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يادداشت- 1

 سناريوهای پيش روی
 بازار سرمايه

برای مذاکرات وین می توان 
دو س��ناریو در نظ��ر گرفت، 
اینکه سلس��له مذاکرات در 
نهایت به نتیجه خواهد رسید 
و توافق برجام احیا می شود یا 
آنکه توافقی صورت نخواهد 
گرفت. در نظ��ر گرفتن این 
سناریوها در مدیریت ریسک 
رفتاری طبیعی است. اما در حالت نخست و در صورتی 
که مذاکرات به نتیجه برس��د، سوالی مطرح می شود 
مبنی بر اینکه با چه کیفیتی این نتیجه حاصل شده 
اس��ت؟ در این مورد می توان چهار حال��ت را در نظر 
گرفت: نخس��ت حد بهینه آن اس��ت به این معنا که 
تمامی پول های بلوکه شده ایران آزاد شود و به صورت 
دالر و یورو در اختیار ایران قرار گیرد. همچنین فروش 
نفت کامال آزاد شود و ایران بتواند به سرعت به سطح 
صادرات 2.5 میلیون بشکه در روز برسد. همچنین در 
عین حال به پول حاصل از فروش نفت دسترسی کامل 
داش��ته باش��د. در این حالت، پیش بینی ما برای نرخ 
دالر کانال های ۱5 تا ۱۸ هزار تومان است که به طور 
قطع، ریزش بازار سرمایه را برای میان مدت به دنبال 
خواهد داش��ت. در این صورت ممکن است شاخص 
کل به راحتی تا کمتر از س��طح یک میلیون واحدی 
نیز افت کند. بازگش��ت بازار از این وضعیت نیز شش 
ماه تا یک سال به طول خواهد انجامید. حالت دوم این 
است که ایران به صورت نس��بی به منابع بلوکه شده 
خود دسترس��ی داشته باشد و فروش نفت هم سریعا 
جایگزین نش��ود. در این حالت نرخ دالر می تواند بین 
۱۸ تا 2۰ هزار تومان ق��رار گیرد که مجددا به ریزش 
بازار س��رمایه ختم می ش��ود. این ریزش تا شش ماه 
ادامه خواهد یاف��ت. با این حال، حالت های س��وم و 
چهارم محتمل تر هستند. حالت سوم بر این مبناست 
که پول های بلوکه شده به گونه ای آزاد شود که ایران 
دسترس��ی مس��تقیم به منابع مالی نداشته باشد. به 
عبارت دیگر بر اساس میزان پول خود کاال وارد کند. 
یا اینکه بتواند نفت را در براب��ر واردات کاال به فروش 
برساند. در این صورت انتشار خبر توافق، نرخ دالر را تا 
سطح 2۰ و 2۱ هزار تومان کاهش می دهد که شاخص 
کل بورس را هم دچار افت خواهد کرد. اما این بار افت 
زیادی نخواهد داشت. با این حال به روند کجدار و مریز 
ادامه خواهد داد.  حالت چهارم نیز این گونه است که 
کشور بتواند از محل پول های بلوکه شده تنها یک سری 
کااله��ای خاص را وارد کند که ای��ن حالت روی بازار 
س��رمایه تاثیر زیادی نخواهد داش��ت. اما در صورتی 
که س��ناریوی دوم رخ دهد و مذاکرات به طور کلی به 
نتیجه ای نرسد، کلیت اقتصاد ایران با ایجاد تقریبا 2۸۰ 
میلیارد تومان نقدینگی روزانه متاسفانه در پایان سال 
۱۴۰۰ رکورد نقدینگی شش هزارهزار میلیارد تومان 
را می شکند و تورم را به سطحی باالتر از سال ۹۹ خواهد 
رساند. در این حالت بازار سرمایه قطعا به موازات تورم 
رش��د خواهد کرد و در نهایت، صعود آن بیش از تورم 
خواهد شد. این روندی طبیعی است که ممکن است 
رخ دهد.  در مجموع می توان گفت که در صورت توافق 
بازار سرمایه با افت مواجه می شود اما از آنجا که رشد 
اقتصادی رخ خواهد داد بازار سرمایه پس از شش ماه 
تا یک س��ال دوباره به روند رشد خود بازمی گردد که 
حرکت در این مس��یر آرام اما ممت��د خواهد بود.  در 
صورت عدم توافق هم در بازارهای طال، س��که، دالر 
و سرمایه به دلیل چشم انداز تورمی باالی 5۰ درصد 
افزایشی رخ خواهد داد که روند سال ۹۹ را مجددا در 
پی خواهد داشت.  ادامه در صفحه 2
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بورس به دنبال حل ابهام دوم
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يادداشت-3

 بايدها و نبايدهاي
 توليد واكسن

بي تفاوتي خانواده ها و معضلي 
به نام اعتياد

طي روزهاي اخیر ارزیابي هاي 
تحلیلي متعددي در خصوص 
چرایي گران بودن قیمت واكسن 
تولی��د داخل در ش��بكه هاي 
اجتماعي و رسانه ها به راه افتاده 
اس��ت. برخي افراد با مقایس��ه 
قیمت برخ��ي برندهاي تولید 
واكسن خارجي و مقایسه آن با 
نرخ تولید واكسن در داخل كشورمان این طور نتیجه گیري 
مي كنند كه قیمت تولید واكسن در ایران در مقایسه با سایر 
كشورها باالست، بنابراین باید در اصل تولید واكسن داخلي 
تجدیدنظر كرد. اما واقعیت آن است كه تولید واكسن اساسا 
از جمله موضوعات راهبردي است كه مستقیما با سالمت 
عمومي ایرانیان سروكار دارد و برنامه ریزي هاي بلندمدت در 
خصوص آن كامال منطقي است. بنابراین پیش از هر تحلیلي 
ضروري است قدرداني ویژه اي داشته باشم از همه فعاالن 
حوزه سالمت و مجموعه دست اندركاران حوزه بهداشت و 
درمان كشور كه در وضعیت دشوار تحریمي تمامي تالش 
خود را به كار گرفتند تا ابتدا در مواجهه با ویروس كرونا از 
سالمتي مردم صیانت كنند و در وهله بعدي نیز زنجیره 
تولید واكسن داخلي را راه اندازي كردند. در حال حاضر ایران 
در زمره ۹قدرت جهاني قرار دارد كه تولیدكننده واكسن این 
ویروس مهلك است. بدون تردید ایجاد یك چنین زنجیره 
تولیدي به خودي خود یك افتخار محسوب مي شود و باید 
از این تالش ها حمایت كرد. از سوي دیگر باید دید از منظر 
اقتصادي چرا قیمت تمام شده محصول تولیدي در ایران 
به نسبت سایر كشورها باالست؟ چه گزاره هایي باعث این 
افزایش قیمت است و چگونه مي توان این پروژه تولیدي را با 
قیمت هایي به مراتب پایین تر اجرایي كرد؟ در واقع پرسش 
كلیدي آن است كه چرا قیمت تمام شده واكسن تولید شده 
در ایران 5برابر بیشتر از سایر كشورهاي تولیدكننده است؟ 
براي دستیابي به پاسخ این پرسش ضروري است، موضوع از 
منظر تحلیلي و با مد نظر قرار دادن مجموعه عوامل اقتصادي 
و توام با اس��تدالل منطقي بررس��ي و نقاط قوت و ضعف 
مشخص شوند. پاسخ ساده به این پرسش آن است كه مانند 
بسیاري از اقالم دیگر كشور ما مزیت نسبي در تولید این كاال 
ندارد. موضوعي كه باعث شده، هزینه تولید واكسن در ایران 
در مقایسه با بسیاري از كشورها باال باشد. نداشتن مزیت 
نسبي یعني نسبت به دیگر كشورهاي تولید كننده، هزینه 
تولید كشورمان به مراتب باالتر است و توان رقابتي در تولید 
این محصول هنوز ایجاد نشده است. در این شرایط پرسش 
دیگري كه مطرح مي شود آن است كه اساسا چه ضرورتي 
وجود دارد، در حوزه اي كه مزیتي براي تولید آن وجود ندارد، 
اقدام به ایجاد زنجیره تولیدي شود؟ آیا راهكار عاقالنه تر این 
نیست كه ایران هم دست به واردات این محصول استراتژیك 
بزند؟ البته این منطق در مورد كاالهاي غیرعمومي مطرح 
است و كامال نیز قابل دفاع است. اما در خصوص برخي اقالم 
استراتژیك و راهبردي یك چنین منطقي كارساز نیست. 
 ادامه در صفحه 2

طرح صیان��ت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي و 
ساماندهي پیام رسان هاي اجتماعي باالخره قرار است 
این هفته در صحن مجلس در دستور كار قرار بگیرد. 
طرحي كه برخي فع��االن ICT معتقدند بندهاي آن 
به ج��اي صیانت از كاربران در فض��اي مجازي، راهي 
براي محدود كردن آنها در اینترنت است. چرا كه براي 
نمونه ورودي و خروجي پهناي باند كشور كه به تازگي 
آزادسازي آن شروع شده از دولت گرفته و به نیروهاي 
مسلح سپرده مي شود یا وزارت ارتباطات مكلف مي شود 
پهناي باند استفاده كنندگان از پیام رسان هاي خارجي 
را دو برابر اس��تفاده از پیام رسان هاي داخلي حساب 
كند. از طرفي كساني كه از فیلترشكن استفاده كنند 
مجازاتي مانند حبس و جزاي نقدي در انتظارش��ان 
خواهد بود. ط��رح صیانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پیام رسان هاي اجتماعي اولین بار 
با عنوان پیش نویس طرح حمایت از پیام رس��ان هاي 
اجتماعي در مجلس دهم منتشر شد. طرحي كه یك 
بند آن یعني واگذاري مدیریت اینترنت به نیروهاي 
نظامي س��روصداي زیادي به پا كرد. حاال با گذشت 
تقریبا ۳ سال قرار اس��ت این طرح بعد از بررسي هاي 
بسیار و سروصداهاي بي شمار و برگزاري نشست هاي 
مختلف، این هفته توس��ط نماین��دگان دور یازدهم 
مجلس در صحن علني مورد بررسي قرار بگیرد. این 
طرح در حالي به صحن علني مجلس مي رود كه خرداد 
۹۶ نیز شوراي عالي فضاي مجازي مصوبه حمایت و 
ساماندهي از پیام رسان هاي داخلي را تصویب و ابالغ 
كرده بود. طرح ساماندهي پیام رسان ها براي اولین بار 
توسط نصراهلل پژمان فر و از طریق كمیسیون فرهنگي 

به مجلس دهم ارایه ش��د. حاال هم در طرح نهایي نام 
نصراهلل پژمان فر ك��ه از او مي توان به عن��وان یكي از 
طرفداران محدودیت در اینترنت یاد كرد در سر لیست 

امضا كنندگان دیده مي شود.

    فيلترينگ دسته جمعي
یكي از اولین موارد اشاره شده در این طرح ایجاد پنجره 
واحدي است كه براساس آن پیام رسان هاي اجتماعي 
داخلي و خارجي ملزم به ثبت خود براي رعایت قوانین 
كشور ش��ده اند. در نهایت هم فعالیت پیام رسان هاي 
خارجي و داخلي اثرگذار مش��روط ب��ه تایید هیات 
ساماندهي و نظارتي است كه در این طرح اعضاي آن 
مشخص شده اند و در غیر این صورت فعالیت آنها در 
كشور غیرقانوني است و وزارت ارتباطات موظف است 
نسبت به مسدودسازي آنها اقدام كند. این بند از طرح 
در حالي مطرح مي شود كه هیچ كدام از پیام رسان هاي 

خارجي، ارتباط مستقیمي با دولت ایران ندارند.

    امنيتي كردن فعاليت
یكي از نكات دیگر طرح س��اماندهي پیام رس��ان ها 
این است كه »به منظور حفظ پایداري زیرساخت ها 
و سامانه هاي پیام رس��ان هاي موثر متناسب با سطح 
اهمیت آنها مكلف به رعای��ت اصول و ضوابط پدافند 
غیر عامل سایبري )پدافند س��ایبري( « هستند. در 
این طرح تاكید شده است كه اصول و ضوابط مربوط 
در این زمینه توسط سازمان پدافند غیرعامل اعالم و 
توسط هیات ساماندهي و نظارت ابالغ خواهد شد. در 
اینجا مشخص نیست چرا به جاي وزارت ارتباطات باید 

پدافند غیرعامل سایبري كه از آن نهادهاي تازه نفس 
است عهده دار این كار باشد.

    روبروي كميته فيلترينگ
این طرح براي اجراي بندهاي خود هیات ساماندهي و 
نظارتي در نظر گرفته است كه به نظر مي آید مي تواند 
با توجه به كارایي و تركیبش قدرت كمیته فیلترینگ 
و البته نظارت دولت در اینترنت را كاهش دهد. هیات 
ساماندهي و نظارت طرح صیانت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي و ساماندهي پیام رسان هاي اجتماعي 
با هدف اعم��ال حاكمیت جمهوري اس��المي ایران 
تشكیل مي شود. وظایف این هیات هم ثبت و صدور 
تاییدیه یا مجوز فعالیت پیام رسان ها، پایش و نظارت بر 
عملكرد پیام رسان ها، شناسایي و رسیدگي به تخلفات 
و تعیین جرم هاي نق��دي و غیر نقدي، ارجاح جرم به 
محاكم ذي صالح، اداره و نظارت بر صندوق حمایت از 
پیام رسان ها، گزارش وضعیت فعالیت پیام رسان ها به 

شوراي عالي فضاي مجازي است.

    فعال سازي پيام رسان ها روي گوشي
چ��رخ واردات در ب��ازار كامپیوت��ر و موبایل كش��ور 
سال هاس��ت به درستي نمي چرخد و دریافت نكردن 
ارز و تحریم ها و مشكالت واردات از مرزها سبب شده 
یا كاال در بازار كمیاب شود یا كاالیي كه در بازار وجود 
دارد با رقمي نجومي به فروش برسد. حاال در این شرایط 
در طرح صیانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و 
ساماندهي پیام رس��ان هاي اجتماعي، صدور مجوز 
واردات و فعال س��ازي تلفن همراه با تشخیص هیات 

ساماندهي و نظارت منوط به نصب پیام رسان هاي موثر 
داخلي به صورت پیش فرض است. منظور از پیام رسان 
موثر هم تعداد كاربران ثبت نامي، تعداد كاربران فعال 
ماهانه، هفتگي، روزانه، پراكندگي كشوري، نوع خدمت 

و حجم ترافیك ایجاد شده است.
   كنترل پهناي باند توسط نيروي نظامي

هفته گذش��ته ب��ود كه ش��ركت زیرس��اخت بعد از 
س��ال هاي انتقاد بابت انحصار در واردات پهناي باند، 
اولین گام براي آزادس��ازي پهناي باند و اجازه تعامل 
بین شركت هاي اینترنتي ایراني با خارجي براي خرید 
و فروش پهناي بان��د را فراهم كرد. حال در این طرح، 
مرزباني دیجیتال- كه درگاه هاي ورود و خروج پهناي 
باند ارتباطي با خارج از كش��ور تعریف ش��ده- و دفاع 
سایبري از كشور و جلوگیري از بهره برداري غیرمجاز از 
داده هاي مجازي در درگاه هاي ورود و خروج پهناي باند 
كشور با محوریت ستاد كل نیروهاي مسطح، به مراجع 
ذیربط )كه اشاره اي هم به آنها نشده( سپرده شده است. 
همچنین تاكید شده حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد 
ستاد كل نیروهاي مسلح به تصویب مقام معظم رهبري 
خواهد رس��ید. با تصویب این طرح، كنترل مدیریت 
اینترنت از دولت گرفته ش��ده و به بخش هاي نظامي 

كشور سپرده خواهد شد.

    احراز هويت بدون سند هويت
در بخش دیگر این ط��رح، وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات موظف شده اقدامات الزم براي احراز هویت 

كاربران در فضاي مجازي كشور را به عمل آورد. 
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این روزها متاسفانه با مشكالت 
بس��یاري دس��ت و پنجه نرم 
مي كنیم و دسترس��ي به مواد 
مخدر، استفاده از آن و البته پایین 
آمدن س��ن مصرف كنندگان 
مساله اس��ت كه نباید از كنار 
آن ب��ه س��ادگي گذش��ت. در 
حال حاضر تكنولوژي بس��تر 
دسترسي به فیلم ها و تبلیغات اس��تفاده از مواد مخدر و 
گروه هاي موسیقي كه مواد اعتیادآور را تبلیغ مي كنند، 
گرایش افراد به مص��رف مواد را افزای��ش داده اما افرادي 
كه در این محتواي تبلیغاتي مشغول ترویج مصرف مواد 
هستند، بعضا خود ورزشكاراني هستند كه هیچگاه مواد 
مصرف نمي كنند. باید در نظر داش��ته باشیم كه خانواده 
نقش اصلي فرآیند درمان اعتیاد را دارد. خانواده مي تواند 
در درمان یا گرایش فرد به سمت اعتیاد نقش داشته باشد. 
عدم حمایت خانواده و بي تفاوتي خانواده نسبت به فرزندان 
اوج آسیب پذیري فرزندان محسوب مي شود. حتي پس 
از درگیري فرد با مصرف مواد، بي تفاوتي خانواده ش��روع 
استیصال براي فرد معتاد است. اصلي ترین دغدغه جوان، 
نوجوان و به طور كلي فردي كه درگیر اعتیاد شده، مصرف 
مواد و رسیدن به حس آرامش و حال خوش پس از مصرف 
ادامه در صفحه 8 مواد است.  

يادداشت روز

 فرزانه فصيحی و ثريا آقايی
 مجوز حضور در بازي هاي المپيک توكيو را به دست آوردند

بانوان المپيكي
فرزانه فصیحی، دونده ماده ۱۰۰ متر ایران با استفاده 
از بند یونیورسالیتی، به سهمیه حضور در بازی های 
المپیک 2۰2۱ توکیو دس��ت یافت. فرزانه فصیحی 
نهمین ورزشکار زن ایرانی در کاروان ورزشی ایران 

در مسابقات المپیک  توکیو محسوب می شود.
س��یمین صفامهر به عنوان نخس��تین دونده ۱۰۰ 
متر در تاری��خ ورزش زنان ایران، در المپیک ۱۹۶۴ 
توکیو به میدان رفت. حال پس از گذشت 5۷ سال، 
دوومیدانی زنان ایران در ماده دو ۱۰۰ متر با فرزانه 
فصیحی، دوباره نماین��ده ای در بازی های المپیک 

خواهد داشت. 
فرزانه فصیحی با 2۸ س��ال س��ن، چهره ای آشنا در 
صحنه ورزش دوومیدانی ایران به شمار می رود. این 
ورزشکار، برنده مدال نقره در بخش تیمی رشته دو 
۴ در ۴۰۰ متر امدادی داخل س��الن آس��یا در سال  
2۰۱۶ و همچنین برنده مدال برنز رشته دو ۶۰ متر 

مسابقات قهرمانی دو و میدانی داخل سالن آسیا در 
سال 2۰۱۸ است.

ثريا آقايی نيز المپيکی شد
به گزارش  ایسنا و به نقل از  فدراسیون بدمینتون،  ثریا 
آقایی  بازیکن ملی پوش ایران توانست جواز حضور در 
المپیک را کس��ب کند تا پس از ۱۳ سال طلسم عدم 
حضور بدمینتون ایران در المپیک توس��ط یک بانوی 
ایرانی شکسته شود. این در حالی است که حضور یک 
بانوی بدمینتون باز از ایران در المپیک فقط یک رویا به 
نظر می آمد. حضور این بازیکن محجبه از ایران اتفاقی 
بی سابقه اس��ت که این افتخار با تالش و برنامه ریزی 
فدراسیون بدمینتون برای ایران اسالمی بدست آمده 
است. این سهمیه شصت و ششم و سهمیه دهم  زنان 
ایران در المپیک توکیو است. آرمینا صادقیان، فاطمه 
کرم زاده، هانیه رس��تمیان و نجمه خدمتی در رشته 

تیران��دازی، ناهید کیانی در تکواندو، نازنین مالیی در 
قایقرانی، سارا بهمنیار و حمیده عباسعلی در کاراته، 
دیگر ورزشکاران زن در س��ایر تیم های ملی ایران در 

المپیک 2۰2۱ توکیو هس��تند.  تعداد س��همیه های 
کاروان ورزشی ایران در المپیک 2۰2۱ توکیو در حال 

حاضر به ۶5 نفر رسیده است.

محمدرضا منجذب

حسين  بهلولي

 تالشبرايتوليد
 ۲۰تا۳۰هزارمگاواتبرقهستهاي
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ايرانيبهترينتشويقدانشمنداناست

 طرحصيانتازكاربران
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 دردستوركارمجلس
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بوشهر تا دو روز آينده 
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 رشداقتصادي۳.۳درصدي
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افت جذب 
سرمايه خارجي 

 از رشد اقتصادي
 تا بيكاري ، تورم 
و ريزش بورس

تعادل|  بنابر تازه ترین گزارش كنفرانس تجارت 
و توسعه ملل متحد )آنكتاد(، ایران در سال 2۰2۰ 
تنها توانسته است ۱.۳ میلیارد دالر سرمایه خارجي 
جذب كند كه این میزان جذب سرمایه، نسبت به 
سال هاي قبل روند كاهشي داشته و در مقایسه 
با س��ال 2۰۱۹ حدود ۱۱ درصد كاهش نش��ان 
مي دهد. گزارش 2۰2۱ موسسه آنكتاد از وضعیت 
سرمایه گذاري در جهان در سال 2۰2۰ همچنین 
صفحه 7 را بخوانيد نشان مي دهد كه ...  

محسن شمش�يري | گزارش فصلي اقتصاد 
ایران در زمس��تان ١۳۹۹ منتشر شد كه بر این 
اساس رشد اقتصادي بدون نفت ۳.۳ درصد، نرخ 
تورم ۳۶.۴ درصد و حجم نقدینگي س��ه هزار و 
۴۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس این 
گزارش، محصول ناخالص داخلي به قیمت ثابت 
سال ١٣٩٠ در دوره مذكور برابر ۱5۷ هزار و 5۳۴ 
میلیارد تومان بوده است.  صفحه 3 را بخوانيد



رييس جمهوري با بيان اينكه بايد به ساخت واكسن كرونا 
در كشور افتخار كنيم، گفت: اقدام مقام معظم رهبري در 
استفاده از واكسن ايراني، بهترين تشويق براي دانشمندان 
ايراني اس��ت. به گزارش ايرنا حجت االسالم والمسلمين 
حس��ن روحاني روز شنبه در جلسه س��تاد ملي مقابله با 
كرونا با اش��اره به سالروز شهادت شهيد بهشتي در هفتم 
تيرماه ۱۳۶۰ اظهار كرد: روز هفتم تير ش��هادت آيت اهلل 
شهيد بهشتي و ۷۲ تن از يارانش و همچنين روز قبل از آن 
سوءقصد به مقام معظم رهبري روز بسيار سختي براي مردم 
بود. در سال ۱۳۶۰ در چنين ايامي شرايط و روزهاي بسيار 
سختي بر مردم گذشت. رييس جمهوري از شهيد بهشتي به 
عنوان يكي از مظلوم ترين چهره هاي تاريخ انقالب ياد كرد و 
گفت: اتهامات بسيار ناروايي بر آن بزرگوار روا داشتند؛ او را 
غرب گرا خواندند و ليبرال لقب دادند و به عنوان روشنفكري 
كه اعمال و رفتارش و ويژگي هايش با موازين ديني فاصله 
دارد، معرفي كردند. ريي��س دولت تدبير و اميد ادامه داد: 
شهيد بهشتي نسبت به آينده كشور و جهان آينده نگري 
دقيق داشت و مجموع اينها باعث شده بود با شهيد بهشتي 
را به عنوان يك ستون و اميد به آينده مورد حمله قرار دهند. 
اين مسائل تا روز شهادت ايشان به نحوي ادامه پيدا كرد. 
اما شهادت ايشان شرايط را عوض كرد و بسياري از مردم به 

ويژگي هاي اين شخصيت بنام واقف شدند.

  شاهد موج جديد شيوع كرونا 
در همسايگان غربي و شرقي هستيم

روحاني در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كرونا 
نسبت به هفته گذشته روند كاهشي داشته است، گفت: 
البته چند اس��تان حالت ويژه اي دارن��د و مقداري حالت 
استثنايي دارند. شرايط استان هاي جنوبي چون بوشهر، 
هرمزگان، سيس��تان و بلوچس��تان و كرم��ان مقداري 
متفاوت اس��ت اما در بقيه استان ها روند نزولي بوده است. 
رييس جمهوري با بيان اينكه امروز هم شاهد خيز جديدي 
نيستيم، گفت: البته نبايد كامالً نسبت به اين مساله مطمئن 
باشيم، بايد شيوه نامه ها را مراعات كنيم. امروز در كشورهاي 
مختلف جهان، در اروپا، روسيه، شرق آسيا موج جديدي 
را شاهد هستيم. در اطراف خودمان در همسايگان شرقي و 
غربي هم تا حدودي شاهد خيز و موج جديد كرونا هستيم 

به همين دليل بايد كاماًل مراعات كنيم.

  ۱۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر 
صادرات غير نفتي در سه ماهه نخست سال

روحاني ادامه داد: اينكه ما در س��ه ماهه اول توانستيم ۱۰ 
ميلي��ارد و ۷۰۰ ميليون دالر صادرات غيرنفتي داش��ته 
باشيم رقم بسيار خوبي است و نشان مي دهد اجازه نداديم 
دوگان��ه اي كه بعضي ها دنب��ال آن بودند ش��كل بگيرد. 
رييس جمهوري گفت: دوگانه س��المت و اقتصاد حرفي 
اس��ت كه ما از روز اول هم با آن مخالف بوديم و مي گفتيم 
اين، دوگانه دقيق و درس��ت نيست. البته سالمت براي ما 
مهم تر اس��ت اما در عين حال در كنار مراعات پروتكل ها 
مي توان فعاليت هاي اقتصادي را ه��م انجام داد. روحاني 
عنوان كرد: ما در مقاطعي ناچار شديم كسب و كار را براي 
يكي، دو هفته و حتي گاهي بيشتر، تعطيل كنيم اما در عين 
حال به طور كلي فعاليت هاي اصلي اقتصادي ما ادامه داشت. 

وي خاطرنشان كرد: فروردين سال ۹۹ عده اي مي گفتند 
همه كسب و كارها را براي يكي، دو ماه به طور كامل قرنطينه 
و تعطيل كنيم. هيچ كس هم نمي گفت در صورت تعطيلي 

كامل، غذاي مردم چه مي شود.

 خيلي ها مي گفتند 
توليد واكسن داخلي وقت تلف كردن است

روحاني تصميم به توليد واكسن داخلي را درست عنوان كرد 
و گفت: خيلي ها نامه نوشتند كه توليد واكسن داخلي وقت 
تلف كردن است چرا كه توليد واكسن به اين زودي ها نيست 
و در زمان كوتاه نمي شود ساخت. بعضي ها هم مي گفتند 
بايد آنها را تشويق كنيم كه ما راه دوم را كه هم تشويق و هم 
كمك بود، انتخاب كرديم. رييس جمهوري افزود: زماني 
كه شركت هاي دانش بنيان و متخصصان تحقيقات خود 
را براي توليد و ساخت واكسن آغاز كردند، عده اي به ميدان 
آمدند كه نبايد واكسن خارجي بخريم كه گفتيم اين حرف 
هم نادرست است. گفتيم از هر جايي كه وزارت بهداشت 
اجازه داد و اطمينان پيدا كرديم و دنيا هم اعتماد پيدا كرد، 
واكسن خارجي را در حد توان خريداري مي كنيم. بنابراين 
در »كوواكس« هم ثبت نام كرديم و پيش پرداخت داديم.

روحاني ادامه داد: اين تصميمات استراتژيك و حساسي بود 
كه اتخاذ شد چرا كه عده اي در كشور مخالف خريد واكسن 
از خ��ارج بودند و مي گفتند كه بايد داخل را تقويت كنيد. 
ما ديديم كه واكسن هاي خارجي نسبت به واكسن هاي 
داخلي زودتر دست ما را مي گيرد و ساخت واكسن داخلي 
زمان مي برد. وي گفت: نخستين واكسن خارجي تزريق 
ش��ده در ايران ۲۱ بهمن س��ال ۹۹ بود يعني ۶ ماه پيش 
ما واكس��ن خارجي استفاده كرديم كه بعد از اين مدت به 
واكسن داخلي رسيديم. به نظر شما آيا مي توانستيم در اين 
مدت ۶ ماه كاري انجام ندهيم و افراد زيادي از بين بروند؟ 
روحاني با بيان اينكه نخستين گروهي كه واكسن را دريافت 
كردند، مدافعين س��المت بودند، گفت: وقتي مدافعين 
سالمت واكسن را دريافت كردند در بيمارستان ها و مراكز 
بهداش��تي آرامش بوجود آمد چرا ك��ه آنها در خط مقدم 
بودند و با محيط آلوده سروكار داشتند كه كار بسيار درستي 
بود. وي خاطرنشان كرد: با وجود واكسن داخلي باز هم به 

واكسن خارجي نياز داريم چرا كه واكسن داخلي به اندازه 
كافي نيست. البته ممكن است تا چند ماه ديگر به نقطه اي 
برسيم كه نياز به واكسن خارجي نداشته باشيم. زماني كه 
رسيديم ديگر وارد نمي كنيم. شايد شرايطي پيش بيايد 
كه حتي بتوانيم واكسن صادر كنيم. روحاني با بيان اينكه 
در زمينه توليد واكسن كرونا به نتايج خوبي دست يافتيم، 
گفت: پلتفرم بركت با پلتفرم پاستور متفاوت است، اما هر دو 
به يك نتيجه رسيدند و هر دو مجوز تزريق دارند. پلتفرم هاي 
ديگر همانند اسپونتيك داخلي فخرا و رازي هم ممكن است 

هفته ها و ماه هاي آينده وارد بازار شود.
رييس جمهوري تصريح كرد: واكسن كرونا با تنوع خوب و 
پلتفرم هاي متفاوت وارد بازار شده و اين كار بسيار خوبي بود. 
عالوه بر اين ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دز واكسن از كوواكس 
خريديم كه مقدار كمي وارد شده و ۱۰ ميليون دز از كشور 
ديگري خريداري كرديم كه سازمان هالل احمر واسطه 
بوده است. وي با اشاره به خريد واكسن از كشورهاي چين 
و روسيه گفت: كشور ما دهها ميليون دز واكسن نياز دارد. 
اگر ۶۰ ميليون نفر در كشور بخواهند واكسينه شوند نياز به 
۱۲۰ ميليون دز واكسن داريم و اگر دز سومي هم در ماه هاي 

آينده مورد نياز باشد به۱۸۰ ميليون دز واكسن نياز است.
رييس جمهوري با بيان اينكه نياز كشور به واكسن كرونا 
۱۸۰ تا ۲۰۰ميليون دز است، گفت: در حال حاضر در حال 
خريد واكسن خارجي هستيم و در داخل هم كار توليد در 

دستور كار شركت هاي داخلي قرار دارد.

