
   بدترين جفا در اين انتخابات به خود نظام شد
   اگر بگوييم كاري نشده، يعني ملت كاري نكرده است

   مشخص شد همه جا خوب است غير از دولت
   ما از حقيقت گذشتيم، حداقل واقعيت ها را تحريف نكنيد

   با شعور مردم بازي نكنيد
   کانديداهای انتخابات رياست جمهوری انگار از کره مريخ آمده اند 

   تاريخ سعه صدر دارد و مثل صدا و سيما نيست
   وقتی می گويند رشد اقتصادی صفر بوده اين آمار دروغ است

   در دولت يازدهم معجزه اقتصادی اتفاق افتاد
   آدم هايی که به حضور در جنگ تحميلی افتخار می کنند بايد بهتر از ديگران 

شرايط جنگ اقتصادی را بفهمند
   آنها که خواستار انواع فيلترينگ بودند، االن طرفدار ايجاد پهنای باند شده اند

   هيچ کسی نگفت ما گاز،  آب و برق را برای افراد کم مصرف 
و کم درآمد مجانی کرده ايم

   واکسن در دنيا نيست، اگر باشد خودمان به هر قيمتی خريداری می کنيم
   آقای صدا و سيما چرا در سوالی که طراحی کرديد 

بحث جنگ اقتصادی را نگفتيد؟
   بعد از گذشت ۴۰ سال از انقالب به اين نقطه رسيديم 

که اخالق به درد نمی خورد و پول به درد می خورد؟

W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران
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يادداشت- 1

 توسعه محوري 
به جاي گداپروري

بعد از پايان دور دوم مناظرات 
انتخابات��ي ابهاماتي در حوزه 
مس��ائل اقتصادي از س��وي 
نامزدها مطرح شد كه به نظر 
مي رسد، ضروري است ابعاد 
و زواي��اي گوناگ��ون آن براي 
مردم تشريح ش��ود. مطالب 
در خص��وص  گوناگون��ي 
پرداخت يارانه هاي افزونتر در فضاي عمومي انتخاباتي 
كشور عنوان مي ش��ود و عده اي بر اين باور هستند كه 
مانن��د زمان دولت ه��اي نهم و دهم و ب��ا مطرح كردن 
رويكردهاي پوپوليستي در خصوص يارانه هاي نقدي 
مي توانند توجه افكار عمومي را به خود جلب كنند. در 
فاصله سال هاي 84 تا 92 منابعي كه مي بايست به سمت 
عمران، سازندگي، اشتغال، رشد اقتصادي و توسعه پايدار 
صرف ش��ود، تبديل به ايجاد يك سيستم اعانه اي شد 
كه گرفتاري هاي اقتصادي و معيشتي مردم را افزايش 
داد. برخي نامزدهاي اصولگرا كه از يارانه هاي 450هزار 
توماني و تسهيالت 1ميليارد توماني صحبت مي كنند 
به ان��دازه اي درك اقتصادي ندارند ك��ه بدانند اين نوع 
نگاه ها بيشتر به گسترش فقر و شكاف طبقاتي مي افزايد. 
اين افراد و همفكران ش��ان بايد بدانند، اقتصاد ايران به 
اندازه اي كوچك ش��ده كه ديگر نمي تواند يك چنين 
باري را به دوش بكش��د. البته در بخشي از اظهارنظرها 
برخي رويكردهاي اقتصادي مناسب هم از سوي افرادي 
كه درك مناسب تري از اقتصاد دارند شنيده شد. زماني 
كه برخي نامزدها اشاره كردند كه قيمت يك ليتر بنزين 
در ايران نبايد از 250سي س��ي كمتر باش��د يا اشاراتي 
كه نامزدها در خصوص پايان دادن به يارانه دهك هاي 
برخوردار جامعه مط��رح كردند مبتني بر رويكردهاي 
نسبتا كارشناسي اس��ت. اگر هدف اين است كه كشور 
را از زير چتر دوپينگ يارانه اي خارج كنيم، راهكارهاي 
عملي براي آن وجود دارد. منته��ا بايد به رويكردهاي 
كارشناسي و تذكارهاي اساتيد اقتصادي توجه شود. به 
هر حال يك بيمار را نمي توان تا ابد زير دستگاه اكسيژن 
قرار داد. نمي توان قيمت بنزين را كمتر از قيمت حمل 
و نقل آن براي دامنه وس��يعي از م��ردم توزيع كرد. در 
مصر عبدالفتاح سيسي در قامت رييس جمهوري اين 
كشور يك چنين جراحي بزرگي را انجام داد  و با حذف 
يارانه هاي غيرضروري منافع پايداري را براي كش��ور و 
مردمش ايجاد كرد. در واقع سيسي در ازاي اين حذف 
يك هديه بزرگ تر به مردم مصر داد. يعني با منابع برآمده 
از قطع يارانه بنزين در مدت كمتر از 4س��ال كانال دوم 
سوئز ساخته ش��د كه بر اساس آمارهاي مستند درآمد 
مصر بابت عبور كشتي هاي بين المللي از سوئز در سال 
2020 بالغ بر 8.5 ميليارد دالر شد. يعني درآمدي بيشتر 
از درآمدهاي نفتي ايران در سال 2020. اين اعداد و ارقام 
اين واقعيت را به صورت عريان نمايان مي كند كه به جاي 
گسترش فرهنگ گداپروري و اعانه گيري، ضروري است 
منابع كشور، صرف اشتغال پايدار و توسعه زيرساخت ها 
ش��وند. يعني اين پول ها كه عمال تاثيري در معيش��ت 
بسياري از دهك هاي بااليي و مياني جامعه ندارد، صرف 
ايجاد اش��تغال مولد و پايدار براي اقشار مختلف ايراني 
ش��ود. يعني با اين منابع، آزاد راه ساخته شود، سدهاي 
مخزني نيمه تمام تكميل شوند، شبكه هاي آبياري سنتي 
در بخش كشاورزي به شيوه هاي نوين آبياري بدل شوند 
تا هم در مصرف آب در شرايط خشكسالي صرفه جويي 
شود، هم توليد محصوالت افزايش يابد و هم كشور را از 
وابستگي شديد به واردات كاالهاي اساسي مانند گندم، 
ج��و، ذرت، دانه هاي روغني، كنجاله، ش��كر و... رهايي 
پيدا كند. اگر نامزدهاي انتخابات اصولگرا كه از پرداخت 
يارانه هاي هنگفت صحبت مي كنن��د، صادقانه با مردم 
سخن بگويند و اعالم كنند كه به جاي يارانه تالش خواهند 
كرد، منابع را صرف زيرساخت هاي توسعه محور كنند، 
قطعا بيشتر مورد توجه افكار عمومي قرار خواهد گرفت. 
اما اينگونه اظهارنظرهاي عوامان��ه در خصوص افزايش 
پرداخت يارانه هاي نقدي و تسهيالتي نه تنها مشكلي از 
هزار توي اقتصاد و معيشت كشور بازنخواهد كرد، بلكه در 
بسياري از موارد خود به عاملي براي بروز مشكالت تازه 

بدل خواهد شد.
 بيش��تر اين اظهارنظرهاي يارانه اي جنبه عوامانه دارند و 
توسط مش��اوران ناآگاه پيشنهاد مي ش��ود. از سوي ديگر 
نداشتن ارتباط مستقيم و پايدار با سيستم مالي جهاني است 
كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. فراموش نكنيد ايران سهامدار 
بانك جهاني است. ايران در صندوق بين المللي پول سهم 
دارد. ايران در بانك توسعه اسالمي در سال هاي بعد از انقالب 
همواره در افزايش سرمايه ها شركت داشته است. كشورمان 
توان اخذ وام تا سقف 1ميليارد دالر را براي پروژه هاي توسعه 
از بانك توسعه اسالمي دارد. اما به دليل تنش هايي كه در 
صحنه روابط بين الملل وجود دارد، نه مي توانيم از كشوري 
اعتباري بگيريم، نه كشوري پول ما را پس مي دهد و نه حتي 
بانك توسعه اسالمي كه قبال در ايران پروژه هاي اقتصادي 
بزرگي را اجرا مي كرد، حاضر به مش��اركت دوباره با ايران 
است. اين هم يكي از حلقه هاي مفقوده است كه كسي به 
آن اشاره نمي كند. برخي نامزدهاي اصولگرا به اندازه اي 
بي اطالع هستند كه نمي دانند بدون زيرساخت هاي الزم 
مانند خطوط هوايي، توسعه بزرگراه ها، هتل هاي استاندارد، 
فرودگاه ها، هواپيماهاي مناس��ب، خط��وط راه آهن و... 
ادامه در صفحه 7 نمي توان از...  

بهمن آرمان

رييس جمهور به تندي به اتهامات كانديداهاي رياست جمهوري پاسخ داد

كشور را با رشد اقتصادي منفي ۷/۷ و تورم ۳۰ درصدي تحويل گرفتم

روحاني: به ملت توهين نكنيد

يادداشت-2

بحران مديريت در كشور
يكي از مهم تري��ن گزاره هاي 
توسعه پايدار در هر جامعه اي، 
ظرفيت هايي است كه جامعه 
مورد نظ��ر در ح��وزه پرورش 
نيروي انس��اني متخصص در 
حوزه مديريت صورت مي دهد. 
بعد از پيروزي انقالب اسالمي 
در بهمن ماه 57 و تغيير ساختار 
سياسي كش��ور به جمهوري اسالمي، س��كان اداره امور 
اجرايي كش��ورمان به دس��ت گروهي از فعاالن سياسي 
و طيف هاي خاص افتاد كه اي��ن افراد مجموعه اي حول 
و حوش 200 ي��ا 300 نفري را ش��كل دادند كه همواره 
رداي مديريت در پس��ت ها و مناصب دولتي و حكومتي 
در طول 40 سال گذش��ته را به تن داشته اند. در بررسي 
تحليلي شمايل، شخصيت و هيات 7 نفر كانديداي فعلي 
رياست جمهوري به دور از هر گونه تعصب و جانبداري بايد 
به اين واقعيت عريان اشاره شود كه در شرايط فعلي ايران، 
واقعا با بحران مديريت روبرو است. پرسش اساسي كه در 
يك چنين شرايطي مي توان از سيستم حكمراني كشور 
مطرح كرد آن اس��ت كه چرا در طول 40 س��ال گذشته 
تالش��ي براي تربيت نيروهاي متخصص با مهارت هاي 
الزم مديريت��ي و در واقع جانش��ين پروري براي مديران 
نس��ل ابتدايي انقالب صورت نگرفته اس��ت؟ چرا آنقدر 
مدير دانا و توانا در كش��ور تربيت نش��ده اند كه امروز و در 
شرايط حساس��ي كه كشور در بخش هاي مختلف به آن 
روبه روست دچار چنين وضعيت نابساماني نباشيم؟ امروز 
چند نفر به جاي چهره هاي برجسته اي چون بهشتي ها، 
مطهري ها و مفتح ها و... تربيت شده اند؟ امروزه چند نفر به 
جاي باكري ها و سليماني ها و همت ها و... تربيت شده اند؟ 
امروز چه تعداد اس��تاد روابط عمومي؛ حقوق؛ مديريت؛ 
اقتصاد؛ روانشناسي؛ ادبيات؛ فيزيك؛ نظير پروفسور: حميد 
نطقي؛ ايرج گلدوزيان؛ س��يدمهدي الواني؛ باقر قديري 
اصلي؛ علي محمد كاردان؛ جليل تجليل؛ محمود حسابي 
و... تربيت كرده ايم كه س��كان اداره كشور در بخش هاي 
گوناگون را به دست بگيرند؟ چرا شعاع دايره مديريت كشور 
آنقدر كوچك گرفته شده كه امروز با برگزاري مناظره هاي 
انتخاباتي به چه كنم چه كنم در انتخاب يك رييس جمهور 
همه چيز تمام گرفتار شده ايم؟ در واقع بزرگ ترين آفت 
تقسيم مديران و نخبگان جامعه به خودي و غيرخودي 
همين اس��ت كه امروز شاهد هس��تيم.  تمام اين 7 نفر 
كانديدا بسيار عزيز، محترم و متخصص هستند و قصد اين 
نوشتار تعرض به ويژگي هاي اين افراد نيست. اما واقعا اين 
چهره ها با اين ويژگي ها كه در جريان مناظرات از آنها بروز 
مي كند آيا مي توانند در قد و قواره يك مدير كاريزماتيك 
بين المللي مقتدر نيز ظاهر شوند؟ كداميك از اين 7 نفر در 
جهان فرهنگ و علم و سياست و اقتصاد مشهور خاص و عام 
هستند و مي توانند به مطالبات مردم در حوزه هاي گوناگون 
پاسخي درخور دهند؟ كدام يك از اين 7 نفر انسان هايي 
جهاني هستند و تاكنون چه تاثيري بر روندها و جريانات 
ادامه در صفحه 7 جهاني در...  

يادداشت -3نكته وارده

جدال نرخ سود بين بانكي و رشد بورسدر طول سال ۱۳۹۹ ارزش ريال چقدر افت كرد؟
كاه��ش ارزش پ��ول يا همون 
ت��ورم، به طور مس��تقيم قابل 
مش��اهده نيس��ت. پ��س ب��ا 
تحليل ن��رخ ارز، طال و قيمت 
س��بد كاالهاي مختلف سعي 
مي كنيم ميزان كاهش ارزش 

پول رو تخمين بزنيم.

طال و دالر در سال ۱۳۹۹: 
سكه امامي با 8۶ درصد رشد از 03/۶ ميليون تومن رسيد 

به 24/11 ميليون تومن.
طالي 18 عيار با 81 درصد رش��د از ۶00 تومن رسيد به 

1085 تومن.
طالي 24 عيار هم 81 درصد رشد داشت.

اما همه رش��د طال انعكاس تورم نيست، بلكه بخشي به 
خاطر رش��د قيمت جهاني طالس��ت. يك اونس طال با 

18درصد رشد از 147۶ دالر رسيد به 1745 دالر.
پس ط��الي 18 و 24 عيار ۶3 درصد و س��كه امامي ۶8 
درصد بيشتر از رشد قيمت جهاني طال رشد كردند. اين 

انعكاسي از كاهش ارزش رياله.
دالر ه��م با ۶1 درصد رش��د از 14900 تومن رس��يد به 
239۶0 تومن، ك��ه انعكاس ديگ��ه اي از كاهش ارزش 

ريال است.
در مقايسه رش��د طال و دالر مي بينيم كه قيمت طالي 
18 و 24 عيار 2 درصد بيشتر از دالر رشد كرده و سكه 7 
درصد بيشتر از دالر رشد كرد. از اونجا كه خريد سكه براي 
پس انداز كننده خرد آسون تر و كم ريسك تره، در گذشته 
هر زمان ريسك سياسي - اقتصادي در كشور رو به افزايش 
بوده رشد سكه سريع تر از ساير اشكال طال بوده. يعني 5 
درصد اختالف س��كه و طال رو ميش��ه به اندكي افزايش 

ريسك سياسي - اقتصادي تعبير كرد.
اين پديده همواره در مورد نيم سكه و ربع سكه شديدتر 
بوده، چون براي پس اندازهاي خرد در دسترس تر هستند. 
در سال 99 نيم سكه 120 درصد رشد كرد كه 39 درصد 
بيشتر از طالست و ربع سكه 144درصد رشد كرد كه ۶3 
درصد بيشتر از طالست. اين يعني پس انداز كننده اي كه 
به اندازه خريدن سكه تمام پول نداره، به طور وحشتناكي 

از سقوط اقتصادي كشور مي ترسه.

كل هاي پولي در سال ۹۹: 
پاي��ه پول��ي 29 درصد رش��د ك��رد، پول )اس��كناس + 
س��پرده هاي جاري( ۶2 درصد رش��د ك��رد و نقدينگي 
)اسكناس +  همه سپرده هاي بانكي( 41 درصد رشد كرد.
ادامه در صفحه 6 روند بلندمدت تورم در... 

بان��ك مرك��زي نرخ س��ود 
بين بانك��ي را در خردادم��اه 
1400، بعد از گذشت هشت 
ماه به س��طح 18.49 درصد 
اعالم كرد كه مي توان به عنوان 
خبر خوب براي فعاالن بورس 
دانس��ت كه به نظر مجموعه 
عملي��ات بانك مرك��زي در 
عمليات بازار باز منجر به اين نتيجه شده است. همانطور 
كه مي دانيم، خردادماه سال گذشته شاخص كل بورس 
حدود 2 ميليون واحد بود، براثر سياست گذاري دولت و 
چالش كسري بودجه، سود بين بانكي از زير 10 درصد 
تا 17 درصد افزايش پيدا كرد، به اعتقاد كارشناسان اين 
تصميم يكي از عوامل موثر ريزش بازار سرمايه بود. حال 
سوالي كه اينجا مطرح مي شود با توجه به اينكه نرخ سود 
بين بانكي كاهش يافته آيا اين مساله مي تواند موجب 

اقبال سرمايه گذاران به بازار بورس شود؟
مي توان پاس��خ داد تا حدودي كاهش نرخ سود بانكي 
مي تواند نق��ش مهمي در حركت نقدينگي از بانك به 
بازار سرمايه داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه شود 
و وجود چنين بازاري موجب مي شود كه بانك ها براي 
تأمين نقدينگي به بانك مركزي مراجعه نكنند؛ ضمن 

اينكه تغييرات نرخ سود بين بانكي مي تواند در افزايش 
و كاهش نرخ سود بانكي موثر باشد اما به اين نكته نيز 
بايد توجه داش��ت كه از سويي با توجه به وضعيتي كه 
بورس دارد و همچنين وجود تورم فزاينده، به طوري كه 
ما هرساله به طور متوسط باالي 20 درصد تورم را تجربه 
كرده ايم، كاهش نرخ سود بانكي به زير 15 درصد به نظر 

مي رسد كه خود باعث افزايش تورم مي شود.
در واقع س��ود سپرده بانكي متناسب با نرخ تورم يكي 
از راه هايي است كه مي تواند پول را در بانك حفظ كرد 
و مان��ع از جوالن آن در بازار هاي ديگر ش��د در چنين 
صورتي است كه مي توان تورم را كنترل كرد هرچند 

كه اين كار ممكن است منجر به ركود شود.
علت اصلي ش��روع افت وخيز س��نگين بازار سهام در 
سال قبل به اذعان بس��ياري از كارشناسان به نوسان 
قابل توجه نرخ س��ود بين بانكي باز مي گردد. ازآنجاكه 
بازار بين بانكي يكي از اركان بازار پول محسوب مي شود 
كه در آن بانك ها و موسسات اعتباري براي تأمين مالي 
كوتاه مدت و ايجاد تعادل در وضعيت نقدينگي خود، با 
يكديگر معامله مي كنند. در ابتداي سال 99 نرخ بهره 
بين بانكي حدود 9 درصد بود و بس��ياري از نزديكان 
همتي و رس��انه هاي وابسته، ش��يوع كرونا و ركود در 
ادامه در صفحه 5 كسب وكارها را... 

حسن خسروي

سهيال نقي پورپويا ناظران

 تمديد ثبت نام تسهيالت كسب و كار 
تا پايان شهريور

 منابع مازاد جديد براي بازارسهام 
با تغيير نرخ سود بين بانكي

 طرح جديد بيمه بيكاري 
در دست بررسي

صفحه 2     صفحه 4    

 بورس تهران 
ميزبان سيگنال جديد

رييس جمهور با بي��ان اينكه در اين انتخابات جفاها و 
ظلم هاي بسيار بدي شد، گفت: در اين مدت به نظام، 

مردم و كارگزاران نظام ظلم هاي بسيار بدي شد.
حس��ن روحاني در جلس��ه هيات دولت با اش��اره به 
انتخابات 28 خرداد رياست جمهوري، با تاكيد بر لزوم 
رعايت اخالق، گفت: متاسفانه در اين روزها بحث اخالق 
صدمه جدي ديده است. آغاز اخالق همان راستگويي و 
همان وفاي به عهد و اين است كه حقيقت ها را تحريف 
نكنيم. عجيب اينكه واقعيت ها را تعريف مي كنيم ما 
از حقيقت گذشتيم واقعيت ها و آنچه كه روي زمين 
است، اجرا شده و عمل ش��ده است اگر خداي ناكرده 
ناصحيح گفته شود، اذهان مردم را به گونه اي مشوش 

مي كند كه نسبت به اصل نظام دچار ترديد  شوند. 
رييس جمهوري اظه��ار كرد: انتخابات بس��يار مهم 
است ولي از انتخابات مهم تر اخالق است. چون هدف 
غايي اس��الم و انقالب اسالمي است، از آن سو بخشي 
از مردم س��االري هم اخالق است. توجه به مردم، نگاه 
به مردم و جدي گرفتن م��ردم. ما نمي توانيم با افكار 
عمومي مردم و با حضور مردم ش��وخي كنيم ما بايد 
مردم را به طور واقعي به انتخاب��ات دعوت كنيم. وي 
اف��زود: واقعيت ها را به مردم بگوييم و تش��ريح كنيم 
همه جا بايد مردم ساالري حاكم باشد از آغاز تا پايان 
انتخاب��ات. از روز ثبت ن��ام تا روزي ك��ه راي خوانده 
مي ش��ود، تا روزي اعالم مي ش��ود تا تنفيذ و تحليف 
مي شود اينها سير و مراحل انتخابات است و همه جا 
بايد نقش مردم واقعي و پررنگ باشد. روحاني در ادامه 
گفت: اينكه مي گويم مردم بايد احساس اميد بكنند و 
از نظام و كشورشان دفاع كنند، مردم بايد ببينند كه 
نظام هم ارزش اسالمي و واقعي آنچه كه قانون گفته 
براي آنها قائل اس��ت و اين مساله بسيار مهمي است. 
رييس جمهور افزود: در اين انتخابات جفا و ظلم هاي 
بس��يار بدي ش��د، يك مورد از جفاها را مقام معظم 
رهبري در زمينه احراز صالحيت ها اشاره فرمودند. يك 
مساله مهم بود ايشان هم دستور دادند جبران شود، 
حاال جبران شود يا نه، مس��اله دوم هست. اما در اين 
انتخابات جفاهاي فراواني شد. به نظر من بدترين جفا 
در اين انتخابات جفاي به خود نظام هست، اگر بنا در 
42 سال گذشته همه اش نقض قانون، فساد و همه زير 
پا گذاشتن حقوق باشد، همه اجرا نكردن مصالح مردم 
باشد، همه اقدامات برخالف مصلحت جامعه و كشور 
باش��د براي چه انقالب كرديم. همه اين طور بود چرا 
انقالب كرديم. اينكه ما مي گوييم بعد از انقالب از يك 
دوره بگذريم كه دوره امام بود و حكومت شكل خاصي 
داشت، رياست جمهوري يكس��ري وظايف داشت و 
نخست وزير يكسري وظايف داشت از آن بگذريم بعد 
از اصالح قانون اساسي كه اختيارات اجرايي در اختيار 
رييس جمهور قرار داده ما پنج دوره داش��تيم. از يك 
طرف به نظام ظلم مي شود و از يك طرف به مردم ظلم 
مي شود. اينكه ما مي گوييم در هشت سال هيچ كاري 
نشده، به مردم ظلم مي كنيم. صنعت، كشاورزي دست 
مردم است، بسياري از زيرساخت ها و فضاي مجازي 
دست مردم است اگر ما مي گوييم كاري نشده يعني 
ملت كاري نكرده است. اين ملت كار عظيم و بزرگي 
انجام داده اس��ت. چرا به ملت توهين مي كنيم، الاقل 
بگوييم اين 4 ميليون كشاورز يا اين 15 ميليون كارگر 
كار خوبي انجام دادند، الاق��ل بگوييم اين 4 ميليون 

كاسب كار درس��تي انجام دادند، يك چيزي بگوييم، 
فقط مي گوييم بد بوده است كار كشور بخش بزرگي 
در اختيار بخش هاي مهم جامعه و مردم ما اس��ت. از 
طرف سوم ظلم و جفا به كارگزاران نظام است. وقتي ما 
مي گوييم دولت، دولت يك نفر و اينهايي كه دور اين 
ميز هستند نيس��ت. صدها هزار نفر در سراسر كشور 
مدير، كارش��ناس، كارمند همه با هم، ميليون ها نفر 
هستند كه كنار هم قرار مي گيرند و دولت را تشكيل 
مي دهند. وقتي ما توهين مي كنيم، يعني به ميليون ها 
نفر توهين مي كنيم، بر چه مبنايي توهين مي كنيم، 
الاقل آمار بايد درست باشد، وقتي ما مي گوييم چقدر 
در بانك ها پول گذاشته شده، وقتي اين آمار را طوري 
مي گوييم كه از كل نقدينگي كشور خيلي بيشتر است، 

اين آمار دروغ اس��ت. وقتي مي گوييم رشد اقتصادي 
در اين هشت س��ال صفر بوده، آمار دروغ است. ما كه 
نمي توانيم دروغ بگويي��م.  حاال حقيقت را مي توانيم 
قلب كنيم يا پشت و رو كنيم، واقعيت را كه نمي توان 
بر هم زد. آيا مي توانيم بگوييم كارخانه نيست؟ اگر 17 
طرح بزرگ پتروشيمي در س��ال 99 افتتاح كرديم، 
مي توان اين را منكر شد و بگوييم پتروشيمي افتتاح 
نشده است؟ اگر هزاران كيلومتر جاده و راه آهن افتتاح 
شده، سدهاي طرح مهم در طول همين يكي- دو سال 
اخير افتتاح ش��ده، آيا مي توانيم بگوييم افتتاح نشده 
اس��ت. بعد بگوييم هيچ كاري انجام نشده است. اين 
حرف را بر چه مبنايي مي گويي��م؟ البته موضوعات 
خوب��ي هم بود ك��ه خوب ها را كمت��ر مي گويم، بايد 

انصاف به خرج دهيم چرا كه در اين بحث ها مشخص 
شد كه برخي ها از دس��تگاه ها خيلي خوب هستند، 
قوه قضاييه و مقننه و نيروهاي مسلح همه بدون ايراد 
هستند. فقط يك جا ايراد است و آن هم دولت است و 
اين هم كه انش��ااهلل اين دولت تغيير مي كند پس كال 
همه چيز خوب مي شود چون بقيه كشور درست است. 
وي افزود: اگر در كش��ور ايرادي وجود دارد، اين ايراد 
فقط براي دستگاه اجراست؟ يعني دستگاه قانونگذار، 
مجمع تش��خيص مصلحت، قوه قضاييه ايراد ندارد، 
هيچ جا ايراد ندارد، الحمدهلل خيلي خوب شد، الاقل 
در اين انتخابات متوجه شديم همه جاي كشور خيلي 
خوب و سالم، بي نقص و بي ايراد است، فقط اشكال در 
اين دولت است كه انش��اءاهلل در اين انتخابات درست 
مي شود، البته انتخابات هم نباشد دوره ما تمام مي شود 
دولت بعدي مي آيد، اين هم درس��ت مي ش��ود و كل 
كشور درست مي شود. موضوعات بهتري هم اين روزها 
مي شنويم، چقدر زنان در اين چند روز خوب شدند،  
حقوق خانم ها، احترام به خانم ها، جوان ها مطرح شده 
اس��ت، چطور در اين مدت خانم ها نبودند، فقط اين 
روزها خانم ها پيدا شدند و خيلي مورد احترام هستند. 
اقوام، اقليت ها چقدر خوب شدند، شيعه و سني چقدر 
با هم برادر و متحد شدند چيزهاي خوبي هم الحمدهلل 
اين روزها هست. با شعور مردم بازي نكنيم، ملت ايران 
ملت بزرگي است، ملتي است كه مي داند چه گذشته 
است، مي داند چه كس��اني بوده اند، اينهايي كه امروز 
مي خواهند براي فردا قدرت را در دس��ت بگيرند، اگر 
در اي��ران نبودند و تازه از كره مريخ آمده  بودند، خيلي 
خوب بود، همه آنها بوده اند و همه آنها در يك بخشي 
مسووليت داشته اند. اگر همه چيز خراب است، براي 
آنها هيچ ايرادي و اش��كالي وجود نداش��ته است. به 
نحوي با مردم صحب��ت كنيم كه قابل فهم و پذيرش 
باشد. مردم بدانند ما به راستي و درستي با آنها حرف 
مي زنيم و س��خن مي گوييم. روحان��ي گفت: من در 
اينجا مي خواهم درباره قلب واقعيت و تحريم واقعيت 
و حقيقت نكته  مهمي را بيان كنم. به هر حال درباره 
اقتصاد صحبت شد. اقتصاد در چه فضايي صحبت شد، 
اقتصاد يعني ما در دوره صلح هستيم يا در دوره جنگ. 
ابتدا بايد اين روشن شود. ما در جنگ اقتصادي هستيم 
يا نيستيم، گويا اصال جنگي وجود ندارد و ترامپي نبوده 
و ظلم و كار بدي نكرده است. هر چه مشكل است براي 
دولت اس��ت. امريكا كه كاري نكرده است.نه در سوال 
چيزي بود و نه در جواب و اين مس��اله بسيار عجيب و 
شگفت آوري است. ما دولت را در سال 92 در شرايطي 
آغاز كرديم كه در تحريم و فشار اقتصادي قرار داشتيم. 
در آن مدت بي تحريم رشد اقتصادي ما به رشد اقتصادي 
اول دنيا تبديل شد. 12.۶ درصد رشد اقتصادي سال 95 
بوده اس��ت. سال 95، رشد اقتصادي ما رشد بي نظير و 
اول در دنيا بوده است. در تاريخ كشور هم رشد دو رقمي 
زياد نبوده است. در 9۶ هم شرايط مناسبي داشتيم تا به 
سال 97 رسيديم كه وارد يك جنگ شديم، آدم هايي كه 
افتخار مي كنند ما در جنگ بوديم و در جنگ مسووليت 
داش��تيم، آنها كه بايد بهتر از ديگران شرايط جنگ را 
بفهمند. ما در سال 97 وارد جنگ بي نظير يا كم نظير 
در تاريخ شديم. يك جنگ اقتصادي تمام عيار در زماني 
كه دشمن ترين آدم هايي كه در امريكا بودند با كمك 
اسراييل، صهيونيست ها و...  ادامه در صفحه 2

نايب رييس سنديكاي 
صنعت برق ايران 

در گفت وگو با »تعادل«:

86  ميليارد دالر يارانه به بخش 
انرژي پرداخت مي شود!

رييس شوراي شهر پنجم در 
هفته هاي آخر فعاليت اين شورا 

نگران چيست؟

عامل پنهان 
خاموشي ها

۳  انتظار از 
شوراي  شهر ششم

از ابتداي خرداد و همزمان با موج نخست افزايش دما 
در اكثر مناطق كشور، وزارت نيرو اعالم كرد كه به دليل 
باال رفتن ميزان مصرف برق از ظرفيت توليدي كشور، 
مجبور به اعمال برخي خاموشي ها خواهد بود و اين 
روال در بسياري از شهرهاي كشور آغاز شد. هرچند 
در روزهاي گذشته ميزان خاموشي ها كمتر شده اما 
صفحه 7 را بخوانيد همچنان...  

همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
در 28 خرداد س��ال جاري، انتخابات شوراهاي 
اسالمي شهر و روستا در سراسر كشور نيز برگزار 
مي شود. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر 
از آنجا كه براي رياست جمهوري كانديدا شده 
بود، براي انتخابات در شوراي شهر ششم نامزد 
نشده بود.  صفحه 5 را بخوانيد



ادامه از صفحه اول
 تندروه��ا در داخل اين كش��ور ب��ه روي كار آمدند.  
تركيب پمپئو، بولتون و ترامپ  عجيب است، بدترين 
آدم ها روي كار آمدند و چقدر اسراييلي ها از اين بابت 
خوش��حال بودن��د و چقدر كمك كردن��د كه چنين 

آدم هايي سركار بيايند.
يكي از اه��داف مهم رژيم صهيونيس��تي اين بود كه 
جمهوري اس��المي اي��ران را به زمين بزنن��د. اعالم 
كردن��د و به صراحت هم گفتند كه ما كاري مي كنيم 
كه جمهوري اسالمي ديگر نباشد. حتي گفتند ما در 

ماه هاي اوليه به اين هدف مي رسيم.
من مي خواه��م در برابر مردم اي��ران تواضع كنم كه 
نسبت به مردم بي انصافي كردند، صبر و مقاومت مردم 
را نگفتند. اين ملت يك تنه، يكپارچه و متحد در برابر 
امريكا و هم پيمانان آنان يا كشورهايي كه به ما كمك 
نكردند، موفق و پيروز شد.  دولت خيلي زجر و بسيار 
زحمت كشيد، مش��كالت مردم خيلي زياد بود اما در 
عين حال نگذاشتيم در اين كشور قحطي بيايد و جنگ 
شود. قولي كه به مردم در دولت دوازدهم دادم، گفتم 
كه نمي گذارم جنگ شود. نمي خواهم توضيح دهم كه 

اگر ديگران بودند چه مي شد.
ترامپ وقتي از برجام خارج ش��د، نگذاشتيم در هيچ 
مجمع جهان��ي موفق ش��ود، بعضي ه��ا مي گويند 
موفقيت اخالقي كه به درد نمي خورد، اخالق براي چه 
مي خواهيم. ما پ��ول مي خواهيم. اين بود كه ما بعد از 
انقالب، بعد از ۴۰ سال به اين نقطه رسيديم كه اخالق 

به درد نمي خورد و فقط پول به درد مي خورد.

