت بدهند و براي 
همين تع��داد نيز محدوديت هايي قائل ش��ويد و 
مثال بگويند حق سرخ كردن سيب زميني و تهيه 
كباب را نداريد و تنها حق داريد غذاهاي آب پز به 
مردم بدهيد، به اين معني است كه آشپزخانه هاي 
غيررسمي و غير اس��تاندارد كه تحت نظارت هم 
نيس��تند، در ش��هر فعال مي ش��وند.  راه مقابله با 
بازار غيررسمي و صرافي هاي غيرمجاز چيست؟ 
باره��ا گفته ايم ايجاد محدوديت هاي بيش��تر به 
ضرب اقدامات پليس��ي نتيجه اي نمي دهد و تنها 
راه حل موضوع آزاد ك��ردن و رقابتي كردن بازار و 
در واقع تقويت بيشتر بازار رسمي است.  در حال 
حاضر، از مهم ترين مشكالتي كه در اقتصاد كشور 
و به تبع آن در حوزه ارز با آن روبرو هس��تيم، غير 
واقعي بودن قيمت ها و چند نرخي بودن ها است و 
اختصاصا در حوزه ارز هم بايد به محدوديت هايي 
كه براي صرافان داراي مجوز به خصوص صرافان 
كم س��رمايه ايجاد شده نيز اش��اره كرد، . به نظر 
مي رسد بهتر است بانك مركزي و دولت اجازه هر 
چه بيشتر رقابتي  تر ش��دن را به بازار ارز بدهند و 
خودشان وظيفه نظارت را به عهده بگيرند و دخالت 
در بازار را فقط در زماني انجام دهند كه كساني با 
سرمايه هاي بزرگ بخواهند به طور مصنوعي بازار 

را تحت تاثير قرار دهند.

علي اصغر سميعي
رييس اسبق كانون صرافان

وزيري براي تسويه حساب هاي 
سياسي

 او مهم ترين وظيف��ه اش را بركناري و تصفيه كاركنان 
و مديران مي دانست. گفته مي شود، واژه ها بار معنايي 
دارند و چه بس��ا كلماتي وجود داشته باشند كه مانند 
گلوله و بمب عم��ل كنند و قدرت تخريب��ي فراواني 
داشته باشند. از اين منظر، واژه هايي كه عبدالملكي از 
آنها بهره مي برد، ويژگي تخريب��ي فراواني براي دولت 
داشتتند. همين اظهارات و گفته ها نيز نهايتا باعث شد 
تا عبدالملكي از قطار كابينه سيزدهم پياده شود. به نظر 
مي رس��د در اين وزارتخانه از واژه »جوان و انقالبي« به 
شكل ظاهري استفاده شد و نشانه اي از رويكردهاي ياد 
شده در راهبردها و سياست گذاري هاي اين وزارتخانه 
مشاهده نشد. هرچند عبدالملكي عنوان »وزارتخانه 
مردم��ي« را براي ح��وزه تع��اون، كار و رفاه اجتماعي 
برگزيده بود، اما عملكرد اي��ن وزارتخانه طي 300 روز 
گذش��ته نه رضايت و آرامش مردم را در پي داشت، نه 
باعث همراهي نمايندگان مجلس شد و نه اينكه حتي 
دولت با آن موافقتي داش��ت. نشانه اين نارضايتي ها را 
مي توان در اعتراض گس��ترده بازنشستگان، كارگران 
و حقوق بگيران، احضار و استيضاح نمايندگان و نهايتا 
موافقت دولت و ش��خص رييس جمهوري با استعفاي 

عبدالملكي مشاهده كرد.

پايان  شعارهاي 300 روزه
 توجه به مش��كالت واقعي، در اجراي تصميمات 
جاري نيز ب��ا اما و اگر مواجه ش��د و پس از چند 
ماه درگيري، سرانجام نتوانست تكليف حقوق و 
مزاياي س��ال جاري را نيز مشخص كند. به نظر 
مي رسد وزير كار خود نخستين قرباني شعارها و 
برنامه هاي بلندپروازانه خود شد و با لمس فضاي 
واقعي، استعفا، تنها چاره اي بود كه پس از كمتر 

از يك سال براي او باقي مانده بود.

اقدام جس��ورانه بانك مركزي درباره تس��هيل فروش ارز 
صادركنندگان به صرافي ها، با استفاده از ارز موجود در بازار 
و بدون ارزپاشي ذخاير ارزي كشور، بازار را به سمت آرامش 
هدايت كرده است. به گزارش ايِبنا؛ در هفته هاي اخير و پس 
از التهابات سياسي بين المللي، با جوسازي هاي رسانه اي 
دالالن در بازارهاي فردايي موجي از نوسانات در بازار ارز رخ 
داد كه با تصميم سران قوا و افزايش اختيارات بانك مركزي، 
اين روند متوقف ش��د و هم اكنون رون��د معكوس به خود 
گرفته است. بانك مركزي در چارچوب اختيارات جديد، 
مجموعه اي از اقدامات را در دستور كار قرار داد كه تاكنون 
آثار خوبي در بازار داشته است. محور اقدامات سياست گذار 
پولي، تقويت بازار رسمي در برابر بازارهاي غيررسمي بوده 
كه در اولين گام در اين زمينه، هفته گذشته ساعات كار بازار 

متشكل ارزي افزايش يافت.

    سلسله اقدامات بانك مركزي
اما بانك مركزي گام هاي بعدي را محكم تر برداش��ت. روز 
يكشنبه 22 خردادماه علي صالح آبادي صرافان بزرگ كشور 
را به ساختمان ميرداماد فراخواند تا سياست هاي جديد ارزي 
را براي آنها تبيين نمايد. بالفاصله بعد از اين جلسه خبر مهمي 
از ميرداماد مخابره شد؛ بانك مركزي اعالم كرد كه صرافي ها از 
اين  پس مجازند تا ارز اسكناس صادركنندگان را با نرخ توافقي، 
خريداري و به متقاضيان ارز بدون محدوديت بفروشند. اين 
خبر خيلي زود در بازار پيچيد و از همان ساعات نخست تأثير 
خود را نشان داد. گفتني است، پيش  از اين صادركنندگان 
مي توانستند ارزهاي خود را صرفًا به صرافي هاي عضو بازار 
متش��كل بفروش��ند، اما با مجوز جديد بانك مركزي كليه 
صرافي هاي مجاز، اجازه دارند تا ارزهاي صادركنندگان را با نرخ 
توافقي خريداري كنند. اين تصميم موجب گرديد هم تعداد 
صرافي هاي خريدار ارز بيشتر شود و هم تمايل صادركنندگان 

براي عرضه ارز با قيمت بازار بيشتر شد.

    تغيير روند دالر
در نتيجه تصميم اخير، نرخ دالر در بازار آزاد كه روز يكشنبه 
از 33 هزار تومان هم عبور كرده بود عقبگرد محسوسي پيدا 
كرد. احمد لواس��اني؛ رييس سابق كانون صرافان ساعتي 
قبل در گفت وگو با ايِبنا گفت: ب��ه دليل كاهش تقاضا در 
برابر افزايش عرضه ارز صادراتي، ش��اهد افت هزار و 200 
توماني نرخ دالر در صرافي ها هستيم. وي اظهار داشت: در 
حال حاضر روند عرضه و تقاضا در صرافي ها به گونه اي است 
كه صادركنندگان به دليل نگراني از كاهش نرخ ارز، اقدام 
به عرضه حجم انبوهي از ارزهاي صادراتي خود به ش��بكه 
صرافي ها كرده اند. محمد كشتي آراي؛ كارشناس بازار طال 
و جواهر نيز در گفت وگو با ايبنا از عقب گرد قيمت سكه به 
كانال 15 ميليون با ريزش نرخ دالر خبر داد؛ قيمت سكه در 

روزهاي گذشته از 16 ميليون تومان عبور كرده بود.

    ابتكار جالب براي حفظ ذخاير ارزي
اما نكته مهم در اقدام جسورانه بانك مركزي، ابتكاري بود كه 
براي حفظ ذخاير ارزي بانك صورت گرفت. ظرافت تصميم 
اخير در اين است كه در عمل از همان ارز موجود در بازار كه در 
دست صادركنندگان وجود داشت براي تنظيم بازار استفاده 
كرد و از روش مرسوم ارزپاشي از ذخاير ارزي كشور خودداري 
كرد. رييس كل بانك مركزي اخيراً اعالم كرده است كه ذخاير 
اسكناس ارزي كشور در وضعيت بي سابقه اي قرار دارد ولي 
كارشناسان معتقدند دولت همچون موارد گذشته  نبايد از 
اين ذخاير ارزشمند بي محابا استفاده كند، بنابراين اقدام 
اخير سياست گذار پولي براي به جريان انداختن ارز موجود 
در بازار و حفظ ذخاير كشور هوشمندانه و قابل  توجه است.

    پرهيز از ارزپاشي
عباس علوي راد؛ كارشناس مسائل اقتصادي در گفت وگو 
با ايِبنا دراين رابطه تصريح كرد: در اين مداخله به ش��كل 
سنتي همه انتظار داشته و دارند كه بانك مركزي ارزپاشي 

كند و منابع ارزي كشور را در حساس ترين شرايط كشور به 
بازار عرضه كند و در مقاطع كوتاه مدت بتواند كنترلي را بر 
افزايش قيمت ارز در بازار آزاد و كل فضاي بازار داشته باشد. 
اين كارشناس مس��ائل اقتصادي گفت: آنچه كه در حال 
حاضر در خصوص مداخله بانك مرك��زي رخ داده به نظر 
مي رسد در عين حالي كه به دنبال كنترل نوسانات است؛ 
يك هوشمندي دارد تا در دام افزايش ارز و ارزپاشي سابق 
نيفتد و ضمناً  انفعال هم در مقابل اين التهابات نداشته باشد.

كامران سلطاني زاده؛ عضو شوراي عالي كانون صرافان هم در 
گفت وگو با ايِبنا تأكيد كرد: فعاًل با اين مصوبه، بانك مركزي 
نيازي ندارد كه از منابع ارزي خودش استفاده كند و اين اقدام 

بسيار مثبتي براي بازار ارز خواهد بود.

    سياستي كه جواب داد
اظهارات بازيگ��ران اصلي ب��ازار ارز در كن��ار پيش بيني 
كارشناسان اين حوزه نشان مي دهد روند كاهشي در بازار 
ارز شروع شده و ادامه دار خواهد بود. احمد مهدوي؛ دبيركل 
انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي روز دوشنبه در نشست 
رييس كل بانك مركزي با مديران صنعت پتروشيمي گفت: 
اقدام بانك مركزي مبني بر خريد ارز صادركنندگان از سوي 
صرافي ها يك قدم به جلو بود و بايد تدبيري اتخاذ شود كه 
ارز به راحتي وارد كشور ش��ود. نبايد به بازار ساختگي كه 
برخي به آن بازار سياه مي گويند نگاه شود بايد تاحدامكان 
اين بازار كوچك ش��ود. در حال حاضر پتروش��يمي ها ارز 
خود را با التماس 25 هزار تومان مي فروشند؛ اين نرخ هاي 
بازار غيررسمي معلوم نيست از كجا مي آيد؟ وي از عرضه 3 
ميليارد و 270 ميليون دالر ارز پتروشيمي ها به سامانه نيما 
در دو ماه و 20 روز اخير خبر داد و گفت: اين ميزان عرضه جدا 
از ارزهايي است كه براي واردات موردنياز خودمان استفاده 
كرديم و پيش بيني ما اين است كه تا پايان امسال حداقل 

15 ميليارد دالر ارز وارد كشور خواهيم كرد.

    كاهش تقاضاهاي كاذب
با تغيي��ر معادالت در ب��ازار ارز، به تدريج كفه ترازو به 
سمت عرضه سنگين تر شده است. حميدرضا جيهاني؛ 
كارش��ناس مس��ائل اقتصادي در گفت وگو ب��ا ايِبنا، 
خاطرنشان كرد: باتوجه به فاصله زيادي كه هم اكنون 
نرخ نيما و س��نا با بازار آزاد دارد، جذابيت خوبي براي 
تجار و صادركنندگان ايجاد خواهد شد كه ارز فيزيكي 
خود را به صرافي ها ارايه كنند. اين كار موجب افزايش 
عرضه خواهد شد و به دنبال آن بخش زيادي از تقاضاي 
س��فته بازانه و كاذبي كه طي چند هفت��ه اخير در اثر 
انتظارات تورمي و كنش هاي سياسي در كشور به وجود 
آمده بود، كاهش مي يابد. اين كارشناس افزود: به تبع 
اين اتفاق، فش��ار روي دالر حواله نيز كاهش مي يابد 
و جذابيت انتقال حجم بيش��تري از ارزهاي حاصل از 
صادرات به كش��ور، بازار داخل را تعديل خواهد كرد؛ 
بنابراين تصور بنده اين اس��ت كه طي روزهاي آتي با 

كاهش نرخ دالر مواجه خواهيم شد.

    تقويت ارزش ريال
به اين ترتيب انتظار مي رود با استمرار روند فعلي، تا حدودي 
التهاب بازار فروكش كرده و ريال بتواند كم كم خود را احيا 

كند. حسن حيدري؛ استاد اقتصاد دانشگاه در اين باره به 
خبرنگار ما گفت: اقدام جدي��د بانك مركزي اقدام خوبي 
است، چرا كه اگر ازيك طرف اختالف نرخ آزاد و نيما افزايش 
يابد و از طرف ديگر انتظار افزايش نرخ ارز وجود داشته باشد، 
صادركنندگان يا ارز خود را نمي فروش��ند يا ديرتر عرضه 
مي كنند، اما وقتي كه فروش ارز صادركننده به صرافي مجاز 
باشد، اتفاقًا صادركنندگاني ارز خود را در بازار مي فروشند 
كه مي خواهند براي دوره جديد فعاليت خود ريال تأمين 
كنن��د و اين كار خودبه خود ص��ادرات را تقويت مي كند و 
باعث مي شود ازيك طرف عرضه ارز زياد شود و از طرف ديگر 
ارزش ريال تقويت گردد؛ بنابراين تصميم خيلي خوبي بوده 
است. وي يادآور شد: از طرف ديگر هرچند تقاضاهاي رسمي 
دسته بندي مشخصي دارند، اما خيلي تقاضاهاي ديگر هم 
وجود دارد كه نمي توان آنها را ناديده گرفت ولي وقتي كه ارز 
صادركنندگان در شبكه صرافي ها عرضه مي شود، اين افراد 
مي توانند ارز موردنياز خود را تأمين كنند تا فشاري به ذخاير 
بانك مركزي وارد نشود. اين استاد اقتصاد دانشگاه درباره 
راهكارهاي كنترل ن��رخ ارز عنوان كرد: در بلندمدت هيچ 
راهي براي كنترل نرخ ارز وجود ندارد مگر اينكه نقدينگي 
كنترل شود و ريشه كنترل نقدينگي هم ازبين بردن كسري 

بودجه دولت است.

 باال رفتن ارزش معامالت به سمت اهداف 6 هزار و 7 هزار 
ميليارد و افزايش حجم معامالت و حجم خوردن نماد ها 
در كف روند صعودي يا كف هاي استاتيك بازار بتواند به 
سمت اهداف باالتر قدم بردارد. به هر ترتيب بازار در يك 
سري از اعداد و ارقام هم نظر هستند و چه اتفاقات برجام، 

چه ريسك هاي پيشرو باش��د يا نباشد خريداران و يك 
سري از اعداد و نماد ها خريد خودشان را انجام مي دهند. 
قيمت 200 تومان خودرو، 180 تومان و پله بعدي 160 
تومان، جا هايي كه حمايت هاي معتبري براي يك نماد 
مثل خودرو است يا فوالد 950 تومان را بازار خيلي خوب 

مي خرد و  اميدوار هستم كه اگر قرار است كه بازار اصالح 
قيمتي را هم در پيش بگيرد اين اعداد و ارقام كماكان براي 
فعاالن بازار سرمايه جذاب باشد در نهايت هفته پيش رو 
هفته متعادل، به احتمال زياد در روز هاي اول پر عرضه 
خواهيم ديد و چشم خواهيم بس��ت به حجم خوردن 

منفي هاي نماد ها.
ببينيم آيا منفي هاي نماد ها را بازار مي خرد يا نه و ان شاءاهلل 
با كاهش نرخ بهره بين بانكي، قطع شدن فروش اوراق در 
بازار و انتش��ار اخبار مثبت براي بازار، بازار بتواند اهداف 
باالتري را دنبال كند. يادمان نرود اين بازار به نسبت ساير 

بازار هاي موازي بعضا حتي تا 60 - 70 درصد ارزان تر به 
نظر مي رسد و  اميدوار هستند و كمتر شدن دستكاري در 
بازار و قطع دست رانت خواران و ويژه خواران بازار بتواند 
اهداف باالتري را هم دنبال كند.  اميدوارم كه بهترين ها 

براي اهالي سرمايه در هفته پيش رو اتفاق بيفتد.

ادامه از صفحه اول



روند فزاينده نرخ تورم طي ماه هاي اخير تمامي اقتصادهاي 
جهان را درگير كرده و بازارهاي مالي و سرمايه اي را به شدت 
تحت تاثير قرار داده اس��ت. اين روند كه همزمان با جنگ 
روس��يه و اوكراين بيش از پيش تقويت شده، مدتي است 
بانك هاي مركزي را به اتخاذ سياست هاي انقباضي واداشته 
است. بر اين اس��اس از ابتداي سال جاري ميالدي، فدرال 
رزرو امريكا طي چند مرحله نرخ بهره را افزايش داده است؛ 
به نحوي كه حتي طي يك مرحله ركورد ۲۲ ساله نرخ بهره 
در اين كشور شكسته شد! اگر چه بر اساس آمارهاي جديد 
از اقتصاد امريكا نرخ تورم مجددا ركورد ۴۰ ساله را شكسته 
و ۸/۶ درصد رسيده اما سياست انقباضي فدرال رزرو توانسته 
تا حدي شتاب رشد تورم را كاهش دهد. حاال پس از افزايش 
مرحله اي نرخ بهره در امريكا با هدف كاهش نرخ رشد تورم، 
مدتي است بانك مركزي اروپا نيز سياست افزايش نرخ بهره را 
دنبال مي كند. به نحوي كه بانك مركزي اروپا روز پنجشنبه 
از قصد خود براي افزايش ۲۵ واحدي نرخ بهره خبر داد. انتشار 
آمارهاي اقتصادي امريكا و سياست هاي انقباضي بانك هاي 
مركزي در سراسر جهان -كه انتظار مي رود همچنان تداوم 
داشته باشد سبب شد بورس هاي جهاني در آسيا، امريكا و 
اروپا هفته را با سرخ پوشي به پايان برسانند و بورس شانگهاي 
چين تنها سبزپوش پايان هفته باشد. بر اساس جديدترين 
آمارهاي اعالمي در رس��انه ها، نرخ ت��ورم در امريكا در ماه 
مه نيز افزايش يافته اس��ت. بر اين اساس شاخص قيمت 
مصرف كننده اين بار هم مرز پيش بيني ها را درنورديده و در 
اين كشور به باالترين حد از سال ۱۹۸۱ تاكنون رسيده است. 
روند رو به رشد نرخ تورم طي سال گذشته زندگي روزمره 
مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده است؛ رشد قيمت ها 
به ويژه در ح��وزه انرژي و مواد غذايي بيش از ديگر گروه ها 
نمايان شده است. ناظران اقتصادي تاكيد مي كنند كمبود 
مواد غذايي اساسي همچون گندم پيش تر نيز زنگ خطر را 
به صدا درآورده و قيمت ها را در ابتداي مسير صعودي قرار 
داده بود اما شروع جنگ ميان اوكراين و روسيه و مختل شدن 
حمل و نقل و صادرات مواد غذايي اين بحران را تشديد و با 
سرعت بيشتري به منطقه خطر نزديك كرده است. شعله ور 
شدن آتش جنگ ميان اين دو كشور همچنين قيمت نفت را 
در بازار جهاني به شدت افزايش داده كه پيامد آن رشد قيمت 
بنزين در كشورهاي مختلف بوده است. بر اين اساس قيمت 
سوخت در امريكا در ماه مه بيش از ۱۷ درصد باال رفته است 
كه نشان مي دهد هزينه هاي سوخت نسبت به يك سال قبل 
بيش از دو برابر رشد را تجربه كرده است. همچنين قيمت 
مواد غذايي نيز نسبت به سال گذشته به طور متوسط ۱۰ 

درصد افزايش نشان مي دهد.

    سقوط بازارها در امريكا
بر اس��اس ترجمه رسانه ها دورنماي مش��خصي از پايان 
جنگ ميان روس��يه و اوكراين وجود ن��دارد و در كنار آن 
بحران غذا در سراسر جهان نيز هر روز پررنگ تر مي شود. بر 

همين اساس كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه صعود 
قيمت ها در سطوح باال همچنان ادامه خواهد داشت و بانك 
مركزي امريكا را مجبور به افزايش مجدد نرخ بهره خواهد 
كرد. سياس��تي كه طي ماه هاي گذشته نيز اجرايي شده 
و هر بار بازارهاي س��هام را ريزشي كرده است. جو بايدن، 
رييس جمهور امريكا در ماه گذشته اعالم كرده بود كه مبارزه 
با تورم را در اولويت خود قرار داده است. منتقدان اما عنوان 
مي كنند كه بايدن پيامدهاي افزايش قيمت ها را بسيار دير 
شناسايي كرده و هنوز هم اقدامات كافي براي مقابله با آن 
صورت نداده است. با اين حال اما فدرال رزرو همچنان به 
سياست هاي انقباضي خود ادامه مي دهد و بر همين اساس 
پيش بيني مي شود كه نرخ بهره پايه در اقتصاد امريكا هفته 
آينده ۰/۵ درصد ديگر باال برود. انتشار اخبار نااميدكننده از 
اقتصاد امريكا سبب شد بازارهاي اين كشور هفته گذشته را 
با ريزش به پايان برسانند. به نحوي كه شاخص داوجونز 
با سقوط ۲/۷۳ درصدي در آخرين روز معامالتي روبرو 
شد. اين شاخص بااهميت دس��ت كم طي دو روز ۵/۴ 
درصد پايين رفته بود. ش��اخص S&P هم طي دو روز 
۶/۲۵ درصد افت را ثبت كرده و در آخرين روز معامالتي 
سقوط ۲/۹۱ درصدي را تجربه كرد. در اين ميان نزدك 
نيز ط��ي دو روز ۶/۲ درصد ريزش كرد و در آخرين روز 

معامالتي هفته نيز ۳/۵۲ درصد عقب نشست.

    ريزش بورس هاي اروپايي
روند فزاينده نرخ تورم اما تنها به اقتصاد امريكا محدود 
نيست و تمامي كشورهاي جهان را در بر گرفته است. 
در اروپا نيز نرخ تورم طي ماه هاي اخير روند رو به رشدي 
را طي كرده و بانك هاي مركزي را بر آن داش��ته است 
تا سياس��ت هاي انقباضي را در پيش بگيرند. ناظران 
اقتصادي انتظار دارند نرخ بهره در اين حوزه در سپتامبر 
افزايش بيشتري داشته باشد كه مقياس آن بر اساس 
دورنماي تورم ميان مدت تعيين خواهد ش��د. بانك 
مركزي اروپا همچنين انتظارات تورمي خود را براي 
منطقه يورو به ميزان قابل توجهي افزايش و در مقابل 
پيش بيني رش��د اقتصادي خود را كاهش داده است. 
بدين ترتيب سهام اروپا هم در روز پنجشنبه ساعاتي 
پس از كنفرانس مطبوعاتي كريستين الگارد رييس 
بانك مركزي اروپا و اعالم سياست هاي اقتصادي جديد 
اين حوزه، به شدت سقوط كرد و در روز جمعه نيز پيش 
از اينكه داده هاي تورم اياالت متحده زيان را تش��ديد 
كند، به كاهش خود ادامه داد. بدين ترتيب ش��اخص 
دكس آلمان در روز پاياني هفته ۳/۰۸ درصد سقوط 
كرد. اين شاخص طي سه روز پاياني هفته ۶/۰۸ درصد 
افت كرده بود. فوتسي بريتانيا نيز در روز پاياني كاهش 
۲/۱۲ درص��دي را تجربه ك��رد. در همين حال كك 

فرانسه نيز ۲/۶۹ درصد افت كرد. اين شاخص طي سه 
روز پاياني هفته ۵/۵ درصد ريزش را ثبت كرد. شاخص 
استاكس ۶۰۰ اروپا هم با ۲/۶۹ درصد افت به كار خود 

پايان داد تا طي سه روز ۴/۹۵ درصد فروريخته باشد.

