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يادداشت- 1

برجام و مشكالت داخلي اقتصاد
اقتص��اد اي��ران در س��ال هاي 
گذش��ته به ش��كل همزمان 
ب��ا محدودي��ت تحريم ه��اي 
بين المللي و مشكالت داخلي 
مواجه بوده اس��ت. در واقع در 
بسياري از موقعيت ها مشكالت 
داخلي خود به عاملي بدل شده 
تا كار براي جذب سرمايه گذار و 
توليد و صادرات دشوار شود. همانطور كه بخش خصوصي 
در سال هاي گذشته بارها تاكيد كرده...  ادامه در صفحه 7

عباس آرگون

يادداشت- 2

شتاب خروج نقدينگي از بورس 
ش��اخص بازار س��هام كه در 
هفت��ه آخر ارديبهش��ت ماه 
پ��س ازچن��د روز درگيري 
با س��طح 6/ 1           ميليون واحد 
موفق به عب��ور از مرز رواني 
مزبور شده بود تنها يك روز 
توانس��ت در اين قله جوالن 
دهد، به طوري ك��ه در ادامه 
تحت تاثير عوامل اقتصادي و سياسي از مسيري كه در 
پيش گرفته بود عقب نشست.  ادامه در صفحه 7

فردين آقابزرگي 

يادداشت- 3

راهكار واقعي مهار اجاره بها
1- ط��ي هفت��ه گذش��ته، 
بح��ث اجاره نش��يني در 
محافل مختلف داغ ش��د. از 
بحث هاي داخل تاكس��ي تا 
فضاي مجازي، اجاره نشيني 
در رتبه اول قرار داش��ت. اما 
براي جامعه روزنامه نگاري 
كش��ور، جهش اجاره، بهاي 
سنگيني داشت و  ...  ادامه در صفحه 5

مجيد اعزازي

وزير نفت از وصول طلب ۱،۶ ميليارد دالر گازي ايران از عراق خبر داد

وصول طلب با تهاتر! 

 محسن رضايي 
 معاون اقتصادي رييس جمهور: 

 نخبگان صنعت ارزهاي ديجيتال تأكيد دارند كه
 بازارهاي نزولي براي بازار مفيد است

صاحبان صنايع داروهاي انساني  
در نامه اي به رييسي هشدار دادند

دولت با مردم است 
ولي مردم هم بايد با دولت باشند
صفحه 2     صفحه 6    

صفحه 7    

 نتيجه نا اميدي 
در بازار بيت كوين

زنگ خطر تعطيلي 
خطوط توليد دارو

رييس جمهور درخواست ساخت 
هواپيماي 72  نفره از »هسا« را تاييد كرد

وعده وزير اقتصاد در ميانه اصالحات يارانه اي

جواد هاشمي |   با گذشت نزديك به يك سال از آغاز به كار دولت سيزدهم، 
همچنان اقتصاد ايران مسير نهايي خود را پيدا نكرده و مشخص نيست در برخي 
حوزه هاي كالن، سياست هاي تصميم گيران دولت چطور نهايي خواهد شد. با 
وجود آنكه يكي از اصلي ترين وعده هاي تيم جديد اين بود كه سرنوشت اقتصاد 
ايران قرار نيست با سرنوشت مذاكرات گره بخورد اما به نظر مي رسد نامشخص 
بودن سرنوشت آنچه كه در ماه هاي گذشته در وين رخ داده، همچنان براي ايران 
صفحه 2 را بخوانيد چالشي مهم به حساب مي آيد.  

گروه راه و شهرس�ازي|  در بازديد رييس دولت سيزدهم از شركت صنايع 
هواپيماسازي ايران )هس��ا( بودجه اي براي اين مجموعه در نظر گرفته شد تا 
با استفاده از آن به نيت امام رضا)ع( 8 فروند هواپيماي مسافربري توليد شود. 
اين خبر در ش��رايطي منتشر مي شود كه از س��ويي، تجربه ساخت هواپيماي 
مسافربري در ايران )ايران 140 و بعدها ايران 141( به داليل مختلف و از جمله 
نبود بودجه هاي الزم براي اين پروژه عظيم با شكست مواجه شده است. از سوي 
صفحه 5 را بخوانيد ديگر، به علت تحريم هاي خصمانه امريكا عليه ايران...  

دستور ساخت
 8 فروند 

هواپيماي مسافربري

تورم را كاهش مي دهيم



جواد هاشمي |  
با گذش��ت نزديك به يك س��ال از آغاز ب��ه كار دولت 
س��يزدهم، همچنان اقتصاد ايران مسير نهايي خود را 
پيدا نكرده و مشخص نيست در برخي حوزه هاي كالن، 
سياست هاي تصميم گيران دولت چطور نهايي خواهد 
شد. با وجود آنكه يكي از اصلي ترين وعده هاي تيم جديد 
اين بود كه سرنوشت اقتصاد ايران قرار نيست با سرنوشت 
مذاكرات گره بخورد اما به نظر مي رسد نامشخص بودن 
سرنوشت آنچه كه در ماه هاي گذشته در وين رخ داده، 

همچنان براي ايران چالشي مهم به حساب مي آيد.
اقتص��اد ايران از بهار 1397 تح��ت تاثير تحريم هاي 
جديد امريكا ق��رار گرفت. با وجود آنكه اين اقدام يك 
طرفه از س��وي دولت ترامپ با واكنش منفي جهاني 
مواجه ش��د و حتي متحدان اروپايي امريكا نيز از آن 
انتقاد كردند اما سيطره اقتصادي امريكا در بخش هاي 
مختلف جهان و تهديد كاخ سفيد به اعمال تحريم هاي 
تازه باعث شد بسياري از شركت هاي خارجي، ترجيح 

بدهند كه از ايران خارج شوند.
پس از اين اتفاق، اقتصاد ايران با ش��وك هاي تازه اي 
مواجه ش��د. هرچند تحليل ابتدايي ترامپ مبني بر 
فروپاش��ي اقتصاد ايران راه به جايي نب��رد اما در اين 
سال ها، نرخ رش��د اقتصادي كاهش پيدا كرد و تورم 
افزايشي ش��د. قيمت ارز نيز در اين سال ها به شكلي 
جدي افزايش يافت. با اين وجود با گذشت حدود چهار 
سال از آغاز تحريم هاي جديد، اقتصاد ايران توانسته 
بخشي از توان خود را بازيابي كند. آمارهاي جديدي 
كه از رشد اقتصادي در 1400 از سوي مركز آمار و بانك 
مركزي منتشر شده نشان مي دهد كه رشد اقتصادي 
ايران مثبت شده است. هرچند اين رشد هنوز طوالني 
مدت نيست و نمي توان اثرات آن را در تمام بخش هاي 
اقتصادي ايران رصد كرد اما شرايط نسبت به گذشته 

بهبودي نسبي پيدا كرده است.
با اين وجود باال رفتن نرخ تورم و ثبت تورم دو رقمي در 
سال هاي گذشته، فش��ار معيشتي روي اقشار مختلف 
مردم را به شدت افزايش داده و همين موضوع براي مردم 
در گذران زندگي مشكل ساز شده است. دولت سيزدهم 
در حالي كار خ��ود را آغاز كرد كه يك��ي از اصلي ترين 
وعده هاي اقتص��ادي آن، بهبود وضع معيش��ت مردم 

بود. در ماه هاي گذش��ته بحث هاي زيادي درباره نحوه 
برنامه ريزي براي رسيدن به اين اهداف مطرح شده اما 
هنوز در بسياري از حوزه ها نتيجه ملموسي نداشته است. 
براي مثال در حالي كه دولت وعده ساخت ساالنه يك 
ميليون واحد مسكوني جديد را داده بود كه با گذشت 
حدود يك س��ال هنوز خانه جدي��دي به مردم تحويل 
نشده و مشخص نيست كه اين وعده به چه شكل اجرايي 
مي شود. در زمينه حمايت هاي مستقيم نيز تنها زماني 
رقم يارانه تغيير كرد كه دولت اصالحاتي تازه را در زمينه 
حذف ارز 4200 توماني در دستور كار قرار داد و همين 
موضوع خود به عاملي براي افزايش دوباره تورم بدل شد.

تورم ماهانه و نقطه نقطه در حالي در هفته هاي گذشته 
بار ديگر صعودي ش��ده كه دولت پيش از اين توانسته 
بود نرخ تورم س��االنه را براي چند پي در پي نزولي كند 
اما در حال حاض��ر اين نگراني وج��ود دارد كه با توجه 
به اصالح��ات تازه، موج جديدي از تورم آغاز ش��ود كه 
نتيجه اش يك فشار تازه بر معيشت مردم باشد. با وجود 
اين پيش بيني ها وزير اقتصاد همچنان معتقد است كه 
شرايط براي كاهش تورم فراهم بوده و حتي در ماه هاي 

پيشرو مي توان انتظار كاهش تورم را نيز داشت.
خاندوزي گفته: با توجه به شرايط عمومي اقتصاد ايران 

در تابستان سال گذشته نرخ باالي تورم را تجربه كرديم 
و تالش دولت اين بود كه در شش ماهه اول سال بر ايجاد 
ثبات اقتصاد كالن متمركز شود و تورم را مهار كند كه تا 
پايان اسفندماه سال گذشته هم اتفاقات بسيار خوبي در 
زمينه تورم نقطه به نقطه كشور رخ داد. وزير امور اقتصاد 
و دارايي تصريح كرد: همچنان فش��ارهاي تحريمي بر 
اقتصاد ايران وجود دارد و مس��ائلي ك��ه اخيراً در حوزه 
نوس��انات بازارهاي بين المللي به ويژه در جنگ حوزه 
اوراسيا رخ داد نه تنها تالطم قيمتي براي دنيا، بلكه حتي 
سهميه بندي در برخي از كاالهاي اساسي در كشورهاي 
منطقه و اطراف ما رخ داد. به اين مشكالت فشار تورمي 
خارجي هم اضافه شد و سياست هايي كه سال هاي پيش 
بايد در مورد حذف وابس��تگي مردم به ارز وارداتي رخ 

مي داد در سال جديد اين مهم را محقق كرديم.
خاندوزي ادامه داد: در سياست گذشته از توليد كننده 
به ش��كل درس��تي حمايت نمي كرديم و از كشاورز با 
قيمت تضميني باالتري محص��ول او را مي خريديم و 
به وارد كننده يارانه مي داديم. مجموعه اين سياست ها 
تا حد زيادي توجيه كننده اين اس��ت كه اگر ما در يكي 
دو ماه اخير مجدداً ش��اهد افزايش قيمت ها در اقتصاد 
ايران هستيم معلول دست به دست هم دادن اين چند 

متغيري است كه از قبل وجود داشته است. وي گفت: 
در سه ماه اخير مشكالت اقتصادي تشديد شده است و 
بسياري از كشورهاي منطقه اساسًا سياست تعرفه اي و 
تجاري خود را يك باره تغيير دادند تا بتوانند تأمين كاالي 
خود را از طريق كشورهاي همسايه انجام دهند و براي 

صادرات خود ممنوعيت ايجاد كردند.
وزير اقتصاد اظه��ار كرد: تالش دولت اين اس��ت كه از 
طريق انضباط بخشي و نظارت صحيح بر بازار قيمت ها 
كنترل شود تا جامعه با صبر و تاب آوري باالتري بتواند 
اين شرايط را پش��ت سر بگذارد. انتظار داريم در ماه ها و 
فصول آينده تورم و فشار قيمتي كاهش يابد. خاندوزي 
خاطرنشان كرد: اختيارات الزم را در حوزه هاي مربوط 
به ماليات و دارايي و گمركي را به مجموعه شهرستان و 
استان دادم تا در استان و شهرس��تان بدون مراجعه به 
پايتخت بتوانند تصميمات الزم را اتخاذ و مديران محلي با 
همت و اختيارات بيشتر بهترين تدابير را در پيش گيرند.

اي��ن اظهارات در حالي مطرح ش��ده ك��ه گزارش ها از 
وضعيت بازار كاالهاي اساسي و مصرفي مردم، نشان از 
آن دارد كه روند صعودي قيمت ها همچنان ادامه داشته و 
همين موضوع قدرت خريد مردم را نشانه رفته است. اين 
در حالي است كه دولت پيش از اين بارها اعالم كرده كه با 
گران فروشي برخورد خواهد كرد. سخنگوي دولت تاكيد 
كرد: با مصوبه جديد سران قوا مبني بر پنج برابر شدن 
مجازات  تعزيراتي، با گران فروش��ي به صورت قاطع تر 
برخورد مي شود. علي بهادري جهرمي در حساب كاربري 
خود در توئيتر نوشت: » پس از الزام شش شركت لبنياتي 
به اصالح و كاهش قيمت محصوالت، امروز نيز 2۵00 
تن انواع شوينده از شبكه پخش به كارخانه بازگردانده 
و قيمت درج شده روي آنها اصالح شد. با مصوبه جديد 
سران قوا مبني بر پنج برابر شدن مجازات هاي تعزيراتي، 

با گران فروشي قاطع تر برخورد مي شود.
در صورت��ي كه دولت در عمل به اي��ن وعده خود ناكام 
باشد و نرخ تورم بار ديگر افزايشي شود، مي توان انتظار 
داشت كه حتي يارانه افزايش يافته در ماه هاي گذشته 
نيز به زودي تاثير خود را از دست بدهد. براي فرار از اين 
شرايط نيز بايد ديد در موقعيتي كه سرنوشت مذاكرات 
وين نامشخص باقي مانده، دولت چه برنامه داخلي براي 

بهبود وضعيت اقتصادي كشور ارايه خواهد داد.
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تحريمهارابياثرميكنيم
وزير امور خارجه ايران در پيامي با اشاره به اينكه »ايران 
از مسير مذاكره منتج به نتيجه فاصله نمي گيرد«، بر عزم 
ايران براي بي اثر كردن سياست تحريمي امريكا تاكيد كرد. 
حسين اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران در صفحه 
توييترش نوشت: جمهوري اسالمي ايران از مسير مذاكره 
منتج به نتيجه فاصله نمي گيرد.اميرعبداللهيان افزود: به 
قانون مجلس پايبنديم، مذاكره را ادامه مي دهيم، امريكا را 
به واقع بيني و فاصله گرفتن از جنون تحريم جديد و آژانس 
را به رفتار فني و اجتناب از اقدام سياسي فرا مي خوانيم. 
ترديدي به خود راه نمي دهيم كه تحريم ها را بي اثر كنيم.

اين اظهارات اميرعبداللهيان در پي اين مطرح مي شود كه 
وزارت خزانه داري امريكا روز پنجشنبه با صدور بيانيه اي 
اعالم كرد كه ش��ركت پتروش��يمي فن آوران سهامي 
عام، ش��ركت پتروشيمي خارك س��هامي عام، شركت 
پتروشيمي مارون و چندين شركت چيني و اماراتي حامي 
اين شركت ها را در ليست تحريم هاي خود قرار داده است.

آنتوني بلينكن، وزي��ر امور خارجه امريكا در بيانيه اي در 
پي اعمال تحريم هاي جديد اين كشور عليه اشخاص و 
نهادهاي ايراني در دفاع از تحريم هاي امريكا عليه ايران، 
گفت: دولت بايدن در پيگيري مسير ديپلماسي هدفمند 
براي رسيدن به بازگشت دوجانبه به اجرايي شدن كامل 
برجام] توافق هسته اي[ صادق و ثابت قدم بوده است. در 
نبود يك توافق، ما از اختيارات تحريمي مان براي محدود 
كردن ص��ادرات نفت و محص��والت نفتي و محصوالت 

پتروشيمي به خارج از ايران ادامه خواهيم داد.

تبعاتخطرناك
شكستدرمذاكرات

يك ديپلمات اروپايي در گفت وگو با يك رسانه سعودي 
نس��بت به پيامدهاي شكس��ت مذاكرات هسته اي با 
ايران هشدار داد. يك ديپلمات اروپايي در گفت وگو با 
شبكه سعودي العربيه تاكيد كرد كه شكست مذاكرات 
هسته اي تاثير منفي بر روابط با ايران خواهد گذاشت.

اين ديپلمات اروپايي كه نامش منتش��ر نش��ده است 
گفت: شكست مذاكرات هسته اي با ايران چالش هاي 
خطرناكي به دنبال خواهد داشت.اخيرا جيك ساليوان، 
مشاور امنيت ملي كاخ سفيد با اشاره به اقدامات جبراني 
هسته اي از سوي ايران كه در واكنش به بدعهدي آژانس 
و طرف هاي مقابل در مذاكرات هسته اي صورت گرفته 
است، گفت: گزينه بازگشت به توافق هسته اي با ايران 
همچنان پابرجا است و اكنون توافقي روي ميز است كه 
ايراني ها مي توانند با آن موافقت كنند. گام هاي ايران در 
راستاي غني سازي و از كار انداختن دوربين هاي آژانس 
اقدامي سازنده نيست و با افزايش فشارهاي اقتصادي 
به آن پاسخ خواهيم داد. بايد به برجام و بازگشت به آن 
تمركز كرد و توپ اكنون در زمين ايران اس��ت.وزارت 
خزانه داري امريكا روز پنجشنبه با صدور بيانيه اي اعالم 
كرد كه شركت پتروشيمي فن آوران سهامي عام، شركت 
پتروشيمي خارك س��هامي عام، شركت پتروشيمي 
مارون و چندين ش��ركت چين��ي و اماراتي حامي اين 
شركت ها را در ليست تحريم هاي خود قرار داده است.اين 
وزارت خانه همچنين تحريم هايي را عليه محمد شهيد 
ركن الدين بهور و جينگ فنگ گائو، به دليل كمك مادي، 
حمايت و ارايه مصالح، فناوري و كاالهاي الزم به شركت 

پتروشيمي تريليانس اعمال كرده است.

انتقادازفساددرشهرداري
خطيب نماز جمعه تهران با اش��اره به حادثه متروپل به 
وضعيت كميسيون ماده 100 ش��هرداري ها پرداخت 
و گفت: تخلفات س��اختمان ها به اين كميسيون ارجاع 
مي ش��ود و بيش از نيمي از پرونده ها جريمه مالي شده 
و بس��ته مي ش��وند، متروپ��ل از اينج��ا آب مي خورد. 
حجت االس��الم محمدجواد حاج علي اكبري در خطبه 
نماز جمعه اين هفته تهران ب��ا تأكيد بر ضرورت جهاد 
تبيين گفت: بستر اصلي جهاد تبيين، فرهنگ عمومي 
تبي��ن اس��ت. زودب��اوري، س��اده انگاري، ظاهربيني، 
شتاب زدگي و تعجيل در قضاوت از يك طرف و از طرف 
ديگر خودعالم پنداري زمينه هاي خطرناكي اس��ت كه 
مخاطرات امنيتي - اخالقي جامعه را زياد كرده و فرد را 
گرفتار آسيب مي كند. گاهي درباره يك قطعه فيلم، يك 
قطعه عكس يا فراواني يك خبر قضاوت مي كنيم. گاهي 
باعث مي شود افراد ساده انگار و ظاهربين به پل ارتباطي 
براي شياطين و دشمنان بدل شوند.خطيب موقت نماز 
جمعه اين هفته تهران ادامه داد: اينجاس��ت كه فرمان 
خداوند آمده است و به جامعه مومنان مي گويد مراقب 
باشيد كه با دست خودتان، خودتان را گرفتار نكنيد. اگر 
اين اتفاق بيفتد به خودمان مي آييم و متوجه مي شويم 
كه بازار فرقه سازي، بدعت و بي حيايي ها زياد شده است. 
راهكار، مواجهه عاقالنه، متفكرانه، هوشمندانه، آگاهانه، و 
متعهدانه با اخبار و گزارش ها و تحليل هاست. مخصوصا 
اگر خبر مهم باشد و منبع خبر ناامن باشد، روند مذكور 
بسيار مهم است.حجت االسالم والمسلمين حاج علي 
اكب��ري با بيان اينك��ه احتياط اين اس��ت كه حتي اگر 
خبري را از منبع موثقي مي شنويم، درنگ كنيم، گفت: 
ممكن است يك خبر به آبروي يك نفر ضربه بزند. قرآن 
سردمداران كفر را فاسق معرفي كرده است و ممكن است 
كه يك خبر از شبكه هاي معاند باشد. جريان نفاق هم جزو 
فاسقين هستند. ناكارآمدان تباه گر منافع عمومي جزو اين 
دسته هستند. بنابراين اگر خبري از سمت شبكه هاي 
معاند آمد، بايد درنگ كنيم.وي در بيان دستورالعملي 
براي مواجهه با اخبار اظهار كرد: در وهله اول، هيچ قضاوتي 
نكنيد. به هيچ وجه آن خبر را بازنشر نكنيد. در آخر تحقيق 
كنيد و سند بخواهيد. اگر خودتان تخصص داريد، نظر 
دهيد و اگر كذب بود، تكذيب كنيد. اگر تخصص نداريد، 
با متخصص مشورت كنيد. اگر موضوع بسيار اساسي و از 
موضوعات مربوط به امت اسالم است، بايد موضوع را به 
ولي امر ارجاع دهيد. در اين صورت جامعه در امن و امان 
مي ماند.خطيب نماز جمعه ته��ران در ادامه با تبريك و 
تهنيت آغاز برگزاري مراس��م حج و گراميداش��ت ياد و 
خاطره شهيد مصطفي چمران براي مجروحان حادثه 
قطار مشهد - يزد طلب عافيت و براي جانباختگان طلب 

مغفرت و براي خانواده ها طلب صبر و آرامش كرد.

چرااصنافبهماليات
اعتراضدارند؟

در روزهاي اخير اصناف و صاحبان مشاغل به روند 
اخذ ماليات عملكرد سال گذشته اعتراض دارند كه 
مديركل دفتر حسابرسي مالياتي علت اين موضوع 
را شرح داد. شاهين مستوفي درباره اعتراضات اخير 
اصناف به ماليات و مهلت اراي��ه اظهارنامه مالياتي 
عملكرد س��ال 1400 براي آنها ت��ا پايان خردادماه 
امسال، اظهار كرد: بر اساس قانون بودجه سال 1400، 
اقالم واريزي از طريق حساب شاپرك به دستگاه هاي 
پوز يا حس��اب موديان مالياتي به عنوان حس��اب 
تجاري تلقي مي شود و س��ازمان امور مالياتي بايد 
اين واريزي ها را ميزان فروش مودي در نظر بگيرد. 
در سال گذش��ته اطالعات مربوط به اين موضوع در 
اختيار سازمان امور مالياتي قرار نگرفته بود اما از آنجا 
در سال جاري اين اطالعات به سازمان رسيده، حجم 
فروش اصناف و مشاغل شفافيت پيدا كرد و سازمان 
نيز نسبت به اخذ ماليات در مقابل اين ميزان فروش 
اقدام كرد.  وي افزود: از آنجا كه اصناف از اين تغيير 
رويه اطالع نداشتند، همكاري هاي خوبي با اصناف 
صورت گرفت و آستانه افزايش ماليات براي آنها در 
نظر گرفتيم. نسبت س��ود فعاليت اصناف را بسيار 
پايين آورديم و در نتيحه اين اقدامات از 2 ميليون و 
400 هزار صنف كه مي توانند از طريق تبصره ماده 
100، تكاليف مالياتي خود را انجام دهند، ماليات يك 
ميليون و 3۵0 هزار نفر از آنها بين صفر تا ۵ ميليون 
تومان اس��ت. مديركل دفتر حسابرسي مالياتي با 
بيان اينكه تبصره ماده 100 يك اختيار قانوني است 
كه به سازمان امور مالياتي براي رعايت حال اصناف 
يا مشاغل خرد داده شده اس��ت، ادامه داد: با توجه 
به تعريفي كه در قانون بودجه امس��ال براي تعيين 
حد آستانه تبصره ماده 100 انجام شده كه 30 برابر 
معافيت موضوع ماده ۸4، معادل يك ميليارد و 40 
ميليون تومان ب��ود؛ با پيگيري هاي س��ازمان امور 
مالياتي و وزير اقتصاد، اين حد آستانه افزايش پيدا 
كرد تا موديان بيشتري مشمول اين طرح شوند كه 
اين سقف به 4 ميليارد و ۸00 ميليون رسيد. مستوفي 
در ادامه گفت: كس��اني ك��ه ف��روش و درآمد ارايه 
خدمات آنها تا 4 ميليارد و ۸00 ميليون تومان باشد، 
از شرايط تبصره ماده 100 بهره مند مي شوند. همه 
اصناف و صاحبان مشاعل مكلف هستند تا اظهارنامه 
مالياتي ارايه كنند كه در اين اظهارنامه، درآمد و سود 
خود را ابراز مي كنند و سازمان امور مالياتي نسبت به 
سود فعاليت آنها، مطالبه ماليات خواهد كرد. برخي 
از اصناف به اين دليل كه امكان نگهداري اس��ناد و 
مدارك مربوط به سود و فروش برايشان ميسر نيست، 
مي خواهند از تبصره ماده 100 اس��تفاده كنند كه 
طبق اين تبصره، سازمان امور مالياتي ماليات را براي 
اصناف به ش��كل مقطوع محاسبه مي كند و اگر اين 
ميزان ماليات مورد پذيرش اصناف باشد، ديگر نياز 
به تسليم اظهارنامه مالياتي نخواهد بود. وي درباره 
ارايه اليحه تنفس يكساله مالياتي براي اصناف اظهار 
كرد: در جلسه وزير اقتصاد و رييس كل سازمان امور 
مالياتي با اتحاديه اصناف، اين موضوع مطرح شد كه 
تنفس��ي در اجراي بند دو تبصره 12 صورت گيرد 
نه تنفس يكس��اله مالياتي. از آنجا كه ارايه اليحه به 
مجلس و بررس��ي هاي آن زمانبر است و اصناف نيز 
تا پايان خردادماه فرصت دارند كه اظهارنامه مالياتي 
پر كنند بنابراين، براي رسيدگي به اين موضوع بهتر 
است تا خواسته هاي اصناف از طريق سران قوا يا ستاد 
كرونا مورد بررسي قرار گيرد تا زودتر به نتيجه برسد. 
در اين زمينه، اگر مصوبه اي براي سازمان ابالغ شود، 
س��ازمان امور مالياتي حتما آن را اجرا خواهد كرد.  
مديركل دفتر حسابرس��ي مالياتي درباره تمديد 
مهلت اصناف براي اراي��ه اظهارنامه مالياتي بيان 
كرد: اين موضوع براي س��ازمان و سران قوا ارسال 
ش��ده و اگر تا پايان مهلت باقي مانده براي اصناف 
در جهت ارايه اظهارنامه مالياتي، اين تمديد مهلت 
تا پايان 1۵ تيرماه تصويب شود، قطعا سازمان امور 

مالياتي اين موضوع را اجرا خواهد كرد.

75درصدارزترجيحي
بهجيبمردمنميرفت

كيومرث سرمدي واله، عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس ش��وراي اس��المي درباره ميزان تاثير ارز 
ترجيحي بر سفره و معيشت مردم و دور ماندن سفره 
مردم از التهابات قيمتي گفت؛ اينكه ارز دو نرخي بود 
و فاصله واقعي دالر بازار آزاد با ارز ترجيحي حدود 
بيست هزار تومان بود، وسوسه برانگيز و فساد زا بوده 
و همچنين موجب نابساماني در بازار شد.كيومرث 
سرمدي واله نماينده اس��دآباد همدان در مجلس 
بيان كرد: بر اس��اس آمارهاي غير رسمي به دليل 
فاصله قيمتي ارز ترجيحي و بازار آزاد و عدم نظارت 
دقي��ق، حدود 2۵ تا 30 درص��د از اين ارز به هدف 
برخورد مي كرد و حدود 70 تا 7۵ درصد از اين ارز به 
هدف اصلي خود برخورد نمي كرد و به جيب مردم و 
سر سفره مردم نمي رسيد.عضو كميسيون اجتماعي 
مجلس خاطرنش��ان كرد: بخش عمده از كاالهاي 
وارداتي با ارز ترجيحي به خارج از كش��ور قاچاق يا 
وارد مي شد و در كانال هاي غير رسمي با نرخ دالر 
در بازار آزاد به دس��ت مردم مي رسيد.اين نماينده 
مجلس يازدهم با بيان اينكه حدود 1۵ تا 20 ميليون 
نفر از مردم كشورهاي همسايه از كاالهاي اساسي 
كه با ارز ترجيحي ما استفاده مي كردند، ادامه داد: 
ادامه اين كار مشكالتي براي اقتصاد ما ايجاد مي كرد، 
از اين جهت ما نياز به يك جراحي بزرگ اقتصادي 
داشتيم چيزي كه هم اكنون توسط دولت سيزدهم 
اجرايي شده است.سرمدي در ادامه گفت: قرار شد 
دولت يارانه ۵ تا 4 كاالي اساسي را به مردم پرداخت 
كند اما تأثير رواني و غيرمستقيم حذف ارز ترجيحي 
بر ساير كاالها و اقالم موجود در كشور يك نابساماني 
ايجاد كرده كه موجبات س��ختي مردم را به وجود 
آورده و منجر به فشار به اقشار آسيب پذير شده است.