يك موفقيت ما در سطح جهان اخالقي بود اما موفقيت 
سياسي هم داش��تيم، نگذاشتيم آنها در هيچ مجمع 
جهاني پيروز ش��وند و آنها را شكست داديم. موفقيت 
حقوقي هم داش��تيم. چرا دادگاه الهه را نمي گوييد؟ 
چرا موفقيت حقوقي حقوقدانان م��ا را نمي گوييد؟ 
چرا موفقيت ديپلمات هاي ما را نمي گوييد؟ مگر اينها 
ايراني و انقالبي نيستند؟ فقط يك عده خاص انقالبي 
هس��تند و بقيه همه غريبه اند. از ك��دام كره آمدند؟ 
اينها هم زحمت كش��يدند.با اعتراض اينكه ما در اين 
شرايط بسيار سختي كه سه سال مقاومت كرديم چرا 

جنگ اقتصادي را نگفتيد: آقاي صداوسيما كه سوال 
طراحي كردي، چرا در بحث اقتصادي، جنگ اقتصادي 
را نگفتي؟ چرا فراموش كردي؟ چرا كنار گذاش��تي؟ 
بعد از اينكه س��يل اعتراض آمد، در مناظره دوم دو تا 

كلمه اي گفتند.
روحاني ادامه داد: به مردم واقعيت ها را بگوييم، ما در 
دوره جن��گ اقتصادي بوديم ام��ا در عين حال كه در 
جنگ اقتصادي بوديم تنها هم جنگ اقتصادي نبود. 
ما با معضلي به نام كرونا مواجه شديم كه در صد سال 
گذشته بي نظير بود. سيل و زلزله هم بود كه مشكالت 

فراواني ايجاد كرد. ۱.۱ ميليون نفر در كشور به خاطر 
كرونا بيكار شدند. 

كرونا زندگي مردم و اقتصاد را به هم زد، در سه ماهه اول 
۹۹ نسبت به سال ۹۸، صادرات ما ۴۴ درصد كاهش 
پيدا كرد. ما در آغاز ركود تورمي و تحريم قرار داشتيم. 
در سال ۹۳، شش ماهه دوم با يك معضل جديد مواجه 
شديم يعني نفتي كه در سال هاي قبل، بين ۸۰ تا ۱۰۰ 
و ۱۲۰ دالر و گاهي اوقات بي��ش از ۱۳۰ دالر قيمت 
نفت بود، يك  مرتبه به ۳۰ دالر رسيد كه تكانه بسيار 

شديدي بود. 
اگر دولت قوي نبود همين تكانه مي توانست كشور را 
از پا درآورد، تصريح كرد: ما آنچنان با آرامش حركت 
كرديم و پيش رفتيم كه اگر االن به كسي بگوييد، درباره 
تكانه شديد سال ۹۳ و ۹۴ بگوييم، برخي ها مي گويند 
كدام تكانه بود و چگونه بود، يعني هم مردم و هم دولت 

كمك كردند و ما از اين تكانه ها عبور كرديم.
آمار و ارقام چهار س��ال اول دولت، يك دوران طاليي 
اقتصاد در ۵۰ سال گذشته است. در ۵۰ سال گذشته 
در طول اين چهار سال تورم ما به طور متوسط حدود 

۱۱.۱ درصد بوده است.
با يادآوري اقدامات دولت در هشت سال اخير اينهايي 
كه در دولت يازدهم رودررو و سينه به سينه من شده 
بودند كه بايد اين فيلتر شود، آن فيلتر شود، الحمدهلل 
همه مي گويند ما طرفدار پهناي باند ش��ديم. اين كار 
بزرگي است كه انجام گرفته. همه امروز با تحريم مخالف 
هس��تند و مي گويند بايد به برجام برگرديم اصال اين 

برجام خيلي چيز خوبي شد.
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دعوت تشكل هاي جامعه كارگري و 
كارفرمايي براي حضور در انتخابات

تشكل هاي جامعه كارگري و كارفرمايي براي حضور 
پرشور كارگران و كارفرمايان در انتخابات ۱۴۰۰ پيامي 
صادر كردند.تشكل هاي جامعه كارگري و كارفرمايي 
براي حضور پرشور كارگران و كارفرمايان در انتخابات 
۱۴۰۰ پيامي صادر كردند كه متن به شرح زير است: 
حضور كارگران و همه قشرهاي ملت در صحنه، همواره 
سايه جنگ و تعرض دشمنان را از سر ملت ايران كم 
كرده و در انتخابات پيش رو نيز هر كس »كشور، نظام 
و امنيت را دوست دارد در انتخابات شركت كند زيرا 
اين حضور تعيين كننده، ش��ّر دشمن را از سر كشور 
كم خواهد كرد.  بيش از چهار دهه از پيروزي انقالب 
شكوهمند انقالب اسالمي مي گذرد و در تمامي اين 
سال ها كارگران با تالش و كوشش بي وقفه خود چرخ 
اقتصاد كشور را حركت داده و در سخت ترين شرايط 
دست از تالش و كوشش مضاعف خود برنداشته و در 
تمامي عرصه ها حاضر و آماده ايثار و فداكاري بوده اند.

كارگران، س��تون فقرات كشور هستند و بايستي در 
معادالت سياس��ي و اقتصادي، درنظر گرفته شوند و 
اين مهم مستلزم آن است كه خودشان هم در صحنه ها 

حضور داشته باشند و عقب نكشند.

 نامه اعتراض آميز 
ظريف به دبيركل سازمان ملل

عراقچي: برخي مسائل كليدي 
هنوز باقي مانده

 محمدجواد ظري��ف، وزير امور خارجه جمهوري 
اس��المي ايران در خصوص حق عضويت ايران به 
»آنتونيو گوترش«، دبيركل س��ازمان ملل متحد 
نامه  نوش��ت. ظري��ف در اين نامه كه س��وم ژوئن 
نوشته شده اس��ت تحريم هاي شديد و يك جانبه 
بانكي اياالت متحده امريكا را دليل عدم پرداخت 
سهم ايران به س��ازمان ملل خوانده و تعليق حق 
راي جمهوري اس��المي ايران به واسطه اين عدم 
پرداخ��ت را رد كرده اس��ت. »آنتونيو گوترش«، 
دبيركل سازمان ملل روز چهارشنبه هفته گذشته 
تهديد كرد كه پنج كش��ور از جمله ايران در خطر 
از دس��ت دادن حق راي خ��ود در مجمع عمومي 
اين سازمان هس��تند. وي تاخير در پرداخت حق 
عضوي��ت ايران در س��ازمان ملل مطاب��ق با ماده 
۱۹ منش��ور ملل متحد را علت اين مساله عنوان 

كرده است.  
وزير ام��ور خارج��ه در اين نامه نوش��ته اس��ت: 
همان ط��ور كه ش��ما و در حقيقت هم��ه دنيا به 
خوبي آگاه و مطلع هس��تيد، م��ردم ايران تحت 
بي سابقه ترين جنگ اقتصادي )در واقع تروريسم 
اقتص��ادي( پي��رو تصمي��م دولت ترام��پ براي 
خروج يك جانبه امريكا از برج��ام )كه به صورت 
بي شرمانه اي تا به امروز توسط جانشين او به عنوان 
اهرم چانه زني ادامه يافته است( قرار دارند. مردم 
ايران به اجبار يكي از اعضاي دايم شوراي امنيت 
سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود براي خريد 
حتي دارو و غذا )چه برسد به پرداخت بدهي هاي 
معوق س��ازمان ملل( منع ش��ده اند و متاس��فانه 
دبيرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در 
قبال اين جنايت عليه بشريت بي اعتنا بوده است.  
اقدامات غيرقانوني امريكا در جنگ و تروريس��م 
اقتصادي به ظرفيت ايران براي انتقال سهم مالي 
خود به سازمان ملل و تعداد ديگري از سازمان هاي 
بين المللي آسيب رسانده و اين عدم انتقال نتيجه 
مستقيم محدوديت ش��ديد روابط بانكي ايران با 
دنياي خارج و مس��دود كردن منابع نقدي چند 
ميليارد دالري ملت اي��ران در كره جنوبي، ژاپن، 
عراق و ديگر بانك ها بوده است. منشور ملل متحد 
اين اختيار را به مجمع عمومي مي دهد كه تصميم 
بگيرد »عدم پرداخت )سهم مالي( ناشي از شرايط 
خارج از كنترل عضو بوده است« و در اين صورت 
آن كشور همچنان امكان راي دادن خواهد داشت. 
بر اين اس��اس جمهوري اس��المي ايران اطالعيه 
تعليق حق راي خ��ود را رد مي كن��د. جمهوري 
اسالمي ايران كامال به انجام تعهدات مالي خود در 
قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض 
اينكه اين شرايط تحميلي، يعني اقدامات قهرآميز 
غيرقانون��ي و يك جانبه اياالت متحده برداش��ته 
شود، به تمامي تالش هاي خود در راستاي تسويه 
سهم مالي معوق خود نسبت به سازمان ملل و ساير 

سازمان هاي بين المللي ادامه خواهد داد.

مذاكره  كننده ارشد ايران در وين با اشاره  به آغاز دور 
جديد مذاكرات وين از هفته آينده گفت: مذاكرات 
به نقطه اي رسيده كه برخي مسائل كليدي هنوز در 
آن باقي مانده و بايد در مورد آنها تصميم گيري شود 
البته اختالف نظر در خصوص مسائل جديد نيست و 
اختالف درباره نحوه بازگشت طرفين به توافق است.
س��يدعباس عراقچي، با اش��اره به نشست خود با 
اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس گفت: امروز 
)چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه( در كميسيون امنيت ملي 
و سياس��ت خارجي، توضيحات مفصلي از آخرين 
وضعيت مذاكرات وين ارائه دادم. نمايندگان محترم 
نيز س��واالت و دغدغه هايي داشتند كه پاسخ ها و 

توضيحات الزم را خدمت شان ارائه كردم.
مذاكره  كننده ارشد كشورمان در وين افزود: هر بار 
بعد از پايان مذاكرات خدمت نمايندگان مي رسم و 
اين ناشي از تعامل بسيار خوب با نمايندگان است. 
در اين جلس��ات نكاتي مطرح مي شود كه براي ما 
روشنگر است و به پيشرفت مذاكرات كمك مي كند.

عراقچي در ادام��ه اظهار كرد: مذاكرات به نقطه اي 
رسيده كه برخي مسائل كليدي هنوز در آن باقي 
مانده و بايد در مورد آنها تصميم گيري شود. ما هفته 
آين��ده دور جديد مذاكرات را آغ��از خواهيم كرد و 
اميدواريم كه در موضوعات مختلف پيشرفت داشته 
باش��يم ولي درباره اينكه دور آخر مذاكرات باشد يا 

خير، قضاوت زود است.
مذاكره  كننده ارشد كش��ورمان در وين و مسوول 
تي��م مذاكره كنن��ده ايران گف��ت: اختالف نظرها 
درباره مسائل جديد نيس��ت؛ در واقع اختالف نظر 
در خص��وص موضوع هايي اصلي در ارتباط با نحوه 

بازگشت طرفين به توافق است.

رييس جمهور به تندي به اتهامات كانديداهاي رياست جمهوري پاسخ داد

روحاني: به ملت توهين نكنيد

تمديد ثبت نام تسهيالت كسب و كار تا پايان شهريور

كاظم غريب آبادي در نشست شوراي حكام: 

طرح جديد بيمه بيكاري در دست بررسي

از ايران انتظار بي جا نداشته باشيد 

معاون اقتص��ادي رييس جمهوري درب��اره حمايت 
از كس��ب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا و شاغالن 
آسيب ديده گفت: سال گذش��ته در ستاد ملي كرونا 
دو هزار ميليارد تومان مق��رري بيمه بيكاري در نظر 
گرفته بوديم كه پرداخت ش��د. به گزارش تس��نيم، 
س��ال۹۹ دولت براي جبران خسارت هاي وارد شده 
به كسب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا تمهيداتي 
را در نظر گرفت. براس��اس آن ۸۹۰۰ميليارد تومان 
)66۰۰ميلياردتومان تس��هيالت اش��تغال محور و 
بنگاه محور به رس��ته هاي ۱۴گانه و ۲۳۰۰ميليارد 
تومان شركت هاي بزرگ حمل و نقل ريلي و هوايي( 
تسهيالت ارزان قيمت به كسب وكارهاي آسيب ديده 
از كرونا و ۴۹۵۰۰ ميليارد تومان به خانوارها در قالب 
وام وديعه مسكن و تسهيالت يك ميليوني مرحله اول 
و دوم و بسته هاي معيشتي و ماهانه و ۲۰۰۰ميليارد 
تومان مقرري بيمه بيكاري به ش��اغالن بيكارش��ده 
و ۱7۰۰۰ميليارد تومان به بخ��ش درمان پرداخت 
كرد.  روز گذش��ته نيز نهاونديان, مع��اون اقتصادي 
رييس جمهوري با اش��اره به ارايه 77ه��زار ميليارد 
تومان تس��هيالت ب��ه خانوارها و مش��اغل در مقابل 
كرونا، گفت: مهلت ثبت نام و پرداخت تس��هيالت به 
متقاضيان مش��اغل و كسب و كارهاي آسيب ديده از 
كرونا تا پايان شهريورماه تمديد شد. نهاونديان درباره 
آخرين تصميمات كارگروه اقتصادي براي حمايت از 
بنگاه هاي آسيب ديده از كرونا، اظهارداشت: كارگروه 
اقتصادي بس��ته جامع حمايت هاي اقتصادي مالي، 
بانكي و بيمه اي در رابطه با مقررات در سال ۱۴۰۰را 
طراحي كرده اس��ت. وي اضافه كرد: ب��ا وجود همه 
محدوديت هايي كه در سال ۹۹داشتيم به سبب تبعات 
اقتص��ادي همه گيري كرونا براي حمايت از كس��ب 
و كارهاي آس��يب ديده، تصميماتي اتخاذ شد. سال 
گذشته در مجموع 77هزار ميليارد تومان به صورت 
مستقيم و به صورت تسهيالت به خانوارها پرداخت 
شد. معاون اقتصادي رييس جمهوري با بيان اينكه در 
يك سال گذشته، عملكرد تصميمات حمايتي كرونا در 

حوزه هاي مختلف، متفاوت بود، افزود: براساس ارزيابي 
كه در دو ماه گذشته از ميزان تحقق برنامه هاي اجرايي 
داش��تيم، كارگروه اقتصادي كرونا يك بس��ته جامع 
حمايت هاي اقتصادي كرونا را براي ۱۴۰۰تصويب كرد. 
حمايت هاي اقتصادي ما در حوزه هاي مالي، بانكي و 
بيمه اي و در رابطه با مقررات است . نهاونديان درباره 
بدهي مالياتي كس��ب و كارها گفت: كسب و كارهاي 
آسيب ديده از كرونا تا پايان شهريورماه فرصت دارند 
بدهي مالياتي خود را بدون محاسبه جريمه ديركرد 
پرداخت كنند و و همه عمليات اجرايي مالياتي تا پايان 
دوره مذكور متوقف مي شود تا بنگاه ها متضرر نشوند. 

     بخشودگي جرايم مالياتي 14رسته 
آسيب ديده از كرونا

وي افزود: س��ازمان امور مالياتي اج��ازه دارد جرايم 
مالياتي ۱۴رس��ته بنگاه ه��اي اقتص��ادي متضرر از 

همه گيري كرونا را مورد بخشيدگي قرار دهد. 
مع��اون اقتص��ادي رييس جمه��وري درخص��وص 

حمايت هاي بانكي از كس��ب وكارهاي آسيب ديده از 
كرونا گفت: يك مش��كل اين بود كه برخي كس��ب و 
كارها درآمدي نداشتند و تسهيالت دريافت كردند و 
هم اكنون موعد اقساط رسيده است، بنابراين كارگروه 
اقتص��ادي كرونا امهال چهارماهه ب��راي بازپرداخت 

اقساط در نظر گرفت. 
وي افزود: بازپرداخت چهار قسط نخست تسهيالت 
بنگاه هاي اقتصادي در سال ۱۴۰۰به پايان دوره انتقال 
يافت تا چهار قسط پس از آخرين قسط پرداخت شود. 
نهاونديان گفت: برخي از كسب و كارهاي آسيب ديده 
از كرونا كه در اين دوران درآمدي نداشتند و چك هاي 
آنها وصول نشده تا پايان تيرماه مهلت دارند چك هاي 
برگشتي را وصول كنند و در اين مدت محدوديت هاي 
خدمات بانكي ب��راي چك ها متوقف مي ش��ود. وي 
اظهارداشت: مهلت زماني ثبت نام و پرداخت تسهيالت 
كرونايي كسب و كارها تا پايان شهريور ۱۴۰۰تمديد 
شد و توصيه مي كنم همه كسب وكارها در رسته هاي 

۱۴گانه به بانك ها مراجعه كنند. 

    مهل�ت بانك هابراي پرداخت تس�هيالت 
كرونا تا پايان آبان ماه

مع��اون اقتصادي رييس جمهوري اف��زود: بانك ها 
ت��ا پايان آب��ان ماه موظف هس��تند تس��هيالت را 
بپردازند به خصوص در چهار رس��ته گردش��گري، 
فرهنگ و هن��ر، ورزش و جوانان،  حمل و نقل ريلي 
و هوايي مهلت ها تمديد ش��ده است. وي ادامه داد: 
مهدكودك ها، تاالرها، پارك هاي آبي و شهربازي ها 
به فهرس��ت كسب و كارهاي آس��يب ديده از كرونا 
اضافه شد و مي توانند از امهال ها و تسهيالت كرونا 

بهره مند شوند.
نهاونديان حمايت هاي بيمه اي گفت: در مشاغل آسيب 
ديده از كرونا چنانچه كارفرمايان نتوانستند حق بيمه 
ارديبهشت و خردادماه را پرداخت كنند دو ماه امهال 

در نظر گرفته شد. 

 برق, آب و گاز كسب و كارهاي آسيب ديده  
كه قبض پرداخت نكردند قطع نمي شود

به گفت��ه وي براس��اس مصوبه س��تاد مل��ي كرونا، 
شركت هاي ارايه دهنده خدمات آب، برق و گاز اجازه 
ندارند خدمات خود به كسب و كارهايي آسيب ديده از 
كرونا كه موفق به پرداخت قبوض نشدند را قطع كنند. 
معاون اقتصادي رييس جمهوري گفت: مجوز فعاليت ها 
تا پايان خردادماه تمديد شد و احكام فعاليت اتحاديه ها 

و اتاق ها نيز تا پايان شهريورماه تمديد شد. 

    ارايه طرح جديد بيمه بيكاري
در دستور بررسي

وي در پاسخ به س��والي درباره پرداخت بيمه بيكاري 
به بيكاران همه گيري كرونا، گفت: س��ال گذشته در 
س��تاد ملي كرونا دو هزار ميليارد تومان مقرري بيمه 
بيكاري در نظر گرفته بوديم كه پرداخت شد و وزارت 
تعاون در سال جديد نيز طرح جديدي را براي پرداخت 
بيمه بيكاري را ارايه كرده است كه به محض تصويب 

اعالم مي شود.

 كاظم غريب آبادي، س��فير و نماينده دايم كشورمان 
نزد س��ازمان هاي بين المللي در وين، طي سخنراني 
در ش��وراي حكام، مواضع جمهوري اس��المي ايران 
درخص��وص گ��زارش مدي��ركل آژان��س در م��ورد 
راستي آزمايي اجراي برجام را تشريح كرد. اهم مواضع 

نماينده دايم ايران به شرح زير است: 
۱- سه سال از تصميم يكجانبه و ناموجه امريكا مبني 
بر خروج از برجام، نقض تعهدات اين كش��ور ذيل اين 
توافق، تضعيف غيرمسووالنه قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي 
امنيت و اعمال سياس��ت شكس��ت خورده »فش��ار 

حداكثري« مي گذرد. 
۲- رييس جمهور سابق امريكا، اصل بنيادين حقوق 
بين الملل يعني »اصل لزوم وفاي به عهد« را در قربانگاه 
دولت خود ذبح كرد. ابعاد فراس��رزميني تحريم هاي 
اياالت متحده ك��ه با حقوق بين الملل مغايرت دارند، 
حتي دوستان اروپايي آن را نيز از اجراي تعهدات شان 

باز داشت.
۳- از آنجا كه بخش لغو تحريم و تاثيرات آن در برجام، 
مبناي اساسي رضايت ايران به اين توافق به طور كامل را 
تشكيل مي دهد، نقض هاي اياالت متحده امريكا باعث 
شد كه اين قسمت از توافق بي اثر و عاري از فايده شود. 
۴- يك س��ال پس از ادامه عدم اجراي توافق توس��ط 

امريكا، اي��ران از حقوق خود برابر مف��اد همان توافق 
استفاده كرد و يك سياست تدريجي را براي متوقف 
كردن اجراي بخش��ي از تعهدات خ��ود تحت برجام 
اتخاذ كرد. حتي در اين ش��رايط ني��ز آژانس قادر به 
راستي آزمايي و نظارت بر اقداماتي بود كه ايران در اين 
زمينه انجام داده بود، موضوعي كه به عنوان همكاري 
»اس��تثنايي« حتي در طول شيوع كرونا به رسميت 

شناخته شد.
۵- در چنين شرايطي، مجلس شوراي اسالمي ايران 
در تاريخ ۲ دسامبر ۲۰۲۰ و پس از حدود دو سال و نيم 
از ادامه تحريم هاي اقتصادي عليه بخش هاي مختلف 
اقتصاد ايران توس��ط امريكا و فقدان اقدامات عملي 
اتحاديه اروپا، سه كشور اروپايي در اجراي تعهدات خود، 
قانوني را تحت عنوان »برنامه اقدام راهبردي براي لغو 
تحريم ها و صيانت از منافع ملت ايران« تصويب كرد كه 
دولت را ملزم كرد اجراي تمامي فعاليت هاي نظارت و 
راستي آزمايي فراتر از موافقتنامه پادمان ايران با آژانس، 
از جمله اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را در صورت 
ادامه عدم پايبن��دي طرف هاي توافق پس از دو ماه از 

اجرايي شدن اين قانون، متوقف كند.
6- متاس��فانه، الزامات اين قانون برآورده نشد و لذا 
اجراي اقدامات داوطلبان��ه از جمله پروتكل الحاقي 

متوقف شد، اما در نتيجه بحث و گفت وگوي فشرده و 
با حسن نيت با آژانس، يك تفاهم فني دوجانبه موقت 
كه سازگار با قانون مصوب پارلمان ايران است، براي 
مدت زمان حداكثر سه ماه از ۲۱ فوريه ۲۰۲۱ حاصل 
گرديد. با انقضاي اين تفاهم در ۲۴ مه  ۲۰۲۱، ايران 
تصميم گرف��ت تفاهم فني را اين بار تمديد نكند. در 
همين حال، ضمن تاكيد مجدد بر ادامه توقف اجراي 
اقدامات داوطلبانه از جمل��ه پروتكل الحاقي، ايران 
تصميم گرفت تا به ضبط و نگه��داري داده ها براي 
مدت زمان حداكثر يك ماه ادامه دهد. تصميم جديد 
با هدف فراهم آوردن فرصتي ديگر براي پيشرفت و 
درنهايت، جمع بندي مذاكرات فني دوجانبه با آژانس 
بود. اي��ران، يك بار ديگر و ب��راي دومين بار، دريچه 
فرص��ت جديدي را گش��ود كه بايد از آن در س��طح 

سياسي و فني استفاده شود.
7- از دو م��اه قبل، ايران به  ط��ور جدي و هدفمند در 
مذاكرات با مشاركت كنندگان در برجام شركت كرد. 
دور پنجم اين گفت وگوها هفته گذشته به پايان رسيد. 
با اين حال، مهم اس��ت كه نتيجه اين تالش ها منجر 
به تامين ضمانت كافي جهت لغ��و تمامي تحريم ها 
به روش��ي قابل راس��تي آزمايي گردد و ما بار ديگر با 
وضعيت بحراني ناشي از خروج اياالت متحده از توافق 

يا سوءاستفاده از مكانيزم هاي مندرج در برجام و نقض 
تمام تعهدات آن، در حالي كه ايران كامال به مفاد برجام 
پايبند است، مواجه نشويم. هنوز مشاهده نشده است 
كه آيا امريكا عزم كافي و آمادگ��ي ترك اعتياد خود 
براي استفاده از اقدامات يكجانبه زورمدارانه، احترام 
به حقوق بين الملل، اجراي تعهدات خود درخصوص 
لغو تحريم ها به روشي كامل و موثر و اتخاذ تصميمات 
دشوار ضروري براي اين امر را دارد يا نه؟  ۸- ايران نيز 
به نوبه خود، به  طور پيوس��ته اعالم داش��ته است كه 
پس از اجراي س��اير تعهدات، به ويژه اجراي تعهدات 
برجامي مرتبط با لغو تحريم آن هم به  طور كامل، موثر 
و به روشي قابل راستي آزمايي، گام هاي جبراني خود 
را برخواهد گرداند و اجراي تعهدات هسته اي خود را 

از سر خواهد گرفت.
۹ - در پاس��خ ب��ه هيات هايي كه از ايران خواس��تند 
اقدامات جبراني هسته اي خود را متوقف كند، مايلم 
تصريح كنم كه: از ايران انتظار نداشته باشيد در حالي 
كه تحت تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه است، همچنان 
تعهدات هس��ته اي خود را تحت برجام نيز اجرا كند. 
اقدامات ما كامال منطبق با مفاد برجام و حقوق ما بوده 
و واكنشي است به نقض تعهدات امريكا، اتحاديه اروپا 

و سه كشور اروپايي.

سياست ارزي دولت بعد
با »رفع تحريم« ارتباط مستقيم دارد

ت��ا چن��د روز ديگ��ر يك��ي از مهم تري��ن انتخابات 
رياس��ت جمهوري كشور برگزار مي ش��ود. انتخاباتي 
كه اهميت اصلي آن از دو بعد برجس��ته است. در كنار 
چالش هاي سياسي كه وجود دارد، مشكالت اقتصادي و 
معيشتي شهروندان در انتخابات پيش رو بيش از هميشه 
نمايان شده اس��ت كه مي تواند بر مجموع آرا و نتيجه 
انتخابات تاثير مستقيم بگذارد. با اين حال، در اقتصاد 
ايران نرخ ارز به عنوان يكي از گزينه هاي ارزيابي عملكرد 
دولت ها شناخته مي شود از اين رو بعضا دولت ها به سمت 
س��ركوب نرخ ارز حركت مي كنند. همچنين نرخ ارز 
تاثير بسيار زيادي بر تمامي بازارها دارد؛  بنابراين تعيين 
سياست ارزي در دولت آينده بسيار مهم است. به همين 
دليل، يكي از مهم ترين سواالت شهروندان اين است كه 
آيا دولت بعد بايد به سمت كاهش نرخ ارز حركت كند؟ 
پيش نيازهاي دستيابي به نرخ بهينه ارز در اقتصاد ايران 
چيست؟ كجا اقتصاد و توليد از نرخ ارز ضربه مي بيند؟ 
و رييس جمهور بعدي چه رسالتي در اين زمينه دارد؟ 
يك تحليلگر مسائل اقتصادي معتقد است: اگر تحريم 
حل نشود وعده هايي كه كانديداها در ارتباط با نرخ ارز و 
يا متغيرهاي ديگر اقتصادي مي دهند، به نظر من، همگي 
شعارهاي توخالي هس��تند. مرتضي افقه، كارشناس 
اقتصادي در اين باره به ايِبنا گفت: در وهله اول قبل از 
آنكه خود نرخ ارز مهم باشد ثبات نرخ ارز براي مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان داراي اهميت است. بنابراين 
بايد ديد روساي جمهور آينده چه برنامه اي براي نرخ ارز 
دارند. وي با بيان اينكه نرخ ارز به دليل آنكه در ارتباط با 
تجارت خارجي است، اهميت بااليي دارد، افزود: بنابراين 
تعيين نرخ ارز قبل از آنكه به سياست هاي داخلي ربط 
داشته باشد به سياست هاي خارجي و به روابط سياسي 
و به تبع آن روابط تجاري-اقتصادي ما با كشورهاي ديگر 
بازمي گردد. افقه ادامه داد: اما اينكه نرخ ارز چه تاثيري 
بر كدام يك از متغيرهاي اقتصادي دارد؟ بايد گفت با 
توجه به وابستگي شديد اقتصاد ما در همه ابعاد، چه در 
بخش مصرف و چه در بخش توليد، به تجارت خارجي، 
به نظر مي آيد نرخ ارز هم در توليد داخل و هم در قدرت 
خريد مردم تاثيرگذار است. اين كارشناس اقتصادي 
يادآور ش��د: به دليل آنكه بين 7۰ تا ۸۰ درصد واردات 
ما مواد اوليه و مواد واسطه اي و سرمايه اي در هر چهار 
بخش كشاورزي، صنعت و خدمات و بخش نفت است. 
لذا نرخ ارز بر توليد داخل و بر قيمت يا هزينه تمام شده 
كاال و در نهايت بر نرخ تورم بسيار تاثيرگذار است. وي 
اضافه كرد: در نقطه مقابل، در بخش مصرف هم به دليل 
آنكه بسياري از كاالهاي مورد نياز مصرف كنندگان و نه 
الزاما كاالهاي لوكس غيرضروري كه در داخل مصرف 
مي شوند، ولي در داخل توليد نمي شوند؛ اين موارد هم 
در بخش مصرف تاثيرگذارند، به همين دليل، نرخ ارز بر 

قدرت خريد مردم تاثيرگذار است. 

    بدون رفع تحريم
شعارهاي انتخاباتي بي معناست

افقه خاطرنش��ان كرد: من نظرم برخالف بسياري از 
اقتصاددانان است كه معتقدند تورم عامل اصلي افزايش 
نرخ ارز اس��ت. به نظر من ن��رخ ارز عامل افزايش تورم 
است و خود نرخ ارز هم متاسفانه بسيار متاثر از روابط 
سياسي و در چند سال گذش��ته متاثر از تحريم بوده 
است.وي تصريح كرد: اگر تحريم حل نشود وعده هايي 
كه كانديداها در ارتباط با نرخ ارز و يا متغيرهاي ديگر 
اقتصادي مي دهند، به نظر من، همگي شعارهاي توخالي 
هستند.اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه 
آيا در دولت بعد نرخ ارز بايد به سمت تك نرخي شدن 
حركت كند؟ اظهار كرد: اگر تحريم ادامه پيدا كند هيچ 
گريزي نيست جز اينكه دولت قيمت ارز را كنترل كند 
و به ناچار تك نرخي شدن امكان پذير نخواهد شد. اما 
اين كنترل كردن بايد همراه با مشاركت قاطع دستگاه 
قضايي و نظارتي باش��د كه از آن موارد سوءاس��تفاده 
جلوگيري ش��ود.وي در پايان با اشاره به اينكه برخي 
اقتصاددانان اصرار دارند كه دولت ارز را رها كند، گفت: 
در واقع تك نرخي كردن ارز همان رهاس��ازي قيمت 
عرضه و تقاضا اتفاق بيفتد كه اين امر در شرايط تحريم و 
آن هم تحريم شديدي كه ما اكنون با آن روبرو هستيم و 
حتي در زمان جنگ هم با آن مواجه نشده بوديم باعث 
مي ش��ود آنقدري قيمت ارز صعود  كن��د كه به دنبال 
خودش تورم هاي بسيار بسيار شديدي را ايجاد و قدرت 
خريد مردم را آنقدري كم مي كند كه در نهايت به نتيجه 

همچون افزايش شديد فقر مي انجامد.

بدون رفع تحريم
شعارهاي انتخاباتي بي معناست



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري| 
بررسي آمار عملكرد بانك ها و موسسات اعتباري كشور 
حاكي از آن است كه مبلغ كل تسهيالت اعطايي در پايان 
سال ۹۹ نسبت به اسفندماه سال ۹۸ رشد ۴۸.۶ درصدي 
داشته است. بررس��ي جديدترين آمار عملكرد بانك ها و 
موسسات اعتباري كشور در پايان سال ۹۹ نشان مي دهد 
كه مانده تسهيالت اعطايي بانك ها و موسسات اعتباري 
۲۳۹۲۶.۷ هزار ميليارد ريال بوده كه نس��بت به اس��فند 
سال ۹۸ كه ۱۶۰۹۶.۸ هزار ميليارد ريال بود ۴۸.۶ درصد 
افزايش يافته اس��ت. همچنين تسهيالت قرض الحسنه 
۸.۵ درصد از كل تس��هيالت اعطايي بانك ها و موسسات 
اعتباري قرض الحسنه را تشكيل داده و حجم عمده عملكرد 
تسهيالتي بانك ها مربوط به مرابحه با ۲۸.۱ درصد و فروش 
اقساطي با ۲۳ درصد است. به لحاظ عددي در پايان سال ۹۹ 
معادل ۲۰۲۹.۲ هزار ميليارد ريال از كل تسهيالت اعطايي 
بانك ها و موسسات اعتباري كشور قرض الحسنه بوده كه 
اين ميزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۸ كه ۱۱۵۷.۵ هزار 

ميليارد ريال بوده، ۷۵.۳ درصد رشد نشان مي دهد.

     وضعيت بانك هاي تجاري
بر پايه اين گزارش، تسهيالت پرداخت شده در بانك هاي 
تجاري كشور در پايان سال ۹۹ متفاوت بوده به نحوي كه 
۱۳.۶ درصد از وام هاي بانك هاي تجاري قرض الحسنه بوده 
كه رقم آن ۴۹۷.۱ هزار ميليارد ريال بود. ميزان تسهيالت 
اعطايي قرض الحسنه بانك هاي تجاري در اسفند سال قبل 
۲۵۳.۶ هزار ميليارد ريال بوده است. در بانك هاي تجاري 
كشور، سهم عمده تسهيالت پرداختي مربوط به فروش 
اقساطي به ميزان ۳۲.۸ درصد است كه رقم آن ۱۲۰۳.۵ 
هزار ميليارد ريال در پايان سال۹۹ بوده است. اين ميزان 
در اسفند سال ۹۸ معادل ۱۱۵۰.۳ هزار ميليارد ريال  بود. 
۱۶.۹ درصد تس��هيالت بانك هاي تجاري به رقم ۶۱۸.۷ 
هزار ميليارد ريال در پايان آذر ماه به تس��هيالت مرابحه 
اختصاص داشته كه اين رقم در اسفندماه سال قبل ۲۶۳.۳ 

هزار ميليارد ريال  بوده است.

