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يادداشت- 1

يادداشت- 2

 راهكارهايي 
براي رونق بازار سرمايه

 آسيب به مهم ترين 
نهاد مدني كشور

بازار س��رمايه طي دو س��ال 
اخير نسبت به گذشته بسيار 
متفاوت تر ش��ده است و اقبال 
بسياري در سال ۹۹ براي اين 
بازار ايجاد ش��د  و افراد زيادي 
ب��ه اي��ن ب��ازار ورود كردند. 
آزادسازي سهام عدالت يكي 
ديگ��ر از اتفاقات مهم س��ال 
گذشته بازار س��رمايه به حساب مي آيد؛ به طوري كه در 
حال حاضر فعاالن بازار س��رمايه به بيش از ۵۰ ميليون 
نفر مي رس��ند. به گونه اي كه ب��االي ۶۰ درصد از افراد 
جامعه سهامدار هستند. بازار سرمايه ظرفيت هاي بسيار 
باال دارد كه يكي از اين موارد اين است كه نقدينگي هاي 
خرد و غيرمولد را جذب و به سمت بازارهاي مولد هدايت 
مي كند. بازارهايي كه خود مي توانند مخل شرايط مناسب 
ادامه در صفحه 3 اقتصادي كشور باشند.  

ط��ي روزهاي اخي��ر مجلس 
يك ب��ار ديگر موض��وع حذف 
ظرفيت ه��اي ع��ددي و اعالم 
محور كردن پروانه فعاليت در 
خصوص برخي حرفه ها از جمله 
وكال را در دس��تور كار قرار داده 
كه ضروري است در اين زمينه 
آسيب شناسي درستي صورت 
پذيرد. ق��رار دادن حوزه وكالت ذيل قوانين كس��ب و كار 
برخالف اهداف و ماموريت هايي اس��ت كه اين نهاد براي 
حراست از منافع عمومي كشور دارد. معتقدم تصميم اخير 
نمايندگان براي حذف ظرفيت هاي عددي و سهولت در 
صدور پروانه وكالت نيازمند آسيب شناسي و ارزيابي هاي 
تحليلي است كه رسانه ها بايد به آن ورود كنند. به طور كلي 
يكي از چالش هاي مهم كشور در سال هاي پس از انقالب، 
فقدان يك سياست مدون و منسجم در بسياري از مسائل 
محوري و با اهميت در مباحث تقنيني، اقتصادي، فرهنگي 
و... است. در خصوص موضوع وكالت نيز با توجه به اينكه 
وكال يكي از مهم ترين كنشگران عرصه عدالت قضايي و 
تحقق حقوق شهروندي محسوب مي شوند، فعاليت در 
اين حوزه نيازمند يكسري شرايط علمي، صنفي، تخصصي، 
مهارتي و... است كه بدون اين شرايط پيگيري حقوق مدني 
و شهروندي اعضاي جامعه مقدور نخواهد بود. احراز اين 
شرايط مانند بسياري از كشورهاي جهان از طريق برخي 
ساز و كارهاي خاص از جمله برگزاري آزمون هاي خاصي 
انجام مي شود تا توان علمي متقاضياني كه واجد ويژگي هاي 
الزم باشند سنجيده و نهايتا پروانه وكالت صادر شود. طي 
سال هاي گذشته به دليل مشكالتي كه در ساختار آموزش 
عالي كش��ور وجود دارد، در بس��ياري از رشته ها مبادرت 
به صدور مدارك فراواني ب��راي افراد و ديپلمه هاي بيكار 
كردند و اين افراد را از وضعيت ديپلمه هاي بيكار، بدل به 
ليسانسيه هاي بيكار، فوق ليسانس هاي بيكار ودكتراي 
بيكار كردند. اين در حالي اس��ت ك��ه در همه جاي دنيا 
مدارك آموزش عالي، مبتني بر ظرفيت هاي واقعي )و نه 
اسمي( بازار كسب و كار صادر مي شوند و تالش مي شود 
تا رويكرده��اي مبتني بر مدرك گراي��ي )بدون توجه به 
نيازهاي بازار كار( ترويج نشود. امروز در رشته حقوق هم 
قريب به بيش از 13۰هزار فارغ التحصيل وجود دارند، بدون 
اينكه بازار كار كش��ور، ظرفيت جذب اي��ن ميزان نيرو را 
داشته باشد. هر ساله هم بر تعداد اين افراد افزوده مي شود. 
اين در حالي است كه ساختار قضايي كشورمان نيز بنا به 
داليل گوناگون از س��اختاري انقباضي برخوردار است و 
برنامه اي براي استفاده از اين نيروي انساني تحصيلكرده در 
رشته حقوق را ندارد. در حال حاضر حدود 1۰هزار قاضي 
در كش��ور وجود دارد، در حالي كه تعداد پرونده ها و تعدد 
اختالفات به اندازه اي است كه نشان مي دهد حداقل بايد 
3برابر اين تعداد نيرو در دستگاه هاي قضايي به كار گماشته 
شوند. دولت نيز كه ريشه اصلي مشكالت آموزشي كشور و 
اعمال سياست هاي غيرمنسجم است، زمينه اي براي جذب 
نيروها ندارد. در واقع تنها يك بازار براي متقاضيان باقي مانده 
است كه آن هم نهاد وكالت كشور است.بايد توجه داشت 
نهاد وكالت يك نهاد خودگران است كه بدون كمك دولت 
اداره مي شود. در تاريخ معاصر كشورمان نقش بي بديلي در 
پيگيري مطالبات مردم و منافع عمومي جامعه دارد. ضمن 
اينكه اين نهاد به نسبت ساير ساختارهاي اداري و خدماتي 
كشور با كمترين ميزان فساد و رانت مواجه است. در واقع 
در ميان وكال مفاسد اقتصادي، مفسدين في االرض، عدم 
توجه به قوانين و... وجود ندارد و شفافيت الزم در اين حرفه 
وجود دارد. متاس��فانه اخيرا نگاهي به نهاد وكالت ايجاد 
شده كه برخي تصور مي كنند اگر نهاد وكالت را تابع اصول 
بازار كسب و كار كنند، جواناني كه متقاضي حضور در امر 
وكالت هستند مي توانند بدون گذراندن دوره هاي تخصصي 
از شغل مناسبي برخوردار ش��وند. اين در حالي است كه 
چنانچه مطالعات دقيقي در اين خصوص انجام مي ش��د 
و تصميم سازان متوجه مي شدند در كشوري كه 1۰هزار 
قاضي وجود دارد و 8۰ هزار وكيل فعاليت مي كنند، بسياري 
از وكال در شرايط فعلي هم بيكارند و افزودن بر دامنه اين قشر 
ادامه در صفحه 5 جز اينكه از... 