وعده وزير اقتصاد در ميانه اصالحات يارانه اي

رييس جمهور: 

محسن رضايي، معاون اقتصادي رييس جمهور: 

تورمراكاهشميدهيم

برخيبهدنبالتطهيررژيمستمشاهيهستند

دولت با مردم است ولي مردم هم بايد با دولت باشند

رييس جمهور رييس با بيان اينكه امروز برخي به دنبال 
تطهير رژيم ستم شاهي هستند، يادآورشد كه اين رژيم 
رژيمي است كه به مردم ظلم كرد و پاي امريكا و رژيم 
صهيونيستي را به اين كشور رساند. آيت اهلل سيد ابراهيم 
رييسي در اجتماع مردمي هسته هاي جهاد و پيشرفت 
در حسينيه جماران همزمان با سالروز صدور فرمان 
امام راحل در تش��كيل جهاد س��ازندگي و با ياد همه 
شهداي جهادگر افزود: جهاد سازندگي نقش مهمي 
در دوران دفاع مقدس، ايجاد اميد در دل مستضعفان 
و محرومان، نااميد كردن دشمنان و خالقيت، نوآوري 
و ابتكار عمل در شهر و روستا داشت. رييس جمهور از 
جهاد سازندگي به عنوان شجره طيبه امام راحل ياد 
كرد و گفت: دولت از گروه هاي جهادي حمايت هاي 
مالي و حقوقي مي كند و ما به همين منظور ش��وراي 
جهاد سازندگي را بنياد نهاديم. رييسي تصريح كرد: هر 
زمان به سخنان پير جماران و جانشين برحق ايشان 
عمل كرديم در آن حوزه ها موفق بوديم و هر جا برخي 
به نسخه ديگران عمل كردند آن جا موفقيتي حاصل 
نش��د. رييس جمهور گفت: بهره گيري از آموخته ها و 
اندوخته هاي ديگران كار بسيار درستي است، ولي بايد 

نسبت به نسخه ديگران درست عمل كنيم به همين 
منظور نيروهاي افتخارآميز ما در دانشگاه ها بايد اين 
موارد را رصد كنند. رييس��ي با اشاره به بازديد خود از 
شركت هواپيماس��ازي در اصفهان افزود: با كار شبانه 
روزي عده اي جهادگر م��ا ظرفيت توليد هواپيمايي 
با 72 سرنش��ين را در كش��ور را داريم ك��ه هم امكان 
استفاده در داخل و هم امكان صادرات آن وجود دارد. 
رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت تحول ش��ناختي، 
تحول در ساختارها و تحول در فرآيندها گفت: بعضي 
فرآيندها مردم را نااميد مي كن��د به عنوان مثال و به 
اعتقاد برخي كارشناس��ان اكنون به ميزان ۵0 سال 
طرح نيمه تمام در كش��ور داريم ك��ه بايد با يك نگاه 
جهادي اين گره ها باز شود. رييسي با بيان اينكه امروز 
در همه عرصه ها دست برتر از آن جبهه اسالمي است، 
افزود: وقتي امريكايي ها رسما اعالم مي كنند كه فشار 
حداكثري مفتضاحانه شكست خورده است، معناي 
اين حرف آن اس��ت كه انقالب اسالمي راه پيروزي و 
پيشرفت را دارد طي مي كند و امريكايي ها در حال افول 
و ضعف هستند. رييس جمهور با اشاره به اينكه تحريم ها 
تاكنون نتوانسته اس��ت ما را محدود كند، گفت: ما با 

حركت جهادي توانستيم راه برون رفت از تحريم ها را 
دنبال كنيم. رييسي با تاكيد بر اينكه بايد تحريم ها را 
خنثي ك��رد، افزود: من از امريكايي ها متعجبم از يك 
طرف پيغام مي فرس��تند كه ما براي مذاكره و توافق 
آماده ايم و از طرف ديگر بر ليست تحريم ها مي افزايند. 
رييس جمهور با انتقاد از عملكرد مقامات كاخ سفيد 
گفت: دنيا بايد به ما حق بدهد كه نبايد به امريكايي ها 
اعتماد كنيم، زيرا آنان ميثاق شكنند. رييسي با تاكيد 
بر اينكه محور براي حركت كشور توليد است، افزود: 
گروه هاي جه��ادي در رونق توليد حركت ماندگاري 
انجام دهند تا با فعال شدن اقتصاد روستا، روستايي در 
روستا بماند. رييس جمهور گفت:  گروه هاي جهادي 
ب��راي توليد با تكي��ه بر عل��م و فناوري پايه بس��يج 
شود. رييس��ي با تاكيد بر ضرورت اشتغال زايي براي 
فارغ التحصيالن دانشگاهي و جلوگيري از خروج كشور 
آنها، افزود: بايد به حدي در كشور در حوزه هاي فناوري 
جاذبه ايجاد كنيم كه فارغ التحصيالن دانشگاهي نه 
تنها از كشور خارج نشوند بلكه آنها كه به خارج رفته اند 
بازگردند. رييس جمهور گفت: در حوزه كش��اورزي 
و تامين مواد غذايي نيازمند اس��تقالل هستيم و اين 

نيازمند كار جهادي است. رييسي با اشاره به ضرورت 
اش��تغال زايي براي حداقل يك ميليون نفر س��االنه 
در كش��ور افزود: باي��د با يك كار جه��ادي به ويژه در 
روس��تاها اش��تغال خانگي و صنايع دس��تي را رونق 
دهيم. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد ساالنه يك 
ميليون واحد مسكوني در كشور توليد شود، گفت: در 
اين حوزه هم نيازمند يك حركت جهادي هستيم و 
از همه كساني كه تجربه مسكن سازي دارند استقبال 
مي كنيم. رييسي كاهش چش��مگير تلفات ناشي از 
ويروس كرونا را نتيجه كار جهادي دانست و افزود: ما در 
عرصه هاي ديگر هم حتما مي توانيم موفق شويم، زيرا 
ما از پيروان مكتب ما مي توانيم شهيد سليماني هستيم. 
رييس جمهور اس��تعداديابي را هم يك��ي از كارهاي 
جهادي دانست و با تاكيد بر ضرورت پيوند دانشگاه با 
روستا، صنعت و كشاورزي و توليد گفت: پايان نامه هاي 
دانشگاهي بايد وارد زندگي مردم شود و دانش و توانايي 
ضميمه كارهاي اجرايي باشد. رييسي مناطق آزاد و 
گردشگري را از ديگر ظرفيت ها براي فعاليت گروه هاي 
جهادي برشمرد و افزود: نيروهاي جهادي بسيجي و 

طلبه با جهاد تبيين بايد روشنگري كنند.

محسن رضايي با بيان اينكه »دولت با مردم است ولي 
مردم هم بايد با دولت باش��ند و اين دو، دو روي يك 
سكه هس��تند« اظهار كرد: در دوران جنگ مردم و 
دولت با يكديگر بودند؛ االن هم مردم خيلي همكاري 
مي كنند اما چون تحول بزرگ است، بايد مردم وارد 
صنعت كشاورزي و اقتصاد شوند. امروز مردم از نظر 
سياس��ي همراه دولت هستند و از نظر اقتصادي نيز 

بايد با دولت مشاركت كنند.
وي با تاكيد بر اينكه حركت و راه جديدي در ايران آغاز 
شده است، خاطرنش��ان كرد: از ابتداي انقالب تاكنون 
دشمنان در مقابل اين راه ايستادند و بايد هم بايستند؛ 
چراكه در حال از دست دادن موقعيت مهم ژئوپليتيك 
ايران و همچنين ثروت عظيم ايران هس��تند. موضوع 
عجيبي نيست كه امروز امريكا و اسراييل و همه دور ما 
جمع شدند و مي خواهند به وضع گذشته برگردند؛ اگر 
اينها دلسوزي دارند چرا حرف مردم را قبول نمي كنند؟ 
ما كه مي گوييم بيايد در مساله برجام با هم صحبت كنيم 
حتي در اين زمينه طرح و پيش��نهاد ارايه داديم و حتي 
اينها ديدگاه هايي داشتند و دولت ايران طرح و ابتكاراتي 
ارايه ك��رده، چرا اينها قبول نمي كنن��د و نمي خواهند 
راه جديد ك��ه در ايران داراي ديپلماس��ي، ايده و فكر و 
آرمان و هويت است، تحقق پيدا كند؟ معاون اقتصادي 
رييس جمهوري گفت: در اين شرايط راه تالش ما براي 
دولت و حتي براي جمهوري اسالمي نيست بلكه براي 
كل اسالم، انقالب و ايران است و امروز مجاهدت هاي ما 
موضوعي كم قيمتي نيست؛ بنابراين بايد مسير انقالب 

را بايد حتما ادامه داد اما اين ادامه در ادامه تحوالت است 
نه عادي سازي زندگي و امورات كشور؛ تحوالت بايد ادامه 
پيدا كند چراكه انقالب اسالمي سرآغاز سرآغاز تحوالت 
بوده اس��ت. رضايي با تاكيد بر اينكه ام��روز در اقتصاد 
نيازمند تحول هستيم و از صنعت، كشاورزي، خذمات، 
تجارت و ترانزيت همه بايد متحول ش��وند، خاطرنشان 
كرد: امروز بهترين فضا و راه هاي زميني را براي تجارت 
داري��م اما تحول مورد نظر ما با روحيه كارمندي محقق 
نمي شود بلكه اقتصاد بايد مانند دفاع و سياست جهش 
بايد. تحول اقتصادي نيز بدون مبارزه امكان پذير نيست 
و س��رآغاز اين تحول علم و دانشگاه است. امروز زنجيره 
توليد ثروت در كشور ناقص است؛ دانش ايجاد مي شود 
اما راهش براي تبديل به صنعت بس��ته است و فناوري 
ما به خارج مي رود. وي ادام��ه داد: بايد در اقتصاد ايران 
تحول بزرگي ص��ورت بگيرد اما اين تح��ول و خيزش 
بايد در چارچوب و مدل و الگوي تحوالت انقالب باشد. 
گاهي چون نسخه هايي كه براي پيشرفت كشور نوشته 
مي شود، در چارچوب انقالب نيست، با وجود دلسورانه 
بودن به نتيجه نمي رسد. جوهره اين تحوالت بايد مانند 
اقدامي كه دانشمندان هس��ته اي انجام دادند، شهادت 
طلبانه و مبارزانه باشد. معاون اقتصادي رييس جمهوري 
ب��ا بيان اينكه يكي از چارچوب هاي انقالب اس��المي را 
من فناوري انق��الب ناميده ام، اظهار ك��رد: مرحله اول 
فناوري انقالب آن ايستادگي و زير باز نرفتن و مقاومت 
كردن اس��ت؛ مرحله دوم فرصت سازي اس��ت و بايد از 
دل ايس��تادگي فرص��ت توليد كرد و مرحله س��وم نيز 

بهره برداري از فرصت ها با استفاده از نوآوري و ابتكار و در 
نهايت رسيدن به يك محصول داراي قدرت رقابت با خارج 
است؛ اين فناوري در دفاع مقدس كامال انجام شد اما در 
اقتصاد هنوز فناوري انقالب را وارد نكرديم.  رضايي ادامه 
داد: ما در ايستادگي در برابر تحريم ها و مقاومت در برابر 
محاصره اقتصادي دشمن موفق بوديم و دشمن شكست 
خود اما اينكه چه ميزان توانس��تيم از اين ايس��تادگي 
فرصت سازي كنيم را بايد بررسي كنيم. بايد تعيين كنيم 
كه چه ميزان توانستيم از اين فرصت بهره برداري كنيم و 
چقدر توانستيم آن بهره برداري ها به نتايج و پيامدهايي 
تبديل كنيم كه بر ساير دشمنان و رقباي ما غلبه كرده 
اس��ت؟ ما در دفاع اين كار را كردي��م لذا مي رويم باالي 
سر اس��راييل مي رويم و 700 الي ۸00 كيلومتر عكس 
مي  گيريم و اطالعات دقيق مي آوريم و سيستم هاي ما 
هم چون ضد رادار هستند به داخل برمي گرديم داخل 
كش��ور؛ االن اطالعات ما از برخي مسووالن اسراييل از 

درون برخي تشكيالت اسراييل بيشتر است.
وي با بيان اينكه پياده سازي فناوري انقالب در تخصص 
ديگري مثل اقتصاد ي��ا در حوزه هاي غير دفاعي و غير 
سياسي بدون دانش��گاه و دانش و بسيج علمي و جهاد 
علمي امكان پذير نيست، تاكيد كرد: اين دانشگاهيان 
هستند كه بايد به دولت كمك كنند تا اين فناوري را در 
حوزه سومي به اسم اقتصاد پياده سازي كنيم. در دولت 
به طور جدي مصممي به ايجاد تحول، شجاعت، منطق 
و فكر و برنامه اجرايي دقي��ق مي خواهد و همه اينها را 
بايد داشته باش��يم. معاون اقتصادي رييس جمهوري 

خاطرنشان كرد: به نقطه اي رسيديم كه بايد تحوالت 
در اقتصاد به صورت گس��ترده ش��روع ش��ود؛ در اين 
مسير همراه ش��دن مردم با دولت بس��يار مهم است و 
دانشگاه اس��ت بايد در اين خصوص كمك كنند. امروز 
عمليات هايي براي عدم همراهي مردم با دولت درحال 
وقوع اس��ت. رضايي با بيان اينكه »دولت با مردم است 
ولي مردم هم بايد با دولت باشند و اين دو، دو روي يك 
سكه هستند« اظهار كرد: در دوران جنگ مردم و دولت 
با يكديگ��ر بودند بود؛ االن هم م��ردم خيلي همكاري 
مي كنن��د اما چون تحول بزرگ اس��ت، بايد مردم وارد 
صنعت كش��اورزي و اقتصاد ش��وند. امروز مردم از نظر 
سياسي همراه دولت هستند و از نظر اقتصادي نيز بايد با 
دولت مشاركت كنند. براي افزايش همراهي و مشاركت 
كردم با دولت دانشگاهيان و نخبگان بايد به كمك دولت 
بيايند چراكه مردم حرف آنها را قبول دارند. وي افزود: 
مردم بايد وارد اقتصاد شوند همانطور كه وارد انقالب و 
جنگ شدند اما نمي خواهند بگذارند مردم وارد اقتصاد 
شوند؛ اين حاشيه سازي هايي كه مي شود آثار مستقيم 
و غير مستقيمي دارد كه آثار غيرمستقيم ولي اصلي 
آنها عدم همراهي مردم با تحوالت اقتصاد كشور است؛ 
نگذاريم چنين اتفاقي بيفتند؛ آنها مي گويند كه اگر 
مردم با دول��ت و نظام همراه ش��وند همانطور كه در 
جنگ همراه شدند، بزرگ ترين اقتصاد منطقه در ايران 
شكل مي گيرد؛ به همين دليل مي خواهند جلوي كار 
را بگيرند و اين كار را نيز از طريق فاصله انداختن بين 

دولت و مردم و ايجاد شكاف انجام مي دهند.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
رشد اقتصادي كش��ور )به قيمت هاي ثابت سال 1395( در 
سال 1400 به 4.4 درصد رسيد. تحقق رشد اقتصادي 4.4 
درصدي در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادي 4.1 درصدي 
سال 1399، حكايت از روند رو به بهبود مجموعه فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور به خصوص صنايع و شركت هاي بزرگ 
نفتي، پتروشيمي و برخي صنايع معدني دارد و بعد از يك دهه 
رشد اقتصادي نزديك به صفر و 5 سال رشد منفي اقتصادي در 
دوران تحريم، در سال هاي 99 و 1400 رشد اقتصادي بهبودي 
نسبي دارد اما به عقيده كارشناسان اقتصادي توليد سرانه و 
درآمد سرانه ملي هنوز با سال هاي قبل از تحريم فاصله دارد و 
قدرت خريد مردم و رشد مصرف بخش خصوصي حداقل در 
5 سال منفي بوده و رشد سرمايه گذاري نيز براي 6 سال منفي 
شده است.  با وجود رشد اقتصادي كه مثبت و حاصل از رشد 
نفت، واردات و خدمات بوده است رشد بخش هاي كشاورزي 
منفي، صنايع و معادن اندك، رشد سرمايه گذاري صفر، رشد 
سرمايه گذاري در بخش ساختمان منفي، رشد مصرف بخش 
خصوصي يا قدرت خريد مردم اندك بوده است. لذا اين رشد 
را بايد حاصل خروج اقتصاد از ش��رايط كرونايي و همچنين 
افزايش فروش نفت و صادرات پتروشيمي و محصوالت ديگر 
متاثر از انرژي ارزان و گران شدن دالر ارزيابي كرد.  بر اساس 
محاسبات مقدماتي اداره حساب هاي اقتصادي اين بانك، 
توليد ناخالص داخل��ي به قيمت پايه )و به قيمت هاي ثابت 
س��ال 1395( در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417 
هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه چهارم سال 
1399، رشد 5.7 درصدي را نشان مي دهد. همچنين رشد 
اقتصادي بدون نفت طي دوره مذكور معادل 6.3 درصد بود 
كه حكايت از محوريت بخش ه��اي اقتصادي غير نفتي در 
تحقق رشد اقتصادي سه ماهه چهارم سال 1400 دارد. اما 
الزم به توضيح است كه تعدادي از بخش هاي غير نفتي مانند 
صادرات پتروشيمي و ميعانات گازي و فوالد و صنايع معدني 
به دليل وابستگي به خوراك گاز و نفتا و نفت و سوخت ارزان، 
عمال وابسته به نفت هستند و نبايد در اندازه گيري اقتصاد غير 
نفتي، مصرف روزانه 1.6 ميليون بشكه نفت و همچنين مصرف 
روزانه بيش از 500 ميليون متر مكعب گاز را فراموش كرد. زيرا 
اين انرژي و سوخت ارزان موتور محرك بخش هايي است كه 
غير نفتي ناميده مي شوند. براين اساس بايد توجه داشت كه 
آنچه در سال هاي اخير اقتصاد ايران را با رشد مثبت و درآمد 
ارزي مواجه كرده، عمال وابسته به توليد و صادرات پتروشيمي، 
شركت هاي صنايع معدني بوده كه غير مستقيم و مستقيم به 
نفت وابسته هستند.  برآورد حاصل از توليد ناخالص داخلي 
برحسب اقالم هزينه نهايي در سه ماهه چهارم سال 1400 
نشان مي دهد، »هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي«، 
»هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي« و »تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص« به قيمت هاي ثابت س��ال 1395 به ترتيب 
از نرخ هاي رش��د 7.2، 16.3 و 14.4 درصد نس��بت به دوره 
مشابه س��ال قبل از آن برخوردار بوده اند.   به لحاظ وضعيت 
سرمايه گذاري نيز در سه ماهه چهارم سال 1400 »تشكيل 
سرمايه ثابت ناخالص« از نرخ رشد 14.4 درصدي نسبت به 
دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شد كه اين ميزان رشد 
حاصل عملكرد رشد مثبت تشكيل سرمايه در هر دو بخش 
»ماشين آالت« و »ساختمان« به ترتيب معادل 15.1 و 13.5 
درصد مي باشد. اين نكته نش��ان مي دهد كه خروج اقتصاد 
از وضعيت ش��يوع كرونا، اثر فوري بر رشد سرمايه گذاري ها 
داش��ته و بهبود درآمد ارزي حاصل از نفت و پتروشيمي ها 
روي س��رمايه گذاري اثر گذار بوده است. ضمن آنكه سال ها 

رشد منفي سرمايه گذاري، ظرفيت و سطح سرمايه گذاري ها 
را به شدت كاهش داده بود و اكنون با اندكي سرمايه گذاري، 
مي توانيم شاهد رش��دهاي باال درسرمايه گذاري باشيم.  در 
مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1400 
»با احتساب نفت« و »بدون احتساب نفت« به قيمت هاي 
ثابت سال 1395 به ترتيب به 14571 و 13415 هزار ميليارد 
ريال رسيد كه نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 
4.4 و 3.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي 
4.4 درصدي در س��ال 1400 در امتداد رشد اقتصادي 4.1 
درصدي سال 1399، حكايت از روند رو به بهبود فعاليت هاي 
اقتصادي در كشور به رغم تداوم تحريم هاي اقتصادي دارد. در 
سمت تقاضاي اقتصاد و براساس برآوردهاي اوليه اي كه در 
خصوص اقالم هزينه اي اقتصاد همچون مخارج مصرف نهايي 
خصوصي، مخارج مصرف نهايي بخش دولتي، تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال١٤٠٠به عمل آمده 
است، رشد اقالم هزينه اي فوق الذكر به ترتيب 3.9، 8.3، 0، 
5.2، 24.1 درصد نسبت به سال قبل مي باشند. در مجموع 
رش��د هزينه ناخالص داخلي به قيمت بازار در سال١٤٠٠ 

نسبت به سال قبل 4.7 درصد افزايش يافته است.

   رشد بخش هاي اقتصادي 
رشد ارزش افزوده بخش كش��اورزي در سال 1400 معادل 
2.6- درصد، گروه نف��ت 10.1 درصد، صنايع و معادن 1.1 
درصد و خدمات 6.5 درصد بوده اس��ت و اين موضوع نشان 
مي دهد كه عامل اصلي رشد اقتصادي نفت و خدمات است 
كه معموال خدمات نيز وابس��ته به نفت و واردات و صادرات 
است. در نتيجه بايد گفت كه هنوز بخش هاي توليدي از جمله 
كشاورزي و صنايع و معادن از رشد مناسب برخوردار نيستند. 
مصرف بخش خصوصي 3.9 درصدي و مصرف بخش دولتي 
8.3 درصدي و سرمايه ثابت ناخالص 0 درصدي نشان مي دهد 
كه همچنان س��رمايه گذاري وضعيت خوبي ندارد و قدرت 
خريد مردم به خاطر رشدهاي منفي سال هاي قبل، اكنون از 
رشد كمي برخوردار است.  رشد صادرات 5.2 درصدي و رشد 
واردات 24.1 درصدي نشان دهنده بهبود نسبي صادرات و 
واردات اس��ت كه نشانه اثر رش��د نرخ ارز بر صادرات است و 
واردات به خاطر فروش نفت بيش��تر افزايش داشته وبخش 
خدمات مرتبط با واردات نيز رشد خوبي داشته است. هزينه 
ناخالص به قيمت بازار نيز رشد 4.7 درصدي داشته است.  رشد 
بخش كشاورزي در چهار فصل سال 1400 رشد منفي داشته 
است. گروه نفت در هر چهار فصل و به خصوص بهار با رشد 
36.6 درصدي با رشد مثبت همراه بوده است. صنايع و معادن 
در تابستان رشد منفي داشته و در ساير فصل ها رشد مثبت 
داشته است.  استخراج معدن در سال 99 با 14.4 درصد و در 
بهار و زمستان 1400 رشد مثبت داشته است اما در تابستان 
و پاييز 1400 رشد منفي داشته است و در مجموع در كل سال 
1400 رشد منفي 0.4- درصد داشته است.  بخش صنعت نيز 
در تابستان 1.9- درصد رشد منفي داشته اما در بهار و پاييز و 
زمستان رشد مثبت داشته است.  آب و برق و گاز نيز در سال 
99 و چهار فصل 1400 رشد مثبت داشته است. آبرساني و 
فاضالب و تصفيه نيز در هر چهار فصل  رشد مثبت داشته است. 
بخش ساختمان نيز در سه فصل بهار و تابستان و پاييز رشد 
منفي و در زمستان رشد مثبت داشته است.  گروه خدمات در 
هر چهار فصل رشد مثبت داشته است.  رشد توليد ناخالص 
داخلي در سال 99 و هر چهار فصل سال 1400 رشد مثبت 
داشته است. توليد ناخالص بدون نفت نيز در سال 99 و چهار 
فصل 1400 رش��د مثبت داشته است.  رشد مصرف بخش 

خصوصي در سال 99 با 0.5 درصد و در چهار فصل 1400 به 
ترتيب با 1.3، 2.8، 4.5 و 7.2 درصدي رشد اندك اما مثبت 
داشته است كه به خاطر رشد شديد قيمت ها در سال 1401 
و قيمت ارز و تورم باال، در حال حاضر تحت فش��ار معيشتي 
است و قدرت خريد خانوارها با اين شرايط روبه كاهش است.  
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 99 با عدد 3.2 درصد و 
در چهار فصل 1400 به ترتيب 2.3- درصد، 9.6- درصد، 2.6- 
درصد و 14.4 درصد و در مجموع با عدد صفر براي كل سال 
1400 مواجه بوده است كه نشان مي دهد به دنبال افزايش 
فروش نفت و درآمد ارزي و گشايش نسبي در فضاي بعد از 
كرونا، سرمايه گذاري در فصل زمستان 1400 با رشدمثبت 
مواجه بوده اما در سه فصل قبل با رشد منفي همراه بوده است.  
سرمايه گذاري در ماشين آالت در سال 99 و تمام چهار فصل 
1400 با رشد مثبت مواجه بوده است. اما ساختمان در سال 
99 و فصل زمستان با رشد مثبت مواجه بوده و در سه فصل 
بهار و تابستان و پاييز رشد منفي داشته است و در كل سال 
1400 رشد منفي 7.1- درصد مواجه بوده است. به عبارت 
ديگر، بخش ساختمان همچنان در شرايط ركودي قرار دارد. 

   مولفه هاي رشد اقتصادي
 در سه ماهه چهارم سال 1400

بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت هاي 
اقتصادي نشان مي دهد، رشد عملكرد توليد ناخالص داخلي 
در سه ماهه چهارم سال 1400 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش 
افزوده گروه هاي »خدمات«، »صنايع و معادن« و »نفت و گاز« 
به ترتيب معادل 7، 5 و 0.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال 
قبل از آن مي باشد. با اين حال، گروه  »كشاورزي، جنگلداري و 
ماهيگيري« طي همين مدت با كاهش عملكردي معادل 3.4 
درصد مواجه بوده است. رشد قابل مالحظه 7 درصدي گروه 
خدمات در سه ماهه چهارم سال 1400 عمدتاً در نتيجه بهبود 
عملكرد ارزش افزوده بخش هاي »اداره عمومي، دفاع و تامين 
اجتماعي«، »آموزش«، »عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير 
وس��ايل نقليه موتوري«، »بهداشت و مددكاري اجتماعي« 
و »فعاليت هاي مالي و بيمه« به ترتيب با سهم 1، 0.8، 0.6، 
0.5 و 0.4 واحد درصد از رش��د 5.7 درصدي توليد ناخالص 
داخلي بوده اس��ت. در گروه صنايع و معادن نيز ارزش افزوده 
تمامي بخش هاي پنجگانه اين گروه شامل »ساختمان«، 
»صنع��ت«، »آبرس��اني، مديريت پس��ماند، فاضالب و 
فعاليت ه��اي تصفيه« و »تامين ب��رق، گاز، بخار و تهويه 
هوا« و »استخراج معدن« در سه ماهه چهارم سال 1400 
به ترتيب با افزايش عملك��رد 11.9، 4.1، 3.7، 1.6 و 1.5 
درصدي نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399 همراه بودند.