     وضعيت بانك هاي تخصصي
همچنين بررس��ي عملكرد بانك ه��اي تخصصي در 
پرداخت تسهيالت به بخش هاي مختلف در پايان سال 
۹۹ نشان مي دهد كه ۵.۲ درصد تسهيالت اعطايي به 
ميزان ۲۰۰.۷ هزار ميليارد ريال در قالب قرض الحسنه 
پرداخت شده كه اين رقم در پايان سال قبل ۱۲۲ هزار 

ميليارد ريال  بود.
بزرگ تري��ن بخ��ش تس��هيالت پرداخت ش��ده در 
بانك هاي تخصصي كشور مربوط به فروش اقساطي 
مي شود به نحوي كه در پايان سال گذشته ۴۳.۴ درصد 
كل تسهيالت اعطايي اين بانك ها به رقم ۱۶۸۱ هزار 
ميليارد ريال در بخش فروش اقساطي بوده و اين رقم 
در اسفندماه سال ۹۹ به ميزان ۱۵۷۲.۷ هزار ميليارد 
ريال بود. بانك هاي تخصصي در بخش مشاركت مدني 
تسهيالت قابل توجهي پرداخت كرده اند به نحوي كه 
۱۵ درصد كل منابع تسهيالتي اين بانك ها در پايان 
س��ال ۹۹ به ميزان ۵۸۲.۹ هزار ميليارد ريال در اين 

بخش پرداخت شده است.

     وضعيت بانك هاي غيردولتي 
و موسسات اعتباري

در بخش بانك هاي غيردولتي و موسسات اعتباري نيز ۸.۱ 
درصد تسهيالت پرداخت شده در پايان سال ۹۹ به ميزان 
۱۳۳۱.۴ هزار ميليارد ريال  به عنوان قرض الحسنه و ۳۳.۸ 
درصد كل اعتبارات ارايه ش��ده به متقاضيان در بخش 

مرابحه به رقم ۵۵۴۳.۸ هزار ميليارد ريال  بوده است.

     تغييرات ۵ ساله دارايي 
و بدهي بانك هاي تخصصي

جديدترين گزارش بانك مركزي از متغيرهاي عمده 
پولي و اعتباري نش��ان مي دهد در س��ال گذش��ته، 
دارايي هاي خارجي بانك هاي تخصصي نس��بت به 
سال ۹۸ بيش از ۲۲ درصد رشد داشته است. بررسي 
خالصه دارايي ها و بدهي ه��اي بانك هاي تخصصي 
بيانگر كاهش شتاب رشد مجموع دارايي ها و مجموع 
بدهي ها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن است. 
به عبارت ديگر، مجموع دارايي ها و مجموع بدهي هاي 

اين بانك ها در سال ۹۹ به رقم ۱۰۰۷۸.۲ هزار ميليارد 
ريال رس��يده كه نسبت به س��ال ۹۸، افزايش ۲۲.۴ 
درصدي را به ثبت رسانده است. اين در حالي است كه 
اين ميزان رشد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، به رقم 
۳۲.۲ درصد رسيده بود. همچنين مجموع دارايي ها 
و مجموع بدهي هاي بانك هاي تخصصي در سال ۹۹ 
نس��بت به س��ال ۹۵، با افزايش ۱۱۵ درصدي همراه 
بوده است. بر اساس اين گزارش، دارايي هاي خارجي 
بانك هاي تخصصي در سال ۹۹ با رشد ۲۲.۶ درصدي 
نسبت به س��ال قبل تر )۱۳۹۸( به رقم ۲۲۵۴.۸ هزار 
ميليارد ريال  رسيده است. همچنين ديگر بخش متعلق 
به دارايي ها، مربوط به ميزان سپرده بانك ها نزد بانك 
مركزي است كه اين بخش در بانك هاي تخصصي در 
سال گذشته با كاهش ۱۹.۶ درصدي نسبت به سال ۹۸ 

به رقم ۹ هزار ميليارد ريال  رسيده است.

     بانك هاي تجاري
براس��اس آمار بانك مركزي، كل دارايي ه��ا و بدهي هاي 
بانك هاي تجاري در سال ۹۹ به نسبت سال ۹۵ با رشد ۲۹۰ 
درصدي مواجه شده است. براساس آمار بانك مركزي، جمع 
كل دارايي ها و بدهي هاي بانك هاي تجاري در سال ۹۹ با 
رقم ۱۱۸۶۷.۵ هزار ميليارد ريال ثبت شد كه به نسبت پايان 
سال ۹۸ رشد ۴۸.۱ درصدي داشت. اين ميزان به نسبت 
سال ۹۵ كه رقم ۴۰۷۱.۹ هزار ميليارد ريال بود رشد بيش 
از ۲۰۰درصدي را نشان مي دهد و به عبارت ديگر ۲.۹ برابر 
شده است. همچنين ميزان دارايي هاي خارجي بانك هاي 
تجاري كش��ور در پايان س��ال ۹۹ مع��ادل ۱۳۵۱.۴ هزار 
ميليارد ريال است كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ بيانگر 
رشد ۷۵.۵ درصدي بود. براساس آمار بانك مركزي، سپرده 
بانك هاي تجاري نزد بانك مركزي نيز ۶۹۱.۵ هزار ميليارد 
ريال بوده كه به نسبت ميزان ۵۵۵.۵ هزار ميليارد ريالي سال 
۹۸ حدود ۲۴.۵ درصد افزايش يافته است. اين ميزان در ۴ 
سال گذشته ۲/۲۵۷ هزار ميليارد بود كه در مقايسه با سال 

۹۹ رشد ۲۶۹ درصدي داشت.
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۷ ميليون ايراني رمزارز 
خريده اند!

اتاق بازرگاني ايران مي گويد با وجود آنكه آمار دقيقي 
از فعاليت ايراني��ان در حوزه رمزارز وجود ندارد، اما 
به نظر مي رسد حدود هفت ميليون ايراني در اين 
حوزه وارد ش��ده اند. به گزارش ايسنا، با وجود آنكه 
دولت در ماه هاي گذشته تالش كرده الاقل در حوزه 
استخراج رمزارزها مجوزهايي صادر كند و اين كار 
را به دو حوزه قانوني و غيرقانوني تقسيم بندي كند 
اما همچنان آمار دقيقي از تعدادماينرهاي فعال در 
ايران وجود ن��دارد و حتي با افزايش قطعي برق در 
فصل گرم امسال، انگشت اتهام به سمت آنها رفت. 
در كنار آن، با توجه به نبود متولي مشخصي براي 
رمزارزها، مشخص نيست مردمي كه قصد ورود به 
اين حوزه را دارند، پول خ��ود را بايد در اختيار چه 
صرافي قرار دهند و آيا اساسا دولت امكان نظارت بر 

اين حوزه را دارد يا خير.
با وجود تمام اين گمانه زني ها، به نظر مي رسد تعداد 
افرادي كه در ايران نسبت به خريد و فروش رمزارزها 

اقدام كرده اند از چند ميليون نفر عبور كرده است.
فرزين فرديس -عضو اتاق بازرگاني تهران- در اين 
رابطه گفته: من فكر مي كنم در شرايط تازه و بعد از 
تجربه ريزش هاي اخير در بازار رمزارزها، هيجانات 
پيوستن به اين بازار در مردم فروكش خواهد كرد 
و افراد با آگاهي بيشتر وارد اين بازار مي شوند. اين 
فعال اقتصادي افزود: در واقع در آينده اي نزديك، 
افراد بيشتري به اين جمع بندي مي رسند كه بايد 
بازي كردن در زمي��ن رمزارزها را ياد بگيرند و نياز 
به »آگاه��ي« دارند.  اين تحليل گر حوزه آي تي در 
پاسخ به اين پرسش كه نداشتن آمار مشخص چطور 
مي تواند بر اين بازار در ايران اثر بگذارد، توضيح داد: 
دولتي هاي ما، ماينينگ را تبديل به امري زيرزميني 
كردند. متاسفانه وزارت نيرو با اين مساله به صورت 
قهري برخورد كرد و تعداد زيادي از افراد را از فعاليت 
شناسنامه دار و قانوني دور و آنها را به ادامه دادن در 
بستري غيرشفاف، تشويق كرد.  فرديس همچنين 
درب��اره آمار تع��داد افرادي ك��ه در اي��ران رمزارز 
خريداري كرده اند، گفت: س��ناريوهاي مختلفي 
درباره كس��اني كه خريد و ف��روش رمز كرده اند، با 
تخمين هاي متعددي وجود دارد. من فكر مي كنم 
بين ۷ تا ۸ ميليون ايراني، احتماال مقداري دارايي 
از جنس رم��زارز دارند. به گفته عضو اتاق بازرگاني 
تهران، اين تخمين ريشه در تعداد اكانت هاي فعال 
بر صرافي هاي ديجيتال دارد. بر اس��اس آمارهاي 
اعالم ش��ده، ۲.۵ ميليون اكان��ت در اين صرافي ها 
وجود دارد كه به نظر مي رسد هر كس اكانتي در اين 
صرافي ها دارد احتماال براي اطرافيانش هم خريد و 
فروش مي كند چون افراد كمي دانش  آي تي براي 
ورود به بستر صرافي ارز ديجيتال دارند و در نتيجه 
هر نفر احتماال براي حدود ۳ نفر از اطرافيانش هم 
خريد و فروش مي كند كه اين استدالل ما را به حدود 

هفت ميليون نفر مي رساند.

اصالحات قانون صدور چك
به بانك ها ابالغ شد

بانك مركزي ابالغيه رياس��ت جمهوري در رابطه با 
اصالح و الحاق موادي ب��ه قانون اصالح قانون صدور 
چك را به شبكه بانكي ابالغ كرد. بانك مركزي پيرو 
بخشنامه قبلي مبني بر موضوع ابالغ »قانون اصالح 
قانون صدور چك« ابالغيه رياست جمهوري در رابطه 
با اصالح و الحاق موادي به »قانون اصالح قانون صدور 
چك« را به بانك ها و موسس��ات اعتباري غير بانكي 
ابالغ كرد. بر اين اساس مهم ترين تغييرات اصالحيه 
اخير قانون چك عبارتند از:  مدت اعتبار تعيين شده 
براي چك به مدت س��ه سال از تاريخ دريافت دسته 
چك )موضوع ماده ۶ اصالح��ي قانون صدور چك( 
حذف شده است. صدور و تحويل چك هاي تضمين 
شده توسط بانك ها به مشتري صرفًا از طريق سامانه 
يكپارچه الكترونيكي چك )صياد( امكان پذير است. 
صدور و تحويل چك هاي تضمين شده مستلزم تكميل 
برگه درخواس��ت توسط متقاضي در شعبه بانك در 
حضور متصدي بانكي، درج مشخصات هويتي و شماره 
حساب گيرنده روي چك تضمين شده و نيز ثبت علت 
درخواست صدور چك مذكور در سامانه صياد است. 
الزم است به هر برگه چك تضمين شده يك شناسه 
يكتا اختصاص يافته و امكان استعالم اطالعات چك 
تضمين ش��ده براي گيرنده چ��ك )ذي نفع( فراهم 
شود. پرداخت مبلغ چك تضمين شده توسط بانك 
صرفا در وجه و به ش��ماره حساب گيرنده )ذي نفع( 
كه مش��خصات وي بر روي چك تضمين شده درج 
گرديده اس��ت، امكان پذير مي باش��د و ظهرنويسي 
براي انتقال چك تضمين ش��ده فاقد اعتبار اس��ت. 
ابطال چك تضمين ش��ده به درخواست متقاضي يا 
وكيل يا نماينده قانوني وي با ارايه اصل چك جهت 
واريز وجه چك به حس��اب متقاضي، ب��دون نياز به 
ظهرنويسي گيرنده )ذي نفع( صرفًا تا يك ماه پس از 
صدور آن توسط بانك صادركننده امكان پذير است. 
پرداخت چك تضمين شده به گيرنده )ذي نفع( با ارايه 
اصل چك تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط 
به تكميل فرم هاي مربوط به مبارزه با پولشويي توسط 
متقاضي يا گيرنده )ذي نفع( و گزارش شعبه بانك به 
واحد مبارزه با پولشويي بانك صادركننده مي باشد. در 
فرض مفقودي چك تضمين شده، مراجعه متقاضي 
و گيرنده )ذي نفع( به بانك صادركننده ضرورت داشته 
و تكميل و امضاي فرم اعالم مفقودي چك تضمين 
شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چك مفقود شده 
به منظور درخواست نسخه المثني چك الزامي است. 
موسس��ه اعتباري موظف به احراز هويت متقاضي 
و گيرنده )ذي نفع( و اس��تعالم صحت مش��خصات 
اشخاص اخيرالذكر از س��امانه نظام هويت سنجي 
الكترونيكي بانكي و متعاقباً صدور چك المثني مطابق 
با اطالعات مندرج در سامانه صياد پس از ابطال چك 

مفقود شده مي باشد.

انتقادات معاون وزير اقتصاد 
به طرح بانك مركزي 

مع��اون وزير اقتصاد مجموعه انتقاداتي به اس��تقالل، 
اهداف، اركان، هيات عالي و اختيارات رييس كل بانك 
مرك��زي و... در طرح مجلس براي قانون بانك مركزي 
مطرح كرد و گف��ت: در اين طرح به اقتدار رييس كل و 
استقالل بانك مركزي از دولت توجه شده اما به استقالل 

بانك مركزي از مجلس توجه نشده است. 
به گزارش ايس��نا، عباس معمارنژاد در همايش طرح 
قانوني بانك مركزي اظهار كرد: بانك مركزي از طريق 
حكمراني خوب مي توان��د به اه��داف، ماموريت ها و 
وظايف خود دست پيدا كند كه در اين زمينه بايد اهداف 
مشخص و اولويت بندي شده داشته باشد، پاسخگو باشد 
و اقتدار و استقالل كافي براي نيل به اهداف، ماموريت ها 
و وظايف داده شود. اختيارات و قدرت، استقالل بانك 
مركزي در هدف، هدفگذاري، ابزار و عدم اس��تقالل و 
پاسخگويي از جمله مولفه هاي مهم در رسيدن بانك 
مركزي به اهداف خود است.  وي در ادامه به ضرورت هاي 
تغيير قانون بانك مركزي اشاره كرد و گفت: سابقه قانون 
پولي و بانكي كشور به سال ۱۳۵۱ برمي گردد كه از آن 
زمان تاكنون قانون هاي زيادي چون قانون رفع موانع 
توليد، قانون عمليات بانكي ب��دون ربا، قوانين بودجه 
سنواتي، مصوبات ش��وراي هماهنگي اقتصادي و... به 
نحوي به مديريت بانك مركزي، ساختار آن و بانكداري 
پرداخته است كه نياز است به يك جمع بندي درباره اين 
قوانين پراكنده دست پيدا كنيم. همچنين، تغييرات 
عمده و متعدد در صنعت بانكداري نيز خأل قانون را نشان 
مي دهد.  معاون وزير اقتصاد افزود: بنابراين، حوزه هاي 
مورد نياز براي بازنگري شامل توجه بيشتر به استقالل 
بانك مركزي، تقويت شفافيت و پاسخگويي، افزايش 
نظارت بر موسس��ات اعتباري تصفيه آنها و ... اس��ت. 
معمارنژاد درباره انتقادات خود به استقالل بانك مركزي 
در طرح گفت: يكي از انتقادات به اين طرح در اين زمينه 
عدم توجه به رويكرد موجود در دنيا يعني استقالل در ابزار 
براي اعمال سياست هاي پولي و جلوگيري از تسلط مالي 
نه استقالل تام از دولت است و ساير انتقادات نيز شامل 
اتخاذ رويكرد حذف يا كاهش حضور دولت در ساختار 
حاكميتي بانك مركزي و عدم اطمينان از محقق شدن 
اس��تقالل بانك مركزي با رويكرد پيش بيني شده در 
طرح، عدم توجه به رويكرد برخي از كشورهاي پيشرفته 
كه همواره مروج و مدافع استقالل بانك مركزي بوده اند، 
در خصوص لزوم هماهنگي سياست هاي پولي و مالي، 
افزايش شفافيت و مسووليت پذيري بانك مركزي، لزوم 
هماهنگي سياس��ت پولي و مالي در پاسخ به انقباض 
گس��ترده اقتصادي ناش��ي از ويروس كرونا به منظور 
جبران زيان هاي ناشي از آن، احتمال بروز چالش هاي 
زياد در آينده به علت مطلق درنظر گرفتن اس��تقالل 
بانك مركزي با داش��تن اختيار انحصاري براي تعيين 
سياست هاي پولي و ارزي و عدم پيش بيني پاسخگويي 
در مقابل اختيارات وسيع اعطايي از يك طرف و تفكيك 
كامل سياست هاي پولي و مالي از يكديگر بدون اتخاذ 
س��ازوكارهاي هماهنگي بين متوليان ذي ربط از يك 
طرف ديگر و در آخر نقش بانك مركزي به عنوان بانكدار 
دولت و لزوم هماهنگي بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
در مديريت حساب هاي دولتي اس��ت.  وي در زمينه 
انتقادات به اهداف بانك مركزي در طرح مجلس توضيح 
داد: تعارض هدف حمايت از رشد اقتصادي و اشتغال با 
هدف حفظ ارزش پول ملي، تضاد پذيرفته شده ترين 
هدف براي بانك مركزي )ثبات سطح عمومي قيمت ها( 
با ثبات و سالمت بانكي، عدم تحقق هدف قانون از منظر 
هدايت تسهيالت و اعتبارات به دليل عدم وجود اعتقاد 
به هدايت اعتباري در ساختار كارشناسي و مديريتي 
بانك مركزي از جمله انتقادات مطرح در اين زمينه است. 
معاون وزير اقتصاد با اش��اره به ساختار هيات نظار در 
اركان بانك مركزي در طرح مجلس گفت: سپرده شدن 
اختيارات مجمع و بازرس قانوني به هيات نظار مركب از 
سه نفر منتخب روساي قواي سه گانه كه كاركرد، قدرت 
تصميم گيري و نظارت و اثر بخشي تصميمات هيات 
مزبور قابل مقايس��ه با مجمع عمومي نيست. مغايرت 
ركن هيات نظار با نظريه تفكيك قوا كه به نوعي مصداق 
دخالت مجل��س و قوه قضاييه در امور اجرايي اس��ت. 
كاهش تاثيرگذاري هيات نظار چه به لحاظ تعداد اعضا 
و هم به لحاظ تخصص. الزمه اعطاي وظايف بازرس��ي 
هيات نظار با توجه به حيطه گس��ترده حسابرسي به 
سازمان حسابرسي از جمله انتقادات به طرح مجلس 
است.  وي درباره انتقادات خود به هيات عالي به عنوان 
يكي از اركان بانك مركزي گفت: پيش بيني فرآيند بسيار 
پيچيده براي عزل اعضاي هيات عالي، عدم پاسخگويي 
هيات عالي در قبال اقدامات و اختيارات محوله، انحصار 
كليه اختيارات و وظايف بانك مركزي در هيات عالي از 
باب سياست گذاري، تصويب مقررات و نظارت بر عملكرد 
و حسن اجراي آن در بانك مركزي. حذف كليه اعضاي 
دولتي و بخش خصوصي اعضاي فعلي ش��وراي پول و 
اعتبار از اركان بانك مركزي به ويژه وزارت اقتصاد از جمله 
انتقادات وارد به ساختار هيات عالي در طرح مجلس براي 
قانون بانك مركزي است.  معمارنژاد انتقادات خود درباره 
اختيارات رييس كل بانك مركزي در طرح مجلس را در 
مغايرت فرآيند نصب و عزل رييس كل با مصوبه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، افزايش اختيارات رييس كل و 
حضور وي در تمامي شوراهاي پيش بيني شده در طرح 
و درنتيجه اس��تيالي رييس كل بر تصميمات شورا و 
عدم تناسب انتخاب رييس كل به عنوان ركن با ساير 
اركان بانك مركزي بيان كرد. معاون وزير اقتصاد درباره 
پاس��خگويي بانك مركزي در طرح مجلس نيز گفت: 
عدم پيش بيني س��ازوكارهاي الزم براي پاسخگويي 
بانك مركزي و بسنده شدن به ارايه دو گزارش عملكرد 
برنامه هاي بانك مركزي در دو مقطع به مجلس و حضور 
در كميسيون هاي آن، عدم شفافيت و پاسخگويي و نبود 
ضمانت اجرا براي پاسخگويي بانك مركزي به طور عام و 
هر يك از اركان آن به طور خاص در قبال مسووليت ها و 
اختيارات وسيع محوله و مشخص نشدن وضعيت وزير 
اقتصاد در قبال تذكر، سوال و استيضاح نمايندگان بابت 
عمل كرد بانك مركزي و بانك ها از جمله انتقادات وارد 

شده به اين موضوع است.
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»ارز ۴۲۰۰« و نقش آن در انتخابات ۱۴۰۰
امروزه ديگر مفهوم »ارز چهار هزار و دويستي« بيشتر از 
آنكه يك مفهوم اقتصادي باشد جنبه سياسي پيدا كرده 
است. اما اين مفهوم چگونه وارد ادبيات اقتصادي ايران شد 
و چه تاثيراتي برجاي گذاشت؟ به گزارش ايِبنا، شامگاه 
بيستم فروردين ۹۷، دالر ارزان به عنوان نرخ مرجع تمامي 
نيازهاي ارزي تصويب و اعالم ش��د. يك��ي از مهم ترين و 
جنجال برانگيزترين تصميمات اقتصادي دولت يازدهم و 
دوازدهم قطعًا همين تصميم  براي تعيين نرخ ارز ۴۲۰۰ 
توماني و تخصيص اي��ن ارز براي همه مصارف ارزي بوده 
است. تنها مدتي پس از آنكه برجام در دولت اول تدبير و 
اميد به توافق رسيد و موجبات رونق اقتصادي و افزايش 
اميد در بيان ايرانيان را فراهم كرد، دولت دونالد ترامپ با 
بدعهدي تمام، همه معادالت اقتصادي كشور را دگرگون 
ك��رد. انتظارات تورمي به دليل خ��روج امريكا از برجام و 
افزايش سرعت گردش پول، نرخ تورم را به يك باره دچار 
جهش كرد و دولتمردان را به اتخاذ تصميم در سياس��ت 
ارزي براي جلوگيري از فشار بر اقشار كم درآمد واداشت. 
سياس��ت تخصيص ارز دولتي از ابتدا تا امروز كه حدود 
۳ سال از اعالم آن توسط اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رييس جمهور مي گذرد به خود مخالفان و موافقان بسياري 
ديده است. نرخي كه روايت هاي بسيار عجيبي از تعيين آن 
بعدها منتشر شد به گونه اي كه تا لحظه آخر اعالم اسحاق 
جهانگيري در صدا وسيما اين نرخ در حال تغيير بوده است و 
هيچ پشتوانه علمي و كارشناسانه اي نداشته است و اعالم آن 
از سوي معاون اول رييس جمهوري نوعي ازخودگذشتگي 
عنوان شد. به روايت ولي اهلل سيف، رييس كل وقت بانك 
مركزي در مورد چگونگي تعيين نرخ ارز دستوري هيچ 
محاس��به اي در كار نبوده اس��ت. »ظاهرا مدل تصميم 
پيشنهادي توسط بانك مركزي مورد قبول همه اعضاي 
جلسه ارزي بود كه با رييس جمهور برگزار شده بود كه دو 
محور اصلي داش��ت؛ اول نرخ واحدي كه بتواند منجر به 
تعادل عرضه و تقاضا شود و ديگر اينكه نظام ارزي شناور 

مديريت شده باشد و بانك مركزي مسووليت دارد در گذر 
زمان آن را منطبق با متغيرهاي اقتصادي تعديل كند، به 
نحوي كه همواره تعادل بين عرضه و تقاضا حفظ شود « كه 
متاسفانه اين وعده رييس كل هرگز تحقق نيافت؛ تا اينكه 
رييس كل بانك مركزي تغيير كرد. بعد از استقرار عبدالناصر 
همتي در سمت رياست كل بانك مركزي سياست هاي 
ارزي به روز شد؛ نرخ دالر دولتي تثبيت شد و در كنارش، نرخ 
ديگري در بازار دوم يا ارز نيمايي به وجود آمد. تثبيت نرخ 
دالر دولتي البته به نوعي با دستور رييس جمهور اجرا شد 
چرا كه بعدها همتي نيز از مخالفت خود درباره ارز ۴۲۰۰ 
توماني سخن گفت. فلسفه نرخ ارز نيمايي كه معادل ۱۷ 
هزار تومان نرخ گذاري شد، اين بود كه ارز دولتي )۴۲۰۰ 
توماني( كه مابه التفاوت آن را دولت پرداخت مي كند صرفًا 
براي كاالهاي اساسي اختصاص يابد و براي ساير كاالها 
بازرگانان از نرخ متعادل تر و يارانه ارزي كمتري استفاده 
كنند. بعد از اظهارات جنجالي دولت وقت امريكا و بازگشت 
تحريم هاي اقتصادي، رويترز طي گزارشي نوشت صادرات 
نفت ايران به خاطر بحران كرونا و تاثير تحريم هاي امريكا به 
پايين ترين حد رسيده است. طبق آمار شركت اطالعات 
انرژي و رديابي نفتكش هاي كپلر، صادرات نفت ايران در 
ماه آوريل ۲۰۲۰ كاهش چشمگيري پيدا كرد. اين كشور 
در م��اه مارس ۲۸۷ هزار بش��كه در روز صادر مي كرد. در 
عين حال برآورد ميزان صادرات نفت ايران آسان نيست 
و ش��ركت كپلر اعالم كرده بود ممكن اس��ت رقم واقعي 
صادرات نفت ايران به حدود ۲۰۰ هزار بشكه در روز برسد. 
فارغ از اين گزارش، اما كرونا، نيازهاي كش��ور به كاالهاي 
اساس��ي را براي تعادل عرضه و تقاضا و تثبيت قيمت ها 
باال برد، كس��ب وكارهاي مختلف را با بحران جدي تا مرز 
ورشكستگي مواجه كرد، درآمدهاي نفتي همه كشورها را با 
چالش روبرو كرد و اين در حالي بود كه قيمت نفت با ريزش 
زيادي همراه بود و كشوري مثل ايران كه عمال نفت كمتري 
مي فروخت و به دليل تحريم بانكي امكان دريافت منابع 

حاصل از فروش نفت را نداشت، با چالش جدي تري مواجه 
كرد. هرچند كشورها در چنين شرايطي تالش مي كنند 
بر صادرات غيرنفتي تمركز كنند و اين فرصت را يك امتياز 
اقتصادي براي رهايي از اتكا به نفت تلقي كنند، اما شيوع 
سريع ويروس كرونا باعث كسادي اغلب بازارهاي خارجي 
محصوالت ايراني شد و اين بر بازار داخلي نيز تاثير مستقيم 
گذاشت. سال گذشته، سخنگوي اتحاديه صادركنندگان 
فرآورده هاي نفتي موثرترين صنعت آسيب ديده از كرونا 
را صنعت نفت دانس��ت و برآورد كرد: ارزش كل صادرات 
پتروشيمي، فرآورده هاي نفتي، گاز و برق كه ساالنه ۲۵ 
ميليارد دالر بود، به ۱۵ ميليارد دالر كاهش مي يابد و به 
يك باره كشور ۱۰ ميليارد دالر از درآمدهاي ارزي خود را 
از دست مي دهد. بر اساس آمار رسمي، درآمدهاي نفتي 
ايران در نيمه نخست سال ۱۳۹۹، ۸ ميليارد و ۵۵۸ ميليون 
دالر بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ كاهش ۷۷ 
درصدي را نشان مي دهد. اين در حالي است كه صادرات 
غيرنفتي ايران هم با وجود تحريم ها و شيوع بيماري كرونا 
در مدت مشابه حدود ۳۳ درصد كاهش يافته  است. اين 
آمار نشان مي دهد در حالي كه در دولت هاي نهم و دهم با 
وجود تحريم درآمدهاي هنگفتي از صادرات نفت نصيب 
كشور شد و از آن هم به خوبي استفاده نشد. دولت دوازدهم 
با كمترين ميزان درآمد ارزي ت��الش كرد بازار متالطم 
ارزي را مديريت كند و سياست نرخ گذاري ارز در راستاي 
مديريت اين مقدار ارز كه نسبت به ابعاد اقتصاد ايران چيزي 
شبيه صفر بود، را در پيش گيرد كه البته در عمل منتقداني 
نيز داشت. هرچند همتي، رييس وقت بانك مركزي بارها 
اعالم ك��رده بود كه با تخصيص و اج��راي نرخ ارز دولتي 
به اين صورت مخالف اس��ت اما تابع سياست هاي هيات 
وزيران است و تصميمات در مقام باالتر اتخاذ مي شود از 
همين رو، استقالل بانك مركزي در اين امر ضروري است، 
آذرماه ۱۳۹۹، با انتقاد از نحوه اجراي ارز ۴۲۰۰ توماني و 
عدم شفافيت و نظارت كافي در ستاد تنظيم بازار گفت: 

ب��ا دالر ۴۲۰۰ توماني نبايد مرغ با قيمت ۳۰ هزار تومان 
به دست مردم برسد. در همين راستا، بانك مركزي طي 
اقدامي نوآورانه با انتش��ار فهرست شركت ها و افرادي كه 
از ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز نيمايي استفاده مي كنند، گامي 
مهم در جهت شفافيت در اين موضوع برداشت. اقدامي كه 
هرچند دير اما باعث شد بسياري از رانت خواران و كساني كه 
ارز دولتي را صرف مصارف ديگر مي كردند، مورد بازخواست 
افكار عمومي قرار گيرند. هرچند هنوز هم كارشناس��ان 
اقتصادي تاكيد مي كنند بايد قوه قضاييه و دستگاه هاي 
نظارتي در اين موضوع ورود كنند و با متخلفان اين حوزه 
كه از منابع محدود ارزي كشور سوءاستفاده كردند برخورد 
جدي شود. سرانجام مجلس يازدهم در آستانه بررسي و 
تصويب بودجه ۱۴۰۰ حرف و حديث هاي درباره راه حل 
پيشنهادي خود براي تعديل نرخ ارز مطرح كرد و در آن 
عنوان شد كه به مرور نرخ ارز دولت به نرخ واقعي نزديك 
شود. نمايندگان معتقد بودند حذف دالر ۴۲۰۰ توماني 
موجب افزايش قيمت ها نمي شود، اما تداوم اين سياست 
باعث فسادزايي و توزيع رانت مي شود. نمايندگان مجلس 
نسبت به عدم شفافيت نرخ ارز بودجه نيز واكنش نشان داده 
و مي گفتند بايد يك نرخ ارز واحد براي محاسبات بودجه 
۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخي رسانه ها اين تصميم 
به عنوان حذف سياست دالر ۴۲۰۰، تلقي شد، اما تصميم 
كميسيون تلفيق تنها گام نخست در راستاي اين سياست 
بود. حتي در اين گفت وگوها نرخ مشخصي مثاًل ۱۷۵۰۰ 
تومان به عنوان نرخ كارشناسي و پيش بيني در مجلس 
يا دولت است، پيشنهاد شد كه البته به نتيجه مشخصي 
نرسيد و به نظر مي رسد اين موضوع فعال تا بعد از انتخابات 
مسكوت مانده است. حاال بعد از گذشت سه سال، در آستانه 
جدال هاي انتخاباتي بار ديگر موضوع نرخ ارز به ميان آمده 
اس��ت. البته آنچه از برآيند اظهارات نامزدهاي انتخابات 
رياست جمهوري بر مي آيد به نظر مي رسد هيچ كدام از 
آنها ديدگاه مشخصي درباره مديريت ارزي كشور ندارند. 

دالر ۲۴۰۵۰ تومان شد 

افزايش نرخ ارز و طال در بازار 
گروه بانك و بيمه| 

در بازار آزاد ارز قيمت دالر ۲۴ هزار و ۵۰ تومان، قيمت يورو 
۲۹ هزار و ۱۵۰ تومان و درهم ام��ارات ۶ هزار و ۶۰۰ تومان 
اعالم شده است. قيمت اونس طال نيز ۱۸۸۸ دالر اعالم شد 
و در نتيجه قيمت سكه و طال افزايش كمي داشته است.  در 
صرافي هاي بانكي قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل 
افزايش يافته است؛ برهمين اساس، قيمت فروش دالر ۲۳ 
ه��زار و ۵۷۵ تومان و قيمت خريد دالر از م��ردم ۲۳ هزار و 
۲۲۶ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو نيز معادل 
۲۸ هزار و ۷۵۴ تومان و قيمت خريد يورو نيز ۲۸ هزار و ۳۱۹ 
تومان اعالم شده اس��ت. قيمت طالي ۱۸عيار هرگرم يك 
ميليون و ۷۷ هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد ۱۰ ميليون و ۷۴۰ هزار تومان و قيمت دالر ۲۴ هزار 
و ۵۰ تومان اس��ت. قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۰ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان است. قيمت نيم سكه بهار 
آزادي ۵ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع س��كه بهار آزادي ۳ 
ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و س��كه يك گرمي ۲ ميليون و 
۳۰۰ هزار تومان و هر مثقال طال ۴ ميليون و ۶۶۹ هزار تومان 
ارزش گذاري شده است. نوسان قيمت در بازار ارز درحالي رخ 
داده كه در تعطيالت نوروز، 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 نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است. به اعتقاد كارشناس��ان 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 چشم گيري 
خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم نمي تواند مانع از 
واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان كاهش چشم گير 
قيمت ارز وجود ندارد و نهايت��ا دالر در كانال ۲۳-۲۲ هزار 
توم��ان 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.

