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چه عواملي روي بورس اثر 
دارد؟

 پدران قاتل؛ 
دختران مقتول

 چرا كدگذاري كاال 
مهم است؟ 

 ارزان ترين 
بازار سرمايه گذاري كدام است؟

اگ��ر بخواهي��م ببينيم چه 
عوامل��ي در ري��زش ب��ازار 
سرمايه در يك ماه گذشته 
اثر داش��ته اس��ت، بايد دو 
بخ��ش را در نظ��ر بگيريم. 
يكي ب��ه بخش سياس��ي و 
يكي ه��م متغيرهاي كالن 
اقتصادي مربوط مي ش��ود. 
در حوزه سياسي، ابهامات برجام و فراز و نشيب هايي 
كه وجود داش��ت، دلخوشي ها و اميدواري هايي كه 
در خصوص تواف��ق به وجود آم��د و در عين حال، 
ابهام��ات پي درپي كه منج��ر به افزاي��ش نرخ ارز 
شد، سايه س��نگيني روي بازار س��رمايه انداخت. 
اما مهم ترين اث��ر را متغيرهاي اقتصادي روي بازار 
سرمايه داشت. از جمله اينكه تصميمات نابهنجار و 
غيركارشناسي و نيز شرايطي كه منجر به قطع برق 
صنايع و كارخانه ها شد، انگيزه سرمايه گذاري را در 
حوزه صنايع نيروگاهي كاهش داد. يكي از مهم ترين 
عواملي كه س��ايه اش را از ابتداي خردادماه در بازار 
سرمايه مشاهده كرديم، نگراني و هراس مسووالن 
ناظر در بازار س��رمايه به منظور پيشگيري از وقوع 
حوادثي مثل س��ال ۹۹ بود؛ به ط��وري كه با خنثي 
كردن عطش تقاضا و جلوگيري از نوسانات، بازار از 
خرداد ماه سركوب شد و نتيجه آن را در حال حاضر 
داريم مي بينيم كه تعداد زيادي از س��رمايه گذاران 

خرد و اشخاص حقيقي از بازار خارج مي شوند.
 در كل من فكر مي كنم تصميمات نابجاي اقتصادي 
و واكنش ه��اي نامناس��ب مق��ام ناظر نس��بت به 
شكل گيري ش��اخص به ترتيبي كه توجهات جلب 
شود، بي اثر نبوده اس��ت. تا حدودي در اين زمينه 
همكاري هايي نيز با مسووالن تصميم گير اقتصادي 
كشور براي خنثي كردن آثار رواني افزايش قيمت 
كاالهاي اساسي صورت گرفته و از ابزاري به عنوان 
قيمت ها و ش��اخص در بورس اس��تفاده مي شود. 
با وجود اينك��ه كاالهاي اساس��ي افزايش ۵ تا ۱۰ 
برابري داشته، ولي شركت ها و بورس هيچ تاثيري 

نپذيرفتند. اين خالف سوابق و روند گذشته است.
به اعتقاد من با اين روند تورم، به س��مت و س��ويي 
پيش مي رويم كه تا انتهاي س��ال ركورد شاخص با 
وجود همه مديريت ها و كنترل هايي كه مي ش��ود، 
شكسته مي ش��ود. اين اجتناب ناپذير است. در اين 
ميان، تعدادي از سهامداران خرد و كساني كه ديد 
كوتاه مدت داش��تند، آس��يب مي بينند و به دليل 
اينكه عجوالنه تصميم گرفتند، از بازار خارج ش��ده 

و زيان مي بينند.
 پيش بيني مي شود كه بازار سرمايه شاخص حداقل 
تا ۲ ميلي��ون و ۲۰۰ هزار واح��د افزايش مي يابد و 
۴۰ تا ۵۰ درصد بازدهي نس��بت به ابتداي س��ال 

خواهيم داشت.

عن��وان عجيبي اس��ت براي 
يادداشت، اما وقتي به اتفاق هاي 
اطراف نگاه كنيم ديگر چندان 
هم برايمان عجيب نمي نمايد. 
پدران قاتل، كساني كه در يك 
لحظه كوتاه تصميم مي گيرند 
تا از دس��ت دختر نافرماني كه 
از دستوراتش��ان س��رپيچي 
مي كند، براي هميش��ه راحت ش��وند، از چه راهي مهم 
نيست، مهم اين اس��ت كه بدانند او در زير خروارها خاك 
خوابيده و ديگر به واسطه حضورش بر روي زمين و نفس 
كشيدن او آبرويشان در خطر نخواهد بود. حاال اين كار را 
مي توان با داس، با چاقو و يا با اسلحه شكاري انجام داد. مهم 
عملي است كه انجام مي شود. زماني پدرها تكيه گاه و پشت 
و پناه دختران به شمار مي رفتند. شايد گاهي فريادي از روي 
خشم يا نگاهي غضب آلود روانه شان مي كردند اما قطعا 
فكر كشتن و راحت ش��دن به اين سادگي ها به ذهنشان 
نمي رسيد. حاال اما شرايط فرق كرده است. همه عصباني 
مي ش��وند، در يك لحظه و كار دختر را تمام مي كنند، اما 
اين يك لحظه عصباني شدن به قيمت جان دختر جواني 
تمام مي ش��ود كه آرزوها و اميدهاي بي ش��ماري دارد. او 
مي خواهد زندگي كند...رومينا، ريحانه، خندان، آرزو، اعظم 
و »آريانا« كه البته آخرين مورد از اين مرگ هاي دلخراش 
نخواهد بود. دختري ۱6 ساله با لبخندي دوست داشتني. 
او با پدرش بحث و جدل مي كن��د، به خانه مادربزرگش 
مي رود و پدر كه هنوز از رفتار دختر عصباني بوده با تفنگ 
شكاري به آنجا رفته و به گفته خودش بدون قصد شليك 
تفنگ را س��مت دخترش مي گيرد و ... قصه آريانا اينجا 
تمام مي شود، قصه تمام دختراني كه قرباني تعصب هاي 
كوركورانه، قضاوت هاي اشتباه و عصبانيت هاي لحظه اي 
پدرانشان مي شوند، با خواباندن آنها در گور سرد و نمور به 
انتها مي رسد. ديگر هيچ كس پيگير ماجرا نمي شود، كسي 
نيست تا بتواند پدر را اين مرد را كه دست به قتل يك انسان 
زده به اشد مجازات محكوم كند، پدر است، قيم قانوني و 
حكم مشخص است همان گونه كه پدر رومينا قبل از اينكه 
سر دخترش را با داس ببرد در مورد آن تحقيق كرده بود. 
مي دانست كسي كاري با او ندارد، يك زندان كوتاه مدت در 
انتظارش خواهد بود و تمام.  اما اين اتفاق هاي تلخ همچنان 
تكرار مي ش��ود، حتي با وجود تصويب قانون حمايت از 
خانواده كه زنان و كودكان هم مش��مول آن مي ش��وند، 
حتي با وجود اين همه نهادهاي مدني مدافع حقوق زنان و 
دختران، حتي با وجود اين همه پدراني كه جز عشق چيزي 
به فرزندانشان نمي دهند. اين اتفاق هاي تلخ باز هم تكرار 
مي شود تا زماني كه هيچ ضمانت اجرايي براي قوانين وجود 
نداشته باشد، تا زماني كه پدرها فكر كنند مالك جسم و 
جان و نفس كشيدن فرزندشان هستند و هر زمان بخواهند 
و اراده كنند مي توانند او را از اين نعمت هاي خدادادي محروم 
كنند، مي توانند او را با تمام روياها و آرزوهايش به زير خاك 
ادامه در صفحه 8 بفرستند.  

۱- اق��الم عمليات��ي ي��ك 
سازمان ش��امل كليه كاالهاي 
مصرفي، كاالهاي برگش��تني 
و دارايي ه��اي فيزيك��ي آن 
س��ازمان اس��ت. مديريت اين 
اقالم هميش��ه دغدغه اي قابل 
توجه در سازمان ها و شركت ها 
بوده است. از اين رو، شناسايي 
صحيح و مديريت بهينه آنها باعث كاهش هزينه ها مي شود. 
در طول ۵۰ سال گذشته برخي از سازمان هاي تدوين كننده 
 NATO (North   (                              استاندارد كدينگ اقالم مانند
Atlantic Treaty Organization  و GS۱ به كمك 
سازمان ها و شركت ها آمده  اند تا بتوانند اقالم عملياتي خود 

را به درستي شناسايي كنند. 
۲- واحدهاي مختلف س��ازمان ها و شركت ها به منظور 
انجام فعاليت ها و وظاي��ف محوله نياز به مواد اوليه، اقالم، 
تجهي��زات و قطعات يا به مفهوم ع��ام، كاال دارند. كاال در 
چارچوب فعاليت هاي زنجيره تامين در لحظه ورود يا در 
انبارها ذخيره و نگهداري شده و در هنگام لزوم در اختيار 
واحدهاي مربوط قرار داده مي شوند يا مستقيمًا از فضاي 
تأمين در اختيار عمليات توليد و مصرف قرار مي گيرد. در 
اين خصوص، سيستم هاي اطالعاتي مختلفي به منظور 
مديريت زنجيره تامين توسعه و استقرار يافته اند كه تنها در 
صورت ارايه اطالعات صحيح كاالها به عنوان ورودي قادر 
خواهند بود رسالت خود را انجام دهند و عدم وجود يك زبان 
مشترك براي كاال به منظور تعامل واحدها و افراد در فضاي 
درون و بيرون سازمان مهم ترين مانع براي اين مهم است. 

3- اين مساله در تجارت الكترونيك و با افزايش تعداد و تنوع 
قلم كاالها و بزرگ شدن كاربران، اهميت بيشتري مي يابد. 
ايجاد يك زبان مشترك براي كاال مستلزم استانداردسازي 
داده و اطالعات اقالم كااليي است كه تنها در صورت تعريف 

يك منطق مناسب براي شناسايي، طبقه بندي و كدگذاري 
اقالم امكان پذير است. سازمان GS۱ جهاني اين قابليت را 
دارد كه سيستم كدينگ و شناسايي اقالم را براي مديريت 
زنجيره تامين ارايه دهد. به  مرور زمان و با پيشرفت كدينگ 
و افزايش اقالم موردنياز در فروشگاه ها، كدينگ اقالم توسط 
اين سازمان، استاندارد سازي گرديد كه روند پيشرفت آن 

به شرح زير است: 
س��ال ۱۹۸3: اس��تفاده از كدينگ و باركد در بسته هاي 

عمده فروشي؛ 
سال ۱۹۸۹: توسعه استاندارد GS۱ به بخش لجستيك 
و ايجاد اولين استاندارد تبادل الكترونيكي داده ها )EDI(؛ 

سال ۲۰۰۵: تغيير نام EAN به GS۱ سراسري؛ 
س��ال ۲۰۱6: تعريف پروژه Cloud GS۱ براي تشكيل 

بانك جهاني از كدينگ اقالم در زنجيره تامين.

نكات كليدي
الف. كدگذاري: ستون فقرات توسعه تجارت الكترونيكي

۱- شركت هاي صنعتي به دليل استفاده از تعداد زياد اقالم 
عملياتي، وجود انبارهاي متعدد، پراكندگي جغرافيايي 
در اس��تقرار تجهيزات و... همواره امكان شناسايي دقيق، 
منحصربه فرد و تجميع شده از اين اقالم را ندارند و عمدتًا 
همان اطالعات ناقص و پراكن��ده كه در اختيار دارند را به 
ورودي سيستم هاي خود تزريق كرده و استفاده مي كنند. 
 Dirty( وجود چنين اطالعاتي كه به داده ه��اي كثيف
Data - داراي اطالعات تكراري( مش��هور اس��ت سبب 
مي شود نتيجه مطلوب حاصل نشده و شركت قادر نباشد 
مديريت درستي روي اقالم عملياتي و تأمين اقالم موردنياز 

سازمان داشته باشد.
۲- سابقه استفاده از كدينگ براي مديريت اقالم به بيش 
از ۵۰ س��ال گذش��ته برمي گردد. اولين كدينگ اقالم در 
ادامه در صفحه 2 محيط هاي نظامي و... 

هفته دوم تيرماه را نيز با بازدهي 
منفي به پايان رسيد. شاخص 
كل بازدهي منفي يك درصد 
را به ثبت رس��اند. شاخص هم 
وزن بازدهي منفي ۰.۷ درصدي 
داش��ت. ارزش معامالت خرد 
سهام اين هفته پايين بود و اين 
نشان از اين موضوع دارد كه اين 
ريزش اصالحي در روند بلندمدت صعودي است. هر چند 
همچنان معتقديم كه روند بازار در ميان مدت نزولي است 
و هنوز زمان پايان اصالح فرا نرسيده است. مهم ترين خبر 
اين هفته، اخبار مربوط به مذاكرات بود. پيش از اين بازار با هر 
خبر مثبتي از برجام يكپارچه سرخ پوش مي شد و به نوعي 
واكنش سريع و كوتاه مدت بازار اين بود كه به دليل كاهش 
دالر بازار هم ريزشي خواهد شد. اما اكنون پارادايم تغيير 
كرده است. چرا كه با رشد دالر از ۲6 هزار تومان به 3۲ هزار 
تومان بورس رشدي نكرد و با دالر نيمايي محاسبه شد. اگر 
برجامي هم رخ بدهد با ريزش دالر مي تواند تا حداكثر تا 
رقم ۲6 تا ۲۸ هزار تومان را ببيند و در نتيجه براي بازار ما 
اثر منفي نخواهد گذاشت. حتي اين موضوع باعث مي شود 
كه گ پ بين دالر آزاد و نيمايي كه در حال حاضر در حدود 

۲۰ درصد است كمتر شود كه به نفع بازار سرمايه است.
از طرفي با وقوع برجام و برداشته شدن تحريم ها اثرات بسيار 
مثبتي در بازار خواهيم داشت. از باز شدن دست دولت گرفته 
تا پروژه هاي زير ساخت تا افزايش حجم بيشتر صادرات و 
كاهش هزينه مراودات مالي شركت ها. با افزايش قيمت 
صادرات در حال حاضر بسياري از شركت ها مجبور به دادن 
تخفيف هاي بااليي هستند. اما در كل برجام هم براي صنايع 

دالري و صنايع ريالي در بورس اثرات مثبتي دارد.
ديروز گزارش جديد مسكن بانك مركزي آمد و نشان از اين 
داشت كه حباب قيمتي بازار مسكن بزرگ تر شده است. هر 

متر خانه به  طور متوسط به رقم ۴۰ ميليون تومان رسيد و 
اين شايد در ظاهر براي سهامداران بازار سرمايه سخت باشد 
كه نظاره گر رشد بازارهاي موازي باشند. اما بازار ما رشد نكند 
اما در واقع نشان مي دهد كه بورس چقدر از تورم عقب بوده 
و پتانسيل نهفته خوبي نيز دارد. در سال هاي قبل با رشد 
تورم، بورس هم رشدي رو با يك فاز تاخير داشت. اما امسال 
به دليل تغيير در سياست هاي كالن، تورم مقدار بيشتري 
از سود شركت ها را مي خورد. البته بايد منتظر گزارش هاي 
۱۲ ماهه باشيم ولي به نظر مي آيد كه حاشيه سود خالص 
شركت ها كمتر از قبل باشد. البته اين بدان معنا نيست كه 
شركت ها از تورم جا مي مانند، بلكه با كمي تاخير رشد خود 
را ش��روع مي كنند. خرداد ماه تورم نقطه به نقطه ركورد 
تاريخي خود را زد و تورم سااليانه به حدود ۵۰ درصد رسيد. 
اين يعني نگهداري نقدنيگي و خريد اوراق بدهي يا صندوق 
با درآمد ثابت از هر دارايي ريسك دارتر است و سود واقعي 
كه نصيب اين افراد خواهد شد. اين سود در سال منفي 3۰ 
درصد مي شود نه به اندازه سود اسمي ۲۰ درصد. بنابراين 
نگهداري هر نوع دارايي بهتر از ريال هست و در بين بازارها 
بازار سهام ارزان ترين است. گزارش ماهانه شركت روي بازار 
اثر دارد. شركت ها حداقل از نظر فروش مشكل ندارند ولي 
براي بهاي تمام شده بايد منتظر گزارش هاي سه ماهه ماند. 
براي پااليشي ها منتظر گزارش هاي خوب سه ماهه هستيم 
و با چشم انداز مثبتي كه از قيمت نفت جهاني وجود دارد اين 
گروه جز جذاب ترين گروه ها مي تواند باشد. بازار همچنان 
ترس هايي از قيمت هاي جهاني دارد. در دو هفته گذشته 
هفته خوبي را در بازار جهاني كاموديتي ها شاهد نبوديم اما 
اميدوار هستيم كه اين هفته شاهد ثبات نسبي در قيمت ها 
باشيم. در شاخص كل شاهد يك روند ميان مدت نزولي 
هس��تيم. قله ها و دره هاي يكي پس از ديگري در س��طح 
پايين تري قرار گرفته اند. ار اس  اي و  ام اف  اي هر دو برتري 
ادامه در صفحه 8 قدرت فروش را... 

يادداشت روز

در ضرورت احياي وزارت راه و ترابري
كي قباد بهاري|توس��عه زيرس��اخت هاي حمل و 
نقل اعم از خطوط آه��ن،  راه ها، آزادراه ها، فرودگاه ها، 
بنادر و هواپيماها با مولفه هاي كالني همچون عدالت 
اجتماعي، اقتصاد و امنيت كشورها ارتباط گسترده اي 
دارد. به همين خاطر در بسياري از كشورهاي در حال 
توسعه يا توس��عه يافته، افزايش و رشد كيفيت آن، از 
پايه هاي پيشرفت همه جانبه كشورها به شمار مي رود. 
در اي��ران ني��ز ه��ر چند س��هم حم��ل و نق��ل در 
سرمايه گذاري، ارزش افزوده، اشتغال مولد و بهروري و 
به  طور كلي اقتصاد قابل توجه است، اما به نظر مي رسد 
جايگاه آن در رفع مشكالت اقتصادي كشور از سوي 
سياس��ت گذاران تا حدودي ناديده گرفته ش��ده كه 

ضروري است مورد توجه قرار بگيرد.
آم��ار باالي س��وانح رانندگ��ي، عدم توج��ه كافي به 

زيرساخت هاي ريلي، مش��كالت مربوط به مديريت 
منابع مالي، پايين بودن ن��رخ بهره وري حمل و نقل، 
پروژه هاي بي شمار ناتمام، عدم توجه جدي به مساله 
توسعه لجس��تيك و حمل و نقل چند وجهي، فقدان 
برنامه عملي جدي براي تكميل كريدورها و افزايش 
ترانزي��ت عبوري، جزي��ره اي عمل ك��ردن و ضعف 
يكپارچگي و هماهنگي در بخش هاي مختلف كشور و 
از همه مهم تر فقدان يك مركز سياست گذار و برنامه ريز 
مشخص از جمله مشكالت و مسائلي است كه در دوران 
زمامداري دولت سيزدهم در صنعت حمل و نقل نمود 

بيشتري يافته است .
بر اساس آمار پزشك قانوني كشور، تنها در نوروز امسال 
تعداد ۱۱۰۱ نفر در سوانح رانندگي كشته شدند كه 
نسبت به نوروز سال گذشته رشد حدود ۱۲ درصد را 

نشان مي دهد. جنگ روسيه با اوكراين فرصتي بود تا 
مسووالن كشور از ظرفيت باالي ترانزيت ايران سخن 
بگويند، به  طوري كه وزير راه و شهرس��ازي و معاون 
حمل و نقل و مديرعامل شركت راه آهن طي هفته هاي 
اخير بارها از پيش بيني ترانزيت باالي ۲۰ ميليون تن 
س��خن گفته اند. اما به نظر مي رس��د عالوه بر مسائل 
سياس��ي مواردي همچون عدم تكميل كريدورهاي 
ريل��ي همانند خط آهن چابهار - زاهدان- س��رخس 
و همچنين عدم اتصال خط ريلي رش��ت كاسپين - 
آستارا - آستارا )جمهوري آذربايجان( - عدم تكميل 
خط آهن شلمچه - بصره تحقق اين پيش بيني ها را با 

ترديد مواجه كرده است.
نبود يكپارچگي و گس��تردگي فعاليت هاي وزارت 
راه و شهرس��ازي منجر به عدم نظ��ارت كافي و بروز 

س��وانح متعدد هوايي و ريلي ش��ده است كه سانحه 
مرگبار ريلي اخير قطار مشهد - يزد در حوالي طبس 
تازه ترين مورد از اين ضعف نظارت هاست به گونه اي 
كه در گزارش كميسيون عمران مجلس به صراحت 
به ضعف نظارتي و مديريتي در بروز آن اش��اره شده 
است. مساله اي كه ضرورت تش��كيل دوباره وزارت 
»مس��تقل« راه و ترابري ي��ا حمل و نقل را نش��ان 
مي دهد. به نظر مي رس��د، حال كه دولت سيزدهم 
به تفكيك وزارت »صمت« و تش��كيل دوباره وزارت 
بازرگاني راي داده اس��ت، زمينه براي بازانديشي در 
وزارت ادغام شده راه و شهرسازي فراهم آمده و دولت 
مي تواند با تفكيك »مس��كن« از »راه« و به عبارتي، 
احياي دوباره وزارت راه و ترابري، وضعيت حمل و نقل 

برون شهري را سر و سامان دهد.

مريم شاهسمنديسارا  فالحفردين آقابزرگي مجتبي صالح دوست

 تحليل گران انتظار دارند روند نزولي 
با شكسته شدن حمايت ۱۸هزار دالري، ادامه پيدا كند

 »تعادل« طرح اصالح بازار سرمايه را  
بررسي مي كند

 سقوط ۳۷ درصدي بيت كوين 
در ۳۰ روز

صفحه 6     صفحه 4    

تاثير پيش نويس قانون بازار سرمايه 
روي بورس

 رييس جمهور در مراسم روز ملي صنعت و معدن: 
پيش نويس سند جامع صنعت كشور به زودي نهايي مي شود 

 ۳ وعده رييس جمهور 
به اهالي صنعت

صدور پروانه هاي ساختماني در سال گذشته 26 درصد افت كرد

جوابيه به »تعادل«

باحضور معاون اول رييس جمهور انجام شد

تازه ترين آمارهاي رس��مي حاك��ي از واگرايي دو 
ش��اخص كليدي در صنعت ساخت و ساز كشور 
است. از سويي، تعداد صدور پروانه هاي ساختماني 
در س��ال گذش��ته دچار افت ۲6 درصدي ش��ده 
است و از سوي ديگر، ميزان سرمايه گذاري بخش 

خصوصي در مراحل مختلف س��اخت و ساز طي 
نيمه اول سال ۱۴۰۰ در مقايس��ه با دوره مشابه 
سال قبل از آن، حدود ۴۷ درصد رشد يافته است. 
ناهمسويي اين دو شاخص كليدي نشان مي دهد، 
صفحه 5 را بخوانيد اگر چه در...  

 پشت پرده رشد سرمايه گذاري 
در ساخت وساز

 واكنش گمرك ايران 
 به گزارش پشت پرده 

ترخيص ذرت هاي آلوده دامي

توزيع ۴۰۰۰ جهيزيه  به زوج های 
نيازمند  توسط ستاد اجرايی فرمان امام

 افزايش چند صد درصدي قيمت 
برخي خوراكي ها در خرداد

 سايه  سنگين 
 تورم  بر سر  
كم درآمدها

صفحه 7    

صفحه 7    

مركز آمار س��رانجام پ��س از چند هفت��ه تاخير، 
فهرس��ت افزايش قيمت خوراكي ها در خرداد ماه 
امس��ال را اعالم كرد، گزارش��ي كه نشان مي دهد 
قيمت برخي اقالم چند صد درص��د افزايش پيدا 
ك��رده و همين موضوع فش��اري تازه را بر اقش��ار 
كم درآمد ب��ه وجود آورده اس��ت. با وج��ود آنكه 
آمارهاي تورمي در س��ال هاي گذشته نشان از آن 
دارد كه ميزان افزايش هزينه هاي اقش��ار پردرآمد 
ب��ر روي كاغذ بيش از دهك هاي ك��م درآمد بوده 
اما آنچ��ه كه در عمل رخ مي دهد متفاوت اس��ت، 
 زيرا بخش قابل توجهي از س��بد هزينه اي اقش��ار 
كم درآمد را خوراكي ها و آش��اميدني ها تش��كيل 
مي دهند و به اين ترتيب با ه��ر موج گراني جديد 
فش��اري مضاعف بر آنها وارد مي شود. آنچه كه در 
تورم خرداد ماه رخ داد نيز از همين جنس است. با 
توجه به اينكه دولت ارز ترجيحي كاالهاي اساسي 
را حذف كرد، قيمت اين محصوالت افزايشي قابل 
توجه را پيدا كرد، موضوعي كه مس��تقيما بر روي 

سفره مردم تاثير دارد. هرچند دولت براي جبران 
اين افزايش هزينه، ميزان يارانه نقدي را افزايش داد 
اما با توجه روند افزايشي قيمت ها، به نظر مي رسد 
به زودي ميزان تاثيرگذاري اي��ن يارانه نيز پايين 
خواهد آمد. به خصوص كه گزارش مركز آمار حاكي 
از افزايش جدي قيمت برخي اقالم به شكلي جدي 
است. مركز آمار متوسط قيمت كاالهاي خوراكي 
منتخب مناطق ش��هري در خرداد ۱۴۰۱ را اعالم 
كرد. بر اس��اس اين گزارش روغ��ن نباتي جامد با 
۲۴۷.۲ درصد و روغن مايع با ۲33.۸ درصد افزايش 
قيمت، رك��ورددار افزايش قيمت بودند. در خرداد 
ماه ١٤٠١ تغييرات متوسط قيمت اقالم خوراكي 
منتخب براي گروه هاي مختلف كاالهاي خوراكي 
در مناطق شهري كشور بشرح زير است: نان و غالت: 
در اين گ��روه، اقالم »ماكاروني« ب��ا ٥٦,١ درصد، 
»شيريني خشك « با ٢٧.٦ درصد و »رشته آش« 
با ٢٥.٥ درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به 
صفحه 2 را بخوانيد ماه قبل داشته اند.  

يادداشت-3



مركز آمار سرانجام پس از چند هفته تاخير، فهرست 
افزايش قيمت خوراكي ها در خرداد ماه امس��ال را 
اعالم كرد، گزارشي كه نشان مي دهد قيمت برخي 
اقالم چند صد درصد افزايش پي��دا كرده و همين 
موضوع فش��اري تازه را بر اقشار كم درآمد به وجود 

آورده است.
با وجود آنكه آمارهاي تورمي در سال هاي گذشته 
نشان از آن دارد كه ميزان افزايش هزينه هاي اقشار 
پردرآمد بر روي كاغذ بيش از دهك هاي كم درآمد 
بوده اما آنچه كه در عمل رخ مي دهد متفاوت است، 
 زيرا بخش قابل توجهي از س��بد هزينه اي اقش��ار 
كم درآمد را خوراكي ها و آش��اميدني ها تش��كيل 
مي دهن��د و به اين ترتيب با هر م��وج گراني جديد 

فشاري مضاعف بر آنها وارد مي شود.
آنچه كه در تورم خرداد ماه رخ داد نيز از همين جنس 
است. با توجه به اينكه دولت ارز ترجيحي كاالهاي 
اساسي را حذف كرد، قيمت اين محصوالت افزايشي 
قاب��ل توجه را پيدا كرد، موضوعي كه مس��تقيما بر 
روي س��فره مردم تاثير دارد. هرچن��د دولت براي 
جبران اي��ن افزايش هزينه، مي��زان يارانه نقدي را 
افزايش داد اما با توجه روند افزايش��ي قيمت ها، به 
نظر مي رسد به زودي ميزان تاثيرگذاري اين يارانه 
نيز پايين خواهد آمد. به خصوص كه گزارش مركز 
آمار حاكي از افزايش ج��دي قيمت برخي اقالم به 

شكلي جدي است.
مركز آمار متوسط قيمت كاالهاي خوراكي منتخب 
مناطق ش��هري در خ��رداد ۱۴۰۱ را اعالم كرد. بر 
اس��اس اين گزارش روغن نباتي جام��د با ۲۴۷.۲ 
درص��د و روغ��ن مايع ب��ا ۲۳۳.۸ درص��د افزايش 
قيمت، ركورددار افزاي��ش قيمت بودند. در خرداد 
ماه ١٤٠١ تغييرات متوس��ط قيمت اقالم خوراكي 
منتخب براي گروه هاي مختلف كاالهاي خوراكي 
در مناطق شهري كشور بشرح زير است: نان و غالت: 
در اين گ��روه، اقالم »ماكاروني« ب��ا ٥٦,١ درصد، 
»شيريني خش��ك « با ٢٧.٦ درصد و »رشته آش« 
با ٢٥.٥ درصد بيشترين افزايش قيمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.
گوش��ت قرم��ز، س��فيد و فرآورده ه��اي آن ها: در 
اين گروه، اقالم »مرغ ماش��يني« ب��ا ٣٢,٥ درصد، 
»گوشت گاو يا گوساله« با ١٦.٠ درصد و »گوشت 
گوسفند« با ٧.٤ درصد بيش��ترين افزايش قيمت 
را نس��بت به ماه قبل داشته اند. لبنيات، تخم مرغ و 
انواع روغن: در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت 
نس��بت به ماه قبل مربوط به »روغن نباتي جامد« 
با ٢٤٧,٢ درصد و »روغن مايع« با ٢٣٣.٨ درصد و 
»پنير ايراني پاستوريزه« با ٥٥.٧ درصد بوده است. 
ميوه و خش��كبار: در اين گروه، بيش��ترين افزايش 
قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به »خربزه« با ٣١,١ 
درصد، »هلو« با ٢٢.٧ درصد اس��ت. همچنين در 
اين گروه بيشترين كاهش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به »هندوانه« با ٢.٤- درصد است. سبزيجات 
و حبوبات: در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت 

نسبت به ماه قبل مربوط به »هويج فرنگي« با ٢٨,٥ 
درصد، »بادمجان« با ١٣.٨ درصد و »سيب زميني« 
با ١٣.٥ درصد است.قند و شكر، آشاميدني ها و ساير 
خوراكي ها: در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به »سس مايونز« با ٢٧,٧ 

درصد و »قند« با ١٨.٩ درصد است.
در صورت��ي كه اين وضعيت ادامه داش��ته باش��د، 
شرايط براي اقش��ار كم درآمد بسيار دشوارتر از هر 
زمان ديگري خواهد شد، موضوعي كه دولت تالش 
دارد ب��ا آن مقابله كند. پس از دس��توراتي كه اخير 
وزير دادگستري براي بازگشت قيمت ها به پيش از 
۳۱ ارديبهش��ت داده، وزير كشور نيز به استانداران 
وظايف نظارتي جديدي محول كرده اس��ت. دكتر 
احمد وحيدي روز شنبه در نشست مشترك اعضاي 
كميته اقدام مش��ترك تنظيم بازار ملي، استاني و 
شهرستاني، مسائل اقتصادي را اولويت جدي كشور 
دانست و تاكيد كرد: در همين راستا، مردمي سازي 
و توزيع عادالنه يارانه ها كار بزرگي اس��ت كه بايد با 
س��المت از اين مرحله عبور كنيم. وي افزود: الزمه 
تحقق مناس��ب طرح مردمي سازي يارانه ها، جلب 
اعتماد عمومي اس��ت كه بايد فعاالن و نخبگان در 

فضاي رسانه اي درباره اهميت آن صحبت كنند.
وزير كش��ور، مهم ترين مزيت طرح مردمي سازي 
يارانه ها را تقويت فضاي دانش بنياني و خودكفايي 
دانست و خاطرنشان كرد: در اين طرح، توليد داخل 
تقويت شده است. دكتر وحيدي به نگراني مردم از 
افزايش قيمت ها هم اشاره كرد و گفت: بايد كنترل 

بر كاالهايي كه ارز ترجيح��ي دريافت نمي كردند 
اما گران ش��ده اند، تقويت شود. نگراني اصلي مردم 
افزايش كااليي اس��ت كه ارتباطي با ارز ترجيحي 
نداشتند و بي دليل قيمت آنها افزايش يافته است. 
وي تصريح كرد: در س��طح اس��تاني، تعيين قيمت 
خدمات و كاالها با اس��تانداران است و بايد نظارت 
الزم را براي قيمت گذاري صحيح و عادالنه داشته 