عباس آرگون

علي نجفي توانا

آياعاملخاصيمانعازورودنقدينگيبهبازارسهامميشود؟

بورس برمدار آرامش

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

 نگراني 
در بورس وجود ندارد

ايجاد محدوديت به اسم 
حمايت از كاربران

 كوچ نقدينگي 
يا كوچ سرمايه گذار؟

 واكاوي داليل كمبود برق 
در كشور

بورس از مدار ورود به تعادل گذر 
كرده است و در اكثر سهم هاي 
بازار شاهد روند معقول هستيم 
يعن��ي دي��دگاه منف��ي كه در 
مورد برخي از صف هاي فروش 
داشتيم، از3۵۰ شركت با ارزش 
3 هزار و ۵۰۰ ميلي��ارد تومان 
صف ف��روش به ح��دود 1۵۰ 
شركت با ارزش ۲ هزار ميليارد تومان تقليل پيدا كرده است.

همزمان با اين موضوع افزايش تقاضايي به ارزش هزار ميليارد 
تومان در بازار مشاهده مي ش��ود كه براي اولين بار در سال 
1۴۰۰ شاهد چنين اتفاقي هستيم كه اين جريان در طول 
هفته جاري نشان مي دهد بازار هراس و نگراني بيش از اندازه 
خود را به دنبال مشخص شدن تكليف رياست جمهوري از 
دست داده است و به هيچ عنوان انتظار رشد شارپي شاخص 
و سطح قيمت ها را نخواهيم داشت. تا به حال كه حدود 1۰ 
درصد بازدهي در شاخص كل داشته ايم، انتظار مي رود كه با 
فضاي ثبات اقتصادي مي توانيم روي بازدهي ۴۰ تا ۵۰ درصد 
تا انتهاي سال بر اساس اطالعات جاري حساب باز كنيم.اگر 
معامالت هفته آينده هم مانند همين هفته دنبال شود، با 
افزايش قيمت سهم ها قطعا جذابيت براي سرمايه گذاران 
ايجاد خواهد شد و افرادي كه بر اساس الگوريتم هاي متفاوت 
در بورس فعاليت مي كنند، سعي مي كنند سودها را شناسايي 
كنند. قطعا پيشرو عرضه ها بايد افزايش پيدا كند؛ البته نه به 
اين معنا كه قيمت ها سركوب شوند، اما به طور طبيعي، يك 
نقطه تعادل مناس��ب تر را خواهيم داشت و مهم اين است 
كه بخشي از كاهش هاي هفته جاري، يك گين تا رسيدن 
به نقطه مثبت و صف خريد ايجاد شد اما اگر شرايط بازار به 
همين روال پيش برود، عرضه ها ت��ا حدودي افزايش پيدا 
مي كند و مدار ماليم مثبت را به جاي صف هاي خريد پيش 
رو خواهيم داشت.  اتخاذ تصميم و سياست از پيش تعيين 
ش��ده براي سرمايه گذاري در بازار س��رمايه بهترين روش 
سرمايه گذاري است يعني اگر كسي قصد سرمايه گذاري در 
اين بازار را دارد با يك برنامه وارد بازار ش��ود و اگر چنانچه به 
اهداف خود دست پيدا كرد، بايد بر اساس برنامه ها كار خود را 
جلو ببرد چراكه شناور بودن در بين سهم ها ممكن است زماني 
را از افراد بگيرد، ولي توصيه مي شود حتما با صاحب نظران 
مانند مشاوران و سبدگردانان مشورت داشته باشند. گره زدن 
تصميمات اقتصادي و سرمايه گذاري به توافقات برجامي، 
نتيجه اي جز اتالف وقت و سرمايه براي سرمايه گذاران ندارد. 
مي توان در نهايت سه سناريو براي اين گفت وگوهاي برجامي 
در نظر گرفت. سناريوي اول اين است كه توافق حاصل خواهد 
شد و نرخ ارز در نتيجه ثبات خواهد داشت. سناريوي دوم اين 
است كه توافق حاصل نخواهد شد و در نتيجه نرخ ارز روند 
صعودي به خود خواهد گرفت. س��ناريوي سوم كه از نظر 
من محتمل ترين سناريو است اين است كه در كوتاه مدت 
نتيجه اي حاصل نخواهد شد و اين گفت وگوها طول خواهد 
كشيد و بنابراين شاهد روند ماليم افزايش نرخ ارز خواهيم 
بود و اين مساله جذابيت سرمايه گذاري در بورس را افزايش 

خواهد داد.

پيش نوي��س ط��رح قان��ون 
»حمايت از حق��وق كاربران و 
خدمات پاي��ه كاربردي فضاي 
مجازي« بتازگي منتشر شده و با 
طرح ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي كه پيش از اين منتشر 
شده بود، متفاوت است. مستقل 
از اينكه با نكاتي كه در اين طرح 
مطرح ش��ده موافق يا مخالف باشيم، اين طرح به نسبت 
طرح قبلي، از نظر ادبيات قانون نويسي و نگاه به ساختارهاي 
موجود حرفه اي تر است، در حالي كه طرح قبلي ده ها اشكال 
ظاهري داشت. اين طرح كامال قابل نقد است و نكات ظريفي 
دارد كه به نظر مي رسد كار نمايندگان مجلس نيست و يك 
تيم آگاه به حوزه فن��اوري اطالعات خارج از مجلس آن را 
تدوين كرده و از اين جهت اگر نقاط ضعفي داشته باشد كه 
دارد، تبعاتش جدي تر است. درباره اين طرح بايد به  طور 
جدي گفت وگو شود و صاحب نظران آن را بررسي كنند، 
چون اگر اين طرح تصويب شود، تاثيراتي كه مي گذارد بسيار 
حياتي و مهم خواهد بود. در طرح جديد، يك كميسيون قرار 
دارد كه همان كميسيون تنظيم مقرراتي است كه قبال هم 
در مركز ملي فضاي مجازي بوده اما با اين طرح قانونمند 
مي ش��ود و اختيارات و اعضايش به  شدت گسترش پيدا 
ادامه در صفحه 2 مي كند.   