     معامله ۱۰۲ ميليون دالر در سامانه نيما
روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه و در سامانه نيما ۱۰۲ ميليون 
دالر و با ميانگين موزون ن��رخ دالري معامالت ۲۰۲,۲۵۷ 
ريال معامله ش��د. س��امانه نيما روز گذشته، شاهد عرضه 
حدود ۱۶۷ ميليون دالر به صورت حواله به منظور تامين ارز 
واردات كشور بوده است. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز 
موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است. قيمت هر اونس 
طال با ۰.۰۱ درصد كاهش به ۱۸۹۲ دالر و ۶۸ سنت رسيد. 
در حالي كه سرمايه گذاران در انتظار آمارهاي تورم امريكا و 
سرنخ هاي جديد از سياست پولي بانك مركزي اروپا هستند، 

قيمت طال  شاهد كاهش بود، اما كاهش سوددهي اوراق قرضه 
دولت امريكا مانع از افت بيشتر قيمت ها شد. بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال ا با ۰,۰۱ درصد كاهش به ۱۸۹۲ 
دالر و ۶۸ سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت آتي ا براي 
تحويل در ماه اوت با ۷۰ سنت معادل ۰,۰۴ درصد كاهش 
به ۱۸۹۳ دالر و ۷۰ سنت رسيد. سوددهي اوراق قرضه ده 
ساله دولت امريكا  در نزديكي پايين ترين رقم بيش از يك ماه 
اخير در نوسان بود، در حالي كه شاخص ارزش دالر تقريبا 
ثابت بود. استفن اينز تحليلگر بازار طال در موسسه مديريت 
دارايي اس پي اي گفت: »آنچه شاهدش هستيم انتظار براي 
اطالع از نتيجه نشست فدرال رزرو است... فدرال رزرو ممكن 
است شروع به بحث جدي تر در مورد كاهش سياست هاي 
انبس��اطي نمايد.« وي افزود: »بازار همچنان بر اين عقيده 
است فدرال رزرو قرار است به آرامي سياست هاي انبساطي را 
كاهش دهد و با توجه به چشم انداز تورمي تاثير اين وضعيت 
براي بازار طال نسبتا مثبت خواهد بود.« روز پنجشنبه نيز 
تجار نشست سياست گذاري فدرال رزرو و گزارش شاخص 
قيمت مصرف كننده در امريكا را رصد خواهند كرد تا جهت 
سياست پولي فدرال رزرو را حدس بزنند. انتظار مي رود بانك 
مركزي امريكا در نشست هفته آينده سياست فعلي خود را 
بدون تغيير حفظ كند. جانت يلن، وزير خزانه داري امريكا 

روز يكشنبه خاطرنشان كرد كه افزايش جزئي نرخ بهره »از 
نظر جامعه و فدرال رزرو مثبت ارزيابي خواهد شد.« آمارهاي 
منتشر شده نشان مي دهد كه قيمت كاالهاي چيني در درب 
كارخانه طي ماه مي بيشترين شتاب رشد را در طي ۱۲ سال 
گذشته تجربه كرده، در حالي كه قيمت هاي مصرف كننده 

نيز براي سومين ماه متوالي شاهد افزايش بوده است.

     بيت كوين ارز قانوني السالوادور شد
السالوادور اولين كشوري است كه استفاده از بيت كوين را 
به صورت قانوني تصويب كرد. به گزارش سي ان بي سي، 
السالوادور اولين كشوري است كه بيت كوين را به صورت 
قانوني تصويب كرد. نمايندگان مجلس در كنگره امريكاي 
مركزي با كسب ۶۲ راي از ۸۴ راي با اكثريت آرا به اليحه 
بيت كوين راي مثبت دادند. قيمت بيت كوين اندكي پس 
از راي گيري با ۵ درصد افزايش به ۳۴۲۳۹.۱۷ دالر رسيد. 
در اوايل روز چهارشنبه، رييس جمهور اين اليحه را براي 
راي گيري به كنگره كشور ارسال كرد. كمك هاي مالياتي را 
مي توان با ارز ديجيتال پرداخت كرد و مبادالت بيت كوين 
مشمول ماليات بر سود سرمايه نمي شوند. بر اساس قانون 
پيشنهادي، نرخ ارز با دالر امريكا توسط بازار آزادانه تعيين 

مي شود. واحد پول فعلي السالوادور دالر امريكا است.



تعادل|رقيه ندايي|
يكي از مولفه هاي مهم و تاثيرگذار بر روي بازارس��رمايه، 
تعيين نرخ س��ود بين بانكي است. تقربيا از تابستان سال 
گذش��ته كه نرخ س��ود بين بانكي تغيير كرد شاهد روند 
اصالحي بازارسهام بوديم و اكنون با گزارش جديد بانك 
مركزي پس از 9 ماه روند كاهش��ي نرخ سود بين بانكي را 
تجربه مي كنيم كه اين موضوع باتوجه به ليدر بودن سهام 
گروه بانكي در بازار مي تواند، صعود مجدد بورس را در پي 
داشته باشد. نرخ سود بين بانكي يعني اگر بانك ها در پايان 
دوره مالي با كس��ري يا مازاد نقدينگي مواجه شوند براي 
اينكه به بان��ك مركزي مراجعه نكنند در بازار بين بانكي، 
انتقال نقدينگي از موسسات مالي داراي مازاد نقدينگي 
به موسسات مالي داراي كسري نقدينگي انجام مي شود. 
بيش��تر وام هاي بين بانكي سررسيدي يك هفته و كمتر 

دارند و اكثرا وام هاي يك شبه بر مبناي نرخ سودي است.

     نرخ سود بين بانكي و بورس
تقربيا فروردين ماه سال 1399 بود كه با اقبال مردم نسبت 
به ب��ورس، اين بازار روند صعودي به خ��ود گرفته بود. در 
زماني ش��اخص باسرعت بس��يار باال در حركت بود، نرخ 
سود بين بانكي در يك مقطع بسيار كوتاه مدت نصف شد 
اين بدان معناست كه هزينه تامين مالي بانك ها نيز تغيير 
يافت و كمتر از گذشته شد. اين موضوع باعث شد كه منابع 
مازادي ايجاد شود و اين منابع به سمت و سوي بازارسهام 
حركت كند و انباشت منابع مازاد، موجبات جهش بيش از 
پيش تاالر شيشه اي به سمت باال را فراهم آورد. اين درحالي 
بود كه حدودا از خرداد يا تيرماه سال مذكور سياست هاي 
پولي و بانكي تغيير كرد و بازهم در يك مقطع كوتاه شاهد 
افزايش سود بين بانكي به 20 درصد بوديم كه اين افزايش 
سود يك شوك منفي به سهام بانكي و حتي كليت بازار وارد 
كرد ودرهمين بازه زماني متاسفانه ريزش و ركود بورس 
آغاز شد. اما؛ چند وقتي مي شود كه اخبار و اطالعات خبر از 
كاهش نرخ سود بين بانكي مي دهند و پس از 9 ماه اين نرخ 
سود از ميانگين 20 درصد وارد محدوده 18 درصدي شد 
و اين موضوع مي تواند يك سيگنال بسيار قوي براي بورس 
باشد. نخست اولين گروهي كه از تغييرات، تاثير مي پذيرد 
گروه بانكي است و باتوجه به ليدر بودن اين گروه مي توان 
گفت كه كليت بازار در بلندمدت تغيير مي كند. نكته مهم 
اينجاست كه نرخ سود بانكي به صورت واقعي تغيير كند و 

تنها به صورت لفظ يا مصوبه و امثال آن  نباشد.

     نرخ سودبين بانكي به كف رسيد
در جدول نرخ سود منتشره از سوي بانك مركزي مي توان 
به وضوح ديد كه نرخ سود بين بانكي در هفته آخر بهمن 
سال 1399 برابر با 19.9 درصد بوده كه با 1.41 واحد درصد 
كاهش درنهايت در خردادماه به 18.49 درصد تنزل پيدا 
كرده است. بررسي ها نشان مي دهد اين كمترين نرخ سود 
بين بانكي در 9 ماه اخير بوده است. اين نرخ به نوعي در اثر 
وام دهي بانك ها به يكديگر و در بازار بين بانكي مشخص 
مي ش��ود. در اين بازار، بانك ها ب��راي رفع نياز نقدينگي 
كوتاه م��دت از بانك ه��اي داراي مازاد منابع اس��تقراض 
مي كنند تا بتوانند اين مشكل را مرتفع سازند. اين استقراض 
نهايتا سه روز است. اگر بانكي امكان تامين نياز از بانك هاي 
ديگر را نداشته باشد سراغ بانك مركزي مي رود و با توديع 

اوراق ن��زد اين بان��ك اعتبار دريافت مي كند. نرخ س��ود 
دريافت اعتبار از بانك مركزي رقم ثابت 22 درصد اس��ت 
و به دليل آنكه در برابر دريافت وثيقه انجام مي شود به آن 
اعتبار قاعده مند مي گويند. روند حجم اعتبارات قاعده مند 
تا هفته نخست خرداد نشان مي دهد در هفته هاي اخير 
حجم اسقراض در سطوح بااليي قرارداشته است. اين در 
حالي است كه در نيمه نخست سال، حساب جاري بانك ها 
معموال با مازاد منابع روبرو است زيرا رفتار وام دهي بانك ها 
در ابتداي سال توام با احتياط است به همين دليل نبايد با 

كسري اضطراري در جريان وجوه نقد روبرو باشند.
نرخ سودبانكي تاثير بسزايي در بورس مي تواند داشته باشد 
و منابع مازاد بسياري را وارد اين بازار كند و در نتيجه منابع 
موجبات جهش روبه باال را فراهم سازد. اما مشكل اينجاست 

كه ممكن است اين اعالم درست نباشد و تنها اعالميه باشد و 
كاربردي در فضاي بين بانكي نداشته باشد، براساس سوابق 
گذشته احتمال رخ دادن اين موضوع وجود دارد و اگر اين 
اتفاق رخ دهد، يك سيگنال منفي قوي در تاالر شيشه اي 
خواهيم داشت و سهام بانكي نزول مي كنند، شاخص كل 
نيز به كف مي رسد. اما؛ اگر خوش بين باشيم و فرض بر اين 
موضوع بگيريم كه نرخ بين بانكي به طور قطع كاهش يافته 
و رون��د نزولي را طي مي كن��د مي توانيم يك آينده كامال 
خوب براي بازارسرمايه متصور باشيم، بدين واسطه ميزان 
نقدش��وندگي بازار افزايش مي يابد و خروج نقدينگي هم 
كمتر از گذشته مي شود. به هرحال بايد منتظر ماند وديد 
كه درواقعيت نرخ سود بين بانكي تغيير مي كند و ياخير؟ 

و اينكه منابع مازاد به صورت پيوسته وارد بازار مي شود؟

     كاهش دستوري نرخ سود بين بانكي!
فردين آقابزرگي، كارش��ناس بازارس��رمايه درخصوص 
كاهش نرخ بين بانكي مي نويس��د: چنانچه نرخ اعالمي 
براي س��ود در بازار بين بانكي صحيح باشد، اتفاق خوبي 
براي بازار سرمايه به ش��مار مي رود؛ اما متأسفانه نه تنها 
سابقه خوبي براي آمار اعالمي از سوي مراجع تصميم گير 
وجود ندارد؛ بلكه شواهد در بازار سرمايه هم اين كاهش را 
تأييد نمي كند. در سال 99 باز هم آمار نرخ سود كاهشي 
اعالم مي شد؛ اما در بانك ها به شيوه ديگر، اتفاق ديگري 
در حال رقم خوردن بود و نرخ س��ود بانكي به شدت رو به 
افزايش بود. نرخ اوراقي كه هم اكن��ون در بورس معامله 
مي شود، اعداد اعالمي بانك مركزي را براي نرخ سود بين 
بانكي تأييد نمي كند؛ به خصوص اينكه اين موضوع، بخشي 
از نكاتي است كه رييس كل بانك مركزي هم آن را مطرح 
مي كند كه با عمليات بازار باز براي كاهش نرخ سود اقدام 
مي شود. به هر حال در حال حاضر نرخ اوراق معامله شده 
در بورس، نرخ سود بين بانكي اعالمي را تأييد نمي كند. نرخ 
موثر بازدهي اوراق به دليل فروختن ارزش اسمي با كسر 
)زير قيمت اسمي( باالي 20 درصد است كه اين موضوع، 
اثر مستقيم بر روي بازار سرمايه دارد و اكنون، نرخ اوراق در 
حال خريد و فروش، باالتر از اعداد اعالمي است. نرخ سود 
در بازار بين بانكي به صورت دستوري در حال كاهش است 
و غالب خريد و فروش ها از سوي بانك ها، با دستور بانك 
مركزي ارتباط دارند و معامالت ثانويه كه با كسر در حال 
خريد و فروش است بخشي از منابع نقدينگي بورس و بازار 
سرمايه را قفل مي كنند؛ چراكه اين كار از سوي بانك ها در 
حال انجام است. تعداد و وزن معامالت در اوراق به صورت 
دستوري انجام مي شود و اين ركن معامالت در بازار بدهي 

و اوراق، حكايت از قيمت گذاري دستوري دارد.
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بازار مالي
يك بازار تخصصي است

تفاهم نامه همكاري ميان دانشكده معارف اسالمي 
و اقتصاد دانش��گاه امام ص��ادق)ع( و فرابورس ايران 
باهدف توس��عه همكاري هاي علم��ي دوجانبه اين 
دانش��كده و فرابورس به امضا رس��يد. امير هاموني، 
مديرعامل فرابورس در جلسه امضاي اين تفاهم نامه 
عن��وان كرد كه فرابورس با يك تيم جوان تش��كيل 
شد تا با ساختارشكني و ايجاد پويايي در محيط بازار 
سرمايه، ابزارها و بازارهاي نويني را با اهداف مختلف 
تأمين مالي راهي اين بازار كند. اين مقام مسوول در 
توضيح محيط فعاليت سند باكس عنوان كرد: در يك 
محيط آزمايشگاهي، فرابورس ايران با استارتاپ ها، 
شركت هاي دانش بنيان، پژوهشگران و دانشگاهيان 
مي تواند ابزار جديدي را طراحي، اجرا و آزمون كند 
و اگر بعد از 6 ماه روال فعاليت اين ابزار يا بازار جديد 
به خوبي پيش رفت مي توان براي مقررات گذاري آن 
اقدام كرد.وي با اش��اره به اينكه با همكاري سازمان 
بورس و تالش همكاران هم اكن��ون بالغ  بر 20 ابزار 
مالي در فرابورس راه اندازي شده است، گفت: حتي 
حق اختراع و برند نيز در فرابورس معامله مي شود و 
انواع صكوك كه به حدود 10 نوع متفاوت مي رسد، 
در حال معامله در اين بورس است. به گفته هاموني 
همچنين ان��واع صندوق هاي س��رمايه گذاري اعم 
از جس��ورانه، خصوصي و قابل معامله در دس��ترس 
سرمايه گذاران قرار دارد و تأمين مالي جمعي نيز كه 
بر پايه فرهنگ گلريزان ايران شكل گرفته و براي آن 
در دنيا توليد ادبيات ش��ده است، در حال فعاليت در 
فرابورس است.مديرعامل فرابورس با اشاره به رونمايي 
از محيط آزمونگري بازار سرمايه يا همان سند باكس 
در وزارت اقتصاد كه هفته گذشته رقم خورد، اظهار 
كرد: سند باكس يا همان جعبه شني مي تواند مراحل 
خلق يك بازار و ابزار جديد و سير فرآيندهاي مربوط به 
تصويب دستورالعمل ها و مصوبات آن را به كمتر از يك 
سال برساند.وي در توضيح محيط فعاليت سند باكس 
گفت: درواقع در يك محيط آزمايشگاهي، فرابورس 
ايران ب��ا اس��تارتاپ ها، ش��ركت هاي دانش بنيان، 
پژوهشگران و دانش��گاهيان مي تواند ابزار جديدي 
را طراح��ي، اج��را و آزمون كن��د و اگر بع��د از 6 ماه 
روال فعاليت اين ابزار يا ب��ازار جديد به خوبي پيش 
رفت مي توان ب��راي مقررات گ��ذاري آن اقدام كرد.

هاموني خاطرنشان كرد كه سند باكس نقش مهمي 
در كاهش ترافيك درخواس��ت هاي ارسال ش��ده به 
هيات مديره س��ازمان بورس درباره تدوين مقررات 
جديد و اص��الح مقررات ه��اي قبل��ي دارد و بدين 
شيوه تنها براي طرح هايي كه در محيط سند باكس 
به خوبي عمل كرده اند، زم��ان براي تدوين مقررات 
اختصاص داده مي ش��ود.مهدي صادقي شاهداني، 
رييس دانش��كده مع��ارف و اقتصاد دانش��گاه امام 
صادق )ع( نيز عن��وان كرد: بازار مالي يك بازار كاماًل 
تخصصي اس��ت و نمي توان بدون دانش و علم كافي 
در آن اظهارنظر كرد. به گفته وي ما آمادگي داريم تا 
با همكاري فرابورس در ارايه موضوعات و سوژه هاي 
موردنياز بازار مالي كش��ور در حوزه توسعه بازارها و 
ابزارهاي نوين تأمين مالي به اين دانشكده، رساله ها 
و پايان نامه ه��اي دانش��جويان را به سمت وس��وي 
موضوعات موردنياز فرابورس سوق دهيم و خروجي 
مورد انتظار را از كار پژوهش��ي دانشجويان دريافت 
كنيم.در ادامه اين نشس��ت ندا بش��يري سرپرست 
معاونت توسعه كسب وكار فرابورس ايران نيز با اشاره 
به اينكه فراب��ورس ارتباط صنعت با دانش��گاه را به 
معني واقعي خود در دستور كار دارد، گفت: اين مهم 
كمك مي كند تا ارتباط كارايي ميان دو طرف شكل 
بگيرد و راه اندازي خط جديدي در بازار مالي كشور 
كه به توسعه ابزارهاي مالي، اسالمي كمك مي كند، 

به خوبي محقق شود.

ابالغ آيين نامه اجرايي عرضه
گاز طبيعي در بورس انرژي

هيات وزيران در نشست 12 خردادماه به پيشنهاد 
وزارت نفت )با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و امور 
اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه وبودجه كشور( 
و به اس��تناد بند )ك( تبصره )1( ماده واحده قانون 
بودجه سال 1400 كل كش��ور، آيين نامه اجرايي 
بند يادشده در خصوص عرضه گاز طبيعي در بورس 
انرژي را تصوي��ب كرد. به موجب اي��ن آيين نامه، 
شركت ملي گاز ايران مكلف است در سال 1400، 
با در نظر داش��تن تراز توليد و مصرف گاز طبيعي، 
زيرس��اخت هاي فيزيكي و نرم افزاري الزم را براي 
عرضه و انجام معامله تا سقف حداكثر 10 ميليارد 
مترمكعب گاز طبيعي در بورس ايجاد كند.همچنين 
به منظ��ور تجاري س��ازي و افزايش س��هم بخش 
خصوصي در حوزه ان��رژي، ديگر عرضه كنندگان 
كه صالحيت آنها ب��ه تأييد ش��ركت گاز و بورس 
مي رسد، در سال 1400 مي توانند گاز طبيعي را از 
يكي از منابع گازهاي بازيافتي از مشعل واحدهاي 
عمليات��ي، گاز صرفه جوي��ي در قالب گواهي هاي 
صرفه جويي در بازار بهينه س��ازي مصرف انرژي و 
طرح هاي بهينه س��ازي مصرف انرژي ماده )12( 
قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور، تأمين و در بورس انرژي عرضه كنند.

روش  انجام معامله، مراحل و اقدام هاي الزم پيش از 
عرضه، حين عرضه و پس از عرضه، حدود وظايف 
و مسووليت هاي كارگزاران، شرايط انجام معامله، 
امور مربوط به تسويه پاياپاي و تحويل كاال، تسويه 
و تحويل با تأخير و شكايت درباره كميت و كيفيت 
كااله��اي معامله ش��ده و ديگر م��وارد مربوط به 
معامالت گاز طبيعي، مطابق با مقررات بازار سرمايه 
خواهد بود. ش��ركت  ملي گاز ايران و بورس انرژي 
ايران همچنين موظفن��د در اجراي اين آيين نامه، 
هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد درباره معامالت 
گاز طبيعي را به وزارت نفت، سازمان برنامه وبودجه 

كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه كنند.

تأثير حذف قيمت گذاري دستوري 
بر بازار سهام

ايرنا| محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس به اقدامات انجام شده براي بهبود 
وضعيت بازار اش��اره كرد و افزود: در بازار س��هام 
بعد از قرار گرفتن ش��اخص بورس برمدار نزولي، 
اقدامات زي��ادي براي بهب��ود وضعيت معامالت 
در دس��تور كار قرار گرفت تا بت��وان از اين طريق 
كمكي را براي كاهش هيجان هاي ايجادشده در 
بازار و بازگشت رش��د به مدار صعودي كنيم. وي 
اضافه كرد: برخي از تصميمات از طريق ش��وراي 
عالي بورس و همچنين به واسطه مجموعه سران 
قوا اتخاذ ش��د كه اين موضوع نشان دهنده تداوم 
حمايت مسووالن ارشد كشور نسبت به معامالت 
بورس و بهبود وضعيت اين بازار است. پورابراهيمي 
خاطرنشان كرد: اجراي اين تصميمات و اقدامات 
مي تواند ت��ا حدودي اعتماد س��هامداران را براي 
س��رمايه گذاري دوباره در اين بازار بازگرداند كه 
از اي��ن طريق ش��اهد ورود حجم گس��ترده اي از 
نقدينگي هاي س��رمايه گذاران به بورس خواهيم 
بود.رييس كميس��يون اقتصادي  مجلس بابيان 
اينكه در اين ميان كميس��يون اقتصادي مجلس 
نسبت به وضعيت حاكم در بازار و ضرر و زيان هاي 
اعمال شده به س��هامداران بي تفاوت نبوده است، 
اظهار داشت: كميس��يون اقتصادي مجلس بعد 
از تش��كيل جلس��ات متعدد و بررس��ي وضعيت 
بازار، تصميم گيري ه��اي الزم را براي كاهش جو 
ايجادشده در بازار اتخاذ و اقدامات متعددي را در 
دستور كار قرارداد. وي اظهار داشت: همچنين در 
كنار اجراي مجموعه اين اقدامات از سوي نهادهاي 
مختلف، اكنون برخي ديگ��ر از تصميم گيري ها 
در دس��تور كار قرار دارد كه به زودي جزييات آن 
از سوي س��ران قوا و ديگر مسووالن اعالم خواهد 
ش��د.پورابراهيمي اف��زود: بح��ث قيمت گذاري 
دستوري، نخس��تين اقدامي اس��ت كه مي تواند 
آسيب هاي زيادي را به روند بازار وارد كند، اين امر 
باعث شده است تا به طورجدي پيگير جلوگيري 
از اجراي آن باش��يم.رييس كميسيون اقتصادي 
مجلس به حذف قيمت گذاري دستوري در اقتصاد 
كشور اش��اره و بيان كرد: اين موضوع به پيشنهاد 
كميس��يون اقتص��ادي مجل��س و گزارش هاي 
انجام ش��ده در جلس��ه كميته فرعي س��ران قوا 
موردبحث قرارگرفته است.وي ادامه داد: در جلسه 
قبلي سران قوا هم درخواست هايي در اين زمينه 
ارايه شده است و قرار است به زودي موضوع حذف 
قيمت هاي دستوري در اقتصاد كشور كه كاماًل اثر 
منفي آن در بازار سرمايه مشهود است در دستور 
كار قرار گيرد.پورابراهيمي خاطرنشان كرد: حذف 
قيمت گذاري به عن��وان مهم ترين تصميم براي 
بهبود وضعيت بازار تلقي مي شود كه با حذف آن 
مي توان اثر مثبت آن را در معامالت بورس ديد و 
ش��اهد روزهاي بهتري در اين بازار باشيم.رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: حذف 
قيمت گذاري دستوري يكي از محورهاي مهمي 
است كه هميشه مطالبه سهامداران بوده است؛ 
بنابراين كميسيون اقتصادي پيگيري اين موضوع 
را در اولوي��ت برنامه هاي خود قرارداده اس��ت تا 
بتوان هر چه زودتر ش��اهد ريش��ه كن شدن آن 
در كشور باشيم. وي سهامداران را مورد خطاب 
قرارداد و گفت: سهامداران نسبت به وضعيت بازار 
سهام آسوده خاطر باشند، ما از هيچ اقدامي براي 
جبران ضرر و زيان هاي اعمال ش��ده خودداري 
نمي كنيم. پورابراهيمي اظهار داش��ت: در ابتدا 
بايد فضاي رواني در حوزه بازار س��هام مديريت 
ش��ود و بعدازآن از طريق كاه��ش هيجان هاي 
ايجادشده مي توان روزهاي خوبي را در معامالت 

بازار سرمايه شاهد باشيم.

فراخوان مجوز تأسيس
شركت كارگزاري صادر شد

س��ازمان بورس و اوراق به��ادار فراخواني را براي 
صدور مجوز تأس��يس ش��ركت كارگزاري صادر 
كرد كه بر اس��اس آن كليه متقاضيان تأس��يس 
شركت كارگزاري مي توانند درخواست هاي خود 
را بر اساس دستورالعمل مذكور جهت بررسي به 
س��ازمان بورس ارس��ال كنند. موجب اختيارات 
حاصله از بنده��اي 2 و 6 ماده ۷ قانون بازار اوراق 
به��ادار مصوب آذرم��اه س��ال 1384 و به منظور 
توس��عه و تقويت جايگاه نهاده��اي مالي در بازار 
س��رمايه و ارايه خدمات بهتر به س��رمايه گذاران 
در بازار س��رمايه، با توجه به تقاضاي فعاالن بازار 
س��رمايه در خصوص تأسيس شركت كارگزاري، 
دس��تورالعمل صدور مجوز تأس��يس و فعاليت 
كارگزاري )پيوست شماره 1 فراخوان( در تاريخ 
)10 خردادماه 1400( ب��ه تصويب هيات مديره 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار رس��يد.كليه 
متقاضيان تأس��يس شركت كارگزاري مي توانند 
درخواس��ت هاي خود را بر اس��اس دستورالعمل 
مذكور جهت بررس��ي به س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار ارسال كنند.بر اساس اين گزارش، بررسي 
درخواس��ت صدور مجوز در ص��ورت كامل بودن 
مدارك صورت مي پذيرد. ل��ذا متقاضيان پس از 
مطالعه دقيق دس��تورالعمل مذكور و اطمينان از 
واجد شرايط بودن بر اساس مفاد آن مانند تأمين 
حداق��ل س��رمايه 1000 ميليارد ريال، كس��ب 
حداقل امتيازات الزم بر اساس بند 4-۵ ماده ۵ و 
پيوست هاي شماره 4 و پنج دستورالعمل و ساير 
مفاد دستورالعمل، مي توانند درخواست هاي خود 
را به همراه مستندات ارسال كنند. كارمزد بررسي 
تقاض��اي تأس��يس كارگزاري بر اس��اس مصوبه 
شوراي عالي بورس و اوراق بهادار به همراه مدارك 
دريافت خواهد شد، مبلغ واريزي هيچ گونه حقي 
براي آنها ايجاد نمي كند و عودت داده نخواهد شد.

منابع مازاد جديد براي بازارسهام با تغيير نرخ سود بين بانكي

بورس تهران ميزبان سيگنال جديد

خروج پول از تاالر شيشه اي شدت گرفت
شاخص كل در بازار بورس روز چهارشنبه، 19 خردادماه 
هش��ت هزار و 823 واحد افت داش��ت كه درنهايت اين 
شاخص به رقم يك ميليون و 1۵1 هزار واحد رسيد. برپايه 
معامالت آخرين روز كاري هفته بيش از هشت ميليارد و 
442 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 62 
هزار و 220 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با سه هزار و 202 واحد كاهش به 380 هزار 
و ۷4۷ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با دو هزار و 63 
واحد افت به 24۵ هزار و 316 واحد رسيد. شاخص بازار 
اول هفت هزار و ۷9 واحد و ش��اخص بازار دوم 1۵ هزار و 
۷12 واحد كاهش داشتند.حقوقي ها در آخرين روز كاري  
هفته حدود 430 ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. 
ارزش كل معامالت خرد سه هزار و 260 ميليارد تومان 
بود، اشخاص حقوقي 23 درصد يعني ۷40 ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان 13 درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »بانك ها و موسسات اعتباري«، »فلزات اساسي« 
و »بيمه و صندوق بازنشستگي« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »زراعت و خدمات وابسته« و 
»ماشين آالت و دستگاه هاي برقي« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »بنو«، »وبملت« و »فوالد« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »خگستر«، »هجرت« و »شاراك« 
معطوف بود.عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت 
ايران خودرو با نماد »خودرو« با 400 واحد، گس��ترش 
سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر« با 8۷ واحد، 
سايپا با نماد »خساپا« با 68 واحد، فوالد اميركبير كاشان 
با نماد »فجر« با 62 واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« 
با ۵6 واحد، شركت سرمايه گذاري استان لرستان با نماد 
»وسلرستا« با ۵۵ واحد، صنايع خاك چيني ايران با نماد 
»كخاك« با ۵2 واحد، گروه بهمن با نماد »خبهمن« با 
۵0 واحد، ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس با نماد 
»زپارس« با 46 واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي 
ايران با نماد »حكشتي« با 43 واحد، نيرو محركه با نماد 
»خمحركه« با 41 واحد و پديده شيمي قرن با نماد »قرن« 
با 41 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل 
ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با يك هزار و 4۵1 
واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با يك هزار 

و 1۷3 واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شستا« با يك هزار و 30 واحد، سرمايه گذاري غدير 
با نماد »وغدير« با 3۷8 واحد، معدني و صنعتي چادرملو 
با نماد »كچاد« با 2۵0 واحد، پااليش نفت تهران با نماد 
»شتران« با 244 واحد، داده گستر عصر نوين هاي وب با 
نماد »هاي وب« با 210 واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« 
با 202 واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« با 
189 واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 1۷6 واحد 
و معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با 1۷۵ واحد 
تأثير منفي را بر شاخص بورس داشتند.بر پايه اين گزارش، 
در آخرين روز كاري هفته شركت صنعت غذايي كورش 
با نماد »غكورش«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، س��ايپا با نماد »خساپا«، 
گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو با نماد »خگستر«، 
فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« و صنعتي زر 
ماكارون با نماد »غزر« در شمار  نمادهاي پر تراكنش قرار 
داشتند. گروه خودرو هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه دو ميليارد و 
۷39 هزار برگه س��هم به ارزش پنج هزار و ۵۷8 ميليارد 

ريال دادوستد شد.

     روند كاهشي فرابورس
روز چهارش��نبه ش��اخص فرابورس نيز حدود 1۷۵ واحد 
كاهش داش��ت و بر روي كانال 1۷ هزار و 484 واحد ثابت 

ماند. همچنين در اين بازار دو ميليارد و 4۵ هزار برگه سهم به 
ارزش 88 هزار و 31۵ ميليارد ريال دادوستد شد.در آخرين 
روز كاري نماد پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، زغال سنگ 
پرورده طبس با نماد »كزغال«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، 
ذوب روي اصفهان با نماد »فروي«، پتروشيمي تندگويان با 
نماد »شگويا«، دامداري تليسه نمونه با نماد »تليسه«، كشت 
و صنعت شهداب ناب خراسان با نماد »غشهداب«، بيمه 
سامان با نماد »بساما«، زرين معدن آسيا با نماد »فرزين«، 
توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، بيمه دي با نماد 
»ودي«، ريل پرداز آسيا با نماد »حريل« و تجارت الكترونيك 
پارسيان كيش با نماد »ركيش “ تأثير مثبت بر شاخص اين 
بازار داشتند.در مقابل گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي 
با نماد »سمگا«، بيمه تجارت نو با نماد »بنو«، صنعتي مينو 
با نماد »غصينو«، پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد »ذوب«، پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، 
گروه كارخانجات صنعتي تبرك با نماد »تبرك«، كلر پارس 
با نماد »كلر«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، بيمه 
كوثر با نماد »كوثر« و فرابورس ايران با نماد »فرابورس« تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس داشتند.

     ارزش سهام عدالت كاهش يافت
در پايان معامالت روز چهارشنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت در مقايسه با روز گذشته، 0.8 درصد كاهش يافت 

و ارزش سبد ۵32 هزارتوماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به 10 ميلي��ون و 44۷ هزار تومان و 19 
ميليون و 6۷9 هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، 
ارزش 60 درصد قابل فروش سبد ۵32 هزارتوماني سهام 

عدالت به 6 ميليون و 268 هزار تومان رسيده است.

     عرضه اي جديد در بورس
عرضه اوليه سهام »ش��ركت ليزينگ كارآفرين« با نماد 
»ولكار« روز گذشته يعني چهارشنبه 19 خردادماه در 
بورس تهران انجام مي ش��ود. در آخرين روز كاري هفته 
1۵ درصد از س��هام ش��ركت ليزينگ كارآفرين عرضه 
اوليه و طي آن 22۵ ميليون س��هم )1۵0 ميليون سهم 
جهت عرض��ه به عموم و ۷۵ ميليون س��هم نيز صرفًا به 
صندوق هاي س��رمايه گذاري( با محدوده قيمتي 209 
تا 220 توماني و س��هميه 1۵0 سهمي هر فرد حقيقي 
و حقوقي واگذار مي ش��ود. در اي��ن رابطه مدير عمليات 
بازار ش��ركت بورس زمان سفارش گيري سهام »ولكار« 
را به عنوان چهارمين شركت جديد سال از ساعت 10 تا 
12 و 30 دقيقه اعالم كرد و دوره ثبت سفارش از ساعت 
10 تا 12 و 30 دقيقه و امكان اصالح يا حذف س��فارش 
در اين مدت امكان پذير است. سهميه در نظر گرفته شده 
براي هر كد حقيقي و حقوقي تعداد 1۵0 س��هم است و 
هر كد معامالتي تنها مجاز به ارسال يك سفارش است.
همچنين، ورود سفارش با كد معامالتي و در دوره زماني 
اعالم شده و به قيمت محدود در دامنه قيمتي تعيين شده 
)كف قيمت 2090 و سقف قيمت 2200 ريال(، جهت 
ثبت سفارش امكان پذير و ورود سفارش به طور گروهي 
مجاز نيست. كليه مشتريان بر خط نيز مي توانند با توجه 
به شرايط ذكرش��ده نسبت به ورود سفارش اقدام كنند. 
پس از اتمام دوره ثبت س��فارش، كشف قيمت با توجه 
به وضعيت سفارشات ثبت شده در دوره ثبت سفارش و 
طبق مفاد مندرج در ماده 1۷ دستورالعمل پذيره نويسي 
و عرضه اوليه اوراق بهادار در بورس تهران مصوب 14 دي 
139۵ خواهد بود. صندوق هاي سرمايه گذاري مي توانند 
روز شنبه 22 خرداد نسبت به ورود سفارش خريد سهميه 
در نظر گرفته شده براي هر صندوق اقدام كنند. همچنين 
خريداران به تعداد تخصيص داده شده در روز عرضه اوليه 

داراي اختيار فروش تبعي اين سهام خواهند بود.
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گروه راه و شهرسازي|
همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 
28 خرداد سال جاري، انتخابات شوراهاي اسالمي 
شهر و روستا در سراس��ر كشور نيز برگزار مي شود. 
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر از آنجا كه براي 
رياست جمهوري كانديدا شده بود، براي انتخابات 
در شوراي ش��هر ششم نامزد نشده بود. شورايي كه 
پس از برگزاري انتخابات، از اوايل شهريورماه سال 
جاري فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. اگر چه آينده 
سياس��ي و ش��غلي هاش��مي، پس از پايان فعاليت 
ش��واري پنجم معلوم نيس��ت، اما او همچنان براي 
ش��هر و مديريت شهري نگران است و دغدغه دارد. 