باشند. 
قيمت متعادلي كه هم به نفع توليد كننده و هم به 
نفع مصرف كننده باش��د. وزير كشور با بيان اينكه 
مش��خص كردن قيم��ت آرد و نان ه��م در اختيار 
استانداران است، تاكيد كرد: اقدام استانداران براي 
جلوگيري از خروج آرد از مسيرهاي طبيعي وعرضه 
خارج از زنجيره، امري ضروري است. دكتر وحيدي 
اظهار كرد: اگر كنترل قيمت به خوبي انجام نشود و 
مردم احساس آشفتگي كنند، مسير حركت اصالح 
اقتصادي، كند خواهد ش��د. وي اضافه كرد: تقويت 
فرآيند س��رمايه گذاري، كمك به رفع مش��كالت 
واحدهاي توليدي و مراقبت از ش��اخص توس��عه، 
وظايف معاونان اقتصادي اس��تانداري ها است كه 
بايد با استفاده از نظرات نخبگان، استان را به سمت 

توسعه همه جانبه سوق دهند.
در صورت��ي كه اي��ن طرح هاي نظارت��ي دولت به 
جايي نرسد، مانند سال هاي گذشته روند كاهشي 
قدرت خريد مردم ادامه خواهد داشت، روندي كه 
نگاهي به حركت س��ال هاي گذش��ته اش به خوبي 
نشان مي دهد كه ش��رايط تا چه ميزان دشوار بوده 

اس��ت. اقتصاد ايران طي چند سال گذشته يكي از 
ش��ديدترين دوره هاي تورمي خود را تجربه كرده 
اس��ت؛ به گونه اي كه بر اس��اس آمارهاي رسمي از 
س��ال ۱۳۹۵ تا پايان خرداد ماه امس��ال، ميانگين 
هزينه خانوارهاي كش��ور افزايش حدود ۵ برابري 
را تجربه كرده اس��ت. با اين وجود نگاهي به هزينه 
خانوارهاي كش��ور به تفكيك دهك هاي هزينه اي 
نش��ان مي دهد كه بيشترين آس��يب را پايين ترين 
دهك هاي هزينه اي ديده اند. بر اس��اس اطالعات 
مركز آمار دهك دوم و اول )پايين ترين دهك هاي 
هزينه اي( بيشترين افزايش هزينه را داشتند. دهك 
دوم، افزايش ۵.۳۴ برابري و دهك اول، ۵.۳۳ برابري 
را تجربه كرده است. دهك سوم نيز با افزايش ۵.۲۳ 
برابري در جايگاه بع��دي قرار دارند. اين موضوع به 
خوبي نشان مي دهد كه دهك هاي پايين درآمدي 
يا همان آس��يب پذيرترين خانواره��ا قرباني اصلي 

تورم هستند. 
باي��د توجه داش��ت كه ممكن اس��ت ك��ه هزينه 
دهك هاي باالي هزينه نيز افزايش يافته باشد اما اين 
خانوارها منابع درآمدي دارند كه غالبًا بيش از تورم 
افزايش پيدا مي كند؛ موضوعي كه براي دهك هاي 

پايين درآمدي صادق نيست.
بايد دي��د آيا آن طور ك��ه مس��ووالن دولت وعده 
داده اند، اهرم هاي نظارتي بر بازار مي تواند راه را بر 
افزايش تورم ببندد يا مانند ركوردشكني خرداد ماه، 
اقتصاد اي��ران در آينده نزديك نيز همچنان با تورم 

باال دست و پنجه نرم خواهد كرد.
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پيشرفت ايران
در رابطه با سوريه

وزير خارجه كش��ورمان در بدو ورود به دمش��ق مورد 
اس��تقبال همتاي س��وري خود قرار گرفت. حس��ين 
اميرعبداللهيان، وزير امور خارجه ايران پس از ورود به 
سوريه تاكيد كرد: سفر اخير آقاي رييس جمهور بشار 
اسد به ايران نقطه عطفي در روابط دو كشور بود و ما وارد 
مرحله جديدي در همه زمينه ها شده ايم. وزير خارجه 
كشورمان همچنين گفت: ايران تجاوز صهيونيستي به 
جنوب طرطوس را محكوم مي كند. رژيم صهيونيستي 
با تجاوزات خود سعي دارد دمشق را شهري ناامن نشان 
دهد تا در مس��ير بازگشت آوارگان سوري مانع تراشي 
كند. بر اساس گزارش خبرگزاري رسمي سوريه )سانا(، 
فيصل مقداد، وزير امور خارجه سوريه پس از استقبال 
از همتاي ايراني خود در فرودگاه بين المللي دمشق به 
خبرنگاران گفت: اين سفر حائز اهميت بسياري است و در 
پي تحوالت داخلي، منطقه اي و بين المللي فراوان انجام 
شد. وي گفت: در كنار ايران در پيگيري پرونده هسته اي 
مي ايس��تيم و از موضع ايران در اي��ن زمينه حمايت 
مي كنيم. بر اساس اين گزارش، وزير خارجه كشورمان 
وارد فرودگاه بين المللي دمشق شد. وزير امور خارجه 
كش��ورمان پيش از عزيمت به دمشق در گفت وگويي 
اظهار كرد: در ادامه سفري كه ۴ روز پيش به تركيه داشتم 
ضروري است كه با مقامات سوريه هم مشورت هايي را 
داشته باشيم. اميرعبداللهيان افزود: تحوالتي در منطقه 
در حال وقوع اس��ت كه بايد تالش كنيم جمهوري 
اس��المي ايران همواره نقش سازنده اي را در منطقه 
ايفا كند و مانع وقوع بحران جديد در منطقه شويم. 
وي خاطرنشان كرد: بخشي از سفر من به سوريه با 
اين هدف انجام مي شود كه بتوانيم در مسير استقرار 
صلح و امنيت در منطقه ميان س��وريه و تركيه به 
عنوان دو كشوري كه جمهوري اسالمي ايران روابط 
مهمي با هر دو طرف دارد قدم برداريم. وي بيان كرد: 
بخش ديگر سفر من هم پيگيري مناسبات دوجانبه 
و رايزني با بشار اس��د و وزير امور خارجه و مقامات 
عاليرتبه س��وريه درخصوص مسائل مختلفي كه 

در سطح منطقه اي و بين المللي وجود دارد، است.

لزوم مشاركت مردم
در صنايع پايين دستي

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نهادهاي عمومي 
و انقالبي غيردولتي در طول ۴۰ سال گذشته بيشترين 
اثرگذاري را در اشتغالزايي و كمك به اقشار آسيب پذير 
جامعه داشته اند، تصريح كرد: اين نهادها توانسته اند خارج 
از سيستم و ديوان ساالري اداري بهترين تصميمات را با 
كمترين هزينه،  بهترين شيوه و در كمترين زمان براي 
كش��ور داشته باش��ند معاون اول رييس جمهور با بيان 
اينكه يكي از وظايف و تالش هاي مهم نهادهاي عمومي 
و غيرانقالبي بايد بازگرداندن دارايي هاي غيرمولد كشور 
به چرخه اقتصاد و مردم باشد، گفت: تا كنون نهادهاي 
 عمومي و غيردولت��ي نقش پر رنگي در اش��تغال زايي 
خرد و خانگي داش��ته اند اما بايد ي��ك گام فراتر رفته و 
 مشاركت دادن و سهيم شدن مردم در صنايع پايين دستي

 و صنايع بزرگ كشور را تسهيل كنند. مخبر با اشاره به 
اينكه نقدينگي مردم بايد به س��مت سرمايه گذاري در 
پروژه هاي كالن اقتصادي كشور هدايت و مديريت شود، 
خاطرنشان كرد: نقدينگي مردم بايد به فرصتي براي رشد 
و توسعه اقتصادي كشور تبديل و همچنين زمينه هاي يك 
سرمايه گذاري مطمئن براي مردم از طرف دولت فراهم 
شود.  معاون اول رييس جمهور خاطرنشان كرد: تضمين 
سرمايه گذاري از طرف دولت براي مردم و بخش خصوصي 
بايد به گونه اي باش��د كه اگر در ميانه راه سرمايه خود را 
طلب كنند، دولت اين مبالغ را در كمترين زمان و حتي با 
اصل سود به آنان بازگرداند.  وي تصريح كرد: بايد بستري 
براي س��رمايه گذاري در كشور ايجاد شود كه به سرعت 
مشكالت خانواده هايي كه با مشكالت اقتصادي مواجه 
هستند حل شود كه البته دولت برنامه هايي جدي و سريع 
براي حل مشكل فقر در كشور دارد.  مخبر با تاكيد بر اينكه 
اجراي طرح حذف ارز ترجيحي از اهداف اصلي دولت براي 
حذف فقر در كشور است، گفت: در سال گذشته ۳۶۰ هزار 
ميليارد تومان يارانه در كشور اختصاص داده شد اما اين 
توزيع يارانه به گونه اي بود كه طبق آمار ۲۰ ميليون نفر در 
كشور از اين يارانه دولت در سال گذشته كمترين استفاده 
را بردند. معاون اول رييس جمهور با اشاره به الزامات قانوني 
اجراي حذف ارز ترجيحي ادامه داد: عالوه بر اين موضوع، 
ش��رايط جهاني به گونه اي بود كه ۳۰ درصد نياز مردم 
جهان به كاالهاي اساسي افزايش يافته و ۱۸ درصد توليد 
آنها كاهش يافته بود و همين امر باعث شد تا كشورهاي 
بزرگ اقتصادي ذخاير خود را تا ۳۰ درصد افزايش دهند.  
وي افزود: از س��وي ديگر برخي از كشورهاي همسايه از 
يارانه اختصاصي دولت جمهوري اس��المي به كاالهاي 
اساسي بيشترين استفاده را مي بردند و سيل صادرات و 
قاچاق كاالهاي اساسي كه با هزينه دولت و مردم ايران 
براي كاالهاي اساسي توليد شده به كشورهاي همسايه 
روانه شده بود.  مخبر خاطرنشان كرد: اجراي طرح حذف 
ارز ترجيحي اولين حلقه از اصالحات اقتصادي كشور بود و 
 البته دولت درصدد است با ايجاد خلق ثروت و اشتغال زايي 
مشكالت زندگي طبقات آسيب پذير جامعه را در اسرع 
وقت حل كند. وي در بخش ديگري از س��خنان خود با 
تبريك آغاز ماه ذي الحج��ه و همچنين ازدواج با بركت 
حضرت امير المومنين )ع( و حضرت فاطمه )س( گفت: 
مقاطع مختلف ازدواج و زندگي اي��ن دو عزيز مي تواند 
درس بزرگ و يك راهنما براي همه مقاطع زندگي و حل 
مشكالت و گرفتاري انسان ها باشد.  وي تاكيد كرد بايد 
نسخه اي عملياتي از زندگي ائمه به ويژه حضرت علي )ع( 
و فاطمه زهرا )س( براي گره گشايي از زندگي مردم تهيه 
شود.  معاون اول رييس جمهور همچنين به چگونگي 
ازدواج و تهيه لوازم آغاز زندگي مشترك آنان اشاره و 
تاكيد كرد: انجام مسووليت اجتماعي نقطه برجسته 
زندگي اين دو بزرگوار است كه از همان آغاز زندگي 
و كمك به مس��تمندان خود را نش��ان داد كه بايد 
نهادهاي انقالبي و غيردولتي نيز با تاسي به زندگي آنان 
راهنمايي هاي الزم را براي كمك به مردم فراهم كنند.

رشد بيش از 34 درصدي 
نقدينگي

بر اس��اس آمار منتشر شده از س��وي وزارت اقتصاد 
نرخ رش��د نقدينگي ۱۲ ماهه منتهي به ارديبهشت 
امسال به ۳۴.۷ درصد كاهش يافت كه اين امر نشان از 
استمرار شيب نزولي نقدينگي و درستي سياست هاي 
اعمالي دولت در اين زمينه است. با اجراي سياست 
كنترل نقدينگي، رشد پايه پولي از حدود ۴۲ درصد 
در تير ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پايان اسفند ۱۴۰۰ 
كاهش يافت و نرخ رشد نقدينگي هم از ۴۰.۶ درصد 
در پايان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد در پايان سال ۱۴۰۰ 
رسيد. سياست كنترل نرخ نقدينگي در سال ۱۴۰۱ 
هم دنبال شد به طوري كه در دو ماهه اول امسال نرخ 
رشد ۱۲ ماه منتهي به ارديبهشت ماه به ۳۴.۷ درصد 
كاهش يافت. همچنين نرخ رشد نقدينگي در ۲ ماهه 
اول امسال در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته فقط 
۲.۳ درصد رشد داشته، اين در حالي است كه در دو 
ماهه اول سال گذشته نقدينگي رشد ۳.۶ درصدي 
را به ثبت رساند. عدم دريافت تنخواه بودجه از بانك 
مركزي و كنترل خلق پول بانك ها از مهم ترين داليل 
روند نزولي رشد نقدينگي در دو ماهه اول امسال بوده 
است. بررسي گزارش عملكرد ماهانه بانك هاي بورسي 
در س��ه ماهه اول امسال نش��ان مي دهد رشد مانده 
تسهيالت اعطايي كه يك مولفه مهم در اندازه گيري 
خلق پول بانك هاست، نسبت به سه ماهه اول سال 
گذشته افت قابل مالحظه اي داشته است. بانك هايي 
كه در سه ماهه اول سال گذشته رشدهاي ۲۰ درصد 
و ۲۵ درصد در مانده تسهيالت اعطايي داشتند، در 
سه ماهه اول امسال رشدهايي منفي و يا تك رقمي 
در مانده تسهيالت پرداختي به ثبت رسانده اند. اين 
تفاوت قابل توجه در رشد مانده تسهيالت اعطايي به 
دليل اعمال سياست كنترل مقداري ترازنامه بانك ها 
از نيمه دوم سال گذشته بوده كه به تدريج آثار آن بر 
عملكرد بانك ها و كاهش رشد نقدينگي نمايان شده 
است. مشروط ش��دن اضافه برداشت از منابع بانك 
مركزي به ارايه وثيقه از جمله اقداماتي بود كه دريافت 
اعتبار از بانك مركزي را براي بانك ها سخت تر كرد، 
اما در كنار آن، سياست كنترل رشد ترازنامه بانك ها 
عالوه بر آنكه مانع از خلق پول نامحدود بانكي شده، 
موجب كنترل اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك 
مركزي و افزايش انضباط پولي هم ش��ده اس��ت. 
نرخ تورم كه در ش��هريور م��اه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ 
درصد رس��يده بود در پايان ارديبهش��ت ۱۴۰۱ به 
۴۱.۹ درصد كاهش يافته اس��ت. باوجود حذف ارز 
۴۲۰۰ توماني براي واردات برخي كاالهاي اساسي، 
در صورت اهتمام و اس��تمرار سياست هاي كنترل 
نقدينگي و كنترل ن��رخ ارز به طور قطع در ماه هاي 
آينده شاهد كاهش قابل توجه نرخ تورم خواهيم بود.

توجه به فرصت هاي نوآوري
در استارت آپ ها

يك عضو كميس��يون بهداش��ت و درم��ان مجلس 
ش��وراي اسالمي از عملكرد بعضي نهادها در مقابله با 
فرصت هاي نوآوري در شركت هاي دانش بنيان انتقاد 
كرد. محمدعلي محس��ني بندپي با انتقاد از عملكرد 
چندس��ال اخير بيمه مركزي در مقابل شركت هاي 
اس��تارتاپي فناوري محور و ضرورت بسترسازي براي 
رش��د ش��ركت هاي دانش بنيان، بيان كرد: اگر قصد 
ما به عن��وان نهاده��اي حاكميتي نظارت اس��ت يا 
مي خواهيم در جه��ت رفع مش��كالت گام برداريم، 
بايد نگاه علمي داش��ته باش��يم. اين موضوع بارها در 
فرمايش��ات مقام معظم رهبري نيز بوده اس��ت. شاه 
كليد توسعه كشورهايي كه روزي شرايط مشابه ما را 
داشتند و اكنون جزو كشورهاي پيشرفته دنيا هستند، 
توجه ويژه به ش��ركت هاي دانش بنيان است.  وي در 
ادامه با اش��اره به نظر مجل��س در برابر اقدام يك نهاد 
تنظيم گر در تاسيس يك شركت خصوصي با اهداف 
انحصاري اظهار كرد: زماني كه از يك سيستم سنتي 
قصد خروج داريم، همواره يك��ي از موانعي كه وجود 
دارد مقاومت هايي است كه دس��ت اندركاران همان 
مجموعه ايجاد مي كنند. رفتار بيمه مركزي در برابر 
شركت هاي دانش بنيان نيز اينگونه است. بايد بپذيريم 
در بعضي از نهادها، عدم باور مس��ووالن از مهم ترين 
موانع براي تغيير است. تالش مجلس بر اين است كه 
در راس��تاي تحقق بخشيدن به فرمايش مقام معظم 
رهبري در شعار سال ۱۴۰۱ در حمايت از مجموعه هاي 
دانش بنيان، بتوانيم اين فرهنگ سازي را انجام دهيم 
كه بايد از اين شركت ها حمايت شود؛ نه اينكه نتيجه 
رفتارمان موج��ب نابودي آنها باش��د. نماينده مردم 
نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسالمي، تصريح 
كرد: ما انتظار نداريم تمامي دس��تگاه ها و بخش هاي 
دولتي يك باره از سيستم سنتي به سيستم دانش بنيان 
متمايل شوند، اما مجلس مخالف هرگونه حركت خالف 
قوانين و مقررات كشور است. محسني بندپي با انتقاد از 
فعاليت هاي با اهداف رقابتي با بخش خصوصي در حوزه 
بيمه گفت: كافي اس��ت ما اين باور را در كشور ايجاد 
كنيم كه توسعه شركت هاي دانش بنيان به نفع همه 
ماست و در نهايت مردم هستند كه از خدمات نوآورانه 
استفاده بهتري مي برند. در اين صورت ديگر شاهد 
ايجاد مانع رقابتي يا انحصاري بر سر راه شركت هاي 
دانش بنيان نخواهيم بود؛ زيرا در جهت تحقق شعار 
سال ۱۴۰۱ و نگاه دانش بنيان به پديده ها در مرحله 
اول باور نقش كليدي را ايفا مي كند. اگر اين باور در 
ساختار بيمه مركزي وجود داشت اكنون با اين اقدام 
در راستاي ايجاد انحصار و پشت كردن به ظرفيت 
دانش بنيان داخلي گام بر نمي داشت. وي در ادامه 
تاكيد كرد: ما مخال��ف ورود نهادهاي تنظيم گر به 
رقابت در بازارهاي اقتصادي حوزه بيمه و راه اندازي 
ش��ركت هاي خصوصي و ملزم كردن شركت هاي 
دانش بني��ان به اس��تفاده از خدمات آن ش��ركت 
خصوصي هستيم زيرا هم خالف قوانين و مقررات 
كشور است و هم اميد جوانان را به حمايت حاكميت 

از نوآوري و توسعه فناوري كمرنگ خواهد كرد.

افزايش چند صد درصدي قيمت برخي خوراكي ها در خرداد

سايه سنگين تورم بر سر كم درآمدها

چرا كدگذاري كاال  مهم است؟ 
 در اروپا تحت عنوان استاندارد طبقه بندي و كدينگ 
 GS۱ اروپا صورت گرفته اس��ت. اما در ح��ال حاضر
بزرگ ترين مرجع طبقه بندي، شناسايي و كدينگ در 
جهان بوده و بيش از ۱۵۰ كش��ور عضو آن مي باشند 
ك��ه نماين��ده انحص��اري آن در كش��ور »مركز ملي 

شماره گذاري كاال و خدمات ايران« است. 
۳- در GS۱ كدينگ اقالم توسط كد GTIN )شماره 
جهاني كاالي تجاري( ص��ورت مي گيرد كه يك كد 
منحصربه فرد ۱۳ رقمي جهاني است كه توسط نماينده 
GS۱ در هر كش��ور، به اقالم تجاري مانن��د داروها، 
لوازم بهداشتي، تجهيزات پزشكي و... اختصاص داده 
مي شود. شناسه GTIN براي ورود محصوالت به بازار 
و تجاري س��ازي آنها الزامي ب��وده و مهم ترين كاربرد 
آن، شناسايي اقالم در سيستم هاي اطالعاتي زنجيره 
تأمين اس��ت. به اين ش��كل كه كد GTIN هر كاال، 
به صورت نماد باركد، روي محصول نصب يا چاپ شده 
و در نقطه فروش، با استفاده از دستگاه هاي باركدخوان 
اسكن مي شود. براي صدور كد GTIN ابتدا كاربر نام 
قلم كاال را به ص��ورت متن در سيس��تم ثبت كرده و 

در ادام��ه كد ۱۳ رقمي را درياف��ت مي كند كه ۳ رقم 
ابتدايي كد، كشور عضو را نمايش مي دهد كه به طور 
مثال كد ايران ۶۲۶ اس��ت، ۵ رقم بعدي مربوط به كد 
عضويت GS۱ مي باشد و ۵ رقم انتهايي، سريال قلم 
كاال بوده كه توسط رايانه و براي منحصربه فرد كردن 

كد مورداستفاده قرار مي گيرد. 
۴- شماره جهاني موقعيت مكاني يا GLN يك شناسه 
جهاني است كه موقعيت مورداستفاده در فرآيندهاي 
كسب وكار را به صورت منحصربه فرد و شفاف شناسايي 
مي كند. شناس��ايي به اين طري��ق، پيش نيازي براي 
 GLN ارتباط موثر بين ش��ركاي تجاري اس��ت. يك
به عنوان يك كليد پاي��گاه داده كاربرد دارد كه منابع 
اطالعات خاص را به طور مكرر به كار مي گيرد و نقش 
آن كاهش خطاه��اي ورود مجدد اطالعات و افزايش 
كارايي اس��ت.  GLN يك كد ۱۳ رقمي ايس��ت كه 
۷ رقم ابتدايي كد پيش ش��ماره شركتي است، ۵ رقم 
بعدي شماره مرجع موقعيت است و يك رقم انتهايي 

رقم كنترل است. 
در صنعت پيش��رفته امروزي و نيز گسترش تجارت 

الكترونيكي، يكپارچگي اطالعات درون س��ازمان به 
عهده برنامه ريزي منابع س��ازماني )ERP( است كه با 
هدف افزايش عملكرد و كارايي سازمان ها مورداستفاده 
قرار مي گيرد. اين سيستم با سيستم هاي ديگر همچون 
)CRM( ارتب��اط تنگاتنگي پيدا نم��وده و به  عنوان 

ستون فقرات E-Business مطرح مي شوند. 
ب. نقش كدگذاري هاي نوين در ارتقاء سيستم هاي 
برنامه ريزي: با وجود اينكه سيستم هاي برنامه ريزي 
منابع سازماني )ERP( نقش مهمي در فرآيند زنجيره 
تأمين ايفا مي كنند و باعث بهبود عملكرد سيستمي 
شركت ها مي شوند، اين سيستم ها داراي معايبي نيز 
هس��تند كه خود باعث صرف هزينه براي شركت ها 
مي ش��ود. به عنوان مثال اين سيستم ها قابليت هاي 
تحليلي محدودتري دارند چراكه روي سطوح عملياتي 
تمركز دارند و لزومًا داده هاي مورداستفاده در سيستم 
را پ��ردازش نمي كنند. از ديگ��ر محدوديت هاي اين 
سيستم ها مي توان به ضعف ارتباط با تأمين كنندگان 
و عدم امكان شناسايي منابع توليد و تأمين اقالم، عدم 
امكان ارزيابي هزينه هاي موجودي، تفكيك زنجيره 

تأمي��ن از تصميم گيري هاي عمليات��ي، به كاربردن 
نام هاي متفاوت براي يك قلم يكسان در سيستم هاي 
سازماني، در دس��ترس نبودن داده هاي اصلي اقالم و 
عدم امكان برنامه ريزي صحيح و مبتني بر داده هاي 
اقالم در تراكنش هاي سازماني مانند توليد و تأمين، 
با توجه به ناقص و صحيح نبودن داده هاي اقالم اشاره 
كرد. معاي��ب موجود درERPها به دليل اس��تفاده از 
سيستم هاي كدينگي است كه تمامي آنها بر مبناي 
متن توليدنام كرده و يك كد به آن اختصاص مي دهند. 
توليدنام بر مبناي متن باعث اطالعات تكراري مي شود 
و نهايتا ERPها نيز از همين داده ها استفاده كرده كه 
منجر به محدوديت هاي بيان شده و صرف هزينه براي 

شركت ها و سازمان ها مي شود. 
ل��ذا مي بايس��ت در فرآيند سيس��تم هاي كدينگ 
تجديدنظر كرد و فرآيند جديدي را جايگزين آن نمود. 
اخيرا راهكارهايي چون پارامتريك كردن اطالعات و 
ايجاد فرآيند كدينگ جدي��د بر مبناي كاتالوگينگ 
طراح��ي و اجرا م��ورد آزمايش قرار گرفته ت��ا از بروز 

محدوديت هاي مورد اشاره جلوگيري به عمل آيد.

تعيين تكليف واردات خودرو امروز در هيات دولت
وزير صمت ب��ه توضيحاتي درباره ش��رايط حذف 
قرعه كشي خودرو پرداخت و گفت: آيين نامه واردات 
خودرو امروز در جلسه هيئت دولت تعيين تكليف 
خواهد شد. رضا فاطمي امين وزير صنعت امروز در 
حاش��يه روز صنعت و مع��دن در خصوص وضعيت 
واردات خودرو، گفت: آيين نامه واردات خودرو فردا 

در جلسه هيئت دولت تعيين تكليف خواهد شد.
سيدرضا فاطمي امين همچنين در جمع خبرنگاران 
گفت: برنامه اي كه امسال وزارتخانه از خودروسازان 
گرفته ش��ده توليد بيش از ۱,۵ ميليون دس��تگاه 
خودرو است كه در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه 
محقق شده اس��ت. همانطور كه پيش��تر نيز گفته 
ش��د وزارت صمت برنامه ريزي كرده اس��ت كه در 
سال ۱۴۰۱ قرعه كش��ي خودرو را به تدريج حذف 
كند، البته اين عبارت به درستي در برخي رسانه ها 
منتقل نشده است و از ابتدا نيز مقرر نبوده است كه 
از آغاز سال قرعه كش��ي حذف شود، بلكه به تدريج 

و در طول س��ال اين مهم اتفاق خواه��د افتاد.وزير 
صمت اضافه كرد: براي حذف قرعه كشي چند كار 
بايد انجام شود كه نخستين آن ارتقاي توليد است، 
زيرا عدم تعادل بين عرضه و تقاضا با عرضه ۹۰۰هزار 
دستگاهي در سال گذشته و در مقابل توليد تقاضاي 
بيش از يك ميليون و ۵۰۰ هزار دس��تگاهي سبب 
شده است شكافي ايجاد شود و بازار خودرو متالطم 
گ��ردد. فاطمي امين با اعالم اينكه هرچه در س��ال 
۱۴۰۱ جلوتر مي رويم توليد خودرو بيشتر مي شود 
و اين ش��كاف بين عرضه و تقاضا كمتر خواهد شد، 
خاطرنش��ان كرد: امس��ال توليد تعداد بيشتري از 
خودروي پژو۲۰۶ در دس��تور كار است، همچنين 
خ��ودروي تارا و ش��اهين چهار برابر بيش از س��ال 
گذشته توليد خواهد ش��د. محور دوم براي حذف 
قرعه كشي، واردات خودرو اس��ت كه آيين نامه آن 
طراحي شده است و بزودي در دولت مصوب خواهد 
شد؛ برآورد ما اين است كه بخشي از تقاضاي موجود 

در بازار با انجام واردات پاسخ داده شود.
او تصريح كرد: در آيين نامه واردات خودرو چند قيد 
و قاعده گذاشته شده كه نخستين آن وجود خدمات 
پس از فروش براي خودروهاي وارداتي و قيد ديگر 
كه مصوبه مجلس نيز بود، لزوم انجام انتقال فناوري 
اس��ت. وزير صنعت، مع��دن و تج��ارت ادامه داد: 
كاركرد اصلي بورس كاال براي محصوالتي همچون 
فوالد، پتروشيمي، گندم، ذرت و غيره است، مخالف 
عرض��ه خودرو در بورس كاال هم نيس��تيم، اما بايد 
قواعدي وجود داشته باشد تا كار به صورت درست و 
اصولي انجام شود؛ در عرضه اخير محصوالت يكي 
از خودروس��ازان كار به درس��تي انجام نشده بود و 

بنابراين عرضه در بورس ملغي شد.
فاطمي امي��ن درخصوص قطعي برق صنايع گفت: 
در سال هاي گذش��ته بايد ساليانه سه هزار مگاوات 
سرمايه گذاري در عرصه برق انجام مي شد اما نشد، 
امروز در تالشيم قطع برق با كمترين زيان و كمترين 

فشار بر واحدهاي صنعتي انجام شود، به طور مثال 
در واحدهاي مستقر در ش��هرك هاي صنعتي اين 
قطعي ه��ا يك روز در هفته خواه��د بود. وي گفت: 
اين مس��اله و قطعي برق موجي در صنعت سيمان 
ايجاد كرد و قيمت هر پاكت س��يمان به طور كاذب 
به ۴۳ هزار تومان رس��يد، اما با تأمين برق واحدها 
اكنون به كمتر از ۳۶ هزار تومان كاهش يافته است.

فاطمي امين تأكي��د كرد: امس��ال كار ويژه اي در 
خصوص توليد برق نمي توان انجام داد و بايد همين 
ميزان برق موجود را مديريت كنيم، اما در ميان مدت 
و بلندمدت احداث بيش از ۱۲ هزار مگاوات نيروگاه 
از سوي واحدهاي صنعتي و معدني آغاز شده است. 
وي همچنين در خص��وص اعتراض برخي اعضاي 
زنجيره فوالد به قيمت هاي تعيين شده، افزود: اكثر 
ضرايب قيمتي در بورس كاال تعيين مي شود، با اين 
حال با ب��ورس كاال مذاكره كرده اي��م تا قيمت ها و 

ضرايب به صورت دقيق تر تعيين شود.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
گ��زارش آمارهاي بانك��ي بانك مرك��زي در مورد 
سپرده ها و تس��هيالت بانكي در ارديبهشت 1401 
نش��ان مي دهد كه افزايش روزانه سپرده در دوماه 
اول 1401 به ميزان 45.2 درصد س��ال قبل بوده و 
به كمتر از نصف مدت مشابه سال قبل رسيده است.

همچنين افزايش روزانه تسهيالت نيز14.2 درصد 
سال قبل بوده و كاهش بيش از 85 درصدي نسبت 
به رشد تسهيالت دو ماه اول سال قبل داشته است. 
به عبارت ديگر، تس��هيالت دهي بانك ها در دو ماه 
اول امسال نسبت به پارسال به شدت كاهش داشته 
است و رشد مانده تس��هيالت برخي بانك ها منفي 
شده و احتماال تسهيالت با رقم سال قبل به واحدها 

پرداخت شده است. 
بانك مرك��زي در گزارش ديگري با عنوان » كنترل 
ترازنامه بانك ها و عدم اس��تقراض از بانك مركزي 
نتيجه داد« اعالم كرده كه رش��د پايه پولي از حدود 
42 درص��د در تير 1400 ب��ه ۳1.۶ درصد در پايان 
اس��فند 1400 كاهش يافت و نرخ رش��د نقدينگي 
هم از 40.۶ درصد در پايان سال ۹۹ به ۳۶.۳ درصد 
در پايان س��ال 1400 رس��يد. سياست كنترل نرخ 
نقدينگي در س��ال 1401 هم دنبال ش��د به طوري 
كه در دو ماهه اول امس��ال نرخ رشد 12 ماه منتهي 
به ارديبهش��ت ماه امس��ال به ۳4.۷ درصد كاهش 

يافته است.
همچنين نرخ رشد نقدينگي در 2 ماهه اول امسال 
در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته فقط 2.۳ درصد 
رشد داش��ته، اين در حالي است كه در دو ماهه اول 
سال گذشته نقدينگي رشد ۳.۶ درصدي را به ثبت 
رسانده اس��ت.بانك هايي كه در سه ماهه اول سال 
گذشته رش��دهاي 20 درصد و 25 درصد در مانده 
تسهيالت اعطايي داشته اند، در سه ماهه اول امسال 
رش��دهايي منفي و يا تك رقمي در مانده تسهيالت 

پرداختي به ثبت رسانده اند.
آمار سپرده و تسهيالت نش��ان مي دهد كه افزايش 
روزانه سپرده ها در دو ماه اول 1401 معادل 24۳5 
ميليارد تومان و افزايش روزانه تسهيالت معادل ۷10 

ميليارد تومان بوده است. 
اين در حالي است كه افزايش روزانه سپرده ها در دو 
ماه اول 1400 معادل 5۳8۷ ميليارد تومان و افزايش 
روزانه تسهيالت معادل 5 هزار ميليارد تومان بوده 
است. رقم مانده سپرده ها در دو ماه اول سال 1401 
معادل 151 همت اضافه شده است در حالي كه در 
دو ماه اول 1400 معادل ۳۳4 همت افزايش داشته 
است.رقم مانده تسهيالت نيز در دو ماه اول 1401 
روي هم 44 همت اضافه شده است. در حالي كه در 
دو ماه اول سال 1400 روي هم ۳10 همت به مانده 

تسهيالت افزوده شده بود.

