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يادداشت- 1

 عرضه خودرو 
در بورس شدني نيست

ضع��ف دانش و س��واد تئوريك 
در مديران مدرك گراي كش��ور 
ريشه بروز مش��كالت پيچيده 
در كشور شده اس��ت كه حتي 
موضوعات س��اده با راهكارهاي 
شناخته شده با لجاجت بر عقايد 
غلط به معض��الت پيچيده اي 
تبديل شوند كه حل آن دردناك 
شود. اقتصاد ايران مملو از ابرچالش هايي است كه عاقبت اشتباه 
در برداشت و درك علمي يا رجحان منويات سياسي بر حقايق 
اثبات شده را به تصوير مي كشد. مديريت سلبي در كنار توهم 
قدرقدرت بودن در مديريت بازار، بزرگ ترين آفت مديريت در 
ايران اس��ت كه اثر آن نه در چهار دهه اخير كه در كل تاريخ 
معاصر كه مديريت مدرن به ساختار بروكراسي كشور وارد 
شده است به وضوح ديده مي شود.  ورود سياسيون به مديريت 
بنگاهداري چه با هدف رانت خواري و انتفاع ش��خصي چه 
براي سوءاستفاده از موقعيت بنگاه براي دستيابي به اهداف 
سياسي خود بر عمق مش��كالت افزوده است. ايراد اصلي در 
مواجهه با مشكالت است كه به جاي پرداختن به ريشه آنها و 
حذف عامل ايجاد آنها، به نوآوري هاي غيرمنطقي دست زده 
مي شود كه خود مشكالت را پيچيده تر مي كند. نمونه بارز 
اين رويكرد، مديريت بازار و صنعت خودرو در ساليان اخير 
است كه نتيجه اي جز آزار شديد مشتريان، سرمايه گذاران 
اين حوزه و زيان هاي سنگين اقتصاد ملي هم از باب هدر رفت 
منابع بانكي و هم از باب يارانه هاي سنگين انرژي نداشته است. 
قيمت گذاري دستوري و مديريت قهرآميز بازار در مواجهه با 
بحران تورمي خود عاملي براي تشديد وخامت اوضاع شده 
است كه نهايتا عالوه بر نارضايتي عمومي، بدهي بالغ بر 170 
هزار ميليارد تومان در صنايع خودروسازي ايجاد كرده است. 
كنترل تورم با قيمت دستوري، توهمي بود كه مجموعه دولت 
و شوراي رقابت به آن دل بسته بودند و البته كارايي نداشت. 
ورود مجلس دوازدهم به بازار خودرو با ش��عار انقالبي گري 
به جاي برخورد علمي و منطقي با ريش��ه مشكالت به ابداع 
راهكارهاي عجيب مالياتي و فروش ختم شده است. در حالي 
عرضه خودرو در بورس كاال به عنوان نوشداري بازار خودرو 
از سوي مجلس معرفي شده است كه اصوال ذات بازار بورس 

كاال با خرده فروشي در تناقض است! 
بورس كاال اصوال محلي براي فروش سبدي و اصطالحا كل 
فروشي اس��ت و ذاتا براي كاالهاي با چندين توليدكننده و 
عرضه كننده براي كشف قيمت و سهولت در معامله به قيمت 
تعادلي ايجاد شده است.  تامين مالي صورت گرفته در اين بازار 
اصوال بر پايه سود آتي است و سرمايه گذران اين بازار عالوه بر 
رفع نياز خود، به واسطه گري هم مي پردازند و با تامين مالي يا 
ايجاد تعهد آتي ظرفيت فروشندگان منتفع مي شوند. تنزل 
بورس كاال به بازارگاه عرضه مستقيم كاال يا خريدهاي تعاوني، 
دستكاري در سازوكار بورس كاال خواهد بود و لذا نهايتا نه تنها 
مشكل بازار خودرو حل و فصل نمي شود كه بازار بورس كاال 
هم ممكن است دچار مشكالت ساختاري شديد شود.  خرده 
فروشي و عرضه مستقيم كاال در بورس كاال اصوال سازوكاري 
ندارد و هيچ مصرف كننده نهايي براي تامين نياز خود به بازار 
بورس مراجعه نمي كند. در عين حال، شرايط در بازار به شدت 
در حال تغيير است. خودرو در سال 1399 از وجه كااليي خود 
خارج شد و نقش پس اندازي سرمايه اي پيدا نمود. بسياري 
از خريداران نه به قصد مصرف كه براي حفظ ارزش سرمايه 
خود به خريد اقدام نموده اند و به نقل از وزير صمت، بيش از 
450 هزار دس��تگاه از توليد پارسال به بازار مصرف نرسيده 
است. كاهش قيمت از آبان سال گذشته البته نشان مي دهد 
كه حجم واقعي بازار مصرف برخالف تصور وزارت صمت حدود 
نيم ميليون دستگاه بوده و عدم عرضه به بازار تقريبا نيمي از 
توليد سال گذشته و قطع تقريبا كامل عرضه خودروسازان 

در فصل بهار سال جاري هم منجر به افزايش قيمت نشد. 
اين وضعيت خبر از تغييرات اساسي در بازار در پيش رو دارد 
و از تابستان امسال با چالش شديد فروش مواجه خواهد بود. 
سقوط قيمت برخي از اقالم مانند خودروهاي مونتاژ چيني 
به زير قيمت كارخانه و تس��ري آن به اقالم دو خودروس��از 
داخلي و عدم تكميل وجه آخرين قرعه كشي صورت گرفته 
به معني تغييري اساسي در شرايط بازار است كه گويا مبدعان 
طرح بورس كاال از آن بي خبر هستند و همچنان تصور دارند 
مشتريان محصوالت قديمي خودروسازان از فرط عالقه براي 
خريد هجوم مي آورند. با تعيين تكليف انتخابات و خوشبيني 
به نتيجه بخش بودن برجام تا قبل از پايان اين دولت كه منجر 
به آزادسازي منابع ارزي و برقراري مجدد درآمدهاي نفتي 
مي شود، حتما با آزادسازي واردات همراه خواهد بود كه خود 
شرايط بازار را به نفع مشتريان تغيير مي دهد. هرچند در بازار 
خودروي وارداتي محصول مستقيمي براي توليدات داخلي 
وجود ندارد، ولي انقباض قيمت ها در بازار در كنار انبس��اط 
عرضه، حتي ارزان ترين خ��ودروي داخل را هم تحت تاثير 
قرار خواهد داد. احتمال كاهش قيمت ها به سطوح پايين تر از 
قيمت فعلي شوراي رقابت هم وجود دارد. در چنين شرايطي 
الزام به عرضه در بورس كاال به معني افزودن هزينه توزيع و 
فروش خودروسازان است كه تنها به افزايش زيان آنها منجر 
مي شود و ارزش افزوده اي نه براي مشتري و نه براي خودروساز 
نخواهد داشت.  به نظر مي رسد حتي براي يك بار هم كه شده، 
در شرايط دولت جديد كه اتفاقا به دليل سابقه رييس جمهور 
منتخب با چالش در اجراي اصول درست اقتصادي و حركت 
به سمت بازار آزاد مواجه نيست و منتقدين سياسي اين مدل 
اقتصادي قطعا به انتقاد از دولت سيزدهم برنخواهند خواست، 
ريشه مشكالتي از اين دست كه ناشي از اشتباه در نوع نگاه در 

سياست گذاري كالن است براي هميشه مرتفع شود.
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عالج واكسن  هراسيتحوالت پسابرجامي در اقتصادآينده بورس روشن است
با بررس��ي در اولي��ن روزكاري 
هفت��ه مي ت��وان گف��ت ك��ه 
براساس پيش بيني ها انتخابات 
رياست جمهوري توانسته تاثير 
مثبتي بر روي بازار بگذارد و حتي 
در اولين روز كاري هفته رش��د 
قابل توجهي در بازار ديديم. بازار 
س��هام با توجه به نوسان و افت و 
خيزهايي كه طي يك سال اخير داشته برخالف واقع، بيش 
از اندازه هيجاني است و همواره تصور بر اين است كه بالفاصله 
پس از رسيدن به يك نقطه تعادل، رالي اتفاقاتي كه در سال 
1399 رخ داد، مجددا تكرار شود. هربار كه وارد اين محدوده 
مي شويم شاهد آن هستيم كه عرضه سهام به شدت افزايش 
پيدا مي كند و معتقدم اتفاقا اين روند طبيعي تر است تا اينكه 
بازار يك س��ويه به س��مت صف خريد برود. بيش از نيمي از 
سهام ش��ركت ها تعديل قيمت و اصالح خوبي داشتند اما 
نيمي ديگر از سهام ها در صف هاي فروش قفل شدند و يكي 
از موانع و مشكالت اين اس��ت كه هنوز حدود ۲00 شركت 
به ارزش ۲500 ميليارد تومان اصالح قيمت نش��دند، اين 
يكي از موانعي است كه در بازار مشاهده مي كنيم. بنابراين به 
همين دليل با هر خبر مثبت اعم از برون مرزي و درون مرزي 
بالفاصه بازار به صورت گذرا يك شكل مثبت مشابه سال 99 
به خود مي گيرد. پيامدها و دستاوردهاي اين تغيير و تحول به 
جز واكنش هيجاني كه بخش عمده اي از آن را طي روزهاي 
گذشته شاهد بوديم، نتيجه ديگري نيست و روال طبيعي اين 
است كه از آنجايي كه اغلب شركت ها اصالحات الزم خود را 
انجام دادند كماكان بر مدار صعودي باشند. به طور قطع روند رو 
به رشد و بازدهي بازار سرمايه از سال گذشته كمتر خواهد بود و 
پيش بيني ها بر اين اساس است كه اتفاق شگرفي رخ نمي دهد 
اما ادامه روند منفي شاخص كه تا االن حدود منفي 11 درصد 
است به بار عدم اصالح قيمت همان شركت ها برمي گردد و 
البته اين سهام ها هم البه الي اين حركت ها به آرامي اصالح 
مي شوند. واقعيت اين است كه هر چند هيچ يك از 7 كانديدا 
برنامه عملياتي درباره بازار سرمايه ارايه ندادند اما تنها كسي 
كه به مشاوره گرفتن از مديران و كارشناسان حرفه اي در اين 
زمينه اعتقاد داشت، آقاي رييسي بود. بنابراين آقاي رييسي 
به واس��طه ايجاد تيم قوي از كارشناسان و مديران حرفه اي 
و ايجاد اتاق فكر، مي تواند به بازار سرمايه كمك كند. توجه 
داشته باشيم در اين ميان برخي از كانديداها صحبت هايي 
از بازار سرمايه داشتند كه برخالف رويه آنها در دوره عملكرد 
خودشان بود. نخست بايد زيرساخت ها از جمله مقررات بازار، 
شوراي عالي بورس، برنامه هاي سازمان بورس تحوالت اساسي 
داشته باشند كه در فشرده ترين حالت تا پايان سال 1400 
انجام اين تغييرات زمان مي برد. بايد توجه داشته باشيم هر 
سال كه بورس بازدهي خوبي داشته، سال بعد از آن در بازار يا 
دوره سكون بوده يا بازدهي بسيار پاييني داشته كه سال 9۸ 
حدود 1۸7درصد بازدهي داشتيم و در سال گذشته هم بيش 
از 150 درصد بازدهي داشتيم بنابراين سال 1400 سالي است 
كه بازدهي نسبتا مثبت و ماليم خواهيم داشت چنانكه در حال 
حاضر سه ماه از سال گذشته و بازدهي 11 درصد منفي بوده 

كه اين روند غيرطبيعي نيست.

نخس��ت( بع��د از پاي��ان دور 
شش��م مذاك��رات برجام��ي 
ك��ه  ي��ي  ها نظر ر ظها ا و 
مذاكره كنن��دگان ايران��ي در 
خصوص رس��يدن ب��ه مرحله 
نهايي مذاكرات عنوان كرده اند 
به نظر مي رس��د كه اختالفات 
و پرانتزهاي��ي ك��ه ب��ه عنوان 
م��وارد اختالفي دو طرف در متن نهايي وجود داش��ت به 
حداقل رسيده است. مبتني بر اين ظواهر به نظر مي رسد، 
گشايش هاي مورد نظر ايران در خصوص احياي برجام به 
زودي اجرايي خواهد شد و فضاي تازه اي پيش روي اقتصاد 
كشور ايجاد خواهد شد. جداي از تبعاتي كه احياي برجام 
در زمينه مسائل سياسي و ديپلماسي به جاي مي گذارد، 
بايد ديد اين روند در حوزه اقتصادي و معيشتي چه اثراتي 

خواهد داشت؟
دوم( به طور كلي ضرورت احياي برجام و موضوع پايان دادن 
به تحريم هاي اقتصادي، امروز يك امر غيرقابل انكار است 
و دولت جديد نيز در زمان مناظرات تاكيد كرده كه نسبت 
به اين ضرورت متعهد و پيگير است. خوشبختانه بازارهاي 
اقتصادي كشور بعد از انتخاب رييس جمهوري جديد نسبت 
به تعهد رييس جمهوري جديد نس��بت به برجام واكنش 
نشان دادند و شاخص ها به طور نسبي در داالن كاهشي قرار 

گرفتند. هم بازار ارز، هم بورس و هم ساير بازارها به طور نسبي 
نشانه هاي روشني از احتمال احياي برجام در اين دوران تازه 
نمايان كردند. اميدوارم دولت جديد همان طور كه قبال اشاره 
كرده به اين تعهدات پايبند باشد و ضمن حمايت از برجام، 
ساير موانع بهبود وضعيت اقتصادي از جمله fatf را نيز از 
پيش پاي اقتصاد و معيشت كشور بردارد. خوشبختانه حتي 
آن دسته از افراد و جرياناتي كه در گذشته نسبت به برجام 
و فلسفه وجودي آن ابهاماتي را مطرح مي كردند، امروز در 
خصوص احياي آن صحب��ت مي كنند و تالش مي كنند 
تا بس��تر الزم براي اجراي برجام فراهم شود. البته از منظر 
اقتصادي، بايد توجه داشت كه بعد از احياي احتمالي برجام 
بايد برنامه ريزي درستي در امر اقتصاد صورت بگيرد تا منابع 
برآمده از برجام در مسير بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي 
و توسعه قرار بگيرد. رويكردهاي وارداتي مانند تجربياتي كه 
در گذشته داشتيم، نه تنها باري از دوش اقتصاد و معيشت 
جامعه ايراني برنخواهند داشت بلكه خود به عاملي براي بروز 

مشكالت اقتصادي بدل خواهند شد.
 سوم( براي بهبود وضعيت اقتصادي دو ركن وجود دارد، يك 
ركن در صحنه خارجي و روند كلي مرتبط با احياي برجام 
اس��ت و ركن بعدي اصالحاتي است كه در صحنه داخلي 
بايد مورد توجه قرار بگيرد. در داخل بايد ش��اهد تحوالت 
جديد اصالحي در حوزه اقتصادي باشيم. حذف رانت ها، 
انحصارات، رقابتي شدن اقتصاد، مشخص شدن اختيارات 

بخش ها و دس��تگاه هاي گوناگون، شايسته س��االري و... 
بخش��ي از اين اصالحات در صحنه داخلي است. موضوع 
مهم ديگري كه در صحنه اقتصاد داخلي بايد تعيين تكليف 
شود، مشخص شدن فضاي غبارآلودي است كه در حوزه 
درآمدها و منابع شركت هاي دولتي وجود دارد. در شرايط 
فعلي بودجه كشور به دو بخش تشكيل شده است. بخشي 
كه مرتبط با فعاليت هاي ش��ركت هاي دولتي قرار دارد، 
ابهامات فراواني وجود دارد، اساسا مشخص نيست كه در 
بطن اين شركت هاي دولتي چه مي گذرد؟ چه جرياناتي 
در اين فضاي غبارآلود حضور دارند و چه تصميماتي در اين 
شركت ها اخذ مي شود. در واقع بايد حساب و كتاب موجود 
در اين شركت ها شفاف شود و نقاط مبهمي كه در جريان 

فعاليت هاي اين شركت ها وجود دارد، شفاف شود. 
چهارم( موض��وع مهم بعدي اصالح نظام��ات مالياتي، 
بانكي و يارانه اي است. همان طور كه آقاي رييسي اشاره 
كرده اند مالي��ات حوزه توليد كه در ح��ال حاضر حدود 
۲5درصد برآورد مي ش��ود مي تواند تا 10درصد كاهش 
پيدا كند. در صورت اتخاذ يك چنين تصميمي مي توان 
اميدوار بود كه هزينه بخش توليد كاهش پيدا كند و حوزه 
توليد در مقايسه با بخش هاي سوداگرانه، اقبال بيشتري 
براي سرمايه گذاري داشته باشد. اجراي قانون پولشويي 
ضرورت ديگري است كه در اين دوران تازه بايد مورد توجه 
ادامه در صفحه 2 قرار بگيرد.  

اطالع رس��اني و آگاهي بخشي 
به مردم در كنار انجام مطالعات 
درب��اره ع��وارض احتمال��ي 
واكس��ن هاي كرون��ا مي تواند 
واكسن هراسي در جامعه را به 
حداقل برس��اند. در حالي كه 
پزشكان و كارشناسان سالمت 
در دنيا، واكسيناسيون همگاني 
را تنها عالج بازگش��ت جامعه جهاني ب��ه زندگي عادي 
و روزم��ره مي دانند مدتي اس��ت كه واكسن هراس��ي در 
كشورهاي مختلف و از جمله ايران به مشكل تازه اي براي 
مقابله با كرونا تبديل شده است؛ آن هم در حالي كه اين ترس 
با انواع شايعه ها و اطالعات نادرست و بزرگنمايي عوارض 
واكس��ن ها در رسانه ها و فضاي مجازي تشديد مي شود و 
مردم را در مقابل اين دوراهي قرار مي دهد كه واكسن بزنند 
يا نه. اين دوراهي سبب شده تا گروهي از سالمندان و افراد 
داراي بيماري زمينه اي و حتي بخشي از كادر درمان براي 
تزريق واكسن قانع نشوند يا تنها تمايل به تزريق يك واكسن 
خاص داشته باشند. براساس آمار اعالم شده تا به امروز فقط 
70 درصد افراد مجاز به واكسيناسيون براي تزريق واكسن 
قانع شده اند. پاسخ پزشكان و كارشناسان به اين افراد اين 
است هيچ واكسني بدون عارضه نيست اما عقل سليم حكم 
ادامه در صفحه 8 مي كند...  

فوتبال

شاگردان گل محمدي براي چهارمين بار پي در پي قهرمان سوپرجام ايران شدند

پوكر بازان پرسپوليسي
پرسپوليس با تك گل عيس��ي آل كثير موفق شد در 

سوپرجام قهرمان فوتبال ايران شود.
به گزارش خبرآنالين؛ دو تيم فوتبال پرس��پوليس و 
تراكتور در چارچوب ديدار س��وپرجام فوتبال ايران از 
ساعت 19:50 در ورزشگاه آزادي به مصاف هم رفتند 
كه اين ديدار در پايان با نتيجه 0-1 به سود پرسپوليس 
پايان يافت. پرسپوليس بازي را هجومي تر از حريف آغاز 
كرد و سعي كرد با فرار از جناحين و به خصوص از سمت 
چپ، دروازه حريف را تهديد كند. نخستين موقعيت 
جدي بازي در دقيقه 10 رخ داد كه فرار ترابي از سمت 
چپ با پاس در عرض و خطرناك اين بازيكن همراه شد 
كه مدافعين تراكتور توپ را دفع كردند. در دقيقه 1۶ 
و روي اشتباه مدافع و دروازه بان پرسپوليس، تراكتور 
مي توانست به گل برسد اما ضربه نريمان جهان از كنار 
دروازه به بيرون رفت. دو دقيقه بعد اين نوراللهي بود كه 
با شوتي سنگين دروازه اخباري را تهديد كرد اما واكنش 

اين دروازه بان توپ را به كرنر فرستاد.
پس از اين ت��وپ، اين بازيكنان تراكتور بودند كه براي 
دقايق��ي توپ و مي��دان را در اختي��ار گرفتند و حتي 
مي توانس��تند در دقيقه ۲۲ به گل برس��ند اما شوت 

محكم بوحمدان به ش��كلي خطرناك از باالي دروازه 
به بيرون رفت. بازي در اواسط نيمه نخست با سرعت 
بااليي دنبال مي ش��د و دو تيم دائم به محوطه جريمه 
يكديگر نزديك مي شدند اما بي دقتي در پاس هاي آخر 
مانع از موقعيت سازي مي شد. پس از وقت استراحتي 
كه داور به خاطر گرماي هوا در دقيقه 30 به دو تيم داد، 
بازي آرام تر دنبال شد و سرعت بازي كاسته شد. در 15 
دقيقه پاياني نيمه اول، توپ و ميدان دست شاگردان 
گل محمدي بود اما پرسپوليسي ها علي رغم نزديك 
شدن به محوطه جريمه تراكتور، توان ايجاد فرصت هاي 
خطرناك روي دروازه تراكتور نداشتند تا بازي در اين 

نيمه با تساوي بدون گل خاتمه پيدا كند.

  نيمه دوم
نيمه دوم هم با روال نيمه اول ش��روع ش��د و رس��ول 
خطيبي به شاگردانش تاكيد كرده بود هدف اولشان گل 
نخوردن باشد. به همين خاطر همان دفاع منظم  و كم 
اشتباه نيمه اول ادامه داشت تا اينكه در دقيقه ۶1 اميد 
عاليشاه با عبور از بازيكنان تراكتور در ميانه ميدان توپي 
را پشت محوطه جريمه براي عيسي آل كثير ارسال كرد 

كه اين بازيكن پا به توپ وارد محوطه جريمه شد و پس 
از عبور از يار مستقيمش با ضربه اي فني دروازه تراكتور 
را باز كرد. در ادامه تراكتور از الك دفاعي خارج ش��د و 
تالش براي رسيدن به گل تساوي را آغاز كرد. اين اتفاق 
فضا را براي پرسپوليس باز كرد تا در ضد حمالت دروازه 

مهمان تبريزي را تهديد كند.
در حالي كه تراكتور تالش مي كرد به گل تساوي دست 
پيدا كند در دقيقه 7۸ مهدي تيكدري خطايي را روي 
سعيد آقايي انجام داد كه با كارت قرمز مستقيم علي 

صفايي از بازي اخراج شد تا آب سردي بر پيكر تيمش 
بريزد. با اين حال تيم تبريزي دست از تالش برنداشت 
و حمالتي را روي دروازه سرخپوشان پي ريزي كرد اما 

نتوانست به گل برسد.
در شرايطي كه 90 دقيقه بازي به پايان رسيده بود و بازي 
وارد شش دقيقه وقت اضافه شده بود سيامك نعمتي 
كه اواخر بازي ب��ه زمين آمده بود به دليل مصدوميت 
از ناحيه كتف راست مصدوم ش��د و جايش را به علي 

شجاعي داد.

حميد سوريبهنام ملكيفردين آقابزرگي

 ۲ عامل تاثيرگذار موجب كاهش قيمت ها 
در بازار طال و سكه است

شاگردان گل محمدي 
براي چهارمين بار پي در پي 

قهرمان سوپرجام ايران شدند

 چرا خودرو 
كاالي مناسبي براي بورس نيست؟

 ادامه ريزش قيمت 
در بازارها پس از انتخابات
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پوكر بازان 
پرسپوليسي

 مخالفت »صمت« 
با عرضه خودرو در بورس

سازمان هواپيمايي به 
 ايرالين هاي متخلف 

هشدار داد

تحليلگران هشدار دادند اگر بازارهاي 
سهام سقوط كند، بيت كوين مي تواند 

به زير ۳۰ هزار دالر برسد

مخالفت با افزايش 
40 درصدي نرخ 
پروازهاي داخلي

 شكست حمايت 
 ۳۵ هزار دالري 

از  بيت كوين

دومين اقدام ايرالين ه��اي داخلي براي افزايش 
قيمت بليت پروازها طي 9 ماهه گذشته، با هشدار 
جدي سازمان هواپيمايي كشوري به شركت هاي 
هواپيمايي عقيم ماند. ش��ركت هاي هواپيمايي 
به ط��ور هماهنگ اق��دام به افزايش ح��دود 40 
درصدي قيمت بليت پروازهاي داخلي كرده اند، 
اما محمدحسن ذيبخش، س��خنگوي سازمان 
صفحه 5 را بخوانيد هواپيمايي از... 

به نظر مي رسد بار ديگر شاهد تأثير سقوط بازارهاي 
سهام بر قيمت ارزهاي ديجيتال هستيم. بهاي 
رمزارز پرچمدار بازار با نزديك شدن به آزادسازي 
قريب الوق��وع دارايي هاي قفل ش��ده در صندوق 
 ،)GBTC( نهادي گري اسكيل بيت كوين تراست
با افت قيمتي پنج درصد روبرو شد. صندوق گري 
اس��كيل در هفته هاي آينده قرار اس��ت بخش 
عمده اي از دارايي سرمايه گذارانش را از قفل شش 
صفحه6 را بخوانيد ماهه خارج كند و... 

فربد زاوه



رييس جمهوري به اعضاي س��تاد اقتص��ادي دولت 
تاكيد كرد گزارش��ي از وضعيت اقتصادي كش��ور به 
رييس جمهوري منتخب اراي��ه كنند و گفت: تامين 
كاالهاي اساس��ي و افزايش رفاه عمومي محور اصلي 
در سازوكار پيشنهادي دولت براي سال ۱۴۰۰ است.

به گزارش پايگاه اطالع رس��اني رياس��ت جمهوري، 
روحان��ي  حس��ن  حجت االسالم والمس��لمين 
رييس جمهوري در دويست وسي وچهارمين جلسه 
س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت كه روز يكشنبه به 
رياست وي برگزار ش��د، ضمن آرزوي موفقيت براي 
رييس جمهور منتخب، از ستاد اقتصادي دولت خواست 
گزارش هاي الزم از وضعيت اقتصادي كشور و اقدامات 

انجام شده را به رييس جمهوري منتخب ارايه كنند.
در ابتداي اين جلس��ه وزير نفت گزارشي از عملكرد 
فروش نفت در دوران تشديد تحريم و جنگ اقتصادي 

ارايه كرد.
براساس اين گزارش از سال ۹۷ با خروج يكجانبه امريكا 
از برجام و آغاز جنگ اقتصادي ترامپ عليه ملت ايران، 
با اعمال سياست ارعاب و تهديد دولت امريكا مشتريان 
نفتي كش��ورمان، تقاضاي خود را كاهش دادند و اين 
كاهش درآمد، بر همه بخش ها از جمله بودجه دولت 

تأثير گذاشت. در س��ال ۹۹ نيز عالوه بر تحريم هاي 
امريكا و شرايط خاص پاندمي كرونا، پايين آمدن قيمت 
نفت، كاهش درآمد دولت را تشديد كرد به نحوي كه در 
مجموع در سه سال جنگ اقتصادي، درآمد نفتي كشور 

بيش از صد ميليارد دالر كاهش يافت.

براساس اين گزارش، دولت تدبير و اميد در اين شرايط 
تالش كرد در كنار استفاده از روش هاي غير متعارف 
در فروش نفت و فرآورده هاي نفتي، وابستگي به نفت 
را در بودجه كش��ور كاهش دهد تا آنجا كه وابستگي 
۴۲ درصدي بودجه ب��ه نفت در ابتداي دولت تدبير و 

اميد، در اليحه بودجه س��ال ۹۹ به كمتر از ۱۰ درصد 
رسيده و براي نخستين بار در كشور، بودجه بدون اتكا 

به درآمدهاي نفتي تدوين شد.
رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه اولويت دولت، تامين 
ارز كاالهاي اساسي و دارو در جهت افزايش رفاه عمومي 
و حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه بوده است، گفت: 
همه تالش دولت بر آن بوده اس��ت كه با مقاومت در 
برابر تحريم صددرصدي دشمنان ايران، درآمد ارزي 
الزم براي تامين كاالهاي اساسي و ضروري و حفظ و 
ارتقاي توليد كشور را فراهم كند. روحاني افزود: كارنامه 
موفقيت دولت در اين نبرد نابرابر با تحريم كنندگان 
قابل مالحظه است. درهمين راستا كنترل نوسانات 
بازار داخلي و جلوگي��ري از افزايش قيمت كاالهاي 
اساس��ي و نرخ تورم در كش��ور و همچنين ايجاد رفاه 

نسبي در جامعه از مهم ترين اهداف دولت بوده است.
رييس جمهور اظهار كرد: در ساز وكار پيشنهادي دولت 
براي س��ال ۱۴۰۰، تامين كاالهاي اساسي، افزايش 
رف��اه عمومي محور اصلي اس��ت و با تخصيص منابع 
ارزي الزم، در يك حرك��ت نظام مند، تامين، توليد و 
توزيع در كشور، در مسير بازگشت به رشد و ثبات قرار 

گرفته است.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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ركوردشكني قيمت طالي سياه 
با كنترل عرضه در بازار

قيمت نفت در معامالت هفته گذشته با توجه به كنترل 
عرضه نفت و پايبندي اعضاي اوپك پالس به تعهد كاهش 
توليد، با افزايش يك درصدي قيمت همراه شد و ركورد 
قيمتي ۲ سال گذشته را شكست. به گزارش ايرنا، كرونا 
همچنان در بخش وسيعي از جهان مي تازد، با اين حال 
تجربه يك و نيم سال گذشته باعث شده تا ديگر شاهد 
تعطيلي گسترده فعاليت هاي اقتصادي نباشيم. همين 
موضوع تقاضا براي نفت را در جهان افزايش داده و اين 
امر در كنار كنترل عرضه نفت در بازار از س��وي اعضاي 
اوپك پالس، افزايش قيمت ها را به دنبال داشته است. 
تا آنجا كه در جريان معامالت هفته گذشته، قيمت نفت 
توانس��ت به باالترين ميزان از بهار سال ۲۰۱۹ تاكنون 
برسد. اين در شرايطي اس��ت كه قيمت طالي سياه با 
شيوع كرونا در جهان به زير ۲۰ دالر در هر بشكه رسيده 
بود. حال اما برخي از كارشناسان و فعاالن اين بازار از نفت 
۱۰۰ دالري صحبت مي كنند. كارشناس��ان برجسته 
بازار نفت پيش بيني كردند كه ممكن است قيمت نفت 
امسال به ۱۰۰ دالر براي هر بشكه برسد. اين كارشناسان 
معتقدند سازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( 
و متحدانش )اوپك پالس( بايد براي قيمت ها س��قفي 
مشخص كنند، زيرا خطر كمبود عرضه نفت و شوك هاي 
بالقوه قيمتي در سال هاي آينده همچنان وجود دارد. 
پيش از اين خوش��بينانه ترين پيش بيني ها از نفت ۸۰ 
دالري خبر داده بود، اما شرايط بازارها نشان از احتمال 
افزايش ۱۰ درصدي قيمت نف��ت در كوتاه مدت دارد. 
بدان معني كه قيمت نفت ممكن است از هم اكنون تا 
پايان س��ال ۲۰۲۱ به بيش از ۱۰۰ دالر براي هر بشكه 
برسد. با اين حال همچنان قوي ترين پيش بيني نشان 
مي دهد كه قيمت نفت تا پايان سال ۲۰۲۱ در محدوده 
۷۰ تا ۸۰ دالر براي هر بشكه مي ماند، زيرا توليدكنندگان 
اوپك پالس محدوديت عرضه خ��ود را به دليل انتظار 
بازگشت صادرات نفت ايران به بازار حفظ مي كنند. البته 
در اين ميان، افزايش توليد كشورهايي مانند عربستان، 
روسيه و عراق مي تواند مانع از جهش قيمت ها تا باالي 
۱۰۰ دالر در هر بشكه باشد. با توجه به اين شرايط قيمت 
نفت در معامالت هفته گذشته حدود يك درصد باال رفت. 
نفت برنت از ۷۲ دالر ۶۹ سنت در آغاز معامالت هفتگي 
به ۷۳ دالر و ۵۱ سنت در پايان روز جمعه رسيد. اين در 
شرايطي بود كه قيمت برنت در هفته اي كه گذشته به 
۷۴ دالر و ۳۹ سنت نيز افزايش پيدا كرد. نفت شاخص 
امريكا نيز از ۷۰ دالر و ۹۰ سنت در ابتداي روز دوشنبه تا 
۷۱ دالر و ۶۴ سنت تا روز جمعه باال رفت. به گزارش ايرنا، 
افزايش قيمت نفت در بازار مي تواند در ميان مدت باعث 
بازگشت نفت هاي گران به بازار شود. البته كارشناسان 
به مقام  هاي اوپك گفتند كه افزايش توليد نفت اياالت 
متحده امريكا در س��ال جاري ميالدي محدود خواهد 
بود. كشورهاي توليدكننده نفت غير عضو اوپك )روسيه، 
مكزيك، جمهوري آذربايجان، بحرين، سودان، سودان 
جنوبي، مالزي، قزاقستان، برونئي و عمان(، اوپك پالس 
ناميده مي ش��وند. اوپك پالس با هدف همراهي ديگر 
توليدكنندگان نفت با اوپ��ك، در تنظيم بازار و كنترل 
قيمت ها شكل گرفته است. كشورهاي الجزاير، ايران، 
عراق، كويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربس��تان سعودي، 
ام��ارات متحده عربي، اكوادور، آنگ��وال، ونزوئال و كنگو 

نيز به عنوان توليد كننده نفت، اوپك را تشكيل داده اند.