  مبناي محاسبه قيمت ساخت واكسن 
ريالي است

رييس دولت دوازدهم درباره قيمت واكسن كرونا اظهار 
كرد: وزارت بهداشت با توجه به سرمايه گذاري هاي صورت 
گرفته، ساخت واكسن كرونا را محاسبه قيمت مي كند. 
اين موضوع جاي دعوا و نزاع نيس��ت، البته هنوز قيمت 
دقيقي بيان نش��ده و مبناي ما ريالي است نه ارزي، اين 
هم دوگانگي بيخود است كه در جامعه شروع شده است. 
روحاني با بيان اينكه بايد به واكسن داخلي افتخار كنيم، 
بيان داشت: دانشمندان و شركت هاي دانش بنيان ما با 
حضور در ميدان س��اخت واكسن را به ثمر رساندند. اين 
افتخار بزرگي براي جمهوري اسالمي ايران است كه راه 

طوالني را در مدت كوتاهي طي كرده و اين واكس��ن هم 
قابل قبول بوده و تاييد شده است. رييس دولت يازدهم با 
اشاره به اقدام رهبر انقالب اسالمي به استفاده از واكسن 
ايراني گفت: ديروز مقام معظم رهبري از واكسن داخلي 
استفاده كردند. گرچه ماه هاي پيش اين بحث را داشتيم 
همان طور كه خودشان فرمودند، اوالً صبر كردند تا زماني 
كه همه افراد باالي ۷۰ سال ترزيق واكسن كردند و رهبر 
انقالب هم حتي يك زودتر اين كار را انجام ندادند با اينكه 
مي توانستند از واكسن خارجي استفاده كنند، اما ترجيحا 
از واكسن داخلي استفاده كردند. رييس جمهوري گفت: 
اقدام رهبر انقالب در ترزيق واكس��ن داخلي، تش��ويق 
فوق العاده موثري براي دانشمندان ما بود. يك وقتي در 
زمان جنگ يك آقايي كار بزرگي براي ما انجام داده بود. 
اين دانشمندن با عده اي از عزيزان سه ماه شبانه روز در يك 
سوله ماندند تا به آنچه كه مورد نظر ما بود برسند و اين كار 
را انجام دادند.  چگونه كسي را كه سه ماه شبانه روز با ياران 
خود در سوله مانده اند و اين كار بزرگ را به ثمر رسانده اند 
را تشويق كنيم. وزير دفاع وقت، آن دانشمند را خدمت 
امام)ره( برد و به ايشان معرفي كرد. امام)ره( پيشاني اين 
دانشمند را بوس��يد. بعد از آن اين فرد هر تشويقي كه ما 
خواستيم بكنيم قبول نكرد و مي گفت كه من اين تشويق 
و بوسه امام)ره( را با هيچ چيز عوض نمي كنم و امام)ره( 
پيشاني مرا بوس��يده اين بزرگترين تشويق زندگي من 
اس��ت و باالترين ارزش را براي من دارد. وي تصريح كرد: 
گاهي وقت ها تشويق هاي معنوي وجود دارد كه با مسائل 
مادي قابل قياس نيست. دانشمنداني كه اين همه تالش 
ش��بانه روزي كردند براي اينكه به واكسن رسيدند حاال 
شما ميلياردها هم به آنها پول مي داديد و آنها را تشويق 
مي كرديد، تا اينكه رهبر معظم انقالب خودشان گفته اند 
مي خواهم از اين واكسن استفاده كنم و اين تشويق خيلي 
بزرگي اس��ت. رييس جمهوري بيان كرد: اين قدرداني 
و سپاس بزرگي است از همه شركت هاي دانش بنيان و 
همه عزيزاني كه در اين زمينه تالش كردند. اين تشويق 
براي همه واكسن هاي داخلي است كه توسط رهبر معظم 
انقالب انجام گرفت و ما از ايشان سپاسگزاري و قدرداني 
مي كنيم. روحاني خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب 
همواره براي عل��م، دانش، تحقيقات، فناوري مش��وق 
بسيار بااليي بوده اند و به عناوين مختلف تشويق كرده اند. 
الحمدهلل امروز فضاي كشور ما فضاي علم و دانش و تالش 
و فناوري و اختراع اس��ت كه جاي خود دارد و كار بسيار 
ارزشمندي بود كه توسط مقام معظم رهبري انجام شد. 
وي ادامه داد: خيلي اميدوار هستم كه تا پايان اين دولت 
-كه ۴۰ چند روز بيشتر باقي نمانده- بتوانيم واكسن را به 
افرادي كه سن باال دارند و افرادي كه شرايط شان به گونه اي 
است كه زندگي شان پرريسك است، تزريق كنيم. رييس 
دولت تدبير و اميد ادام��ه داد: زماني كه دولت را تحويل 
مي دهيم نه فقط دو واكسن، بلكه ان شاءاهلل ۴-۵ واكسن 
داخلي ما هم كاماًل آماده تحويل به بازار باش��د و شرايط 
جوري باشد مردم با تزريق اين واكسن آرامش پيدا كنند.

روحاني با تاكيد براهميت توامان سالمت و آرامش روحي 
و رواني گفت: اميدوارم بتوانيم رسالت و وظيفه خودمان را 
تا روز و س��اعت آخر ادامه دهيم و ادامه كار را هم ان شاء اهلل 

دولت بعدي ادامه خواهد داد.

راهبرد

پول

باجه

ادامه از صفحه اول
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موافقت رهبري با عفو يا تخفيف 
مجازات تعدادی از محکومان

به  مناس��بت س��الروز ميالد با س��عادت حضرت امام 
علی بن موسی الرضا عليه الس��الم و هفته قوه قضائيه، 
رهب��ر انقالب اس��المی با عف��و يا تخفي��ف و تبديل 
مجازات پنج هزار و يکصدوپنجاه وش��ش نفر)۵۱۵۶( 
از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضايی 
نيروهای مسلح و تعزيرات حکومتی موافقت کردند. به 
گزارش پايگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حجت االسالم والمسلمين رئيسی، رئيس قوه قضاييه 
به مناسبت فرارسيدن سالروز ميالد حضرت امام رضا 
عليه السالم و هفته قوه قضائيه در نامه ای به رهبر انقالب 
اسالمی پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين 
محکومان را که پرونده های عفو آنان در کميسيون عفو 
و بخشودگی بررسی شده و واجد شرايط الزم تشخيص 
داده ش��ده اند، ارائه کرد که اين پيشنهاد در اجرای بند 
۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی موردقبول حضرت آيت اهلل 

خامنه ای قرار گرفت.

چرا تورم تك رقمي ماندگار 
نبود؟

در دو دوره رياست جمهوري حسن روحاني در دهه 
۱۳۹۰، نرخ تورم براي دو س��ال پي در پي به زير ۱۰ 
درصد رسيد و تك رقمي شد؛ اما اين روند نتوانست 
ادامه يابد و ش��يب نزولي آن در سال ۱۳۹۷، تغيير 
جهت داد. پرسش اينجاست كه چرا تورم تك رقمي 
ماندگار نش��د؟  به گزارش ايرناپالس تورم، بيماري 
مزمن اقتصاد ايران اس��ت و حداق��ل در چهار دهه 
گذشته، سال هايي كه نرخ تورم در كشور تك رقمي 
بوده، انگشت شمار است. دهه ۱۳۹۰ از نظر روند نرخ 
تورم، دهه اي متفاوت براي اقتصاد ايران بوده و نرخ 
تورم، دو ركورد كاهش و افزايش را در اين دهه تجربه 
كرد. دولت يازدهم در حالي در سال ۱۳۹۲ با وعده 
كنترل نرخ تورم فعاليت خود را آغاز كرد كه نرخ تورم 
از س��ال ۱۳۸۸ به  صورت مس��تمر در حال افزايش 
بود و در پايان سال ۱۳۹۱ نرخ تورم به ۲۹.۵ درصد 
رسيده بود و در پايان سال ۱۳۹۲ نيز در نقطه ۳۲.۸ 

درصدي ايستاد.

  روحاني و وعده كنترل نرخ تورم
با اين حال وعده رييس جمهوري درباره كنترل نرخ 
تورم در س��ال اول محقق شد و تورم ۳۲.۸ درصدي 
سال ۱۳۹۲ در س��ال ۱۳۹۳ به ۱۴.۶ درصد رسيد. 
روند كاهشي نرخ تورم در طول فعاليت دولت يازدهم 
ادامه دار بود تا جايي كه در پايان سال ۱۳۹۵ نرخ تورم 
۶.۹ درصدي به عنوان يكي از سال هاي انگشت شمار 

با تورم تك رقمي در تاريخ اقتصاد ايران ثبت شد.
در واقع دولت اول حس��ن روحاني توانست در يك 
دوره چهار ساله، جهت روند نرخ تورم را تغيير دهد 
و پس از چهار س��ال، نرخ ت��ورم را از ۳۲.۸ درصد به 
۶.۹ درصد كاه��ش دهد، اما چرا ت��ورم تك رقمي 
كه يك��ي از بزرگ تري��ن دس��تاوردهاي اقتصادي 
دولت يازده��م و يكي از عوامل تأثيرگذار بر انتخاب 
دوباره حسن روحاني در انتخابات دوزادهمين دوره 

رياست جمهوري بود، ادامه پيدا نكرد؟

  تغيير مسير تورم در دولت دوازدهم
نرخ تورم در سال نخس��ت دولت دوازدهم بار ديگر 
تك رقمي ش��د و نخستين س��ال دولت دوم حسن 
روحاني نيز با تورم كمتر ۸.۲ درصدي به پايان رسيد، 
اما تحريم هاي اقتصادي سال ۱۳۹۷ اجازه نداد نرخ 
تورم براي سومين سال پي در پي در محدوده كمتر 
از ۱۰ درصد باقي بماند. دولت يازدهم با تالش براي 
بهبود روابط بين المللي و كاه��ش و رفع تحريم ها 
توانست در سال ۱۳۹۴ توافق هسته اي را با گروه ۱+۵ 
به امضا برساند و به واسطه گشايش هاي بين المللي، 
شاخص هاي اقتصادي را بهبود دهد. با اين حال پس 
از انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده و انتخاب 
دونالد ترامپ به رياس��ت جمهوري، وي به  صورت 
يك جانبه از برجام خارج شد. خروج امريكا از برجام 
به همراه فشار حداكثري و تشديد تحريم ها، اجازه 
نداد مسير بهبود ش��اخص هاي اقتصادي در دولت 

دوازدهم ادامه دار باشد.

  تحريم ها و خداحافظي با تورم تك رقمي
به دنبال تشديد تحريم ها، درآمدهاي نفتي به  شدت 
كاهش ياف��ت و در نتيجه كاهش درآمدهاي نفتي، 
يكي ديگر از متغيره��اي مهم اقتصادي، يعني نرخ 
ارز جهش ياف��ت. افزايش ن��رخ ارز موجب افزايش 
هزينه واردات مواد اوليه و نهاده هاي توليد ش��د و از 
مسير فشار هزينه، به افزايش سطح عمومي كاالها و 
خدمات منجر شد. از طرف ديگر، كاهش درآمدهاي 
نفتي با كاهش درآمدهاي دولت، به كسري بودجه 
منجر شد و تأمين كسري بودجه نيز تأثير خود را بر 

پايه پولي، نقدينگي و افزايش نرخ تورم نشان داد.

  حراج اوراق بدهي، سرعت گير روند افزايشي 
نرخ تورم

با اينكه تورم تك رقمي در دولت دوم روحاني حفظ 
نشد، اما اگر راهكارهاي نوين جبران كسري بودجه 
در دولت دوازدهم مورد توجه قرار نمي گرفت، ممكن 
بود شرايط دشوارتري براي اقتصاد ايران رقم بخورد.

انتش��ار و حراج هفتگي اوراق بدهي، نوآوري دولت 
روحاني براي تأمين كسري بودجه بود كه از خرداد 
سال ۱۳۹۹ با هدف كنترل نرخ تورم و با تعامل بين 
وزارت اقتص��اد و بانك مركزي اجرايي ش��د. بر اين 
اساس در سال گذشته با برگزاري ۴۲ مرحله حراج 
اوراق بدهي در مجموع ۱۲۵.۷۴ هزار ميليارد تومان 
اوراق مالي اسالمي توسط بانك ها و ساير نهادهاي 

مالي خريداري شد.

ركورددار واحدهاي تمليكي 
بانك هاي دولتي يا خصوصي؟

در حالي كه مع��اون هماهنگي امور اقتص��ادي وزارت 
كش��ور اعالم مي كند كه تعداد واحدهاي تحت تملك 
بانك ها معادل ۱۷۹۳ است كه اين تعداد در تملك ۱۶ 
بانك قرار دارد، دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
و نيمه دولتي مي گويد اين تعداد واحد تمليكي تنها در 
اختيار ۱۶ بانك نيست، بلكه در كل نظام بانكي كشور 
است. همچنين، دبير كانون بانك هاي خصوصي معتقد 
اس��ت كه تنها ۱۹ واحد در اختيار بانك هاي خصوصي 
است و باقي تحت تملك بانك هاي دولتي قرار دارد. به 
گزارش ايس��نا، آن دسته از واحدهاي توليدي كه براي 
پروژه اي وام گرفته و مح��ل اجراي اين پروژه را در رهن 
بانك گذاش��ته اند، براي وصول بدهي اولويت همواره با 
محل اجراي پروژه است و تحت تملك بانك درمي آيد. 
اين اواخر باز هم ارقام جديدي از تعداد واحدهاي تحت 
تملك بانك ها اعالم مي ش��ود به گون��ه اي كه معاون 
هماهنگي امور اقتصادي مي گويد: ۱۷۹۳ واحد توليدي 
در تملك ۱۶ بانك ق��رار دارد كه ۶۰ درصد اين واحدها 
فعال هستند.  اين درحالي است كه هر بار ارقام متفاوتي 
در اين زمينه مطرح مي ش��ود و بانك مركزي به عنوان 
متولي اصلي در اين زمينه تاكن��ون آمار و ارقام دقيقي 
اعالم نكرده است. البته پيش از اين، عبدالناصر همتي، 
رييس كل س��ابق بانك مركزي گفته بود ك��ه درباره 
تملك واحدهاي صنعتي و توليدي توسط بانك ها اغراق 
مي شود و غالب واحدهاي توليدي در تمليك بانك ها 
صرفه اقتصادي نداشته و به طور ميانگين بعد از گذشت ۵ 
سال نداشتن عملكرد اقتصادي، توسط بانك ها تمليك 
شده اند.  در اين زمينه، براي بررسي وضعيت واحدهاي 
تمليكي در بانك هاي دولتي و خصوصي به گفت وگو با 
دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي 
و دبير كانون بانك ها و موسس��ات اعتباري خصوصي 
پرداخته شد. عليرضا قيطاسي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: آمارهاي مختلفي از تعداد واحدهاي تحت تملك 
بانك ها ارايه مي شود اما مرجع ما شركت شهرك هاي 
صنعتي اس��ت كه طبق آخرين اعالم ، تعداد واحدهاي 
توليدي تحت تملك بانك ها در كل نظام بانكي كشور به 
فراواني هر استان معادل ۱۷۰۰ واحد است. در اين زمينه، 
الزم به ذكر است كه تملك واحدها توسط بانك ها موجب 
تعطيلي و ادامه فعاليت آنها نمي شود.  وي با بيان اينكه 
تعداد واحدهاي تمليكي تنها در اختيار ۱۶ بانك نيست 
بلكه در كل نظام بانكي كش��ور قرار دارد، افزود: در اين 
راستا، شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و نيمه دولتي 
با شركت شهرك هاي صنعتي تفاهم نامه اي امضا كرد 
تا طبق چارچوب قواعد مربوطه، بانك ها اعالم آمادگي 
كردند كه چه واحدهاي تولي��دي در اختيار بانك ها و 
چه آنهايي كه در اختيار بانك ها نيستند را واگذار كنند. 
قيطاسي ادامه داد: اين تفاهم نامه در اوايل اسفند ماه سال 
گذشته به بانك هاي عضو شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي ارس��ال شده اس��ت. محمد رضا 
جمشيدي نيز درباره تملك واحدهاي توليدي توسط 
بانك هاي خصوصي به ايس��نا توضيح داد: رقمي كه از 
سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي وزارت كشور اعالم 
شده تقريبا درست است كه بيشتر اين واحدهاي تملكي 
نيز در اختيار بانك هاي دولتي است و تنها ۱۹ شركت 
تحت تمل��ك بانك هاي خصوصي اس��ت. دبير كانون 
بانك هاي خصوصي در ادامه گفت: تعداد كم واحدهاي 
توليدي تحت تملك بانك هاي خصوصي به ش��ركت 
نكردن اين بانك ها در طرح هاي اجرايي برمي گردد و از 
۱۹ واحد تحت تملك بانك هاي خصوصي يكي از آنها 
بعد از تمليك در اختيار صاحبان واحدها قرار گرفته است.

بايدها و نبايدهاي توليد واكسن
متاسفانه شرايط اقتصادي و غيراقتصادي كشورمان به 
گونه اي است كه ايران بايد به دورنماي آينده فكر كند و 
برترين احتماالت را پيش بيني كند، بدين لحاظ عقل و 
منطق حكم مي كند كاالهاي عمومي را خودمان توليد 
كنيم. كاالهاي عمومي كاالهايي در اقتصاد هستند كه 
توليد آن ضروري است ولي مصرف كننده ترجيحات خود 
را آشكار نمي كند و ميزان مصرف خود را اظهار نمي كند. 
مانند دفاع از مرزهاي كشور، حفظ امنيت داخلي و شهرها، 
واكسيناسيون عمومي، و... در اين شرايط منطق اقتصادي 
حكم مي كند دولت متولي توليد و توزيع اين قبيل كاالها 
و خدمات شود. البته همين منطق مي گويد توليد بايد به 
سمت بهينه و مزيت نسبي در بلندمدت حركت كند، تا 
حتي صادر هم بشود و منبع درآمدزايي در آينده باشد. 
اما چرا ما در توليد واكس��ن مزيت نسبي نداريم؟ پاسخ 
آن واضح اس��ت: نبود تكنولوژي هاي برتر، پايين بودن 
بهره وري توليد در كش��ور، هزينه باالسري بسيار باال از 
جمله هزينه مديريت و.... بخشي از مشكالت باال نيز از 
نبود تعامل باال، مستمر و قوي با دنيا به ويژه كشورهاي 
با فناوري برتر شكل گرفته است. هزينه اين عدم تعامل 
بنيادي، در همه مراتب توليد چه كاالهاي خصوصي مانند 

خودرو و چه كاالهاي عمومي مانند واكسن بروز دارد.

سناريوهای پيش روی  بازار سرمايه
البته در مورد بازار سرمايه بايد گفت که هرگز بازار سرمايه 
مانند سال گذشته با رشد شارپی ۶۰۰ درصدی مواجه 
نخواهد شد اما رشد بيش��تری را نسبت به تورم تجربه 
خواهد کرد. واقعيت اين اس��ت که کش��ور را نمی توان 
با کس��ری بودجه، نداشتن چشم انداز، ايجاد نقدينگی 
باال و اين گونه مشکالت اداره کرد. کشور نيازمند رشد 
اقتصادی است و بدون آن نمی توان بهبود شاخص های 
اقتصادی را محقق کرد. نکته ديگر درباره مذاکرات اين 
است که اساسا در مذاکرات هر طرف به دنبال کسب منافع 
خود است. گاه در نقاطی که بسياری از افراد پيش بينی 
نمی کرده اند، مذاکرات به نتيجه رسيده است. بحث اصلی 
بر سر اين است که مذاکرات در اين دولت به نتيجه برسد 

يا در دولت بعدی.

روحاني: استفاده رهبر انقالب از واكسن ايراني بهترين تشويق دانشمندان است

خيلي ها مي گفتند توليد واكسن داخلي وقت تلف كردن است

تالش براي توليد ۲۰ تا ۳۰ هزار مگاوات برق هسته اي
رييس سازمان انرژي اتمي كشور گفت: تالش ما اجابت 
فرمايش رهبر معظ��م انقالب براي افزاي��ش توليد برق 
هس��ته اي كش��ور از يك هزار مگاوات به ۲۰ ت��ا ۳۰ هزار 

مگاوات است.
به گزارش ايرنا، »علي اكبر صالحي« رييس سازمان انرژي 
اتمي ديروز در نشستي در مجلس شوراي اسالمي كه به 
ميزباني علي نيكزاد نايب رييس مجلس شوراي اسالمي و با 
هدف هم انديشي براي افزايش ظرفيت برق هسته اي برگزار 
شد، گفت: توليد برق از انرژي هسته اي به رژيم گذشته و 
سال ۱۳۵۳ برمي گردد.در آن سال سازمان برنامه و بودجه 
رژيم گذشته پروژه اي را به شركتي در امريكا به نام اس اي آر 
مي دهد كه چشم انداز ۲۰ ساله كشور را در ابعاد، اقتصادي، 

اجتماعي، صنعتي تبيين كند.
رييس س��ازمان ان��رژي اتمي در اين نشس��ت  كه بهروز 
كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي، رضا اردكانيان 
وزير ني��رو و نمايندگاني از وزارت نفت و س��ازمان برنامه 
و بودج��ه، برخي از نمايندگان مجلس حضور داش��تند، 
افزود: اين پروژه در حدود ۲۰ جلد تعريف ش��ده بود و در 
پيش��نهادي كه اس اي آر به ايران مي دهد، در سبد انرژي 
ايران ۲۰ هزار مگاوات برق هس��ته اي ديده ش��ده بود. در 
حالي كه برق هس��ته اي امروز نيروگاه بوش��هر در حدود 
يكهزار مگاوات است.بنابراين بر اساس چشم انداز تعريف 
شده از سوي اس اي آر حدود ۲۰ نيروگاه هسته اي بوشهر 

بايد ساخته شود.
صالحي با بيان اينكه طبق پروژه تعريف شده قرار بود ظرف 
۲۰ سال اين برنامه به سرانجام برسد، گفت: بر اساس اين 
طرح تا سال ۱۳۷۴ بايد اين پروژه به اتمام مي رسيد و كشور 

از ۲۰ هزارمگاوات برق هسته اي برخوردار مي شد.
وي ادام��ه داد: در آن زم��ان ۲ دليل ب��راي توليد ۲۰ هزار 
مگاوات برق هسته اي بيان شده بود؛ نخستين دليل آن اين 
بود كه هر يكهزار مگاوات رآكتور هسته اي از نظر محتواي 
انرژي معادل ۱۱ تا ۱۲ ميليون بش��كه نفت صرفه جويي 
دارد. از سوي ديگر هر كدام از نيروگاه هاي هسته اي مانع 
از انتشار ساالنه معادل ۷ ميليون تن گاز آالينده مي شود. 
در واقع ۱۴۰ ميليون تن گاز حرارتي وارد هوا مي شود كه 
با وجود نيروگاه هسته اي ديگر اين مقدار آاليندگي وجود 

نخواهد داشت. 
رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه ارتقاي صنعت 
كشور، استاندارد سازي و... از ديگر داليل پيگيري برق 

هسته اي براي كشور بود، گفت: با ظهور انقالب و پس 
از آن جنگ تحميلي اين پروژه متوقف مي شود. البته 
قبل از انقالب در سال ۵۴، آلمان ها ساخت ۲ نيروگاه 
در بوشهر را آغاز مي كنند و فرانسوي ها نيز قرار بود در 
خوزستان ۲ نيروگاه بسازند. صالحي افزود: آلمان ها 
س��اخت دو نيروگاه  را به ميزان ۶۰ تا ۶۵ درصد انجام 
دادند اما مصادف با انقالب از كش��ور خارج شدند.در 
ادامه پس از جنگ تحميلي در دوران مرحوم آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني وضعيت اين پروژه پيگيري مي شود 
ولي هيچ كشور غربي براي اتمام نيروگاه بوشهر اعالم 

آمادگي نكرد.
وي با اش��اره به سپردن ادامه كار به روس ها گفت: صنعت 
هس��ته اي روس ها يك��ي از صنايع��ي بود ك��ه در حال 
ورشكستگي بود و آنها ايران را براي خود فرصت دانستند 

كه البته هم براي ما و هم روس ها اين همكاري مفيد بود. 
رييس سازمان انرژي اتمي با اشاره به عمر بيش از ۲۰ ساله 
زمان ساخت و تكميل نيروگاه اتمي بوشهر گفت: درباره 
طوالني شدن فرآيند ساخت نيروگاه بوشهر موارد متعددي 
مطرح است از جمله اينكه بايد يك سيستم شرقي را با يك 
سيستم غربي به يكديگر پيوند مي داديد و سرانجام نيروگاه 

سرپا شد و از س��ال ۹۲ اين نيروگاه يك هزار مگاوات برق 
توليد مي كند.

صالحي ادامه داد: بعد از انقالب اين موضوع مطرح مي شود 
كه از س��بد انرژي چه ميزان برق هسته اي به عنوان يك 
انرژي پاك باش��د. وزارت نيرو، دانش��گاه شريف و مراجع 
علمي موضوع را بررسي كردند. حتي شوراي عالي انرژي در 
زمان آقاي عارف تشكيل شد و مصوباتي براي افزايش برق 
هسته اي تا ميزان ۱۰ هزار مگاوات هم تصويب شد. اما هيچ 
مرجعي به توليد برق هسته اي به ميزان ۲۰ هزارمگاوات 
اشاره اي نكرد. رييس سازمان انرژي اتمي با تاكيد بر اينكه 
طبق مطالعات بعد از انقالب حداقل بايد كش��ور از ۷ تا ۸ 
هزارمگاوات برق هسته اي برخوردار مي بود، گفت: احداث 
و ساخت نيروگاه هسته اي گران است و ادامه كار آن ارزان 
است و عمر مفيد نيروگاه ها هم بين ۶۰ تا ۷۰ سال است. اگر 
ما به عنوان نمونه ۵ ميليارد دالر براي توليد هزار مگاوات برق 
هسته اي در نظر بگيريم، اين به ميزان ۶۰ تا ۷۰ سال انرژي 

مي دهد و ميزان سوخت آن حدود ۴۰ ميليون دالر است.
وي اف��زود: براي توليد هزارمگاوات ب��رق در يك نيروگاه 
فسيلي بايد حدود ۱۰ تا ۱۲ ميليون بشكه نفت مصرف كرد. 
با قيمت فعلي نفت كه ۷۷ دالر است، حدود ۷۷۰ ميليون 

دالر در سال براي نيروگاه هزارمگاواتي فسيلي نفت هزينه 
مي شود. اما وقتي نيروگاه هسته اي باشد، در ميزان ۷۷۰ 

ميليون دالرنفت صرفه جويي مي شود.
صالحي با بيان اينكه سرمايه يك نيروگاه هسته اي در مدت ۵ 
سال باز مي گردد، گفت: اداره نيروگاه هاي هسته اي فسيلي 
و هسته اي از نظر ميزان هزينه تفاوت زيادي ندارد و ممكن 
است حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد اختالف داشته باشد. بنابراين 
مشكل نيروگاه هس��ته اي سرمايه گذاري اوليه است ولي 
ادامه آن آسان است ولي نيروگاه فسيلي را با ۵۰۰ ميليون 

يورو مي توانيد احداث كنيد.
رييس سازمان انرژي اتمي افزود: علت اينكه نتوانستيم 
ت��ا امروز طبق مطالعات قبل انق��الب و مصوبه بعد از 
انقالب برق هس��ته اي را به نتيجه برسانيم، عمده آن 
مسائل مالي بوده است. مساله بعدي تاكيد رهبر معظم 
انقالب اس��ت كه بارها ايش��ان تاكيد داشتند كه اين 
صنعت تضمين كننده برق مطمئن نسل هاي آينده 
است. مطلب دوم ايشان اين است كه صنعت هسته اي 
مايه اقتدار جمهوري اسالمي است. وي با بيان اينكه 
رهبر معظم انقالب در س��خنان خود تاكيد داشتند 
ك��ه ۲۰ هزار مگاوات و حتي ۲۰ ت��ا ۳۰ هزار مگاوات 
برق هسته اي را فعال كنيد، اظهار داشت: مجلس نيز 
توصيه اي دارد كه س��ازمان انرژي اتمي آمادگي الزم 
براي زيرساخت هاي توليد و چرخه سوخت ۲۰ هزار 
مگاوات را فراهم كند.  صالحي با اشاره به زمان حضور 
خود در سازمان انرژي اتمي گفت: از زمان حضورم در 
سازمان انرژي اتمي، روس ها اصرار داشتند كه سفارش 
ساخت ۸ نيروگاه را بگيرند كه حدود ۴۰ ميليارد دالر 
هزينه داشت كه اين از تعهد كشور خارج بود و سرانجام 
با ساخت ۲ نيروگاه توافق شد كه عمليات ساخت اين 

دو نيروگاه از ۴ سال پيش آغاز شده است .
وي ادامه داد: در زمان س��اخت ني��روگاه موضوع ترامپ و 
تحريم ها و نبود ارز سبب شده در زمان حاضر ۵۰۰ ميليون 
يورو به روس ها بدهكار هس��تيم . ما پول سوخت نيروگاه 
بوش��هر يك را به روس ها پرداخت نكردي��م و پول آينده 

سوخت نيروگاه نيز پرداخت نشده است.
رييس سازمان انرژي اتمي با طرح اين  سوال كه آيا سازمان 
انرژي اتمي توانايي تحقق توليد ۸ هزار مگاوات برق هسته اي 
را با اي��ن اوصاف دارد يا خير؟ گف��ت: بنده اعالم مي كنم 

توانايي آن را دارد.

رييس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه خارج شدن نيروگاه هسته اي بوشهر به دليل مسائل فني بود، گفت: 
اين موضوع تقريبا حل شده و نيروگاه ظرف دو، سه روز آينده وارد مدار مي شود.

علي اكبر صالحي با اعالم اين خبر اظهار كرد: در حال تأمين سوخت جديد نيروگاه بوشهر هستيم و منابع 
مالي آن نيز در حال تأمين است و وزارت نيرو هم بدهي خود به سازمان را پرداخت كرد.

 رييس سازمان انرژي اتمي يادآورشد: امروز هم بانك مركزي دستور دادند كه حواله پرداخت سوخت جديد 
نيروگاه به روسيه با سرعت بيشتري انجام شود.

صالحي اظهار داشت: سوخت فعلي نيروگاه بوشهر تا دو، سه ماه آينده به پايان مي رسد و ما سوخت جديد را 
بارگذاري خواهيم كرد و با بازگشت نيروگاه هسته اي به مدار توليد، هزار مگاوات به توليد برق كشور مجدد 

اضافه خواهد شد.
بر اساس اعالم روابط عمومي نيروگاه اتمي بوشهر، به منظور رفع ايراد فني مشاهده شده در ژنراتور نيروگاه و 
پس از انجام هماهنگي الزم با شبكه برق سراسري كشور در روز جمعه، واحد يكم نيروگاه اتمي بوشهر از ساعت 
۸ شب روز شنبه شروع به كاهش قدرت نمود و در ساعات اوليه صبح يكشنبه موقتاً از مدار توليد برق خارج شد.

نيروگاه اتمي بوشهر به عنوان اولين تجربه استفاده از نيروگاه هاي هسته اي ۱۰۰۰ مگاواتي در كشور و منطقه، 
هم اكنون توسط نيروهاي متخصص ايراني بهره برداري مي شود و تاكنون بيش از ۴۸۵۰۰ ميليون كيلووات 

ساعت برق توليد و به شبكه برق تحويل داده است.

صالحي: نيروگاه هسته اي بوشهر تا دو روز آينده وارد مدار مي شود
برق هسته اي



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
گزارش فصلي اقتصاد ايران در زمستان ١۳۹۹ منتشر 
شد كه بر اين اساس رش��د اقتصادي بدون نفت ۳.۳ 
درصد، نرخ تورم ۳۶.۴ درصد و حجم نقدينگي س��ه 
هزار و ۴۷۶ هزار ميليارد تومان بوده است. براساس اين 
گزارش، محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 
١٣٩٠ در دوره مذكور برابر ۱۵۷ هزار و ۵۳۴ ميليارد 
تومان بوده اس��ت. در اين فصل رشد اقتصادي و رشد 
اقتصادي ب��دون نفت به ترتيب ۶.۸ و ۳.۳ درصد بوده 
اس��ت.مركز آمار ايران طي گزارشي وضعيت اقتصاد 
ايران در زمستان سال گذشته را اعالم كرد.گزارش هاي 
رسمي حاكي از مثبت شدن رشد اقتصادي در فصل 

پاياني سال گذشته است.

     تورم ۳۶.۴ درصدي و افزايش بيكاري
اما شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي كل كشور در 
فصل زمستان ١٣٩٩ )برمبناي سال ١٣٩٥( رقم ٢٩٢,٢ 
بوده اس��ت كه درصد تغييرات ۱۲ ماه منتهي به اسفند 
ماه ١٣٩٩ نسبت به دوره مش��ابه قبل )نرخ تورم( ٣٦.٤ 
درصد بوده است.همچنين نرخ بيكاري جمعيت ١٥ ساله 
و بيش��تر ٩,٧ درصد بوده است كه نسبت به فصل پاييز 
١٣٩٩، ٠.٣ واحد افزايش داشته است.جمع كل نقدينگي 
كشور به ٣٤٧٦ هزار ميليارد تومان رسيده است كه نسبت 

به پايان سال ١٣٩٨، ٤٠.٦ درصد رشد داشته است.

     افزايش صدور پروانه هاي ساختماني
در فصل زمستان ١٣٩٩ تعداد پروانه هاي ساختماني 
صادر شده توسط شهرداري هاي كشور برابر ٥٢٣٧١ 
فقره بوده است كه نس��بت به فصل مشابه سال قبل 
١٢,٩ درصد افزايش داش��ته است.از اين تعداد پروانه 
٩٢.٢ درصد مربوط به احداث ساختمان و ٧.٨ درصد 

مربوط به افزايش بنا بوده است.

     ريزش بورس
در پايان فصل زمس��تان ١٣٩٩ ش��اخص كل بورس 
اوراق بهادار تهران با ٩,١ درصد كاهش نسبت به فصل 

گذشته به ١٣٠٧٧٠٧ واحد رسيده است.

     صادرات ۹ ميليارد دالري در زمستان
اما ارزش صادرات گمركي ٩٨٠٦ ميليون دالر بوده است 
كه نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢,٧ درصد افزايش 
داش��ته اس��ت. همچنين در اين فصل ارزش واردات 

گمركي ١١٩٢٨ ميليون دالر بوده است كه نسبت به 
فصل مشابه سال قبل٠.٢ درصد افزايش داشته است.