    سبزپوشي بورس چين در آسيا
در آسيا نيز شاخص هاي بورسي هفته را با سرخ پوشي 
به پايان بردند و در ميان آنها تنها بورس چين رش��د 
كرد. بدين ترتيب با بازگش��ت س��هام علي بابا، سهام 
چين صعودي شد؛ در سرزمين اصلي چين، شانگهاي 
كامپوزي��ت ۱/۴۲ درص��د افزايش يافت و ش��نژن با 
جه��ش ۱/۹۰۱ درصدي مواجه ب��ود. داده هاي تورم 
چين در ماه مه تا حد زيادي با انتظارات مطابقت داشته 
است. آمارهاي رس��مي روز جمعه نشان داد كه تورم 
توليدكنندگان چيني در ماه م��ه  مطابق با انتظارات 
افزايش يافته است. بر اس��اس داده هاي اداره آمار اين 
كشور، ش��اخص قيمت توليدكننده چين در ماه مه 
نسبت به سال قبل ۶/۴ درصد افزايش را تجربه كرده 
است. ديگر بورس هاي آسيايي اما با افت مواجه بوده اند. 
در ژاپن شاخص نيك كي ۱/۴۹ درصد عقب نشست و  
هانگ سنگ هنگ كنگ ۰/۲۹ درصد افت كرد. كاسپي 

كره جنوبي نيز ۱/۱۳ درصد كاهش يافت.
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درباره كتاب ماهيت پول
سنا| پول يكي از فناوري هاي اجتماعي اساسي بشر 
است كه در كنار نوشتن و حس��اب كردن، از پايه هاي 
شكل گيري نخستين جوامع در هزاره سوم پيش از ميالد 
محسوب شده، امروزه بدون اغراق چرخ دنياي جهاني 
شده را مي چرخاند. هر نظريه درباره پول بايد پاسخ هاي 
قانع كننده اي به سه پرسش در هم تنيده، ارايه كند: پول 
چيست؟ از كجا مي آيد يا چگونه وارد جامعه مي شود؟ 
و ارزش آن چگونه كم يا زياد مي شود؟ كتاب »ماهيت 
پول« نوش��ته جفري اينگام ترجمه اصالن قودجاني، 
حسين دروديان و علي نصيري اقدم توسط انتشارات 
دانش��گاه امام صادق )ع( در ۳۰۴ صفحه منتشر شده 
است كه قسمتي از آن را در باال خوانديد. بخش اول اين 
كتاب به بررسي پاسخ هايي مي پردازد كه در سنت هاي 
اصلي علوم اجتماعي به پرسش هاي فوق داده مي شود و 
در بخش دوم به تاريخچه و تحليل هاي تاريخي و تجربي 
پرداخته شده است. كتاب حاضر به نحو شاخصي خود 
را در جايگاه بهترين مرجع براي يك رويكرد انتقادي 
عالمانه در برابر نظريه اقتصادي متعارف در حوزه پول 
معرفي كرده است. نويسنده از منظري جامعه شناختي، 
تاريخي و در عين حال اقتصادي به مقوله پول نگريسته 
اس��ت و گام را از تبيين ماهيت پول فراتر گذاشته و به 
نقش و اهميت بنيادين آن در اقتصاد مدرن به مثابه يك 
ركن پرداخته است، نقشي كه در رويكرد متعارف تخت 

عناويني نظير خنثايي پول، خوار و خفيف شده است.

نيازي به ثبت نام جاماندگان 
سهام عدالت نيست

ايسنا| سيد مرتضي حس��يني با بيان اينكه همه 
مددجويان تحت پوش��ش سازمان بهزيستي داراي 
س��هام عدالت خواهند شد، گفت: طبق قانون سهام 
عدالت بايد با اولويت اقش��ار ضعي��ف و مددجويان 
كميته امداد و سازمان بهزيستي به افراد تعلق گيرد، 
در اين راستا سازمان بهزيستي جلسه اي را با سازمان 
خصوصي برگزار و آمارها را در اين زمينه به روز رساني 
كرد و بر اين اساس همه مددجويان سازمان بهزيستي 
سهام عدالت مي گيرند. وي با بيان اينكه ۶ ميليون و 
۹۲۸ هزار مددجو تحت پوشش سازمان بهزيستي 
قرار دارد، اف��زود: اين درحالي اس��ت كه حدود ۷۰ 
درص��د از اين افراد )چهار ميلي��ون و ۸۰۶ هزار نفر( 
در حال حاضر سهام عدالت دارند و حدود ۲ ميليون 
و ۲۵ هزار نفر، جز جاماندگان سهام عدالت هستند 
يا قبال تحت پوشش سازمان بهزيستي نبوده اند كه 
باتوجه به پيگيري هاي انجام ش��ده هم��ه اين افراد 
س��هام عدالت دريافت خواهند كرد. معاون توسعه 
مديريت و منابع س��ازمان بهزيس��تي كشور تاكيد 
كرد: قرار نيست جاماندگان س��هام عدالت به هيچ 
عنوان به جايي مراجعه كنند، زيرا سازمان بهزيستي 
اس��امي افراد را با اطالعات دقيق در اختيار سازمان 
خصوصي سازي قرار داده و به محض اينكه سازمان 
خصوصي س��ازي كارهاي قانوني و اداري آن را انجام 
دهد مستقيما براي افراد جامانده سهام عدالت برقرار 
مي شود. حسيني با بيان اينكه مقرر است مرجع اعالم 
اخبار در مورد سهام عدالت سازمان خصوصي سازي 
باشد، بيان كرد: مطالبه سازمان بهزيستي اين است 
كه افرادي كه سهام عدالت نگرفته اند و قرار است از 
اين پس به آنها سهام تخصيص يابد، برمبناي ارزش 
روز به آنها سهام داده شود. وي در اين راستا تاكيد كرد: 
گاها افراد سودجويي هستند كه به جاماندگان سهام 
عدالت مراجعه مي كنند و به آنها پيامك مي زنند كه 
براي ثبت نام سهام عدالت بايد مبلغي را به حساب شان 
واريز كنند، اين درحالي اس��ت ك��ه هيچ ثبت نامي 
صورت نمي گيرد، زيرا سازمان بهزيستي به صورت 
متمركز همه اقدامات در اين زمينه را انجام داده است.

فساد در عرضه اوليه
شركت هاي تازه وارد؟

تجارتني�وز| در مدت اخير، ش��ركت هايي بدون 
قيمت كارشناس��ي در حال عرضه در بازار هس��تند. 
مشخص نيست كه ش��ركت فرابورس بر چه اساسي 
اين شركت ها را چند برابر قيمت واقعي در بازار عرضه 
مي كند. جاي س��وال است كه آيا ش��ركت فرابورس 
در اين ماجرا نقش دارد يا ش��ركت هاي ت��ازه وارد به 
بازار؟ميثم شوشتري، كارشناس بازارسرمايه گفت: 
در بازار فرابورس شركت هاي جديدالورودي هستند 
كه به نام عرضه هاي اوليه شناخته مي شوند، اما درباره 
آنها مشكالتي وجود دارد. از جمله اينكه درصد و ميزان 
تخصيص سهم به عرضه اوليه بسيار كم است. چيزي 
در حدود ۵ تا ۱۰ درصد به اين منظور اختصاص داده 
مي شود كه بسيار كم است. حتي زماني به علت درصد 
اندكي كه اختصاص مي يافت، بحث هاي زيادي بر سر 
اين موضوع بود.وي اف��زود: هم اكنون مدل جديدي 
براي عرضه هاي اوليه طراحي شده است. به اين شكل 
كه برخي عرضه هاي اوليه فقط در اختيار صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قرار مي گيرد و كشف قيمت از سوي 
صندوق انجام مي شود. همچنين پس از آن صندوق ها، 
سهام را با باالترين قيمت در بازار عرضه مي كنند كه 
تا مدتي سهم به دس��ت سهامدار نمي رسد.اين فعال 
بازارسرمايه بيان كرد: اصال نبايد عرضه اوليه به صندوق 
داده شود. چون صندوق ها مشتريان خاص دارند و تنها 
آنها به سهم دست پيدا مي كنند. اين موضوع به نام فساد 
تعبير مي شود، اما مهم ترين مشكل اين سهم ها اين 
اس��ت كه قيمت كارشناسي روي آن انجام نمي شود. 
همچنين قانون قيمت گذاري اين است كه شركت تازه 
ورود توسط كارشناسان ارزش گذاري شود، سپس بر 
اساس دارايي ها و صورت هاي مالي حداقل ۵ دوره كف 
و سقف قيمتي آن را مشخص كنند.به گفته وي، اكنون 
چند شركت بدون قيمت كارشناسي در حال عرضه در 
بازار هستند و مشخص نيست كه شركت فرابورس بر 
چه اساسي آنها را چند برابر قيمت واقعي در بازار عرضه 
مي كند؛ جاي سوال است كه آيا شركت فرابورس در 

اين ماجرا نقش دارد يا شركت هاي تازه وارد به بازار؟

»دي« چه زماني به چرخه 
معامالت بورس بازمي گردد؟  

اقتصادآنالين| سهام بانك دي به دليل مشكالت 
موجود در زمينه انتشار صورت هاي مالي، براي حدود 
هشت ماه از چرخه معامالت بورس دور مانده است. 
با اين وجود چندي پيش، صورت هاي مالي سال ۹۹ 
بانك دي به عنوان نخستين قدم براي بازگشايي نماد 
»دي« منتشر شد. مديرعامل بانك دي نيز از انتشار 
صورت  هاي مالي ۶ ماهه بانك و در پي آن بازگشايي 
نم��اد »دي« خبر داد.حدود هش��ت ماه اس��ت كه 
معامالت نماد بانك دي در بورس ممنوع شده و بيش از 
يك ميليون سهامدار اين شركت، سرمايه گذاري خود 
در اين سهام را قفل شده مي بينند. با اين وجود، انتشار 
صورت هاي مالي سال ۹۹ بانك دي و برگزاري مجمع 
عمومي عادي اين بانك، نويدبخش بهبود اوضاع اين 
بانك براي سهامدارانش است.با انتشار صورت هاي 
مالي س��ال ۹۷بانك دي، مشخص شد كه اين بانك 
براي سومين سال متوالي مشمول ماده ۱۴۱ قانون 
تجارت اس��ت. با اين وجود هيات پذيرش فرابورس 
براي خروج بانك از ش��موليت اين بانك ماده ۱۴۱ 
قانون تجارت به آن مهلت داد. با انتشار گزارش هاي 
مالي سال ۹۸ مشخص شد كه اين وضعيت همچنان 
در شركت وجود دارد اما هيات پذيرش بار ديگر براي 
بهبود اوضاع بانك به آن فرصت داد. با اين وجود، بانك 
دي در انتشار صورت هاي مالي سال ۹۹ خود تاخير 
داش��ت و عالوه بر آن صورت هاي مالي ۶ماه س��ال 
۱۴۰۰ را در فرصت اعطا شده منتشر نكرد تا معامالت 
نماد »دي« براي حدود ۸ماه متوقف ش��ود.با وجود 
مشكالتي كه س��هامداران بانك دي در اين مدت با 
آن روبرو بودند، اتفاقات اخير در سهام دي باعث شده 
تا بازگش��ايي نماد دي، محتمل تر از هميشه به نظر 
برس��د. روز ۱۲ خردادماه بود ك��ه صورت هاي مالي 
سال ۹۹ بانك در در سامانه كدال افشا شد.با انتشار 
اين صورت هاي مالي مشخص شد كه بانك دي پس 
از چهار سال زيان دهي، توانسته سودده شود و سود 
خالص سه ميليارد و ۴۶۰ميليون توماني را شناسايي 
كرده اس��ت. با اين وجود طبق اين گزارشات، بانك 
دي همچنان مشمول ماده ۱۴۱ قاون تجارت است.

پس از انتشار اين صورت هاي مالي، بانك مركزي نيز 
مجوز برگزاري مجمع عادل ساالنه بانك را صادر كرد 
و سهامداران اين بانك در روز يكشنبه ۲۲خرداد، به 
مجمع نشستند.پس از برگزاري مجمع نيز عليرضا 
قيطاسي، مديرعامل بانك دي، اعالم كرد كه وقتي 
مجمع برگزار مي شود، در ادامه صورت هاي مالي ۶ 
ماهه ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد و پس از آن به زودي 

شاهد باز شدن نماد خواهيم بود.

امكان معامله برق مشتركان 
تجاري و خانگي در بورس انرژي

عل��ي نقوي، مديرعام��ل بورس ان��رژي در خصوص 
نامه رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس و كمك 
بورس انرژي در تامين مصرف برق كش��ور گفت: در 
صورت همراهي ش��ركت توانير، ام��كان معامله برق 
صرفه جويي شده مش��تركان خانگي در بورس وجود 
دارد و منافع عرضه اين برق صرفه جويي ش��ده نيز در 
چارچوب بازار بهينه سازي مصرف انرژي به مشتركان 
اختصاص مي يابد.  وي با بيان اينكه اكنون ش��ركت 
توانير، مشتركان را تشويق به كاهش مصرف مي كند و 
قرار است مبالغي را در قبوض بابت آن كاهش مصرف 
اعمال  كند، ادامه داد: در صورت استفاده شركت توانير 
از سازوكارهاي بازار محور و پايبندي به آنها مي توان 
اقدام به معامله برق صرفه جويي ش��ده مش��تركان 
تج��اري و خانگ��ي در ب��ورس و در چارچوب گواهي 
صرفه جويي انرژي كرد.نقوي با تاكيد بر اينكه بورس 
انرژي ايران براي هرگونه همكاري با شركت توانير در 
راستاي اس��تفاده از اوراق گواهي صرفه جويي انرژي 
اعالم آمادگي مي كند، افزود: تاكنون ش��ركت توانير 
از فرصت هاي بورس و س��ازوكارهاي بازار محور براي 
صرفه جويي و مديريت بهينه مصرف انرژي استفاده اي 
نداش��ته و تصميمي در اين زمينه اتخاذ نكرده است.

مديرعامل بورس انرژي ايران در پاسخ به سوالي درباره 
واردات برق كه در نامه رييس كميس��يون اقتصادي 
اش��اره ش��ده بود گفت: زماني كه كش��ور تحت تاثير 
افزايش مصرف برق با كمبود روبرو مي ش��ود، برخي 
بخش هاي غيردولتي مي توانند از امكان ورود مستقيم 
برق به كشور از طريق كش��ورهاي همسايه استفاده 
كنند.وي با اشاره به اينكه شركت توانير انحصار صادرات 
و واردات را در اختي��ار گرفته و با وجود پيگيري هاي 
بورس انرژي درباره تجارت خارجي برق در سال هاي 
گذشته تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نشده 
است، اظهار كرد: مي توان با استفاده از سازوكار بورس 
انرژي واردات برق به كشور را توسط بخش خصوصي 
و از اين رهگذر مي توان اقدام به تامين برق صنايع كرد 
و در فصول س��رد سال هم اين اجازه را به نيروگاه هاي 
بخش غيردولتي داد تا با صادرات برق در يك سازوكار 
شفاف ارزآوري خوبي براي كشور داشته باشند.نقوي 
افزود: اگر اجازه داده شود تا واحدهاي بخش خصوصي 
برق را وارد كنند و از طريق مكانيزم ش��فاف بورس به 
فروش برسانند، بي شك شاهد تحوالت خوبي در اين 
زمينه خواهيم بود.مديرعامل بورس انرژي ايران ادامه 
داد: خوشبختانه اكنون سازمان انرژي هاي تجديدپذير 
و بهره وري انرژي برق همكاري خوبي را با بورس انرژي 
آغاز و اقدام به تشكيل كارگروهي در زمينه معامالت 
برق نيروگاه هاي تجديدپذير كرده  است كه اميدواريم 
بزودي بتوانيم ش��اهد ورود نيروگاه هاي تجديدپذير 
در بورس انرژي باش��يم.وي خاطرنشان كرد: اكنون 
ورود نيروگاه ه��اي تجديدپذير در ب��ورس انرژي در 
كارگروهي ميان بورس انرژي، س��ازمان انرژي هاي 
تجديدپذير و بهره وري انرژي برق )س��اتبا( و انجمن 
نيروگاه هاي تجديدپذير در حال بررسي است تا پس 
از بررسي چالش هاي فني، اين امكان براي نيروگاه هاي 
تجديدپذير فراهم شود كه برق خود را در بورس انرژي 

عرضه و در اين بازار مورد معامله قرار دهند.

»تعادل«بررسيميكند

عقب نشيني  بورس هاي جهاني

سود عملياتي گروه شوينده در گروي حذف قيمت گذاري دستوري

بهارصنايعصادراتيبورسي

ميز صنعت شوينده، آرايشي و بهداشتي حضور نايب رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، محسن انصاري مهياري، مدير 
نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و ميثم فدايي، 
مديرعامل فرابورس، رييس انجمن صنفي صنايع شوينده و 
آرايشي و بهداشتي، شركت هاي شوينده، پاكسان، ساينا، 
گلتاش، پاكشو، پديده شيمي قرن و كيميا تك در محل 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د. در ابتداي اين 
نشست، محس��ن خدابخش، معاون نظارت بر بورس ها و 
ناشران، شناسايي گلوگاه هاي صنايع مختلف را از جمله 
اهداف اساس��ي برگزاري ميز صنعت از س��وي سازمان 
بورس برشمرد و اظهار كرد: حمايت از سهامداران به ويژه 
سهامداران خرد از جمله موضوعات مهمي است كه سازمان 
بورس توجه ويژه اي به آن دارد، به همين منظور، در مقاطع 
مختلف و به فراخور زمان، از صنايع مختلف دعوت شده تا 

مشكالت، موانع، خواسته ها، فرصت ها و تهديدهاي آنها 
بررسي شود.در ادامه اين ميز صنعت، كارشناس مسوول 
اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتي و معدني سازمان بورس، 
مرور اجمالي از صنعت ش��وينده، بهداشتي و آرايشي در 
جهان، ايران و بازار سرمايه كرد. امير طايفه ابراهيمي صنعت 
ش��وينده زير مجموعه صنعت شيميايي برشمرد و ادامه 
داد: اين صنعت، ۳ درصد بازار صنعت شيميايي را به خود 
اختصاص داده است و ارزش بازار صنعت شوينده در سال 
۲۰۲۲، بالغ بر ۱۴۱ ميليارد دالر بوده است كه گسترش 
بيماري و ويروس كرونا، هزينه هاي مواد شوينده را افزايش 
داده اس��ت. او وجود بازار ۸۵ ميليون��ي داخلي را از جمله 
فرصت هاي اين بازار برشمرد و افزود: از ديگر فرصت هاي 
موجود در اين بازار مي توان به مصرف روبه رشد و تقاضاي 
۹۰ درصدي جامعه، قدمت و فناوري و تجهيزات قوي در 

اين صنعت، مواد اوليه در دسترس اشاره كرد.كارشناس 
مسوول اداره نظارت بر ناش��ران گروه صنعتي و معدني، 
تحريم هاي بين المللي را از جمله تهديدهاي موجود در اين 
صنعت دانست و تصريح كرد: وارادات ۳۰ تا ۴۰ درصدي 
مواد و اوليه، نوسانات ارز، تعداد باالي توليدكنندگان و فروش 
با تخفيفات به منظور تصاحب بازار داخلي و كاهش قدرت 
خريد خانوارهاي ايراني در س��ال هاي اخير از جمله ديگر 

تهديدهاي اين صنعت تلقي مي شوند.

    استقالل مالي صنعت شوينده
 الزمه تداوم بقاي صنعت شوينده

فروزش، دبير انجمن صنعت شوينده، با نگاهي بر مشكالت 
اين صنعت اظهار كرد: عدم نظ��ارت و كنترل بر نهادهاي 
قيمت تمام شده، از چالش هاي اساسي اين صنعت است. او 

ادامه داد: توليدكنندگاني كه مواد اوليه آنها از داخل تامين 
مي شود، مبناي ريالي دارند. آنها مواد اوليه خود را بر اساس 
قيمت هاي فوب خليج فارس تهيه مي كنند. توليدكنندگاني 
كه مواد اوليه آنها وارد مي شود و مبناي ارزي دارند، قيمت هاي 
خود را با توجه به قيمت هاي جهان��ي و با دالر آزاد دريافت 
مي كنند. اين مقام مسوول با اشاره به مجوز افزايش قيمت ۲۵ 
درصدي در طي سال جاري، تصريح كرد: متاسفانه اين نوع 
قيمت گذاري ها كارشناسي شده نيست. فروزش ادامه داد: 
اين صنعت با وجود همه گيري كرونا، اجازه كوچك ترين 
كمبودي را در حوزه مواد شوينده و بهداشتي نداد و حال 
چنين صنعتي الزم است به استقالل مالي برسد، در حالي 
كه اين صنعت با مش��كالتي همچون بازارهاي صادراتي، 
بازگشت ارز و محدوديت هايي كه در اين راستا وجود دارد 

و همچنين فشار بر انتقال ارز، دست و پنجه نرم مي كند.

اواي��ل خرداد ماه بانك مركزي به طور رس��مي اعالم كرد 
كه براي نخستين بار، طرح انتشار اوراق ارزي را در دستور 
كار قرار داده است. چندي بعد رييس كل بانك مركزي در 
تشريح سازوكار اين اوراق دولتي جديد گفت: »انتشار اوراق 
ارزي پروژه اي است، يعني پروژه اي براي اين اوراق تعريف 
مي ش��ود كه هم درآمد ارزي و هم بازده قابل قبول داشته 
باش��د تا بتواند بازپرداخت را ه��م ارزي انجام دهد.« علي 
صالح آبادي درباره س��ود اوراق ارزي، اظهار داشت: »اين 
اوراق ارزي در قالب پروژه اي تعريف شده است يعني نخست 
پروژه تعريف و سپس اوراق ارزي براي تأمين مالي آن پروژه 
منتشر مي شود.« وي با اشاره به مشخص بودن زمان پروژه 
ادامه داد: »سررس��يد اوراق، بسته به پروژه اي كه تعريف 
مي شود، معموالً دو يا سه ساله خواهد بود. تأمين نقدينگي 
پروژه به شكل ارزي خواهد بود، يعني بازپرداخت اصل و 
سود، ارزي خواهد بود. بنابراين پروژه اي تعريف و انتخاب 
مي ش��ود كه حتما درآمد ارزي و بازده قابل قبولي داشته 
باشد كه بتوان بازپرداخت آن را به شكل ارزي انجام داد.« 
در سال هاي اخير هر از گاهي اخباري مبني بر انتشار اوراق 
ارزي توسط بانك مركزي منتشر شده و هر بار هم به داليل 
مختلف اين طرح به سرانجام نرسيده است. در روزهاي اخير 
هم طرح اين موضوع باعث واكنش هاي مختلفي از سمت 

فعاالن و نخبگان اقتصادي شده است.