    رشد تسهيالت نسبت به سال 1400
رقم تس��هيالت از 2۷۹2 همت در اسفند 1۳۹۹ به 
280۳ در فروردين و ۳102 همت در خرداد و 4142 
در اس��فند 1400 رسيده و در س��ال 1401 نيز در 
فروردين به 41۶0 و در ارديبهشت به 418۶ همت 
رسيده است. براين اساس در دو ماه اول 1401 روي 
هم 44 همت بر مانده تسهيالت بانك ها اضافه شده 
است. در حالي كه در دو ماه اول سال 1400 روي هم 

۳10 همت به مانده تسهيالت افزوده شد. 

    رشد سپرده ها 
در دوره دوماهه اول س��ال 1401 نيز رش��د سپرده 
در دو ماه اول 1401 معادل 151 همت و در دو ماه 
اول س��ال 1400 معادل ۳۳4 همت بوده است. به 
عبارت ديگر، رشد سپرده دوماه اول 1401 نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال 1400 معادل 45.2 درصد 
افزايش سپرده سال قبل بوده است و در سال 1401 
نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش 55 درصدي 

داشته است.
 س��پرده هاي بانك��ي كش��ور از رق��م 420۹ همت 
در ارديبهش��ت 1400 به 55۳1 همت در اس��فند 
1400، و حدود 5۶82 همت در ارديبهشت 1401 
رسيده است. براين اساس س��پرده ها در دو ماه اول 
س��ال 1401 نسبت به اس��فند 1400 معادل 151 
همت رشد كرده است كه نسبت به رشد ۳1۹ همت 
سپرده در ارديبهشت 1400 نس��بت به فروردين، 
نشان دهنده كاهش قابل توجه رشد سپرده ها و در 

نتيجه كاهش رشد نقدينگي است.
سپرده ها از ۳8۷5 همت در اسفند 1۳۹۹ به ۳8۹0 
در فروردي��ن 1400 رس��يده و 15 هم��ت افزايش 
داشته است. اما در فروردين 1401 افزايش سپرده ها 
تنها 8 همت بوده كه به اندازه نيمي از رشد سپرده در 
فروردين سال قبل بوده است. در ارديبهشت 1400 
نيز رشد سپرده ها ۳1۹ همت بوده كه در ارديبهشت 
1401 به 14۳ همت رسيده كه نشان دهنده كاهش 
قابل توجه رشد سپرده ها نسبت به ارديبهشت سال 
قبل است و رشد سپرده ارديبهشت 1401 كمتر از 

نصف رشد سپرده در مدت مشابه سال قبل است.
در دوره دوماهه اول سال نيز رشد سپرده در دو ماه 
اول 1401 معادل 151 همت است اما در دو ماه اول 
سال 1400 معادل ۳۳4 همت بوده است. به عبارت 
ديگر، رشد سپرده دوماه اول 1401 نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال 1400 معادل 45.2 درصد افزايش 

سپرده سال قبل بوده است.
مانده كل س��پرده ها از ۳8۹0 هم��ت در فروردين 

1400 به 55۳1 همت در اس��فند 1400 و به رقم 
55۳۹ هزار ميليارد تومان در فروردين 1401 رسيده 
اس��ت كه نسبت به مقطع مشابه س��ال قبل و پايان 
سال گذش��ته معادل 42.4 و 0.1 درصد افزايش را 

نشان مي دهد.

    كنترل خلق پول
 و نقدينگي و سپرده و تسهيالت 

اين موض��وع نش��ان مي دهد كه رش��د نقدينگي، 
اضافه برداش��ت و خلق پول بانك ه��ا در فروردين 
1401 نسبت به س��ال 1400 كاهش داشته است. 
اما بايد ديد ك��ه اين موضوع تا كج��ا ادامه خواهد 
داش��ت و آيا در ماه هاي خرداد و تير و ماه هاي بعد 
نيز شاهد كنترل رشد نقدينگي و خلق پول بانك ها 

خواهيم بود؟
كارشناسان معتقدند كه اين روند رشد نقدينگي و 
س��پرده ها نشان مي دهد كه دولت كسري بودجه و 
منابع مورد نياز خود را از محل افزايش قيمت كاالها 
و خدمات تامين كرده اس��ت و از طريق حذف دالر 
4200 تومان��ي و يارانه ها و افزايش قيمت خدمات 
و كاالهاي دولت��ي، افزايش قيمت نفت و صادرات، 
منابع مورد نياز را تامين كرده و در نتيجه خلق پول 
و رشد نقدينگي كه در فروردين و ارديبهشت سال 
قبل بيش از ۳۳4 همت بوده، در سال 1401 كاهش 

يافته و به 151 همت در دو ماه اول رسيده است.
در عين حال برخي صاحب نظران معتقدند كه شوك 
درماني و افزاي��ش قيمت ارز و حذف دالر ترجيحي 
و افزايش قيمت كاالها و خدمات دولتي، معموال در 
ماه هاي اول مناب��ع را افزايش مي دهد اما از آنجا كه 
دولت مجبور مي ش��ود يارانه نقدي بيشتري بدهد 
و مخارج خ��ود را افزايش ده��د و همچنين هزينه 
توليد براي واحدهاي اقتص��ادي افزايش مي يابد و 
نياز كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي به س��رمايه در 
گردش زياد مي شود، در نتيجه به تدريج روي خلق 
پول و نقدينگي اثر گذار خواهد بود و دوباره روند رشد 

شديد نقدينگي احيا مي شود. 
ش��ايد افزايش خلق نقدينگي و سپرده هاي بانكي 
در ارديبهشت نس��بت به فروردين ماه را نيز بتوان 
از اين زاويه تحليل كرد كه ني��از دولت و بنگاه هاي 
اقتصادي به نقدينگي و خلق پول بيش��تر شده و در 
نتيجه در ارديبهشت ماه 1401 به ميزان 14۳ همت 
سپرده ها رشد كرده است در حالي كه در فروردين 
تنها 8 همت بيشتر شده است. براين اساس بايد ديد 
كه در ماه هاي خرداد و ماه هاي بعدي چه اتفاقي رخ 
مي دهد و رشد سپرده بانكي، نقدينگي و خلق پول 

به چه ميزان رشد خواهد كرد. 
نكته مهم ديگر اين اس��ت كه در چهارماه اول سال 
1401، اث��ر ح��ذف دالر 4200 تومان��ي و افزايش 
قيمت كاالها و خدمات، اثر خود را بر تورم گذاشته 
و تورم نقطه اي به 52 درصد در خرداد ماه رسيده و 
تورم يك ماه خرداد نيز به تنهايي بيش از 12 درصد 
بوده اس��ت. در نتيجه در ماه هاي بعد با رشد مخارج 
دول��ت و بنگاه هاي اقتصادي و افزايش س��رمايه در 

گردش و تسهيالت دهي بانك ها، احتماال در انتظار 
رشد نقدينگي و سپرده ها و تسهيالت بانكي و خلق 
پول بانك ها خواهيم بود.  سوال مهم ديگر اين است 
ك��ه آيا تورم حاصل از افزايش قيمت ارز و خدمات و 
كاالها بيشتر است يا تورم حاصل از رشد نقدينگي؟ 
و در ماه هاي بعد بايد انتظار چه وضعيتي را داش��ته 
باشيم؟ دليل كاهش رشد سپرده ها و تسهيالت در 
دوماه اول 1401 اگر نتيجه كنترل رش��د نقدينگي 
و خلق پول بانك ها باش��د و ادامه ياب��د در ماه هاي 
آينده مي توان شاهد كاهش رشد نقدينگي و اثر آن 
بر كنترل تورم بود و البته س��وال مهم اين است كه 
اين كار چگونه انجام ش��ده و آيا دولت به جاي خلق 
پول، از سياست رشد قيمت كاالها و افزايش درآمد از 
محل رشد قيمت ارز و ساير كاالها و خدمات استفاده 
كرده است؟ و در آن صورت تورم كدام روش بيشتر 
خواهد بود؟ كاهش رشد روزانه سپرده ها از باالي 5 
هزار ميليارد تومان در سال 1400 به 24۳5 ميليارد 
تومان در دو ماه اول 1401 نشان دهنده كنترل رشد 
نقدينگي است و رشد روزانه تسهيالت بانكي نيز از 
روزانه 5000 ميليارد تومان در سال 1400 به ۷10 
ميليارد تومان در دو ماه اول افت كرده كه اگر ادامه 
يابد مي تواند اثر قابل توجه��ي بر كنترل نقدينگي 

وتورم داشته باشد.

    رشد روزانه سپرده و تسهيالت 
در سال 1400

 مانده تسهيالت بانك ها از 280۳ همت در فروردين 
به 4141 همت در اس��فند رس��يده و 1۳۳8 همت 
اضافه شده است كه رشد روزانه آن به طور ميانگين 
معادل 400۶ ميليارد تومان بوده اس��ت. همچنين 
مانده سپرده ها از ۳8۹0 همت در فروردين به 55۳1 
همت در اسفند رسيده و 1۶41 همت افزايش يافته و 
رشد روزانه آن به طور ميانگين معادل 4۹1۳ ميليارد 

تومان بوده است.
در اين زمينه برخي كارشناسان معتقدند كه دولت به 
جاي رشد نقدينگي و اضافه برداشت بانك ها و خلق 
پول و رش��د پايه پولي، از طريق افزايش قيمت ارز و 
ساير كاالها و خدمات، برق و گاز و آب و... درآمد خود 
را افزايش داده و كس��ري بودجه را جبران مي كند و 
لذا رشد نقدينگي كمتر خواهد شد. اما اثر رشد قيمت 
كاالها و خدمات همچنان مي تواند اثر تورمي بااليي 
در اقتصاد ايجاد كند و با همين س��طح نقدينگي به 
دليل رشد قيمت ها، تورم در اقتصاد باال خواهد بود.

    رشد يكساله منتهي به ارديبهشت 1401
مي��زان س��پرده ها و تس��هيالت بانك��ي ت��ا پايان 
ارديبهشت ماه سال 1401 نس��بت به ارديبهشت 
سال گذشته به ترتيب با رقم 5۶81 و 418۶ همت 
به ترتيب مع��ادل ۳5 و ۳4.۹ درصد افزايش يافته 
است. سپرده و تسهيالت در ارديبهشت ماه 1401 
نس��بت به اس��فند 1400 نيز به ترتيب 2.۷ و 1.1 

درصد رشد كرده است. 
همچنين، باالترين مبلغ سپرده ها مربوط به استان 

تهران با مانده ۳0۷4 هزار ميليارد تومان و كم ترين 
مبلغ مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد معادل 

15.1 هزار ميليارد تومان است.
 بيشترين مبلغ تسهيالت نيز مربوط به استان تهران 
با مان��ده 2588 هزار ميليارد تومان و كم ترين مبلغ 
مربوط به استان كهگيلويه و بوير احمد معادل 14.۹ 

هزار ميليارد تومان است.
نسبت تس��هيالت به س��پرده ها بعد از كسر سپرده 
قانوني 81.۹ درصد است كه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل 0.۳ واحد درصد افزايش و نسبت به پايان 
 سال قبل، 1.۳ واحد درصد كاهش را نشان مي دهد .

 نسبت مذكور در استان تهران ۹2.4 درصد و استان 
كهگيلويه و بويراحمد 110.۹ درصد است.

    تهران با دو سوم سپرده ها و تسهيالت كشور
استان تهران با رقم ۳0۷4 همت سپرده سهم 54.1 
درص��دي از 5۶82 همت كل س��پرده هاي بانكي و 
258۹ همت تس��هيالت و س��هم ۶1.85 درصدي 

از 418۶ همت كل تسهيالت بانكي داشته است. 

    شيب رشد نقدينگي نزولي ماند
از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم، كنترل نقدينگي 
به عنوان يكي از مهم ترين راهكارها و سياست هاي 
مهار تورم در افق ميان مدت و بلندمدت در دستور 

كار قرار گرفت.
عدم دريافت تنخواه بودجه از بانك مركزي و كنترل 
خلق پول بانك ها از مهم ترين داليل روند نزولي رشد 

نقدينگي در دو ماهه اول امسال بوده است.
بررس��ي گزارش عملكرد ماهانه بانك هاي بورسي 
در سه ماهه اول امسال نش��ان مي دهد رشد مانده 
تس��هيالت اعطايي بانك ها كه ي��ك مولفه مهم در 
 اندازه گي��ري خلق پول بانك هاس��ت، نس��بت به 
س��ه ماهه اول سال گذش��ته افت قابل مالحظه اي 

داشته است. 
اي��ن تفاوت قابل توجه در رش��د مانده تس��هيالت 
اعطاي��ي به دليل اعمال سياس��ت كنترل مقداري 
ترازنامه بانك ها از نيمه دوم س��ال گذشته بوده كه 
به تدريج آثار آن بر عملكرد بانك ها و كاهش رش��د 
نقدينگي نمايان شده اس��ت. مشروط شدن اضافه 
برداشت از منابع بانك مركزي به ارايه وثيقه از جمله 
اقداماتي بود كه درياف��ت اعتبار از بانك مركزي را 
براي بانك ها سخت تر كرد، اما در كنار آن، سياست 
كنترل رش��د ترازنامه بانك ها عالوه ب��ر آنكه مانع 
از خلق پول نامحدود بانكي ش��ده، موجب كنترل 
اضافه برداش��ت بانك ها از منابع بان��ك مركزي و 
افزايش انضباط پولي هم شده است. نرخ تورم كه در 
شهريور ماه 1400 به رقم 5۹.۳ درصد رسيده بود 
در پايان ارديبهشت 1401 به 41.۹ درصد كاهش 
يافته اس��ت. باوجود حذف ارز 4200 توماني براي 
واردات برخي كاالهاي اساس��ي، در صورت اهتمام 
و استمرار سياس��ت هاي كنترل نقدينگي و كنترل 
نرخ ارز قطعا در ماه هاي آينده ش��اهد كاهش قابل 

توجه نرخ تورم خواهيم بود.

يادداشت

اخبار
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صياد، چك را
به اوراق بهادار تبديل كرد

اجراي قانون جديد چك و 
به كارگيري سامانه صياد 
به چك اعتبار بخش��يده 
و دسته چك حكم اوراق 
بهادار را پيدا كرده است. 
حوزه چ��ك با موضوعات 
متف��اوت و مش��كالتي 
طي س��ال ها روبرو بوده، 
البته كارهايي براي تغيير س��اختار آن انجام شده 
اس��ت. به طور نمون��ه مي توان به بي اعتبار ش��دن 
كيفري بودن چك در مجلس شش��م اش��اره كرد. 
اما به دليل مسائلي كه در اين زمينه وجود داشت، 
س��امانه اي تحت عنوان صياد راه اندازي ش��د تا از 
جهات مختل��ف پيش از وقوع ه��ر اتفاقي كنترل 
 شود. سامانه صياد در واقع متولي يكپارچه ساختن 
دسته چك هاي كش��ور براي تمام بانك ها از طرف 
بانك مركزي اس��ت. ش��عبه براي افراد بد حساب 
طبق چارچوب اين س��امانه نمي تواند دسته چك 
صادر كند، بنابراين به كالهبرداري كه با دسته چك 
ميلياردها تومان خرج مي كن��د، در حالي كه يك 
ريال هم پول ندارد، ديگر دسته چك داده نخواهد 
شد. عالوه بر اين اعالم اگاهي از حساب صادركننده 
چك توسط گيرنده ممكن مي شود، از اين رو به چك 
اعتبار مي بخشد و دسته چك حكم اوراق بهادار را 
پيدا مي كند.  جانشيني چك صيادي با چك هاي 
قديمي از چند جهت با تغييرات همراه خواهد شد. 
اول اينكه رنگ تمام چك ها بنفش است و معناي آن 
وجود يك شناسه متفاوت نسبت به قبل خواهد بود. 
عالوه بر اين سابقه، اهليت و فعاليت متقاضي مورد 
توجه قرار مي گيرد و ديگر براي هر كسي به لحاظ 
آشنايي چك صادر نخواهد شد. در مجموع بسياري 
از مسائل مانند كالهبرداري، زندان، اعتبار نداشتن 
چك و مانند آن مديريت مي ش��ود، حتي قابل نقد 
كردن درتمام بانك ها خواهد بود. براي مبلغ آن هم 
اندازه تعيين ش��ده و در كل امنيت چك به لحاظ 
دزديده نشدن بس��يار مورد توجه قرار مي گيرد. 
چك صيادي مي توان��د جلوگيري از مفاس��د را 
س��امان دهد و راه هاي دسترسي آسان تري براي 
پاسخ به انواع پرسش هاي مرتبط را به وجود آورد.

ارايه خدمات بانكي به اتباع 
خارجي تا اطالع ثانوي محدود شد

براساس بخشنامه اي كه به تازگي از سوي تعدادي 
از بانك ها ابالغ ش��ده ارايه خدم��ات بانكي به اتباع 
خارجي با محدوديت ش��ديد همراه ش��ده است. 
بانك ها علت اين محدوديت ها را مبارزه با پولشويي 
اعالم مي كنن��د. در متن اين بخش��نامه كه در آن 
تأكيد هم شده اين مصوبه دستور مراجع ذيصالح 
را دارد، آمده اس��ت: از تاريخ ابالغ اين دستورالعمل 
ارايه خدمات بانكي ذيل به اشخاص حقيقي خارجي 
به طور موق��ت و تا اطالع ثانوي ممنوع مي باش��د؛   
افتتاح هر گونه حس��اب ارزي و ريال��ي )انفرادي و 
مشترك( اعم از قرض الحس��نه جاري و پس انداز، 
سپرده هاي پس انداز كوتاه مدت و بلندمدت. حواله 
انتقال هر گونه وجه، اعم از درون بانكي و بين بانكي 
از مبدأ حساب هاي اشخاص حقيقي خارجي. حواله 
انتقال هرگونه وجه، اعم از درون بانكي و بين بانكي به 
مقصد حساب هاي اشخاص حقيقي خارجي. به گفته 
تعدادي از اتباع خارجي، طي روزهاي گذشته همراه 
بانك اين افراد مسدود شده و براي انتقال وجه حتما 
بايد به دستگاه هاي عابربانك مراجعه كنند. پيش از 
اين و طي سال هاي گذشته ارايه خدمات بانكي به 
اتباع خارجي در مقاطعي با اختالل همراه شده بود.

پرداخت ۲۸ هزار ميليارد تومان 
وام ازدواج از ابتداي امسال

از ابتداي امسال تا هفته اخير، 28 هزار ميليارد تومان 
وام ازدواج به متقاضيان پرداخت شده كه ۷1 درصد 
بيشتر از رقم مدت مشابه سال قبل است.  در راستاي 
سياست دولت سيزدهم براي تس��هيل امر ازدواج، 
افزايش وام قرض الحسنه و عدم سخت گيري در وثايق 
آن در دستور كار سياست گذار بانكي قرار گرفته كه 
منجر به افزايش چشمگير پرداخت وام ازدواج نسبت 
به دولت قبل شده است. امروز هم آيت اهلل رييسي در 
جشن وصال )آيين گراميداشت هفته ازدواج( تسريع 
در پرداخت تس��هيالت بانكي براي ازدواج را مجدداً 
مورد تاكيد قرار داد و گفت: تسهيالت اگر به موقع در 
اختيار دختر و پسري كه مي خواهند ازدواج كنند قرار 
نگيرد يا به سختي به آنها پرداخت شود موجب تضييق 
اس��ت؛ قباًل هم گفته ام تس��هيالت بايد تسهيالت 
باش��د، نه تضييق��ات. بانك ها نباي��د در اين زمينه 
خالف مصوبات عمل كنند. رييس جمهور بر همين 
اس��اس بانك مركزي را ملزم كرد كه ظرف 15 روز 
آيين نامه اي را براي تسريع و تسهيل در پرداخت وام 
ازدواج از »حيث وثايق و تضامين« و تعيين »سقف 
زمان انتظ��ار« تهيه كند كه بر اس��اس آن زوجين 
بدانند ظرف چه مدتي وامش��ان پرداخت مي شود. 
آيت اهلل رييسي بانك مركزي و وزارت اقتصاد را نيز 
مامور نظارت بر روند پرداخت تسهيالت ازدواج كرد 
و متذكر شد اگر بانكي در پرداخت تسهيالت مرتكب 
تخلف شد حتمًا با آن برخورد قاطع شود. نگاهي به 
عملكرد بانك ها در زمينه پرداخ��ت وام ازدواج در 
دولت سيزدهم نسبت به دولت قبل، نشان مي دهد 
وضعيت پرداخت وام ازدواج به مراتب بهتر ش��ده 
است كه با دستور رييس جمهور از اين پس پرداخت 

وام ازدواج، سرعت بيشتري هم خواهد گرفت.

موج انتقادات از »آميتيس«
تا »سامانه نگار« 

بعد از انتقاداتي كه از س��وي فع��االن صنعت بيمه و 
اس��تارت آپ ها در مورد فعاليت سامانه »آميتيس« 
مطرح بود، جريان »سامانه نگار« مطرح شده است؛ 
بيمه مركزي در اي��ن رابطه توضيحاتي ارايه كرد. به 
گزارش ايسنا، تاس��يس و فعاليت برخي شركت ها 
و س��امانه ها از س��وي بيمه مركزي در مدت اخير، با 
موجي از انتقادات از سوي فعاالن اين صنعت همراه 
بوده است. در همين رابطه اخيرا انجمن فين تك ها 
از فعاليت سامانه »آميتيس« در بيانه اي انتقاد و آن را 
موجب انحصار و از ميان بردن استارت آپ ها دانست 
هر چند بيمه مركزي معتقد بود كه اين س��امانه نه 
تنها قصد انتفاع از سوئيچ بيمه در ميان نيست و ايجاد 
انحصار براي ش��ركتي خاص و نظاير آن موضوعيت 
ندارد بلكه س��رويس هاي اين س��وئيچ راي��گان يا با 
كمترين هزينه در اختيار ذينفعان قرار خواهد گرفت. 
به دنبال اين جريان موضوع شركت »سامانه نگار« به 
عنوان يكي از زيرمجموعه هاي بيمه مركزي مطرح 
ش��ده نحوه تاس��يس و فعاليت آن مورد سوال قرار 
داشته است. اگر چه بيمه مركزي در رابطه با فعاليت 
اين ش��ركت نيز اطالعيه اي منتشر كرده ولي اينكه 
جريان فعاليت سامانه ها و شركت هاي بيمه مركزي 
در صنعت بيمه به چه نحوي است كه براي چندمين 
بار موجي از انتقادات را از سوي صنعت بيمه به همراه 
داشته نياز به باز شدن موضوع و بحث كارشناسي  و 
اعالم مواضع دو طرف در اين رابطه خواهد داش��ت.  
اطالعي��ه بيمه مرك��زي درباره حواش��ي مربوط به 
شركت سامانه نگار در ادامه آمده است. »الف( شركت 
»سامانه نگار« در راستاي وظايف حاكميتي و نظارتي 
بيمه مرك��زي و با هدف كمك ب��ه تحول ديجيتال 
و توس��عه فعاليت هاي دانش بني��ان و فن آورانه در 
صنعت بيمه كشور و با رعايت كامل قوانين و مقررات 
جاري كشور تاسيس ش��ده است. همچنين نظر به 
تاكيد ستاد پدافند غيرعامل و هشدار كارگروه هاي 
تخصصي متعدد ذيربط مبني برضرورت نفوذناپذيري 
 در داده ه��اي بيمه اي، حف��ظ محرمانگي اطالعات 
بيم��ه گذاران و تضمي��ن پايداري فعاليت س��امانه 
»سنهاب«، پشتيباني اين سامانه از پيمانكار بخش 
خصوصي به شركت مذكور منتقل شد. بنابراين بحث 
انتفاعي بودن »س��امانه نگار« ي��ا تصدي گري بيمه 
مركزي در اين زمينه موضوعيت ندارد بلكه صيانت 
از داده هاي جامع��ه بزرگ بيمه اي كش��ور و حفظ 
پايداري فعاليت س��امانه هاي اطالعاتي و عملياتي 
بيمه اي كش��ور هدف اصلي اين دس��ت از اقدامات 
است. شركت دانش بنيان »آميتيس« نيز در همين 
راستا با به خدمت گرفتن و تجهيز نيروهاي حرفه اي 
و پشتيباني توانمند از سوي شركت »سامانه نگار« با 
رعايت قوانين و مقررات مربوط خريداري شده است. 
پيش از تاسيس شركت »س��امانه نگار« بسياري از 
بازيگران و ذينفعان صنعت بيمه بر ضرورت تاسيس 
يك شركت با امنيت باال تأكيد داشتند و معتقد بودند 
تداوم و توس��عه فعاليت هاي فن آورانه به روش هاي 
گذش��ته، ضريب خطا را باال برده و امنيت اطالعاتي 
صنعت را با بحران جدي روبرو خواهد س��اخت. در 
حال حاضر شركت »سامانه نگار« به لحاظ صيانت از 
اطالعات بيمه گذاران و حفظ محرمانگي داده ها در 
باالترين سطح ممكن عمل مي كند و عالوه بر تسريع 
در عمليات بيمه گري در پيشگيري از وقوع تخلفات 
و تقلبات نيز نقش غيرقابل انكاري را بر عهده گرفته 
است و با تكميل س��امانه هاي تخصصي مربوط اين 
امر با گستره و عمق و كيفيت بسيار باالتري عملياتي 
خواهد ش��د. ب( در خصوص ادعاي ثبت غيرقانوني 
شركت »سامانه نگار« شايان ذكراست ثبت شركت 
مذك��ور فرآيندهاي قانوني ثبت ش��ركت ها در قوه 
محترم قضاييه را به طور كامل طي نموده است. قوه 
محترم قضاييه در زمينه ثبت ش��ركت ها، قوانين و 
مقررات و مالحظات مربوط به قانون سياس��ت هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي را به دقت كنترل مي كند 
كه شركت »سامانه نگار« نيز از اين قاعده مستثني 
نبوده اس��ت و تمامي كنترل هاي مذك��ور در مورد 
اين ش��ركت در جريان ثبت انجام پذيرفته است. در 
ارتباط با تركيب سهامداران س��امانه نگار قابل ذكر 
است كه س��اختار سهامي شركت مذكور به گونه اي 
تنظيم شده كه در شرايط گوناگون و اتفاقات آينده، 
تمامي اطالعات بااهميت بيم��ه اي از گزند حوادث 
و ناپايداري ها مصون بماند كه اين مس��اله عالوه بر 
حساسيت نهاد ناظر صنعت بيمه همواره مورد تاكيد 
نهادهاي امنيتي از جمله ستاد پدافند غيرعامل نيز 
بوده اس��ت. عالوه بر اين الزم به ذكر است كه تمامي 
معامالت و فعاليت هاي بيمه مركزي به صورت شفاف 
و تحت نظارت س��ازمان هاي نظارت��ي مانند ديوان 
محاسبات و سازمان بازرسي انجام مي شود و امكان 
معامالت و اقدمات فراقانوني در اين سازمان از جهات 

مورد ادعا منتفي است.
ج( در ارتب��اط با س��وئيچ بيمه، يادآوري مي ش��ود 
كه بر اس��اس آيين نامه مصوب هرگونه ارتباط بين 
ش��ركت هاي بيمه، نمايندگان و كارگزاران آنالين 
صرفا از طريق سوئيچ بيمه بايد انجام شود و مسووليت 
طراحي و پياده س��ازي آن نيز بر عهده بيمه مركزي 

گذاشته شده است.
سوئيچ بيمه داراي نقش تجاري يا تصدي گري نبوده 
و فقط نقش نظارتي و تسهيل گري دارد. از آنجا كه 
عمده سرويس هاي ارايه شده در اين سوئيچ مبتني 
بر ارتباط مستقيم با سامانه سنهاب )سامانه نظارت 
و هدايت الكترونيكي بيمه( و اطالعات ذي قيمت 
آن است در انتخاب ش��ركت طرف قرارداد آن هم 
حساسيت هاي خاصي وجود دارد كه موضوعاتي 
نظير مناقصه يا مزايده منتفي است. البته شركت 
سامانه نگار حامي بيمه و شركت هاي وابسته به آن 
مطابق با قوانين و مقررات حاكم و با اخذ مجوزها و 
تاييديه هاي امنيتي الزم تاسيس شده اند و به همين 
خاطر براي اتصال به س��امانه سنهاب و نگهداري و 

ارايه سوئيچ از صالحيت كافي برخوردارند.

كاهش شديد رشد مانده تسهيالت بانك ها در دو ماه اول نسبت به سال قبل 

دالر در مرز 32 هزار، سكه 15.7 ميليون تومان معامله شد

كاهش رشد تسهيالت دهي، پايه پولي و نقدينگي در بهار 1401
ايرج نديمي

سپرده بانكي دوره 
– همت 

 تسهيالت –
 هزار ميليارد تومان

 افزايش سپرده
 نسبت به دوره قبل

افزايش تسهيالت 
نسبت به دوره قبل 

389028031511فروردين 1400 

42093102319299ارديبهشت 1400

1350 كل سال1656 كل سال55314142اسفند 1400

55394160818فروردين 1401

5682418614326ارديبهشت 1401

45 درصد 2435710رشد روزانه در دو ماه اول 1401
دوماه اول سال قبل

14 درصد 
دو ماه اول سال قبل

--53875000رشد روزانه در دوماه اول 1400



بنابر اع��ام عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس، 
پيش نويس طرح اصاح قان��ون بازار اوراق بهادار در 

اختيار فعاالن بازار سرمايه قرار گرفته است.
مركز پژوهش ه��اي مجلس به منظور كس��ب نظر 
كارشناس��ان و صاحب نظ��ران، پيش نويس اصاح 
قانون بازار اوراق بهادار )بازار سرمايه( را منتشر كرد. 
مركز پژوهش هاي مجلس اعام كرد: با عنايت به ارايه 
نظرات كارشناسي مركز پژوهش ها به قوه مقننه به 
منظور تصويب طرح ها و لوايح و در راستاي مطالبه 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي مبني بر 
بهره گيري از نظرات همه متخصصين در نهايي سازي 
اصاح قانون بازار سرمايه، اين مركز از همه صاحب 
نظران و كارشناسان بازار س��رمايه كشور دعوت به 
عمل مي آورد تا نظرات پيشنهادي خود را درخصوص 
پيش نويس اصاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري 
اسامي ايران مصوب سال ۱۳۸۴، حداكثر تا تاريخ ۶ 

تيرماه ۱۴۰۱ به اين مركز ارسال نمايند.
محس��ن عليزاده، رييس كميته بازار س��رمايه مجلس 
شوراي اسامي درخصوص اين موضوع گفت: پيش نويس 
طرح اصاح قانون بازار اوراق بهادار در اختيار فعاالن بازار 
سرمايه قرار گرفته اس��ت تا نظرات خود را در مورد اين 
پيش نويس اعام كنند. درصدد هستيم پس از برگزاري 
جلسات متعدد با فعاالن بازار سرمايه و نهاد هاي ذيربط، 
اصاح قان��ون حمايت از بازار ظرف مدت ۱۰ روز پس از 
دريافت نظرات اصاح��ي، به صحن علني مجلس ارايه 
شود.الزم به ذكر است كه روز گذشته، ولي اسماعيلي، 
رييس كميسيون اجتماعي مجلس، از ارايه طرحي جديد 
براي تبليغات بورسي در فضاي مجازي خبر داد و گفت: 
در بحث مديريت فضاي مجازي، طرح هايي در مجلس 
مطرح ش��ده است. به نحوي كه افراد براي تبليغات بايد 
مجوز قانوني داشته باشند. نداشتن مجوزهاي قانوني يك 
خأل قانوني است و مجلس براي قانونمند كردن تبليغات 
در فضاي مجازي، اقدامات خوبي را در دست اجرا دارد.به 
گفته وي، به منظور ايجاد شفاف سازي اقتصاد، مجلس 
از طرح سوت زني به خصوص در بازار سرمايه حمايت 
مي كند. بنابراين عاوه بر بازار سرمايه، سوت زني بايد 
در ساير دستگاه ها و نهادها و حتي مجلس هم وجود 
داشته باشد.عليزاده درخصوص اين موضوع تصريح 
كرد: طرحي كه آقاي اس��ماعيلي مط��رح كرده اند، 
ارتباطي به پيش نويس طرح اصاح قانون بازار اوراق 

بهادار ندارد و زيرمجموعه اين طرح نيست.