     وضعيت قيمت ارز
بر اساس اين گزارش، متوسط نرخ برابري دالر و يورو با ريال 
در بازار آزاد به ترتيب برابر ۲۴ هزار و ۵۳۶ و ۲۹ هزار و ۶۵۰ 
تومان بوده است كه نسبت به فصل قبل به ترتيب ٩.۷ و ۷.۸ 

درصد كاهش داشته است.

     گراني چند صد درصدي
 كاالهاي صادراتي و وارداتي

كاالهاي صادراتي و وارداتي در زمس��تان پارس��ال و 
در فاصله يك س��اله بين ۲۲۹ تا ۵۵۸ درصد افزايش 
قيمت داش��ته اند. قيمت كاالهاي صادراتي از عوامل 
مهم و تاثيرگذار بر ميزان مبادالت خارجي كشورها و 
همچنين از عوامل تعيين كننده رابطه مبادله بوده كه 

تغييرات آن از اهميت قابل توجهي برخوردار است.

     تورم فصلي صادرات ۳۳ درصد شد
اين در حالي است كه بررسي تازه ترين گزارش مركز آمار 
ايران در رابطه با وضعيت شاخص قيمت كاالهاي صادراتي 
در بخش ريالي نش��ان مي دهد كه تورم فصلي كاالهاي 
صادراتي در زمستان ۳۳ درصد بوده و در مقايسه با پاييز كه 
۴۲.۶ درصد گزارش شده بود ۹.۶ درصد كاهش دارد.تورم 
كاالهاي صادراتي بر مبناي دالر نيز ۷.۲ درصد در زمستان 
اعالم شده كه نسبت به فصل قبل از آن ۶.۲ درصد افزايش 

دارد.كمترين نرخ تورم در بين كاالهاي صادراتي مربوط به 
گروه اشياي هنري، اشياي كلكسيون يا عتيقه و بيشترين 
نرخ مربوط به گروه آالت و دستگاه هاي اپتيك، عكاسي و 
سينماتوگرافي با ۶۶.۴ درصد است.بيشترين كاهش هم در 
گروه پوست خام، چرم، پوست هاي نرم و اشياي ساخته شده 

با اين مواد با منفي ۳.۶ درصد ثبت شده است.

     گراني ۲۲۹ درصدي كاالهاي صادراتي
ولي اين گزارش نش��ان مي دهد كه قيمت كاالهاي 
صادرات��ي در زمس��تان س��ال ۱۳۹۹ در مقايس��ه با 
زمستان س��ال ۱۳۹۸، ۲۲۹.۸ درصد افزايش داشته 
است.همچنين بر مبناي دالري كاالهاي صادراتي ۷.۸ 
درصد نسبت به زمستان سال ۱۳۹۸ گران شده است.

     وضعيت كاالهاي وارداتي
اما در رابطه با كاالهاي وارداتي الزم به يادآوري است 
كه قيمت اين كاالها از عوامل موثر بر ميزان مبادالت 
خارجي بوده و مانند قيمت كاالهاي صادراتي از عوامل 
تعيين كننده روابط در مبادالت است كه هر تغييري در 
آن از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود.آمار مركز آمار 
نشان مي دهد كه قيمت كاالهاي وارداتي بر مبناي ريال 
در زمستان س��ال قبل نسبت به فصل مشابه در سال 
۱۳۹۸، ۵۵۸.۳ درصد افزايش داشته است. در حالي 
كه در پاييز تورم نقطه به نقطه كاالهاي وارداتي ۵۸۸.۱ 
بوده و ۳۰.۶ درص��د كاهش دارد.همچنين بر مبناي 
دالري نيز كاالهاي وارداتي ۵۶ درصد گران شده است.

     كاهش تورم فصلي وارداتي ها
در زمستان سال گذش��ته نيز تورم كاالهاي وارداتي 
۴۵.۴ بوده كه در مقايس��ه با تورم پاييز ۱۳.۹ درصد 
)تورم فصل��ي( كاهش دارد. بر مبن��اي دالري نيز در 
زمستان ۱۲.۸ درصد اعالم ش��ده كه نسبت به تورم 
۱۰.۱ درصدي پاييز ۲.۸ درصد افزايش دارد. كمترين 
نرخ ت��ورم فصلي در ح��وزه واردات مرب��وط به گروه 
خميرچوب يا ساير مواد اليافي سلولزي با ۴۸ درصد 
و بيش��ترين نرخ مربوط به گروه آالت و دستگاه هاي 
اپتيك، عكاسي و سينماتوگرافي با ۹۹.۱ درصد است.

بيش��ترين كاهش هم براي گروه پوست خام، چرم، 
پوست هاي نرم و اشياي ساخته شده از اين مواد با منفي 

۷.۹ درصد گزارش شده است.

      سپرده و وام بانكي بيش از ۴۰ درصد زياد شد 
همچنين ميزان سپرده ها و تسهيالت بانكي تا پايان اسفند 
سال گذشته نسبت به پايان س��ال ۱۳۹۸ معادل ۴۲.۷ و 
۴۴.۳ درصد افزايش يافته اس��ت. براساس گزارش بانك 
مركزي از وضعيت كل مانده سپرده ها و تسهيالت ريالي 
و ارزي بانك ها و موسسات اعتباري به تفكيك استان در 
پايان اسفند ماه سال گذشته، مانده كل سپرده ها به رقم 
۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به 
پايان سال قبل معادل ۴۲.۷ درصد افزايش را نشان مي دهد.  
همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران 
با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان و كم ترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل ۱۰ هزار و ۱۰۰ 
ميليارد تومان است.عالوه براين، مانده كل تسهيالت در اين 
زمان ۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان است كه نسبت به 
پايان سال گذشته معادل ۴۴.۳ درصد افزايش داشته است.

طبق اين گزارش، بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به 
اس��تان تهران با مانده ۱۷۶۹ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان و 
كم ترين مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 
۹۵۰۰ ميليارد تومان است.نسبت تسهيالت به سپرده ها 
بعد از كسر سپرده قانوني ۸۰.۲ درصد است كه نسبت به 
پايان سال قبل، ۰.۸ واحد درصد افزايش را نشان مي دهد 
كه نسبت مذكور در اس��تان تهران ۹۳.۵ درصد و استان 
كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۵.۹ درصد است.در اين گزارش، 
يكي از علل مهم باال بودن رقم تس��هيالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مركزي بسياري از شركت ها و 
موسسات توليدي ساير استان ها در استان تهران بيان شده 
و عمده فعاليت هاي بانكي آنها از طريق ش��عب بانك ها و 

موسسات اعتباري استان تهران انجام مي شود.

يادداشت

خبر
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حل مشكل كسري بودجه
در دولت آينده

مرتضي اكبري| كارشناس بانكي|
برطرف كردن تحريم ها و گس��ترش روابط بين الملل 
دو ش��رط الزم موفقيت دولت جدي��د خواهد بود و در 
عمل مي تواند با يك تير چند نش��ان زد.اصالح روابط 
سياسي و به دنبال آن ارتباطات اقتصادي بين المللي، 
بايد يكي از مهم ترين اقدامات دولت سيزدهم باشد، تا 
زماني كه روابط اقتصادي بين الملل اعم از همسايگان و 
كشورهاي ديگر براي تجار و فعاالن اقتصادي ما به طور 
عادي برقرار نباشد، بخش عمده مشكالت اقتصادي در 
كشور حل نخواهد ش��د. موضوع كسري بودجه اولين 
پيامد تحريم هاي اقتصادي بوده و هست كه اين كسري 
به شدت روي سياست گذاري پولي تاثيرگذار مي گذارد؛ 
چون تا وقتي كه درآمدهاي دولت خصوصا درآمدهاي 
ارزي محقق نشود دولت با كسري مواجه مي شود و براي 
جبران اين كسري به نحوي از انحا دست به استقراض 
از بان��ك مركزي مي زند كه اين اتف��اق منجر به تورم و 
پيامدهاي منفي اقتصادي خواهد شد.در اين شرايط 
صحبت از استقالل بانك مركزي نيز در عمل هيچ معنايي 
ندارد. ممكن است در طرح اصالح نظام بانكي روي كاغذ 
اين استقالل، تبديل به قانون شود اما به دليل شرايط 
و وضعيت دولت و كسري بودجه اي كه سال هاست با 
اقتصاد ايران همراه شده و بخش زيادي از اين كسري 
به دليل تحريم هاست، خواهي نخواهي استقالل بانك 
مركزي در عمل مخدوش مي ش��ود، چرا كه زير فشار 
اقتصادي و كنترل آثار تحريم ها، مصلحت ايجاب مي كند 
كه استقالل بانك مركزي رعايت نشود و عمال حاكميت و 
دولت انتظارات خود را به بانك مركزي تحميل مي كنند.

دومين پيامد تحريم ها، عدم ارتباطات بين المللي در 
بخش اقتصاد ُخرد و آثار آن بر بنگاه ها و شركت هاست؛ 
وقتي ارتباطي وجود نداش��ته باشد؛ هم صادرات و هم 
واردات روال عادي نخواهد داش��ت كما اينكه در حال 
حاضر هم اينچنين نيست. در اين شرايط، قطعا چرخه 
اقتصادي بنگاه ها با مش��كل مواجه مي شوند و فعاالن 
اقتصادي در مواجهه با بحران اقتصادي، قادر به مديريت 
وجوه خود نخواهند بود و عمال با انباش��ت بدهي هاي 
خود به بانك ها و همچنين كس��ري شديد نقدينگي 
مواجه خواهند ش��د.بر همين اس��اس معوقات بانكي 
شكل مي گيرد و روز به روز به آن اضافه مي شود و همين 
معوقات بانكي موجب ناترازي بانك ها و اضافه برداشت 
آنها از بانك مركزي مي شود. در عين حال بانك ها اگر 
اضافه برداشت هم نداشته باشند قدرت وام دهي آنها به 
دليل همين ناترازي، به شدت پايين مي آيد كه خود اين 
موضوع موجب اتهام و هجمه به بانك ها به عدم همراهي با 
توليد مي شود. بنابراين كساني كه بانك ها را متهم به عدم 
همراهي با توليد مي كنند يا شناخت از وضعيت ندارند 
يا تعمدا آدرس غلط مي دهند كه ناكارامدي يا احتماال 
سوءاستفاده ها در ساير حوزه هاي سياسي يا اقتصادي 
را پنهان كنند.در نتيجه دولت جديد بايد به اين نكته 
توجه داشته باشد كه برطرف كردن تحريم ها و گسترش 
روابط بين الملل شرط الزم موفقيت دولت خواهد بود و 
در عمل مي تواند با يك تير چند نشان بزند؛ از يك طرف 
در حوزه كالن مي تواند بخش��ي از مش��كالت كسري 
بودجه را حل كند و از طرف ديگر در حوزه ُخرد مي تواند 
موجب تسهيل چرخه اقتصادي بنگاها و رونق آنها شود 
و همين موضوع موجب تحول در ناترازي بانك ها و باال 
رفتن سرعت گردش پول در بانك ها و قدرت وام دهي 
آنها مي شود. در نهايت اين اقدام دولت مي تواند شفافيت 
بيشتري در اقتصاد ايجاد كند كه واقعا كدام بخش اقتصاد 
ناكارآمد است و كدام بخش به درستي تكاليف خود را 
انجام مي دهند و لذا دادن آدرس غلط براي مش��كالت 

اقتصادي از بين مي رود.

كرونا ميليونرهاي جديد
به دنيا اضافه كرد

كرديت سوييس اعالم كرد: بحران كرونا باعث افزايش 
نابرابري ثروت و پيدايش ميليونرهاي جديد ش��د. به 
گزارش راشاتودي، موسسه تحقيقات كرديت سويس 
گفت: بيماري همه گير كوييد- ۱۹در س��ال ۲۰۲۰ 
باعث رشد اختالف ثروت در سراسر جهان شده است. 
اين گزارش از افزايش ۵.۲ ميليون نفر ميليونر به تعداد 
كل ۵۶.۱ ميليون نفر خبر داد. گزارش س��االنه ثروت 
جهاني كرديت سوييس كه ادعا مي شود ثروتمندان 
با افزايش سهام روبرو شدند، اظهار داشت: پيامدهاي 
همه گيري كويي��د- ۱۹ منجر به افزايش گس��ترده 
نابرابري ثروت در سال ۲۰۲۰ شد. تعداد ميليونرها به 
۵۶.۱ ميليون نفر افزايش يافت كه گفته مي شود ۴۵.۸ 
درصد ثروت جهان را در اختيار دارند و با ۱.۷ ميليون 
نفر در اياالت متحده. ارقام دقيق نش��ان داد كه ۵۶.۱ 
ميليون نفر در سراسر جهان دارايي هايي به ارزش بيش 
از يك ميليون دالر داشتند. اين گزارش اذعان مي كند 
كه رشد شكاف ثروت از نوع پاسخ سياسي به همه گيري 
توسط دولت ها و بانك هاي مركزي در سراسر جهان 
ناشي مي ش��ود. به احتمال زياد افزايش نابرابري در 
ثروت توس��ط خود همه گيري و تأثيرات مس��تقيم 
اقتصادي آن ايجاد نشده اس��ت، اما در عوض نتيجه 
اقدامات انجام شده براي كاهش تأثير آن، در درجه اول 
نرخ بهره پايين تر بود. گزارش شده كه تاثير همه گيري 
كرونا بر ثروت خانوار، به ويژه براي فقيرترين خانوارها، 
در مناطقي كه دولت ها براي دس��تمزدهاي از دست 
رفته در طي تعطيلي هاي اجباري غرامت نمي دادند، 
بدترين بوده است. در كشورهايي كه دولت ها موفق به 
ارايه طرح هاي مرخصي شدند، ميزان آسيب كاهش 
ش��غل و درآمد پايين تر از كار كاهش يافت. همزمان، 
ثروتمندترين گروه ها كه قب��اًل در دارايي هاي عظيم 
س��هام و امالك بودند، از ركود اقتصادي به نس��بت 
بي تأثير بودند. پس از ريزش در نيمه اول سال ۲۰۲۰، 
قيمت سهام در اواخر سال دوباره رشد كرد و در نتيجه 

ثروت افراد ثروتمندتر را افزايش داد.

راهكار خروج از بنگاه داري
كارشناسان معتقدند به منظور بهبود اثربخشي نظام 
بانكي در اقتص��اد ايران و حمايت از اش��تغال و توليد، 
بنگاه داري بانك ها با واگذاري اموال مهم و دارايي هاي 
مازاد نظام بانكي بايد به س��رانجام برسد. در سال هاي 
اخير با تشديد فضاي سفته بازي در اقتصاد، شاهد رونق 
بازارهاي موازي همچون مسكن بوده ايم. در اين ميان، 
بانك ها نيز به دليل نگران��ي از عدم تحقق درآمدهاي 
مورد انتظارش��ان براي پرداخت سود سپرده گذاران و 
ساير هزينه ها، تصميم گرفتند بخشي قابل توجهي از 
منابع مالي خود را به بنگاه داري تخصيص دهند. اتفاقي 
كه مورد انتقاد كارشناس��ان اقتصادي بوده است، زيرا 
به اعتقاد كارشناس��ان اقتصادي، ورود نظام بانكي به 
فضاي بنگاه داري، باعث خواهد شد تا بانك ها از اهداف 
تعيين شده در زمينه تامين مالي و حمايت از واحدهاي 
توليدي فاصله بگيرند و عمال رفته رفته به رقيبي براي 
همان واحدهاي توليدي تبديل شوند. هرچند در باب 
چرايي ورود بانك ها به فضاي بن��گاه داري، بايد به اين 
نكته نيز توجه داش��ت كه انگيزه هاي ورود بانك هاي 
دولتي و غي��ر دولتي به حيطه در اين ب��اره متفاوت از 
يكديگر است. به گونه اي كه س��يدكامل تقوي نژاد از 
مديران س��ابق بانكي در اين خصوص معتقد اس��ت 
»در بانك هاي غيردولتي به دليل لزوم پاسخگويي به 
تمامي ذي نفعان و فعاليت به عنوان يك بنگاه اقتصادي، 
حداكثرسازي سود سهامداران به عنوان يكي از اولويت ها 
مطرح بوده و موضوع س��ودآوري در بانك هاي دولتي 
براي تنها سهامدار آن )دولت( مورد توجه جدي نبوده 
و اولويت هايي نظير همگامي با سياست هاي اقتصادي 
دولت محترم در راس��تاي كمك به رش��د اقتصادي، 
افزايش اش��تغالزايي و توس��عه مناطق محروم مورد 
تاكيد است.« عباس كمرئي از مديران نظام بانكي نيز 
در خصوص داليل بنگاه دارشدن بانك ها معتقد است 
كه رد ديون دولت و ش��ركت هاي دولت��ي به بانك ها، 
تصميم گيري خود بانك ها و موسس��ات اعتباري در 
بنگاه دارشدن، تكاليف دولتي به بانك ها، تكميل چرخه 
فعاليت بانكداري و دريافت اوراق بهادار و وثيقه ملكي در 
قبال ارايه تسهيالت، بانك ها را به سمت بنگاه داري سوق 
داده است. وي در رابطه با چگونگي ورود بانك ها به بحث 
بنگاه داري افزود: در زماني كه بازار سرمايه عمق و توسعه 
نداشت، بانك ها به  نوعي موظف ش��دند تا در راستاي 
حمايت از بازار سرمايه، ش��ركت هاي سرمايه گذاري 
تاسيس كنند و با گذر زمان اين شركت ها واگذار شدند. 
بنابراين دليل ورود بانك ه��اي دولتي و غيردولتي به 
فضاي بنگاه داري، متفاوت از يكديگر است. اما در نقد 
اين سياست، تقريبا اكثر كارشناسان اقتصادي، معتقدند 
ادامه اين روند به رسالت و جايگاه بانك ها در چرخه تامين 
و حمايت از توليد داخلي، لطمه خواهد زد. بسياري از 
كارشناسان اقتصادي در اين باره معتقدند براي خروج 
بانك ها از بنگاه داري، يكي از راهكارهاي مهم، واگذاري 

دارايي هاي مازاد بانك ها است. 

پاداش ۳۰ دالري السالوادور به 
شهروندانش براي استفاده از بيت كوين
رييس جمهور السالوادور اعالم كرد ۳۰ دالر ارز مجازي 
وارد حس��اب هر شهروندي مي ش��ود كه اپليكيشن 
كيف پول چيوو را دانلود كرده و با شماره تلفن و شماره 
ملي خود به عنوان يك كاربر ثبت نام كرده اس��ت.  به 
گ��زارش بلومب��رگ، نجيب ابوكيل��ه، رييس جمهور 
السالوادور، با تاكيد بر قانون جديد اين كشور در قانوني 
كردن اس��تفاده از بيت كوين، اعالم كرد به هر كدام از 
شهروندان السالوادور كه براي كيف پول ديجيتالي ثبت 
نام كرده ان��د ۳۰ دالر ارز مجازي اهدا مي كند. ابوكيله 
طي يك س��خنراني در روز پنجشنبه گفت دولت اين 
كش��ور كيف پول بيت كوين خود را به عنوان »چيوو« 
راه اندازي مي كند. اين ۳۰ دالر ارز مجازي وارد حساب 
هر شهروندي مي شود كه اپليكيشن كيف پول چيوو 
را دانلود كرده و با ش��ماره تلفن و ش��ماره ملي خود به 
عنوان يك كاربر ثبت نام كرده اس��ت. وي گفت قانون 
تبديل ش��دن بيت كوين به يك ارز ملي در السالوادور 
از هفتم سپتامبر )ش��انزدهم مرداد( اجرايي مي شود. 
رييس جمهور السالوادور اظهار داشت استفاده از اين ارز 
مجازي به جذب سرمايه گذاري، تقويت مصرف و كاهش 
هزينه ارسال درآمد ميليون ها شهروندي كه در خارج 
كار مي كنند به داخل كشور كمك مي كند. حساب هاي 
بانكي دالري به دالر باقي مي مانند و حقوق و دستمزدها 

همچنان به دالر پرداخت خواهند شد.

بانك هاي چين بيش از 1 تريليون 
دالر ذخاير ارز خارجي دارند

اطالعات بانك مركزي چين نشان مي دهد بانك هاي 
تجاري اين كشور تا پايان ماه مه به ركورد ۱.۳۸ تريليون 
دالر ذخاير ارز خارجي رسيده اند.  به گزارش راشا تودي، 
ذخاير ارز خارجي در بانك هاي چين بيش از ۲۶۰ دالر 
طي يك سال گذشته افزايش يافته و براي اولين بار از يك 
تريليون دالر فراتر رفته است. به اين ترتيب چين آزادي 
گردش سرمايه بيشتري را در خارج از كشور دارد.  اين 
افزايش ذخاير از آنجا ناشي مي شود كه افزايش تقاضا 
براي كااله��اي چيني طي همه گي��ري كرونا، درآمد 
خارجي صادركنندگان اين كش��ور را باال برده اس��ت. 
اقتصاد مقاوم چين و باال رفتن ارزش يوان سرمايه گذاران 
خارجي را تش��ويق كرده دالرهاي خود را در ازاي يوان 
بفروشند تا بتوانند س��هام و اوراق قرضه چيني بخرند.  
اطالعات بانك مركزي چين نشان مي دهد بانك هاي 
تجاري اين كشور تا پايان ماه مه به ركورد ۱,۳۸ تريليون 
دالر ذخاير ارز خارجي رس��يده اند. بانك ها بيشتر اين 
پول را براي وام دهي به شركتهاي داخل و خارج كشور 
اس��تفاده كرده اند. ذخاير بانك مرك��زي چين هم ماه 
گذش��ته به باالترين رقم طي ۵ س��ال گذشته رسيد.  
جريان سريع سرمايه به داخل چين باعث كاهش نرخ 
سپرده دالر در اين كشور به پايين ترين رقم شده است. 
بانك مركزي چين هم اقداماتي براي كاهش نقدينگي 

دالر شامل تسهيل كنترل سرمايه اتخاذ كرده است.
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 سپرده و وام بانكي بيش از ۴۰ درصد زياد شد
از رشد اقتصادي تا بيكاري، تورم و ريزش بورس در زمستان ۹۹

دالر وارد كانال ۲۴ هزار تومان شد

صراف ها: عرضه ارز در نيما محدود شد؛ افزايش خريدار در بازار
گروه بانك و بيمه | 

در بازار آزاد ارز، قيمت دالر ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان، قيمت 
يورو ۲۹ هزار و ۱۰۰ تومان و دره��م امارات ۶ هزار و ۶۹۰ 
تومان اعالم شده است. نرخ اونس جهاني طال نيز در ۱۷۸۱ 
دالر باقي ماند و در نتيجه سكه به ۱۰ ميليون و ۵۱۰ هزار 
تومان رس��يد.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )ش��نبه، ۵ 
تيرماه( با ۲۲۴ تومان افزايش نسبت به روز كاري گذشته 
)پنجشنبه( به رقم ۲۴ هزار و ۶۸ تومان رسيد. قيمت فروش 
يورو با ۳۰۳ تومان افزايش نس��بت به روز كاري گذشته 
)پنجشنبه، ۳ تيرماه( به ۲۸ هزار و ۵۸۲ تومان رسيد. قيمت 
خريد ه��ر دالر ۲۳ هزار و ۵۹۱ تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز ۲۸ ه��زار و ۱۶ تومان بود. عالوه بر اين، نرخ خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي ۲۳ هزار و ۴۴۲ تومان و نرخ فروش 
آن ۲۳ هزار و ۶۵۷ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين 
بازار ۲۷ ه��زار و ۹۶۹ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۸ هزار و 
۲۱۷ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، 
حواله يورو به قيمت ۲۵ هزار و ۳۷۲ تومان فروخته و حواله 
دالر به قيمت ۲۱ هزار و ۲۷۲ تومان معامله ش��د. دالر از 
هش��تم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار توماني شد و در اين 
فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره 
كاهش يافت و در كانال ۲۳ هزار توماني در نوس��ان بود تا 
اينكه وارد كانال ۲۴ هزارتومان شد.نوسان قيمت در بازار ارز 
درحالي رخ داده كه در روزهاي نخست سال جاري، با تالش 
سفته بازان، قيمت دالر به مرز ۲۶ هزار تومان هم رسيده بود 
اما انتشار خبرهاي مربوط به مذاكرات هسته اي و ... باعث 
عقب نش��يني دالر از اين سطح قيمتي ش��ده است. دالر 
مدتي است بين كانال ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان در نوسان است.

به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار ارز وجود دارد كه موجب 
نوسانات قيمتي مي شود،  نخست اينكه با مذاكره و بازگشت 
به برجام و ... قيمت ارز كاهش چشمگيري خواهد داشت و 
دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از واقعيات موجود 
اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشمگير قيمت ارز وجود 
ندارد و نهايتا دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار تومان جا خوش 
مي كند.نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي 
و بازار متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار 

آزاد در طول روز چند بار تغيير مي كند.

     نرخ سكه به 1۰ ميليون و ۵1۰ هزار تومان 
رسيد

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )شنبه، 
۵ تيرماه( در بازار تهران با افزايش ۲۲۰ هزار توماني نسبت 
به روز كاري گذشته )پنجشنبه( به رقم ۱۰ ميليون و ۵۱۰ 
هزار تومان رسيد.سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ 
ميليون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار 
آزادي پنج  ميليون و ۶۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون 
و ۶۰۰ هزار تومان و سكه يك گرمي نيز دو ميليون و ۲۵۰ 

هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۵۰ هزار تومان رسيد.

قيمت هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۵۵۰ هزار تومان 
شد.همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۷۸۲ دالر 
و ۱۲سنت فروخته شد. قيمت سكه در آغاز سال جديد ۱۱ 
ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا 
به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد.از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي 
سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت در كانال ۱۰ ميليون 
تومان در نوسان بوده است.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
گفت: شنبه ۵ تير ۱۴۰۰ به دليل باال رفتن نرخ انس جهاني و 
ارز، شاهد باال رفتن قيمت طال و سكه در بازار هستيم. محمد 
كشتي آراي، نايب رييس اتحاديه طال و جواهر با بيان اينكه 
انس جهاني ۱۷۸۲ دالر قيمت گذاري شده افزود: هم اكنون 
قيمت س��كه طرح جديد ۱۰ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان، 
قيمت سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان، نيم 
سكه ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۶۰۰ 
هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان به 
فروش مي رسد. هر مثقال طال ۴ ميليون و ۵۲۰ هزار تومان 
و هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون و ۴۴ هزار تومان 
فروخته مي شود. قيمت ارز نيز در بازار با افزايش روبرو بوده 
است. قيمت دالر ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو ۲۸ هزار 

و ۹۰۰ تومان فروخته شده است.

     صراف ها: عرضه ارز در نيما محدود شد؛ 
افزايش خريدار در بازار ارز

قيمت ارز درحالي وارد مدار افزايشي شده كه طبق اذعان 
فعاالن بازار، عرضه محدود ارز در سامانه نيما و افزايش تقاضا 
براي خريد ارز موجب ادامه دار شدن اين فرايند در روزهاي 
آتي خواهد شد.قيمت دالر و درهم درحالي اين روزها بار 
ديگر صعودي شده كه پيش از اين به دليل خوش بيني ها 
نسبت به مذاكرات و برجام و ... نوس��انات ارزي در بازار به 
حداقل رس��يده بود و برهمين اساس نيز دالر مدت ها در 
كانال ۲۳ ه��زار تومان درجا مي  زد.ام��روز اما قيمت دالر 
دولتي و آزاد با افزايش نسبت به آخرين روز هفته قبل وارد 
كانال ۲۴ هزار توماني شده اند؛ دالر دولتي در صرافي ها با 
قيم��ت ۲۴ هزار و ۶۸ تومان و دالر آزاد با قيمت ۲۴ هزار و 
۵۰۰ تومان فروخته مي ش��ود. درهم نيز در نيما با قيمت 
۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان در معامله اس��ت البته نرخ فروش 
درهم در بازار آزاد به بيش از ۶ هزار و ۷۳۰ تومان رس��يده 
است.آن طور كه بازاري ها مي گويند: افزايش قيمت درهم 
بعد از خوابيدن تب انتخابات و اخبار مذاكرات هسته اي در 
كنار كاهش عرضه ارز در نيما موجب ش��ده تا مدار ارز در 
بازار صعودي شود.كاهش عرضه ارز در سامانه نيما از سوي 
صادركنندگان درحالي است كه در هفته هاي قبل خريداري 
براي ارزهاي نيمايي نبود اما اين روزها و با نامشخص بودن 
نتايج مذاكرات و ... وضعيت برعكس شده و اين بار خريدار 

است ولي فروشنده اي در بازار وجود ندارد!محدوديت عرضه 
ارز در سامانه نيما موجب افزايش محسوس قيمت درهم 
شده است به گونه اي كه قيمت درهم در معامالت نيمايي از 
۵۶۰۰ تومان به ۶۲۰۰ تا ۶۳۰۰ تومان افزايش يافته است.

نكته مهم در كه حتما در كاه��ش محدوديت عرضه ارز 
توسط صادركنندگان اثرگذار است، نزديك شدن به پايان 
مهلت تسويه ارز حاصل از صادرات، صادركنندگان است؛ 
به همين دليل نيز بر تعداد خريداران در بازار ارز افزوده شده 
اس��ت چراكه قيمت باالي ارز در بازار آزاد موجب شده تا 
منفعت بيشتري از محل فروش اسكناس در بازار نصيب اين 
گروه شود.همانطور كه بازاري ها اذعان دارند افزايش شكاف 
قيمتي در بازار نيما و آزاد موجب شده تا صادركنندگان ديگر 
تمايلي به عرضه ارز در اين سامانه نداشته باشند و بازار آزاد 
را اولويت فروش دالر هايشان قرار دهند.يكي از صراف ها 
در همين ارتباط تأكيد دارد كه چنانچه عرضه در سامانه 
نيما اصالح نشود، مي تواند تبعات جبران ناپذيري در نرخ 
داشته باشد و منجر به افزايش پايه نرخ ارز نيمايي و قيمت 
تمام شده كاالهاي وارداتي خواهد شد كه در نهايت منجر 
به فشار به مصرف كننده مي شود.آنطور كه فعاالن بازار ارز 
مي گويند هم اكنون وضعيت عرضه و تقاضا در بازار االكلنگي 
شده و عرضه كنندگان ترجيح مي دهند ارزهاي خودرا در 
قيمت هاي باالتري بفروشند و همين امر احتمااًل موجب 
ادامه دار شدن سيرصعودي قيمت ها مي شود مگر اينكه 

فرايند عرضه ارز در نيما با تغييراتي همراه شود.

     كاهش ۹.۷ درصدي نرخ برابري دالر
 با ريال در زمستان ۹۹

متوسط نرخ برابري دالر و يورو با ريال در بازار آزاد به ترتيب 
برابر ٢٤٥٣٦٤ و ٢٩٦٥٠٤ ريال بوده است كه نسبت به 
فصل قبل به ترتيب ٩,٧ و ٧.٨ درصد كاهش داشته است. 
همچنين بازار ارز در هفته اي كه گذشت شاهد رشد نرخ 
دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز بود. اين در حالي 
است كه بهاي دالر به عنوان شاخص ارزي، در بازار آزاد نيز 
با روند صعودي همراه بود.بررسي شش روز فعاليت بازار 
ارز در روزهاي پاياني خردادماه و روزهاي آغازين تابستان، 
نش��ان مي دهد كه نرخ خريد و فروش دالر امريكا در اين 
مدت با افزايش نسبي همراه بوده است. به گونه اي كه در 
اولين روز هفته )۲۹ خردادماه ۱۴۰۰( نرخ پاياني خريد 
و فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز سطح كشور به ترتيب ۲۳۱۶۹ و ۲۳۶۳۷ تومان به 
ثبت رسيده بود. همچنين در دومين روز هفته )يكشنبه 
۳۰ خردادماه ۱۴۰۰( اين ارقام با افت نسبي همراه شدند 
و بهاي خريد و ف��روش دالر امريكا در صرافي هاي بانكي 
و مجاز به ترتيب به نرخ ه��اي ۲۳۰۶۶ و ۲۳۵۳۱ تومان 
رس��يد.اما اين روند در آخرين روز بهار، تداوم نداش��ت و 
شاهد افزايش دوباره شاخص ارزي بوديم؛ به گونه اي كه 

در پايان معامالت سومين روز هفته )دوشنبه ۳۱ خردادماه 
۱۴۰۰( هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز به ترتيب به نرخ هاي ۲۳۱۸۷ و ۲۳۶۵۶ تومان خريد 
و فروش ش��د. بنابراين با پايان فعاليت بازار ارز در آخرين 
روز كاري خردادما، نرخ فروش دالر امريكا در س��ه ماهه 
ابتدايي سال با افت بيش از ۳۰۰ توماني همراه بوده است.