   اوراق ارزي چيست؟
بر اساس گزارش س��نا، اوراق ارزي به شكل ساده، نوعي 
از اوراق است كه يك نهاد آن را براي تامين مالي منتشر 
مي كند. اينطور كه پيداست سرمايه گذار براي خريد اين 
اوراق نياز به دالر دارد. نهاد ناش��ر تضمين مي دهد كه در 

تاريخ سررس��يد اوراق، ميزان تغييرات ارزش دالر را به 
قيمت روز محاس��به كرده و مابه التفاوت زمان انتشار و 
سررس��يد را به خريدار پرداخت كند. در كنار اين، سود 
مشخصي هم براي اين اوراق مش��خص مي شود. البته 
تاكنون بانك مركزي اطالعات دقيقي در رابطه با جزييات 
اين اوراق ارايه نكرده است و توضيح ياد شده صرفا الگوي 
كلي اوراق ارزي در ادبيات اقتصاد است. برخي گمانه زني ها 

از سود ۱۰ درصد براي اين اوراق حكايت مي كنند.

   اين بار اوراق ارزي
در حال حاضر نيز يك��ي از راهكارهاي دولت به منظور 
جبران كس��ري بودجه و تأمين منابع مالي مورد نياز، 
انتشار اوراق بهادار بدهي اس��ت. دولت از ديرباز از ابزار 
اوراق مش��اركت به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز 
خود بهره برده و در سال هاي اخير اقدام به انتش�ار حجم 
نسبتا بااليي از اسناد مالي اسالمي كرده است. با توجه به 
اينكه تأمين منابع مالي مورد نياز پروژه هاي زيرساختي، 
زيربنايي و توسعه اي از دغدغه هاي اصلي دولت در شرايط 
كنوني است، بنابراين اهميت انتشار اوراق بهادار به ويژه 
انتشار اوراق ارزي با هدف جذب سرمايه گذاران خارجي 
و همچنين مديريت ارزي كشور، بيش از پيش نمود پيدا 
مي كند. مزيت انتشار اوراق براي خريداران، كسب سود 
متناسب با تغييرات بازار دالر است. نفع اين ابزار، براي 
شركت ها و نهادهاي ناشر، تامين منابع الزم بدون نهاد 
واسطه با پشتوانه سرمايه ارزي است. همچنين منفعت 
اين تصميم، براي سياس��ت گذار نيز معرفي يك ابزار 
جديد سياست گذاري ارزي، در جهت كاهش تقاضا 

براي خريد اسكناس با هدف سفته بازي است.

    افزايش توان بازارسازي سياست گذار
اين اوراق به دليل ويژگي هاي��ي كه دارد فرصتي براي 
ايجاد تنوع در دارايي ها و كس��ب س��ود است. مي توان 
گفت اوراق قرضه اي كه بر مبناي ارز خارجي منتش��ر 
مي شود، به انتشاردهنده اين امكان را مي دهد كه ريسك 
خود را در مقابل نوس��انات ارزي به صفر برساند. عالوه 
بر اين، انتش��ار اوراق ارزي منجر به متنوع سازي منابع 
تامين مالي و مديريت بهتر بازار بدهي مي شود.در اين 
شرايط سياست گذار نيز يك ابزار مناسب براي مديريت 
بازار ارز دارد. در صورتي كه فشار براي خريد ارز كاهش 
يابد و اوراق ارزي جايگزين آن ش��ود، رفتار سفته بازي 
با اس��كناس كاهش مي يابد و از س��وي ديگر، دس��ت 

سياست گذار ارزي براي مديريت بازار ارز باال مي رود.

   كاهش نگاه سرمايه اي به دالر فيزيكي
يكي ديگر از منافع انتش��ار اين اوراق اين اس��ت كه فشار 
براي تامين ارز در بازار نيز كاهش مي يابد و شركت ها براي 
نياز ضروري و نه انگيزه حفظ سرمايه، به بازار آزاد مراجعه 
مي كنند. اين موضوع براي سرمايه گذاران خرد نيز صادق 
است. بررسي  آمار تورم در دهه ۹۰ گوياي آن است كه در 
اين دهه اقتصاد ايران ش��اهد تورمي پايدار و فزآينده بوده 
به طوريكه ميانگين تورم در اي��ن دوره زماني بيش از ۲۰ 
درصد برآورد مي شود. دور از ذهن نيست كه سرمايه گذاران 
براي جلوگيري از كاهش ارزش دارايي هاي خود اقدام به 
سرمايه گذاري در ارزهاي خارجي و حتي خروج سرمايه از 
كشور و سرمايه گذاري در طرح هاي خارجي مانند خريد 
ملك در كشورهاي همس��ايه كنند.انتش��ار اوراق ارزي 
براي خريدار نيز دربردارنده منافعي است. اولين منفعت 

آن وجود يك منبع مطمئن براي سرمايه گذاري است. از 
طرفي اگر تحليل فرد مبني بر آن باش��د كه دارايي ارزي، 
داراي سود بيشتري از دارايي ريالي است، مي تواند در اين 
بستر سرمايه گذاري كند. پس از چندي اگر امكان فروش 
اين اوراق در بازار ثانويه ايجاد شود، فرد مي تواند آن را در اين 
بازار به فروش رسانده و تامين نقدشوندگي، از اين طريق 

صورت گيرد و پويايي بازار حفظ شود.

   اوراق ارزي و بازار سرمايه
تنها مسيري كه بانك مركزي مي تواند اقدام به بازدهي ارزي 
نسبت به سرمايه هاي ارزي مردمي كند، سرمايه گذاري 
در صناي��ع ارز آور ي��ا به عبارت ديگر صادراتي اس��ت. در 
حال حاضر توسعه بخش قابل توجهي از صنايع صادراتي 
كشورمان مانند شيميايي ها، فوالدي هايي، خودرويي ها، 
پااليشي ها به واسطه تنگناهاي ارزي متوقف شده است. با 
وجود اينكه اين واحدها در زمينه سرمايه در گردش ريالي 
مشكلي ندارند اما فشار تحريم ها از يك سو و نبود ثبات در 
قيمت ارز از س��وي ديگر باعث شده شركت ها در تجهيز، 
نوسازي و بهسازي دستگاه ها و زيرساخت ها و همچنين 

اجراي پروژه هاي جديد با مشكل برخورد كنند.
در اين خصوص بايد به اين نكته توجه كرد استفاده از 
ارز آزاد براي اين تأمين نقدينگي مورد نياز اين صنايع 
به دليل تاثيري كه بر قيمت ها مي گذارد، امكان پذير 
نيس��ت و به طوركلي بانك مركزي همچنين اجازه اي 
به صنايع نمي دهد. به عبارت ديگر انتش��ار اوراق ارزي 
مناسب ترين شيوه تأمين مالي پروژه هاي نيازمند منابع 
ارزي اس��ت كه با هزينه تأمين مالي به مراتب كمتر و 
به صرفه تر نسبت به انتشار اوراق ريالي انجام خواهد شد.



گروه راه و شهرسازي|
تلنگر فاجعه ريزش ساختمان »12 طبقه« متروپل، 
مديريت شهري پايتخت را براي شناسايي، معرفي و 
توقف فعاليت 129 ساختمان بسيار پرخطر تهران به 
تكاپو انداخت، به گونه اي در نخستين نشست علني 
شوراي شهر تهران پس از اين سانحه، مديريت شهري 
بر انتشار فهرست اين ساختمان ها با هدف جلوگيري 
از تكرار »متروپل« در پايتخت تاكيد كرد و مهلتي يك 
هفته اي به سازمان آتش نشاني داد تا فهرست يادشده را 
منتشر كند. با وجود اين، حاال نه يك هفته كه بيش از دو 
هفته از اعالم اين ضرب االجل و اين فهرست همچنان 
محرمانه اس��ت. با وج��ود اين، آنگونه ك��ه قدرت اهلل 
محمدي مديرعامل سازمان آتش نشاني شهرداري 
تهران به فارس گفته است: با مالكان ساختمان هاي 
ناايمن جلسه داريم و همچنين دادستاني هم ورود كرده 
است.تعدادي از مالكان پاي كار آمده اند و تعامل خوبي 
برقرار شده و گام هاي خوبي در زمينه ايمن سازي انجام 
شده است.اسامي ساختمان هاي ناايمني كه مالكان 
آنها تا 3 ماه آينده پاي كار نيايند حتما اعالم مي شود و 

با كسي تعارف نداريم.
به گزارش »تعادل«، در جلس��ه ديروز شوراي شهر 
تهران نيز مهدي عباسي، رييس كميسيون معماري 
و شهرسازي شوراي اسالمي ش��هر تهران، از عدم 
انتش��ار س��اختمان هاي ناايمن انتقاد كرد و گفت: 
قرار بود سازمان آتش نشاني ليست ساختمان هاي 
ناايمن را منتش��ر كند، اما هنوز اين ليست منتشر 
نش��ده اس��ت. هيچ محدوديتي در انتش��ار ليست 

ساختمان هاي ناايمن وجود ندارد.

    محدوديت هاي امنيتي در افشاي 
نام ناايمن ها

بر اساس اين گزارش، اگرچه از سوي مسووالن مديريت 
شهري گفته مي شود كه هيچ محدوديتي براي انتشار 
فهرست ساختمان هاي پرخطر تهران وجود ندارد، اما 
به گفته معاون سابق ش��هرداري تهران، اعالم اسامي 
ساختمان هاي ناايمن تهران به دليل محدوديت هاي 
امنيت ملي مقدور نيست. به گزارش »تعادل«، در آستانه 
چهارمين سالروز فاجعه پالسكو، احمد خرم، رييس وقت 
سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور در يك برنامه 
صبحگاهي تلويزيوني كه عبدالرضا گلپايگاني، معاون 
وقت ش��هردار تهران نيز در آن حضور داش��ت، گفت: 
بيش از 30 هزار واحد شبيه پالس��كو در تهران داريم 
كه در مقابل حريق از ايمني الزم برخوردار نيستند. اما 
مسووالن حقايق را به مردم نمي گويند تا نگران نشوند. 
بيش از 300 تا 400 هزار واحد ساختمان با يك زلزله 
6 تا 7 ريشتري در تهران نابود مي شوند. در زير بخشي 
از تهران، آب هاي زير سطحي وجود دارد كه به هنگام 
زلزله، موجب خواهد شد ساختمان ها به طور مستقيم 
به سمت پايين فرو برود. من نمي دانم چرا اين مسائل را 
مطرح نمي كنيم و نگران اين هستيم كه مردم از وضعيت 
خودشان نگران شوند. مردم وقتي بفهمند به سازمان 
نظام مهندسي، به شهرداري و به دولت فشار مي آورند تا 
كار انجام شود. اطالعات ندادن درست يكي از ضايعات 
مساله است. در مقابل، اما گلپايگاني، معاون معماري 
و شهرسازي ش��هرداري تهران در پاسخ به اين سوال 
مجري كه چرا اسامي ساختمان هاي ناايمن براي مردم 
اعالم نمي شود، گفت: به خاطر امنيت ملي نمي توانيم 
نام س��اختمان هاي ن��ا ايمن پايتخ��ت را اعالم كنيم. 
اعالم اينكه در ش��هري مثل تهران كدام ساختمان ها 
آسيب پذيري بااليي دارند، درست است كه به افزايش 
حساسيت جامعه نسبت به مساله ايمني كمك مي كند، 
اما از منظر امنيت ملي هم محدوديت هايي وجود دارد 
و نمي ش��ود همه اطالعات وضعيت موجود شهر را به 
صورت علني اعالم كرد. قرار بود، در سامانه پايش ايمني 
ساختمان ها، فهرس��ت ساختمان هاي ناايمن منتشر 

شود، اما محدوديت هاي امنيتي مانع اين كار شد.

   ضمانت اجرايي عدم تكرار حادثه متروپل 
در تهران؟

ديروز اما ناصر اماني، ديگر عضو ش��وراي شهر تهران 
نيز درب��اره حادثه متروپل با بيان اينكه اين حادثه به 

تهيه يك گزارش ملي نياز دارد و بايد توسط يك جمع 
كارشناس و دانش��گاهي بي طرف و خارج از ساختار 
مديريت شهري و حاكميتي تهيه و ارايه شود، اظهار 
كرد: در حادثه متروپل شهرداري آبادان؛ منطقه آزاد 
اروند، س��ازمان نظام مهندسي اس��تان خوزستان، 
مهندسين ناظر و پيمانكار، دخيل بودند. اما در گزارش 
ارايه شده از سوي آقا ميري هيچ اشاره اي به نقش اين 
پنج سازمان نشده است. اماني گفت: به نظرم در اين 
گزارش فقط جنبه هاي فني و مهندسي مدنظر است 
و ضمانت اجرايي براي عدم تكرار اين حادثه مخصوصا 
براي ما كه در شوراي شهر تهران هستيم و كميسيون 
عمران و حمل و نقل كه اگ��ر حادثه اي در تهران رخ 
دهد ما مسوول هستيم، وجود ندارد؛ صدها ساختمان 
در دست س��اخت در ش��هر تهران داريم كه مشكل 
سازه اي دارند. عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
چه ضمانت اجرايي هست كه ساختمان هاي ساخته 
شده يا در حال بهره برداري يا در حال ساخت در تهران 
مشكل سازه اي نداشته باشند، اظهار كرد: الزمه اين 
كار همكاري مشترك بين ما و نظام مهندسي استان 
تهران اس��ت تا تيم هاي مشتركي تشكيل دهيم و به 
مردم از اين جهت اطمينان خاطر دهيم كه آيا در شهر 
تهران ساختماني كه آسيبي مثل متروپل براي مان به 

ارمغان آورده باشد داريم يا نداريم.

    اصرار مالك متروپل به تغيير سازه
بر اس��اس اين گزارش، س��يد محم��د آقاميري در 
هفتادمين جلسه شوراي اسالمي شهر تهران ضمن 
ارايه گزارش��ي در خصوص حادث��ه متروپل آبادان 

اظهار كرد: اصرار مالك در اين ساختمان تغييرات 
پي در پي در طرح بوده اس��ت و بنابر اعالم نماينده 
شركت نقش��ياد كه در ابتدا اجراي طرح را بر عهده 
گرفته بود، اين س��اختمان در آغاز با اسكلت فلزي 
و در ش��ش طبقه طراحي ش��ده بود كه در ادامه بر 
اساس اصرار مالك به سازه هاي بتني تغيير كرد كه 
با توجه به اين موضوع، شركت نقشياد از ادامه پروژه 
انص��راف داد. آقاميري با بيان اينكه ايمني، صاحب 
صالحيت نبودن طراحان طرح و استاندارد نبودن 
س��ازه ها از جمله عواملي بوده كه طرح را مس��دود 
كرده بود، يادآور شد: مهندسان ناظر ديگري براي 
اين طرح پيش بيني شده بود كه به داليل حقوق و 

مزايا و مواردي از اين قبيل، ناظران انصراف دادند.
وي با اعالم اينكه در اسفند 9۸ مجوز افزايش طبقات 
از سوي شهرداري آبادان صادر مي شود، خاطرنشان 
كرد: مجوز افزايش طبقات تا 12 طبقه صادر شده بود و 
با توجه به اينكه سه طبقه بدون نقشه مقاوم سازي اضافه 
شده بود، مشكالتي را ايجاد مي كند و اعالم مي شود كه 
ساختمان در معرض خطر اساسي قرار دارد و كمتر از 

يك ماه از اين هشدار، متروپل فرو ريخت.
وي با بيان اينكه ضعف دانش كارفرمايان و در اولويت 
بودن منافع مالي براي آنان يكي از داليل اين حادثه 
بود، گف��ت: وقتي 4۵ روز براي طراحي س��ازه زمان 
نياز اس��ت نبايد به يك يا دو هفته كاهش پيدا كند و 
همچنين زمان كنترل مضاعف كاهش يابد تا پروانه 
سريعتر صادر شود كه اين روند در خصوص ساختمان 
متروپل اتف��اق افتاد. آقاميري با اش��اره به ضعف در 
كنترل كيفي مصالح يادآور ش��د: عدم به كارگيري 

مجري ذيصالح نيز از ديگر چالش هايي است كه در 
مترو پل و همچنين در تهران نيز شاهد آن هستيم.

     فساد پذيري نظارت بر ساختمان سازي
آقاميري با اشاره به عدم استمرار نظارت بر ساختمان در 
زمان ساخت و بهره برداري اظهار كرد: فسادپذير بودن 
نظارت نيز از ديگ��ر چالش هايي بود كه در اين پروژه با 
آن رو به رو بوديم. وي به مباحث حقوقي براي ضمانت 
اجرايي طرح اش��اره كرد و افزود: مردم بايد بدانند كه 
قوانين بايد در ساخت و ساز رعايت شود و اينگونه نباشد 
كه سازندگان بي توجه به ضوابط ساخت و ساز را انجام 
دهند. عضو شوراي اس��المي شهر تهران با بيان اينكه 
هنوز آمار ايمني سازه ها اعالم نشده است، خاطرنشان 
كرد: در 20 س��ال گذشته چهار مرتبه طراحي سازه با 
محوريت مقاوم سازي تغيير يافته است و اگر تصور كنيم 
ساختماني 2۵ سال يا 40 سال پيش ساخته شده، بايد 
ببينيم تا چه ميزان ايمني دارند، لذا بايد ساختمان هاي 
قديمي باالي ۵0 سال بررسي شوند كه در برابر حوادثي 
همچون زلزله مقاوم هستند يا خير؟ كه البته پاسخ اين 
سوال خير است. وي افزود: زماني بايد پروانه ساختمان ها 
صادر شود كه هر پنج ناظر ساختمان تاييديه را اعالم 
كنند و تنها در اين صورت بايد انشعابات به ساختمان ها 
ارايه شود؛ اين اقدام گلوگاهي براي جلوگيري از تخلف 
است. رييس كميته عمران شوراي اسالمي شهر تهران 
با بيان اينكه در زمينه ساختمان متروپل بايد بحث ويژه 
انجام شود و خروجي خوبي داشته باشد، گفت: ما هرچه 
بررسي انجام داديم متوجه نشديم كه اقدامات و نظارت 

آزمايشگاهي در اين طرح انجام شده است يا خير؟
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اطالعات سامانه هاي شهرداري 
تهران در دسترس شهروندان است

سخنگوي شهرداري تهران با اشاره به حجم حمله 
س��ايبري صورت گرفته به سامانه هاي شهرداري، 
گفت: دسترسي به داده ها از طرف شهروندان وجود 
دارد و اطالعات اين سامانه ها كامال سالم، محفوظ و 
قابل دسترس است. به گزارش تسنيم، عبدالمطهر 
محمدخان��ي درب��اره وضعي��ت خدمت رس��اني 
سامانه هاي ش��هرداري اظهار كرد: در بررسي هاي 
اوليه مشخص شد كه با يك حمله سايبري پيچيده 
و گس��ترده مواجهيم، تدبير ابتداي��ي اين بود كه 
آن بخش از خدمات ش��هرداري ته��ران كه امكان 
خدمت رساني به شهروندان به صورت آفالين براي 
آنها وجود داشت و قابليت توقف نداشت همچنان 
ارايه شود و مابقي خدمات ش��هرداري كه بيش از 
170 سرويس اس��ت به صورت موقت محدود شد 
تا از پايداري اين خدم��ات و جلوگيري از حمالت 
مجدد اطمينان حاصل شود. سخنگوي شهرداري 
و رييس مركز ارتباطات شهرداري تهران افزود: در 
چند روز اخير كه سامانه هاي شهرداري باال آمده، 
كامال مشخص است كه دسترسي به داده ها از طرف 
ش��هروندان وجود دارد و اطالعات اين س��امانه ها 
كامال سالم، محفوظ و قابل دسترس است. رييس 
شوراي شهر تهران نيز با رد هرگونه خاموش شدن 
دوربين هاي س��طح ش��هر تهران گفت: در حال 
حاضر تمام دوربين ه��ا فعال و آنالين بوده و تردد 
خودروها را در محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد 
ثبت و ضبط مي كنند. مهدي چمران با رد هرگونه 
خاموش ش��دن دوربين هاي س��طح شهر تهران 
تصريح كرد: در حال حاضر تمام دوربين ها فعال 
و آنالين بوده و تردد خودروها را در محدوده طرح 

ترافيك و زوج و فرد ثبت و ضبط مي كنند.

زباله گردي   خداحافظي با
تا  ۱۴۰۳

حس��ين حيدريان، معاون پردازش و دفن پس��ماند 
س��ازمان مديريت پسماند ش��هرداري تهران گفت: 
مديريت متمركز پس��ماند از جم��ع آوري و حمل تا 
پردازش و دفن به پيمانكار واگذار مي شود و زباله گردي 
تا دو سال آينده به طور كامل حذف مي شود. به گزارش 
ايسنا، حيدريان با بيان اينكه در حال حاضر تا سقف 
۵۵00 ُتن پس��ماند از نقاط مختلف ش��هر تهران به 
آرادكوه منتقل مي شود، اظهار كرد: با روند فعلي، عمر 
دفن پسماند در آرادكوه 10 سال تخمين زده مي شود. 
وي افزود: با توجه به اينكه بر اساس برنامه هاي طرح 
جامع پسماند به س��مت تفكيك در مبداء توليد در 
سطح شهر مي رويم تا 20 سال آينده گنجايش دفن 
زباله در آرادكوه وجود خواهد داشت. حيدريان با بيان 
اينكه در محدوده جاده قديم ق��م و فرودگاه، حدود 
3۵ كانون توليد بو توس��ط اداره كل حفاظت محيط 
زيست استان شناسايي شده است، خاطرنشان كرد: 
آرادكوه يكي از اين كانون هاست اما با توجه به فاصله 
12 كيلومتري اين منطق��ه با فرودگاه، تاثير آرادكوه 
مي��زان كمي اس��ت. وي اضافه ك��رد: در زمان آقاي 
قاليباف درياچه ش��يرابه موج��ود در آرادكوه كه 1۸ 
هكتار مساحت و عمق متوسط دو متر داشت، با تصفيه 
و بازچرخاني ش��يرابه و بهره ب��رداري از الگون هاي 
تبخيري خشك شد. حيدريان همچنين خاطرنشان 
كرد: اين درياچه محل انتش��ار بوي نامطبوع بود كه 
حذف ش��د و تاكنون از تشكيل مجدد آن جلوگيري 
شده اس��ت. وي با اعالم اينكه برنامه هاي ديگري نيز 
براي كاهش انتشار بوي نامطبوع در آرادكوه اجرايي 
ش��ده اس��ت، گفت: كاهش تراكم پسماند در سايت 
توليد كمپوست، پوشش باالي 90 درصد مراكز دفن 
و مديريت ش��يرابه از جمله اين اقدامات بوده است. 
معاون پردازش و دفن پس��ماند س��ازمان مديريت 
پسماند ش��هرداري تهران همچنين تصريح كرد: در 
راستاي اس��تفاده از تكنولوژي هاي نوين بيولوژيك 
براي حذف بو از سايت توليد كمپوست، قراردادي با 
پژوهشگاه بيوتكنولوژي كشاورزي ايران منعقد شد 
كه بر اين اس��اس، كنسرسيوم ميكروبي از سوي اين 
پژوهشگاه توليد شده و پايش مستمر روي توده هاي 
كمپوست انجام مي شود. وي افزود: اين كنسرسيوم، 
تركيبات آلي فراري را كه بوي نامطبوع توليد مي كنند، 
حذف مي كند. حيدريان با تاكيد بر اينكه مهم ترين 
تاثير منفي دفن پسماند، توليد شيرابه و به دنبال آن 
آلوده ش��دن آب هاي زيرزميني است، تصريح كرد: 
خوشبختانه جانمايي آرادكوه به دليل ضريب پايين 
نفوذپذي��ري خاك و دوري از مراكز بافت مس��كوني 
و ش��هري و همچنين قرار نگرفتن در مسير بادهاي 
فصلي، به خوبي انجام شده است. وي افزود: مديريت 
شيرابه در اين محدوده انجام مي شود تا از تجمع شيرابه 
جلوگيري شود و آلودگي ايجاد نشود. معاون پردازش 
و دفن پسماند س��ازمان مديريت پسماند شهرداري 
تهران گفت: حضور زباله گردها باعث حذف درآمدهاي 
بخش خصوصي و شهرداري مي شود چراكه به صورت 
غير استاندارد انجام ش��ده و ارزش اقتصادي زباله را 
كاهش مي دهند. وي افزود: زباله گردها زباله هاي قابل 
بازيافت را به مراكز غيرمجاز و زيرزميني مي فروشند 
كه اين بازيافت با كيفيت پايين انجام و به دنبال آن، 
محصوالتي با كيفيت نامناسب توليد مي شود و همين 
موضوع ارزش زنجيره پسماند را كاهش مي دهد. وي 
با اشاره به احداث س��امانه هاي mrf در هشت پهنه 
تهران، خاطرنش��ان كرد: در راس��تاي همين اقدام، 
مديريت متمركز پس��ماند از جم��ع آوري و حمل تا 
پردازش و دفن به پيمانكار واگذار مي شود و زباله گردي 
را تا دو سال آينده به طور كامل حذف مي كند. معاون 
پردازش و دفن پسماند شهرداري تهران با بيان اينكه 
زباله تولي��دي در تهران به هيچ كش��وري فروخته 
نمي ش��ود، گفت: پسماندهاي قابل بازيافت از جمله 
پي اي تي و انواع پسماند پالس��تيكي اچ دي پي اي و 

ال دي پي اي به كشور چين صادر مي شود.