كاهش ۲۵ درصدي قيمت 
ميوه تا پايان هفته 

رييس هيات مدي��ره اتحاديه ميوه و تره بار اس��تان 
تهران گفت: در ابتداي هفته شاهد كاهش ۱۰ تا ۱۵ 
درصدي قيمت انواع ميوه  و تره بار در ميادين هستيم 
و پيش بيني مي شود تا پايان هفته ۱۰ درصد ديگر 
نيز قيمت ها كاهش داشته باشد. مصطفي دارايي نژاد 
در گفت وگو با ايلن��ا درباره آخرين وضعيت عرضه و 
قيمت انواع ميوه  و تره بار در ميادين، اظهار كرد: طبق 
محاسبات ما در ابتداي هفته قيمت كليه محصوالت 
ميوه  و تره بار كاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي داشته است. 
وي ادام��ه داد: اين كاهش قيم��ت به دليل افزايش 
عرضه محصوالت اتف��اق افتاده اس��ت.دارايي نژاد 
ميزان افزايش عرضه نس��بت به سال گذشته را ۲ تا 
۳ برابر عنوان كرد.وي با تاكيد بر اينكه كاهش قيمت 
در ميوه هاي وارداتي نيز اتفاق افتاده است، افزود: هر 
كيلوگرم انبه پاكستاني با كاهش قيمت ۱۵درصدي 
نسبت به هفته گذش��ته، ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و هر 
كيلوگرم موز هندي و اكوادوري نيز با كاهش قيمت 
۱۵درصدي به ترتيب ۱۸ تا ۱۹ هزار تومان و ۲۰ تا ۲۱ 
هزار تومان در ميادين فروخته مي شود. دارايي نژاد در 
پاسخ به اين پرسش كه به رغم افزايش عرضه و كاهش 
قيمت در ميادين چرا همچنان شاهد قيمت هاي باال 

در مراكز عرضه هستيم.

تحوالت پسابرجامي در اقتصاد
 اسناد و شواهد روشن حاكي از آن است كه برخي افراد 
و جريانات از فضاي اقتصادي غير شفاف بهره مي برند و 
پول هاي كثيف را در بطن اقتصاد به جريان مي اندازند. 
بايد جلوي اين جريانات با قانون پولشويي گرفته شود. 

پنجم( در صورت��ي كه به اين ضرورت ه��اي داخلي و 
خارجي در صحنه اقتصاد كش��ور توجه شود، مي توان 
اميدوار بود كه اقتصاد ايران وارد دوره تازه اي از توسعه و 
تحول شود. همان طور كه كارشناسان اقتصادي همواره 
تاكيد كرده اند، صحنه اقتصاد كشور بايد از نوسانات حوزه 
سياسي در امان نگه داشته شود و اقتصاد مبتني بر يك 
الگوي مشخص راه خود را در خصوص پيشرفت تداوم 
بخشد. در حوزه بيروني نيز اقتصاد ايران بايد تالش كند، 
زمينه جذب سرمايه هاي خارجي به كشور فراهم شود. 
مساله نقل و انتقاالت بانكي حل شود و بازارهاي جديد 

صادراتي براي محصوالت ايراني شناسايي شوند.

نقدينگي از ۳۶۰۰ هزار ميليارد 
گذشت

بررسي ها نشان مي دهد كه بالغ بر ۲۸ هزار ميليارد 
تومان پول در ارديبهشت سال جاري توسط بانك 
مركزي چاپ ش��ده و پول موجود در حساب هاي 
بلندمدت بانكي به نزديك��ي ۳۰۰۰ هزار ميليارد 

تومان شده است.
به گزارش ايس��نا، طبق اعالم بانك مركزي رش��د 
نقدينگي در ۱۲ ماهه منتهي به پايان ارديبهشت 
ماه س��ال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد رسيده كه حجم 
نقدينگي در پايان دومين ماه از سال جاري به ۳۶۰۱ 

هزار ميليارد تومان رسيده است.
همچنين رشد ماهانه اين متغير نيز در ارديبهشت 
۳.۲ درصد برآورد مي شود كه اين افزايش به ارزش 

۱۱۲ هزار ميليارد تومان است.
پايه پولي نيز در پايان ارديبهش��ت با شش درصد 
افزايش نسبت به فروردين، به حجمي بالغ بر ۴۸۹ 
هزار ميليارد تومان رسيده كه به ديگر بيان در ماه 
مذكور بالغ بر ۲۸ هزار ميليارد تومان پول توس��ط 

بانك مركزي چاپ شده است.
اين رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بي سابقه بوده و 
رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي در ارديبهشت 

حدود ۳۰.۶ درصد است.
به گفته بانك مركزي، افزايش چشمگير پايه پولي 
در ارديبهشت ماه ناش��ي از افزايش سقف حساب 
تنخواه گردان خزانه بر اس��اس قانون بودجه سال 

۱۴۰۰ بوده است.
از س��وي ديگر، حجم پول موجود در اقتصاد ايران 
با رش��د نقطه به نقط��ه ۴۷.۲ درص��دي در پايان 
ارديبهش��ت ماه به بالغ بر ۶۹۴ هزار ميليارد تومان 

رسيده است.
رشد ماهانه حجم پول نيز در همين ماه حدود ۵.۱ 
درصد برآورد شده است، اين درحالي است كه رشد 
ماهانه اين متغير در فروردين ماه منفي ۴.۳ درصد 

به ثبت رسيده بود.
ش��به پول نيز با رش��د ماهان��ه ۲.۷ درص��دي در 
ارديبهشت ماه نس��بت به فروردين به رقم ۲۹۰۷ 

هزار ميليارد تومان رسيده است.
به بيان ديگر پول موجود در حساب هاي بلندمدت 
بانكي  نزديك ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومان شده است.
همچنين رش��د نقطه به نقطه اين متغير پولي در 

دومين ماه از سال ۱۴۰۰، ۳۲.۹ درصد بوده است.

مساله FATF بايد حل شود
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: 
كمرنگ شدن نقش دالر در معادالت بين المللي 
امكان پذيراس��ت و حرك��ت فوق ب��ا توافقنامه و 
مبادالت مال��ي با كش��ورهاي مختل��ف ممكن 

خواهد بود.
عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
تهران در گفت وگو ب��ا خبرنگار ايِبنا درباره امكان 
تغيير ارزهاي مبادله شده در معامالت خارجي از 
دالر به ديگر ارزها گفت: تغيير ارز مبادالتي با ديگر 
كشورها نشدني نيست، اما بسيار سخت است زيرا 
قسمت اعظم تجارت دنيا با دالر صورت مي گيرد.

وي در ادام��ه اضافه كرد: نقش دالر را با اين وجود 
مي توان كمتر كرد، ولي همانطور كه توضيح داده 
ش��د، هر كاري هم صورت گيرد بخش اعظمي از 
مبادالت در دني��ا با دالر انجام مي پذيرد، بنابراين 
حذف كامل آن شايد مش��كالتي به دنبال داشته 
باشد، ولي كمرنگ شدن نقش اين ارز بين المللي 
امكان پذيراس��ت وحركت ف��وق ب��ا توافقنامه و 
مبادالت مال��ي با كش��ورهاي مختل��ف ممكن 

خواهد بود.
اين عضو هيات نمايندگان ات��اق بازرگاني تهران 
در اي��ن خص��وص اظهار داش��ت: موض��وع فوق 
بحث مفصلي اس��ت زيرا باي��د اقدامات متعددي 
دربخش هاي مختلف صورت گيرد تا به اين مهم 
دست پيدا كرد. در ابتدا ضرورت دارد تا مشخص 
شود، جايگزيني دالر با كدام ارز بايد صورت گيرد 
كه اين مس��اله به يك برنامه زمان بندي شده نياز 
دارد. اكنون دنيا از اين بابت به نوعي تحت سيطره 
بيش��تر امريكا قرار گرفته و چين و روسيه نيز به 
دنبال همين امر هس��تند و اروپا نيز با ايجاد پول 

واحد در پي كاهش نقش دالر بوده است. 
آرگون در اين رابطه ابراز كرد: كاالهايي مانند نفت 
و ... با وجود تمام اين تالش ها عمدتا در دنيا با دالر 
معامله مي شود، بنابراين دستيابي به چنين امري 
نياز به يك كار منسجم جهت شكل گيري آن دارد تا 
به شكل فراگيري درآيد. كشورهاي بزرگ اروپايي و 
چين و روسيه بايد نسبت به اين مساله اقبال نشان 

دهند و به اين سمت حركت داشته باشند. 
وي در ادامه افزود: راه هاي مختلفي در رسيدن به 
اين راه وج��ود دارد كه پيمان هاي پولي دو طرفه، 
مب��ادالت پولي طرفي��ن و انجام تهات��ر از جمله 
اين كارها اس��ت. موضوع مورد اش��اره يك بحث 
كارشناسي به حساب مي آيد كه بايد نقاط قوت، 
ضعف و تاثيرات آن را به درس��تي مورد سنجش 
قرار داد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني 
ايران در خصوص ارزهاي جايگزين دالر در صورتي 
ك��ه ايران درصدد بر آيد قدم هاي��ي در اين زمينه 
بردارد، چنين پيشنهاد كرد: اولين بحث اين است 
كه ايران بايد به س��متي حركت كند كه موضوع 
تحريم ها از بين برود زي��را از آنجا كه اين مقوله و 
داستان FATF از موضوعات تاثيرگذار در تجارت 
ايران با س��اير كشورها به حساب مي آيد، بنابراين 
در اين صورت است كه مراودات مالي با كشورهاي 
مختلف ساده خواهد شد.  آرگون در ادامه چنين 
توضيح داد: مباحث تحريم و FATF بر جايگزيني 
ارز مبادالتي مقدم است. فرض كنيد با پيمان هاي 
دوجانبه و اس��تتفاده از پول هاي كشورها امكان 
مراودات ايجاد ش��ود، اما ت��ا زماني كه دو موضوع 
فوق به قوت خود باقي باشد، از اين طريق هم بعيد 

است، بتوان راه به جايي برد.

روحاني خطاب به اعضاي ستاد اقتصادي دولت: 

ارايه گزارش از وضعيت اقتصادي به رييس جمهور منتخب

معاون هماهنگي شركت توانير:
رمزارزها نصف برق تهران را مصرف مي كنند!

رخش��اني مهر گفت: مصرف رمزارزه��ا معادل نصف 
مصرف تهران بزرگ است و از مردم خواهش مي كنيم 
ك��ه م��وارد مش��كوك را اط��الع دهند. ب��ه گزارش 
خبرآنالين، رخش��اني مهر، معاون هماهنگي توزيع 
شركت توانير در گفت وگوي ۱۸:۳۰ شبكه خبر گفت: 
توليدكنندگان رم��زارز به اندازه نص��ف تهران، برق 
مصرف مي كنند به همين دليل هفته گذشته بالغ بر 
۳ هزار دستگاه ماينر جمع آوري شد. او افزود: دو بخش 
از توليد را در اختي��ار داريم؛ يك بخش توليد حرارتي 
است كه بيشترين ظرفيت توليد حرارتي حدود ۵۰ هزار 
مگاوات اس��ت و بخش دوم نيز مربوط به نيروگاه هاي 
برق آبي مي ش��ود كه محدوديت هاي نزوالت آسماني 
و بارش كم را داشتيم و تنها درصدي از اينها در اختيار 
ما اس��ت؛ بنابراين، به لحاظ توان، بيشتر از ۶ تا ۷ هزار 
مگاوات قابليت توليد ن��دارد. در مجموع حدود ۵۶ تا 
۵۷ هزار مگاوات ظرفيت تولي��د داريم كه معناي آن، 
اين مي ش��ود كه مابه التفاوت اين عدد را نسبت به نياز 
مصرف كه در هفته هاي آتي افزايش خواهد يافت، بايد 
با برنامه هاي پاسخگويي بار يعني جابه جايي بار از پيك 

به يك ساعت ديگر جبران كنيم.

  ۴۵۰ ساعت در سال
در پيك مصرف برق هستيم

رخشاني مهر اظهار كرد: پيك برق در بازه اي از روز رخ 
مي دهد كه اين بازه بيش��تر از ۴ تا ۵ ساعت نيست كه 
در فصل تابستان از ساعت ۱۲ تا ۱۸ است و دليل اينكه 
۶ س��اعت در نظر مي گيريم، متفاوت بودن شرايط در 
استان هاي مختلف است. اگر فرض كنيم كه اين اوج 
بار براي سه ماه رخ دهد مفهومش اين مي شود كه ۴۵۰ 
ساعت در پيك مصرف هستيم. از نظر فني يعني بايد ۷ 

تا ۸ هزار مگاوات ظرفيت نيروگاهي وجود داشته باشد 
تا در س��ال ۴۵۰ مگاوات توليد كنند. او گفت: ميزان 
س��رمايه گذاري مورد نياز براي راه اندازي اين ظرفيت 
نيروگاهي ۵ ميليارد يورو اس��ت. ب��ه همين دليل، در 
تمام دنيا با اين ش��يوه صورت مي گيرد كه ساعت بار 
را به ساعت ديگري جابه جا مي كنند؛ با اين شيوه هم 
بهره وري سرمايه را داريم هم مديريت دارايي انجام و 
نياز به سرمايه گذاري عظيم در بخش نيروگاه ها و توزيع 

برق مرتفع مي شود.

  ذخيره آب پشت سدها حداقل ۵۰ درصد 
نسبت به سال گذشته كاهش يافته است

اين مقام مس��وول اضافه كرد: ذخيره آب پش��ت سدها 

حداقل ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته 
است يعني از نظر انرژي بيش��تر از ۵۰ درصد انرژي كه 
سال قبل توليد ش��ده را نمي توانيم طي روزهاي آينده 
داشته باش��يم. در حالي كه طي س��ال هاي گذشته از 
ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي مي توانستيم تا حدود ۱۰ 
هزار مگاوات نيز توليد داشته باشيم، اما امسال، حداقل ۴ 
هزار مگاوات توان توليد اين نيروگاه ها در ساعات اوج بار را 

عمال از دست داده ايم.
او گفت: اين موضوع بايد با روش هايي جبران شود كه در 
س��اعات اوج بار بتوانيم كار كنيم كه اين مساله بيشتر به 
اشتراك هاي خانگي و بخش هاي تجاري مربوط مي شود 
زيرا بسياري از مصارف خود را مي توانند در عمل نداشته 
باشند؛ مانند روشنايي معابر يا اينكه به  طور مثال چراغ هاي 

خانه را روشن مي كنيم، اما پرده ها را مي كشيم. رخشاني 
مهر اظهار كرد: روش ديگر اين است كه جابه جايي بار داشته 
باشيم يعني بار را به ساعاتي كه نيروگاه ها عمال استفاده اي 
ندارند، منتقل كنيم كه اين مس��اله هم شامل مشتركان 
بزرگ صنعتي و كشاورزي و هم شامل خانه ها مي شود به 
اين مفهوم كه كارهاي پرمصرف مانند اتو زدن، جاروبرقي 
كشيدن يا استفاده از ماشين لباسشويي را در ساعات اوج 
مصرف برق انجام ندهيم و در ساعات پاياني شب يا ساعات 
ابتدايي صبح كه فشار كمتري روي نيروگاه هاست اين كارها 
را انجام دهيم. در تابستان ساعت اوج مصرف در شب نيز از 
ساعت ۹ شروع مي شود، اما محدوديت هاي شب كمتر از 

محدوديت هاي روز است.

  وزارت نيرو س�ود تس�هيالت مورد ني�از براي 
استفاده از نيروي خورشيدي را مي پردازد

او در مورد اس��تفاده از انرژي خورش��يدي براي رفع اين 
مش��كالت نيز توضيح داد: امسال و سال گذشته از زماني 
كه طرح برق و اميد آغاز ش��د اين آمادگي از سمت وزارت 
نيرو به تمام مشتركان محترم اعالم شد كه حداقل به اندازه 
۳۰۰ تا ۴۰۰ وات در اين زمينه سرمايه گذاري كنند و سود 
تسهيالت را نيز وزارت نيرو پرداخت مي كند. اكنون نيز هر 
كدام از مش��تركان تسهيالتي در اين زمينه دريافت كند 
وزارت نيرو سود تسهيالت را مي پردازد. معاون هماهنگي 
توزيع شركت توانير گفت: مشتركان مي توانند از طريق 
اپليكيشن برق من يا س��ايت توانير نسبت به ثبت نام در 
اين زمينه اقدام كنند. سرمايه مورد نياز براي اين كار را نيز 
مي توانند خودشان به صورت كامل تقبل كنند يا اينكه اگر 
نياز به وام داشته باشند، به بانك معرفي مي شوند و سود آن 
را وزارت نيرو مي پردازد. هزينه الزم براي اين كار حدود ۵ تا 

۶ ميليون تومان است.

عراقچي خطاب به 1+4: با واقع بيني و جديت تصميم بگيريد 

توافق خيلي دور، خيلي نزديك
نشس��ت كميس��يون مش��ترك برجام ب��ه منظور 
جمع بندي شش��مين دور مذاكرات وين در راستاي 
احياي برجام كه عصر  يكش��نبه با حضور هيات هاي 
ايران و گروه ۱+۴ و نماينده اتحاديه اروپا در گرند هتل 
وين برگزار شده بود، پايان يافت. محمد جواد ظريف، 
وزير خارجه ايران هم  ۲۴ ساعت پيش از پايان رايزني ها 
در وين در آنتاليا تركيه خبر داد كه متن شسته و  رفته 
شده توافق هاي به دس��ت آمده در وين را ديده و تنها 
چند پرانتز محدود در اين متن باز است. ششمين دور 
از رايزني ها در وين در حالي به اتمام رسيد كه تنها چهار 
روز ديگر تا تاريخ پايان تفاهم يك ماهه ايران و آژانس 
بين المللي انرژي اتمي باقي مانده و به نظر مي رسد كه 
اين تفاهم دوباره تمديد خواهد شد تا مهلت سومي به 

مذاكرات احياي برجام داده شود. 

  مذاكره غيرمستقيم آسان نيست 
عباس عراقچي، رييس هيات ايراني ش��ركت كننده 
در مذاكرات وين پيش از ش��روع نشست كميسيون 
مشترك برجام در گفت وگو با خبرنگار صدا و سيما 
در پايتخت اتريش گفت: روزهاي بسيار فشرده و كار 
بسيار سختي را پشت سر گذاشتيم. االن در موقعيتي 
هستيم كه فكر مي كنيم تمامي اسناد توافق تقريبا 
آماده است.در حوزه مسائل اصلي مورد اختالف كه 
باقي مانده بود بعضي از مس��ائل حل ش��ده و برخي 
مس��ائل هنوز باقي مانده است، ولي يك شكل كامال 
دقيقي به خودش گرفته و كامال روش��ن اس��ت كه 
ابعاد اين اختالفات چگونه اس��ت.فكر مي كنم زمان 
براي تصميم گيري طرف هاي مقابل ما فرارس��يده، 
چون صحنه مذاكرات و ي��ك توافق احتمالي كامال 
روشن است. بايد تصميمات خودشان را بگيرند. االن 
مشخص اس��ت كه در چه حوزه هايي چه كارهايي 
امكان دارد و چ��ه كارهايي امكان ن��دارد. بنابراين 
زماني است كه همه طرف ها به خصوص طرف هاي 
مقابل ما باي��د تصميم نهايي خودش��ان را بگيرند. 

معاون وزير امور خارجه در ادامه س��خنانش با اشاره 
به اينكه هيات هاي مذاكره كننده براي تصميم گيري 
به پايتخت ه��ا بازمي گردند، تاكيد ك��رد كه امكان 
پيش بيني زمان بازگش��ت دوباره به وين فعال وجود 
دارد.  عراقچي با اشاره به فشردگي كار در وين گفت: 
همكاران من روزهاي بسيار س��ختي را داشتند و تا 
پاسي از شب روي اسناد كار كردند. ديشب تا ۲ صبح 
روي برگه اسناد و آخرين پاس��خ هايي كه بايد داده 
مي ش��د، كار كردند.مذاكره غيرمستقيم كار آساني 
نيست و براي جلوگيري از سوءتفاهم ها بايد دقيق تر 
و جزيي تر كار و مطالب را آماده كرد. معاون سياسي 
وزير خارجه درباره ميزان پيشرفت هاي صورت گرفته 
گفت: اين دور پيشرفت هاي خوبي را داشتيم و االن از 
هميشه به يك توافق نزديك تر هستيم، ولي پر كردن 
فاصله اي كه االن بين ما و توافق مانده، آسان نيست و 
نياز به تصميماتي دارد كه بايد عمدتا طرف هاي مقابل 
ما بگيرند و امي��دوارم در دور بعدي اين فاصله كوتاه 
باقيمانده كه اگرچه كار سخت و پرسنگالخي است را 

طي كنيم و بتوانيم به يك جمع بندي نهايي برسيم.
اين اميد من براي دور آينده است ولي قطعا نمي توان 
پيش بين��ي كرد كه آيا در دور آين��ده مي توانيم اين 

كار را انجام دهيم يا نه، ولي به شدت اميدوار هستم.

  عراقچي خطاب به 1+۴: با واقع بيني
و جديت تصميم بگيريد 

شش��مين دور از رايزني ها ب��راي احي��اي برجام در 
وين عص��ر روز گذش��ته ب��ا برگزاري يك نشس��ت 
كميسيون مش��ترك ميان ايران و ۱+۴ تمام شد. به 
گزارش وزارت خارج��ه ايران، عباس عراقچي رييس 
هي��ات مذاكره كننده ايراني در اين نشس��ت، ضمن 
اش��اره به پيش��رفت هاي صورت گرفته در اين دور  از 
مذاكرات به ويژه در مورد پيش نويس متون مذاكراتي، 
عنوان ك��رد كه موضوعات مهم باق��ي مانده نيازمند 
تصميم گيري هاي ج��دي در پايتخت ها خصوصا در 
كشورهاي طرف مذاكره است. وي  از طرف هاي مذاكره 
خواست تا با جديت و اراده قوي جهت حفظ و احياي 

برجام، ب��ا واقع بيني تصميم��ات الزم را اتخاذ كنند. 
معاون سياسي وزير خارجه ضمن تاكيد بر اين موضوع 
كه بيش از هر زمان ديگري به توافق نزديك هستيم، 
ابراز اميدواري ك��رد كه در دور آتي مذاكرات بتوان به 
توافق دست يافت، گرچه نمي توان آن را تضمين كرد.

  اميدواري اروپا به تمديد تفاهم 
ايران و آژانس 

»ميخاييل اوليانوف«، نماينده روسيه در سازمان هاي 
بين الملل��ي ضمن اع��الم پايان دور شش��م مذاكرات 
برجامي وين، از پيشرفت در اين گفت وگوها خبر داد. 
اين ديپلمات روس در توييتي در اين خصوص نوشت: 
كميسيون مش��ترك برجام به ارزيابي كلي پيشرفت 
قابل توجه در گفت وگوهاي وين، از جمله در دور ششم 
پرداخت و تصميم گرفته ش��د وقفه اي ايجاد ش��ود تا 
شركت كنندگان بتوانند با پايتخت هاي خود به منظور 
آمادگي براي آنچه دور پاياني مذاكرات تصور مي شود، به 
مشورت بپردازند. »انريكه مورا«، نماينده اتحاديه اروپا 
در مذاكرات احياي برجام در وين نيز روز گذشته گفت، 
اميدوار است ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي به 
توافق برسند. به گزارش خبرگزاري »رويترز«، مورا در 
جمع خبرنگاران گف��ت، ادامه مذاكرات احياي برجام 
بين طرف هاي برجام و امريكا، به آينده موكول مي شود 
تا نمايندگان اين كشورها جهت رسيدن به جمع بندي 
به پايتخت هاي خ��ود بازگردند. اين ديپلمات اروپايي 
بدون ارايه زمان مش��خص براي از سر گيري مذاكرات 
گفت، در اين ۶ دور مذاكره پيشرفت هايي حاصل شده 
و كشورهاي شركت كننده، هنگام بازگشت به وين نظر 
روش��ن تري درباره نحوه انعقاد توافق خواهند داشت.  
به گزارش خبرگزاري ف��ارس، او گفت: انتظار دارد كه 
آژانس بين المللي انرژي اتمي و ايران بتوانند با يكديگر 
به تفاهم برسند و توافق نظارت بر فعاليت هاي هسته اي 
ايران كه ۲۴ ژوئن )۳ تير( منقضي خواهد شد، بار ديگر 

تمديد شود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
 نگاهي به رش��د اقتصادي بخش هاي مختلف كشور در 
سال هاي 98 و 99 نشان مي دهد كه رشد بخش كشاورزي 
8.8 و 4.5 درصد بوده و در تمام فصل هاي گذش��ته رشد 
مثبت داشته است. بخش نفت كه در سال 98 و فصل بهار 
رشد منفي 38- و 16- درصد داشته در سه فصل گذشته 
رش��د مثبت داشته و در كل س��ال 99 رشد 11 درصدي 
داشته است. بخش صنايع و معادن نيز رشد 2.3 درصدي 
سال 98 و 7.1 درصدي س��ال 99 را داشته است. اين سه 
گروه زيربنايي و توليدي كشور به خاطر منابع و سرمايه هاي 
عظيم بخش دولتي و بخش خصوصي و همچنين رشد 
قيمت ارز و تورم، با رش��د مثبت مواجه شده اند. اما بخش 
خدمات كه مهم ترين بخش اقتصاد از نظر س��هم باال در 
توليد ناخالص و تقاضا و مصرف جامعه است و به خانوارها و 
كم درآمدها مرتبط است و نشان دهنده قدرت خريد مردم 
است با رشد صفر درصد مواجه بوده و مردم امكان استفاده 
بيشتر از خدمات حمل و نقل و بازرگاني، تحصيل، سفر، 
خدمات عمومي و... را نداشته اند. در نتيجه طرف تقاضا و 
ايجاد شغل از اين نظر در ضعف به ثمر مي برد و بايد فكري 
براي كم درآمدها و خانوارها و كارگران و كارمندان ش��ود. 
رشد بخش خدمات در سال 98 رشد منفي 0.2- درصدي 
داشته و در س��ال 99 نيز صفر درصد رشد داشته است در 
نتيجه در فصل هاي اخير يا رشد منفي داشته يا رشد اندك 
1 درصدي داشته است. رش��د بخش خدمات عمومي و 
اجتماعي نيز رش��د منفي 9- و 6- درصد داشته است كه 
نشان دهنده ضعف سيستم خدمات رساني و نبود منابع 

كافي در اين بخش است. 
اين وضعيت باعث شده كه رشد اقتصادي يا توليد ناخالص 
داخلي بدون نفت 2.5 درصد و با نفت 3.6 درصد باشد كه 
نسبت به سال ها رشد منفي در دهه 1390 نشان دهنده 
رشد اندك و پايين تر بودن سطح توليد و رفاه جامعه نسبت 
به قبل از 1391 است. رشد توليد ناخالص در سال 98 نيز 

6.5- منفي بوده است.براين اس��اس در كنار رشد پايين 
اقتصاد، فضاي كسب و كار جامعه با مشكالت بيروني شامل 
تحريم، فضاي كس��ب و كار، كرونا، FATF  و روند جذب 
س��رمايه خارجي در كنار وضعيت نرخ ارز؛ مواجه است و 
كارشناسان تاثير بااليي از آنها در تحقق يا عدم تحقق رشد 
اقتصادي قائل هستند و دولت با اين چالش ها مواجه خواهد 
بود. اقتصاد ايران در شرايطي سال گذشته را به پايان رساند 
كه آمارهاي اقتصادي حكايت از رشد مثبت اقتصادي دارد. 
اين در حالي است كه سه چالش فضاي نامساعد كسب وكار، 
تحريم هاي ظالمانه و مهمان ناخوانده اي به نام كرونا، موانع 
اصلي در برابر توليد و رشد اقتصادي در سال گذشته بودند؛ 
اما اقتصاد ايران به گواه آمارهاي منتشر شده توسط بانك 
مركزي توانسته است در برابر اين موانع داخلي و خارجي، 
تاب آوري كند. اين در حالي است كه در بسياري از كشورها، 

با شيوع كرونا شاهد عقبگرد رشد اقتصادي آنها بوديم.
در اين باره رييس جمهور گفت كه سال گذشته در بسياري 

از كشورهاي پيش��رفته و مهم دنيا رشد اقتصادي منفي 
وجود داشت و رش��د اقتصادي به طور متوسط در جهان 
حدود منهاي 4 درصد بود در حالي است كه آنها با جنگ 
اقتصادي مواجه نيستند، اما در كشور ما سال 99 نسبت به 
سال 98 رشد اقتصادي مثبت 3.6 بوده و اين رشد اقتصادي 
از افتخارات بزرگ ملت ايران است كه به واسطه ايستادگي و 

مقاومت حاصل شده است.«
اشاره دكتر روحاني به رشد اقتصادي 3.6 درصدي در سال 
99 در حالي است كه رشد اقتصادي با نفت در سال قبل، 2.5 
درصد بوده است. همچنين در مقام مقايسه، رشد اقتصادي 
با نفت در سال 99 در شرايطي به نرخ 3.6 درصد رسيده كه 
اين رقم در سال 98، منفي 6.5 درصد بود و رشد اقتصادي 
بدون نفت نيز در س��ال 99 به رقم 2.5 درصد رسيد كه در 
مقايسه با نرخ 1.1 درصدي در سال 98، افزايش معناداري 
داشته است.همچنين رشد اقتصادي با نفت در سال 97 
منفي 5.4 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت نيز در سال 97، 

به نرخ منفي 1.8 درصد رسيده بود. بنابراين جهت گيري 
رشد اقتصادي در سال 97 تا 99، روند قابل قبول و مثبتي 
را داشته است.اما مهم ترين چالش پيش رو براي اقتصاد 
ايران، ادامه اين روند در سال جاري است. جايي كه همچنان 
جوالن كرونا، س��ايه سنگين خود را بر بسياري از كسب و 
كارها پهن كرده و به نظر مي رسد با توجه به روي كار آمدن 
دولت جديد، نيازمند تدابير ويژه و برنامه ريزي شده براي 

توجه به توليد و رشد اقتصادي هستيم.
در اين ميان، كارشناسان اقتصادي معتقدند براي تداوم روند 
مثبت رشد اقتصادي، يكي از مهم ترين فاكتورها، جذب 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي جهت حمايت از توليد ملي 
است تا در نهايت منجر به تقويت صادرات و رشد اقتصادي 
شود. بنابراين نرخ سرمايه گذاري در سال جاري بايد مثبت 
شود. هر چند در اين خصوص، نبايد از موضوع مهم پذيرش 
يا عدم پذيرش FATF چشم پوشي كرد، زيرا محدوديت در 
عدم پذيرش FATF در مسير جذب سرمايه گذار خارجي 
تاثيرگذاري منف��ي دارد و به نوعي خودتحريمي در كنار 

تحريم خارجي است.
فاكتور ديگري كه توجه فعاالن اقتصادي را به خود جلب 
كرده است، كنترل و پيش بيني پذير بودن نوسانات نرخ 
ارز است. در اين باره عباس آرگون از فعاالن و كارشناسان 
اقتصادي به ايِبنا گفت: »يكي ديگر از عوامل موثر بر رشد 
اقتصادي، موضوع نوسانات نرخ ارز است. به عبارت ديگر، 
عدم ثبات نرخ ارز بر روند سرمايه گذاري ها تاثيرگذار است.«

بنابراين با آمارهاي منتشر شده توسط بانك مركزي، 
چشم انداز مثبتي از رشد اقتصادي ايران در دوران كرونا 
و تحريم ترسيم شده و براي تداوم اين مسير در سال 
جاري، ضرورت توجه به جذب س��رمايه و رفع موانع 
داخلي پيش روي كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا 
و تحريم و همچنين رفع موانع بيروني همچون پذيرش 
FATF در چارچوب هاي قانوني، مي تواند به تسهيل 

روند مثبت اقتصادي منجر شود.