در ادامه با شروع تابستان، شاهد افزايش شاخص ارزي در 
معامالت چهارمين روز )س��ه شنبه يكم تيرماه ۱۴۰۰( 
بوديم؛ به گونه اي كه در پايان فعاليت بازار روز سه شنبه، 
هر اس��كناس دالر امريكا به نرخ ۲۳۳۷۴ تومان از مردم 
خريداري و به نرخ ۲۳۸۴۶ توم��ان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته شد كه نسبت به روز دوشنبه، افزايش داشت.

همچنين در معامالت روز چهارشنبه )دوم تيرماه ۱۴۰۰( 
افت ارقام باال را ش��اهد بوديم. به گونه اي كه هر اسكناس 
دالر امريكا در پايان اين روز به ترتيب به نرخ هاي ۲۳۲۷۸ 
و ۲۳۷۴۸ تومان خريد و فروش ش��د و در نهايت در پايان 
هفته )پنجشنبه س��وم تيرماه ۱۴۰۰( هر اسكناس دالر 
امريكا به نرخ ۲۳۳۷۲ تومان از مردم خريداري ش��د و به 
قيمت ۲۳۸۴۴ تومان به متقاضي دريافت دالر فروخته 
شد. بنابراين در مجموع شش روز فعاليت بازار ارز در هفته 
گذشته، بهاي فروش دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز سطح كشور با رشد ۲۰۷ توماني مواجه شده است. 
همچنين در بازار آزاد نيز نرخ خريد و فروش دالر امريكا با 
كمي فاصله نسبت به صرافي هاي بانكي و مجاز در كانال 

بيست و چهار هزار توماني در نوسان بود

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت روز جمعه با ۰.۳۵ 
درصد افزايش به ۱۷۸۱ دالر و ۴۴ سنت رسيد.پس از آنكه 
آمارهاي هزينه هاي مصرف كننده در امريكا تغيير چنداني 
نداشت و سبب شد تا گمانه زني هاي قبلي مبني بر انقباضي 
شدن سياست پولي فدرال رزرو تا حدودي تضعيف شود، 
قيمت طال روز جمعه ش��اهد افزايش بود و در مسير ثبت 

اولين رشد هفتگي طي ۴ هفته گذشته قرار گرفت.

     خريد الماس با رمزارز
بنگاه سوثبي پرداخت ارز رمزنگاري شده را در حراجي 
الماس پذيرفت.به گزارش راشاتودي، نخستين بار است 
كه به طور رس��مي امكان خريد جواهرات با رمزارزها 
فراهم مي شود و قرار است خريدار، پيشنهاد خود را براي 
خريد يك الماس به ارزش ۱۵ ميليون دالر در حراجي 
هنگ كنگ بر حس��ب رمزارزها ارايه كند. س��وثبي 
بزرگ ترين بنگاه هنرهاي زيبا و جواهرات جهان، براي 
اولين بار ارز رمزنگاري شده را براي پرداخت يك الماس 
نادر قبول مي كند كه پيش بيني مي شود در حراجي 

ماه آينده در هنگ كنگ تا ۱۵ ميليون دالر برسد.



گروه بازار سرمايه|
پيش ازاين ابهامات بازار سرمايه را مورد تحليل و بررسي قرار 
داديم و اكنون تنها يك ابهام اصلي يعني مذاكرات وين در 
بازار سرمايه باقي مانده است. با توجه به اخبار موجود به نظر 
مي رسد اخبار حول و محور برجام توانسته به صورت موقت 
تأثير مطلوبي بر روي بورس بگذارد البته؛ مذاكرات وين در 

بلندمدت مي تواند وضعيت بورس را تغيير دهد.
طي ماه هاي اخير ابهامات مختلف سياس��ي و اقتصادي 
در بازار سرمايه وجود داشت اما؛ مهم ترين آنان انتخابات 
رياس��ت جمهوري و مذاكرات وين اس��ت كه معامالت را 
تحت تأثير قرار داده است. وضعيت سياست كه مشخص 
است و تنها بايد نتيجه مذاكرات وين اعالم شود اما؛ ابهامات 
اقتصادي كه شامل كس��ري بودجه، نرخ دالر و امثال آن 
مي ش��ود هنوز هم  تا پيش از جاي گي��ري دولت جديد 
ادامه دار خواهد بود وتنها پس از مشخص شدن اين مسائل 
مي توان تأثير آن را بر روي بازار بررسي كرد اما؛ درحال حاضر 
مهم ترين عامل تاثيرگذار بر روي معامالت بازار س��رمايه 

مذاكرات وين است.

     خوش بين باشيم
بررسي اخبار نشان مي دهد كه مي توان به برجام خوش بين 
بود چراكه؛ طي روزهاي گذشته ميخاييل اوليانوف، رييس 
هيات مذاكره كننده روسيه در وين، احتمال داد مذاكرات 
وين درباره احياي برجام حداكثر تا هفته آينده از سر گرفته 
 شود. در آخرين نشست برجام هيات هاي مذاكره كننده 
براي دريافت دس��تورالعمل هاي سياسي درباره مسائل 
باقيمانده راهي پايتخت هاي خود شده بودند. در اين بين 
آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، به پيشواز رفت و از 
امريكا خواست تحريم هاي ايران را لغو و معافيت ها در تجارت 
نفت و پروژه هاي منع گس��ترش سالح هاي هسته اي، در 
چارچوب برجام را تمديد كند. به گفته كارشناسان اگر اخبار 
خوش بينانه نزديك به رخ دادن باشد و احتمال انجام يك 
توافق سياسي به باالترين نقطه برسد اين موضوع احتماالً به 
صورت نوساني اثر مثبت اين توافق بر روي بورس و معامالت 
آن منعكس خواهد ش��د. به عقيده بسياري از كارشناس 
اقتصادي و بازار سرمايه امضاي توافق هسته اي در وين و 
احياي دوباره برجام در گام نخست و به صورت فوري مي تواند 
نزول بازار سرمايه را فراهم سازد. بررسي نرخ دالر و شاخص 
كل طي يك دوره چندماهه نشان مي دهد كه تأثير نوسان 
نرخ دالر به همين زودي ها در بازار سرمايه اجرايي مي شود. 
اما گروهي ديگر از كارشناسان مي گويند: اين نزول به صورت 
سطحي رخ خواهد داد و عميق نخواهد بود زيرا بازار سرمايه 
پيش ازاين آثار كاهش قيمت دالر را پيشخور كرده و دوم 
اينكه متغيرهاي اقتصادي اجازه كاهش دالر به كمتر از 20 
هزارتومان را نمي دهد كه ما در گزارش هاي پيشين موضوع 
كاهش نرخ دالر و تأثير آن بر روي بازار س��رمايه را بررسي 
كرديم. البته اين س��ناريوها زماني رخ مي دهد كه قيمت 
مواد خام ش��ركت با كاهش زيادي مواجه شوند و كاهش 
نرخ دالر در بازار را خنثي كنند. يكي از كارشناس��ان بازار 
سرمايه در خصوص مذاكرات وين مي نويسد: در صورت 
احياي برجام، صادرات نفت تا حدودي افزايش مي يابد و 
بخشي از درآمدهاي نفتي به كشور بازمي گردد. بنابراين 
اگر برجام نهايي شود شاهد كاهش قيمت دالر به محدوده 
20 هزار تومان خواهيم بود. كارشناس ديگري مي گويد: 
براي فعاالن بازار مشخص شده كف قيمت دالر نمي تواند 

به كمتر از ٢٠هزار تومان برسد، همچنين به نظر مي رسد 
قيمت جهاني م��واد خام در جهان با نزول چنداني مواجه 
نشود. با توجه به پايان ريسك حاكم در بازار مانند انتخابات 
رياست جمهوري ايران، روند صعودي بازار مي تواند ادامه دار 
باشد. بررسي آمارها نشان مي دهد كه نرخ دالر در بازار آزاد 
نمي تواند به كمتر از 20 هزارتومان برسد و حتي اگر بهترين 
نوع مذاكره در وي��ن رخ دهد متغيرهاي اقتصادي تغيير 
نمي يابند و نبايد فراموش كرد بازار پيش ازاين نرخ دالر و 
امثال اين م��وارد را پيش خور كرده و حتي اگر نرخ دالر به 
كمتر از 20 هزارتومان برسد نمي تواند تأثير منفي چنداني 

بر روي بازار سرمايه داشته باشد.

     تأثير مذاكرات بر روي شركت هاي بورسي
شاخص كل بورس طي هفته گذشته بازدهي بسيار مطلوبي 
در سال جاري كس��ب كرد و حتي روز گذشته اولين روز 
كاري هفته نيز با رشد شاخص به پايان رسيد. با توجه به 
رشد بازار طي روزهاي اخير و ركوردشكني طي سه ماهه 
نخس��ت مقدمات حركت صعودي بازار آغاز ش��ده و اگر 
وضعيت بر اساس پيش بيني ها، حركت كند بازدهي بسيار 
خوبي تا پايان س��ال در اين بازار خواهيم داشت.  صورت 
مالي اغلب شركت ها خبر از سودآوري مي دهد و افزايش 
ارزندگي اغلب سهام در بازار بايد در انتظار روزهاي خوش 
بود. درحال حاضر دو متغير دروني و بيروني در بازار سرمايه 
فعاليت مي كند و اين متغيرها باعث ش��ده كه معامالت 
جذاب تري در تاالر شيشه اي داشته باشيم و سهامداران 
تنها به خريد سهم فكر كنند اما؛ نبايد فراموش كرد كه روند 
صعودي اين روزهاي بازار سهام مي تواند با سد مواجه شود و 
يك باره وضعيت تغيير كند. توافقات و برجام مي تواند يك در 
جديد سودآوري براي شركت هاي بورسي از طريق توسعه و 
گشايش تجارت باز كند. درحال حاضر اگر توافقي رخ دهد 

شركت هاي كاموديتي محور مي توانند سود بسيار خوبي 
به دست آورند. آزاد شدن معامالت طرف هاي خارجي با 
شركت هاي ايراني، تهيه مواد اوليه توليد را آسان تر مي كند 
و بهبود عملكرد و افزايش سودآوري شركت ها را به دنبال 
خواهد داش��ت. اين موضوع در صورتي است كه بر اساس 
توافق نقل و انتقال بانكي نيز براي طرف هاي )شركت ها( 
ايراني از دايره تحريم ها خارج شوند. در اين صورت در كنار 
افزايش معام��الت و مبادالت بانكي، هزينه كمتري براي 
نقل و انتقال پول برعهده شركت ها خواهد بود و درنهايت 
تمامي تح��والت بر روي صورت مال��ي و عملكرد مثبت 
شركت ها تأثير خواهد داشت و در مدت كوتاهي رشد سود 
را براي سهامداران و شركت ها شاهد خواهيم بود. با توجه 
به اين موضوع كه مذاكرات وين مي تواند بر روي نرخ دالر 
تاثيرگذار باشد، نرخ دالر اين روزها به يك معيار مهم براي 
تصميم گيري سهامداران تبديل شده، البته كاهش نرخ دالر 
به معناي كاهش درآمد شركت هاي صادرات محور و افزايش 
زيان از محل عدم تناس��ب هزينه و درآمد خواهد بود كه 
ممكن است نرخ سهام آنان را با نوسانات زيادي روبرو كند.

همچنين روند كاهش��ي ليدرهاي بازار ممكن اس��ت به 
نمادهاي ديگر نيز سرعت يابد و تا زمان متناسب شدن مجدد 
هزينه ها و درآمدها، بورس با افت مواجه شود. در مقابل اما 
گفته مي شود كه در صورت كاهش نرخ دالر، شركت هاي 
ريال��ي كه عم��وم توليدات خ��ود را در داخ��ل به فروش 
مي رسانند، كاهش هزينه و افزايش درآمد را تجربه خواهند 
كرد.  از همين رو به نظر مي رسد شركت هاي غذايي، دارويي 
و شوينده ها بتوانند با رشد مواجه شوند. اين در صورتي است 
كه معامله گران گرفتار هيجان و عدم تحليلگري نباشند. در 
اين ميان اما گفته مي شود در صورت عدم توافق، چشم انداز 
تورمي سبب رشد نرخ دالر، افزايش قيمت سهام و در نتيجه 

صعود شاخص كل بازار سرمايه خواهد شد.

     خوش بيني ادامه دارد
احتم��ال اين وجود دارد كه با احياي برجام ش��اخص 
بورس تحت تأثير قرار بگيرد و شاهد كاهش نرخ دالر 
به صورت مقطعي باش��يم اما در بلندمدت چشم انداز 
منفي و اثرات منفي براي بازارسرمايه قابل تصور نيست 
و حتي بخش عمده اي از كارشناس��ان بازار سرمايه بر 
اين  باورندكه احياي برج��ام مي تواند اثرات مطلوبي 
داشته و موجبات افزايش درآمد شركت هاي بورسي و 
شركت هاي كاموديتي محور را پديد سازد. احياي برجام 
و رفع تحريم ها همچنين مي تواند مشكالت شركت هاي 
بورس را در نقل وانتقال ارز كمتر كند و اين عامل خود 
زمينه هاي بهبود توليد و سودآوري را در شركت هاي 
بورس فراهم مي كند. يكي از فعالين اقتصادي درصفحه 
مجازي خود درخصوص احياي برجام نوشته بود: اگر با 
برداشته شدن تحريم ها گشايش اقتصادي حاصل شود 
و شركت ها بتوانند صادرات خود را راحت تر انجام دهند، 
وضع اقتصاد بهتر مي ش��ود و افزايش اميد به آينده در 
ميان مدت باعث رشد بازار سهام مي شود. يكي ديگر از 
كارشناسان اقتصادي نيز به موضوع بازگشت امريكا به 
برجام و اثرات تورمي اشاره كرده و نوشته بود: بازگشت 
امريكا به برجام براي ش��ركت هاي بنيادي، بزرگ و 
شركت هايي كه بخش قابل مالحظه اي از مبادالت ما 
را انجام مي دهند مي تواند خبر خوبي باشد. هر اندازه 
سياست ها به سمت و سوي واقعي شدن اقتصاد پيش 
برود و از محدوديت ها و ممنوعيت ها خارج ش��ويم، 
وضع خوبي در بنگاه هاي اقتصادي حاكم مي ش��ود.  
چنانچه در ماه هاي آينده فاكتورهايي به بازار مخابره 
ش��ود كه تأثير منفي و كاهش��ي روي بازار نگذارد با 
درنظرگرفتن ش��رايط بنيادي شركت ها مي توان به 

روزهاي آينده بازار اميدوار بود.
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مهمان جديد
در تابلوي فرابورس

احسان جنگجوي، مديرعامل شركت سبد گردان 
سهم آش��نا در نشس��ت پذيره نويس��ي صندوق 
سرمايه گذاري »كامياب آش��نا« با تأكيد بر اينكه 
مجموعه سهم آشنا با بيش از 25 سال سابقه فعاليت 
در حوزه بازار س��رمايه هميشه تالش كرده ابزارها 
و نهادهاي الزم را براي حضور غيرمس��تقيم مردم 
در اين بازار ايجاد كند، گفت: ش��ركت سبد گردان 
سهم آشنا در سال 96 تأسيس شده است و در حال 

حاضر 11 صندوق فعال در بازار سرمايه دارد.
وي يك��ي از ويژگي هاي مجموعه س��هم آش��نا را 
تالش ب��راي ايجاد بس��ترهاي متن��وع در جهت 
جذب س��رمايه گذاران باس��ليقه هاي مختلف در 
بازار س��رمايه دانس��ت و گف��ت: 11 صندوقي كه 
در حال حاض��ر در بازار فعاليت مي كنن��د از انواع 
صندوق هاي سرمايه گذاري هستند، به اين ترتيب 
كه صندوق هاي با درآمد ثابت، صندوق هاي سهامي، 
صندوق شاخصي، صندوق كااليي و در حوزه هاي 
نوين مثل صندوق جس��ورانه، تحت مديريت اين 

سبد گردان قرار دارند.
جنگجوي با اشاره به اينكه هركدام از اين صندوق ها 
مخاطبان خاص خ��ود را دارند و س��رمايه گذاران 
باس��ليقه هاي مختلفي را ج��ذب كرده اند، گفت: 
كار يك  نه��اد مالي و يك ش��ركت س��بد گردان 
ايجاد ظرفيت هاي متعدد و جذب سرمايه گذاران 
باسليقه هاي متنوع است كه سهم آشنا براي تحقق 

آن تالش مي كند.
وي با اشاره به پذيره نويسي صندوق ETF كامياب 
 ETF آشنا در مراسم امروز گفت: كامياب صندوق
با درآمد ثابت اس��ت كه كارك��رد اصلي آن جذب 
سرمايه گذاراني اس��ت كه به دنبال سرمايه گذاري 
بدون ريسك يا با ريسك حداقلي هستند، عالوه بر 
اين صندوق كامياب با قابليت معامله در فرابورس به 
عنوان ابزار مالي كه به صورت راحت در تابلو معامالت 
خريدوفروش مي شود و س��ود حداقلي ثابتي را به 
هم��راه دارد، ابزار جذابي براي س��رمايه گذاري به 

شمار مي رود.
مديرعامل ش��ركت س��بد گردان س��هم آشنا از 
ويژگي هاي اين صندوق را قاب��ل معامله بودن در 
فرابورس دانس��ت و گفت: همچني��ن »كامياب« 
صندوق با درآمد ثابت بدون تقس��يم سود دوره اي 
اس��ت به اين مفهوم كه قيمت آن هرروز به ميزان 
س��رمايه گذاري و كس��ب درآمد افزايش مي يابد 
و س��رمايه گذاران به صورت روزشمار مي توانند با 
فروش واحدهاي صندوق س��ود خ��ود را دريافت 
كنند. به گفته جنگجوي اين صندوق در سه حوزه 
سپرده بانكي، اوراق مشاركت و سهام سرمايه گذاري 

مي كند.
وي با اشاره به اينكه اين صندوق با درآمد ثابت است 
و بايد حداقل ريسك را داشته باشد، افزود: بر همين 
اساس نيز ميزان سرمايه گذاري در سهام حداكثر تا 5 
درصد منابع صندوق است تا بتوان ريسك صندوق 

را مديريت كرد.
اين مقام مس��وول در تش��ريح س��اير ويژگي هاي 
صندوق هاي با درآمد ثاب��ت گفت: اين صندوق ها 
با توجه به اينكه مي توانند مناب��ع بااليي را جذب 
كنند، امكانات س��رمايه گذاري بهتري را نسبت به 
س��پرده بانكي دارند، آنها مي توانند اوراق با درآمد 
باالتر و س��رمايه گذاري در سپرده با نرخ هاي باالتر 
را داشته باشند كه منفعت آن براي سرمايه گذاران 
و دارندگان واحدها است. به گفته وي مخاطب هاي 
اي��ن صندوق ها عالقه مندان به س��رمايه گذاري با 
ريس��ك كم و بازدهي متناسب با نرخ بهره جامعه 

هستند .
در ادامه اين نشس��ت سهراب حس��ين زاده مدير 
عملي��ات اجراي��ي صندوق هاي س��رمايه گذاري 
شركت س��بد گردان سهم آشنا با اش��اره به اينكه 
كامياب آشنا، صندوق سرمايه گذاري درآمد ثابت 
نوع دو است، گفت: تفاوتي كه اين صندوق با ساير 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآم��د ثابت دارد 
اين است كه در پرتفوي سرمايه گذاري آنها بخش 
كمتري براي س��هام در نظر گرفته مي ش��ود كه از 

صفرتا 5 درصد است.
وي با اشاره به اينكه تفاوت عمده اين صندوق ها در 
ميزان ريسكي است كه به دارندگان واحدها تحميل 
مي شود، ادامه داد: صندوق هاي با درآمد ثابت نوع 
دوم حتي از صندوق هاي با درآمد ثابت معمولي نيز 
ريس��ك كمتري دارند و نصاب سرمايه گذاري در 

سهام اين صندوق ها حداكثر 5 درصد است.
به گفته مدي��ر عملي��ات اجراي��ي صندوق هاي 
سرمايه گذاري شركت سبد گردان سهم آشنا اين 
صندوق پيش بيني سود حداقل 16 درصدي دارد 
كه ازاين جهت متفاوت با ساير صندوق هاي نوع دوم 
بوده و اين تمايز را نسبت به آنها دارد كه حداقل سود 
پيش بيني شده اي را براي سرمايه گذاران شناسايي 
خواهد كرد. وي در ادامه افزود: بر اساس پيش بيني 
س��ود 16 درصدي »كامياب«، اگر سرمايه گذاري 
واحد اين صندوق را خريداري كند و بعد از 90 روز 
دوره ماندگاري، قصد خروج داشته باشد، حداقل 16 

درصد سود خواهد داشت.
حسين زاده با اشاره به اينكه صندوق كامياب تقسيم 
 NAV سود در زمان هاي مشخص ندارد، گفت: روند
و ارزش يونيت ها به صورت باالرونده است و با تقسيم 

سود در دوره هاي مختلف كم نمي شود.
وي تأكيد كرد: البته س��ود ثابت قطع��ًا با توجه به 
پرتفوي صندوق كه عمدتًا در سپرده بانكي و اوراق 

است به بيشتر از 16 درصد خواهد رسيد.
اين مقام مسوول سرمايه گذاري در اين صندوق را 
گزينه بسيار خوبي براي افرادي كه وجوه بيكار دارند 
يا قصد س��رمايه گذاري بلندمدت دارند، دانست و 
گفت: هر شخصي با داشتن كد بورسي و نام كاربري 
آنالين مي تواند واحدهاي اين صندوق را با كارمزد 
بسيار پايين حدود يك دهم درصد، خريداري كند.

لزوم طراحي و اجراي برنامه 
براي بورس در دولت جديد

رجب رحماني، نماينده مردم تاكس��تان با بيان اينكه 
عملك��رد مديران بازار س��رمايه در تدوين برنامه هاي 
جامع و اجراي برخي طرح هاي بنيادي بسيار مهم است 
گفت: دولت جديد، به رغم آنكه با يكس��ري مشكالت 
اقتصادي مواجه است اما اميدواريم برنامه هاي مدوني 
در جهت بهبود بازار تدوين و اجرا كند كه شاهد بازگشت 
رونق به بازار و اعتماد مجدد مردم به سرمايه گذاري در 
بورس شويم. وي در ادامه توضيح داد: ورود نقدينگي 
به بازارهاي غيرمولد اثرات مخرب مستقيمي بر مصرف، 
رفاه و معيش��ت جامعه دارد. اين امر در اقتصاد كشور، 
تورم ايجاد كرده و اث��رات منفي بر رفاه جامعه و مردم 
دارد. به همين دليل سياس��ت گذاران با بهره گيري از 
ابزارهاي قدرتمندي همچون ماليات و غيره بايد سعي 
كنند س��رمايه هاي مردم در جهت توليد و اش��تغال 
سرمايه گذاري ش��ود. نماينده مردم تاكستان با اشاره 
به اين نكته كه بورس مي تواند محل مناس��بي براي 
سرمايه گذاري عامه مردم باشد اما نبايد در اين مسير 
وارد وادي هيجان زدگي شد؛ تصريح كرد: اميدوارم با 
برنامه هاي در دست اجرا، شاهد رونق دوباره در بخش 
توليد كش��ور بوده و با جلوگيري از تورم باال، ش��اهد 
گسترش اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي و ساماندهي 
بازار سرمايه در كشور باشيم. وي به اصالح برخي قوانين 
در دولت جديد اش��اره كرد و گف��ت: با توجه به اعمال 
تحريم ها طي سال هاي اخير، شاهد نياز شديد كشور به 
نقدينگي در بخش هاي مختلف توليد هستيم ازاين رو 
بهتر است در بازار سرمايه طرح هاي بنيادي به زودي 
شكل اجرايي به خود بگيرد. رحماني خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه اصالحات قابل توجهي در مجلس شوراي 
اسالمي به ويژه توسط كميسيون برنامه وبودجه صورت 
گرفته كه مي تواند سيستم مالياتي كشور را متحول 
كرده و منجر به برداش��تن قدم هايي جدي در جهت 
اصالح سيستم موثر و جلوگيري از فرار مالياتي شود. 
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه يكي از مشكالت 
اصلي در ايجاد تورم، نقدينگي هاي س��رگردان مردم 
است، عنوان كرد: يكي از سياست هاي اصلي مديران و 
دست اندركاران بازار، جهت دهي به نقدينگي و هدايت 
آن به س��مت توليد، اشتغال و فعاليت هاي سازندگي 
كشور اس��ت چراكه ورود نقدينگي هاي سرگردان به 
بازارهاي داللي و كسب سودهاي كالن، عامل تورم باال 
در اقتصاد كشور مي شود. اين مسوول در پايان تأكيد 
كرد: در صورت عدم هدايت نقدينگي  و س��رمايه هاي 
س��رگردان به بخش توليد و اش��تغال بالشك شاهد 
هجوم نقدينگي ها به بازارهاي س��فته باز خواهيم بود 
كه حب��اب اين بازارها نه تنها زيان و دود آن به چش��م 
كشور و دولت مي رود بلكه منجر به ضرروزيان عموم 
مردم و سرمايه گذاران خواهد شد ازاين رو الزم است تا 

برنامه هاي سازنده اي در اين حوزه تدوين شود.

صعود بازار همچنان ادامه دارد
ايسنا| سعيد جعفري، كارشناس بازار سرمايه بابيان 
اينكه برخي ابهامات براي بازار سرمايه در حال كمرنگ 
شدن هس��تند، اظهار كرد: قيمت سهم ها در چند ماه 
گذش��ته اصالح قابل توجهي را تجربه كردند و تكليف 
رياس��ت جمهوري نيز مشخص شده اس��ت. از سوي 
ديگر نرخ ارزي كه بس��ياري انتظار داشتند به واسطه 
لغو تحريم هاي برجامي افت خيلي ش��ديدي داشته 
باشد، كاهش چنداني نداش��ت و باالي 2۴ هزار تومان 
تثبيت شده اس��ت. همچنين قيمت هاي جهاني طي 
شش ماه گذشته رشد زيادي را تجربه كردند. به طوركلي 
مجموعه اين عوامل باعث شده است كه فضا شفاف تر و 
با توجه به در پيش داش��تن مجامع شركت ها كه سود 
خوبي هم تقس��يم خواهند كرد، اقبال به خريد سهام 
بيشتر شود. وي افزود: حدوداً از يك ماه گذشته انتظار 
مي رفت دوره افت بازار به پايان برس��د و روند صعودي 
بسيار ماليمي آغاز شود كه به نظر مي رسد از حدود 10 
روز قبل، اين اتفاق افتاده اس��ت. فكر مي كنم اين روند 
فارغ از نوس��انات دو تا س��ه روز آينده بازار، ادامه داشته 
باش��د و بازار تا اواخر مردادماه رش��د ماليمي را تجربه 
كند. بعد از يك ماه آينده هم همچنان صعود را داشته 
باشيم. اين تحليلگر بازار سرمايه در مورد وضعيت بازار در 
بلندمدت نيز گفت: هنوز ابهاماتي براي بازار وجود دارد. 
ازيك طرف تكليف برجام مشخص نيست و از طرف ديگر 
مشخص نيست تيم اقتصادي دولت جديد چه رويكردي 
نسبت به برخي سياست هايي كه روي شركت هاي بازار 
سرمايه تأثيرگذار هستند داشته باشد. همچنين بايد 
ديد قيمت هاي جهاني در چند ماه آينده چگونه خواهند 
بود. اين ابهامات پيش بيني بازار در بلندمدت را سخت 
مي كند اما اگر قيمت هاي جهاني ريزشي را تجربه نكنند، 

بازار تا پايان سال سقوطي نخواهد داشت.

روند افزايشي ارزش شستا
محمد رضواني فر، مديرعامل شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي شستا ضمن تأكيد بر اينكه در راستاي 
ارتقاي شفافيت و افزايش سودآوري عرضه محصوالت 
توليدي گروه را بورس مح��ور مي كنيم، افزود: در اين 
راس��تا در س��ال جاري محصوالت جديدي همچون 
 MEK نمك تصفيه، تاير، كاغذ و ،MDF ،سيمان، تيشو
را با پيگيري در بورس كاال پذيرش و عرضه كرديم. وي 
تصريح نمود: درحالي كه رشد ارزش معامالت بورس 
كاال در بهار 1۴00 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
2 برابر بوده رشد معامالت گروه شستا در اين مدت به 
۴.8 برابر رسيده اس��ت. رضواني فر در ادامه با اشاره به 
افزايش چشمگير حجم مقداري و نيز ارزش معامالت 
گروه شستا در بورس كاال گفت: حجم مقداري معامالت 
گروه شستا در بورس كاال با رش��د ۴.3 برابري از 23۴ 
هزار تن در بهار 1399 به يك ميليون تن در بهار 1۴00 
افزايش يافته است. وي افزود: همچنين ارزش معامالت 
گروه شستا در بورس كاال با رش��د ۴.8 برابري از 8۴0 
ميليارد تومان در بهار 1399 به ۴000 ميليارد تومان 

در بهار 1۴00 افزايش يافته است.

»تعادل« وضعيت بازار سهام را با تكيه  به مذاكرات وين بررسي مي كند

ابهام دوم بورس حل مي شود؟

حركت بورس بر مدار صعود
ش��اخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته 
يعني ش��نبه، 5 تيرم��اه 20 هزار و ۷28 واحد رش��د 
داشت كه درنهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 
233 هزار واحد رسيد. بر پايه معامالت اين روز بيش 
از هش��ت ميليارد و 315 ميليون س��هم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار به ارزش 63 ه��زار و 663 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با چهار 
هزار و 23 واحد افزايش ب��ه 380 هزار و 903 واحد و 
شاخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و 5۷8 واحد رشد 
به 2۴۴ هزار و 15۷ واحد رس��يد. ش��اخص بازار اول 
16 هزار و 50۴ واحد رش��د و ش��اخص بازار دوم 3۷ 
هزار و 350 واحد افزايش داشتند. طي معامالت روز 
گذشته بازار س��رمايه حقيقي ها حدود 335 ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردن��د. ارزش كل معامالت 
خرد 6 هزار و 360 ميلي��ارد تومان بود، افراد حقيقي 
85 درصد يعني پنج هزار و 390 ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدشان پنج درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس 
در س��ه گروه »محصوالت شيميايي«، »شركت هاي 
چند رشته اي صنعتي« و »مواد و محصوالت دارويي« 
رقم خ��ورد درحالي كه برآيند معام��الت گروه هاي 
»بانك ها و موسسات اعتباري« و »انبوه سازي، امالك 

و مستغالت« به نفع حقوقي ها تمام شد.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با دو  هزار و 6۴ واحد، 
فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار و 5۴2 
واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با يك هزار و 308 
واحد، نفت و گاز و پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« 
با يك هزار و 1۴۴ واحد، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« با 838 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با 
نماد »وغدير« با 812 واحد، پتروش��يمي جم با نماد 
»جم« با 812 واحد، فوالد خوزستان با نماد »فخوز« 
با ۷52 واحد، پااليش نفت تهران با نماد »ش��تران« با 
۷33 واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« با 
652 واحد و معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 

با 612 واحد با تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل، شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان 

خراسان رضوي با نماد »وس��رضوي« با 350 واحد، 
بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 13۴ واحد، صنايع 
سيمان دشتس��تان با نماد »سدش��ت« با ۷9 واحد، 
شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمان با 
نماد »وس��كرمان« با ۷0 واحد، بانك پارسيان با نماد 
»وپارس« با ۷0 واحد، صنعت غذايي كورش با 66 واحد 
با نماد »كوروش«، فرآوري معدني اپال كاني پارس با 
نماد »اپال« ب��ا 55 واحد، كارت اعتباري ايران كيش 
با نماد »ركيش« با 5۴ واحد، شركت سرمايه گذاري 
ساختمان ايران با نماد »وساخت« با ۴8 واحد و بانك 
صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۴8 واحد تأثير منفي 

را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در اولين روز كاري هفته ش��ركت 
گروه مديريت ارزش س��رمايه صندوق بازنشستگي 
كشوري با نماد »ومدير«، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا«، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي«، صنعت 
غذايي كورش با نماد »غكورش«، شركت ايران خودرو 
با نم��اد »خودرو«، ش��ركت س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شس��تا« و فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
فلزات اساسي هم در معامالت امروز صدرنشين برترين 
گروه هاي صنعت ش��د و در اين گروه ۴28 ميليون و 
335 هزار برگه سهم به ارزش پنج هزار و ۷53 ميليارد 

ريال دادوستد شد.

     روند صعودي فرابورس
در اولين روز كاري هفته ش��اخص فرابورس نيز بيش 
از 151 واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و 
۷6۷ واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 
162 ميليون برگه سهم به ارزش 22 هزار و 86۷ ميليارد 

ريال دادوستد شد.
در اين روز شركت پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، 
شركت سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، شركت آهن و فوالد 
ارفع با نماد »ارفع«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، هلدينگ صنايع 
معدني خاورميانه با نم��اد »ميدكو«، فرابورس ايران با 

نماد »فرابورس«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، گروه توس��عه 
مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان« و بيمه پاساگارد با 
نماد »بپاس« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند.