حكم رفع توقيف بار
كشتي ايراني در يونان صادر شد

س��ازمان بنادر و دريانوردي در بيانيه اي با اشاره به 
آخرين وضعيت توقيف بار يك فروند كشتي تحت 
پرچم ايران از سوي دولت يونان، اعالم كرد: با اقدام 
س��ريع و مقتدرانه جمهوري اسالمي ايران، حكم 
بازگرداندن بار به صاحب آن صادر ش��د و در حال 
حاضر مراحل اجرايي اين دستور در يونان در حال 

انجام است.
به گ��زارش ايس��نا، در اي��ن بيانيه آمده اس��ت: با 
اقدام س��ريع و مقتدرانه جمهوري اسالمي ايران و 
پيگيري ارگان هاي ذيربط و حمايت هاي وزير راه 
و شهرسازي، علي رغم حكم امريكايي ها مبني بر 
نگهداري كش��تي و توقيف كاال به نفع اين كشور و 
موافتنامه معاضدت حقوقي بين امريكا و يونان، در 
نهايت حكم بازگرداندن ب��ار به صاحب آن صادر و 
دولت يونان دس��تور مربوطه را صادر كرد و اكنون 
شاهد رفع توقيف كشتي و بازگرداندن بار به صاحب 

آن هستيم.
دولت يونان چندي پي��ش از حركت يك فروند 
كش��تي تحت پرچم جمهوري اسالمي ايران در 
سواحل اين كشور جلوگيري و بار آن با هماهنگي 
دولت امريكا، توقيف شد و درحالي كه اين كشتي 
به  منظور حفظ ايمني پرسنل و كشتي به سواحل 

يونان پناه برده بود.

ثبت نام مجدد نهضت ملي مسكن 
در صورت وجود متقاضي جديد

وزارت راه و شهرسازي از احتمال بازگشايي سامانه 
ثبت نام طرح نهضت ملي مس��كن خبر داد و اعالم 
كرد: چنانچ��ه بعد از اتم��ام پااليش ه��ا در پايان 
خردادماه متقاضياني اعالم آمادگي كنند، احتمال 
ثبت نام جديد وجود دارد. به گزارش ايرنا، معاونت 
مس��كن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازي از 
احتمال بازگش��ايي س��امانه ثبت نام طرح نهضت 
ملي مسكن خبر داد. معاونت مسكن و ساختمان 
با اعالم اينكه سامانه طرح هاي حمايتي مسكن به 
نش��اني saman.mrud.ir براي كل نيمه دوم 
س��ال 1400 براي نام نويسي از متقاضيان باز بوده 
اس��ت و تمامي متقاضيان فرصت يافتند تا در اين 
سامانه ثبت نام كنند، اعالم كرده است كه چنانچه 
در آينده متقاضيان جديدي براي ثبت نام در طرح 
نهضت ملي مسكن باشند، در خصوص بازگشايي 
سامانه مذكور تصميم گيري خواهد شد. طبق آمار 
در طرح نهضت ملي مسكن كه از 2۸ مهرماه سال 
1400 و ي��ك ماه بعد از اب��الغ قانون جهش توليد 
مسكن بازگشايي ش��د و تا 29 اسفند 1400 روند 
ثبت نام ادامه يافت ۵ ميلي��ون و 490 هزار و 166 
نفر نام نويس��ي كردند و از اين تع��داد 3 ميليون و 
360 هزار و 1۵3 نفر حائز شرايط اوليه )فرم ج سبز، 
نداشتن سابقه مالكيت و عدم استفاده از تسهيالت 
دولتي( شدند. تهران بيشتر آمار ثبت نام كنندگان 
و شرق سمنان كمترين ميزان ثبت نام كنندگان را 
به خود اختصاص داده است.  از ابتداي سال تا پايان 
خردادماه زمان پااليش متقاضيان ثبت نام ش��ده 
تعيين ش��ده اس��ت و ادارات كل راه و شهرسازي 
بايد نتايج ثبت نامي هاي طرح نهضت ملي مسكن 
را به س��تاد وزارتخانه اعالم كنند. پايان خردادماه 
زم��ان اتم��ام پااليش هاس��ت و نتايج ب��ه اطالع 

ثبت نام شدگان و حائزان شرايط خواهد رسيد.

جزييات علل صف كاميون ها 
در جايگاه هاي سوخت

رييس كانون سراسري كاميونداران گفت: چند ماه 
است كه بعد از حمله سايبري به سامانه هاي شركت 
پخش، اين مش��كل براي رانن��دگان خودروهاي 
سنگين ايجاد شده و حتي كمتر از ميزان پيمايش 

آنها كارت سوختشان شارژ مي شود.
سيروس خدايي رييس كانون سراسري كاميونداران 
در گفت وگو با مهر در خصوص مشكالت رانندگان 
كاميون در برخي اس��تان ها و كمبود س��وخت در 
جايگاه ه��اي س��وختگيري اظهار كرد: جلس��ات 
مكرري با مسووالن مربوطه برگزار كرده ايم حتي 
هر هفته جلسه پايش حمل و نقل به رياست وزير 
راه و شهرسازي و با حضور مديران مربوطه از جمله 
ش��ركت ملي پخ��ش فرآورده هاي نفت��ي برگزار 
مي شود اين موضوع سه بار مطرح شد، مكاتباتي با 

وزارتخانه هاي مربوطه داشته ايم.
وي افزود: چند ماه اس��ت كه بعد از حمله سايبري 
به س��امانه هاي ش��ركت پخش، اين مشكل براي 
رانندگان خودروهاي س��نگين ايجاد شده و حتي 
كمتر از ميزان پيمايش آنها كارت سوختشان شارژ 

مي شود.
رييس كانون سراس��ري كاميونداران يادآور شد: 
رانندگان به ما مراجعه كرده و كاركرد خود را ارايه 
مي دهند ول��ي مي بينند كه بر اس��اس پيمايش 
گازوييل به كارت س��وخت واريز نش��ده است. به 
شركت پخش كه اعالم مي كنيم آنها مي گويند كه 
ما معادل پيمايش كارت سوخت را شارژ كرده ايم 
ولي از آنجا كه زيرساخت هاي ارتباطي شركت پخش 
فرآورده هاي نفتي ضعيف است امكان پرينت تعداد 
سوختگيري هاي هر كاميون در جايگاه هاي سوخت 
را ندارند تا ببينيم رانندگان چند بار س��وختگيري 

كرده اند.
وي گفت: در اكثر استان ها به خصوص استان هاي 
جنوبي از جمله هرمزگان و سيستان و بلوچستان 
جايگاه هاي سوخت با كمبود گازوييل مواجهند. 
از ديگر مشكالت جايگاه هاي سوخت اين است 
كه گازوييل 24 ساعته وجود ندارد و چند ساعت 
طول مي كشد تا سوخت برسد كه اين امر سبب 

ايجاد صفوف طوالني در جايگاه ها مي شود.

فهرستساختمانهايناايمنپايتختتا3ماهديگرمحرمانهاست

تهران-مشهدهمچنانپرترافيكترينمسيرهواييكشور

بي اعتنايي  به  پايان  يك  ضرب االجل 

پروازهاي عبوري از آسمان ايران ۲ برابر شد
بر اساس آمار شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
پروازهاي عبوري از آس��مان كشور طي ارديبهشت 
ماه 97 درصد افزايش يافته است. به گزارش تسنيم، 
مطابق آمار رسمي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي 
ايران طي ارديبهش��ت  ماه امس��ال 19 هزار و ۸90 
پرواز عبوري از آسمان ايران استفاده كرده اند كه در 
مقايسه با 10 هزار و ۸4 پرواز ماه مشابه سال گذشته 
97 درصد رش��د را نش��ان مي دهد. در ماه گذشت 
هواپيمايي چابهار و ساها به ترتيب با ۵7 و 4۵ درصد 
بيشترين تاخيرات پروازي را به نام خود ثبت كردند. 
ايرتور، معراج و كاس��پين نيز ب��ه ترتيب 42 درصد، 
41 و 36 درصد پروازهاي خود را در ارديبهشت ماه 
1400 با تاخير انجام داده ان��د. در بين ايرالين هاي 
داخلي هواپيمايي آسمان 169۵ پرواز انجام داده كه 
۵79 پرواز تاخير دار بوده . اين شركت در ماه گذشته 
۵4 هزار و 329 دقيقه تاخير پروازي داشته است. بر 
اساس اعالم شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
پرترددترين مسير در پروازهاي داخلي در ارديبهشت 
ماه سال 1401 مس��ير تهران- مشهد با تعداد ۸93 

پرواز بوده و بيشترين نشست و برخاست داخلي در 
ارديبهشت ماه سال جاري در پنج فرودگاه مهرآباد، 

مشهد، شيراز، كيش و اصفهان انجام شده است.

    افزايش اعزام و پذيرش مسافر
كل پروازه��اي فرودگاه هاي تحت مالكيت ش��ركت 
فرودگاه ها درارديبهشت ماه 1401نسبت به ماه مشابه 
سال گذشته درنشست و برخاست10 درصد، در اعزام 
و پذيرش مس��افر 73 درصد و ارسال و پذيرش بار ۸9 

درصد افزايش را نشان مي دهد.
همچنين بر اساس آمار پروازهاي داخلي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت اين شركت در مدت اعالم شده نسبت به 
ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۵ درصد، در 
اعزام و پذيرش مسافر 64 درصد و در ارسال و پذيرش 

بار و پست 76 درصد افزايش وجود داشته است.
طبق گزارش منتشر ش��ده پروازهاي چهار فرودگاه 
اختصاص��ي )كي��ش، قش��م، چابه��ار، ماك��و( در 
ارديبهشت ماه س��ال جاري نسبت به ماه مشابه سال 
گذشته در نشس��ت و برخاس��ت 17 درصد، اعزام و 

پذيرش مس��افر۵۸ درصد و ارس��ال و پذي��رش بار و 
پست 60 درصد افزايش وجود داشته است. طبق آمار، 
كل پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در 
ارديبهشت ماه 1401نسبت به ماه گذشته درنشست و 
برخاست يك درصد، دراعزام و پذيرش مسافر۵ درصد 
افزايش و در ارسال و پذيرش بار و پست 9درصد كاهش 
وجود داشته است. پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت 
مالكيت در ارديبهشت 1401 نسبت به فروردين ماه 
در نشست و برخاست يك درصد، در اعزام و پذيرش 
مس��افر ۵ درصد افزايش و در ارس��ال و پذيرش بار و 
پست 11 درصد كاهش وجود داشته است. بر اساس 
گزارش ش��ركت فرودگاه ها؛ پروازهاي چهار فرودگاه 
اختصاصي در ارديبهش��ت ماه امس��ال نسبت به ماه 
قبل در نشست و برخاست 30 درصد، اعزام و پذيرش 
مسافر32 درصد و ارسال و پذيرش بار و پست42 درصد 
افزايش وجود داشته است. در دومين ماه بهار حدود ۸0 
درصد نشست و برخاست كل پروازها به ترتيب در 9 
فرودگاه مهرآباد، مشهد، شيراز، كيش، اصفهان، اهواز، 

بندرعباس، تبريز و يزد انجام پذيرفته است.

   تهران- مشهد پرترددترين مسير پروازي
حدود ۸0 درصد نشست و برخاست پروازهاي داخلي به 
ترتيب در 9 فرودگاه مهرآباد، مشهد، كيش، شيراز، اهواز، 
اصفهان، بندرعباس، تبريز و يزد انجام پذيرفته است. در اين 
ماه مسير مهرآباد- مشهد با تعداد ۸93 پرواز، پرترددترين 
مس��ير در پروازهاي داخلي و بيشترين مسافر نيز در اين 
مسير گزارش شده است. طبق آمار منتشر شده، پروازهاي 
داخلي 94 درصد از كل نشس��ت و برخاس��ت پروازهاي 
مسافري را به خود اختصاص داده اند كه حدود 94 درصد 
اعزام و پذيرش مس��افر و ۸۵ درصد ارسال و پذيرش بار و 
پست را شامل مي ش��ود. طبق آمار در پروازهاي داخلي 
فرودگاه هاي تحت مالكيت ش��ركت در دوماهه امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل در نشست و برخاست يك 
درصد، در اعزام و پذيرش مس��افر ۵1 درصد و در ارسال و 
پذيرش بار و پست ۵6 درصد افزايش وجود داشته است. 
پروازهاي چهار فرودگاه اختصاصي در دوماهه اول سال 
جاري نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته در نشست و 
برخاس��ت ۸ درصد، اعزام و پذيرش مس��افر44 درصد و 
ارسال و پذيرش بار و پست 4۸ درصد افزايش داشته است.

در حالي كه اعضاي شوراي ششم تهران و شهردار منتخب اين شورا در 
دوران رقابت هاي انتخاباتي و همچنين در ماه هاي آغازين فعاليت خود 
تاكيد مي كردند با مديريت جهادي و با كار و تالش شبانه روزي مي توانند 
مشكالت شهر تهران را حل كنند، ديروز مهدي چمران، رييس شوراي 
شهر تهران به صراحت اعالم كرد كه متأسفانه شهرداري و شوراي شهر 
نيز بيش از اين نمي تواند براي ترافيك تهران كاري انجام دهند. البته اين 
حرف به خودي خود، س�خني درست و دقيق است. در سال هاي قبل و 
به ويژه در دوران شيوع پاندمي كرونا در تهران، محسن هاشمي، رييس 
وقت شوراي شهر تهران و همچنين ساير مسووالن شهرداري نيز همواره 
تاكيد مي كردند كه نوس�ازي ناوگان حمل و نقل پايتخت كه پيش نياز 
ساماندهي ترافيك به شمار مي رود، بدون همكاري دولت و انجام تعهدات 
مالي دولت مقدور و ميسور نيست. اما در دوره جديد اين اظهارات مورد 
انتقاد اعضاي ش�وراي شهر و مديران ش�هرداري قرار گرفت. از جمله 

خالي ماندن انبار قطعات يدكي مترو يا فرسودگي و از رده خارج شدن 
چند هزار اتوبوس را به پاي ندانم كاري و سوءمديريت مديران قبلي ثبت 
كردند. حال آنكه اين مساله نه ناشي از سوءمديريت كه ناشي از ناتواني 
مالي شهرداري و وابستگي اين نهادشهري به بودجه دولت بوده است. 
دولت نيز در دوران تحريم دچار تنگناي مالي شده و مسائلي همچون 
ناوگان شهري براي آن در اولويت نيستند. مهدي چمران، رييس شوراي 
شهر ديروز در حاشيه هفتادمين جلسه شوراي شهر تهران و در جمع 
خبرنگاران با اش�اره به طرح ترافيك تهران گفت: طرح ترافيك جاري 
است و دوربين ها در حال كار هستند اما متأسفانه ترافيك تهران شرايط 
قبل خود را دارد و بايد توجه داشت كه شوراي شهر و شهرداري بيشتر 
از اين نمي توانند كاري كنند. تمامي دستگاه ها بايد پاي كار بيايند. دولت 
بايد بودجه اي را براي حمل و نقل عمومي در نظر بگيرد و در بس�تر آن 

مي توانيم 5۰۰ واگن مترو را خريداري كنيم.

اعتراف به ناتواني مديريت شهري در ساماندهي ترافيك
حاشيه پارلمان شهري پايتخت



بيت كوين اكنون به كف ۱۸ ماهه خود رس��يده اس��ت 
و با قيمتي پايين تر از متوس��ط خريد هولدرها معامله 
مي ش��ود. با اينكه بس��ياري از معامله گران اميدوارند 
بيت كوين در اي��ن نقطه به پايان چرخ��ه نزولي خود 
رسيده باش��د، احتمال سقوط بيش��تر قيمت اين ارز 
ديجيتال همچنان وجود دارد. ارزش س��هام ش��ركت 
مايكرواس��تراتژي هم كه اكنون يك��ي از بزرگ ترين 
سرمايه گذاران سازماني بيت كوين محسوب مي شود، 
به خاطر سقوط قيمت ها، در ۲۴ ساعت اخير ۲۵ درصد 

كاهش يافته است.
بيت كوين در ۲۴ ساعت گذشته بزرگ ترين سقوط يك 
سال اخير خود را تجربه كرده است و اين ريزش در حالي 
اتفاق مي افتد كه اصالح شديد بازار ارزهاي ديجيتال، 
برخي از بزرگ ترين كسب وكارهاي فعال در اين صنعت 
را دچار ضرر و سرمايه گذاران را بيشتر از هر زمان ديگري 
نگران آينده پروژه هاي فعال در اين حوزه كرده است؛ روز 
گذشته بهاي اين ارز ديجيتال براي لحظاتي تا ۲۰،۸۰۰ 
دالر هم پايين آمد. بيت كوين در اين ۲۴ ساعت خونين 
۱۵ درصد از ارزش خود را از دس��ت داده است و قيمت 
اتريوم، دومي��ن ارز مطرح بازار، با س��قوطي هم اندازه 
بيت كوين، اكنون به ۱،۱۷۰ دالر رس��يد. سقوط بازار 
ارزهاي ديجيتال تا حد زيادي تحت تأثير تصميم عجيب 
مديران پلتفرم وام دهي سلس��يوس است. اين پلتفرم 
وام دهي ارز ديجيتال كه گفته مي شود چيزي حدود ۳.۵ 
ميليارد دالر بيت كوين در اختيار دارد، به طور ناگهاني 
برداشت هاي كاربران را به حالت تعليق در آورد. اتفاقاتي 
كه در ۲۴ س��اعت اخير ش��اهد آنها بوديم، همه وهمه 
يك چيز را نشان مي دادند؛ اينكه وضعيت بازار ارزهاي 
ديجيتال با سرعت زيادي در حال وخيم ترشدن است. 
ارزش كل بازار ارزهاي ديجيتال ديروز براي اولين بار از 
ابتداي س��ال ۲۰۲۱ ميالدي به زير يك تريليون دالر 
سقوط كرد و هم زمان با آن توكن هايي مانند دوج كوين 

و ترون ريزش هاي شديدي را تجربه كردند. 
روز ۱۳ ژوئ��ن )۲۳ خ��رداد(، بع��د از اينك��ه قيمت 
بيت كوين تا محدوده فعلي خود كاهش يافت و براي 
مدت كوتاهي به ۲۲,۶۰۰ دالر رس��يد، روند كل بازار 
ارزهاي ديجيتال نزولي شد. قيمت  فعلي بيت كوين 
پايين ترين سطح از دسامبر ۲۰۲۰ )آذر ۹۹( محسوب 
مي شود. ش��اخص هاي موجود و سوابق قيمت نشان 
مي دهند كه بازار بيت كوين در حال حاضر در وضعيت 
اش��باع فروش قرار دارد و احتمااًل به كف خود نزديك 
شده است. ضمن اينكه قيمت بيت كوين در حال حاضر 
كمتر از ارزش تحقق يافته محاسبه شده براي اين ارز 
ديجيتال اس��ت. ارزش تحقق يافته در واقع متوسط 
قيمت خريد تمام واحدهاي درگردش شبكه بيت كوين 
را نشان مي دهد. با اينكه تأثير موج فروش ايجادشده 
بر كل اكوسيستم ارزهاي ديجيتال را نمي توان ناديده 
گرفت، تنها چيزي كه معامله گران خسته را تا حدي 
اميدوار كرده، اين است كه بازار احتمااًل بدترين روند 
نزولي ممكن را پشت  سر گذاشته است و ديگر احتمااًل 

ش��اهد س��قوطي از اين بزرگ تر نخواهيم بود. روند 
بازار در روزهاي آينده نش��ان مي دهد كه اين نظريه 
درست اس��ت يا نه. اگر اين پيش بيني درست باشد، 
سرمايه گذاران كوچك و بزرگ مي توانند با استفاده 
از استراتژي »خريد در كف قيمتي« وارد بازار شوند.

    هولدرهاي كوچك و بزرگ 
هر دو مشغول خريد هستند

داده ه��اي درون زنجيره اي نش��ان مي دهند كه همه 
سرمايه گذاران هم از سقوط بيت كوين به پايين ترين 
قيمت يك سال گذش��ته نگران نيستند. هولدرهاي 
كوچك )با موجودي كمتر از يك بيت كوين( و نهنگ ها 
)با موج��ودي بيش از ۱۰،۰۰۰ بيت كوي��ن( از زمان 
س��قوط ِترا در ابتداي ماه مه )ارديبهشت( همواره در 
حال انباشت واحدهاي جديد بوده اند. بنا بر داده هاي 
سايت گلسنود، تعداد بيت كوين هاي موجود در كيف 
 پول هاي هولدرهاي كوچك از زمان سقوط لونا در ۹ 
مه )۱۹ ارديبهشت(، ۲۰,۸۶۳ واحد رشد كرده است. 
موجودي فعلي اين آدرس ها ۹۶,۳۰۰ واحد از ميزان 
موجودي آنها در زمان رس��يدن قيمت بيت كوين به 
اوج تاريخي خود در نوامبر ۲۰۲۱ )آبان ۱۴۰۰( بيشتر 
است. نهنگ ها هم در اين مدت پركار بوده اند و از زمان 
اوج تاريخ��ي قيمت در نوامب��ر ۲۰۲۱ )آبان ۱۴۰۰( 

۳۰۶,۳۵۸ بيت كوين به موجود خود اضافه كرده اند.