اين دغدغه از ميان سخنان او هويدا است.
ب��ه گفته او، انتظار مردم آن اس��ت كه مس��ير طي 
شده در ش��فافيت، مبارزه با فساد و صيانت از شهر 

ادامه يابد.
هاش��مي در گفت وگو با ايسنا، با اش��اره به ارزيابي 
عملكرد ش��وراي ش��هر پنجم گفت: اگر بخواهيم 
منصفانه و براساس اختيارات و وظايف پيش بيني 
ش��ده در قانون براي شوراي ش��هر تهران، ارزيابي 
كنيم، باي��د بگوييم كه عملكرد ش��وراي پنجم در 
حد اختي��ارات و وظايفش قابل قبول بوده اس��ت، 
البته اين ب��ه معناي نبودن اش��كال و نقص در كار 
شورا نيست، اما اگر بخواهيم به صورت مقايسه اي 
عملكرد شوراي پنجم را در مقايسه با دوره هاي قبل 
ش��ورا ارزيابي كنيم، هم در حيطه نظارت و هم در 
حيطه سياستگذاري ش��وراي پنجم موثرتر عمل 

كرده است. 
وي با اش��اره به ويژگي هاي مثبت و منفي اين دوره 
شوراي ش��هر با بيان اينكه به عنوان ويژگي مثبت 
شورا مي توانم به سياستگذاري ونظارت موثر اشاره 
كنم، اف��زود: كاهش رون��د شهرفروش��ي و قانون 
فروش��ي و همچنين كاهش تخريب باغات يكي از 
سياستهاي ش��ورا بود. چابك سازي بدنه وكاهش 
نيروي انساني فربه شده شهرداري نيز يكي ديگر از 
سياستهاي شورا محسوب مي شد، اما اين فقط در 
حد مصوبه متوقف نشد، با پيگيري ونظارت مستمر 
ش��ورا اين مصوبه اجرايي شد و عمال تراكم فروشي 
وشهرفروش��ي مازاد برطرح تفصيلي به ش��دت در 
تهران كاهش يافت و به كمتر از ده درصد گذش��ته 
رسيد، مصوبه برج باغ ها لغو شد. نيروهاي شهرداري 
تهران نيز براي نخس��تين بار در تاريخ بلديه تهران 
در صدس��اله اخير در يك دوره چهارس��اله به جاي 

افزايش، حدود 2۰ درصد كاهش يافت. 

     نقطه ضعف شوراي شهر پنجم
وي ادامه داد: در مورد نقطه ضعف ش��وراي پنجم 
هم عدم ثبات مديريتي در ش��هرداري را مي توانم 
به عنوان يكي از نقاط ضعف اين دوره نام ببرم، سه 
بار تغيير شهردار و بخشي از مديران ارشد و مياني 
ش��هرداري موجب كاه��ش انس��جام و هماهنگي 
وكارآمدي شهرداري در اين دوره شد، البته به دليل 
حضور حناچي در معاونت هاي عمراني و شهرسازي 
قبل از مسووليت ش��هرداري، بخشي از اين آسيب 

كاهش يافت. 

     اثرگذاري عمده شوراي شهر؟
هاش��مي با تاكيد بر اينكه ش��خصا تصور مي كردم 
كه شوراي ش��هر، اختيارات وتاثيرگذاري بيشتري 
بر مديريت ش��هري دارد، افزود: اما تجربه اين دوره 
نش��ان داد كه عمده تاثيرگذاري ش��وراي شهر، در 
انتخاب شهردار است و بدليل اينكه شورا به عنوان 
ي��ك پارلمان محل��ي، از اختي��ارات نظارتي مانند 
مجلس ب��ه عنوان پارلمان ملي برخوردار نيس��ت، 

نمي تواند مانند نظارت مجل��س برعملكرد دولت، 
نسبت به عملكرد ش��هرداري اثر گذار باشد، شورا 
نق��ش قانون��ي در انتصابات ش��هرداري مانند راي 
اعتماد مجلس به وزرا را نمي تواند ايفا كند يا حتي 
ابزاري نظير ديوان محاسبات براي كنترل تخصيص 
و عملكرد بودجه مصوب را در اختيار ندارد، بنابراين 
به نظرم ش��ورا در اين دوره از حداكثر ابزار نظارتي 

خود استفاده كرد.
به گفته وي، ح��دود يكهزار تذكر به ش��هرداري و 
جلس��ات هم انديشي مستمر با ش��هردار در حدود 
هشتاد جلس��ه كه در دوره هاي قبل بي سابقه بوده 
است، تالش شورا را براي نظارت موثر نشان مي دهد.  
او با تاكيد بر اينكه ش��فاف س��ازي در آراي اعضاي 
شوراي ش��هر كه مجلس هم تاكنون عملي نكرده 
اس��ت و حذف جلسات غيرعلني ش��ورا يك اقدام 
مثبت بود، گفت: عدم تغيير در طرح تفصيلي شهر 
تهران و تعريف پهنه حمل ونقل در جهت سوق دادن 
بارگذاري و ساخت وساز در اطراف مسيرهاي اصلي 
سيستم حمل ونقل عمومي هم يك اقدام منفي به 

نظرم بوده است. 
وي در مورد نمره اي كه به عملكرد ش��وراي ش��هر 
پنجم مي دهد، گفت: قبال هم نمره ۱۵ را به عملكرد 
ش��ورا داده ام و فكر مي كنم ش��ورا اگرچه در بخش 
س��لبي يعني ش��فافيت، مبارزه با رانت وفساد در 
مديريت ش��هري، صيانت از باغات ومحيط زيست، 
توقف شهرفروشي و قانون فروشي و تكثر فرهنگي 
در مديريت شهري موفق بود و همچنين حدود ۳۰۰ 
اليحه و طرح را مصوب كرد كه فرصت پرداختن به 
جزييات آن در اين مصاحبه نيس��ت، اما در بخش 
ايجابي بدليل شرايط ومشكالت كشور و شهرداري 
نتوانس��تيم همه مطالبات و انتظارات بحق مردم را 

برآورده كنيم.

     شوراي شهر محل كار سياسي نيست
هاشمي در مورد فعاليت و اولويت هاي شوراي ششم 
نيز با بيان اينكه طبيعتا انتظار مردم آن اس��ت كه 
مسير رفته شده در شفافيت، مبارزه با فساد وصيانت 
از شهر ادامه يابد، گفت: اهداف برزمين مانده شده 
مانند تجهيز و نوسازي سيستم حمل ونقل عمومي 

بايد محقق ش��ود، شوراي ش��هر محل كار سياسي 
نيست و نبايد مشكالت مردم بازيچه اهداف سياسي 
و تخريب رقيب قرار گيرد، اولويت مردم تهران حل 
مساله آلودگي هوا و كارآمدي سيستم حمل و نقل 

عمومي است. 
وي درباره دستور كار شوراي ششم نيز با بيان اينكه 
مطالبات مردم ورهبري روش��ن اس��ت، ادامه داد: 
صيانت از حريم تهران، باغات، خط آسمان و انسان 
محور كردن شهر بايد تداوم يابد، ما نبايد به قيمت 
ايجاد مشكالت بزرگ براي آينده شهر، پروژه هاي 
نمايشي وتبليغاتي را دنبال كنيم؛ بلكه بايد مصلحت 

شهر و آسايش شهروندان مد نظر قرار گيرد. 

     اثر مجلس و دولت همسو
بر مديريت شهري؟ 

وي با اشاره به همس��ويي مجلس، دولت و شوراي 
ش��هر با تاكيد ب��ر اينكه در ش��وراي پنجم با وجود 
آنكه مجلس دهم و دولت دوازدهم همس��و با شورا 
بودن��د، اما اتفاق وي��ژه اي در حماي��ت از مديريت 
ش��هري رخ نداد، افزود: بخش��ي ناشي از مشكالت 
ويژه كشور در اين دوره تحريم وكرونا بود وبخشي 
هم بدليل ضعف پيگيري ش��هرداري و ناهماهنگي 
و عدم انس��جام دولت كه اميداورم اين حمايت در 
دوره آينده براي شوراي ششم اتفاق بيفتد و دولت 
و مجلس به وظاي��ف قانوني خود در برابر معضالت 

تهران عمل كنند.
رييس شوراي شهر پنجم اظهار كرد: تهران اهميت 
ويژه اي ب��راي ايران دارد و بجاي دنبال كردن طرح 
بي پشتوانه جابه جايي پايتخت بايد مشكالت تهران 

و ۱2 ميليون شهروند آن را حل كرد.

    آرزوي هاشمي براي تهران 
وي در پاي��ان براي ته��ران آرزو كرد ك��ه تهران به 
ش��هري براي زندگي تبديل ش��ود و افزود: شعار و 
برنامه اي در دوره گذشته بوده است وتصور مي كنم 
اين چش��م انداز بايد براي شوراي شش��م نيز باقي 
بماند، مطابق نظرسنجي ها، آلودگي هوا وترافيك 
دو معضل اصلي از نگاه ۹۳ درصد مردم تهران است 
و اين معضالت زندگي را در تهران سخت كرده است، 

ساماندهي آسيب هاي اجتماعي و ايمن سازي تهران 
وبافت هاي فرسوده دربرابر سوانح از ديگر معضالت 
اصلي تهران اس��ت كه اگر همت واراده جدي براي 
حل آن وجود داشته باشد، تهراني ها به روياي شان 
خواهند رس��يد، تبديل تهران به ش��هري مدرن و 
كارآمد با اقداماتي نظير س��امانه پس��ماند، پايدار 
كردن درآمدهاي مديريت شهري، توسعه متعادل، 
متوازن و پايدار از نشانه هاي يك شهر مدرن است.

     حناچي: به دانشگاه مي روم
اگرچه آينده سياسي و شغلي هاشمي پس از پايان 
ش��وراي پنجم مش��خص نيست يا دس��تكم او در 
اي��ن رابطه اظهارنظري نكرده، ام��ا پيروز حناچي، 
ش��هردار تهران گفته كه براي تدريس به دانشگاه 

باز خواهد گشت.
به گزارش فارس، حناچي ديروز در حاشيه مراسم 
افتتاح پروژه هاي جديد در منطقه 2۰ پايتخت در 
جمع خبرنگاران در پاس��خ به اينك��ه پس از پايان 
فعاليت تان در ش��هرداري طي ماه ه��اي آينده چه 
فعاليت��ي را آغ��از خواهيد كرد؟ گفت: من اس��تاد 
دانشگاه هستم و به صورت مامور به شهرداري آمدم 

و پس از فعاليتم به كار قبلي باز مي گردم.

     بهره برداري از 120 طرح شهري در ري 
بر اس��اس اين گزارش، ديروز ۱2۰ طرح عمراني، 
خدمات شهري، ترافيكي، اجتماعي و مشاركت هاي 
مردم��ي روز چهارش��نبه ۱۹ خرداد م��اه با حضور 
شهردار، رييس و اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران 
و مديران شهري در منطقه 2۰ تهران - شهرري به 

بهره برداري رسيد.
ش��هردار منطقه 2۰ تهران - ش��هرري در تشريح 
اين طرح ها گفت: در راس��تاي ارتقاي س��رانه هاي 
فرهنگي، ورزش��ي، خدماتي، عمران��ي و ترافيكي، 
۱2۰ طرح شاخص و كوچك مقياس شهري از قبيل 
احداث بوس��تان و فضاي س��بز، فضاهاي ورزشي، 
تعريض معابر و اقدامات ترافيكي، پياده رو س��ازي، 
اح��داث پل هاي عابر پياده، زيباس��ازي ش��هري، 
طرح هاي مش��اركتي با اعتبار هزار و 88۰ ميليارد 

ريال تكميل و به بهره برداري رسيد.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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افزايش 35 درصدي نرخ كرايه 
ميني بوس و اتوبوس هاي رزروي

مديرعامل ش��ركت اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي 
تهران از افزايش نرخ كرايه هاي اين ناوگان تا ۳۵ درصد 
طي دو هفته آينده خبر داد.احم��د تابنده مديرعامل 
شركت اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي در گفت وگو 
با فارس، درباره آخرين وضعيت اين ناوگان در پايتخت 
اظهار داشت: شرايط كرونا سبب كاهش آمار مسافران 
اتوبوس و ميني بوس هاي رزروي ش��د كه قطعا پس از 
واكسيناسيون عمومي، وضعيت به روال قبل بازخواهد 
گش��ت.وي با بيان اينكه روزانه به طور متوسط بيش از 
يك هزار مسافر در پايتخت از اتوبوس و ميني بوس هاي 
رزروي اس��تفاده مي كنن��د، گفت: همچني��ن روزانه 
۱2۰ برنامه حركت داريم و برخي از مس��يرها 4 تا ۵ بار 
مس��افرگيري در آن انجام مي ش��ود و حتي در مسير 
تهرانس��ر - ونك 6 تا 7 زمان حركت داري��م.وي ادامه 
داد: 6۰ ميني بوس و اتوبوس در حال حاضر با ناوگان ما 
همكاري دارند و ميانگين دريافت كرايه در حال حاضر در 
ميني بوس  با سوبسيدهايي كه ارايه مي دهيم 7۵۰۰ و در 
اتوبوس ها 6۵۰۰ تومان است.وي با اشاره به اينكه امسال 
هنوز كرايه هاي اين ن��اوگان را افزايش نداده ايم گفت: 
الته طي دوهفته آينده حدود ۳۵ درصد نرخ كرايه هاي 
اتوبوس و ميني بوس هاي رزوري افزايش مي يابد. اين در 
حالي است كه هزينه هاي ما به دليل شرايط اقتصادي، 
تورم و كرونا بسيار بيشتر شده است. وي گفت: مدتي پيش 
از شركت واحد اتوبوسراني تهران درخواست داشتيم كه 
بخشي از اتوبوس هايي كه در تعدادي از خطوط مسافران 
كمتري دارند دراختيار ما بگذارند ولي متأس��فانه اين 

پيشنهاد مورد تأييد قرار نگرفت.

هواپيمايي اتريش
به آسمان ايران بازمي گردد

هواپيمايي اتريش )Austrian Airlines( از بازگشت 
به آسمان ايران و برقراري پروازهاي خود به كشورمان از 
26 تيرماه ۱4۰۰ خبر داد. به گزارش تسنيم، هواپيمايي 
اتري��ش )Austrian Airlines( پروازهاي��ش را از 
26 تيرماه ۱4۰۰ به ايران از س��ر مي گيرد.  بر اس��اس 
پيگيري هاي تسنيم اين شركت هفته اي سه پرواز در 
مسير وين � تهران � وين انجام خواهد داد. پيش از اين و در 
اواخر فروردين ماه امسال هواپيمايي لوفت هانزا پروازهاي 
خود به ايران را از سر گرفته بود. ابوالقاسم جاللي، معاون 
هوانوردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري آذرماه سال 
گذشته درباره پرواز ايرالين هاي اروپايي به ايران گفته بود: 
در آينده نزديك ايرالين هاي اروپايي پرواز به كشورمان را 
از سر مي گيرند. شركت هواپيمايي لوفت هانزا از اواسط 
دسامبر )تا پايان آذرماه ۹۹( پروازهايش به ايران را مجدداً 
آغاز خواهد كرد. جاللي تأكيد كرده بود: با اين كار، تمام 
ايرالين هاي اروپايي پروازهاي خود به كشورمان را از سر 
خواهند گرفت. گرچه پيش بيني بازگشت مقام مسوول 
سازمان هواپيمايي براي اعالم زمان بازگشت لوفت هانزا 
به ايران درست از آب در نيامد اما به نظر مي رسد قسمت 

دوم اظهارات وي در حال محقق شدن است.

 خسروي: با مشاوران متخلف 
برخورد مي كنيم

رييس اتحاديه امالك با تاكيد بر نظارت مستمر بر فعاليت 
مش��اوران امالك در موضوع اجراي مصوبه ستاد ملي 
كرونا گفت: مردم در صورت مشاهده تخلف با اتحاديه 
تماس بگيرند. مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با 
تسنيم، با اشاره به مصوبه ستاد ملي كرونا براي حمايت از 
مستأجران با توجه به شيوع ويروس كرونا، افزود: بر اساس 
مصوبه ملي كرونا قراردادهاي اجاره مسكن يكسال ديگر 
تمديد شده است. وي در واكنش به كارشكني برخي 
مش��اوران امالك در تمديد قراردادهاي اجاره، گفت: 
اتحاديه مشاوران امالك به شدت بر اجراي مصوبه ستاد 
كرونا نظ��ارت دارد و از مردم هم مي خواهيم تخلفات 
احتمالي را گزارش كنند. ما به شدت و در اسرع وقت به 
هر نوع تخلفي در اين زمينه برخورد خواهيم كرد. محمد 
اسالمي وزير راه و شهرسازي اخيرا از مصوبه ستاد ملي 
كرونا براي تمديد يكساله قراردادهاي اجاره با افزايش 
نرخ هاي اعالم شده خبر داده و گفته بود: مصوبه تمديد 
يكس��اله قراردادهاي اجاره مسكن در ستاد ملي كرونا 
تصويب ش��د. وي با بيان اينكه وزارت راه و شهرسازي 
تغييراتي در خصوص شرايط تمديد قراردادهاي اجاره 
مسكن در نظر دارد، تصريح كرد: اين تغييرات در كميته 
اقتصادي كرونا مصوب شده و در ستاد هم طرح مي شود 

و نتيجه آن را به زودي اعالم خواهيم كرد.

افزايش تدريجي گرما در شهرها 
در روزهاي آينده

معاون پيش بيني و هشدار سازمان هواشناسي گفت: در 
2 روز آينده در مناطقي از خوزستان، ايالم و بوشهر و در 
۵ روز آينده در برخي مناطق نوار شرقي كشور و شمال 
سيستان و بلوچستان، وزش باد شديد و در برخي مناطق 
خيزش گرد و خاك، كاهش كيفيت و غبارآلود شدن هوا 
پيش بيني مي شود. محمد اصغري در گفت وگو با فارس 
در تشريح آخرين وضعيت جوي كشور اظهار داشت: در 
4 روز آينده كماكان جوي پايدار و آسماني صاف و آفتابي 
در اغلب نقاط كش��ور حاكم است. معاون پيش بيني و 
هشدار سازمان هواشناسي اضافه كرد: در 4 روز آينده در 
اغلب مناطق كشور افزايش دما با روند كند تدريجي ادامه 
دارد. وي اظهار داشت: روز پنجشنبه 2۰ خرداد در برخي 
مناطق سواحل خزر و خراسان شمالي بارش پراكنده 
داريم؛ روزهاي پنجشنبه و جمعه در برخي مناطق جنوب 
سيستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوب كرمان و شرق 
هرمزگان در ساعات بعد از ظهر و اوايل شب رگبار باران و 
رعد و برق و وزش باد شديد موقت پيش بيني مي شود. در 
اين راستا در استان هايي كه ذكر شد احتمال جاري شدن 
روان آب در مسيل ها و معابر، احتمال برخورد صاعقه، و 
احتمال باال آمدن ناگهاني سطح آب رودخانه هاي فصلي 
وجود دارد كه توصيه مي ش��ود اجتناب از تردد و توقف 
در حاشيه رودخانه ها و مسيل ها، احتياط در صعود به 
ارتفاع��ات و در چراي دام ه��ا در مراتع مرتفع و تقويت 

سازه هاي موقت، در دستور كار باشد.

پيشنهاد افزايش ۶0 درصدي 
قيمت بليت قطار

رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل ريلي و 
خدمات وابسته از پيشنهاد افزايش 6۰ درصدي قيمت 
بليت قطار خبر داد و گفت: تا كنون خبري از تصميم گيري 
و موافقت با اين پيشنهاد در شوراي عالي ترابري نشده 
است. محمد رجبي در گفت وگو با ايسنا در اين باره اظهار 
كرد: در راستاي افزايش هزينه هاي صنعت حمل و نقل 
ريلي پيشنهاد افزايش قيمت 6۰ درصدي بليت قطار را به 
شوراي عالي ترابري ارايه كرده ايم اما تا كنون خبري مبني 
بر برگزاري جلسه براي بررسي، تصميم گيري و موافقت با 
اين پيشنهاد نشده است. وي افزود: با وجود اينكه وضعيت 
پذيرش مسافر و سفرهاي ريلي نسبت به سال گذشته و به 
ويژه نسبت به همين بازه زماني در سال ۱۳۹۹ بهتر شده 
و رونق گرفته است اما شركت هاي ريلي توان پرداخت 
حقوق پرسنل خودشان را هم ندارند و عوامل بسياري 
مانند انرژي، حقوق و دستمزد، تامين تجهيزات و... چند 
برابر شده است، هزينه  تمام شده شركت هاي ريلي 24۰ 
درصد افزايش يافته اما مردم كشش اين ميزان افزايش 
قيمت را ندارند. رييس انجمن صنفي شركت هاي حمل 
و نقل ريلي و خدمات وابسته با بيان اينكه در ايام كرونا 
هيچ يك از كارگران و كارمندان در صنعت ريلي تعديل 
نشده اند، ادامه داد: بر اين اساس و با توجه به محاسبه و 
آناليز هزينه هاي مترتب بر صنعت ريلي، پيشنهاد افزايش 

6۰ درصدي قيمت بليت قطار را ارايه كرديم.

توضيح وزير نيرو درباره علت 
وقوع خاموشي هاي اخير 

وزير نيرو درباره علت بروز خاموش��ي هاي اخير گفت: 
گرم��اي زودرس، كاهش تولي��د نيروگاه هاي برقابي، 
استخراج رمزارزها و تاخير در برنامه تعميرات نيروگاهي، 
عمده علت هاي خاموشي ها بود. به گزارش ايرنا، »رضا 
اردكانيان« روز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت 
در جمع خبرنگاران افزود: امسال با وجود پيش بيني هايي 
كه انجام ش��ده بود با چندوضعيت غيرمتعارف نسبت 
به سال گذشته روبرو ش��ديم كه يكي گرماي زودرس 
بود؛ به اين معنا كه به طور متوسط فروردين ماه حدود 
پنج درجه و ارديبهشت ماه نيز چند درجه افزايش دما 
در سطح كش��ور اتفاق افتاد كه اين به معناي استفاده 
زودتر از دستگاه هاي سرمايش��ي بود كه خود بار قابل 
مالحظه اي را نياز دارد. وي ادامه داد: از طرفي خشكسالي 
قابل مالحظه اي كه در س��ال آبي مهرماه ۱۳۹۹ تا آخر 
شهريور۱4۰۰ ايجاد شد، منجر به كاهش قابل مالحظه  
ظرفيت نيروگاه هاي برقابي شد. وزير نيرو گفت: ظرفيت 
نصب شده نيروگاه هاي برقابي هنگامي كه همه سدها پر 
آب باشند ۱2 هزار مگاوات است كه با احتساب مسائل 
بازدهي، حدود ۱۰ ه��زار مگاوات ظرفيت علمي از اين 
نيروگاه ه��ا مي توان داش��ت. وي اضافه كرد: همچنين 
نزديك به 7۳ هزار مگاوات نيروگاه نصب شده حرارتي 
وجود دارد كه با احتساب نيروگاه هاي برقابي در مجموع 
8۵ هزار مگاوات مي ش��ود ك��ه از آن 7۳ هزار مگاوات 
ظرفيت نصب شده حرارتي، ظرفيت عملي مان با توجه 
به مساله عمر نيروگاه ها و فرس��ودگي آنها و با توجه به 
وضعيت دما و ارتفاع محل اس��تقرار نيروگاه نسبت به 
سطح دريا، يك كاهش توان خروجي داريم. اردكانيان 
بيان داشت: بر اين اساس در بهترين حالت حداكثر توان 
خروجي ما از آن 7۳ هزار مگاوات، حدود ۵۰ هزار مگاوات 
اس��ت كه با ۱۰ هزار مگاوات نيروگاه هاي برقابي به 6۰ 
هزار مگاوات مي رسد؛ البته اين ظرفيت وقتي به حداكثر 
مي رسد كه همه سدها پر بوده و همه واحدهاي حرارتي 
نيز در مدار باشند. وي افزود: بخشي از شرايطي كه امسال 
پيش آمد قابل پيش بيني و براي آن برنامه ريزي ش��ده 
بود، بخشي ديگر ناشي از گرماي زودرس و خشكسالي 
بود كه  كاهش در ت��وان نيروگاه هاي برقابي را به دنبال 
داش��ت و بخش��ي ديگر، بحث رمزارزها بود. وزير نيرو 
توضيح  داد: درخصوص رمزارزها، آن حدي كه ما به همراه 
وزارت صنعت به عنوان ماينرهاي مجاز داشتيم حدود 
۳2۱ م��گاوات بود اما برآوردهاي انجام ش��ده داخلي و 
خارجي نشان مي دهد ۱۰ درصد از انرژي مصرفي براي 
توليد رمزارزها براي ايران اس��ت. وي گفت: برآوردهاي 
همكاران ما مصرف حدود 2 هزار م��گاوات انرژي برق 
را نشان مي دهد كه توسط ماينرها مصرف مي شود، اما 
فقط ۳2۰ مورد آنها مجاز بود كه اينها خاموش شدند. 
اردكانيان افزود: مجموعه اينها شرايطي پيش آورد كه 
ما در ۳۱ ارديبهشت ماه با اوج بار مواجه شديم، در حالي 
كه پارس��ال اين اوج بار در اواخر خرداد و در سال ۹8 در 
تيرماه اتفاق افتاده بود. وي اظهار داشت: اعدادي كه هر 
روز گزارش مي ش��ود حاكي است اوج باري كه در فصل 
بهار با آن روبرو مي شويم در سال هاي قبل در تابستان رخ 
مي داده است، البته بخشي قابل پيش بيني بوده و براي آن 

برنامه ريزي شده بود.

 جدال نرخ سود بين بانكي 
و رشد بورس

 به عنوان علت اصلي ريزش نرخ سود بين بانكي در اواخر 
و ابتداي س��ال ۹۹ عنوان كردن��د، آنها تأكيد دارند كه 
به تبع آن در تيرماه با بهبود شرايط و افزايش نرخ بهره 
مجدداً اي��ن نرخ افزايش يافت و بانك مركزي دخالتي 
در دستكاري اين نرخ نداشته است. نرخ سپرده در اصل 
س��ودي است كه به سپرده ها تعلق مي گيرد و به دليل 
اينكه اقتصاد كشور ما دچار بحران ركود تورمي است 
عامه مردم فكر مي كنند كه نرخ سود سپرده با نرخ سود 
بين بانكي به يك معنا است درحالي كه اينگونه نيست 
و درصورتي كه نرخ سود سپرده بانكي كاهش يابد  اثر 
چندان زيادي روي بدنه بازار س��رمايه ندارد و فقط بر 

نمادهاي بانكي تأثير مي گذارد.

رييس شوراي شهر پنجم در هفته هاي آخر فعاليت اين شورا نگران چيست؟

3 انتظار از شوراي  شهر ششم

تبليغات چراغ خاموش تور تركيه
در حالي كه ستاد ملي مقابله با كرونا، هنوز مصوبه اي 
مبني بر لغو ممنوعيت تور تركيه صادر نكرده، اما برخي 
آژانس هاي خدمات مسافرتي اقدام به انتشار تبليغات 

تور تركيه كرده اند.
به گزارش مهر، ستاد ملي مقابله با كرونا سه شنبه ۱7 
فروردين امسال مصوبه »ممنوعيت برگزاري تورهاي 
تركيه« و در عين حال »بال اشكال بودن انجام پروازهاي 
عادي« به اين كشور را به دليل افزايش ابتالء به كرونا 

در اين كشور به دس��تگاه هاي ذي ربط شامل وزارت 
گردشگري و سازمان هواپيمايي كشوري ابالغ كرد.

با اين حال برخي آژانس ها از اجراي اين ابالغيه سر باز 
مي زدند كه با نظارت بيشتر سازمان هواپيمايي كشوري 
و وزارت گردشگري، برخي آژانس هاي متخلف از ادامه 

فروش تورهاي تركيه خودداري كردند.
مقصود اس��عدي س��اماني دبير انجمن شركت هاي 
هواپيمايي دهم خرداد ماه امس��ال در گفت وگويي با 

تاكيد بر اينكه ف��روش تور به تركيه همچنان ممنوع 
است، اظهار داشت: ممنوعيت فروش تور و پكيج سفر 
به تركيه برداشته نشده؛ اما معمواًل مسافراني كه اقدام 
به خريد بليت هواپيما از يك آژانس مسافرتي مي كنند 
درخواست رزرو هتل هم از آنها دارند. بنابراين ممكن 
اس��ت آژانس ها عالوه بر فروش بليت خدماتي مانند 
ترانس��فر فرودگاهي، رزرو هت��ل و … را هم به آنها 

ارايه دهند.

اسعدي ساماني درباره تعداد پروازهاي ايران و تركيه 
گفت: در هفته بيش از ۳۰ پرواز بين دو كش��ور انجام 

مي شود.
اگرچه تا كنون در روزهاي اخير ستاد ملي مقابله با كرونا 
مصوبه اي در خصوص رفع اين ممنوعيت نداشته اما بار 
ديگر برخي آژانس هاي گردشگري اقدام به انتشار چراغ 
خاموش تبليغات تورهاي تركيه در فضاي مجازي يا 

حتي پيامكي كرده اند.

پرديس ثبت نام مسكن ملي نداردسهم آستارا  از حمل و نقل دريايي شمال؟
محمد راستاد، رييس س��ازمان بنادر و دريانوردي 
كشور از س��هم ۵ درصدي آس��تارا در حمل و نقل 

دريايي شمال خبر داد.
راستاد در جريان سفر به شهرستان مرزي و بندري 
آس��تارا، اظهار كرد: بندر آستارا توانسته است طي 
ساليان اخير سهم قابل توجهي را از جابه جايي كاال 

در درياي خزر به خود اختصاص بدهد.
وي با بيان اينكه بالغ بر ۵ درصد از تخليه و بارگيري 
بنادر شمال كش��ور به بندر آستارا اختصاص دارد، 
ادامه داد: با توس��عه روبناها و تجهيزات كه توسط 
س��رمايه گذار بخش خصوصي و اليروبي در كانال 
دسترس��ي اي��ن بن��در كه در ح��ال انجام اس��ت، 
اميدواريم حداكثر ظرفيت ممك��ن را در اين بندر 

داشته باشيم.
وي اضافه كرد: با تحق��ق اين هدف، مي توان گفت 
كه بندر آس��تارا مي تواند س��هم و نق��ش مهم تري 

را در حمل و نقل دريايي ش��مال كش��ور ايفا كند. 
راس��تاد در بخش ديگر س��خنان خود در خصوص 
آخرين وضعيت منطقه ويژه اقتصادي بندر آستارا، 
خاطرنش��ان كرد: يكي از مزاياي اين شهرس��تان، 

منطقه ويژه اقتصادي بندر است.
وي با بي��ان اينكه از مزاياي اي��ن منطقه، كمك به 
بازرگان��ي و فرآين��د ورود و خروج كاال مي باش��د، 
تصري��ح كرد: تمام تش��ريفات قانون��ي تبديل اين 
بندر به منطقه ويژه اقتصادي انجام شده است و در 
حال حاضر از لح��اظ بهره گيري از مزاياي آن هيچ 

محدوديتي وجود ندارد.
معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اينكه عمده 
بنادر تجاري كشور، منطقه ويژه اقتصادي هستند، 
توضيح داد: بر اساس قانون، اين مناطق جزو قلمرو 
گمركي محسوب نمي شوند و امكان واردات كاال به 

آنها بدون محدوديت وجود دارد.

محم��ود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازي 
از آغاز مرحله جديد ثبت ن��ام واحدهاي اقدام ملي 
مسكن ازساعت ۱2 ديروز ۱۹ خردادماه در 24۰ شهر 

خبر داد كه تا يك هفته ادامه دارد.
محمودزاده در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از ساعت 
۱2 چهارش��نبه ۱۹ خردادماه ۱4۰۰ مرحله چهارم 
فراخوان عمومي و ثبت نام از متقاضيان طرح اقدام 
ملي مس��كن در 24۰ شهر آغاز ش��د و تا يك هفته 
ادامه خواهد داشت. متقاضيان براي ثبت نام بايد به 
 tem.mrud.ir سامانه اقدام ملي مسكن به نشاني

مراجه كنند.
او گفت: حدود 8۰ هزار نفر متقاضي در ليست انتظار 
هستند كه در مراحل مختلف سيستم تاييد نشده اند 
يا تاييد شده اما ساير مراحل را تكميل نكرده اند. اين 

افراد هم مي توانند در محله جديد ثبت نام كنند.
او اعالم كرد: شهر جديد پرديس هيچ ظرفيتي ندارد 

و در اين مرحله جزو ش��هرهاي ثبت نامي نيس��ت. 
پيش از اين هم گفته شده بود كه ظرفيت واحدهاي 
اقدام ملي مسكن در پرديس از طريق ثبت نام ۳ هزار 
واحد و از طريق مش��اركت 8 هزار واحد است كه در 
دقايق ابتدايي نام نويسي مرحله اول ظرفيت پرديس 
تكميل ش��د. درخصوص اين مرحل��ه، محمودزاده 
درباره امكان حضور اف��رادي كه از مراحل قبل ثبت 
نام انصراف داده اند يا حتي وجهي واريز كرده اما جزو 
انصرافي ها بودند گفت: افرادي كه انصراف داده اند اگر 
در محدوده 24۰ شهر اعالم شده باشند مي توانند باز 

هم نسبت به ثبت نام در مرحله جديد اقدام كنند. 
به گفته وي، روال و پروسه ثبت نام مانند گذشته است 
و مردم نگران نباش��ند. قرار نيست سايت با تكميل 
ظرفيت بسته شود و متقاضيان براي نام نويسي يك 
هفته زمان دارند و پس از آن كساني كه ثبت نام كردند 

پااليش مي شوند.