همچنين صنعتي مينو با نماد »غصينو«، توليد نيروي 
ب��رق دماوند با نماد »دماوند«، گروه س��رمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »س��مگا«، گروه كارخانجات 
صنعتي تبرك با نماد »تبرك«، شركت سرمايه گذاري 
مالي س��پهر صادرات با نماد »وس��پهر«، توزيع دارو 
پخش با نماد »دتوزيع«، داروس��ازي آوه سينا با نماد 
»داوه«، ريل پرداز س��ير با نماد »حريل«، ريل س��ير 
كوثر با نماد »حسير«، شير پاستوريزه پگاه گلستان 
با نماد »غگلستا«، شير پاستوريزه پگاه فارس با نماد 
»غفارس«، كشاورزي و دامپروري مالرد شير با نماد 
»زمالرد« توليد و صادرات ريشمك با نماد »ريشمك«، 
صنايع بهداشتي ساينا با نماد »ساينا« و رايان هم افزا با 
نماد »رافزا« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه 
بودند. همچنين در اين روز افزايش سهام حقيقي ها 
در 98 نماد و افزايش س��هام حقوقي ه��ا در 6۷ نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير 
مالكيت دسته اول 560 ميليارد تومان و تغيير مالكيت 
دسته دوم 220 ميليارد تومان بود. آخرين قيمت 1۷0 
نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها 
افزايش يافته و 168 نماد با كاهش بيش از سه درصدي 

قيمت همراه بوده اند. در پايان معامالت روز گذشته بازار 
س��هام، ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، 
1.6 درصد افزايش يافت و ارزش سبد 532 هزارتوماني 
و يك ميليون توماني س��هام عدالت به ترتيب به 11 
ميليون و 350 ه��زار تومان و 21 ميليون و 3۷9 هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 60 درصد 
قابل فروش س��بد 532 هزارتوماني سهام عدالت به 6 

ميليون و 810 هزار تومان رسيده است.

     ابالغ شيوه نامه اعطاي كارت رفاهي 
به بانك ها

بر اساس ش��يوه نامه اعطاي كارت رفاهي اعتباري به 
صاحبان س��هام عدالت و يارانه بگيران، سقف فردي 
اعتبار قابل اعطا به مشتري در اين طرح حداكثر مبلغ 
۷ ميليون تومان است. شركت بورس تهران با صدور 
اطالعيه اي اعالم كرد: بانك مركزي شيوه نامه اعطاي 
كارت رفاهي و تأمين مالي زنجيره توليد را به بانك ها 
ابالغ كرد. بر اساس اين شيوه نامه همه اشخاص حقيقي 
ازجمله دارندگان سهام عدالت كه تاكنون هيچ ميزاني 
از سهام خود را نفروخته اند و همچنين كليه سرپرستان 
خانوار كه حداقل يكي از يارانه هاي نقدي يا معيشتي را 
دريافت مي كنند، امكان استفاده از اين كارت ها رادارند. 
اين گزارش مي افزايد: س��قف فردي اعتبار قابل اعطا به 
مشتري در اين طرح حداكثر مبلغ ۷ ميليون تومان است.



گروه راه و شهرسازي|
در پ��ي واژگوني دو دس��تگاه اتوب��وس در بعد از ظهر 
چهارشنبه و صبح روز پنجشنبه هفته گذشته كه منجر 
به فوت 2 خبرنگار جوان و همچنين كشته شدن 7 سرباز 
شد، حسن درويشيان، رييس سازمان بازرسي كل كشور 
اعالم كرد: به همكارانم گفتم كه اين موضوع را پيگيري 
كنند همچنين دستور دادم كه ايمني اتوبوس ها بررسي 
شود، زيرا بعد از اين اتفاق نيز حادثه تلخ تصادف سربازان 
را داش��تيم. در اين حال، مجلس ني��ز از احضار وزير و 
مسووالن سازمان راهداري در روز دوشنبه هفته جاري 

براي بررسي علل تصادفات جاده اي اخير خبر داد. 
به گزارش »تعادل« در اين 2 حادثه موضوع مشتركي 
وج��ود دارد و آن هم نقص فني اس��ت. مس��اله اي كه 
علل گوناگوني همچون ع��دم معاينه فني، عدم توجه 
راننده به خودروي خود، عدم نظرات و بررسي شركت 
حمل و نقلي مربوطه و ساير نهادهاي نظارتي از جمله 
راهداري و پلي��س راه دارد. در اين ميان، نكته مغفول، 
ناديده انگاشتن اثر تحريم ها و جهش تورم طي سه سال 
گذشته است. اگر چه تحريم ها درآمدهاي ارزي دولت 
را كاهش داده و ب��ه همين دليل توان خريد اتوبوس از 
كش��ورهاي خارجي به ش��دت افزايش يافته است، اما 
اعمال تحريم هاي داخلي را نيز نبايد از نظر دور داشت. 
تحريم هايي كه مانع از ورود اتوبوس هاي دس��ته دوم 
خارجي به كش��ور ش��د. تورم اما از سوي ديگر، قيمت 
انواع خودرو و از جمله اتوبوس ها را طي سه سال گذشته 
به ش��دت افزايش داد اما قيمت ارايه خدمات و حمل و 
نقل به دليل مداخالت دولتي به آن ميزان رشد نكرد. از 
همين رو، قدرت و توان مالي رانندگان براي نگهداري و 

تعمير اتوبوس هاي خود به شدت افت كرد.

     احضار مسووالن مرتبط به مجلس
در اين ح��ال، محمدرض��ا رضايي كوچ��ي، رييس 
كميسيون عمران درباره دو تصادف اتوبوس خبرنگاران 
و سربازان اظهار كرد: اينكه در كمتر از 24 ساعت بر اثر 

دو حادثه در جاده هاي كشور 7 نفر از جوانان كشورمان 
را از دست داده ايم و 51 مصدوم داشته ايم نشان دهنده 
ضع��ف مديريت و نظ��ارت در سيس��تم حمل و نقل 
جاده اي اس��ت.به گزارش »تعادل« آن گونه كه ايسنا 
ديروز بعد از ظهر اعالم كرد، تعداد فوتي هاي اتوبوس 
سربازان از 5 نفر به 7 نفر افزايش يافت. بنابراين مجموع 
فوت شدگان دو حادثه تصادف اتوبوس هاي خبرنگاران 
و سربازان به 9 نفر افزايش يافته است. رييس كميسيون 
عمران ادامه داد: برخالف اينكه مدعي هس��تند سن 
ناوگان اتوبوسي باال نيست اما واقعيت چيز ديگري است 
و امروز با ناوگان پير و فرسوده جاده اي مواجه هستيم 
و از سوي ديگر هزينه نوسازي ناوگان براي رانندگان 

بسيار باال است.
رضايي كوچي در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه از برنامه 
نوسازي ناوگان جاده اي بس��يار عقب هستيم، گفت: 
وزارت راه و شهرسازي در حوزه نوسازي ناوگان جاده اي 
وقت بسيار كمي گذاشته است و در حالي كه در حوزه 

ناوگان جاده اي با فرس��ودگي، مصرف باالي سوخت و 
تصادف پي در پي مواجه هستيم و رانندگان هم در كنار 
درآمد كم از آرامش خاطر برخوردار نيستند، متاسفانه 

وزارت راه نظارت خوبي در اين حوزه ندارد.
وي افزود: موضوع حائز اهميت اين اس��ت كه در حال 
حاضر 90 درصد جابه جايي هاي بار و مسافر از طريق 
جاده انجام مي شود و جاده ها ديگر توان و كشش اين 
حجم از جابه جايي ها را ندارند. متاسفانه شبكه ريلي 
هم عملكرد ضعيفي داشته و به همين دليل تمام بار 

جابه جايي ها بر دوش جاده  افتاده است.
رييس كميسيون عمران با اشاره به ابهامات موجود در 
داليل وقوع دو تصادف اتوبوس خبرنگاران و سربازان 
اظهار كرد: براي روشن شدن همين ابهامات در علل 
وقوع اين دو تصادف روز دوشنبه هفته جاري وزير راه 
و شهرس��ازي، رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي و مسووالن پليس راهور در كميسيون عمران 
بايد حضور يابند و پاسخ دهند. مسووالن بايد درباره 

نحوه نظارت بر مجوزهاي ت��ردد، مباحث فني و ...در 
جلسه روز دوش��نبه پاسخگو باشند و اين موضوعات 

مورد بررسي قرار مي گيرد.

     سن ناوگان اتوبوسي باال است
وي درباره س��ن ناوگان اتوبوسي كش��ور گفت: در حال 
حاضر سن ناوگان اتوبوسي باالي 12 سال است اما طبق 
استانداردها اين عدد باال اس��ت و بايد حداقل به 4 سال 
كاهش يابد. رضايي كوچي تاكيد كرد: مسووالن در حوزه 
ناوگان جاده اي ديگر مشكل و بهانه تحريم ها را ندارند و 
واقعيت اين است كه نوسازي ناوگان جاده اي كار سخت 
و دشواري نيست و عده اي نمي توانند مدعي شوند كه به 
دليل تحريم ها قطعه نداشتيم و امكان خريد اتوبوس وجود 
نداشته و... معتقدم فراتر از اين موضوعات دليل وقوع اين 
حواث ناگ��وار ضعف در مديريت اس��ت.در اين حال، به 
گفته داريوش اماني، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
۳2 درصد از ناوگان باري كشور معادل 114 هزار دستگاه 

كاميون و 4 هزار و 200 دستگاه اتوبوس فرسوده است.

     تعيين سهم قصور ۵۰ درصدي راننده 
دي��روز فرهاد صالحيان، مديركل دفت��ر آمار، ايمني و 
ترافيك سازمان راهداري نيز گفت: علت اصلي تصادف 
اتوبوس سربازان بروز نقص فني در سيستم ترمز و عدم 
توانايي كنترل وسيله نقليه بوده است. راننده 60 ساله 
و داراي كارت هوشمند است و 11 سال سابقه كار دارد 
و تاكنون هيچ نمره منفي هم نداشته است.صالحيان 
با اش��اره به اختالف نظرها درباره علت وقوع تصادف و 
واژگوني گفت: در جلسه كارگروه بحث اصلي اين است 
كه پليس اعالم كرده كه علت تصادف نقص فني مستمر 
در سيستم ترمز بوده و شركت حمل و نقل مربوطه را 50 
درصد و راننده را هم 50 درصد مقصر اعالم كرده است 
اما بايد توجه داشته باشيم كه راننده بدون مشكل 950 
كيلومتر رانندگي كرده و در تمام اين مدت سيس��تم 

ترمز فعال بوده است.
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مردودي ۳۰ درصد خودروها 
در بهار 14۰۰

از ابتداي س��ال تا پايان خرداد م��اه 465 هزار و 59۸ 
دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر تهران مراجعه 
كرده كه در مقايسه با سال گذشته در حدود 15 درصد 
افزايش داشته است.به گزارش تسنيم، در حال حاضر 
روزانه 5 هزار دستگاه خودرو به مراكز معاينه فني شهر 
تهران مراجعه مي كنند؛ وضعيت مراجعات در شرايط 
ع��ادي قرار دارد و مراكز فاقد صف انتظار هس��تند.از 
465 هزار و 59۸ دس��تگاه خودرويي كه در س��ه ماه 
نخست سال به مراكز معاينه فني مراجعه كردند، ۳5۳ 
هزار دس��تگاه خودرو اولين مراجعه را داشتند كه 14 
درصد از آنها در آزمون آاليندگي گازهاي خروجي از 
اگزوز، 9 درصد در آزمون همراستايي چرخ ها، 4درصد 
كمك فنر، 11 درصد تست ترمز و 1۳ درصد در بخش 
عيوب ظاهري مردود شده اند. در مجموع ۳0 درصد از 
خودروها به علت نقص فني موفق به اخذ معاينه فني 
در مراجعه اول نشدند.در اين سه ماه ۳۳6 هزار گواهي 
معاينه فني صادر شده كه از اين تعداد، 724۸1 گواهي 
مربوط به معاينه فني برتر است و در مجموع حدود 22 
درصد از خودروهاي مراجعه كننده به مراكز معاينه فني 

شهر تهران داراي معاينه فني برتر هستند.

تامين 1۳ درصد هزينه هاي جاري 
متروي تهران از فروش بليت

علي عبداله پور، نايب رييس هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: با انتشار 
ويروس كرونا و كاهش مسافران مترو در سال 1۳99 تنها 
1۳ درصد هزينه هاي جاري  بهره برداري از مترو از طريق 
 فروش بليت تامين ش��د. به گزارش ايسنا، عبداله پور

 با اشاره به اينكه ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه ساالنه براي انجام امور جاري حدود 2 هزار و 500 
ميليارد تومان هزينه دارد، افزود: اين رقم تنها ش��امل 
هزينه فعاليت هاي جاري از جمله تامين قطعات يدكي 
 مصرفي، بيمه تجهيزات، هزينه هاي س��خت افزاري و

 نرم افزار، قطار شويي و نظافت، هزينه آب، برق وسوخت، 
پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان رسمي و پيمانكاران 
مي شود. مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران 
وحومه تصريح كرد: بهره برداري از مترو هزينه بااليي دارد 
و تامين اين مبالغ از عهده شركت خارج است و دولت 
هم در سال 1۳99 تنها 20 ميليارد تومان به عنوان يارانه 
بليت به مترو پرداخت كرده و مترو تنها با فروش بليت و 
كمك هاي شهرداري تهران به كار خود ادامه داده است.

وي در ادامه گفت: ما در ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران همانند ديگر بخش هاي حمل و نقل از نظر مالي 
بسيار تحت فشار هس��تيم چرا كه در كنار هزينه هاي 
جاري براي نگهداش��ت مترو و تعميرات اساسي نياز 
به اعتبار زيادي داريم. عبداله پور با بيان اينكه در سال 
1۳99طبق محاسبات انجام شده 5 هزار و 500 ميليارد 
تومان براي به روزرس��اني و تعميرات اساسي ناوگان و 
ساير تجهيزات ش��ركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه و جبران عقب افتادگي اين تعميرات اعتبارنياز 
بود، خاطرنشان كرد: امسال باتوجه به تغيير قيمت ها و 
افزايش تعداد ناوگاني كه نياز به تعميرات اساسي دارند 
مطمئنا اين رقم افزايش مي يابد.  مديرعامل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه در ادامه گفت: با توجه 
 به ش��رايط به وجود آمده تنها 50 درصد از درآمدهاي 
پيش بيني ش��ده از فروش بليت محقق شد و همين 

شرايط را سخت تر كرده است.

۹۰۰ پاكبان تهراني در انتظار 
دريافت واكسن كرونا

صدرالدين علي پور، مديرعامل س��ازمان مديريت 
پس��ماند تهران گفت: 900 پاكبان و پرسنل دفع 
پس��ماندهاي خانگي در انتظار تزري��ق و دريافت 
واكسن كرونا هستند. به گزارش ايسنا، مديرعامل 
سازمان مديريت پسماند، با اشاره به اينكه 210 نفر 
از پرسنل به كرونا مبتال شدند و متاسفانه دو نفر از آنها 
جان باختند، اظهاركرد: تاكنون 200 نفر از پاكبانان و 
پرسنل دفع پسماندهاي بيمارستاني واكسينه شدند 
و دو مرحله واكس��ن كرونا را دريافت كردند. ساير 
پاكبان ها و عوامل دفع و دفن پسماندهاي خانگي كه 
بيش از 900 نفر هستند در انتظار تزريق و دريافت 
واكسن كرونا هستند. س��ازمان مديريت پسماند 
هزينه آزمايشات افراد مشكوك به كرونا جهت انجام 
تست PCR و آزمايش هاي آنتي بادي پرسنل خود 
را تقبل كرد. از سوي ديگر اختصاص كمك هزينه 
به خانواده جان باختگان در دست اقدام است البته 
واريز كمك هزينه به حساب كليه پرسنل در راستاي 
سياست هاي شهرداري تهران، توزيع رايگان وسايل 
حفاظتي و بهداشتي بين پرسنل انجام شده و هنوز 

هم در حال انجام است.

بودجه ۹۸ هزار ميلياردي 
شهرداري و دهياري هاي كشور

مهدي جمالي نژاد، معاون وزير كش��ور، س��ازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كش��ور را بزرگ ترين 
دس��تگاه اجرايي با بودجه 9۸ هزار ميليارد توماني 
دانس��ت و عن��وان كرد: در س��طح كش��ور 1400 
ش��هرداري و 92 هزار دهياري داريم كه داراي يك 
جامعه هدف ۸0 ميليوني هس��تند.جمالي نژاد در 
جلسه شوراي اداري استان گيالن، معاون عمران و 
توسعه امور شهري و روستايي را يكي از معاونت هاي 
پركار وزارت كش��ور دانس��ت و اظهار كرد: وظايف 
و ماموريت هاي اين معاون��ت از چندين وزارتخانه 
و س��ازمان بيشتر اس��ت.وي با بيان اينكه معاونت 
عمراني وزارت كشور دو حوزه مستقل و وسيع را اداره 
مي كند، افزود: ع��الوه بر اجراي پروژه هاي عمراني 
كل كشور اعم از وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي، 
وظيفه پيگيري پروژه هاي سازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور را نيز بر عهده داريم.

جزييات 2 وام  جديد
خريد مسكن

بانك تخصصي بخش مسكن طرح هاي جديد وام 
مسكن از محل انواع س��پرده گذاري را اعالم كرد. 
به گزارش مهر، بر اس��اس قوانين و مقررات در نظر 
گرفته شده در اين زمينه، در طرح نخست، حداقل 
موجودي براي افتتاح حساب مبلغ ۳0 ميليون تومان 
در نظر گرفته شده است. همچنين مدت زمان انتظار 
براي دريافت اين تسهيالت با موجودي ۳0 ميليون 
توماني حداقل 5 ماه تعيين شده است. در قالب اين 
طرح متقاضيان و س��پرده گذاران مي توانند بعد از 
طي دوره انتظار مذكور تا سقف 150 ميليون تومان 
تسهيالت دريافت كنند. در طرح دوم، متقاضيان 
مي توانند پس از افتتاح حس��اب با حداقل واريزي 
ماهيانه ۳00 ه��زار تومان با حداقل مدت انتظار ۳ 
سال تا سقف 200 ميليون تومان تسهيالت دريافت 
كنند. اين طرح به خصوص براي متقاضياني كه در 
ماه امكان پس انداز با مبالغ باال را ندارند، مناس��ب 

است. نرخ سود اين تسهيالت 15 درصد است.

رييسي براي مهار بازار مسكن 
چهار اقدام را انجام دهد

عباس زينعلي، كارش��ناس اقتصاد مس��كن، كنترل 
نقدينگي، كاهش تورم، افزايش توليد و افزايش ساخت 
و ساز را مهم ترين راهكارهاي ثبات بازار مسكن دانست 
و گفت: اگر دولت رييسي بخواهد مسير امتحان شده 
ساخت وساز دولتي را در پيش بگيرد، قيمت خانه پايين 
نخواهد آمد.عباس زينعلي در گفت وگو با ايسنا اظهار 
كرد: روند قيمت مس��كن در كش��ور وابستگي زيادي 
به متغيرهاي كالن دارد. رش��د نقدينگي، نرخ تورم و 
رشد اقتصادي كش��ور در بازار مسكن تاثير مي گذارد. 
اين موارد همچنين بر اركان س��اخت مس��كن شامل 
مصالح ساختماني و زمين تاثيرگذار است. اگر بتوان اين 
متغيرهاي كالن را به شكل اصولي مديريت كرد روند 
قيمت مسكن باثبات مي شود.اين كارشناس اقتصاد 
مسكن با اشاره به تاثير نرخ ارز بر تورم عمومي افزود: اگر 
نرخ ارز در يك مدت طوالني باثبات بماند حتما ثبات در 
ديگر بازارها پيش مي آيد و شاهد افزايش حباب گونه 
نخواهيم بود. چيزي كه در چهار ساله دوم دولت تدبير و 
اميد نداشتيم همين بي ثباتي بود. تنش هاي سياسي و 
بين المللي هم در تالطم اقتصادي نقش داشت.به گفته 
زينعلي، وقت��ي آرامش بازارها به هم خورد همه انتظار 
داشتند از ملك نهايت استفاده را ببرند و طبيعتا رشد 
قيمت ه��ا اتفاق افتاد. اما با نزديك ش��دن به انتخابات 
رياست جمهوري، رفتن ترامپ و آمدن بايدن در امريكا 
و مطرح ش��دن مجدد احياي برجام انتظارات تورمي 
كاهش پيدا كرد. البته امتناع بانك مركزي از چاپ پول 
براي جبران كس��ري بودجه هم اقدام خوبي بود كه در 
ثبات نرخها تاثير گذاش��ت. همين كه كسري بودجه 
با پول بدون پش��توانه جبران نشد سرعت رشد تورم را 
گرفت و جاي تقدي��ر دارد.وي تصريح كرد: البته ثبات 
اقتصادي كنوني ناشي از رشد اقتصادي و افزايش حجم 
توليد نيست بلكه ناشي از كم تحركي در توان توليد است. 
اما ادامه اين روند بستگي به اعمال سياست هاي انضباط 
پولي در دولت آينده دارد. دولت بايد تالش كند رش��د 
اقتصادي و نقدينگي از طريق توليد افزايش يابد نه اينكه 
پول بي پشتوانه چاپ كند.اين كارشناس اقتصاد مسكن 
درباره وعده رييس جمهور منتخب براي احداث ساالنه 
يك ميليون واحد مسكوني گفت: من چندان به تحقق 
اين وعده اميدوار نيستم. به خصوص اگر قرار باشد دولت 
راسا اقدام به س��اخت و ساز كند. اين كارها در گذشته 
هم انجام شده كه آثارش را به شكل ايجاد تورم ديده ايم 
و تاثير آنچناني بر رش��د توليد مسكن نگذاشته است. 
ساخت و ساز بايد به دست بخش خصوصي سپرده شود. 

برخورد قطار با عابرپياده
در پاسگاه نعمت آباد، قطار با يك عابرپياده برخورد 
كرد.به گزارش ايلنا و به نقل از روابط عمومي مركز 
اورژانس تهران، صبح روز شنبه حوالي ساعت ۸:2۳ 
دقيقه تصادف قطار ب��ا عابر به مركز 115 اورژانس 
تهران اعالم ش��د. با اعالم اين خبر يك دس��تگاه 
آمبوالنس ب��ه محل حادثه در پاس��گاه نعمت آباد 
اعزام ش��د. در اين حادثه متاسفانه عابرپياده دچار 
مصدوميت مي شود كه بعد از اقدامات اوليه توسط 
تكنيسين هاي اورژانس تهران به بيمارستان امام 

خميني)ره( منتقل مي شود.

پيشنهاد كاهش سرعت در
آزادراه تهران- قم به 11۰ كيلومتر

در نشس��ت 116 كميس��يون ايمني راه هاي كش��ور 
پيشنهاد كاهش س��رعت تردد وسايل نقليه در آزادراه 
تهران-قم از 120 كيلومتر بر ساعت به 110 كيلومتر 
ارايه شد.به گزارش تسنيم، در نشست 116 كميسيون 
ايمني راه هاي كشور، ابتدا دبيرخانه كميسيون آماري 
از تصادفات رانندگي در سال هاي 9۸، 99 و 1400 ارايه 
كرد. بر اين اس��اس تصادفات فوتي در دو ماهه نخست 
سال 1400 با 7.9 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه 
در سال 1۳9۸ از ۸00 به 7۳7 فقره و تعداد فوتي ها نيز 
با 5/10 درصد كاهش از 1024 نفر به 916 نفر رسيده 
اس��ت. همچنين مجموع تصادفات نيز در اين مدت از 
10 هزار و 60۸ فقره به 9 هزار و 672 فقره رسيده و ۸/۸ 
درصد كاهش داشته است.همچنين بررسي سال 99 
با سال 9۸ نشان مي دهد كه در بازه 10 ماهه اين سال 
تعداد كل فوتي ها 1/9 درصد و تعداد مصدومين ۳/20 
درصد نسبت به مدت مشابه در سال 9۸ كاهش يافته 
است. البته شايان ذكر است كه اين سال متوسط تردد 
س��اعتي در محورها 2/14 درصد و تردد استاني 9/14 
درصد نسبت به سال 9۸ كاهش داشته است. در اين سال 
استان هاي هرمزگان، قم و اردبيل كمترين كاهش فوتي 
و استان هاي ايالم و سمنان بيشترين كاهش فوتي را در 

سال 99 در مقايسه با سال 9۸ داشته اند. 

رييس سازمان بازرسي كل كشور: دستور دادم ايمني اتوبوس ها بررسي شود

ورود دستگاه هاي نظارتي به واژگوني اتوبوس خبرنگاران

معاون وزير راه و شهرسازي از كاهش حمل و نقل اثاث منزل خبر داد

روايت رسمي از اثرگذاري تمديد اجباري اجاره نامه ها
محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازي گفت: 
به دنبال مصوبه ستاد ملي كرونا مبني بر الزام تمديد 
قراردادهاي اجاره، يك شركت حمل و نقل با كاهش 

64 درصدي جابه جايي بار مواجه شد.
محمود محمودزاده در گفت وگو با ايس��نا اظهار كرد: 
طي دو س��ال گذش��ته ورود دولت و ستاد ملي كرونا 
براي تعيين س��قف اجاره بها به دليل ضرورتي بود كه 
با توجه ب��ه كاهش درآمد خانوارها ناش��ي از اپيدمي 
ويروس كرونا احساس مي شد.وي افزود: طبق مصوبه، 
كساني كه در يك خانه مستاجر هستند اجاره نامه آنها 
براي يك س��ال ديگر به طور اتوماتيك تمديد شود با 
سقف افزايش س��االنه اجاره بها به ميزان حداكثر 25 
درصد در تهران، 20 درصد در ديگر كالن ش��هرها و 
15 درصد در س��اير شهرهاي كش��ور. اما اگر مالك و 
مس��تاجر با نرخهاي پايين تر يا باالتر توافق كردند ما 
مشكلي نداريم.معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان 
كرد: آمار يكي از شركتهاي حمل و نقل درون شهري 

كه جابه جايي اثاثيه انجام مي دهد نشان داد كه سال 
گذشته 64 درصد كاهش جابه جايي بار داشتند. بحث 
ما اين نيست كه شرايط كنوني ايده آل است بلكه اگر 
اين مصوبات نبود ش��ايد وضعيت ب��ازار اجاره خيلي 
سخت تر مي شد.محمودزاده با بيان اينكه مصوبه ستاد 
ملي كرونا قراردادهاي تمديد را شامل مي شود گفت: 
ش��وراي حل اختالف و دستگاه قضايي براي مواردي 
كه مغاير با مصوبه ستاد ملي كرونا باشد راي به تخليه 
صادر نمي كند. مگر در استثنائات سه گانه شامل ازدواج 
اوالد ذكور مالك، تخريب و احداث ساختمان بر اساس 
پروانه س��اختماني، يا عدم پرداخت اجاره تا يك ماه 
پس از تمديد. به جز سه مورد مذكور، صاحبخانه حق 
اخراج مستاجر را ندارد.وي درباره اينكه ديده مي شود 
بعضي مالكان به اين بهانه كه خودشان قصد سكونت 
دارند مستاجر را جواب مي كنند گفت: اگر مالك خانه 
ديگري داش��ته باش��د نمي تواند حكم تخليه بگيرد. 
اطالعات امالك خانوارها در سامانه وجود دارد و مرجع 

قضايي بر اساس آن تحقيق مي كند و دسترسي دارد. 
اما به نظرم اين موارد فرع موضوعات است. هدف اصلي 
سياس��ت گذار اين است كه در اين شرايط به يكديگر 
كمك كنيم. اگر س��ال گذشته موفقيتي درخصوص 
مصوبه حاصل شده جاي تش��كر از مالكان دارد كه با 

شرايط سخت مستاجران همراهي كردند.
معاون وزير راه و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه 
با توجه به تورم حدود 50 درص��د آيا نرخ گذاري 25 
درصد براي اجاره منجر به امتناع مالكان از اجاره دادن 
واحد مسكوني نمي ش��ود گفت: اگر در شرايط عادي 
قرار داشتيم اصال لزومي به دخالت حاكميت نبود. ولي 
شرايط كرونا تقريبا تمامي گروه هاي شغلي را تحت 
تاثير قرار داد. به طور مثال تاالرها بيش از يك س��ال 
است كه تعطيل هستند. باشگاه هاي ورزشي، استخرها 
و بسياري ديگر از مشاغل كمابيش تعطيل بوده اند. پس 
اينطور نيس��ت كه فقط يك قشر متضرر شده باشند. 
اين مس��اله در واقع يك زنجيره به هم پيوسته است 

كه بايد شرايط عام جامعه را ببينيم.محمودزاده تاكيد 
كرد: ما حدود ۸.5 ميليون خانوار مس��تاجر در كشور 
داريم و اكثرا به اين دليل اس��ت كه درآمد كافي براي 
خريد مسكن ندارند. در شرايط كرونا اين درآمد كمتر 
هم شده است. اگر حاكميت به دليل مصالح عمومي، 
مساله بهداش��ت و محدوديتهاي رفت و آمد را جدي 
مي گيرد، موضوع معيشت اقشار پايين را نيز بايد مدنظر 
قرار دهد. بسياري از كسبه كه مغازه شان اجاره اي بود 
مغازه ها را تحويل دادند و شغلشان به حداقل ممكن 
رس��يد.وي با بيان اينكه نرخ گذاري در شرايط كرونا 
فقط مختص ايران نبوده است افزود: اكثر كشورهاي 
دنيا كه درگير بيماري كرونا هستند از جمله كشورهاي 
اروپايي اين نوع مقررات نرخ گذاري با مدت هاي بيشتر 
و حتي قيمتهاي ثابت را لحاظ كرده اند. در بعضي نقاط 
اروپا اجاره نامه ها را ۳ تا 5 س��ال تمديد كردند و براي 
واحدهاي تجاري ۳0 درصد كاهش اجاره بها نسبت به 

سال پايه در نظر گرفتند.

اخطار هواپيمايي هم مانع پرواز قيمت بليت نشد
ي��ك هفته بع��د از هش��دار س��ازمان هواپيمايي به 
گران فروش��ي بلي��ت هواپيما، برخي ش��ركت هاي 
هواپيمايي با قيمت بيش��تر از نرخ مصوب آبان سال 
99، در تالش براي رونمايي از قيمت هاي جديد بليت 
هواپيما هستند.به گزارش ايرنا، پاييز سال گذشته و بعد 
از افزايش ناگهاني 60 درصدي قيمت بليت هواپيما، 
جلسات زيادي بين شركت هاي هواپيمايي و متوليان 
صنعت هوايي برگزار شد و نهايتا سازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم كرد كه بليت هواپيما ١٠ درصد نسبت 
به قيمت هاي خردادماه س��ال 99 گران مي شود.در 
آن زمان همچنين مقرر ش��د محدوديت ارزان ترين 
نرخ براي ش��ركت ها از جدول نرخنامه حذف شده و 
هيچ حداقل قيمتي وجود نداش��ته باشد و ايرالين ها 
بتوانند در سقف قيمتي بليت فروشي كنند. همچنين 
هيچ شركت هواپيمايي مجاز به افزايش قيمت باالتر 
از س��قف تعيين شده نباش��د.نرخنامه مصوب روي 
سايت انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي دانلود شد و 

مسافران مي توانس��تند با آگاهي از نرخ هاي مصوب 
با بليت هاي زير يك ميليون تومان س��فرهاي هوايي 
در مس��يرهاي پرتردد و پرتقاضا مثل كيش، مشهد، 
 تبريز و بندرعباس را ط��ي كنند.با اين حال از ابتداي 
خرداد ماه امس��ال ماجراي پاييز سال گذشته دوباره 
تكرار ش��د و ايرالين ها اين بار با افزايش 40 درصدي 
و با عبور از نرخ هاي مصوب س��ال 99 اقدام به فروش 
بلي��ت دارند.بهانه اصلي ايرالين ها ه��م ادامه اجراي 
فاصله گذاري اجتماهي در پروازها اس��ت كه به گفته 
دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي مي تواند ايرالين ها 
را تا مرز ورشكس��تي پيش براند.س��ال گذش��ته نيز 
بعد از آنكه س��تاد ملي مقابله با كرونا دس��تورالعمل 
ظرفيت69 درصدي را به شركت هاي هواپيمايي ابالغ 
كرد، شركت ها خواهان افزايش نرخ بليت هواپيما در 
پروازهاي داخلي شدند.دستورالعمل ستاد ملي مقابله 
با كرونا براي كاهش مسافرگيري پروازها بود و براساس 
آن ايرالين ها موظف شدند از اول آبان سال 99 با 60 

درصد ظرفيت هر پرواز، بليت فروشي كنند. با ابالغ اين 
پروتكل جديد، ايرالين با استناد به اينكه كاهش تعداد 
مسافران موجب ضرر و زيان آنها است اعالم كردند كه 

قيمت بليت ها هم بايد تغيير كند.