   مولفه هاي رشد اقتصادي در سال 1400
بررسي عملكرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت هاي 
اقتصادي در سال 1400 نشان مي دهد، رشد ارزش افزوده 
گروه هاي »خدمات«، »نف��ت و گاز«، »صنايع و معادن« و 
»كشاورزي« در اين سال به ترتيب معادل 6.5، 10.1، 1.1و 
2.6    - درصد بود كه به ترتيب از سهمي معادل 3.6، 0.8، 0.3، 
و 0.3    - واحد درصد در رشد اقتصادي سال 1400 برخوردار 
بوده اند. رش��د 6.5 درصدي ارزش افزوده گروه »خدمات« 
در س��ال 1400 عمدتًا متاثر از تحوالت بخش هاي »اداره 
عمومي، دفاع و تامين اجتماعي«، »حمل و نقل و انبارداري«، 
»اطالعات و ارتباطات«، »بهداشت و مددكاري اجتماعي«، 
»آموزش« و »عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل 
نقليه موت��وري« به ترتيب ب��ا س��هم 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 

0.4 و 0.4 واحد درصد از رش��د توليد ناخالص داخلي بوده 
اس��ت. همچنين در اين سال بخش هاي خدماتي از جمله 
»فعاليت ه��اي مربوط به تامين جا و غ��ذا«، »فعاليت هاي 
حرفه اي، علمي و فني« و »هنر، سرگرمي، تفريح، ورزش و 
ساير فعاليت هاي خدماتي« از بهبود قابل مالحظه عملكرد 
ارزش افزوده به ترتيب مع��ادل 28.2، 15.8و 14.6 درصد 
نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند كه نشان مي دهد 
با اقدامات مناسب انجام ش��ده در زمينه پوشش گسترده 
واكسيناسيون عمومي و نيز ابتكارات بخش خصوصي در 
به كارگيري ظرفيت هاي اينترنتي، تبعات منفي بحران كرونا بر 
حوزه فعاليت هاي بخش خدمات تا حد زيادي مرتفع گرديده 
است. افزايش قابل مالحظه ارزش افزوده گروه نفت نيز در 
سال 1400 عمدتاً ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام، 
گاز طبيعي و ميعانات گازي نسبت به سال قبل از آن مي باشد.

در س��ال مورد گزارش ارزش اف��زوده بخش »صنعت« به 
قيمت هاي ثابت سال 1395 از افزايش 3.3 درصدي نسبت 
به سال 1399 برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش 
رش��د ش��اخص توليد كارگاه هاي بزرگ صنعتي 100 نفر 
كاركن و بيشتر     - با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش 
افزوده بخش صنعت    - نس��بت به س��ال 1399 معادل 3.1 
درصد بود. بررسي عملكرد رشد شاخص مزبور به تفكيك 
رش��ته فعاليت هاي صنعتي )بر حس��ب كدهاي ISIC دو 

رقمي( نشان مي دهد كه در سال 1400 از مجموع 24 گروه 
اصلي، 20 گروه )با ضريب اهميت 87.6 در صدي از شاخص 
كل( از رشد مثبت توليد برخوردار بوده  اند؛ از جمله صنايعي 
كه بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين سال داشته اند 
مي توان به »صناي��ع توليد داروه��ا و فرآورده هاي دارويي 
ش��يميايي و گياهي«، »صنايع  توليد ماشين آالت مولد و 
انتقال  نيروي برق و دستگاه هاي برقي« و »صنايع توليد مواد 
غذايي« اش��اره نمود؛ در مقابل رشد شاخص توليد 4 گروه 
صنعتي نسبت به س��ال قبل از آن منفي بوده است. برآورد 
حاصل از توليد ناخالص داخلي برحسب اقالم هزينه نهايي در 
سال 1400 نشان مي دهد، »هزينه هاي مصرف نهايي بخش 
خصوصي« و »هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي« به 
قيمت هاي ثابت سال 1395 به ترتيب از نرخ هاي رشد 3.9 و 
8.3 درصدي نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده اند. در اين 
سال عملكرد »تشكيل سرمايه ثابت ناخالص« نسبت به سال 
1399 بدون تغيير بوده است. اين امر حاصل رشد عملكرد 
تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص در بخش »ماشين آالت« و 
»س��اختمان« به ترتيب مع��ادل 12.5 و 7.1  - درصد بوده 
اس��ت. الزم به ذكر است كه رشد عملكرد تشكيل سرمايه 
ثابت ناخالص در بخش »ماشين آالت« در تمامي فصول سال 
1400 مثبت بوده و به ترتيب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق شده است.

يادداشت

خبر

3  شنبه 28 خرداد 1401    18 ذي القعده 1443  سال نهم    شماره   Sat. Jun 18. 2022  2241  بانك و بيمه

بررسي وضعيت رشد اقتصادي ايران در چهار فصل 1400 و بخش هاي اقتصادي، سرمايه گذاري، مصرف بخش خصوصي نشان مي دهد

رشد اقتصادي 1400 حاصل از رشد نفت و خدمات و واردات بود، كشاورزي، صنايع و معادن و سرمايه گذاري همچنان منفي يا اندك است

رشد هاي منفي يا اندك در سرمايه گذاري، ساختمان، كشاورزي، صنايع و معادن

بهزاد المعي مدير اداره صادرات بانك مركزي اعالم كرد:

ورود ارز به كشور بدون محدوديت و معاف از ماليات
گروه بانك و بيمه |

به گفته مدير اداره صادرات بانك مركزي، تمام اش��خاص 
حقيق��ي و حقوقي با اظهار ارز در گم��رك مي توانند بدون 
محدوديت اس��كناس وارد كش��ور كنند، ضم��ن اينكه از 
معافيت مالياتي برخوردار شوند. المعي، مدير اداره صادرات 
بانك مركزي در تشريح تأثير سياست هاي جديد ارزي اين 
بانك در بازار، اظهار داشت: از 22خرداد صادركنندگان مجاز 
شدند اسكناس ارز حاصل از صادرات را در صرافي ها با اعالم 
اظهارنامه گمركي و بر اساس نرخ توافقي ارايه كنند.  طي 4 
روز اين سياست جواب داده و ميانگين نرخ دالر به زير 31 هزار 
تومان كاهش يافته است.اينكه نرخ ارز در صرافي ها 100 تا 
200 تومان اختالف قيمت دارد ناشي از رقابت است اما در 
شبكه هاي اجتماعي نرخ ها مورد تاييد ما نيست. به گفته مدير 
اداره صادرات بانك مركزي، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي با 
اظهار ارز در گمرك مي توانند بدون محدوديت اسكناس وارد 
كشور كنند، ضمن اينكه از معافيت مالياتي برخوردار شوند. 

    صرافي ها مجاز به
 خريد ارز تمام اشخاص شدند

بانك مركزي در راستاي مديريت بازار ارز و كاهش نوسانات 
ارزي، به صرافي ها اجازه داد عالوه بر صادركنندگان،  ارز تمام 
اشخاص حقيقي و حقوقي را با نرخ توافقي خريداري كرده و 
به متقاضيان بفروشند. بانك مركزي با صدور بخشنامه جديد 
به صرافي ها به فعاالن اين بخش رس��مًا اجازه داد عالوه بر 
صادركنندگان، نسبت به خريد ارز از همه اشخاص حقيقي و 
حقوقي با نرخ توافقي به منظور فروش به متقاضيان اقدام كنند. 
پيش از اين بانك مركزي به صرافي ها مجوز داده بود كه ارز 
صادركنندگان را با نرخ توافقي خريداري كرده و به متقاضيان 
بازار ارز بفروشند؛ اين سياست موجب شد تا طي دو سه روز 
نرخ ارز در بازار بيش از 2 هزار تومان كاهش داش��ته باش��د. 
كامران سلطاني زاده درباره تأثير اين بخشنامه جديد ارزي 
در بازار ارز گفت: با اجراي اين سياست، عماًل يك راه ورودي 
جديد ارز به بازار باز شده است؛ عالوه بر ارز صادركنندگان، 
ارز اشخاص و ش��ركت ها نيز وارد بازار مي شود كه مي تواند 

حجم عرضه ارز در بازار را به ميزان چشم گيري افزايش دهد.
او تأكيد دارد كه اين بخشنامه مي تواند دغدغه مردمي كه قصد 
فروش ارز داشتند را حل كند چراكه در روزهاي اخير كمتر 
صرافي ها نسبت به خريد ارز اقدام مي كردند. به گفته دبيركل 
كانون صرافان، نرخ ارز كه با ورود ارز صادراتي ها به بازار كاهش 
بيش از 2 هزار توماني را تجربه كرده مي تواند در روزهاي آينده 
بازهم شاهد كاهش بيشتري باشد. سلطاني زاده همچنين 
تأكيد كرد كه در ادامه  روند كاهش��ي ارز در روزهاي اخير، 
قيمت دالر با كاهش حدود 600 توماني نسبت به روز گذشته، 
وارد كانال 30 هزار تومان شد. ضمن اينكه در سامانه نيما نيز 
عرضه از تقاضا به شدت پيشي گرفته و واردكنندگان از خريد 

ارز، همچنان براي نرخ هاي مناسب امتناع مي ورزند.

   تداوم روند كاهشي نرخ دالر در بازار
رييس ش��وراي عالي كانون صرافان از تداوم روند كاهشي 
نرخ دالر در بازار خبر داد. كامران سلطاني زاده درباره آخرين 
وضعيت بازار در روز جمعه، اظهار كرد: صرافي هاي عضو بازار 
متشكل ارزي همزمان با فعاليت اين بازار، در روز جمعه نيز به 
كار خود ادامه داده اند و خريد و فروش ارز در روز تعطيل نيز 
ادام��ه دارد. به گفته وي، در حال حاضر خريد و فروش ها در 
دو حوزه ارز توافقي و ارز مسافرتي ادامه دارد و مانند روزهاي 
گذش��ته، صرافي ها در هر دو اين بخش ه��ا آماده فعاليت و 
خدمت رس��اني به متقاضيان هستند. رييس شوراي عالي 
كانون صرافان درباره آخرين وضعي��ت قيمت دالر در بازار 
نيز گفت: بر اس��اس برآوردهاي انجام شده در حال حاضر 
دالر در بازار ارز توافقي بين 30 هزار تا 30 هزار و 300 تومان 
قيمت خورده و معامله مي شود. به گفته سلطاني زاده، نرخ ارز 
مس��افرتي نيز در بازار بين 27 هزار تا 27 هزار و 400 تومان 
قيمت گذاري شده و معامله مي شود. از هفته قبل، قيمت دالر 
در بازار آزاد روند صعودي به خود گرفت و حتي از كانال 33 
هزار تومان نيز عبور كرد.به دنبال اين اتفاق با تصميم جديد 
بانك مركزي، اعالم ش��د كه صادركنندگان امكان فروش 
ارز خود به صرافي ها با قيمت توافقي را دارند و به دنبال اين 
تصميم، ميزان ارز ورودي به بازار افزايش قابل توجهي پيدا 

كرد و آنطور كه رييس كانون صرافان گفته باعث ش��د كه 
عرضه از تقاضا پيشي بگيرد. در روزهاي گذشته قيمت دالر 
در بازار روند نزولي داشته و از مرز 33 هزار تومان در روز جمعه 
به حدود 30 هزار تومان رسيده است. قيمت طالي 18عيار 
هر گرم يك  ميليون و 417 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم 14 ميلي��ون و 400 هزار تومان و قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد نيز 15 ميليون و 100 هزار 
تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي 8 ميليون و 300 هزار 
تومان، ربع س��كه بهار آزادي 5 ميليون و 400 هزار تومان و 
سكه يك گرمي 3 ميليون و 200 هزار تومان تعيين شده است 
و به فروش مي رسد. هر مثقال طال در بازار داخلي، 6 ميليون و 
140 هزار تومان ارزش گذاري شده است؛ ضمن اينكه قيمت 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1832 دالر است. عالوه بر 
اين، در صرافي هاي بانكي قيمت فروش دالر با افزايش نسبت 
به روز قبل، 27 هزار و 439 تومان و قيمت خريد دالر از مردم 
27 هزار و  166 تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز با كاهش نسبت به ديروز معادل 28 هزار و 727 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 442 تومان اعالم شده است. 

   كاهش يك ميليون و ۲00 هزار توماني
 قيمت سكه 

قيمت انواع سكه و طال در هفته گذشته روند صعودي داشت و 
ركوردهاي جديدي در اوايل هفته ثبت كرد، اما با تصميمات 
ارزي بانك مركزي در مديريت بازار ارز، قيمت سكه با كاهش 
بيش از يك ميليون و 200 هزار توماني مواجه شد. بازار سكه و 
طال هفته پرتالطمي را پشت سر گذاشتند و قيمت ها در هفته 
چهارم خردادماه فراز و فرودهاي قابل توجهي داشت. در روز 
نخست هفته جاي سكه تمام بهار آزادي 14 ميليون و 940 
هزار تومان معامله مي شد و با كمي رشد وارد كانال 15 ميليون 
تومان ش��د كه تغيير قيمتي نسبت به روز كاري قبل از خود 
نداشت؛ اما فرداي آن روز )يكشنبه( ركورد جديدي ثبت كرد 
و وارد كانال 16 ميليون تومان شد، يعني يك ميليون و 360 
هزار تومان رشد قيمت در يك روز، كه اين امر ناشي از رشد نرخ 
ارز در بازار غيررسمي كشور بود. با بروز تالطم در بازار ارز، بانك 

مركزي براي مديريت ش��رايط بالفاصله وارد عمل شد و روز 
يكشنبه در جلسه با صرافان مصوبه اي را ابالغ كرد. بر اين اساس 
بانك مركزي به صرافي ها اجازه داد ارز اسكناس صادركنندگان 
را با نرخ توافقي، خريداري و به متقاضيان ارز )بدون محدوديت( 
بفروشند. پس از اجراي تصميمات ارزي بانك مركزي از روز 
دوشنبه، عرضه ارز افزايش و از تقاضا پيشي گرفت و قيمت دالر 
به عنوان شاخص بازار ارز با روند نزولي روز گذشته به كمتر از 
30 هزار تومان در بازار رسيد. به تبع آن قيمت انواع سكه و طال 
نيز كاهش يافت و سكه روز دوشنبه به كانال 15 ميليون تومان 
عقب نشيني كرد؛ و اين روند نزولي تا آخرين روز هفته جاري 
ادامه داشت. »محمد كشتي آراي« نايب رييس اتحاديه طال و 

جواهر تهران درباره وضعيت بازار طال در هفته گذشته با بيان 
اينكه روند صعودي قيمت طال و سكه با دستورالعمل بانك 
مركزي متوقف و با كاهش همراه شده است، گفت: از طرفي 
ديگر قيمت اونس جهاني طي هفته جاري كاهشي بود و اين 
موضوع نيز توقف اين روند را تشديد كرد. نرخ دالر روز يكشنبه 
گذشته به باالترين رقم خود يعني 33 هزار و 500 تومان رسيد 
و به همين دليل سكه طرح جديد تا 16 ميليون و 500 هزار 
تومان و قيمت هر گرم طالي 18 عيار نيز تا يك ميليون و 510 
هزار تومان افزايش يافت. قيمت سكه طرح جديد با كاهش 
بيش از يك ميليون و 200 هزار تومان مواجه شد و روز گذشته 

)پنجشنبه( به محدود 15 ميليون و 100 هزار تومان رسيد. 

استفاده از ارز صادركنندگان 
براي تعادل بازار 

با ورود ارزهاي صادركنندگان 
ب��ه صرافي ه��ا طبيعت��ا در 
روزهاي آينده شاهد افزايش 
عرض��ه دالر در صرافي ه��ا 
خواهيم بودي��م كه مي تواند 
جلوي افزايش قيمت دالر را 
بگيرد. بانك مركزي به تازگي 
سياست هوش��مندانه اي را 
ب��ه كار گرفت كه اي��ن اقدام 
ش��جاعانه نش��ان دهنده تغيير جدي عملكرد اين نهاد 
مالي، نسبت به دوره هاي قبلي است. اقدامي كه با هدف 
ساماندهي بازار ارز و جلوگيري از رشد قيمت ها اخذ شد و 
براساس آن صرافي ها مجاز شدند كه ارز صادركنندگان را 
با قيمت توافقي خريداري كنند. اين تصميم بانك مركزي 
به دور از سياست ارزپاشي بوده چرا كه افزايش عرضه ارز 
از محل منابع بانك مركزي نيست و ورود ارزهاي صادراتي 
به بازار تزريق مي شود. اين درحالي است كه روز گذشته 
رييس كانون صرافان كشور اعالم كرد در پي مصوبه ارزي 
بانك مركزي تماس تجار و صادركنندگان براي فروش 
ارز 4 برابر ش��ده است. تصميم اخير بانك مركزي مبني 
بر صدور مجوز خريد توافقي ارز صادركنندگان از سوي 
صرافي ها كه برخي صادركنندگاني مي توانند اسكناس 
را داخل كشور بياورند و با برخي تجار كشورهاي همسايه 
ارتباط دارند و اين امكان برايشان وجود دارد تا بتوانند با نرخ 
توافقي ارز خود را به صرافي ها بفروشند، هم جلوي رشد 
قيمت ارز را مي گيرد و هم باعث ترغيب صادركنندگان 
براي تحويل ارزها مي شود.  با ورود ارزهاي صادركنندگان 
به صرافي ها طبيعتا در روزهاي آينده شاهد افزايش عرضه 
دالر در صرافي ها خواهيم بوديم كه مي تواند جلوي افزايش 
قيمت دالر را بگيرد اما قطعا راهكار مدت دار نخواهد بود. 
در واقع اگر انتظارات تورمي و نرخ رشد تورم مهار نشود يا 
سياست هاي كنترل تورم از سوي دولت آغاز نشود اين 
مداخله اثرات ماندگار ميان مدت نخواهد داش��ت بلكه 
مي تواند در كوتاه مدت اثر گذار باش��د.    اگر مي خواهيم 
اثرات مدت دار را شاهد باشيم دولت بايد عالمت درستي به 
اقتصاد صادر كند كه اين عالمت مي تواند در سياست هاي 
اقتصادي يا پولي، انضباط بودجه اي و مالي بانكي و كنترل 
انتظارات تورمي نمود داشته باشد يا در بحث سياست هاي 
برون مرزي دنبال شود.  هرچند با تاخير اين سياست اجرا 
شد اما باز هم مي تواند اثرات مثبت خود را بگذارد و حداقل 
جلوي افزايش قيمت دالر را در كوتاه مدت خواهد گرفت.  
اگر بانك مركزي و كل دولت نتوانند عالمت هاي درستي 
به بازار ارز صادر كنند اين مصوبه نمي تواند ماندگاري 
زيادي داشته باشد، تصميمات درستي كه دولت بايد 
براي اداره اقتصاد بگيرد در كنار سياست هاي بين المللي 
بايد پيگيري شود كه همه اين عوامل مي تواند بر روند 

ميان مدت و بلندمدت بازار ارز اثرگذار باشد.

وحيد شقاقي شهري
تحليلگر اقتصادي

قيمت جهاني طال
 به ۲100 دالر هم مي رسد

قيمت هر اونس طال با 0.79 درصد كاهش به 1842 دالر 
و 70 سنت رسيد.بانك هاي مركزي سراسر دنيا راه حل 
خود براي مقابله با غول تورم را در اين هفته ارايه داده اند 
و اكثر آنها نرخ بهره را باال برده اند .به اين ترتيب ترس از 
افزايش تورم بيشتر شده  است. طال معمواًل پشتوانه اي 
ايمن در زمان تورم باال در نظر گرفته مي شود، اما درحالي 
كه قيمت طال طي چند روز گذش��ته روبه افزايش بود، 
قيمت هر اونس طال ب��ا 0.79 درصد كاهش به 1842 
دالر و 70 سنت رسيد. سرمايه هايي كه با ريسك پذيري 
سرمايه گذاران مرتبط هستند به شدت تحت فشار قرار 
گرفته اند. به نظر مي رسد سرنوشت طال به پويايي بازار 
دالر گره خورده اس��ت. كاهش ارزش دالر در روزهاي 
اخير مي تواند به باال رفتن قيمت اين فلز گران بها كمك 
كند. با توجه به افزايش ش��ديد نرخ به��ره فدرال رزرو 
امريكا، تحليلگران نسبت به قيمت طال خوش بين بوده و 
پيش بيني خود از ارزش اين فلز گران بها در سه ماهه سوم 
سال جاري ميالدي را تا حدود 2100 دالر باال برده اند. 
اين تحليلگران عقيده دارند 2100 دالر اوج قيمت طال 
خواهد بود و تا سه ماهه دوم سال آينده ميالدي به 1800 
دالر بازمي گردد. آنها اصلي ترين عامل تعيين كننده در 

بازار طال را نرخ بهره بانك هاي مركزي مي دانند. 
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بورس در هفته اي كه گذشت روند صعودي داشت و به 
نوعي افت هفته اخير خود را به واسطه رشد شاخص 
جبران كرد و در اين هفته شاخص بيش از دو درصد 
رشد كرد. از سوي ديگر اين رشد تاثير چنداني روي 
صنايع نداشت و به واس��طه قيمت دالر و جو رواني 

ناشي از آن رشد كرد.
در هفته اي كه گذشت نرخ دالر بازار آزاد به محدوده 
33 هزار تومان رسيد. اين عامل باعث شد كه شاخص 
كل رشد بورس كند و از سوي ديگر تاثير مثبتي روي 
بازارهاي موازي داشت و با افزايش نرخ دالر بازار آزاد 
اغلب بازارها رشد كردند. اما اين رشد موقت و ناشي 

از فشار رواني افزايش قيمت دالر است. 
قيمت دالر همبس��تگي با بورس دارد اما اين روزها 
به واس��طه افزايش خبردرماني ها در حوزه برجام و 
دالر اين همبستگي تا حدود زيادي ضعيف شده و 
تنها با افزايش نرخ دالر بازار سرمايه تنها يك الي دو 
روز فشار رواني تحمل مي كند و پس از آن به حالت 
عادي خود مي رس��د. اگر روند قيمت دالر بازار آزاد 
و نيمايي ش��ركت هاي دالرمحور بازار سرمايه نيز 
مي توانند به تعادل قيمتي برس��ند. درحال حاضر 
برخ��ي از مديران برخ��ي از صناي��ع مي گويند كه 
افزايش قيمت دالر در بازار آزاد و مش��خص نبودن 
وضعيت دالر نيمايي به آنه��ا زيان وارد كرده و اين 
زيان را به مرور مي توان در صورت مالي ش��ركت ها 
ديد. با وجود اين زيان با ديد كه مسووالن چه روندي 
براي دالر بازار آزاد و نيمايي تعريف مي كنند و پس 

از درخصوص وضعيت صنايع اظهارنظر كرد.

   رشد 2 درصدي بازار
شاخص كل بورس چهارشنبه هفته گذشته بر تراز 
يك ميليون و ۵۲۰ هزار واحد ايستاده و در پايان اين 
هفته به محدوده يك ميلي��ون و ۵۶۴ هزار واحدي 
رس��يد و رش��د ۲.8 درصدي را تجربه كرد. شاخص 
كل ه��م وزن با افزايش ۱.۷۶ درصد به س��طح ۴۲8 
هزار و ۹3۱ واحد رس��يد. ش��اخص فرابورس نيز با 
رش��د ۱.۹۲ درصدي خود را به مح��دوده ۲۱ هزار و 

3۴۹ واحد رساند.
بازار س��رمايه در چهارمين هفته خرداد ماه ش��اهد 
خروج نقدينگي حقيقي بود. در اين هفته شنبه ۴۴8 
ميليارد تومان، يكشنبه ۲۴ ميليارد تومان، دوشنبه 
3۲3 ميليارد تومان، سه شنبه 3۱۱ ميليارد تومان و 
در نهايت در روز چهارشنبه 33۴ ميليارد تومان خروج 
پول حقيقي از بازار خارج شد. در مجموع در چهارمين 
هفته خرداد ماه هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان نقدينگي 
خارج شد كه در مقايسه با هفته قبل رقم كمتري بود.

در چهارمين هفته خرداد ماه صنعت انتشار و چاپ 
با رشد ۱۷ درصدي باالترين بازدهي مثبت صنايع را 
داشت. دومين صنعت پربازده بازار سيماني ها با رشد 
۷ درصدي بودند و مقام سوم به فرآورده هاي نفتي با 

رشد ۵ درصدي رسيد.
در اين بين كمتري��ن ميزان بازدهي هفتگي متعلق 
به صنعت منس��وجات با ۷.۴ درصد منفي بود و پس 
از آن وسايل ارتباطي كاهش ۷.3 درصدي را تجربه 
كردند. ارزش معامالت خرد و حق تقدم ها در هفته 
اخير ۲۰ هزار و ۹۲۲ ميليارد تومان بود كه ميانگين 
روزانه ۴ هزار و ۱8۴ ميليارد تومان را ثبت كرد. سرانه 
خريد نيز اين هفته ۲۰ ميليون و ۶۶۰ هزار تومان و 
س��رانه فروش ۲۰ ميليون و ۱۲۰ هزار تومان بود. در 
هفته كاري كه به اتمام رسيد ريزش جهاني رمز ارزها، 
تصميمات بانك مركزي در رابطه با فروش دالر نقدي 
ش��ركت هاي صادراتي با قيمت آزاد به صرافي ها بر 

روند بازار اثرگذار بود.
بازار طي هفته گذشته تحت تاثير تصميمات ارزي 
بانك مركزي و مداخالت صورت گرفته )كه موجب 
افزايش نرخ نيمايي شد( و عليرغم كاهش نرخ هاي 
جهاني تح��ركات مثبتي داش��ت. در اي��ن هفته با 
توجه به پي��ش بيني روند حركت��ي دالر و حمايت 
حقوقي ها از نمادهاي شاخص ساز و بزرگ و همچنين 
پيش بيني هاي ش��ركت ها از روند سودسازي، سايه 
بدبيني ها به بازار كمرنگ تر شد. ورود دانش بنيان ها 
به بازار س��رمايه خب��ر ديگري بود كه ب��ر روند بازار 

بي تاثير نبود.
فروش��ندگان بازار هنوز قدرت بيشتري نسبت به 

خريداران دارن��د. اين هفته فقط در روز دوش��نبه 
ق��درت خريداران بيش��تر از فروش��ندگان بود كه 
ش��اخص قدرت خريداران حقيقي به ۱.۰۷ رسيد. 
اما در ساير روزهاي معامالتي هفته خريداران قدرت 
كمتري داشتند. كمترين قدرت خريداران در روز 
سه ش��نبه با ش��اخص ۰.۷۴ بود و در سه روز ديگر 
هفته نيز اين شاخص بين عدد ۱ و ۰.۹ نوسان كرد.

    ركورد بازار شكست!
ركورد شش ماهه رشد روزانه شاخص كل بورس تهران 
در معامالت روز دوشنبه شكست. دماسنج اصلي تاالر 
شيشه         اي در اين روز كم         نوس��ان ظاهر شد و درحالي 
كه فشار عرضه ها در كليت بازار افزايش يافته بود، اين 
نماگر به مدد معامالت مثبت برخي گروه ها توانست 
در محدوده س��بز تابلو تاب آورده و در نهايت با رش��د 
۱۷/ ۰ درصدي همراه شود. سهامداران خرد اما بازهم 
فروشنده شدند تا آشتي حقيقي         ها با بورس يك روز 

بيشتر دوام نداشته باشد.

   ارزش معامالت خرد بيشتر شد
در هفت��ه اخير ارزش معامالت خ��رد بورس افزايش 
يافت و ميانگين روزانه آن 33۴ ميليارد تومان بيشتر از 
هفته پيشين بود. ميانگين ارزش معامالت خرد بورس 
۴ هزار و ۴38 ميليارد تومان بود كه نس��بت به رقم ۴ 
هزار و ۱۰۴ ميلياردي هفته پيشين، رشد 8 درصدي 
داشته است. كمترين رقم ارزش معامالت خرد به روز 
چهارشنبه برمي گردد كه ارزش معامالت خرد 3 هزار و 
۵۰3 ميليارد تومان بود و بيشترين رقم هفته نيز در روز 
دوشنبه ثبت شد كه به رقم ۵ هزار و ۵۶۲ ميليارد تومان 
بالغ شد. در هفته  اخير ميانگين روزانه ارزش معامالت 
اوراق بدهي در بازار ثانويه ۱۶ هزار و 3۰۹ ميليارد تومان 
بود و به طور ميانگين سهم ارزش معامالت اوراق درآمد 

ثابت در بازار سهام ۴3 درصد بود.
در اين هفته شستا صدرنشين جدول معامالت بود و به 
استثناي روز سه شنبه در باقي روزهاي هفته بيشترين 
حجم معامالت بازار س��هام را داش��ت. روز سه شنبه 

بيشترين حجم معامالت به خگستر تعلق داشت.
روز شنبه نمادهاي فسازان، خگستر و وآذر بيشترين 
ارزش معام��الت بازار را داش��تند و شس��تا، خودرو و 
خگستر بيشترين حجم معامالت را به خود اختصاص 
دادند. روز هاي يكشنبه و دوشنبه شپنا بيشترين ارزش 
معامالت و شستا بيشترين حجم معامالت را داشتند. 
روز سه شنبه بيش��ترين ارزش معامالت به نمادهاي 
فخوز، حگستر و شپنا تعلق داش��ت. روز چهارشنبه 
بيشترين ارزش معامالت به وبملت، خزاميا و سآبيك 
اختصاص داشت و شستا، وبملت و خودرو بيشترين 

حجم معامالت را داشتند. 
در هفته  اخير ميانگين ارزش معامالت اوراق بدهي افت 

داشت و سهم اوراق از معامالت بازار سهام كاهش يافت. 
ميانگين روزانه ارزش معام��الت اوراق بدهي در بازار 
ثانويه در هفته اخير ۱۶ هزار و 3۰۹ ميليارد تومان بود 
كه نسبت به هفته پيشين كاهش ۶8 درصدي داشته 
است. اين هفته به طور ميانگين سهم ارزش معامالت 

اوراق درآمد ثابت در بازار سهام ۴3 درصد بود. 