    اعضاي شوراي عالي بورس 
درك صحيح و كاملي از بازار سهام ندارند!

پس از انتشار پيش نويس طرح اصاح قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسامي ايران توسط مجلس شوراي 
اسامي، كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار از فعاالن 
بازار سرمايه دعوت به عمل آورد كه با شركت حضوري و 
آناين در جلسات كميته قانون بازار، نظرات تخصصي 
و تجربيات خود را ب��راي اصاح اين پيش نويس ارايه 
نمايند كه در نهايت اصاح ۱۶ ماده به همراه تبصره هاي 
آن در اين پيش نويس به تصويب كارگروه تخصصي بازار 
سرمايه رس��يد و پس از اينكه اين طرح به مجلس راه 
يافت با اعتراض برخي از اهالي بازار سرمايه رو به رو شد.

در همين رابطه روح اهلل ميرصانعي، كارش��ناس بازار 
سرمايه در گفت وگو رادار اقتصاد اظهار كرد: اصاحيه 
پيش نويس ط��رح قانون بازار س��رمايه دغدغه هاي 
نگارنده هاي آن را پوش��ش داده و از جنس بدنه بازار 
سرمايه نيست؛ در حقيقت دغدغه فعاالن بازار سرمايه 
در اين پيش نويس منعكس نش��ده اس��ت. هرچند 

كه برخي از موارد همچون تسهيات و معافيت هاي 
مالياتي و... از نكات مثبت آن بوده اما به طور غالب در 
اصاحيه پيش نويس به دغدغه هاي مهم بازار پرداخته 
نشده اس��ت. ميرصانعي مطرح كرد: حدود ۸ الي ۱۰ 
ماده از طرح اصاح قانون بازار سرمايه به سازوكارهاي 
كميته فقهي پرداخته است در صورتي كه هم اكنون 
اين كميته فعال بوده و نس��بت به تاكيد نوع فعاليت 
آن در مصوبات قانوني دغدغه اي وجود نداشته است؛ 
موارد اين چنيني مشكلي از بازار سهام را حل نمي كند 
و در عوض پرداختن به اين مسائل امكان ارايه ۱۰ ماده 

سازنده براي بهبود وضعيت كلي بازار وجود داشت.
وي با اش��اره به يكي ديگر از نواقص اصاحيه پيش 
نويس طرح قانون بازار سرمايه گفت: تركيب شوراي 
عالي بورس تركيب دولتي تري نس��بت به گذشته 
ش��ده و اين پرس��ش مطرح اس��ت كه اين موضوع 
دغدغه چه كس��اني را برطرف مي كن��د!؟ با وجود 
نيازهاي اساسي و مشكات بديهي بازار، پرداختن 

به چنين مسائلي جاي تعجب دارد.
كارش��ناس بازار س��رمايه بيان كرد: عاوه بر موضوع 
ياد شده؛ موارد مشابهي همچون صدور حكم رييس 
سازمان بورس توسط رييس جمهور و... نيز وجود دارد 
از اين رو با چنين ماده هايي به نظر مي رسد اصاحيه 
قانون بازار س��رمايه در عوض اينكه مشكات بازار را 
برطرف كند، دغدغه هاي مجلسي ها را رفع كرده است.

ميرصانعي افزود: به گوش مي رس��د كه مجلسي ها از 
اينكه وزير اقتصاد اسبق با كمك اعضاي شوراي عالي 
بورس، راس��ا رييس س��ازمان بورس را تعويض كرد، 
خشنود نبودند و واقع اين موضوع به مزاج آنها خوش 
نيامد، از اين رو بر صدور حكم رييس جمهور توس��ط 
رييس جمهور و سخت و دولتي كردن اين فرآيند تاكيد 
دارند.وي اضافه كرد: نسبت به تركيب فعلي شوراي 
عالي بورس در قانون نيز نقدهاي بسياري وارد است؛ 
اعضاي اين شورا بايد به بازارهاي مالي مسلط باشند اما 
تركيب فعلي نشان مي دهد كه اين افراد درك صحيح 
و كاملي از بازار س��هام ندارند و به كرات ديده شده كه 

تمام مواردي پيشنهادي سازمان كه به شكل صورت 
جلسه مطرح مي ش��ود با اندك تغيير و بدون بحث و 
انتقاد به تصويب نهايي مي رس��د؛ در واقع نظرات به 
چالش كشيده نمي شود و زواياي پنهان مسائل مطرح 
نش��ده باقي مي ماند. به طور حتم اگر شناخت كافي و 
بررسي دقيق تري روي پيشنهادهاي سازمان بورس 
وجود داشت با به چالش كشيدن مسائل، تصميمات 
عاقانه تري اتخاذ مي شد.كارشناس بازار سرمايه بيان 
كرد: كانون كارگزاران در پيش نويس طرح اصاح قانون 
بازار سرمايه پيشنهاد بر افزايش تعداد نمايندگان فعال 
بازار سهام داده بود كه اگر اين موضوع اجرايي مي شد، 
اين نمايندگان مشكات جدي بازار سهام را پيگيري 
مي كردند و اگر عملكرد خوبي را نداشتند به سرعت 
تعويض مي شدند؛ نوع ايفاي وظيفه نمايندگان فعال 
بازار س��رمايه با دولتي ها تف��اوت دارد؛ نماينده بانك 
مركزي، وزارت اقتصاد و... به مردم پاسخگو نيستند و 
حتي خبره مالي كه توسط وزير اقتصاد انتخاب مي شود 
نيز به واسطه اين انتصاب كاما به وزير پاسخگو خواهد 
بود و ام��كان دارد منافع ب��ازار را ناديده بگيرند.وي با 
تاكيد بر اينكه نظرات بازار س��رمايه در اين اصاحيه 
ناديده گرفته شده است، گفت: طبق قانون رسيدگي 
به شكايت عليه سازمان بورس به واسطه دبير شوراي 
عالي بورس انجام مي شود اما از آنجايي كه دبير همان 
رييس سازمان بورس بوده بسياري از شكايات امكان 
طرح شدن نيز پيدا نخواهد كرد و تضاد منافع بزرگي 
در اي��ن بخش وج��ود دارد. متاس��فانه در اين زمينه 
س��ازوكار صحيحي وجود نداشته و در آخرين نسخه 
از اصاحيه كميسيون اقتصادي مجلس اين معضل 
همچنان پابرجا باقي مانده اس��ت.ميرصانعي مطرح 
كرد: در هيچ كدام از كشورهاي پيشرفته نهاد ناظر نرخ 
كارمزد تعيين نمي كند. با لغو نرخ مشخص، كارمزدها 
به صورت رقابتي در بازار تعيين ش��ده و همين امر به 
ارزان تر شدن آن منجر مي شود؛ بنابراين اين پرسش 
مطرح بوده كه چرا سياست گذاران و تصميم گيران به 
اين سو حركت نمي كنند؟ نرخ كارمزد سبدگردان ها، 

كارگزاران و س��اير نهادهاي مالي عمومي بايد كاما 
رقابتي تعيين بشود اما در خصوص نهادهاي انحصاري 
همانند سپرده گذاري امكان اعام نرخ مشخص وجود 
دارد.كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: عرضه اوليه ها 
به شيوه اي سوسياليس��تي و با قيمتي پايين و مقدار 
اندك انجام مي ش��ود در حالي ك��ه چنين فرآيندي 
در هيچ بورس پيش��رفت هاي در جهان وجود ندارد و 
يا س��اختاري كه منجر به صف هاي خريد و فروش و 
همچنين دامنه نوسان بشود در كشورهاي پيشرفته 
پذيرفته ش��ده نيس��ت.وي در تكميل سخنان خود 
ابراز كرد: اگر مس��ووالن و دولت مردان واقعا به دنبال 
اصاح قانون بازار سهام هستند بايد قوانين كشورهاي 
پيشرفته را مطالعه و تحقيقات تطبيقي انجام بدهند. 
در اصاحيه پيش نوي��س قانون بازار س��رمايه غالبا 
دغدغه هاي مجلس و اندكي از نگراني هاي س��ازمان 
بورس از حي��ث تخلفات و ... پيگيري ش��ده و به جز 
بحث تسهيات مالياتي و چند مورد ناچيز، هيچ يك 
از معضات و خواسته هاي بازار سرمايه منعكس نشده 
است.ميرصانعي درمورد اين پرسش مبني بر اينكه 
آيا تقاض��اي كانون كارگزاران ب��راي تمديد مهلت 
۱۰ روزه مجلس براي دريافت نظرات كارشناس��ان 
از اين اصاحيه، كارساز است و مي تواند سبب رفع 
ايرادهاي فعلي بشود؟ گفت: تا زماني كه كميسيون 
اقتصادي از فعاالن ب��ازار دعوتي به عمل نياورد و از 
آنها نخواهد كه نس��بت به اي��ن تقاضاها توضيحي 
بدهند، تمديد مهلت كارس��از نيس��ت. با اينكه در 
كانون كارگزاران جلس��ات فشرده اي براي مكتوب 
شدن خواسته هاي بازار سرمايه برگزار شد اما ارسال 
نوش��ته اي به مجلس نمي تواند حق مطلب ادا كند 
بنابراين بايد جلس��ه مشتركي وجود داشته باشد تا 
كارشناسان بتوانند از اس��تدالل و مباني خود دفاع 
كنن��د. اگر به منظور بررس��ي نيازهاي ب��ازار و رفع 
مشكاتي كه به كارا و حرفه اي شدن بازار مي انجامد، 
جلسه اي مشترك برگزار بشود مي توان اميد داشت 

كه اصاحات الزم مصوب و در قانون احصا بشود.
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چشم انداز بورس در كوتاه مدت
بورسني�وز| يگانه اقب��ال نيا مدير عامل ش��ركت 
سبدگردان توسعه فيروزه در اين خصوص بيان كرد: بازار 
سرمايه تحت تاثير اخبار ضد و نقيض مربوط به مذاكرات 
و روند احياي برجام و رفع تحريم ها، در وضعيت مبهمي 
به سر مي برد. وي افزود: به نظر مي رسد مذاكرات احياي 
برجام و رفع تحريم ها بازار سرمايه را در هاله اي از ابهام 
گذاشته اس��ت.  در صورت احياي برجام بازار سرمايه 
پتانسيل رشد داشته و احتماالً با اعام خبر توافق، شاهد 
رشد شاخص كل بورس در يك مقطع كوتاه مدت و بعد 
از آن حركت متعادل و با ثبات بازار سرمايه متناسب با 
ساير متغيرهاي اثرگذار بر اين بازار خواهيم بود. البته 
وضعيت بازار سرمايه بعد از توافق، وابستگي زيادي هم 
به نرخ ارز دارد. انتظار مي رود نرخ ارز در صورت توافق، 
كاهش چنداني نداشته باش��د، ولي تا وقتي مذاكرات 
تعيين تكليف نشود، روند فرسايشي بازار سرمايه هم 
ادامه خواهد داشت.اين كارشناس بازار سرمايه در معرفي 
گزينه هاي مناسب براي سرمايه گذاري گفت: با توجه به 
آنكه نسبت به روند مذاكرات سناريوهاي متعددي اتفاق 
افتاده است، براي هر س��ناريو مي توان شركت هاي با 
پتانسيل بيشتري براي رشد را شناسايي كرد. در صورت 
كاهش فشار تحريم ها و با احتمال كاهش نرخ ارز تحت 
تاثير كاهش فشار تحريم ها، سهم هاي ريالي مي توانند 
جذاب تر از سهم هاي دالري بازار سرمايه باشند. البته 
احتمااًل مذاكرات فقط منتج به كاهش فش��ارها روي 
صادرات نفت ايران خواهد ش��د و گشايش چنداني در 
روابط بانكي بين المللي ايجاد نخواهد شد. اما به هر حال 
گروه بانكي خصوصا بانك هايي كه شفاف تر بوده و قبا 
هم روابطي با بانك هاي خارجي داش��ته اند، از هرگونه 
گشايش��ي در وضعيت اقتصادي كشور بهره مند شده 
و پتانس��يل رشد خواهد داش��ت.اقبال نيا در خاتمه 
در توصيه به سرمايه گذاران اظهار كرد: بهتر است 
سرمايه گذاران با تحليل اقدام به انتخاب سهم كرده 
و در سرمايه گذاري هاي خود نگاه بلندمدت )۳ الي 

۵ ساله( نسبت به سرمايه گذاري ها داشته باشند.

آخرين اخبار سهام عدالت
از ثبت نام جاماندگان

فارس|سهام عدالت به دليل دربرگيري ۴۹ ميليون 
نفري كه دارد، هر هفته با انتشار اخبار متعددي مواجه 
مي شود. عاوه بر افرادي كه هم اكنون داراي برگه هاي 
سهام عدالت هستند، تعداد زيادي از افراد هم منتظر 
تعيين تكليف سهام عدالت براي جاماندگان هستند.

حسين قربان زاده، رييس سازمان خصوصي سازي در 
زمينه جاماندگان سهام عدالت مي گويد: جاماندگان 
سهام عدالت در وضعيت فعلي الزم نيست، هيچ گونه 
اقدامي را انجام دهند و همچنين هيچ مبلغي را نبايد براي 
ثبت نام پرداخت كنند.وي ادامه داد: همچنين مشموالن 
جديد دريافت سهام عدالت بايد نسبت به اين موضوع 
آگاه باشند كه نيازي به ثبت نام نيست، جاماندگان مرحله 
نخست جزو ۲ نهاد حمايتي هستند كه از سوي وزارت 
تعاون تعيين و مورد تاييد قرار گرفتند.لبته افرادي سهام 
عدالت دارند و هنوز موفق به دريافت س��ود اين سهام 
نشده اند، مي توانند با ارايه شماره شباي خود در سجام در 
ماه هاي آينده اين سود را دريافت كنند.محمود حسنلو، 
معاون فناوري و توسعه نوآوري شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در اين زمينه مي گويد: 
مرحله سوم واريز سود سهام عدالت كه مشروط به دريافت 
ش��ماره ش��باي جاماندگان اس��ت؛ در اواخر تير انجام 
مي شود.مهدي سعادتي، رييس فراكسيون سهام عدالت 
مجلس بر لزوم لغو مصوبات مرتبط و مواد مغاير با قانون 
در آيين نامه قبلي سهام عدالت تاكيد كرد و از برنامه ريزي 
براي ارايه مدل اجرايي و تدوين آيين نامه جديد سهام 
عدال��ت در انطباق با قانون اجراي اصل ۴۴ طي يك ماه 
آينده در كارگروه ويژه سهام عدالت و شوراي عالي بورس 
خبر داد.رييس فراكسيون سهام عدالت مجلس ادامه 
داد: آيين نامه قبلي سهام عدالت كه از سوي شوراي عالي 
بورس تصويب و تهيه شده بود، با توجه به يك جانبه گري 
و عدم رعايت صرفه و صاح سهامداران عدالت و مغايرت 
با قوانين بايد لغو شده و بر همين اساس در جلسه هفته 
گذشته كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مقرر 
شد وزير محترم اقتصاد تدبيري اتخاذ كنند تا مصوبه اخير 
شوراي عالي بورس كه يك مدل اجرايي مغاير قانون را 
شامل مي شد، نيز ظرف يك ماه كه هم اكنون يك هفته 
از آن گذشته است، لغو و ظرف يك ماه آينده مدلي مبتني 
بر قانون تصويب و بر مبناي آن آيين نامه جديد س��هام 
عدالت تدوين شود.سبد سهام عدالت از تعدادي سهام 
ارزنده و نمادهاي بزرگ بازار سرمايه تشكيل شده است 
كه در هفته هاي گذشته با نوسان در ميزان ارزش همراه 
بوده است. اين سهام در بهمن ماه با كاهش ارزش مواجه 
شد و در اسفندماه نيز روند نوساني داشت.ارزش اين سهام 
در هفته اول فروردين ماه برخاف رش��د شاخص هاي 
عملكردي بازار سرمايه، با كاهش ارزش مواجه شد، اما در 
هفته دوم فروردين ماه و با رشد شاخص كل، ارزش سهام 
عدالت نيز رشد قابل قبولي داشته است. البته ارزش اين 
سهام در هفته سوم فروردين ماه با افت مواجه شد. ارزش 
اين سهام در هفته چهارم فروردين ماه با رشد ۴ درصدي 
كه داشت افزايش قابل توجهي پيدا كرد.سهام عدالت 
در تمام هفته هاي ارديبهشت ماه با افزايش ارزش روبرو 
شد. ارزش سهام عدالت در هفته اول ارديبهشت ماه با 
رشد ۰.۸۵ درصدي مواجه شده است. ارزش اين سهام 
در هفته دوم ارديبهشت ماه كاهش ۰.۴۲ درصدي يافت. 
ارزش اين سبد دارايي در هفته سوم ارديبهشت ماه 
رشد ۰.۶۸ درصدي را تجربه كرد. ارزش سهام عدالت 
در هفته پاياني ارديبهش��ت ماه با رشد ۱.۷ درصدي 
روبرو ش��د.ارزش برگه هاي س��هام عدالت در هفته 
ابتدايي خردادماه با كاه��ش ۱.۲۹ درصدي روبرو 
ش��د. اين روند نزولي در هفته دوم خرداد نيز ادامه 
پيدا كرد و ارزش س��هام عدالت در هفته گذشته با 
كاهش ۲.۱۳ درصدي مواجه شد.ارزش برگه هاي 
سهام عدالت در هفته سوم خردادماه باز هم با كاهش 
۱.۵۵ درصدي روبرو شد كه اين مساله به دليل افت 

در شاخص هاي عملكردي بورس رخ داده است. 

لزوم تسريع در استقرار
سامانه مكانيزه ايميدرو

وجيه اهلل جعف��ري، رييس هيات عام��ل ايميدرو 
در نشس��ت با س��عيد محمد رييس هيات مديره 
انجمن مديريت پروژه اي��ران ضمن يادآوري نگاه 
ويژه ايميدرو به موض��وع مديريت پروژه در بخش 
معدن و صنايع معدني بر لزوم تس��ريع در استقرار 
مكانيزه مديريت پروژه در ايميدرو و ش��ركت ها و 
طرح هاي تابعه تاكيد كرد.جعفري ضمن اشاره به 
نقش مديريت پروژه به ويژه در سازمان هاي دولتي 
افزود: اميدواريم با اس��تقرار نظ��ام مديريت پروژه 
ش��اهد اثرات شاخص آن ازجمله ش��فاف سازي، 
بهبود كيفيت كار، كاهش قيمت تمام شده و اجراي 
صحيح كارها باش��يم.در اين نشست رييس هيات 
مديره انجمن مديريت پروژه ايران خاطرنشان كرد: 
يكي از نواقص فعاليت هاي اجرايي در كشور ما بحث 
مديريتي است كه منجر به زمان بر شدن و افزايش 
هزينه هاي انجام پروژه ها و همچنين نبود خروجي 
مطلوب مي شود.وي با اشاره به نبود توجه بسياري از 
سازمان ها به مديريت پروژه، از اهتمام ويژه ايميدرو 
در اين حوزه قدرداني كرد و گفت: طي يك كار تيمي 
كه توسط اين انجمن، تيم مشاور، ايميدرو و طرح ها 
و ش��ركت هاي تابعه صورت گرفت، طي انجام فاز 
شناخت، نيازها و نقش��ه راه پياده سازي اين نظام 
شناسايي و در ادامه پروژه طراحي و پياده سازي اين 
نظام آغاز شداين نشست با حضور معاونان و مديران 
ايميدرو و شركت و طرح هاي تابعه و همچنين دبير 
و مديران انجمن مديريت پروژه ايران و تيم مشاور 
پروژه برگزار ش��د. همچنين گزارش نحوه اجراي 
پروژه نظام مديريت پروژه در ايميدرو و شركت هاي 
تابعه توسط تيم برنامه ريزي ايميدرو ارايه شد.تيم 
مشاور طراحي و پياده س��ازي اين پروژه نيز روند 
اجراي پروژه و دس��تاوردها، نتاي��ج مورد انتظار و 

پيشنهادات و نقشه راه آينده را ارايه كرد.

شفافيت مالي با اجراي سامانه 
موديان و پايانه هاي فروشگاهي

سنا|احد آزاديخواه، عضو هيات رييسه كميسيون 
كشاورزي مجلس شوراي اسامي با اشاره به اهميت 
راه اندازي س��امانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي 
از س��وي دولت اظه��ار كرد: در ده��ه پنجم انقاب 
اسامي قرار داريم و اكنون يكي از كارهايي كه انجام 
نشده و بايد س��ريع تر صورت گيرد، ايجاد شفافيت 
مالي در دو حوزه منابع و مصارف كش��ور اس��ت.وي 
با تأكيد براينكه نبود ش��فافيت ي��ك خأل بزرگ در 
اقتصاد ايران است، افزود: از آنجا كه ماليات به عنوان 
مهم ترين سرفصل  درآمدي بودجه ملي تعريف شده 
است، ايجاد ش��فافيت مالي از طريق اجراي سامانه 
مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي اهميت ويژه اي دارد.

عضو هيات رييسه كميسيون كش��اورزي مجلس 
شوراي اسامي بيان كرد: سامانه مؤديان و پايانه هاي 
فروشگاهي قانون مجلس و راه اندازي آن اتفاقي خوب 
در راستاي ايجاد شفافيت اقتصادي است كه قانون 
نيز با همين هدف تنظيم ش��د.نماينده مردم ماير 
در مجلس شوراي اس��امي گفت: اجراي اين قانون 
احصاي منابع مالياتي را با عدالت اجتماعي منطبق و 
پيش بيني ها براي تدوين بودجه سال آينده را قريب 
به واقعيت مي كند.آزاديخواه افزود: كسري بودجه از 
اشكاالت فني بودجه سنواتي است. چون نمي توانيم 
درآمدهاي پايدار را به درستي پيشبيني كنيم و اين 
خأل بودجه كشور اس��ت.وي تصريح كرد: راه اندازي 
سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي منابع كشور 
را ش��فاف و امكان برنامه ريزي پرق��درت در آينده را 
فراهم مي كند. عضو كميس��يون كشاورزي مجلس 
شوراي اسامي با بيان اينكه اجراي قانون پايانه هاي 
فروشگاهي همچنين فرارهاي مالياتي را به حداقل، 
بلكه به صفر مي رساند، گفت: برخي جريان هايي كه با 
اجراي سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي مخالف 
هستند، دليل شان همين فرار مالياتي است.آزاديخواه 
به موضوع جلسه رييس مجلس با اتاق اصناف اشاره 
كرد و گفت: اصناف مظلوم ترين قشر كشور هستند 
ك��ه همواره پاي كار نظام بوده  و كش��ور را در اجراي 
برنامه ها همراهي كرده ان��د. بنابراين ادعايمان اين 
است كه سالمترين، شفاف ترين و خوش حساب ترين 
قشر جامعه اصناف و اتحاديه ها هستند و در ماليات 
ستاني بايد سراغ حرفه هاي تخصصي برويم كه كار 
مردم آنجا گير اس��ت و معمواًل فرارهاي مالياتي در 
آن بخش صورت مي گيرد.وي تأكي��د كرد: اجراي 
سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي اقتصادهاي 
خاكس��تري و زيرزميني كه غبار عدم شفافيت آنان 
را احاط��ه كرده و مجلس، بخ��ش خصوصي و حتي 
دولت اطاعي درباره آنها ندارند را ش��فاف مي كند.

نماينده مردم ماير در مجلس ش��وراي اس��امي با 
تصريح اينكه براي رفتن به س��وي اقتصاد غيرنفتي 
چاره اي جز تدبير مناسب در ماليات ستاني نداريم، 
اظهار كرد: دولت بايد به همان اندازه كه به بنگاه هاي 
اقتصادي خدمات ارايه مي كند بايد به همان ميزان 
ماليات آنها را پيگي��ري كند.آزاديخ��واه ادامه داد: 
س��امانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي در كنار هر 
تراكنش يك بانك اطاعاتي ايجاد مي كند كه در آن 
حساب هاي افراد مشخص است.اين نماينده مجلس 
با بيان اينكه يكي از مهم ترين اش��كاالتي كه سبب 
شده دولت ها در دهك بندي  جامعه موفق نباشند و 
به بسياري از مردم اجحاف شود نبود اطاعات دقيق 
است، خاطرنش��ان كرد: دولت ها اطاعات دقيقي 
از وضعيت مالي موسسات و دستگاه ها نداشتند و 
سامانه مؤديان و پايانه هاي فروشگاهي اين اطاعات 
را ش��فاف در اختيار مسووالن مي گذارد كه شفاف 
با خطاپذيري بس��يار پايين است.وي خاطرنشان 
كرد: اين بانك اطاعاتي دقيق دولت را در پرداخت 
عادالن��ه يارانه ها، اخ��ذ ماليات و خدم��ات ديگر 
اجتماعي و اقتصادي كمك مي كند و خانواده هاي 

ايراني بهره هاي خوبي در قبال آن خواهند داشت.

»تعادل« طرح اصالح بازار سرمايه را  بررسي مي كند

تاثير پيش نويس قانون بازار سرمايه روي بورس

آينده روشن فوالدي ها در بورس
مديرعامل فوالد شاهرود حضور شركت هاي فوالد غدير 
ايرانيان و صنعتي معدني چادرملو به عنوان سهامداران 
عم��ده در اين مجموعه را باعث رونق بيش��تر »فرود« و 
حركت در مس��ير تكمي��ل زنجيره توليد دانس��ت و در 
نشس��ت معرفي ش��ركت گفت: كارخانه فوالد شاهرود 
طي گذر زمان براي تأمين سرمايه و همچنين تأمين مواد 
اوليه تصميم گرفت با شركت هاي بزرگ فوالدي شراكت 
داش��ته باش��د كه اين اتفاق چرخ توليد را در »فرود« به 
گردش در آورد.س��يد محمد ميرحس��ني سهامداران 
مديرعامل فوالد ش��اهرود در اولين نشست خبري يك 
ديدار يك عرضه ويژه معرفي »فرود« با اشاره به اينكه اين 
مجموعه در سال ۱۳۸۰ با سهامداري ۱۰ شركت فرعي 
تأسيس شد، گفت: در سال ۱۳۸۶ خط توليد راه اندازي 
شد و سهامداران هم مردمي بودند.وي با اشاره به اينكه 
سرمايه شركت طي اين س��ال ها در مسير افزايش قرار 
داشته است، گفت: كارخانه فوالد شاهرود بعد از شراكت 
با دو مجموعه ف��والد غدير ايراني��ان و صنعتي معدني 
چادرملو؛ خط توليد ذوب فوالد را راه اندازي كرد تا تأمين 
ش��مش از كارخانه انجام شود.به گفته مديرعامل فوالد 
شاهرود اين مجموعه براي راه اندازي خط توليد ذوب از 
سال ۹۲ با شركت غدير ايرانيان و پس ازآن صنعتي معدني 
چادرملو مشاركت كردند.وي با اشاره به اينكه ورود اين دو 
شركت رونق بيشتري را براي »فرود« به همراه داشت، 
افزود: در ابتداي سال ۸۷ فاز يك فوالدسازي شركت با 
ظرفيت ۱۰۰ هزار تن راه اندازي ش��د، با پيگيري هاي 
بعدي فاز دو ه��م در بهمن ماه ۱۴۰۰ راه اندازي ش��د. 
به اين ترتيب در ح��ال حاضر ۲۰۰ هزار تن ذوب القايي 

و ۲۰۰ هزار تن ميلگرد در اين مجموعه توليد مي شود.

    معرفي سهامداران عمده
سيد محمد ميرحسني سهامداران عمده شركت فوالد 
شاهرود را معرفي كرد و گفت: آهن فوالد غدير ايرانيان 

با ۵۳.۶ درصد سهام، چادرملو ۳۴.۶ درصد سهام و ساير 
س��هامداران كه مردم ساكن شاهرود هستند، حدود 
۱۰.۶ درصد از س��هامداران عمده شركت را تشكيل 
مي دهند. باقي سهام نيز در اختيار شركت هاي شمال 
شرق شاهرود، موسس��ه فرهنگي عمراني شاهرود، 
سيمان شاهرود و جام اميد البرز است. مديرعامل فوالد 
شاهرود در تشريح برنامه هاي آتي اين مجموعه گفت: 
در حل حاضر دو شركت بزرگ صنعت فوالد )فوالد 
غدير ايرانيان و صنعتي معدني چادرملو( حدود ۹۰ 
درصد س��هام كارخانه »فرود« را در اختيار دارد و در 
اين شرايط ازنظر تأمين مواد اوليه و نقدينگي مشكلي 
وج��ود ندارد. به گفت��ه وي با حمايت س��هامداران 
عمده، پروژه هاي فوالد شاهرود بدون معطلي براي 
تأمين مالي پيش مي رود و تا اين لحظه مشكلي در 

تأمين مالي براي اجراي پروژه ها نداشتيم.

    تكميل زنجيره توليد؛ نقطه قوت »فرود«
مير حس��ني عامل اصلي رش��د »فرود« و راه افتادن 
چرخ اين ش��ركت را مش��اركت با دو شركت بزرگ 
فوالدي دانست و افزود: در صنعت فوالد شركت هايي 
رشد مي كنند كه زنجيره كامل توليد از سنگ آهن تا 
محصول نهايي را در اختيار داشته باشند.به گفته وي 
طرحي در »فرود« مطرح شده تا ساالنه ۲۰۰ هزار تن 
آهن اسفنجي با استفاده از زغال سنگ و سنگ آهن 
توليد ش��ود. مذاكرات انجام و اميد اس��ت ظرف يك 
الي دو ماه آينده راه اندازي انجام شود. در صورت اجرا 
دغدغ��ه اي براي مواد اوليه در فوالد ش��اهرود وجود 
نخواهد داش��ت.وي پروژه ديگ��ر را خط كاف اعام 
كرد و گفت: اين پروژه بازار خوبي داش��ته و نسبت به 
ميلگرد معمولي افزايش قيمت دارد، براي اين پروژه 
هم شركت در مرحله دريافت جواز تأسيس است كه 

مي تواند باعث ايجاد تنوع بازار و تنوع صادرات شود.

    رونق صادرات
مديرعام��ل فوالد ش��اهرود در تش��ريح برنامه هاي 
صادراتي اي��ن مجموعه نيز گفت: در س��ال ۱۳۹۹ 
حدود يك ميليون دالر صادرات انجام شد كه عمده 
آن به كش��ورهاي افغانس��تان و پاكس��تان به دليل 
نزديكي ب��ه محل كارخان��ه بود. البته »ف��رود« در 
مواردي نيز صادرات به لبنان و تركيه داشته اما بخش 
قالب صادرات در كش��ورهاي همس��ايه هستند كه 
مزيت صادراتي براي اين مجموعه ايجاد كرده است.