1- رش��د 3 درصدي ميانگين 
قيمت هر مترمربع مس��كن و 
همچني��ن رش��د ح��دود 3۰ 
درصدي تعداد معامالت ملكي 
طي خرداد ماه س��ال جاري، در 
شرايطي كه اغلب پيش بيني ها 
بر تكرار روند نزولي قيمت طي دو 
ماهه نخست سال تاكيد داشت، 
به نوعي شگفتي ساز شد. پيش بيني از تحوالت بازار مسكن 
طي ماه گذش��ته، ب��ر دو فاكتور غيراقتص��ادي انتخابات 
رياست جمهوري و مذاكرات هسته اي استوار بود، اما سمت 
و سوي تحليل ها طي سه روزي كه از زمان انتشار آمارهاي 
رسمي تحوالت بازار مسكن طي خرداد ماه گذشت، بيشتر 
معطوف به ساز و كار دروني بازار مسكن بود تا ريسك هاي 
سياسي. البته روزنامه »تعادل« آنچنان كه در روز دوشنبه 
گزارش داد، استدالل كرد كه تغيير جهت بازار مسكن در 
خرداد ماه، بيشتر در عوامل خارج از بازار مسكن ريشه دارد 
و متاثر از نوسان در چشم انداز انتظارات تورمي با ليدري نرخ 
دالر است. در نقطه مقابل اما، برخي رسانه ها تحوالت بازار 
مسكن تهران طي ماه گذشته را در ساز و كارهاي دروني اين 

بازار جست وجو كرده و مي كنند.
۲- از نظر تحليلگران اين رسانه ها، بخشي از رشد معامالت و 
قيمت مسكن ناشي از بازگشت دوباره سرمايه گذاران ملكي 

شهرهاي پيراموني به مناطق مركزي تهران است و به اين 
ترتيب، حدود نيمي از ۵1۰۲ فقره معامله انجام شده متاثر از 
اين مساله است. چه آنكه سرمايه گذاران شهرهايي همچون 
پرديس و پرند، پس از يك يا دو سال سرمايه گذاري در اين 
شهرها، با مساعد شدن شرايط به تهران بازگشته اند. اما حفره 
يا حلقه مفقوده تحليل هايي از اين دست در ناترازي تعداد 
معامالت شهرهاي پيراموني طي سه ماه گذشته با تعداد 
معامالت صورت گرفت��ه در مناطق مركزي پايتخت طي 
خرداد نمود يافته است. چه آنكه در صورت پذيرش بازگشت 
س��رمايه گذاران ملكي از شهرهاي اطراف به قلب پايتخت 
بايد در س��وي ديگر اين معادله، رد و اثري از خروج سرمايه 
و نقدينگي از بازار مسكن شهرهاي مورد اشاره نيز مشاهده 
كرد. مساله اي كه نه در بررسي هاي ميداني و نه در آمار مشهود 
نيست و بازار مسكن شهرهاي ياد شده نيز به دليل ركورد 

طي سه ماهه نخست سال جاري خالي از مشتري بوده اند.
۲- در خرداد ماه س��ال جاري، پ��س از برگزاري چندين 
هفته مذاكرات هسته اي، توافقي ميان ايران و طرف هاي 
ديگر برجام حاصل نيامد و حتي دستيابي به اين توافق در 
هفته هاي منتهي به انتخابات رياست جمهوري نيز دور از 
دس��ترس نمود. به همين دليل، انتظارات تورمي با توجه 
به افزايش احتمال پيروزي نامزد جناح اصولگرا، بار ديگر 
دستخوش تغيير شد و افزايش يافت. اين مساله در افزايش 
نرخ دالر بازتاب يافت.  ادامه در صفحه 2

اين روزها، حال و هواي تأمين 
برق در كش��ور بسيار غبارآلود 
اس��ت ك��ه دود آن به چش��م 
توليدكنندگان و مشتركين برق 
كش��اورزي و خانگي مي رود. 
موضوع��ي كه دو بار در س��ال، 
تابستان و زمستان هرسال به 
تيتر اول مس��ائل كش��ور بدل 
مي شود و با گذش��ت اين ايام، به ورطه فراموشي سپرده 
مي شود؛ موضوعي كه آثار بسيار مخرب و غير قابل جبران 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت آن بر بدنه زيربناهاي 

صنعتي و كشاورزي انكارناپذير است.
مستند به ماده هاي 1 و ۲ قانون سازمان برق ايران، وزارت 
نيرو مكلف به تأمين برق مورد نياز كشور است و مي بايست 
با توجه به برنامه هاي اقتصادي و عمراني كشور ، طرح هاي 
الزم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا نمايد. بند د ماده 133 
قانون برنامه پنجم توسعه و بند ت ماده ۴8 قانون برنامه ششم 
توسعه مقرر مي دارد كه دولت مكلف و موظف است از طريق 
وزارت نيرو در طول اجراي برنامه نس��بت به افزايش توان 
توليد برق تا پنجاه هزار مگاوات )بيست و پنج هزار مگاوات 
براي هر دوره ۵ ساله( از طريق سرمايه گذاري موسسات 
عموم��ي غيردولتي، تعاوني و خصوصي اع��م از داخلي و 
ادامه در صفحه 5 خارجي يا... 

رويداد

ديدار وزراي اقتصادي با رييسي
بيژن زنگنه، فرهاد دژپسند و عليرضا رزم حسيني وزيران 
نفت، اقتصاد و صنعت با حضور در دفتر آيت اهلل سيدابراهيم 
رييسي با وي ديدار كردند. وزير امور اقتصادي و دارايي در 
ديدار با دكتر سيدابراهيم رييسي رييس جمهوري منتخب 
گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه و وضعيت اقتصادي كشور 
ارايه كرد. فرهاد دژپسند عصر روز  سه شنبه با حضور در 
دفتر سيد ابراهيم رييس��ي با وي ديدار كرد. دژپسند در 
اين ديدار با تبريك انتخاب رييس��ي به عنوان هشتمين 
رييس جمهوري منتخب اسالمي ايران با رأي ملت، براي 
وي و همكارانش در دولت سيزدهم آرزوي موفقيت كرد. 
دژپسند همچنين درباره اقدامات وزارت اقتصاد و مهم ترين 
مسائل چالش هاي اقصادي كش��ور به رييس جمهوري 

منتخب گزارش داد.