ديدگاه 
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بهبود عملكرد بانك مركزي
در دستور كار دولت سيزدهم 

ب��ا روي كار آم��دن دولت 
س��يزدهم، انتظ��ار داريم 
شاهد تغيير جايگاه و نقش 
تي��م اقتصادي و س��ازمان 
برنامه ريزي كشور و مهم تر 
از همه تغيير ن��گاه به بانك 
مركزي باش��يم. استقالل 
بان��ك مرك��زي يك��ي از 
موضوعات مهمي است كه در چند سال اخير از سوي 
اين نهاد بارها مطرح ش��ده اس��ت. كارشناسان نيز بر 
اين عقيده اند كه يكي از راهكارهاي اصالح س��اختار 
پولي و بانكي اس��تقالل فكري و عملي بانك مركزي 
در تصميمات پولي كشور اس��ت تا با مستقل بودن از 
تصميمات مالي دولت، بتواند اختيار ام��ور را خود در 
دست بگيرد. از اين رو، با مشخص شدن نتايج انتخابات 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري اين سوال مطرح 
مي شود كه آيا دولت بعد توانايي چنين اصالح ساختاري 
را در اقتصاد ايران دارد يا خير؟ آيا دولت پيش رو مي تواند 
از تحميل تصميمات خود به بانك مركزي اجتناب كند و 
براي جبران كسري بودجه از راه هاي ديگري غير از مسير 
بانك مركزي اقدام كند؟ بدون شك، پاسخ به اين سوال 
رويكرد دولت سيزدهم در مواجهه با بسياري از مشكالت 
از جمله مديريت نقدينگي و نرخ ارز را به نمايش خواهد 
گذاشت.اس��تقالل بانك مركزي يعن��ي صرف نظر از 
كارآمدي يا ناكارآمدي دولت به عنوان يك نهاد قدرتمند 
و اثرگذار در نظام پولي و بانك��ي، بانك مركزي بتواند 
آنچه كه به موجب رويكردهاي كارشناس��ي عالمانه و 
سياست گذاري هاي خود در پيش رو دارد بدان دست 
يابد.متاسفانه يا خوشبختانه با توجه به اينكه اقتصاد 
ايران هم رويكرد س��رمايه داري و ه��م رويكرد دولتي 
بودن را دنبال مي كند، به نظر مي رسد حتي در اقدامات 
قانون گذاران��ه و ظرفيت هاي س��اختاري براي بانك 
مركزي سعي مي شود كه يك نگاه ساختاري منعطف 
و در عين حال مستقل به آن نگاه شود. اما از اين ظرفيت 
برخوردار نمي شود چرا كه ما بايد يك اصالح ساختاري را 
در رويكردهاي اقتصادي مان شاهد باشيم كه اين اصالح 
ساختار همان مطالبات رهبري است.از اين جهت، عموما 
دولت ها به دليل آنكه سياس��ت گذاري هاي اقتصادي 
متناس��بي را مبتني بر دانش و كاركردهاي اقتصادي 
بروز نمي دهند عمدتا نيازمند وابستگي شديد به منابع 
و عملكرد بانك مركزي براي توجيه كردن يا به اصطالح 
مديريت كردن امور اقتصادي خود هس��تند، بنابراين 
اس��تقالل بانك مركزي كه مورد نظر اس��ت مي تواند 
به ش��دت هم افزايي در ظرفيت ه��اي اقتصادي ايران 
ايجاد كند.دولت منتخب سيزدهم مهم ترين كاري كه 
مي تواند انجام دهد اين است كه هماهنگ سازي در تيم 
اقتصادي ايجاد كند؛ از آن مهم تر، كاري كه بايد انجام 
شود بازگشت به سياست هاي اقتصادي ابالغي و در عين 
حال قوانيني است كه در اندازه هاي مختلف قوه مقننه 
آنها را ابالغ كرده و دولت كمتر به آنها توجه كرده است و 
تالش كرده  سبك و سياق خود را ارايه دهد.بنابراين در 
وهله اول ما بايد به قوانيني كه در حال حاضر وجود دارد 
بازگشت كنيم و در عين حال، ساختار بانك مركزي را 
ب��ه طرفي ببريم كه ضمن حفظ اس��تقالل و آنچه كه 
با رويكردهاي سياس��ت گذاري هاي عميق و موثر در 
حوزه پولي و بانكي وجود دارد سوق پيدا كند.همچنين 
بايد به طرح تحول نظام بانكي با يك رويكرد همه جانبه 
نسبت به جايگاه بخش��يدن بخش موثر و پوياي بانك 
مركزي و در عين حال بهره گيري هرچه بهتر نس��بت 
به منافع عامه در عدالت اقتصادي از نظام بانكي توجه 
كنيم.در واقع به طرح تح��ول نظام بانكي بايد نگاهي 
همه جانبه داشته باش��يم و نه فقط نگاه به نرخ سپرده 
و نه فقط هم نگاه به دامنه معنادار بدهي دولت  به بانك  
مركزي و بدهي بانك ها به بانك  مركزي.از اين جهت به 
نظر مي رسد س��اختار روندي كه در دولت سيزدهم با 
وعده ه��ا و صحبت هايي كه در مناظرات و به خصوص 
در برنامه كيفي جناب رييسي مشاهده شده است اين 
باشد كه به بهترين شكل جايگاه و نقش تيم اقتصادي و 
سازمان برنامه ريزي كشور و مهم تر از همه نگاه به بانك 
مركزي داراي تغييرات اساسي شود.به نظر مي رسد با 
توجه به ديدگاه هاي جديدي كه در دولت سيزدهم 
به وج��ود مي آيد و با توجه به ن��گاه همه جانبه نگر 
كميسيون اقتصادي مجلس و كميته بانكي در طرح 
تصويبي اصالحاتي انج��ام مي گيرد و يك رويكرد 
متناسب تري چه در مجلس و چه در دولت جديد با 

هماهنگ سازي هم به وجود مي آيد.

ممنوعيت همكاري شركت هاي 
بيمه با استارت آپ هاي فاقد مجوز 
بيم��ه مركزي در بخش��نامه اي ب��ه بازاريابان برخط 
)اس��تارت آپ هاي بيمه اي( ضمن ارايه مهلت كافي 
براي اخذ مجوزهاي مرتبط با فعاليت در صنعت بيمه 
اعالم كرد كه فعاليت اس��تارت آپ هاي فاقد مجوز از 
بيمه مركزي، غيرقانوني است. بر اساس اين بخشنامه 
از اول تيرماه هرگونه همكاري مستقيم و غيرمستقيم 
شركت هاي بيمه و ش��بكه فروش با بازاريان بيمه اي 
برخط )اس��تارت آپ ها( فاقد مج��وز از بيمه مركزي 
در همه رش��ته هاي بيمه اي ممنوع است.   در صورت 
عدم رعايت مقررات و مشاهده نام شركت هاي بيمه 
در س��ايت ها و نرم افزارهاي مربوط��ه، برخوردهاي 
نظارتي الزم در دس��تور كار بيمه مركزي قرار خواهد 
گرفت. در اين بخشنامه تاكيد شده است كه چنانچه 
شركت بيمه اي به صورت مس��تقيم يا غيرمستقيم 
)غالبًا از طريق ش��ركت هاي خدمات بيمه اي( خارج 
از چارچ��وب ضوابط و مقررات بيمه اي اقدام به انعقاد 
قرارداد با استارت آپ ها كرده باشند، سريعًا نسبت به 
ابطال قرارداد مربوطه و دريافت كامل حق بيمه متعلقه 

اقدام و نتيجه را به بيمه مركزي منعكس كنند.  

رشد باالي سپرده ها و نقدينگي 
در 1400

سال گذشته بانك ها و موسسات اعتباري در مجموع 
375 هزار و 600 ميليارد تومان نزد بانك مركزي سپرده 
داشتند.طبق اين سياست بانك ها و موسسات اعتباري 
سال گذش��ته 375 هزار و 690 ميليارد تومان سپرده 
نزد بانك مركزي داش��تند. مجموع سپرده  بانك ها و 
موسسات در سال 99 نسبت به سال 98 معادل 32.9 
درصد رش��د داشت. مقايسه ميزان س��پرده بانك ها و 
موسسات در سال 98 نسبت به 97 نشان دهنده افزايش 
39.9 درصدي است. اين رقم در سال 98 معادل 282 
هزار و 700 ميليارد تومان و س��ال 97 برابر 202 هزار 
و 100 ميليارد تومان بود.براس��اس اين گزارش طبق 
آخرين آمار ارايه شده بانك مركزي، بدهي بانك ها به 
بانك مركزي از سال 95 تا 99 از رقم 996 هزار ميليارد 
رال  به يك هزار و 203 هزار ميليارد ريال  رس��يده كه 
به طور متوسط 17.2 درصد رشد داشته است. بررسي ها 
نشان مي دهد كه بالغ بر 28 هزار ميليارد تومان پول در 
ارديبهشت سال جاري توسط بانك مركزي چاپ شده 
و پول موجود در حساب هاي بلندمدت بانكي نزديك 
به  3000 هزار ميليارد تومان ش��ده است. طبق اعالم 
بانك مركزي رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به پايان 
ارديبهشت ماه سال 1400 به 38.8 درصد رسيده كه 
حجم نقدينگي در پايان دومين ماه از س��ال جاري به 
3601 هزار ميليارد تومان رسيده است. رشد ماهانه اين 
متغير نيز در ارديبهشت 3.2 درصد برآورد مي شود كه اين 
افزايش به ارزش 112 هزار ميليارد تومان است. پايه پولي 
نيز در پايان ارديبهشت با شش درصد افزايش نسبت به 
فروردين، به حجم بالغ بر 489 هزار ميليارد تومان رسيده 
كه به ديگر بي��ان در ماه مذكور بالغ بر 28 هزار ميليارد 
تومان پول توس��ط بانك مركزي چاپ شده است. اين 
رشد ماهانه در 14 ماه گذشته بي سابقه بوده و رشد نقطه 
به نقطه اين متغير پولي در ارديبهشت حدود 30.6 درصد 
است. به گفته بانك مركزي، افزايش چشمگير پايه پولي 
در ارديبهشت ماه ناشي از افزايش سقف حساب تنخواه 
گردان خزانه بر اس��اس قانون بودجه سال 1400 بوده 
است. از سوي ديگر، حجم پول موجود در اقتصاد ايران با 
رشد نقطه به نقطه 47.2 درصدي در پايان ارديبهشت 
ماه به بالغ بر 694 هزار ميليارد تومان رسيده است.رشد 
ماهانه حجم پول نيز در همين ماه حدود 5.1 درصد برآورد 
شده است، اين درحالي است كه رشد ماهانه اين متغير 
در فروردين ماه منفي 4.3 درصد به ثبت رس��يده بود. 
شبه پول نيز با رشد ماهانه 2.7 درصدي در ارديبهشت 
ماه نسبت به فروردين به رقم 2907 هزار ميليارد تومان 
رسيده است.به بيان ديگر پول موجود در حساب هاي 
بلندمدت بانكي به نزديكي 3000 هزار ميليارد تومان 
شده است.همچنين رشد نقطه به نقطه اين متغير پولي 

در دومين ماه از سال 1400، 32.9 درصد بوده است.

آخرين مهلت براي درخواست 
تسهيل تسويه بدهي بانكي

اشخاص مشمولي كه تاكنون نتوانسته اند از مزاياي 
قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي، 
بهره مند شوند براي تسليم تقاضا به بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي تا پايان فردا فرصت دارند.به گزارش 
ايسنا، قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي 
كشور نيز از مصوبات ستاد ملي كرونا دور نماند و با تداوم 
شرايط ناشي از ويروس كرونا و اثرات تعطيلي هاي وضع 
شده براي مشاغل و كسب و كارها، مهلت هاي زماني 
مندرج در قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه 
بانكي كشور، به مدت شش ماه تمديد شد. بدين منظور 
مهلت  مندرج در قانون ياد شده، براي اشخاص مشمولي 
كه تاكنون نتوانس��ته اند از مزاياي قانون ياد ش��ده، 
بهره مند شوند براي تسليم تقاضا به بانك ها و موسسات 
اعتباري غيربانكي تا پايان خردادماه سال 1400 است 
كه اين افراد تا پايان فردا براي ارايه درخواست خود به 
بانك ها فرصت دارند. همچنين، مهلت مندرج براي 
بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي به منظور محاسبه 
مانده بدهي مشتري وفق ضوابط ابالغي بانك مركزي 
تا پايان مرداد ماه سال 1400 و براي اشخاص مشمول 
به منظور تسويه نقدي مانده  بدهي تا پايان شهريور ماه 

سال 1400، تمديد شد.

صدور چك از برنامه دستگاه هاي 
دولتي استان تهران حذف شد

معاون نظ��ارت مالي و رييس خزانه معي��ن اداره  كل 
امور اقتصادي و دارايي اس��تان ته��ران گفت: صدور 
چك از گردونه مالي دستگاه هاي دولتي اين استان از 
ابتداي سال 99 حذف شده است. امير عباس رضازاده 
افزود: اكنون تمام خدمات مربوط به جابه جايي وجوه 
در دس��تگاه هاي دولتي به صورت الكترونيكي انجام 
مي گيرد و چكي صادر نمي ش��ود.وي يادآورش��د: با 
تحقق اين موضوع، اس��تان ته��ران در زمينه تحقق 
خزانه الكترونيكي موفق عم��ل كرد و اين برنامه را در 
سطح استان به سرانجام رساند. رضازاده اظهارداشت: 
با تحقق خزان��ه الكترونيكي و حذف چك، جلوي هر 
نوع سودجويي و تاخير در پرداخت ها يا اشتباه در روند 
جابه جايي بدهي ها و مطالبات گرفته شد.معاون نظارت 
مالي و رييس خزانه معي��ن اداره  كل امور اقتصادي و 
دارايي استان تهران گفت: پيش از اين دستگاه هايي كه 
با وجوه عمومي اداره مي شدند، بايد به مردم، پيمانكاران 
و شركت هاي طرف حساب دولت، چك مي پرداختند 
كه ب��ا حذف چك از اين فرآيند، تم��ام پرداخت ها به 
صورت الكترونيكي انجام مي ش��ود.وي خاطرنشان 
كرد: اكنون تمام مطالبات و بدهي ها به صورت پايا يا 
ساتنا به شهروندان، شركت ها، دستگاه هاي مربوطه و 
طرف حساب دستگاه هاي دولتي پرداخت يا دريافت 
مي شود.خزانه داري الكترونيك از جمله سياست هاي 
راهبردي وزارت امور اقتصادي و دارايي اس��ت كه بر 
اساس آن دستگاه هاي اجرايي در سطح ملي و استاني 
و بخش هاي مختلف مالي در س��طح كشور از طريق 
سامانه هاي الكترونيكي به خزانه كل متصل مي شوند.

رشد بخش خدمات و قدرت خريد مردم نيازمند رفع تحريم و بهبود فضاي كسب وكار است

۲ عامل تاثيرگذار موجب كاهش قيمت ها در بازار طال و سكه است

۵ چالش  دولت  براي رشد  توليد  در سال  ۱۴۰۰

ادامه ريزش قيمت در بازارهاي مختلف پس از انتخابات
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

بازارها در روز دوم بعد از انتخابات نيز واكنش مثبت نشان 
دادند و قيمت ها در حال كاهش اس��ت و ش��اخص بورس 
نيز به افزايش خود ادامه مي دهد. بازار س��هام روز يكشنبه 
نيز واكنش مثبت نش��ان داد و ب��ا 1684 واحد افزايش به 
1 ميليون و 163 هزار واحد رس��يد. قيمت طال و سكه نيز 
متاثر از انتخاب��ات و كاهش قيمت اونس جهاني با كاهش 
قابل توجه مواجه شد و قيمت دالر نيز با كاهش به 23770 
تومان رسيد و قيمت سكه نيز 10 ميليون و 210 هزار تومان 
اعالم شد. در بازار خودرو نيز بخشي از قيمت ها كاهش يافته 
اما برخي مدل ها اعالم نشده يا همان قيمت هاي چند روز 
پيش است اما انتظار مي رود كه قيمت هاي جديد با كاهش 
مواجه باشد. در روزي كه سمند EF7، پژو پارس و 206 تغيير 
قيمتي نداشتند، پژو 405 و تندر 90 ارزان شدند و در بين 
خودرو هاي سايپا شاهد كاهش قيمت تيبا، ساينا و برخي از 
مدل هاي پرايد بوديم. همچنين مدل هاي مونتاژشده بازار 
مثل چانگان، سيتروئن و سوزوكي ويتارا هم با كاهش قيمت 
در بازار حضور دارند. كارشناس��ان مي گويند كه بازگشت 
مذاكرات كنندگان به پايتخت ها براي گفت وگوي نهايي و 
آماده شدن متن توافق ها، مهم ترين عامل كاهش قيمت ها 
در روزهاي اخير است و ديپلمات ها گفته اند كه از هميشه به 
توافق نهايي نزديك تر هستند و تعدادي از اختالف هاي باقي 
مانده نيز در حال حل شدن و نهايي شدن است.  ارزش ريال 
در صورت احياي برجام مستعد صعود قابل توجهي خواهد 
بود.انتخابات رياس��ت جمهوري ايران در حالي برگزار شد 
كه مذاكرات بين ايران و ساير اعضاي برجام براي بازگشت 
امريكا به توافق هسته اي و رفع تحريم ها كماكان ادامه دارد. 
انتظار مي رود كه بازار نفت جهاني و بازار ارز در داخل ايران 
بيش��ترين واكنش را به حصول توافق مجدد از خود نشان 
دهند.در رابطه با وقايع اخير، ادوارد مويا- تحليلگر ارشد ارزي 
بازارهاي مالي موسسه اواندا و كارشناس مدعو بلومبرگ و 
رويترز- در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: احياي اقتصاد ايران 
بستگي به پايبندي اين كشور به توافق احياشده هسته اي 
خواهد داشت. اينكه يك احياي بسيار سريع را شاهد باشيم 
خيلي محتمل نيست اما )در صورت احياي برجام( شاهد 
بهبود قابل توجه فعاليت هاي اقتصادي در ايران در سه ماهه 
پاياني سال خواهيم بود. مويا در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به احتمال ورود مجدد نفت ايران به بازارهاي جهاني 
پس از برداشته شدن تحريم ها گفت: با افزايش عرضه نفت 
شاهد كاهش بهاي نفت خام در بازارهاي جهاني خواهيم 
بود. خوشبيني نسبت به باال رفتن قيمت نفت خيلي طول 
كشيد و اكنون انتظار كاهش قيمت ها را داريم. به گفته وي، 
در نيمه دوم امسال تقاضا براي نفت شدت خواهد يافت اما 
كمبود در عرضه اين محصول در مقايسه با ديگر كاالهاي 
اساسي نظير سويا، تخته چوب و فوالد كمتر خواهد بود. در 
بلندمدت اما با توجه به كم بودن سرمايه گذاري در ميادين 
نفتي جديد و حركت بسياري از كشورها به سمت استفاده از 
انرژي هاي پاك چشم انداز قيمت نفت صعودي است.به گفته 
اين تحليلگر امريكايي، اگر ايران به توافق هسته اي بازگردد، 
ارزش ريال مي تواند شاهد يك تقويت چشمگير باشد. وي 
معتقد است كه بازارهاي مالي منتظر رييس جمهور شدن 
اقاي رييسي هستند و معتقدند كه در روند مذاكرات اخاللي 
ايجاد نخواهد شد. بعداز اينكه دونالد ترامپ از توافق هسته اي 
خارج شد، احياي مجدد توافق باعث خواهد شد سرمايه هاي 
خارجي جديد وارد ايران شده و ارزش ريال افزايش پيدا كند. 

     دالر ۲۳ هزاري شد
  در بازار ارز قيمت دالر 23 هزار و 650 تومان، قيمت 

يورو 28 هزار توم��ان و درهم امارات 6 هزار و 520 
تومان اعالم شده است. 

  كاهش 400 توماني نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )يكشنبه، 30 خردادماه( 
نرخ دالر در صرافي هاي بانك��ي با 410 تومان كاهش 
نسبت به روز گذشته به رقم 23 هزار و 406 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو در س��اعت 13 و 30 دقيقه با 412 
تومان كاهش نسبت به روز گذشته به 28 هزار و 128 
تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2 هزار و 943 تومان و 
نرخ خريد هر يورو نيز 27 هزار و 571 تومان بود. عالوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 23 هزار و 314 
تومان و نرخ فروش آن 23 هزار و 526 تومان اعالم شد. 
نرخ خريد يورو در اين بازار 27 هزار و 678 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 27 هزار و 929 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت ديروز، حواله يورو به قيمت 
24 هزار و 802 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 20 
هزار و 891 تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد 
كانال 23 هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 
24 هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش داشته و 
همچنان در كانال 23 هزار توماني نوسان داشته است. 

     ريزش نيم ميليوني سكه طرح جديد
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: بهاي انواع س��كه 
در بازار نسبت به پايان هفته قبل، كاهش معناداري دارد و 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نسبت به پايان 
هفته گذشته، 500 هزار تومان كاهش دارد.محمد كشتي 
آراي نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر با اشاره 
به افت بهاي جهاني طال به رقم 1765 دالر براي هر اونس 
اظهار داشت: در معامالت دومين روز هفته، عالوه بر كاهش 
نرخ جهاني طال، شاهد افت نرخ ارز به ويژه دالر در بازار نيز 
بوديم. روندي كه در مجموع به كاهش نسبي بهاي انواع طال و 
سكه در بازار تهران منجر شده است.به گفته اين فعال صنفي، 
ش��رايط فعلي بازار طال و سكه به گونه اي نيست كه بتوان 
براي روزهاي آينده، پيش بيني قابل تاملي داشت، اما آنچه 
مسلم است در يكي دو روز اخير، شاهد ثبات نسبي در سمت 
عرضه و تقاضا در بازار هستيم. وي همچنين خاطرنشان كرد 
اونس جهاني طال نسبت به پايان هفته قبل، حدود 100 دالر 
كاهش يافته است.كشتي آراي در ادامه به آخرين نرخ هاي 
بازار اشاره داشت و افزود: هر قطعه سكه تمام طرح قديم در 
بازار به نرخ 10 ميليون و 50 هزار تومان و قيمت هر قطعه 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سكه امامي( با كاهش 
500 هزار توماني نسبت به آخرين نرخ هفته قبل، به قيمت 
10 ميليون و 240 هزار تومان معامله مي شود.هر نيم سكه 
نيز به رقم 5 ميليون و 550 هزار تومان و هر ربع سكه به رقم 
3 ميليون و 550 هزار تومان رسيده كه بهاي نيم سكه نسبت 
به پايان هفته گذشته، 300 هزار تومان كاهش يافته است.

همچنين هر سكه يك گرمي بانك مركزي نيز دو ميليون 
و 250 تومان قيمت گذاري شده است. هر مثقال طالي آب 
ش��ده در بازار به رقم 4 ميليون و 417 هزار تومان رسيده و 
يك گرم طالي 18 عيار نيز يك ميليون و 30 هزار تومان 
قيمت گذاري شده است.حباب سكه امامي در بازار، 220 
هزار تومان است. عامل نخست كاهش قيمت ها، افت قيمت 
اونس جهاني و عامل ديگر كاهش قيمت ارز در داخل كشور 
است.محمد كشتي آراي درباره وضعيت بازار سكه و طال در 
روزهاي آينده، اظهار داشت: اكنون فرصت مناسبي براي 
تحليل بازار نبوده و زود است در اين مورد صحبت كنيم.وي 

با بيان اينكه كاهش قيمت طال و سكه در روز گذشته ناشي از 
دو عامل بوده است، اضافه كرد: عامل نخست، افت قيمت انس 
جهاني و عامل ديگر كاهش قيمت ارز در داخل كشور است.

كاهش قيمت ارز به دليل تحوالت سياسي داخلي و نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري بوده و افت حدود 100 دالري 
قيمت اونس جهاني نيز به سبب شرايط اقتصاد جهاني است 
كه باعث ش��ده بازار طال با كاهش قيمت همراه شود.هيچ 
پيش بيني در مورد بازار سكه و طال نمي توان كرد اما انتظار 
داريم از اواسط هفته، قيمت تغيير كند.به نظر مي رسد كه 
به دليل تعطيلي بازاره��اي جهاني، قيمت ها اكنون ثابت 
بماند و از روز دوشنبه دوباره تغيير كند.قيمت هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد )شنبه( در بازار تهران با كاهش 
300 هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 
27 خردادماه( به رقم 10 ميليون و 490 هزار تومان رسيد. 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 300 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون 
و 650 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 600 هزار تومان 
و سكه يك گرمي هم 2 ميليون و 250 هزار تومان قيمت 
خورد.ع��الوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 36 هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال 
نيز چهار ميليون و 490 هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهاني طال نيز يك هزار و 764 دالر و 78 سنت فروخته شد.

     افت ۲۶0 هزار توماني قيمت سكه 
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )يكشنبه، 
30 خردادم��اه( در بازار تهران با كاهش 260 هزار توماني 
نسبت به روز گذشته )ش��نبه، 29 خردادماه( به رقم 10 
ميليون و 230 هزار تومان رس��يد و سكه تمام بهار آزادي 
طرح قديم ني��ز 10 ميليون و 100 ه��زار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج ميليون و 550 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 550 هزار تومان و سكه يك 
گرمي نيز دو ميليون و 270 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 21 هزار تومان رسيد.قيمت مثقال طال نيز چهار 
ميليون و 423 هزار تومان شد.همچنين هر اونس جهاني 
طال نيز يك هزار و 764 دالر و 78 سنت فروخته شد.  قيمت 
سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون تومان بود كه به تدريج 
روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون تومان رسيد.

از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين 
مدت در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده است. طي 
دو روز اخير نيز شاهد كاهش قيمت سكه بوديم كه به گفته 
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران اين افت بها به دليل 

كاهش نرخ انس جهاني طال و كاهش قيمت ارز است.

     ۸0 ميليون دالر در سامانه نيما معامله شد
بانك مركزي اعالم كرد كه س��امانه نيما )ش��نبه، 29 
خرداد( شاهد عرضه حدود 80.7 ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.
از عرضه هاي مذك��ور حدود 49.7 ميليون دالر معامله 
شده اس��ت. بر اس��اس معامالت انجام شده، ميانگين 
موزون ن��رخ دالري معامالت 31 هزار و 30 تومان بوده 
اس��ت. اين امر حاكي از اين اس��ت كه نرخ ارز موثر در 
واردات كشور نرخ مذكور بوده است. سامانه نيما از نيمه 
نخست سال 97 پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت 
به عنوان مرجع تعيين ن��رخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد.نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه 
نيم��ا( با هدف تس��هيل تامين ارز راه اندازي ش��ده و با 
استفاده از آن، خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان 

)صادركنندگان( ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به 
انجام عمليات ارزي در محيط الكترونيك اقدام مي كنند. 

     يوان ديجيتال چين در ۳000 خودپرداز پكن 
بانك صنعت و تجارت چين امكان تبديل يوان ديجيتال به 
پول نقد را در 3000 دستگاه خودپرداز در پكن فراهم كرده 
است. بانك صنعت و تجارت چين امكاناتي را فراهم كرده 
كه به كاربران اجازه مي دهد يوان ديجيتال خود را در 3000 
دستگاه خودپرداز در پكن به پول نقد تبديل كنند. بانك 
صنعت و تجارت چين اولين بانك اين كشور است كه چنين 
امكاناتي را فراهم مي كند. مشتريان مي توانند به راحتي 
پول خود را از ديجيتال به غير ديجيتال تغيير دهند. بانك 
كشاورزي چين هم كه يكي از چهار بانك بزرگ اين كشور 
است امكانات مشابهي را در 10 خودپرداز در منطقه تجاري 
وانگ فوجينگ ايجاد كرده است. بانك مركزي چين قصد 
دارد ارز ديجيتال حكومتي را براي المپيك زمستاني 2022 
آماده كند. اين بانك اعالم كرد اين ارز جديد هيچ نام رسمي 
ندارد ولي آن را با عنوان پرداخت الكترونيك ارز ديجيتال 
)BPOC( مي شناسند و ويژگي هاي مشتركي با ارزهاي 
مجازي دارد. پيش بيني مي شود يوان ديجيتال جايگزين 
پول نقد در گردش شود. اين ارز به شماره تلفن همراه دارنده 
آن متصل شده و نقل و انتقاالت توسط يك اپليكيشن انجام 
مي شود. كاربران مي توانند با كمك تلفن همراه خود پول 
را بين حس��اب هاي مختلف جابه جا كنند، درست مانند 
كاري كه با پول نقد انجام مي دادند. برنامه هاي آزمايشي 

يوان ديجيتال در شهرهاي بزرگ چين در حال اجراست.