    بورس رشد مي كند؟
سارا فالح، كارشناس بازار سرمايه گفت: هفته جاري 
بازار روزهاي نسبتا خوبي را پشت سر گذاشت. شاخص 
كل كه نزديك سه درصد رشد كرد. شاخص هم وزن 
كه بيانگر وضعيت شركت هاي كوچك و متوسط بازار 
است نيز كار خود را با رشد ۱.۵ درصدي به پايان رساند. 
اين در حالي اس��ت كه در سه هفته پي درپي ما شاهد 

بازدهي منفي بازار بوديم.
فالح درب��اره عوامل تاثيرگذار روي ش��اخص بورس 
توضيح داد: اين روزها عوامل بني��ادي در بازار وجود 
دارد كه مقداري شرايط بازار را خاص مي كند. مهم ترين 
نكته واگرايي اس��ت كه بين ارز نيما و دالر آزاد ديده 
مي شود. همزمان با رش��د دالر و افزايش تورم، بهاي 
تمام شده بسياري از كاالها باال رفت. اين در حالي است 
كه شركت ها مجبور هستند محصوالت شان را با نرخ 
دالر نيمايي بفروش��ند. حال آنكه ساير بازارها موازي 
نيز رشد داشتند و در حال حاضر بازار سرمايه يكي از 

راكدترين بازارهاست.
او تشريح كرد: در گذشته دو نرخي شدن ارز، يعني ارز 
۴۲۰۰ و ارز آزاد مشكالت بسياري را براي شركت ها 
و هم براي كليت جامعه به بار آورد. متاس��فانه همين 
س��ناريو با دالر آزاد و دالر نيمايي در حال تكرار است. 
اگر همين رويه ادامه دار باشد و اختالف بين نرخ اين 
دو ارز كه در حال حاضر حدود 3۰ درصد است بيشتر 
شود بايد منتظر اتفاق مشابه باشيم. هميشه دو نرخ 
بودن دالر باعث رانت و فساد مي شود و افراد خاص كه 
رانت هاي خاص دارند از اين موقعيت آربيتراژي نهايت 
سوءاستفاده را مي كنند. موضوع بعدي مساله برجام 
است. هفته گذشته با ارايه بسته جديد از طرف ايران 
به امريكا قيمت دالر كاهش يافت. بنابراين همچنان 
مهم ترين چالش اقتصادي كشور مساله برجام است. 
نتيجه برجام هر چه باشد درنهايت يا دالر نيمايي به 
سمت دالر آزاد مي رود يا دالر آزاد كاهش پيدا مي كند 

و اين اختالف 3۰ درصدي كم مي شود.

   تاثير نرخ دالر روي بورس
فاالح درباره تاثير نرخ دالر روي بورس معتقد است: نرخ 
دالر عامل مهم اثرگذار بر بازار سرمايه در ميان مدت 
است. همانطور كه گذشته به ما نشان داد، دالر و بورس 
با يكديگر وابس��تگي در ميان مدت دارند. يكي ديگر 
از معيارهاي اثرگ��ذار در كوتاه مدت برگزاري مجامع 

شركت هاست. ش��ركت هايي كه سودهاي تقسيمي 
بهتري داشته اند مورد توجه قرار مي گيرند. به ويژه كه 
امسال بسياري از شركت ها سودهاي تقسيمي را زودتر 

از سال هاي گذشته پرداخت مي كنند.
او اف��زود: مولفه ديگري كه همچن��ان براي بازار مهم 
اس��ت وضعيت گزارش  دهي پااليش��ي ها و مشخص 
شدن واگذاري بلوكي در دو نماد خودرو و خساپاست. 
اين دو عامل از ابتداي امسال تاثير كوتاه مدت زيادي 

بر بورس داشتند.
در مورد گروه پااليشي نيز كرك اسپرد )تفاوت قيمت 
هر بش��كه نفت و فرآورده هاي آن( يه باالترين حالت 
تاريخي خود رسيد. روند صعودي كرك اسپرد كه از 
بهار سال گذش��ته آغاز شد همچنان نيز ادامه دارد. از 
طرفي چشم انداز قيمت جهاني نفت همچنان مثبت 
است و شركت هاي بزرگ بين المللي قيمت نفت را تا 
پايان سال ۲۰۲۲ باالي ۱۰۰ دالر پيش بيني كرده اند 
كه تم��ام اين ن��كات بيانگر وضعيت مطل��وب گروه 

پااليشي است.
فالح درباره عرضه بلوكي خودرويي ها نيز يادآور شد: 
در مورد وضعيت معامله بلوكي خودرو و خس��اپا هم 
شنيده مي شود كه قيمت گذاري انجام شده و واگذاري 
بزودي انجام مي شود. بنابراين هر كدام از اين اتفاقات 
يعني ارايه گزارش پااليشي ها يا واگذاري بلوكي خودرو 
و خساپا رخ دهد مهم ترين معيار اثرگذار بر بازار است.

    بررسي وضعيت شاخص ها
اين كارش��ناس بازار س��رمايه درباره شاخص كل نيز 
تاكيد كرد: با آنكه هفته پيش با افزايش RSI به باالي 
سطح ۵۰ شاهد برتري قدرت خريداران به فروشندگان 
بوديم؛ اما مقاومت پيش روي شاخص يعني محدوده 
۱۶۰8 واحد مقاومت ماژور بس��يار مهم و عبور از آن 
بسيار سخت است. MFI هم در ناحيه متعادل قرار دارد 
و مكدي هم نه سيگنال خريد صادر كرده و نه سيگنال 
فروش. حمايت اس��تاتيكي اول محدوده ۱۴۵۰ هزار 
واحد است )محدوده 38 فيبوناچي( كه البته تا رسيدن 
به اين حمايت، شاخص كل با يك حمايت دايناميكي 
مووينگ اوريج ساده با دوره تناوب 3۵ روبرو است كه 
در گذش��ته واكنش هاي موثري را به آن داشته است 
كه اگر اين حمايت را از دست بدهد تا محدوده ۱۴۵۰ 
هزار واحد اصالح خواهد داشت.ش��اخص هم وزن به 
دو محدوده حمايت اس��تاتيكي سطح ۲3 فيبوناچي 
و حمايت دايناميكي مووينگ اوريج 3۵ روزه واكنش 
مثبت نش��ان داد. اگر اين ناحيه حماينتي را از دست 
بدهد تا حمايت بعدي يعني محدوده 3۹۶ هزار واحد 
اصالح مي شود. همچنين مقاومت بعدي پيش روي 
آن محدوده ۴۵۰ هزار واحد است. وضعيت حجم افت 
كرده و RSI در محدوده ۵۰ قرار دارد كه تعادل نسبي 

بين قدرت خريداران و فروشندگان را نشان مي دهد.
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بازگشايي نماد سرخابي ها
در چه مرحله اي قرار دارد؟

باشگاه خبرنگاران| ميثم فدايي، مديرعامل فرابورس 
درباره بازگش��ايي نماد سرخابي ها گفت: نماد استقالل 
و پرس��پوليس هيچ تفاوتي با ساير نماد ها ندارد و اين دو 
نماد نيز بايد مانند ساير نماد ها قوانين و مقررات مربوط به 
افشاي اطالعات را طي كنند تا بازگشايي انجام شود؛ اما در 
خصوص نماد استقالل ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها انجام 
و افشاي اطالعات اكثر موارد دريافت شده است. همچنين 
يك تاييديه هم دريافت كرده اند كه اگر اين تاييديه ارايه 
ش��ود و صورت هاي مالي مربوطه را در كدال بارگذاري 
كنند، مي توانيم گشايش نماد استقالل را داشته باشيم. 
به گفته فدايي در خصوص پرسپوليس فرآيند مقداري 
طوالني تر شده ودر حال ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها 
اس��ت . ما در فرابورس به دنبال گشايش همه نماد هايي 
هستيم كه افش��اي اطالعات كافي را انجام داده باشند. 
هر زمان كه اين دو نماد تمام مراحل را بگذرانند گشايش 
نماد انجام خواهد شد. يكشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ بود كه 
پذيره نويسي دو نماد استقالل و پرسپوليس در تابلو نارنجي 
بازار پايه فرابورس ايران انجام شد. وي گفت: ريسك هاي 
احتمالي عرضه هاي اوليه در بازار سرمايه از دو طريق ها 
پوشش داده مي شوند. مورد اول همان تقويم عرضه هاي 
اوليه است كه در آن زمان عرضه را مشخص كرده ايم. از 
سال ۱۴۰۱ بورس و فرابورس زماني كه بخواهند عرضه 
اوليه اي را داشته باش��ند حداقل دو الي سه هفته قبل از 
عرضه يك رويداد برگزار و اطالع��ات تحليلي را به بازار 
مي دهند. بدين صورت از حداقل يك الي دو هفته قبل تر 
منابع الزم براي عرضه جمع آوري وفشاري نيز به بازار به 
جهت عرضه وارد نش��ود.به گفته او دومين موضوع هم 
تنوع روش هاي عرضه است كه برخي از عرضه هايي كه 
احساس مي شود ممكن است مشكالتي را در آينده ايجاد 
كند به صندوق ها اختصاص مي يابد و سعي بر اين است كه 
عرضه هاي اوليه با سنجش شرايط بازار انجام شوند تا نيازي 
به لغو كردن عرضه نباشد. امسال عرضه هاي اوليه تقريبا در 
روز هاي مطلوب بازار انجام شده است. فدايي اظهار كرد: 
علت انتخاب اين روش ها اين است كه نقدينگي از كل بازار 
خارج نشود. قطعا هر عرضه اوليه اي كه به شرايط بازار لطمه 
وارد و روند بازار را دچار مشكل كند انجام نمي دهيم. پيش 
از اين فدايي گفته بود هيچ عرضه اي بدون اينكه از يك ماه 
قبل اطالع رساني عمومي شده باشد، اتفاق نخواهد افتاد.

همكاري قوه قضاييه و بورس 
براي پيشگيري از جرايم مالي

تفاهم نامه اي براي همكاري هاي هر چه بيشتر في ما بين 
معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه 
و س��ازمان بورس و اوراق بهادار با حضور مجيد عش��قي 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و اصغر جهانگير معاون 
اجتماعي و پيش��گيري از وقوع جرم قوه قضاييه منعقد 
شد. پيش از انعقاد اين تفاهم نامه مجيد عشقي، رييس 
س��ازمان بورس گفت: با توجه به گستردگي دامنه بازار 
سرمايه و سهامداري قريب به ۶۰ ميليون ايراني در اين 
بازار شايسته است پيش از وقوع جرم به دنبال جلوگيري 
از آن باشيم. اين موضوع را نبايد از ياد ببريم كه اگر دامنه 
تخلفات به هر ترتيبي ذيل بازار سرمايه توسعه پيدا كند 
وقت بسيار زيادي از سازمان بورس و قوه قضاييه گرفته 
مي شود. عش��قي ادامه داد: از سال گذشته برنامه ريزي 
در تمام اركان س��ازمان بورس و اوراق بهادار انجام شده 
است كه تاكيد اصلي آن بر اجراي فرآيندهاي پيشگيرانه 
از تخلفات و جرايم بورسي اس��ت. وي با اشاره به جلسه 
پيشين برگزار شده بين قوه قضاييه و سازمان بورس اظهار 
داشت: در اين مدت زمان موضوع انتشار دامنه مظنه براي 
تمام معامله گران و اصالحات ساختاري در رابطه با دامنه 
نوسان انجام شده است. همچنين اصالح و تقويت ديده بان 
سالمت بازار نيز در دس��تور كار قرار گرفته و از ظرفيت 
گزارش هاي مردمي در حال بهره برداري هستيم. عشقي در 
بخش ديگري از اظهارات خود به موضوع اصالح قانون بازار 
سرمايه در مجلس شوراي اسالمي پرداخت و اظهار داشت: 
هم اكنون پيش نويسي در كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي تهيه شده كه به نظر مي رسد احتياج به 
اصالحاتي دارد. اينطور كه پيداست قانونگذاران در رابطه 
با ايراد قوانيني متناسب به جرم و مجازات تحفظ دارند؛ كه 
اين رويكرد بايد اصالح شود. رييس سازمان بورس اظهار 
داشت: اين طرح پس از تصويب در كميسيون اقتصادي 
به صحن علني مي رود و احتمال تصويب آن وجود دارد كه 
پيش از اين بايد تدابيري انديشيده شود كه نيازهاي بازار 
سرمايه تامين شود. وي افزود: تمام تالش خود را در زمينه 
كسب و حفظ اعتماد مردم به كار بستيم، اقدامات مناسبي 
در اين رابطه در بخش روابط عمومي سازمان بورس رخ داده 
است. عشقي در پايان خاطرنشان كرد: تضمين مي دهم كه 
اين تفاهم نامه در حد يك تفاهم ساده باقي نماند و نتايج 
اجرايي و ملموس آن را در آينده نه چندان دور مشاهده 
كنيم. اصغر جهانگير، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع 
جرم قوه قضاييه به ايراد سخنراني پرداخت و اظهار داشت: 
اگر چه روش هاي نوين سرمايه گذاري فرصت هاي بهتر 
و بيش��تري را براي سرمايه گذاران فراهم مي كنند اما به 
موازات آن تهديداتي نيز مي توانند داشته باشند. جهانگير 
گفت: ممكن اس��ت بخشي از س��هامداران به دليل فقر 
آموزشي در تله افراد سودجو قرار بگيرند كه بايد در راستاي 
پيشگيري از اين اتفاقات آموزش هاي الزم در قالب هاي 
مختلف محتوايي ارايه شود. وي اظهار داشت: پيشنهاد اين 
است كه مهندس معكوس در رابطه با پرونده هاي حقوقي 
بورس��ي انجام ش��ود و از اين طريق با كشف مسيرهاي 
تخلف، آموزش هاي الزم در راستاي پيشگيري از جرم به 

سهامداران داده شود.
براي اين تفاهم نامه ۴ هدف مش��خص ش��ده است، كه 

عبارتند از: 
۱. ارتقاي دانش حقوقي و مالي عمومي سرمايه گذاران

۲. شناسايي بس��ترهاي فساد و كشف جرايم و تخلفات 
حوزه بازار سرمايه

3. ارايه راهكارهاي پيش��گيرانه مناسب جهت كاهش و 
پيشگيري از جرايم و تخلفات حوزه بازار سرمايه

۴. ارتقاي سالمت محيط كسب و كار بازار سرمايه
همچنين در بخش موض��وع اين تفاهم نامه نيز بر چهار 

محور اصلي به شرح زير تاكيد شده است: 
۱.همكاري و تعامل في ما بين سازمان و معاونت در جهت 

حمايت از بازار سرمايه كشور
۲.همكاري در ارتقاي دانش حقوقي و مالي عمومي

3.همكاري در جهت شفاف سازي در حوزه بازار سرمايه 
در راستاي جلب اعتماد عمومي

۴.هم��كاري مش��ترك در چارچوب پيش��گيري هاي 
اجتماعي، وضعي، امنيتي، حقوقي و قضايي در خصوص 

جرايم مرتبط با بازار سرمايه.
مدت اين تفاهم نامه از تاريخ امضا به مدت سه سال 
در نظر گرفته شده و در صورت تمايل طرفين قابل 

تمديد است.

مجلس حق بيشتري براي بورس در 
اصالح قانون بازار سرمايه قائل شود

س�نا| محمدرضا دهقاني، دبيركل كان��ون كارگزاران 
بورس و اوراق بهادار درباره اصالح قانون بازار سرمايه گفت: 
قانون فعلي بازار سرمايه مصوب سال ۱38۴ بوده و ۱۶ تا 
۱۷ سال از تصويب آن مي گذرد كه اصالح آن به پيشنهاد 
مجلس به منظور تغيير و تحوالتي و به روز رساني آن در 
دس��تور كار قرار گرفت. محمدرضا دهقاني با بيان اينكه 
موضوع اصالح قانون در دس��تور كار مجلس قرار گرفت، 
افزود: طي رايزني هاي متعدد، ۱۶ ماده از سوي مجلس به 
دو كانون كارگزاران و نهادهاي سرمايه ارسال شد تا نظر 
فعاالن بازار در خصوص اصالحات پيشنهادي مجلس اخذ 
شود. وي در ادامه با اشاره به اينكه ۱۶ ماده پس از اصالحات 
پيشنهادي مجلس از سوي كارگزاران بررسي شد، عنوان 
كرد: در همين راستا، فراخواني از سوي كانون كارگزاران 
به مردم ارايه شد تا نقطه نظرات خود را براي كانون ارسال 
كنند كه متاس��فانه بازخورد زيادي نداشت و در نتيجه 
كانون كارگزاران دست به كار شده و جلساتي اختصاصي 
با فعاالن بازار، مديران نهادهاي مالي، حقوق دان هاي زبده، 
پيشكسوتان و روساي سابق سازمان بورس برگزار كرد. 
دهقاني با اشاره به برخي دغدغه هاي موجود براي اصالح 
قانون بازار سرمايه، اظهار كرد: با توجه به اينكه مجلس نقطه 
نظرات خود را ارايه و از نظر خود خواهان اصالح قانون بازار 
سرمايه است، اما يكي از ديدگاه هاي اصلي دو كانون اين 
است كه فعاالن بازار حق بشتري براي ارايه نقطه نظرات 
داشته باشند زيرا آنها با بازار سر و كار بيشتري داشته و دارند. 
متاسفانه در ۱۶ ماده مجلس، دغدغه فعاالن بازار لحاظ 
نشده و انتظار مي رود دغدغه فعاالن بازار در قالب ۲ يا 3 ماده 
يا بيشتر در قانون بازار سرمايه و اصالح آن، منعكس شود. 

مديران صندوق ها بابت خريدهاي 
گران جواب پس مي دهند؟

رادار اقتصاد | نويد قدوسي، عضو هيات مديره كارگزاري 
ارديبهشت ايرانيان و كارشناس بازار سرمايه اظهار كرد: 
در گزارش هاي دوره اي صندوق ها سهام خريداري شده و 
ميزان خريد هر نماد صندوق مشخص شده، ضمن اينكه 
اركان صندوق نيز مشخص اس��ت. قدوسي اضافه كرد: 
اركان صندوق هاي سرمايه گذاري شامل مدير، متولي و 
حسابرس است و مدير صندوق كه خود يك شخصيت 
حقوقي از نوع نهاد مالي بوده، س��ه ش��خص حقيقي را 
به عن��وان مديران صندوق معرف��ي مي كند كه وظيفه 
آنه��ا خريد و فروش و مديريت پرتفوي صندوق اس��ت؛ 
در حقيقت اين افراد ب��ر پيش برد اهداف صندوق گام بر 
مي دارند؛ ضمن اينكه سازوكارهاي نظارتي نيز براي رصد 
فعاليت آنها و پيش گيري از تخلف هاي احتمالي وجود 
دارد. وي درمورد اين پرسش كه اگر مدير صندوقي يك 
سهام را خارج از سطح ارزندگي خريداري كند چه عواقبي 
در انتظار اوست؟ پاسخ داد: خريد يك دارايي در محدوده 
يا خارج از س��طح ارزندگي در اختيار مدير صندوق هاي 
سرمايه گذاري بوده و هر يك از آنها با توجه به تحليل هاي 
خود اقدام به خريداري يا فروش مي كنند و نتيجه آن در 
گزارش عملكرد صندوق ها قابل رصد است. كارشناس 
بازار سرمايه تشريح كرد: بازار خريد و فروش صندوق ها 
يك بازار رقابتي و تنظيم نشده )unregulated( بوده 
و صندوقي كه عملكرد بهتري داشته باشد، موفق تر است 
و در عمل نتيجه بازدهي و ريسك پذيري آنها به ترتيب 
امتيازدهي مي ش��ود. وي افزود: واحدهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري بر اساس ارزيابي عملكردشان رتبه بندي 
مي شوند و تصميمات اشتباه مدير صندوق ها بازخورد 
دارد. اگر فردي كه مسووليت اوردرها )سفارش چيني( 
است، تصميم اش��تباهي را اتخاذ كند، صندوق نيز سود 
كمتري به دس��ت مي آورد و اين موض��وع در بازه زماني 
مختلف )كوتاه و بلندمدت( بر بازدهي و ريسك آن تأثير 
مي گذارد و به طور حتم اگر تخلفي ش��كل بگيرد بايد به 
سازمان بورس پاسخگو باش��د. قدوسي گفت: از طرفي 
سرمايه گذاران نسبت به صندوقي كه عملكرد ضعيفي 
دارد، تمايل نش��ان نمي دهند و اگر يونيت هاي صندوق 
خريداري نشود، دارايي تحت مديريت آن كاهش يافته 
و به عبارتي صندوق كوچك تر خواهد شد و حتي امكان 
عدم تمديد مجوز و مشكالت اينچنيني براي آنها به وجود 
مي آيد؛ بنابراين اين تصور كه تبعات منفي براي عملكرد 
سليقه اي مدير صندوق هاي سرمايه گذاري وجود ندارد، 
اشتباه است. وي ادامه داد: در حقيقت اگر مدير صندوق 
عملكرد خوبي داشته باش��د، منافع شخصيت حقوقي 
صندوق تضمين مي شود و بالعكس اگر رفتار قابل قبولي 
نداشته باش��ند مهم ترين ركن براي سرمايه گذاران كه 
اعتماد اس��ت را از دس��ت مي دهن��د؛ بنابراين مي توان 
گفت كه مكانيزم انگيزش��ي به درستي در صندوق هاي 
س��رمايه گذاري وجود دارد. مكانيزم هاي انگيزشي كه 
مدير صندوق )به عنوان شخصيت حقوقي( براي مديران 
پرتفوي در نظر مي گيرد، جاي بررسي مجزا دارد؛ همين 
موضوع سبب مي شود كه برخي از صندوق ها نسبت نسبت 
به ساير صندوق هاي ديگر برتري داشته باشد. قدوسي در 
پاسخ به اين پرسش خبرنگار مبني بر اينكه آيا عملكرد و 
بازدهي مثبت صندوق ها مي تواند معيار صحيحي بر عدم 
شكل گيري انگيزه هاي پنهان مديران در نحوه تخصيص 
منابع و جلوگيري از فساد باشد؟ گفت: زماني كه صندوق 
سرمايه گذاري سودده است و عملكرد خوبي دارد مي توان 
اين استنباط را داشت كه به خوبي وظايف خود را انجام 
مي دهد و در چنين شرايطي مي توان تحليل مقايسه اي 
داش��ت. معمواًل صندوق هاي بزرگ كه منابع زيادي در 
اختيار دارند داراي مديراني با تس��لط و آگاهي بيشتري 

هستند كه كمترين اشتباه را خواهند داشت. 

»تعادل«  بررسي مي كند

رشد بورس به واسطه قيمت دالر

روند روبه باالي بازار سرمايه
 ETF در چهارمين هفت��ه خرداد م��اه، صندوق هاي
س��هامي به طور متوسط، رش��د ۲.8 درصدي را ثبت 
كردند و صندوق هاي مبتني بر ط��ال، با افزايش ۱.۶ 
درصدي قيمت به كار خود پايان دادند. صندوق هاي 
معامله پذير س��رمايه گذاري در سهام، در هفته اي كه 
گذش��ت، به طور متوس��ط ۲.8درصد رشد قيمت را 
تجربه كردند و خالص ارزش دارايي هاي آنها ۲.۶درصد 
افزايش يافت. اين در حالي بود كه شاخص كل بورس، 

رشد ۲.۹درصدي را به ثبت رساند.
بيشترين بازدهي هفتگي قيمت، ۵.۵درصد و مربوط 
به صندوق س��پهر كاريزما »كاريس« بود. همچنين 
بهترين عملكرد، در اختيار صندوق توسعه اندوخته 
آينده »اطلس« قرار گرفت. به طوري كه خالص ارزش 
دارايي هاي آن 3.۷درصد ارتقا يافت. الزم به ذكر است 
در اين هفته هيچ يك از صندوق هاي سهامي، مختلط 

يا شاخصي با افت قيمت مواجه نشدند.
صندوق ارزش آفري��ن بيدار را مي ت��وان ارزان ترين 
صندوق در شروع هفته بعد نام برد. زيرا قيمت آن روي 
تابلو ۱۱.3درصد زير NAV ابطال قرار دارد. صندوق 

فراز داريك نيز به عنوان گران ترين صندوق، با انحراف 
۵.۱درصدي قيمت، به استقبال هفته بعد رفت. طي اين 
هفته، با وجود اينكه ارزش سبد بانكي و بيمه اي صندوق 
واس��طه گري مالي يكم ۰.۹درصد افزايش داشت اما 
قيمت آن ۱.۱درصد كاه��ش يافت. دومين صندوق 
دولتي، يعني صندوق پااليشي يكم اما ۲.۹درصد رشد 
قيمت داشت و به ارزش سبد دارايي هاي پااليشگاهي 
آن ۴.3درصد اضافه ش��د. بدين ترتي��ب قيمت »دارا 
 NAV يكم« 33.۲درصد و »پااليش« 3۷.۱درصد زير

ابطال بسته شد.

    صندوق هاي كااليي )طال و زعفران( 
در طول اين هفت��ه، صندوق هاي مبتني بر س��كه 
طال به ط��ور ميانگي��ن ب��ازده ۱.۶درص��دي براي 
س��رمايه گذاران خود به ارمغان آوردن��د. به موازات 
آن گواهي سپرده يك روزه س��كه طالي بانك رفاه 
۲.۴درصد رش��د قيمت داش��ت و ۲.۴درصد باالي 
قيمت سكه بازار آزاد به معامالت اين هفته خود پايان 
داد. از ميان صندوق هاي كااليي، صندوق ETF طالي 

سرخ نوويرا »نهال« بهترين بازدهي معادل 3.3درصد 
را ب��ه نام خود ثبت كرد و حباب منفي صندوق گروه 

زعفران سحرخيز نيز به 8.۴درصد رسيد.

    شركت هاي برتر كدامند؟
بورس كاالي ايران برترين هاي بورس كاال را در هفته 
منتهي به ۲۷ خرداد براساس ارزش فروش شركت ها در 
بازار فيزيكي بورس كاال اعالم كرد. جزييات رتبه بندي 

جايگاه شركت ها از لحاظ فروش به شرح زير است: 
پااليش نفت اصفهان با ثبت معامله ۱3۰ هزار تن انواع 
وكيوم باتوم و لوب كات سبك به ارزش ۱۵3۱ ميليارد 

تومان در رتبه نخست ايستاد.
ملي صنايع مس ايران با ف��روش ۱۰ هزار و ۶۵۰ تن 
مس عيارپايين، مس كاتد و سولفور موليبدن به ارزش 
نزديك به ۱۰۶۲ ميليارد تومان، دوم شد و اين جايگاه 
را حفظ كرد. فوالد هرمزگان جنوب با فروش ۵۰ هزار 

تن تختال C به ارزش ۷88 ميليارد تومان سوم شد.
ذوب آهن اصفهان با ثبت معامله ۴۰ هزار و ۲۷3 تن 
شمش بلوم و ميلگرد، تيرآهن، آهن اسفنجي و بنزن به 

ارزش نزديك به ۶۴8 ميليارد تومان در جايگاه چهارم 
قرار گرفت. فوالد خوزس��تان نيز ۴۴ هزار تن تختال 
C و آهن اس��فنجي را به ارزش بيش از ۵۹۴ ميليارد 
تومان فروخت و پنجم ش��د. فوالد كاوه جنوب كيش 
3۲ هزار و ۶۰۰ تن لوب كات سنگين و سبك، وكيوم 
باتوم و گوگرد گرانوله را به ارزش ۴8۹ ميليارد تومان 

فروخت و ششم شد.
پااليش نفت تهران )تندگوي��ان( با فروش 3۰ هزار و 
۵۱۰ تن لوب كات س��نگين و س��بك، وكيوم باتوم و 
گوگرد گرانوله به ارزش ۴8۴ ميليارد تومان در جايگاه 
هفتم قرار گرفت. پتروشيمي تندگويان با ثبت معامله 
۱3 هزار و ۵3۴ تن انواع پلي اتيلن ترفتاالت و نخ پلي 
اس��تر در گريدهاي مختلف به ارزش نزديك به ۴۶3 

ميليارد تومان، هشتم شد.
صنايع آهن و فوالد سرمد ابركوه با فروش ۲۵ هزار و 
۱۴ تن ميلگ��رد به ارزش حدود ۴۲۲ ميليارد تومان 
هفتم شد. معدني و صنعتي گل گهر با فروش ۱۲۰ 
هزار تن پلي گندله سنگ آهن به ارزش بيش از ۴۰۹ 

ميليارد تومان در جايگاه هشتم قرار گرفت.