     ايرالين ها چقدر تسهيالت كرونايي 
دريافت كردند

مقصود اس��عدي س��اماني در گفت وگو با ايرنا درباره 
وضعيت مالي شركت هاي هواپيمايي، گفت: مرحله 
نخست ارايه تسهيالت براي خس��ارت هاي ناشي از 
كرونا حدود 2 هزار ميليارد تومان بود كه به شركت هاي 
هواپيماي��ي تخصيص داده ش��د.وي گف��ت: برخي 
شركت هاي هواپيمايي توانس��تند اين وام را دريافت 
كنند و چند شركت به دليل مسائل داخلي هنوز موفق 
به دريافت تسهيالت نشدند.دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي اضافه كرد: به دليل تداوم خس��ارت ناشي 
از كرون��ا و تحميل محدوديت اس��تفاده از 60 درصد 

ظرفيت هواپيما كه از س��ال 99 به شركت ها تحميل 
شده است با وجود درخواست براي تسهيالت جبراني 
پاسخي داده نشده اس��ت.وي با بيان اينكه پيگيري 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي ب��راي دريافت وام 
جداگانه از دول��ت ادامه دارد، گفت: اميدواريم هر چه 
زودتر محدوديت 60 درصد برداشته شود چون مبناي 
علمي ندارد و در هيچ كش��وري اجرايي نمي ش��ود و 
ادامه اين روند شركت هاي هواپيمايي را با ورشكستي 
مواجه خواهد كرد.ساماني گفت: اكنون به دليل انجام 
واكسيناس��يون از دولت مي خواهيم محدوديت 60 
درصد را بردارد و نگذارد شركت ها بيش از اين متضرر 
شوند.بر اساس اين گزارش، شوراي عالي هواپيمايي 
متشكل از نمايندگان وزارت راه و شهرسازي، سازمان 
هواپيمايي كشوري، وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان 
برنامه و بودجه و شركت هاي هوايي نرخ نهايي بليت 
پروازه��اي داخلي را تعيين مي كنند و امكان افزايش 
نرخ به صورت خودسر از سوي ايرالين ها وجود ندارد.

ج��واد هدايت��ي، مدي��ركل ترانزي��ت و حمل ونقل 
بين المللي سازمان راهداري با اشاره به شوك توقف 
ترانزيت فرآورده هاي نفتي به كش��ور، گفت: مصوبه 
دولت براي توقف ترانزيت سوخت، تصميم درستي 
نبود.هدايتي در گفت وگو با تس��نيم، اظهار كرد: در 
بحث ترانزيت سال گذشته به داليل متعددي، سال 
خوبي ب��راي اين بخش نبود. به خصوص در ش��روع 
پاندمي كرونا در كش��ور يعني اسفند 9۸ به يك باره 
تمام كش��ورهاي همس��ايه مرزهاي خود را با ايران 
بستند . به استثناي تعدادي كشورها به دليل شرايط 
خاص ارتباطات تجاري برقرار ماند اما به صورت كنترل 
شده اين كار انجام شد.  وي با يادآوري اينكه بسياري 
كشورها مرزهاي خود را براي تردد كاميون هاي ايراني 
بستند، افزود: اين برنامه حدود ۳ ماه طول كشيد و از 

اوايل خرداد سال گذشته آرام آرام بازگشايي مرزها 
آغاز شد و تقريبا نيمه اول سال را از دست داديم تا به 
يك حالت عادي و نرمال در مرزها برسيم )بازگشت 
ب��ه دوران قبل از كرونا( . ش��رايط اقتصادي خيلي از 
كشورهاي دنيا تحت تاثير شيوع ويروس كرونا قرار 
گرفت و زماني كه اقتصاد دنيا وارد ركود مي شود حجم 
تجارت و مراودات اقتصادي تاثير منفي مي گذارد و به 
تبع آن حجم ترانزي��ت نيز كاهش مي يابد.مديركل 
ترانزيت و حمل و نقل بين المللي س��ازمان راهداري 
اضافه كرد:  كرونا يك شوك خيلي جدي به حمل ونقل 
جاده اي، دريايي، هوايي و ريلي وارد كرد. ارديبهشت 
سال گذشته دولت مصوبه اي داشت مبني بر اينكه 
ترانزيت س��وخت از قلمرو جمهوري اسالمي ايران 
ممنوع شد.هدايتي بيان كرد: با توجه به اينكه تقريبا 

۳5 درصد ترانزيت از كش��ور را فرآورده هاي نفتي و 
سوختي تشكيل مي دهد، اين مصوبه توقف و شوك 
داخلي را به ترانزيت وارد كرد. در واقع س��ال گذشته 
فرآورده هاي نفتي كه از كش��ور ترانزيت مي ش��د را 
با اين اقدام از دس��ت داديم. اين دو عامل باعث ش��د 
سال گذشته ميزان ترانزيت كشور كاهش يابد.مقام 
مسوول سازمان راهداري اظهار كرد: اين مصوبه به اين 
برمي گشت كه وزارت نفت در شرايط خاص تحريمي 
عالقه مند بود به جاي ترانزيت از داخل كشور، فروش 
نفت و فرآورده هاي نفتي را انجام دهد. تصميماتي از 
اين دست از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است و 
اين تصميم كارشناس��ي نبوده است.هدايتي تاكيد 
كرد: براي كسي كه از مسير كشور سوخت را ترانزيت 
مي كند اگر مسيرش مسدود شود به اين معني نيست 

كه ديگر نمي تواند سوخت را بفروشد، مسير ترانزيت 
را تغيير مي دهد و از مس��ير كشور ديگري اين كار را 
انجام خواهد داد.بنابراين ب��ه لحاظ حمل ونقلي در 
سطح مناس��بات منطقه اي اين يك تصميم درست 
نبوده اس��ت.او با اش��اره به اينكه خيلي از كشورها از 
جمله افغانس��تان، عراق و كال همسايه هاي شرقي و 
غربي ترانزيت فرآورده هاي نفتي را از قلمرو ايران انجام 
مي دادند، اظهار كرد: تنها مرز بسته ايران به لحاظ ورود 
كاميون،  مرز تركمنستان است. يكي از داليل كاهش 
ترانزيت نيز مباحث مربوط به كش��ور تركمنستان 
است؛ كريدورهاي فعال ترانزيتي، كشورهاي آسياي 
 ميانه بود كه از بنادر جنوبي و تركيه بارهاي ترانزيتي 
قابل توجهي به صورت روزانه به مقصد كش��ورهاي 

آسيانه ميانه حمل مي شد.

شوك سنگين به ترانزيت فرآورده هاي نفتي

حمل ونقل جاده اي



ادامه از صفحه اول
احراز هويت كاربران در فضاي مجازي در حالي به 
وزارت ارتباطات س��پرده شده كه هنوز آيين نامه يا 
س��ندي در اين زمينه وجود ندارد در اين زمينه در 
طرح آمده است: »چگونگي احراز هويت در فضاي 
مجازي براساس آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر 
3 ماه پس از تصويب اين قانون با پيش��نهاد وزارت 
ارتباطات و اطالعات به تصويب هيات س��اماندهي 
و نظارت خواهد رسيد و كليه دستگاه ها موظف به 

همكاري هستند.«

    تشخيص محرمانگي داده 
با وزارت اطالعات

نحوه تعيين و تشخيص محرمانگي داده ها حداكثر 
س��ه ماه پ��س از تصويب اين قانون توس��ط وزارت 
اطالعات و با همكاري س��تاد كلي نيروهاي مسلح 
بايد تهيه و تنظيم ش��ود. از س��وي ديگ��ر كنترل، 
تفتيش و دسترس��ي ب��ه محتويات پيام رس��ان ها 
در م��واردي كه ورود اف��راد به آن مس��تلزم اجازه 
اداره كننده آن بوده و محتويات آن فقط در دسترس 
اعضا است به جز مواردي مانند جرايم عليه امنيت 
داخل��ي و خارجي، تهديد به قت��ل و ضرب و جرح، 

محاربه، كالهبرداري و… ممنوع است.
در اين ط��رح پيام رس��ان هاي اجتماع��ي موظف 
ش��ده اند هرگون��ه دسترس��ي و بهره ب��رداري از 
دس��تگاه ها، ارتباطات و اطالع��ات كاربران خود را 
اطالع رساني و با دريافت اجازه انجام دهند. از سوي 
ديگر در اين طرح پيام رسان هاي اجتماعي داخلي 
موظف ش��ده اند از انتقال داده ها ي��ا تحليل آن به 
خارج از قلمرو حاكميت ايران اجتناب كنند. جالب 
است كه به جز ثبت نام در پنجره واحد در اين طرح 
هيچ وظيف��ه اي براي پيام رس��ان هاي خارجي در 
نظر گرفته نشده است و تمام محدوديت ها متوجه 

پيام رسان هاي داخلي است.

    تنبيه كاربر يا تشويق
ماده ۱۰ اين ط��رح يك وظيفه س��نگين بر دوش 
وزارت ارتباط��ات گذاش��ته كه در نهاي��ت به ضرر 

كارب��ران تمام خواهد ش��د چرا آمار و ارقام نش��ان 
مي دهد تاكنون پيام رسان هاي خارجي حتي تلگرام 
فيلتر ش��ده بيشتر از پيام رس��ان هاي داخلي كاربر 
ايراني دارند.  براس��اس اين م��اده وزارت ارتباطات 
مكلف اس��ت ترتيبي اتخاذ كند تا پهناي باند مورد 
نياز كاربران پيام رسان هاي داخلي حداقل دو برابر 
پهناي باند مورد نياز پيام رسان هاي خارجي باشد.

    مجازات ها در طرح 
ساماندهي پيام رسان ها

اين طرح مجازاتي براي س��ازمان ها و حتي كاربراني 
كه از اجراي اين طرح سر باز بزنند هم در نظر گرفته 

است. براي نمونه اگر ثبت نام پيام رسان هاي داخلي 
و خارجي در پنجره واحد در نظر گرفته ش��ده انجام 
نش��ود و با دور زدن اين قانون پيام رس��ان به عرضه و 
ارايه خود ادامه و نقض تدابير مسدودسازي موجبات 
دسترس��ي به آنها را فراهم آورد ب��ه حبس يا جزاي 
نقدي درجه شش يا هر دو محكوم مي شود. از سوي 
ديگر هر ش��خص ب��ا نقض تدابير مسدود س��ازي در 
پيام رسان هاي غيرقانوني فعاليت موثر داشته باشد، 
عالوه بر ضبط منافع و عوايد مالي حاصله به مجازات 
تعزيري درجه ۷ و در صورت تكرار به مجازات تعزيزي 
درجه ۶ محكوم خواهد شد. مجازات تعزيري درجه 
ششم ش��امل حبس بيشتر از ش��ش ماه تا دو سال، 

جزاي نقدي بيش��تر از ۲ ميليون تا ۸ ميليون تومان، 
ش��الق از س��ي و يك تا نود و نه ضربه، محروميت از 
حقوق احتماعي بيش��تر از ش��ش ماه تا پنج س��ال، 
انتش��ار حكم قطعي در رس��انه ها. هر ش��خصي هم 
كه اقدام به توليد، تكثير، توزي��ع، معامله نرم افزار يا 
ابزارهاي الكترونيكي نظير وي پي ان و فيلترش��كن 
كند و امكان دسترس��ي به پايگاه هاي مسدود شده 
غيرقانون��ي را فراهم كند به حبس ي��ا جزاي نقدي 
درجه ۶ محكوم مي شود. در تبصره ۱ اين طرح اعالم 
شده كه تمام پيام رسان هاي داخلي و خارجي فعال 
موظفند حداكثر ت��ا دو ماه پس از تصويب اين قانون 

شرايط خود را با آن تطبيق دهند.
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عدم اعتماد گوگل از
صحت نتايج جست وجوي خود

س��رعت تحوالت در جهان گاهي موجب تغيير سريع 
نتايج جس��ت وجوي اينترنتي مي شود و گوگل قصد 
دارد به همين علت در مورد برخي نتايج جديد غيرقابل 
اعتماد به كاربران هشدار دهد. به گزارش مهر به نقل از 
ورج، وقتي رويداد جديدي در جهان رخ مي دهد افزودن 
نتايج جست وجوي قابل اعتماد به جست وجوگرهاي 
اينترنتي و كنترل دقت و اصال��ت اخبار و نتايج مدت 
زماني طول مي كشد. از همين رو گوگل تصميم گرفته 
تا در مورد محتواي لينك هايي ك��ه چندان قابل اتكا 
نيستند به كاربران هش��دار دهد. گوگل با ارسال يك 
پست وبالگي در اين مورد چنين توضيح داده است: از 
اين پس در مورد برخي نتايج جست وجو اين پيام نمايش 
داده مي شود كه به نظر مي رسد نتايج اين جست وجو 
به س��رعت در حال تغيير هس��تند و اگر اين موضوع 
جديد اس��ت، ممكن است افزوده شدن نتايج به منابع 
قابل اعتماد مدتي طول بكش��د. لذا كاربران مي توانند 
براي افزوده شدن نتايج دقيق تر بعد از مدتي مجدداً به 
جست وجوگر گوگل مراجعه كنند. اين خدمات فعاًل تنها 
براي كاربران انگليسي زبان در دسترس است، اما قرار 
است طي ماه هاي آينده در اختيار كاربران ساير زبان ها 
نيز قرار بگيرد. خدمات يادشده بر روي تمامي نسخه هاي 

جست وجوگر گوگل در دسترس خواهد بود.

لينكدين به آيين نامه اروپايي 
مقابله با نفرت پراكني پيوست

شبكه اجتماعي حرفه اي لينكدين رسما به آيين نامه 
رفتاري اتحاديه اروپا براي مقابله با نفرت پراكني در اين 
پلتفرم پيوس��ت. به گزارش ايسنا، كميسيون اروپا در 
بيانيه اي اعالم كرد: شبكه اجتماعي حرفه اي لينكدين 
به آيين نامه رفتاري اتحاديه اروپا در خصوص مقابله با 
نفرت پراكني آنالين پيوسته و ديديه ريندرز، كميسيونر 
دادگستري اتحاديه اروپا از مشاركت لينكدين استقبال 
و در بياني��ه اي اعالم كرده كه اين آيين نامه ابزار مهمي 
در مبارزه عليه نفرت پراكني بوده و خواهد ماند. وي در 
ادامه افزود: من از شركتهاي بيشتري دعوت مي كنم به 
اين آيين نامه ملحق شوند تا جهان از نفرت عاري شود. 
اگرچه نام لينكدين پيش از اين رسما با اين آيين نامه 
مرتبط نبود اما اين ش��ركت اعالم ك��رده كه از طريق 
ش��ركت مادر خود مايكروسافت از اين تالش حمايت 
كرده است. لينكدين در بيانيه اي در خصوص تصميمش 
براي پيوستن رسمي به آيين نامه اتحاديه اروپا اعالم كرد 
لينكدين محل محاوره هاي حرفه اي اس��ت كه در آن 
افراد يكديگر را يافته، مي آموزند و فرصتهاي جديدي 
پيدا مي كنند. با توجه به فضاي اقتصادي فعلي و اتكاي 
كارجويان و افراد حرفه اي به لينكدين، مس��ووليت ما 
كمك به ايجاد تجربه امني براي اعضاي اين پلتفرم است. 
لينكدين بخش مهمي از هويت حرفه اي اعضايمان براي 
كل حرفه شان است و مي تواند توسط كارفرما، همكاران 
و شركاي تجاري احتمالي آنها مشاهده شود. آيين نامه 
اتحاديه اروپ��ا عليه نفرت پراكني غيرقانوني ش��امل 
محتواي نژادپرس��تي يا بيگانه ستيزي يا برانگيختن 
خش��ونت يا نفرت عليه گروه هاي مردم به دليل نژاد، 
رنگ پوست، مذهب يا ريشه هاي نژادي آنها مي شود. 
شماري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين خصوص 
قوانين ملي دارند و برخي هم قانوني را تصويب كرده اند 
كه فضاي ديجيتالي را هدف مي گيرد. بنابراين آيين نامه 
رفتاري اتحاديه اروپا مكمل قوانين ضد نفرت پراكني 
مي ش��ود و غيرالزام آور است. اين ابتكار در سال ۲۰۱۶ 
آغاز شد كه شماري از غولهاي فناوري نظير فيس بوك، 
توييتر، يوتيوب و مايكروسافت موافقت كردند به مقابله با 
نفرت پراكني سرعت ببخشند. از زماني كه اين آيين نامه 
عملياتي شده اس��ت، شمار زيادي از ساير پلتفرم هاي 
فناوري نظير تيك تاك به آن پيوسته اند اما شمار زيادي 
از سرويسهاي ديجيتالي به خصوص پيام رسان ها هنوز 
در اين ابتكار مش��اركت نكرده اند. بنابراين كميسيون 
اروپا خواستار پيوستن شركت هاي خدمات ديجيتالي 
بيشتري به اين آيين نامه شد. ش��ركتهايي كه به اين 
آيين نامه ملحق مي شوند بايد مقررات و استانداردهايي 
در خصوص نفرت پراكني در پلتفرم هايش��ان داشته 
باشند. همچنين بايد سيستم ها و تيم هايي براي بازبيني 
محتوايي كه به عنوان نفرت پراكني در پلتفرمش��ان 
مشخص مي شوند، داشته باشند. اين شركت ها ملزم 
هستند براي حذف چنين محتوايي سريعا اقدام كنند. 

شركت هاي بزرگ فناوري 
هدف لوايح جديد سنا

كميته قضايي مجلس امري��كا اليحه اي را تأييد كرده  
كه طبق آن ش��ركت هاي بزرگ فناوري بايد بين اداره 
يك پلتفرم و رقاب��ت در آن، يك مورد را انتخاب كنند. 
به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، به اين ترتيب فرايند 
رأي گي��ري ۲ روزه براي تأييد اقداماتي تمام ش��د كه 
به طور مستقيم قدرت برخي از موفق ترين شركت هاي 
امريكا را كنترل مي كند. به نوشته پوليتيكو اين اليحه 
به رگوالتورهاي فدرال اجازه مي دهد در صورت تضاد 
منافع شركت هايي كه هم اپراتور يك پلتفرم هستند و هم 
كاالها و خدمات خود را در آن مي فروشند، آنها را تجزيه 
كنند. در حقيقت اين اليحه قانونگ��ذاران را در مقابل 
ش��ركت هاي بزرگي مانند آمازون قرار مي دهد كه در 
پلتفرم خودشان با فروشندگان طرف سوم كاالها رقابت 
مي كند. اليحه مذكور با توجه به اقدامات آنتي تراست 
پيشين مانند تجزيه شركت AT&T ارايه شده است. 
اين اليحه ب��ا ۲۱ رأي موافق در مقابل ۲۰ رأي مخالف 
در كميته سنا تأييد شده است. ديويد سيسلين رييس 
كميته آنتي تراست مجلس اعالم كرد اليحه مذكور بايد 
تصويب مي شد زيرا شركت هاي فناوري تاكنون رفتار 
عادالنه اي نداشته اند. او در اين باره گفت: »گوگل، آمازون 
و اپل هر كدام محصوالت خود را در نتايج جس��ت وجو 
ارجحيت مي دهند. در حقيقت به طور ناعادالنه خود را 
بر رقبايشان اولويت مي دهند.« كميته قضايي مجلس 
امريكا در رأي گيري هاي ديگري كه روزهاي چهارشنبه 
و پنج شنبه هفته قبل برگزار شد، اليحه هايي را تأييد كرد 
كه به موجب آنها شركت هاي بزرگ فناوري مانند آمازون 
نمي توانند رقبايي كه در پلتفرم هايشان حضور دارند را 
محروم كنند. همچنين شركت هاي بزرگ بايد درباره 
قانوني بودن فرايندهاي ادغام خود بيشتر تأمل كنند. 
اين درحالي است كه تا پيش از اين رگوالتورهاي آنتي 
تراست )ضدانحصار( قانوني بودن فرايند ادغام را تأييد 
مي كردند. همچنين اين كميته اقداماتي را تأييد كرد 
كه طبق آنها پلتفرم هاي فناوري بايد به كاربران اجازه 
دهند اطالعاتشان را به مكان ديگري منتقل كنند. در 
كنار اين موارد كميته قضايي مجلس امريكا به افزايش 
بودجه سازمان هاي مجري قانوني آنتي تراست نيز رأي 
داد. البته اتاق بازرگاني امريكا، آمازون، اپل، فيس بوك، 
آلفابت و گوگل مخالفت خود با تصويب اقداماتي عليه 
ش��ركت هاي فناوري را اعالم كرده اند و هيچ ضمانتي 

وجود ندارد كه اين لوايح به قانون تبديل شوند.

حمله هكري جديد به
مشتريان مايكروسافت كشف شد

مايكروسافت اعالم كرد طي بررسي ها متوجه شده يك 
مهاجم سايبري با دسترسي به سيستم يك نماينده 
خدمات مشتري از اطالعات كاربران براي حمله هكري 
استفاده كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
شركت مايكروسافت روز گذشته اعالم كرد يك مهاجم 
سايبري به سيستم يك نماينده خدمات مشتريانش 
نفوذ كرده و با استفاده از اطالعات عمليات هاي هكي 
عليه مش��تريان انجام مي دهد. اين شركت اعالم كرد 
هنگام بررسي و پاسخ به حمالت گروهي از هكرها كه 
مسوول هك سوالرويندز هستند، فرايند هك مذكور را 
شناسايي كرده است. مايكروسافت اعالم كرد مشترياني 
كه اطالعاتشان تحت تأثير اين حمله بوده را مطلع كرده 
است. نسخه اي از هش��دار اين شركت به مشتريانش 
نش��ان مي دهد مهاجمان س��ايبري به گروهي به نام 
»نوبليم« تعلق دارند و طي نيمه دوم ماه مي به سيستم 
ش��ركت نفوذ كرده اند. در اين هشدار آمده است: يك 
گروه هكر دولتي به نام نوبليم، به ابزارهاي پشتيباني 
از مش��تري مايكروس��افت نفوذ و اطالعات مربوط به 
عضويت كاربران در س��رويس هاي مايكروس��افت را 
بررس��ي كرده اس��ت. هنگامي كه رويترز خواس��تار 
توضيحاتي درباره اين هشدار شد، مايكروسافت نشت 
اطالعات مشتريانش را به طور عمومي اعالم كرد. اين 
شركت ادعا مي كند نفوذ هكرها به سيستم نماينده اش 
را خود كشف كرده اس��ت. نماينده مذكور مي تواند 
اطالعات صورتحساب مشتري و سرويس هاي مورد 
استفاده وي را مشاهده كند. مايكروسافت در اين باره 
گفت: مهاجم سايبري در برخي مواقع با استفاده از 
اين اطالعات حمالت هدفمندي را انجام داده است. 
همچنين اين شركت فناوري هشدار داد مشتريانش 
بايد نام كاربري و ايميل خود را عوض كنند. تاكنون 
مشخص شده طي اين حمله فيشينگ اطالعات سه 

مشتري به خطر افتاده است.

آلوده كردن رايانه ها از طريق 
بازي براي استخراج  رمزارز 

هكره��ا ب��ا آل��وده ك��ردن رايانه هاي ش��خصي 
عالقه مندان به بازي هاي رايانه اي به بدافزار در تالش 
براي استخراج مبالغ فراواني   رمزارز از آنها هستند. 
به گزارش مهر به نقل از س��ي ان بي سي، بدافزاري 
كه بدي��ن منظور مورد اس��تفاده ق��رار مي گيرد، 
كراكونوش نام دارد و خود را در نسخه هاي رايگان 
بازي هايي مانندجي تي اي، فار كراي ۵، سيمز ۴ و 
پارك ژوراسيك مخفي مي كند. بسياري از كاربران 
اين بازي ها را از سايت هاي تورنت بارگذاري و نصب 
مي كنند و از اين مساله غافل هستند كه بازي هاي 
مذكور آلوده به بدافزار اس��تخراج  رمزارز هستند. 
يافته هاي موسسه امنيت س��ايبري آواست نشان 
مي دهد بداف��زار كراكونوش بي س��روصدا از توان 
پردازش رايانه ها براي استخراج   رمزارز به نفع هكرها 
استفاده مي كند. بررسي ها نش��ان مي دهد از اين 
بدافزار از ژوئن س��ال ۲۰۱۸ تا به امروز براي توليد 
  رمزارز به ارزش ۲ ميليون دالر استفاده شده است. 
كاربران زماني متوجه نصب اين بدافزار مي شوند كه 
قبض برق هايي باالتر از حد عادي دريافت مي كنند 
يا شاهد كند شدن سرعت رايانه يا بدتر شدن كيفيت 

عملكرد سخت افزار آن هستند.

طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي در دستور كار مجلس قرار گرفت

مجازات  بخاطر  فيلترشكن

بيت كوين همچنان نزولي است

بازار رمزارزها در انتظار مناظره بنيان گذاران 
توييتر و تسال در مورد بيت كوين

بيت كوين، برترين ارز ديجيتال جهان ازنظر ارزش بازار، 
اوايل روز گذشته در محدوده قيمتي 3۲,۰۰۰ دالر معامله 
مي ش��د. اما پس از آن قيمت  بيت كوي��ن حدود ۷ درصد 
كاهش يافته و به محدوده قيمتي 3۰,۰۰۰ دالر رسيد. در 
روز جمعه  بيت كوين با قيمت 3۵,۰۰۰ دالر معامله مي شد. 
تأثيرات ممنوعيت استخراج و معامله ارزهاي ديجيتال در 
كشور چين بر قيمت  بيت كوين، همچنان ادامه داشته و 
هش ريت  بيت كوين نيز همچنان در سطوح پايين قرار دارد. 
هش ريت  بيت كوين نسبت به ركورد تاريخي خود، يعني 
۱۷۱ اگزاهش بر ثانيه، حدود ۵۰ درصد كاهش يافته است. 

     اصالح سختي شبكه بعدي مي تواند
درآمد ماينرها را افزايش دهد

محدوديت چين در ارتباط با استخراج  بيت كوين و به تبع 
آن توقف فعاليت ماينرها باعث شده است تا هش ريت شبكه 
 بيت كوين تا حد زيادي كاهش پيدا كند. كاهش هش ريت 
به احتمال زياد به اصالح منفي سختي شبكه و در نتيجه 
آن افزايش بي سابقه درآمد ماينرها بينجامد. اسالش پول 
)Slush Pool(، يكي از بزرگ ترين استخرهاي استخراج 
 بيت كوين اعالم كرده، بر اساس زمان توليد بالك هاي اخير، 
سختي شبكه  بيت كوين ممكن است چيزي در حدود ۲۵ 
درصد كاهش پيدا كند كه در نوع خود بي سابقه به حساب 
مي آيد. اين ش��اخص مهم تعيين كننده ميزان س��ختي 
استخراج بالك هاي جديد و به موجب آن ميزان دريافت 

پاداش ماينرها است.
در ح��ال حاضر احتم��ال ريزش ۲۰ درصدي س��ختي 
ش��بكه وجود دارد؛ سقوط اين س��ختي مي تواند به رشد 

درآمد ماينرها منجر ش��ود. بنا به تخمين اس��الش پول، 
س��ودآوري ماينرهاي ASIC باقي  مانده در شبكه بسيار 
فراتر از چيزي است كه براي سال ۲۰۲۱ پيشبيني شده 
بود. اين اس��تخر اس��تخراج گفت��ه: »در حالي كه صدها 
هزار ASIC در كاميون ها، كش��تي هاي باري، هواپيماها 
و انباره��ا بيكار افتاده ان��د، آنهايي كه به ص��ورت آنالين 
باقي مانده اند از س��ودآوري و ارزش بيش��تري برخوردار 
هستند.« طبق اطالعات ارايه شده توسط بيت اينفوچارتز 
)BitinfoCharts(، ه��ش ريت  بيت كوي��ن به ۸3.۴ 
اگزاهش در ثانيه از پايين ترين سطح خود در تاريخ ۵ جوالي 
۲۰۲۰ )۶ خرداد ۱3۹۹( رس��يده است. اين ريزش، افت 
۵۱ درصدي نسبت به باالترين ميزان خود در ۱3 مه )۲3 
ارديبهشت( را نشان مي دهد. در آن تاريخ ميزان هش ريت 
حدود ۱۷۱ اگزاهش در ثانيه بود. مقامات شين جيانگ و 
سيچوان، دو قطب بزرگ استخراج  بيت كوين در چين، به 
ماينرها دستور داده اند تا هرچه زودتر فعاليت هاي خود را 
متوقف كنند. كوين ژانگ، نايب رييس شركت استخراج 
فاندري اخيراً ادعا كرده است ۹۰ درصد ماينرهاي چيني تا 
پايان ماه ژوييه فعاليتشان را متوقف خواهند كرد. از سوي 
ديگر گفته مي شود كه ماينرهاي چيني در حال مهاجرت 

به آسياي مركزي، امريكا و روسيه هستند.
 

    پلن بي: نوسانات اخير قيمت  بيت كوين 
مضطربم كرده است

پلن بي )PlanB(، خالق مدل پيش بيني قيمت  بيت كوين 
مشهور انباشت به جريان )S۲F(، در اظهارنظر خود عنوان 
كرده كه عملكرد اخير  بيت كوين باعث نگراني و اضطراب 

او شده است. اگر قيمت  بيت كوين تا پايان سال ۲۰۲۱ زير 
۱۰۰,۰۰۰ دالر باقي بماند، مدل انباشت به جريان اعتبارش 
را از دست خواهد داد. به گزارش كوين تلگراف، در دو سال 
گذشته مدل انباشت به جريان به خوبي توانسته بود قيمت 
 بيت كوين و رون��د آن در بلندمدت را پيش بيني كند؛ اما 
عملكرد اين ارز ديجيتال در ماه هاي گذش��ته باعث شده 
اس��ت تا خالق آن هم مضطرب شود. پلن بي روز دوشنبه 
با برگزاري يك نظرس��نجي توييتري از دنبال كنندگان 
خود خواست تا قيمت  بيت كوين در پايان سال ۲۰۲۱ را 
پيش بيني كنند. او در ادامه نتايج اين نظرسنجي را با نتايج 
نظرسنجي ماه مارس )اسفند ۹۹( خود مقايسه كرد. در اين 
نظرس��نجي ۱۲۴,۵۹۵ نفر شركت كنند. از اين بين، ۴۱ 
درصد پيش بيني كردند كه قيمت  بيت كوين تا پايان امسال 
زير ۱۰۰,۰۰۰ دالر باقي مي ماند. اگر قيمت  بيت كوين تا 
پايان س��ال ۲۰۲۱ زير ۱۰۰,۰۰۰ دالر باقي بماند، مدل 

انباش��ت به جريان اعتبارش را از دست خواهد داد. اين در 
حالي اس��ت كه در نظرسنجي ماه مارس، تنها ۱۶ درصد 
چنين نظري داشتند. پلن بي اولين بار ماه مارس سال ۲۰۱۹ 
مدل پيش بيني خود را ارايه كرد. وي دو روز پيش با اشاره به 
انحراف قيمت  بيت كوين از پيش بيني اين مدل، اعالم كرد 
كه هنگامي كه قيمت از پيش بيني نمودار فاصله مي گيرد 
»مضطرب« مي شود. او در بخش ديگري از صحبت هايش 
گف��ت كه ماه م��ارس ۲۰۱۹، س��پتامبر ۲۰۲۰ و مارس 
۲۰۲۰ و همزمان با اوج گيري شيوع كرونا و سقوط بازارها، 
اين مدل اعتبارش را از دست نداد. مدل انباشت به جريان 
ميزان عرضه و تقاضا را بررسي مي كند. به گفته اين مدل، 
هر بار كه هاوينگ  بيت كوين انجام مي شود، كميابي آن نيز 
باالتر مي رود و همين مساله باعث افزايش قيمتش خواهد 
شد. صدالبته نبايد فراموش كرد كه در اين مدل پيش بيني 
قيمت، تقاضا براي  بيت كوين ثابت در نظر گرفته شده است.