      شكل گيري الگوي صليب مرگ
در تكنيكال بيت كوين

شكل گيري الگوي صليب مرگ در نمودارهاي تحليل ارزش 
بيت كوين ارزش بزرگ ترين ارز مجازي دنيا را كه در زمان 
حاضر تا 35697 دالر كاهش يافته است، تا 20000 دالر 
پايين مي آورد.ارزش بيت كوين، بزرگ ترين ارز مجازي دنيا، 
در بحبوحه محدوديت هاي نظارتي جهاني و نگراني هاي 
محيط زيستي به زير سطح حساس 36 هزار دالر رسيد.

بيت كوين در روز شنبه 5 درصد كاهش قيمت داشت و تا 
35697 دالر پايين آمد. ارزش بيت كوين نسبت به زمان 
اوج آن در ماه آوريل يعني 65 هزار دالر تقريبًا نصف شده 
است. تاجران پيش بيني مي كنند بيت كوين قبل از سقوط 
تا 30 هزار دالر مدتي روي 32500 دالر توقف داشته باشد. 
سقوط قيمت بيت كوين در شرايطي اتفاق افتاده است كه 
بازارهاي سنتي تحت فشار جديدي قرار گرفته اند. فدرال 
رزرو امريكا خبر از احتمال افزايش زودتر از حد انتظار نرخ 
بهره داده است. تشديد نظارت بر ارزهاي مجازي در چين 
هم روي قيمت تأثير گذاشته است.تحليلگران با بررسي 
روند كاهش قيمت بيت كوين به اين نتيجه رسيده اند كه 
الگوي صليب مرگ در حال شكل گيري است. اين الگو زماني 
تشكيل مي شود كه ميانگين كوتاه مدت 50روزه ميانگين 
بلندمدت 200روزه را رو به پايين قطع كند. اين رويداد نشان 
مي دهد احتمال يك سقوط قيمت وجود دارد. اگر اين اتفاق 
بيفتد بيت كوين وارد محدوده بدبينانه بازار مي شود، مانند 
آنچه در 2018 رخ داد.صليب هاي مرگ قبلي بيت كوين 
باعث سقوط قيمت 70درصدي در 2018 و 47درصدي 
در 2019 شدند. صليب مرگ در 2020 بالفاصله پس از 
سقوط بازار به دنبال همه گيري ويروس كرونا اتفاق افتاد.

تحليلگران عقيده دارند ارزش بيت كوين تا 20000 دالر 
پايين مي آيد. بازار ارزهاي مجازي در زمان حاضر با انبوهي 

از خبرهايي مواجه است كه بر قيمت آن تأثير مي گذارند.

ساسان شاه ويسي



تعادل| رقيه ندايي|
سيزدهمين انتخابات رياس��ت جمهوري نيز پايان يافت 
اكنون يك پرسش اساسي مطرح مي شود كه رويكرد دولت 
جديد نس��بت به بازار سرمايه و بورس چيست؟ آيا دولت 
برنامه خاصي براي رش��د و ترقي بازار سهام دارد؟ بررسي 
وعده هاي انتخاباتي نشان مي دهد كه اين دولت نيم نگاهي 
به بورس دارد و اين موضوع خوش بيني ها را افزايش مي دهد. 
اكنون بازار سرمايه در حال خروج از حالت بالتكليفي است 
و تنها ابهام مذاكرات وين و برنامه ريزي اقتصادي دولت را 
به دوش مي كشد كه انتظار مي رود طي ماه هاي آينده اين 
موضوع از حالت بالتكليفي خارج شده و بورس بازان و فعالين 
اقتصادي و سياسي كشور به يك جمع بندي برسند. البته 
اغلب سرمايه گذاران خرد مي گويند كه ميزان اميدواري 
آنان نس��بت به بورس باال رفته و اكنون تنها بايد منتظر 
رفع ابهامات ماند. با توجه به صحبت هاي رييس جمهور 
منتخب مي توان گفت كه نگاه وي به بودجه مي باشد، كه 
اصلي موضوعي است كه مي تواند بر روي معامالت بازار تأثير 
بگذارد. بر اساس داده هاي موجود به نظر مي رسد كه اغلب 
برنامه ها و رويكردهاي رييس دولت جديد متكي بر توسعه 
معيشت و عدالت است. به صورت دقيق تر مي توان گفت 
كه دولت جديد بر محور توسعه معيشت و مبارزه با فساد 
بر مبناي عدالت تمركز خواهد داشت. در برنامه اقتصادي 
وي تحول در ريل گ��ذاري امور اجرايي و توجه به طبقات 
مستضعف و فرودست ديده مي شود كه اگر به طور كامل 
و يكپارچه در كش��ور اجرايي شود مي توان اميد خوبي به 
توسعه كشور داشت. بررسي گذشته كشور نشان مي دهد 
كه سياست هاي مبني بر عدالت و معيشت بيش از آنكه بر 
روي تورم متمركز باشد بر روي توزيع يارانه مبتني است. 
اگر دولت سيد ابراهيم رييسي قصد دارد اين نوع سياست ها 
را پيش بگيرد بايد سياست هاي ضد تورمي را نيز در برنامه 
خود بگنجاند چراكه؛ هرسال با توجه به كسري بودجه تورم زا 
دولت در حال افزايش است اين نوع رويكرد مي تواند زمينه 

يك رشد بسيار مطلوب را براي بورس پديد سازد.
 از موضوعات مهمي كه نقش بسيار مهمي در آينده بازار 
سهام خواهد داش��ت نگاه به آزادسازي اقتصاد و باز شدن 
اقتصاد است. وي در برنامه هاي اقتصادي خود اعالم كرد 
كه توسعه روابط اقتصادي مي تواند به باز تر شدن اقتصاد 
كشور كمك كند و تأكيد كرده كه برنامه هاي او در حوزه 
حذف قيمت گذاري دستوري و آزاد سازي  اقتصادي مهم 
است. نبايد فراموش كرد كه با توجه به وضعيت بازار سرمايه 
و شركت هاي موجود در آن، دو موضوع مطرح شده مي تواند 

توسعه بورس و تاالر شيشه اي را فراهم سازد.
همان گونه كه گفته شد آزادسازي اقتصاد براي كشور مهم 
است اما؛ در كنار آن دو موضوع آزادسازي قيمت و حذف 
قيمت گذاري دستوري براي بازار سرمايه حياتي تر است. 
رييس دولت جديد در برنامه خود به اين موضوعات اشاره 
نكرده و باعث شده ابهامات در بازار افزايش يابد البته؛ حذف 
قيمت گذاري دستوري يكي مهم ترين درخواست بوده كه 
مشكالت عمده اي براي شركت هاي بورسي پديد ساخته.

اين موضوع در شبكه هاي اجتماعي بازتاب زيادي داشته 
يكي از كاربران نوشته بود: كارشناس بازار سرمايه در اين 
باره مي گويد: بايد مشخص ش��ود در دولت جديد آزادي 
به معني رفع محدوديت ها در اقتصاد پيش خواهد رفت يا 
برخورد هاي سلبي و دستوري صورت مي گيرد؟ آيا اقتصاد 

دستوري تر مي شود يا به سمت رفع محدوديت ها و توسعه 
بخش خصوصي حركت مي كند؟ به گفته او دولت در طول 

سال هاي گذشته بزرگ شده و اين موضوع بايد حل شود.
يكي از كارش��ناس بورسي نيز نوش��ته بود: سهامداران از 
حماي��ت عملي دولت از بورس نااميد هس��تند و صرفًا به 
راهبرد دولت در خصوص سياست خارجه، تأمين بودجه و 
نرخ گذاري ها چشم دوخته اند. انتظار مي رود با تغيير دولت 
تا حدي اعتماد عامه به بازار سرمايه ترميم شده و شاهد ورود 

تدريجي نقدينگي به اين بازار باشيم.

       بورس نبايد محل جبران كسري بودجه باشد
سيد ابراهيم رييسي برنده انتخابات رياست جمهوري شد 
و تنها نامزدي بود كه به تاالر بورس رفت. درنتيجه مي توان 
اميد داشت كه دولت آينده از بازار حمايت مي كند. سيد 
ابراهيم رييسي، پيش از انتخابات رياست جمهوري و در 
جمع مالباختگان بورسي گفت: متأسفانه كار اشكاالتي 
داشت كه سهامداران به ويژه سهامداران ُخرد را نگران كرده 
است. نبايد مشكالت را پشت گوش انداخت بلكه بايد در دل 
مشكالت رفت، راه حل ها را پيدا كرد و با كمك همه كساني 
كه مي توانند نقش آفرين باشند، وضعيت را به سرعت اصالح 
كرد. بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ گذاري و دامنه نوسان 
را نمي توان دستوري اداره كرد بلكه بايد سازوكارهايي براي 
آن ايجاد ش��ود. رييس دولت سيزدهم بابيان اينكه تمام 
دنيا ب��ورس دارد و مردم با بورس كار مي كنند، مهم ترين 
عامل اعتماد مردم به بازار ب��ورس را ثبات اين بازار عنوان 
كرد. رييس جمهور افزود: اآلن در كشور ما وضعيت بازار، 
توليد، خريدوفروش قابل پيش بيني نيست و حتي يك 
جنس معمولي را هم مي خواهند بفروش��ند، مي گويند 
بگذاريد ببينيم هفته بعد چه مي شود؟! ثبات در مقررات 

از شرايط مهم بازار س��رمايه است تا سهام دار بتواند وضع 
بازار را پيش بيني كند. بايد تمام وضعيت اقتصادي را براي 
همه قابل پيش بيني كنيم تا مردم بتوانند براي زندگي و 
كسب وكارشان تصميم بگيرند. اين مقام مسوول در واكنش 
به گاليه هاي چند تن از مالباختگان بورس از عدم  اجراي 
مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا براي تزريق 
۲۰۰ ميليون دالري به بازار ب��ورس قول داد اين موضوع 
را با جديت پيگيري كند. رييس دولت سيزدهم در ادامه 
تصريح كرد: مبلغ مصوب در جلسه سران قوا بايد زودتر به 
بازار سرمايه تزريق شود تا وضعيت بورس هر چه سريع تر 
سامان يابد. همه تالش ما اين است كه مشكالت مردم حل 
ش��ود و اميد و اعتماد به جامعه برگردد و اين هم با حرف 
نمي شود؛ بايد سازوكارها را دنبال كنيم. مشكل بورس علل 
و عوامل مختلفي دارد كه راهكارهاي آنها را با كارشناسان 
بررسي كرده ايم اما اگر درست مديريت مي شد مشكل به 
وجود نمي آمد. وي افزود: يكي از مسائل مهم اين است كه 
وضعيت بازار بورس باعث خدشه دار شدن اعتماد مردم شده 
كه اگر اين اعتماد بازيابي نشود، كار سخت خواهد شد. مساله 
بورس يكي از دغدغه هاي جدي ماست و معتقدم بايد تمام 
راهكارهاي حل مساله به اعتماد افزايي سهامداران و مردم 
منجر ش��ود تا كاماًل به بازار سرمايه اعتماد داشته باشند. 
بورس هم بايد مانند بانك ها تأمين كننده نياز مالي توليد 
باش��د اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، غيرازاين بوده است. 
نبايد بورس به محل رفع مشكالت بودجه اي كشور و جبران 
كسري بودجه دولت ها تبديل شود؛ آن هم بدون مديريت 
الزم. رييس دولت جديد از »صندوق حمايت و تثبيت بازار 
سرمايه« به عنوان يكي از پش��توانه هاي مهم بازار بورس 

يادكرد و بر فعال تر شدن آن در دولت مردمي تأكيد كرد.
وي درنهايت گفت: هر جا نظارت نباش��د، دچار مش��كل 

مي ش��ود. در قانون براي ب��ورس يك س��ازوكار نظارتي 
طراحي شده كه اگر به موقع هشدار ندهد و جلوي برخي 
اقدامات را نگيرد، سفته بازي و برخي كارها جاي كار اصلي 
بورس را مي گيرد. سازوكارهاي نظارتي در بورس براي حاكم 
كردن ثبات بر بازار است و هر چه اين سازوكارها فعال تر شود، 
از تكانه ها جلوگيري مي شود و مردم بهتر از اين بازار استفاده 
مي كنند. يكي از كارهاي جدي و محوري ما اين است كه 
بازار بورس را براي مردم اطمينان بخش كنيم  و وضعيت بازار 
سرمايه را با كمك متخصصان و صاحب نظران اين حوزه 

به وضعيت سامان يافته و مورد اعتماد مردم تغيير دهيم .

     مطالبات سهامداران چيست؟
سهامدار يكي از نمادهاي بورسي بابيان اينكه شفاف سازي 
الزم درباره افزايش س��رمايه س��هام صورت نمي گيرد، 
مي گويد: مديران ش��ركت هاي بورسي، س��هام را قفل 
مي كنن��د و در صف فروش قرار داده اند و كس��ي در اين 
زمينه پاس��خگو نيست. با وعده در باغ س��بز، مردم را به 
بورس كشيدند و در روز روشن جيبشان را خالي كردند. 
ضرر دهي و منفي شدن بورس در حالي است كه هرروز 
شركت هاي مختلف بورس��ي از سودهاي كالن در بيان 
عملكرد خبر مي دهند و بااين حال، هرروز دارايي مردم در 
بورس كاسته مي شود. سهامدار ديگري بابيان اينكه چند 
ماه قبل بخشي از سهام عدالت خود را به فروش رساندم اما 
هنوز وجه آن را دريافت نكردم، اظهار مي كند: نه كارگزاري 
و نه ديگر متوليان نسبت به اين مساله پاسخگو نيستند. 
متأسفانه دولت بابي مهري فراوان، اين سرمايه مردم را به 
باد داده است. از دولت آينده درخواست مي كنم تا تكليف 
وضعيت بازار بورس و سهام عدالت را روشن كند تا بخشي 

از ضررهاي ميلياردي مردم جبران شود.
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عرضه صكوك مرابحه
در فرابورس

غالمرض��ا ابوترابي، مديرعامل ش��ركت مديريت 
دارايي مركزي بازار سرمايه با اعالم » با مجوز سازمان 
بورس و اوراق بهادار، صكوك مرابحه شركت بهمن 
ديزل )سهامي عام( به مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال از 
دوشنبه ۳۱خرداد تا چهارشنبه ۲ تير ۱۴۰۰ در نماد 
»ديزل۰۴« عرضه عمومي مي شود«گفت: صكوك 
مرابحه شركت بهمن ديزل به ارزش ۵ هزار ميليارد 
ريال جهت خريد قطعات تولي��د خودرو از طريق 

شركت فرابورس ايران عرضه خواهد شد.
مديرعامل ش��ركت مديريت دارايي مركزي بازار 
سرمايه اظهار داش��ت: اين اوراق ۴ س��اله و با نرخ 
۱۸ درصد است كه اقس��اط آن هر سه ماه يك بار 

پرداخت مي شود.
وي در خصوص ش��يوه ضمانت و اركان انتشار اين 
اوراق توضيح داد: جهت تضمين پرداخت اقساط و 
اصل اوراق در سررسيد، بخشي از سهام شركت هاي 
گروه بهمن )س��هامي عام( و تراكتورس��ازي ايران 
)س��هامي عام( توثيق شده اس��ت. شركت تامين 
س��رمايه تمدن به عنوان متعهد پذي��ره نويس و 
بازارگردان اين اوراق ايفاي نقش مي كند. شركت 
كارگزاري بانك توس��عه ص��ادرات عامل فروش، 
ش��ركت واس��ط مالي آذر ناش��ر اوراق و ش��ركت 
س��پرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه 

عامل پرداخت اين اوراق هستند.
ابوترابي تصريح كرد: در اين اوراق، ش��ركت واسط 
مالي آذر )ناشر( به وكالت از طرف خريداران اوراق، 
با منابع حاصل از انتشار صكوك مرابحه، مواد اوليه 
مورد ني��از )قطعات توليد خودرو( ش��ركت بهمن 
ديزل )باني( را نقداً خريداري خواهد كرد و سپس 
اين مواد اوليه را به صورت اقساطي به باني خواهد 
فروخت و باني متعهد مي شود كه در سررسيدهاي 
سه ماهه، اقساط مربوطه را از طريق ناشر و شركت 
سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به 

دارندگان اوراق پرداخت كند.
به گفته مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي 
بازار سرمايه، تاكنون در حوزه خودروسازي ۱۵ مورد 
تامين مالي مجموعًا به مبلغ ۵۸,۵۶۵ ميليارد ريال 
از طريق انتش��ار انواع صكوك توسط شركت هاي 
سايپا، ايران خودرو، كرمان موتور و شركت هاي تابعه 
آنها در بازار سرمايه صورت پذيرفته است؛ و شركت 
گروه بهمن چهارمين خودروسازي است كه از اين 

طريق اقدام به تامين مالي مي كند.

كمك هوش مصنوعي به بورس
باشگاه خبرنگاران| امير حسين زارع، كارشناس 
فناوري اطالع��ات بازار در رابطه با هوش مصنوعي 
گفت: هوش مصنوعي مي خواهد ابزار هاي كمكي 
براي بازار سرمايه درس��ت كند، اما تمامي قوانين 
حاكم بر آن را انسان تعريف نكند، براي مثال ابزاري 
تهيه شود كه از روي رفتار بقيه سبد گردان ها سبدي 
را تش��كيل دهد تا به صورت مديريت شده از بين 

هزاران سبد اقدام به خريد و فروش كند.
وي افزود: فردي ساليان طوالني سبدگرداني كرده 
اس��ت و بر اس��اس تجربه اي كه دارد در سبد هاي 
مختلف خري��د و فرش انجام داده ام��ا اين فرآيند 
مي تواند به وسيله هوش مصنوعي انجام شود به اين 
صورت كه هوش مصنوعي براي ما مديريت س��بد 
مي كند، به اين صورت كه از سبد شماره يك مقدار 
مشخصي و از سبد شماره دو نيز مقدار ثابتي اقدام 

به خريد مي كند.
زارع اظهار كرد: در بحث بازرس��ي و كنترل پروژه 
شركت ها مخصوصا ش��ركت هاي بورسي كه بايد 
اعداد و ارقام درس��تي را گزارش دهند، مي توان از 
هوش مصنوعي اس��تفاده كرد، براي مثال شركت 
ايران خودرو ۱ ميليون ابزار توليد ماشين دارد، اگر 
به صورت فرضي ۱۰ هزار مورد آن پرس��نل داشته 
باشد كه اين ماشين ها را بررسي كنند، شايد سالي 
يك بار نوبت هر ابزار ش��ود براي بررس��ي آنها اما با 
اس��تفاده از عكس برداري مي توانيم لحظه اي اين 

ابزار ها را رصد كنيم.
كارشناس فناوري اطالعات گفت: براي مثال فرض 
بگيريد كه در ش��ركتي چندين خط توليد وجود 
دارد و به ازاي هر خط تولي��د يك نفر را قرار دهيم 
كه مقدار كاالي توليد شده را بشمارند و اين امكان 
وج��ود دارد كه يكي كمتر يا بيش��تر گزارش داده 
شود، اما اين قضيه با هوش مصنوعي حل مي شود 
و به راحتي مي ت��وان لحظه به لحظه آمار توليدات 

شركت را حساب كرد.
وي افزود: در بحث نظ��ارت در معامالت بورس به 
هر طريق��ي مي توانند معامالت را دور بزنند و هيچ 
ارتباطي را بين افراد پيدا نمي كنند، اما تلفيق آمار و 
هوش مصنوعي كه به عنوان شبكه هاي عصبي از آن 
ياد مي شود، مي تواند به راحتي ارتباط بين كد هاي 

معامالتي را پيدا كند.
زارع تصريح ك��رد: با اس��تفاده از هوش مصنوعي 
فهميدن ارتباط بين كد ها در س��طح وسيع مورد 
بررس��ي قرار مي گيرد، براي مثال روزي ۲ ميليون 
سهم معامله مي شود و هر معامله با ۱ ميليون و ۹۹۹ 

هزار معامله ديگرمورد بررسي قرار مي گيرد.
كارشناس فناوري اطالعات تش��ريح كرد: از ابزار 
هوش مصنوعي مي توان براي ساير ارگان هاي بازار 
سرمايه استفاده كرد، صندوق هاي سرمايه گذاري 
بايد يك سري عملكرد خاص داشته باشند و سازمان 
نمي تواند افرادي را انتخاب كند كه هر روز عملكرد 
اين صندوق ها را مورد بررسي قرار دهند، با استفاده از 
هوش مصنوعي مدل درستي كه صندوق بايد عمل 
كند را به ماش��ين مي دهيم و بعد هوش مصنوعي 
طبق آن عمل مي كن��د. بنابر گفته هاي باال هوش 
مصنوعي را اين گونه مي توان تعريف كرد كه ابزار ي 
است كه به طور هوشمندانه فرآيند ها را ياد مي گيرد 
و براساس دانش به دست آمد اقدام به توليد مي كند.

درباره كتاب »تكنيك هاي 
تابلوخواني در بورس«

آش��نايي با تابلوخواني اس��اس و پايه تحليلگري 
بازار سرمايه اس��ت و درواقع نقطه شروع محسوب 
مي ش��ود. هيچ معامله گري نمي تواند مدعي اين 
موضوع ش��ود كه با آش��نايي به تكنيك هاي تابلو 

خواني، بي نياز از يادگيري ساير تحليل ها است.
تواناي��ي تجزيه وتحليل تابل��وي معامالتي بورس 
نخستين قدم جهت ورود به بازار سرمايه است. پيش 
از ورود رايانه ب��ه عرضه معامالت بورس، تابلوهاي 
دستي و نوع پيش��رفته آن تابلوهاي الكترونيكي 
وجود داشتند كه اطالعات س��هم ها را در آن درج 
مي كردند، البته امروزه با ورود رايانه اين فعاليت ها 
بسيار سهل شده است. هر معامله گري براي تداوم 
فعاليت و ايجاد س��ود باالتر در س��رمايه خود بايد 
توانايي تحليل بازار را داش��ته باش��د. اين تحليل، 
ازيك طرف تحليل تخصصي خواهد بود كه در آن 
معامله گر بايد با آشنايي به تكنيك هاي تابلو خواني، 
تحليل بنيادي و تكنيكال روند حركتي كليت بازار و 
سهام مشخص را تشخيص دهد و نقطه ورود و خروج 

را با تعيين حد ضرر و اهداف حركتي تعيين كند.
كتاب »تكنيك هاي تابلوخواني در بورس« نوشته 
محمد فخار توسط انتشارات چالش در ۱۳۵ صفحه 
منتشرشده است. در اين كتاب سعي شده با شناخت 
از انواع بازارها و اصطالحات مفيد و كاربردي هر يك 
از تابلوهاي مندرج در سايت TSETMC به صورت 
كامل بيان شود و در صورت ارجاع به تابلوي ديگر در 
سايت ديگر، آن نيز بيان شود و در انتها نيز اطالعات 

مربوط به معامله ارايه شده است.

بازار سرمايه، شفاف ترين سرپناه 
براي نقدينگي

ايرنا| امير تقي خان تجريش��ي، رييس هيات مديره 
ش��ركت ب��ورس ته��ران ب��ه نتيج��ه انتخاب��ات 
رياست جمهوري ايران و تأثير آن بر معامالت بورس 
اشاره كرد و گفت: بازار از سال گذشته روند اصالحي 
در پيش گرفت اما بعد از فراز و نشيب هايي كه معامالت 
اين بازار تجربه كرد، از سه ماه گذشته اقدامات زيادي 
براي بهبود وضعيت بورس و بازگشت رشد به معامالت 

اين بازار در دستور كار قرار گرفت.
وي خاطرنش��ان ك��رد: باوجود تالش ه��اي مثبت 
انجام ش��ده براي ثبات ب��ازار و بازگش��ت آرامش به 
س��رمايه گذاران، بازار با ترديدهايي براي ورود دوباره 
س��رمايه هاي م��ردم به اين ب��ازار مواجه ش��د، يكي 
از اين ترديده��ا مربوط به تعيين تكلي��ف انتخابات 
رياست جمهوري بود كه روند معامالت اين بازار را تحت 
تأثير خود قرارداد. بازار نگران نتيجه انتخابات بود، اين 
امر موجب شد تا س��رمايه گذاران در انتظار مشخص 
شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري باشند و روند 

بازار در هاله اي از ابهام قرار بگيرد.
وي اظهار داش��ت: با برگزاري انتخاب��ات و با توجه به 
حضور و مشاركت گسترده مردم در روز جمعه، سايه 
ترديد در اين بازار مرتفع ش��د و روز گذش��ته شاهد 
واكنش مثبت بازار به نتيجه انتخابات و سبزپوش��ي 
ش��اخص بورس بوديم كه اميدواريم اين روند در بازار 
ادامه دار باش��د. به گفته رييس هيات مديره شركت 
ب��ورس تهران، با توج��ه به اينك��ه در وضعيت فعلي 
تهديد خاصي اين ب��ازار را تهديد نمي كند؛ بنابراين 
سرمايه گذاران بايد نسبت به اين موضوع واقف باشند 
كه با توجه به وضعيت شركت ها و قيمت هاي موجود، 
بازار سهام در مقايسه با ساير بازارها مي تواند بازدهي 

مطلوب تري را در اختيار آنها قرار دهد.
وي به ديگر ابهام موج��ود در بازار كه تا حدودي روند 
معامالت بازار را تحت تأثير خود قرارداده است، اشاره 
كرد و اظهار داشت: نكته ديگر بحث مذاكرات برجامي 
اس��ت كه به نتيجه رسيدن هر چه زودتر آن مي تواند 
ابهام فعل��ي ب��ازار را در كوتاه مدت رفع كن��د و روند 
معامالت را بهبود ببخش��د. ازجمله محورهاي اصلي 
برنامه رييس جمهور منتخب، مساله بورس براي بهبود 
معامالت بوده است كه نشانه هاي اوليه اين موضوع را 
در حضور و بازديد وي از بورس تهران مشاهده كرديم.

رييس هيات مديره شركت بورس تهران گفت: انتظار 
اين اس��ت كه دولت آتي عملكرد مثبتي را از خود در 
حوزه بازار س��رمايه نشان دهد، اما انتظار همه فعاالن 
بازار و آحاد سرمايه گذاران اين است كه بعد از انتخاب 
و اس��تقرار كابينه، به اين بازار به عن��وان يك اولويت 
توجه شود و با اتخاذ تصميمات منطقي، ضمن ورود 
س��رمايه هاي مردم به اي��ن بازار مانع از ض��رر و زيان 

احتمالي سهامداران شوند.
وي اظهار داش��ت: تصميمات عملياتي ك��ه در اين 
خصوص گرفته مي شود باعث تحت تأثير قرار گرفتن 
انتظارات بلندمدت از معامالت بورس مي ش��ود و بر 
اس��اس آن مي توان آينده بلندمدت اين بازار را مورد 
پيش بيني قرارداد. نكته ديگ��ر نيز تصميم به حذف 
قيمت گذاري دستوري است كه تصميم قطعي براي 
اج��راي آن در ادامه دولت فعلي و ق��رار گرفتن آن در 
اولويت اقدامات دولت آتي مي تواند اثر بسيار مهمي را 

بر روند بازار بگذارد.
رييس هيات مديره شركت بورس تهران اظهار داشت: 
اكنون ك��ه در فصل مجامع قرار داريم خوش��بختانه 
عملكرد بسياري از شركت ها ازنظر سودآوري و توليد 
در جايگاه خوبي قرارداد و مي تواند به لحاظ سودآوري 
روزهاي روشني را براي اين شركت ها رقم بزند. تداوم 
اين امر منوط به برنامه اقتصادي دولت آتي در خصوص 
توجه به توليد، ن��رخ ارز و همچنين چگونگي تأمين 
مالي دولت است، گرچه حركت در اين مسير بايد در 

محدوده بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ باشد.
تجريشي بابيان اينكه با توجه به نوسان بازار و اصالح 
ش��اخص بورس در چن��د وقت گذش��ته، امروز همه 
مي دانند كه شفاف ترين سرپناه براي نقدينگي و تأمين 
مالي بازار سرمايه است، گفت: به طور حتم دولت آتي 
نيز به اين امر توجه خواهد كرد و اميدواريم اثر آن را تا 

پايان سال درروند معامالت بازار مشاهده كنيم.

»تعادل« رويكرد دولت سيزدهم نسبت به بازار سرمايه را بررسي مي كند

دولت جديد برنامه اي براي بورس دارد؟

روند نوساني خروج نقدينگي از بورس تهران
گروه بازار سرمايه|

ش��اخص كل بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، ۳۰ خردادماه در ادامه روند صعودي خود، حدود 
يك هزار و ۶۹۱ واحد رشد داشت كه درنهايت اين شاخص 
به رقم يك ميليون و ۱۶۳ هزار واحد رسيد. پس از مشخص 
شدن نتيجه انتخابات رياست جمهوري، بخشي از ابهامات 
و دغدغه هاي سهامداران رفع شده و روند معامالت بورس، 
مثبت شده اس��ت. بر پايه معامالت اين روز بيش از هفت 
ميليارد و ۲۱۴ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۵۰ هزار و ۱۵۲ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با ۹۱۳ واحد كاهش به ۳۶۹ هزار 
و ۸۸۷ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با ۵۸۶ واحد افت 
به ۲۳۷ هزار و ۵۳۸ واحد رسيد. شاخص بازار اول دو هزار 
و ۱۶۴ واحد افت و ش��اخص بازار دوم ۱۵ هزار و ۷۲ واحد 
افزايش داشت. حقوقي ها در اين روز حدود ۵۳۵ ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد چهار 
هزار و ۱۹۰ ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۲۷ درصد 
يعني ه��زار و ۱۵۰ ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد 
خريدشان ۱۳ درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق 
پول حقوقي به بازار سهام در سه گروه »فرآورده هاي نفتي«، 
»بانك ها و موسس��ات اعتباري« و »فلزات اساسي« رقم 
خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي »محصوالت 
شيميايي« و »شركت هاي چند رشته اي صنعتي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد.. سه نماد »شپنا«، »فوالد« و »وملل« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »نوري«، »شستا« و 
»ثشاهد« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با 
يك هزار و ۴۵۷ واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با ۷۸۴ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با 
۷۴۴ واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با ۵۷۳ واحد، 
پتروشيمي جم با نماد »جم« با ۵۵۰ واحد، گروه دارويي 
بركت با نماد »بركت« با ۳۶۴ واحد، فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد« با ۳۶۴ واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد 
»كچاد« با ۳۰۳ واحد، پااليش نفت تهران با نماد »شتران« 
با ۱۸۶ واحد و خدمات انفورماتيك با نماد »رانفور« با ۱۸۰ 
واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار و ۳۹۲ واحد، 

ايران خودرو با نماد »خودرو« با ۶۲۲ واحد، س��ايپا با نماد 
»خساپا« با ۳۲۵ واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با ۲۸۸ 
واحد، كارخانجات دارو پخش با نماد »دارو« با ۲۶۴ واحد، 
بانك پارس��يان با نماد »وپارس« با ۲۶۰ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري استان خوزستان با نماد »وسخوز« با ۱۹۷ 
واحد، پااليش نفت تبريز با نماد »ش��بريز« با ۱۶۴ واحد، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران با نماد »حكشتي« با 
۱۵۰ واحد، كارخانجات توليدي شهيد قندي با نماد »بكام« 
با ۱۰۹ واحد و گروه بهمن با نماد »خبهمن« با ۱۰۰ واحد 
تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در اين روز نماد گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، صنعت 
غذايي كورش با نماد »غكورش«، ليزينگ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، ايران خودرو 
با نماد »خ��ودرو«، بانك تجارت با نماد »وتجارت« و ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي« نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. گروه شيميايي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه ۱۶۷ ميليون 
و ۵۷۰ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۶۱۱ ميليارد 

ريال دادوستد شد.