س��يد ابراهيم رييسي نيز با تش��كر از اظهار محبت وزير 
اقتص��اد و گ��زارش وي درباره عملكرد اي��ن وزارتخانه و 
ش��رايط اقتصادي كش��ور، بر لزوم اصالحات اقتصادي و 
اقدامات فوري براي افزايش قدرت خريد مردم و تثبيت 
بازار و قابل پيش بيني كردن آن تأكيد كرد. وي با غيرقابل 
قبول خواندن شرايط اقتصادي كشور گفت: با امكاناتي كه 
كشور دارد مي توان با يك برنامه ريزي درست و مديريت 
مدبرانه، وضع موجود را به نفع مردم تغيير داد. بيژن نامدار 
زنگنه پيش از ظهر سه ش��نبه با حضور در دفتر آيت اهلل 
سيدابراهيم رييسي با وي ديدار كرد. وزير نفت در اين ديدار 
با تبريك پيروزي آيت اهلل سيدابراهيم رييسي در انتخابات 
رياست جمهوري دوره سيزدهم و آرزوي موفقيت براي وي 
و دولت آينده، گزارشي از اقدامات اين وزارتخانه و مسائل و 

چالش هاي مهم حوزه نفت و انرژي ارايه كرد. سيد ابراهيم 
رييسي نيز در اين ديدار با تشكر از اظهار محبت وزير نفت و 
گزارش وي از وضعيت اين وزارتخانه، بر استفاده همه جانبه 
از ظرفيت هاي موجود حوزه نفت و انرژي در كشور براي 
بهبود شرايط زندگي مردم تأكيد كرد. همچنين عليرضا 
رزم حسيني با حضور در دفتر آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي 
با وي دي��دار كرد. وزير صم��ت در اين دي��دار با تبريك 
پيروزي آيت اهلل رييس��ي در انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري و آرزوي موفقيت براي وي و دولت آينده، 
گزارشي از عملكرد وزارتخانه متبوعش و چالش هاي حوزه 
صنعت و تجارت ارايه كرد. آيت اهلل سيد ابراهيم رييسي نيز 
در اين ديدار با تشكر از اظهار محبت وزير صمت و گزارشي 
كه از وضعيت اي��ن وزارتخانه ارايه كرد، تأكيد كرد دولت 

مردمي به دنبال آن است كه با اقدامات فوري به بازار ثبات 
بخش��د تا وضعيت بازار براي همه مردم قابل پيش بيني 
باشد. وي همچنين خاطرنشان كرد كه دولت با هدايت، 
حمايت و نظ��ارت بر چرخه توليد تا توزيع و مصرف كاال، 
تالش خواهد كرد آرامش نسبي بر بازار حاكم شود و مردم 
به راحتي بتوانند كاالهاي اساسي مورد نيازشان را تأمين 
كنند.  رييس جمهوري منتخب اين نكته را هم متذكر شد 
كه با طراحي برنامه هاي بلندمدت براي جلوگيري از تالطم 
و تكانه ها در بخش صنعت و تجارت، فعاالن اين حوزه ها 

مي توانند در فضايي شفاف، سالم و رقابتي فعاليت كنند.
س��يد ابراهيم رييس��ي در س��يزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري 18 ميليون و ۲1 هزار و ۹۴۵ راي كسب 

كردند.
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بر اساس گزارش مركز آمار؛ تورم ساالنه پايين ترين 
دهك درآمدي در خرداد با ۲.۷ درصد افزايش به ۴۲.۸ 

درصد رسيده است.
اين موضوع نش��ان مي دهد خانوارهاي��ي كه درآمد 
بيشتر و در نتيجه مصرف بيشتري داشته در معرض 
تورم باالتري بوده اند و فش��ار تورمي را روي زندگي 
خود بيشتر احس��اس كرده اند. براين اساس طبقات 
متوسط درآمدي كه ميزان مصرف بيشتري نسبت 
به دهك هاي كم درآمد دارند و در س��ال هاي اخير با 
درآمد ثابت همراه بوده و متناسب با تورم درآمد آنها 
باال نرفته، در معرض فشارهاي هزينه اي،  احساس فقر، 
كاهش قدرت خريد بوده و به تدريج احساس مي كنند 

كه با فقر بيشتري همراه خواهند شد.
از آنجا كه بس��ياري از لوازم خانگي، ل��وازم زندگي و 
آشپزخانه در سال هاي گذشته خريداري شده و اكنون 
با رشد قيمت بسيار بااليي همراه شده اند، اين نگراني 
وجود دارد كه مردم نمي توانند با اين درآمد، وسايل 
خانگي خود را تعمير كنند يا نو بخرند و جايگزين كنند 
و در نتيجه با خراب شدن هر وسيله اي، عمال احساس 

فقر بيشتري خواهند داشت.
 بر اساس اطالعات مركز آمار ايران؛ تورم نقطه به نقطه 
در خرداد سال جاري براي كل خانوارهاي كشور برابر 

با ۴۷.۶ درصد گزارش شده است.
اين رقم براي پايين ترين و باالترين دهك درآمدي به 
ترتيب برابر با ۵۱.۶ درصد و ۴۸.۶ درصد گزارش شده 
است.بر اين اساس هزينه پايين ترين دهك درآمدي 
در خرداد نسبت به ماه مشابه سال گذشته بيشترين 

افزايش را در ميان خانوارهاي كشور داشته است.
 تورم ساالنه پايين ترين دهك درآمدي در خرداد با ۲.۷ 
درصد افزايش به ۴۲.۸ درصد رسيده است. در نقطه 
مقابل تورم س��االنه باالترين  دهك درآمدي به ۴۹.۱ 
درصد رسيده است كه افزايش ۱.۶ درصدي را نسبت 
به ماه گذشته نشان مي دهد. بنابراين فاصله تورمي 
دهك هاي درآمدي در خرداد ماه به ۶.۳ درصد رسيده 
كه نسبت به ماه گذشته كاهش ۰.۶ درصدي را نشان 
مي دهد. اين موضوع حاكي از اين است كه طي يك ماه 
گذشته هزينه خانوارهاي كم  درآمد با شتاب بيشتري 
نسبت به خانوارهاي با درآمد باال افزايش يافته است.

همچنين براس��اس گزارش مركز آمار تورم نقطه اي 
خانوارهاي كل كشور در فروردين برابر با ۴۹.۵درصد 

بوده  است.
مركز آمار گزارش داد: نرخ تورم س��االنه كش��ور در 
فروردين ماه ١٤٠٠ برابر ٣۸.۹ درصد گزارش ش��ده 
است كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ٣٧.٥ 
درصد براي دهك اول )پايين ترين دهك درآمدي( تا 

٤٥.٨ درصد براي دهك دهم نوسان دارد.بر اين اساس 
فاصله تورمي دهك هاي درآمدي در فروردين به ۸.۳ 
درصد رس��يد كه نسبت به ماه گذش��ته ۰.۵ درصد 

كاهش نشان مي دهد.
تورم نقطه اي پايين ترين ده��ك درآمدي در اولين 
ماه سال جديد برابر با ۵۰.۳ درصد بوده ؛ به بيان ديگر 
هزينه اين گروه از خانوار نس��بت به فروردين س��ال 
گذش��ته بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است. تورم 
نقطه اي باالترين دهك درآمدي در فروردين نيز ۵۲.۷ 
درصد گزارش ش��ده ؛ به بيان ديگ��ر هزينه باالترين 
دهك نسبت به پايين ترين دهك درآمدي طي يك 

سال گذشته با افزايش بيشتري همراه بوده است.
اين در حالي اس��ت كه تورم نقطه اي خانوارهاي كل 
كشور در فروردين برابر با ۴۹.۵ درصد بوده است. تورم 
نقطه اي خوراكي ها در حالي براي پايين ترين دهك 
برابر با ۶۳.۴ درصد بوده  كه اين ميزان براي باالترين 

دهك درآمدي ۶۱.۳ درصد گزارش شده است.
در نقط��ه مقابل ت��ورم كااله��اي غيرخوراكي براي 
پايين ترين و باالترين دهك درآمدي به ترتيب برابر با 
۳۷.۲ و ۵۰.۶ درصد گزارش شده است. به بيان ديگر 

هرچند باالتري��ن دهك درآمدي تورم بيش��تري را 
تجربه كرده  اما هزينه معيشت خانوارهاي كم درآمد 
)خوراك و آش��اميدني( با افزايش بيش��تري همراه 

بوده است.