    شركتي كوچك با سهامداراني بزرگ
در ادامه اين نشس��ت احمدرضا معروفي مدير مشاور 
سرمايه گذاري نوآوران امين به عنوان ارزش گذار شركت 
فوالد شاهرود گفت: شركتي نسبتا كوچك به خصوص 
در صنعت فوالد در حال ورود به بازار س��رمايه است اما 
سهامداران بزرگي دارد.به گفته وي دو سهامدار عمده 
فوالد ش��اهرود، از سرآمدان صنعت فوالد هستند و در 
جريان ارزش گذاري مجموعه فوالد شاهرود به عنوان 
بخشي از زنجيره ارزش و پشتيبان دو شركت فوالد غدير 
ايرانيان و چادرملو قرارگرفته اند. وي با اشاره به تأمين 
مواد اوليه در فرود توسط سهامداران عمده گفت: اين 
دو شركت در باالدست صنعت فوالد يعني سنگ آهن، 
تأمين كننده هستند و از اين لحاظ براي مجموعه فوالد 
ش��اهرود مش��كلي وجود نخواهد داش��ت و در بخش 
زنجيره آهن اسفنجي نيز در ش��رايطي كه اين روزها 
گلوگاهي وجود دارد، اين دو ش��ركت تأمين هستند. 
اندازه اين شركت هم به گونه اي هست كه سهامداران 
عمده به راحتي مي توانند آن را تأمين كنند.وي با تأكيد 
بر اينكه رويكرد اين مجموع��ه در ارزش گذاري فوالد 
شاهرود بسيار محتاطانه بوده است، ادامه داد: هرچند 
اعتقاد داشتيم اين ش��ركت مي تواند ارزش بيشتري 
داشته باش��د اما همه مفروضات و عددهايي كه براي 

توليد در نظر گرفتي��م، ارقامي بود كه در جريان توليد 
گذشته تجربه شده بود. مديرعامل »فغدير« با تاكيد بر 
اينكه اين پروژه ها با منابع مالي سهامداران انجام خواهد 
ش��د از برنامه هاي س��هامداران براي افزايش سرمايه 
فوالد ش��اهرود صحبت كرده و گفت: ت��ا صد در صد 
سرمايه موجود فعلي افزايش سرمايه داده خواهد شد 
و و پروژه هاي فعلي و پروژه هاي جديد اجرا خواهد شد.

    مباني و نتايج مطالعه ارزش گذار
در بخش پاياني نشس��ت خبري يك ديدار يك عرضه، 
شهاب نجفيان، كارشناس ارزش گذاري نوآوران امين با 
ارايه توضيحاتي در خصوص سه روش ارزش گذاري فرود 
عنوان كرد: ارزش شركت بر اساس روش P/E معادل ۵۵۸ 
ميليارد تومان و قيمت هر سهم ۲۰۶ تومان است. طبق 
روش دوم )FCFE( ارزش شركت ۱۱۷۶ ميليارد تومان 
و هر سهم ۴۳۵ تومان است.نجفيان درتشريح نتايج روش 
NAV گفت: ارزش شركت در اين روش ۱۴۱۸ ميليارد 
تومان و قيمت هر س��هم ۵۲۵ تومان برآورد شد. ارزش 
شركت در روش ميانگين نيز ۹۲۹ ميليارد تومان و قيمت 
هر سهم در ميانگين ۳۴۲ تومان شده است. كارشناس 
ارزش گذاري نوآوران امين در ادامه به پيش فرض هاي 
ارزش گذاري پرداخته و اظهار داشت: در روش P/E سود 
۱۲ ماهه منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ مورد استفاده قرار 
گرفته اس��ت. نرخ دالر در ارزش گذاري ۲۷ هزار و ۶۰۰ 
تومان و نرخ رش��د دالر ۲۰ درصد لحاظ شده است. نرخ 
تورم براي بازه ۱۴۰۲-۱۴۰۱ معادل ۳۲ درصد و بعد از 
اين دوره زماني ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. او در 
مورد پيش بيني ها از روند توليد فوالد شاهرود عنوان 
كرد: توليد فوالد و ميلگرد در بازه ۱۴۰۲-۱۴۰۱ ساالنه 
به ترتيب ۱۲۰ و ۱۲۵ هزار تن در نظر گرفته شده اما از 
سال ۱۴۰۳ به بعد توليد فوالد ۱۶۰ هزار تن در سال 
و توليد ميلگرد ۱۵۰ هزار تن فرض گرفته شده است.



مجيد اعزازي|
تازه ترين آمارهاي رس��مي حاكي از واگرايي دو شاخص 
كليدي در صنعت ساخت و ساز كشور است. از سويي، تعداد 
صدور پروانه هاي ساختماني در سال گذشته دچار افت 26 
درصدي شده است و از سوي ديگر، ميزان سرمايه گذاري 
بخش خصوصي در مراحل مختلف س��اخت و ساز طي 
نيمه اول س��ال 1400 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
از آن، حدود 47 درصد رشد يافته است. ناهمسويي اين دو 
شاخص كليدي نشان مي دهد، اگر چه در شرايط كنوني 
اقتصاد، ميل به آغاز پروژه هاي س��اختماني جديد به طور 
چشمگيري كاهش يافته است، اما در عين حال، به علت 
رشد مكرر نرخ تورم عمومي و همچنين نرخ تورم مصالح 
س��اختماني كه در 12 ماه منتهي به پايان سال 1400 به 
55 درصد رسيد، ارزش ريالي سرمايه گذاري در پروژه هاي 
ساختماني باالجبار دچار رشد شده است، به گونه اي كه 
ميزان سرمايه گذاري )در هر سه فاز ساختمان هاي شروع 
شده، نيمه تمام و تكميل ش��ده( در تابستان سال 1400 

نسبت به 8 فصل قبل از خود بهبود يافته است.
در عين حال، در بازه اي كوتاه مدت تر، آمارهاي رس��مي 
حاكي از آن است كه ميزان سرمايه گذاري در بهار و تابستان 
1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن بيشتر است. 
اگر چه هنوز آمار مربوط به ميزان سرمايه گذاري در صنعت 
ساختماني طي فصل هاي پاييز و زمستان سال قبل منتشر 
نشده است، اما با توجه به پارامترهاي بنيادين اثر گذار بر 
اقتصاد مسكن در نيمه دوم سال قبل، به نظر مي رسد، در 
دوره يادشده، جهش سرمايه گذاري رخ داده در نيمه دوم 

سال 1399 تكرار نشده است.

   افت تعداد پروانه هاي صادره در كشور
به گزارش »تعادل« به نقل از مركز آمار ايران، طي زمستان 
سال گذشته در كل مناطق شهري كشور 39 هزار و 532 
فقره پروانه ساختماني صادر شده است كه نسبت به فصل 
مشابه س��ال 1399 حدود 24.5 درصد دچار افت شده 
است. البته شاخص صدور پروانه ساختماني در فصل هاي 
بهار، تابستان و پاييز سال گذشته نيز در قياس با دوره هاي 
مشابه سال 1399 به ترتيب رشد هاي منفي 7.6 درصد، 
39.3 درصد و 30.6 درصد را ثبت كرده اند. به اين ترتيب، 
مجموع پروانه هاي ساختماني طي سال گذشته در كل 
مناطق شهري كش��ور به 138 هزار و 131 فقره رسيده 
است كه در قياس با سال 1399 )با 187 هزار و 666 فقره( 

دچار افت 26.39 درصدي شده است.

   رشد سرمايه گذاري در ساخت و ساز
تازه ترين آمارهاي رس��مي نش��ان مي ده��د كه بخش 
خصوصي در تابستان سال 1400 حدود 110 هزار و 360 
ميليارد تومان در پروژه هاي س��اختماني واقع در مناطق 
شهري كشور س��رمايه گذاري كرده است كه بيش از 26 
هزار ميليارد تومان از اين رقم در س��اختمان هاي شروع 
شده، حدود 63 هزار ميليارد تومان در ساختمان هاي نيمه 
تمام و حدود 21 هزار ميليارد تومان در س��اختمان هاي 
تكميل شده، هزينه شده است. ميزان كل سرمايه گذاري در 
بهارسال قبل نيز حدود 102 هزار و 900 ميليارد تومان بوده 
و رش��دي معادل 7.24 درصد را تجربه كرده است. در اين 

حال، مجموع، سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت 
ساختمان طي نيمه اول سال 1400 برابر با 213 هزار و 260 
ميليارد تومان بوده است كه نسبت به ميزان سرمايه گذاري 
در دوره مشابه سال 1399 )برابر با 144 هزار و 960 ميليارد 

تومان( حدود 47 درصد رشد كرده است. 

   افزايش قيمت مسكن و اجاربها
داده هاي انتش��ار يافته از سوي مركز آمار ايران همچنين 
حاكي از رشد متوسط قيمت هر متر مربع زمين يا ساختمان 
كلنگي در كل مناطق شهري كشور به 10 ميليون 716 هزار 
تومان است. همچنين متوسط قيمت هر متر مربع واحد 

مسكوني نيز در اين دوره به 11 ميليون و 362 هزار تومان 
افزايش يافته است.  به گزارش »تعادل« به نقل از مركز آمار 
ايران، متوس��ط قيمت فروش هر مترمربع زمين يا زمين 
ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده در پاييز ١٤٠٠ از 
طريق بنگاه هاي معامالت ملكي در شهر تهران 49 ميليون 
و 769 هزار تومان با ميانگين مساحت ٣٤٣ مترمربع بوده 
است كه نسبت به فصل قبل 3.8 درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل ٢٠.٦ درصد افزايش داشته  است.
متوسط قيمت فروش هر مترمربع زيربناي مسكوني معامله 
شده در پاييز١٤٠٠ در شهر تهران نيز 33 ميليون و 486 
هزار تومان با ميانگين مساحت ٨٦ مترمربع و متوسط عمر 

بناي ١٣ سال بوده است كه نسبت به فصل قبل ٠.١ درصد 
و نسبت به فصل مشابه س��ال قبل ١٦.٤ درصد، افزايش 
داشته است. اين در حالي است كه به گزارش بانك مركزي، 
ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن در شهر تهران در سه 
ماه زمستان سال گذشته به ترتيب 32 ميليون و 940 هزار 
تومان؛ 33 ميليون و 60 هزار تومان؛ و 35 ميليون و 120 
هزار تومان بوده است. در اين حال، اگر چه متوسط قيمت 
هر متر مربع آپارتمان در تهران طي فروردين به 34 ميليون 
و 270 هزار تومان )منفي 2.4 درصد( نزول كرد اما دوباره 
طي ماه هاي ارديبهش��ت و خرداد به ترتيب به باالي 36 
ميليون تومان و 39 ميليون تومان جهش كرد. به اين ترتيب، 
بررسي ها حاكي از بازگشت سفته بازان به بازار مسكن است. 
وضعيتي كه ميزان تمايل به ساخت و ساز را به شدت تضعيف 
كرده و مي كند و از سوي ديگر، تمايل به انجام سفته بازي 
و فعاليت هاي غيرمولد در بازار مسكن را تشديد مي كند. 
البته بروز اين شرايط قابل پيش بيني بود و سبقت تورم 
ماهانه مسكن از تورم عمومي طي ماه هاي اسفند 1400 
و ارديبهشت 1401 خبر از بازگشت سفته بازان ملكي 
داده بود. افزون بر اين، ناامن شدن فعاليت در بازارهاي 
ارز و طال از سوي دولت و همچنين چشم انداز مبهم بازار 
سهام و خروج قابل توجه پول سهامداران حقيقي طي 
ماه هاي گذشته از اين بازار، بخشي از نقدينگي سرگردان 
در اقتصاد را به سوي ملك روانه كرد. عود بيماري هلندي 
و تش��ديد عاليم و نشانه هاي آن به هنگام رشد قابل 
توجه تورم و انتظارات تورمي كه در خرداد ماه سال 
جاري ركوردي تاريخي جديدي را ثبت كرد، نيز مزيد 
بر علت شد و مسكن را به عنوان يك كاالي غيرقابل 

تجارت به عنوان پناهگاه نقدينگي جذاب كرد.
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اصالح و بازنگري رديف هاي 
بودجه اي شهرداري تهران

مديركل برنامه و بودجه شهرداري تهران از مبادله 2100 
موافقت نامه بودجه سال 1401 با واحدهاي شهرداري 
تهران براي نخس��تين بار در موعد قانون��ي و اصالح و 
بازنگري رديف هاي بودجه اي شهرداري تهران خبر داد.

به گ��زارش ايلنا، امير ش��هرابي در كارگ��روه اصالح و 
بازنگري رديف هاي بودجه اي ش��هرداري تهران كه با 
حضور برخي از معاونين برنامه ريزي و سرمايه انساني 
مناطق 22گانه برگزار ش��د؛ اظهار داش��ت: بر اساس 
ماده 3 تبصره 2 بودجه سال 1401 شهرداري تهران، 
تمامي مناطق، واحدهاي اجرايي، سازمان ها، شركت ها 
و موسسات وابسته به شهرداري ملزم به مبادله موافقت 
نامه هاي بودجه حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1401 
هستند كه در سنوات گذشته اين امر با تاخير و در طي 
سال انجام مي پذيرفت اما امس��ال براي نخستين بار 
تمامي موافقتنامه هاي بودجه اي در مهلت قانوني مقرر 
با واحدهاي ش��هرداري تهران مبادله شد. وي تعامل 
حداكثري با مناطق22گانه به منظور پيشبرد هر چه 
بهتر فعاليت ها و سياس��ت هاي مديريت شهري را از 
رويكردهاي اداره كل برنامه و بودجه دانس��ت و افزود: 
امسال بناداريم ضمن بازنگري در تبصره ها و تغيير در 
فرايند بودجه ريزي، كارگروه ها و كميته هاي موضوعي 
را به منظور اصالح ساختار بودجه پيشنهادي سال 1402 
تشكيل دهيم. مديركل برنامه و بودجه شهرداري تهران 
با اش��اره به ابالغ بودجه نقد و غيرنقد امسال بر اساس 
پيش��نهاد مناطق افزود: در تدوين بودجه سال 1401 
مناطق 22گانه تعيين ميزان سهم اعتبار نقد و غيرنقد 
تمامي رديف هاي اعتباري به مناطق واگذار شد تا با توجه 
به منابع غيرنقد و تجربيات سال هاي گذشته، رديف هاي 
اعتباري كه امكان ثبت اسناد و كارسازي غيرنقد در آنها 
وجود دارد؛ تعيين كنند و پيشنهاد اعتبار غيرنقد رديف 
را از طريق سامانه تدوين بودجه اعالم نمايند. وي تدوين 
شيوه نامه برنامه عملياتي مناطق، راه اندازي سامانه برنامه 
عملياتي مناطق، اخذ و جمع بن��دي برنامه عملياتي 
مناطق در سال 1401، بازديد پروژه هاي غيرمستمر 
مناطق، راهبري اسناد توسعه محالت مناطق 22گانه 
اخذ و جمع بندي پروژه هاي توس��عه محله اي مستمر 
و غيرمس��تمر و ارايه به شوراي اس��المي شهر تهران 
جهت تصويب و تدوين دستورالعمل پروژه هاي توسعه 
محله اي را از مهم ترين اقدامات اداره كل برنامه وبودجه 
در مناطق 22گانه برش��مرد. ش��هرابي همكاري در 
كارگروه ها و كميته هاي موضوع��ي بودجه و ارايه 
پيش��نهادات كارشناس��ي براي اصالح و بازنگري 
رديف هاي بودج��ه اي را از معاونين برنامه ريزي و 
سرمايه انساني مناطق 22گانه خواستار شد. طي 
اين نشست عليرضا كرمي، معاون نظارت بر اجراي 
بودجه مناطق اداره كل برنامه و بودجه شهرداري 
تهران نيز در خصوص ساماندهي كدهاي اعتباري، 
ادغام كدهاي مشابه، كاهش رديف اي غيرضروري، 
اصالح عناوين و استفاده بهينه از منابع محدود نيز 
توضيحاتي را با اشاره به نمونه هاي موجود ارايه داد.

بالتكليفي فاصله اجتماعي 
در تاكسي ها

وحيد س��رلك، معاون نظارت و امور مناطق س��ازمان 
تاكسيراني ش��هر تهران اعالم كرد كه هنوز ستاد كرونا 
در مورد افزايش تعداد مس��افران تاكسي ابالغيه اي به 
شهرداري نداشته است. س��رلك در گفت وگو با ايسنا، 
در مورد س��رانجام اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي 
در تاكسي هاي پايتخت، افزود: با وجود فروكش كردن 
تلفات و ميزان ابتاليان به كرونا در كشور اما همچنان ستاد 
كرونا در مورد افزايش تعداد مسافران تاكسي ها تصميمي 
نگرفته و ابالغيه اي به شهرداري تهران نداشته است. وي 
با بيان اينكه با افزايش مبتاليان به كرونا و در راس��تاي 
فاصله گذاري اجتماعي تعداد مسافران تاكسي ها از چهار 
نفر به سه نفر كاهش يافت و اين اتفاق در تاكسي هاي ون 
هم رخ داد و تعداد مسافران آنها نيز كاهش يافت، گفت: 
البته براساس تصميم جديد به ناظران خطوط اعالم كرديم 
كه در ساعات پيك مسافران كه معموال صبح و عصر است 
و شاهد ازدحام مسافران در پايانه  و خطوط هستيم، در 
صورت رضايت مسافران، تاكسي ها مي توانند چهار مسافر 
سوار كنند؛ اما به شرط رضايت تمامي مسافران بايد اين 
اتفاق رخ دهد. سرلك افزود: اين تصميم در راستاي افزايش 
س��رعت دهي خدمات به مردم است تا در ساعات پيك 
منتظر تاكسي نمانند و سريع تر به محل كار يا خانه هايشان 
برسند. وي با بيان اينكه اين اتفاق تنها در ساعات پيك و 
با جلب رضايت مسافران تاكسي بايد رخ دهد، افزود: البته 
رانندگان هنگامي كه چهار مسافر سوار مي كنند نبايد 
كرايه سه نفر را بگيرند و بايد براساس برچسب هاي نصب 

شده در تاكسي ها كرايه چهار نفر را دريافت كنند.

وعده به روز رساني 
سامانه شفافيت شهرداري

عبدالمطهر محمدخاني، سخنگوي شهرداري تهران 
گفت: مديريت شهري سابق از ماه هاي پاياني سامانه 
شفافيت را به روز نكرده بوده است، اما سامانه جديد به 
زودي رونمايي خواهد ش��د. اين اظهارات در شرايطي 
عنون شده اند كه حدود 10 ماه از آغاز دور جديد مديريت 
شهري گذشته است. طي ماه هاي گذشته اعضاي شوراي 
شهر تهران بارها وبارها نس��بت به بارگذاري اطالعات 
جديد از فعاليت هاي مالي و سفرهاي خارجي مديران 
شهري به شهرداري تذكر داده بودند. محمدخاني در 
گفت وگو با مهر و با اشاره به سامانه شفافيت شهرداري 
تهران افزود: راه اندازي سامانه شفافيت شهرداري تهران 
مربوط به دوره قبل مديريت شهري است و شوراي شهر 
و شهرداري متولي آن بوده است. وي با بيان اينكه اصل 
اين كار بسيار خوب است اظهار كرد: برخي از اطالعات 
اين سامانه به صورت مستقيم به اعضاي شوراي شهر 
گزارش و س��پس در سامانه بارگذاري شده است اما 
در حداقل چند ماه پاياني دوره گذشته به روز رساني 

اطالعات در اين سامانه متوقف شده است.

آذربايجان مرز مسافري
با ايران و تركيه را بست

جواد هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت و حمل و نقل 
بين المللي با بيان اينكه آذربايجان از روز ش��نبه به 
دليل افزايش شيوع كرونا اتباع خارجي را نمي پذيرد، 
گفت: اين انسداد مرزهاي بين ايران و آذربايجان تنها 
مشمول مسافران و مرز مسافري مي شود و مرزهاي 
تجاري و باري بين اين دو كشور فعال هستند و تردد 
كاميون ها در حال انجام است. هدايتي در گفت وگو 
با ايلنا درباره علت بسته شدن مرز آذربايجان و ايران 
اظهار داشت: مرز مسافري جلفا- پل دشت از امروز 
بسته مي شود و آنچه كه طرف آذري در مالقات مرزي 
امروز اعالم كرده اين است كه به دليل افزايش شيوع 
كرونا مرز مس��افري را مي بندد. وي ادامه داد: طبق 
اعالم آذربايجان به دليل افزايش شيوع كرونا و شدت 
گرفتن سرايت كرونا در اين كشور، مرز مسافري خود 
را با ايران و تركيه در مرز صدرك مي بندد.  او درباره 
تعيين تكليف مسافران در مرز جلفا-پل دشت گفت: 
آذربايجان اعالم كرده است كه از امروز اتباع خارجي را 
نمي پذيرد و همچنين اتباع خارجي از جمله مسافران 
ايراني ظرف سه الي چهار روز بايد از مرز خارج شوند.

3 زلزله و ده ها پس لرزه 
در هرمزگان

علي بيت الهي، رييس بخش زلزله مركز تحقيقات راه 
و شهرسازي درباره زلزله استان هرمزگان در منطقه 
گنك و خمير اظهار كرد: س��ه زلزله با رنج نزديك به 
هم در حدود يك بازه زماني رخ داد. زلزله اول ساعت 
2 و 2 دقيقه بامداد ش��نبه با بزرگي 6.1 در عمق 10 
كيلومتري رخ داد. با وقوع چند پس لرزه، يك ساعت 
و 52 دقيقه ديگر در همان منطقه زلزله اي به بزرگي 
5.9 ريش��تر به وقوع پيوست و يك دقيقه ديگر زلزله  
ديگري با بزرگي 6.1 ريشتري در عمق 26 كيلومتري 
زمين رخ داد. وي در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به اينكه 
آيا مي توان اين لرزه ها را زلزله اصلي دانس��ت يا اينكه 
احتمال وقوع زلزله هاي بزرگ ت��ر وجود دارد، گفت: 
از بامداد ش��نبه تا ساعت 7 صبح ش��نبه بيش از 25 
پس لرزه با بزرگي ها بيش از 3.1 در استان هرمزگان 
رخ داد، اما زلزله 6.1 زلزله  اصلي تلقي مي شوند اما از 
آنجايي كه كيفيت واحدهاي مسكوني روستايي دراين 
مناطق بس��يار نازل و جنس ساخت بسياري از آنها از 
سنگ و ِگل است، پس لرزه ها بسيار خطرناك هستند 
چراكه اين واحدهاي مس��كوني معموال در لرزه هاي 
اصلي آسيب جدي مي  بينند و ترك بر مي دارند و در 
پس لرزه ها احتمال دارد كه فرو بريزند. رييس بخش 
زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي تاكيد 
كرد: دو مركز جهاني USGSو EMSC بزرگي زلزله 
6.1 س��اعت 03: 55 را 6 و 6.2 و عم��ق كانوني را 10 
كيلومتر گزارش داده  اند، اما شواهد نشان مي دهد كه 
مركزهاي تعيين شده براي اين زمين لرزه حدود 12 تا 
15 كيلومتر شمال و شمال شرقي تر و در منطقه دژگان 
وسايه خوش استان هرمزگان واقع شده  است. فاصله 
مستقيم رو مركز اين زلزله ها از جزيره كيش حدود 135 
كيلومتر بوده بنابراين اين زلزله ها مستقل از زلزله هاي 
بندرچارك و جزيره كيش محسوب مي شوند، هرچند 
كه از نظر تكتونيكي تحت تنش واحدي هستند. وي در 
پاسخ به اينكه احتمال وقوع سونامي با بروز اين زلزله ها 
وجود دارد، ادامه داد: احتمال سونامي بسيار بعيد است 
چراكه عمق اين لرزه ها كم هس��تند و خطر را كم تر 
مي كند.  بيت الهي با اشاره به گسل مسبب زلزله 6.1 
بندر خمير استان هرمزگان گفت: برآورد اين است كه 
سگمنت هايي از گسل پيش ژرفاي زاگرس در مجاورت 
رومركز زلزله امتداد دارد و احتماال جنبايي آن قطعه 
گس��لي موجب رخداد زلزله 6.1بندر خمير اس��تان 
هرمزگان شده اس��ت و براساس رومركزهاي اعالمي 
مراكز بين المللي گسل پيشاني كوهستان احتماال به 
عنوان گسل مسبب زلزله تلقي خواهد شد. وي درباره 
علت وقوع لرزه هاي پي در پي و مداوم در جنوب كشور 
در چند هفته گذش��ته اظهار كرد: اين احتمال وجود 
داشت كه همين لرزه ها در يك زلزله بسيار بزرگ خود 
را نشان دهد اما خصوصيات زمين شناسي اين منطقه 
به نوعي است كه زلزله هاي بزرگي رخ ندهد و در سه ماه 
اخير با آزاد شدن تنش هايي به صورت پلكاني در مناطق 
جنوبي كشورمان مواجه هستيم و آزاد شدن انرژي نه 
به صورت زلزله هاي مخرب بلكه ب��ا لرزه هاي مداوم 
صورت مي گيرد. رييس بخش زلزله مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي تاكيد كرد: اما موضوع بسيار 
مهم اين است كه امكان بروز و وقوع ادامه اين زلزله ها 
به سمت شرق و ايران مركزي مانند كرمان وجود دارد.  
در همين حال، علي رضا محمدي كرجي ران، مديركل 
بنادر و دريانوردي هرمزگان گفت: درپي وقوع زلزله 6.1 
ريش��تري و ده ها زلزله و پس لرزه بامداد شنبه در اين 
استان خوشبختانه هيچ خسارتي به زيرساخت هاي 

بنادر مركز و غرب اين استان وارد نشده است.

صدور پروانه هاي ساختماني در سال گذشته 26 درصد افت كرد

بليت پرواز تهرانـ  مشهد 6 ميليون تومان شد؟

پشت پرده رشد سرمايه گذاري در ساخت وساز

خيز عراقي ها  براي پاتك قيمتي در اربعين 
گروه راه و شهرسازي|

در شرايطي كه ايرالين ها با فرسودگي ناوگان دست و 
پنجه نرم مي كنند و همزمان در تنگناي مالي قرار دارند، 
زمينه هاي آزادس��ازي قيمت بليت هاي هوايي وجود 
ندارد، در اين حال، از يك هفته پيش ايرالين ها تصميم 
گرفتند كه بليت هاي داخلي را ب��ه خارجي ها به دالر 
بفروشند. اين مساله بحث هاي زيادي را در داخل كشور 
رقم زده است، در عين حال، آنگونه حرمت اهلل رفيعي، 
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرت هوايي 
و جهانگردي ايران گفته، »جوي در برخي كشورهاي 
همسايه، از جمله در عراق راه افتاده است كه قيمت ها را 

براي ايراني ها در اربعين افزايش دهند.«
رفيعي در گفت وگوبا ايسنا به تاثير منفي اين طرح در 
كشورهاي همسايه، اظهار كرد: از حاال جوي در برخي 
كشورهاي همسايه، از جمله در عراق راه افتاده است كه 
قيمت ها را براي ايراني ها در اربعين افزايش دهند. اين 
چه سياست منفعت طلبانه اي است كه قرار است هزينه 

آن را كل كشور بدهد؟
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مس��افرت هوايي و 
جهانگردي ايران تصميم شركت هاي هواپيمايي براي 
دو نرخي و ارزي كردن بلي��ت پروازهاي داخلي را بدون 
انديش��ه و خلق الس��اعه دانس��ت كه با نظارت سازمان 
هواپيمايي اتفاق افتاده اس��ت و در اين باره گفت: طبق 
قوانين سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري )ايكائو( و 
انجمن بين المللي حمل ونقل هوايي )ياتا( شركت هاي 
هواپيمايي در مسيرهاي داخلي بايد حقوق همه مليت ها 
را برابر بشمارند. آنها اجازه ندارند براساس مليت و خارجي 
بودن افراد نرخ تعيين كنند. اين مقررات خيلي ش��فاف 
است و شركت هاي هواپيمايي با دو نرخي كردن قيمت ها 
براساس مليت مسافر، مرتكب خالف بين المللي شده اند.

رييس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي 
هوايي و جهانگردي اي��ران در ادامه با اش��اره به توجيه 
انجمن شركت هاي هواپيمايي و ايرالين ها درباره ارزي 
كردن قيمت بليت پروازه��اي خارجي، مبني بر اينكه 
»با قيمت ه��اي موجود به مليت غيرايران��ي يارانه داده 
مي شد«، اظهار كرد: كدام يارانه؟ وقتي همين شركت ها 
براي سوخت، يارانه مي گيرند و آن را با قيمتي كمتر از آب 

مي خرند، تس��هيالت بانكي دريافت مي كنند، خدمات 
فرودگاهي در اختيار دارند و از ديگر امكانات بهره مي برند، 
چ��را از يارانه حرف نمي زنند، اين خدم��ات و امكانات را 
حساب نمي كنند؟ نمي شود كه دولت به ايرالين ها يارانه 
بدهد، بعد آنها خدمات شان را گران تر به مردم بفروشند و 

درآمد حاصل از آن را هم به جيب خود بزنند.
رفيع��ي اضافه كرد: ب��ا توجه به يارانه و تس��هيالتي كه 
شركت هاي هواپيمايي در ايران دريافت مي كنند، همين 
حاال هم قيمت بليت پروازه��اي داخلي در قياس با نرخ  

ايرالين ها خارجي در كشورهاي ديگر گران تر است.
او همچنين گفت: براساس اظهارات پيشين دبير انجمن 
صنفي شركت هاي هواپيمايي  »سهم حمل ونقل هوايي 
از سفر، فقط يك درصد است كه 65 درصد از آن يك درصد 
به كاركنان دولت و ماموريتي ها اختصاص دارد و بقيه را هم 
قشر مرفه استفاده مي كند، بنابراين بليت هواپيما دغدغه 
جامعه نيست. «  البته كه اين آمارها را قبول ندارم و معتقدم 
50 درصد سفرهاي هوايي توسط دهك هاي پايين جامعه 
در مسيرهايي، مثل مشهد انجام مي شود و اتفاقا مقصد قشر 
مرفه جاي ديگري است، اما به فرض اينكه آن اعداد و ارقام 
درست باشد، پس يعني شركت هاي هواپيمايي از جيب 
مردم پول برمي دارند كه هزينه آن 65 درصد كارمند دولت 

را بدهند كه با پرواز، ماموريت بروند؟ 
رييس هيأت مدي��ره انجمن صنف��ي دفاتر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران به توجيهات ديگر 
انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي براي دو نرخي كردن 
بليت پروازه��ا، مبني بر اينكه افزاي��ش تقاصاي اتباع 
خارجي در مسير مشهد و شمال كشور باعث شده است 
متقاضيان داخلي دسترسي كمتري به اين پروازها داشته 
باشند ، اشاره كرد و افزود: اگر تقاضا افزايش يافته و بليت ها 
از دسترس شهروند ايراني خارج شده است، چرا آمار نداده 
و نمي دهند چند درصد از اتباع غيرايراني از حمل ونقل 
هوايي اس��تفاده مي كنند. معتقدم كمت��ر از 5 درصِد 
صندلي هاي ناوگان هواپيمايي در اختيار اتباع غيرايراني 
قرار دارد، با اين وجود انجمن شركت هاي هواپيمايي به 
تمام ايرالين ها بخشنامه كرده كه 50 درصد از ظرفيت 
صندلي هاي همه پروازها را به اتباع غيرايراني اختصاص 
دهن��د و نرخ بيزنس براي اي��ن ظرفيت تعيين كنند. 