     روند اصالحي فرابورس
در دومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز حدود ۲۹ 
واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ هزار و ۲۸۴ واحد 

ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۳۳۴ هزار 
برگه سهم به ارزش ۸۱ هزار و ۳۰۵ ميليارد ريال دادوستد 
شد. روز يكشنبه شركت پتروش��يمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، بيمه كوثر با نماد 
»كوثر«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس«، بيمه سامان با 
نماد »بساما«، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با نماد 
»ميدكو«، تولي��د نيروي برق دماوند با نم��اد »دماوند«، 
پااليش نفت ش��يراز با نماد »ش��راز«، پتروشيمي مارون 
با نماد »مارون«، پخش الب��رز با نماد »پخش«، مجتمع 
صنايع الستيك يزد با نماد »پيزد«، صنعتي بهپاك با نماد 
»بهپاك«، كشت و صنعت دشت خرم دره با نماد »زدشت« 
و بيمه پاس��ارگاد با نماد »بپاس« تأثير مثبت بر شاخص 
فرابورس داش��تند. همچنين پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، گروه خارخانجات صنعتي تبرك با نماد »تبرك«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »س��مگا«، بيمه تجارت نو با نماد 
»بنو«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، توكاريل 
با نماد »توريل«، توس��عه و عمران اس��تان كرمان با نماد 
»كرمان«، صنعتي دوده فام با نماد »شصدف«، سنگ آهن 
گهر زمين با نماد »كگهر« و بيمه دي با نماد »ودي« با تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
در اين روز افزايش سهام حقيقي ها در ۲۵ نماد و افزايش 
سهام حقوقي ها در ۱۰۲ نماد به بيش از يك ميليارد تومان 

رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۱۹۰ ميليارد تومان 
و تغيير مالكيت دسته دوم ۷۰۰ ميليارد تومان بود. آخرين 
قيمت ۶۶ نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل 
آنها افزايش يافته و ۲۳۹ نماد با كاهش بيش از سه درصدي 

قيمت همراه بوده اند.

     تغيير ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز يكشنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۰.۲ درصد افزايش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲ هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۰ ميلي��ون و ۶۳۲ هزار تومان و ۲۰ 
ميليون و ۲۷ هزار تومان رس��يد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزارتوماني سهام 

عدالت به ۶ ميليون و ۳۷۹ هزار تومان رسيده است.

     تغييرات جديد بازار پايه قرمز فرابورس
فرابورس از لغو اصالحات مربوط به تابلوي قرمز بازار پايه و 
لزوم بازبيني نسبت به طبقه بندي شركت هاي درج شده در 
اين تابلو ظرف مدت ۵ روز كاري از تاريخ ابالغ مصوبه خبر 
داد. سروش خواجه حق وردي، معاون نظارت بازار شركت 
فرابورس طي اطالعيه اي اعالم كرد: بند ۴ صورتجلسه ۲۹ 
ارديبهشت هيات مديره سازمان بورس با موضوع اصالحات 
مربوط به مقررات اوراق بهادار درج شده در تابلوي قرمز بازار 
پايه فرابورس به شرح ذيل اعالم مي شود: مقرر شد بند ۳ 
صورتجلسه ۹ آذر سال ۹۹ هيات مديره سازمان بورس در 
خصوص اصالحات مربوط به تابلوي قرمز بازار پايه ملغي 
شود و در خصوص نمادهاي معامالتي كه بر اساس مصوبه 
فوق در تابلوي قرمز درج شده اند، كميته درج موظف است 
ظرف مدت ۵ روز كاري از تاريخ ابالغ اين مصوبه در صورت 
لزوم نسبت به بازبيني طبقه بندي شركت هاي مذكور طبق 
مفاد ماده ۲۱ دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال 
اوراق بهادار در فرابورس اقدام كند. موادي از دستورالعمل 
اجرايي نحوه انجام معامالت اوراق به��ادار در فرابورس و 
دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در 
فرابورس كه مشمول تغيير خواهند شد به شرح پيوست 
اين اطالعيه قابل بهره برداري اس��ت. موادي از اصالحات 
موضوع مصوبه ۹ آذر سال ۹۹ كه در پيوست به آنها اشاره 

نشده همانند سابق الزم االجرا است.



گروه راه وشهرسازي|
دومين اقدام ايرالين هاي داخلي براي افزايش قيمت 
بليت پروازها طي 9 ماهه گذش��ته، با هش��دار جدي 
سازمان هواپيمايي كشوري به شركت هاي هواپيمايي 
عقيم ماند. شركت هاي هواپيمايي به طور هماهنگ 
اق��دام به افزاي��ش حدود ۴۰ درص��دي قيمت بليت 
پروازهاي داخلي كرده اند، اما محمدحسن ذيبخش، 
سخنگوي سازمان هواپيمايي از برخورد با ايرالين هاي 
متخلف خبر داد. اين در حالي اس��ت كه قيمت بليت 
پرواز به مشهد در آستانه ميالد امام رضا )ع( ناياب شده 
و براي تاريخ هاي اول و دوم تير با افزايش 1۰۰ درصدي 

به قيمت يك ميليون تومان عرضه مي شود.
به گزارش »تعادل« جمعه 1۸ مهر ماه 1399، انجمن 
شركت هاي هواپيمايي نرخ نامه جديد بليت پروازهاي 
داخلي براي اول آبان همان سال به بعد را منتشر كرد كه 
بر اساس آن، بيشتر مسيرها در سقف قيمتي باالي يك 
ميليون تومان آن هم صرفاً براي مسير رفت تعيين شده 
بود. ضمن اينكه در تعدادي از مسيرهاي طوالني تر، 
قيمت به باالي ۲ ميليون تومان هم مي رسيد؛ به عنوان 
مثال مسير رفت و برگشت تبريز-بندرعباس براي يك 

نفر، بيش از ۵ ميليون تومان هزينه داشت.
اين افزايش قيمت در حالي در آس��تانه اعمال شدن 
بود كه تنها ۴ م��اه از آخرين اعمال تغيي��ر نرخ نامه 
پروازي در خرداد سال گذشته به دليل شيوع كرونا و 
كاهش پروازها و مسافران هوايي از سوي شركت هاي 
هواپيمايي گذشته بود. الزام شركت هاي هواپيمايي 
براي رعايت فاصله گذاري اجتماعي در پروازها و اعمال 
محدوديت ظرفيت هواپيما و همچنين افزايش نرخ 
دالر به دلي��ل باال بودن هزينه ه��اي ارزي ايرالين ها 
به عنوان علل اين افزايش عنوان ش��ده بود. در همين 
چهارچوب، مقصود اس��عدي س��اماني دبير انجمن 
شركت هاي هواپيمايي روز شنبه 19 مهر ماه 1399 
نرخ پايه محاسبه قيمت جديد بليت پروازهاي داخلي 
را ۲۷ هزار تومان به ازاي هر دالر اعالم كرده بود. با اين 
حال، وزير راه و شهرس��ازي در تاريخ 9 مهر ماه سال 
گذش��ته پس از برگزاري جلسه مش��ترك با مديران 
ايرالين هاي داخلي اعالم كرد كه پروازهاي چارتر از ۲۵ 
مهر لغو شده است و ادامه نخواهد داشت و شركت هاي 
هواپيماي��ي از اول آبان ماه، موظف به رعايت ظرفيت 
۶۰ درصدي هواپيماها هستند. به اين ترتيب، اگر چه 
وزارت راه و سازمان هواپيمايي با اين نرخ هاي جديد 
مورد نظ��ر انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي موافقت 
نكردند اما از ابتداي آبان ماه سال گذشته، بليت هاي 
هواپيماهاي داخلي با نرخ هاي تازه و باالتر انجام شد. 
در اين ميان، از 1۵ آبان 99 نرخ دالر در بازار آزاد ايران 
ريزش كرد و به حدود ۲۵ هزار تومان يعني حتي كمتر 
از مالك نرخنامه جديد شركت هاي هواپيمايي- رسيد. 
با اين حال، قيمت هاي جديد پروازها همچنان بدون 
تغيير ماند.  در همان روزها، وزير راه وشهرسازي درباره 
تعيين قيم��ت بليت هواپيما با توجه ب��ه ريزش نرخ 
دالر گفت: در همان زمان كه نرخ دالر رو به رش��د بود 
با افزايش ن��رخ بليت هواپيما مخالفت كرديم و اجازه 
افزايش قيمت را نداديم و درخواس��ت افزايش قيمت 
بليت هواپيما را به انجام كار كارشناسي محول كرديم. 
وزارت راه و شهرسازي به موضوع رعايت فاصله گذاري 

اجتماعي و پذيرش مسافر با ۶۰ درصد ظرفيت هواپيما 
و به ممنوعيت اقداماتي از سوي شركت هاي هواپيمايي 
تاكيد داش��ت كه رعايت پروتكل هاي بهداشتي را به 
مخاطره مي انداخت. با وجود اينكه قيمت قبلي بليت 
هواپيما با ارز نيمايي با مبناي قيمتي 11 هزار تومان 
تعريف و تعيين ش��ده بود، از مديران عامل شركت ها 
و سازمان هواپيمايي كش��وري خواستيم كه متاثر از 
اين جهش قيمت ارز تصميم هيجاني اتخاذ نكنند و 
با صبر و حوصله و كارشناس��ي دقيق آن را بررسي و 

تصميم گيري كنند.
به گزارش »تعادل« در نخس��تين روزه��اي آذر ماه 
سال گذشته، همزمان با غربالگري مكانيزه مسافران 
كرونايي در ن��اوگان هوايي، ريلي و ج��اده اي و عدم 
فروش بليت به آنه��ا، ايرالين هاي داخلي از وزير راه و 
شهرس��ازي درخواست كردند كه سقف ۶۰ درصدي 
مسافرگيري در هواپيماها لغو شود، چرا كه شيوع كرونا 
در كشور درآمد تمام شقوق حمل و نقل هوايي، ريلي، 
جاده اي، دريايي و حتي درآمد حمل و نقل عمومي در 
شهرهاي بزرگ را كاهش داده بود. اين در خواست از 
طريق مسووالن وزارت راه به ستاد ملي مبارزه با كرونا 
ارايه شد اما در نهايت اين ستاد درخواست يادشده را 
نپذيرفت و همچن��ان پروازها با ۶۰ درصدي ظرفيت 
هواپيماها صورت مي گيرد. در آخرين روزهاي دي ماه 
سال گذشته، كرونا، مشكالت ارزي، فرسودگي ناوگان 
هوايي، بدهي هاي انباش��ته، پرداخ��ت انواع عوارض 
به نهادهاي مختلف و در نهايت پيش��نهاد پرداخت ۲ 
درصدي عوارض به اورژانس در اليحه بودجه 1۴۰۰ 
عنان از كف ايرالين هاي نيمه جان ربود. از همين رو، 
انجمن شركت هاي هواپيمايي با هدف جلوگيري از 
زمين گير شدن ناوگان هوايي به دليل ناتواني در تامين 

هزينه هاي تهيه قطعات هواپيما از دولت خواس��ت، 
عوارض ۵ درصدي ش��هرداري روي بلي��ت پروازها 
را حذف كن��د و رعايت س��قف ۶۰ درصدي ظرفيت 
هواپيماها در دوران كرونا را بردارد، اما هيچ كدام از اين 
درخواست ها تاكنون اجرا نشده اند. به گفته مسووالن 
انجمن هواپيمايي كش��وري، با وجود آزادسازي نرخ 
بليت شركت هاي هواپيمايي، شركت ها به افزايش 1۰ 
درصدي نرخ ها كه مصوبه شوراي عالي هواپيمايي است 
تمكين كرده اند، اما درآمد شركت هاي هو اپيمايي واقعًا 
كفاف حقوق پرسنل را هم نمي دهد، به اين ترتيب اگر 
عمر موتورها به پايان برسد، در تأمين موتور و قطعات 
با مشكالتي مواجه خواهند ش��د. به گفته مسووالن 
مربوطه، در حال حاضر 1۵۸ فروند هواپيماي فعال در 
كش��ور وجود دارد كه اگر نتوانيم موتور و قطعات آنها 
را تأمين كنيم، اين هواپيماها هم زمين گير مي شوند. 
در كل، 3۲۸ فرون��د هواپيما داريم كه برخي در چك 

هستند، برخي هم معطل موتور و قطعات هستند.

     افزايش قيمت ها بدون هماهنگي بود
ديروز اما ذيبخش درباره افزايش ۴۰ درصدي قيمت 
پروازها اظهار كرد: س��ازمان هواپيمايي كش��وري با 
افزايش قيمت بليت كاماًل مخالف اس��ت و ايرالين ها 
بايد قيمت ها را به نرخ هاي قبلي بازگردانند. در صورت 
ضرورت افزايش قيمت، حتمًا بايد در ش��وراي عالي 
هواپيمايي مطرح شود و با نظر وزير راه و شهرسازي در 
اين باره تصميم گيري صورت بگيرد. در زمان حاضر 
هيچ كدام از اين مراحل طي نشده است و شركت هاي 
هواپيمايي بدون هماهنگي با سازمان هواپيمايي اقدام 

به افزايش قيمت كرده اند.
س��خنگوي س��ازمان هواپيماي��ي كش��وري تأكيد 

كرد: س��ازمان هواپيماي��ي حتمًا برخ��ورد الزم را با 
ايرالين هاي متخلف خواهد داش��ت.  وي اضافه كرد: 
همه شركت هاي هواپيمايي بايد قيمت هاي فروش را 
به قيمت مصوب بازگردانند. در صورت ضرورت براي 
افزايش قيمت، اين پيشنهاد حتما بايد در شوراي عالي 
هواپيمايي كشوري مطرح و نرخ ها در صورت موافقت 
وزير راه و شهرسازي تغيير كند. شركت هاي هواپيمايي 
بدون هماهنگي قيمت ها را افزايش داده اند و برخورد 

الزم و كافي با آنها انجام خواهد شد.

     وزير راه: افزايش قيمت بليت نداشته ايم
ديروز همچنين محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي 
در گفت وگوي زنده با خب��ر راديو با تكذيب برگزاري 
نشست شوراي عالي ترابري در خصوص افزايش قيمت 
بليت قطار و شوراي عالي هواپيمايي براي قيمت بليت 
هواپيما، گفت: هيچ شركت هواپيمايي و حمل و نقل 

ريلي حق افزايش قيمت بليت را  ندارند.

     بليت پرواز تهران-مشهد 
يك ميليون تومان شد 

افزايش ۴۰ درصدي نرخ بليت هواپيما در حالي صورت 
گرفته كه بر اس��اس بررس��ي هاي ميداني، بليت پرواز 
تهران-مشهد در آستانه ميالد با سعادت امام رضا )ع( 
براي روزهاي 3۰ و 31 خرداد 1۴۰۰ ناياب شده و براي 
روزهاي 1 و ۲ تيرماه نيز با قيمت هاي نجومي به فروش 
مي رسد. تا پيش از اين قيمت بليت تهران مشهد زير ۵۰۰ 
ه��زار تومان و در بازه 3۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به فروش 
مي رسيد؛ اما برخي ايرالين ها اقدام به فروش بليت يك 
طرفه اين پرواز تا يك ميليون توم��ان و باالتر كرده اند 
كه به افزايش 1۰۰ درصدي قيمت ها منجر شده است.
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افزايش غلظت ذرات معلق
در هواي تهران طي ارديبهشت 

حسين شهبازي، مدير واحد مدل سازي و پيش بيني 
شركت كنترل كيفيت هواي تهران ضمن مقايسه 
كميت هاي هواشناسي و آلودگي هوا گفت: طي 1۰ 
روز ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري غلظت ذرات 
معلق نسبت به ارديبهشت ماه سال گذشته افزيش 
يافت. به گزارش ايسنا، شهبازي افزود: طي 1۰ روز 
ابتداي ارديبهش��ت ماه 1۴۰۰ روند غلظت ذرات 
معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون و ذرات معلق كمتر از 1۰ 
ميكرون نس��بت به 1۰ روز ابتدايي ارديبهشت ماه 
سال 1399 افزايشي بوده است.وي درباره چرايي اين 
موضوع اظهار كرد: طي 1۰ روز ابتدايي ارديبهشت 
سال 1۴۰۰ ضريب تهويه هوا بيشتر بوده است يعني 
توده هاي هوا با سرعت بيشتري جابه جا و وارد شهر 
مي شوند. در اين شرايط اگر بارندگي يا رطوبت جوي 
كم باشد، توده هاي هوا گرد و غبار را نيز با خود وارد 
شهر مي كنند.شهبازي خاطرنشان كرد: از اين رو در 
1۰ روز ابتدايي ارديبهشت ماه امسال ضريب تهويه 
هوا زي��اد و در مقابل بارش و رطوب��ت هوا كم بوده 
است. از اين رو گرد و غبار وارد شهر شده و در نتيجه 
آلودگي هوا به س��مت تهران حركت كرده اس��ت.

وي ضمن تحليل وضعيت كيفيت هوا در روزهاي 
مياني ارديبهش��ت ماه سال 1۴۰۰ تصريح كرد: در 
اين بازه زماني ضريب تهويه هوا يعني سرعت انتقال 
توده هاي هوا كاهش و در مقابل رطوبت نس��بي و 
بارش افزايش يافته بود. از س��وي ديگر در روزهاي 
مياني ارديبهشت ماه سال 1399غلظت ذرات معلق 
به دليل گسيل گرد و خاك ناشي از وزش باد شديد 
و كاهش رطوبت نسبي افزايش يافته بود.مديرواحد 
مدل س��ازي و پيش بيني ش��ركت كنترل كيفيت 
هواي تهران اين مس��اله را عاملي بر بهبود كيفيت 
هوا در روزهاي مياني ارديبهشت ماه سال 1۴۰۰ در 
مقايسه با همين بازه زماني طي سال گذشته دانست.

به گفته ش��هبازي، در هفته پاياني ارديبهشت ماه 
امسال نيز ضريب تهويه هوا افزايش يافت و در نتيجه 
توده هاي هوا با سرعت بيشتري جابه جا شدند. اين 
مساله در كنار افزايش نسبي دما، تندي باد و كاهش 
رطوبي منجر به افزايش غلظت ذرات معلق كمتر از 
1۰ ميكرون شد.وي اظهاركرد: بر اساس اطالعات 
موجود كيفيت هوا در ارديبهشت ماه امسال علي رغم 
افت و خيز آالينده هاي مختلف در برخي س��اعات، 

طي تمامي روزها در شرايط قابل قبول قرار داشت.

نامگذاري 2 كوچه
به نام بهرنگي و مرادي كرماني 

اعضاي شوراي شهر تهران با نامگذاري سه كوچه 
به نام هاي صمد بهرنگي، هوشنگ مرادي كرماني 
و جبار باغچه بان موافقت كردند. به گزارش ايلنا، در 
جريان سيصد و سومين جلسه شوراي شهر تهران 
بررسي صورتجلسه كميسيون نامگذاري و تغيير 
نام اماكن و معابر عمومي شهر تهران در دستور كار 
قرار گرفت.  بر اين اساس تغيير نام ميدان ارتش در 
منطقه 1۴ به ش��هيدان پدافند ارتش، ميدان قائم 
منطقه يك به ميدان جنگلبان، كوچه هايي به نام 
صمد بهرنگي، مهدي آذريزدي، هوشنگ مرادي 
كرماني، جبار باغچه بان در حوالي خيابان حجاب 
و خياب��ان ارمغان غربي در منطق��ه 3 به نام نجف 
دريابندري و خيابان ارمغان شرقي حدفاصل نلسون 
ماندال به مدرس به نام فهميه راستكار، خيابان گل ها 
در منطقه ۲ به نام سردار احمد تنگستاني، بلوار بي نام 
در شهرك اكباتان به نام مهندس رحمان گلزار، با 
موافقت اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.

كمبود نيروي انساني
مانع شتاب واكسيناسيون

رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر 
تهران گفت: ضعفي كه اكنون در روند واكسيناسيون 
وجود دارد به مس��اله نيروي انس��اني و زيرساخت 
انس��اني برمي گردد و چه ۴ ميليون دز واكسن وارد 
ش��ود و چه ۴۰ ميليون دز، در نهايت در ماه تنها به 
تناس��ب تعداد نيروي انس��اني كه داريم مي توانيم 
واكس��ن تزريق كنيم. رضا كرمي محمدي، رييس 
سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهر تهران 
در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي درباره ارزيابي 
روند واكسيناسيون در شهر تهران گفت: ضعفي كه 
بنظر مي رسد، اكنون در روند واكسيناسيون وجود 
دارد، مساله نيروي انساني و زيرساخت انساني اين 
كار است.  او ادامه داد: چه ۴ ميليون ُدز واكسن وارد 
شود و چه ۴۰ ميليون ُدز، در نهايت ما در ماه تنها به 
تناسب تعداد نيروي انساني كه براي تزريق واكسن 
داريم مي توانيم واكس��ن تزريق كني��م و اين مانند 
شيري است كه يك ظرفيت محدود و مشخصي دارد 
و حتي يك س��د آب هم پشت آن باشد از يك حجم 
مشخصي بيش��تر خروجي ندارد.  او با تاكيد بر لزوم 
تقويت زيرساخت هاي بهداش��تي براي تسريع در 
روند واكسيناسيون گفت: همه بايد كمك كنند تا 
زيرساخت هاي بهداشتي كشور در اين زمينه تقويت 
شود. شهرداري تهران در اين زمينه ۲۰۰ داوطلب 
نيروهاي دوام را به وزرات بهداشت معرفي كرده است. 
او در پاسخ به اينكه با اين شرايط پيش بيني شما اين 
اس��ت كه تا چه زماني به ۷۵ درصد واكسيناسيون 
خواهيم رسيد؟ اظهار كرد: پيش بيني وزارت بهداشت 
تا پايان سال است و به نظرم امكان پذير است.  كرمي 
محمدي در واكنش به اينكه اين پيش بيني با روند 
واكسيناسيوني كه در حال انجام است در تضاد است، 
گفت: وزارت بهداشت به مكانيزم هاي ديگر نيز فكر 
مي كند. مثال اينكه واكسيناسيون را در اختيار مردم 
يا بخش خصوصي قرار دهند، اما بيم سوءاس��تفاده 
افراد ناصالح وجود دارد كه ترس درستي است و اين 
موضوع هم كه واكسن را در اختيار داروخانه ها قرار 

دهند بسيار سخت و پيچيده است.

احتمال لغو پروازها
به مقصد مسكو

سخنگوي سازمان هواپيمايي در پي شيوع موج جديد 
گونه جهش يافته روسي ويروس كرونا در روسيه، گفت: 
در صورت تصميم ستاد مبارزه با كرونا پروازها به مسكو 
تعليق خواهد شد. به گزارش ايرنا، سعيد نمكي وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در نامه اي جديد 
به علي رضا رييسي س��خنگوي ستاد كرونا خواستار 
لغو پروازها به مسكو شده است. در اين نامه آمده است: 
باتوجه به گزارش هاي رسيده از روسيه درباره شيوع 
كرونا ضروري است تا موضوع توقف پروازها به مقصد 
مسكو در جلسه كميته امنيتي- اجتماعي ستاد كرونا 
مطرح و تصميمات فوري اتخاذ ش��ود. در اين پيوند، 
»محمدحسن ذيبخش« سخنگوي سازمان هواپيمايي 
امروز به ايرنا گفت: در صورت تصميم س��تاد مبارزه با 
كرونا، پروازها به مس��كو تعليق خواهد شد. بر اساس 
اظهارات ذيبخش، تصميم گيري درباره محدويت يا از 
سرگيري پروازها با مصوبه ستاد مبارزه با كرونا و ابالغ 
آن به سازمان هواپيمايي انجام مي شود. بر اساس اين 
گزارش، اكنون ايران به ۲۴ كش��ور مختلف از جمله، 
فرانس��ه، آلمان، تركيه، اتريش، كويت، انگلس��تان، 
ايتاليا، لبنان، قطر، امارات متحده عربي، سوريه، چين، 
ونزوئال، عمان، ارمنس��تان، قزاقس��تان، افغانستان، 
عراق، تاجيكستان، روسيه، تايلند، مالزي و گرجستان 
پرواز دارد. پروازها به هند نيز با مجوز موردي سازمان 
هواپيمايي انجام مي شود و محدوديت پروازي به 39 
كشور نيز همچنان وجود دارد. پرواز از مبدا و مقصد 
كش��ورهايي كه در فهرست شرايط ويژه قرار دارند 
ممنوع بوده و كشورهايي كه در فهرست كشورهاي 
پرخطر قرار دارند ملزم به انجام تست مجدد در ايران 
و رعايت الزام هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي هستند. كشورهاي هند، بوتسواني، برزيل، 
جمهوري چك، عراق، اس��توني، ايرلند، لس��وتو، 
ماالوي، موزامبيك، اس��لواكي، آفريقاي جنوبي و 
زامبيا در فهرست كشورهاي با شرايط ويژه داراي 

گونه انگليسي كرونا قرار دارند.

رفع خرابي جاده هاي شرياني 
نيازمند اعتبار 30 هزار ميلياردي

داريوش اماني، رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي كشور گفت: در حال حاضر 1۰ هزار كيلومتر 
از جاده هاي شرياني كشور درگير خرابي شديد هستند 
كه رفع اين خرابي ها 3۰ ه��زار ميليارد تومان اعتبار 
نياز دارد. اماني در حاشيه بازديد از راه هاي مواصالتي 
شهرستان هاي محالت و دليجان و خمين، بيان كرد: 
يك سري از مسيرها و محورهاي مواصالتي دليجان، 
محالت و شهر نراق به لحاظ روشنايي، روكش آسفالت 
و نقاط حادثه ساز و زير گذر دچار مشكل هستند كه 
مقرر شد در بودجه ها و اعتبارات سال جاري به جهت 
رفع اين مشكالت، اعتبار ديده ش��ود. وي افزود: رفع 
برخي مشكالت نيازمند مش��اركت و همكاري بين 
بخشي مانند كمك س��ازمان صمت استان به دليل 
اس��تقرار برخي از معادن در اين دو شهرستان و شهر 
نيم ور اس��ت. اماني گفت: امس��ال اعتبارات راه هاي 
روس��تايي، استاني شده اس��ت و صرفا از طريق طرح 
ابرار در بحث زيرسازي روس��تاهاي باالي ۲۰ خانوار 
مي توان كمك ك��رد و مابقي ام��ور همچون روكش 
آسفالت و آس��فالت از طريق استان پيگيري خواهد 
شد. وي با اشاره به خرابي و لزوم انجام روكش آسفالت 
محورهاي اين شهرستان، افزود: مقرر شد كه در كنار 
اعتبار تعيين شده در سال جاري، با توجه به پيگيري 
نماينده شهرستان در مجلس شوراي اسالمي، اعتبار 
ويژه تري در نظر گرفته شود تا روكش آسفالت انجام 
گيرد. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان به پروژه پل روستاي رباط مراد، گفت: اين پروژه 
سال هاست از محل اعتبارات استاني در حال ساخت 
است، اما به دليل ضعيف بودن اعتبارات استاني هنوز 
به اتمام نرسيده است كه از طريق اعتبارات ملي براي 

تكميل پل كمك خواهد شد.

توافق مالك و مستاجر بر نرخ 
باالتر از سقف مجاز، مانعي ندارد

محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
ستاد ملي كرونا ميزان مجاز افزايش اجاره بها در تهران 
را ۲۵ درصد اعالم كرده اما توافق مالك و مس��تاجر بر 
س��ر ارقامي باالتر، غيرقانوني نيست. محمودزاده در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: بخشي از نرخها در بازار 
اجاره تابع قيمت مسكن اس��ت. با وجود آنكه قيمت 
مسكن در سه سال گذشته رشد قابل توجهي كرده، 
افزايش نرخ اجاره بسيار كمتر و حدود يك چهارم آن 
بوده است. اين بدان معناست كه سياست هاي دولت 
درخصوص قيمت گذاري بازار اجاره جواب داده است. 
وي افزود: نمي توان با اتكا به آمار رش��د 3۶ درصدي 
نرخ اجاره بها در يك سال گذشته نتيجه گيري كرد كه 
سياست دولت درخصوص تعيين سقف ۲۰ درصد در 
كالنشهرها و 1۵ درصد در ديگر مناطق جواب نداده 
است. زيرا اين دو مولفه با يكديگر متفاوت است. آنچه 
در ستاد ملي كرونا به عنوان ميزان مجاز سقف اجاره بها 
تعيين شده مربوط به قراردادهاي تمديد است اما آمار 
رش��د اجاره، قراردادهاي جديد را نيز در بر مي گيرد. 
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و 1۵ درصد 
به ترتيب در تهران، كالنشهرها و ساير مناطق شهري 
تصريح كرد: ما اين سقف را براي موجران و مستاجراني 
كه به توافق نمي رسند تعيين كرديم. اما ممكن است 
يك مالك در تهران بخواهد كمتر از اين ميزان، اجاره 
را افزايش دهد؛ چه بس��ا صاحبخانه هاي بسياري كه 
پايين تر از نرخ مص��وب، اجاره به��ا را افزايش دادند. 
معاون وزير راه و شهرس��ازي گفت: م��ا ميزان مجاز 
اضافه اجاره بها را تعيين كرديم اما نگفتيم اگر طرفين 
بر سر يك نرخ به توافق رسيدند غيرقانوني است. شايد 
مستاجر و مالك به ارقامي باالتر از نرخ مصوب توافق 

كنند كه اختيار با خودشان است.