  مركز آم�ار اع�ام ك�رد؛ باالترين دهك 
درآمدي بيشترين تورم نقطه اي را تجربه كرد

براساس گزارش مركز آمار، تورم نقطه اي خانوارهاي 
كل كشور در فروردين برابر با ۴۹.۵درصد بوده  است.

ب��ه گزارش اقتصادآنالي��ن، مركز آمار گ��زارش داد: 
نرخ تورم ساالنه كش��ور در فروردين ماه ١۴٠٠ برابر 
٣۸.۹ درصد گزارش ش��ده اس��ت كه در دهك هاي 
مختل��ف هزينه اي در ب��ازه ۳۷.۵ درصد براي دهك 
اول )پايين ترين دهك درآمدي( تا ۴۵.۸ درصد براي 

دهك دهم نوسان دارد.
بر اين اس��اس فاصله تورمي دهك هاي درآمدي در 
فروردين به ۸.۳ درصد رسيد كه نسبت به ماه گذشته 

۰.۵ درصد كاهش نشان مي دهد.
تورم نقطه اي پايين ترين ده��ك درآمدي در اولين 
ماه سال جديد برابر با ۵۰.۳ درصد بوده ؛ به بيان ديگر 

هزينه اين گروه از خانوار نس��بت به فروردين س��ال 
گذشته بيش از ۵۰ درصد افزايش يافته است.

تورم نقطه اي باالترين ده��ك درآمدي در فروردين 
نيز ۵۲.۷ درصد گزارش ش��ده ؛ به بيان ديگر هزينه 
باالترين دهك نسبت به پايين ترين دهك درآمدي 
طي يك سال گذشته با افزايش بيشتري همراه بوده 

است.
اين در حالي اس��ت كه تورم نقطه اي خانوارهاي كل 

كشور در فروردين برابر با ۴۹.۵ درصد بوده است.
تورم نقطه اي خوراكي ه��ا در حالي براي پايين ترين 
ده��ك برابر با ۶۳.۴ درصد بوده  ك��ه اين ميزان براي 
باالترين دهك درآمدي ۶۱.۳ درصد گزارش ش��ده 

است.
در نقط��ه مقابل ت��ورم كااله��اي غيرخوراكي براي 
پايين ترين و باالترين دهك درآمدي به ترتيب برابر با 

۳۷.۲ و ۵۰.۶ درصد گزارش شده  است.
به بيان ديگر هرچند باالتري��ن دهك درآمدي تورم 
بيشتري را تجربه كرده  اما هزينه معيشت خانوارهاي 
كم درآمد )خوراك و آشاميدني( با افزايش بيشتري 

همراه بوده  است.

ادامه از صفحه اولاخبار ايـران2   Wed. June 30. 2021  1975   چهارشنبه 9 تير 1400    19 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره

ايجاد محدوديت 
به اسم حمايت از كاربران

با تغييري كه در ماده ش��ش اين طرح جديد آمده، 
قانون وظايف اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات تغيير كرده و زيرمجموعه اين كميسيون 
قرار مي گي��رد و صرفا مجري مصوب��ات و مجري 
سياست هاي كميس��يون جديد خواهد بود. مرز 
سياستگذاري و تنظيم مقررات ميان شوراي عالي و 
كميسيون عالي وضع  شده و نسبت اين دو با وجود 
كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات راديويي در 
وزارت ارتباطات مبهم است. در اين طرح كميسيون 
عالي تقريبا با همان اعضاي شوراي عالي به جز سران 
قوا شكل گرفته و ش��أن رگوالتوري دارد، در حالي 
كه وجود اين س��طح باال از مسووالن براي تنظيم 
مقررات تخصصي و علمي محل اشكال است. با اين 
طرح مهم ترين بخ��ش حاكميتي در حوزه فضاي 
مجازي، كميس��يون جديد خواهد ب��ود و وزارت 
ارتباطات فقط يك نهاد اجرايي مي شود كه از خود 
اختيار خاصي هم ن��دارد. برخالف طرح قبلي كه 
ساماندهي پيام رسان ها بود، در طرح جديد، عنوان 
پيام رسان وجود ندارد. تعريفي كه از پيام رسان در 
اين طرح ارائه شده، با خدمات پايه جايگزين شده 
كه عمال ش��امل همه فضاي مجازي مي شود. اين 
ط��رح كل فضاي مجازي را هدف قرار داده اس��ت. 
در مورد خود پيام رسان ها هم موضع واضحي دارد، 
اينكه پيام رسان هاي خارجي بايد حتما در داخل 
كشور در درگاهي كه تدوين شده ثبت شوند و مجوز 
بگيرند و در چارچوب مقررات كشور فعاليت كنند، 
در غير اي��ن صورت فيلتر مي ش��وند. در اين طرح 
خيلي صريح آمده كه در صورت عدم رعايت قوانين، 
پيام رسان هاي غيرمجاز نه تنها فيلتر مي شوند بلكه 
افرادي كه در اجراي سياس��ت ها و مقررات مدنظر 
اين طرح كوتاهي كردند، مجازات مي شوند. به نظر 
نمي رس��د كه حداقل در كوتاه مدت پيام رسان ها 
حاضر به اين كار شوند، در بلندمدت هم با اين شدت 
كه گفته شده بايد همه موارد و چارچوب ها را رعايت 
كنند و شروطي كه قرار داده را رعايت كنند، نخواهد 
بود. حس��ب ظاهر اين طرح و اگر بخواهد ُمّر قانون 
اجرا شود، پيام رسان هاي خارجي مجوز نخواهند 
گرفت و فيلتر خواهند شد، اما اينكه در عمل بخواهند 
مماشات كنند و مهلت دهند، بحث  ديگري است. 
اين طرح در مورد فيلترشكن هم جرم انگاري كرده 
و گفته شده توليد، تكثير، توزيع، فروش، انتشار و در 
دسترس قرار دادن غيرمجاز هرگونه نرم افزاري كه 
فيلترشكن باش��د، جرم است. قبال به بحث فروش 
فيلترشكن در قانون جرايم رايانه اي هم اشاره شده 
بود. در طرح جديد، نه تنه��ا توزيع و فروش، بلكه 
انتشار و در دسترس قرار دادن هم جرم انگاري شده 
است. در حالي كه ما االن همه از فيلترشكن استفاده 
مي كنيم و استفاده از فيلترشكن بدون در دسترس 
قرار دادن ديگران هم در بسياري موارد غيرممكن 
است، زيرا براي اس��تفاده از فيلترشكن، ما آن را از 
كس��ي دريافت كرده و به فرد ديگري هم خواهيم 
داد. مثل اينكه بگويند آب خوردن جرم نيست، اما 
باز كردن شير آب جرم است. در صورتي كه اگر شما 
بخواهيد آب بخوريد، مجبوريد شير آب را باز كنيد. 
شما اگر فيلترشكن بخواهيد، آن را از كسي مي گيريد 
و احتماال به كسي هم مي دهيد. ممكن است لينك 
آن را در يك گروه كاري يا خانوادگي بگذاريد. همه 
اينها مصداق انتشار است و در آن صورت همه مردم 
مجرم تلقي مي ش��وند. اين طرح مشكالت مهمي 
دارد و اگر اصالح نشود فرصت خوبي كه بعد از ۱۲ 
س��ال در مجلس براي تصويب يك قانون در حوزه 
فضاي مجازي ايجاد شده از دست مي رود و بايد قدر 