گروه راه و شهرسازي| 
در بازدي��د رييس دولت س��يزدهم از ش��ركت صنايع 
هواپيماسازي ايران )هسا( بودجه اي براي اين مجموعه 
در نظر گرفته شد تا با استفاده از آن به نيت امام رضا)ع( 
8 فروند هواپيماي مس��افربري توليد شود. اين خبر در 
شرايطي منتشر مي ش��ود كه از سويي، تجربه ساخت 
هواپيماي مسافربري در ايران )ايران 140 و بعدها ايران 
141( به داليل مختلف و از جمله نبود بودجه هاي الزم 
براي اين پروژه عظيم با شكس��ت مواجه شده است. از 
س��وي ديگر، به علت تحريم هاي خصمانه امريكا عليه 
ايران از 40 سال پيش تاكنون فروش هواپيما و قطعات 
آن به ايران تحريم ش��ده اس��ت. البته اي��ن تحريم در 
سال هاي 95 تا 97، يعني دوره اجراي توافق هسته اي 
ايران و غرب موس��وم به »برجام« تا حدودي رفع شد و 
مسووالن دولتي ايران كه از كمبود 500 فروند هواپيماي 
نو در ناوگان هوايي كشور سخن مي گفتند، بالفاصله پس 
از برجام زمينه انعقاد قراردادهاي خريد هواپيما را فراهم 
آوردند و »ايران اير« توانست قرارداد خريد حدود 200 
فروند هواپيماي مسافربري را با ايرباس، بويينگ و اي.

تي.آر منعقد كند و بر اس��اس اين قراردادها 16 فروند 
هواپيماي نو شامل سه فروند ايرباس و 13 فروند اي.تي.آر 
را به ناوگان هوايي كشور اضافه كند. پس از خروج ترامپ 
از برجام اما اين روند متوقف ش��د و بار ديگر، ميانگين 
عمر ناوگان هوايي كشور رو به صعود گذاشت. آنگونه كه 
محمد محمدي بخش، رييس سازمان هواپيمايي شنبه 
هفته گذشته در يك كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد، 
فقط 40 درصد از ناوگان هوايي كشور اجازه پرواز دارند، 
چ��ه آنكه در حال حاضر تعداد هواپيماهاي مس��افري 
كشور 4٠٠ فروند استف اما از اين تعداد ٣٣٠ فروند فعال 
هستند و فقط١6٠ فروند هواپيما )40 درصد ناوگان( 
اجازه پرواز دارند.330 فروند هواپيماي فاقد اجازه پرواز، 
به دليل تعمير و نگهداري يا تامين موتور و قطعات موتور 
مورد استفاده قرار نمي گيرند. در چنين شرايطي، و البته 
از آنجا كه دستيابي دوباره به توافق هسته اي چشم انداز 
روش��ني ندارد، به نظر مي رس��د، تنه��ا راه اتكا به توان 
داخلي براي توليد هواپيماي مس��افربري است. اما اين 
كار، همانطور كه پيش از اين از سوي كارشناسان مطرح 
شده است، مس��تلزم اعتبارات قابل توجهي است و در 
گذشته به دليل نبود اين بودجه، پروژه ساخت آنتونوف 
140 موسوم به ايران 140 و نسخه پيشرفته تر آن به نام 

ايران 141 متوقف مانده است.

    دستور به ساخت هواپيماي 72 نفره
آنگونه ك��ه حس��ين حاجي دليگاني، نماين��ده مردم 
شاهين ش��هر، برخوار و ميمه در مجلس روز پنجشنبه 
در جلسه شوراي اداري اين شهرستان اعالم كرده است: 
رييس جمهور با حضور در اس��تان اصفهان از ش��ركت 
صنايع هواپيماسازي ايران )هسا( در شاهين شهر بازديد 
ك��رد و از اقدامات صورت گرفت��ه در اين مجموعه ابراز 
رضايت كرد. وي با بيان اينكه رييس جمهور در بازديد 
از اين مجموعه دس��تور داد كه بودجه اي در اختيار آن 
قرار داده ش��ود تا با اس��تفاده از اين بودجه به نيت امام 
رضا)ع( هشت فروند هواپيماي مسافربري توليد شود، 
افزوده است: هم اكنون 4 فروند هواپيماي باري در دست 
توليد است و مقرر شد چهار فروند هواپيماي مسافربري 
ديگر نيز توليد ش��ود. اگر چه پايگاه اطالع رساني دفتر 
رياست جمهوري در كنار گزارش تصويري خود از بازديد 
آيت اهلل ابراهيم، رييسي رييس جمهور خبري از دستور 
او مبني بر ساخت 8 فروند هواپيماي مسافربري 72 نفره 
منتشر نكرده است، اما رييس دولت سيزدهم در اجتماع 
مردمي هسته هاي جهاد و پيشرفت در حسينيه جماران 
با اشاره به خبري كه از دستور وي مبني بر ساخت هواپيما 
صادر ش��د، گفت: من در گذشته س��فري به تاتارستان 

داشتم و از كارخانه هلي كوپترسازي آنجا بازديد كردم. 
آنچه من ديروز در شركت هواپيماسازي اصفهان ديدم، 
حتمًا و به مراتب كارش ارزشمندتر و دقيق تر از آن جايي 
بود كه در تاتارس��تان ديدم. انواع پرنده ها در ش��ركت 
ايراني با اس��تانداردهاي دنيا ساخته مي شود. من از آنها 
خواستم هواپيمايي با 72 سرنشين را بسازند، اين انتظاِر 
تحقق ناپذير نيست. بنا به اعالم پايگاه اطالع رساني دفتر 
رياس��ت جمهوري، آيت اهلل دكتر سيد ابراهيم رييسي 
پيش از ظهر روز پنج شنبه در ادامه بازديد هاي ميداني 
در س��فر دولت مردمي به استان اصفهان، از بخش هاي 
مختلف شركت دانش بنيان صنايع هواپيماسازي ايران 
)هسا( ديدن كرد.رييس جمهور در بازديد از بخش هاي 
مختلف اين شركت و در گفت وگو با مديران، مهندسان 
و متخصصان در جريان فعاليت ها و توليدات متنوع اين 
شركت قرار گرفت. عمليات تكميل احداث شركت صنايع 
هواپيماسازي ايران )هسا( پس از پيروزي انقالب اسالمي 
از سال 1364 آغاز و همگام با انجام عمليات ساختماني، 
در س��ال 1365 فعاليت هاي صنعتي نيز با شكل گيري 
و ظه��ور پروژه هاي مختلف و هواگردها آغاز ش��د. اين 
شركت به عنوان اولين مركز ساخت انواع پرنده بال ثابت 
و بالگردان تعيين و با در دستور قرار گرفتن برنامه ساخت 
هواپيماي مسافربري روند تكاملي خود را طي مي كند. 
ساخت جنگنده كوثر، طراحي و ساخت هواپيماي بدون 
سرنشين ابابيل، توليد بالگردهاي شاهد 278، ظفر 300، 
شاهد 274، شاهد 285، ساخت پروانه با مواد كامپوزيت، 
تعميرات هواناو، توليد هواپيماي آموزش��ي س��يمرغ، 
هواپيماي آبپاش، ساخت و تست ترمز هواپيما، كمك به 
تجهيز و نوسازي ناوگان ريلي كشور و تامين تجهيزات 
مورد نياز حوزه هوايي كشور از جمله خدمات و توليدات 

شركت صنايع هواپيماسازي ايران )هسا( است.

    از ايران 140 تا سيمرغ
در سال 1996 شركت هواپيماسازي آنتونوف قراردادي 
را با ش��ركت هواپيماسازي هسا ايران امضا كرد كه به 
موج��ب آن اجازه نامه توليد اين هواپيما در ايران و در 
 )AnIr140( استان اصفهان تحت نام ايران-140 فراز
صادر ش��د. بر اس��اس گزارش هاي فني، اين هواپيما 
مجهز به دو موتور توربوپراپ اس��ت كه براي فرود در 

زمين خاكي مناسب اس��ت اما اين موتور ها در هواي 
گرم عملكرد مطلوبي ندارند. اين هواپيما از نوع ميانبرد 
است و براي سفر هاي داخلي مناسب است. در دهه 70 
شمسي و در زمان دولت سازندگي اين هواپيما براي 
ساخت در ايران انتخاب شد. نمونه هاي اوليه مسافري 
بودند. در همان دولت س��ازندگي نمونه اوليه ساخته 
شد و در دولت بعدي )اصالحات( توليد انبوه آغاز شد. 
در سال 1387 اعالم ش��د كه ايران توليد هواپيماي 
ايران-140 را با توليد 12 فروند در سال ادامه مي دهد. 
ايران همچنين اعالم كرده بود كه قصد دارد يك مدل 
نظامي نيز براي گشتزني دريايي توليد كند تا جايگزين 
هواپيماهاي امريكايي پي-3 اوريون شوند. اين هواپيما 
چندي بعد با حضور وزير دفاع رونمايي شد. هواپيماي 
آنتونف 140 )و مدل ايراني آن ايران-140( در مجموع 
شش بار در جهان حادثه داشته است كه سه حادثه آن 
در كشور ايران )يك حادثه نمونه ساخت اوكراين و بقيه 
مونتاژ ايران(، يك حادثه در اوكراين و يك حادثه ديگر 

در كشور آذربايجان رخ داده بود.
هواپيماي مسافربري ايران 140 )شماره ثبت آزمايشي 
04–90( در حوالي فرودگاه ش��اهين ش��هر اصفهان 
سقوط كرد و تمامي پنج سرنشين هواپيما جان باختند. 
سانحه سقوط هواپيماي مسافربري ايران 140 هنگامي 
رخ داد كه خلبان��ان يكي از ش��ركت هاي هواپيمايي 
شامل يك استاد خلبان و 4 خلبان در حال آموزش، در 
حال گذراندن آموزش هاي تايپ )نوع( اين هواپيماي 
دوموتوره جهت ورود به ناوگان اين شركت بوده اند.منابع 
غير رسمي علت سقوط را فشار بيش از حد به هواپيما 
عنوان كردند. در 19 مرداد 1393 نيز يك فروند از اين 
هواپيما )شماره ثبت EP-GPA شماره آزمايشي قبلي 
05–90( با 48 نفر سرنش��ين هنگام بلند شدن از باند 
فرودگاه مهرآباد در انتهاي باند دچار مشكل شده و بر فراز 
شهرك آزادي دچار سانحه مي شود. اين هواپيما از نوع 
ايران 140 و متعلق به شركت هواپيمايي هسا )سپاهان( 
بوده و به مقصد طبس ف��رودگاه مهرآباد را ترك كرده 
است. ساعت 9:20 دقيقه روز 19 مرداد، هواپيماي مسير 
تهران - طبس متعلق به شركت هواپيمايي سپاهان  اير 
هنگام بلند شدن از انتهاي باند فرودگاه مهرآباد يك موتور 
خود را از دست مي دهد و در شمال جاده مخصوص كرج 

سقوط مي كند. در اين هواپيما گروه پروازي شامل دو نفر 
خلبان، دو نفر مهماندار، دو نفر گروه فني و دو نفر گارد 
امنيت پرواز بوده اس��ت. مديرعامل شركت فرودگاه ها 
بيان كرد: در اين پرواز 34 مسافر بزرگسال، 3 نوزاد زير 
دو سال و 3 كودك زير 12 سال حضور داشتند. 8 نفر نيز 
از اين پرواز جان سالم به در بردند. علت سقوط عواملي 
مانند از دست رفتن موتور و ايراد قسمتي از كتاب پرواز 
و خطاي كروي پروازي )شامل پذيرفتن وزن غيرمجاز 
توسط خلبان، انتخاب فلپ غيرمجاز، عدم جمع كردن 
ارابه فرود بعد از برخاست، عدم فدر نمودن دستي ملخ، 
سرعت كمتر از مجاز قبل از برخاست، پيچش هواپيما 
بطرف موتور مرده، انتخاب زاويه حمله بيشتر از كتاب 
هواپيما و …( شايعه ش��ده بود. آبان ماه 92 منوچهر 
منطقي، رييس سازمان صنايع هوايي ايران از طراحي 
و ساخت نس��ل جديد اين هواپيماي مسافربري با نام 
»ايران 141« تا پايان س��ال 92 خبر داد. اين پروژه به 
علت مش��كالت مالي و… از برنامه طراحي و ساخت 
خود عقب مانده است.آنگونه كه ايرنا در تاريخ 2 خرداد 
سال جاري گزارش كرده است، در اواخر ارديبهشت ماه 
س��ال جاري، با حضور وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح از هواپيماي ترابري س��بك سيمرغ در شركت 
هواپيماس��ازي ايران )هس��ا( در شاهين شهر اصفهان 
رونمايي ش��د كه به گفته امير آشتياني اين هواپيما باز 
طراحي و توسعه يافته هواپيماهاي هم نسل خود است 
و كامال متناسب با نيازهاي مورد تقاضاي دستگاه هاي 
كشوري و لشكري طراحي، توليد و ساخته شده است. 
نگاهي به ظاهر هواپيماي سيمرغ بيانگر شباهت آن به 
هواپيماي مس��افري ايران 140 است، موضوعي كه در 
س��خنان وزير دفاع مبني بر »بازطراحي و توسعه اين 
هواپيما بر اس��اس هواپيماهاي هم نس��ل خود« عيان 
است با اين حال با رونمايي از هواپيماي سيمرغ عده اي 
اين موضوع را مستمسكي قرار دادند تا اين موضوع را القا 
كنند كه سيمرغ همان هواپيماي ايران 140 است، در 
حالي كه بررسي موشكافانه تر اين هواپيما و تصاويري كه 
از آن منتشر شده است نشان مي دهد، باز طراحي سيمرغ 
و توليد يك هواپيماي ترابري از آن فرآيندي پيچيده و 
دقيق را طي كرده است تا نهايتا به محصول نهايي كه يك 

هواپيماي سبك ترابري است منتهي شود. 
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رفتن زاكاني به دولت شايعه  است
سخنگوي شوراي شهر تهران ش��ايعه رفتن زاكاني به 
دولت را تكذيب كرد. عليرضا نادعلي سخنگوي شوراي 
شهر تهران در مورد شايعه رفتن شهردار تهران به دولت 
واكنش نش��ان داد و در حساب شخصي خود در توييتر 
نوش��ت: »ش��هردار تهران و هم��كاران زحمتكش وي 
بي وقفه مش��غول خدمت به مردم عزيز تهران هستند. 
حرف و سخن اخير درباره رفتن ايشان به دولت شايعه اي 
بيش نيست، شوراي اسالمي شهر تهران همواره مطالبه 
خدمت بهتر به شهروندان را داشته است و از خادمان شهر 
حمايت مي كند.« ميثم مظفر، عضو شوراي شهر تهران نيز 
در گفت وگو با فارس، درباره ماجراي رفتن عليرضا زاكاني 
شهردار تهران به دولت و حواشي اين موضوع در فضاي 
مجازي اظهار كرد: اين موضوع در حد گمانه زني سياسي 
در شبكه هاي اجتماعي است و هيچ منشأ و منبع موثقي 
ندارد. البته آقاي رييسي در ابتداي دولت به آقاي زاكاني 
براي حضور در دولت پيشنهاد هايي داده بودند اما آقاي 
زاكاني براي شهرداري تهران كانديدا و با راي اعتماد شورا 
انتخاب شدند. نمايندگان مردم در شوراي شهر و مجموعه 
شهرداري خود را بخشي از جبهه بزرگ خدمت رساني به 

مردم و در كنار دولت خدمتگزار مي دانند.

خسارت ۵۵ ميلياردي سارقان 
تاسيسات شهري در سال گذشته

مديركل حمل و نقل عمومي و ام��ور مناطق معاونت 
حم��ل و نقل و ترافيك ش��هرداري ته��ران درباره آمار 
خسارت سرقت تجهيزات ترافيكي معابر و بزرگراه هاي 
سطح ش��هر تهران و همچنين حوادث ناشي از سرقت 
تجهيزات، توضيحاتي ارايه كرد.به گزارش ايسنا، مهدي 
گلشني با بيان اينكه يكي از فعاليت هاي ترافيكي سطح 
شهر، توسعه يا نگهداش��ت تجهيزات ترافيكي )تابلو و 
عالئم عمودي، گاردريل، نيوجرسي، ميني نيوجرسي، 
دوربين ها و ديگر اقالم ترافيكي شهر( است، بيان كرد: 
بايد بر اس��اس اعتبارات ساالنه، رسيدگي به تجهيزات 
ترافيكي صورت گيرد. اين اقالم در جهت افزايش ايمني 
حركتي شهروندان در معابر و بزرگراه ها نصب مي شود 
تا عالوه بر كاهش خطر تصادفات، راهنماي صحيحي 
براي رانندگان باشد.مديركل حمل و نقل عمومي و امور 
مناطق معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران 
درباره س��رقت از تجهيزات ترافيكي اظهار كرد: انواع و 
اقسام تجهيزات ترافيكي نظير گاردريل و نرده ها فلزي 
سطح شهر به سرقت برده مي شوند. با توجه به سرعت 
ب��االي خودروها در بزرگراه ها، اس��تفاده از گاردريل ها 
در بزرگراه ه��ا ضرورتي جدي اس��ت. مهم ترين عنصر 
بزرگراهي در تجهيزات ترافيكي گاردريل است كه نوعي 
حفاظ طولي محسوب مي شود.گلشني با اعالم اينكه 
اخيراً ميزان سرقت تجهيزات ترافيكي افزايش پيدا كرده 
اس��ت، افزود: اين موضوع يك معضل براي شهرداري 
تهران به شمار مي رود. سال گذشته حدود 55 ميليارد 
تومان از تجهيزات ترافيكي مناطق 22گانه شهر تهران 
به سرقت رفته است يا به بياني ديگر 55 ميليارد تومان 
به بيت المال و مديريت شهري خسارت وارد شده است.
وي درباره آمار س��رقت تجهيزات ترافيكي توضيح داد: 
بيشترين س��رقت ها مربوط به گاردريل، پايه تابلوهاي 
خطرنما و مسيرنما، هندريل  پل هاي سواره رو، دوربين ها، 
نرده هاي فل��زي، نرده هاي پلكان عابرپياده، تجهيزات 
الكترونيكي ايستگاه هاي اتوبوس، كابل و ... است، البته از 
بين تمامي سرقت ها، گاردريل و تجهيزات مربوطه اش و 
همچنين تابلوها بيشتر از همه به سرقت مي رود.مديركل 
حمل و نقل عمومي و امور مناطق معاونت حمل و نقل و 
ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه سرقت تجهيزات 
ترافيكي فقط ُبعد خسارت مادي و لطمه زدن به اموال 
بيت المال را ندارد بلكه ايمني شهروندان را هم به مخاطره 
مي اندازد، افزود: زماني  كه گاردريل يا متعلقات مربوط 
به آن به سرقت مي رود، امكان عملكرد صحيح گارد در 
تصادفات بزرگراهي وجود ندارد و راننده متوجه آسيب 
بيشتري مي شود.گلشني در ادامه عنوان كرد: همچنين 
س��رقت هندريل ها موجب پرتاب خودرو و حتي فوت 
سرنشينان مي شود. دزديدن نرده پلكان يا كف عرشه 
پله برقي ها هم باعث سقوط عابران پياده مي شود. وي با 
بيان اينكه سرقت در تمامي مناطق 22گانه كم و بيش 
صورت مي گيرد، يادآور شد: سرقت در مناطق 22، 19، 
18، 21، 1، 2، 3، 4، 15 و 16 نس��بت ب��ه ديگر مناطق 
شهر تهران بيشتر صورت مي گيرد. كمترين سرقت هم 
مربوط به مناطق مركزي شهر نظير 11، 12، 13 و ... است.

مديركل حمل و نقل عمومي و امور مناطق معاونت حمل 
و نقل و ترافيك شهرداري تهران با تأكيد بر اينكه سرقت 
از تجهيزات ترافيكي اخيرا به ص��ورت كاماًل حرفه اي 
و همراه با تجهيزات كامل انجام مي ش��ود، افزود: بعضا 
تيم هاي سرقت تجهيزات ترافيكي مجهز به خودروهاي 
باالبر هستند.گلشني بيان كرد: براي جلوگيري از اين 
اتفاق، خودروهاي پيمان��كاران مناطق 22گانه مجهز 
به تابلو مشخصات، لباس متحدالشكل و مجوز فعاليت 
هستند. همچنين گشت زني مناطق و نواحي در روز و 
شب افزايش يافته است. تالش شده تا اقدامات متعددي 
براي جلوگيري از سرقت تجهيزات ترافيكي پيش بيني 
و اجرا شود. اين اقدامات شامل استحكام نصب تجهيزات 
ترافيكي، تغيير جنس مصال��ح، افزايش پيگيري هاي 
قضايي و ... اس��ت.وي در پاس��خ به پرسشي مبني بر 
اينكه آيا سارقان دستگير شده اند يا خير، توضيح داد: 
پيگيري هاي قضايي سبب شده تا مواردي از سرقت 
تجهيزات بازگشت داده شود يا اينكه تعدادي از سارقان 
دستگير شوند، البته مواردي از سارقان را هم شهرداري 
مناطق دستگير كردند و تحويل مراجع قضايي داده اند و 
استرداد اموال هم صورت گرفته است. مديركل حمل و 
نقل عمومي و امور مناطق معاونت حمل و نقل و ترافيك 
شهرداري تهران در ادامه تأكيد كرد كه عالوه بر تكليف 
مديريت شهري، نيروي انتظامي هم بايد شدت برخورد 
بيشتري با سارقان داشته باشد. بر اساس گزارش پايگاه 
اطالع رساني شهر، گلشني در بخش پاياني سخنان 
خود اعالم كرد كه درخواستي از طرف شهردار تهران به 
استانداري ارسال شده تا از طريق شوراي تأمين استان، 

تصميم جدي براي اين موضوع گرفته شود.

راهكار واقعي مهار اجاره بها
منجر به از دس��ت دادن يكي از اعضاي اين جامعه 
شد. هفته گذشته پس از آنكه يكي از روزنامه نگاران 
شاغل در روزنامه همشهري دچار سكته قلبي شد 
و قلم بر زمين گذاش��ت، برخي از دوستان نزديك 
او در صفحات مجازي از فش��ار مالي افزايش چند 
برابري اجاره بها از س��وي صاحبخانه او خبر دادند و 
نوش��تند كه موجر ميزان پول پيش و اجاره بها را از 
80 ميليون توم��ان ماهي 5 ميليون تومان به 200 
ميليون تومان، ماهي 15 ميلي��ون تومان افزايش 
داده بوده اس��ت و اين روزنامه نگار ميانسال و داراي 
دو فرزند، پس از جس��ت وجوي فراوان و عدم پيدا 
كردن واحد مسكوني مطلوب و متناسب با توان مالي 
خود، تحت اين شرايط استرس زا جان به جان آفرين 

تسليم كرده است.
2- درحالي كه در س��ال جاري، حداقل دس��تمزد 
كارگران حدود 57 درصد رش��د داش��ته است، اما 
بررسي فايل هاي عرضه ش��ده به بازار اجاره حاكي 
از رشد هاي باالي 100 درصد و بعضا تا 400 درصد 
است. اين در حالي است كه اساسا حقوق هاي اندك 
حتي با افزايش 57 درصدي توان مقابله با رقم هاي 
درشت اجاره با درصدهاي باالي 100 درصد را ندارد. 
به عبارت ديگر، اگر از اوايل دهه 1390، خريد خانه 
از توان اغلب خانوارها خارج شده، حاال و از چند سال 
پيش، تامين هزينه رهن و اجاره واحد مسكوني براي 
اغلب شهروندان بسيار سخت و آزاردهنده شده است.
3- عل��ت جهش اجاره بها چيس��ت؟ در پاس��خ به 
اين س��وال بايد گفت كه قيمت مسكن تابع عوامل 
مختلفي اس��ت كه در راس آنه��ا »قيمت ملك« و 
»هزينه هاي معيشت خانوار« قرار دارد. در سال هاي 
86، 89، 90 و 91، از ارديبهشت 97 تا اوايل 1400، 
از اسفند 1400 تاكنون )به استثناي فروردين سال 
جاري( بازار مسكن تهران دچار جهش هاي قيمتي 
مكرر ش��ده اس��ت. »تورم« و »انتظارات تورمي« 
به ويژه در اقتصاد اي��ران كه از بيماري هلندي رنج 
مي برد، مهم ترين عوامل جهش هاي قيمتي مسكن 
ارزيابي مي ش��ود. از اين رو، طبيعي است كه با رشد 
قيمت ملك، اجاره بها نيز افزايش يابد. در عين حال، 
در غياب نظام اجاره داري حرفه اي، از آنجا كه بيش 
از 80 درصد موجران كشور، اشخاص حقيقي عادي 
هستند و بخشي از هزينه هاي معيشت آنها از محل 
دريافت اجاره بها تامين مي شود، طبيعي است كه با 
رشد هزينه هاي معيشت )به ويژه طي ارديبهشت ماه 
به دليل حذف ارز ترجيحي از اقالم كاالهاي اساسي( 
موجران تمايل بيشتري به دريافت حداكثر اجاره 
ممكن از ملك خود داشته باشند تا بلكه ميزان رفاه 

خود را در دوران »تورم« حفظ كنند.
4- راه حل چيس��ت؟ در اين روزها هم دولت و هم 
مجلس، راهكارهايي را براي مهار »تورم اجاره بها« 
تدوين كرده اند و قرار اس��ت، ط��رح دولت امروز به 
نشس��ت س��ران قوا ارايه و در آنجا تصويب شود. به 
گفته مس��ووالن وزارت راه اين طرح ش��امل س��ه 
بخش، »تشديد عرضه واحدهاي خالي از طريق اهرم 
ماليات«، »افزايش توليد« و »كنترل بازار« اس��ت. 
در اين حال، به نظر مي رسد، اين طرح و طرح هاي 
مشابه كاري از پيش نخواهند برد. چه آنكه افزايش 
توليد در كوتاه مدت اساسا ممكن نيست و دست كم 
دو سال زمان مي برد. طرح ماليات از خانه هاي خالي 
نيز داراي مشكالت مختلف از جمله ناكارآمدي در 
شناسايي اين دس��ته از خانه ها است. ضمن اينكه 
اغلب خانه هاي خالي يا در شهرهايي همانند پرند 
و پرديس گرفتار كمب��ود بودجه هاي دولتي براي 
احداث زيرس��اخت هاي شهري هستند يا در نقاط 
شمالي ش��هرهايي همچون تهران واقع شده و در 
تملك بانك ها قرار دارند كه حتي در صورت شناسايي 
و عرضه به بازار اجاره بدون مش��تري خواهند ماند، 
چه آنكه مس��تاجران توان مالي اج��اره واحدهاي 
لوكس را ندارند. كنترل بازار نيز طي 27 ماه گذشته 
تجربه شده و امتحان خود را پس داده است. به گواه 
آمارهاي رسمي 8 فصل گذشته، ميانگين افزايش 
سقف اجاره بهاي واحدهاي تمديد شده بسيار فراتر 
از س��قف هاي 25 درصدي در تهران، 20 درصدي 
در كالن شهرها و 15 درصدي در ساير شهرها بوده 
است و عمال تعيين دستوري سقف افزايش اجاره بها 