مركز پژوهش هاي مجلس در بررس��ي گزارش عملكرد 
وزارت آم��وزش و پرورش و در بخش فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات آن عنوان كرد كه در زمينه ارتقا و توسعه تجهيزات 
و زيرساخت هاي اين بخش در مدارس و اجراي كامل ماده 
۶۹ قانون برنامه ششم اقدام در خور توجهي انجام نشده است 
و هم اكنون دسترسي بسياري از مدارس و دانش آموزان به 
شبكه تبادل اطالعات به درستي انجام نمي شود. اين گزارش 
در حالي توسعه زيرساختي فناوري اطالعات در مدارس را 
ضعيف مي دان��د كه وزارت آموزش و پ��رورش در گزارش 
عملكرد خود در بهمن ۹۹ اعالم كرد كه در س��ال ۹۶، ۲۰ 
درصد كالس ها هوشمند بودند و در سال ۹۸، به ۲۲ درصد 
افزايش پيدا كرد. اين در حالي بوده كه در سال ۹۶، ۷۴.۵۶ 
درصد مدارس به شبكه ملي اطالعات متصل بودند. در سال 
۹۸، به ۷۶.۷۱ درصد افزايش پيدا كرد. با وجود اين و براساس 
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس دسترسي دانش  آموزان 
و مدارس به خصوص در مناطق مح��روم به فناوري هاي 

اطالعات با محدوديت هاي فراوان مواجه است.
وزارت آموزش و پرورش طبق ماده ۲۳۵ آيين نامه داخلي 
مجلس، گزارش عملكرد خود را با عنوان »دس��تاوردها و 
عملكردهاي وزارت آموزش و پرورش در دولت تدبيرو اميد« 
در بهمن ماه ۹۹ به مجلس اراي��ه داد. مركز پژوهش هاي 
مجلس همچنين براس��اس ماده ۲۳۶ آيين نامه داخلي 
مجلس مكلف اس��ت كه به بررس��ي گزارش عملكرد اين 
وزارت خانه بپردازد. از منظر مركز پژوهش ها گزارش عملكرد 
وزير انطباق چنداني با ماده ۲۳۵ آيين نامه داخلي مجلس 
ندارد. چون به اسناد و قوانين باالدستي و برنامه سال آينده 
توجه نشده است. حتي در گزارش وزارت آموزش و پرورش 
به برخي مطالب پرداخته نشده است؛ مانند اجراي تكاليف 
برنامه ششم توسعه. قانون برنامه ششم توسعه مطابق ماده 
۲۳۵ آيين نامه داخلي مجلس يكي از محورهاي گزارش 
وزراست؛ اما در گزارش وزير آموزش و پرورش درمورد اجراي 
مواد ۶۹ قانون ششم توسعه كه به هوشمندسازي مدارس 
و امكان دسترسي الكترونيك )سخت افزاري-نرم افزاري و 
محتوا( به كتب درسي، مي پردازد با وجود اهميت به صورت 
ناقص و كلي نام برده ش��ده اند. عدم دسترسي حدود سه و 
نيم ميليون دانش آموز به شبكه شاد نيز نشانگر كم توجهي 

به اجراي اين تكاليف است.

    اقدامات وزارت آموزش و پرورش
و عدم اجراي قانون توسعه برنامه ششم

طبق گزارش مركز پژوهش هاي مجل��س اين وزارتخانه 
اقدامات��ي انج��ام داده كه اي��ن اقدامات ش��امل »تجهيز 
آزمايش��گاه هاي رايانه م��دارس«، »بازطراح��ي فرآيند 
هوشمندس��ازي مدارس«، » بهره گيري از س��امانه هاي 
ستادي در اجرا و نظارت بر برنامه ها«، »زمينه سازي براي 
تحقق عدالت آموزشي از طريق گس��ترش آموزش هاي 
الكترونيكي، بهره گيري از فن��اوري اطالعات و ارتباطات 
متناسب با رويكردهاي جديد آموزش در فرآيند ياددهي-
يادگيري« و »تدرس كتب درسي با برگزاري بيش از يك 
هزار جلسه تدريس به صورت زنده در شبكه هاي تلويزيوني« 

و »راه اندازي شبكه آموزش دانش آموزي )شاد( به منظور 
مديريت بهينه آموزش در ايام تعطيالت اضطراري به ويژه 
ايام شيوع بيماري كرونا« است. در بررسي مركز پژوهش ها 
گزارش وزارت آموزش و پرورش در مورد اقداماتش تصوير 
ش��فافي از وضعيت تجهيز مدارس و فراهم سازي زمينه 
استفاده از فناوري اطالعات را ارايه نمي دهد. بسياري از موارد 
گفته شده در اين بندها هم اقدام نيستند بلكه رويكردها و 
جهت گيري را نش��ان مي دهند. براس��اس گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس دسترس��ي دانش  آموزان و مدارس 
به خص��وص در مناطق محروم به فناوري هاي اطالعات با 

محدوديت هاي فراوان مواجه است.

    عدم دسترسي سه و نيم ميليون دانش آموز 
به آموزش مجازي

از منظر مركز پژوهش هاي مجلس دسترسي دانش آموزان 
و مدارس به خصوص در مناطق مح��روم به فناوري هاي 
ارتباطات و اطالعات با تنگن��ا و محدوديت فراوان مواجه 
است. عدم دسترسي حدود سه و نيم ميليون دانش آموز به 
آموزش مجازي تعاملي يكي از نمودهاي اين كاستي هاست. 
عالوه براين شبكه شاد يك شبكه آموزشي )LMS( نيست و 
از اين جهت سرويس دهي آموزش كاملي به مخاطبان ارايه 
نمي دهد و انحصار ايجاد شده توسط اين وزارتخانه در شبكه 
شاد سبب شده ظرفيت هاي متراكم و مراكز علمي ديگر در 
كل كشور مورد استفاده وزارت آموزش و پرورش قرار نگيرد. 
گزارش وزارت آموزش و پرورش در بخش ديگري به طراحي 
و استقرار نظام جامع دولت الكترونيكي در آموزش و پرورش 

و كاه��ش تصدي گري هاي غيرضروري پرداخته اس��ت. 
برمبناي گزارش وزير در راستاي انجام اين مهم »تاييديه 
فارغ التحصيلي را الكترونيكي كرده است« »فرآيند توسعه 
و اس��تقرار خزانه داري الكترونيكي صورت گرفته است«، 
»سيستم مكانيزاسيون جامع تداركات اموال و انبار اجرايي 
شده است«، »سوال ها به صورت الكترونيكي ارسال و اوراق 
امتحان به صورت الكترونيكي تصحيح مي ش��ود.« اما در 
بررسي هاي مركز پژوهش ها نظام جامع دولت الكترونيكي 
در وزارت آموزش و پرورش طراحي و استقرار نيافته است، 
البته برخي از اقدام هاي اجرايي وزارت آموزش و پرورش به 
صورت الكترونيكي انجام مي يابد. ارسال الكترونيك سوال ها 
و تصحيح الكترونيكي اوراق امتحاني دو اقدام كيفي در زمينه 
استقرار دولت الكترونيكي است. طبق نظر مركز پژوهش هاي 
مجل��س، وزارت آموزش و پرورش در زمان ش��يوع كرونا 

نتوانسته از زيرساخت هاي فناوري بهره ببرد.

    ارتقا و توسعه تجهيزات و زيرساخت 
فناوري اطالعات مدارس

ارتقا و توسعه تجهيزات و زيرس��اخت فناوري اطالعات و 
ارتباطات مدارس موجود، براساس استانداردهاي مصوب 
طي برنامه شش��م از جمله ديگر وظاي��ف وزارت آموزش 
و پرورش اس��ت كه وزير در گزارش خ��ود به اقداماتش در 
اين حوزه اشاره كرد. براس��اس گزارش وزير در اين زمينه 
اقداماتي چون » توسعه كالس هوشمند و آموزش و پرورش 
)تجهيز كالس هاي درسي به ابزار فناوري اطالعات حداقل 
يك رايانه و ديتا پروژكتور( «، »اتصال مدارس به شبكه ملي 
اطالعات اينترانت و اينترنت«، »افزايش تعداد كارگاه هاي 
رايانه اي مدارس«، »هم��كاري با وزارت فناوري اطالعات 
درخصوص اجراي ماده ۶۹ قانون برنامه شش��م توس��عه 
براي هوشمندسازي روستاها و شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر 
و شهرهاي كوچك اطراف ش��هرهاي بزرگ«، »استفاده 
از مش��اركت بخش خصوصي«، »برقراري شبكه آموزش 
مجازي از طريق پيام رس��ان هاي داخل��ي وزارت آموزش 
و پرورش )ش��اد( «، »ارتقاي توانمندي و شايستگي هاي 
حرفه اي و س��وادهاي فناورانه كاركنان و كارشناس��ان و 
مديران« و »همكاري در تهيه بانك اطالعاتي مكان محور 

مدارس تحت پوشش ماده ۶۹ قانون برنامه ششم و انعقاد 
تفاهم نامه همكاري و جلب همكاري وزارت ارتباطات در 
تامين بخشي از زيرساخت شبكه شاد« صورت گرفته است. 

   اتصال ۷۶ درصد مدارس
به شبكه ملي اطالعات در سال ۹۸

براس��اس گزارش وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۶، 
۲۰ درصد كالس ها هوش��مند بودند و در س��ال ۹۸، به 
۲۲ درصد افزايش پيدا كرد. در س��ال ۹۶، ۷۴.۵۶ درصد 
مدارس به شبكه ملي اطالعات متصل بودند. در سال ۹۸، 
به ۷۶.۷۱ درصد افزايش پيدا كرد. البته مركز پژوهش ها 
آمارهاي گ��زارش وزارت آموزش و پرورش را تاييد كرد. 
اي��ن نكته را هم خاطرنش��ان كرد ك��ه وزارت آموزش و 
پرورش نتوانست در زمان شيوع كرونا و تعطيلي آموزش 
حضوري از زيرساخت هاي فناوري اطالعات مدارس بهره 
الزم را ببرد و همه آموزش ها در بستر شبكه شاد صورت 
گرفت. س��ه و نيم ميليون نفر به علت عدم دسترس��ي 
نتواستند از آموزش مجازي بهره مند شوند. در حالي كه 
زيرساخت هاي فناوري اطالعات موجود در مدراس بايد 
اين خأل را پر مي كردند. در زمينه ارتقا و توسعه تجهيزات 
و زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مدارس 
و اجراي كامل ماده ۶۹ قانون برنامه شش��م توسعه اقدام 
در خور توجهي انجام نشده است و هم اكنون دسترسي 
بسياري از مدارس و دانش آموزان به شبكه تبادل اطالعات 
به درستي انجام نمي ش��ود. در بخش ديگري از گزارش 
مركز پژوهش هاي مجلس برخي از تكاليف و برنامه هاي 
ارايه شده وزير هنگام راي اعتماد نام برده شده كه در اين 
سال ها آنها اجرايي نشده است. يكي از اين برنامه ها كه در 
زمان راي اعتماد وزير به نمايندگان ارايه داد، »بازآموزي 
معلمان از طريق توسعه شبكه مديريت دانش و استفاده 
بهينه از فناوري هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي« است كه 
اقدامي در مورد اين برنامه ص��ورت نگرفت. »طراحي و 
استقرار نظام هوشمند الكترونيكي براي مكان يابي مناسب 
فضاها و مراكز آموزشي، تربيتي و ورزشي« كه زيرنظام 
راهبري و مديريتي اس��ت؛ اما از سمت وزارتخانه در اين 

مورد هم اقدامي صورت نگرفته است.
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در طول سال ۱۳۹۹ ارزش 
ريال چقدر افت كرد؟

 حدود »نقدينگي منهاي رشد اقتصادي« هست. هنوز 
رشد اقتصادي زمستان منتشر نشده اما با توجه به رشد 
۹ ماه اول سال، رشد اقتصاد سال ۹۹ رو منفي يك درصد 
تخمين مي زنم. لذا تخمينم از س��هم س��ال ۹۹ در تورم 
بلندمدت ۴۲ درصد هست. روند كوتاه مدت تورم، بيشتر 
تابع رفتار »پول« هست. بي دليل نيست وقتي مي بينيم 
در س��الي كه دولت توان سركوب ارزي نداشت، رشد ۶۱ 
درصدي دالر، رشد ۶۳ درصدي طال و رشد ۶۲ درصدي 
پول اين چنين به هم نزديك بودند. در اقتصاد سالم چيزي 
كه مهمه تورم بلندمدته؛ اما در اقتصادي با ساختار شكننده، 
تورم كوتاه مدت باال آژير خطر براي چالش هاي بلندمدته.

تورم سبد مصرف خانوار: 
مركز آمار ۴۹ درصد رش��د در قيمت سبد مصرف خانوار 
گزارش كرده. غذاهاي درون سبد ۶۷ درصد رشد قيمت 
داشته و بقيه سبد ۴۱ درصد رش��د داشته. اين اختالف 
طبيعيه چرا كه معموال رشد قيمت قابل تجارت ها  )مثل 
غذا( نزديك رشد نرخ ارزه و رشد قيمت غيرقابل تجارت ها 
)خدمات و غيرمنقول ها( متناسب با تورم بلندمدت. سال 
۹۹ تورم غ��ذا و تورم »مبلمان و لوازم منزل« بيش��تر از 
تورم كل سبد مصرفي بوده و بين گروه هاي غذايي، تورم 
گوشت و روغن بيش��تر از بقيه و حدود ۸۰ درصد بوده. از 
اون طرف تورم محصوالت خدماتي كمتر از تورم كل سبد 
بوده. اين اختالف به اين معني نيست كه اين محصوالت 
كاهش ارزش ريال متفاوتي تجربه كرده اند. ريال به يك 
ميزان كاهش ارزش داره، منتها قيمت هاي نس��بي هم 
تغيير كردن. سياست هاي مداخله اي دولت در كاالهاي 
اساسي از سويي و افزايش ريسك هاي سياسي و اجتماعي 
از سوي ديگه باعث شدند قيمت غذا و لوازم منزل نسبت 
به دستمزد و قيمت خدمات افزايش بيشتري داشته باشه. 
احتماال خواهيد شنيد كه در دولت روحاني بيش از ۳۰۰۰ 
همت نقدينگي خلق شده، در حالي كه در دولت قبلي كمتر 
از ۴۰۰ همت نقدينگي خلق شده بود. اين حرف اگر چه 

درست، اما گمراه كننده است!
چرا؟  نقدينگي اسفند ۹۹، ۳۴۷۶ همت بود، اسفند ۹۱، 
۶/۴۶۰ همت بود، اس��فند ۸۳، ۵۸/۶۸ همت بود، اسفند 
۷۵، ۶۵/۱۱ همت بود، و اس��فند ۶۷، ۵۶۹/۱ همت بود. 
يعني در هشت سال اخير )روحاني( رشد ساالنه نقدينگي 
۷/۲۸ درصد بوده، در هش��ت سال قبلش )احمدي نژاد( 
۸/۲۶ درصد بوده، در هش��ت سال قبلتر )خاتمي( ۶/۲۴ 
درصد بوده، و در هشت سال پيش تر )رفسنجاني( ۴/۲۸ 
درصد بوده. پس در حالي كه رش��د نقدينگي در هشت 
سال اخير بيشترين و در هشت سال خاتمي كمترين بوده، 
اما تفاوت اندك بوده.  كسي كه با تاكيد بر افزايش ۳۰۰۰ 
همت توماني نقدينگي وانمود كنه كه مشكل نقدينگي يك 
مشكل ساختاري بلندمدت نيست بلكه جديده و مربوط 
به دولت كنوني، قصدي جز گمراه كردن نداره.  از گمراهي 

نتيجه اي جز تكرار اشتباهات حاصل نميشه.
خالصه: 

۱- س��هم س��ال ۹۹ از تورم بلندمدت قدري بيش از ۴۰ 
درصد بوده. 

۲-  منتها به خاطر چالش هاي سياسي - اقتصادي كشور، 
تورمي كه عموم خانواده ها تجربه كردند نزديك تر به ۶۰ 

درصد بوده.
۳- برخي به جاي تاكيد بر س��رعت و درصد رشد 
نقدينگي، بر ميزان رش��دش تاكي��د مي كنند كه 

تحليلي گمراه كننده است.

دود خاموشي استخراج 
رمزارزها به چشم اقتصاد مي رود

نايب رييس كميسيون بالك چين و رمزارز سازمان نصر 
با بيان اينكه مصرف ب��رق صنعت ماينينگ يك درصد 
توليد برق كشور است و خاموشي هاي كشور ارتباطي به 
ماينينگ ندارد، گفت: براي تمام تجهيزات ماينينگ هزينه 
شده و اينها مي توانستند كااليي را توليد كنند كه در اقتصاد 
تحريمي به كشور ما كمك كند و فش��ار ارزي را كاهش 
دهد، اما س��وء مديريت دودي را بلند كرده كه چشمان 
كشور را مي س��وزاند. اميد علوي در گفت وگو با ايسنا، با 
بيان اينكه مصرف انرژي رمزارزها در دنيا را خيلي دقيق 
نمي توان اندازه گيري كرد، گفت: مصرف انرژي رمزارز از 
روي قدرت پردازش يا هش ريت شبكه محاسبه مي شود. 
با تخمين زدن مقدار هش ريت و تعداد دستگاه هايي كه 
در دنيا وجود دارد، ميزان مصرف برق شبكه بيت كوين را 
محاسبه مي كنند. از آنجايي كه بيشترين ماينينگ رمزارز 
مربوط به بيت كوين اس��ت، معموال مالك مصرف برق 
هم مصرف بيت كوين است. وي ادامه داد: در حال حاضر 
هش ريت شبكه بيت كوين حدود ۱۸۰ اگزاهش است و 
تخمين مي زنيم كه حدود ۱۴ هزار مگاوات ساعت يا ۱۴ 
گيگاوات ساعت مصرف شبكه بيت كوين در دنيا باشد، 
البته در حداكثر حالت ممكن اگر اين دس��تگاه ها نسل 
دوم يا چيپست هاي ۲۴ نانومتري و ۱۶ نانومتري باشند، 
درصورتي كه چيپ ست هايي كه اكنون توليد و استفاده 
مي شوند ۷ و ۵ نانومتري است، بنابراين در بدترين حالت، 
مصرف كل شبكه بيت كوين ۱۵ هزار مگاوات  است.  اين 
فعال حوزه رمزارز درباره سهم ايران از صنعت ماينينگ 
توضيح داد: در ايران عدد ماينينگ قانوني ۳۰۰ مگاوات 
است و اگر استخراج غيرقانوني را هم ۳۰۰ مگاوات در نظر 
بگيريم، مجموع اس��تخراج حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات 
مي ش��ود و از لحاظ درصدي بين ۴ تا ۵ درصد كل شبكه 
بيت كوين را مي توان براي ايران در نظر گرفت. اين عدد در 
دنيا و حتي در ايران عدد بزرگي نيست. ما ۶۰ هزار مگاوات 
توليد برق داري��م و ۶۰۰ مگاوات، يك درصد اين مصرف 
است، بنابراين مشكل قطعي برق و خاموشي هاي كشور 
چه در زمستان و چه تابستان با اين موضوع حل نخواهد 
شد و خاموشي هاي كش��ور ارتباطي به ماينينگ ندارد. 
علوي با بيان اينكه سوءمديريت را گردن كوتاه ترين ديوار 
يعني ماينينگ مي اندازند، گفت: در پنج س��ال گذشته 
هيچ سرمايه گذاري جدي در حوزه انرژي در كشور انجام 
نشده و اين هم به دليل سوءمديريت است. بدهي بخش 
خصوصي و بخش نيروگاهي كش��ور پرداخت نش��ده، 
نيروگاه ها مستهلك شدند و نتوانستند تعميرات اساسي 
انجام دهند. تمام اينها دست در دست هم داده و توليد برق 
در كشور كاهش پيدا كرده است. وي ادامه داد: وزارت نيرو 
از اتفاقاتي كه در چند سال گذشته افتاده از جمله تحريم ها 
و گران شدن نرخ ارز كه بسياري از صنايع را تحت تاثير قرار 
داده بود، استفاده كرد و توليد برق را افزايش نداد. در اين 
مدت، ظرفيت اسمي ما كه ۷۰ هزار مگاوات بوده و ظرفيت 
عملياتي كه ۶۰ هزار مگاوات بوده به ش��دت كاهش پيدا 
كرده است. در دو سال گذشته بارندگي خوب بود و صنايع 
تعطيل بود، اما امسال صنايع جان گرفتند و بارندگي كم 
شد، به همين دليل كشور با مشكل قطعي برق مواجه شد. 
نايب رييس كميسيون بالك چين و رمزارز سازمان نصر 
خاطرنشان كرد: هر س��ال بايد طبق برنامه هاي توسعه 
كش��ور، افزايش مصرف برق را بين ۵ تا ۷ درصد در نظر 
بگيريم اما وزارت نيرو توليد برق را به اندازه افزايش مصرف 
برق افزايش نداده و به همين دليل االن با خاموش كردن 
صنايعي مانند استخراج و صنايع پرمصرف، سعي مي كنند 
جلوي خاموشي ها را بگيرند. در زمستان هم از خاموش 
كردن معابر و صنعت ماينينگ اس��تفاده كردند. علوي 
گفت: صنعت ماينينگ را خاموش كردند، صنعت گران 
نااميد ش��دند اما در مقابل كساني كه به دليل خاموشي 
چراغ ها و ايجاد ناامني، در جاده ها و خيابان ها تصادف كردند 
و جانشان را از دست دادند، در مقابل افرادي كه در خيابان 
مورد دزدي و ضرب و شتم قرار گرفتند، چطور مي توانيد 
پاسخگو باشيد؟ متاسفانه در كشور نظارت و بازرسي دقيقي 
صورت نمي گيرد، در آن صوت مسووالن وزارت نيرو بايد 
به خيلي از اين سواالت پاس��خ مي دادند. وي با اشاره به 
مصوبه هيات دولت در ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ براي رسمي كردن 
صنعت ماينينگ در ايران، بيان كرد: اين مصوبه بندهاي 
بدي داشت كه تبعاتش را امروز مي بينيم. نرخ صادراتي قرار 
دادن براي حامل هاي انرژي صنعت ماينينگ، چه گاز و چه 
برق، براي وزارت نيرو انحصار ايجاد كرد و با باال تعريف شدن 
قيمت برق، زمينه زيرزميني شدن صنعت ماينينگ فراهم 
شد. ما بارها در مقاالت و نشست هاي مختلف اعالم خطر 
كرديم كه صنعت استخراج زيرزميني مي شود اما هيچكس 
گوش نكرد و امروز شاهديم كه سرمايه گذاري هاي بزرگ 
در كشور انجام نمي شود و به كشورهاي همسايه، روسيه، 
قزاقس��تان و تركمنستان مي رود و كش��ور از اين نعمت 
جديد بي بهره مي ماند.  نايب رييس كميسيون بالك چين 
و رمزارز سازمان نظام صنفي رايانه اي ادامه داد: اميدوارم 
دولت جديد از ديد بازتري برخوردار باشد، ما مي بينيم كه 
رييس جمهوري اعالم مي كند كه دستگاه هاي ماينينگ 
چهار ماه خاموش باش��ند. صنعت اس��تخراج دو ماه در 
زمستان خاموش بود، چهار ماه در تابستان. كدام صنعت 
با شش ماه خاموشي مي تواند دوام داشته باشد؟ علوي با 
بيان اينكه در دولت جديد بايد با نگرش دقيقي به صنعت 
رمزارزها و پديده اس��تخراج نگاه ش��ود، افزود: وضعيت 
اقتصادي كشور، رشد بس��يار چشمگير رمزارزها در ۱۲ 
سال گذشته، ظرفيت هايي كه مي تواند براي اقتصاد داشته 
باشد و حتي تهديدهايي كه مي تواند داشته باشد، تمام 
اينها رگوالتور را به قانون گذاري و نگاه دقيق و نظارت به اين 
حوزه وادار مي كند. رگوالتور موظف است هرچه سريع تر 
قانون گذاري و نظارت كند و فضاي كسب وكار و درآمد را 
براي ايرانيان امن و شفاف كند. وي خاطرنشان كرد: همين 
حاال نزديك به ۴۰ مركز قانوني استخراج رمزارز داريم كه 
در هر كدام از اين مراكز به صورت مستقيم بين ۲۰ تا ۵۰ 
نفر مشغول به كار بودند و حاال بيكار شدند؛ براي تمام اين 
تجهيزات و زيرساخت ها س��رمايه گذاري و هزينه شده 
و اينها مي توانس��تند كااليي را توليد كنند كه در اقتصاد 
تحريمي به كشور ما كمك كند و وارد چرخه اقتصاد شود 
و فشار ارزي را كاهش دهد، اما سوء مديريت و نگاه سلبي 
و انحصاري وزارت نيرو دودي را بلند كرده كه چش��مان 
كشور را مي سوزاند و اميدوارم دولت بعدي اشتباهات اين 

دولت را تكرار نكند. 

به گفته مدير ارشد اجرايي شركت پايپ الين هكرها از طريق 
يك وي پي ان قديمي كه سيستم احراز هويت چند عاملي 
نداشت به شبكه اين شركت نفوذ كردند. به گزارش مهر به 
نقل از رويترز، مدير ارشد اجرايي شركت كلونيال پايپ الين 
به س��ناتورهاي امريكايي اعالم كرد هكرها با سرقت يك 
پسورد توانسته بودند به سيستم هاي اين شركت نفوذ و فرايند 
سوخت رساني را مختل كنند. كميته اي از نمايندگان سناي 
امريكا تشكيل شده تا تهديدهاي جديد عليه زيرساخت هاي 
امريكا و همچنين حمله باج افزاري به كلونيال پايپ الين را 
بررسي كند. جوزف بالنت مدير ارشد اجرايي كلونيال پايپ 
الين در جلس��ه اي به كميته سناي امريكا گفت هكرها از 
طريق يك سيستم VPN قديمي كه فرايند احراز هويت 
چندعاملي در آن فعال نبود، به سيستم هاي داخل شركت 
نفوذ كردند. اين بدان معنا است كه هكرها توانسته بودند بدون 

نياز به پيامك به پسورد مورد نظرشان دست يابند. بالنت در 
اين باره گفت: اين وي پي ان قديمي، سيستم احراز هويت 
تك عاملي داشت. البته پسورد آن پيچيده  بود. اين سناتورها 
درباره آمادگي شركت و همچنين زمانبندي واكنش به حمله 
باج افزاري از بالنت سواالتي پرسيدند. يكي ديگر از سواالت 
سناتورها مربوط به پرداخت باج به گروه هكري دارك سايد 
بود. برخي از آنها معتقد بودند كلونيال قبل از پرداخت باج 
به اندازه كافي با مقامات دولتي مشورت نكرده است. بالنت 
نيز اعالم كرد خود به دليل نگراني هاي امنيتي تصميم به 
پرداخت باج و محرمانه نگه داشتن اين اطالعات گرفته است. 
به گفته مدير اين شركت، كلونيال برنامه اي براي جلوگيري از 
حمله باج افزاري نداشته اما يك طرح اضطراري براي اين امر 
داشته است. اف بي آي پس از تحقيقات گروه هكري دارك 

سايد را عامل اين حمله اعالم كرد.

مركز پژوهش هاي مجلس: وزارت آموزش و پرورش در توسعه زيرساخت فناوري مدارس ضعيف عمل كرده است

محدوديت هاي فناوري دانش آموزان در مناطق محروم

پي�رو آگه�ي مزای�ده منتش�ره در وی�ژه نامه 
اس�تانی  روزنامه جام جم  چهارشنبه مورخ ۱۹ 
خرداد ۱۴۰۰،  به ش�ماره ۵۹۵۷ و روزنامه  تعادل  
چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ، به شماره ۱۹۵۷ 
بدینوسيله فروش ملك به شماره پرونده٥٦٤٣ 

صرفأ بصورت نقدي صحيح می باشد .

اصالحيه

 »  رانندگی هنگام خستگی یا بیماری یعنی استقبال از حادثه. «

اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي زیر را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای واگذار نماید، بدین وسيله 
از شرکت های واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینكه »قيمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد« براي 

شركت در فرآیند مناقصه هاي زیر دعوت به عمل مي آید.

اداره كل راهداري و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان

نوبت اول

شناسه آگهي : ۱۱4۷4۳4

مهدی خضری - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان

مبلغ تضمين فرآیند مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهنوع مناقصهردیف
ارجاع )ریال(

ارزیابي کيفی فشرده با ۱
احداث ساختمان و محوطه راهدارخانه مركزي  ۴۰۰۱۰۹28/۱معيار

۱,۱۰۰,۵3۵,2۱8,3332۵,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰استان اصفهان

خرید صفحه گاردریل با متعلقات مربوط به حوزه ۴۰۰۱۰۹2۹/۱ارزیابي ساده2
۱۹,۵8۵,۰۰۰,۰۰۰۹8۰,۰۰۰,۰۰۰استحفاظي راههاي استان

ارزیابي کيفی فشرده با 3
خرید، نصب ، راه اندازي ، بهره برداري و نگهداري ۴۰۰۱۰۹3۰/3معيار )تجدید(

۱2۷2,8۰۰,۰۰۰,۰۰۰3,6۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سامانه ثبت تخلف عبور و مرور

۴۰۰۱۰۹۱3/2ارزیابي ساده )تجدید(۴
تهيه مصالح و خط کشی )منقطع و متصل( با رنگ 
سرد ترافيکی در راههاي سطح استان اصفهان و 

نقاط پرتصادف
۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰2,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نصب ۵۰ عدد باکس 8*6 متر زیرگذر کوی راه حق ۴۰۰۱۰۹۱۵/2ارزیابي ساده )تجدید(۵
۱8,3۹3,۹۷3,۵3۰۹2۰,۰۰۰,۰۰۰به همراه رادیه واقع در محور اصفهان - شهرضا

ساخت 36 عدد باكس ۵×6 متري زیر گذر پادگان ۴۰۰۱۰۹۱۷/2ارزیابي ساده )تجدید(6
۱۷,8۹3,8۰۱,۴2۴8۹۵,۰۰۰,۰۰۰محور اصفهان - شهرضا

نصب 3۴ عدد باكس ۵×6 متری زیرگذر پرزان ۴۰۰۱۰۹۱6/2ارزیابي ساده )تجدید(۷
۱۵,۰۴3,۱82,883۷۵3,۰۰۰,۰۰۰واقع در محور اصفهان - شهرضا

خرید و اجراي سيستم روشنایی کمربندی ۴۰۰۱۰۹۱8/2ارزیابي ساده )تجدید(8
۱3,۵۷3,2۱۰,۰۰۰6۷۹,۰۰۰,۰۰۰اردستان

۴۰۱۰۹۱۱۴/۴ارزیابي ساده )تجدید(۹
لکه گيری هندسی و اجرا آسفالت حفاظتی 

)اسالری سيل( محورهای شهرستان کاشان 
)کاشان، مشهد اردهال و ...(

2۹,۷۷۴,2۴8,۷۰۴۱,۴8۹,۰۰۰,۰۰۰

setadiran.ir مهلت دریافت فایل اسناد از چاپ دوم آگهی تا ساعت ۱3 تاریخ ۱۴۰۰/۰3/2۹، از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس
مهلت ارسال فایلهای پاکات مناقصات مذکور به سامانه ستاد ایران تا ساعت ۱3 تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱2 و محل تحویل ضمانتنامه )فرآیند ارجاع كار( 
شرکت در مناقصه تا ساعت ۱3 تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱2 به اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان، طبقه ششم اداره حراست مي باشد. 
گشایش فایلهای پاكات مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران نيز در ساعت 8 صبح روز ۱۴۰۰/۰۴/۱3 در محل سالن جلسات اداره كل راهداري و 

حمل و نقل جاده اي اصفهان انجام مي شود.
كليه مراحل دریافت و ارائه اسناد مناقصه و بازگشایي پاكات صرفا از طریق سامانه مذكور انجام خواهد پذیرفت.

سایر شرایط شركت در مناقصه از جمله هزینه تهيه اسناد، مدت اعتبار پيشنهاد، صالحيتهاي مورد نياز و غيره مطابق مفاد اسناد مناقصه پيوست 
در سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مي باشد.