اين فرصت را دانست.

 كوچ نقدينگي 
يا كوچ سرمايه گذار؟

به اين ترتيب، اگر چه از اول س��ال جاري فايل هاي 
زيادي به بازار مس��كن تهران عرضه ش��ده بود، اما 
متقاضيان مس��كن در خرداد ماه در اين بازار فعال 
شدند و تحت تاثير اين فعاليت ها، هم قيمت و هم 

تعداد معامالت فزوني گرفت.
۳- همان طور كه گفته شد، رشد همگراي قيمت 
و تع��داد معامالت ملك��ي در خرداد س��ال جاري 
در تغيير انتظارات تورمي ريش��ه دارد. ردپاي اين 
تغيير در خروج ۱۴ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان پول 
سهامداران حقيقي از بازار سهام طي سه ماهه اول 
سال و رشد بي سابقه هزينه خريد امتياز وام مسكن 
در بورس كه نشانه افزايش تقاضا براي خريد مسكن 
در تهران تلقي مي شود، نيز مشهود است. مقصد اين 
ميزان از نقدينگي كجا بوده است؟ براي پاسخ به اين 
س��وال، مرور بازده بازارهاي م��وازي خالي از لطف 
نيس��ت. پس از بازده ۷.۸ درصدي دالر در خرداد، 
ميانگين قيمت مس��كن با ۳ درصد، شاخص كل 
ب��ورس با ۱.۲ درصد و قيمت هر قطعه س��كه بهار 
آزادي ۲.۶ درصد رش��د مثبت را ثبت كرده اند. اما 
برآيند بازده بازارهاي مورد اشاره در فصل بهار سال 
جاري منفي است. شاخص كل بورس منفي ۱۰.۶ 
درصد، س��كه منفي ۶.۴ درصد، دالر منفي ۲.۶۵ 
درصد و در انتها قيمت اسمي مسكن منفي ۱.۹۸ 
درصد بازده را در سه ماهه نخست سال ثبت كرده اند. 
از اين رو، مي توان گفت كه مسكن در خرداد دومين 
عملكرد و در فصل بهار اولين و برترين عملكرد را از 
آن خود كرده است. بي گمان، تحت تاثير بيماري 
هلندي اقتصاد ايران، همواره مسكن براي نقدينگي 
پناهگاهي امن به شمار مي رفته است. از اين رو به 
نظر مي رسد علت رشد معامالت ملكي در تهران، نه 
كوچ سرمايه گذاران خرد از بازار شهرهاي اطراف به 
پايتخت كه كوچ نقدينگي از بازار سرمايه و برخي 
از بازارهاي موازي همچون رمزارزها به بازار مسكن 

تهران است. 

پايينتريندهكدرآمدي،باالترينتورمنقطهبهنقطهراتجربهكرد

درمراسم»رونماييازپنجرهواحدخدماتبازارسرمايه«

تورم بيشتر متناسب با مصرف بيشتر و افزايش فشار روي خانوارها 

دژپسند: بازار سرمايه مشكات ساير بازارها را مديريت كرد
وزير امور اقتصادي و دارايي مي گويد، بازار بدهي يكي 
از مهم ترين منابع براي تامين مالي بخش خصوصي 
در سال ۱۳۹۹ بود كه نس��بت به سال قبل از آن ٥.٥ 
برابر ش��د. »فرهاد دژپسند«در مراس��م »رونمايي از 
پنجره واحد خدمات بازار سرمايه« كه در محل سازمان 
بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران 
افزود: بازار سرمايه در س��ال ٩٩ پربازده ترين بازار در 
ميان ساير بازارهاي مالي بود و با بازدهي حدود ١٥٥ 

درصدي همراه بود.
وي با بي��ان اينكه ريل گ��ذاري، سياس��ت گذاري و 
هدف گذاري كار بازار سرمايه است، خاطرنشان كرد: 
بازار سرمايه در اقتصاد كشور جايگاه ويژه اي پيدا كرده 
و براي برون رفت از ش��رايط فعلي اقتصاد بايد به بازار 
سرمايه تكيه كنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار 
داشت: تالش ما اين بود تا در سال ٩٩ بازاري هوشمند 
را در بازار س��رمايه داشته باش��يم اما وجود برخي از 
مش��كالت باعث ش��د تا به  طور كامل به اين موضوع 
دست پيدا نكنيم. دژپسند گفت: سال ٩٩ سال خاصي 
براي بازار سرمايه بود و اين امر حتي در برنامه نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري تبلور يافت؛ يك��ي از ابواب اصلي 

گفته ها و برنامه هاي نامزدها، بورس بود.
وي با اشاره به سيزدهم دي ماه سال ۱۳۹۸ و شهادت 
سردار قاسم س��ليماني در عراق اظهار داشت: بعد از 
شهادت سردار سليماني از ما خواستند بازار بورس چند 
روزي بسته شود؛ همان زمان دغدغه ما در شوراي عالي 
بورس تهييج براي افزايش حضور مردم در بورس بود 
و خوشبختانه از آن دوره سخت، بدون كوچك ترين 