   قيمت از ۲۰هزار دالر پايين تر مي رود؟
يكي از داليل رش��د سريع فش��ار فروش بيت كوين در 
۱۳ ژوئن )۲۳ خرداد( تقاض��اي پايين براي خريد اين 
ارز ديجيت��ال در محدوده ۲۰,۰۰۰ ت��ا ۲۷,۰۰۰ دالر 
بود. مق��دار زيادي بيت كوين در مح��دوده ۳۰،۰۰۰ و 
۴۰،۰۰۰ دالر خريداري ش��ده، اما حج��م واحدهاي 
خريداري شده بين محدوده ۲۰،۰۰۰ تا ۲۷،۰۰۰ دالر 
بسيار پايين است. در نتيجه، با سقوط قيمت بيت كوين 

در ساعات اوليه ۱۳ ژوئن )۲۳ خرداد( حمايت چنداني 
ب��راي اين ارز ديجيتال باقي نمان��د. البته همانطور كه 
از قديم مي گويند، تاريك ترين لحظه در طول ش��ب، 
درست قبل از سپيده دم است و چند شاخص بازار هم 
نش��ان مي دهد كه روند بيت كوين ممكن است بزودي 
بهبود يابد. باينن��س كه بزرگ تري��ن صرافي ارزهاي 
ديجيتال جهان اس��ت ديروز به دليل نقص فني، موقتًا 
و براي ساعاتي برداشت هاي بيت كوين را متوقف كرد. 
صرافي كريپتو دات كام و پلتفرم وام دهي بالك فاي نيز 
اعالم كردند كه قصد دارند بزودي دست به تعديل بخش 
قابل توجهي از كارمن��دان خود بزنند. در كنار تمام اين 
اتفاقات نگران كننده، قيمت استيبل كوين الگوريتمي 
شبكه ترون، يعني »USDD« هم در مقطعي تا ۰.۹۱ 
دالر سقوط كرد. ادوارد مويا، تحليلگر ارشد كارگزاري 
اواندا، با بيان اينكه »احساس��ات حاكم بر بازار ارزهاي 
ديجيت��ال در حال حاضر وضعيت بس��يار بدي دارد«، 
گفته اس��ت: »بيت كوين اكنون در تالش براي يافتن 
يك حمايت و تثبيت قيمت خود است؛ اما اگر نوسانات 
بازار در ادامه به سقوط قيمت به زير ۲۰،۰۰۰ دالر منجر 
شود، وضعيت از اين هم وخيم تر خواهد شد.« اين ريزش 
گسترده در بازار ارزهاي ديجيتال در حالي اتفاق افتاده 
است كه سرمايه گذاران بازارهاي مالي سنتي نيز به شدت 
تحت فشار سقوط قيمت ها قرار گرفته اند. براي مثال، 
شاخص بورسي »S&P۵۰۰« با ۴ درصد سقوط در ۲۴ 
ساعت گذشته، اكنون به پايين ترين سطح خود در يك 
سال گذشته رسيده است. محرك اصلي اين ريزش اما، 
ترس دوباره سرمايه گذاران از اين مساله است كه بانك 
مركزي امريكا چاره اي جز شديد تركردن سياست هاي 
پولي انقباضي به منظور مقابله با تورم افسارگسيخته در 
اين كشور ندارد؛ تورمي كه اكنون به باالترين سطح خود 
در چهار دهه گذشته رسيده است. به دنبال حاكم شدن 
احساس��ات منفي در ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال، در ۲۴ 
ساعت گذشته بيش از يك ميليارد دالر از موقعيت هاي 

معامالتي ليكوييد شده است. 

    بهاي اتريوم در صرافي يوني سواپ 
براي مدت كوتاهي به زير ۹۵۰ دالر رسيد

از طرفي روز گذشته بهاي اتريوم در صرافي غيرمتمركز 
يوني سواپ براي مدت كوتاهي به زير ۹۵۰ دالر سقوط 
ك��رد. اين اتفاق پس از آن رخ داد كه يك نهنگ بيش از 
۶۵,۰۰۰ واحد اتريوم را به فروش رس��اند. اين در حالي 
ب��ود كه در آن زم��ان اتريوم در س��اير صرافي ها حدود 
۱,۳۰۰ دالر معامله مي شد. براي اولين بار از سال ۲۰۲۰، 
استخراج اتريوم ديگر براي بسياري از ماينرهايي كه از 
اشكال سنتي انرژي استفاده مي كنند، سودآوري ندارد. 
دليل آن هم اين اس��ت كه قيمت اتريوم به زير ۱,۲۰۰ 
دالر كاهش يافته و قيمت انرژي به طور قابل توجهي در 
حال افزايش است. در حال حاضر ميانگين هزينه برق در 
ايالت هاي امريكا بيش از ۰.۲۲ دالر به ازاي هر كيلووات 
ساعت است. براي اينكه استخراج اتريوم دوباره سودآور 

شود، يا بايد سختي شبكه كاهش يابد، يا اينكه قيمت 
آن به باالي ۱,۴۰۰ دالر برسد و هزينه انرژي كمتر شود. 
گفتني است كه ميانگين هزينه برق در بريتانيا، آلمان، 
بلژيك، اسپانيا و دانمارك هم باالتر از ۰.۲۵ دالر به ازاي 
هر كيلووات ساعت اس��ت. در نتيجه، استخراج اين ارز 
ديجيتال در اروپا احتمااًل سودآوري كمتري نسبت به 
امريكا دارد. بانك مورگان استنلي در گزارش خود اعالم 
كرد اتريوم مانند دوران ركود سال ۲۰۱۸ در بازار ارزهاي 
ديجيتال، عملكرد ضعيفي نسبت به بيت كوين از خود 
نش��ان داده اس��ت. در اين گزارش آمده است كه ترس 
س��رمايه گذاران از اينكه بانك مركزي امريكا نرخ بهره 
بانكي را بيش از پيش افزايش دهد، در حال آسيب زدن به 
قيمت ارزهاي ديجيتال است و به همين خاطر نقدينگي 
دالر امري��كا از بازارها خارج خواهد ش��د. در حالي كه 
چرخه قيمت اتريوم مانند سال ۲۰۱۸ است، تحليلگران 
معتقد هستند اين بار عمدتًا سرمايه گذاران نهادي فشار 
فروش را ايجاد كرده اند. در س��ال ۲۰۱۸، سهم فروش 

سرمايه گذاران خرد بسيار بيشتر بود.

    خروج ۱۰۲ ميليون دالر پول از 
صندوق هاي سرمايه گذاري ارزهاي ديجيتال

سرمايه گذاران بازار ارزهاي ديجيتال در هفته منتهي 
به ۱۰ ژوئ��ن )۲۰ خرداد( ۱۰۲ ميلي��ون دالر پول را 
از صندوق هاي س��رمايه گذاري در اين حوزه، خارج 
كرده اند. حدود ۵۷ ميلي��ون دالر از اين مبلغ متعلق 
به صندوق هاي ويژه سرمايه گذاري در بيت كوين بود. 
جريان خروجي صندوق هاي سرمايه گذاري مبتني بر 
اتريوم هم ۴۱ ميليون دالر بود كه مجموع خروجي اين 
صندوق ها از ابتداي سال ۲۰۲۲ را به ۳۸۶.۵ ميليون 
دالر رس��اند. در اين ميان، سرمايه گذاران قاره امريكا 
بيش��ترين س��رمايه را از صندوق هاي مذكور خارج 
كردند كه مجموعًا ۹۸ ميليون دالر ارزش داشته است. 
س��رمايه گذاران اروپايي هم در اين مدت تنها حدود 
۲ ميليون دالر را از صندوق هاي س��رمايه گذاري در 

ارزهاي ديجيتال بيرون كشيده اند.

   ماينرهاي توليدشده قبل از سال ۲۰۱۹ 
ديگر سودآوري ندارند

هم زمان با س��قوط بيت كوين به زي��ر ۲۱،۰۰۰ دالر، 
برخي از دس��تگاه هاي اس��تخراج مخص��وص اين ارز 
ديجيتال كه قبل از س��ال ۲۰۱۹ توليد شده اند، ديگر 
س��ودآوري نخواهند داش��ت. اين اطالعات از بررسي 
پلتفرم بيت دير به دست آمده است كه نشان مي دهد هر 
دستگاه با رسيدن بيت كوين به چه قيمتي سودآوري 
خود را از دس��ت مي دهد. موسس��ه مايكرواستراتژي، 
يكي از بزرگ ترين سرمايه گذاران سازماني بيت كوين 
كه در ح��ال حاض��ر ۱۲۹،۹۱۸ واح��د بيت كوين در 
اختيار دارد، هم اكنون از س��رمايه گذاري روي اين ارز 
ديجيتال متحمل بيش از يك ميليارد دالر ضرر ش��ده 
اس��ت. ارزش كل بيت كوين هاي اين شركت با در نظر 
گرفتن قيمت هاي كنوني چيزي كمتر از ۲.۹ ميليارد 
دالر است؛ در حالي كه موجودي بيت كوين اين موسسه 
زماني حدود ۴ ميليارد دالر ارزش داشت. تسال و دولت 
الس��الوادور هم در ح��ال حاضر از س��رمايه گذاري در 
بيت كوين به ترتيب ۵۵۷ ميليون و ۵۳ ميليون دالر ضرر 
كرده اند. با وجود اينكه اكثر شركت هاي ارز ديجيتال 
برنامه ه��اي خود براي اخراج كاركن��ان به دليل بازار 
نزولي را اعالم كرده اند، بايننس گفته اس��ت كه قصد 
دارد با اس��تخدام نيروي جديد و بستن قراردادهاي 
پرسود، دامنه فعاليت هاي خود را به شدت گسترش 
دهد. چانگ پنگ ژائ��و، مديرعامل اين صرافي بزرگ 
بين المللي، در كنفرانس كانسن س��يس ۲۰۲۲ و از 
طريق يك مصاحبه  زنده از برنامه هاي توسعه اي اين 
ش��ركت در ميانه بازار نزولي پرده برداشت. او در ادامه 
تأكيد كرد كه افزايش تعداد كاركنان اين صرافي، تنها 
اقدام در دستور كار بايننس نيست؛ زيرا آنها برنامه هايي 

در راستاي ادغام و افزايش بهره روي نيز در نظر دارند.
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دستورالعمل جديد اتحاديه 
اروپا براي مقابله با »ديپ فيك«

  طبق آپديت آيين نامه اجراي��ي اتحاديه اروپا، گوگل، 
فيس ب��وك، توئيتر و ديگر ش��ركت هاي  فناوري بايد 
اقدامات��ي براي مقابل��ه با ديپ فيلك و حس��اب هاي 
 كاربري جعلي در پلتفرم شان انجام دهند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، پيش بيني مي ش��ود كميسيون 
اتحاديه اروپا آيين نامه به روزرساني شده درباره اخبار 
جعلي را به عنوان بخشي از اقدامات خود براي مقابله با 
اين پديده، روز پنج شنبه اعالم كند. اين اقدام در سال 
۲۰۱۸ مي��الدي به عنوان يك روي��ه داوطلبانه اعالم 
شد و اكنون به يك قانون تبديل مي شود و مسووليت 
اجراي آن بر عه��ده رگوالتورها و امضا كنندگان قانون 
اس��ت. قانون به روزرساني ش��ده مواردي مانند ديپ 
فيك و حساب هاي  جعلي را كنترل مي كند. محتواهاي 
ديپ فيك در حقيقت نوعي جعل محتواي فراواقعي 
اس��ت كه با روش هاي  كامپيوتري ايجاد مي شود و به 
خصوص هنگام استفاده در بستر سياسي، نگراني هاي 
 زيادي را به وجود مي آورد. اين دستورالعمل همچنين 
به قوانين سختگيرانه جديد اتحاديه اروپا به نام »قانون 
س��رويس هاي  ديجيتال« مرتبط اس��ت كه در اوايل 
سال جاري مورد توافق ۲۷ كش��ور عضو اتحاديه اروپا 
ق��رار گرفت و بخش��ي از آن به مقابله ب��ا اخبار جعلي 
پرداخته است. براساس قانون سرويس هاي  ديجيتال، 
شركت هايي كه نتوانند مسووليت هاي  خود براساس 
اين قوانين را انجام دهند با جريمه هايي تا ۶ درصد درآمد 
ساالنه شان در سراسر جهان روبرو مي شوند. شركت ها 
پس از امضاي دستورالعمل ۶ ماه فرصت دارند تا اقدامات 
الزم را اجرا كنند. امضاكنندگان قانون بايد اقداماتي براي 
مقابله با تبليغاتي در پيش گيرند كه حاوي اخبار جعلي 
هستند و شفافيت بيشتري درباره تبليغات سياسي فراهم 
كنند. تيري برتون كميسيونر اروپا در امور داخلي در اين 
باره مي گويد: قانون سرويس هاي  ديجيتال زيرساخت 
حقوقي براي دستورالعمل مقابله با اخبار جعلي فراهم 

مي كند كه شامل تحريم هايي بازدارنده است.

تهديد بدافزاري براي يك ميليارد 
دانلود اپليكيشن اندرويدي

اپليكيشن هاي بانكي براي اكوسيستم اندرويد كه 
بيش از يك ميليارد بار دانلود ش��ده اند، در معرض 
آلودگي ب��ه تروجان هاي خطرناك ق��رار دارند. به 
گزارش ايسنا، بررسي بيش از ۶۰۰ اپليكيشن مالي 
توسط ش��ركت امنيت موبايل »زيمپريوم« نشان 
داد ۱۰ خانواده تروجان بانكي، اين اپليكيشن ها را 
هدف مي گيرند و بيشترين حمالت عليه اپليكيشن 
بانكي همراه، عليه اپليكيش��ن بانك اس��پانيايي 
BBVA ص��ورت گرفته كه بيش از ۱۰ ميليون بار 
دانلود شده است. در امريكا، ۱۲۱ اپليكيشن مالي 
كه بيش از ۲۸۰ ميليون بار دانلود شده است، هدف 
حمالت تروجان ها قرار گرفته ان��د. پس از امريكا، 
كش��ورهاي انگليس و ايتاليا ركورددار بيشترين 
حمالت به اپليكيشن هاي مالي بوده اند و به ترتيب 
۵۵ اپليكيشن و ۴۳ اپليكيش��ن هدف حمله قرار 
گرفته اند. طبق يافته هاي زيمپريوم، تروجان ها به 
اپليكيشن هاي بانكي سنتي عالقه مند نيستند و 

راه كارهاي فناوري مدرن را ترجيح مي دهند.

گوگل از ترس جريمه تبليغات 
رقبا را در يوتيوب آزاد كرد

آلفابت )شركت مادر گوگل( تصميم دارد به رقباي 
واسطه گري تبليغات آنالين اجازه دهد تا آگهي هايي 
در يوتيوب منتش��ر كنند. اين اق��دام براي اجتناب 
از جريمه توسط كميس��يون اتحاديه اروپا است. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، به گفته منابع آگاه اين 
اقدام در راس��تاي واكنش به بخشي از تحقيق آنتي 
تراس��ت اتحاديه اروپا مربوط است كه مسير را براي 
تسويه يك پرونده بدون جريمه آلفابت هموار مي كند. 
كميسيون اتحاديه اروپا سال گذشته تحقيقي را آغاز 
كرد تا مشخص ش��ود آيا بزرگ ترين تهيه كنندگان 
سرويس هاي جس��ت وجو و ويدئو با محدود كردن 
رقبا و دسترسي آگهي دهندگان به داده هاي كاربران، 
مزيت رقابتي ناعادالنه براي خ��ود فراهم مي كنند 
يا خير. درهمين راس��تا ناظر رقاب��ت اتحاديه اروپا 
به طور خاص اشاره كرده بود گوگل آگهي دهندگان 
را ملزم مي كند از س��رويس »مديري��ت آگهي« آن 
براي نمايش تبليغات در يوتيوب اس��تفاده كنند و 
محدوديت هايي در خصوص آنكه كدام رقبا در يوتيوب 
تبليغ منتش��ر كنند، وضع مي كن��د. اتحاديه اروپا 
همچنين عملكرد گوگل در اجبار آگهي دهندگان 
 Display & Video به استفاده از س��رويس هاي
۳۶۰ و Google Ads براي خريد تبليغات يوتيوب 
را بررسي مي كند. اين درحالي است كه آمار فروش 
يوتيوب در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي ۶.۹ 
ميليارد دالر بوده اس��ت. كميسيون اتحاديه اروپا و 
گوگل هنوز در اين باره اظهارنظري نكرده اند. اين 
ش��ركت امريكايي از سال گذشته مشغول مذاكره 
با كميس��يون اتحاديه اروپا بود تا از جريمه اي كه 
ممكن است به ۱۰ درصد درآمد جهاني آن برسد، 
جلوگيري كند. البته آلفابت بايد اقدامات بيشتري 
براي برطرف كردن نگراني هاي كميسيون اتحاديه 

اروپا انجام دهد تا بتواند از جريمه رها شود.

آغاز تحويل پهپادي
بسته هاي مشتريان آمازون

فروش��گاه اينترنتي آم��ازون تحوي��ل پهپادي به 
مش��تريان را آغاز مي كند و الكفورد كاليفرنيا يكي 
از نخستين شهرهاي كوچكي خواهد بود كه امسال 
از اين خدمات بهره مند مي ش��ود. به گزارش ايسنا، 
پس از چندين برنامه آزمايشي ويژه از شركت هايي 
مانند وال مارت، يونايتد پارسل سرويس و فدكس 
كورپ، براي نخس��تين بارخواهد ب��ود كه آمازون 
سفارش هاي عمومي را با پهپاد تحويل مي دهد. اين 
فروشنده آنالين اعالم كرده كه با سازمان هواپيمايي 
فدرال و مقامات شهر براي دريافت مجوزهاي مربوط 
همكاري مي كند. اين پهپادها قادرند باالتر از خط 
ديد پرواز كنند و به نحوي برنامه ريزي خواهند شد 
تا بسته هاي سفارش را به درب منزل مشتريان در 
الكفورد كه ش��هري با ح��دود ۴۰۰۰ نفر جمعيت 
است، برسانند. آمازون آزمايش پهپادهاي تحويل 
كاال را در سال ۲۰۱۳ با هدف رساندن سفارش هاي 
مش��تريان به درب خانه ش��ان در مدت ۳۰ دقيقه 
يا كمتر آغاز كرد و در اوت س��ال ۲۰۱۹ از سازمان 
هواپيمايي فدرال امريكا درخواست كرد با اين طرح 
موافقت كند و در درخواست خود اعالم كرد تحويل 
كاال با اس��تفاده از پهپاد در مناطق داراي فشردگي 
جمعيت اندك انجام خواهد گرفت و وزن بس��ته ها 
پنج پوند يا كمتر )اندكي بيش از دو كيلوگرم( خواهد 
بود. اين شركت در سال ۲۰۱۹ از پهپاد تحويل كاالي 
برقي جديدي رونمايي كرد كه قادر است حداكثر ۱۵ 
مايل پرواز كرده و بسته هايي با وزن كمتر از پنج پوند 
را در مدت نيم ساعت به دست مشتريان برساند. بر 
اساس گزارش رويترز، آمازون نخستين تحويل به 
مشتري با پهپاد را در سال ۲۰۱۶ در انگليس انجام 
داد و از برنامه خود براي تحويل بسته هاي مشتريان 

با پهپاد در سال هاي آينده صحبت كرد.

توليد تراشه سامسونگ فلج شد
توليد تراش��ه سامس��ونگ الكترونيكس در چين، 
تحت تاثير اعتصاب كامي��ون داران در كره جنوبي 
كه مانع صادرات يك ماده خام مهم ش��ده، مختل 
شده است. به گزارش ايس��نا به نقل از رويترز، اين 
خبر كه از سوي انجمن تجارت بين المللي كره اعالم 
شد، نخستين نش��انه عيني از تاثير اعتصاب يك 
هفته اي بر توليد تراشه است. اين اعتصاب به صنايع 
كره اي بي��ش از ۱.۲ ميليارد دالر ضرر زده اس��ت. 
انجمن تجارت بين المللي كره اعالم كرد شركتي 
كه الكل ايزوپروپيل )ماده خ��ام براي ضد عفوني 
كردن ويفرهاي تراشه( توليد مي كند، براي ارسال 
محصول خود به يك ش��ركت چيني كه ويفرهاي 
كارخانه سامسونگ الكترونيكس در چين را تامين 
مي كند، با مشكل مواجه شده است. ارسال حدود 
۹۰ تن محصول معادل يك هفته صادرات، به تاخير 
افتاده است. سامسونگ الكترونيكس در كارخانه 
خود در ش��يان چين، تراشه هاي حافظه فلش ناند 
)NAND( توليد مي كند كه براي ذخيره س��ازي 
ديتا در ديترس��نترها، تلفن هاي هوشمند و ساير 
گجت ه��اي فناوري اس��تفاده مي ش��ود. اتحاديه 
كاميون داران كره جنوب��ي روز جاري در بيانيه اي 
اعالم كرد به اعتصاب ادامه مي دهد و رفتار وزارت 
حمل و نقل را ك��ه نه تمايلي به گفت وگو نش��ان 
مي دهد نه قادر به حل وضعيت فعلي است را محكوم 
كرد. اين اتحاديه نس��بت ب��ه افزايش قيمت هاي 
سوخت اعتراض دارد و خواستار تضمين پرداخت 
حداقلي اس��ت. چهار دور مذاك��رات با دولت هم 
نتيجه بخش نبوده است. كارخانه شيان سامسونگ 
اوايل امسال به دليل محدوديتهاي كرونايي كه در 
اين شهر اعمال شد، با اختالل در توليد روبرو شد كه 

به افزايش قيمت جهاني ناند منجر شد.

قيمتفعليبيتكوينپايينترينسطحازآذر1399محسوبميشود

سقوط تاريخي بيت كوين به مرز ۲۰ هزار دالر

افزايشهرزنامههايسفريدرتعطيالتتابستاني
ايميل هاي فيش��ينگ در آستانه تعطيالت تابستاني، 
طيف وسيعي از هداياي بليت هواپيما، كارت هاي هديه 
تا پيش��نهادات مقرون به صرفه براي اجاره تعطيالت 
را شامل مي ش��ود و مي تواند نتايجي از جمله سرقت 
اطالعات ش��خصي يا خدمات ضعيف به مش��تريان را 
به دنبال داشته باش��د. به گزارش ايسنا، با توجه به لغو 
محدوديت هاي مسافرتي مرتبط با كرونا توسط اكثر 
كشورها، مس��افران، بليت هواپيما، اقامتگاه ها و تورها 
را با اش��تياق رزرو مي كنند. در اين ش��رايط، فيشرها، 
كالهبرداران و فروش��ندگان بدافزار، آماده اس��تفاده 
از فصل تعطيالت تابس��تاني هس��تند. آنط��ور كه در 
هلپ نت سكيوريتي اشاره ش��ده، به گفته تحليلگران 
امنيت��ي، س��يل هرزنامه هاي مس��افرتي چند ماهي 
اس��ت كه آغاز شده و انتظار مي رود در آستانه تابستان 
به اوج خود برس��د، هرزنامه هايي با مضمون س��فر كه 
بايد مراقب آن باش��يد. آلينا بيزگا، تحليل گر امنيتي 
موسسه Bitdefender، گفت كه اگرچه آنها تاكنون 
هيچگونه كالهبرداري، فيشينگ يا تالش براي جعل 
هويت پلتفرم ه��اي محبوب رزرو را كه در س��ال هاي 
گذش��ته گذش��ته موجود بوده، نديده ان��د، اما فصل 
تعطيالت تابستاني تازه شروع شده است. ايميل هاي 
فيشينگ كنوني طيف وسيعي از هداياي بليت هواپيما، 
كارت هاي هديه و پيشنهادات ساعت پرواز پاداش گرفته 
تا تأييديه هاي رزرو و پيشنهادات مقرون به صرفه براي 
اجاره تعطيالت و معامالت فراگير را ش��امل مي شوند. 
فريب هاي فيش��ينگ با مضمون س��فر شامل كلمات 

كليدي مربوط به تعطيالت تابستاني و مرجع يا جعل 
هويت شركت هاي هواپيمايي معروف و سازمان هايي در 
صنعت مهمان داري و گردشگري و تورها و هتل هاست. 
از مخاطبان هدف خواس��ته مي شود نظرسنجي ها را 
تكميل كنند و اطالعات شخصي خود را در سايت هاي 
فيش��ينگ وارد كرده ي��ا فاكتوره��ا و پيام هايي را كه 
در واق��ع بدافزار هس��تند دانلود كنند. حت��ي اگر اين 
كالهبرداران اطالعاتي را به سرقت نبرند، قربانيان ممكن 
اس��ت با معامالت بدي روبرو شوند. مصرف كنندگاني 
كه معام��الت س��فر را از طريق ايميل ه��اي هرزنامه 
خريداري مي كنند، معموال به اندازه ارزش پولش��ان، 
خدمت دريافت نمي كنند. در جس��ت وجوي چنين 
پيشنهادهاي مس��افرتي، نظرات و ش��كايات بدي از 
سوي اكثر مصرف كنندگان مشاهده مي شود، كه شامل 
برخي نظرات منفي و توضيحات گمراه كننده، خدمات 
ضعيف به مش��تريان، هزينه هاي پنه��ان و ناتواني در 
تماس با ارايه دهندگان خدمات اشاره دارد. توصيه اي 
كه هر ش��خص آنالين بايد از آن پيروي كند اين است 
كه اگر معامله اي بيش از اندازه خوب به نظر مي رس��د 
كه يك جاي كارش مي لنگد، احتمااًل همينطور است. 
ديگر اينكه مشروعيت معامله را قبل از پرداخت بررسي 
كنيد و پرداخت هايت��ان را از طريق ارز ديجيتال انجام 
ندهيد. همچنين، اطالعات كارت پرداخت يا داده هاي 
حس��اس خود را از طريق تلفن در اختيار كسي قرار 
ندهي��د، روي پيونده��ا كليك نكنيد ي��ا فايل هاي 

پيوست را در ايميل هاي ناخواسته دانلود نكنيد.