سازمان هواپيمايي به ايرالين هاي متخلف هشدار داد

در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

مخالفت با افزايش 40 درصدي نرخ پروازهاي داخلي

پذيرش مشروط گزارش تفريغ بودجه سال ۹۸ شهرداري تهران
گروه راه وشهرسازي|

اعضاي شوراي ش��هر تهران ديروز گزارش تفريغ بودجه 
سال 9۸ شهرداري تهران را به صورت مشروط به تصويب 
رساندند. در جريان سيصد و سومين جلسه شوراي شهر 
تهران بررسي اليحه »تفريغ بودجه سال 139۸ شهرداري 
تهران« در دستور كار اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت. 
سيد حسن رس��ولي ضمن قرائت گزارش تفريغ بودجه 
سال 9۸ شهرداري تهران گفت: براساس نظام مالي تعيين 
شده وظيفه نظارت مالي پس از انجام هزينه به حسابرسان 
داخلي شهرداري واگذار مي شود كه انتخاب آنها از اختيارات 
شوراي شهر است.  او ادامه داد: ماده ۶۷ قانون شهرداري ها 
نيز موظف مي كند بودجه شهرداري ها بايد حداكثر تا پايان 
ارديبهشت ماه سال بعد تسليم شوراي شهر شود و تا پايان 
خرداد مورد رس��يدگي قرار گيرد. تفريغ بودجه سال 9۸ 
شهرداري تهران توس��ط موسسه حسابرسي »آيين تراز 
آريا« تهيه شده است.  خزانه دار شوراي شهر تهران با اشاره 
به نكات كليدي تفريغ بودجه س��ال 9۸ شهرداري گفت: 
براساس مصوبه 1۸ تيرماه سال 9۸، درباره بودجه سال 9۷، 
شهرداري موظف بوده به منظور اجراي تفريغ بودجه جامع 
مبتني بر عملكرد مقداري و ريالي ضمن ارايه اين عملكرد، 
هر رديف را در اختيار حس��ابرس منتخب شورا قرار دهد 
تا نس��بت به ارايه گزارش تفريغ بودجه توسط حسابرس 
اقدام شود كه متاسفانه نشاني از اين وظيفه محوله برعهده 
شهرداري ديده نمي شود.  رسولي افزود: بنابر توضيحات 
ارايه ش��ده در دستورالعمل ابالغي وزارت كشور، تصويب 
تفريغ بودجه توسط شوراي شهر به منزله مفاصاحساب 
شوراي ش��هر و تقديم آن به ش��هرداري است اما با توجه 
به اينكه در گزارش اشاره ش��ده اطميناني به موارد مورد 
رسيدگي وجود ندارد و اعالم شده گزارش تنها به منظور 
اعالم مديريت تهيه شده است، بايد متذكر شد كه اين نحوه 
از گزارش دهي نمي تواند به خوبي اهداف مورد نظر شوراي 

شهر را برآورده سازد. 
او ادامه داد: اين گزارش حسابرسي صورت هاي مالي 9۸ 
در مورد سازمان ها و شركت ها نيز مورد رعايت قرار نگرفته 
است. به اس��تثناي اين دو مورد كليدي ساير صورت هاي 

مالي با تطبيق با مصوبات شورا توسط حسابرس مورد تاييد 
قرار گرفته است.  در ادامه حجت نظري در مخالفت با اين 
گزارش گفت: در طول ۴ س��ال اخير شأن شورا براي خود 
شورا مهم نبود و حرف هايي زديم و تصميمات گرفتيم كه 
حرمت شورا را خودمان حفظ نكرديم. يكي از جاهايي كه 
شورا مي تواند براي خود حرمت قائل باشد همين تفريغ 
بودجه اس��ت. تفريغ بودجه يعني رسميت بخشيدن به 
تخلفات شهرداري و تاييد انحرافات بودجه اي كه شهرداري 
براي اجرا نكردن مصوبه شورا اقدام مي كند و شوار نيز آن 

را تاييد مي كند. 
سپس س��يد محمود ميرلوحي در موافقت با اين گزارش 
گف��ت: در بخش هاي مختلف ش��هرداري مل��زم به ارايه 
گزارش هاي يك ماهه بوده اس��ت كه از سال 9۸ تاكنون 
گزارش ن��داده، االن يك ماهه مي خواه��د گزارش دهد؟ 
اين گزارش نسبت به گزارش تفريغ هاي دوره قبل كافي 
و مناسب اس��ت و اميدواريم ابهامات طي يك ماه توسط 
ش��هرداري اصالح ش��ود.  در ادامه مجيد فراهاني ضمن 
ارايه گزارش تكميلي گفت كه گزارش تفريغ بودجه سال 
9۸ به صورت مشروط پذيرفته مي شود و شهرداري بايد 
بندهاي كه در گزارش حسابرس نيست را تكميل و ارايه 
دهد و افزود: پيش��نهاد ماده واحده و تكاليفي در بندهاي 
مختلف ارايه مي دهيم اما گزارش حسابرس را درمورد تفريغ 

بودجه 9۸ و با توجه به توضحيات آقاي رسولي به صورت 
مشروط مي پذيريم.  او ادامه داد: اين به معني مطلوب بودن 
گزارش نيس��ت و آن را به صورت كامل قبول نداريم چرا 
كه اوال گزارش پرداخت تعهدات قطعي شده سنوات قبل 
شهرداري تهران در اين گزارش نبوده و همچنين قرار بود 
عالوه بر ارايه عملكرد ريالي، عملكرد مقداري واحد كار انجام 
شده نيز درخصوص هر رديف از سوي شهرداري در اختيار 

حسابرس شورا قرار گيرد كه اين اقدام انجام نشده است. 
بر اساس اين گزارش، گزارش تفريغ بودجه شهرداري تهران 
در س��ال 9۸ با 1۷ راي موافق و به صورت مشروط توسط 

اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب رسيد.

     اصالح فرمول اخذ بهاي خدمات
مديريت پسماند 

اعضاي شوراي شهر تهران ديروز همچنين فرمول چگونگي 
محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند )عادي( را 
اصالح كردند. در جريان جلسه ديروز شوراي شهر تهران 
بررسي اليحه اصالحيه مصوبه چگونگي محاسبه و اخذ 
بهاي خدمات مديريت پس��ماند )عادي( « در دستور كار 
اعضاي شوراي شهر تهران قرار گرفت.  سيد آرش حسيني 
ميالني با قرائت گزارش مش��ترك كميسيون سالمت و 
محيط زيست و برنامه و بودجه گفت: فرمول محاسبه اخذ 

بهاي خدمات پسماند توسط وزارت كشور در آذرماه سال 
99 اصالح و ابالغ شده است و با توجه به اينكه در ساليان 
گذشته در قسمت پسماند غيرمس��كوني طرح دعوايي 
داش��تيم و ديوان عدالت فرمول قبلي را ابطال كرده بود، 
همكاران ما در ش��هرداري پيگيري منسجمي را با وزارت 
كشور داش��تند و آن را اصالح كردند.  او ادامه داد: فرمول 
جديد ارايه ش��ده در اين اليحه صرفا ارايه فرمول مصوب 
وزارت كشور است و در قسمت پسماند مسكوني مبنا ۶9۰ 
گرم در روز مبنا در نظر گرفته ش��ده است و بعد خانوار نيز 
3.1 درنظر گرفته شده است. ميالني تاكيد كرد: تغيير اين 
فرمول تغيير خاصي در هزينه ها نخواهد داشت.  اعضاي 
شوراي شهر تهران اصالحيه چگونگي محاسبه و اخذ بهاي 

خدمات مديريت پسماند را به تصويب رساندند.

     الزام به كاهش مصرف كيسه هاي پالستيكي 
اعضاي شوراي شهر تهران همچنين به كليات اليحه 
الزام ش��هرداري تهران به تغيير الگو و كاهش مصرف 
كيس��ه ها و محصوالت يك بار مصرف پالس��تيكي و 
جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غير پالستيكي در 
كليه مراكز وابسته به شهرداري تهران راي مثبت دادند. 
ادامه بررس��ي »اصالح مصوبه الزام شهرداري تهران 
به تغيير الگو و كاهش مصرف كيس��ه ها و محصوالت 
يك بار مصرف پالس��تيكي و جايگزي��ن كردن مواد 
قابل بازيافت غير پالس��تيكي در كليه مراكز وابسته 
به شهرداري تهران« در دس��تور كار اعضاي شوراي 
ش��هر تهران قرار گرفت.  سيد آرش حسيني ميالني 
و ناهيد خداكرمي پيش��نهاد دادن��د با توجه به اينكه 
كليه واحدهاي ش��هرداري ملزم ب��ه كاهش مصرف 
كيسه هاي پالستيكي شدند، كميته مربوطه گزارشي 
از عملكرد واحدهاي مختلف شهرداري دريافت و در 
غالب شاخص هاي محيط زيستي تنظيم و در ارزشيابي 
ساالنه عملكرد واحدها مدنظر قرار گيرد. اين پيشنهاد 
به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.  در ادامه كليات 
اليح��ه كاهش مصرف كيس��ه هاي پالس��تيكي در 

شهرداري با تغييرات اعمال شده به تصويب رسيد.

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر در حاشيه 
سيصد و س�ومين جلسه اين ش�ورا در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اينكه جلسات شوراي 
پنجم تا چ�ه زماني انجام مي ش�ود، گفت: در 
قانون دوره شوراي شهر ۴ساله است و براساس 
قان�ون تا آخر م�رداد ماه بايد حضور داش�ته 
باشيم، اما صحبت هايي ش�ده است كه چون 
دولت در اواس�ط مردادماه جابه جا مي ش�ود 
خوب اس�ت كه ش�ورا ها ني�ز در همين زمان 

جابه جا شوند. نمي دانم درباره تناقص اين زمان 
در وزارت كشور چه تمهيداتي در نظر گرفتند و 
آيا مي توانند دوره را دو هفته كم كنند يا پايان 
اول ش�هريور خواهد بود يا خير، هنوز پاسخ 
جدي از وزارت كشور براي ما نيامده است كه 
پايان دوره اواس�ط مرداد است يا پايان مرداد 
ماه.  هاش�مي گفت: در هر صورت ما در مرداد 
ماه شوراي شهر را به گروهي كه توانستند راي 

مردم را به دست بياورند ،تحويل مي دهيم.

هاشمي: شورا را مرداد تحويل مي دهيم 
حاشيه پارلمان شهري
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30005320

تالش آمازون براي جلوگیري از 
انجام تحقیقات آنتي تراست در هند

دو خرده فروش��ي آنالين آمازون و فليپ كارت با 
تحقيقات آنتي تراست در هند روبرو شده اند آنها 
س��عي دارند از طريق قانوني جلوي انجام چنين 
تحقيق��ي را بگيرند. به گ��زارش خبرگزاري مهر 
به نقل از رويترز، ش��ركت آم��ازون و فليپ كارت 
)خرده فروشي هندي زير مجموعه والمارت( طي 
درخواستي قانوني از س��رگيري تحقيقات آنتي 
تراس��ت )ضدانحصار( درباره روش هاي كس��ب 
وكاري خود را به چالش كشيده اند. قباًل شكايتي 
عليه فليپ كارت و آمازون ثبت و در آن ادعا ش��د 
اي��ن دو ش��ركت فروش��ندگان را در پلتفرم هاي 
تجارت آنالين خود گزينش مي كنند و همچنين 
با استفاده از تخفيف هاي وسيع روي محصوالت، 
قوانين آنتي تراست را زير پا گذاشته اند. در همين 
راس��تا كميس��يون رقابت هند )CCI( در ژانويه 
۲۰۲۰ ميالدي تحقيقات��ي در اين باره آغاز كرد. 
در آن زمان هر دو شركت ادعا كردند عمل خالف 
قانوني انجام نداده اند و درخواست آنها سبب شد 
تحقيقات آنتي تراست به مدت بيش از يك سال 
به تعويق بيفتد. اما هفته گذشته دادگاهي در هند 
اجازه داد تحقيقات ادامه يابد. اكنون در درخواست 
تجديد نظر جديد فليپ كارت و آمازون ذكر شده 
تصميم دادگاه براي ادامه تحقيقات آنتي تراست 
اشتباه اس��ت و بايد متوقف ش��ود. اين در حالي 
است كه طبق گزارشاتي جديد CCI تصميم دارد 
تحقيقات آنتي تراست درباره شركت هاي بزرگ 
را سرعت بخش��د. اين كميس��يون تصميم دارد 
در خصوص اتهامات مطرح شده، هرچه سريع تر 
اطالعاتي از آمازون و فليپ كارت بخواهد. خرده 
فروشان آفالين اين دو ش��ركت را متهم كرده اند 
با اس��تفاده از ساختار پيچيده كسب وكاري شان 
قوانين سرمايه گذاري خارجي براي تجارت آنالين 

را دور زده اند.

به نظر مي رسد بار ديگر شاهد تأثير سقوط بازارهاي سهام 
بر قيمت ارزهاي ديجيتال هستيم. بهاي رمزارز پرچمدار 
بازار با نزديك شدن به آزادسازي قريب الوقوع دارايي هاي 
قفل ش��ده در صندوق نهادي گري اس��كيل بيت كوين 
تراست )GBTC(، با افت قيمتي پنج درصد روبرو شد. 
صندوق گري اسكيل در هفته هاي آينده قرار است بخش 
عمده اي از دارايي سرمايه گذارانش را از قفل شش ماهه 
خارج كند و احتمال افزايش فش��ار فروش در اين ميان 
وجود دارد چرا كه سرمايه گذاران معتبر و نهادي به دنبال 
آن هستند تا بخشي از ضرر خود را با فروش بيت كوين در 
بازار جبران كنند. روز گذشته بيت كوين تا ۳۳ هزار دالر 
هم س��قوط كرد، زيرا ترس از سطح حمايتي ضعيف در 
ميان معامله گران افزايش يافت. همچنين با عقب نشيني 
بازار، معامالتي به ارزش ۱۵۰ ميليون دالر ليكوئيد شده 
اس��ت. تحليلگران معتقدند با س��قوط بازارهاي سهام 
جهان، قيمت بيت كوين ممكن اس��ت ب��ه زير ۳۰ هزار 

دالر تنزل كند.  
آخرين باري كه س��قوط بازارهاي سهام جهان را شاهد 
بوديم، به مارس ۲۰۲۰ )اس��فند ۹۸( ب��از مي گردد. در 
اين زمان به دليل شيوع ويروس كرونا، حتي اقتصادهاي 
پيشرفته و درحال توس��عه جهان هم با بن بست مواجه 
شدند. در نتيجه، سهام هاي جهاني سقوط كردند و قيمت 
بيت كوين هم در طي دو روز نصف شد. اكنون كه بيش از 
يك سال از مارس ۲۰۲۰ مي گذرد، بيت كوين و بازارهاي 
س��هام دوباره درگير احساسات منفي مشابهي شده اند؛ 
با اين تفاوت كه اين بار با رش��د ش��اخص دالر هم روبرو 
هستيم. شاخص دالر )U.S. Dollar Index يا همان 
DXY( متغيري است كه ميزان قدرت دالر امريكا را در 
برابر ساير ارزهاي قدرتمند جهان نمايش مي دهد. اين 
شاخص با افزايش ۸.۷۸ درصدي به ۱۰۲.۹۹۲ رسيده و 
باالترين ركورد خود را از ژانويه ۲۰۱۷ )دي ۹۵( تاكنون 
ثبت كرده است. اين اتفاق نشان دهنده اين موضوع است 
كه سرمايه گذاران، بيت كوين و سهام خود را فروخته اند 
و به دنب��ال يك دارايي مطمئن تر رفته ان��د و اين دارايي 
مطمئن چيزي نيس��ت جز دالر امريكا. فدرال رزرو در 
روز چهارش��نبه، ۱۶ ژوئن )۲۶ خرداد( اعالم كرد كه تا 
پايان س��ال ۲۰۲۳، نرخ بهره خود را افزايش خواهد داد؛ 
يعني يك سال زودتر از زماني كه پيش تر وعده داده بود. 
نرخ  بهره پايين فدرال رزرو يكي از عواملي بود كه بسياري 
از افراد را به سمت بازار س��هام و ارزهاي ديجيتال سوق 
داده ب��ود. فدرال رزرو نرخ بهره خود را به ش��دت كاهش 
داده بود و آن را به چيزي بين ۰ تا ۰.۲۵ درصد رس��انده 
بود. همين امر باعث افزايش محبوبيت ارزهاي ديجيتال 
شده بود و موجب شده بود كه قيمت بيت كوين از ۳,۸۵۸ 
دالر در مارس ۲۰۲۰، ب��ه ۶۵ هزار دالر در آوريل ۲۰۲۱ 
)فروردين ۱۴۰۰( برسد. در اين بين، شاخص دالر امريكا 
به بيشترين حد خود در دو ماه گذشته رسيده و از افزايش 

تقاضا براي اين ارز در بازار جهاني خبر داده است. 

    خطر كاه�ش قیمت ارزه�اي دیجیتال در 
پیش است

ويلي وو، تحليلگ��ر داده هاي درون زنجيره اي معروف در 
ارتباط با تأثير س��قوط بازار سهام و رشد شاخص دالر بر 
قيمت بيت كوين مي گويد: »اگر اوضاع به همين منوال 
ادامه پيدا كند، خطر كاهش قيم��ت ارزهاي ديجيتال 
در پيش روي ما خواهد بود. رشد شاخص دالر به معني 
تبديل حجم بااليي از س��رمايه به اين ارز اس��ت و نشان 
مي دهد كه سرمايه گذاران در تالشند تا از سرمايه خود 
در برابر خطرات احتمالي محافظت كنند.« مايكل بري، 
رييس سايون اِست منيجمنت، هم به خطر سقوط بازار 

س��هام و بيت كوين اشاره كرده و معتقد است كه سقوط 
ش��ديدي در پيش است. به عقيده او، اين سقوط ممكن 
است باعث ليكوييدشدن تعداد زيادي از معامله گران شود 
و كس��اني كه از قراردادهاي فروش استفاده كرده اند را با 
ضررهاي تريليارد دالري مواجه كند. او در همين  رابطه 
توييتي را منتش��ر كرده بود كه پس از مدتي آن را پاك 
كرد. متن اين توييت از اين قرار بود: »مشكل بازار ارزهاي 
ديجيتال هم مانند بسياري از بازارهاي ديگر، اهرم است. 
اگر نمي دانيد كه اهرم چيست يا ميزان اهرم ها در دنياي 
ارزهاي ديجيتال چقدر است، يعني هيچ چيزي درمورد 
اين ارزها نمي دانيد.« با وجود اين، وضعيت فعلي ارزهاي 
ديجيتال يك تفاوت اساسي با مارس ۲۰۲۰ دارد. پذيرش 
بيت كوين در زمان فعلي، بسيار بيشتر از سال هاي گذشته 
است. بسياري از شركت هاي بزرگ و شناخته شده در حال 
سرمايه گذاري در بيت كوين هستند و اخبار آنها هرروزه در 
دنياي ارزهاي ديجيتال منتشر مي شود. به عنوان مثال، 
به تازگي اعالم شد كه ش��ركت بزرگ گلدمن  ساكس با 
همكاري ديجيتال گلكسي شروع به معامله قراردادهاي 
آتي بيت كوين كرده اس��ت. گلكسي ديجيتال بانكي با 
قابليت پش��تيباني از ارزهاي ديجيتال است كه گلدمن 
ساكس از آن به عنوان تأمين كننده نقدينگي خود استفاده 
كرده. گزارشات حاكي از آن است كه گلدمن ساكس اين 
كار را به خاطر درخواست هاي مكرر و پي در پي مشتريان 

ثروتمند خود انجام داده است.

    ورود سرمایه گذاران جدید و افزایش تعداد 
كاربران رمزارزها ادامه دارد

دمين وندرويلت، نايب رييس ديجيتال گلكسي معتقد 
است كه »پذيرش بيت كوين باعث كاهش نوسان قيمت 
آن مي ش��ود و راه  را براي ورود سرمايه گذاران نهادي باز 
مي كند«. او در اين ب��اره مي گويد: »وقتي كه يك بانك 
شروع به پشتيباني از بيت كوين مي كند، بقيه بانك ها هم 
دچار »ترس از دست دادن« مي شوند و براي جلب رضايت 
مشتريان خود، شروع به اين كار مي كنند.« پيش  از اين، 
بانك ها و موسسات مالي معروف ديگري مانند مورگان 

استنلي  و پي پل هم خدماتي مبتني بر ارزهاي ديجيتال 
را در اختي��ار كاربران خود قرار داده بودند. حتي ويلي وو 
هم در عين نگراني براي كاهش قيمت ارزهاي ديجيتال، 
نظر مس��اعد خود را درمورد روند پذيرش بيت كوين در 
جامعه ابراز كرده اس��ت. او در رش��ته توييتي در اين باره 
مي گويد: »در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازار بيت كوين 
در وضعيت نزولي قرار دارد يا خير، بايد بگويم كه بازارهاي 
نزولي زماني آغاز مي شوند كه خريداران جديد به آنها وارد 
نشوند و از قيمت ها حمايت نكنند؛ اما درمورد بيت كوين 
اينگونه نيست. ما شاهد ورود س��رمايه گذاران جديد و 
افزايش تعداد كاربران ارزهاي ديجيتال هس��تيم. نكته 
جالب توجه ديگر، خروج سرمايه از قالب استيبل كوين ها 
و تبديل آنها به ارزهاي ديجيتال از جمله بيت كوين است 
)مي گويم بيت كوين، چون كاهش س��لطه آلت كوين ها 
را شاهد هستيم( . به نظر مي رسد كه همه سرمايه هاي 
كوچكي كه در حاشيه قرار داشتند، اكنون در حال ورود 
به بازار اصلي هس��تند.« وو طبق تحليل هاي خود بيان 
مي كند كه فروش هاي اخير بيت كوين باعث خروج اين 
بيت كوين ها از دست كاربران ضعيف و قرارگرفتن آنها در 
اختيار كاربران قوي تر شده است، به بيان ديگر، احساسات 
منفي موجود در بازار موجب ترس كاربران ضعيف تر شده 
و باعث شده كه آنها بيت كوين هاي خود را بفروشند؛ اما 
كاربران قوي تر و باتجربه تري كه س��رمايه بيشتري هم 
دارن��د، اين بيت كوين ها را خريداري ك��رده و در اختيار 
خ��ود درآورده اند. با وجو د اين وو مي گويد: »تنها نگراني 
من اين اس��ت كه اصالح شديدي در بازار سهام را تجربه 
كنيم. اگر اين اتفاق رخ دهد، صرف نظر از همه تحليل هاي 
فاندامنتال، قيمت بيت كوين كاهش خواهد يافت. رشد 
شاخص دالر هم همين هشدار را به ما مي دهد كه برخي 
از سرمايه گذاران در حال فرار از همين اتفاق و پناه بردن 

به يك دارايي امن هستند.«

    رابرت كیوساكي: منتظرم قیمت بیت كوین 
به ۲۴ هزار دالر برسد

نويس��نده كتاب »پدر پولدار، پ��در بي پول« مدعي 

اس��ت كه بزرگ ترين س��قوط تاريخ جهان در انتظار 
بيت كوين اس��ت و او منتظر اس��ت كه قيمت اين ارز 
ديجيتال به ۲۴,۰۰۰ دالر برس��د. رابرت كيوساكي، 
كارآفرين و س��رمايه گذار برجسته و نويسنده كتاب 
پرفروش »پدر پولدار، پدر بي پول«، در حساب توييتر 
خود درباره تصميم دولت امريكا براي توزيع بسته هاي 
حمايتي بيشتر اظهارنظر كرده است. او ضمن انتقاد از 
اين تصميم، بيان كرده كه چنين كاري باعث تضعيف 
سيستم مالي مي ش��ود و در اثر آن، قيمت بيت كوين 
هم با كاهش مواجه خواهد شد. دولت امريكا پيش تر 
اعالم كرده بود كه قصد دارد ۱.۹ تريليون دالر بس��ته 
حمايتي را در بين اعضاي جامعه توزيع كند؛ اما اخيراً 
اعالم شده كه اين مقدار افزايش خواهد يافت. افزون بر 
اين، برخي قانون گذاران امريكايي پيشنهاد صدور سري 
چهارم چك هاي كمك هزينه را داده اند )اين بسته هاي 
حمايتي و كمك هزينه ها براي حمايت از مردم امريكا 
در دوران شيوع ويروس كرونا در نظر گرفته شده اند( 
. در همين راستا، كيوساكي در توييتر خود نوشته كه 
با حبابي مواجه هستيم كه به س��رعت در حال رشد 
است و »بزرگ ترين سقوط تاريخ جهان در راه است«. 
كيوساكي اخيراً به يكي از حاميان مطرح بيت كوين 
تبديل شده است؛ اما برخالف ساير طرفداران بزرگ 
بيت كوين، مخالف دارايي هاي امن سنتي مانند طال 
نيس��ت. او اعالم ك��رده كه در حال خري��د طال، نقره 
و بيت كوي��ن اس��ت.  كيوس��اكي در توييت اخيرش 
هش��دار داده كه انتظار دارد قيمت بيت كوين به ۲۴ 
هزار دالر برسد و گفته است كه قصد دارد بيت كوين 
را در همين قيمت خريداري كند. او همچنين تأكيد 
كرده كه دوره هاي سقوط قيمت، بهترين زمان براي 
ثروتمندشدن هستند. متن توييت او از اين قرار است: 
»بزرگ ترين حباب تاريخ در حال بزرگ ترشدن است و 
بزرگ ترين سقوط تاريخ در راه است. فعال در حال خريد 
طال و نقره هس��تم و منتظرم كه قيمت بيت كوين به 
۲۴,۰۰۰ دالر برسد. دوره هاي سقوط، بهترين زمان ها 

براي ثروتمندشدن هستند.«
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هشدار امنیتي گوگل
به دو میلیارد كاربر كروم

گوگل به بيش از دو ميليارد كاربر كروم درباره يك حفره 
امنيتي جديد در اين مرورگ��ر وب و ضرورت ارتقاي 
مرورگرشان در اولين فرصت هش��دار داد. به گزارش 
ايس��نا، گوگل در يك پست وبالگ تاييد كرد كه يك 
آسيب پذيري امنيتي ناشناخته در كروم شناسايي شده 
است. اكثر حفره هاي امنيتي شناسايي و پيش از اينكه 
مورد بهره برداري هكرها قرار بگيرند، ترميم مي شوند اما 
دسته بندي اين آسيب پذيري به عنوان آسيب پذيري 
روز صفر )زيرو دي( به معناي آن است كه هكرها از آن 
باخبر بوده و فعاالنه از آن بهره برداري مي كنند. درباره 
اين آس��يب پذيري اطالعات زيادي در دست نيست. 
گوگل معموال جزييات آسيب پذيري را محدود نگه 
مي دارد تا فرصت كافي براي كاربران كروم به منظور 
ارتقا فراهم كند. براي مقابله با اين تهديد، كاربران كروم 
بايد فورا به قس��مت تنظيمات، كمك و درباره گوگل 
كروم مراجعه كنند. اگر نسخه مرورگر در لينوكس، 
مك او اس و ويندوز به عنوان نسخه ۹۱.۰.۴۴۷۲.۱۱۴ 
يا باالتر مشخص شده اس��ت، مرورگر دستگاه ايمن 
است. در غير اين صورت كاربران بايد به صورت دستي 
به روزرساني موجود براي مرورگر كروم را چك كرده و 
پس از به روزشدن آن، برنامه را بسته و مجددا راه اندازي 
كنند. گوگل تاييد كرد سه تهديد سطح باالي ديگر را 
در اين نسخه كروم ترميم كرده است. گوگل معموال با 
سرعت نسبت به ترميم آسيب پذيريها اقدام مي كند اما 
كارآمدي آنها به سرعتي كه كاربران كروم مرورگرشان را 
به روزرساني مي كنند هم بستگي دارد. بر اساس گزارش 
فوربس، كاربران كروم بهتر اس��ت اين بار هوشياري 
بيشتري به خرج دهند. شركت امنيتي كاسپرسكي 
هفته گذشته هشدار داد گروهي از هكرها به نام  »پازل 
ميكرز«  در حال جمع كردن حفره هاي امنيتي زيرو 
دي كروم براي نصب بدافزار در سيس��تمهاي ويندوز 
هستند. مايكروسافت هفته گذشته در اين باره هشدار 

امنيتي فوري به كاربران ويندوز صادر كرد.

امریكا براي برطرف كردن كمبود 
تراشه اعتبار مالیاتي اعطا مي كند

گروهي از س��ناتورهاي امريكايي ب��راي برطرف 
كردن چالش كمبود تراش��ه، پيش��نهاد كرده اند 
عالوه بر تخصيص بودجه ۵۲ ميليارد دالري، اعتبار 
مالياتي ۲۵ درصدي ب��راي توليد كنندگان نيمه 
رسانا در نظر گرفته ش��ود. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از رويترز، درحالي كه امريكا با چالش 
كمبود تراشه دست و پنجه نرم مي كند، گروهي 
از س��ناتورهاي مجلس امريكا پيشنهاد كرده اند 
اعتبار مالياتي ۲۵ درصدي براي سرمايه گذاري در 
بخش توليد نيمه رسانا اعطا شود. اعتبار مالياتي 
نوعي امتياز اس��ت كه دولت تحت عنوان مشوق 
در حوزه اي مش��خص مانند توليد نيمه رسانا به 
شركت ها اعطا مي كند. اين پيشنهاد از سوي ران 
وايدن، رييس كميته اقتصادي سنا و مايك كراپو 
سناتور جمهوري خواه ارشد اين پنل همراه عده اي 
ديگر از سناتورها ارايه ش��ده است. آنها معتقدند 
چنين اقدامي انگيزشي معقوالنه و هدفمند براي 
بخش توليد نيمه رس��انا در داخل كش��ور فراهم 
مي كند. البته اي��ن گروه از س��ناتورها تخميني 
از هزينه ه��اي چنين اقدامي فراه��م نكرده اند. از 
س��وي ديگر طي هفته هاي گذشته طرحي براي 
سرمايه گذاري در اين بخش در مجلس امريكا ارايه 
شد و سنا بودجه اي ۵۲ ميليارد دالري براي توليد و 
تحقيق درباره نيمه رسانا و ديگر تجهيزات بخش 
ارتباطات تصويب كرد. اين بودجه شامل ۲ ميليارد 
دالر براي توليد تراشه هايي است كه در خودروها 
استفاده مي شود. اعطاي چنين اعتبار مالياتي به 
سود ش��ركت TSMC تايوان است كه قصد دارد 
كارخانه توليد نيمه رس��انا ب��ه ارزش ۱۲ ميليارد 
 NXPدالر در ايالت آريزونا بس��ازد. ع��الوه بر آن
Semiconductors NV تراش��ه ساز هلندي 
و ش��ركت هاي امريكايي مانن��د اينتل و ميكرون 
تكنولوژي نيز از چنين اقدامي س��ود مي برند. در 
اين مي��ان نمايندگان حامي س��رمايه گذاري در 
بخش نيمه رسانا اش��اره مي كنند سهم امريكا از 
توليد نيمه رسانا و تجهيزات ميكروالكترونيك از 
۳۷ درصد در دهه ۱۹۹۰ ميالدي به ۱۲ درصد در 

زمان حاضر كاهش يافته است.

نقص آیفون دسترسي به
شبكه هاي واي فاي را مختل مي كند

ي��ك نقص فني در گوش��ي هاي آيف��ون موجب 
شده در صورت استفاده از ش��بكه هاي واي فاي 
با اسامي غيرعادي دسترسي به آنها مختل شود. 
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از انگجت، يك 
محقق امنيتي به نام كارل شو موفق به شناسايي 
آس��يب پذيري در گوش��ي هاي آيفون شده كه 
باعث مي ش��ود كاربران اين گوش��ي ها نتوانند از 
شبكه هاي واي فاي با اسامي غيرعادي استفاده 
كنند. اگر نام شبكه هاي واي فاي غيرعادي بوده 
و به عنوان مثال ب��راي نام گذاري آنها از عناويني 
مانند %p%s%s%s%s%n اس��تفاده شود، آيفون 
ام��كان اتصال ب��ه ش��بكه واي فاي را از دس��ت 
مي دهد و براي اتصال دوباره كاربر بايد وارد بخش 
تنظيمات ش��ده و از مس��ير عمومي، بازتنظيم، 
بازتنظيم تنظيمات شبكه اقدامات الزم را انجام 
دهد. هنوز علت دقيق وقوع اين مشكل مشخص 
نيس��ت. اما برخي بررس��ي هاي موسسه امنيتي 
بليپين��گ كامپيوتر حاكي اس��ت ناس��ازگاري 
سيستم عامل IOS با كاراكتر % و اشتباه گرفتن 
آن با فرامين و متغيرهاي برنامه نويسي علت اين 
ناسازگاري اس��ت. مشكل يادشده در نسخه هاي 
جديدتر سيستم عامل IOS و از جمله اي او اس 

۱۴.۶ وجود دارد. 