بحران و مشكلي عبور كرديم.
وي ادامه داد: برخي چنين س��والي را دارند كه به چه 
دليل تحوالت بازار را پيش بيني نكرده بوديد؟ در حالي 
كه ما آن را پيش بيني ك��رده بوديم؛ در اواخر دي ماه 
سال ۹۸ در جلسات شوراي عالي بورس اين موضوع 
انديشيده شد كه چگونه بايد با تقاضاهايي كه در مورد 
بورس در حال رشد است، صورت منطقي پاسخ داده 
شود. دژپسند خاطرنشان كرد: يكي از راه هاي مواجهه 
اين بود كه تقاضا را سركوب و ورودي ها را مسدود كنيم؛ 
اين روش باعث مي شد تا اقبال به سمت بازار سرمايه را 

با دلسرد كردن پاسخ دهيم.
رييس شوراي گفت وگو ادامه داد: يك راه ديگر اين بود 
كه قدرت ميزباني مهمانان به بازار سرمايه را افزايش 
دهيم، قابليت هايي را ايج��اد كنيم كه اگر مراجعات 
افزايش پيدا كرد، بتوانيم از طريق اصولي آن را مديريت 
كنيم. زماني ك��ه تقاضا افزايش پيدا مي كند، مجراي 
اصولي پاسخگويي به تقاضا اين است كه افزايش عرضه 

را هموار و تسهيل كنيم.

وي افزود: راه درست توسعه بازار اين بود كه همان گونه 
اعالم كنيم ريس��ك پذيري يكي از مولفه هاي جدي 
فعاالن بازار سرمايه اس��ت؛ مديران بازار سرمايه هم 
ريس��ك بپذيرند و اين ش��جاعت را به خرج دهند تا 
از راه هاي ديگري به توس��عه و تعميق بازار س��رمايه 

كمك كنند.
دژپسند خاطرنشان كرد: در بهمن ۹۸ موضوع افزايش 
شناوري شركت ها مورد بحث قرار گرفت و اين موضوع 
مطرح شد كه ش��ركت هاي بورسي وابسته به دولت، 

تعهداتي را در قبال ميزان شناوري دارند.
وزير اقتص��اد و دارايي گفت: با توجه به اينكه برخي از 
ش��ركت ها به دنبال فرار از اجراي اين تعهدات بودند، 
مصوبه اي را ابالغ كرديم كه اگر از ارديبهشت ماه ۹۹ به 
بعد شركتي اقدام به اجراي تعهدات خود در اين حوزه 

نكند، شامل برخي از جرايم خواهد شد.
وي گفت: در سال ۹۸ مشوق هايي مانند معافيت هاي 
مالياتي شركت هاي بورس��ي مورد بحث قرار گرفت، 
به اين صورت كه ماليات سال هاي گذشته شركت ها 
مدنظر ق��رار نگيرد. وزي��ر اقتصاد تاكي��د كرد: همه 
پيشنهادهاي مطرح شده در راستاي بهبود وضهيت 
ب��ازار نيازمند قان��ون بود كه همان زم��ان از مجلس 
درخواست كرديم تا اين پيشنهادها را در رديف هاي 
بودجه لحاظ كنند، اما اين موضوع با موفقيت همراه 

نشد.

  برنامه هاي حمايت از بازار سرمايه 
را از فصل سوم ۹۸ آغاز كرديم

وي ادامه داد: برخي اعالم كرده اند كه ما تا تيرماه ۹۹ 

خواب بوديم و توجهي نسبت به بازار سرمايه نداشتيم 
و بعد از آن مسائلي را براي حمايت از بازار سرمايه عنوان 
كرديم؛ اين در حالي است كه همه برنامه هاي حمايتي 
اعالم شده را در سه ماهه سوم سال ۹۸ آغاز كرديم اما 

در اين ميان با تاخير در تصويب قوانين روبرو بوديم.
وي به حمايت حقوقي ها از بازار اشاره كرد و گفت: در 
دوراني كه ميزان تقاضا در بازار با افزايش همراه ش��د، 
حقوقي ها پاسخگوي تقاضاي سهامداران در بازار بودند 
و اگر اقدام به عرضه س��هام در بازار نمي كردند، زمينه 

تشكيل حبابي وسيع تر در بازار فراهم مي شد.
وزي��ر اقتصاد و داراي��ي تاكيد كرد: ميزان ش��ناوري 
شركت هاي وابسته به دولت را از ۸ درصد به ۲۵ درصد 
افزايش داديم و همزمان ب��ا آن زمينه افزايش ميزان 

عرضه اوليه ها را فراهم كرديم.
دژپس��ند با اش��اره به ديگر اقدامات انجام ش��ده در 
راس��تاي بهبود وضعيت بازار گفت: با توجه به اينكه 
پذيرش ش��ركت ها در بورس نيازمند سه سال زمان 
اس��ت اما اقداماتي را انجام داديم تا به ش��رط تكميل 
بودن پرونده شركت مذكور زمان پذيرش به يك ماه 

كاهش پيدا كند.

  تنها ۳۲ هزار ميليارد تومان سهام دولتي 
در بورس عرضه شد

وزير اقتص��اد و دارايي اظهار داش��ت: برخي اعدادي 
عجيب و غريب را از سهم دولت در بازار سرمايه اعالم 
مي كنند، در حالي كه اعداد اعالم شده اشتباه است و 
بر اساس آمار موجود فقط رقم ۳۲ هزار ميليارد تومان 

سهام دولتي عرضه شد.

  ضرورت افزايش سهم بازار سرمايه 
از تامين مالي به ۵۰ درصد

دژپسند با بان اينكه سهم بازار سرمايه در تامين مالي 
اقتصاد بايد به ۵۰ درصد برسد، گفت: بارها اين موضوع 
را متذكر شده ام كه سهامداران بايد براي حضور در بازار 
س��ه اصل مطالعه، مشاوره و معامله را مورد توجه قرار 
دهند. به گفته دژپس��ند، با توجه به تاكيدات صورت 
گرفته براي انجام سرمايه گذاري غيرمستقيم در بازار 
شاهد افزايش دو برابري اين نوع سرمايه گذاري در سال 

گذشته نسبت به سال ۹۸ بوديم.