سواي اين سوال كه مگر اتباع خارجي در تمام مسيرها 
پرواز دارند كه 50 درصد ظرفي��ت كل پروازها به آنها 
اختصاص داده شده است؟ نكته ديگر تعين نرخ بيزنس 
براي صندلي اكونومي است. نرخ بيزنس تعريف مشخصي 
دارد، بايد خدمات، صندلي و كترينگ ويژه به مس��افر 

اختصاص داده شود، آيا اين خدمات داده مي شود؟
رفيعي گفت: قطعا كه 50 درصد ظرفيت يك پرواز آن هم 
در همه مسيرها مشتري غيرايراني ندارد و فكر مي كنم 
برنامه اينگونه پيش رود كه چند روز آن صندلي را با قيمت 
بيزنس عرضه كنند و زماني كه ديگر مشتري نداشت، 
همان ظرفيت را با همان قيمت بيزنس در اختيار مسافر 
ايراني قرار دهند. در هفته گذشته پس از اجراي اين طرح 
دقيقا همين اتفاق افتاد؛ بليت پرواز تهران � مشهد به نرخ 
اتباع خارجي، به مسافر ايراني فروخته شد، مستندات 
داريم كه بليت صندلي اكونومي را شش ميليون تومان 

به مسافر ايراني قيمت دادند. 
او همچنين در نقِد شيوه قيمت گذاري براي اتباع غيرايراني، 
اظهار كرد: سوال اين است كه اين قيمت ها را بر چه اساس 
و اس��تانداردي تعيين كرده اند؟ پرواز يك طرفه زير يك 
ساعت به قيمت 100 دالر، با رفت و برگشت هوايي به يك 
كشور خارجي هم قيمت شده است. از كجا اين رقم را پيدا 
كرده اند و اصال با اجازه كجا چنين نرخي را تعيين كرده اند؟! 
مگر مسوول نرخ گذاري شركت هواپيمايي است، سازمان 
حمايت از مصرف كننده بايد نرخ را تاييد كند. معتقدم اين 
رفتارها فقط نشانه زياده خواهي و منفعت طلبي است و 
حتما براي كل كشور پيامد منفي خواهد داشت و لطمه 
بزرگ سياسي به بار خواهد آورد. از زماني كه اين خبر اعالم 
شده است در برخي از كش��ورهاي همسايه كه به ايران 

پرسفر بودند، هجمه سنگيني ايجاد شده است.
رييس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت 
هوايي و جهانگردي ايران افزود: شركت هاي هواپيمايي 
همچنين بخشنامه كرده اند اگر آژانس براي مسافر كد 
پاسپورت درج نكند، نه تنها جريمه مي شود كه از پذيرش 
مسافر در فرودگاه جلوگيري خواهد شد و بليت صادره 
غيرقابل اس��ترداد خواهد بود. يا فروش از طريق آژانس 
هواپيمايي را ممنوع كرده اند، مسافر خارجي ملزم شده 
از شركت هواپيمايي يا سامانه فروش آن مستقيم خريد 

كند. اگر اين رفتارها خالف و زياده خواهي نيست، پس 
چيست؟! او ادامه داد: بسياري از ايرالين ها مدام مي گويند 
زيان ده هستند، اگر اين طور است چگونه هر سال به تعداد 
ايرالين ها اضافه مي شود، چگونه صاحبان آنها مالك تيم 
فوتبال و كارخانه مي شوند؟ زماني كه دفترشان را راه اندازي 
كردند، چه داشتند و امروز چه دارند؟ اگر زيان ده هستند 

شفاف آمار بدهند و از كلي گويي پرهيز كنند.
رفيعي بيان كرد: انتظار داريم پيش از وخيم ش��دن 
وضعيت، وزير راه وارد عمل شود. متاسفانه اقبال جدي 
براي حل اين مس��اله از سوي وزارت راه و شهرسازي 
نش��ان داده نش��ده اس��ت، درحالي كه اگ��ر آژانس 
مس��افرتي بليت پرواز را هزار تومان گران بفروشند 
دوربين صدا و سيما را روشن مي كنند و سراغ آژانس 
مي روند و تعليق و حت��ي آن را تعطيل مي كنند. اما 
چند روز از اجراي اين تصميم گذش��ته و منافع كل 
كشور در خطر است، ولي اين وزارتخانه نه تنها واكنش 
نشان نمي دهد كه سازمان هواپيمايي آن اعالم كرده 
با اطالع و هماهنگي آنها اين تصميم اجرا شده است!
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قيمت بيت كوين در آخرين ساعات ماه پيشين ميالدي، 
در حالي زير س��طح ۲۰هزار دالر باقي ماند كه پيش از آن 
طرفداران افزايش قيمت يا به اصطالح گاوهاي بازار قيمت را 
باال برده تا جلوي ثبت كاهش ۴۰ درصدي قيمت بيت كوين 
در اين ماه را بگيرند. با وجود اين، بيت كوين در طول ۳۰ روز 
گذشته يكي از بدترين عملكردهاي ماهانه تاريخ خود را به 
ثبت رسانده است و با شرايط كنوني بسياري از تحليل گران 
انتظار دارند روند نزولي با شكسته شدن حمايت ۱۸هزار 
دالري باز هم ادامه پيدا كند. ژوئن )خرداد( ماه س��ختي 
براي كل بازار ارزهاي ديجيتال بود. بيت كوين در اين ۳۰ 
روز ۳۷.۳ درصد از ارزش خود را از دس��ت داد كه بدترين 
عملكرد ماهانه اين ارز ديجيتال از س��ال ۲۰۱۱ ميالدي 
محسوب مي شود. اتريوم هم شرايطي بهتر از بيت كوين 
نداشت و با ريزش��ي ۴۵ درصدي مواجه شد. اين سقوط 
تا حد زيادي نتيجه مشكالت و تحوالت اقتصادي كالني 
است كه سرمايه گذاران را ريسك گريزتر از قبل كرده است. 
جف دورمن، مدير ارشد بخش سرمايه گذاري موسسه آركا 
فاندز، گفته است: »سه ماه گذشته يكي از بدترين فصل هاي 
ثبت ش��ده در تاريخ براي تقريبًا كل بازار سهام، بازار اوراق 
قرضه و بخش هاي مختلف ديگر بود.« در حال حاضر تورم 
در امريكا همچنان در باالترين سطح از ۴۰ سال گذشته قرار 
دارد، زنجيره تأمين و تجارت جهاني در وضعيت نامشخصي 
قرار گرفته است و درگيري ميان روسيه و اوكراين نيز هنوز 
تمام نشده است؛ به همين خاطر است كه سرمايه گذاران 
بازارهاي مالي احس��اس ترس مي كنند و البته ترس  آنها 
كاماًل هم منطقي است. شاخص »GDPNow« كه يكي 
از ابزارهاي دفتر بانك مركزي امريكا در آتالنتا براي سنجش 
وضعيت توليد ناخالص داخلي در اين كشور است، در سه 
ماهه دوم سال ۲۰۲۲، يك درصد سقوط كرده است. عالوه 
بر اين، اقتصاد امريكا براي دومين ماه متوالي است كه با رشد 
منفي مواجه مي شود و اين يعني ممكن است همين حاال 
هم ركود اقتصادي در اين كشور آغاز شده باشد. با وجود اين، 
نمي توان گفت سقوط بازار ارزهاي ديجيتال به طور كامل 
از عوامل بيروني نشات مي گيرد. ماه گذشته، بازار ارزهاي 
ديجيتال با شوك بزرگي مواجه شد كه نتيجه آن ريزش 
بيشتر قيمت ها نسبت به شاخص هاي مهم بازار سهام بود.

دو هفته پيش، بعد از آنكه پلتفرم سلسيوس برداشت هاي 
 ،»CEL« كارب��ران خود را به حالت تعلي��ق در آورد، قيمت
توكن اصلي اين پلتفرم وام دهي، ۵۰ درصد سقوط كرد. هر 
چند كه اين ارز ديجيتال در ادامه با بازيابي بخشي از ارزش 
خود توانس��ت تا پايان ماه ضرر خود را به ۲۴ درصد كاهش 
دهد. صرافي ارزهاي ديجيتال  كوين فلكس نيز كه تمركز 
اصلي اش روي معامالت مش��تقه است، برداشت هاي خود 

را متوقف كرده است. توكن اين صرافي )FLEX( نيز بيش 
از ۶۵ درص��د از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. دورمن 
در اين باره مي گوي��د: »اين ماجرا دو بخش دارد. يك طرف 
 )DeFi( پلتفرم هاي فع��ال در حوزه امور مالي غيرمتمركز
هستند كه در اين مدت به شكلي تحسين برانگيز و بدون هيچ 
مشكلي به كاربران خود خدمات ارايه كردند و در طرف مقابل 
پلتفرم هاي متمركزي مثل سلسيوس قرار دارند كه نابود 
شده اند.« برخي از تحليلگران بر اين باورند كه بيت كوين با 
شروع ماه ژوييه )تير( حمايت ۱۸هزار تا ۲۰هزار دالري خود 
را كه در ماه ژوئن )خرداد( حفظ كرده بود، از دست خواهد داد. 
جو ديپاسكواله، مديرعامل موسسه سرمايه گذاري بيت بول، 
گفته است: »در حال حاضر، بازگشت موفقيت آميز قيمت 
پس از برخورد با اين حمايت اتفاق محتملي است و مي تواند 
مقدمه اي براي يك بازيابي تدريجي در طول چند ماه پيش 
رو باشد. با اين حال، شكسته شدن حمايت اين ناحيه )۱۸هزار 
دالر( مي تواند بيت كوين را تا ۱۳هزار الي ۱۵هزار دالر پايين 
بكش��د و بازار را وارد چرخه اي كند ك��ه در آن براي بازيابي 
قيمت ها به زمان بيش��تري نياز است.«تخفيف يا اختالف 
قيمت هر سهم صندوق سرمايه گذاري گري اسكيل نسبت 
به بيت كوين كه شاخص مهمي هم محسوب مي شود، اخيراً 
با رد درخواست موسسه گري اس��كيل براي راه اندازي يك 
صندوق بورسي )ETF( نقدي در كميسيون بورس امريكا، 
شكاف بيشتري پيدا كرده است؛ يعني اختالف قيمت هر 
سهم اين صندوق نس��بت به بيت كوين بيشتر شده است. 
هر سهم صندوق سرمايه گذاري در بيت كوين گري  اسكيل 

)GBTC( در ح��ال حاضر با قيمت��ي ۳۱ درصد پايين تر از 
بيت كوين معامله مي ش��ود و اين در حالي است كه قبل از 
اعالم تصميم كميسيون بورس امريكا، اختالف قيمت سهام 
صندوق گري اس��كيل و بيت كوين ۲۸.۴ درصد بود. پابلو 
جودار، يكي از مديران ارشد استورم پارتنرز، مي گويد افزايش 
اين شكاف نشانه كاهش خوش بيني سرمايه گذاران نسبت به 
تغيير تصميم كميسيون بورس در رابطه با ETFهاي نقدي در 
كوتاه مدت است؛ اتفاقي كه دقيقاً برعكس آن هفته گذشته 
افتاد و س��رمايه گذاران با اميد به پذيرفته شدن درخواست 
گري اسكيل اقدام به خريد س��هام صندوق بيت كوين اين 
موسس��ه مي كردند. جودار در اين باره گفته است: »اكنون 
ETF انتشار اخبار مخالفت كميسيون بورس امريكا با عرضه

هاي نقدي بيت كوين بر وضعيت سهام صندوق گري اسكيل 
تأثير معكوس مي گذارد.« با پايان يافتن ماه ژوئن ميالدي 
)خرداد ماه(، قيمت بيت كوين به سختي و در آخرين لحظات 
توانست باالتر از ركورد قيمت در سال ۲۰۱۷ )۱۳۹۶( باقي 
بماند. بدترين ماه و بدترين فصل بيت كوين از سال ۲۰۱۱ 
)۱۳۹۰( تاكنون در حالي پايان يافت كه تحليل گران درباره 
ادامه دار بودن ريزش بازار سهام اياالت متحده هشدار مي دهد. 
داده ها حاكي از آن است كه قيمت جفت ارز بيت كوين/ دالر 
اياالت متحده در پايان م��اه افزايش يافته و در صرافي بيت 
استمپ به ۱۹,۹۲۴ دالر رسيده است. اين امر باعث شد كه 
براي اولين بار قيمت ماهانه بيت كوين زير باالترين ركورد 
در چرخه هاوينگ قبلي بسته نشود. به نصف شدن پاداش 
استخراج بيت كوين، اصطالحًا هاوينگ مي گويند. قيمت 
بيت كوين صرافي بيت استمپ در نوامبر ۲۰۱۷ )آبان ۱۳۹۶( 
در حدود ۳۷.۳ درصد بود. اين شايد حداقل كاري بود كه اين 
ماه مي توانس��ت انجام دهد. ماهي كه در آن بازار بيت كوين 
بدترين سقوط خود را از سپتامبر ۲۰۱۱ )شهريور ۱۳۹۰( 
تاكنون شاهد بوده است. هرچند اين اندك افزايش قيمت نيز 
عمر كوتاهي داشت و در اولين روز ماه جديد ميالدي قيمت 
به ۱۹,۰۰۰ دالر بازگشت. فيليپ سوئيفت، خالق انديكاتور 
و تحليلگر مجموعه معامالتي ديسنتريد طي اظهارنظري 
توييتري پس از بسته شدن قيمت، افزود: »به طور پيوسته يك 

چرخه زير اين قيمت به دست مي آوريم.« بيت كوين زماني 
اينچنين ارزش خود را از دست داد كه بازار سهام اياالت متحده 
نيز روندي نزولي در پي گرفت. به نظر تحليل گران فصل دوم 
سال ميالدي جديد، بدترين فصل براي شاخص اس اندپي 
۵۰۰ از س��ال ۱۹۷۰ و بدترين فصل براي شاخص نزدك از 
سال ۱۹۹۸ تاكنون بوده است. ويليام كلمنته، تحليلگر ارشد 
بالك ور، به دنبال كنندگان توييتري خود گفت: »همه جا 
صحبت از شناسايي يك كف قيمت جديد يا توصيه به انباشت 
است. در همه جا، وام دهندگان و وام گيرندگان بزرگ رو به 
نابودي مي روند و بدترين فصل تاريخ رقم خورده است. 
افرادي با ايمان كوركورانه خود كه از غيرسرمايه گذاران 
و افراد منتقد بازار متنفرند، ما را سرزنش مي كنند، كل 
تايم الين ها مي گويند كه وضعيت اين بار متفاوت است. 
اگر به منطقه انباشت رس��يده باشيم، احتمااًل ماه ها 
وضعيت قيمت بدون نوس��ان خواهد بود و خيلي ها 

تسليم شده و بازار را ترك خواهند كرد.«

    سيگنال هاي صعودي هم وجود دارند
با اين حال در ميان سرمايه گذاران نهادي سيگنال هاي مثبتي 
مبني بر خريد بيت كوين ۲۰,۰۰۰ دالري مشاهده مي شود. 
همانطور كه پلتفرم تحليل هاي درون زنجيره اي كريپتوكوانت 
نشان مي دهد، كوين بيس پريميوم براي اولين بار در دو ماه 
اخير ديروز به قلمرو مثبت بازگش��ت. پريميوم تفاوت بين 
قيمت بيت كوين در صرافي اصلي بايننس و كوين بيس پرو، 
بازوي نهادي كوين بيس در اياالت متحده را نشان مي دهد. 
مثبت بودن اين شاخص بدان معناست كه سرمايه گذاران روي 
كوين بيس پرو حضور پررنگ تري دارند كه يعني تقاضا در آن 
بيشتر است. مقدار پريميوم ديروز حدود ۰.۲۱۷ بود. كي يانگ 
جو، مديرعامل كريپتوكوانت، درباره اين داده ها اظهار كرد: 
»افزايش اين شاخص لزوماً به معناي افزايش قيمت نيست؛ 
اما مسلماً نشان  مي دهد كه خريداران نهادي در اين محدوده 
قيمتي فعال اند.« در عين حال، نجيب ابوكيله، رييس جمهور 
الس��الوادور، از قصد اين كش��ور براي خريد ۸۰ بيت كوين 
ديگر در قيمت ۱۹,۰۰۰ دالر پرده برداشت. آخرين خريد 
بيت كوين اين كشور امريكاي مركزي در ماه مه )ارديبهشت 
ماه( بوده اس��ت. نجيب ابوكيله رييس جمهور الس��الوادور 
پس از خريد ۸۰ بيت كوين مورد اشاره در قيمت ۱۹,۰۰۰ 
دالر افزود: »بيت كوين آينده است. بابت ارزان فروشي شما 
متشكرم.« طبق ادعاي ابوكيله، آخرين بار السالوادور در ماه 
مه )ارديبهشت ماه( بيت كوين خريده است كه در آن خريد 
۵۰۰ بيت كوين با مبلغ كل ۱۵.۳ ميليون دالر و به قيمت هر 
كدام ۳۰,۷۴۴ دالر خريداري شده بود. بر طبق اطالعات به 
دست آمده و بر اساس اظهارات خود ابوكيله، السالوادور تاكنون 
از خريد بيت كوين هاي خود حدود ۵۵.۰۳ درصد ضرر كرده 
است. از سپتامبر )شهريور ماه( سال گذشته تاكنون، السالوادور 
۲,۳۰۱ بيت كوين به ارزش ۱۰۳.۹ ميليون دالر خريداري 
كرده است؛ اما ارزش فعلي ذخاير بيت كوين اين كشور در حال 
حاضر ۴۶.۶ ميليون دالر است. در ماه مه )ارديبهشت ماه( 
الخاندرو زاليا، وزير دارايي السالوادور، مقدار بيت كوين 
اين كش��ور را حدود ۰.۵ درصد از بودجه ساالنه كشور 
دانست و افزود كه كاهش ارزش بيت كوين خطر بسيار 
حداقلي را گريبان گير وضعيت مالي كشور خواهد كرد.
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براي توسعه زيرساخت اينترنت 
ثابت به حمايت دولت نياز داريم

مديرعامل ش��ركت ملي مخابرات ايران گفت: توسعه 
اينترنت ثابت در كشور، نياز به حمايت دولت دارد، تنها 
در اين صورت است كه مي توانيم آهنگ توسعه را سرعت 
ببخشيم. به گزارش ايرنا، استفاده از بستر اينترنت در چند 
س��ال اخير و خصوصًا با شيوع كرونا شدت يافته است. 
اين مساله باعث شده ضريب نفوذ اينترنت در كشور به 
بيش از ۱۲۷ درصد برسد. با توجه به عقب ماندگي كه در 
حوزه اينترنت ثابت وجود دارد، بار ترافيكي از روي شبكه 
ثابت به سمت سيار روانه شده و كيفيت اين شبكه را نيز 
با چالش مواجه كرده است. توسعه شبكه ثابت كشور با 
مشقت زيادي همراه است و هزينه زيادي نياز دارد، شايد 
به همين دليل است كه توسعه اين زيرساخت در كشور 
با كندي پيش مي رود. يكي از آمارهاي مهمي كه باعث 
مي شود كندي شبكه ثابت بسيار به چشم بيايد، اين است 
كه تنها ۳۲ درصد از روستاهاي كشور داراي اينترنت ثابت 
هستند و ۷۰ درصد روستاها كه چيزي حدود ۳۵ هزار 
روستا از طريق اينترنت سيار به شبكه ارتباطي كشور 
متصل هستند. اوايل امسال، مديرعامل شركت مخابرات 
در مراسم افتتاح ۲۸۰۰ پروژه مخابراتي به ارزش ۳۴۰۰ 
ميليارد تومان، اعالم كرد ميزان سرمايه گذاري در حوزه 
مخابرات بايد ۱۰ برابر اين عدد باشد. مجيد سلطاني در 
گفت وگو با ايرنا، درباره عدم توسعه مناسب اينترنت ثابت 
گفت: در س��ال هاي گذشته تقريبًا همگام با پيشرفت 
فناوري در دنيا، توسعه اينترنت در كشور را آغاز كرديم. 
برنامه هاي مربوط به توسعه اينترنت در دستور كار 
سياستمداران، دولتمردان، شركت هاي ارتباطي و 
مخابراتي و ش��ركت مخابرات ايران به عنوان يك 

شركت مادر تخصصي قرار گرفته است.

  ۱۷۰ هزار كيلومتر فيبرنوري در ايران
سلطاني تصريح كرد: اكنون حدود ۱۷۰ هزار كيلومتر 
فيبرنوري توسط شركت مخابرات ايران در بين شهرها 
و شهرستان ها اجرا شده و در حال كار است. اينكه آيا در 
حقيقت ميزان فيبرنوري يا تجهيزات اليه هاي شبكه 
كه بايد به خانوارها خدمات و سرويس پرسرعت ارايه 
م��ي داد، كافي بوده يا نه؟ بايد بگويم خير كافي نبوده 
است. مديرعامل شركت مخابرات افزود: ما در كشور 
پهناوري زندگي مي كنيم كه شهرها و روستاهاي آن 
پراكنده است، همين مس��اله هزينه توسعه اينترنت 
ثابت را افزايش مي دهد. حتي در كش��ورهاي توسعه 
يافته اروپايي كه وسعتش��ان از ايران كمتر است نيز 
انگيزه زيادي براي س��رمايه گذاري در حوزه اينترنت 
ثابت وجود ن��دارد، چرا كه فناوري اين حوزه بس��يار 
گران قيمت اس��ت. وي درباره نح��وه مواجهه به اين 
مشكل در ديگر كشورها گفت: براي حل اين مشكل در 
بقيه كشورها حاكميت ها و دولت ها با تخصيص اعتبار و 
كاهش ماليات به شركت هاي اصلي خود كمك كردند. 

تقويت حفاظت از انتقال داده هاي 
خصوصي به خارج در چين 

اداره فضاي سايبري چين )CAC( مشغول جمع آوري 
بازخورد مردم درباره پي��ش نويس قوانيني مربوط به 
شيوه انتقال داده هاي خصوصي به خارج از كشور است. 
به گزارش مهر به نقل از رويت��رز، پيش نويس قوانين 
جديد بخش��ي از تالش رگوالتوره��اي چيني جهت 
تقويت نظارت بر انبوه داده هايي است كه توسط بخش 
خصوصي كشور و انبوه اپليكيش��ن هاي محبوب آن 
جمع آوري مي شود. براساس اليحه مذكور ماهيت هايي 
كه اطالعات خصوصي كاربران را جمع آوري مي كنند 
مس��ووليت ارزيابي قانوني بودن، مشروع بودن، نياز به 
داده، گستره آن را برعهده دارند و بايد مشخص كنند آيا 
داده مذكور پس از انتقال به خارج از كشور بايد همچنان 
تحت حفاظت باق��ي بماند يا خي��ر. اين پيش نويس 
همچنين روش هاي كنترل داده هاي خصوصي توسط 
واحدهاي فراوري داخلي و دريافت كنندگان خارجي 
را نيز پوشش مي دهد. در س��ال هاي اخير چين روي 
ريسك هاي امنيتي مربوط به انتقال داده هاي كاربران 
به خار ج از كشور تاكيد زيادي داشته است. پيش نويس 
قوانين جديد براي تقويت يك قانون امنيت داده طراحي 

شده كه سپتامبر سال گذشته ميالدي اجرا شد.

حضور همراه اول
 با شعار لمس جهان ديجيتال

 در نمايشگاه شهر هوشمند
هم��راه اول به همراه ش��ركت هاي زيرمجموعه خود با 
محوريت هوشمندسازي و شعار لمس جهان ديجيتال 
در س��ومين نمايشگاه ش��هر هوش��مند ايران حضور 
مي يابد. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
سيار ايران، س��ومين نمايشگاه شهر هوش��مند ايران 
)Smart City Expo 2022( با مجوز سازمان توسعه 
تجارت ايران و حمايت وزارت كشور، همزمان با نمايشگاه 
»شهر نوآور« كه مربوط به شهرداري ها و دهياري هاي 
سراسر كشور است از ۱۲ تا ۱۴ تير ۱۴۰۱ در مصلي امام 
خميني )ره( با حضور همراه اول برگزار مي شود.  شركت 
ارتباطات س��يار ايران به عنوان نخستين و بزرگ ترين 
اپراتور تلفن همراه كش��ور در فضايي به وس��عت ۶۰۰ 
مترمربع در اين رويداد كس��ب وكاري با محوريت ارايه 
»راهكارهاي زيرساختي فناوري اطالعات و مخابرات«، 
»حوزه هاي مربوط به شهر هوشمند مانند اپراتور انرژي«، 
»شبكه توزيع كاال« و »سالمت هوشمند« حضور مي يابد.  
همچنين آكادمي همراه با »مدرس��ه اينترنت اشياء« و 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول با »پلتفرم اختصاصي 
IOT« در اين رويداد كه ميزبان ۲۵۰ سازمان و شركت 
دانش بنيان از سراسر كشور است، حاضر مي شوند.  گفتني 
است در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه، سخنراني هاي 
علمي و تخصصي و كارگاه هاي آموزشي در زمينه معرفي 
و تشريح ابعاد مختلف هوشمندس��ازي و ويژگي هاي 
شهرهاي هوشمند با حضور اس��تادان و صاحب نظران 
داخلي و خارجي نيز برگزار مي شود.  عالقه مندان به بازديد 
از اين نمايشگاه، مي توانند در روزهاي مذكور از ساعت ۹ تا 
۱۷ به نمايشگاه شهر هوشمند آمده و از نزديك با تجربيات 

و دستاوردهاي همراه اول در اين حوزه آشنا شوند.

بسياري از تحليل گران انتظار دارند روند نزولي با شكسته شدن حمايت ۱۸هزار دالري، ادامه پيدا كند

سقوط ۳۷ درصدي بيت كوين در ۳۰ روز

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

نوبت اول

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی امورات قابل واگذاری نقليه و ماشين آالت، تأسيسات، عمران، 
كارخانه سنگ شكن و آسفالت، كشتارگاه، اجرائيات، پليس ساختمان، نگهباني، آتش نشاني و سایر خدمات پشتيبانی مورد 
نياز شهرداري سرپل ذهاب به صورت حجمي به شماره ۲۰۰1۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰۰6 را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت 
برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی 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 الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 14۰1/۰4/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13:3۰روز پنجشنبه تاریخ 16/ 14۰1/۰4 

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 13:3۰روز یکشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۲6 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13:3۵ روز یکشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۲6

برآورد اوليه مناقصه: ماهيانه مبلغ 1۰/۷6۷/۸99/1۸1 ریال  و مبلغ کل یکساله 1۲9/۲14/۷9۰/166ریال از محل اعتبارات داخلی
مبلغ و نوع سپرده تضمين شرکت در مناقصه :  6/4۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فيش واریز نقدی
 اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقص�ه گزار جه�ت دریاف�ت اطالعات بيش�تر در خصوص اس�ناد مناقص�ه و ارائه 
 پاکت هاي الف: آدرس: س�رپل ذهاب- ميدان امام خمينی )ره(- خيابان شهيد فاتح فر- شهرداري سرپل ذهاب

 تلفن: ۰۸34۲۲۲۲44۲
مرکز تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 14۵6 

مراد باباخانی- شهردار سرپل ذهاب

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

نوبت اول

شهرداري سرپل ذهاب در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی واگذاري امورات حفظ و نگهداري فضاي سبز بصورت 
حجمي به ش�ماره ۲۰۰1۰۰۵۲۸۷۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نماید. کليه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونيکی 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 الکترونيکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 14۰1/۰4/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 13:3۰روز پنجشنبه تاریخ 16/ 14۰1/۰4 

مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 13:3۰روز یکشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۲6 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 13:3۵ روز یکشنبه تاریخ 14۰1/۰4/۲6

ب�رآورد اوليه مناقصه: ماهيانه مبلغ ۵/۵۲۰/3۰۷/4۰1 ریال  و مبلغ کل یکس�اله 66/۲43/6۸۸/۸۰9ریال از محل 
اعتبارات داخلی

مبلغ و نوع سپرده تضمين شرکت در مناقصه :  3/3۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا فيش واریز نقدی
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي 
الف: آدرس: س�رپل ذهاب- ميدان امام خمينی )ره(- خيابان ش�هيد فاتح فر- ش�هرداري س�رپل ذهاب تلفن: 

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

مراد باباخانی- شهردار سرپل ذهاب

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( تامين نماید:

شركت ملي گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

 نوبت اول

 شناسه آگهي :۱344۱2۱

۲۰۰1۰9349۸۰۰۰۲۷۰شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران
تقاضای -MD ۰۰۰۰96۵ مناقصه شماره ۰۰4 /۰1 شماره مناقصه و تقاضا 

خرید FLANGموضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی
۷9۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ تضمين شركت در فرایند ارجاع كار

تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكي از تضامين قابل قبول وفق آیين نامه تضمين شماره 1۲34۰۲/ت۵۰6۵9 ه مورخ 94/۰9/۲۲ هيات وزیران نوع تضمين شركت درفرایند ارجاع كار
مي باشد.

1۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالمبلغ برآوردي مناقصه
1۰ روز  پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد.آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابي كيفي در سامانه ستاد 

آخرین مهلت بارگذاري و  ارسال مستندات ارزیابي كيفي )رزومه( در 
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.سامانه ستاد

پس از ارزیابی کيفی مناقصه گران، مستندات دریافت پيشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.آخرین مهلت بارگذاری پيشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- ساختمان اداری مرکزی ستاد –مدیریت بازرگانی-اداره خرید- گروه خرید مکانيک آدرس مناقصه گزار
عمومی اتاق ۲1۷

بدیهی است کليه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونيکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب 
اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونيکی اقدام نمایند. مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره ۲۲1۸-۲۲1۷-۰۷۷3131-۲۲۲۷-۲۲۷۷-

۲۲۲۰ تماس حاصل فرمایند.  
روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي



تعادل|
مراس��م روز ملي صنعت و معدن ب��ا حضور مقامات 
دولتي و بخش خصوصي برگزار ش��د. رييس دولت 
س��يزدهم كه در اين مراسم حضور يافته بود، ضمن 
تاكيد بر كاهش تصدي گري دولت در اقتصاد، تنقيح 
قوانين و پرهيز از تصميمات خلق الساعه را از جمله 
اقدامات براي هموار ش��دن مسير توليد عنوان كرد. 
رييسي همچنين در سخنان خود از تهيه پيش نويس 
سند جامع صنعت كشور با مشورت كارشناسان خبر 
داد، كه به زودي نهايي مي شود. در همين حال، وزير 
صمت مصائب بخش توليد را بازگو و در اظهاراتي مهم 
عنوان كرد كه در روند تنظيم گري امور ۳۱۷ مورد از 
قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير شناسايي شده 
اس��ت. البته فاطمي امين تاكيد كرد كه براي فائق 
آمدن ب��ه چالش هاي حكمران��ي و محدوديت هاي 
زماني براي دستيابي به جايگاه تعريف شده در سند 
چش��م انداز ۱404، نياز به نقشه راه است و بايد تمام 
مسائل را باهم حل كنيم؛ چراكه بدون حل مشكالت 
نمي توان وارد فرآيند توس��عه اي توليد شد. رييس 
اتاق ايران هم به نمايندگي از بخش خصوصي سخن 
مي گفت، ضمن تش��ريح الزمه هاي تحقق توس��عه 
صنعتي، در اظهاراتي عنوان كرد كه توسعه صنعتي 
نيازمند دولت، مجلس و قوه قضاييه اي توسعه گراست 
كه مشورت هاي بخش خصوصي و فعاالن دانشگاهي 
را بش��نوند، حقوق مالكيت را رعايت كنند و امينت 

سرمايه گذاري را بهبود ببخشد.

    گام هاي اصلي حكمراني در صنعت
همايش روز ملي صنعت و معدن صبح ديروز با حضور 
رييس جمهوري در محل س��الن اجالس سران برگزار 
شد. در اين مراسم وزير صمت در طي سخناني گفت: بر 
اساس سند چشم انداز ۱404، بايد تا چهار سال آينده در 
همه شاخص هاي علمي اقتصادي وغيره جايگاه نخست 
منطقه را كسب كنيم، به همين سبب بايد از خود بپرسيم 
كه آيا به اين چشم انداز مي رسيم و اگر چالشي وجود دارد 
اين چالش ها در چه زمينه هايي است؟ سيد رضا فاطمي 
امين در بيان كرد: تجربه نشان داده است كه پس از ورود 
به هر صنعتي، پس از حدود ۱0 تا ۱5 سال به بلوغ در آن 
رسيده و توانسته ايم زيروبم كار را ياد بگيريم. وي توضيح 
داد: در توزيع جغرافيايي، سرمايه گذاري و زنجيره ارزش 
صنايع، ش��يوه حكمراني اش��تباه بوده است، بنابراين 
باوجود صرف وقت و سرمايه، خروجي الزم را نگرفته ايم.