دردسر سیستم تشخیص چهره 
براي بیكاران

مش��كالت اخيري ك��ه در ارتباط با پايايي سيس��تم 
تشخيص چهره به وجود آمده، به شهروندان امريكايي 
كه در تنگناي اقتصادي قرار دارند، آسيب زده است. به 
گزارش ايسنا، پايگاه خبري مادربورد گزارش كرده كه 
 ID.me شكايتهايي درباره سيستم تشخيص چهره
دس��تكم در ۲۱ ايالت امريكا براي بررسي هويت افراد 
متقاضي دريافت بيمه بيكاري وجود دارد. هنگامي كه 
سيستم تطبيق چهره نمي تواند هويت آنها را تاييد كند، 
بعضي از افراد هفته ها يا ماه ها بدون بيمه بيكاري مانده اند 
و گاهي شانسي براي دريافت كمك از طريق سيستم 
چت ويديويي براي حل اين مشكالت نداشته اند. بليك 
هال، مدير ID.me به جاي فناوري، كاربران را مقصر اين 
مشكالت خوانده و اظهار كرده است كه الگوريتم تطبيق 
چهره ۹۹.۹ درصد دقت عمل دارد و هيچ ارتباطي بين 
رنگ پوست و شناسايي اشتباه وجود ندارد. وي گفته 
است مردم سلفيها را به درستي به اشتراك نمي گذارند يا 
به دستورالعملها عمل نمي كنند. پايگاه خبري مادربورد 
خاطرنش��ان كرده كه بعضي از افراد سه تالش ناموفق 
براي دريافت تاييد سيستم تشخيص چهره داشته اند. 
اما شركت مسوول مدعي است هزينه هاي كالهبرداري 
بيمه بيكاري ملي در چند ماه گذشته به سرعت افزايش 
پيدا كرده و از ۱۰۰ ميلي��ارد دالر به ۴۰۰ ميليارد دالر 
رسيده است بدون اينكه مشخص كند اين زيان چگونه 
محاسبه شده است. بر اساس گزارش انگجت، هر چه 
كه درباره فناوري ID.me روي داده است، با اين حال 
وقايع مربوط يكي از داليلي را برجسته مي كند كه چرا 
دولت هاي ايالتي و فدرال اميدوارند تشخيص چهره را 

محدود كنند. 

تحليلگران هشدار دادند اگر بازارهاي سهام سقوط كند، بيت كوين مي تواند به زير ۳۰ هزار دالر برسد

شكست حمايت ۳۵ هزار دالري از  بيت كوين

گزارش وضعي��ت امنيت فضاي توليد و تب��ادل اطالعات 
نش��ان مي دهد كه طي يك سال گذش��ته ۴۰۵ ميليون و 
۹۵۶ هزار حمله بدافزاري توسط شبكه ملي تله بدافزار در 
كشور شناسايي شده است. به گزارش مهر، گزارش وضعيت 
امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات كش��ور در سال ۹۹، 
توسط سازمان فناوري اطالعات ايران منتشر شده است. در 
اين گزارش مطابق با شاخص هاي مدنظر در حوزه امنيت 
س��ايبري، وضعيت حمالت س��ايبري، ميزان آدرس هاي 
IP آلوده، تعداد بدافزارهاي شناس��ايي شده و نيز وضعيت 
سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي در خصوص پيشگيري با 

تهديدات سايبري، مورد بررسي قرار گرفته است.

    تله ملي بدافزار ۴۰۵ میلیون حمله 
را  شناسایي كرد

بررسي ها نش��ان مي دهد كه در س��ال ۹۹ بيش از ۴۰۵ 
ميلي��ون و ۹۵۶ هزار و ۶۳۰ حمله توس��ط ش��بكه ملي 
تله بدافزار شناس��ايي شده كه بيشترين حمله مربوط به 
شهريور س��ال ۹۹ با ثبت ۹۴ ميليون و ۷۱۳ هزار حمله 
بدافزاري بوده است. در اين سال ۲۷ ميليون و ۸۵۱ هزار و 

۴۶۳ آدرس آلوده به بات هاي شناخته شده به ثبت رسيده و 
تعداد بدافزارهاي شناسايي شده نيز ۳۹۶ هزار ۴۳۳ بدافزار 
بوده است. مطابق با گزارش ارزيابي عملكرد مركز ماهر، در 
سال ۹۹ بيش از ۳۰۸ بدافزار تحليل شده و ۱۵۰ مورد نيز 

پيشگيري از حمالت ديداس به ثبت رسيده است.

    SOC در وزارتخانه ها راه اندازي نشد
اين بررسي ها حاكي از آن است كه هيچ وزارتخانه و سازمان 
متصل به شبكه ملي اطالعات، در سال ۹۹ مركز عمليات 
امنيت )SOC( راه اندازي نكرده و تنها يك مورد در حال 
راه اندازي گزارش شده كه به نتيجه نهايي نرسيده است. در 
همين حال طي يك سال گذشته هيچ سروري براي كشف 
بدافزارها در اين سازمان ها نصب نشده است. اين در حالي 
است كه ۱۶ ابزار و سامانه رصد و ارزيابي و پويشگر بومي در 

سال ۹۹ در كشور فعال بودند.

    ۶۷۷ ه�زار هش�دار امنیت�ي به س�ازمان ها 
اعالم شد

گزارش وضعيت امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات 

كش��ور نيز از ارزيابي امنيتي ۱۳۳ سامانه در سال ۹۹ 
و تهيه ۸۸ بس��ته راهنماي امنيتي براي مقاوم سازي 
س��امانه ها حكايت دارد. با اين وجود در يكسال اخير 
هيچ بسته الزامات امنيتي مرتبط با انواع خدمات شبكه 
ملي توسط سازمان ها تدوين نشده است. گزارش مركز 
ماهر نشان مي دهد كه ۶۷۷ هزار و ۹۴۵ مورد هشدار 
امنيتي و ۳۲۵ هزار و ۲۲۰ هشدار درباره نقاط آلوده در 

سطح كشور به دستگاه ها ارايه شده است.

    ۴۰ هزار نقطه آسیب پذیر
در فضاي IP كشور شناسایي شد

سامانه مركز ماهر، در همين حال مجموع آسيب هاي مهم 
كشف شده در رصد فضاي مجازي كشور را نيز براي سال ۹۹ 
اعالم كرده است. بر اساس امكانات سپر دفاعي دژفا، فضاي 
IP كشور نسبت به آسيب پذيري هاي داراي درجه خطر باال 
و خطرناك به صورت مستمر رصد مي شود كه در ۹ ماهه 
آخر سال ۹۹ حدود ۴۰ هزار نقطه آسيب پذير از اين طريق 
شناسايي شده و در ۳ ماهه پاياني سال ۹۹، افزايش تقريبي 

حمالت اتفاق افتاده است.

براي بازيابي اطالعات س��يم كارتي كه منقضي يا واگذار 
شده اس��ت، مي توان با مراجعه به س��امانه همتا و وارد 
كردن شناس��ه )IMEI( دستگاه و ش��ماره سيم كارت، 
اطالعات را بازيابي كرد. به گزارش ايسنا، در صورتي كه 
قباًل در سايت همتا ثبت نكرده باشيد )كارتابل كد ملي 
تشكيل نداده باشيد( و س��يم كارت شما منقضي شده 
باش��د يا مالكيت آن را به ش��خص ديگري واگذار كرده 
باشيد، اطالعات دستگاه هاي شما از كارتابل سيم كارت 
منقضي ي��ا واگذارش��ده در همتا حذف مي ش��ود، اما 
مي توانيد اين اطالعات را براي سيم كارت هاي ديگر خود 

 )IMEI( بازيابي كنيد. براي اين كار الزم اس��ت شناسه
دستگاه يا دستگاه هاي خود و شماره سيم كارت منقضي 
يا واگذارش��ده را داش��ته باش��يد. كارتابل كد ملي با دو 
سيم كارت يا بيش��تر، نيازي به بازيابي اطالعات ندارد. 
بنابراين در صورتي كه قبال در سايت همتا ثبت نام كرده و 
كارتابل كد ملي تشكيل داده باشيد، در صورتي كه بيش از 
دو سيم كارت در كارتابل شما باشد، با منقضي شدن يكي از 
سيم كارت ها يا واگذار كردن مالكيت يكي از سيم كارت ها، 
اطالعات دستگاه در كارتابل كد ملي باقي مي ماند. براي 
بازيابي اطالعات سيم كارت واگذارشده، در مرحله اول، 

hamta. بايد به درگاه اينترنتي سامانه همتا به آدرس
ntsw.ir مراجعه شود. براي ورود به سامانه مي توان از 
شماره سيم كارت اس��تفاده كرد يا اينكه ابتدا در سامانه 
ثبت نام كرد و سپس با استفاده از كد ملي وارد سامانه شد. 
در ادامه، مراحل با اس��تفاده از ورود با شماره سيم كارت 
آورده مي شود. پس از وارد كردن شماره سيم كارت، رمز 
عبور موقت براي آن شماره ارسال مي شود. با استفاده از 
رمز عبور ارسال شده و وارد كردن كد امنيتي، وارد سامانه 
ش��ويد. در ادامه در صفحه اصلي »مديريت دستگاه ها« 

روي گزينه »افزودن دستگاه« كليك  كنيد.

۴۰۵ ميليون حمله بدافزاري در كشور شناسايي شد

سيم كارت واگذارشده چطور بازيابي مي شود؟

اخبار



تعادل | رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار اخير 
پيرامون مكانيزم پيش��نهادي مجلس براي خريد و 
فروش خودرو در بورس، ضمن انتقاد از قيمت گذاري 
دس��توري خودرو در اظهاراتي گفته ب��ود كه خودرو 
كاالي مناس��بي ب��راي ورود به بورس نيس��ت. اين 
مقام مس��وول همچنين معتقد اس��ت كه به سبب 
قيمت گذاري دستوري و ايجاد اختالف قيمت در بازار 
آزاد، نوعي التاري براي فروش خودرو به راه افتاده است 
كه خودش مفسده ايجاد مي كند. در پي اين صحبت ها، 
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه عرضه خودرو 
در بورس كارشناسي نيست، در اظهاراتي عنوان كرده 
كه با اجراي طرح عرضه خودرو در بورس كاال مخالف 
است. عليرضا رزم حسيني گفته است كه وزارت صمت 
طرحي براي قيمت گذاري خودروها به مجلس ارايه 
داده است كه كميس��يون اقتصادي مجلس هم با آن 
طرح موافقت كرده است. رزم حسيني همچنين گفته 
اس��ت كه در مورد جزييات اين طرح با شوراي رقابت 
نيز گفت وگو ش��ده و در تعامل با مجلس هستيم كه 
اميدواريم اجراي آن روي قيمت ها تاثيرگذار باشد. در 
عين حال وزير صمت با بيان اينكه براي حل مشكالت 
قيمت گذاري خودرو بايد در كنار توليد داخلي واردات 
معقول انجام شود، نيز معتقد است كه در اين صورت 
فضا رقابتي مي شود، توليد افزايش مي يابد و قيمت ها 

كاهش مي يابد. 

  مخالفت ها با عرضه خودرو در بورس
طبق اعالم انجمن صنايع همگن قطعه سازي كشور، در 
ديدار رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و نمايندگان 
بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تهران، محمدرضا 
نجفي منش- رييس انجمن صنايع همگن قطعه سازي 
كش��ور و عضو هيات نمايندگان ات��اق تهران- ضمن 
اش��اره به آنچه كه در مجلس مبني بر كش��ف قيمت 
خودرو در بورس مطرح شده، از مكانيزمي براي ورود 
آگاهانه افراد به بازار س��رمايه سوال كرد و پرسيد: چه 
مكانيزمي قرار است براي خريد و فروش كااليي نظير 
خودرو تعريف شود؟ در اين رابطه، محمدعلي دهقان 
دهنوي- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار- پاسخ 
داد: خودرو كاالي مناسبي براي ورود به بورس نيست؛ 
چرا كه معموال كااليي وارد بورس مي ش��ود كه داراي 

تنوع باالي اينچنيني نباشد.
وي ضمن انتقاد از ش��رايط قيمت گ��ذاري و عرضه 
خودرو در كش��ور، اظهار كرد: به سبب قيمت گذاري 
دس��توري و ايجاد اختالف قيمت در بازار آزاد، اكنون 
ش��اهد راه اندازي نوعي التاري ب��راي فروش خودرو 
هستيم. طبق بررس��ي ها، پالك نيمي از خودرو هاي 
عرضه شده در اين روش، توسط دوربين هاي راهنمايي 
و رانندگي رصد نش��ده و اين بدان معناس��ت كه اين 
خودرو ها انبار شده اند. اين در حالي است كه از سوي 
ديگر خودروس��ازان هم در ازاي عرضه هر يك از اين 

خودروها، متحمل زيان مي ش��وند. رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: در چنين ش��رايطي 
اگ��ر ورود خودرو به بورس منجر به رفع اين مفس��ده 
شود، مي توان مكانيزم هايي را براي آن طراحي كرد، 
اما سازمان بورس به طور كلي با قيمت گذاري دستوري 

خودرو مخالف است.
در همين حال، وزير صنعت، معدن و تجارت هم با بيان 
اينكه عرضه خودرو در بورس كارشناسي نيست، گفت: 
تحريم باعث شده كه واردات خودرو متوقف شود لذا 
بازار رقابتي نيست. عليرضا رزم حسيني درباره عرضه 
خودرو در بورس كاال، بيان داشت: اين طرح در مجلس 
شوراي اسالمي مطرح ش��ده و در كميسيون صنايع 
مجلس نيز روي جزييات آن كار مي شود اما اجراي آن 

هنوز قطعي نيست. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه 
آيا با اجراي ط��رح عرضه خودرو در بورس كاال موافق 
است، گفت: خير با اجراي طرح عرضه خودرو در بورس 
كاال موافق نيستم زيرا اجراي اين طرح كار كارشناسي 
شده اي نيست. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
براي متعادل س��ازي قيمت خودرو وزارت صمت چه 
پيشنهادي بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد، گفت: 
همكاري خوبي بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
كميسيون صنايع مجلس شوراي اسالمي وجود دارد 
لذا طرحي وزارت صمت براي قيمت گذاري خودروها 

به مجلس ارايه داده اس��ت كه كميسيون اقتصادي 
مجلس هم با آن طرح موافقت كرده اس��ت بنابراين 
در انتظ��ار فرصتي براي اجراي اين طرح هس��تيم و 

اميدواريم با اجراي اين طرح قيمت ها بهتر شود. 
وزير صنعت، معدن و تجارت بيان داشت: در اين طرح 
خودروها به دو گروه خودروهاي عمومي و غيرعمومي 
)مثال خودرويي مانند دناپالس كه مشابه دارد و عالوه 
بر كمپاني خارجي مشابه آن را شركت داخلي نيز توليد 
مي كند( تقسيم مي شود. وزير صنعت، معدن و تجارت 
بيان داشت: در مورد جزييات اين طرح با شوراي رقابت 
گفت وگو شده است و در تعامل با مجلس هستيم كه 

اميدواريم اجراي آن روي قيمت ها تاثيرگذار باشد. 

   واردات خودرو بايد انجام شود
وي با بيان اينكه براي حل مش��كالت قيمت گذاري 
خودرو بايد در كنار توليد داخلي واردات معقول انجام 
شود، گفت: در اين صورت فضا رقابتي مي شود، توليد 
افزايش مي يابد و قيمت ه��ا نيز كاهش مي يابد. رزم 
حسيني با بيان اينكه قيمت گذاري دستوري توليد 
را افزايش نمي دهد، گفت: ظرفيت توليد خودرو در 
ايران بالغ بر 2 ميليون خودرو اس��ت و با اين ميزان 
توليد كامال نياز داخ��ل را مي توان تامين كرد. وي با 
بيان اينك��ه در يك مقطعي يك ميليون و 600 هزار 
خودرو در كشور توليد مي ش��د، بيان داشت: در آن 

زمان براي خريد خودرو وام پرداخت مي شد لذا اين 
مساله حاكي از آن اس��ت كه تقاضايي براي خودرو 

نبوده است. 
وي اظهار داشت: شرايط تحريم باعث شده كه واردات 
خودرو قطع ش��ود لذا بازار خودرو رقابتي نيس��ت. 
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به اين سوال 
كه آيا واردات خودرو آزاد خواهد ش��د، گفت: طبق 
برنامه بودجه امس��ال واردات خودرو ممنوع اس��ت 
البته در اين مورد بايد منتظر سياس��ت هاي دولت 
بعدي و تصميمات آنها ماند. عليرضا رزم حس��يني 
همچنين در نشس��ت با مديران يك��ي از گروه هاي 
خودروس��از كش��ور با اش��اره به برنامه ريزي انجام 
گرفته براي افزايش كم��ي و كيفي توليد خودرو در 
كش��ور، اظهار كرد: مردم ايران شايسته استفاده از 
خودروهاي باكيفيت باال هس��تند و اين مهم بايد به 
عنوان يك سياست راهبردي مدنظر همه شركت هاي 
خودروسازي باش��د و در اين راستا قدم بردارند. وي 
همچنين افزود: شركت هاي خودروسازي بايد ضمن 
افزايش تولي��دات خود، براي ارتقاي س��طح كيفي 
محصوالت توليدي خود اق��دام كنند. وزير صنعت، 
معدن و تجارت يكي از مهم ترين سياس��ت هاي اين 
وزارتخانه را حمايت از بخش خصوصي برش��مرد و 
تاكيد كرد: افزايش عمق ساخت داخل خودروهاي 

مونتاژي در كشور بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

رويداداخبار
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رشد صادرات ناشي از 
سياست هاي راهبردي نيست

فارس |سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ايران، 
گفت: رشد صادرات ناشي از سياست راهبردي نيست 
بلكه كاهش محدوديت هاي تجاري ناشي از كرونا باعث 

افزايش صادرات شده است.
محمدرضا م��ودودي در مورد افزاي��ش 48 درصدي 
صادرات در 2 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، گفت: سال گذشته و مخصوصا 2 ماه ابتدايي 
سال قبل به علت ش��يوع بيماري كرونا در دنيا شرايط 
تجارت خارجي بس��يار خاص ب��ود؛ به طوري كه تمام 
مرزها بسته بود و تجارت خارجي نه تنها بين ايران و ساير 
كشورها بلكه ميان اغلب كشورهاي دنيا متوقف بود و 
تبادل كااليي بين كشورها محدود به كاالهاي بسيار 
خاص و ضروري ش��ده بود. سرپرس��ت سابق سازمان 
توس��عه تجارت ايران افزود: بنابراين تجارت خارجي 
كش��ور و متعاقب آن صادرات در سال 99 متاثر از اين 
محدوديت ها نسبت به سال 98 دچار افت شديد شد و 
حتي در مورد بازارهايي مثل عراق و افغانستان نيز افت 

تجارت كامال محسوس بود. 
وي با اش��اره به اينكه االن ش��رايط تجاري بين ايران و 
كشورهاي مختلف به حالت عادي برگشته است، گفت: 
بنابراين افزايش ميزان سطح مراودات تجاري ايران يا 
افزايش 48 درصدي صادرات ناشي از بازگشت شرايط 

تجاري به شرايط پيش از كرونا است. 
مودودي با اشاره به رشد صادرات در دو ماهه اول سال 
جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: با كاهش 
محدوديت ها و كاهش ترددهاي تجاري نسبت به سال 
گذشته ش��اهد تجارت بوده ايم و اين افزايش ناشي از 
اقدام خاصي نبوده اس��ت.  مودودي بيان داش��ت: در 
 2 ماهه ابتداي امس��ال حجم تجارت خارجي كشور 
به صورت ماهانه حدود 6 ميليارد دالر بوده اس��ت كه 
تقريبا نيم��ي از آن مرتبط با ص��ادرات و نيمي ديگر 
مرتبط ب��ه واردات بوده اس��ت بنابراين با چنين روند 
تجاري صادرات ما در سال جاري نيز رقمي حدود 35 
تا 40 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود.  وي بيان داشت: 
رشد صادراتي كشور در 2 ماهه ابتداي امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ناشي از سياست راهبردي 
نبوده اس��ت كما اينكه در كاهش تجارت در سال 99 
نسبت به س��ال 98 نيز نقش نداشتيم بلكه مسائل و 
محدوديت هاي ناشي از كرونا باعث اين كاهش شد.  
سرپرست سابق سازمان توس��عه تجارت ايران بيان 
داشت: اساسا تجارت خارجي كشور به طور مشخص 
برنامه اي براي توسعه بازار و تشديد تجارت ندارد و هيچ 
برنامه اي به صورت جدي از طرف دولت براي جهش يا 
توسعه صادرات دنبال نمي شود.  مودودي بيان داشت: 
تعداد رايزنان بازرگاني نسبت به سال 99 تغييري نكرده 
است و در س��ال جاري پيمان تجاري خاصي با هيچ 
كدام از كشورهاي دنيا منعقد نشده و هيچ محصول 
جديدي نيز به محصوالت صادراتي ما اضافه نش��ده 
كه انتظار افزايش صادرات را داشته باشيم.  وي با بيان 
اينكه ديپلماسي تجاري به شيوه گذشته دنبال مي شود، 
گف��ت: فرماندهي واحدي در سياس��ت هاي تجاري 
كشور وجود ندارد و هنوز هم سياست هاي ارزي روي 
سياست هاي تجاري تاثيرگذار است.  مودودي بيان 
داشت: اگرچه نزديك شدن قيمت ارز نيمايي به ارز بازار 
آزاد باعث شده تا شركت هاي صادراتي تمايل بيشتري 
براي صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته 
باشند اما در مجموع از سوي دولت هيچ برنامه خاصي 
براي توسعه تجارت و صادرات دنبال نشده كه ماحصل 

آن رشد 48 درصدي صادرات باشد. 

دولت بعدي بايد با نفت 
خداحافظي كند

ايسنا | رييس كميس��يون انرژي اتاق بازرگاني 
ايران مي گوي��د، دولت بعدي بايد در زمينه اصالح 
مصرف ان��رژي و نح��وه اتكا ب��ه درآمدهاي نفتي 
تغييراتي كليدي را نهايي كند. حميدرضا صالحي 
اظهار كرد: امروز شرايط اقتصادي كشور به گونه اي 
است كه از يك سو، ما بايد با بيماري طوالني مدت 
وابستگي اقتصاد كشور به پول نفت مواجه شويم و 
درماني براي آن پيدا كنيم و از سوي ديگر با توجه 
به حركت كشورهاي توسعه يافته به سمت استفاده 
محدودتر از سوخت هاي فسيلي، احتماال بازار نفت 
ديگر مانند گذش��ته براي ايران عمل نمي كند. از 
اين رو بايد با نفت مانند آنچه كه در گذشته استفاده 
مي شد خداحافظي كرد و به سمت شيوه هاي نوين 
گام برداشت. وي با بيان اينكه توسعه سرمايه گذاري 
در صنايع نفتي كه منجر به توليد كاال با ارزش افزوده 
بيشتر مي شوند، مي تواند يكي از راه حل هاي ايران 
در اين حوزه باشد، بيان كرد: در صورت فعال كردن 
اين صنايع، از سويي ما از خام فروشي عبور مي كنيم 
و از س��وي ديگر امكان صادرات با كيفيت باالتر به 
وجود خواهد آمد. رييس كميس��يون انرژي اتاق 
بازرگاني ايران با بيان اينكه اصالح برخي روندهاي 
غلط حكمراني در اقتص��اد ايران بايد اولويت ديگر 
اقتصادي دولت آينده باشد، گفت: آمارها مي گويد 
ايران با حدود 85 ميليون نفر، 86 ميليارد دالر يارانه 
انرژي هزينه كرده و اين در حالي است كه در چين 
با جمعيتي نزديك به ۱.5 ميليارد نفر، يارانه انرژي 
كمتر از 40 ميليارد دالر است. اين نشان دهنده لزوم 
اصالح برخي رويه هاي كالن در اقتصاد كشور است.

صالح��ي با اش��اره به ل��زوم نق��ش آفريني بخش 
خصوصي در حوزه بزرگ تري از اقتصاد ايران، گفت: 
اينكه سهم اين بخش تنها ۱5 درصد از اقتصاد ايران 
در نظر گرفته ش��ود و آن هم در عمل با مشكالت و 
محدوديت هاي جدي مواجه باشد، بسيار از اهداف 

كالن به دور خواهد بود.
وي خاطرنش��ان كرد: دولت آينده بايد از سويي به 
س��مت كوچك تر كردن وزارتخانه ها و نقش دادن 
به بخ��ش خصوصي حركت كند و از س��وي ديگر 
حمايت از توليد را به جاي شعار در عرصه عمل به 

اجرا برساند.

هشدار نسبت به موجودي 
نهاده هاي دامي در بنادر

سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگان��ي وزارت جهاد 
كشاورزي گفت: در حال حاضر 4 ميليون و 350 هزار 
تن نهاده دامي در 9 بندر كشور وجود دارد در حالي 
كه نياز ماهانه كشور حدود يك ميليون و 300 تا يك 
ميليون و ۷00 هزار تن است، بنابراين موجودي بنادر 

براي تامين نياز 3 ماهه بخش توليد كافي است.
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت جهاد 
كش��اورزي، حس��ن عباس��ي معروفان سرپرست 
دفت��ر خدمات بازرگاني معاونت توس��عه بازرگاني 
وزارت جهاد كش��اورزي در رابطه ب��ا تامين ذخاير 
استراتژيك كشور اظهار كرد: دو شركت پشتيباني 
امور دام و بازرگاني دولتي ايران مسوول تامين ذخاير 
استراتژيك كشور در زمينه كاالهاي اساسي و مواد 
غذايي هس��تند. وي افزود: ميزان ذخاير كاالهاي 
اس��تراتژيك به ميزان مدت مش��ابه سال گذشته 
است. سرپرس��ت دفتر خدمات بازرگاني معاونت 
توس��عه بازرگاني وزارت جهاد كشاورزي در رابطه 
با ميزان ثبت س��فارش كاالهاي استراتژيك گفت: 
حدود 430 شركت واردكننده نهاده هاي دامي در 
كش��ور داريم كه ذرت، جو، كنجاله و دانه سويا را به 
كشور وارد مي كنند و برخي از اين شركت ها روغن 
خوراكي هم وارد مي كنند. وي افزود: در حال حاضر 
4 ميليون و 350 هزار تن نهاده دامي در 9 بندر كشور 
وجود دارد در حالي كه نياز ماهانه كشور حدود يك 
ميليون و 300 تا يك ميليون ۷00 هزار تن اس��ت، 
بنابراين موجودي بنادر براي تامين نياز 3 ماهه بخش 
توليد كافي است. معروفان تصريح كرد: تامين كاالي 
اساس��ي اس��تمرار دارد و تاكنون ۱۱ ميليون تن از 
چهار نوع كاالي ذرت، جو، كنجاله و دانه سويا ثبت 
سفارش شده است كه به مرور به كشور وارد مي شود 
و ما تا حدود 9 م��اه آينده نگراني بابت تامين نهاده 
دامي نخواهيم داشت. وي افزود: ارز بانك مركزي هم 
بابت كاالهاي ثبت سفارش شده تامين و تخصيص 
داده ش��ده است. وي در رابطه عرضه نهاده دامي در 
س��امانه بازارگاه عنوان كرد: ه��ر ماه يك ميليون و 
۷00 هزار تن نهاده دامي در بازارگاه عرضه مي شود 
و ما عرضه خارج از اين سيستم نداريم. وي با اشاره 
به افزايش قيمت جهاني نهاده  دامي ادامه داد: سال 
گذشته هر تن جو در بازارهاي جهاني حدود ۱90 
دالر بود در حالي كه امروز 2۷0 دالر اس��ت؛ هر تن 
ذرت 205 دالر بود و امروز 3۱9 دالر است، بنابراين 
قيمت جهاني اين كاالها افزايش داش��ته و افزايش 
قيمت آن توس��ط دولت و واردكنن��دگان صورت 

نگرفته است.

برگزاري اولين جلسه كارگروه 
انرژي و مديريت سبز در سال1400

مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري 
گفت: در جلسه كارگروه انرژي و مديريت سبز منطقه 
ساري بر لزوم فرهنگ سازي و استفاده از منابع تاكيد شد 
. سبحان رجب پور مدير شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري در جلسه كارگروه انرژي و مديريت 
سبز منطقه ساري كه در تاريخ ۱400/3/26 در سالن 
جلسات ش��ركت برگزار ش��د بر لزوم فرهنگ سازي و 
استفاده از منابع تاكيد كرد و بيان داشت: مديريت سبز 
در واقع به كارگيري موثر و كار آمد تمامي منابع مادي 
و انس��اني است كه براي هدايت و نيل به اهداف زيست 
محيطي با س��ازماندهي و برنامه ريزي ضروري است. 
سبحان رجب پور به استفاده بهينه و درست از امكانات 
و منابع اش��اره كرد و تاكيد ك��رد: در گام اول، پايش و 
شناسايي مكان ها و فضاهايي مورد رصد قرار مي گيرد 
كه بيشترين مصرف انرژي را دارند و بايد كار با حساسيت 
و كارشناس��ي انجام گردد . وي اظه��ار كرد: در تمامي 
زمينه ها از جمله مديريت مصرف انرژي )آب، برق و گاز( 
 بايد تدابير و سياست هاي دقيق و منطقي اتخاذ كرد. 
در ادامه جلسه حسين نصير ناتري رييس برنامه ريزي 
ودبيركارگروه انرژي و مديريت سبزشركت به برنامه هاي 
پيشنهادي جهت اخذ بودجه از ستاد وبه اقدام آن در سال 
۱400 اشاره كرد وضمن تشريح اقدامات صورت گرفته 
اين كارگروه در س��ال ۱399، گفت: كاهش هزينه ها و 
صرفه جويي در مصرف آب، برق و گاز از اتفاقات خوبي 
بود كه در سال هاي گذشته به همت و تالش همكاران 
واحدهاي مختلف شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 

منطقه ساري رقم خورد.

بحران كم آبي، مانع انجام 
تعهدات توليدي و صادراتي 

ذوب آهن نشد
معاون بهره برداري ذوب آهن اصفهان با بيان اينكه 
به دليل شرايط سخت كم آبي، ذوب آهن حدود 2 تا 
3 درصد از برنامه هاي خود عقب است، گفت: اگر آب 
به حدي كم شود كه نتوانيم بدنه كوره ها را خنك نگه 
داريم، احتمال اتفاقات ناگوارهمچون انفجار در كوره 
و توقف چند ساله آن وجود دارد. وي افزود: همزمان 
با تعميرات اساس��ي ايس��تگاه ريخته گري شماره 
5، نصب برج هاي خنك كننده هيبريدي ايستگاه 
ريخته گري شماره 5، تعميرات اساسي آگلوماشين 
شماره 4 و تعميرات اساسي تعويض لوله هاي اكران 
ديگ كنورتور شماره 2، تعميرات اساسي درجه 3 
كوره بلند شماره 2 شركت نيز با موفقيت انجام شد.

مهرداد توالييان در خصوص تعميرات اساسي كوره 
بلند شماره 2 ذوب آهن، اظهار كرد: اين تعميرات 
اساسي از نوع درجه سه بود كه از نظر زماني در هفت 
شبانه روز انجام شد. وي تصريح كرد: اين تعميرات 
اساس��ي براي حفظ ش��رايط توليد است. فلسفه 
تعميرات اساس��ي حفظ و پايداري شرايط موجود 

است تا در آينده ضرري به توليد وارد نشود.