   K-01-283فراخوان مناقصه عمومی شماره
خريد تصحيح کننده

از کلیه تولید کنندگان و تامین کنندگان واجد شرایط که دارای استانداردهای مورد تایید مربوط می باشند، به منظور شرکت در این مناقصه دعوت به عمل می آید.
مناقصه گزار: شرکت گاز استان فارس

شماره تلفن واحد مناقصات: 07138114045 - 07138114035 
شماره نمابر: 07138244833              شماره دفتر امور کاال)تاییدیه نمابر(:  071-38114014 

موضوع مناقصه: خرید تصحیح کننده
نحوه شرکت در مناقصه، مهلت و محل ارسال مدارک: 

٭  شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد، 2001092586000046 می باشد. متقاضیان برای شرکت در مناقصه می بایست:
الف: نامه اعالم آمادگی خود را به این شرکت نمابر نمایند.

ب: برای دریافت اس�ناد مناقصه، از طریق نش�انی اینترنتی https://setadiran.ir )کد فراخوان 2001092586000046( به مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی نوبت اول اقدام نموده و 
اسناد الزم به منظور ارزیابی کیفی، ارزیابی شکلی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی را به مدت 14 روز  پس از دریافت اسناد و حداکثر تا تاریخ 1401/04/14 در سامانه مذکور بارگذاری 
نموده و در همین بازه نسبت به ارسال ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و سایر مدارک الزم به نشانی شیراز، بلوار استقالل، تقاطع باغ حوض، ساختمان مرکزی شرکت گاز 
استان فارس، دبیرخانه حراست، کد پستی: 57111-71759 اقدام نمایند. مناقصه گران می بایست تا پایان فرآیند مناقصه، به منظور آگاهی از هر گونه تغییر در اسناد مناقصه، زمان 

گشایش پاکت ها و ... سامانه فوق را زیر نظر بگیرند.
٭  ذکر شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس یک پست الکترونیک فعال  در نامه اعالم آمادگی ضروری است.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1401/03/24
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1401/03/25

شرکت گاز استان فارس

نوبت دوم

شناسه آگهي : ۱33۱7۱6

روابط عمومی شرکت گاز استان فارس

»آگهي مناقصه عمومي 
شماره  ۰۰۰۱۰۱ ۲۰۰۱۰۰۵۲6۵« 

شهرداري كرج در نظر دارد برابر بودجه مصوب شوراي اسالمي شهر، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانكاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداري كرج

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري كرج

1- سپرده ش�ركت در مناقصه به یكي از روش هاي ذیل ارایه گردد: ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و 
قابل تمدید باش�د و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حس�اب 700786948623 بانك شهر 2-برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه 
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند س�پرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- مبلغ1/000/000  ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب 
700785313795 به نام شهرداري كرج از طریق سامانه الكترونیك دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مي بایست واریز گردد. 
4-متقاضیان مي توانند از تاریخ انتشار آگهي تا ساعت 12:00 تاریخ  1401/3/30جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه الكترونیك دولت 
)ستاد( مراجعه نمایند. 5-شركت كنندگان مي بایست ضمن بارگذاري ضمانتنامه شركت در مناقصه در سامانه ستاد، نسبت به تحویل 
اصل ضمانتنامه تا س�اعت 12:00 تاریخ 1401/4/9 به آدرس كرج - میدان توحید - بلوار بالل - اداره امور پیمانها و قراردادهاي شهرداري 
كرج واقع در طبقه هفتم اقدام نمایند. 6- در صورت بروز هر گونه تناقض در موارد مندرج در آگهي با سامانه ستاد، مالك عمل سامانه ستاد 
خواهد بود. 7- پیشنهادات رسیده در مورخ  1401/4/11در كمیسیون عالي معامالت شهرداري كرج مطرح و پس از بررسي و كنترل، برنده 

مناقصه اعالم خواهد شد. 8- هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
k10/.مراجعه نمایید www.karaj.ir ٭  جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 35892423-026تماس یا به سایت

درصد تهاتر قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

تعمیر و بهسازي ابنیه و تاسیسات اداري و 1
5 ابنیه و 5 25/000/000/0001/250/000/000موتورخانه باشگاه میالد – تا سقف اعتبار

48%تاسیسات



تعادل | فرشته فريادرس |
ميزان كاالهاي مانده در گمرك اعالم شد. بنابرآمارهاي 
اعالمي به »تع��ادل«، موجودي كاالهاي اساس��ي در 
بنادر و گمرك به 4 ميليون و 154 هزار تن مي رسد. رقم 
اعالمي، صورت وضعيت كاالهاي اساسي در انبارهاي 
بندري، شناورهاي پاي اسكله و محموله كشتي هاي 
منتظر در لنگرگاه تا 1۷ خردادماه س��ال جاري است. 
جزييات آمارها حاكي از اين است كه موجودي كاالهاي 
اساسي در 1۳ بندر به بيش از ۲.۹ ميليون تن مي رسد و 
حدود 1.1 ميليون تن كاال نيز در شناورهاي كنار اسكله 
و منتظر در لنگرگاه هستند. از حجم حدود سه ميليون 
تن كاالي اساسي، ۳۶۰.۷ هزار تن گندم، 1.5 ميليون 
تن ذرت، 14۶.۸ هزار تن جو، 1۷۸.1 هزار تن س��ويا، 
5۲.۸ تن برنج، ۶۲ هزار تن شكر، ۳۲1.۲ هزار تن روغن 
خام و ۳۲5.5 هزار تن دانه هاي روغني است. تفكيك اين 
ميزان كاالهاي مانده در گمرك به تفكيك بنادر نشان 
مي دهد، ۲.1 ميليون تن در »بندر امام خميني« ۳۳۰.1 
هزارتن »اميرآباد«، 1۶۷.۳ هزار تن »نوش��هر«، ۶۲.4 
هزار تن »انزلي«، ۲1۹.۸ هزار تن »ش��هيد رجايي«، 
۲.4 هزار تن »بوشهر«، 1۷.1 هزار تن »چابهار«، ۲۲.4 
هزار تن »آستارا«، ۲1.۸ هزار تن »فريدون كنار«، ۲.۸ 
هزار تن »شهيد باهنر«، ۷۰ تن لنگه و ۸۲ تن در »بندر 

خرمشهر« موجود است.

    كاالهاي اساسي به روايت آمار
براس��اس تحليل آمارهاي گمرك، مجموع كاالهاي 
اساسي شامل موجودي، پاي اسكله، و منتظر در لنگرگاه 
4 ميليون و 154هزار و ۲۲۷ تن است. همچنين مجموع 
كاالهاي اساسي موجود در شناورهاي پاي اسكله ۲۶۳ 
هزار و ۸4۰ و موجودي شناورهاي منتظر در لنگرگاه ها 
۹۰۲ هزار و ۹۸۲ تن اس��ت. ارزيابي ها نشان مي دهد، 
موج��ودي كاال در بن��ادر از حدود س��ه ميليون تن در 
11خردادماه به دو ميليون و ۹۸۷ هزار تن رس��يده كه 
تقريبا تغيير چنداني نداشته اما تعداد شناورها از ۲۶ به 
۳۳ فروند افزايش يافته است. به طوري كه آمارهاي ارايه 
شده از سوي لطيفي س��خنگوي گمرك به »تعادل« 
حاكي از اين است كه در حال حاضر 1۲ فروند شناور كنار 
اسكله قرار دارند كه حاوي ۲۶۳.۸4۰ هزارتن كاالهاي 
اساسي است كه اين ميزان در آمار قبل ۲1۷.۹ هزار تن 
بوده است. همچنين حجم كاالهاي موجود در شناورهاي 
منتظر در لنگرگاه از ۶۸۳.۶ هزار تن به ۹۰۲.۲ هزار تن 

افزايش داشته است.

    موجودي كاالها به تفكيك بنادر
رصد آمارها حاكي از اين اس��ت كه در »بندر اميرآباد« در 
مازندران جمعا ۶ فروند كش��تي در حال تخليه يا در صف 
هستند كه يك فروند شناور شامل جو به تناژ ۶ هزار و 1۰۸ 
تن دركنار اس��كله و در حال تخليه بوده و 4 فروند شناور 
شامل ذرت با 1۲ هزار و ۲۷۳تن و يك فروند شناور با5 هزار 
تن روغن منتظر در لنگرگاه براي تخليه هستند. در اماكن 
بنادري آن نيز جمعا ۳۳۰هزار و 1۷۲تن كاالي اساسي كه 
ش��امل ۲۲هزار و ۶۷5تن گندم، 1۹5هزار و ۲5تن ذرت، 
۶۷هزار و ۹۰5تن جو، 14۳تن س��ويا، 44هزار و 4۲4تن 
روغن خام است در حال انجام تشريفات ترخيص هستند. 
همچنين بنابر آمار گمرك، در »بندر نوشهر« نيز 1۶۷هزارو 
۳۰5تن كاالي اساسي شامل: » 1۳۸ هزار و ۶۸۹ تن ذرت، 
1۸ هزار و ۸۳۲ تن جو و ۹ هزار و ۹۹4 تن روغن خام« وجود 
دارد كه در حال انجام تشريفات ترخيص هستند و يك فروند 
شناور با دو هزار و ۷5۰ تن ذرت نيز منتظر مقدمات تخليه 
كاال در اين بندر است. در »بندر انزلي« نيز موجودي كاالي 
اساسي شامل »1۰ هزار و 5۷۷ تن گندم، 1۳ هزار و ۶۳۸ 

تن ذرت، ۲۸ هزار و 445 تن جو، ۶۸ تن برنج، ۹هزار و۷1۳ 
تن روغن خام و ۲۲ تن دانه هاي روغني« است، كه مجموع 
آن ب��ه ۶۲ هزار و 4۶۳ تن مي رس��د.  اما در مهم ترين بندر 
استان خوزستان، چه ميزان كاالي اساسي موجود است؟ 
تحليل آمارها حكايت از اين دارد كه در »بندر امام خميني 
)ره( «، ۲۷۲ هزار و ۷4۸ تن گندم، يك ميليون و 1۷۰ هزار 
و 5۲۷ ت��ن ذرت، 4 هزار و 5۰1 تن ج��و، 1۷۷ هزار و ۹۷۲ 
تن سويا، هزار و 1۹1 تن برنج، ۶۲ هزار و 15 تن شكر، 1۲۶ 
هزار و ۳4۶ تن روغن خام و ۳۲5 هزار و 45۳ تن دانه هاي 
روغني در انبارهاي سازمان بنادر موجود است كه تشريفات 
ترخيص آن آغاز شده است. مجموع اين كاالها به ۲ ميليون 
و 14۰ هزار و ۷۷1 تن مي رسد. همچنين جزييات آمارها 
نشان از اين دارد كه 11شناور با » 5۶هزار و ۲۷۲تن گندم، 
۸۰هزار و ۷۲۷تن ذرت، 5۰هزار تن سويا، 5۳هزار و ۸۷۹تن 
دانه هاي روغني و ۷هزار و ۸۲۶تن شكر« در حال تخليه و 
۸ شناور با » 1۳5هزار و ۲۹۰تن گندم، ۲۰5هزار و ۸۷۷تن 
ذرت، ۶1هزار و 1۳۷تن سويا و 1۲5هزار و 11۳تن دانه هاي 
روغني« نيز منتظر تخليه كاالهاي خود در اين بندر هستند.  

موجودي كاالهاي اساسي »بندر شهيد رجايي« در استان 
هرمزگان، تا هفدهم خردادماه سال جاري، نيز گوياي اين 
است كه ۳۸هزار و۹1۰ تن گندم، ۶هزار تن ذرت، 44 هزار 
و ۲4۰ تن برنج و 1۳۰ ه��زار و ۷۲۸ تن روغن خام موجود 
است كه مجموع كاالهاي اساسي موجود در اين بندر به ۲1۹ 
هزار و ۸۶۸ تن مي رسد. همچنين بنابر آمارها، 5شناور با 
۲۲1هزار و 5۳۷تن گندم نيز منتظر قرار گرفتن در مسير 
تخليه كاالهاي خود در اين بندر هستند. در »بندر چابهار« 
نيز 1۷ هزار و 1۰1 تن انواع كاالي اساسي شامل 1۲ هزار 
و ۸۲۶ ت��ن ذرت و 4 ه��زار و ۲۷5 تن برن��ج در حال انجام 
تشريفات ترخيص هستند و چهار شناور نيز تا اين تاريخ در 
صف يا در حال تخليه هستند كه ۲ شناور با ۹هزار و ۳۲ تن 
برنج درحال تخليه و ۲شناور نيز با 1۳4هزار تن گندم در 
لنگرگاه منتظر تخليه است.  موجودي انواع كاالهاي اساسي 
در »بندر بوشهر« ۲ هزار و 4۰5 تن، ۲۲ هزار و 4۶۳ تن در 
»آستارا«، ۲1 هزار و ۸۲5 تني در »فريدون كنار«، ۷۰ تن 
در »بندر لنگه«، ۲ هزار و ۸۸۰ تن در »بندر شهيد باهنر« و 

۸۲ تني در »بندر خرمشهر« اعالم شده است. 

رويداداخبار
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انتصاب مديرعامل جديد
آبفاي استان اصفهان

حسين اكبريان مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
اصفهان شد. اتابك جعفري مديرعامل شركت مهندسي 
آب و فاضالب كشور، با صدور حكمي »حسين اكبريان 
تفاقي« را به س��مت مديرعامل آبفاي استان اصفهان 
منصوب كرد. وي در اين حكم خطاب به اكبريان آورده 
است: »با عنايت به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب مفيد 
جنابعالي براي دو سال به عنوان عضو اصلي هيات مديره و 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان منصوب 
 مي ش��ويد.اميد اس��ت با اتكال به نيروي اليزال الهي،

 نصب العين قرار دادن تقوي و درايت كامل نس��بت به 
مسووليت خطيري كه به عهده جنابعالي واگذار مي گردد 
و با بهره گيري از امكانات و كاركنان متعهد و متخصص، 
در تحقق اهداف و برنامه هاي شركت و خدمت به مردم 
شريف استان اصفهان تحت رهبري مقام عظماي واليت 
موفق و منصور باشيد.« معاون برنامه ريزي و منابع انساني 
شركت فاضالب تهران، معاون برنامه ريزي و منابع انساني 
آبفاي شهرها و شهرك هاي غرب تهران، عضو هيات مديره 
شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان و مدير 
امور قراردادهاي شركت آب و فاضالب استان اصفهان از 

جمله سوابق كاري حسين اكبريان بوده است.

اما واگرهاي تغيير ساختار
اتاق بازرگاني

نشست بررسي پيش نويس طرح اصالح قانون اتاق ايران 
با حضور تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران و 
نماينده برخي از تشكل هاي اقتصادي به صورت حضوري 
و آنالين برگزار شد. بر اس��اس گزارش پايگاه اتاق ايران، 
محمدرضا رمضاني، معاون پارلماني ات��اق ايران درباره 
تاريخچه اصالح قانون اتاق ايران گفت: طرح اصالح قانون 
اتاق ايران در ۲5 ام آذرماه سال 1۳۹۹ با امضاي ۶۰ نفر از 
طراحان به مجلس ارايه شد و بعداً اعالم وصول شد. بعد از 
آن اين طرح به كميسيون اقتصادي مجلس ارجاع شد و 
در دستور كار قرار گرفت. همزمان هيات رييسه كميته اي 
را درباره اين موضوع تشكيل داد. جلسات متعددي در سال 
گذشته و امسال برگزار شد؛ مسووليت كار بر عهده محمد 
قاس��مي، رييس مركز پژوهش هاي مجلس بود كه بايد 
نظرات كميته را جمع بندي كرده و به هيات رييسه ارجاع 
مي دادند. در ادامه رمضاني با ارايه گزارشي از روند بررسي 
طرح اصالح قانون اتاق ايران گفت: نكته نگران كننده كه 
درباره طرح اصالح قانون اتاق ايران وجود داشته و در جلسه 
آخر در ش��يراز هم بررسي شد، مساله تشكل ها بود. هم 
نمايندگان طراح طرح و هم نماينده اتاق ايران معتقد بوديم 
كه بايد تشكل ها در اتاق حضور داشته باشند، اما كميسيون 
اقتصادي مجلس عدد صفر را در نظر داشت؛ تا در نهايت 
با اصرار كه اتاق ايران تشكل تشكل هاست و بايد نماينده 
تشكل ها در آن عضويت داشته باشند عدد 45 را پيشنهاد 
دادند و تعداد اعضاي هيات نمايندگان از 51۰ نفر به ۳۰۰ 
نفر تقليل يافته است. تعداد نمايندگان اتاق تهران در طرح 
جديد به ۳۰ نفر رسيده و دولت در هيات نمايندگان 1۰ 
نفر نماينده خواهد داشت و نماينده شهرستان ها بين 5 الي 
15 نفر است. كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران 
هم در اظهاراتي عنوان كرد كه اصالح قانون اتاق في نفسه 
موضوع بدي نيست و قباًل هم بارها اصالح قانون در دستور 
كار هيات رييسه وقت اتاق ايران قرار گرفته ولي هر بار به 
داليلي به نتيجه نرسيده است. اما تعجيل كنوني در تغيير 
قانون نكته خطرناكي اس��ت و مي تواند زمينه خيلي از 
نگراني ها باشد. اين قانون قرار است چندين سال مبناي 
فعاليت فعاالن اقتصادي باشد و اصالح مجدد آن در آينده 
ممكن نيست. تعجيل در تغيير قانون به دليل نزديكي 
زمان انتخابات، وجهه خوبي ندارد و اين نگراني را مي توان 

با اصالح آيين نامه يا مصوبه اي برطرف كرد.

رشد ۳۹ درصدي
ترانزيت خارجي در 2 ماه

سيد روح اهلل لطيفي اظهار كرد: از ابتداي امسال تا پايان 
ارديبهشت با عبور دو ميليون و 5۶۰ هزار تن كاالي خارجي 
از مس��ير كش��ورمان، ترانزيت خارجي نسبت به مدت 
مشابه سال قبل با رش��د ۳۹ درصدي همراه بوده است. 
سخنگوي گمرك ايران افزود: بعد از هفت سال كاهش 
ترانزيت كاالي خارجي از كشور، مسير رشد ترانزيت در 
سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور 1۲ ميليون و ۶5۰ 
هزار تن كاالي خارجي از كشورمان، با رشد ۶۸ درصدي 
همراه بوده اس��ت.لطيفي ادامه داد: رش��د ۶۸ درصدي 
ترانزيت در سال گذشته و رشد ۳۹ درصدي ترانزيت در 
دو ماهه امسال، نويد بخش رسيدن به حد نصاب باالي 
15 ميليون تن كاالي عبوري خارجي از كش��ور در سال 
14۰1 است كه تاكنون در كل تاريخ كشورمان بي سابقه 
بوده است. سخنگوي گمرك ايران گفت: ترانزيت ساالنه 
5۰ ميليون تن كاالي خارجي، نيازمند هماهنگي بيشتر 
بين سازمان هاي مرتبط، تسهيل قوانين، تقويت و تكميل 
زير ساخت ها، ايجاد مشوق هاي عملياتي براي همسايگان 
و فعال سازي هر چه بيشتر ديپلماسي اقتصادي است. وي 
افزود: قرار گرفتن ايران در داالن هاي تجاري دنيا، تالش 
براي عبور ارزان و سريع و مطمئن مسيرهاي تجاري بيشتر 
از ايران، مي تواند در كنار س��اير موارد تسهيلگر ترانزيت 

خارجي و باعث رشد آن در دولت سيزدهم شود.

تنفس يك ساله مالياتي اصناف 
به مجلس مي رود

رييس اتاق اصناف ايران اعالم كرد كه »تنفس يك ساله 
مالياتي اصناف « به مجلس مي رود و ارايه اظهارنامه مالياتي 
اصناف تا 15 تير ماه تمديد ش��د. به گزارش اتاق اصناف، 
سعيد ممبيني در نشست مشترك هم انديشي در خصوص 
ماليات بر درآمد مشاغل صنفي گفت: رويكرد سازمان امور 
مالياتي كشور امسال براي تعيين ماليات سال 14۰۰ مبناي 
تراكنش هاي بانك��ي واحدهاي صنفي و موديان صنفي 
است. اين موضوع به چند دليل مورد انتقاد جامعه اصناف 
قرار گرفته است. نخستين دليل عدم اطالع رساني كافي به 
موديان در گذشته است. به اين معنا كه بعضا تراكنش ها 
لزوما به معناي فروش محصول نبوده است. دوم اينكه در 
اولين سال از اجراي اين قانون شاهد برداشت هاي متفاوت 
و نظرات متناقض از قانون در استان ها هستيم. اين موجب 
سردرگمي موديان شده است. به اين علت مكاتباتي از سوي 
اتاق اصناف ايران با وزير امور اقتصادي و دارايي، شخص 
رييس جمهوري، ساير مقامات اجرايي و مجلس شوراي 
اسالمي انجام شده است. به همين دليل رييس جمهوري 
موافقت كردند كه س��قف اس��تفاده از ماده 1۰۰ قانون 
ماليات مستقيم را تا 4.۸ ميليارد تومان افزايش دهند تا 
تعداد بيشتري از موديان تحت پوشش اين مزيت قانوني 
قرار گيرند. وي گفت: به دليل اين تفاوت تفاسير از قانون 
در استان ها از رييس جمهوري خواستيم تا براي ثبات آرا 
و رسيدگي به وضعيت مالياتي موديان فرصت بيشتري 
براي اراي��ه اظهارنامه مالياتي بدهند ك��ه مورد موافقت 
رييس جمهوري قرار گرفت و امروز نيز وزير امور اقتصادي 
و دارايي 15 روز فرصت ارايه اظهارنامه مالياتي اصناف و 
اس��تفاده از تبصره 1۰۰ تمديد شد.وي افزود: آنچه مورد 
انتظار اصناف است اين است كه عدالت مالياتي با بررسي 
هزينه و درآمد اجرايي شود و نه اينكه صرفا تراكنش هاي 
بانكي معيار تعيين ماليات شود. عالوه بر اين در خصوص 
ضرايب سود مشاغل مختلف، اصناف مطالباتي دارند كه 
با تعديل هايي كه امروز در جلس��ه از س��وي وزير اقتصاد 
اعالم شد، انتظار مي رود كه تا حدي نظرات اصناف تامين 
شود. وي گفت: با پيشنهاد وزير اقتصاد، از همين امروز در 
اتاق هاي اصناف كميته هاي مالياتي شكل خواهد گرفت 
تا به سرعت به مسائل و مشكالت مالياتي اصناف با حضور 

نمايندگان مجلس و سازمان امور مالياتي رسيدگي شود.