شكست خورده است.
5- براي حل هر مس��اله اي، شناخت صورت مساله 
ضروري است. نه تنها بحران مسكن كه حاال بحران 
تامين هزينه حداقل معيشت به كابوس دست كم 
50 درصد از جمعيت كش��ور تبديل شده است، به 
گونه اي كه هم اينك 59 درصد از ش��اغالن كشور 
در زمره »فقرا« محسوب مي شوند. در اين شرايط، 
هي��چ دولتي نمي تواند براي همه كاالها دس��تور و 
فرمان صادر كند تا بلكه آن بازار را ساماندهي كند. 
حتي در صورت��ي كه اين امكان نيز وجود داش��ته 
باش��د، اساس��ا مداخله در بازارها در شأن و جايگاه 
دولت ها نيس��ت. ش��أن دولت ها تولي��د كاالهاي 
عمومي و سياس��ت گذاري اس��ت. در حال حاضر، 
هم��ه افراد جامعه ب��ه نيكي مي دانند ك��ه »دود« 
جهش گاه و بيگاه و البته دس��ته جمعي قيمت ها و 
از جمله اجاره بها از »آتش« رشد باالي نقدينگي و 
افزايش روزافزون حجم نقدينگي ناش��ي از كسري 
بودجه هاي س��االنه دولت ها برمي خيزد. از اين رو، 
تنها ترين و ضروري ترين راه ب��راي مهار اجاره بها و 
قيمت س��اير كاالها و خدمات، كنت��رل »تورم« از 
طريق كاهش هزينه هاي دولت است. افزون بر تن 
دادن دولت به انضباط مالي، تزريق اميد به جامعه از 
طريق تغيير چشم انداز سياسي و اجتماعي با انجام 
اصالح سياست هاي داخلي و خارجي ضروري است. 
انجام اين اصالحات حتي در كوتاه مدت نيز مي تواند 
از جراحات وارد بر پيكره جامعه بكاهد. بي گمان، در 
صورت بازگشت ثبات به اقتصاد و حذف و كمرنگ 
شدن عوامل خارج از بازارها، مكانيسم دروني بازارها 
به كاركرد طبيعي خود بازخواهند گشت و به تدريج 

ناهنجاري ها حذف خواهند شد.
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۵۰  هكتار از اراضي دوشان تپه به پارك و خيابان تبديل مي شود

دستور ساخت 8 فروند هواپيماي مسافربري

تزريق زمين ذخيره به مناطق مسكوني منطقه 13 پايتخت
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوبه اين شورا در 
خصوص طرح شهرسازي سايت جنگ افزارسازي )ساصد( 
را به اس��تانداري، شهرداري و رييس شوراي شهر تهران 
ابالغ كرد. در اين حال، به گفته شهردار منطقه 13 تهران 
قرار است، تا پايان سال 50 هكتار از اراضي دوشان تپه به 
بوستان و خيابان تبديل ش��ود.  در ابالغيه شوراي عالي 
شهرسازي و معماري كشور آمده است، بر اساس آخرين 
توافق شهرداري تهران و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح )مورخ 31 خرداد 1400( قدرالسهم مالك از كل 
عرصه به ميزان درصد به 35 درصد معادل 59هزار و 758 
مترمربع خواه��د بود كه مجموع زيربناي احداثي در آن 

به شرح زير مورد تأييد قرار گرفت: 
الف- مسكوني و بخشي از خدمات مقياس محله مورد 
نياز به مساحت 206هزار و140 مترمربع در حداكثر 
11 طبقه )در اين قسمت 6848 مترمربع از خدمات 
پشتيبان سكونت موردنياز جمعيت پيش بيني شده 
شامل فرهنگي ورزشي تأسيسات و تجهيزات شهري 

مذهبي و تجاري تأمين مي شود( 
ب- باقيمانده خدمات مقياس محله مورد نياز )آموزشي و 
درماني( 11588 مترمربع در حداكثر 3 طبقه  همچنين 
به جهت امكان تحقق فضاي س��بز يك پارچه در امتداد 
ش��مالي محور پي��روزي در حداكثر مس��احت ممكن، 
 1-G111 1 و-G112 2 و-G321 ،1-G321 پهنه هاي

به پهنه G111 )پارك عمومي( تبديل شود.
همچني��ن مقرر ش��د با توج��ه به اهمي��ت پادگان 
دوش��ان تپه در نزديكي اين اراضي به عنوان يكي از 
مهم ترين زيرس��اخت هاي مديريت بحران در شرق 

ته��ران تدابير الزم جهت حفظ كارك��رد باند و عدم 
اختالل در س��طوح پروازي آن توس��ط وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مس��لح با هماهنگي ستادكل 
نيروهاي مسلح، سازمان پدافند غيرعامل، سازمان 
مديريت بحران احصا و ب��ه مراجع ذي ربط از جمله 

شهرداري تهران ابالغ شود.
تبعًا در صورتي كه پ��س از ابالغ تدابير مذكور، احداث 
بناه��اي 11طبقه در س��هم مالك، واج��د اخالل در 
اس��تاندارد پروازي فرودگاه تشخيص داده شد، تعداد 
طبقات با حفظ سقف تراكم مورد توافق از طريق افزايش 

سطح اشغال بلوك هاي مسكوني تعديل مي شود.

   ۵0 هكتار از اراضي دوشان تپه
پارك و خيابان مي شود

در همين حال، ش��هردار منطقه 13 تهران از تبديل 
50 هكتار از اراضي دوش��ان تپه به بوستان و خيابان 
تا پايان سال خبر داد. به گزارش فارس، محمدهادي 
علي احمدي ش��هردار منطقه 13 تهران از تبديل 50 
هكتار از اراضي دوشان تپه به بوستان و خيابان تا پايان 
سال خبر داد و گفت: در واقع 18 درصد مساحت منطقه 
13 اراضي دوشان تپه است كه نزديك به 227 هكتار 
مساحت دارد. وي ادامه داد: درباره پادگان نيروي هوايي 
توافقي انجام شد كه به امضاي اوليه رسيده است و بعد 

از كس��ب مجوز هاي الزم پرونده آن به ش��وراي عالي 
معماري و شهرسازي مي رود. احتماال تصويب اين طرح 
چند ماه در شورا طول خواهد كشيد. علي احمدي افزود: 
در گذشته قرار بود 20 هكتار از پادگان تغيير پيدا كند، 
اما بعد از مذاك��رات مكرر در اين 8 ماه براي 80 هكتار 
توافق ش��د؛ به همين دليل نيروي هوايي بايد از ستاد 
كل نيرو هاي مسلح مجوز موردنياز را بگيرد. در مرحله 
بعدي شوراي عالي معماري و شهرسازي اين تغييرات 
را تأييد مي كند و وقتي كه به شهرداري ابالغ شود كار 

به  صورت عملي شروع خواهد شد.
در قسمت بزرگي كه براي استفاده عمومي اختصاص 
پي��دا مي كند كاربري هاي زي��ادي مي توان تعريف و 
اجرا كرد. ش��هردار منطقه 13 گفت: بخشي از اراضي 
نظامي منطقه به نهاد مربوطه داده مي ش��ود كه بايد 
سرانه هاي الزم بهداشتي، فرهنگي، مذهبي، تفريحي 
و... تأمين ش��ود. علي احمدي اضافه كرد: در بيش��تر 
خيابان هاي منطقه، مجوز 5 طبقه تراكم داده مي شود، 
ام��ا ح��دود400 - 300 پالك در مج��اورت پادگان 
نيروي هوايي به دليل اينكه مجاور تاسيسات نظامي 
قرار داشتند، نمي توانستند بيشتر از 3طبقه بسازند. 
مدتي قبل توافق كردي��م و محدوديت ارتفاع اطراف 
نيروي  هوايي را برداشتيم تا اين پالك ها هم بتوانند 5 
طبقه بسازند كه بر مرغوبيت زمين ها تأثير مي گذارد. 
عرض خيابان هاي جديد و ميزان خودرويي كه وارد آنها 
خواهد شد هم با طرح تفصيلي و هم با كميته تخصصي 
ش��بكه معابر شهر تهران تطبيق پيدا مي كند تا تأثير 

ترافيكي آن در منطقه قابل كنترل باشد.



پس از نشست فدرال رزرو در چهارشنبه، قيمت بيت كوين 
و آلت كوين ه��ا براي م��دت كوتاهي افزاي��ش يافت اما 
اين افزايش قيم��ت زياد دوام ني��اورد. به گفته برخي از 
كارشناسان و مديران صنعت ارزهاي ديجيتال، وضع اين 
صنعت شايد خوب به نظر نرسد؛ اما اين ظاهر قضيه است. 
نخبگان صنعت ارزهاي ديجيتال هم چنان تأكيد دارند كه 
بازارهاي نزولي واقعًا براي بيت كوين و ارزهاي ديجيتال 
مفيد هس��تند. اين نوع از ب��ازار، دالالن و كاله برداران را 
حذف كرده و در عين حال فضايي براي ساخت محصوالت 

و خدمات واقعي و عالي فراهم مي كند.
قيمت بيت كوين در پنجش��نبه ب��ه كمترين ميزان 
خود يعني ۲۰,۷۵۵ دالر كاه��ش يافت. پس از آنكه 
چهارشنبه نرخ بهره فدرال رزرو ۷۵ واحد پايه افزايش 
پيدا كرد، جروم پاول، رييس فدرال رزرو اياالت متحده 
به س��رمايه گذاران اطمينان داد ك��ه بانك مركزي به 
حفظ سياست هاي تهاجمي خود متعهد است. پس از 
آن قيمت بيت كوين به ۲۳,۰۰۰ دالر رسيد. سوالنا و 
دوج كوين كه هر دو با افزايش ۱۶ درصدي، در موج اخير 
افزايش قيمت بيشترين بازدهي را داشتند، به سطوح 
قبلي قيمت خود پيش از اظهارات پاول برگشتند. همين 
سناريو در ماه مه )ارديبهشت ماه( و پس از نشست قبلي 
فدرال رزرو ه��م رخ داد. در آن زمان هنگامي كه پاول 
درباره افزايش نرخ توضيح داد، قيمت بازار سهام اياالت 
متحده و ارزهاي ديجيتال در ابتدا افزايش يافت، اما روز 
بعد بود كه سرمايه گذاران با قيمت واقعي مواجه شدند. 
بدين ترتيب طي يك ش��بانه روز، قيمت بيت كوين به 
آستانه ۲۰,۰۰۰ دالر نزديك شد و رسيدن به همين 
س��طح قيمتي مي تواند خيلي از معامالت را ليكوييد 
كند. هائوهان ژو، مديرعامل اپيفيني، با توجه به فقدان 
احساسات صعودي در بازار و بدتر شدن وضع نقدينگي، 
مي گوي��د كه اين وضعي��ت هنوز ادام��ه دارد. ژو طي 
يادداشتي افزود: »افزايش نرخ بهره، بازدهي بازار ارزهاي 
ديجيتال را مي كاهد. مقوله دريافت وام براي فعاالن بازار 
ارزهاي ديجيتال خيلي مهم است. چه براي آن دسته 
از معامله گراني كه س��عي در كسب س��ود از كانتانگو 
داشته و چه براي معامله گراني كه در صرافي ها آربيتراژ 
مي گيرفتند، مساله وام هاي اين بازار مهم بوده است.« 
كانتانگو به ش��رايطي گفته مي شود كه قيمت معامله 
يك دارايي در بازار آتي از قيمت آن در بازار عادي بيشتر 
است. ژو خاطرنشان كرد كه با كم رنگ شدن كانتانگو 
و انقباض ب��ازار ارزهاي ديجيتال، موسس��ات انگيزه 
كمتري براي اجراي اين استراتژي ها دارند و همين امر 

نياز به وام را كمتر خواهد كرد. همه اين موارد به عالوه 
شرايط عمومي بازار، وام دهندگان را مجبور مي كند كه 
ن��رخ وام هاي خود را تا حد خوبي كاهش دهند. كوين 
اولري، سرمايه گذار ميلياردر و از ميزبانان برنامه شارك 
تانك، گفت كه بازار ارزهاي ديجيتال هنوز به انتهاي 
خود نرسيده است، اما پيش از آنكه ارزهاي ديجيتال 
رشد مداوم بعدي خود را شروع كند نياز است كه يك 
كاپيتاالسيون رخ دهد و اين نا اميدي چيز خوبي براي 
بازار خواهد بود. كاپيتاالسيون هنگامي رخ مي دهد كه 
سرمايه گذاران ايمان خود به بازار را از دست داده و فشار 

فروش شديدي در بازار نزولي ايجاد شود.

    به ادغام جديد اتريوم 
چقدر مي شود دل بست؟

اندي ادستروم، از نويسندگان  كوين دسك نيز توضيحاتي 
را درباره مهاجرت اخير ش��بكه اتريوم به مكانيزم اثبات 
سهام و اميدي كه كاربران به آن دارند، مي افزايد. به عقيده 
او بسياري از فعاالن بازار درباره ادغام اتريوم و مهاجرت 
آن به مكانيزم اجماع اثبات سهام زيادي خوشبين هستند 
در حالي كه محتمل اس��ت نتيجه واقعي، خالف ميل 
آنان باش��د. به طور كلي مردم در مورد تاثيرات اين نوع 
از پيش��رفت هاي مورد انتظار، هيجان زده مي ش��وند و 
گمان مي كنند وقوع آن اتفاق تاثير ش��گرفي بر قيمت 
خواهد گذاشت. به عقيده ادستورم اما اين خبرها نوعي 
خبرفروشي هستند. منظور از ادستورم از خبر فروشي 
به اين ضرب المثل فعاالن بازار كه »شايعه را بخر و خبر 
را بفروش« اش��اره دارد كه بر طبق اين استراتژي برخي 
افراد همراه با شايعه هاي پيرامون يك دارايي مال آن را 
مي خرند و پس از انتش��ار خبر واقعي آن را مي فروشند. 
ادغام دو نتيجه در پي دارد، يا موفق خواهد بود يا شكست 
مي خورد. به عقيده ادستورم در هر دو حالت بعيد است 
كه اين اتفاقات، رشد قيمت اتريوم را در پي داشته باشد. 
زيرا اتريوم مبتني بر اثبات سهام براي جذب سهم بازار 
سرمايه گذاران و معامله گران نياز دارد كه با انبوه ديگري 
از دارايي هاي مبتني بر اثبات سهام رقابت كند. ادستورم 
مي گوي��د كه نمي داند قيمت دالري اتري��وم از االن تا 
هن��گام وقوع ادغام باالتر مي رود ي��ا پايين تر و با توجه 
به  اينكه اين قضيه س��ال ها به تاخير افتاده است، اصال 
معلوم نيست كه ادغام رخ خواهد داد يا خير. اما اگر يك 
روز اين موضوع رخ دهد و ادغام ميسر شود، به اعتقاد 
او يك خبر فروش��ي رخ خواهد داد. يعني افرادي كه 
پيش از اين خريده بودند، دست به فروش خواهند زد.

    فوايد بازار خرسي براي بيت كوين
ش��ايد در نگاه اول اين جمله عجيب باشد؛ اما بازارهاي 
نزولي يا به اصطالح زمستان هاي ارزهاي ديجيتال نيز 
مي توانند براي بيت كوين مفيد باشند. براي نمونه برخي 
از مهم ترين پروژه ها مثل شبكه اليتنينگ در بازارهاي 
نزولي متولد شدند. بحران اخير ارزهاي ديجيتال موجي 
از ه��راس را در دل جامع��ه پديد آورده اس��ت. فروش 
دستگاه هاي اس��تخراج به باالترين حد در هفت ماهه 
اخير خود رس��يده است؛ زيرا سود اس��تخراج تا سطح 
اكتبر ۲۰۲۰ )مهر ماه ۱۳۹۹( كاهش يافته است. شاخص 
ترس و طمع بيت كوين به پايين ترين حد خود از زمان سه 
ماهه سوم سال ۲۰۱۹ )۱۳۹۸( پيش از همه گيري كرونا 
رسيده است. مقدار اين شاخص در ۱۵ ژوئن )۲۵ خرداد( 
در ناحيه »ترس ش��ديد« قرار داشت. به گفته برخي از 
كارشناسان و مديران صنعت ارزهاي ديجيتال، وضع اين 
صنعت شايد خوب به نظر نرسد؛ اما اين ظاهر قضيه است. 
نخبگان صنعت ارزهاي ديجيتال هم چنان تأكيد دارند كه 
بازارهاي نزولي واقعًا براي بيت كوين و ارزهاي ديجيتال 
مفيد هس��تند. اين نوع از ب��ازار، دالالن و كاله برداران 
را حذف ك��رده و در عين ح��ال فضايي براي س��اخت 
محصوالت و خدمات واقعي و عالي فراهم مي كند. جوزف 
تتك، تحليل گر تروزر بيت كوين در اين رابطه مي گويد: 
»وضعيت فعلي بازار در درازمدت براي بيت كوين خوب 
اس��ت؛ زيرا بازار را از اهرم ها، كاله برداري ها و موسسات 
حقه باز خالص مي كند.« به اعتقاد تتك، بازارهاي نزولي 
قبلي بس��تري براي رش��د پروژه هايي بزرگ بوده اند، از 
جمله اين پروژه ها مي توان به شبكه اليتنينگ اشاره كرد 
كه امكان تراكنش هاي سريع و ارزان را براي بيت كوين 
فراهم مي آورد. جرقه ايده اوليه شبكه اليتنينگ در بازار 
نزولي سال ۲۰۱۵ )۱۳۹۴( زده شد. تتك با بيان اينكه در 
زمستان هاي ارزهاي ديجيتال كه شكاكان و گمانه زن ها 
از بازار خارج مي ش��وند، فرصت هاي ساخت وس��از رخ 
مي نماياند، خاطرنش��ان كرد ب��ازار ارزهاي ديجيتال با 
يكي از بحراني ترين لحظات خود از سال ۲۰۱۸ )۱۳۹۷( 
تاكنون مواجه شده است. اين بازار از اوايل سال ميالدي 
جديد بيش از يك تريليون دالر از ارزش خود را از دست 
داده است. تتك در اين باره مي افزايد: »بازارهاي نزولي 
براي بيت كوين خوب هستند. سازندگان با حواس پرتي 
كمتري مواجه مي شوند و بنيان گذاران پروژه هاي جعلي 
كه فقط به دنبال تأمين مالي سريع تر از سرمايه گذاران 
خطرپذير هس��تند، به همان س��رعتي ك��ه قباًل ظاهر 
مي شدند ناپديد مي شوند. سازندگان واقعي وقتي همه 

اين مزخرفات از بين مي رود، خوش��حال تر مي شوند.« 
دريك كلي، مديرعامل بيت كوين سويس، نيز در همين 
رابطه مي گويد كه بازار ارزهاي ديجيتال براي رشد و بلوغ 
بايد زمستان هاي ارزهاي ديجيتال را پشت سر بگذارد. 
به گفته اين مدير اجرايي، كيفيت، ثبات و امنيت خدمات 
و محص��والت مرتبط ب��ا ارزهاي ديجيتال در ش��رايط 
نامشخص بازار اهميت بيش��تري پيدا مي كنند. كلي 
مي افزايد: »در نهايت، اين همان چيزي است كه صنعت 
ارزهاي ديجيتال براي رشد بيشتر به آن نياز دارد و هدف 
ما اين است كه هر روز استانداردهاي خود را باال ببريم.« 
مثل ساير بازارهاي بزرگ، بيت كوين و كل اكوسيستم 
ارزهاي ديجيت��ال از لحاظ تاريخي، طي چرخه هايي 
تكام��ل يافته اند. بس��ياري از كارشناس��ان ارزهاي 
ديجيتال معتقدند كه بيت كوين هيچ وقت پايين تر از 

قيمت خود در چرخه قبلي معامله نشده است.

    قيمت بيت كوين در چرخه هاي مختلف
به گفته جس��ي پاول، مديرعامل كراك��ن، چرخه هاي 
قيمت بيت كوين بر اساس نصف شدن پاداش استخراج 
بيت كوين )هاوينگ( قابل محاسبه است. طي اين اتفاق در 
هر چهار سال پاداش استخراج بلوك هاي بيت كوين نصف 
مي شود. از لحاظ تاريخي همين امر، تقاضاي بيت كوين را 

افزايش داده و در نهايت روند كلي چرخه هاي بيت كوين 
را صعودي مي كند. پ��اول اين روزها به دليل پيش بيني 
دقيقش از وقوع زمستان اخير ارزهاي ديجيتال مشهور 
شده اس��ت، هر چند پيش بيني قبلي او مبني بر اينكه 
بيت كوين تا پايان س��ال ميالدي گذشته به ۱۰۰,۰۰۰ 
دالر خواهد رسيد، به وقوع نپيوست. در يك دهه گذشته 
بيت كوين چرخه هاي قيمتي متع��ددي را تجربه كرده 
كه كاهش ه��اي ۸۰ تا ۹۰ درصدي هم در اين بين ديده 
مي ش��ود اما قيمت بيت كوين تاكنون هرگز از باالترين 
ركورد چرخه قبلي خود پايين تر نيامده كه در حال حاضر 
در حال نزديك شدن به باالترين حد سال ۲۰۱۷ است. 
هرگونه كاهش قيم��ت در حدود ۱۹ ه��زارو ۸۰۰ دالر 
كه سقف س��ال ۲۰۱۷ است مي تواند باعث ورود قيمت 
بيت كوين به بازه نوساني اين دارايي در سال ۲۰۱۷ شود.

    باالترين جريان مبادالت 
بين ماينرها و صرافي ها در ۷ ماه گذشته

سود حاصل از ماينينگ از زمان اوج قيمت بيت كوين با 
حدود ۷۵ درصد كاهش ب��ه كمترين حد خود در ۷ ماه 
گذشته رسيد، به همين دليل ماينرهاي بيشتر از هر زمان 
ديگري اقدام به فروش دارايي هاي خود كرده اند. قيمت 
بيت كوين در اوايل روز چهارشنبه )۲۵ خرداد( به كمترين 

ميزان در ۵۲ هفته گذشته رسيد. بيت كوين با ثبت قيمت 
۲۰ هزار و ۸۰۰ دالر، بيش از ۷۰ درصد نسبت به ركورد 
خود كه حدود ۷۰ هزار دالر بود، كاهش پيدا كرده است. 
هرچند قيم��ت بيت كوين بعد از اين ري��زش، مقداري 
احيا شد اما ش��اخص هاي كليدي در بازار نشان دهنده 
قدرت خرس ها )بازيگران بازار نزولي( هس��تند. در اين 
بين جريان انتقال بيت كوين ماينرها به صرافي ها يكي 
از معيارهاي اصلي به حس��اب مي آيد. اين معيار در روند 
كاهش قيمت بيت كوين، افزايش قابل توجهي را تجربه 
كرده اس��ت. افزايش اين معيار مي تواند نش��ان دهنده 
پيش بين��ي ماينرها از كاهش قيمت بيت كوين باش��د. 
اقدامات ماينرها معنكس كننده احساس��ات بازارهاي 
بزرگ تر است. ماينرها معموال در شرايطي اقدام به فروش 
دارايي ها خود مي كنند كه سوددهي استخراج كاهش 
پيدا كند كه در حال حاضر باتوجه به افزايش و ركوردزني 
سختي شبكه و كاهش قيمت بيت كوين و روند نزولي 
آن، ماينرها چاره اي جز فروش دارايي هايشان ندارند 
چرا كه بسياري از استخرهاي استخراج بيت كوين با 
كاهش قيم��ت به زير ۲۱ ه��زار دالر با خطر تعطيلي 
مواجه مي شوند. همچنين ديگر ارزهاي بازار با پيروي از 
بيت كوين دچار افت قيمت شده اند كه اين كاهش باعث 
ريزش ارزش كل بازار به زير ۱ تريليون دالر شده است.
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نخبگان صنعت ارزهاي ديجيتال تأكيد دارند كه بازارهاي نزولي براي بازار مفيد است

نتيجهنااميديدربازاربيتكوين

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای واگذاري امورات 
حفظ و نگهداري فضاي سبز شهرداري سرپل ذهاب

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز بصورت حجمي 
به شماره ۲۰۰1۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰۰3 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 14۰1/۰3/۲۸ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۲:3۰روز سه شنبه تاریخ 3۰/ 14۰1/۰3 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۲:3۰روز پنجشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۰9 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 1۲:3۵ روز پنجشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۰9

برآورد اولیه مناقصه: ماهیانه مبلغ ۵/۵۲۰/3۰۷/4۰1 ریال  و مبلغ کل یکس�اله 66/۲43/6۸۸/۸۰9ریال از محل 
اعتبارات داخلی

مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  3/3۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي 
الف: آدرس: س�رپل ذهاب- میدان امام خمینی )ره(- خیابان ش�هید فاتح فر- ش�هرداري س�رپل ذهاب تلفن: 

۰۸34۲۲۲۲46۲
مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 14۵6 

نوبت دوم

مراد باباخانی - شهردار سرپل ذهاب

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای امورات قابل 
واگذاري حجمی و خدمات پشتيبانی شهرداري سرپل ذهاب

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد مناقصه عمومی امورات قابل واگذاری نقلیه و ماشین آالت، تأسیسات، عمران، كارخانه 
سنگ شكن و آسفالت، كشتارگاه، اجرائیات، پلیس ساختمان، نگهباني، آتش نشاني و سایر خدمات پشتیبانی مورد نیاز 
شهرداري سرپل ذهاب به صورت حجمي به شماره ۲۰۰1۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰۰4 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 14۰1/۰3/۲۸ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 1۲:3۰روز سه شنبه تاریخ 3۰/ 14۰1/۰3 

مهلت زمانی ارائه  پیشنهاد: ساعت 1۲:3۰روز پنجشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۰9 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 1۲:3۵ روز پنجشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۰9

برآورد اولیه مناقصه: ماهیانه مبلغ 1۰/۷6۷/۸99/1۸1 ریال  و مبلغ کل یکس�اله 1۲9/۲14/۷9۰/166ریال از محل 
اعتبارات داخلی

مبلغ و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه :  6/4۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: 

آدرس: سرپل ذهاب- میدان امام خمینی )ره(- خیابان شهید فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب تلفن: ۰۸34۲۲۲۲44۲
مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 14۵6 

نوبت دوم

مراد باباخانی -  شهردار سرپل ذهاب

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي )احداث برج نوري،تأمين روشنايي ميدان 
اصلي و تبديل شبكه زميني روشنايي به شبكه هوايي بخشي از معابر شهرك صنعتي 
زاگرس، خريد الكتروموتورهاي مورد نياز شهركها و نواحي صنعتي سطح استان

شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه در نظر دارد مناقصه )احداث برج نوري،تأمین روشنایي میدان اصلي و تبدیل شبكه زمیني روشنایي به شبكه هوایي بخشي 
از معابر شهرك صنعتي زاگرس، خرید الكتروموتورهاي مورد نیاز شهركها و نواحي صنعتي سطح استان به شماره)-۲۰۰1۰۰111۵۰۰۰۰1۵-۲۰۰1۰۰111۵۰۰۰۰14( را 
 از طریق سامانه تداركات الكترونیكي دولت برگزار نماید.كلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایي پاكت ها 
از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكي دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونیكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ14۰1/۰3/۲۵ مي باشد.

مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:3۰ روز چهارشنبه تاریخ14۰1/۰3/۲۵ تا 14۰1/۰4/۰6 ساعت 14:3۰
مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14:3۰ روزپنجشنبه تاریخ14۰1/۰4/16

زمان بازگشایي پاكت ها : ساعت 1۰:۰۰صبح  روز شنبه تاریخ 14۰1/۰4/1۸
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف

آدرس: سه راه ۲۲ بهمن ابتداي بلوار نوبهار شركت شهركهاي صنعتي كرمانشاه و تلفن : ۰۸33۸۲461۰۰)داخلي۲۰4(
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس 41934 -۰۲1دفتر ثبت نام: 

۰۲1۸۸969۷3۷و۰۲1۸۵193۷6۸

نوبت دوم

رتبه مورد نیازمبلغ ضمانتمبلغ برآورد) ریال(مدت اجراءحجم پروژهمحل اجراشرح پروژه

احداث برج نوري،تأمین روشنایي میدان اصلي 
و تبدیل شبكه زمیني روشنایي به شبكه هوایي 

بخشي از معابر شهرك صنعتي زاگرس

شهرك صنعتي 
زاگرس

مطابق اسناد 
پیمان

3ماه 
پنج نیرو1۸/۸1۲/۸۰۰/4۲9941/۰۰۰/۰۰۰شمسي

خرید الكتروموتورهاي مورد نیاز شهركها و 
نواحي صنعتي سطح استان

شهركهاي صنعتي 
سطح استان

مطابق اسناد 
پیمان

1ماه 
پنج آب1۵/43۷/494/614۷۷۲/۰۰۰/۰۰۰شمسي

     مشخصات مناقصه :

   ارزیابی کیفی مناقصه گران : 

   نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

    تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

www.nidc.ir                                          http://sapp.ir/nidc_pr    کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران    

آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای به روش معمولی 

مبلغ برآورد ) ریال (شماره فراخوان سامانه ستادنام مناقصه گزار
۰۰۰ر۰۰۰ر۰۸۲ر۲۰۰1۰939۸۵۰۰۰3۰436۸شرکت ملی حفاری ایران

دریافت و تحویل  اسناد
از 14۰1/۰3/3۰ لغایت  14۰1/۰4/۰۸تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از 14۰1/۰4/۰9 لغایت 14۰1/۰4/۲۲تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی
آدرس مناقصه گزار جهت 

دریافت اطالعات
آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت A  - اداره قراردادها 

 شماره تلفن کارشناس پرونده  : ۰61341463۲3 و 46316 ۰61-341

یازده میلیارد و دویست و شصت و دو میلیون  ۰۰۰ر۰۰۰ر۲6۲ر11مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
  ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 1۲34۰۲/ ۵۰6۵9  ه� تاریخ 1394/۰9/۲۲و اصالحات بعدی آن .