وزير صمت تصريح كرد: چه��ار گام اصلي حكمراني 
حوزه صنعت، معدن و تجارت، يعني اولويت گذاري، 
تنظيم گ��ري، حمايت و نظارت در دس��تور كار ويژه 
وزارت صمت اس��ت و اگر بتوانيم اي��ن چهار كار را به 
خوبي انجام دهيم، صنعتگران خود فضا را براي تحقق 
اهداف، مهيا مي كنند. فاطمي امين اعالم كرد: براساس 
برنامه اولويت گذاري شده وزارت صمت، خوشبختانه 
خام فروش��ي مواد معدني در كشور نداريم و در طول 
مدت استقرار دولت حدود 500 ميليون تن مواد معدني 
در كشور توليدش��ده كه فقط كمتر از يك درصد آن، 
صادرشده است. او افزود: درروند تنظيم گري امور نيز 
۳۱۷ م��ورد از قوانين و مقررات زائد و دس��ت و پاگير 
شناسايي شده و به سمت تنقيح و حذف موارد اضافي 
حركت كرديم؛ همچنين درروند تنظيم بازار سعي بر 
ايجاد ثبات بوده است، براي مثال در صنعت فوالد كه 
ظرفيت بازار آن بيش از 500 هزار ميليارد تومان، يعني 
حدود 20 ميليارد دالر است، تدابيري در پيش گرفته 
شد كه كمترين نوس��ان قيمتي را داشته باشد و اين 
ثبات به وجود آمده بدون كوچك ترين كار تعزيراتي و 

نظارتي خاص ايجادشده است.
وزي��ر صنعت، مع��دن و تجارت بيان ك��رد: در حوزه 
حمايتي نيز يكي از مش��كالت ما اين بود كه از منابع 
خود به درستي مطلع نبوديم و ذخاير براي ما ناشناخته 

بود، بنابراين از مهرماه س��ال گذشته يك اقدام بزرگ 
در بخش معادن آغاز و 450 كيلومترمربع اكتشافات 
معدني از خراسان رضوي آغاز شد كه در پي آن ذخاير 
عظيمي كشف شده و به صورت رسمي تا حدود دو هفته 
آينده اعالم مي ش��ود. فاطمي امين ادامه داد: ما براي 
فائق آمدن به چالش هاي حكمراني و محدوديت هاي 
زماني براي دس��تيابي به جايگاه تعريف شده در سند 
چش��م انداز ۱404، نياز به نقشه راه داريم و بايد تمام 
مس��ائل را باهم حل كنيم، براي مثال نمي شود بدون 

حل مشكل وارد فرآيند توسعه اي توليد شويم.

    رييسي: از تصميمات خلق الساعه پرهيز شود
پس از سخنان وزير صمت، سيد ابراهيم رييسي، رييس 
دولت سيزدهم كه در اين مراس��م حضور يافته بود، 
فعاالن اقتصادي و توليدكنندگان را »افسران ميدان 
توليد و خلق قدرت ملي« دانست و اظهار كرد: دشمن 
براي عقب نگاه داشتن كشور و ضعيف كردن مولفه هاي 
خلق قدرت كه توليد جزو مهم ترين آنهاست، تالش 
مي كند روند توليد را مختل و ضعيف كند. وظيفه ما در 
برابر اين تالش ها حمايت از توليدكنندگان و فعاالن 

اقتصادي به عنوان افسران اين ميدان است.
رييس جمه��ور تصريح كرد: فعالي��ت در هر ميداني 
به طور طبيعي مشكالت و سختي هايي دارد و فعاالن 
اقتصادي و توليدكنندگان بايد بدانند كه موفقيت در 
مسير توليد به عزم و اراده پوالدين، برنامه ريزي دقيق و 
تالش مستمر نياز دارد. رييسي با تاكيد بر ضرورت توجه 
بيشتر به گس��ترش فعاليت هاي دانش بنيان با هدف 
ايجاد مشاغل و محصوالت دانش پايه افزود: توليدات 
دانش بنيان تواناي��ي و ظرفيت رقابت پذيري باالتري 
در بازارهاي جهان��ي و داخلي دارند. رييس جمهور با 
بيان اينكه روز ملي صنعت و معدن فرصت مناس��بي 
اس��ت تا عالوه ب��ر قدرداني از زحم��ات و تالش هاي 
توليدكنندگان و فعاالن اقتصادي، مرور و بازنگري نيز 
به فعاليت ها و دستاوردهاي اين حوزه داشته باشيم، 
گفت: اين جمع بهترين محل براي تش��ريح و تبيين 
آسيب ها و مشكالت و نيز ارايه راهكارهاي برون رفت 
از مشكالت و غلبه بر موانع است. او خطاب به فعاالن 
اقتصادي حاضر در مراسم با تاكيد بر اينكه براي تبيين 
مشكالت و ارايه راهكارها به اين جلسه بسنده نكنيد و 
تا رفع واقعي و نهايي مشكل پيگير موضوع باشيد، افزود: 
پس از تاكيد مقام معظم رهب��ري در ديدار با فعاالن 
اقتصادي و توليدكنندگان مبني بر تدوين سند جامع 
صنعت كشور، دولت كارگروهي را مامور تهيه اين سند 
كرد كه با مشورت كارشناسان پيش نويش خوبي تهيه 
شده و در حال طي مراحل نهايي شدن است. رييسي 
در ادامه تنقيح قوانين و پرهيز از تصميمات خلق الساعه 
را از جمله اقدامات براي هموار شدن مسير توليد عنوان 

كرد و اظهار داشت: آينده بايد براي فعاالن اقتصادي 
و صنعتي قابل پيش بيني باش��د ت��ا بتوانند براي آن 
برنامه ريزي كنند و ض��رورت اين پيش بيني پذيري 

پرهيز از اتخاذ تصميمات خلق الساعه است.
وي در ادامه با بيان اينكه قويًا مدافع و موافق نظريه دولت 
چابك هستم، تصريح كرد: دولت بايد تصدي گري هاي 
خود را در اقتصاد رها كرده و در جايگاه هدايت، حمايت 
و نظارت قرار گيرد. البته آقاي فاطمي امين تش��خيص 
اولويت ها را نيز از مسووليت هاي دولت عنوان كردند كه 
نكته صحيحي است. رييس جمهور تاكيد كرد: ميدان 
فعاليت بايد به بخش خصوصي واگذار ش��ود و دولت از 
تصدي گري هاي خود كاسته و وزن نظارتي و حمايتي 
خود را افزايش دهد. چابك سازي دولت و جلوگيري از 
فربه شدن و افزايش هزينه هاي دولت بايد مدنظر همه 
نهادها و دستگاه ها به ويژه دولت و مجلس شوراي اسالمي 
باشد. رييسي تالش براي نيل فعاليت هاي توليدي به 
بهره گيري هر چه بيشتر از دانش ها و دستاوردهاي نوين 
علمي را از ديگر ضرورت هاي رونق توليد دانست و اظهار 
داشت: دانش اگر ضميمه توليد و صنعت نشود، به شكل 
پايان نامه در دانش��گاه باقي مي ماند. دانشگاه بايد كنار 
بازار، صنعت و معدن بيايد و در اين زمينه صنايع بزرگ و 
سنگين بايد بيش از ديگر صنايع و فعاليت هاي توليدي 
مورد توجه باش��ند. رييس جمهور در ادامه با تاكيد بر 
اهميت افزايش كيفي��ت و بهره وري توليدات داخلي 
افزود: هر توليدكننده بايد با بازتعريف مساله افزايش 
بهره وري در عين حال راهكارهاي كاهش قيمت توليد 
را نيز پيدا كند. او مساله خام فروشي را از جمله ديگر 
موانع پيش روي صنعت و تجارت كشور عنوان كرد و 
گفت: بايد نسبت به مساله خام فروشي شديداً حساس 
باش��يم چرا كه ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در پرتو 

جلوگيري از خام فروشي ميسر خواهد شد.
او مبارزه با فساد را نيز يكي ديگر از مسائل بسيار مهم 
در رشد و پيشرفت اقتصادي دانست و گفت: پيشرفت 
و رش��د اقتصادي در گرو مبارزه با مفاسد اقتصادي و 
ارتشا است. ساختارهاي فسادزا بايد به گونه اي اصالح 
شوند كه حتي اگر فردي قصد فساد داشت، زمينه براي 
او مهيا نباش��د. رييس دولت نظارت جدي بر تمامي 
فرآيندهاي اخذ مجوزها و تسهيل سرمايه گذاري و 
توليد را از ديگر مصاديق مبارزه با فس��اد برش��مرد و 
تصريح كرد: دولت هوشمند يكي از زمينه هاي مهم 
مبارزه با فساد است و اين مساله بايد به صورت جدي 
مورد توجه قرار بگيرد چرا كه س��امانه ها نقش بسيار 
مهمي در شفافيت و افش��اگري فساد دارند. رييسي 
در بخش ديگري از سخنان خود به سياست تعامل با 
همسايگان در دولت سيزدهم اشاره كرد و گفت: در 
سفرهاي خارجي و مالقات با سران كشورهاي همسايه 
شاهد اشتياق به توليدات و محصوالت ايراني هستم. 

زمينه كار بسيار فراهم اس��ت و اميدواريم بتوانيم با 
دست تواناي شما و حمايت دولت، بخشي از مشكل 

اقتصاد و اشتغال كشور را برطرف كنيم.

    توسعه صنعتي نيازمند چيست؟
غالمحسين شافعي، رييس اتاق ايران در اين مراسم، 
توس��عه صنعتي را موتور محرك توسعه همه جانبه 
اقتصادي و اجتماعي در هر كشوري عنوان كرد و گفت: 
هيچ كش��وري نبوده كه بدون ي��ك بخش خصوص 
قدرتمند و يك دولت كارآمد و تنظيم گر قوي توانسته 

باشد رشد صنعتي در خور و پيوسته اي را تجربه كند.
به اعتقاد او تجربه كشورهاي توسعه يافته در چهار دهه 
اخير نشان دهنده چند واقعيت است؛ اگرچه در همه اين 
كشورها سهم خدمات در اقتصاد افزايش يافته، محور اين 
افزايش بر پايه نوآوري بي سابقه و تغييرات شگرف فناوري 
براي رش��د بهره وري در بخش صنعت بوده و نه داللي. 
بنابراين مي توان گفت موتور توس��عه خدمات، توسعه 
صنعتي است؛ توسعه صنعتي بر پايه نوآوري براي خلق 
ارزش هاي بيش��تر، كاهش قيمت تمام شده، افزايش 
كيفيت توليدات متنوع، افزايش صادرات و افزايش رفاه 
عمومي. رييس اتاق ايران با بيان اين نكته كه توس��عه 
صنعتي مستلزم ورود سرمايه، تكنولوژي و نقش آفريني 
در زنجيره ارزش جهاني اس��ت، تصريح كرد: توس��عه 
صنعتي نيازمند نهادسازي هاي جديد براي توسعه است 
و با وجود بي ثباتي در مديريت كالن و تغييرات بي حاصل، 
نمي توان انتظار داش��ت كه ش��اهد توسعه صنعتي در 
كشور باش��يم. به باور شافعي توسعه صنعتي به معناي 
واقعي بيش از آنكه نيازمند وام ارزي و ريالي ارزان، زمين 
رايگان و انرژي ارزان باشد، نيازمند دولت، مجلس و قوه 
قضاييه اي است كه توسعه گرا باشند و دست در دست 
هم بگذرند و تصميمات خلق الس��اعه اتخاذ نكنند، در 
عين حال از مشاوره هاي فعاالن اقتصادي و دانشگاهي 
بهره ببرند، حرف ها و قراردادهايشان معتبر باشد، اصل 
را در روبط بين الملل��ي بر حفظ منافع ملي و درازمدت 
كشور قرار دهند، حقوق مالكيت را رعايت كنند، امينت 
سرمايه گذاري را بهبود ببخشند و آن را پيش بيني پذير 
كنند. شافعي در بخش ديگري از سخنان خود مشكالت 
امروز اقتصاد را محصول بينش نادرست درباره اقتصاد 
و مديريت اقتصادي دانست و ادامه داد: اين مشكالت 
ناش��ي از فقدان دانش��مندان اقتص��ادي يا فقدان 
بسته هاي سياستي نيس��تند، بلكه به دليل بينش 
نادرست نسبت به مسائل اقتصادي، ايجاد شده اند.

رييس اتاق اي��ران اتخاذ رويكردهاي تكراري دولتي 
كه سال هاست گرفتار آن هستيم را مورد انتقاد قرار 
داد و از توقف قطار توس��عه در كش��ور سخن گفت. 
بر اس��اس اظهارات او از س��ال ۱۳۹0 تا ۱۳۹۹ رشد 
اقتصادي به صفر رسيده، تشكيل سرمايه ثابت صفر 
بوده، بهره وري كل عومل توليد منفي ۱,2 اعالم شده 
و اس��تهالك سرمايه بيش از تش��كيل سرمايه بوده 
است. شافعي ابراز اميدواري كرد: بر اساس تذكرات 
مكرر رهبري مبني بر توجه ويژه به توليد و صنعت در 
كشور شاهد بروز درك مشترك اركان حاكميت در 
باب اهميت توليد صنعتي واقع��ي و ارزآور و نه ارزبر 
به ويژه در ش��رايط سخت تحريمي با مشاركت همه 
بازيگران اصلي اين ميدان يعني بخش خصوصي در 
تصميم سازي ها باشيم. چراكه طي همه اين سال هاي 
تحريم اي��ن توليدكنندگان و صنعتگران با ش��رف 
كشور و رزمنده هاي اصلي جنگ اقتصادي بودند كه 
جانانه مبارزه كردند و واقعا شايسته قدرداني هستند. 
همچنين به مناس��بت روز ملي صنع��ت و معدن با 
دس��تور ويدئوكنفرانس��ي آيت اهلل ابراهيم رييس، 
هش��ت طرح بزرگ صنعتي افتتاح شد.اين طرح ها 
با ارزش ريالي ۱8 هزار و ۳۳4 ميليارد تومان افتتاح 
شد كه زمينه اشتغال زايي مستقيم براي نزديك به 

هفت هزار نفر را فراهم خواهد كرد.
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واحد آموزش شركت گاز استان 
بوشهر موفق به كسب رتبه برتر شد

 واحد آموزش شركت گاز استان بوشهر با برگزاري مستمر 
و مدون دوره هاي آموزشي مطابق با استانداردهاي شركت 
ملي گاز ايران و انجام وظايف محوله در ارزيابي عملكرد 
واحدهاي آموزش شركت هاي تابعه شركت ملي گاز ايران 
موفق به كسب رتبه برتر شد.  به گزارش روابط عمومي 
ش��ركت گاز استان بوش��هر با توجه به ارزيابي عملكرد 
واحدهاي آموزش شركت ملي گاز بر اساس شاخص هاي 
مختلف در سال هزار و چهارصد برگرفته از ارزيابي عملكرد 
دس��تگاه هاي اجرايي و برش ملي در بين 5۱ شركت به 
عنوان يكي از واحدهاي برتر كشوري در رتبه چهارم قرار 
گرفته است.مس��وول واحد آموزش شركت گاز استان 
بوش��هر با اعالم اين خبر افزود: در سال گذشته با وجود 
شيوع ويروس كرونا با تالش همكاران در واحد آموزش 
توانستيم دوره هاي مختلف را به صورت مجازي و حضوري 
در سطوح مختلف مديريتي، شغلي، عمومي و فرهنگي 
براي كاركنان و خانواده هاي محت��رم آنها برنامه ريزي 
و اجرا كنيم. وي تصريح كرد: در س��الي كه گذش��ت 
شركت گاز استان بوشهر ميزبان چهار دوره آموزشي 
براي شركت هاي گاز استاني بود كه دو دوره آموزشي 
به صورت حضوري و دو دوره به صورت آموزش مجازي 

و آنالين براي كل شركت هاي گاز استاني برگزار شد.

ظرفيت تخليه و بارگيري در بنادر 
كشور 10 درصد افزايش يافت

معاون برنامه ريزي، توسعه مديريت و منابع سازمان بنادر 
و دريانوردي گفت: با لحاظ سياست اقتصادي درياپايه در 
دولت سيزدهم ظرفيت تخليه و بارگيري در بنادر كشور 
در سه ماهه امس��ال با افزايش۱0 درصدي به بيش از 5۱ 
ميليون تن افزايش يافت. به گزارش روابط عمومي اداره 
كل بنادر و دريانوردي استان بوشهر، حسن بيك محمدلو 
روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار كرد: 
در راستاي سياست دولت براي توسعه اقتصاد دريا بايد در 
استان بوشهر نيز توجه به بنادر كوچك به صورت ويژه دنبال 
مي شود.  وي بيان كرد: براي اين استان همچنين اختصاص 
سوخت يارانه اي براي س��وخت سفرهاي گردشگري با 
هدف ارتقاي سفرها براي جام جهاني قطر محقق شده تا 
از اين رويداد جهاني بهره برداري الزم صورت گيرد. بيك 
محمدلو ادامه داد: براي تحقق موضوع ياد شده شناورهايي 
در دستور كار است و داوطلباني نيز از اقصي نقاط جهان 
ش��ناورهايي براي فعاليت در محور بوشهر- قطر معرفي 
كردند. نماينده وزير راه و شهرس��ازي در ش��وراي عالي 
سازمان بنادر نيز گفت: دولت سيزدهم به دنبال استفاده از 
تمام ظرفيت هاي كشور براي پيشرفت اقتصادي كشور و 
تعالي ظرفيت هاي موجود است.  مهدي نورايي افزود: در 
اين راستا ايجاد ظرفيت  هاي جديد در حوزه دريانوردي 
و اقتصاد ناظر بر اين حوزه تمهيدات ويژه اي انديش��يده 
شده اس��ت. وي ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي نيز 
بر اساسي وظايفي كه دارد مرتب با پيگيري سازمان 
بنادر استفاده از ظرفيت هاي موجود و توسعه آن است.

رييس جمهور در مراسم روز ملي صنعت و معدن:  پيش نويس سند جامع صنعت كشور به زودي نهايي مي شود 

باحضور معاون اول رييس جمهور انجام شد

3 وعده رييس جمهور  به اهالي صنعت

 توزيع 4 هزار جهيزيه به زوج هاي نيازمند توسط ستاد اجرايي فرمان امام
آيين اهداي 2۱ هزارمين جهيزيه بنياد احسان وابسته به 
ستاد اجرايي فرمان امام به زوج هاي نيازمند برگزار شد. 
همزمان با سالروز پيوند آسماني امام علي )ع( و حضرت 
زهرا )س( و هفته ازدواج، صبح امروز در مراسمي با حضور 
معاون اول رييس جمهور، معاونان ارش��د ستاد اجرايي 
فرمان امام، رييس كميته امداد امام خميني و مديرعامل 
بنياد احسان مراسم پويش احسانه و آغاز توزيع مرحله 
جديد جهيزيه هاي اهدايي ستاد اجرايي فرمان امام به 
زوج هاي نيازمند درمحل نمايشگاه دايمي دستاوردهاي 
اين ستاد برگزار شد. معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان 
امام در ابتداي اين مراسم ضمن تبريك اين ايام خجسته 
گفت: يكي از سياست هايي كه در سال هاي اخير توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام با جديت دنبال شده، توجه به 
بحث تسهيل ازدواج و فرزندآوري و جواني جمعيت بوده 
كه از طريق بنياد احسان و بنياد ۱5خرداد در بحث توزيع 
جهيزيه و در بحث درمان ناباروري وارايه تس��هيالت و 
مشوق ها براي فرزندآوري درحال اجراست. علي عسگري 
افزود: امس��ال2000 جهيزيه را از طريق كميته امداد 
بين نوعروس��ان مددجوي اين كميته توزيع كرديم، از 
امروز 2000 سري جهيزيه ديگر را تا قبل از ماه محرم از 
طريق گروه هاي جهادي همكار بنياد احسان به زوج هاي 
نيازمند در سراسر كشور اهدا مي كنيم. وي افزود: امروز 
و درمراسم شكرانه پويش احس��انه، با اهداي همزمان 
جهيزيه در چند اس��تان، 2۱ هزارمين جهيزيه اهدايي 

ستاد با حضور دكتر مخبر اهدا و مرحله جديد اين پويش 
در كشور آغاز ميشود. تمام اقالم اين جهيزيه ها از كاالهاي 
باكيفيت و داراي گارانتي ايراني تأمين مي شوند.  معاون 
اول رييس جمهور نيز دراين مراسم گفت: اين اولين باري 
است كه به عنوان مهمان در مراسم ستاد اجرايي فرمان 
امام شركت مي كنم و به همه دست اندركاران پرتالش 
اين مجموعه خداقوت مي گويم. محمد مخبر افزود: يكي 

از نقاط برجسته زندگي اميرالمومنين )ع(، دقت و توجه 
ويژه موال به بحث » مسووليت اجتماعي« است، نكته اي 
كه همواره جزو برنامه اصلي زندگي و حيات اين امام بوده 
اس��ت.  وي ادامه داد: با ابتكار حضرت امام خميني )ره( 
و هدايت هاي رهبرمعظم انقالب، نهادهايي مانند ستاد 
اجرايي فرمان امام وكميته امداد، با تأسي از اميرالمومنين 
وارد بحث عملياتي كردن مسووليت اجتماعي حكومت 

ش��دند.  مخبر افزود: حمالتي كه دراين سال ها از سوي 
دش��من و ضدانقالب به اين نهادها ميشود يك دليلش 
همين نقش آفريني در مسووليت هاي اجتماعي مانند 
اش��تغالزايي و احي��اي كارخانه ها و توزيع بس��ته هاي 
معيش��تي و جهيزيه و كمك به مردم است. معاون اول 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: نهادها بايد درخصوص 
ايج��اد زمينه س��رمايه گذاري مردم و ارايه بس��ته هاي 
جذاب براي استفاده از ثروت فراوان كشور و مولد كردن 
دارايي ها هم ورود كنند. در ادامه مراسم، ازطريق ارتباط 
ويدئوكنفرانسي با اس��تان هاي آذربايجان غربي، البرز، 
سيستان وبلوچس��تان و ايالم و با دس��تور مع��اون اول 
رييس جمه��ور توزيع 2000 جهيزيه بين نوعروس��ان 
كم برخوردار آغاز شد. در ادامه رييس كميته امداد امام 
خميني )ره( نيز در سخناني ضمن قدرداني از كمك هاي 
ستاد اجرايي گفت: سال گذشته تصميم گرفتيم 8200 
سري جهيزيه بين نوعروسان مددجوي كميته توزيع 
كنيم، قدم اول را مثل هميشه دكتر مخبر برداشت و به 
مدد ما آمد، 2000 سري جهيزيه را ستاد اجرايي فرمان 
امام تقبل كرد و بالفاصله هم مراحل اجرايي انجام گرفت. 
سيدمرتضي بختياري افزود: بعد از ستاد، ساير نهادها 
و خيرين هم وارد ميدان شدند و نهايتا اين عدد محقق 
شد، وظيفه دارم از اقدامات ارزشمند تمام بخش هاي 
ستاد اجرايي و بنياد احس��ان تقدير و تشكر كنم كه 

همواره مايه خير و بركت براي كشور و مردم بوده اند.

ويژه

جوابيه به »تعادل« 
 واكنش گمرك ايران
 به گزارش پشت پرده 

ترخيص ذرت هاي آلوده دامي
بسمه تعالي

جناب آقاي الياس حضرتي
مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

با سالم واحترام
با توجه به گزارش درج شده در روزنامه تعادل در تاريخ 
اول تير۱40۱ تحت عنوان »پش��ت پ��رده ترخيص 
ذرت هاي آلوده دامي«، توضيحات گمرك ايران در اين 
خصوص به منظور تنوير افكار عمومي به شرح زير آمده 
اس��ت، لذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به 
انتشار آن وفق قانون مطبوعات اقدام الزم مبذول نمايند.
يك شركت توليدي بس��ته بندي به نام )پ( در اواخر 
سال ۱400 اقدام به ورود مقدار 680۹8 تن ذرت دامي 
به منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني)ره( نموده و 
متعاقبًا در تاري��خ 2۳  /۱0  /۱400 كل محموله وارده را 
طي ۱۱ فقره اظهارنام��ه وارداتي اظهار نموده كه اداره 
استاندارد مربوطه طي نامه شماره ۱584  /00  / ب مورخه 
0۷  /۱2  /۱400 اعالم نموده كاالي اظهاري از نظر ميزان 
باقي مانده آفت كش ها منطبق با ضوابط استاندارد نبوده 

و بخشي از كاال نيز خارج شده است.
 در اين خصوص گمرك ذيربط با هماهنگي واحدهاي 
حراست گمرك، اداره كل بنادر و استاندارد مستقر در 
بندر، بالفاصله انبارهاي مذكور را تا رس��يدگي نهايي 
با تنظيم صورتمجلس پلمپ مي نمايد. از آنجايي كه 
اظهارنامه هاي مورد نظر در زمان كشف موضوع مطروحه 
در مرحله صندوق بوده و مجوزي براي خروج توس��ط 
گمرك محل صادر نگرديده بنابراين پس از بررس��ي 
به عمل آمده مشخص مي شود يك شركت به نام )ز- 
م– ق( نيز ط��ي اظهارنامه وارداتي كوتاژ 2۹644۹4۳ 
م��ورخ 22  /۱0  /۱400 مق��دار 65500 تن ذرت دامي 
را به گمرك اظهار و پ��س از پرداخت حقوق ورودي و 
اخذ مجوزهاي قانوني، از گمرك اجازه خروج دريافت 
و با اجراي تشريفات اظهارنامه خويش از جمله صدور 
بيجك خروج اقدام به خروج حدود مقدار 2۷ هزار تن 
از محموله شركتي به نام )پ( نموده است. شايان ذكر 
است گمرك از خروج كاال جلوگيري و طي نامه شماره 
۱۱8۹  /۱2۹42  /۱400 مورخ��ه ۱۱  /۱2  / ۱400 عليه 
سه ش��ركت، به نام )ش- ن- خ- ف( به عنوان انباردار و 
شركت هاي توليدي و بسته بندي به نام )پ( و )ز- م- ق( 
به عنوان واردكننده به جرم مشاركت در قاچاق به مرجع 
قضايي اعالم جرم نموده كه تا تاريخ 4 /4 /۱40۱ منجر 
به صدور راي نگرديده و پرونده در ش��عبه دوم دادياري 
دادسراي عمومي و انقالب بندر امام خميني)ره( مطرح 

و رسيدگي قرار دارد.
 ضمناً حسب موافقت مرجع قضايي شهرستان بندر امام 
خميني)ره( براي بار سوم از كاالي موضوع اظهارنامه هاي 
شركت توليدي بسته بندي به نام )پ( توسط استاندارد 
نمونه گيري به عمل آمده و س��المت كاال مورد تاييد 
استاندارد با درج نظر در سامانه جامع امور گمركي قرار 
گرفته و تشريفات خروج كاالي شركت مذكور با عنايت 
به حكم ش��ماره ۱40۱۳۷۹۹000520۹684 مورخ 
0۱  /0۳  /۱40۱ دادسراي عمومي و انقالب شهرستان 
موصوف و اخذ كليه مجوزه��اي قانوني در حال انجام 

مي باشد.
فرهاد ولي

معاون حوزه رياست كل و  روابط عمومي 

افزايش ۳1 درصدي تردد 
محورهاي مواصالتي مركزي 

نسبت به بازه زماني پارسال 
مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مركزي، 
از افزايش ۳۱درصدي تردد محورهاي مواصالتي استان 
مركزي در سه ماه نخست امس��ال نسبت به بازه زماني 
پارسال خبر داد و گفت: درهمين راستابالغ بر ۷2 ميليون 
و ۱0۳ هزار و 642 تردد انواع خودرو در راه هاي اس��تان 
مركزي ثبت ش��د. به گزارش روابط عموم��ي اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان مركزي، مهرداد 
جهاني با اش��اره به افزايش ۳۱ درصدي تردد در شبكه 
راه هاي استان گفت: از ابتداي سال جاري تا پايان خرداد 
ماه ۷2 ميليون و ۱0۳ هزار و 642 تردد توسط 68 سامانه 
تردد شمار آنالين در راه هاي شرياني استان مركزي به ثبت 
رسيده است. وي افزود: با توجه به كنترل بيماري كرونا 
در كشور و افزايش تردد خودروهاي سواري و سفرهاي 
جاده اي طي ماه هاي اخير، سهم تردد خودروهاي سبك 
به 80 درصد افزايش يافته و به عبارتي حكايت از س��هم 
20 درصدي تردد وس��ايل نقليه سنگين در محورهاي 
مواصالتي اس��تان دارد. به گفته مديركل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اس��تان مركزي، سال گذشته 
سهم تردد وسايل نقليه سنگين در راه هاي استان 25 
درصد بود كه امسال به 20 درصد تقليل يافته است.

تغييرات در منطقه آزاد انزلي 
»سعيد محمد« مشاور رييس جمهور و دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد تجاري � صنعتي و ويژه اقتصادي 
و ويژه اقتصادي در احكامي جداگانه اعضاي جديد 
هيات مديره »سازمان منطقه آزاد انزلي« را منصوب 
كرد. به گ��زارش روابط عموم��ي و امور بين الملل 
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، 
بر اين اساس و باعنايت به پيشنهاد دبيرخانه شوراي 
عالي و تصويب ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري 
� صنعتي و ويژه اقتصادي، به اس��تناد اصل يكصد 
و س��ي و هشتم قانون اساس��ي جمهوري اسالمي 
ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 5۷4۱۹ مورخ 
۱40۱/04/08 تصويب كردند: »حمزه قطبي نژاد« 
به مدت سه سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت 
مديره سازمان منطقه آزاد تجاري � صنعتي انزلي 
منصوب شد. »وحيد حسين زاده« هم به مدت سه 
سال به عنوان عضو غيرموظف هيئت مديره سازمان 
منطقه آزاد تجاري � صنعتي انزلي منصوب ش��د. 
همچنين »اكبر نيازي نهزمي« به مدت سه سال به 
عنوان عضو موظف هيئت مديره سازمان منطقه آزاد 

تجاري � صنعتي انزلي منصوب شد.