ايالن ماسك، مديرعامل تسال، با پيشنهاد جك دورسي، 
مديرعامل توييتر براي برگزاري مناظره اي در خصوص 

بيت كوين موافقت كرد.
به گزارش تجارت نيوز، ايالن ماسك، مديرعامل تسال 
با پيشنهاد جك دورسي، مديرعامل توييتر براي انجام 
 مناظ��ره در خصوص بيت كوي��ن در كنفرانس بي ورد 
)B Word( موافقت كرد. كنفرانس بي ورد قرار است 
۲۱ جوالي )كمتر از يك ماه ديگر( برگزار شود ودر آن 
كتي وود مديرعامل آرك اينوست، آدام بك، مديرعامل 
 CIA بالك اس��تريم و مايكل مورل نايب رييس سابق
حضور خواهند داش��ت. در اين كنفرانس در خصوص 
اسرار و پشت پرده هاي جريان  سازي رسانه اي بيت كوين 
و چگونگي سازگاري موسس��ات مالي و رسانه ها با اين 
رمزارز صحبت خواهد ش��د. مصداق زدايي بيت كوين، 
حمايت اكوسيس��تم توس��عه دهنده، تضيمن امنيت 
ش��بكه بيت كوين و نظارت و قانونگذاري در اين حوزه 
موضوعاتي هستند كه قرار اس��ت در اين كنفرانس به 

آنها پرداخته شود.
جك دورسي در كنار كتي وود و استيو لي يك جلسه زنده 
با عنوان » بيت كوين به عنوان ابزاري براي توانمندسازي 
اقتصاد« را مديريت خواهد كرد و ايالن ماسك قرار است 

بخشي از اين جلسه باشد.

بحث و تبادل نظر ميان اي��ن دو ميليارد حوزه فناوري 
مي تواند تاثيري شگرف بر صنعت رمزارزها بگذارد. يكي 
از نقاط اختالف ميان جك دورسي و ايالن ماسك اثرات 
زيست محيطي استخراج بيت كوين است. ماسك بارها 
اع��الم كرده كه اثبات كار )Pow( از طريق اس��تخراج 
بيت كوين انرژي بس��يار زيادي مص��رف مي كند و اين 
در حالي است كه دورس��ي نظري مخالف ماسك دارد 
و معتقد اس��ت با وجود مصرف زياد ان��رژي، اثبات كار 
)PoW( براي تمركززدايي و امنيت بيت كوين حياتي 
اس��ت. جامعه بيت كوين و جك دورسي معتقدند كه 
رمزارزها اس��تفاده از منابع انرژي تجديدپذير را ترويج 
مي دهند و سهم بزرگي از استخراج بيت كوين از طريق 

انرژي هاي پاك انجام مي شود.
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تعادل| 
بنابر تازه ترين گزارش كنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد )آنكتاد(، ايران در س��ال 2020 تنها توانسته 
اس��ت 1.3 ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب كند 
كه اين ميزان جذب س��رمايه، نس��بت به سال هاي 
قبل روند كاهشي داشته و در مقايسه با سال 2019 
حدود 11 درصد كاهش نش��ان مي ده��د. گزارش 
2021 موسسه آنكتاد از وضعيت سرمايه گذاري در 
جهان در س��ال 2020 همچنين نشان مي دهد كه 
امارات متحده عربي با جذب 20 ميليارد دالر برترين 
كش��ور منطقه در جذب س��رمايه خارجي در سال 
2020 است و پس از آن تركيه و عربستان به ترتيب 
با ج��ذب 7.9 و 5.5 ميليارد دالر در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. با اين حال، رييس جمهور منتخب در 
نخستين نشس��ت خبري خود، پيشنهاد كرد كه از 
سرمايه گذاران ايراني خارج از كشور دعوت بعمل آيد. 
فعاالن اقتصادي در اين ب��اره مي گويند: براي ورود 
س��رمايه بايد اول به اين چند پرسش پاسخ بدهيم 
كه آيا محيط كسب و كار براي سرمايه گذاران ايراني 
خارج از كشور مناسب است؟ محيط كسب و كار ايران 
چقدر آماده جذب اين سرمايه گذاري و سودده كردن 
كار است؟ ريسك هايي كه تجارت با ايران در دنيا با 
خودش به دنبال دارد و باعث مي شود كساني كه در 
ايران س��رمايه گذاري مي كنند در تج��ارت با دنيا با 
مسائل و مشكالتي مواجه شوند، برطرف شده است؟ 
به گفته آنها، تا زماني كه مساله برجام و مذاكرات حل 
و فصل نش��ود و ايران واقعا به سيستم مراودات آزاد 
بانكي بين المللي بازنگ��ردد نمي توان انتظار جذب 

سرمايه را داشت.

     روند جذب سرمايه در دنيا
گزارش سرمايه گذاري جهاني توسط آنكتاد منتشر 
شده و مركز خدمات س��رمايه گذاري اتاق تهران اين 
گزارش منتشر شده را بررسي كرده است. اين گزارش 
كه ساالنه منتشر مي شود با مرور بر روندهاي جهاني 
 )FDI( و منطقه اي سرمايه گذاري مستقيم خارجي
و مستندسازي تحوالت سياست هاي سرمايه گذاري 
مل��ي و بين المللي، به ارايه چش��م انداز و اطالعات به 

سياست گذاران و سرمايه گذاران مي پردازد.
در گزارش موسس��ه آنكت��اد آمده اس��ت كه بحران 
كوويد19 باعث س��قوط چشم گير س��رمايه گذاري 
مستقيم خارجي ش��د. جريان جهاني FDI در سال 
2020 نسبت به سال 2019 حدود 35 درصد كاهش 
نشان مي دهد و از 1530 ميليارد دالر به 999 ميليارد 
دالر رسيده است. اين ميزان در مقايسه با سال 2009 
كه بحران مالي جهاني اتفاق افتاده بود 20 درصد كمتر 
است. كاهش FDI با ش��دت بيشتري در كشورهاي 
توس��عه يافته اتفاق افتاده اس��ت و س��رمايه گذاري 
در اين كش��ورها، 58 درصد كاهش داش��ته اس��ت؛ 
همچنين FDI در كشورهاي درحال توسعه 8 درصد 
كاهش يافته و دلي��ل اصلي اي��ن انعطاف پذيري در 
 آسياس��ت. در نتيج��ه اقتصادهاي درحال توس��عه 
دو سوم FDI را تشكيل مي دهند، درحالي كه اين رقم 

در 2019 كمتر از نصف بود.
اين گزارش همچني��ن با نگاهي به آينده، پيش بيني 
كرده اس��ت كه جريان نزول FDI در سال 2021 به 
پايان رس��يده و برخي از مناطق با افزايش حدود 10 
تا 15 درصدي بهبود يابند. بااين وجود FDI در سال 
2021 همچنان حدود 25 درصد كمتر از سطح 2019 
پيش بيني شده اس��ت. پيش بيني هاي فعلي افزايش 
 FDI بيشتري در سال 2022 نشان مي دهد و سرمايه
را به سطح 2019 بازمي گرداند. اگرچه، چشم اندازها 
بسيار نامشخص هستند و به عوامل ديگر مانند سرعت 
بهب��ود اقتص��ادي و احتمال عود همه گي��ري، تأثير 
بالقوه بس��ته هاي بهبود بر FDI و فشارهاي سياسي 

بستگي دارد.
ارزيابي هاي موسسه آنكتاد نشان مي دهد كه ايران در 
مقايسه با كشورهاي منطقه، در جذب سرمايه خارجي 
عملكرد ضعيف تري داشته است. امارات متحده عربي با 
جذب 20 ميليارد دالر برترين كشور منطقه در جذب 
سرمايه خارجي در سال 2020 است. پس از آن تركيه 
و عربس��تان به ترتيب با 7.9 و 5.5 ميليارد دالر قرار 
دارند. طبق اين گزارش، ايران در اين سال تنها توانسته 
است 1.3 ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب كند كه 

نسبت به سال هاي قبل روند كاهشي نشان مي دهد و 
در مقايسه با سال 2019 حدود 11 درصد كاهش يافته 
است. در بخشي از اين گزارش به اين نكته اشاره شده 
است كه آنكتاد همراه با شركاي خود رصدخانه تأمين 
مالي پايدار جهاني س��ازمان ملل را راه اندازي خواهد 
كرد. رصدخان��ه جهاني تأمين مالي پايدار س��ازمان 
ملل متحد به طور رس��مي در اكتبر 2021 در مجمع 
سرمايه گذاري جهاني آنكتاد راه اندازي مي شود و اين 
رصدخانه، جامعه جهاني سرمايه گذاري براي توسعه، 
از جمله تمام سهام داران بازار سرمايه در طول زنجيره 

سرمايه گذاري جهاني را گرد هم مي آورد.

     آيا زمينه جذب سرمايه در ايران فراهم است؟
افت س��رمايه گذاري در حالي است كه سيد ابراهيم 
رييسي رييس جمهور منتخب در نخستين نشست 
خبري خو د از تس��هيل ورود ايرانيان خارج از كشور 
خبر داد. به نظر مي رس��د، يكي از اولويت هاي دولت 
س��يزدهم جذب س��رمايه هاي خارج از كشور باشد. 
در همين حال فرش��يد فرزانگان ريي��س اتاق ايران 
و امارات، در مورد پيش��نهاد رييس جمهور منتخب 
مبني ب��ر دعوت از س��رمايه گذاران ايران��ي خارج از 
كش��ور در اظهاراتي ب��ه »ايلنا« گفته اس��ت: همه 
رييس جمهورهاي منتخب اين پيش��نهاد را در بدو 
ورود ارايه مي دهند اما با اين چالش مواجه مي شوند 
كه آيا محيط كسب و كار براي سرمايه گذاران ايراني 
خارج از كشور مناسب است؟ آيا همه ريسك هايي كه 
تجارت با ايران در دنيا با خودش به دنبال دارد و باعث 
مي شود كساني كه در ايران سرمايه گذاري مي كنند 
در تجارت با دنيا با مسائل و مشكالتي مواجه شوند، 
برطرف شده است؟ او با اشاره به زيرساخت هاي الزم 
براي جذب سرمايه گذاري معتقد است: تا زماني كه 
مساله برجام و مذاكرات حل و فصل نشود و ايران واقعا 

به سيس��تم مراودات آزاد بانكي بين المللي بازنگردد 
نمي توان چنين انتظاري داش��ت. گرچه كس��ي كه 
خارج از كشور فعاليت مي كند حتما عالقه مند است كه 
سرمايه خود را به داخل كشور خود بياورد اما مشكل 
اين اس��ت كه براي تجارت روزمره خود دچار مشكل 
نشود از طرف ديگر براي انتقال پول به كشور و خارج 
كردن آن نيز با چالش مواجه مي ش��ود. سوال اين جا 
است كه محيط كسب و كار ايران چقدر آماده جذب 

اين سرمايه گذاري و سودده كردن كار است؟
بنابه اظه��ارات فرزان��گان، همه اي��ن عوامل باعث 
مي ش��ود كه س��رمايه گذار به فضايي غي��ر از ايران 
فكر كند كه از حمايت ه��اي الزم بهره ببرد. معموال 
سرمايه گذاران پاس��پورت هاي ديگري هم دارند و 
اگر بخواهند س��رمايه گذاري كنند در كش��ورهاي 
پراولويت ت��ر كه ريس��ك كمتري دارن��د و مطمئن 
هستند كه سود برمي گردد سرمايه گذاري مي كنند. 
به نظر مي رسد كه اين پيش��نهاد در وضعيت فعلي 
كش��ور عملياتي نيس��ت، بارها اين پيش��نهاد داده 
ش��ده و اين س��رمايه گذاران آمده اند اما برداش��ت 
الزم از س��رمايه گذاري خ��ود را نكرده ان��د. رييس 
اتاق مش��ترك بازرگان��ي ايران و ام��ارات در بخش 
ديگري از صحبت هاي خود تصريح كرده اس��ت كه 
فضاي كس��ب و كار بايد آنقدر ايمن ش��ود كه وقتي 
سياست گذار اين درخواس��ت را مي دهد، لبيك آن 
در ش��رايطي داده ش��ود كه فضاي اقتصادي كشور 
ظرفيت آن را داشته باش��د. در تجارت هميشه بين 
ريسك و درآمد قياس مي ش��ود، ميزان ريسكي كه 
در كشور ما وجود دارد بيش از درآمد است. طبيعتا 
در اين شرايط سرمايه گذاري انجام نمي شود اما اگر 
توس��عه زيرس��اختي، عمراني و تجاري انجام شود، 
عالقه به س��رمايه گذاري وجود دارد. او همچنين با 
اشاره به پيشبرد اين سياس��ت در كشورهاي ديگر 

به ويژه امارات گفت: در كش��ورهاي ديگر اين روش 
يكي از اهرم هاي جذب سرمايه گذاري است. جذب 
س��رمايه گذاري يكي از پايه هاي پيش��رفت است و 
توسعه اقتصادي با آن انجام مي شود، سرمايه گذاري 
خارجي نقش مهمي دارد. امارات بيش��ترين ميزان 
جذب سرمايه گذاري خارجي در منطقه را داشته و 
اخيرا در فضاي رقابتي با عربستان به شدت در جذب 

سرمايه گذاري موفق بوده است.

     چرا كسي در ايران سرمايه گذاري 
نمي كند؟

از س��وي ديگر، عباس آرگون عضو ات��اق بازرگاني 
تهران مي گوي��د: ما براي آنك��ه بتوانيم به مقصدي 
براي سرمايه گذاران تبديل شويم بايد در هر دو حوزه 
داخلي و خارجي مقدماتي را فراهم كنيم كه متاسفانه 
در اقتصاد ايران هيچ يك از اينها فراهم نيست. به اين 
ترتيب ما نه تنها نتوانسته ايم در جذب سرمايه گذاري 
خارجي موفق عمل كنيم كه حتي در حفظ سرمايه 
داخلي و جلوگيري از خ��روج آنها نيز عملكرد قابل 
دفاعي نداري��م. او با بيان اينكه عادي س��ازي رابطه 
اقتصادي ايران با جريان جهاني اصلي ترين پيش نياز 
براي جذب سرمايه گذاري خارجي است، به »ايسنا« 
مي گويد: تحريم هايي كه در دوره هاي مختلف اقتصاد 
ايران با آن مواج��ه بوده يك��ي از اصلي ترين داليل 
كاهش توان ايران براي جذب سرمايه خارجي بوده 
اس��ت. جداي از آن ما در اتحاديه هاي مهمي مانند 
اف اي تي اف يا س��ازمان تج��ارت جهاني عضويت 
نداريم و همي��ن امر كار جذب س��رمايه خارجي را 

به شدت دشوار مي كند.
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: جداي از مسائل 
بين المللي ما در داخل نيز مشكالتي جدي داريم. مگر 
در برجام كم هيات تجاري به ايران آمد اما چند درصد 
از مذاكرات به ورود قطعي سرمايه خارجي منجر شد؟ 
اين صرفا به دليل مش��كالت بين المللي نيست و ما 
بايد در داخل نيز به ابعاد مختلف ماجرا توجه كنيم. 
آرگون با اش��اره به غيرقابل پيش بيني بودن اقتصاد 
ايران، توضيح داد: همين االن ما نمي توانيم با قطعيت 
بگوييم كه در نه در بلندمدت كه تا هفته آينده، نرخ 
ارز در اي��ران چه قدر خواهد ب��ود. اين موضوع براي 
سرمايه گذاران اهميت فراواني دارد و وقتي فرد نداند 
كه چه بر سر س��رمايه اش خواهد آمد قطعا ريسك 
ورود به اي��ران را نخواهد پذيرفت. آرگون با تاكيد بر 
اينكه ايران براي جذب سرمايه خارجي بايد به سمت 
عادي سازي روابط و بهبود شرايط در داخل حركت 
كند، خاطرنش��ان كرد: اينكه روند جذب سرمايه در 
ايران براي مدتي طوالني يا ثابت مانده يا منفي شده 
يك زنگ خطر مهم است و نشان از آن دارد كه اگر ما 
شرايط را تغيير ندهيم در آينده با مشكالت مختلف 

اقتصادي در حوزه توليد و رشد مواجه مي شويم.

رويداداخبار
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ابالغ بسته تشويقي براي توسعه 
سرمايه گذاري شركت هاي برتر

معاون طرح و برنامه وزير صمت از ابالغ بسته تشويقي 
براي توسعه سرمايه گذاري در طرح »اقتصاد مقاومتي 
با ش��ركت هاي برتر« توس��ط وزير صنع��ت، معدن و 
تجارت خبر داد. به گزارش شاتا، سعيد زرندي در جلسه 
كارگروه توسعه س��رمايه گذاري اظهار داشت: توسعه 
اقتصادي كشور مس��تلزم افزايش سرمايه گذاري هاي 
مولد بر مبناي مزيت هاي رقابتي و تكميل زنجيره هاي 
ارزش اس��ت. معاون طرح و برنامه وزير صمت با اشاره 
به روند نزولي تشكيل س��رمايه در كشور طي 10 سال 
گذشته و استهالك ماش��ين آالت صنعتي واحدهاي 
موج��ود، بر اهميت موضوع و ض��رورت توجه جدي به 
توسعه سرمايه گذاري تأكيد كرد و افزود: تجربيات ساير 
كشورهاي موفق نشان مي دهد، توسعه سرمايه گذاري 
از طريق شركت هاي بزرگ توليدي، نقش قابل توجهي 
در ايجاد پروژه هاي ملي و تحول اقتصادي دارد. زرندي در 
ادامه بيان كرد: با شكل گيري شركت هاي بزرگ صنعتي 
و معدني، بنگاه هاي كوچك و متوسط نيز تقويت خواهند 
ش��د و مي توانند از ظرفيت هاي همكاري با واحدهاي 
بزرگ، در بسياري از زمينه ها به ويژه تحقيق و توسعه، 
فرصت هاي نوآورانه و پتانسيل صادراتي بهره مند شوند.

وي ادامه داد: در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، 
انعقاد تفاهم نامه همكاري براي توسعه سرمايه گذاري ها 
با شركت هاي برتر توليدي در دستور كار وزارتخانه قرار 
گرفته و شركت هاي موصوف متعهد به سرمايه گذاري 
در بخش هاي مولد و پيش��ران اقتصادي خواهند شد 
و ضرورت دارد وزارتخانه نيز پش��تيباني و تسهيل امور 
توليدي و س��رمايه گذاري آنها را وجهه همت خويش 
قرار دهد. وي گفت: در اين رابطه، تدوين سياست هاي 
حمايتي مناس��ب براي اين بنگاه ها با هماهنگي ساير 
دستگاه هاي اجرايي در دست بررسي است و همزمان 
بسته تشويقي خاص به س��ازمان هاي تابعه وزارتخانه 
توس��ط وزير ابالغ شده اس��ت تا حداكثر مساعدت با 
بنگاه هايي كه نسبت به انعقاد تفاهم نامه همكاري اقدام 
مي كنند، به عمل آيد. زرندي گفت: در اين بسته 1۴ مورد 
براي شركت هايي كه در اين طرح مشاركت كرده اند ديده 
شده كه البته در آينده تكميل تر و توسعه مي يابد. بنا بر اين 
گزارش، تاكنون در مجموع 10 تفاهم نامه با 1۶3 موضوع 
س��رمايه گذاري به ارزش ۴52 هزار ميليارد تومان بين 
وزارت صمت و شركت هاي معدني و صنعتي چادرملو، 
شيرين عسل، آلومينيوم المهدي، ماشين سازي اراك و 
نفت س��پاهان درمرحله اول و شركت هاي ملي صنايع 
مس ايران، گروه صنعتي زر، معدني و صنعتي گل گهر، 
ايران رادياتور و س��نگ آهن گهر زمي��ن در مرحله دوم 
منعقد شده است. اين حجم از س��رمايه گذاري در بازه 
زماني 3 تا 5 سال آتي توسط ش��ركت هاي مذكور و با 

سرمايه گذاري بنگاه انجام مي شود.

تشكيل كارگروه ويژه
رفع موانع توليد در سايپاديزل

مهر|مع��اون برنامه ريزي و نظ��ارت راهبردي قوه 
قضاييه از تشكيل كارگروه ويژه رفع موانع توليد براي 
حل مشكالت شركت سايپاديزل خبر داد. سيدمحمد 
صاحبكار همزمان با بازديد از شركت سايپاديزل با اعالم 
اين خبر، افزود: قوه قضاييه خود را ملزم به تحقق شعار 
سال مي داند و بر اين اساس با توجه به مشكالت حقوقي 
و تعهدات شركت سايپاديزل در طرح نوسازي ناوگان 
حمل و نقل، درصدد هستيم تا با در نظر گرفتن منافع 
مشترك مشتري و توليدكننده نسبت به ساماندهي 
وضعيت موجود اقدام كنيم تا ضمن گردش چرخ توليد 
و اشتغال در شركت، حقي نيز از مردم تضييع نشود. 
وي بازديد خود از شركت سايپاديزل را مثبت ارزيابي 
و تصريح كرد: زير س��اخت هاي بسيار مناسبي براي 
توليد خودروهاي تجاري در سايپاديزل وجود دارد كه 
براي استقرار آن سرمايه گذاري زيادي صورت گرفته، 
اما به داليل مختلف معطل مانده است. بنابراين تمام 
تالش ما اين اس��ت كه با تسهيل در امر توليد، شاهد 
 بهره برداري بهينه از پتانس��يل هاي سخت افزاري و 
نرم افزاري شركت سايپاديزل و متعاقباً رشد و شكوفايي 
صنعت خودروسازي كشور باشيم. معاون برنامه ريزي 
و نظارت راهبردي قوه قضاييه با اشاره به جلسه بررسي 
آخرين وضعيت شركت سايپاديزل و شناسايي موانع 
حقوقي و نقاط قابل بهبود در ايفاي تعهدات خاطرنشان 
كرد: مقرر شد طي يك زمانبندي مشخص بتوانيم يك 
مجموعه اقدامات اصالحي را به صورت همزمان در قوه 
قضاييه و شركت سايپاديزل را صورت دهيم تا به ياري 
خداوند و در اسرع وقت، شاهد اثربخشي اين اقدامات 
باشيم. صاحبكار در پايان يادآور شد: جلسه ديگري در 
دو هفته آينده، براي بررسي و پايش اجراي مصوبات 
امروز با حضور مسووالن شركت سايپاديزل و همكاران 
ما در دادستاني كل كشور و دادگستري تهران برگزار 
خواهد شد تا روند رو به رشد توليد خودروهاي تجاري 
در س��ايپاديزل ادامه پيدا كند و در عين حال حقي از 

مردم عزيزمان نيز تضييع نشود.

تقاضايي براي خريد
ميوه هاي وارداتي نيست

باشگاه خبرنگاران جوان|رييس اتحاديه ميوه و 
سبزي تهران گفت: با توجه به تنوع ميوه هاي تابستان، 
تقاضايي براي خريد موز، آناناس و انبه در بازار وجود 
ندارد. اسداله كارگر رييس اتحاديه ميوه و سبزي تهران 
از افزايش قيمت هندوانه خبر داد و گفت: شنيده ها 
حاكي از آن است كه صادرات علت اصلي نوسان قيمت 
هندوانه است. او قيمت كنوني هر كيلو انگور ياقوتي را 
25 تا 30 هزار تومان اعالم كرد و گفت: قيمت هر كيلو 
آلبالو تخم خارجي 15 تا 22 هزار تومان، آلبالو رسمي 
15 تا 22 هزار تومان، آل��و زرد 10 تا 20 هزار تومان، 
آلبالو سياه 15 تا 22 هزار تومان، توت فرنگي گرگان 
20 تا 30 هزار توم��ان، توت فرنگي گلخانه اي 30 تا 
۴5 هزار تومان، زردآلو فلكه اي ۴5 تا ۶0 هزار تومان و 

زردآلو كاشان 15 تا 25 هزار تومان است. 

حذف معافيت 80 دالري مسافري 
براي واردات موبايل واره 

فارس |كارگ��روه تنظيم بازار معافي��ت 80 دالري 
مسافري و 50 دالري پستي براي واردات موبايل واره 
را حذف كرد.كارگروه تنظي��م بازار از حذف معافيت 
 80 دالري مس��افري و 50 دالري پستي براي واردات 
موبايل واره خب��ر داد. عباس قبادي دبي��ر كارگروه 
تنظيم بازار و معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت در 
يكصد و چهل و يكمين جلس��ه كارگروه تنظيم بازار 
موضوع حذف معافيت 80 دالري مسافري و 50 دالر 
پستي براي واردات موبايل واره از جمله تبلت، ساعت 
هوش��مند، مبدل ارتباطات ثابت به سيار به گمرك 
ابالغ كرد. در اين مصوبه آمده اس��ت: حذف معافيت 
80 دالري مس��افري و 50 دالر پس��تي و استفاده از 
نرخ ارز بازار ثانويه براي محاسبه حقوق ورودي واردات 
موبايل واره تبلت ساعت هوشمند باركدخوان و مبدل 
ارتباطات ثابت بس��يار مس��افري و پستي به ترتيب 
معافيت 80 و 50 دالر موضوع ماده 138 و 39 اجرايي 
قانون امور گمركي در نظر گرفته نشده و نرخ برابري 
ارز بازار ثانويه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران براي گمرك در هر دو رويه مالك عمل قرار گيرد.

ماكاروني ايراني در عراق و 
افغانستان؛ آفريقا را از دست داديم!

ايسنا |مشاور انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات 
ماكاروني با بي��ان اينكه 70 درصد ص��ادرات ايران به 
كش��ورهاي عراق و افغانس��تان انجام مي شود، برخي 
موانع صادرات ماكاروني را تش��ريح كرد و گفت كه به 
دليل مشكالت ناشي از تحريم، نبود خطوط كشتيراني 
و نيام��دن رايزن ها به ايران، كش��ورهاي آفريقايي را از 
دست داده ايم. رس��ول مژده شفق اظهار كرد: به دليل 
مشكالت ناشي از تحريم، امكان مبادالت پولي و بانكي 
به خيلي از كشورهاي آفريقايي و آسيايي وجود ندارد، 
عمده صادرات ايران به كشورهاي عراق و افغانستان و 
مقداري هم به كشور پاكستان انجام مي شود. مبادالت 
پولي نيز از طريق ريال و بر اساس نرخ روز دالر محاسبه 
مي شود. به گفته وي كشورهاي آفريقايي نير در گذشته 
يكي از بازارهاي هدف صادرات ماكاروني ايراني بودند، 
اما در سال هاي اخير به دليل مشكالت ناشي از تحريم، 
نبود خطوط كش��تيراني و نيامدن رايزن ه��ا به ايران 
هزينه هاي مضاعف براي صادرات به بازارهاي آفريقا به 
توليدكنندگان و صادركنندگان تحميل شده، به طوري 
كه بايد ماكاروني را به بنادر يكي از كشورهاي حاشيه 
خليج فارس ببرند، تخليه و بارگيري كنند، اس��ناد را 
تحويل دهند و بع��د دوباره محموله بارگيري ش��ود.  
مشاور انجمن صنفي كارفرمايان كارخانجات ماكاروني 
با بي��ان اينكه در اين ش��رايط هزين��ه مضاعفي براي 
صادرات ماكاروني تحميل مي كند كه قدرت چانه زني 
براي رقابت در بازارهاي هدف را مي گيرد، تصريح كرد: 
همين ش��رايط باعث شده كش��ورهاي آفريقايي را از 
دست بدهيم، چرا كه رقباي ايران مثل تركيه و مصر به 
 مراتب ماكاروني را ارزان تر از ايران در اين كشورها عرضه 
مي كنند.  به گفته وي مشكل س��وم صادركنندگان 
 تعهدات بازگشت ارز اس��ت كه دولت با يك تصميم 
خلق الس��اعه از س��ال 1397 همه صادركنندگان را 
مكلف كرد بر اس��اس ميزان صادراتي كه انجام دادند 
پيمان س��پار باش��ند يا به عبارت دقيق تر برگش��ت 
ارز حاص��ل از صادرات بر اس��اس نرخ نيم��ا يكي از 
چالش هاي اصلي صادركنندگان است. چرا كه نرخ 
ارز براي صادرات با نرخي كه بايد به دولت برگردانند 
متفاوت است. توليدكنندگان بر اساس نرخ ارز آزاد 
توليد مي كنند، اما دولت با نرخ ارز نيما از آنها خريد 
مي كند. شفق همچنين با بيان اينكه كاهش نرخ 
ارز از ح��دود پنج ماه پيش به مش��كل ديگر براي 
صادركنندگان تبديل شده، اظهار كرد: كاهش نرخ 

ارز باعث كاهش انگيزه صادرات مي شود.

همكاري  ذوب  آهن اصفهان 
و بانك اقتصاد نوين در تامين 

سرمايه پروژه هاي توسعه
در ايام والدت با س��عادت حضرت امام رضا)ع( و دهه 
كرامت، عليرضا بلگوري مديرعامل، اعضاء هيات مديره 
و تعدادي از ديگر مسووالن بانك اقتصادنوين ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازديد از خط توليد اين 
شركت با مديرعامل و مسووالن اين مجتمع عظيم 
صنعتي در خصوص افزايش همكاري و تعامل به ويژه 
پيرامون سرمايه گذاري در پروژه هاي توسعه از جمله 
تامين سرمايه براي ساخت باتري شماره 2 كك سازي، 
گفت وگو و تبادل نظر كردند.  مديرعامل بانك اقتصاد 
نوين در اين بازديد گفت: ذوب آهن اصفهان به عنوان 
يك صنعت پيش��ران ثابت كرده كه كارهاي بزرگي 
با اتكاء به جوانان مي توان انجام داد و اين ش��ركت با 
مديريت درس��ت در مسير توس��عه و افزايش توليد، 
گام هاي خوبي برداشته است.  وي افزود: بانك اقتصاد 
نوين به عنوان يك شريك تجاري اين مجتمع عظيم 
صنعتي در س��الي كه بايد به رونق توليد كمك كرد، 
هم��كاري الزم در تامين ارزي و ريالي پروژه هاي اين 
شركت خواهد داشت .  بگلوري اظهار داشت: با تالش 
و همتي كه در ذوب آهن اصفهان مشاهده مي شود، آنها 
مي توانند پروژه ها را طبق بر نامه زمان بندي شده انجام 
دهند كه در نهايت منجر به صادرات بيشتر و اشتغال 
زايي مناسب تر مي شود.  مديرعامل ذوب آهن اصفهان 
نيز با اشاره به اينكه فصل جديد ارتباط اين شركت با 
بانك اقتصاد نوين از سه سال گذشته آغاز شده است، 
گفت: امروز به نقطه مطلوبي در ارتباط و تعامل بين 
اين دوسازمان رسيده ايم كه مي تواند به لحاظ سرعت 
عمل در ارايه خدمات و درك دس��ت از نيازهاي يك 

توليد كننده، الگويي براي ساير بانك ها باشد . 

آيا محيط كسب وكار كشور براي جذب سرمايه آماده است؟ 

رييس اتاق ايران: 

افت جذب سرمايه خارجي در ايران

بسته پيشنهادي اصالح اقتصادي به دولت سيزدهم ارايه مي شود
رييس ات��اق ايران با تأكيد بر لزوم مطالبه گري بخش 
خصوص��ي براي اصالح رويه هاي اقتص��ادي، بر لزوم 
پرهي��ز از رفتارهاي پوپوليس��تي، از جنس آنچه در 
عملكرد سياس��ت ورزان ديده مي ش��ود، تأكيد كرد. 
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 
با اشاره به ارتباط بخش خصوصي با نهادهاي دولتي، بر 
اجراي وظيفه اتاق ايران به عنوان مشاور قواي سه  گانه 

براي اصالح اقتصاد كشور تاكيد كرد.
غالمحس��ين ش��افعي در نشس��ت هيات رييس��ه 
كميسيون هاي تخصصي اتاق مشهد گفت: پارلمان 
بخش خصوصي تالش دارد تا در مقام مش��اور قواي 
سه گانه به اصالح رويه ها و بنيان هاي اقتصادي كمك 
كند. ش��افعي گفت: در اين س��ال ها، تجربه نش��ان 
داده هركجا ك��ه صدا و نظرات بخ��ش خصوصي در 
تصميمات اقتصادي ش��نيده نشده، در ماحصل كار، 
خسراني به بار آمده اس��ت. به همين استناد، وظيفه 

داريم تا به هر دولتي كمك كنيم و مشاور خوبي براي 
نهادهاي حاكميتي باشيم و اميدواريم دولت ها نيز از 
ظرفيت ارزش��مند و توان تخصصي بخش خصوصي 
بهره الزم را بگيرند. ش��افعي خاطرنشان كرد: ما بايد 
در عين مطالب��ه گري، به فضاي كل��ي و نوع ديدگاه 
مسووالن به بخش خصوصي نيز توجه نماييم و در اين 
خصوص واقع بينانه عمل كنيم. البته نبايد گفتمان را 
كنار گذاشت؛ بلكه بايد به دنبال اين باشيم كه از كدام 
شيوه مي تواند تأثيرگذاري بيشتري ايجاد كند. اگر راه 
تعامل و گفت وگو را ببنديم، اثر خوبي نخواهد داشت.