  اصل فیش واریز وجه نقد به حس�اب شماره4۰۰1114۰۰63۷6636 و شماره ش�با IR 3۵۰1۰۰۰۰4۰۰1114۰۰63۷6636نزد بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

مدت اعتبار پیشنهاد/ 
تضمین

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(  9۰

1-براساس حداقل امتیاز )۵۰( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .روش ارزیابی

شركت ملي نفت ایران شركت ملي حفاري ایران
سهامي خاص

 نوبت اول
شناسه آگهي : 1333۰۸۲ موضوع مناقصه :  مربوط به تأمين خدمات هواپيمايی مورد نياز کارکنان شرکت در سال 1401

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد (
 به آدرس  www.setadiran.irانجام می شود .
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تعادل |
وزير نفت در تازه ترين مطلب خود در توييتر از وصول ۱.۶ 
ميليارد دالر طلب معوق سال هاي گذشته بابت صادرات 
گاز به عراق خبر داد. طلب ايران از عراق مربوط به سال هاي 
گذش��ته اس��ت، كه دولت رييس��ي وصول آن را ناشي از 
ديپلماسي اقتصادي مي داند. اما آل اسحاق، رييس اتاق 
مشترك ايران و عراق در اين باره گفته است كه بدهي مان 
از عراق را از طريق »تهاتر و حواله وجه«، وصول كرديم. او 
توضيح داده: بر اساس توافقي كه كرده ايم از راه هاي مختلف 
استفاده مي شود. يكي خود وجه است كه به نحوي حواله 
مي كنند و روش دوم هم از مسير تهاتر كااليي است. البته 
نه كاالي خود عراق بلكه به اين صورت كه ما نياز هايي مثل 
كاالي اساسي مان را از جا هاي ديگر خريد مي كنيم و سپس 

از طريق بانك TBI عراق پولش پرداخت مي شود. 

    طلبي كه خيلي دير وصول شد!
وزير نفت با انتشار مطلبي در صفحه توييتر خود نوشت: 
»خوش��بختانه با ديپلماس��ي فعال انرژي و پس از چند 
ماه مذاكره، س��اعاتي قبل، ۱.۶ ميليارد دالر طلب معوق 
سال هاي گذش��ته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. 
از ابتداي سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز 
كش��ور ۲۵ درصد و وصول درآمدهاي ارزي حاصل از آن 
۹۰ درصد افزايش يافته اس��ت.« علي بهادري جهرمي، 
س��خنگوي دولت در اين باره نوش��ت: » از بركات منتظر 
تصميم ديگران نماندن و ديپلماس��ي فع��ال انرژي:  كل 
دريافتي از صادرات گاز به عراق و تركيه در سال ۹۹ مجموعا 
۱ ميليارد دالر بود.  با كار جهادي وزارت نفت دولت سيزدهم 
نه تنها درآمد صادرات گاز به عراق به روز وصول مي ش��ود، 
بلكه فقط در يك فقره بدهي قديمي ۱.۶ ميليارد دالري 
هم وصول شد.« جواد اوجي پيش تر در يك گفت وگوي 

تلويزيوني در مورد وصول شدن طلب گازي ۱.۶ ميليارد 
دالري عراق، اظهار كرده بود: اين طلب مربوط به ۲ الي ۳ 
سال گذشته و بالغ بر ۱.۶ ميليارد دالر بود؛ با شروع دولت 
سيزدهم هر ميزان صادرات گازي كه به عراق داشتيم ماهانه 
و به صورت جاري مبالغ را دريافت مي كرديم. او گفته بود: 
همزمان هم پيگير دريافت مطالبات بوديم كه طي انعقاد 
تفاهم نامه اي با طرف عراقي، مقرر ش��د به صورت پايدار 
تامين گاز عراق را انجام دهيم و آنها نيز صورت حساب هاي 
قبل را پرداخت كنند. به گفته او، در بودجه عراق واريز طلب 
ديده نش��ده بود از اين رو به صورت مجزا در مجلس عراق 
مطرح شد و رديف بودجه گرفتند كه در همين راستا ۱.۶ 
ميليارد دالر طلب ما از عراق به حس��اب شركت ملي گاز 
ايران واريز شد.  بنابه اظهارات اوجي، در ۳ ماه نخست امسال 

وصول مطالبات گازي از كشورهاي همسايه، ۹۰ درصد رشد 
داشتيم. وزير نفت ادامه داد: در اين ۱۱ ماه كه صادرات گاز 
به عراق داشتيم مبلغ جاري را وصول مي كرديم و اين مبلغ 
طلب مربوط به دولت قبل بود. او در عين حال تاكيد كرده 
بود كه ما در كنار مردم عراق هس��تيم و اجازه نمي دهيم 
مردم عراق نگراني داشته باشند و يك شريك قابل اعتماد 
از نظر تامين پايدار انرژي براي عراق و همراه روزهاي سخت 
اين كشور هستيم. البته عادل كريم وزير برق عراق نيز در 
ارديبهشت ماه سال جاري گفته بود كه عراق مبلغ ۱.۶۹۲ 
ميليارد دالر بابت خريد گاز به ايران بدهكار است. در صورت 
تصويب قوانين مربوط��ه در مجلس، عراق مي تواند از اول 
ژوئن براي پرداخت بده��ي به ايران اقدام كند.  عراق پس 
از چين دومين شريك تجاري ايران است، كه بدهي اش به 

ايران در سال هاي اخير همواره رقمي بين ۵ تا ۷ ميليارد 
عنوان شده اس��ت. در اين ميان شركت گاز ايران پيش تر 
مبلغ طلب گازي ايران از عراق را ۶ ميليارد دالر اعالم كرده  
و گفته  بود بخشي از اين رقم، صرف واردات كاال از عراق شده 
 است. هرچند احمد موسي سخنگوي وزارت برق عراق طي 
ماه هاي گذشته ميزان دقيق بدهي برقي به ايران را معادل 
يك ميليارد و ۶۴۲ ميليون دالر عنوان كرده بود. البته به 
گفته او، بدهي هاي مربوط به سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به طور 

كامل به ايران پرداخت شده است. 

    نحوه وصول طلب ايران از عراق 
حال اينكه ايران چگونه توانسته است طلب خود را بعد از 
اين همه مدت از عراق وصول كند. رييس اتاق مش��ترك 
ايران و عراق به ارايه توضيحاتي در اين باره پرداخته است.، 
يحيي آل اس��حاق در گفت وگو با »انتخاب« در پاسخ به 
پرسشي مبني بر اينكه طلب وصول ش��ده ايران از عراق 
كه بابت صادرات گاز بوده، از طريق تهاتر وصول شده يا به 
صورت نقدي بوده است، گفت: »مطالبه اي كه ما داشتيم از 
مدتي به دليل اينكه وزارت نيروي عراق بودجه اي نداشت، 
وصول نشده بود. اخيرا با مصوبه اي كه مجلس آنها گذاشت، 
بودجه مناسبي در اختيار وزارت نيروي عراق قرار گرفت و 
قرار شد پول ما را بدهند.« بنابه اظهارات او، »اين وجوهي 
كه به ما پرداخت مي كنند، بر اساس توافقي كه كرده ايم 
از راه هاي مختلف استفاده مي شود. يكي خود وجه است 
كه به نحوي حواله مي كنند و روش دوم هم از مسير تهاتر 
كااليي است. البته نه كاالي خود عراق بلكه به اين صورت 
كه ما نياز هايي مثل كاالي اساسي مان را از جا هاي ديگر 
خريد مي كنيم و سپس از طريق بانك TBI عراق پولش 
پرداخت مي شود. به طور كلي هم براي ما در دسترس و به 
نحوي است كه بانك مركزي بتواند از آن استفاده كند.«

خبرادامه از صفحه اول
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شتاب خروج نقدينگي از بورس
به اين ترتيب ناكامي دماسنج بازار از صعود به ارتفاعات 
باالتر و تاثيرپذيري س��هامداران از انتشار گزارش هاي 
ضعيف           تر از انتظار اغلب شركت ها در زمستان پارسال 
نه تنه��ا از خوش بيني هاي قبلي نس��بت به احتمال 
تداوم رالي صعودي در كوتاه           مدت كاست، حتي خروج 
بخش ديگري از پول هاي حقيقي و سهامداران خرد از 

بازارسرمايه را رقم زد.
اين درحالي اس��ت ك��ه افزايش انتظ��ارات تورمي در 
ارديبهشت                                                                  ماه سبب سناريوهايي درخصوص امكان 
تداوم رشد قيمت            سهام در            ماه هاي بعد از آن شده بود، 
با اين حال در هفته هاي گذشته با كاسته شدن از قدرت 
تاثيرگذاري چند محرك اصلي از جمله رش��د قيمت 
دالر و تشديد انتظارات تورمي ناشي از افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي و ادامه خوش بيني ها براي احياي برجام، 
بازار سهام با كاهش ارتفاع عملكرد قابل قبولي از خود به 
نمايش نگذاشت. جدا از اين موضوع كه معامله گران بو

رسي                                                                              همچنان واهمه بزرگي نسبت به عبور از ابركانال 
۱/۶           ميليون واحد دارند ب��ه صراحت مي توان به نقش 

عوامل خارجي در ايجاد روند رو به افول بازار اشاره كرد.
س��رمايه هاي جديد ب��راي ورود به بازار س��هام نياز به 
محرك ق��وي و قدرتمندي دارند، اما اتفاقات مرتبط با 
اخبار اقتصادي و سياسي كشور در هفته هاي گذشته 
نش��ان مي دهد كه اين عوامل تا چه ميزان سد راه ورود 
سرمايه هاي جديد به گردونه معامالت سهام شد.بازار 
سرمايه درميان ساير بازارهاي دارايي معموال بيشترين 
و س��ريع ترين واكنش را به رخدادهاي مختلف نشان 
مي دهد، اين موضوع بارها در دو سال گذشته تكرارشده 

و نمي توان از كنار آن به سادگي عبور كرد.
بازار سرمايه به غير از چالش هاي دروني با چند چالش 
مهم خارجي دس��ت و پنجه نرم مي كند ك��ه در اين 
ميان نقش سياس��ت گذاران اقتصادي و سياس��ي در 
ايج��اد اختالالت به وج��ود آمده به مراتب بيش��تر از 
ساير عوامل استدخالت در س��ازوكار قيمت ها، وضع 
تعرفه هاي صادراتي، دستكاري قيمت دالر، كنترل و 
مديريت دستوري نرخ فروش شركت ها، توجيه ناپذيري 
           عرضه هاي اوليه در برخي زمان ها، انتشار بي رويه اوراق 
و            تعيين تكليف در حوزه قيمت تمام  شده محصوالت از 
يك سو و از سوي ديگر التهابات ايجاد شده در سرنوشت 
مذاكرات هسته اي كشور روند صعودي بازار سهام كه 
به طور آهسته و پيوس��ته دنبال مي شد را با دست انداز 
مواجه كرده، به گونه اي كه اين بازار در            هفته هاي اخير 

لطمات بسياري را تحمل كرده است.
در حقيقت برخي تحركات منفي از جانب سياست گذار 
خروج پول حقيقي را رقم زده است. خروج حقيقي هاي 
غيرحرفه اي و كاه��ش ارزش معامالت در حالي ادامه 
دارد كه ش��رايط كنون��ي نيز مي توان��د تبعات منفي 
بيشتري برجاي بگذارد. از طرفي دولت بر اجراي اصل 
۴۴ تاكيد مي كند و از طرفي ديگر با بزرگ شدن دولت 
سياست گذار براي تامين منابع بيشتر دست به اقداماتي 
مي زند كه به ضرر سرمايه گذار بورسي تمام مي شود. در 
چنين وضعيتي دولت براي پوشش كسري هاي مالي 
خود بازارسرمايه را هدف قرار مي دهد. هرچه بدنه دولت 
گسترش يابد منابع بيشتري نياز است. براي جبران اين 
كسري ها سياست گذار تصميماتي اتخاذ مي كند كه در 
نهايت بر سرعت خروج سهامدار از بازار سرمايه منجر 
مي شود. اين روند كاهش ارزش پول ملي در ۶ ماه دوم 
سال  را رقم خواهد زد؛ اتفاقي كه مسير بازار سرمايه را 
به سمت نزول خواهد كشاند. خروج منابع مالي از بازار 
سرمايه اين حجم از دارايي را به سمت بازار هاي زيرزميني 
سوق خواهد داد و تبعات ناخوشايندي در اقتصاد و بازار 

سرمايه خواهد داشت.

برجام و مشكالت داخلي اقتصاد
 در صورتي كه مشكالت و محدوديت هاي داخلي برطرف 
نش��ود، حتي احياي برجام نيز در بلندمدت به سود ما 
نخواهد بود. به عبارت ديگر تنها وقتي مي توان از ارتباط 
هدفمند با جهان استفاده كرد كه شرايط داخلي براي 

چنين موقعيتي فراهم شده باشد. 
آم��اري كه از تجارت اي��ران و به طور خ��اص صادرات 
كشور در س��ال ۱۴۰۰ به دست آمد نشان دهنده رشد 
اميدواركننده اي است كه معلوم مي كند فعاالن اقتصادي 
حتي در شرايط سخت تحريم نيز توانسته اند به بخشي از 
اهداف كالن موجود در تجارت كشور دست پيدا كنند. 
اين آمارها در حالي به دست آمده كه ما به شكل همزمان 
با مشكالت داخلي و بين المللي مواجه بوده ايم و شرايط 
براي سرمايه گذاران و صادركنندگان دشوار بوده است، 
از اين رو در صورت بهبود زيرساخت هاي موجود مي توان 
انتظار داشت كه صادرات ايران از رقم فعلي نيز بسيار فراتر 
برود. در شرايط تحريمي، ما براي صادرات با مشكالت 
فراواني مواجه هستيم، از دشواري پيدا كردن مشترياني 
كه حاضر باشند در اين شرايط با ايران كار كنند گرفته 
تا مش��كالتي كه در نقل و انتقال كاال و سپس دريافت 
ارز آن وج��ود دارد، در همه بخش ها صادرات را براي ما 
پرهزينه تر كرده است. از اين رو در صورتي كه برجام بار 
ديگر اجرايي شود، مي توان انتظار داشت كه بخش مهمي 
از اين نگراني ها كنار برود. البته احياي برجام گام نخست 
است. حل كردن مشكل اف اي تي اف و برقراري مجدد 
ارتباطات بانكي و تالش براي اتص��ال اقتصاد ايران به 
اقتصاد جهاني گام هاي ديگري است كه بايد در اين زمينه 
برداشته شود. در سال هاي گذشته برخي سياست هاي 
داخلي موجب شده، سرمايه گذاران تكليف خود را در 
اقتصاد ندانند و هر بار با تغيير سياست ها، برنامه ريزي 
دشوار شده و همين موضوع باعث فرار سرمايه از اقتصاد 
ايران شده است. در حوزه بين المللي نيز ما نتوانسته ايم 
سرمايه گذار جذب كنيم. اين در حالي است كه اقتصاد 
ايران ظرفيت فراواني دارد و تعدد برنامه هايي كه در دوره 
برجام وجود داشت نشان مي دهد كه در صورت بهبود 
شرايط، شركت هاي خارجي عالقه دارند كه با ما همكاري 
كنند. اگر اين سرمايه بين المللي جذب شود در بلندمدت 
نيز براي ما اين امتياز را خواهد داشت كه تحريم دوباره 
اقتصاد ايران كاري دشوار مي شود و با تزريق ثبات، امكان 

دستيابي به اهداف كالن به وجود مي آيد.

امضاي تفاهم نامه ايجاد
 مركز بازرگاني ايران و روسيه

در حاش��يه حضور معاون وزير صمت و رييس سازمان 
توس��عه تجارت در بيست وپنجمين مجمع بين المللي 
اقتص��ادي س��نت پترزبورگ، تفاهم نامه ايج��اد مركز 
بازرگاني ايران و روس��يه با مركزيت س��نت پترزبورگ 
و ته��ران، تحت عن��وان نوا-پ��ارس به امضا رس��يد. به 
گزارش پايگاه اطالع رس��اني سازمان توسعه تجارت، در 
حاشيه بيس��ت وپنجمين مجمع بين المللي اقتصادي 
س��نت پترزبورگ تفاهم نامه ايجاد مركز بازرگاني ايران 
و روسيه با مركزيت س��نت پترزبورگ و تهران با عنوان 
»نوا-پ��ارس« با حض��ور عليرضا پيمان پ��اك، رييس 
سازمان توسعه و تجارت جمهوري اسالمي ايران، كاظم 
جاللي، سفير جمهوري اسالمي ايران در روسيه و كريل 
والنتينوويچ پولياكوف، معاون استاندار سن پترزبورگ، 
گريگوريف اوگني ديميتريوي��چ، رييس كميته روابط 
خارجي دولت س��نت پترزبورگ، آپلس��نين ديمتري 
والديميرويچ مس��وول ايران و خاورميانه كميته روابط 
خارجي دولت سنت پترزبورگ به امضا رسيد. با راه اندازي 
اين مركز، توس��عه تجارت متقابل بين ايران و روس��يه 
در حوزه هاي تامين تجهيزات نف��ت و گاز، محصوالت 
مهندس��ي حمل و نقل، ماشين س��ازي، كشتي سازي، 
تجهيزات الكترونيكي، طراحي و ساخت تاسيسات انرژي، 
ايجاد پايگاه تعميرات تجهيزات عرضه شده، كشاورزي، 
صنايع غذايي، داروسازي و ساختماني در دستور كار قرار 
گرفته است.  توس��عه همكاري هاي تجاري-اقتصادي 
و س��رمايه گذاري در صنايع پيش��ران و اولويت دار بين 
شركت ها، س��ازمان ها و توليدكنندگان ايران و روسيه، 
حمايت و كمك موثر در ايجاد ارتباطات تجاري مستقيم 
بين كارآفرينان روسيه و ايران، ايجاد ساز و كار مناسب در 
جهت تسهيل در مراودات مالي شركت هاي مستقر در 
جغرافياي طرفين، راه اندازي پورتال هاي اينترنتي معرفي 
پنانس��يل هاي تجاري ايران به روسيه و بلعكس، تالش 
در جهت توس��عه پروژه كريدور حمل و نقل بين المللي 
شمال-جنوب به منظور تسهيل در ترانزيت كاال بين دو 
كشور، ايجاد كليه زيرس��اخت هاي الزم مورد نياز مركز 
همچون حضور بانك و ش��ركت بيمه ايراني و روس��ي 
در مركز، ايجاد واحد نمايش��گاهي در جهت به نمايش 
درآوردن دستاوردهاي طرفين در كشور مقابل و همچنين 
ايجاد مراكز فرهنگي در محدوده طرفين از جمله اهداف 
راه اندازي مركز بازرگاني ايران و روس��يه ذكر شده است. 
در اين مراسم رييس سازمان توسعه و تجارت جمهوري 
اس��المي ايران راه اندازي اين مرك��ز را فصل جديدي از 
همكاري بين شركت هاي ايران و روسيه خواند و بر حمايت 
از برنامه هاي آن تاكيد كرد.  پيمان پاك اجراي تفاهم نامه 
لغو رواديد گروهي بين دو كش��ور را كه پيشتر به امضا 
رسيده بود  راهي براي توسعه گردشگري در دو كشور 
عنوان كرد. معاون استاندار سن پترزبورگ نيز ضمن ابراز 
خرسندي از تشكيل اين مركز و همكاري همه جانبه در 
پيشبرد اهداف آن به خواهرخواندگي سنت پترزبورگ 
با اصفهان اشاره كرد و از سفر هياتي تجاري از روسيه 

به ايران و حضور در دو شهر اصفهان و تهران خبر داد.

تفاهم نامه همكاري دوجانبه
بين فوالد مباركه و شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان به امضا رسيد 
اي��ن تفاهم نامه با ه��دف اس��تفاده از توانمندي هاي 
حمايتي، علم��ي، فني و پژوهش��ي طرفين از طريق 
همكاري در اج��راي طرح هاي فناورانه صنعت فوالد، 
همكاري و مش��اوره در زمينه بومي س��ازي فناوري و 
انتقال فناوري هاي به روز در صنعت فوالد و استفاده از 
شركت هاي شهرك در زنجيره تامين قطعات، تجهيزات 
و خدمات فوالد مباركه امضا شد. با امضاي اين تفاهم نامه، 
حجم پروژه ه��اي تحقيقاتي بين ش��هرك علمي و 
تحقيقاتي و فوالد مباركه افزايش پيدا كرده و روند خريد 
محصوالت دانش بنيان به صورت مضاعف ادامه مي يابد.

امضاي تفاهم نامه همكاري بين 
شركت فوالد مباركه  و معاونت 

علمي و فناوري رياست جمهوري
تفاهم نامه هم��كاري بي��ن معاونت علم��ي و فناوري 
رياست جمهوري و شركت فوالد مباركه به امضا رسيد. اين 
تفاهم نامه بين معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 
و بنياد ملي نخبگان به نمايندگي سورنا ستاري معاون 
علمي و فناوري رييس جمهور و شركت فوالد مباركه به 
نمايندگي محمدياسر طيب نيا مديرعامل اين شركت، 
به منظور گسترش فعاليت هاي علمي، پژوهشي، كاربردي، 
آموزشي و تكميل زنجيره علم، فناوري، بازار و تجارت در 
حوزه هوش مصنوعي و با هدف ارايه محصوالت فناورانه و 
نوآورانه مبتني بر هوش مصنوعي و در جهت طرح كارخانه 

هوشمند )smart factory( بين طرفين امضا شد.

امضاي تفاهم نامه همكاري 
سه جانبه بين فوالد مباركه، 

راه آهن جمهوري اسالمي ايران 
و توكاريل

تفاهم نامه همكاري سه جانبه در زمينه افزايش حمل 
و نقل ريلي، توس��ط محمدياسر طيب نيا مديرعامل 
شركت فوالد مباركه، سيد ميعاد صالحي مديرعامل 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران و محسن سعيدبخش 
مديرعامل شركت توكاريل به امضا رسيد. تفاهم نامه 
همكاري س��ه جانبه در زمينه افزاي��ش حمل و نقل 
ريلي، توسط محمدياسر طيب نيا مديرعامل شركت 
فوالد مباركه، سيد ميعاد صالحي مديرعامل راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران و محس��ن س��عيدبخش 

مديرعامل شركت توكاريل به امضا رسيد.

وزير نفت از وصول طلب ۱،۶ ميليارد دالر گازي ايران از عراق خبر داد

صاحبان صنايع داروهاي انساني در نامه اي به رييسي هشدار دادند

تورم كاالهاي وارداتي همچنان باالست!

وصول طلب با تهاتر! 

زنگ خطر تعطيلي خطوط توليد دارو

جزيياتي از افزايش هزينه واردات در ١٤٠٠

اعضاي هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
انساني با ارسال نامه  به رييس جمهور، ضمن انتقاد از عدم 
رسيدگي به دادخواست هاي پيشين اين صنعت، اصالح 
قيمت منصفانه دارو را مطالبه فوري صنايع و شركت هاي 
داروس��ازي ايران اعالم كردند و هش��دار دادند كه در غير 
اين صورت، امكان ادامه توليد از س��وي اين صنايع وجود 
ندارد و ش��ركت هاي داروس��از ناچار به تعطيلي خطوط 
توليد هس��تند. اما چالش ديگري كه اين روزها گريبانگر 
كارخانجات داروسازي در كشور شده است، قطعي برق است 
كه نمايندگان مجلس نيز نسبت به تبعات آن هشدار داده اند. 
البته رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق بازرگاني تهران، 
در اظهاراتي گفته است كه بزرگ ترين مساله صنعت دارو در 
حال حاضر، عدم تعديل قيمتي در پي افزايش هزينه هاي 
توليد است كه مي تواند در آينده نزديك منجر به تعطيلي 

خطوط توليد دارو در كشور شود.

    بحران صنعت دارو چيست؟ 
در روزهاي اخير، تعدادي از نمايندگان عضو كميسيون 
بهداشت مجلس، نسبت به عواقب قطعي برق كارخانجات 
داروسازي ابراز نگراني كرده و خواهان اتخاذ تدابيري شده اند 
كه اخاللي در توليد دارو ايجاد نش��ود؛ چنانكه محس��ن 
روح االمين��ي، نماينده مردم ته��ران در مجلس يازدهم، 
با بيان اينكه وضعيت دارو با هيچ صنعتي قابل مقايس��ه 
نيست، در گفت وگو با رسانه ها اعالم كرده است كه پيش از 
هر اقدامي در مورد قطع برق دولت با فعاالن عرصه دارويي 
و داروسازان مش��ورت هاي الزم را انجام دهند تا از تبعات 
منفي آن كاسته ش��ود. همچنين حسينعلي شهرياري، 
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، هم دست به 
قلم برده و طي نامه اي به وزير نيرو اهميت صنعت دارو نسبت 
به ساير صنايع را بيان كرده و خواهان تداوم تامين برق اين 
صنايع شده است. در همين رابطه، رييس كميسيون اقتصاد 
سالمت اتاق تهران با ابزار نگراني در مورد قطعي برق صنايع 
دارويي، گفت: ما مطلع هستيم كه نمايندگان مجلس طي 
رايزني با وزارت نيرو، اهميت شركت هاي داروسازي را در 
زمينه تامين داروي كشور گوش��زد كرده اند و وزارت نيرو 
نيز اعالم كرده است كه فهرست كارخانجات داروسازي و 
موقعيت آنها را به اين وزارتخانه ارايه دهيم تا از قطعي برق اين 
واحدها جلوگيري كنند. محمود نجفي عرب در گفت وگو 

با روابط عمومي اتاق تهران با بيان اينكه وزارت نيرو اعالم 
ك��رده كه قطعي برق كارخانجات داروس��ازي در اولويت 
آنها نيست، ادامه داد: در حال حاضر فهرست كارخانجات 
داروسازي و محل استقرار آنها در حال جمع آوري است تا 
تدابيري براي جلوگيري از قطعي برق آنها انديشيده شود.  
او افزود: در سال گذشته نيز مشكالتي در پي قطعي برق 
اين كارخانجات پديد آمد كه با رايزني هاي صورت گرفته، 
اين واحدهاي توليدي را از قطعي برق مستثني كردند. به 
ويژه در كارخانجاتي كه راكتورها در آن فعاليت  مي كردند 
و قطعي برق موجب از بين رفتن سلول هايش��ان  مي شد. 
بنابراين با پيگيري به موقع در سال گذشته، خسارت جدي 
در صنعت داروس��ازي پديد نيامد.  نجفي عرب در بخش 
ديگري از سخنانش گفت: در حال حاضر بزرگ ترين مساله 
صنعت داروس��ازي قطعي برق نيست، بلكه بحث قيمت 
است. با توجه به افزايش هزينه ها كه از اواسط سال گذشته 
آغاز شد، موضوع تعديل قيمتي متناسب با افزايش هزينه ها 
از طريق اتحاديه ها و سنديكاها مورد پيگيري قرار گرفت. 
چنانكه نامه نگاري ها و جلسات متعددي با مسووالن دولتي 
در وزارت بهداشت و حتي معاون اول رييس جمهوري انجام 
شد و اين مساله بارها هشدار داده شده است كه اكنون ادامه 
فعاليت بسياري از خطوط توليدي شركت هاي داروسازي، 
مقرون به صرفه نبوده و بخش هاي بسياري زيان ده هستند.