نشانی: بلوار ميرزاكوچك خان، بين پل وحيد و ترمينال زاینده رود، كد پستي:33۷۴3-8۱۷66، تلفن گویا ۰3۱-3۵۰۵۹

آگهي مناقصه عمومی يك مرحله ای

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

 هكرها با دستيابي به يك پسورد 
سوخت رساني امريكا را مختل كردند



تعادل |
از ابتداي خرداد و همزمان با موج نخست افزايش دما 
در اكثر مناطق كشور، وزارت نيرو اعالم كرد كه به دليل 
باال رفتن ميزان مصرف برق از ظرفيت توليدي كشور، 
مجبور به اعمال برخي خاموش��ي ها خواهد بود و اين 
روال در بس��ياري از شهرهاي كشور آغاز شد. هرچند 
در روزهاي گذشته ميزان خاموشي ها كمتر شده اما 
همچنان وضعيت مصرف برق در كش��ور در قياس با 
ظرفيت توليدي شبكه در شرايطي بحراني قرار دارد. 
حال، نايب رييس س��نديكاي صنعت ب��رق ايران در 
گفت وگو با »تعادل« به تش��ريح داليل قطعي برق و 
خاموشي هاي اخير پرداخته است. به گفته او، در معادله 
توليد و مصرف يا همان عرضه و تقاضا، هر زمان مصرف 
از توليد پيش��ي بگيرد و امكان جب��ران اين اختالف 
با روش هاي ديگري ميس��ر نشود، طبيعتا خاموشي 
اتفاق مي افتد. اگرچه بنابه اظهارات پيام باقري، علت 
خاموشي ها در اين مقطع از سال، »گرماي بي سابقه 
هوا، كاهش نزوالت جوي و مخازن آب كشور، تاخير 
در ورود نيروگاه هاي در دس��ت تعمير به مدار ومقوله 
رمزارزها« عنوان مي شد، اما به نظر مي رسد اينها معلول 
علت  ديگري باشند؛  يعني همان او معتقد است علت 
اصلي اين ماجرا به مقوله »سرمايه گذاري در صنعت 
برق« و »كمبود منابع مالي« در اين حوزه برمي گردد. 
باقري مي گويد: نخستين كش��وري در دنيا هستيم 
كه در حوزه انرژي بيش��ترين مبلغ يارانه را پرداخت 
مي كنيم، به طوري كه اكنون ياران��ه اي در حدود 86 
ميليارد دالر از س��وي دولت در بخش انرژي پرداخت 
مي ش��ود كه نش��ان دهنده اختالف بين قيمت تمام 
شده و قيمت تكليفي است. او معتقد است كه آثار اين 
كمبود منابع قطعا در كاهش سرمايه گذاري ها متبلور 
مي شود؛ چراكه بر اساس قانون ششم برنامه قرار بود 
سالي پنج هزار مگاوات وارد مدار شود كه كمتر از نصف 
اين رقم محقق شده است. زيرا براي تحقق كامل اين 
برنامه س��االنه بين 4 تا 5 ميليارد دالر سرمايه گذاري 
نياز است كه عدد قابل توجهي است. از اين رو، وقتي 
سرمايه گذاري نباشد قطعا پروژه هاي جديد هم تعريف 
نمي شود و اين صنعت به رغم ظرفيت سازي هاي خوبي 

كه صورت گرفت گرفتار ركود مي شود. 

     عوامل اثر گذار بر قطعي برق 
نايب رييس سنديكاي صنعت برق ايران در رابطه با علت 
خاموشي هاي اخير كه در كشور اتفاق مي افتد، گفت: در 
معادله توليد و مصرف يا همان عرضه و تقاضا، هر زمان 
مصرف از توليد پيشي بگيرد و امكان جبران اين اختالف 
با روش هاي ديگري ميسر نشود، طبيعتا خاموشي اتفاق 
مي افتد.پيام باقري در گفت وگو با »تعادل« با بيان اينكه 
علت خاموشي ها در اين مقطع از سال، گرماي بي سابقه 
هوا، كاهش نزوالت جوي و مخازن آب كشور اعالم شده 
است، تصريح كرد: فرارسيدن فصل گرما پيش از موعد 
باعث شده بار تجهيزات سرمايشي زودتر از حد انتظار 
وارد مدار شده و چاه هاي كشاورزي زودتر فعال شوند.

وي افزود: به نظر مي رسد دليل ديگر اين اتفاق تاخير در 
ورود نيروگاه هاي در دست تعمير به مدار باشد؛ معموال 
اين نيروگاه ها اواسط خردادماه به مدار برگردانده شده و 
اختالف پيك تابستان و زمستان كه ناشي از باري است 
كه تجهيزات سرمايشي در تابستان به شبكه تحميل 
مي كنند را جبران مي كردند.باقري با تاكيد بر اينكه در 
زمستان عمدتا بخشي از 20هزار مگاوات اختالف بين 
پيك تابستان و پيك زمستان صرف تعميرات نيروگاه ها 
مي شود، گفت: امس��ال به دليل گرماي زود هنگام اين 
نيروگاه ها به موقع مهيا نش��دند. عالوه بر اين، موضوع 
رمزارزها مقوله ديگري اس��ت كه ب��ر افزايش مصرف 
تاثيرگذار بوده اس��ت. پيش بيني مي ش��ود كه حدود 
1300 مگاوات ظرفيت اس��تخراج كنندگان رمزارز در 
كشور باشد كه چيزي نزديك به 320 مگاوات آن مجاز و 

بقيه غيرمجاز است.وي تاكيد كرد: اينها مجموع مسائلي 
هس��تند كه همواره به عنوان دليل خاموشي ها مطرح 
مي شوند. اما به نظر مي رسد اينها معلول علت  ديگري 
باش��ند كه البته به نوعي هم قابل پيش بيني بود. علت 
اصلي اين ماجرا به مقوله سرمايه گذاري در صنعت برق و 

كمبود منابع مالي در اين حوزه برمي گردد.

     مشكل از كمبود توليد است؟ 
نايب رييس س��نديكاي صنعت برق ايران در ادامه بيان 
كرد: در س��ال هاي اخير با كمك نيروگاه هاي جديدي 
كه احداث ش��ده ساالنه به طور متوس��ط دوهزار و 221 
مگاوات وارد مدار كرده اي��م، در صورتي كه طبق برنامه 
مي بايست هرسال 5 هزار مگاوات نيروگاه جديد احداث 
مي شد.  وي افزود: ضمن اينكه، در حوزه تجديد پذير نيز 
بايد ظرفيت مان مجموعا تا پايان برنامه ششم به 5 هزار 
مگاوات مي رسيد كه در حال حاضر كمتر از هزار مگاوات 
نيروگاه  هاي تجديدپدير خورش��يدي، بادي و ... داريم. 
اين كمبود توليد باعث مي شود نرخ رشد تقاضا پوشش 
داده نشود و تبديل مي شود به اين كمبودهايي كه شاهد 
آن هس��تيم. باقري اظهار كرد: از سوي ديگر، بخشي از 
كمبود سرمايه گذاري ها به اقتصاد نامتوازن صنعت برق 
برمي گردد ك��ه مي توان نقطه آغازين آن را طرح تثبيت 
قيمت ها كه در مجلس هفتم مطرح شد، دانست. در آن 
مقطع اوضاع درآمدهاي نفتي مناسب بود و در بودجه هاي 
سنواتي اين كمبودها كه با نام يارانه برق شناخته مي شود، 

با منابع نفتي و درآمدهاي حاصل از آن جبران مي شد.

    يارانه ۸۶ ميليارد دالري به انرژي
وي ادامه داد: اما با اعمال تحريم ها عليه كشور و اختاللي 
كه در درآمدهاي نفتي به وجود آمد، با كمبودهايي در 
بودج��ه و در ادامه در صنعت برق هم با كاس��تي هايي 
روبرو ش��ديم. ضمن اينكه قيمت برق هم با نرخ تورم 
افزايش پي��دا نكرد. به گونه اي كه حتي در مقايس��ه با 
بسياري از كاالهاي ديگر كمترين رشد را در اين حامل 
انرژي داشتيم. نتيجه آن ش��ده كه اكنون يارانه اي در 
حدود 86 ميليارد دالر از س��وي دولت در بخش انرژي 
پرداخت مي شود كه نشان دهنده اختالف بين قيمت 
تمام شده و قيمت تكليفي است. نايب رييس سنديكاي 
صنعت برق ايران با بيان اينكه نخس��تين كشوري در 
دنيا هستيم كه در حوزه انرژي بيشترين مبلغ يارانه را 

پرداخت مي كنيم، گفت: آثار اين كمبود منابع قطعا در 
كاهش سرمايه گذاري ها متبلور مي شود. بر اساس قانون 
ششم برنامه قرار بود سالي پنج هزار مگاوات وارد مدار 
شود كه كمتر از نصف اين رقم محقق شده است. براي 
تحقق كامل اين برنامه ساالنه بين 4 تا 5 ميليارد دالر 
سرمايه گذاري نياز اس��ت كه عدد قابل توجهي است. 
 B2G وي با اش��اره به اينكه صنعت ب��رق يك صنعت
است، گفت: از اين رو، وقتي سرمايه گذاري نباشد قطعا 
پروژه هاي جديد هم تعريف نمي ش��ود و اين صنعت 
عليرغم ظرفيت س��ازي هاي خوبي كه صورت گرفت 
گرفتار ركود مي ش��ود. چنانكه شاهد هستيم اكنون 
ظرفيت هاي موجود با يك س��وم يا يك چه��ارم توان 
خود فعاليت مي كنند. باقري خاطرنشان كرد: نتيجه 
همه اينها مي شود انباش��ت بدهي هاي وزارت نيرو به 
مجموعه بخش خصوصي، نيروگاه داران، سيستم بانكي 
و... كه برآورد مي شود چيزي در حدود 50 هزار ميليارد 
تومان است. تضعيف بخش خصوصي و در نتيجه گرايش 
آن براي دريافت تس��هيالت و وام و در ادامه عدم توان 
بازپرداخت و تعديل نيرو و بدهي و گرفتاري هايي كه در 
اين حوزه براي بخش خصوصي باقي مي ماند، پايان كار 
اس��ت. وي افزود: از طرفي منابعي هم براي جبران اين 
مش��كالت و حتي براي راه اندازي قراردادهاي متوقف 
مانده اين صنعت وجود ندارد. برآيند همه اينها منجر 
به خاموشي، خس��ارت هاي اقتصادي، نارضايتي هاي 
اجتماع��ي، رك��ود و تضعيف بخ��ش خصوصي، عدم 
مشاركت و سرمايه گذاري مي شود. به همين دليل است 
كه شاهد هستيم از س��ال 92 تا كنون سرمايه گذاري 
جديدي از س��وي بخش خصوصي در راستاي توسعه 
ظرفيت نيروگاه ها، صورت نگرفته است. اين فعال بخش 
خصوصي با اشاره به پديده حبس برق در برخي استان ها 
گفت: در بعضي استان ها برق مازاد وجود دارد، اما چون 
شبكه انتقال و توزيع متناظر با توليد توسعه پيدا نكرده 
است و توسعه متوازن صورت نگرفته با پديده حبس برق 
روبرو شده ايم. همه مواردي كه به آنها اشاره شد، امروزه 

اين صنعت را با مخاطرات جدي مواجه كرده است.

    راه حل چيست؟ 
وي در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي حل 
اين مش��كالت وجود دارد، گف��ت: معموال در چنين 
شرايطي تمركز بر طرف تقاضا و تشويق به صرفه جويي 

است و كمتر به طرف عرضه توجه مي شود. در حاليكه 
مي توانستيم در طرف عرضه هم كارهايي انجام دهيم.

باقري تاكيد كرد: يكي از ريشه اي ترين كارها در اين 
خصوص اصالح ساختار اقتصاد برق، افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي به صورت تدريجي است كه در برنامه 
پنجم و ششم و قانون هدفمندي هم به آنها اشاره شده 
است. منابع بسيار زيادي مي توانست تا كنون آزاد شود 

و اين منابع در توسعه زيرساخت ها استفاده شود. 
وي عنوان كرد: موضوع ديگر، بحث نظام تعرفه گذاري 
پلكاني كه توازني بين پرمصرف ها و كم مصرف ها ايجاد 
مي كند. بحث رگوالتوري كه مبتني بر اصل 44 است 
بحث ديگري است مبني بر اينكه نظام سرمايه داري 
در بس��تر عرضه و تقاضاي واقعي و به صورت شفاف 
اتفاق مي افتد كه هنوز در صنعت برق جاري نش��ده 
است.باقري با اشاره به اينكه بحث توليد مجازي امروزه 
در دنيا متداول اس��ت و پاي��ه آن قانون اصالح الگوي 
مصرف اس��ت، گفت: در كش��ورهاي پيشرفته رشد 
مصرف و تقاضا نزديك صفر است اما در كشور ما بين 
5 تا 7 درصد است. نكته ديگر استفاده از ظرفيت هاي 
ماده 12 قانون رفع موانع توليد است. مي توانستيم 10 
هزار مگاوات با تعويض كولرهاي آبي و گازي مستعمل 
با كولرهاي اس��تاندارد و دو هزار م��گاوات با تعويض 
المپ هاي پرمصرف با المپ هاي كم مصرف ال اي دي 
صرفه جويي ايجاد كنيم.وي با اشاره به اينكه بسياري 
از صنايع باالدستي از قبيل صنايع فوالد، سيمان و... 
شدت انرژي را باال مي برند، كه بايد مورد بررسي قرار 
بگيرند، گفت: توسعه تجديدپذيرها نيز موضوع ديگري 
اس��ت كه بايد روي آن تمركز شود.باقري اظهار كرد: 
اما يكي ازجدي ترين راهكارها در اين خصوص بحث 
تبادل برق است كه بارها راجع به آن صحبت كرديم. 
با توجه به موقعيت خوبي كه كشور دارد، اختالف افق 
از شرق تا غرب و اختالف دما از شمال تا جنوب، پيك 
مصرف ما با پيك مصرف كشورهاي اطراف مان متفاوت 
است. وي ادامه داد: اين موقعيت جغرافيايي اين امكان 
را به ما مي دهد تا در زمان پرباري از كشورهايي كه در 
پيك نيستند برق را وارد كنيم و بالعكس هنگامي كه 
در كم باري هستيم برق را به آن كشورها صادر كنيم. 
با اين رويكرد ايران مي تواند به هاب برق منطقه تبديل 
شده و درآمدهاي پايدار براي صنعت برق ايجاد كند 

كه بحث بسيار مفصلي است.

ادامه از صفحه اولرويداد

ويژه

7
 پنجشنبه 20 خرداد 1400    29  شوال 1442  سال هفتم    شماره   Thu. June 10. 2021  1958  صنعت،معدن و تجارت

نحوه ماليات ستاني سال 99 
مشاغل صنفي تعيين شد

رييس اتاق اصناف ايران نحوه رس��يدگي و بررسي 
تعيين ماليات سال 99 مشاغل صنفي را تشريح كرد. 
سعيد ممبيني رييس اتاق اصناف ايران درباره نحوه 
رسيدگي و بررسي تعيين ماليات سال 99 مشاغل 
صنفي گفت: به اطالع همه اصناف و واحدهاي صنفي 
در سراسر كشور مي رسانم كه اصواًل تعيين ماليات با 
دو روش برابر ظرفيت هاي قانوني كه وجود داش��ت 
امكان پذير بود، كه يك روش تعيين ماليات با ابراز و 
اظهار كردن ميزان درآمد يا به عبارتي ماده 97 قانون 
ماليات ها و تسليم اظهارنامه كه اين ظرفيت همواره 
وجود دارد. رييس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه برخي 
از صنوف مي پرس��ند به دليل اينكه در شرايط كرونا 
فعاليتي نداشتند يا اساسا تعطيل بوده اند مانند تاالرها 
كه بعضًا تا اواسط ماه پيش هم تعطيل بودند؛ بايستي 
معاف از ماليات بش��وند؟ گفت: يكي از راهكارهاي 
استفاده از معافيت اين است كه اگر صنوف فعاليتي 
نداشتند، بايد اظهارنامه بدهند كه بر اساس اظهارنامه، 
رسيدگي شود به چه ميزان ماليات تعيين شود و اينكه 
چه فعاليت داشته باشند و يا نداشته باشند، تعيين 
ماليات مسير خودش را طي مي كند. ممبيني اظهار 
كرد: يكي از ظرفيت هايي كه همواره براي بعضي از 
مشاغل بند »ج« وجود داشته است؛ استفاده از تبصره 
ماده 100 بود كه در سال 98 با استفاده از تبصره ماده 
100، تع��داد زيادي از واحدهاي صنفي مش��اركت 
كردند و به طور نس��بي اظهار رضايت نيز داش��تند . 
امسال نيز اگر 30 برابر معافيت لحاظ مي شد، به دليل 
تورمي كه به قيمت كاالها و خدمات وارد ش��ده بود، 
تعدادي از موديان نمي توانستند از اين ظرفيت به طور 
كامل و موثر استفاده كنند، بنابراين از ابتدا درخواست 
اصالح اين ضريب را داشتيم.  وي افزود: درخواست 
اوليه اتاق اصن��اف ايران 60 برابر بود كه نهايتا ديروز 
موفق شديم كه 45 برابر، مصوبه را از ستاد ملي كرونا 
بگيريم. بنابراين كس��اني كه درآمد ابرازي شان، زير 
45 برابر معافيت هس��ت مي توانند از مزاياي تبصره 
استفاده كنند. رييس اتاق اصناف ايران تصريح كرد: 
تبصره ماده 100 نيز با تغييراتي همراه بوده كه امسال 
در بند اول آن ضرايب كساني كه تا 3 ميليون تومان 
ماليات س��ال قبل آنها بوده بدون هر گونه افزايشي 
نسبت به ماليات سال قبل شان مي توانند ماليات را 
پرداخت كنند و قطعي بشود و طبق دستورالعملي كه 
ابالغ خواهد شد و در سايت اتاق اصناف ايران نيز قرار 
داده خواهد شد.  وي تاكيد كرد: اگر كساني هستند 
كه احساس مي كنند استفاده از تبصره نمي تواند به 
آنها كمك كند مي توانند با استفاده از ظرفيت ماده 
97 اظهارنامه بدهند و ميزان درآمدشان را خودشان 
ابراز كنند تا رسيدگي شود.  ممبيني افزود: با توجه به 
اينكه زمان نسبتا طوالني از خرداد ماه را از دست داديم 
و اين موضوع با تأخير ابالغ مي شود درخواست كرديم 
كه زمان تسليم اظهارنامه را هم تمديد كنند همچنان 
در حال پيگيري هستيم و اميدواريم مسووالن سازمان 
 مالياتي به اين نكته توجه كنن��د چرا كه در فرصت 
باقي مانده تا پايان خ��رداد ماه تراكم جمعيت براي 
تس��ليم اظهارنامه و يا تكميل فرم تبصره ماده 100 
مي تواند آزاردهنده باشد و با توجه به شرايط كرونايي 
كه وج��ود دارد و بس��ياري از مس��ووالن واحدهاي 
صنفي درگير انتخابات رياس��ت جمهوري و شوراي 
شهر هستند؛ مصرانه درخواست داريم فرصت تسليم 

اظهارنامه تمديد شود و پيگير خواهيم بود.

حدود هفت ميليون نفر در ايران 
رمز ارز خريده اند

آمار دقيقي از معامله گران رم��ز ارز در ايران وجود 
ندارد؛ اما برآورد مي ش��ود حدود 7 ميليون ايراني 
بخشي از س��رمايه خود را به س��مت حوزه رمز ارز 
برده باش��ند. امروز اگرچه ب��ازار ارزهاي ديجيتال 
سبز بوده و افزايش ارزش - عموما زير 5 درصد - را 
تجربه كرده اند اما سقوط قيمت و ريزش هاي اخير 
هراس تازه اي به دل معامله گران ارزهاي ديجيتال 
انداخته اس��ت. فرزين فرديس مشاور كميسيون 
كسب وكارهاي دانش بنيان اتاق ايران درباره آينده 
رمزارزها در ايران به پايگاه خبري اتاق ايران گفت: من 
فكر مي كنم در شرايط تازه و بعد از تجربه ريزش هاي 
اخير در بازار رمزارزها، هيجانات پيوستن به اين بازار 
در مردم فروكش خواهد كرد و افراد با آگاهي بيشتر 
وارد اين بازار مي ش��وند.اين فعال اقتصادي افزود: 
در واقع در آينده اي نزديك، افراد بيش��تري به اين 
جمع بندي مي رسند كه بايد بازي كردن در زمين 
رمزارزها را ياد بگيرند و نياز به »آگاهي« دارند.اين 
تحليل گر حوزه آي تي در پاس��خ به اين پرسش كه 
نداشتن آمار مشخص چطور مي تواند بر اين بازار در 
ايران اثر بگذارد، توضيح داد: دولتي هاي ما، ماينينگ 
را تبديل به امري زيرزميني كردند. متاسفانه وزارت 
نيرو با اين مساله به صورت قهري برخورد كرد و تعداد 
زيادي از افراد را از فعاليت شناسنامه دار و قانوني دور 
و آنها را به ادامه دادن در بستري غيرشفاف، تشويق 
كرد. فرديس همچنين درباره آمار تعداد افرادي كه 
در ايران رمزارز خريداري كرده اند گفت: سناريوهاي 
مختلفي درباره كس��اني كه خريد و فروش رمزارز 
كرده اند، با تخمين هاي متع��ددي وجود دارد. من 
فكر مي كنم بي��ن 7 تا 8 ميلي��ون ايراني، احتماال 
مقداري دارايي از جنس رمز ارز دارند.به گفته عضو 
اتاق بازرگاني تهران، اين تخمين ريش��ه در تعداد 
اكانت هاي فعال ب��ر صرافي هاي ديجيتال، دارد. بر 
اس��اس آمارهاي اعالم شده، 2.5 ميليون اكانت در 
اين صرافي ها وجود دارد كه به نظر مي رسد هركس 
اكانتي در اين صرافي ها دارد احتماال براي اطرافيانش 
 هم خريد و ف��روش مي كند چون افراد كمي دانش 
آي ت��ي براي ورود به بس��تر صراف��ي ارز ديجيتال 
دارند و در نتيج��ه هر نفر احتماال براي حدود 3 نفر 
از اطرافيان��ش هم خريد و ف��روش مي كند كه اين 

استدالل ما را به حدود هفت ميليون نفر مي رساند.

بحران مديريت در كشور
 عرصه هاي مختلف داش��ته اند؟ بح��ران مديريت و 
تربيت مدير و جانشين پروري در جامعه امروز ما و در 
هزاره اي كه بشر، مرزهاي علم و تكنولوژي را به سرعت 
در مي نوردد، زخم بزرگي است كه حاكميت حتما بايد 
براي آن واقعا فكري اساسي و اصولي كرده و آن را مداوا 
كند. آقايان تصميم ساز و تصميم گير ضروري است، 
امروز مديراني در معيار جهاني براي حركت كش��ور 
در مس��ير توسعه تربيت كنيد؛ چرا كه اگر امروز براي 
اين ضرورت اقدامي نشود، فردا دير است. اين روند نه 
تنها در انتخابات رياست جمهوري بلكه در ساير شؤون 
كش��ور نيز قابل مشاهده اس��ت. در انتخابات شوراي 
شهر هم همين داستان به چشم مي خورد. تعداد افراد 
متخصص در اين انتخابات به اندازه اي اندك است كه 
دلسوزان كشور را نسبت به دورنماي مديريت كشور 
در افق پيش رو نگران مي كند. مديراني كه به سن 70 
تا 80 سالگي رسيده اند، اما انگار هيچ جايگزيني براي 

آنها تربيت نشده  است.

توسعه محوري به جاي گداپروري
 درآمدهاي برآمده از صنعت توريس��م سخن گفت. 
ايران براي جذب گردشگران داخلي خود كاري صورت 
نداده، چه برس��د به اينكه بخواهد درآمدي در سطح 
تركيه از توريسم داشته باشد. با اين توضيحات معتقدم 
كه جاي خالي منطق اقتصادي در مناظره دور دوم نيز 
كامال قابل مشاهده بوده است. متاسفانه بعد از وقتي كه 
براي مناظرات گذاشتم، پشيمانم و احساس مي كنم 
كه تنها برخي وعده هاي غيرمنطقي به عنوان برنامه 
از سوي نامزدها مطرح مي شود. بدون اينكه كسي از 
آنها بپرسد در بستر كدام زيرساخت هاي اقتصادي و 
راهبردي قرار است اين وعده ها را محقق كنيد. اين در 
حالي است كه اقتصاد ايران براي دستيابي به مقدمات 
توسعه زمان ديگري براي اتالف ندارد و چنانچه هرچه 
سريع تر براي پيوستن به قطار توسعه تالش هاي عملي 
صورت نگيرد، فاصله ايران حتي با كشورهاي در حال 
توسعه به اندازه اي افزايش پيدا مي كند كه جبران آن 

دشوار خواهد شد.

 با 9 هزار و 450 ميليارد ريال اعتبار 
در سال جاري عملياتي مي شود 

حمايت بنياد بركت از سوخت بران  
و كولبران با 21 هزار شغل

در حالي كه مدت هاست بحث حمايت ويژه از اقشار 
خاص و آسيب پذير جامعه به خصوص سوخت بران 
و كولبران مطرح است و از س��وي افراد و گروه هاي 
مختلف بيان مي شود، اما معدود نهادهايي را مي توان 
سراغ گرفت كه به شكل عملي و واقعي به اين حوزه 
ورود كرده و درصدد توانمندسازي اقشار آسيب پذير 
ساكن در مناطق محروم برآمده اند.  بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام به عنوان نهادي خدمت رس��ان 
كه محروميت زداي��ي، توانمندس��ازي اقتصادي، 
ارتقاي سطح زندگي و برقراري عدالت اجتماعي از 
طريق ايجاد فرصت هاي كسب و كار را در سرلوحه 
فعاليت هايش قرار داده اس��ت، در طول س��ال هاي 
گذشته اقدامات عيني و درخور توجهي را در راستاي 
حمايت از اقشار خاص و آسيب پذير عملياتي كرده 
است. اين بنياد امسال نيز همچون سنوات گذشته، 
برنامه ه��اي مفصل��ي را در جهت ايجاد اش��تغال 
براي اقش��ار محروم و آسيب پذير كش��ور از جمله 
سوخت بران، كولبران، زنان سرپرست خانوار، خانواده 
زندانيان، معلولي��ن و خانواده ه��اي داراي معلول، 
سربازان و خانواده كودكان بازمانده از تحصيل تدارك 
ديده و پيش بيني كرده است. به گفته مديرعامل بنياد 
بركت، اين بنياد براي سال جاري ايجاد 21 هزار شغل 
را براي سوخت بران و كولبران در استان هاي مرزي 

در دستور كار خود قرار داده است.

مدير تكنولوژي و اجراي پروژه هاي 
فوالد سبا مطرح كرد: 

قابليت توليد ورق با ضخامت 1.5 
تا 1.2 ميلي متر در مجتمع فوالد سبا

مدير تكنولوژي و اجراي پروژه هاي فوالد سبا درخصوص 
تعميرات اساسي برنامه ريزي شده در مجتمع فوالد سبا 
گفت: با اقدامات صورت گرفته در زمينه تعميرات اساسي 
برنامه ريزي شده در مجتمع فوالد سبا، امكان توليد ورق 
با ضخامت 1.5 و حتي 1.2 ميلي متر در اين مجتمع وجود 
خواهد داشت. مصطفي شكرچي زاده در حاشيه بازديد 
مديرعامل شركت فوالد مباركه از خط توليد و تجهيزات 
مجتمع فوالد سبا اظهار كرد: عمده ترين فعاليت هايي 
كه در تعميرات اساسي برنامه ريزي شده فوالد سبا انجام 
مي شود نصب قفس��ه 7 نورد گرم، نوس��ازي و تعويض 
اتوماسيون نورد گرم و ريومپ كلي خط ريخته گري شماره 
يك است. به گفته وي، مجتمع فوالد سبا با انجام ريومپ 
ريخته گري خط شماره يك و با افزايش ضخامت تختال 
از 62 به 75 ميلي متر و تختال ورودي به نورد از ضخامت 
50 به 55 تا 60 ميلي متر، مي تواند تا 20 درصد افزايش 
ظرفيت توليد داش��ته باشد. ش��كرچي زاده ادامه داد: با 
ريومپ و نصب قفسه 7 نورد گرم، قابليت توليد ورق هايي 
با ضخامت 1.5 ميلي متر و حتي تا 1.2 ميلي متر به ظرفيت 
مجتمع فوالد سبا اضافه خواهد شد. به گفته وي، در زمينه 
توليد فوالد مذاب در فوالد سبا پروژه هايي تعريف شده كه 
با اقدامات انجام شده و تكميل اين پروژه ها، ظرفيت يك 
ميليون و 800 هزارتني ايجاد شده در واحد ريخته گري و 
نورد محقق خواهد شد. مدير تكنولوژي و اجراي پروژه هاي 
فوالد سبا در پايان گفت: برنامه ريزي براي سال هاي آينده 
مجتمع فوالد سبا نيز افزايش ظرفيت توليد كارخانه به 

ميزان 2 ميليون تن تعريف شده است.

نايب رييس سنديكاي صنعت برق ايران در گفت وگو با »تعادل«: 

86  ميليارد دالر يارانه به بخش انرژي پرداخت مي شود!
عاملپنهانخاموشيها

بررسي افزايش 60 درصدي قيمت شوينده ها: مديركل گمرك فرودگاه بين المللي امام خميني )ره( خبر داد

توليدكنندگان به گراني 25 درصدي راضي نشدندسامانه اظهار ارز مسافري راه اندازي شد
مديركل گمرك فرودگاه امام )ره( گفت: سامانه اظهار 
ارز همراه مس��افري در فرودگاه امام براس��اس تصميم 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و مشاركت مركز مبارزه 
با جرايم سازمان گمرك ايران راه اندازي شد. به گزارش 
گمرك ايران، غالمرضا صفاري طاهري اظهار داشت: بر 
اساس تصميم س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، سامانه 
اظهار ارز مسافر به منظور س��اماندهي و كنترل ورود و 
خروج ارز توسط مس��افران راه اندازي شد و مسافران در 
هنگام ورود و يا خروج از كشور موظف هستند ارز همراه 
خود را به بخش مسافري گمرك اظهار كنند.وي افزود: 
عالوه بر راه اندازي اين سامانه، تصميم ديگر ستاد، اضافه 
شدن دستگاه هاي شبه تلفن همراه )موبايل واره(، براي 
رجيستري اس��ت كه مقدمات آن فراهم شده است كه 
با تصميم س��تاد و تعامل اعضا و همكاري گمرك، زمان 
و س��از و كار اجرايي شدن اين تصميم در دست بررسي 
است تا به زودي در مبادي ورودي كشور عملياتي شود.

صفاري گفت: علي رغم شيوع ويروس منحوس كرونا و 
محدوديت هاي ناشي از آن و كاهش بيش از 80 درصدي 
ميزان پروازها در سال گذشته، خدمت رساني مستمر به 
مس��افران و صاحبان كاال ادامه داشته و درآمد اين اداره 
كل در سال 1399 با ورود فوري داروهاي مورد نياز و اقالم 
مربوط به مقابله با فراگيري كرونا، رشدي 12 درصدي 
داشته است كه اين ميزان رشد در دو ماهه اول سال جاري 
با افزايش پروازهاي تجاري و مسافري به 52 درصد رسيده 

است كه اقالم دارويي و قطعات حد واسط توليد، از جمله 
مهم ترين اقالم واردات��ي اين گمرك بوده كه همواره به 
عنوان مركز اورژانس سازمان گمرك ايران، در كوتاه ترين 
زمان ممكن، ترخيص و در اختيار صاحبان كاال قرار گرفته 
است.وي با اشاره به ترخيص فوري و مستمر نزديك به 
6 ميليون دوز واكس��ن كرونا و قطعات و دس��تگاه هاي 
توليد واكسن از گمرك فرودگاه در بازه زماني مورد نظر 
گفت: با توسعه شهر فرودگاهي و آغاز به كار منطقه آزاد، 
بهره گيري از ظرفيت هاي تج��اري و حمل و نقل چند 
وجهي در كش��ور افزايش مي يابد و وظايف گمرك اين 
فرودگاه نيز افزايش چشم گيري مي يابد كه بايد متناسب 
با آن ابزارها و امكان��ات الزم در اختيار قرار گيرد.احمد 
ذاكري، معاون توسعه مديريت و منابع گمرك ايران نيز 
فرودگاه امام خميني )ره( را مهم ترين مرز هوايي كشور 
 با در نظر گرفتن موقعيت استراتژيك آن خواند و گفت: 
خدمت رس��اني در گمرك فرودگاه امام )ره( كه يكي از 
گمركات مهم كشور محسوب مي شود و با توجه به پوشش 
تمامي رويه هاي گمركي به عالوه رويه هاي خاصي نظير 
حمل سريع، ترخيص محموله هاي ديپلماتيك و امانات 
پستي سراسر كش��ور و … هميش��ه با ريسك بااليي 
مواجه بوده و س��ختي هاي خاص خود را دارد، از اين رو 
ايجاب مي كند سازمان گمرك در كنار ساير سازمان هاي 
همجوار، تعاملي مثبت و سازنده در زمينه ترخيص كاال 

و ارايه تسهيالت به تجار و صاحبان كاال داشته باشد.