شافعي همچنين از تدوين مجموعه  پيشنهادات بخش 
خصوصي در زمينه آسيب شناسي اقتصاد كشور خبر 
داد و گفت: اتاق اي��ران در حال تدوين مجموعه اي از 
پيشنهادات كارآمد با هدف آسيب شناسي  اقتصادي 
براي ارايه به دولت س��يزدهم است. رييس اتاق ايران 
درباره اهميت توجه به بحث ديپلماسي اقتصادي گفت: 

متأسفانه گاهي تصميم سازان چنان در سياست غرق 
مي شوند كه از بعضي حقايق غفلت مي ورزند. برخالف 
تصور موجود، اين تعامالت سياسي نيست كه روابط 
كشورها را مستحكم مي كند؛ بلكه گره خوردن منافع 
اقتصادي، مي تواند استحكام بخش تعامالت و متضمن 
آينده آنها باشد. لذا در بسته پيشنهادي بخش خصوصي 
به رييس دولت سيزدهم، درخواست كرديم تا با نگاه 
اقتصادي و نه از جنبه و منظر سياسي، نسبت به انتخاب 

سفرا و استانداران اقدام شود.
ش��افعي، اهليت حرفه اي مديران و وزراي اقتصادي 
را مقدم بر رويكردهاي سياس��ي آنها دانس��ت و ابراز 
اميدواري ك��رد كه اين مس��اله موردتوج��ه و اقدام 
رييس جمهور بعدي باشد. رييس اتاق ايران در ادامه 
با بي��ان اينكه در بخش اقتص��ادي، درباره بنگاه هاي 
كوچك و متوسط مشكل اساسي داريم، تصريح كرد: 
تعريف ما از اين بنگاه ها با آنچه كشورهاي توسعه يافته 

تصوير مي كنند، متفاوت است. اين واحدهاي اقتصادي 
كوچك مقياس، از نگاه آنها يك حلقه از زنجيره توليد 
تعريف مي شوند و از اين منظر پايداري اقتصادي آنها 
تضمين شده اس��ت، چون تأمين كننده نياز توليدي 

صنايع بزرگ به شمار مي آيند.
شافعي ادامه داد: متأسفانه در كشور ما به رغم صدور 
مجوزهاي متعدد براي واحده��اي توليدي كوچك 
و متوس��ط، حمايت كافي از آنها ص��ورت نمي گيرد 
و در فش��ار اقتصادي موجود، بخش��ي از اين واحدها 
توان ت��اب آوري الزم را ندارن��د و تعطيلي آنها هم به 
معناي اتالف سرمايه و منابع است. رييس اتاق مشهد 
متذكر شد: اگر به جاي تسهيالت دهي، همين نگرش 
و از پ��ي آن سياس��ت گذاري ها در خص��وص ايجاد 
واحده��اي كوچك و متوس��ط اصالح ش��ود؛ اتفاق 
به مراتب اثرگذارتري رقم خورده و از چالش هاي آتي 

و هدر رفت سرمايه هاي بيشتر جلوگيري مي شود.
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خبرروز

كرونا جان ۱۲۳ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۲۳ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ تعداد جانباختگان اين بيماري در ايران به ۸۳ هزار و ۷۱۱ نفر رس��يد. وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي همچنين اعالم كرد: ۷هزار و ۳۴ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۹۶۵ نفر 
از آنها بستري و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۳ ميليون و ۱۵۷ هزار و ۹۸۳ نفر رسيد. تاكنون ۲ ميليون و ۸۲۲ هزار و ۷۰۴ نفر 
از بيماران بهبوديافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند.۳ هزار و ۱۹۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش هاي مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و ۲۳ ميليون و ۱۸۹ هزار و ۷۲۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در 

حال حاضر ۳۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۴۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

 بي تفاوتي خانواده ها
و معضلي به نام اعتياد

 با گذر زمان، پس از اينكه فرد متوجه مي شود تمام 
زندگي خود را صرف مصرف مواد و اعتياد كرده است، 
از وضعيت خود خس��ته شده و اين خستگي از مواد 
منجر به كنار گذاشتن آن مي شود. مصرف كنندگان 
مواد اعتيادآور به مرور زمان فراموش��كار شده و افت 
حافظه پيدا مي كنند. از س��وي ديگر عزت نفس و 
اعتم��اد به نفس خود را از دس��ت مي دهند و توجه 
به همين شرايط مي تواند در نهايت انگيزه اي براي 
ترك مواد باش��د. زماني افراد درگي��ر مصرف مواد 
اعتيادآور تصميم به كنار گذاش��تن مواد مي گيرند 
كه جايگاه اجتماعي و... خود را با جايگاه پيش��ين 
مقايس��ه كرده و متوجه مي شوند تا چه ميزان افت 
كرده اند. شكس��ت هاي پياپي و ناكامي ها منجر به 
كنار گذاشتن مواد اعتياد آور مي شود. در عين حال 
افرادي كه ترك مي كنند هميشه در معرض لغزش 
و بازگشت هستند، از اين رو بايد با دوستان مصرفي 
خود مراوده نداشته باشند، در محيطي كه مصرف 
داشتند حاضر نشوند، ابزار مصرفي خود را دور بريزند 
و حتي شماره فردي كه از او مواد تهيه مي كردند را از 
ذهن و گوشي خود پاك كنند چراكه ممكن است 
فرد بلغزد و به مصرف م��واد بازگردد. خيلي ها فكر 
مي كنند كه افراد معتاد ديگر نمي توانند اعتياد خود 
را ترك كنند، بس��ياري ازخانواده ها به همين دليل 
خيلي زود از ادامه روند درمان خسته مي شوند و فرد 
معتاد را به حال خود رها مي كنند. البته ترك كامل 
مواد به منزله عدم بازگشت دوباره نيست، اما چون فرد 
درگير اعتياد اعم از جوان و نوجوان كار اشتباهي انجام 
داده ، طبيعتا خانواده نمي تواند به او اعتماد كند و الزم 
است اعتماد خانواده مجددا جلب شود، به شرطي كه 
افراد قدم هاي نخستين ترك اعتياد را بردارند، انگيزه 
اين ترك در آنها ايجاد مي شود. الزم است خانواده ها 
از فررن��دان خود حمايت كنن��د. مصرف كنندگان 
مواد پس از ترك نوس��انات خلق دارند پس خانواده 
به بازگش��ت روحيه آنها بايد كمك كند. خانواده و 
فردي كه تصميم به ترك اعتياد گرفته بايد با يكديگر 
هماهنگ باش��ند به طوري كه خانواده يك قدم در 
راستاي ترك اعتياد فرزند بردارد و خود فرد نيز قدم 
ديگر را بردارد. الزم است آموزش هايي به خانواده ها 
داده ش��ود، مخدرهاي جديد و آسيب هايش��ان به 
خانواده ها معرفي شوند. خانواده ها بايد مراقب فرزندان 
و دوست آنها باشند، با فرزندان صحبت و در مسائل 
خانه و خانواده از آنها مشورت بگيرند تا نوجوان و جوان 
تصور نكند از خانواده دور شده است. رها كردن و تنها 
گذاشتن جوانان آن هم ساعات هاي متمادي مي تواند 
دليل خوبي باشد براي بي خبري از آنچه فرزند شما 
در حال تجربه كردن است. اينكه سعي كنيد با فرزند 
خود وقت بگذرانيد و با رفتاري كامال معقول از كارهاي 
روزانه او با خبر باشيد مي تواند عامل مهمي در عدم 

رفتن جوانان به سوي مواد مخدر باشد.

آغاز موج پنجم كرونا در ايران
رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري 
از آغاز موج پنجم كرونا در كش��ور خب��ر داد. پيام 
طبرسي گفت: ويروس جديدي كه در حال چرخش 
است ويروس هندي دلتا است و سرايت پذيري آن 
بسيار ش��ديد بوده و هر شخص بيمار مي تواند ۸ تا 
۱۲ نفر را درگير كند. او افزود: ما تا واكسن نزنيم از 
منجالب كرونا خارج نمي شويم. به گفته طبرسي 
واكسن كوو بركت اولين واكسن كروناي ايراني است 
كه مجوز تزريق اضطراري را دريافت كرده است و 
مرحله دوم كارآزمايي باليني واكسن مشترك ايران 
و استراليا در حال انجام است. محقق اصلي واكسن 
مشترك ايران و استراليا درباره ساخت اين واكسن، 

خاطرنش��ان كرد: اين واكسن از نوع پروتئين هاي 
نوتركيب است. توليد اوليه آن و مطالعه فاز حيواني 
و يك باليني آن در استراليا انجام شده و مورد تاييد 

وزارت بهداشت استراليا قرار گرفته است.

اليحه »تش��ديد مج��ازات در مرتكب 
قتل فرزند« باز ه��م راي نياورد و قانون 
همان ماند كه قبال بود. حداكثر مجازات 
۱۰ س��ال حبس، خبري از قصاص نيست. البته اين 
اليحه قرار اس��ت به مجلس برود تا به تصويب نهايي 
برس��د و حقوقدانان همچنان اميدوارند كه با حبس 
حداكثري ۲۵ سال در زندان موافقت شود، اما آنچه 
از ش��واهد و قرائن بر مي آيد حداكثر مجازات همان 
۱۰ سال حبس خواهد بود. مشاور حقوقي و پارلماني 
معاونت امور زنان و خانواده رييس جمهوري با اشاره 
به اليحه »تشديد مجازات پدر مرتكب قتل فرزند« 
و با بيان اينكه در كليه نشس��ت هاي فقهي حقوقي، 
قصاص پدر منتفي اعالم ش��د و حداكثر ۱۰ س��ال 
حبس قطعي خواهد بود، گفت: مجازات تعيين شده 
كافي نيست، اما تبصره هايي كه منجر به بازدارندگي 
و پيشگيرانه تنظيم ش��ده اند مفيد هستند. بايد در 
صورت تصويب، بر اجراي اين قانون نظارت كرد و قوه 
قضاييه گزارش مبسوطي جهت تنوير افكار عمومي 
به جامعه ارايه كند. اشرف گرامي زادگان همزمان با 
روز جهاني »حمايت از قربانيان خشونت«، به تشريح 
علل و اهمي��ت و چالش هاي تدوي��ن اليحه اصالح 
 ماده ۶۱۲ قانون مجازات اس��المي موسوم به اليحه 
»تشديد مجازات پدر مرتكب قتل فرزند« پرداخت 
و اظهار كرد: قانون مجازات اسالمي در هر موضوعي 
كه جرم تلقي ش��ود، مجازات تعيين كرده است. در 
اين موضوع نيز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات 
دريافتي، مجازات تعيين شده كافي نبوده است. در 
چنين جناياتي همه طالب قصاص يا حبس ابد براي 

قاتل هستند.
اين حقوقدان ادامه داد: موضوع »رومينا« اين عدم كفايت 
مجازات را برجسته كرد. از اين رو قوه مجريه و قوه قضاييه 
در تدوين، اصالح و بازنگري آن تالش كردند. اين اليحه 
بار ديگر خأل كافي نبودن قانون موجود، عدم مسووليت 
والدين، ضرورت آموزش و اطالع رساني و ضرورت حمايت 
دستگاه هاي اجرايي براي كاهش اين حوادث را برجسته 
كرد. اين اليحه جاي كار فراواني دارد كه بايد منتظر تصميم 

كميسيون اجتماعي مجلس بنشينيم. 

     ماجراي »رومينا« خالءهاي موجود را 
برجسته كرد

او با بيان اينكه موضوع خشونت در خانواده و اجتماع هميشه 
مساله نگران كننده اي است، افزود: موضوع چند قتل فجيع 
در كشور، همه را برآشفته كرد. امنيت خانواده ها متزلزل 
شد. اطمينان و اعتماد كه هميشه در خانواده هاي ايراني 
برجسته و باعث فداكاري هاي متعدد شده بود، آسيب ديد. 
جنايت عليه »رومينا« نشان داد كه خالء هاي بسياري در 
خانواده ها وجود دارد كه منجر به چنين جرايمي مي شود. 
آن خالء ها شامل كمبودهاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 
و ... متعدد اس��ت كه بايد با اقدامات بازدارنده، كمبودها را 
كاهش داد و با اطالع رس��اني و آموزش و آگاهي، موجب 
شناخت زودهنگام اين باليا ش��د. گرامي زادگان يادآور 
شد: هنگام قتل »رومينا«، معاونت امور زنان و خانواده با 
تماس هاي نگران كننده خانواده ها روبرو شد. همه نگران 
بودند به خصوص وقتي كه از بد رفتاري يا بد اخالقي پدران 
خانواده مي گفتند. در جلسه داخلي معاونت اين گاليه ها 
و مطالبات مطرح شد. نخست پيشنهاد اصالح قانون در 
دستور كار قرار گرفت. همكاران حقوقي اليحه پيشنهاد 
اصالح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمي )تعزيرات( را مطرح 
كردند و پيش نويس اوليه آماده شد. به گفته وي، معاونت 
امور زنان و خانواده باني اين اليحه قرار گرفت و با تعامل با 
معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري و كميسيون لوايح و 
همكاري قوه قضاييه با يك مشاركت خوب اليحه تدوين و 

مجازات هاي مربوط تعيين شد. 

     اعدام و قصاص بايد كاهش يابد
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت ام��ور زنان و خانواده 
رييس جمهوري، با بيان اينكه قصاص يكي از مجازات هاي 
سنگين در قانون مجازات اسالمي است، تصريح كرد: در 
اكثر نشست هاي مربوط به مجازات ها، اغلب متخصصان 
خواهان كاهش صدور حكم قصاص توسط قضات محاكم 
هستند. مطلع هستيد كه برخي از قوانين، مجازات اعدام 
را ه��م حذف كرده اند. در كل اعدام و قصاص بايد كاهش 
يابد. اين را بسياري از حقوقدانان و قضات به مجازات هاي 
ديگري تبديل كرده اند. گرامي زادگان افزود: براي همين 
اليحه، نشستي با مشاركت معاونت امور زنان و خانواده با 

مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم و دانشكده 
حقوق دانشگاه مفيد در دي ماه سال گذشته برگزار شد. 
در اين نشست تصريح شد كه بنا به نظر مشهور فقيهان 
اماميه، يكي از شرايط حكم قصاص اين است كه قاتل، پدر 
يا جدپدري نباشد. از سوي ديگر بيان شد كه نظام حقوقي 
ما در دو حوزه، حق��وق مدني و حقوق كيفري » رويكرد 
ارفاقي« نس��بت به »والدين كودك آزار« دارد. در همين 

نشست مواد قانوني مورد توجه قرار گرفت.

      پيشنهاد تشديد مجازات تعزيري درجه يك 
به حبس حداقل ۲۵ سال

او معتقد است كه داليل بيان شده در اين نشست ها بيانگر 
اين موضوع بود كه مصلحت عمومي و سياست كيفري 
و عدالت ايجاب مي كند ك��ه در ميزان مجازات تعزيري 
پ��دران معاف از مجازات قصاص، بازنگري ش��ود و حتي 
پيشنهاد تش��ديد مجازات تعزيري درجه يك به حبس 
حداقل ۲۵ سال با اعمال جرايم و برخي محروميت هاي 
اجتماعي تاكيد شد. مشاور حقوقي و پارلماني معاونت 
امور زنان و خانواده رييس جمهوري تصريح كرد: نتيجه 
اينكه در كليه نشست ها، قصاص پدر منتفي اعالم شد ولي 
در افزايش مجازات حبس تعزيزي پذيرش وجود داشت. 
پيشنهادي كه در نشست شوراي فقهي حقوقي در شهر 
قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته 
شده بود اما قوه قضاييه در آخرين بررسي مجازات درجه ۲ 

و ۳ پيشنهاد داده بود. 

     حداكثر ۱۰ سال حبس قطعي خواهد بود
گرامي زادگان در پاس��خ به اين سوال كه مطابق با اليحه 
»تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند« كه هم اكنون 
به مجلس ارسال شده است، پدر مرتكب قتل فرزند چند 
س��ال محكوم به حبس مي ش��ود، تصريح كرد: در ماده 
۶۱۲ اعالم شده اس��ت كه »هر كس مرتكب قتل عمد 
شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته باشد ولي از قصاص 
گذشت كرده باشد، به حبس تعزيري درجه چهار محكوم 
مي شود.« مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسالمي 
حبس بيش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته 
شده اس��ت كه »در مواردي كه فرد با علم به عدم امكان 

قصاص مرتكب قتل مذكور ش��ود، به حداكثر مجازات 
مذكور محكوم مي شود.« بدين ترتيب حداكثر ۱۰ سال 
حبس قطعي خواهد بود. گرامي زادگان معتقد است كه 
هرچند پيش��نهاد دهنده اين اليحه، معاونت امور زنان و 
كارشناسان مربوط بودند اما پيشنهاد بايد هم از كميسيون 
فرعي و اصلي دولت و هم هيات وزيران و هم در تعامل با 
قوه قضاييه در بخش مجازات ها عبور كند و بايد اجماع در 
خصوص لوايح انجام گيرد. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: 
نظرات مخالف و موافق در جلسه ها مطرح مي شود و بايد 
براي تثبيت نظر بسيار تالش شود. در واقع نظر معاونت 
مجازات بيشتر پدر بود ولي پس از بررسي فقهي و ديدگاه 
كارشناسان و اعضاي كميسيون ها، اليحه نهايي همان 
اس��ت كه به مجلس تقديم ش��د. البته تبصره ۲ و ۳ اين 
اليحه پيشنهادي بود كه معاونت روي آن اصرار داشت و 
مورد موافقت قرار گرفت. معاونت حقوقي قوه قضاييه نيز 

مجازات هاي حبس بيشتري را در نظر داشت. 

     راي اكثريت مالك است
مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت ام��ور زنان و خانواده 
رييس جمهوري درباره كارش��كني هايي كه در راستاي 
تدوين اين اليحه ايجاد شد، اظهار كرد: موضوع مخالفت 

فرد يا دستگاه نيست. موضوع نگاهي است كه در جامعه 
وج��ود دارد و قاعدت��ا در اذهان كارشناس��ان نفوذ پيدا 
مي كند. هر كارشناسي با توجه به تجربيات و شواهدي كه 
از پرونده هاي قضايي دارد، نظر مي دهد و نظر خود را بيان 
مي كند. اين جمع اس��ت كه راي مي دهد و راي اكثريت 
مالك خواهد بود. اوهمچنين اين را هم گفت كه اليحه 
مذكور هشتم خرداد امسال از دولت تقديم مجلس شوراي 
اسالمي شده اما هنوز اعالم وصول نشده است كه بي شك 

بزودي اعالم وصول مي شود.

     اميدوارم مجلس مجازات هاي اليحه را 
كاهش ندهد بلكه بر آن بيفزايد

مش��اور حقوقي و پارلماني معاونت امور زن��ان و خانواده 
رييس جمهوري با بيان اينكه اميدوارم مجلس مجازات هاي 
اليحه را كاهش ندهد بلكه برخي مجازات هاي ديگر را بر آن 
بيفزايد، گفت: نظر شخص من اين است كه تنها با تدوين 
اليحه نمي توان مانع چنين جناياتي شد. مشخص است كه 
خانواده ضربه پذير شده است و حقوق و مسووليت به معناي 
واقعي در خانواده حاكم نيست. فرزند نياز به توجه و مراقبت 
دارد. اين حوادث نشان داد كه بايد يك بازنگري در احواالت 
خانواده صورت گيرد. از متخصصان علوم رفتاري و تربيتي، 

روان شناسان و جامعه شناسان كمك گرفت. بايد سطح 
آموزش اجتماعي را باال برد و همچنين مسووالن كشوري 
براي خالء هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خانواده ها 
برنامه ري��زي كنند. بايد علت ها را جس��ت وجو كرد.  اين 
حقوقدان در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينكه متاسفانه 
تا حادثه اي اتفاق نيفتد، درصدد چاره بر نمي آييم، يادآور 
شد: اكنون جامعه دريافته است كه بايد قبل از ديرشدن 
به فكر چاره بود. در ادامه البته جنبه حمايتي در قوانين ما 
وجود دارد. مانند خانه هاي امن يا اورژانس اجتماعي كه 
تاحدودي مي توانند با توجه بيش��تر از آسيب ها بكاهند. 
برنامه هاي اجتماعي ديگري هم مانند توانمند س��ازي، 
كارآفريني، گفت وگوي بين نسلي و... موارد مشابه كه به 
خصوص از ابعاد فرهنگي و اجتماعي قابل توجه هستند. او 
با اشاره به ضرورت تصويب اليحه »حفظ كرامت و حمايت 
از زنان در برابر خشونت« افزود: همچنين تصويب اليحه 
حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت در مجلس 
ش��وراي اس��المي مي تواند گام بلندي در جهت كاهش 
خشونت باشد، ضمن آنكه دستگاه هاي اجرايي هركدام بنا 
به وظايفشان بايد از خشونت ديده حمايت كنند. اين اليحه 
يكي از بهترين لوايح تدوين شده در كشور است كه اميدوارم 

نمايندگان هر چه زودتر آن را در دستور كار قرار دهند.

گزارش

جزييات جديد از اليحه »تشديد مجازات پدر مرتكب قتل فرزند« تشريح شد

حداكثر ۱۰ سال حبس قطعي 

رويداد

دبيركل س��تاد مبارزه با مواد مخدر اعالم كرد كه در ۱۳ 
سال گذش��ته بيش از ۲۹ درصد مصرف موادمخدر در 
سطح جهان افزايش پيدا كرده كه اين زنگ خطر بسيار 
جدي است. سردار مومني در نشست تخصصي مجازي 
در اين باره گفت: علي رغم تصويب س��ه كنوانس��يون 
بين المللي و چندين پروتكل الحاقي و همچنين وجود 
پنج نهاد اصلي و بي��ش از ۱۰ نهاد فرع��ي در مبارزه با 
موادمخدر در س��طح بين المللي، اما ش��اهد دو مولفه 
نگران كننده هس��تيم؛ افزايش فزاينده عرضه و توليد 
موادمخدر در سطح جهان و دوم؛ افزايش فزاينده مصرف 
موادمخدر. به گونه اي كه در ۱۳ س��ال گذشته بيش از 
۲۹ درصد مصرف موادمخدر در س��طح جهان افزايش 
پيدا كرد كه اين زنگ خطر بسيار جدي است و مي طلبد 
كه مجامع بين المللي روش و شيوه هاي نويي را در پيش 
بگيرند. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه 
يكي از چالش هاي بزرگ منطقه ما افزايش فراوان توليد 
موادمخدر و محرك هايي مانند شيش��ه در همسايگي 
جمهوري اسالمي ايران است، اظهار كرد: اين افزايش با 
حمايت هاي كشورهاي فرامنطقه اي مستقر در منطقه، 
با دادن تكنولوژي نوين در ساخت موادمخدر صنعتي و 
حمايت هاي فراوان كه موجب افزايش توليد موادمخدر 
در همسايه شرقي ما شده، صورت مي گيرد. اين چالش 
درست است كه در منطقه ماس��ت، اما دامنش را ديگر 
كشورها و ديگر مناطق از جمله كشورهاي اروپايي هم 
خواهد گرفت. اوادامه داد: اما جمهوري اس��المي ايران 
به عنوان پرچمدار مبارزه با موادمخدر در س��طح دنيا، 
علي رغم افزايش فزاينده توليد در كش��ور همس��ايه و 
علي رغم تحريم هاي ظالمانه امريكا و علي رغم شرايط 
كرونايي، سالي بي سابقه را در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
رقم زد به طوري كه سال ۹۹ س��ال ويژه اي بود و حدود 
۱۲۰۰ تن موادمخدر كشف ش��د. يعني قدرت كشف 
جمهوري اسالمي ايران در س��ال هاي اخير به دو برابر 
افزايش پيدا كرد و مفهوم آن كم ش��دن ورود و ترانزيت 

مواد مخدر به سمت اروپاست. مومني افزود: همانطور كه 
سازمان ملل متحد رسما اعالم كرد، اين آمارها حاكي از 
تالش مجاهدانه فراوان است. بيش از ۹۰ درصد ترياك 
جهان، بيش از ۷۰ درص��د مورفين جهان و بيش از ۲۰ 
درصد هرويين جهان توس��ط ايران به تنهايي كش��ف 
مي ش��ود كه جا دارد از تمام دستگاه هاي مقابله اي و در 
راس آن نيروي انتظامي تقدير و تش��كر كنيم. او با بيان 
اينكه در سال ۹۹ جمهوري اس��المي ايران، ۹ شهيد و 
ده ها جانباز و مجروح تقديم ك��رد، در بخش ديگري از 
س��خنان خود گفت: جمهوري اسالمي ايران قاطعانه و 
صادقانه با همه انواع موادمخدر برخورد مي كند و برايش 
فرقي نمي كند كه اين مواد داخل كش��ور توزيع شود يا 
ترانزيت شود، زيرا امنيت و سالمت را يكپارچه مي بيند 
و تفاوتي وجود ندارد كه موادمخدر بخواهد زندگي را بر 
جوان ايراني يا غربي تب��اه كند، اما چالش بزرگ جهان 
ام��روز در حوزه مبارزه با موادمخ��در عدم هماهنگي و 
يكپارچگي و اجراي مس��ووليت مشترك توسط همه 

كشورهاست. مومني افزود: ايران پايبند به تمام قوانين 
و مقررات و كنوانسيون هاي بين المللي است اما بسياري 
از كشورها كه توانمندي بااليي دارند، به اصل مسووليت 
مشترك پايبند نيستند و نه تنها كمكي نمي كنند بلكه 
خودش��ان ترويج دهنده و تقويت كننده كشت و توليد 
موادمخدر هستند.  دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به اينكه جمهوري اسالمي ايران رويكرد متوازن و 
هماهنگي را بر اساس تعاليم اسالمي و ديني انجام داده 
و تنها در حوزه مقابله و مبارزه نيس��ت، اظهار داشت: در 
عرصه كاهش تقاضا و پيشگيري طرح ياريگران زندگي را 
به تصويب رسانده كه غير از دستگاه هاي دولتي همه مردم 
و همه بخش هاي مختلف پاي كار بيايند كه از اين بليعه 
شوم پيشگيري كنند.  به گفته او، طرح ياريگران زندگي 
در بيش از ۴۰ هزار مدرسه به اجرا گذاشته شد و بيش از ۸ 
ميليون دانش آموز تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند لذا 
اين چهار حوزه مقابله، پيشگيري، درمان و كاهش آسيب 
و توانمندسازي در اولويت جمهوري اسالمي ايران است.

قدرت ايران در كشف مواد مخدر به روايت آمارها

ذرهبین

اي��ن روزه��ا هم��ه از آتش س��وزي هاي متوال��ي در 
 جنگل ه��اي كش��ور خب��ر دارن��د، بس��ياري از اي��ن 
آتش سوزي ها بر اثر بي توجهي طبيعت گردان رخ مي دهد 
و تاوان آن از بين رفتن چندين هكتار از جنگل ها و البته به 
خطر افتادن جان محيط بانان و كساني است كه با دست 
خالي به جنگ آتش مي روند. يكي از وسايلي كه امكان 
حريق در جنگل را زياد مي كن��د رها كردن بطري هاي 
شيشه اي در جنگل هاست. اين بطري ها در روزهاي گرم 
و در مقابل نور خورشيد مانند ذره بين عمل مي كنند و 
باعث بروز آتش سوزي مي شوند. كافي است كمي در مورد 
مساحت جنگل ها و مراتع در سال هاي گذشته تحقيق 
كنيم و آن را با آنچه امروز باقي مانده است مقايسه كنيم، 
نتيجه تاسف آور اس��ت. اينكه جنگل ها كه بزرگ ترين 

سرمايه هاي طبيعي كشور هستند اين طور در آتش غفلت 
و ندانم كاري مي سوزند يعني از بين بردن ثروتي كه تنها 
مختص به ما نيست و نسل هاي آينده هم حق استفاده 
از آن را دارن��د، در حالي كه اگر با همان روال پيش برويم 
ديگر جنگلي براي نسل هاي آينده باقي نخواهد ماند و 

تاريخ در مورد ما قضاوت خوبي نخواهد كرد. از بين بردن 
منابع طبيعي شايد براي خيلي ها مهم و حياتي نباشد 
به همين خاطر است كه هر جاي طبيعت ايران را كه 
انسان به آن دسترسي داشته نگاه مي كنيم با انبوهي از 
زباله هاي رها شده مواجه مي شويم كه نه تنها محيط را 
آلوده مي كنند، كه به حيوان ها نيز آسيب مي رسانند و به 
مرور زمان اكوسيستم را از بين مي برند. احترام گذاشتن 
به طبيعت و به زمين وظيفه اي اس��ت كه تك تك ما 
 بايد به آن عمل كنيم. كار س��ختي نيست كه هنگام 
طبيعت گردي كيسه اي مخصوص زباله همراه خود 
داشته باشيم و بعد هم آن را به سطل زباله هاي شهري 
بيندازيم. فرهنگي كه ياد گرفتن آن اصال سخت نيست 

و البته آموزش آن به بچه ها. 

به طبيعت احترام بگذاريم

افزايش پرونده هاي مربوط به نزاع در سال جاري
مديركل پزشكي قانوني اس��تان تهران با اشاره به 
افزايش پرونده هاي مربوط به نزاع در سال جاري از 
رشد ۹.۴ درصدي معاينات باليني خبر داد. مهدي 
فروزش در خصوص آمار رسيدگي به پرونده شكايات 
گفت: در طي س��ال ۹۹ ما ثب��ت ۸۰ مورد مراجعه 
حضوري داشتيم كه ۲۱ مورد شكايت ثبت شده در 
حوزه ارزيابي عملكرد داشتيم. همچنين ۱۴۰ پيام 
صوتي ارسال شده به اداره ارزيابي عملكر داشتيم. در 
طي سال ۹۹ زمان رسيدگي به شكايت را به حداكثر 
۱۰ روز كاري تقليل داديم. او افزود: در سال ۹۹ در 
بخش معاينات باليني ۲۱۶ هزار و ۴۹۱ پرونده مورد 
بررس��ي بود كه از اين تعداد ۷۳ هزار و۲۳۶ پرونده 
مربوط به زنان و ۱۴۳ هزارو ۲۵۵ پرونده مربوط به 
مردان بوده است. فروزش گفت: در سه ماه اول امسال 
در خصوص رشد معاينات باليني نسبت به سه ماه 
اول س��ال ۹۹، ۵۳ هزار و ۱۵۹ پرونده كارشناسي 
شد كه اين تعداد در سال ۹۹ تعداد ۴۸ هزار و ۶۰۷ 
پرونده بوده است و امسال ۹.۴ درصد افزايش رشد 

در معاينات باليني داشتيم. او اظهار داشت: معاينات 
باليني محورهاي متع��ددي دارد كه مهم ترين آن 
معاينات مصدومان تصادفات و مصدومان نزاع است، 
در اين خصوص در مجموع ۳۰ هزار و ۸۱۹ پرونده 
داش��تيم كه ۷هزار و ۲۱۰ پرونده مربوط به زنان و 
۲۳ هزار و ۶۰۹ پرونده مربوط به مردان بوده است. 
در س��ال ۹۹ آمار اين حوزه ۱۸.۲ درصد نسبت به 
سال ۹۸ كاهش پيدا كرده است. در سه ماه ابتدايي 
سال ۱۴۰۰، ۸ هزار و ۴۳۰ پرونده در اين خصوص 
داشتيم ولي در سال ۹۹ تعداد ۶۵۰۰ پرونده داشتيم.

كشف گونه جديد كرونا در كشور پرو 
به گزارش ديلي ميل يك ويروس جهش يافته ديگر از 
كرونا در امريكاي جنوبي بروز پيدا كرده كه دانشمندان 
و ويروس شناس��ان نگران ماهيت آن هس��تند. اين 
واريانت »المبدا« نام دارد و از س��وي سازمان جهاني 
بهداشت نامگذاري شده است. اين گونه جهش يافته 
كرونا تحت بررس��ي و تحقيقات بيشتر قرار دارد. سه 
مورد اساس��ي و حياتي در رابطه با اي��ن ويروس تازه 
ظهور كرده تحت بررس��ي قرار دارد؛ نخس��ت اينكه 
ويروس چقدر عفوني است؟دومين مورد به اين ارتباط 
دارد كه آيا قدرت كش��ندگي اين ويروس باالست؟ و 
سومين موردي كه در رابطه با آن بررسي هايي صورت 
مي گيرد اين است كه واكسن هاي ساخته شده براي 
كرون��ا در برابر اين نوع ويروس مقاومت و اثربخش��ي 
خود را از دست مي دهند يا خير. اولين نمونه مستند 

در پرو گزارش شده است و المبدا در ۲۶ كشور تاكنون 
توالي يابي شده است. ويروس پروئي عالوه بر المبدا به 
نام C.۳۷ نيز ناميده مي شود. توالي يابي نشان مي دهد 
اين ويروس��ي كه گمان مي كنيم جديد اس��ت براي 
نخس��تين بار در آگوست سال گذشته يعني مقارن با 

اواخر مرداد و شهريور ماه ۱۳۹۹ ظهور كرده است.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