جزئيات واردات 4.۵ ميليارد 
دالر كاالي اساسي اعالم شد

طبق اعالم معاون گمرك ايران در سه ماهه ابتدايي امسال 
بيش از 4.5 ميليارد دالر كاالي اساسي وارد كشور شده 
است .فرود عسگري معاون امور گمركي گمرك ايران طي 
گزارش��ي جزئيات واردات كاالهاي اساسي كه از ابتداي 
سال تاكنون اعالم نشده بود را به ايسنا اعالم كرد كه نشان 
مي دهد در سه ماهه نخست سال جاري بالغ بر 5.۹ ميليون 
تن به ارزش بيش از 4.5 ميليارد دالر كاالي اساس��ي از 
گمرك ترخيص و وارد كشور شده است. واردات 25 قلم 
كاالهاي اساسي با دو ارز ترجيحي و نيمايي انجام مي شود 
كه تا اوايل سال جاري هفت قلم با ارز 4200 توماني تامين 
ارز مي شد اما از ارديبهشت ماه حذف ارز 4200 آغاز شده 
است ولي به هر حال بخشي زيادي از كاالهايي كه قبال با 
اين نرخ تامين ارز شده بود، در حال ترخيص است كه شامل 
گندم، جو، ذرت، روغن خام، دانه هاي روغني، كنجاله سويا 
و بخشي از دارو و تجهيزات پزشكي است. گزارش معاون 
گمرك نشان مي دهد كه گندم با ۱.۷ ميليون تن به ارزش 
۷۱8.6 ميلي��ون دالر و ذرت با ۱.۷ ميليون تن به ارزش 
بيش از 6۷5.۹ ميليون دالر در صدر 25 قلم كاالي اساسي 
وارداتي قرار دارند. همچنين انواع دانه هاي روغني با 644.۱ 
هزار تن به ارزش بيش از 50۳.۷ ميليون دالر و روغن هاي 
خوراكي نيمه جامد و مايع با 2۹5.۹ هزار تن به ارزش بالغ 
بر 50۹.۹ ميليون دالر ديگر اقالم وارداتي اساسي با حجم 
باال هستند. كنجاله سويا با 2۷۷ هزار تن به ارزش ۱6۱ 
ميليون دالر و جو با 255.5 هزار تن به ارزش بيش از ۹4.۱ 
ميليون دالر به همراه ذرت از نهاده هاي دامي هستند كه 
در سه ماه اول امسال وارد شده اند. ديگر كااليي كه با ارز 
ترجيحي تامين ارز و وارد كشور شده دارو و تجهيزات و 
ملزومات ضروري پزشكي است كه بالغ بر 4.۱ هزار تن به 
ارزش بيش از 6۳4 ميليون دالر از گمرك ترخيص شده 
است. ساير اقالم با ارز نيمايي وارد كشور شده اند كه حجم 
كمتري نسبت به تامين ارز شده ها با ارز ترجيحي دارند و 
مي توان به برنج با 58۳.6 هزار تن به ارزش 54۹.5 ميليون 
دالر و همچنين شكر خام ۱۱0.6 هزار تن به ارزش بيش 
از 5۷.۹ ميليون دالر اشاره كرد. واردات گوشت قرمز نيز 
در سه ماه اول امسال شامل ۷80 تن به ارزش 4.5 ميليون 
دالر گوشت قرمز گرم و ۷.2 هزار تن به ارزش ۳۱.۷ ميليون 

دالر گوشت قرمز سرد بوده است
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خبرروز

كاهش دما تا ۵ درجه در بيشتر نقاط كشور
رييس مركز ملي پيش بيني و مديريت بحران مخاطرات وضع هوا با بيان اينكه مردم اطالعات صحيح را فقط بايد از سازمان هواشناسي پيگيري 
كنند، اظهار كرد: دماي هوا از روز يكشنبه )۱۲ تيرماه( بين ۳ تا ۵ درجه سانتيگراد كاهش خواهد يافت. طبق گزارشي كه از سوي سازمان هواشناسي 
اعالم شد، ايستگاه هاي هواشناسي دهلران، شوش، بستان، كشاورزي اهواز و بندرماهشهر در روزهاي گذشته دماي باالي ۵۰ درجه را ثبت كردند. 
از سوي ديگر براي اكثر نقاط كشور در تيرماه دمايي ۱.۵ درجه بيش از حد نرمال و بدون بارش پيش بيني مي شود. صادق ضياييان تصريح كرد: 
كاهش دما طي روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه شنبه اتفاق خواهد افتاد و از چهارشنبه مجددا روند ماليم افزايش دما را خواهيم داشت. كاهش دما 
عمدتا در نوار شمالي اتفاق خواهد افتاد اما در مناطق جنوبي همچون اهواز نيز كاهش دماي نسبي در روز يكشنبه )۱۲ تيرماه( پيش بيني مي شود.

ادامهازصفحهاول

پدران قاتل؛ دختران مقتول

ارزان ترين  بازار 
سرمايه گذاري كدام است؟

 اينكه افراد به بهانه هاي ناموسي مي توانند مرتكب قتل 
شوند و پاسخگو نباشند، ايرادات قانوني است كه بايد هر 
چه زودتر بر طرف شود. دختران و زنان اگر در خانه خود 
امنيت نداشته باشند و هر لحظه در معرض خشونت هاي 
بي امان پدر و برادر و همسر خود قرار بگيرند، در مدت 
زماني نه چندان بلند آنها را به ورطه بيماري هاي روحي و 
رواني مي كشاند، بعد چطور از اين افراد انتظار داريم كه در 
آينده به مادراني تبديل شوند كه قرار است نسل ديگري 
را پرورش دهند. چرا بايد افرادي كه از نظر روحي و رواني 
صالحيت فرزند دار شدن را ندارند، فقط به اين خاطر كه 
بايد بچه دار شوند، اقدام به فرزند آوري كنند و در نهايت 
آينده فرزندشان را در آتش خشم خود بسوزانند. كدام 
يك از اين پدران قاتل مورد بررسي هاي روحي و رواني 
قرار گرفته اند، كدام پژوه��ش در مورد وضعيت رواني 
افرادي كه در هنگام خشم اقدام به كشتن همسر، خواهر 
و دختر خود مي كنند، انجام گرفته است. صرف اينكه اين 
افراد محاكمه شوند و طبق معمول هم در دادگاه به مساله 
ناموسي اشاره كنند و همه چيز به خاطر قيم بودن، ختم 
به خير شود، چه دردي از جامعه و خشونتي كه در آن عليه 
زنان و دختران هر روز بيشتر مي شود، درمان خواهد كرد.

 به قدرت خريد نشان مي دهند. البته اين هفته شاخص 
به محدوده حمايت روان��ي ۱۵۰۰ هزار واحد واكنش 
مثبتي نش��ان داد اما با توجه ب��ه گام قدرتمند نزولي 
بيش��تر پيش بيني مي شود كه ش��اخص تا حمايت 
۱۴۵۰ ه��زار واحد اصالحي داش��ته باش��د. از منظر 
ايچيموكو هم به شاخص كل نگاه كنيم ميبينيم كه 
نحوه قرار گيري تنكانسن كيجونس��ن و قيمت روند 
نزولي را نش��ان مي دهد. قيمت با ورود به محدوده ابر 
كومو پولبكي داشت. اما با برخورد قيمت به تنكانسن 
انتظار داريم كه اصالح تا محدوده پايين ابر كومو يعني 
محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد ادامه داشته باشد شاخص 
هم وزن خوشبختانه حمايت مهم ۴۲۰ هزار واحدي 
خود را حفظ كرده و واكنش مثبت به آن نش��ان داده 
اس��ت . هرچند روند غالب اصالح را نشون مي دهد اما 
انديكاتور ه��اي ار اس  اي و  ام اف  اي در محدوده خنثي 
هستند و برابري قدرت خريد به فروش را نشان مي دهد. 
به نظر مي آيد كه يك خبر كوچك و يك جرقه از اميد 
مي تواند پايان اصالح براي ش��اخص هم وزن باشد. اما 
اگر همچنان بازار در ترديد و نااميدي به سر ببرد انتظار 
اص��الح رو تا مح��دوده ۴۰۰ هزار واح��د كه محدوده 
حمايتي ۳۸ درصد فيبوناچي را داريم. نسبت شاخص 
كل به ش��اخص هم  وزن برتري س��هم هاي كوچك 
و متوس��ط بازار را نس��بت به س��هم هاي بزرگ نشان 
مي دهد. بنابراين براي هفته آينده پيش بيني مي كنيم 
كه ب��ازار بازدهي منفي و نزديك به متعادل را داش��ته 
باشد و بازدهي سهم هاي كوچك و متوسط بازار بهتر از 

سهم هاي بزرگ باشد.

رويداد

سرنوشت اليحه رتبه بندي معلمان؛ ابالغ يا اصالح

رتبه بندي معلمان قانوني اس��ت كه سال هاست براي 
اجرايي شدن آن اما و اگرهاي بسياري وجود دارد و حاال 
دوباره اين نمايندگان مجلس هستند كه وعده اجرايي 
ش��دن آن طي روزهاي آينده را مي دهند، وعده اي كه 
بارها و بارها داده ش��ده اما از اجرا خبري نيست. بارها و 
بارها معلمان به اين وضعيت اعتراض كرده اند و هر بار هم 
با وعده هايي مواجه شده اند كه هيچ كدام به مرحله اجرا 
نرسيده است، اما حاال خبر ابالغ ۴۸ ساعته اين قانون 
از سوي آموزش و پرورش و نمايندگان مجلس منتشر 
شده است. به گزارش مركز اطالع رساني و روابط عمومي 
وزارت آموزش و پرورش در ديدار اعضاي فراكس��يون 
فرهنگيان مجلس شوراي اس��المي با وزير آموزش و 
پرورش؛ روند اجرايي شدن سند تحول، آخرين مراحل 
ابالغ آيين نامه اجرايي رتبه بن��دي معلمان و تامين و 
توزيع نيروي انساني بررسي شد. يوسف نوري در ديدار 
اعضاي فراكسيون فرهنگيان مجلس شوراي اسالمي 
كه در اردوگاه فرهنگي تربيتي شهيد باهنر برگزار شد، 
اظهار كرد: وضعيت نيروي انس��اني آموزش و پرورش 
در ترازي كه س��ند تحول بنيادين بيان كرده، نيست، 
ل��ذا توجه بيش از پيش به اين موض��وع جزو نيازهاي 
آموزش و پرورش اس��ت و به حمايت مجلس شوراي 
اسالمي و دولت نياز دارد. نوري گفت: مجلس شوراي 
اسالمي، دولت و شوراي نگهبان كمك كردند تا قانون 
رتبه بندي معلمان تصويب ش��ود و وزارت آموزش و 
پرورش بر اس��اس تكليف قانوني كه بر عهده داشت، 
پيش از اتمام زمان قانوني، آيين نامه اجرايي رتبه بندي 

معلمان را آماده كرد و به هيات دولت فرستاد.

    حذف آزمون
 از شرايط رتبه بندي معلمان

او افزود: در همراهي با ساير دستگاه هاي مشاركت كننده در 
آيين نامه اجرايي رتبه بندي معلمان و تامين نظرات آنها، اين 
آيين نامه تا زمان آماده ش��دن به دولت، ۲۶ بار ويرايش شد 

و در كميس��يون اجتماعي دولت هم به آن بندهايي اضافه 
شد كه با دس��تور رييس دولت و در جلسه هيات دولت آن 
بندها لغو ش��د كه مي توان به حذف آزمون از شرايط نظام 
رتبه بندي معلمان اش��اره كرد. نوري اظهار كرد: از ابتداي 
آغاز به كار دولت س��يزدهم، موضوع خدمات رفاهي و بيمه 
تكميلي فرهنگيان در دستور كار وزارت آموزش و پرورش 
قرار گرفت و تاكنون اقدام��ات در اين زمينه صورت گرفته 
است كه تغيير بيمه فرهنگيان از روش صندوقي به بيمه گري 
يكي از اين موارد اس��ت. شايان ذكر اس��ت؛ در اين نشست 
موضوعاتي مانند؛ اجراي س��ند تحول، نح��وه اجراي نظام 
رتبه بندي معلمان، راهكاره��اي برون رفت از چالش هاي 
 اجراي سند تحول، كسري نيروي انساني، آيين نامه اجرايي 
رتبه بندي معلمان و ...، طرح و موردبحث و بررسي قرار گرفت.

    ابالغ رتبه بندي معلمان
از سوي ديگررييس كميسيون آموزش مجلس از رفع 
گره قانون رتبه بندي معلمان خبر داد و اظهار داشت: 
آيين نامه منطبق با نظر مجل��س و آموزش وپرورش 
تدوين و جهت ابالغ به دفتر معاونت اول رييس جمهور 
ارسال شده اس��ت و اميدواريم آقاي مخبر ظرف ۴۸ 
س��اعت آتي آن را ابالغ كنند. عليرضا منادي افزود: با 
اينكه قرار بود آيين نامه توسط آموزش وپرورش تدوين 
شود، در كميسيون هيات دولت خالف آن عمل كردند 
و از صاحب نظران وزارت آموزش و پرورش و نمايندگان 
قانوني ناظر در كميسيون دعوت نكردند و در آيين نامه 
نيز با اقداماتي همچون محدودس��ازي مش��مولين، 
برگزاري آزمون و ارزيابي رتبه بندي توسط كارشناسان 
خارج از آموزش  و پ��رورش، آن را به بيراهه بردند، اما 
با ايستادگي مجلس و وزارت، اين ايرادات رفع شد. او 
اظهار كرد: ۵۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني ما براي 
اجراي اين قانون بود كه براي س��ال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ 
هزار ميليارد تومان آن در مجلس تصويب شد و مابقي 
مسائل مالي اش نيز پيش بيني شده است و در ادامه 

اجرا مي شود. منادي افزود: ما در برابر اقدامات ناصواب 
ايس��تاديم و گفتيم اگر آيين نامه قانون رتبه بندي 
معلمان مغاير با خواست مجلس و مصوبه اش باشد 
در كميسيون تطبيق آن را رد مي كنيم و همين امر 

در اصالح ايرادات نقش اساسي داشت.

    بودجه و آمادگي كامل اجراي رتبه بندي 
معلمان را داريم

س��خنگوي وزارت آموزش و پرورش نيز در اين باره 
گفت: در آخرين نشست بررسي آيين نامه رتبه بندي 
با حضور وزير و برخي از اعضاي هيأت دولت براي رفع 
ابهامات و اتخاذ تدابير اجرايي برگزار شد و آيين نامه 
در مسير ابالغ قرار گرفت . صادق ستاري فرد افزود: 
وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه همراهي الزم و 

آمادگي كامل براي اجراي نظام رتبه بندي دارند.

    اليحه نظام رتبه بندي معلمان
اليحه »نظام رتبه بندي معلمان« ۲۵ اس��فندماه سال 
۱۳۹۹ پ��س از تدوي��ن در وزارت آم��وزش و پرورش و 
تصويب در هيات وزيران به مجلس يازدهم تقديم شد تا 
اجراي بند الف ماده ۶۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آغاز شده و ساز و كار قانوني 
براي افزايش انگيزه شغلي، كسب و ارتقاي صالحيت هاي 
معلمي و همچنين متناسب  سازي نظام پرداخت ها بر 
اساس شايستگي ها و نتايج عملكرد رقابتي معلمان، فراهم 
شود. بر اساس اين اليحه آموزگار، دبير، هنرآموز، مربي 
امور تربيتي، مشاور واحد آموزشي، مراقب سالمت، مدير 
و معاون شاغل در واحدهاي آموزشي و تربيتي كه صرفًا 
در مشاغل مذكور در واحدهاي آموزشي و تربيتي اشتغال 
به خدمت دارند؛ مي توانند با افزايش شايستگي هاي خود 
كه شامل صفات، ويژگي ها و توانمندي هاي مورد نياز براي 
توفيق در شغل يا عملكرد برتر در حيطه دانش، نگرش و 

مهارت هستند؛ ارتقاي شغلي و درآمدي داشته باشند.

آغاز بومي گزيني پزشكان از ايرانشهر
وزي��ر بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزش��كي با تاكيد بر تقويت و ارتقاي 
نيروهاي بومي حوزه سالمت، از آغاز 
بومي گزيني پزش��كان از ايرانش��هر 
خبر داد. به��رام عين اللهي گفت: در 
درازمدت، بايد بوم��ي گزيني به طور 
كامل اجرا ش��ود و ايرانشهر سهميه 
تخصصي خود را داش��ته باش��د. او با 

بيان اينكه محروميت ايرانش��هر، تاريخي است، 
تصريح كرد: . قبل از انقالب اين منطقه پزش��ك 
متخصص و بيمارستان مناسبي نداشت و صرفا 
از كادر درمان هند و پاكس��تان كه اغلب مدرك 
پزش��كي نيز نداش��تند، استفاده مي ش��د. وزير 
بهداشت محروميت زدايي را تكليف شرعي و ملي 
دانس��ت و افزود: الزمه محروميت زدايي، شكوفا 

كردن استعدادهاست. شكوفا سازي 
اس��تعدادها نيز فقط ب��ه منابع مالي 
بس��تگي ندارد و بخ��ش مهمي از آن 
به توسعه كيفي آموزش بازمي گردد . 
عين اللهي در ادامه با اشاره به خدمات 
بهداش��تي و درمان��ي ب��راي مناطق 
محروم، تاكيد كرد: س��قف كارانه، با 
هدف ماندگاري پزشكان در مناطق 
محروم حذف ش��ده اس��ت. عين الله��ي با بيان 
اينكه ايرانش��هر بايد ع��الوه بر دانش��گاه مادر، 
دانشگاه معين خود را داشته باشد، افزود: برخي 
دانش��گاه هاي مادر عالقه دارند خدمات خود را 
به خارج از كش��ور منتقل كنند؛ حال آنكه جاي 
اين خدمات در دانش��گاه هاي معين و در داخل 

كشور است.

محدوديت هاي اعزام زائران اربعين حسيني )ع( اعالم شد
ستاد مركزي اربعين حسيني )ع( در 
اطالعيه ش��ماره يك، ممنوعيت ها و 
محدوديت ه��اي اعزام زايران اربعين 
را براي امس��ال اعالم كرد. با توجه به 
هماهنگ��ي سياس��ي و ديپماتيك با 
دولت عراق، صرفًا كس��اني مي توانند 
عازم سفر اربعين سال جاري شوند كه 
طي ماه هاي پي��ش رو تا ايام اربعين، 

حداقل يك دز واكس��ن يادآور كرون��ا را تزريق 
كرده باش��ند. ش��ركت در مراس��م راهپيمايي 
اربعين امس��ال صرف��ًا من��وط به ثبت ن��ام در 
سامانه سماح و رعايت س��اير شرايط ثبت نامي 
 اع��م از ال��زام به بيم��ه و… من��درج در آدرس

 Samah. haj. ir امكان پذير خواهد بود و نحوه 
و چگونگ��ي پيش ثبت نام متعاقب��ًا و به موقع از 

طريق كميته اعزام اربعين )سازمان 
حج و زيارت( اطالع رس��اني خواهد 
شد. توصيه هاي بهداشتي و پزشكي 
مدنظ��ر كميت��ه بهداش��ت و درمان 
اربعين و همچنين مالحظات امنيتي 
 و قضاي��ي نيز در اين پي��ش ثبت نام 
مالك نظر قرار خواه��د گرفت كه از 
طريق سامانه س��ماح اطالع رساني و 
بارگذاري خواهد ش��د. با توجه به اتصال سامانه 
سماح به س��امانه هاي »وزارت بهداشت و ايران 
من و…« موضوع احراز واكسيناس��يون و ساير 
شرايط و مالحظات بهداشتي و… مورد بررسي 
و راس��تي آزمايي قرار خواهد گرفت و افراد غير 
واجد ش��رايط از فهرس��ت نهاي��ي زائران حذف 

خواهند شد.

عمر بسياري از كتاب هاي درسي گذشته است
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزش��ي گفت: زمان زي��ادي از عمر 
بسياري از كتاب هاي درسي گذشته 
است لذا اين كتاب ها نيازمند تغيير از 
نوع تحول هستند.  البته طرح بهسازي 
و غني سازي برخي كتاب هاي درسي را 
نيز در دست اقدام داريم. علي لطيفي 
گفت: اس��تفاده از نظ��رات نخبگان و 

فعاالن آموزش وپ��رورش و در صدرآنان، معلمان، 
بخش��ي از فرآيند كارشناس��ي در دفاتر تأليف و 
گروه هاي درس��ي اس��ت و در حال طراحي براي 
گسترش آن با اس��تفاده از سايت رشد هستيم. او 
افزود: عدم تناسب حجم كتاب هاي درسي با زمان 
آموزش نيز يكي از ديگر مسائل است كه نيازمند 

بررس��ي همه جانبه اس��ت. متأسفانه 
زمان مصوب براي آموزش با آنچه عمال 
در مدارس اجرا مي شود، فاصله زيادي 
دارد و اين مس��اله بر چگونگي اجراي 
برنامه درس��ي و محتواي آموزش��ي 
ني��ز اثرگذار اس��ت. هرچن��د حذف 
بخش هايي از محتوا، مي تواند جزئي 
از راه حل باش��د، اما اين مساله بايد به 
صورت همه جانبه بررس��ي و كارشناس��ي شود. 
لطيفي گفت: افزودن عناوين كتاب هاي درس��ي 
جديد در اختيار س��ازمان پژوهش نيس��ت، بلكه 
شوراي عالي آموزش و پرورش است كه چارچوب 
و عناوين دروس و س��اعات آموزش را مش��خص 

مي كند و بايد در اين چارچوب عمل كرد.

رويخطخبر

گليماندگار|
 انگار قرار نيس��ت كرونا دس��ت از سر 
جه��ان ب��ردارد، همزمان با ب��اال رفتن 
تعداد مبتاليان در كش��ورهاي اروپايي در ايران نيز 
يك بار ديگر خيزش ابتال به اين ويروس باعث ش��ده 
تا متخصصان در اين رابطه هشدار بدهند. بر اساس 
اعالم وزارت بهداش��ت و درمان ط��ي دو هفته اخير 
موارد ابتال به كرونا در كشور ۳ برابر شده است. اين در 
حالي اتفاق مي افتد كه چندي قبل يكي از مسووالن 
در مورد برداشتن ماسك در فضاهاي عمومي اعالم 
كرده بود كه اين مساله ايرادي ندارد و مردم مي توانند 
در فضاي عمومي كه س��ر بسته نباشد بدون ماسك 
تردد كنند. البته طي ماه هاي گذش��ته مردم در يك 
اقدام خود خواسته رعايت پروتكل هاي بهداشتي را 
به حداقل ممكن رس��اندند و ش��ايد همين رويه بود 
كه باعث شده حاال يك بار ديگر مساله افزايش تعداد 
مبتاليان به كرونا در كشور بر صدر اخبار قرار بگيرد. 
هر چند كه واكسيناسيون امكان فوت در اين بيماري 
را به حداقل رس��انده و بس��ياري از افراد بعد از ابتال 
مي توانند با گذراندن دوران بيماري دوباره س��المت 
خ��ود را به دس��ت بياورند، اما اگر مي��زان مبتاليان 
افزايش چشمگير داشته باشد و مراكز درماني دوباره 
مملو از افرادي شود كه مبتال به كرونا شده اند، ديگر 
شايد واكسيناسيون هم مانع از مرگ و مير بيماراني 
كه به دليل ازدحام پشت درهاي بيمارستان مي مانند 
نشود. اين روزها در حالي كه بسياري از مردم نگران 
ابتال به تب كريمه كنگو و يا آبله ميمون بودند كرونا 
يك بار ديگر نش��ان داد كه مي توان��د از هر بيماري 
ديگري به ما نزديك تر و خطرناك تر باشد. اينكه حاال 
وزارت بهداشت و درمان از افزايش سه برابري بستري 
و سرپايي بيماران كرونايي خبر مي دهد زنگ خطر 
ديگري است كه بيخ گوشمان به صدا در آمده و قبل از 
اينكه به روزهاي تلخ گذشته برگرديم بايد به فكر راه 
چاره باشيم. مساله اصلي واكسيناسيون است كه طبق 
آمار اعالم ش��ده از سوي مسووالن وزارت بهداشت و 
درمان تا كنون بيش از ۶۴ ميليون نفر دوز اول، بيش از 
۵۸ ميليون نفر دوز دوم و نزديك به ۲۸ ميليون نفر دوز 

سوم واكسن را تزريق كرده اند. اين در حالي است كه 
بايد كل جمعيت واكسينه باشند تا ميزان خطر ابتال به 
اين بيماري به كمترين حد خود برسد. اما از سوي ديگر 
بي توجهي مس��ووالن و عدم نظارت دقيق بر رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي در جامعه خود دليل ديگري 
اس��ت كه مي تواند باعث بروز موج ت��ازه كرونا در 
كشور شود هر چند كه متخصصان اين موج را براي 
ماه پاياني تابستان يا اول پاييز پيش بيني كرده اند 
 اما باز هم كرون��ا بارها و بارها ثابت كرده اصال قابل 

پيش بيني نيست. 

     بي توجهي ها منجر به فاجعه مي شود
دكتر مس��عود مردان��ي در رابطه ب��ا افزايش تعداد 
مبتاليان به كرونا ط��ي هفته هاي اخير به »تعادل« 
مي گويد: بي توجهي ب��ه رعايت پروتكل ها مي تواند 
فاجعه تازه اي را رقم بزند، هر چند اين ويروس ضعيف 
ش��ده و ميزان مرگ و مير آن به پايين ترين س��طح 
رسيده است اما فراموش نكنيم با خيزش دوباره اين 
بيماري مراكز درماني ديگر توانايي گذش��ته را براي 
مقابله ب��ا آن ندارند، كادر درمان هنوز خس��ته اند و 
شرايط طوري نيست كه بتوانند از سيل دوباره بيماران 
محافظت و نگهداري كنند، از سوي ديگر وقتي ميزان 
ابتال افزايش پيدا مي كند و بيمارستان ها از بيمار پر 
مي ش��ود، ديگر كنترل كردن مرگ و ميرها هم كار 
آساني نخواهد بود. به همين خاطر است كه بايد هر چه 
زودتر با افزايش ميزان رعايت پروتكل هاي بهداشتي از 

رخداد يك فاجعه ديگر جلوگيري كنيم. 
او درب��اره راهكاره��اي جلوگي��ري از افزايش تعداد 
بيم��اران در كش��ور مي افزاي��د: در اي��ن ش��رايط 
ش��اخص هايي مانند مرگ و بس��تري يا رنگ بندي 
شهرها كه از اساس غيرعلمي است ما را گمراه خواهد 
كرد. حال سوال اين است، پس در اين شرايط چه بايد 
كرد؟ اولين كاري كه بايد انجام داد، تقويت بيماريابي 
فعال با افزايش تس��ت در جمعي��ت عمومي به ويژه 
در مبادي ورودي كش��ور و مكان هاي پرخطر است. 
دومين اقدام شناسايي كانون هاي ابتال و طغيان هاي 
پراكنده در كشور و اقدامات فوري براي مهار آنهاست. 

تقويت تيم هاي واكنش سريع كه معلوم نيست چرا 
وزارت بهداشت آن را تعطيل كرد براي اين امر بسيار 
مهم است. متاسفانه مسووالن براي اينكه اعالم كنند 
 كرونا به پايان رسيده عجله دارند و همين عجله هم
 تا كنون چند باري كار دستمان داده و باعث شده كه با 
موج هاي عظيم اين بيماري مواجه شويم. اگر وضعيت 
به همين منوال ادامه پيدا كند هيچ بعيد نيست كه 
موج هفتم كرونا را در شهريور يا اوايل مهر تجربه كنيم 
و هيچ كس نمي داند قرار است چه اتفاقي رخ بدهد. اگر 
مي خواهيم به اين وضعيت نرسيم بايد هر چه سريعتر 

اقدامات الزم براي كنترل را انجام دهيم. 

    كاهش رعايت پروتكل ها، افزايش ابتال
مينو محرز، عضو كميته علمي كشوري مقابله با كرونا 
نيز در اين باره به تعادل مي گويد: وقتي در يك برنامه 
تلويزيوني مجري برنامه كه هيچ سمتي در هيچ حرفه 
پزش��كي ندارد و از مقوله علمي در مورد كرونا هيچ 
نمي داند مردم را به برداشتن ماسك تشويق مي كند 
و البته مورد توبيخ هم قرار نمي گيرد بروز مشكالت از 
اين دست و افزايش دوباره ابتال به كرونا كامال عادي 
است. نه اينكه مردم فقط به حرف اين مجري توجه 
كرده اند، نه! مساله اين است كه مسووالن هم در اين 
زمينه مقصرند و ديگر در مورد رعايت پروتكل هاي 
اجتماعي مثل ماسك زدن و رعايت فاصله اجتماعي 
و ... سخت گيري صورت نگرفته است. به اين ترتيب 
وقتي به جرات مي توان گفت كه در حال حاضر بيش 
از ۹۵ درصد مردم ماسك را كنار گذاشته اند، افزايش 

آمار مبتاليان كامال عادي است.
او مي افزايد: زماني كه س��ويه اميكرون وارد كشور 
شد، اعالم كرديم كه اين سويه شايد ضعيف تر باشد 
و تعداد مرگ و مير در آن كمتر اما از قدرت سرايت 
باالتري برخوردار اس��ت و مي توان��د در مدت زمان 
كوتاهي افراد بيشتري را مبتال كند. در حال حاضر 
ه��م مي بينيم كه در اكثر كش��ورهاي اروپايي يك 
بار ديگر تعداد مبتاليان افزايش چشمگيري يافته 
است در ايران هم همين طور يكي از داليل آن شروع 
مسافرت ها، برگزاري جشن ها و مهماني و ... است. 

محرز با تاكيد بر اينكه بايد بدانيم كرونا تمام نشده و 
هيچ جاي دنيا از دست اين ويروس رهايي پيدا نكرده، 
ادامه مي دهد: اين ويروس مدام در حركت اس��ت و 
اين روزها با افزايش مس��افرت ها و كم شدن رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي قطعا افراد بيشتري را درگير 
مي كند.  از سوي ديگر بارها و بارها اعالم كرده ايم كه 
رنگ بندي شهرها چندان قابل اعتماد نيست در واقع 
اين رنگ بندي ها بيخود است، مثال اعالم مي كنند اين 
تعداد شهر آبي است، اما دو روز بعد تعداد اين شهرها 
كاهش پيدا مي كند، اين رنگ بندي ها براساس سرعت 
انتشار ويروس به شدت متغير هستند و نمي توان به اين 
جداول اعتماد كرد. مبناي قضاوت راجع به وضعيت 
اپيدمي در كشور اگر بر پايه رنگ بندي شهرها باشد 
اشتباه است، علت اين است كه عماًل رنگ بندي شهرها 
مويد وضعيت خطر اپيدمي در مناطق مختلف نيست. 
رنگ بندي ها صرفًا بر پايه تعداد موارد بستري به ازاي 
جمعيت است، اما بستري تنها يكي از متغيرهايي است 
كه مي تواند سطح خطر ناشي از اپيدمي را در مناطق 
مختلف نشان دهد. درحالي كه متغيرهاي ديگري هم 
مانند تعداد مرگ و ابتال، نسبت تست هاي مثبت به 

كل تست ها، طغيان ها، تحرك جمعيتي، عدم رعايت 
پروتكل ها هم وجود دارند. بنابراين اساس قضاوت ما 
راجع به اپيدمي نمي تواند بر پايه رنگ بندي باش��د، 
چراكه متاسفانه رنگ بندي ها ذهنيت كاذب ايجاد 
كرده و حتي سياس��ت گذارها و مديران بخش هاي 

مرتبط با كرونا را گمراه كرده است.

    ۲ روز بدون فوتي كرونا 
در هفته اي كه گذشت

البته در هفته گذشته طي دو روز سه شنبه - هفتم و 
چهارشنبه - هشتم تير ماه، آمار فوتي هاي كرونا در 
كش��ور صفر بود و هيچ فوتي كرونايي در اين دو روز 
ثبت نشده است. در عين حال بر اساس اعالم وزارت 
بهداش��ت، در هفته اول تير م��اه ۱۴۰۱ مصادف با 
هفته ۱۲۳ همه گيري كرونا در كشور، كاهش يا ثبات 
بيماران بستري كرونا در ۲۱ استان كشور، افزايش 
در پنج استان كشور و افزايش مختصر در پنج استان 
ديگر گزارش شده است. همچنين در هفته اول تير 
ماه، كاهش يا ايس��تايي موارد مثبت متوفي در ۳۰ 
استان كشور گزارش شده است. همچنين بر اساس 

اعالم گزارش وزارت بهداشت از وضعيت اين بيماري 
در هفته اول تير ماه مصادف با هفته ۱۲۳ همه گيري 
كرونا در كش��ور، موارد بستري و س��رپايي ناشي از 

كوويد در كشور سه برابر شده است.
اين در حالي است كه به گفته حميد سوري، رييس 
كميته كش��وري اپيدميولوژي كرونا، اكنون با توجه 
به ايام ح��ج و بازگش��ت زائران عتبات، الزم اس��ت 
اقدامات ويژه براي زوار و ساير مسافراني كه به كشور 
بازمي گردند انجام شود. در مديريت اپيدمي كوويد ۱۹ 
هنوز سواالت بي پاسخ فراواني براي تحليل وضعيت 
و برنامه ري��زي و تصميم گي��ري داريم. ب��راي مثال 
هنوز ما نمي دانيم عوارض احتمالي واكسن هايي كه 
تزريق كرده ايم چه بوده است؟ هنوز نمي دانيم سطح 
ايمني مردم براي مقابله با بيماري چقدر است؟ هنوز 
نمي دانيم واريانت غالب يا واريانت هاي جديد دقيقا 
چه هستند؟ و هنوز با لجاجت از در اختيار گذاشتن 
داده هاي اپيدمي به محققان خودداري مي ش��ود و 
اين داده ها در انحصار تعداد معدود و انگشت شماري 
است كه دانش كافي براي تحليل و استنتاج علمي از 

آنها را ندارند و هر كسي جز خود را نامحرم مي دانند.

خيزش دوباره كوويد 19 در كشور

كرونا تمام نشده است
گزارش
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