با وجود اب��الغ افزايش 25 درص��دي قيمت محصوالت 
شوينده از روز گذش��ته، رييس انجمن صنايع شوينده ، 
بهداشتي و آرايشي از بررسي افزايش 50 تا 60 درصدي 
قيمت توليدات اين صنعت خبر داد.به گزارش خبرگزاري 
ف��ارس، در حال��ي كه چن��د روز پيش انجم��ن صنايع 
شوينده، آرايشي و بهداش��تي در نامه اي به شركت هاي 
زيرمجموع��ه خود از صدور مج��وز افزايش 25 درصدي 
قيمت توليدات شان از 17 خردادماه خبر داده بود، رييس 
اين انجمن در تازه ترين اظهارنظر خود از بررسي افزايش 
50 تا 60 درصدي قيمت محصوالت ش��وينده خبر داده 
اس��ت.بختيار علم بيگي، رييس انجمن صنايع شوينده ، 
بهداش��تي و آرايش��ي در اين مورد اظهار داشت: افزايش 
قيمت شوينده ها فعال منتفي است و تا زماني كه در سامانه 
124 درج نشود اعمال نخواهد شد. وي افزود: خبر هايي كه 
درباره افزايش قيمت انواع محصوالت شوينده منتشر شده 
صحت ندارد و صرفا ناشي از افشاي اطالعات شركت هاي 
بورسي در حوزه شوينده ها بود.وي با بيان اينكه شركت هاي 
بورسي در حوزه شوينده ها به افشاي اطالعات چه مثبت و 
چه منفي اجبار دارند، اضافه كرد: در اين باره شركت هاي 
بورسي اعالم كردند 20 تا 25 درصد افزايش داريم، زيرا اين 
افزايش بر روي قيمت سهام آنها اثر مثبت مي گذاشت در 
حالي كه به طور واقعي و در عمل هيچ گونه افزايش قيمتي 
اعمال نشده و فعال هم اعمال نخواهد شد.علم بيگي گفت: 
توليدكنندگان محصوالت ش��وينده با توجه به افزايش 

قيمت مواد اوليه، افزايش 50 تا 60 درصدي محصوالت خود 
را تقاضا كردند كه ما در انجمن بر روي ميزان افزايش قيمت 
داريم بررسي ها را انجام مي دهيم تا در نتيجه آن قيمت ها 
از حد مورد انتظار توليدكنندگان پايين تر بيايد.وي افزود: از 
آنجا كه در حوزه محصوالت شوينده، قيمت گذاري اجباري 
نداريم سازمان حمايت مادامي كه عرف 10 تا 17 درصدي 
س��ود در نظر گرفته شده رعايت ش��ود در قيمت گذاري 
دخالت نمي كند. علم بيگي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با 
كاهش و تثبيت قيمت ارز درخواست افزايش قيمت داريد؟ 
گفت: ما هم مي دانيم كه با كاهش حدود 21 درصدي قيمت 
ارز مردم انتظار كاهش قيمت دارند، اما قيمت مواد اوليه به 
ويژه مواد اوليه پتروشيمي كه در صنعت شوينده ها مصرف 
مي شود بيش از 40 درصد افزايش يافته است كه بايد گفت 
پايه قيمت گذاري پتروشيمي ها و بورسي ها غلط است، 
ضمن اينكه در روز هاي آخر دولت كس��ي در اين موضوع 
ورود نمي كند. وي افزود: ما به توليدكنندگان شوينده ها 
اعالم كرديم ب��ا افزايش قيمت، مصرف كاهش مي يابد و 
در نتيجه آن سود نيز پايين مي آيد از اين رو بررسي هاي ما 
ادامه دارد تا به يك قيمت منطقي در انجمن برسيم. طبق 
اطالعيه اخير انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي 
ايران، شرايط افزايش قيمت محصوالت شوينده، بهداشتي 
و آرايشي با توجه به تعهد توليدكنندگان درباره عدم كمبود 
محصوالت در سطح عرضه، اعالم شده و درج قيمت هاي 

جديد از 17 خرداد قابل انجام بوده است.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Thu. June 10. 2021  1958   پنجشنبه 20 خرداد 1400    29  شوال 1442  سال هفتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:03اذانمغرب:20:40اذانصبحفردا:4:02

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۱۵۷ فوتي و ۱۰۵۹۸ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۱۰هزار و ۵۹۸ بيمار مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شدند و متاسفانه ۱۵۷ تن نيز جان خود را به دليل اين 
بيماري از دست دادند. به اين ترتيب مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۱ هزار و ۵۱۹ نفر رسيد. همچنين تا كنون ۴ ميليون و ۲۸۱ هزار و ۲۶۸ 
نفر ُدز اول واكسن كرونا و ۷۰۶ هزار و ۶۹۵ نفر نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۴ ميليون و ۹۸۷ هزار و 
۹۶۳ ُدز رسيد. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به دو ميليون و ۹۹۰ هزار و ۷۱۴ نفر رسيد. سه هزار و ۵۸۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تا كنون ۲۱ ميليون و ۶۵ هزار و ۴۵۱ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور 

انجام شده است. در حال حاضر ۱۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۱ شهر در وضعيت نارنجي و ۲۳۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

رييس شوراي عالي سازمان نظام پرستاري با تاكيد بر 
لزوم توجه بيشتر به نظام سالمت در دولت سيزدهم، ۳ 
درخواست مهم جامعه پرستاري از رييس جمهور منتخب 
را تشريح كرد. دكتر شمس الدين شمسي درباره اقدامات 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم در نظام سالمت و همچنين 
مباحث مرتبط با پرستاران كه در مناظره هاي كانديداهاي 
انتخابات رياست جمهوري تاكنون مطرح شده، گفت: 
توسعه تخت هاي بيمارستاني، تخت هاي ويژه و مقداري 
توجه به اعتبارات نظام سالمت از مواردي است كه در اين 
دولت به آن توجه شده است؛ ولي واقعيت اين است كه 
توجه كافي به ويژه در بخش عدالت در نظام سالمت هنوز 
مغفول مانده است؛ البته قصد تخريب اقدامات دولت فعلي 
را نداريم اين موضوع تنها متوجه اين دولت نيست و در 
مورد ساير دولت ها نيز صادق است. يكي از خواسته هاي 
مهم كاركنان نظام سللالمت همواره موضوع عدالت در 

سالمت است كه مورد غفلت قرار گرفته است.

    عدالت در سالمت
او افللزود: يكي از جنبه هللاي عدالت در سللالمت اين 
است كه تنها يك قشر خاص در تصميم گيري ها موثر 
نباشند و به همه كاركنان نظام سالمت در مديريت ها، 
تصميم گيري ها و... توجه شللود. جنبه ديگر عدالت در 
پرداخت ها در مجموعه نظام سالمت است. اما مهم ترين 
بخش عدالت در سللالمت برخورداري يكسان مردم از 
خدمات اسللت تا به شللكل عادالنه به خدمات سالمت 
دسترسي داشته باشند كه اين هم مورد غفلت قرار گرفته 
است و همه مردم در همه نقاط كشور نمي توانند به شكل 
عادالنه به خدمات نظام سالمت دسترسي داشته باشند. 
از طرفي پرداختي از جيب مردم افزايش يافته است و اين 

به شدت بر سالمت مردم اثرگذار است.

    پيشگيري از بروز بيماري ها
او مورد ديگر مغفول مانده در نظام سالمت را توجه به امر 
پيشگيري خواند و افزود: درست است كه مقوله درمان 
حساسيت ها و پيچيدگي هاي خود را دارد و براي مردم هم 
ملموس تر است اما تا چه زماني درمان بايد در اولويت باشد 
و از پيشگيري از بروز بيماري ها غافل شويم؟ متاسفانه به 
بخش بهداشللت و پيشگيري در خط اول نظام سالمت 

توجه كافي نمي شود؛ البته نمي گوييم هيچ كاري صورت 
نگرفته است و نمي خواهيم شرايط را به شكل مطلق سياه 
ببينيم ولي اهميت كافي به موارد ذكر شده داده نشده 
است و همچون ساير ادوار درمان در اولويت بود؛ در حالي 
كه توجه كافي به امر بهداشت و پيشگيري كم هزينه تر 

و موثرتر است.

    رسيدگي به مطالبات پرستاران
شمسي درباره رسيدگي به مطالبات پرستاران در دولت 
دوازدهم، اظهار كرد: در طي يكسال گذشته اتفاقات مثبتي 
رخ داد كه البته تنها مختص پرستاران نبود بلكه شامل كادر 
درمان مي شللد. با پيگيري هاي سازمان نظام پرستاري 
توفيقاتي در پرداختي ها صورت گرفت كه البته مربوط 
به بخش دانشللگاهي بود. از طرفي به دليل شيوع كرونا 
استخدام هاي بيشتري صورت گرفت، اما مهم ترين انتظار 
ما از دولت اين بود كه قانون بر زمين مانده تعرفه گذاري 
خدمات پرستاري را به سللرانجام برساند كه اين توفيق 
حاصل نشد. گرچه پس از فرمايشات مقام معظم رهبري 
اقداماتي در چند ماه اخير صورت گرفت ولي به نظر مي رسد 
در اين دولت توفيق حاصل نخواهد شد و اين گله مندي 

نسبت به عملكرد دولت در اين بخش وجود دارد.

    سالمت براي مردم مانند نان شب است
رييس شوراي عالي نظام پرسللتاري درباره تاثير كرونا 

بر عدم دسللتيابي به اهداف تعيين شده نظام سالمت 
در دولت دوازدهم، تاكيللد كرد: كرونا تمام ابعاد جامعه 
را تحت تاثير قرار داد و جنبه هاي منفي بسلليار زيادي 
داشت؛ ولي از سوي ديگر فكر مي كنم سبب توجه بيشتر 
به امر بهداشت و درمان شد و محرز گشت كه سالمت جزو 
مهم ترين مسائل كشور است و بايد جزئي از اولويت هاي 
اصلي قلمداد شللود. اميدوار هستيم كرونا هرچه زودتر 
از جوامع به ويژه كشللور ما رخت بر بندد، اما بايد بدانيم 
كروناها و مشللكالت ديگر هم مي توانند به وجود آيند. 
سللالمت براي مردم همچون نان شب است و نيازمند 
توجه كافي ۳ ركن اساسي دولت، مجلس و قوه قضاييه 
است . او افزود: از توقعات اصلي ما اين است كه سالمت، 
دسترسي همگاني به آن و كاهش هزينه و پرداختي از 
جيب مردم براي نظام سالمت اولويت جدي دولت بعدي 
باشد. حوزه سالمت تنها براي قشر خاصي نيست. گله ما 
از تمام دولت هاي گذشته همين موضوع است كه نظام 
سالمت را تنها گروهي خاص نبينند و همه كاركنان نظام 
سالمت را در امور مورد توجه قرار دهند. شمسي گفت: 
در اين ميان جامعه پرستاري هم سه خواسته مهم دارد؛ 
يكي تامين نيروي انساني پرستاري كافي است و ديگري 
تعرفه گذاري خدمات پرسللتاري اسللت تا اين قانون بر 
زمين مانده باالخره در دولت آينده به سرانجام برسد. از 
سوي ديگر سومين خواسته ما اجراي كامل قانون ارتقاي 

بهره وري در نظام سالمت است.

سالمت همچون نان شب، اولويت دولت سيزدهم باشد
خبر

 ساالنه ۵۰۰۰  بيمار
فلج مغزي در كشور 

مشللاور وزير بهداشللت در امور توانبخشي بر تحت 
پوشش قرار دادن اين خدمات از سوي بيمه ها تاكيد 
كرد. دكتر محمد تقي جغتايللي درباره نقش طرح 
تحول سالمت در گسللترش خدمات توانبخشي، 
گفت: برنامه توانبخشي ابالغ شده كشوري است و 
پيگيري مي كنيم تا بخش هايي از برنامه توانبخشي 
در قانون هفتم توسللعه كشللور گنجانده شود تا به 
تغييرات دولت ها ربطي پيدا نكند. از سللوي ديگر 
خرسنديم كه در مناظرات انتخاباتي اغلب كانديداها 
به موضوع توانبخشي پرداختند و اين نشان مي دهد 
كانديداها به اين ضرورت ها پرداختند. او افزود: برنامه 
كشوري توانبخشي پزشللكي توسط مقام محترم 
وزارت به دانشگاه هاي پزشكي ابالغ شده است. حوزه 
توانبخشللي ابعاد گوناگوني دارد كه بخش سالمت 
آن متوجه ما در وزارت بهداشللت است. از طرفي در 
رهنمودهاي كلي سللالمت كه توسط مقام معظم 
رهبري ابالغ شد يكي از بندها اين است كه خدمات 
سالمت اعم از درمان، پيشگيري يا توانبخشي به شكل 
عادالنه به مردم ارايه شود و براي اقشار آسيب پذير در 
دسترس باشد. از طرفي در برنامه هاي تشريحي وزير 
محترم به مجلس شللوراي اسالمي نيز در بندي به 
تعيين برنامه كشوري توانبخشي پزشكي اشاره شده 
بود.  جغتايي افزود: همچنين اصل ديگري مي گويد 
كه خدمات توانبخشي پزشكي بايد به تدريج تحت 
پوشللش بيمه قرار گيرد. از طرفي وسللايل كمكي 
توانبخشي مانند سمعك، ويلچر و... در اختيار قرار 
گيرد. بر اسللاس اين نكات قرار شد برنامه كشوري 
توانبخشي پزشكي تدوين شود كه بيش از ۲ سال 
براي آن زمان گذاشتيم و حاصل آن به دانشگاه هاي 
علوم پزشللكي ابالغ شد. مشللاور وزير بهداشت در 
امور توانبخشللي، ادامه داد: اكنون خيلي از خدمات 
توانبخشي در كشور ارايه مي شود ولي مشكل ما در 
خدماتي اسللت كه نياز به كار تيمي دارد مانند افراد 
دچار سكته مغزي، قطع عضو، ضايعات پيش رونده 
و... كه اين بيماري ها بايد در دسته خدمات اولويت دار 
قرار گيرد و تمركز ما بر اين خدمات است. او افزود: بر 
اساس پيش بيني ها و بررسي صورت گرفته در كشور 
ساالنه حدود ۱۰۰ هزارنفر دچار ناتواني ناشي از سكته 
مغزي مي شوند كه به درمان جواب مي دهند. حدود 
۳۰۰۰ نفر در سللال دچار ضايعه نخاعي مي شوند، 
حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر دچار فلج مغزي مي شوند، 
شيوع اوتيسللم ساالنه ۱۵ هزا نفر است و قطع عضو 
حدود ۲۰۰۰ نفر در سللال اسللت. همچنين شيوع 
پاركينسون ساالنه حدود ۵۰۰۰ نفر است و ساالنه 
حدود ۲۰۰۰ بيمار مبتال به MS به جمعيت بيماران 
اضافه مي شود.  مشاور وزير بهداشت، گفت: يكي از 
بيماري هاي شايع دمانس يا آلزايمر است زيرا اميد 
به زندگي افزايش يافته است و جمعيت سالمند كه 
در خطر ابتال به اين بيماري هستند بيشتر مي شوند. 

گليماندگار| برگللزاري دو مناظره 
نامزدهاي انتخاباتي با برنامه ريزي صدا 
و سيما آنقدر سللطحي بوده كه حتي 
صداي كانديداها را در آورده اسللت. در مناظره دوم 
تمام كانديداها بلله روش برگزاري مناظره اعتراض 
كرده و آن را شبيه مسللابقه هفته دانستند. در اين 
 بين امللا كلي گويي هاي كانديداهللا، انتقاد از آنچه 
تا كنون در كشللور جريان داشللته و حللرف زدن از 
مسللائلي كه بيشللتر به گاليه شبيه اسللت تا ارايه 
برناملله اي براي رفع مشللكالت هملله و همه باعث 
شده تا مردم اقبال چنداني به اين مناظرات نداشته 
باشند. اما نگاهي بيندازيم به مناظره دوم نامزدهاي 
اين دوره از انتخابات رياست جمهوري كه بنا بود در 
مورد مسائل اجتماعي و فرهنگي باشد. اما از همان 
كلي گويي هاي هميشگي و متلك پراكني ها فراتر 
نرفت و هيچ يك از نامزدها برنامه مشخصي براي حل 
مشكالت اجتماعي، رفع آسيب هاي اجتماعي و يا 

حل مشكالت حوزه فرهنگ ارايه ندادند.

     مناظره ها و سرخوردگي اجتماعي
مصطفي اقليما، جامعه شناس در اين باره به »تعادل« 
مي گويد: مردم مناظره ها را نگاه مي كنند تا با برنامه 
كانديداها آشللنا شللوند، تا اين فرصت را پيدا كنند 
با ديد بازتر در انتخابات شللركت كننللد، اما وقتي با 
افرادي مواجه مي شللوند كه هيچ برنامه مدوني ارايه 
نمي دهند و تنها به نقاط ضعف دولت هاي قبلي اشاره 
مي كنند، و يا در بهترين حالت شعارهايي مي دهند 
كه هيچگاه عملي نخواهد شد مردم براي انتخاب فرد 
شايسته دچار سردرگمي مي شوند. همين باعث بروز 

سرخوردگي اجتماعي مي شود. 
او در بخللش ديگري از سللخنانش مي افزايد: اينكه 
مناظره در مورد مسائل اجتماعي است ولي به هيچ 
يك از آسيب هاي اجتماعي از سوي كانديداها اشاره 
نمي شللود و آنها هيچ برنامه و راهللكاري براي رفع 
اين آسلليب ها ارايه نمي دهند، تنهللا يك پيغام را به 
مردم مي رسللاند، اينكه اين بار هم قرار است بر موج 
شعارهايي سللوار شوند كه معلوم نيست ساحل امن 

آن كجا مي تواند باشد. 

    اعتماد مردم از دست مي رود
اقليما مي گويد: چرا هيچ يللك از كانديداها در مورد 
كودك همسري، در مورد حقوق كودكان، قتل هاي 

ناموسي، طالق، اعتياد و ... حرفي به ميان نياورد. سبك 
سوال پرسيدن از نامزدها هم خود مزيد بر علت است 
تا آنها اگر هم برنامه اي دارند نتوانند آن را ارايه دهند. 
اين نوع برخوردها باعث مي شود مردم اعتمادشان را از 
دست بدهند، از دست رفتن اعتماد اجتماعي مي تواند 

آسيب هاي جبران ناپذيري در پي داشته باشد.

    جاي خالي صاحب نظران در طرح سواالت
او مي افزايد: اي كاش صدا و سيما در طرح سواالت از 
صاحب نظران عرصه هاي مختلف كمك مي گرفت تا 
كانديداها مجبور به پاسخگويي درست و ارايه برنامه 
شوند. اصال چه كسي يا كساني سواالت اين مناظره 
را طرح مي كنند كه چنين سطحي و پيش پا افتاده 
است. اين مساله هم فرصت تصميم گيري درست را 
از مردم مي گيرد و هم باعث مي شود كه هر كانديداها 
فرصت ارايه برنامه هايش را نداشته باشد. اگر شرايط 
مناظره ها درست پيش مي رفت، اگر كانديدايي بدون 
برنامه در اين مناظره حاضر مي شللد قطعا از سللوي 
مردم رد مي شللد و در ميان گزينه هاي انتخابي آنها 
قللرار نمي گرفت. اينكه آقايان بعد از سللال ها كار در 
پسللت هاي مختلف مديريتي و اجرايي حاال لب به 
اعتراض مي گشللايند و به جاي ارايه برنامه فقط گله 
مي كنند، اين سوال را مطرح مي كند كه چرا تا كنون 
از مقام و موقعيتي كه داشللته اند براي رفع مشكالت 

استفاده نكرده اند. 

    سردرگمي مردم در انتخاب 
دكتر عليرضا شللريفي يزدي، مشللاور و روانشناس 
اجتماعي نيز، با بيان شلليوه اي كه آن را »سللركوب 
رقباي انتخاباتللي« توصيف كرد، با اشللاره به اينكه 
اين موضوع در تمام دنيا امري طبيعي و متاسفانه از 
شگردهاي كسب راي است، در عين حال نسبت به، 
به كارگيري چنين شيوه اي هشدار داده و مي گويد: 
بازتاب چنيللن مناظراتي كلله در آن برنامه مدون و 
مشخص نامزدها براي حل معضالت، بدون شعار بيان 
نمي شود، فارغ از اينكه چه شخصي در حال سركوب 

چه شخصي است، به كاهش اعتماد مردم به مسووالن 
و كليت سيسللتم منجر مي شللود؛ چراكه مردم اين 

مسائل را نمي پسندند.
شللريفي يزدي مي افزايد: اگرچه در اين دوره، شور 
انتخاباتي دوره هاي قبل به همان شدت ديده نمي شود 
و شايد اين سركوب ها در مناظرات خيلي براي مردم 
اهميتي نداشللته باشللد اما در هر صللورت تاثيرات 
منفي چنين رفتارهايي كامال بلله لحاظ رواني قابل 

پيش بيني است.

    »منش كاريزماتيك« حلقه مفقوده 
نامزدهاي انتخابات

به عقيللده ايللن روانشللناس اجتماعللي، »منش 
كاريزماتيك« و شخصيت محكم از جمله خصوصيات 
مهم روانشللناختي يك نامزد انتخاباتي است كه در 
بين بخش اعظم كانديداها و در اين مناظرات ديده 
نشده است. شللريفي يزدي در بخش ديگر سخنان 
خود درباره اثرات روانشناختي عدم تحقق وعده هاي 
انتخاباتي نامزدها نيز مي گويللد: در همه جاي دنيا 

وعده هللا بر روي ذهن و فكر راي دهنده ها اثر گذار و 
بر در تصميم آنها نقش آفرين است؛ از اين رو معموال 
نامزدهللاي انتخابات در همه جاي دنيللا و در تمام 
سللطوح انتخابات در پي اين هستند كه با روش ها 
و ترفندهاي جديد ذهن مخاطب را به سللمت خود 

كشانده و آنها را از وعده هاي خود متاثر كنند.

     روش هاي روانشناختي و جامعه شناختي 
مغفول مانده

او اين را هم گفت كه طللي چند دهه اخير در دنيا 
اين سبك بسلليار پيشللرفت كرده و از روش هاي 
پيچيده تر رسانه اي، روانشناختي و جامعه شناختي 
براي كشلليدن افراد به پاي صندوق و راي دادن به 
نامزد خاصي اسللتفاده مي شللود. اين روانشناس 
اجتماعي مي افزايد: در كشللور مللا تيم هاي قوي 
در ايللن زمينه وجود ندارد و شللايد اولين دوره اي 
كه اين مسللاله به شللكل جدي مللورد توجه قرار 
گرفت انتخابات رياست جمهوري در ۲ خرداد ۷۶ 
بود كه از شلليوه هاي مختلف تبليغات اسللتفاده و 

نتيجه انتخابات دگرگون شد. عمدتا در سال هاي 
بعد تا اواخر دهلله ۸۰، كانديداها خيلي تيم قوي 
روانشناختي، جامعه شناختي و رسانه اي در اختيار 
نداشللتند. در سللال ۸۴ آقاي احمدي نژاد بر روي 
 قشر فقير سللرمايه گذاري كرد و با شعار مبارزه با 
تجمللل گرايي و اشللرافيت توانسللت انتخابات را 
ببرد. اين روانشناس اجتماعي مي گويد: تبليغات 
انتخاباتللي سللال هاي ۸۸، ۹۲ و ۹۶ كامال از يك 
سللري نقطه ضعف هاي جامعه بهره برداري كرد و 
اينگونه سللعي مي كرد مخاطب را تحت تاثير قرار 
دهد. آخرين آن نيز سال ۹۶ بود كه آقاي روحاني 
با وعده هايش توانست انتخابات را ببرد؛ وعده هاي 
سللنگيني كه در سللال ۹۲ و ۹۶ داده شد مردم را 
به شدت اميدوار كرد كه شايد يك تغيير اساسي و 

ريشه اي رخ دهد اما اين اتفاق نيفتاد.

    وعده هاي خام و غير عملي
موجب خشم و سرخوردگي مي شود

شريفي يزدي همچنين با بيان اين اعتقاد كه وعده هاي 
امروز كانديداها، وعده هاي خام و غير عملي اسللت و 
بسياري از آنها در حوزه و اختيارات رييس جمهور و 
اصال در حد توان و پتانسيل شرايط فعلي كشور نيست، 
ادامه داد كه يقينا اگر اين وعده ها بتوانند روي ذهن 
مردم اثر بگذارند اما در نهايت به دليل اينكه كانديداها 
نمي توانند آنها را كامال عملياتي كنند، موجب خشم 
مردم شوند، مردم يا دچار سرخوردگي  مي شوند و يا 
برخي اتفاقاتي كلله دوره دوم دولت روحاني رخ داد و 

حتي بيشتر از آن رخ مي دهد.
به عقيده اين روانشناس اجتماعي، وعده هاي عجيب 
و غريب نشان دهنده عدم شناخت دقيق بسياري از 
كانديداها از موقعيت و نياز جامعه اسللت؛ آنها گاه به 
دليل اطالع از مشكل اقتصادي مردم چنين وعده هاي 
عجيب و غير قابل اجرايي مي دهند كه حتما به لحاظ 
رواني منجر به خشم، سرخوردگي و نا اميدي مردم 
شللده و در يك بستر اجتماعي ممكن است به خشم 

اجتماعي تبديل شود كه بسيار خطرناك است.

    خطرات ناشي از وعده هاي غير عملي 
براي نامزدها توضيح داده شود

شللريفي يزدي مي گويد: من معتقللدم بايد گروهي 
از اصحاب تفكر بللا نامزدها صحبت كنند و خطرات 
ناشي از اين وعده ها را برايشان توضيح دهند. در هيچ 
انتخاباتللي مثل انتخابات ايللن دوره بخش زيادي از 
كانديداهاي رياست جمهوري به لحاظ برنامه مدون 
و پشتوانه فرهيختگان و نيروهاي فكري جامعه خالي 
نبودند و اين خطر بزرگي اسللت كه باعث مي شللود 
افراد وعده هاي عجيب دهند، ولو اينكه برخي اساسا 
مي دانند راي نيز نمي آورند. او در ادامه با بيان اينكه 
بخشللي از علت آنچه عدم شللركت برخي مردم در 
انتخابات خواند، به عملياتي نشدن وعده هاي پيشين 
باز مي گردد، مي افزايد: متاسفانه اكثر نظرسنجي ها 
اينگونه نشللان مي دهند كه بخش بزرگللي از مردم 
اساسا در انتخابات مشللاركت نمي كنند و دليل آن 
سللرخوردگي مردم از وعده هايي است كه قبال داده 
 شده و عملياتي نشده است و اين عدم مشاركت نتيجه 
بي دقتللي نامزدهايي بللوده كلله در دوره هاي قبل 
وعده هايللي داده اند كه يا از پس آنهللا برنمي آمدند 
و يا پيگيري آن وعده ها برايشللان مهم نبوده است. 
همچنين اثرات منفي وعده هاي محقق نشده فقط يك 
فرد خاص را زير سوال نخواهد برد و خسران و خسارت 
آن نسبت به از دست رفتن اعتبار يك فرد خاص بسيار 
بيشتر است، به همين دليل بايد به كانديداها آگاهي 
داد كه وعده هاي عملياتي دهند. وعده هايي كه حتما 
به نفع كشور باشد و براي هر وعده اي كه مي دهند ساز 

و كار الزم را پيوست كنند و با برنامه جلو آيند.

     فضاي سالم انتخاباتي
شريفي يزدي در ادامه با اشللاره به فضاي انتخاباتي 
سالم مي افزايد: فضاي انتخاباتي سالم فضايي است 
كه دو ويژگي  بارز در آن رعايت شود؛ اول آنكه نامزدها 
وعده هايشان را بر اساس برنامه عملياتي، مشخص، 
مدون و منتشر شده محقق و تيم خود نظير بسياري از 
وزراء و معاون اول را معرفي كنند. از سوي ديگر اخالق 
اين مساله را مطرح مي كند كه نامزدها از تخريب رقبا 
خودداري كنند. اين روانشللناس اجتماعي در پايان 
مجددا با اشاره به سركوب رقبا در مناظرات انتخابات 
رياست جمهوري توسللط يكديگر مي گويد: چنين 
رفتارهايي به نوعي سللردرگمي و نا اميدي در مردم 

را منجر مي شود.

بررسي مناظره دوم از ديدگاه جامعه شناختي و روانشناختيگزارش

اعتمادمردمازدستميرود

رويخطخبر

لزوم ارتقاي مهارت هاي پليس زن براي انجام ماموريت ها
فرمانده ناجا بر ارتقللاي توانمندي و مهارت هاي 
پليس زن براي انجللام ماموريت هللا تاكيد كرد. 
سللردار حسين اشللتري گفت: حرفه اي گرايي از 
موضوعات مهمي است كه براي رسيدن به اهداف 
مدنظر بايد مللورد اهتمام قرار گيرد؛ ما اميدوار به 
آينده ناجا در كشللور هسللتيم از اين رو بايستي 
پايه هللاي كار را محكم و زيرسللاخت ها را فراهم 
كنيم. او اظهار داشت: مجتمع آموزشي زنان پليس 
به واسطه سابقه كاري خوب و پيشرفت هايي كه 
طي سال هاي اخير داشته اكنون به يك مجتمع 
دانشللي، علمي و كاربردي تبديل شده به طوري 
كه مي توان گفت نمونه اين مجتمع در اين سطح 
در نيروهاي مسلللح وجللود نللدارد. او ادامه داد: 
مجتمع آموزشللي پليس زنان براي آموزش كادر 
زنان داراي ظرفيت هاي خوبي اسللت قطعا اثرات 
و نتايللج مطلوب آن را نيللز در اجراي ماموريت ها 
شاهد خواهيم بود. فرمانده ناجا با بيان اينكه امروز 
نيروي انتظامي از ظرفيت زنان و مردان پليس در 
ماموريت ها بهره مي برد، عنوان كرد: البته برخي 

از ماموريت هاي ما مختص زنان است و بايد براي 
اجراي آن ماموريت ها از پليس زن استفاده كنيم، 
بانواني كه در اين مجتمع آموزش ديده اند و يا در 
حال آموزش هستند بسلليار حرفه اي و به اجراي 
ماموريت ها آشنا و داراي توانمندي هاي مطلوبي 
نيز هستند. سردار اشتري گفت: بانواني كه جذب 
نيروي انتظامي شده اند واليتمدار و داراي روحيه 
 جهللادي و انقالبي هسللتند و اميد اسللت نقش 
بي بديل اين بزرگواران در اجراي ماموريت ها باعث 
رشد و ارتقاي ناجا شود و بتوانيم از اين ظرفيت ها 

بهترين استفاده را بكنيم.

تسهيل محدوديت هاي كرونايي در فرانسه 
مقامات فرانسه به منظور تسهيل محدوديت هاي 
كرونايي، زمان منع تردد شبانه را كوتاهتر كردند. 
مقامات فرانسلله اعالم كردند با توجه به كاهش 
موارد ابتال اين امكان وجود دارد كه افراد بتوانند 
براي اولين بار پس از گذشللت چند ماه تا ساعت 
۲۳ در خيابان تردد داشللته باشللند و در محيط 
داخلي رستوران غذا سرو كنند، هرچند استفاده 
از ماسك حتي در محيط هاي باز همچنان الزامي 
است. بنابر اعالم مقامات فرانسه طي يك مرحله 
مهم از برنامه تسللهيل محدوديت ها، مشتريان 
مي توانند از فضاي داخلي كافه ها و رسللتوران ها 
اسللتفاده كنند. همچنين زمان آغاز منع تردد از 
سللاعت ۲۱ به ۲۳ تغيير كرده است و درصورتي 
كه شللرايط طبق برنامه ريزي انجام شللده پيش 

رود تا پايان ماه جللاري ميالدي محدوديت هاي 
بيشللتري برداشللته مي شللود. امانوئل مكرون، 
رييس جمهللوري فرانسلله در پيامللي توئيتري 
اعالم كرده است: از روز چهارشنبه گام جديدي 
برداشته خواهد شد. زندگي در تمامي مناطق از 

سرگرفته مي شود.

۳ كشته در حادثه آتش سوزي در بيمارستاني در روسيه
مقام هللاي محلللي از وقللوع آتش سللوزي در بخش 
مراقبت هاي ويژه در بيمارستاني در شهر »ريازان« در 

جنوب مسكو و كشته شدن سه تن خبر دادند. 
به گزارش وزارت اورژانس اسللتان ريللازان ، ۳۵ نفر از 
ساختمان آسيب ديده تخليه و ۱۱ نفر در اين حادثه 
زخمي شدند كه سه تن از آنها جان باختند و بقيه براي 
درمان به بيمارستان منتقل شللدند. طبق اطالعات 
اوليه ، هر سلله قرباني بر اثر مسموميت با مونواكسيد 
كربن جان خود را از دسللت داده اند. بنا به گزارش ها، 
يكي از مجروحان حادثه از پرستاران بيمارستان بوده 
كه براي نجات مردم وارد عمل شللده و اكنون شرايط 
متوسللطي دارد اما بقيه مجروحان از افراد بستري در 

بيمارستان بوده اند. مقامات تاييد كردند كه آتش به 
سللرعت خاموش شد و فعاليت بيمارسللتان به روال 
عادي بازگشته است. در حال حاضر نيز تحقيقات براي 
تعيين علت حادثه و ارزيابي ميزان خسارت ادامه دارد.

ذرهبین

بيماري تب كنگو در كشور شيوع نيافته و امسال فقط 
سه مورد ابتال به اين بيماري در كشور داريم. رييس 
اداره بيماري هاي قابل انتقال بين انسللان و حيوان 
مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشللكي گفت: موارد ابتال به تب 
كنگو در استان هاي گيالن، اردبيل و فارس گزارش 
شده و خوشبختانه در استان هاي جنوب شرق كشور 
به ويژه سيستان و بلوچستان كه هر ساله شاهد شيوع 
اين بيماري بوديم امسال مشاهده نشده و دليل آن 

جلوگيري از قاچاق دام اسللت. بهزاد اميري اظهار 
داشت: با شروع فصل گرما، كنه ها از حيوانات و دام ها 
خون خواري مي كنند و ويروس را به آنها انتقال داده 
و بعد از دو هفته از حيوانات و دام ها خارج مي شوند، 
اگر دام با عدم رعايت بهداشللت ذبح شود و اقدامات 
حفاظت فردي انجام نشللود، تب كنگو به انسان نيز 
منتقل مي شود. رييس اداره بيماري هاي قابل انتقال 
بين انسللان و حيوان وزارت بهداشت تصريح كرد: 
توصيه مي شود الشه دامي كه ذبح شده بايد به مدت 

۲۴ ساعت و جگر آن به مدت ۴۸ ساعت در محيط 
سردخانه باقي بماند و پس از آنكه كامال پخته شد، 
مورد مصرف قرار گيرد. اميري افزود: مردم گوشت 
را از مراكز غيرمجاز تهيه نكنند، در حاشلليه جادها 
مشاهده مي شود كه افراد دام را خريداري مي كنند، 
در حالي كه اين دام مورد تاييد سازمان دامپزشكي 
قرار نگرفته و مراحل بهداشتي و قرار گرفتن به مدت 
۲۴ ساعت در سردخانه را طي نكرده و براي مصرف 

خطرناك بوده و باعث ابتال به تب كنگو مي شود.

بيماري تب كنگو در كشور شيوع نيافته است
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