تعرفه صادراتي تخم مرغ
حذف شده؟

با وجود اينكه چندي پيش وزير جهادكشاورزي اعالم 
كرد به دليل مازاد توليد عوارض صادراتي تخم مرغ حذف 
ش��ده اس��ت اما آنطور كه فعاالن اين بخش مي گويند 
هنوز حذف اين عوارض به گمركات كشور اعالم نشده 
و صادركنن��دگان در ازاي ص��ادرات هر كيلو تخم مرغ 
۳5۰۰ تومان عوارض مي پردازند. ابتداي خرداد 14۰1 
وزير جهادكش��اورزي اعالم كرد كه بر اس��اس تصميم 
ستاد تنظيم بازار به دليل مازاد توليد تخم مرغ، مرغ، شير 
خشك، خامه و چربي عوارض صادراتي اين محصوالت 
برداشته شد. محمد قرباني - معاون برنامه ريزي و اقتصادي 
وزارت جهاد كشاورزي - نيز در گفت وگو با ايسنا، اعالم 
كرد كه تعرفه صادراتي تخم مرغ حذف ش��ده است. در 
اين راستا ناصر نبي پور -رييس هيات مديره اتحاديه 
مرغ تخمگذار استان تهران - نيز به ايسنا، گفت: تعرفه 
صادراتي تخم مرغ حذف شده و قرارگاه امنيت غذايي 
نيز اين موضوع را اعالم كرده ولي با وجود گذشت چند 
هفته از اين موضوع، معاون اول رييس جمهوري هنوز آن 
را به گمركات اعالم نكرده است. وي ادامه داد: كساني 
كه تخم مرغ صادر مي كنند مي بايست به ازاي صادرات 
هر كيلو تخم مرغ ۳5۰۰ تومان عوارض پرداخت كنند.

ذوب آهن اصفهان در كنفرانس 
بيلت عمان خوش درخشيد

ذوب آهن اصفه��ان در كنفرانس بيل��ت و محصوالت 
تخت خاورميانه و شمال آفريقا )يازدهمين كنفرانس 
متال اكسپرت( كه روزهاي ششم و هفتم ژوئن ۲۰۲۲ 
در مس��قط پايتخت كش��ور عمان با حضور تعدادي از 
متخصصان و صاحب نظران فوالد و مواد اوليه برگزار شد، 
حضوري فعال داشت. مهندس ايرج رخصتي مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان يكي از سخنرانان اصلي اين همايش 
ب��ود. مديرعامل ذوب آهن اصفه��ان در اين كنفرانس 
به تشريح چش��م انداز فوالد ايران و جهان و چالش ها و 
فرصت هاي پيش رو پرداخت و سپس ضمن معرفي اين 
مجتمع عظيم صنعتي، طرح هاي آتي و چشم انداز توليد 
اين شركت را بررس��ي كرد. در حاشيه اين كنفرانس 
مذاكرات مهمي در خصوص جذب مشتريان بالقوه 
و نيازس��نجي بازار براي محصوالت جديد توس��ط 

تيم هاي فروش و بازاريابي شركت صورت گرفت.

مديركلنوسازي،توسعهوتجهيز
مدارساستانمركزي:

پويش »صحن حرم، مدرسه ام« 
در استان مركزي آغاز شد

مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي 
گفت: پويش »صحن حرم، مدرسه ام« همزمان با سراسر 
كشور در اين استان آغاز شد.  »حسين محمدي« افزود: 
اي��ن طرح همزمان ب��ا دهه كرام��ت و ترويج فرهنگ 
متعالي رضوي و فاطمي، در راستاي اجراي طرح تحولي 
مش��اركت هاي مردمي »آجر به آجر« و با هدف جلب 
مش��اركت هاي خرد مردمي در عرصه مدرسه سازي 
در اين اس��تان آغاز ش��د. وي ادامه داد: پويش »صحن 
حرم، مدرسه ام« پنجمين پويشي است كه در راستاي 
طرح تحولي »آجر به آجر«در مدت ۲ سال اجرا و منابع 
مالي جمع آوري شده در اين طرح، به نيت امام هشتم، 
صرف ساخت هشت مدرسه دانش آموزان استثنايي در 
استان هاي مختلف كشور شده است.  مديركل نوسازي، 
توسعه و تجهيز مدارس استان مركزي خاطرنشان كرد: 
نيك انديشان و خيران مي توانند با مراجعه به كانال مهر 
مدرسه در شبكه اجتماعي شاد يا از طريق وب سايت 
ajorBajor.ir در اين پويش خيرخواهانه ش��ركت 
كنند. محم��دي گفت: پويش هاي »مه��ر را با محرم 
آغاز كنيم«، »من مادرم، بچه ه��اي ايران فرزندمن«، 
»آجرهاي مهرباني« و »به رنگ مدرسه« در راستاي طرح 
»آجر به آجر« اجرا شده و بيش از يك و نيم ميليون نفر در 
سطح كشور در اين پويش ها شركت كردند. ۲۲۷ هزار 
دانش آموز در۲ هزار و ۲۶۹ مركز آموزشي در استان 
مركزي به تحصيل اش��تغال دارند. گروه نوسازي 
مدارس استان مركزي در سال 1۳55 شكل گرفته 
و در سال 1۳۷1 از گروه به مديريت و در سال 1۳۷۷ 

از مديريت به اداره كل تبديل شده است.

»تعادل«ازجزيياتكاالهاياساسيدرمهمترينبنادركشورگزارشميدهد

فاطمياميندربهارستان:ميتوانستمعوامفريبيكنم!

تصوير آماري كاالهاي مانده در گمرك

اولين كارت زرد مجلس به نام وزير صمت

قيمتبرنجدرحاشيهرايزنيلغوممنوعيتواردات

تعادل|
مجلس اولين كارت زرد را به دولت سيزدهم داد. در جلسه 
علني ديروز سه شنبه ۲4 خردادماه مجلس، نمايندگان 
از پاسخ س��يد رضا فاطمي امين وزير صمت درباره علت 
ضعف عملكرد اين وزارتخانه در كنترل قيمت كاال ها و عدم 
توانايي در پشتيباني از صاحبان صنايع و بهره برداران معدن 
به سوال محمد وحيدي نماينده بجنورد قانع نشدند. پس از 
پاسخ وزير صمت، وحيدي به عنوان نماينده طراحان سوال 
اعالم كرد كه با توجه به گذش��ت قريب به پنج ماه از طرح 
موضوع مربوطه در كميسيون و به وزير در خصوص رفع اين 
مشكالت، همچنان مشكالت باقي مانده است و به همين 
دليل نيز از پاسخ هاي وزير قانع نشده است؛ بر اين اساس 
قضاوت درباره پاسخ هاي وزير صمت را بر عهده نمايندگان 
گذاش��ت. از مجموع ۲4۶ نماينده حاضر در جلسه امروز 
مجلس، ۹1 نفر از پاسخ هاي فاطمي امين قانع شدند و 141 
نفر از اين پاسخ ها قانع نشدند؛ به اين ترتيب دولت سيزدهم 

نخستين كارت زرد را از مجلس يازدهم دريافت كرد.

    صحبت هاي وزير صمت در مجلس
اما وزير صمت در جلسه علني ديروز مجلس و در پاسخ به 
نماينده سوال كننده چه گفت؟ سيدرضا فاطمي امين با 
بيان اينكه ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت با 1۶ مشكل 
مواجه هستيم؛ گفت: عدم تناسب قوانين و مقررات، پايين 
بودن بهره وري، تورم باال، وابستگي نرخ كاال ها به نرخ ارز، 
باالبودن سهم قاچاق همه از جمله مواردي است كه دست 
به دست هم داده و مشكالت را در سطح جامعه ايجاد كرده 
است. او افزود: مس��ائل ريشه اي ساليان طوالني است كه 
بر روي هم انباشته شده است. در چهار سال پاياني دولت 
گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج سرپرست داشته 
اس��ت. فاطمي امين در اظهاراتي ديگري توضيح داد كه 
اولين بحث مربوط به بازار است. نرخ تورم در طول 5۰ سال 
گذش��ته همواره رشد داشته است و در برخي از سال ها به 
باالي ۳۰ رسيده است. ما نمي توانيم با كار هاي جزئي تورم 
را كنترل كنيم بلكه براي كنترل تورم نيازمند اصالح ساختار 
و انجام اقدامات ريش��ه اي هستيم. ما شاهد هستيم كه با 

باالرفتن نرخ دالر ميزان تورم نيز افزايش مي يابد. فاطمي 
امين در ادامه با بيان اينكه در سه جا اقتصاد ما تحت تاثير نرخ 
ارز است، اظهار كرد: اولين جا مربوط به مواد اوليه است كه با 
باالرفتن دالر قيمت مواد اوليه وارداتي نيز باال مي رود. محل 
ديگر كه معموال پنهان است اين بوده كه ما با دست خودمان 
سازوكار هايي را ايجاد كرديم كه قيمت هاي داخلي به دالر 
متصل شده است. ما شاهديم كه با باالرفتن قيمت نفت و 
گاز، مواد پتروشيمي افزايش قيمت خواهد داشت. بنابه 
گفته وزير صمت، مساله بعدي تورم انتظاري است زماني كه 
نرخ ارز باال مي رود مردم نيز به دنبال حفظ ارزش پول خود 
هستند. همه اين عوامل دست به دست هم داده تا اقتصاد 
ما به ش��دت تحت تاثير نرخ ارز قرار گيرد. براي درمان اين 
وضعيت نيازمند اقدامات ريشه اي هستيم. مادامي كه اين 
مسائل را اصالح نكنيم وضعيت همين است. او ادامه داد: ما 
14 بازار داريم كه چهار مورد آن مرتبط با وزارت صمت است 
1. كاال هاي منبع، ۲. كاال هاي واسطه اي، ۳. بازار خدمات و 4. 
بازار ماشين آالت. ما در بازار و بخش توليد يك بحث گراني 
را داريم و يك بحث گرانفروشي را تجربه مي كنيم. فاطمي 
امين با تاكيد بر اينكه بايد با يكس��ري از اقدامات جلوي 
گرانفروش��ي را بگيريم و با اقداماتي ديگر گراني را كنترل 

كنيم، عنوان كرد: اولين گام براي تنظيم بازار اين است كه 
ما در صنايع باالدستي قيمت ها را مديريت كنيم و بايد به 
سمت مديريت بازار فوالد و پتروشيمي و محصوالتي كه 
افزايش قيمت آنها قيمت ساير كاال ها را نيز افزايش مي دهد 
برويم. مثال گردش مالي بازار ف��والد بيش از 55۰ همت 
اس��ت و بازار صنايع بيش از 1۰۰۰ همت. ما با سازوكار ها 
و تعيين قواعدي توانستيم با وجود گراني فوالد در سطح 
جهاني قيمت ميلگرد و ورق را در ايران ثابت نگه داريم. اين 
يعني اصالح ساختار. او ادامه داد: ما نقص هايي نيز داريم كه 
بايد براي حل آنها به سمت قانون گذاري برويم. مثال بحث 
ماليات بر سود مازاد در ساير كشور ها اجرايي مي شود و در 
كشور ما نيز بايد اجرا گردد. در حوزه صنعت نيز بايد در سه 
جا از آنها پشتيباني گردد در وهله اول تامين بازار فروش براي 
صنايع است وهله دوم سرمايه در گردش است و وهله سوم 
بحث مواد اوليه مي باشد. براي حمايت از صنعت بايد به اين 
سه حوزه توجه شود. بنده صراحتا مي گويم كه در اين دولت 
هيچ واحد توليدي به خاطر كمبود ورق و فلزات دچار مشكل 
نشد. وزير صمت با بيان اينكه در حوزه سرمايه در گردش 
نيز اقداماتي انجام شد، گفت: اما واقعيت اين است كه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نمي تواند نظام بانكي را اصالح كند، 

اما دو طرح خوب در اين زمينه اجرايي شد. در بحث معدن 
نيز ۹ اتفاق مهم رخ داده؛ يك��ي از آنها واگذاري معادن به 
نفع مردم است براي اولين بار يكي از معادن مس به مزايده 
گذاشته شد و برنده موظف شد 4۰ درصد سهام را به مردم 
بدهد. مردم نيز در انفال شريك شدند يكي از اقدامات ديگر 
در بحث دريافت حقوق دولتي است. بسياري از فساد ها در 
حوزه معدن به نحوه دريافت حقوق معدني باز مي گشت كه 

اصالحاتي صورت گرفته است.

    مي توانستيم ويترين درست كنيم!
محور ديگر صحبت ه��اي وزير صمت، بخش خودرو بود. 
فاطمي امين با بيان اينكه در حوزه خودرو چندين مساله 
وجود دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد، گفت: وزارت صمت 
برنامه دو س��اله براي خودرو دارد. ما شاهد هستيم تا 1۸ 
خردادماه نسبت به سال گذشته ۳5 درصد عرضه خودرو 
افزايش داشته و ميزان خودرو هاي ناقص از 1۲5 هزارتا به 
4۸ هزار تا رسيده است. ميزان توليد روزانه ايران خودرو به 
بيش از ۲۶۰۰ خودرو افزايش يافته است. رييس جمهور 
در 11 اسفندماه دستور ويژه اي را براي رسيدگي به صنعت 
خودرو صادر كرده است. ما نيز قبول داريم كه وضعيت امروز 
صنعت خودرو به لحاظ كيفيت و قيمت قابل قبول نيست، 
اما به سمت اصالح در حال حركت هستيم. او از نمايندگان 
تقاضا كرد كه او را به لحاظ وضع موجود ارزيابي نكنند، بلكه 
به لحاظ حركت، جهت و سرعت ارزيابي شود؛ چراكه بحث 
تورم و وضعيت صنعت محصول امروز نيست بلكه ساليان 
سال است كه ما با اين مشكالت مواجه هستيم. فاطمي امين 
در بخش ديگري از سخنان خود گفت: بنده مي توانستم با 
بخشي از كار هاي مديريتي عوام فريبي كنم و صرفا ويترين 
را درس��ت كنم، اما ما به سمت اصالح ساختار رفته ايم. او 
افزود: وزارت صمت يكي از گسترده ترين وزارتخانه ها 
است كه در بحث پوشاك، مواد غذايي، فوالد، صادرات و 
اصناف بايد برنامه ريزي داشته باشد. فاطمي همچنين 
گفت: ما هم از مشكالت مردم، گراني ها و بيكاري ها رنج 
مي بريم. حتي شب ها در خواب نيز ذهن ما مشغول مردم 
است و شبانه روز به دنبال راه حل مشكالت مي گرديم. 

طبق گزارش هاي رس��مي، افزايش قيمت برن��ج ايراني تا 
مرز 1۲۷ درصد رسيده است، روندي كه رايزني ها براي لغو 
ممنوعيت واردات برنج را افزايش داده است. به گزارش ايسنا، 
افزايش قيمت برنج ايراني و البته با سرعتي كندت�ر براي برنج 
وارداتي از نيمه دوم س��ال گذشته شروع شد و قيمت برخي 
ان��واع برنج ايراني تا مرز 1۰۰ هزار تومان هم پيش رفت. اين 
روند البته در سال جاري نيز ادامه داشته است، گزارش مركز 
آمار ايران نشان مي دهد كه در ارديبهشت ماه، هر كيلو برنج 
ايراني  تا بيش از ۹۰ هزار تومان هم قيمت خورده اس��ت، در 
حالي كه متوسط قيمت اين كاال در ارديبهشت سال گذشته 

حدود ۳۶ هزار تومان بوده و در همين ماه در س��ال جاري به 
حدود ۸۲ هزار تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش، برنج 
ايراني نسبت به ارديبهشت پارسال 1۲۶.۸ درصد و نسبت به 
فروردين امسال ۷.۶ درصد گران شده است. همچنين برنج 
خارجي افزايش ۳4.5 درصدي قيمت نس��بت به سال قبل 
دارد، هر كيلو از آن در ارديبهش��ت پارسال به طور متوسط 
حدود ۲4 هزار و ۶۰۰ تومان بوده كه در همين ماه امسال به 
حدود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسيده و تا بيش از ۳۸ هزار تومان 
هم قيمت خورده است. افزايش قيمت برنج خارجي نسبت به 
فروردين سال جاري ۳.۳ درصد بوده است. اين در حالي است 

كه يكي از ابزار تنظيم بازار برنج، جريان واردات آن محسوب 
مي شود كه در سال هاي اخير كم حاشيه نيز نبوده است. در 
ابتداي مردادماه تا پايان آبان هر سال، براساس مندرجات ذيل 
يادداشت هاي كتاب مقررات صادرات و واردات، جهت حمايت 
از محصول داخل، ممنوعيت فصلي واردات برنج اعمال و بعد 
از چهار ماه لغو مي شود، در اين فاصله ترخيص آن از گمرك 
ممنوع است مگر شرايط خاص تعريف شده باشد. سال گذشته 
با توجه به كاهش واردات و نياز داخل، واردكنندگان خواستار 
لغو ممنوعيت واردات شدند، حتي گمرك ايران طي مكاتبه اي 
با وزارت صمت اعالم كرد كه واردات برنج در وضعيت هشدار 

قرار دارد و اين ممنوعيت مي تواند عاملي براي افزايش قيمت 
برنج در بازار داخل باشد ولي به هر ترتيب وزارت صمت و ستاد 
تنظيم بازار با اين موضوع موافقت نكرد و ممنوعيت اعمال شد. 
براي امسال نيز اعالم اخير انجمن واردكنندگان از اين حكايت 
دارد كه رايزني هاي��ي جهت لغو ممنوعيت صورت گرفته و 
ظاهرا وزارت جهاد موافقت اوليه داش��ته است. طبق اعالم 
كشاورز-دبير انجمن واردكنندگان- واردات ۲۷۰ هزار تن برنج 
براي دو ماه فروردين و ارديبهشت  قابل توجه نيست. حدود 
4۰۰ هزار تن نيز ثبت سفارش شده باز هم كم است چراكه 

بايد بين يك تا 1.5 ميليون تن ثبت سفارش انجام مي شد. 
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خبرروز

كشف خودكارهاي چاقويي در تهران
سركالنتر پنجم پليس پيشگيري تهران بزرگ از كشف خودكارهايي خبر داد كه چاقوهاي خطرناكي در آن جاساز شده بود. سرهنگ 
كيومرث حسنوند سركالنتر پنجم پليس پيشگيري تهران بزرگ در مورد جزييات خبر گفت: ماموران كالنتري ۱۰۷ فلسطين موفق 
به كشف ۷۲ عدد خودكار چاقويي شدند كه در فضاي مجازي به فروش مي رسيد. او با اشاره به اينكه متهم اين پرونده عالوه بر تبليغ اين 
خودكارها در فضاي مجازي، آنها را در مدارس نيز توزيع مي كرد، گفت: چاقوهاي مذكور، بسيار برنده و پرخطر هستند كه متأسفانه 
توسط متهم به فروش مي رسيد. سركالنتر پنجم پليس پيشگيري تهران بزرگ با تأكيد بر اينكه اين اقدام براي رواج خشونت صورت 

مي گرفت، گفت: هر كدام از اين چاقوها به قيمت ۹۹ هزار تومان در يكي از سايت هاي خريد و فروش اجناس به فروش مي رسيد.

ادامهازصفحهاول

كسب و كار رسانه هاي 
اجتماعي و »اقتصاد توجه«

پايان كار وزير شعار دولت

 رسانه هاي اجتماعي وقت مي گذرانند، ارايه كرده 
باشند، اما هيچ صاحب رسانه اجتماعي  در ته دلش 
و در جلسات هيات مديره اش، از اينكه با اشغال 
وقت بيش��تر كاربران به درآمد زيادتري برسد، 
ناراضي نيست. رسانه هاي اجتماعي براي اينكه 
وقت بيش��تري از كاربران را اشغال كنند، بسيار 
حساب ش��ده و البته غيرشفاف عمل مي كنند. 
ابزار آنها براي اين كار الگوريتم است. الگوريتم ها؛ 
رسانه هاي اجتماعي هستند كه تصميم مي گيرند 
به هر كاربر چه محتوايي به چه ترتيبي نشان داده 
شود. الگوريتم ها بر اساس سابقه فعاليت كاربران 
در رسانه اجتماعي �� مثاًل اينكه چه چيزي را قباًل 
پسنديده يا جست وجو كرده يا با چه محتوايي 
تعامل داشته �� به او آنچه را نشان مي دهند كه 
پيش بيني مي كنند دوست دارد و به اين ترتيب 
كاربر را بيشتر به خود جلب مي كنند. ابزارهايي 
مثل عالم��ت »اليك« هم به اي��ن جلب توجه 
كمك مي كنند. وقتي آشنايان و دوستان كاربر 
در يك رسانه اجتماعي او را اليك مي كنند، لذتي 
به كاربر دست مي دهد كه به تدريج به اين لذت 
عادت مي كند. كار مي تواند به جايي برسد كه اگر 
يك روز اين لذت نباشد �� يعني يك روز در رسانه 
اجتماعي فعاليت نداشته باشد �� احساس كمبود 
كند و در جست وجوي آن لذت، دوباره به سوي 
رسانه اجتماعي كش��يده شود. مشكل بزرگ تر 
اينجاست كه الگوريتم هاي رسانه هاي اجتماعي 
شفاف نيستند و كسي در خارج از اين شركت ها از 
جزييات آنها خبر ندارد. به طور مثال معلوم نيست 
كه الگوريتم هاي اينستاگرام يا توييتر چه مواردي 
از فعاليت هاي كاربر را در اولويت قرار مي دهد تا 
نوش��ته ها و عكس هاي بعدي را بر اساس آنها به 
او نش��ان دهد. نظارتي هم بر كار الگوريتم هاي 
رسانه هاي اجتماعي نيست و شركت ها هر طور 
كه بخواهند مي توانند كارب��ران را بازي دهند. 
به خصوص كه اكنون هوش مصنوعي و شاخه هاي 
از آن همچون يادگيري ماش��يني، توانسته اند 

الگوريتم هاي بسيار قدرتمند و دقيقي بسازند.

بنابراي��ن در كارنام��ه عبدالملك��ي چي��زي به 
جز ش��عارهاي توخال��ي و وعده ه��اي تخيلي و 
رفتارهاي فراقانوني ثبت نش��ده است. تاريخ اين 
دوران در وزارت تع��اون، كار و رف��اه اجتماعي را 
به عنوان بره��ه اي به ياد خواه��د آورد كه در آن 
گام ارزش��مندي به نفع كارگران، حقوق بگيران، 
بازنشستگان و اقشار محروم جامعه برداشته نشد 
و تالشي براي بهبود شاخص اشغال، توليد و كسب 

و كار صورت نگرفت.

رويداد

ناگفتههايجديدازسرقتبانكملي

فرمان��ده انتظامي تهران بزرگ جزييات بيش��تر و 
ناگفته هايي را از سرقت از صندوق هاي امانات شعبه 
دانش��گاه بانك ملي ايران اعالم كرد. سردار حسين 
رحيمي گفت: براساس تازه ترين اعترافات اين افراد، 
س��ارقان اصلي همانطور كه پيش تر نيز اعالم كرده 
بوديم چهار نفر متشكل از سه برادر و يك پسرخاله 
هس��تند. اينها آخرين جلس��ه خود را شب جمعه، 
س��اعت ١٠ ش��ب در منزل پدري خود و با حضور 
پدرشان برگزار كردند و با تيم هاي ديگر كه بايد در 
ادامه كارها را انجام مي دادند هماهنگ شدند. بليت 
آنها را نيز يك��ي از اين افراد و همسرش��ان از پيش 

خريداري و رزرو كرده بود.