او با اش��اره به افزايش هزينه ها در بخش تامين مواد اوليه، 
دستمزدها و ساير بخش هاي سربار و جانبي و عدم تعديل 
قيم��ت دارو، توضيح داد: به رغ��م نامه نگاري نمايندگان 
مجلس با س��ران قوا يا حتي فرهنگستان علوم پزشكي با 
مسووالن براي رس��يدگي به وضعيت صنعت دارو، هنوز 
پاسخي دريافت نكرده ايم. نجفي عرب با بيان اينكه صنعت 
دارو با بحران مواجه شده است، گفت: اين وضعيت تا آنجا 
پيش رفته است كه احتماال برخي شركت ها نتوانند توليد در 
برخي از خطوط را از اوايل تيرماه ادامه دهند و اين مساله طي 
نامه هايي به اطالع مقامات دولتي رسيده است. البته عالوه 
بر صنايع دارويي، صنايع توليدكننده تجهيزات پزشكي هم 
دچار اين مشكل هستند. به هر حال، دولت مصرف كننده 
عمده دارو و تجهيزات پزشكي است و الزم است اين افزايش 
قيمت را بپذيرد. از سوي ديگر بيمه ها بايد پاي كار بيايند 
تا پرداخت از جيب بيمار تغييري نكند. اما بيمه ها اقبالي به 
اين مساله نشان نمي دهند و اين عدم اقبال شايد به اين دليل 
باشد كه منابع شان محدود است. اين يك مشكل جدي 
است كه صنعت دارويي كشور با آن مواجه است و اميدواريم 

در روزهاي آينده اقدام عاجلي در اين باره صورت گيرد.

    احتمال تعطيلي خطوط توليد از تيرماه
پيش از اين، اعضاي هيات مديره س��نديكاي صاحبان 

صنايع داروهاي انساني با ارسال نامه  به رييس جمهور، 
ضمن انتقاد از عدم رسيدگي به دادخواست هاي پيشين 
اين صنعت، اصالح قيمت منصفانه دارو را مطالبه فوري 
صنايع و شركت هاي داروسازي ايران اعالم كردند و هشدار 
دادند كه در غير اين صورت، امكان ادامه توليد از سوي اين 
صنايع وجود ندارد و شركت هاي داروساز ناچار به تعطيلي 
خطوط توليد هس��تند. در اين نامه كه ۲۲ خردادماه با 
امضاي اعضاي هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع 
داروهاي انساني به دفتر رييس جمهور ارسال شده، آمده 
است: »متاسفانه در شرايط كنوني بي توجهي به حداقل 
درخواست هاي اين صنعت كه از الزامات اوليه توليد است، 
همراه با بالتكليفي در تصميم گيري ها، شرايط را به گونه اي 
فراهم كرده كه امكان تامين و توليد دارو را سخت تر و به مرز 
بحران رسانده است«. در اين نامه به برخي راهكارهاي ارايه 
شده از سوي صنايع داروسازي كشور در رابطه با تخصيص 
ارز و قيمت گذاري منصفانه با پوشش بيمه اي مناسب، 
اشاره ش��ده و آمده اس��ت: »با اين حال با كمال تاسف 
هيچ گونه اقدام عملي براي رفع مشكالت كارخانه هاي 
داروس��ازي انجام نش��ده و عمال ضمن از دس��ت دادن 
فرصت، امكان توليد بسياري از داروها از بين رفته است«. 
اعضاي هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
انساني در نامه خود به نمايندگي از شركت هاي داروساز به 
رييس جمهور، ضمن اشاره به مشكالت رخ داده براي اين 
صنعت در زمينه تخصيص به موقع ارز و همچنين افزايش 
۵۷ درصدي حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ و افزايش 
چند برابري گاز مصرفي واحدهاي توليدي و هزينه هاي 
لجام گسيخته گمركي، تاكيد كرده اند كه »نه تنها هيچ 
نشانه اي از حمايت از توليدكننده نمي بينند بلكه بهاي 
تمام ش��ده داروهاي توليدي به شدت افزايش يافته و به 
دليل عدم اصالح قيمت منصفانه دارو با پوشش بيمه اي 
مناسب، امكان ادامه توليد براي شركت هاي داروساز سلب 
شده و تعطيلي خطوط توليد و كمبود سراسري بسياري از 
اقالم دارويي در كشور، بسيار محتمل است«.  البته محمود 
نجفي عرب رييس كميسيون اقتصاد سالمت اتاق تهران، 
عنوان ك��رده كه نامه ديگري نيز به امضاي رييس اتاق 
تهران كه حامل وضعيت موجود شركت هاي داروسازي 
كشور و پيشنهاد مشخص افزايش قيمت دارو است، طي 

روزهاي آينده به دفتر رييس جمهور ارسال مي شود.

افزايش هزينه واردات در س��ال قبل به ۴۷۱.۸ درصد 
رسيده است. اين گراني كه تا حدودي تحت تاثير افزايش 
قيمت در بازارهاي جهاني نيز قرار دارد، در گزارش هاي 
تجارت خارجي نيز مشهود است. اين روند مي تواند در 
سال جاري با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از واردات 
برخي اقالم و البته تغيير مبناي حقوق ورودي افزايش 
داشته باش��د.  به گزارش ايسنا، گراني اقالم وارداتي در 
بازارهاي جهاني از سال ۱۴۰۰ بيشتر خود را نشان داد 
و هزينه واردات را باال برد؛ به طوري كه تجارت خارجي 
ايران درپايان سال گذشته به ۱۶۳.۹ ميليون تن به ارزش 
۱۰۱.۶ ميليارد دالر رسيد كه گرچه واردات از نظر وزني 
سهم كمتري داشت ولي از نظر ارزش باالتر از صادرات 
قرار گرفت. اين در حالي اس��ت ك��ه از مجموع تجارت 
خارجي پارسال ۱۲۲.۷ ميليون تن مربوط به صادرات و 
۴۱.۱ ميليون تن مربوط به واردات بود ولي از نظر ارزش، 
صادرات، ۴۸.۶ درصد و واردات بيش از ۵۳ ميليارد دالر 

آن را به خود اختصاص داده بود. در اين بين وزن واردات 
۲۲ درصد ولي ارزش آن ۳۶ درصد رشد كرده بود. البته 
اينكه چرا صادرات با وجود حجم باالتر نسبت به واردات 
ارزان است، قابل بررسي خواهد بود. اما مراجعه به گزارش 
تازه مركز آمار ايران درباره تورم كاالهاي وارداتي از اين 
حكايت دارد كه با وجود كاهش سرعت، تورم كاالهاي 
وارداتي همچنان تا حد قابل توجهي باال است. طبق اين 
گزارش، تغيير قيمت كاالهاي وارداتي مبتني بر ريال در 
سال ١٤٠٠ در مقايسه با سال قبل از آن به ۴۷۱.۸ درصد 
رسيده است. اين نرخ در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۳۴ درصد 
گزارش شده بود. همچنين تورم در واردات كاال بر اساس 
دالر، افزايش ۷.۳ درصدي داشته و به ۵۴.۷ درصد رسيده 
اس��ت.  اين افزايش هزين��ه در واردات، براي كاالهاي 
اساسي در سال گذشته نيز قابل توجه است؛ به گونه اي 
كه گزارش گمرك ايران نشان داده بود از ابتدا تا انتهاي 
سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰.۹ ميليون تن كاالي اساسي در 

۲۵ گروه كاالي��ي با ارزش ۱۹.۶ ميليارد دالر وارد ايران 
شده كه نسبت به سال ۱۳۹۹ در وزن ۳۲ درصد و ارزش 
۶۰ درصد افزايش داشته اس��ت. از اين ميزان واردات، 
۲۶.۹ ميليون تن به ارزش ۱۵.۱ ميليارد دالر مربوط به 
واردات كاالي اساسي با ارز ترجيحي بود كه ۳۵ درصد در 
وزن افزايش داشت ولي ۷۵ درصد در ارزش گران شده 
بود كه در برخي اقالم مانند گندم با ۱۹۷ درصد يا روغن 
ب��ا ۱۳۸ درصد قابل توجه بوده و تاكيد بر گراني كاال در 
بازارهاي جهاني داشت.  اين روند براي امسال نيز ادامه 
داشته است و گزارش اخير تجارت خارجي بيانگر اين 
بود كه گرچه حجم واردات نس��بت به پارسال كم شده 
ولي هزينه آن رو به رش��د بوده است. در دو ماه اول سال 
جاري بيش از ۲۲.۱ ميلي��ون تن به ارزش بالغ بر ۱۶.۶ 
ميليارد دالر تبادل تجاري صورت گرفته كه نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۳۱ درصد افزايش 
دارد اما از نظر وزني تقريبا ثابت است. از اين ميزان بالغ 

بر ۵.۱ ميليون تن به ارزش ۸.۱ ميليارد دالر مربوط به 
واردات بوده كه نس��بت به همين دوره در سال ۱۴۰۰ 
گرچه از نظر وزني ۳.۳ درصد كاهش دارد ولي با افزايش 
۲۴.۳ درصدي در ارزش مواجه بوده است. تورم كاالهاي 
وارداتي داليل مختلفي دارد ولي بنابر اظهارات مسووالن 
مركز آمار ايران، عواملي مانند سياست هاي بازرگاني و 
گمركي، نوسان نرخ ارز، افزايش قيمت كاالهاي خارجي 
در بازار جهاني و هزينه مبادالت كاال به دليل ش��رايط 
خاص مي تواند در افزايش اين تورم اثرگذار باش��د. اين 
تغييرات تورمي و افزايش قيمت كاالهاي وارداتي براي 
امس��ال احتماال افزايش بيش��تري خواهد داشت؛ چرا 
كه دولت طبق قانون بودجه دست به حذف ارز ۴۲۰۰ 
توماني از واردات كاالي اساس��ي زد و از سوي ديگر نرخ 
۴۲۰۰ را از محاس��بات حقوق ورودي كاال حذف و نرخ 
سامانه معامالت الكترونيك كه در حال حاضر به حدود 

۲۵ هزار تومان مي رسد را جايگزين كرده است.
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خبرروز

ايمن سازي به گود پرخطر »برج ميالد« رسيد
عالوه بر ساختمان هاي ناايمن، گودهاي رها شده پرخطر نيز بالي جان تهران شده اند؛ اما حاال قرار است يكي از پرخطرترين 
گودها يعني گود برج ميالد ايمن سازي شود. به گزارش ايسنا، هر روزه در ابرشهر تهران پروژه هاي عمراني زيادي اجرايي و 
عملياتي مي شود؛ اما همه اين پروژه ها به سرانجام نمي رسد و برخي در همان مراحل ابتدايي و برخي ديگر در مراحل باالتر 
ساخت وساز متوقف مي ش��وند كه اين توقف عالوه بر زشت كردن چهره معابر مي تواند عوارض ديگري نيز داشته باشد كه 
يكي از اين عارضه ها وجود گودهاي رهاش��ده در شهر است. گودهاي رهاشده به دليل خطراتي كه مي تواند براي فضاهاي 

پيراموني خود ايجاد كند مثل ريزش و بلعيدن فضاهاي جانبي بسيار مهم هستند. 

خبر

 رزرو طرح ترافيك
در سامانه تهران من فعال شد

پس از دو هفته از غير فعال بودن س��امانه تهران من و 
عدم نياز به رزرو طرح ترافيك اين س��امانه فعال شد 
و شهروندان مي توانند طرح ترافيك را رزرو كنند. به 
گزارش مهر، حدود سه هفته پيش بود كه سامانه هاي 
ش��هرداري تهران مورد حمله گسترده سايبري قرار 
گرفتند و از مدار خارج ش��دند و س��امانه تهران من 
شهرداري تهران نيز يكي از سامانه هايي بود كه دچار 
حمله س��ايبري و از دسترس خارج ش��د. پس از اين 
حمله، معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران در 
اطالعيه اي اعالم كرد كه تا زمان بازگشت سامانه تهران 
من به مدار نيازي به رزرو طرح ترافيك در اين سامانه 
وجود ن��دارد و عوارض ورود به محدوده طرح ترافيك 
و كنترل آلودگي هوا، مانند گذشته با توجه به شرايط 
و زمان تردد، محاس��به و در حساب شهروندي لحاظ 
خواهد ش��د و فقط رزرو جهت ورود به محدوده طرح 
ترافيك الزامي نيست. اما اكنون پس از حدود دو هفته 
سامانه تهران من در دسترس قرار گرفته و امكان رزرو 
طرح ترافيك ميسر شده است و شهروندان مي توانند 
با ورود به حس��اب كاربري خود در سامانه تهران من 
طرح ترافيك را رزرو كنند. همچنين با توجه به هفتاد 
و چهارمين جلسه شوراي حمل و نقل و ترافيك شهر 
تهران ساعت اجراي طرح ترافيك در تهران از ساعت 

06:30 تا 17:00 است.
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مديرعام��ل س��ازمان رف��اه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران، 
از راه اندازي ۲ مركز توانمند سازي كودكان 
كار در تهران تا پايان سال خبر داد و گفت: مردمي سازي 
تنها راه برون رفت از مشكل كودكان آسيب ديده است. در 
عين حال، به عقيده يك حقوق دان و وكيل دادگستري، 
مساله كودكان كار و خيابان به خاطر آيين هاي رفتاري 
از جمله دلسوزي هاي بي جا و فقدان آگاهي در چگونگي 
مواجهه با آنها و از نظر هنجاري و مجموعه مقررات حاكم، 

ساختارها و رويه ها دچار ايرادهاي متعدد است.
دنياي��ي كه مي توانس��ت تنها به كمك هاي س��اده 
كودكانه كودكان كار، در محيط امن خانواده محدود 
شود، از كودك كار، كارهاي سختي طلب مي كند كه 
هرگز در تاب و توان دست هاي كودكانه شان نيست. 
كارهايي دشوار، با پرداخت هايي ناچيز كه در مقابل، 
كودكي ش��ان را از آنها مي دزدد و به رشد جسمي و 
ذهني آنها، آسيب مي رساند. به عقيده آرين قاسمي، 
حقوق دان و وكيل دادگس��تري، مساله كار كودك 
يكي از نقاط حس��اس در حقوق كودك است، يعني 
بازشناسي اينكه در حقوق كودكان چه مواردي را به 
عنوان كار كودك و چه مواردي به عنوان بهره كشي يا 
كار خوب يا كار بد مي دانيم، حائز اهميت است. وي 
گفت: كار كودكان بنا بر غلبه اي كه در بيشتر موارد 
وجود دارد در واقع نوعي بهره كش��ي از اين كودكان 
محسوب مي شود و كار كودكان هر چند با مضمون 
فعاليت و شرايط كودكان كار و خيابان قرين است اما 
يكسان نيست. اين حقوقدان با اشاره به كنوانسيون 
حقوق كودك و سازمان بين المللي كار )ILO( افزود: 
در اسناد متعدد به مفهوم كار كودك پرداخته شده و 
در نظام حقوقي ما نيز كاركردن كودكان تا 1۵ سالگي 
- سني كه قانون كار تعيين كرده است - ممنوع است 
همچنين قانون گذار براي نوجوانان قائل به يك نوع 
افتراق و تفكيك شده و اجازه داده است كه نوجوانان 
بتوانند با ش��رايط جس��ماني، رواني و در بازه زماني 
محدودتر و در ش��رايط مكاني مناس��ب تر كار انجام 
دهند. قاسمي با اش��اره به جريان هاي سامان يافته  
كار ك��ودكان در خيابان افزود: آنچه ب��ه عنوان كار 

كودك در اذهان تجلي عيني دارد، پديده بهره كشي 
از كودكان زير سنين 1۵ س��ال در خيابان ها است و 
اغلب اين كودكان مورد سوء استفاده قرار مي گيرند 
و در پوشش ساماندهي از دسترنج كودكان استفاده 
مي شود. اين وكيل دادگستري اظهارداشت: از منظر 
حقوقي و تحليلي، هيچ افتراقي ميان كودكان كار و 
خيابان و ديگر كودكان وجود ندارد و آنها هم از حق 
آموزش، حق سالمت، حق بازي، شادي و سرگرمي و 
تفريح، حق بر بهداشت و بهره مندي از حمايت مانند 
ساير كودكان برخوردار هستند اما در منظومه حقوقي 
يك مفهومي وجود دارد به عنوان »تبعيض مثبت« 
و به نظر مي رس��د اين ك��ودكان باتوجه به موقعيت 
آس��يب پذير و آس��يب زا بايد مورد حمايت مضاعف 
قرار گيرن��د. وي ادامه داد: ك��ودكان كار و خيابان با 
زنجيره تسلسل وار از نقض حقوق مواجه هستند و اين 
كودكان ممكن است در معرض خشونت هاي متعدد 
از جمله خشونت هاي كالمي، رفتاري، فيزيكي حتي 
خش��ونت هاي جنس��ي و تعدي و تجاوز قرار گيرند 
همچنين ممكن است حق بر آموزش و سالمت اين 
كودكان مورد خدش��ه قرار گيرد. قاسمي با اشاره به 
كنوانس��يون حقوق كودك و تكاليف دولت ها افزود: 
حاكميت موظف است سلسله اي از اقدامات حمايتي 
متعدد را از اين كودكان انجام دهد. جمهوري اسالمي 
ايران نيز عضو اين كنوانس��يون اس��ت همچنين بر 
اساس موازين شرعي، تعهد براي دولت ايران وجود 
دارد كه در قبال تعهدات كنوانسيون حقوق كودك 
ايفاي حق انج��ام دهد. اين حق��وق دان اضافه كرد: 
در نظام حق��وق داخلي نيز به موضوع حقوق كودك 
توجه شده است به ويژه قانون گذار در قانون حمايت از 
كودكان و نوجوانان مصوب 13۹۹ و آيين نامه اجرايي 
ماده 6 اين قانون تكاليف بس��يار متعدد و متفاوتي را 
برعهده دستگاه هاي مختلف قرار داده تا براي حمايت 
از كودكان اقدام كنند.به گفته وي به واسطه تحوالت 
سياسي اخير در كشورهاي همس��ايه با موج بسيار 
فزاين��ده كودكان كار از كش��ورهاي هم جوار مواجه 
هس��تيم و اين كودكان چاره اي ج��ز كار در خيابان 
ندارند. قاسمي اظهار كرد: البته انتظار اين است كه 

باتوجه به فتواي مقام معظم رهبري و دس��توري كه 
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و بخشنامه هاي 
آن همچنين دستورالعمل هايي كه نهادهاي مختلف 
از جمله وزارت آموزش و پرورش دارند، حداقل مساله 
آموزش اين ك��ودكان مورد اهتمام ق��رار گيرد. اين 
وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: حمايت از حقوق 
كودكان نياز به همت مضاعف دارد و نهادهاي متولي 
حقوق كودك كه در آيين نامه مرجع ملي كنوانسيون 
حقوق كودك به تفصيل تمام اين نهادها بيان شده اند 
بايد همگرايي ملي ايجاد كنند تا بتوانيم مساله كار 
كودكان را حل كنيم. قاس��مي تصريح كرد: اكنون 
سلسله اقداماتي كه با عنوان ساماندهي كودكان كار و 
خيابان انجام مي شود نمي تواند اين موضوع را مديريت 
كند زيرا نفس اين هنجار داراي ايراد است و ساختارها 
نيز داراي محدوديت ها و ايرادهايي هستند و افزون بر 

اين با واقعيت هاي بيروني سازگاري ندارند.

    راه اندازي ۲ مركز توانمندسازي 
كودكان كار در تهران

مديرعامل س��ازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي ش��هرداري تهران، از راه ان��دازي ۲ مركز 
توانمند س��ازي كودكان كار در تهران تا پايان س��ال 
خبر داد و گفت: مردمي سازي را تنها راه برون رفت از 
مشكل كودكان آسيب ديده است. احمد احمدي صدر 
در نشستي كه در ادامه برنامه هاي روز جهاني مقابله 
با كار كودك با مديران موسسات غير دولتي فعال در 
30 مركز پرتو شهرداري تهران برگزار شد، اظهار كرد: 
كودكاني كه در چتر حمايت خود قرار مي دهيد، صرفا 
يك كودك با لباس مندرس و محروم نيس��ت؛ بلكه 
طبق فرموده خداوند متعال خليفه اهلل است كه شما 
دست او را مي گيريد و از سياهي فقر به آسمان مي بريد. 
وي عنوان كرد: براساس آخرين آمار استنتاجي تعداد 
كل كودكان آسيب ديده و در معرض آسيب در مراكز 
پرتو و مدارس صبح رويش 6هزار و 70۹ نفر است كه 
از اين تعداد، سهم كودك كار پنج هزار و ۵۴1 نفر است 
و اين آمار دال بر ايفاي نقش شهرداري تهران در تامين 

زيرساخت ها و حمايت از كودكان كار است.

   بيش از 8۰ درصد كودكان كار را
 اتباع و عمدتا افغان تشكيل مي دهند

احمدي صدر افزود: براس��اس اذعان پليس، بهزيستي 
و س��اير مراكز آماري و وزارت كشور، بيش از ۸0 درصد 
كودكان كار را اتباع و عمدتا افغان تش��كيل مي دهند. 
مدعيان حقوق بش��ر با به راه انداختن جنگ و كش��تار 
و نابودي زيرس��اخت هاي كشور همسايه، باعث شدند 
ك��ودكان افغان به جايي امن به نام اي��ران پناه بياورند؛ 
در حال��ي كه مدعيان حقوق بش��ر چش��م بر وضعيت 
اينها بسته و ايران را متهم مي كنند كه حقوق كودكان 
كار را رعايت نمي كند، اما م��ا دلمان براي كودكان كار 
و خيابان كه گرفتار ش��ده اند، مي تپد حت��ي اگر اتباع 
باشند. احمدي صدر گفت: ش��هرداري وظيفه خود را 
در تامين زيرساخت ها كه در اختيار سازمان بهزيستي 
قرار داده است و همچنين با راه اندازي بيش از 30 مركز 
پرتو و مدرس��ه در جذب و حمايت اي��ن كودكان طي 
سال ها خدمت ارايه كرده اس��ت، اما زمينه سازي الزم 
براي توانمندسازي و س��اماندهي اين كودكان توسط 
سازمان هاي متولي مهم است. وي با اشاره به طرح هاي 
قبلي عنوان ك��رد: ما نبايد اين كودكان را با قوه قهريه و 

دستبند جمع آوري و س��اماندهي كنيم؛ چرا كه جاي 
اين دستبند س��ال ها روي شخصيت و هويت اين افراد 
مي ماند، جايگاه قوه قهريه در اين مس��اله دس��تگيري 
سر شبكه ها و استثمارگران اين كودكان است كه بايد 
جمع آوري ش��وند. احم��دي صدر درب��اره جمع آوري 
كودكان كار از س��طح معابر گفت: قرار نيست پليسي 
برخورد شود، مخالف 100 درصد جمع آوري كودكان كار 
از معابر و چهارراه ها به صورت پليسي هستيم. وي ادامه 
داد: اين كودكان شخصيت دارند و نان آوران خانواده خود 
هس��تند و به هر دليلي چه به اجبار و چه خود خواسته 
براي رزق خانواده خود آمده اند. مديرعامل سازمان رفاه، 
خدمات و مش��اركت هاي اجتماعي شهرداري تهران، 
اف��زود: هدف نهايي ما توانمند س��ازي اي��ن كودكان و 
خانواده هاي آنان از طريق آموزش و حرفه آموزي است 
تا توانمند شوند و در مسير توسعه و شكوفايي استعداد 
خود قرار گيرند. دبير قرارگاه اجتماعي ش��هر تهران از 
راه اندازي ۲ مركز توانمند سازي كودكان كار در تهران 
تا پايان س��ال خبر داد و افزود: يكي از مراكز تا چند ماه 
آتي در جنوب غرب ته��ران با گنجايش بيش از ۲ هزار 
نفر آغاز ب��ه كار مي كند و مركز ديگر در جنوب ش��رق 

تهران تا پايان سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد. 
وي تصريح كرد: تمام مراكزي كه در حوزه كودكان كار 
فعالي��ت مي كنند مي توانند با معرف��ي كودكان تحت 
پوشش خود به اين مجموعه ها از امكانات آن برخوردار 
شوند. مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران خاطرنشان كرد: ما يك نهاد 
عمومي غير دولتي هس��تيم و مشي و اراده ما اين است 
كه سامان و راهبري مسائل اجتماعي به ويژه آسيب هاي 
اجتماعي را به مردم واگذار كنيم. وي ادامه داد: مشكل 
كودكان كار با NGO ه��ا و گروه هاي جهادي و تمامي 
دلس��وزاني كه خالصانه و صادقانه و بدون چشم داشت 
به وس��ط ميدان آمده اند و سال ها زحمت و تالش را در 
عرصه عمل نهاده اند، برطرف خواهد ش��د و حاكميت، 
سازمان ها و ارگان هاي دولتي بايد در كنار اينها بايستد. 
احمدي صدر گفت: مراكز پرت��و را بايد حمايت كرد نه 
اينكه در كارشان خللي ايجاد كرد؛ در حالي كه NGO ها 
و افراد فعال در اين راه از خود، خانواده و س��المتي شان 
گذشته اند، جان خود و عزيزانشان را در براي كمك به اين 
كودكان فدا كرده اند، نيازمند ياري و حمايت سازمان ها و 

نهادهاي دولتي و حاكميتي هستند. 

گزارش

ايرادهاي احقاق حقوق كودكان كار و خيابان

از دلسوزي هاي بي جا تا رويه هاي نادرست

رويخطخبر

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات پايتخت از 
شناسايي و دستگيري دو كالهبردار اينترنتي خبر داد كه 
با فرصت طلبي از ايام امتحانات نهايي و كنكور سراسري با 
ايجاد چندين كانال و صفحه اينترنتي ضمن ادعاي فروش 
س��واالت، اقدام به فروش تجهيزات پيشرفته ارتباطي 
پنهان و ابزار تقلب در امتحان نيز مي كردند. به گزارش 
ايرنا، داود معظمي گودرزي، در خصوص دستگيري دو 
كالهبردار اينترنتي گفت: در رصد و پايش فضاي مجازي 
و در اجراي طرح برخورد با كالهب��رداران اينترنتي در 

پوشش ادعاي فروش سواالت كنكور 1۴01 و امتحانات 
نهايي چندين كانال تلگرامي و صفحه اينستاگرامي در 
اين خصوص مشاهده و مورد پيگيري ويژه قرار گرفت. اين 
مقام مسوول افزود: افسران سايبري پليس فتا تحقيقات 
خود را آغاز كردند و متوجه شدند تعداد ۵ كانال و صفحه 
كه در مجموع بيش از ۵0 ه��زار نفر دنبال كننده دارند 
ضمن ادعاي فروش سواالت امتحانات نهايي و كنكور، 
تجهيزات پيشرفته ارتباطي را نيز تحت عنوان ابزار تقلب 
با قيمت هاي گزاف در اين كانال ها به فروش مي رسانند. 

دستگيري كاسباِن كنكور در پايتخت

بناب��ر جديدتري��ن آم��ار همه گي��ري كرون��ا 
)كوويد-1۹(، شمار كل مبتاليان به اين بيماري 
در جه��ان تاكنون به ۵۴3 ميلي��ون و 1۲3 هزار 
و ۸۹۸ نفر رس��يده و مرگ ش��ش ميليون و 33۸ 
هزار و ۸۸ نفر نيز بر اثر عفونت كوويد تأييد ش��ده 
است. به گزارش ايسنا، براساس تازه ترين داده ها 
در ج��دول جهاني پاندمي كرونا، امريكا با بيش از 
۸7.۸ ميليون مبتال و بيش از يك ميليون قرباني 
همچنان درصدر فهرست كشورهاي درگير با اين 
بيماري قرار دارد و هن��د نيز با آمار بيش از ۴3.۲ 
ميليون مبت��ال، پس از امريكا در رتبه دوم جهاني 

جاي گرفته است. آمار مبتاليان به كوويد-1۹ در 
برزيل هم از 31.6 ميليون نفر فراتر رفته و در حال 
حاضر س��ومين كش��ور جهان به لحاظ باالترين 
شمار مبتاليان است. برزيل در عين حال با بيش از 
66۸ هزار جانباخته پس از اياالت متحده، دومين 
كش��ور ركورددار تعداد قرباني��ان كوويد 1۹ در 
جهان محسوب مي شود و پس از آن هند با بيش 
از ۵۲۴ هزار قرباني، سومين كشور به لحاظ ثبت 
باالترين آمار مرگ و مير كرونايي در اين فهرست 
جهاني اس��ت. در اروپا نيز فرانسه با ثبت بيش از 
30 ميلي��ون مبتال هم اكنون رك��ورددار ابتال در 

بين كشورهاي اين منطقه و نيز چهارمين كشور 
با بيشترين آمار بيمار كرونايي در جهان است.

جديدترين آمار جهاني كرونا
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