چرا خودرو كاالي مناسبي براي بورس نيست؟

نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران: رييس اتاق بازرگاني ايران: 

مخالفت »صمت« با عرضه خودرو در بورس

قيمت گذاري دستوري لغو شودصداي فعاالن اقتصادي شنيده شود
رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد تصميم گيران كالن 
كش��ور بايد براي تكرار نش��دن معضالت و مش��كالت 
اقتصادي سال هاي گذش��ته، صداي فعاالن اقتصادي را 
بشنوند. اتاق بازرگاني ايران كه طبق قانون مشاور سه قوه 
كشور به شمار مي رود در طول هفته هاي گذشته از سويي 
با تعدادي از نامزدهاي انتخاباتي جلساتي مشترك برگزار 
كرد و از سوي ديگر، بسته اي را به عنوان طرح پيشنهادي 
بخش خصوصي براي دولت آينده، منتش��ر كرد. ابراهيم 
رييسي - رييس جمهور منتخب -  نيز در يكي از نخستين 
برنامه هاي انتخاباتي خود به اتاق بازرگاني ايران رفت و در 
جريان خواسته هاي بخش خصوصي قرار گرفت. پس از 
نهايي ش��دن فرآيند انتخابات، حاال رييس اتاق بازرگاني 
ايران مي گويد، بايد نسبت به شنيده شدن صداي فعاالن 

اقتصادي، تصميمي جدي گرفته شود.
غالمحسين شافعي در نشس��ت هيات نمايندگان اتاق 
اي��ران عنوان كرد: پارلمان بخش خصوصي، بس��ته اي از 
پيشنهادات كارآمد اقتصادي را به انضمام يك بررسي جامع 
و آسيب شناسانه از تمامي عواملي كه باعث شده تا در قريب 
به چهار دهه گذشته اقتصاد كشور به سير نزولي دچار شود، 
گردآوري نموده و اين جمع بندي را در اختيار سيزدهمين 

رييس جمهور منتخب كشورمان قرار خواهد داد.
رييس ات��اق بازرگاني با اش��اره از اهميت نقش آفريني و 
مشاركت گري فعاالن اقتصادي در بزنگاه هاي مهم تاريخ 
كشور، افزود: هر س��اله آمارهاي متعددي در بخش هاي 
مختلف اعالم مي شود كه متوليان در آن نويد رشد مي دهند 
اما بررس��ي و برآورد كلي، حكاي��ت از آن دارد كه در طول 
۱0 ساله گذشته رش��د اقتصادي تقريبًا صفر بوده است. 
مولفه هاي ديگري نظير ثب��ات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، 
تورم و... نيز مكرر به عنوان اولويت دولت ها مطرح ش��ده و 
ساماندهي هركدام از اين بخش ها، هدف مقدس نهادهاي 
متولي اعالم شده است، لكن برآمد و ماحصل اتفاقات، اُفت 
در اين بخش ها را نش��ان مي دهد. او ادامه داد: همچنين 
باوجود تأكيد بر حمايت از اقشار ضعيف و دهك هاي پايين 
جامعه در برنامه رفاهي دولت ها، شاهديم كه مكرر شرايط 
اقتصادي براي اين گروه ها دشوارتر شده است. در مقاطع 
كوتاهي دولت ها توانسته اند تا حدي بر فقر مطلق فائق آيند 

اما شاخص فقر نسبي مدام بدتر شده است.
شافعي خاطرنش��ان كرد: به نظر مي رسد كه دولت آينده 
بايد يك نگاه واقع بينانه به شرايط و منابع موجود داشته 
باشد، در غير اين صورت روند مذكور تداوم مي يابد. پارلمان 
بخش خصوصي ايران نيز با همين دغدغه و در جهت عمل 
به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته اي را پيرامون حقايق 

اقتصادي، عوامل بروز چالش ها، اشتباهات و...، جمع بندي 
نموده و به چاشني پيش��نهاداتي در اختيار سيزدهمين 

رييس جمهور منتخب مردم، قرار مي دهد.
او با انتقاد از وعده هايي كه به جهت اغناي افكار عمومي در 
طول تبليغات انتخاباتي بيان شدند اما پشتوانه اي براي آنها 
در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان كرد: عدم رشد اقتصادي 
كشور متأثر از وعده ها و برنامه هايي است كه با واقعيت هاي 
موجود، هم خواني ندارد.رييس پارلمان بخش خصوصي 
ايران، نقبي به چالش هاي موجود در بخش صنعت كشور 
زد و گفت: كوتاهي ها و كم كاري هاي گذشته، اثرات خود 
را امروز در بخش صنعت و توليد نش��ان مي دهد و يكي از 
نمونه هاي آن، »شكاف تكنولوژي« است. عدم بهره گيري 
از دانش روز باعث ش��ده تا توليدات ما از بازار جهاني عقب 
بماند و قيمت تمام شده توليد براي صنعتگر ايراني بيشتر 
از رقباي جهاني او باش��د. تداوم اين روند به كم رنگ شدن 
حضور محصوالت ايراني در بازارهاي جهاني، از دست رفتن 
فرصت ها و خسران بخش توليد منجر خواهد شد. او تأكيد 
كرد: تقويت تولي��د، الزامًا در گرو باال بردن مصرف داخلي 
نيس��ت بلكه بايد حضور محصوالت ايراني را در بازارهاي 

جهاني تقويت كنيم.
ش��افعي در ادامه خاطرنشان كرد: مساله مهم ديگري كه 
اتاق و بخش خصوصي بر آن تأكيد دارد و بايد مورد توجه 
رييس جمهور آينده نيز قرار بگيرد، از ميان رفتن اعتماد 
عمومي به عنوان يك س��رمايه اجتماعي اس��ت. كاهش 
مش��اركت مي تواند به شكس��ت تالش هاي مصلحانه، 

)به واسطه عدم همراهي جامعه(، منجر شود.
او يكي از پيشنهادات شاخص بخش خصوصي به دولت 
آينده را اولويت دادن به نگاه اقتصادي در انتصاب و انتخاب 
»استانداران« و »سفرا« در قياس با رويكردهاي سياسي 
عنوان ك��رد و گفت: طبيعتًا اين تأكيد م��ا براي انتخاب 
مديران تصميم س��از در حوزه اقتصاد نيز وج��ود دارد. بر 
اين باوريم ك��ه توفيق رييس جمه��وري و دولت آينده، 
در گرو كابينه اي اس��ت ك��ه او معرفي خواه��د كرد. نوع 
نگرش اعضاي اين كابينه، مي تواند متضمن ميزان تحقق 
وعده هاي انتخاباتي عنوان شده باشد. شافعي تأكيد كرد: 
به كانديداهاي محترمي كه به جمع فعاالن اقتصادي آمده 
بودند، گفتيم بايد افراد داراي اهليت حرفه اي و نه سياسي 
را براي وزارتخانه هاي اقتصادي مدنظر قرار دهند و اگر اين 
مهم انجام شود و هماهنگي الزم نيز ميان بخش خصوصي، 
دانشگاهي و دولت در تصميم سازي ها شكل بگيرد، مطمئن 
باشيد كه توفيقات جدي در عرصه اقتصاد و بهبود معيشت 

مردم را شاهد خواهيم بود.

 عضو هيات نمايندگان اتاق ايران لغو قيمت گذاري 
دس��توري، برقراري امنيت س��رمايه گذاري، اخذ 
ماليات از بخش خاكستري و لغو تحريم ها را از دولت 
س��يزدهم مطالبه كرد. به گزارش خبرگزاري مهر، 
عباس آرگون، در م��ورد مطالبات بخش خصوصي 
از دولت س��يزدهم اظهار داش��ت: يكي از مطالبات 
مهم، بهبود فضاي كس��ب و كار در كش��ور اس��ت؛ 
براي اين امر نيز به رفع قوانين مخل و زائد كس��ب 
و كار، كاهش بروكراس��ي ص��دور مجوزها، حذف 
س��ازمان هاي مداخله گر و موازي، اس��تقرار دولت 
الكتروني��ك، جلوگي��ري از اخ��ذ تصميمات خلق 
الس��اعه، ثبات بخش��ي به قوانين و مقررات جهت 
پيش بين��ي پذير كردن اقتصاد آتي براي س��هولت 
برنامه ريزي، حذف مقررات رانت زا و حذف امضاهاي 

طاليي نياز داريم.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: از 
س��ويي ديگر نيز حجم دولت بايد كوچك شود زيرا 
بخش عمده اي از درآمدهاي جاري كش��ور صرف 
هزينه هاي دولت مي شود؛ دولت بايد چابك شده و 
از تصدي گري و عامليت به سمت نظارت و هدايت 
حركت كن��د و هزينه هاي جاري خ��ود را كاهش 
ده��د. ضمن اينكه دولت نباي��د با بخش خصوصي 

رقابت كند.
وي ادامه داد: نكته مهم ديگر اين است كه دولت بايد 
از قيمت گذاري دستوري دست بردارد و به مكانيزم 
بازار اعتقاد پيدا كند؛ در همين راستا بايد از توسعه 
بخش خصوصي به عنوان بخش پيش��ران و رش��د 
اقتصادي كشور حمايت كند. همچنين الزم است 
از اتخاذ تصميمات سياس��ي براي اقتصاد اجتناب 
شود. به طور كلي بايد شاهد كاهش نااطميناني ها در 
اقتصاد باشيم و عدم قطعيت ها در بخش اقتصادي 

و سياسي كم شود.
نايب رييس كميس��يون بازار پول و س��رمايه اتاق 
بازرگاني تهران گفت: در دولت سيزدهم بايد شاهد 
ش��فافيت عملكرد و پاس��خگويي به مردم باشيم. 
ش��فافيت كمك مي كند كه مبارزه جدي با علل و 
منشأ هاي فس��اد صورت گيرد و سرمايه اجتماعي 
مردم تقويت و با قاچاق كاال نيز مبارزه جدي شود.

وي با بيان اينكه س��رمايه گذاري ها بايد بر اس��اس 
مزيت هاي كشور باشد، اظهار داشت: موضوع مهم 
ديگر لزوم لغو تحريم هاس��ت؛ زيرا در اين س��ال ها 
تحريم ه��ا هزينه زي��ادي را به اقتصاد كش��ور وارد 

كرده و تجارت كش��ور چه در بخ��ش واردات و چه 
در بخش صادرات مختل ش��ده است. تجار به دليل 
تحريم مجبور به پرداخت هزينه هايي باالتر از حد 

استاندارد هستند. 
تجار از منابع خاصي بايد خريد كنند و از همه منابع 
توان خريد ندارند؛ هزينه هاي حمل و نقل بيش��تر 
ش��ده اس��ت و نقل و انتقال پول از مجاري قانوني 
انجام نمي ش��ود. آرگ��ون گفت: بايد ش��اهد ثبات 
در كش��ور باش��يم و عدم قطعيت ها كاهش يابد تا 

سرمايه گذاري توسعه يابد.
وي افزود: همچنين از نيروهاي انس��اني و نخبگان 
ايراني به صورت سيس��تماتيك حداكثر اس��تفاده 
شود تا هم اشتغال ايجاد شود هم از خروج اين افراد 
از كشور جلوگيري ش��ود، به اين ترتيب مي توانيم 
از اين توان مديريتي با كيفيت براي توسعه اقتصاد 
كش��ور حداكث��ر اس��تفاده را ببريم. عض��و هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني ته��ران افزود: همچنين 
بايد براي پرورش مديران آتي كشور از بين نخبگان 
فارغ از گرايش هاي سياس��ي آنها برنامه ريزي شود 
تا ناكارآمدي مديريتي به حداقل برسد. وي با بيان 
اينكه اصالح نظام ماليات��ي از ديگر مطالبات مهم 
بخش خصوصي است، گفت: در همين راستا استقرار 
نظام جام��ع مالياتي، برق��راري عدال��ت مالياتي، 
شفافيت در تراكنش هاي مالي، كاهش معافيت هاي 
مالياتي، اخ��ذ ماليات از بخش هاي خاكس��تري و 
غيرشفاف اقتصاد و توس��عه پايه هاي مالياتي بايد 
در دس��تور كار قرار گي��رد. وي اف��زود: همچنين 
بهبود وضعيت هدفمندي يارانه ها، بهبود وضعيت 
دهك هاي پايين درآمدي، توسعه صادرات غيرنفتي 
از طريق در دست داشتن بازارهاي نوظهور و تمركز 
بر بازار كشورهاي منطقه، جلوگيري از خام فروشي 
و ايجاد ارزش افزوده، استفاده از ظرفيت هاي بازار 
س��رمايه و حمايت از بخش هاي توليدي به ويژه در 
بخش تأمين مالي واحدها از ديگر مطالبات بخش 

خصوصي از دولت سيزدهم است. 
آرگون در مورد چالش هاي اولويت دار تصريح كرد: 
بهبود فضاي كس��ب و كار، ثبات بخشي به قوانين 
و مقررات، كنترل ت��ورم، مديريت نرخ ارز و اصالح 
نظام بانكي براي تأمي��ن مالي بنگاه هاي اقتصادي 
5 چالش اولويت دار اقتصاد كش��ور است كه فعاالن 
اقتصادي انتظار دارند دولت س��يزدهم حل و فصل 

آنها را در اولويت خود قرار دهد.
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خبرروز

شناسايي ۸۱۶۱ ابتالي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت ۸هزار و ۱۶۱ بيمار كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و متاسفانه ۱۱۱ تن نيز به دليل اين 
 بيماري جان خود را از دس��ت دادند. به اين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۳ ميليون و ۹۵ هزار و ۱۳۵ نفر و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۸۲ هزار و ۹۶۵ نفر رسيد. همچنين تاكنون ۴ ميليون و ۳۸۴ هزار و ۴۵۱ نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۹۱۹ 
هزار و ۵۵۷ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۳۰۴ هزار و ۸ ُدز رسيد. در حال 
حاضر ۲۲ شهر كش��ور در وضعيت قرمز، ۱۷۵ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۵۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.  سه هزار و ۲۷۹ نفر از 

بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

ادامهازصفحهاولرويخطخبر

عالج واكسن هراسي
 بين عوارض ويروس كرونا و واكسن، عوارض واكسن 
را بپذيريم. بيش از ۹۰ درصد عوارض واكسن خفيف 
و قابل درمان اس��ت و البته واكسن كرونا عوارض 
شديد غيرشايع نيز دارد. در حال حاضر مرگ ومير 
باال در كشورهايي كه واكسن كرونا را توسعه داده اند 
تك رقمي و حتي برخي روزها به صفر رسيده است. 
به هر حال خطر هر مداخله بيولوژيكي از طريق دارو، 
واكس��ن، ويتامين ها و مواد تقويت كننده با وجود 
اينكه فوايد بس��ياري دارند هيچگاه صفر نيست و 
ممكن است ميزان خطر متفاوت باشد. آب هم كه 
براي حيات الزم اس��ت مي تواند در شرايطي براي 
سالمت خطرناك باشد. اين فرض كه واكسن هيچ 
خطري ندارد و صد در صد ايمني ايجاد مي كند بايد 
اصالح شود. البته معناي اين حرف اين نيست كه 
بترسيم و واكسن كرونا تزريق نكنيم. مهم سود و 
زياني است كه اين موضوع براي ما دارد. اينكه اگر 
واكس��ن تزريق نكنيم چه مي ش��ود و اگر واكسن 
تزريق كنيم چه خواهد ش��د. شانس ابتال به كرونا 
زماني كه كسي واكس��ن نزند در جامعه ما حدود 
۷۰ درصد است. در واقع افراد در مواجهه اي كه در 
طول روز دارند حدود ۷۰ درصد شانس ابتال به كرونا 
دارند و شانس وخامت بيماري هم حدود ۲۰ درصد 
اس��ت. اما احتمال اينكه در صورت تزريق واكسن 
عارضه اي براي فرد ايجاد ش��ود در بدترين شكل 
ممكن حدود ۲ در ميليون است. يعني از ميان يك 
ميليون نفري كه واكسن تزريق كنند ۲ نفر ممكن 
اس��ت به عوارض شديد مبتال شوند كه البته دليل 
آن هم اين است كه برخي از افراد ممكن است براي 
آن واكسن خاص آماده نباشند. به همين دليل براي 
برخي از واكسن ها توصيه ش��ده است كه فقط به 
باالي ۵۰ ساله ها تزريق شود و در صورت تزريق به 
زير ۵۰ ساله ها امكان آمبولي وجود دارد. زيرا عروق 
قلب افرادي كه باالي ۵۰ سال هستند گسترش پيدا 
كرده و حتي اگر رگي آسيب ببيند و انسداد ايجاد 
شود رگ هاي ديگر هستند كه به فرد آسيب وارد 
نش��ود اما در زير ۵۰ ساله ها احتمال آسيب بيشتر 
است. به همين دليل توصيه شد كه زير ۵۰ ساله ها 
يك واكسن خاص را تزريق نكنند. واكسن هراسي 
نامناسب اس��ت و مقدار احتمال آس��يب ناشي از 
واكسن نزدن به مراتب بيشتر از واكسن زدن است 
و اصال اين قابل مقايسه نيست. شانس بيماري در 
افرادي كه در جامع��ه چرخش و گردش دارند ۷۰ 
درصد است و شانس عوارض واكسن زدن حدود ۲ 
در ميليون. اين نشان مي دهد كه بايد واكسيناسيون 
انجام شود. البته در مورد افراد خاص بهتر است آنها 
با پزشك معالج خود مشورت كنند كه چه واكسني 
را در چه ش��رايطي تزريق و چه مالحظاتي را بايد 
رعايت كنند. اين اپيدميولوژيست اضافه كرد: بحث 
اصلي اين است  كه خطر هيچ كدام از واكسن هاي 
تاييد شده بيشتر از نزدن آن نيست و واكسيناسيون 

به نفع جامعه است.

محروميت يك ساله »روازاده« از حرفه پزشكي 
بنابر اعالم روابط عمومي س��ازمان نظام 
پزش��كي، حس��ين روازاده مع��روف به 
»حكيم روازاده« بر اساس راي هيات عالي 
انتظامي سازمان نظام پزشكي به يك سال 
محروميت از اش��تغال به حرفه پزشكي 
و وابسته در كل كش��ور محكوم شد. در 
متن نامه دكت��ر فتاحي معاون انتظامي 
سازمان نظام پزش��كي خطاب به دكتر 

قاسم جان بابايي - معاون درمان وزارت بهداشت مبني 
بر محكوميت »حسين روازاده« آمده است: »به پيوست 
تصوير رأي قطعي به ش��ماره كالسه ۸۱۱۰/۵۹/۱۹۸ 

مورخ۹۸/۰۹/۰۶  هي��ات عالي انتظامي 
نظام پزش��كي در خصوص آق��اي دكتر 
حسن روازاده به شماره عضويت ۵۸۲۹۰ 
مبني بر يك س��ال محروميت از اشتغال 
به حرفه پزشكي و وابسته در كل كشور به 
پيوست ارسال مي گردد. خواهشمند است 
دستور فرماييد رأي مذكور از تاريخ ۰۴/۰۱/ 
۱۴۰۰ازطريق دانشگاه هاي علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور و سازمان هاي 
بيمه گر مورد اقدام قرار گرفته و از اقدام اجرايي انجام شده 

اين سازمان را مطلع كنند«.

فراخوان مشموالن اعزامي پايه خدمتي تير۱۴۰۰
مشموالن داراي برگ آماده به خدمت 
به تاريخ تير سال ۱۴۰۰ بايد در محل 
و مراكزي ك��ه در ب��رگ معرفي نامه 
مش��موالن به مراكز آموزش نيروهاي 
مس��لح اعالم ش��ده، حضور يابند. در 
اطالعيه سازمان وظيفه عمومي نيروي 
انتظامي آمده است: تمام مشموالني كه 
برگ آماده به خدمت به تاريخ تير ماه 

سال ۱۴۰۰ دريافت كرده اند، بايد با مراجعه به يكي 
از دفاتر خدمات الكترونيك انتظامي )پليس+۱۰(، 
ب��رگ معرفي نامه مش��موالن به مراك��ز آموزش را 
دريافت و برابر اطالعات من��درج درآن اقدام كنند. 
همه مشموالن داراي مدرك تحصيلي دانشگاهي، 
ديپلم و زيرديپلم بايد روز س��ه ش��نبه يكم تير ماه 

سال ۱۴۰۰ در ساعت، محل و مراكزي 
ك��ه در ب��رگ معرفي نامه مش��موالن 
اعالم ش��ده، حضور يابند تا به خدمت 
دوره ضرورت اعزام شوند. براساس اين 
گزارش، مش��موالن بايد اصل مدارك 
مورد نياز اع��م از برگ آماده به خدمت، 
برگ محل مراجعه، برگ واكسيناسيون، 
كارت ملي و شناسنامه، مدارك مربوط 
به ش��رايط خاص مانند: تاهل، گواهي فوت والدين، 
جانبازان، خانواده درجه يك شهدا را به همراه خود 
داشته باشند. همچنين براي پيش��گيري از بروز و 
شيوع بيماري كرونا، مشموالن اعزامي در روزاعزام 
توس��ط وظيفه عمومي اس��تان ها و مراكز آموزش 
نيروهاي مسلح مورد معاينه غربالگري قرار مي گيرند.

ذرهبین

معاون درمان س��تاد مقابله با كرونا در اس��تان تهران 
روند كاهش��ي بيماري كوويد-۱۹ در تهران را بسيار 
بطئي، كند و در عين حال سينوسي دانست. دكتر نادر 
توكلي گفت: با توجه به اين روند همچنان نگراني هايي 
وجود دارد كه اگر كاهش س��طح رعايت پروتكل ها را 
داشته باش��يم، ممكن است موج جديد ايجاد شود. او 
درباره وضعيت كرونا در تهران افزود: درست است كه 
روند كاهش��ي بيماري كوويد-۱۹ را شاهد بوديم، اما 
اين روند كاهشي بس��يار بطئي و كند و در عين حال 
سينوسي است. از آنجايي كه ما وضعيت را به صورت 
روزانه رصد مي كنيم، حتي برخي روزها نسبت به روز 
گذشته افزايش هم داريم و اين روند، روند خوبي نيست 
و نشان دهنده اين است كه بيماري در شهر تهران كامال 
فعال است و فعاليت ويروس به شدت كاهش پيدا نكرده 
است. او گفت: باالخره حتي بستري هاي ما هم روزانه 
بين ۶۰۰ تا ۹۰۰ مورد در نوسان است. به عنوان مثال 
م��ا در روز جمعه ۲۸ خرداد ماه ۸۰۰ مورد بس��تري 
داش��تيم. البته مي توان گفت كه مي��زان مرگ و مير 
كاهش يافته است؛ چراكه اوال بيماران نسبتا نسبت 

به پيك هاي قبلي بدحال تر نيستند و دوم اينكه تعداد 
ترخيص هايمان با تعداد بستري هايمان تقريبا برابري 
مي كند و بعضي روزها ميزان ترخيصي ها هم بيشتر 
است. توكلي با بيان اينكه در حال حاضر تقريبا حدود 
۴۰۰۰ بيمار بس��تري مبتال به كرونا در ش��هر تهران 
داري��م، گفت: از اين تع��داد روزانه درصدي ترخيص 
و درصدي هم بستري مي ش��وند. بستري روزانه هم 
بين ۶۰۰ تا ۹۰۰ نفر اس��ت. در س��ه هفته اخير روند 
كامال سينوسي است و به صورت محسوس و هفتگي 
كاهش چش��مگيري نداريم كه اين موضوع مقداري 
نگران كننده است. به هر حال بيم ايجاد موج جديد را 
داريم. او درباره وضعيت رعايت پروتكل ها در تهران، 
گفت: ميزان رعايت پروتكل ها در تهران متغير و بين 
۷۰ تا ۷۵ درصد است. در عين حال واكسيناسيون هم 
به دليل توقفي كه در واردات ايجاد شد، متوقف ماند كه 
البته در حال حاضر واكسن وارد شده، اما هنوز توزيع 
آن به صورت كامل انجام نشده است. زماني كه توزيع 
كامل شود، واكسيناسيون اولويت هاي سني سالمندان 

را مجددا فعال مي كنيم.

روند سينوسي كرونا در تهران

از ابتداي سال تاكنون آالينده ازن هواي تهران را براي ۶ روز آلوده كرده است

هواي تهران در گرما هم آلوده است
ديگر آلودگي هواي تهران مربوط يك يا دو 
فصل خاص نيست، حاال به مدد آالينده اي 
به اسم »ازن« ديگر هر فصل و هر ماه هواي 
تهران آلوده مي شود؛ با اين تفاوت كه نيمي از مواقع اين 
آلودگي پنهان است و نشانه اي از آن در آسمان شهر ديده 
نمي شود. در فصل بهاري كه معموال در آن خبري از پديده 
»وارونگي هوا« و در نتيجه آلودگي هوا نبود، امسال براي 
۱۰ روز هواي پايتخت در شرايط »ناسالم براي گروه هاي 
حساس« قرار گرفته كه مقصر شش روز از اينها آالينده  ازن 
بوده است، آالينده اي كه تازه چند سالي است به طور دقيق 
در تهران اندازه گيري مي شود. اطالعات شركت كنترل 
كيفيت هوا نشان مي دهد كه در اين چند سال هم تعداد 
روزهايي كه به خاطر آالينده ازن، تنفس هوا خطرناك 

شده افزايش پيدا كرده است.

  »ازن« چقدر هواي تهران را آلوده مي كند؟
در سال ۱۳۹۵ تنها براي يك روز هواي تهران به خاطر 
ازن، ناسالم ش��د، اما سال گذش��ته اين اتفاق براي ۳۶ 
روز در فصول بهار و تابس��تان تكرار شد. البته مسووالن 
مي گويند كه علت اينكه ازن قبال به عنوان آالينده هواي 
تهران معرفي نمي شد، نبود تجهيزات تشخيص آن بود. 
سال گذشته حسين رضا شهيدزاده، مديرعامل شركت 
كنترل كيفيت هواي تهران، ب��ه خبرآنالين گفته بود: 
قبال هم آالينده ازن در هواي تهران اندازه گيري مي شد، 
اما اعداد باال، اما حاال با تغيير معيارها و شيوه اندازه گيري 
اعداد باال رفته اند، تغيير روش باعث شده كه به نظر بيايد 
امسال آلوده تر بود. به هرحال گزارش هاي منتشر شده در 
سال هاي اخير نشان مي دهد كه اين آالينده اصلي ترين 
دليل آلودگي هواي تهران در نيمه ابتدايي سال است و 

معموال ميزان آن در فصول تابستان اوج مي گيرد.

  »ازن« از كجا وارد هواي شهر مي شود؟
مثل همه عوامل ديگر آلودگي هوا، منش��أ آالينده ازن 
هم خودروها و سوخت هاي مختلف است، با اين تفاوت 
كه اين آالينده به شكل مستقيم از داخل خودروها وارد 
هوا نمي شود و به نوعي يك آالينده ثانويه است. سازمان 
محيط زيست اياالت متحده امريكا در اين باره نوشته است: 
»آلودگي ازن زماني به وجود مي آيد كه آالينده هاي ناشي 

از خودروها، نيروگاه ها، صنعت كارخانه هاي شيميايي و ... 
در حضور نور خورشيد با همديگر واكنش نشان مي دهند 
و آالينده ازن را به وجود مي آورند. به طور جزئي تر س��ه 
مورد سوخت هاي نسوخته، اكسيدهاي نيتروژن و نور 
خورشيد از عوامل ايجاد ازن در هوا هستند. پمپ بنزين ها، 
موتورهاي كاربراتوري، خودروها و ... عامل ايجاد دو مورد 
ابتدايي انسان ها هستند و مورد سوم هم در فصول گرم به 
وجود مي آيد. براي مثال خودروهاي ديزلي، اصلي ترين 
دليل آلودگي هواي تهران، ديگر منشأ انتشار ازن هستند، 
اين خودروها نيترات هاي اكسيژن يا ناكس توليد مي كنند 
كه بعد به ازن تبديل مي شوند، براساس اطالعات شركت 
كنترل كيفيت هوا ميزان انتشار اين نوع گازها هم در هواي 

تهران زياد شده است.

  چه كساني با تنفس »ازن« 
در خطر قرار مي گيرند؟

با وجود اينك��ه اين آالين��ده ثانويه خ��ودش را با تيره 
خاكس��تري كردن آسمان  ش��هر و محو كردن كوه ها 
نشان نمي دهد، اما وجود آن در هوا به همان اندازه ديگر 
آالينده هاي هواي تهران خطرناك است و حتي تنفس 
ميزان كمي ازن مي تواند خطرناك باشد. افراد درگير با 
بيماري آسم، كودكان، سالمندان و افرادي كه فعاليت 
زيادي در هواي آزاد دارند در خطر بيش��تري هستند. 
همچنين كساني كه شرايط ژنتيكي خاصي دارند يا مواد 
غذايي مهمي مثل ويتامين C و E را به ميزان كمي دريافت 
مي كنند در مواجهه با ازن در خطر بيش��تري هستند. 
همچنين كودكان در خطر بيش��تري قرار دارند چون 
ريه هاي آنها به طور كامل رشد نكرده است و معموال ميزان 

بيشتري درگير فعاليت در خارج از خانه هستند. گزارش 
سازمان جهاني بهداشت از اروپا نشان داده است كه به طور 
ساالنه آالينده ازن منجر به ۲۱هزار مرگ زودرس در ۲۵ 
كشور اتحاديه اروپا مي شود. سرفه يا گلو درد، سخت تر 
شدن تنفس عميق و احس��اس درد هنگامي كه نفس 
عميق مي كشيد، التهاب مجاري تنفسي، قرار گرفتن 
ريه ها در معرض عفونت بيشتر، تشديد بيماري هاي ريوي 
مانند آس��م، آمفيزم و برونشيت مزمن، افزايش دفعات 
حمالت آسمي همه و همه عاليمي است كه وجود ازن در 
هوا براي ما ايجاد مي كند. برخي از اين موارد حتي در افراد 
سالم هم ديده شده است، اما معموال شدت آنها در افراد 
درگير با بيماري هاي ريوي يا آسم بيشتر است. همچنين 
قرار گرفتن در معرض ازن براي يك زمان طوالني مي توند 
منجر به آسم ش��ديد شود و احتماال اين آالينده يكي از 

داليل شدت گرفتن آسم در افراد است.

  راهكار چيست؟
مركز پيشگيري از بيماري هاي واگير اياالت متحده امريكا 
)CDC( پيشنهاد مي كند كه در زماني كه غلظت ازن 
در هوا زياد است با انجام برخي اقدامات، ميزان كمتري 
از اين آالينده را تنفس كنيد. اين مركز پيش��نهاد كرده 
است كه در اينجور مواقع كمتر از خانه خارج شويد يا به 
مناطقي برويد كه غلظت ازن كمتر است. اگر از خانه خارج 
مي شويد، انجام فعاليت هاي كم تحرك تر را انتخاب كنيد، 
تا به شكل آرام تري تنفس كند. همچنين برنامه هاي خود 
را به زماني انتقال دهيد كه ميزان ازن موجود در هوا كمتر 
است، معموال هنگام صبح و ش��ب اين آالينده غلظت 

كمتري در هوا دارد.

گزارش

برِدشیر)شیرسنگي(نمادباشكوهايلبختیاري

عكسروز
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