    ماجراي بازگشت دوباره سارقان
 به شعبه دانشگاه بانك ملي

او ادامه داد: سارقان ساعت يك و نيم تا دو بامداد وارد 
بانك ش��دند. دو نفر كار تداركات، مراقبت و آوردن 
آذوقه را داشتند و دو تن نيز اين مسووليت را بر عهده 
داشتند كه اول وسايل حفاظتي و مراقبتي بانك كه 
از مقدار الزم برخوردار نبوده را قطع و صندوق ها را باز 
كنند. آنها تقريبا ساعت چهار بعدازظهر همان روز 
كارشان تمام شده و از مجموعه بانك خارج شدند، 
اما روز بعد، يعني ش��نبه متوجه شدند كه برخي از 
لوازمشان داخل شعبه بانك جا مانده است كه دوباره 
مي آيند و برخي را پاكسازي مي كنند و برخي را نيز 
در نقاط مختلف بانك جاسازي مي كنند كه اين لوازم 
كشف شده است. رحيمي درباره اموال كشف شده 
نيز گفت: در هم��ان روز اول، اموال مردم كه بالغ بر 
هزاران سكه و مبالغ زيادي دالر و سكه و ساير ارزها 
بود شمارش شد و تحويل خزانه بانك ملي شد كه با 
نظارت نماينده دادستان، بانك و پليس انجام شد. 
تيم ويژه اي هم تشكيل داده شد كه اعضاي اين تيم 
حدود پنج روز فعاليت كردند تا طالهاي به سرقت 

رفته را ارزيابي و شناسنامه دار كنند. به گفته رييس 
پليس پايتخت حدود ساعت شش صبح روز گذشته 
كار بسته بندي، شناسنامه دار كردن اينها تمام شد و 
تمامي اقالم كشف شده به خزانه بانك ملي داده شد. 
تمام اين اقدامات مس��تند و مكتوب شده و توسط 

شش دوربين نيز ثبت شده است.

    مالباختگان بانك ملي
 چطور اموال خود را پس بگيرند؟

رحيمي در پاسخ به پرس��ش خبرنگار ايسنا درباره 
اينكه مالباختگان بانك ملي چطور بايد اموال خود 
را پس بگيرند، گفت: تحويل ام��وال مردم بر عهده 
بان��ك ملي و مركزي و دادس��تاني اس��ت. ما اموال 
مس��روقه را كشف كرديم و با س��خت ترين ضوابط 
و مقررات تحويل داديم اما اموال مردم كش��ف شده 
است. او ادامه داد: روز گذشته جلسه اي با افسر رابط 
پليس جمهوري اسالمي با كشور مقابل كه سه نفر 
متواري را دس��تگير كردند برگزار كرديم و به دنبال 
اين هستيم كه اين افراد نيز زودتر به كشور منتقل 
شوند و پرونده پيگيري شود. البته با وجود متهمان 
فعلي تماما صحنه وقوع ج��رم و اقداماتي كه انجام 
شد بازسازي شده است؛ تقريبا از نيمه شب گذشته 
تا سه صبح ديروز بازس��ازي صحنه صورت گرفت. 
فرمان��ده انتظامي پايتخت گفت: اين س��ريع ترين 
كشف در مقايسه با سرقت هاي ديگر در اين مقياس 
بود. ركوردي ك��ه دنيا هم متعلق ب��ه پليس ايران 
است. فكر مي كنم بعد از ما پليس يكي از كشورهاي 
اروپايي است كه با اختالف حدود ٢٠ يا ٣٠ ساعت 
پ��س از ايران قرار دارد. رحيمي ادامه داد: س��ارقان 
دستگير شده يك تيم تخصصي كامپيوتر، لوازم هاي 
الكترونيكي، حفاظتي و مراقبتي، آهنگري و برش هوا 
و... را داشتند و در كنار اين نيز پيش بيني كرده بودند 

كه از كشور خارج شوند.

    چرا در تصاوير سارقان بانك ملي
 ۹ نفر حضور داشتند؟

وي در پاس��خ به اينكه چ��را در عكس ها علي رغم 
آنكه تعداد دستگيرشدگان ۱۰ نفر اعالم شده اما ۹ 
نفر ديده مي شوند، گفت: آن يك نفر خانم بود كه 
سارق نبوده و در تيم فروش حضور داشته است، او 
آن روز در ميان س��ارقان قرارداده نشد. رحيمي با 
بيان اينكه برخي از اين دستگيرشدگان سابقه دار 
بوده و حتي سابقه س��رقت از بانك را نيز داشتند، 
گفت: برخي مخالفان و معاندان كه از پليس ضربه 
خوردند ممكن اس��ت حرف هايي بزنند كه از آنها 
گاليه نداريم اما از دوس��تان خود كه پليس خود را 
در مقياس پليس جهان��ي مطرح نمي كنند گاليه 
داري��م. در وهله اول كه س��رقت به ما اعالم ش��د 
س��رنخي نداش��تيم اما كمتر از ٢۴ ساعت سناريو 
براي ما مشخص شد كه اين نشانه توانمندي پليس 
است. فرمانده انتظامي تهران بزرگ افزود: بانكي كه 
مورد سرقت قرار گرفته يكي از شعبات مطرح بانك 
ملي است اما سارقان از روي در پاركينگ به داخل 
رفتند و بعد هم قفل را شكس��تند و وارد آن شدند، 
اين نشان مي دهد كه بايد ضريب امنيتي بانك ها 

افزايش پيدا كند.
وي گفت: اين سرقت بعد امنيتي نداشته اما سارقان 
حرفه اي و كاربلد بودند. مدت ها نيز در آن بانك رفت 
و آمد داش��تند. س��رقت ناكام قبلي از بانك تجارت 
نيز داش��تند كه به گفته خودشان زمان كم آوردند. 
موضوعي هم در خصوص همكاري عوامل بانك وجود 
نداشته است و همكاري در اين خصوص با سارقان 
نداشتند. رحيمي درباره اموال كشف شده از سارقان 
نيز گفت: عمده اموال سرقت شده از سوي اين افراد 
كشف شده است. ممكن است بخشي از ارزها را با خود 
برده باش��ند كه البته مقدار آن هم بسيار كم است و 

تحقيقات پليس در اين زمينه ادامه دارد.

گليماندگار|
ش��ما هم حتما وقتي در فضاي مجازي 
مي گرديد، فيلم هايي از بيوتي بالگرهاي 
مرد ديده ايد. البته ديدن فيلم هايي از اين دست وقتي 
يك زن در مقابل دوربين باش��د، كامال عادي به نظر 
مي رس��د، اما حاال اين مردان هس��تند كه وارد اين 
حرفه شده اند و البته كه هم درآمد خوبي دارند و هم 
افراد زيادي هستند كه آنها را دنبال مي كنند. شايد 
خيلي از شما معتقد باشيد كه در وضعيت كنوني با 
مشكالت اقتصادي و تورم موجود در جامعه پرداختن 
به موضوعاتي از اين دست چندان هم منطقي به نظر 
نمي رس��د، اما وقتي پاي پول وسط باشد هر شغلي 
مي تواند مورد بحث و بررس��ي قرار بگيرد. اين افراد 
يعني همين بيوتي بالگرها كه برخي از آنها به شهرت 
جهاني هم رسيده اند، درآمدهايي چند صد ميليوني 
دارند و حاال مردان ه��م براي اينكه بتوانند از چنين 
درآمدهايي برخوردار شوند، وارد عرصه شده اند و در 
مورد چگونگي آرايش و پيرايش مردانه توصيه هايي 
مي كنن��د و با معرف��ي محص��والت مختلف ضمن 
دريافت حق تبليغ هاي كالن فرهنگي را در جامعه جا 
مي اندازند كه چندان هم باب طبع نيست. اين افراد 
كارش��ان آموزش آرايش و معرفي لوازم آرايش و نقد 
و بررسي برندهاي آرايشي- بهداشتي است و از اين 
راه كه براي بس��ياري از كاربران هم زننده است براي 
خودشان فالوور جذب كرده و كسب درآمد مي كنند. 
مرداني كه بيشتر فالوورهايشان زنان هستند و پستها 
و استوري هايشان از اسپانسرينگ و تبليغ براي فروش 
محصوالت آرايشي- بهداشتي به زنان و مردان حكايت 
دارد. برخي هايشان هم البته نسل جديد آرايشگرهاي 
مردانه اند؛ آرايشگرهايي كه دامادها را با انواع و اقسام 
كرم و ابزار آرايشي همانند عروس ها گريم مي كنند تا 
با چهره اي متفاوت در روز عروسي شان ظاهر شوند. 
پشت پرده اين ماجرا اما گردش مالي چند صد ميليارد 
دالري صنع��ت لوازم آرايش در دنياس��ت كه حاال با 
هدف گسترش بازار خود به س��راغ مرداني آمده اند 
كه بدش��ان نمي آيد با انواع و اقسام كارهاي آرايشي 

زيباتر ديده شوند!

    درآمدهاي چند صد ميليوني كه
 انكار مي شود

به طور كل��ي كار بالگري در فضاي مج��ازي به يكي از 
شغل هاي نان و آب دار تبديل شده است. با يك حساب 
سرانگشتي در مورد بالگرهاي معروف مي توان به مبالغ 
هنگفت درآمدي آنها رس��يد. اما اغل��ب اين بالگرها يا 
اطالعات دقيقي از نحوه كار و دريافت پول از مشتري بروز 
نمي دهند يا اصال اين درآمدهاي چند صد ميليوني را انكار 
مي كنند. اينكه كشور ما يكي از بزرگ ترين كشورهاي 
مصرف كننده لوازم آرايش در بين بانوان است حقيقي 
است كه نمي توان آن را انكار كرد، بيوتي بالگرهاي خانم 
هم با توجه به اين موضوع توانستند خيلي زود در فضاي 
مجازي اسم و رسمي براي خود دست و پا كنند. اما اين 
اندازه عالقه به استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي باعث 
شد تا توجه شركت هاي آرايشي به سوي بخش ديگري 
از جامعه جلب شود و اين بار مردان بشوند جامعه هدف 

اين توليد كنندگان و كمپاني هاي بزرگ. 

    تا ۲۳ ميليون فالوور 
براي مردان بيوتي بالگر

با گشتي در صفحات اينس��تاگرام مي توانيد با گروه 
زيادي از بالگرها آش��نا شويد. بيوتي بالگرها يكي از 
اين گروه هاي بالگر هستند كه اتفاقا سرشان خيلي 
ش��لوغ اس��ت و دنبال كنندگان زيادي دارند. اغلب 
بيوتي بالگرهاي معروف اينس��تاگرامي زن هستند 
اما پاي مردان هم به اين عرصه باز شده است. يكي از 
بيوتي بالگرهاي مرد ايراني كه در اينستاگرام فعاليت 
مي كند و آم��وزش آرايش مي ده��د، ۱۰۶ هزار نفر 
دنبال كننده دارد كه اگر به دنبال كنندگانش توجه 
كنيد متوجه خواهيد شد اغلبش��ان زن هستند نه 
مرد! اين بيوتي بالگر هم مانند ديگر بيوتي بالگرها 
با آموزش مواردي همچون خط چش��م كش��يدن، 
پوشاندن جاي جوش، طرز اس��تفاده از صابون ابرو، 
صاف كردن مو و مواردي از اين دس��ت توانسته براي 
خودش اين تعداد فالوور را دست و پا كند و از رهگذر 
اين آموزش ها، انواع برندهاي كرم پودر، سايه، پرايمر، 
خط چشم، براش، پاك كننده چش��م و ابزار آالت و 

برندهاي آرايشي را معرفي و در واقع تبليغ كند. اين آقا 
كالس هاي آنالين هم برگزار مي كند و در صفحه اش، 
صفحات ديگري ب��راي رزو گريم داماد معرفي كرده 
و ظاهرا س��اكن تهران اس��ت. در بخش نظرات اين 
صفحه هم اغلب ابا اس��تقبال زنان و دختران از ورود 
يك مرد در عرصه بيوتي بالگري مواجهيم! چند مرد 
بيوتي بالگر غير ايراني كه در رديف بيوتي بالگرهاي 
معروف اينستاگرام هستند اما تعداد فالوورهايشان به 

۲۳ ميليون نفر هم مي رسد. 

    پر كردن خالءهاي فرهنگي
 با اين دست اقدامات

خسرو دهقان پور، جامعه شناس و كارشناس فضاي 
مجازي درباره افزايش استقبال از بالگرها در فضاي 
مجازي و ب��ه خصوص بيوتي بالگره��ا به »تعادل« 
مي گويد: اولين مس��اله اي كه بايد مورد بررسي قرار 
بگيرد نحوه برخورد ما با كاربران فضاي مجازي است. 
عمدتا در كشور ما هر چيزي كه نظارت بر آن سخت و 
با مشكالت مواجه باشد، به نوعي منع مي شود، اينكه 
مدت هاي مديدي تالش بر اين بود تا با فليتر كردن و 
قطع كردن اينترنت فضاي مجازي را از دسترس عموم 
خارج كنند، باعث شد تا ميل و رغبت به استفاده از آن 
بيشتر شود. در اين بين كسب و كارهاي اينترنتي با 
الگو برداري از كشورهاي ديگر روز به روز بر تعدادشان 
افزوده شد و فضاي رقابتي را به وجود آورد. اينكه حاال 
بيوتي بالگري كه از نظر عموم جامعه كاري كامال زنانه 
است در بين مردان هم رواج پيدا كرده تنها مختص به 
كشور ما نيست. او مي افزايد: ما نمي توانيم اين كار را 
نفي يا تاييد كنيد، هر كدام از اين افراد كه در فضاي 
مجازي كار مي كنند و درآمد دارند، به تنهايي يك 
فرد با ايده ها و رفتارها و خلقيات مش��خص هستند 
كه با توجه به توانايي هايي كه دارند سعي مي كنند 
بر جامعه هدف خود كه اغلب هم جوانان هس��تند 
تاثيرگذاشته و آنها را جذب كنند. مساله فقط بيوتي 
بالگرها نيستند. بر اساس تحقيقي كه بر روي ۱۰۰ 
بالگر خانم پر مخاطب انجام ش��ده نشان مي دهد 
اولين حوزه سبك زندگي، بعد آشپزي، مدلينگ و 

زيبايي، سفر پوشاك، ورزشي و موضوعات مختلف 
است. از سوي ديگر مدت طوالني تبليغ براي قمار از 
فعاليت هاي دايمي بالگرها به شمار مي رفت. البته 
با پيگيري هايي كه انجام شد و اقداماتي كه صورت 
گرفت مس��اله قمار در فضاي مجازي تا حد زيادي 
كنترل ش��د و بس��ياري از اين افراد دستشان براي 
دنبال كننده هايش��ان رو شد و مردم فهميدند اكثر 
اينها فقط براي اينكه دارايي افراد را باال بكشند دام 
گسترده اند و خبري از يك شبه پولدار شدن نيست. 
اين كارشناس فضاي مجازي به نكته مهمي اشاره كرده 
و مي گويد: مهم ترين مساله كه باعث شده تا اين افراد 
در فضاي مجازي بتوانند نظر جوانان را به خود جلب 
كنند و اصطالحا فالووره��اي ميليوني جذب كنند، 
مساله خالءفرهنگي در جامعه است. ما وقتي جوان را 
به جاي اينكه با كنش هاي فرهنگي به سمت درست 
هدايت كنيم سعي داريم با يك سري فرمان هاي بايد 
و نبايد مانع از جس��ت وجوگري او شويم، فضا را براي 
اف��رادي كه در عرصه مجازي در ح��ال فعاليت براي 

فرهنگ سازي هاي اشتباه هستند باز گذاشته ايم. 

    تاثير بالگرها بر توليد فرهنگ
 و تغيير سبك زندگي

مجيد پورخياط، كارشناس مسائل اجتماعي و مدرس 
دانش��گاه نيز به ضرورت توجه نس��بت ب��ه فرصت ها و 
تهديدهايي كه فضاي مجازي ايجاد كرده است، اشاره 
مي كند و مي گويد: فضاي مجازي يك س��ري مرزهاي 
نوين��ي را در ارتباط��ات اجتماعي به وج��ود آورده كه 
زمينه ساز شكل گيري فرصت ها و تهديدها براي انسان 
شده است. امروز كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه از 
شبكه هاي اجتماعي استفاده نمي كند. استفاده از اين فضا 
باعث مي شود يكسري رفتارها و افكار تحت تاثير استفاده 
از اين رسانه ها قرار بگيرند كه نبايد مورد غفلت در اين 
حوزه ش��ويم. البته الزم به توجه است كه با تحوالت در 
حوزه رسانه يكسري پيشرفت ها و فرصت ها ايجاد شده 
كه برخي از افراد از اين فرصت ها به نفع كار خودش��ان 
بهره مي گيرند. او مي افزايد: نمي توانيم منكر تاثيري 
ك��ه بالگرها بر توليد فرهنگ و س��بك زندگي افراد 
مي گذارند بشويم. اما اين مساله در حالي اتفاق مي افتد 
كه آنچه درفضاي مجازي از س��وي اي��ن افراد ارايه 

مي شود، در اكثر مواقع با واقعيت هاي زندگي فاصله 
زيادي دارد همين مساله باعث بروز بحران هاي روحي 
و رواني در بين دنبال كننده هاي اين افراد مي شود، آنها 
مي خواهند از بالگرها الگو برداري كنند، چه در زمينه 
زيبايي و چه در زمينه سبك زندگي اما وقتي شرايط 

برايشان فراهم نباشد سرخورده مي شوند. 

    فضاي مجازي فقط تهديد نيست
 فرصت هم هست

اين جامعه شناس با اشاره به اينكه فضاي مجازي در 
كنار تمام تهديداتي كه دارد، فرصت هاي زيادي نيز 
به همراه داشته است، مي گويد: در ايام كرونا بسياري 
از كس��ب و كارها رونق شان را از دست داده بودند كه 
با تغيير سبك فروش به فضاي مجازي اين رونق را به 
كسب و كارشان برگرداندند، همچنين آموزش هاي 
مدارس و دانشگاه ها كه در اين ايام از اين فضا ادامه پيدا 
كرد، فرصتي بود كه در شرايط فعلي جامعه ايجاد شد. 
به هر حال استفاده از هر رسانه اي نياز به يك دانش و 
مهارت دارد تا به نفع احسنت از اين فضا استفاده شود.

گزارش

فضايمجازي؛دسترسيبهواقعيتهاودانشافزايي،يااسيرشدندردامآدمهايفرصتطلب

بالگرها، تاثير بر سبك زندگي و فرهنگ

ساالنهحدود۱۰هزارپرستارازگردونهآموزشخارجميشوند
مع��اون پرس��تاري وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشكي گفت: حدود هشت هزار و ۵۰۰ 
تا ۱۰ هزار نيروي پرستاري در دانشگاه هاي علوم 
پزش��كي از گردونه آموزش خارج مي ش��وند كه 
بس��ياري از آنها هنوز طرح خود را نگذرانده اند. 
عباس عبادي افزود: ۸۰ درصد از اين پرستاران 
زن و ۲۰ درصد مرد هستند كه از گردونه آموزش 
خارج مي ش��وند. او اظهارداش��ت: بس��ياري از 
پرس��تاران با مشاهده سختي هاي دوره طرح كه 
۲ س��ال طول مي كشد پس از فارغ التحصيلي در 
اين حرفه فعاليت نمي كنند و بايد نظام سالمت 
امكاناتي را براي تمايل آنها به كار پرستاري فراهم 
كند. همچنين الزم اس��ت خدمات پرس��تاري 
جامعه نگر در كشور فراهم شود و وزارت بهداشت 
از حدود ۲ سال گذشته كلينيك هاي آموزش به 
بيمار را آغاز كرده و بصورت آزمايشي در حال اجرا 
اس��ت. عبادي توضيح داد: همه فارغ التحصيالن 
كارشناس ارشد بهداش��ت جامع و روان را رصد 
كرديم كه دركلينيك آموزش به بيمار فعال شوند 
تا به جامعه نگري خدمات كمك شود. معاون وزير 
بهداشت ادامه داد: در زمينه مراقبت تسكيني هم 
به زودي يك كلينيك مراقبت تسكيني نوزادان 
در بيمارستان مفيد آغاز به كار خواهد كرد، اين 

مراقبت تس��كيني موضوعي مهم اس��ت كه در 
بسته هاي خدمات در منزل هم بايد بيايد. به گفته 
او، حريم و حرمت خانه مردم در خدمات مراقبت 
در منزل داراي اهميت زيادي است و همكاران ما 
بايد به اين موضوع توجه داشته باشند. او در مورد 
بيكار شدن برخي از پرستاران اظهار داشت: اينكه 
پرستاران طرحي با اتمام طرحشان از بيمارستان 
بروند و تعديل شوند از نقاط ضعف ساختار وزارت 
بهداشت است و بايد فضاي بازار مناسب براي ارايه 
خدمت را از بيمارس��تان خارج كنيم تا كاريابي 
اتف��اق افتد. عبادي با بي��ان اينكه پرداخت هاي 
مردم در حوزه درمان از جيب خود زياد اس��ت، 
گفت: با وجود افزايش پوشش بيمه اي، اما هنوز 
ه��م هزينه هايي كه م��ردم از جي��ب پرداخت 

مي كنند، زياد است.

رويخطخبر

پوششبيمهايبرايبيمارانصعبالعالج
مديرعامل سازمان بيمه سالمت كشور از تخصيص 
۵ هزار ميليارد تومان براي پوشش خدمات درماني 
بيماران صعب العالج و مزمن در سال جاري خبر 
داد. محمدمه��دي ناصحي اف��زود: اختصاص ۵ 
هزار ميليارد تومان براي پوشش خدمات بيماران 
صعب العالج و مزمن جيب پرداختي آنها را به شدت 
كاهش مي دهد. او با بي��ان اينكه مراقبت از منزل 
بيماران صعب الع��الج و مزمن نيز نياز به حمايت 
دارد، تأكيد كرد: قرار ش��د سازمان بيمه سالمت 
خدمات توان بخش��ي را در اين بيماران به ميزان 
۷۰ درص��د تعرفه خصوصي پرداخ��ت كند و اين 
اقدام اكنون به صورت آزمايش��ي در س��راوان در 
حال اجراس��ت. ناصحي ادام��ه داد: مراقبت هاي 
آي س��ي يو و عفونت هاي بيمارس��تاني پرهزينه 
است و سازمان بيمه سالمت در پي راهكاري براي 
پوشش بيمه اي آنها نيز است. به گفته او، بيماران 
ديابتي نيز خدمات بيمه اي شان تحت پوشش قرار 
مي گيرد و براي مبتاليان به پاركينسون ۵۰ ميليارد 
تومان پوشش خدمات بيمه اي تعلق گرفته است. 
ناصحي اضافه ك��رد: در بخش تعرفه ها نيز بخش 
قابل توجهي را پوشش مي دهيم و بحث پرداخت 
در بيمه س��المت نهادينه ش��ده و بايد نظارت ها 
مناسب باشد. مديرعامل س��ازمان بيمه سالمت 
با تاكيد بر اينكه خدمات پرستاري بايد باكيفيت 

ارايه شود، گفت: سازمان بيمه سالمت هزينه هاي 
بستري را ۹۵درصد و بخش سرپايي را ۸۰درصد 
پوشش مي دهد تا مردم دسترسي شان به خدمات 
درماني راحت تر باش��د. او افزود: در بحث پوشش 
خدمات بيم��ه اي در دنيا در رتب��ه ۴۸ و از لحاظ 
پوشش جمعيتي بيمه در رتبه ۴۲ قرار داريم و با 
اقدام دولت سيزدهم همه به صورت رايگان بيمه 
شدند. اكنون ۴۶ ميليون نفر در كشور بيمه سالمت 
هستند و تاكنون خوب عمل كرديم تا هزينه هاي 
اضافي و غيرضروري كاهش يابد. ناصحي تصريح 
كرد: از لحاظ پوشش جمعيت بيمه اي نيز در منطقه 
اول هستيم و اميدواريم خدمات ارزان در دسترس 
مردم باشد. او خاطرنشان كرد: براي كاشت حلزون 
به هزار كودك زير ۶ سال نيز ۱۰۰ ميليارد تومان 
اعتبار نياز اس��ت كه با هم��كاري معاونت درمان 

وزارت بهداشت تحت پوشش قرار خواهيم داد.
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