  بازار سرمايه مشكات ساير بازارها
را مديريت كرد

وي ادامه داد: در دوره اي كه تقاضا رو به رشد بود، بازار 
سرمايه مشكالت ساير بازارها را مديريت كرد؛ طبيعي 
است كه دولت مردم را به بازار سرمايه دعوت كند چرا 
كه بورس باي��د ۵٠ درصد نياز تامين مالي كش��ور را 

برآورده سازد.
وي افزود: اوج تبلور جايگاه بازار سرمايه در سيزدهمين 
دوران انتخابات رياست جمهوري ايران بود كه در اين 
زمان صحبت هاي بسيار مثبتي از بازار سرمايه از سوي 
نامزدها شده بود به گونه اي كه ديگر جايگاه اين بازار 
با دوران گذش��ته انتخابات رياس��ت جمهوري قابل 

مقايسه نيست. 
دژپس��ند تاكيد كرد: در دوره هاي گذشته، برخي از 
نامزدها به گونه اي در مورد بورس صحبت مي كردند 
كه گوي��ا با پي��روزي در انتخابات، س��ازمان بورس 
را تعطي��ل خواهند كرد؛ در حالي ك��ه در اين دوره، 
صحبت اصلي همه نامزدها در مورد بازار سرمايه بود 
و با توجه به اين موضوع مي توان گفت كه بازار سرمايه 
جايگاه اصلي خود را در اقتصاد كش��ور و ميان مردم 

پيدا كرده است.
وي يكي از اقدامات مثبت اجرا شده در ماه هاي اخير را 
انتشار صورت هاي مالي سازمان بورس عنوان كرده و 
آن را اقدامي جسورانه خواند و گفت: طبق صورت هاي 
مالي سازمان بورس كه براي نخستين  بار منتشر شد 
و اقدامي مثبت و قابل توجه بود، سازمان بورس ١٩٠٠ 
ميليارد تومان از درآمد خود را براي كمك به صندوق 
تثبيت بازار اختصاص داد كه اين اقدامي بسيار مفيد 

است.
دژپسند اظهار داشت: سود ش��ركت هاي بورسي در 
سال ۹۹ به  طور متوسط ۲.۶ برابر شد، برخي گروه ها 
۱۴.۵ برابر و برخي نيز تا ۶ برابر سودشان رشد داشت 
از اين رو بهبود تقاضا در اين شرايط نبايد با بورس هاي 

جهاني مقايسه مي شد.

بررسيسهطرحبنزينيدرمجلس

عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: نبايد به جامعه 
القا كنيم كه سوخت گران مي شود يا مصرف مردم 
محدود مي ش��ود، اگر طرحي در مجلس بررس��ي 
مي شود حتما بايد در راستاي مصرف بهينه بوده و 

قيمت ها با زندگي مردم سازگار باشد.
فري��دون عباس��ي در گفت وگو ب��ا ايلن��ا، درباره 
برنامه هاي ساماندهي يارانه هاي پنهان اظهار داشت: 
چند طرح در مجلس درباره يارانه پنهان انرژي مطرح 
است؛ نخست اينكه بنزين به هر نفر اختصاص داده 
ش��ود. طرح ديگر اينكه چگونه كس��ي كه بنزين 
بيشتري مصرف مي كند هزينه بيشتري بپردازد و 
در مقابل اين اضافه پرداخت بين كساني كه خودرو 
نداشته و از سوخت استفاده نمي كنند، توزيع شود 
و ديگري طرح وان )جايگزين سهميه بندي بنزين( 
اس��ت، البته اين طرح ها خام است و بايد اشكاالت 

اجرايي آنها برطرف شود. 
او افزود: ما تمامي طرح هاي مطرح شده درخصوص 
يارانه سوخت را بررسي اوليه كرده و نظر كارشناسان 
مختلف و مشاوران كميس��يون را دريافت كرده و 

پاسخ هم داده ايم.
عضو كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: در هر 
حال مردم نبايد دچار استرس و تب و تاب شوند و اين 
طرح ها زندگي شان را تحت تاثير قرار دهد، طرح ها 
بايد پخته و جامع بوده و دولت هم قبول داشته باشد. 
نبايد شتاب زده كار كنيم، با دقت بررسي كنيم تا به 

يك طرح جامع برسيم. 
او يادآور ش��د: بايد به گونه اي عمل كنيم كه تمام 
حامل هاي سوخت را تحت پوشش قرار دهيم و به 
مردم اجازه دهيم خودشان مصرف را مديريت كنند.

عباسي گفت: ديدگاه ما بررسي كارشناسي بدون 
شتاب است حتما درس��ت بررسي كنيم و گردش 
را كام��ل درنظر بگيري��م يعني بداني��م اگر احيانا 
قيمت و ميزان مصرف تغيي��ر كند روي چه موارد 
ديگري تاثيرگذار اس��ت، زيرا يك تصميم كوچك 
در حامل هاي انرژي روي خيل��ي از مراكز اقتصاد 
تاثيرگذار است، بايد حتما نظام حقوق و دستمزد 

كشور هم در كنار آنها درنظر گرفته شود.
او تاكيد كرد: تغيير در يارانه هاي پنهان س��وخت 
فقط در راس��تاي اين اس��ت كه مردم خود كمك 
كنند مصرف بهينه شود، قرار نيست قيمت و ميزان 

سوخت تغيير كند. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: بايد قدرت صادرات 
فرآورده براي كشور حاصل شود و از صادرات مردم 
هم نفع ببرند يعني كسي كه اتومبيل شخصي ندارد 
هم در يارانه سهيم باش��د. درواقع وقتي دارندگان 
خودرو يارانه سوخت دريافت مي كنند و كساني هم 
كه خودرو ندارند در اين يارانه سهيم باشند، ما بايد 

به يك راه حل درست برسيم. 
او خاطرنش��ان كرد: نبايد به جامع��ه القا كنيم كه 
س��وخت گران مي ش��ود يا مصرف مردم محدود 
مي ش��ود، اگر طرحي در مجلس بررسي مي شود 
حتما بايد در راستاي مصرف بهينه بوده و قيمت ها 

با زندگي مردم سازگار باشد.

 بنزين نه گران مي شود 
و نه سهميه بندي جديد

نوبختخبرداد

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور از اتمام بررسي 
طرح همسان سازي حقوق بازنشستگان در دولت و 

ارسال آن به مجلس خبر داد.
به گزارش اقتصادآنالين، محمدباقر نوبخت، رييس 
سازمان برنامه بودجه كشور در ارتباط زنده حساب 
كاربري اينستاگرام خود گفت: طرح همسان سازي 
حقوق بازنشس��تگان كشوري، لش��كري و تامين 
اجتماعي در دولت به پايان رس��يده و اين هفته به 
مجلس ارسال مي ش��ود. او افزود: از رييس مجلس 
شوراي اسالمي درخواست مي كنيم تا اين طرح را 
خارج از نوبت بررسي و مصوب كنند. رييس سازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به زمان پرداخت پاداش پايان 
خدمت بازنشستگان سال ۹۹ نيز افزود: تمام پاداش 
پايان خدمت بازنشستگان س��ال گذشته تا پايان 
دولت دوازدهم پرداخت خواهد شد و ما اين امر را به 
دولت سيزدهم باقي نخواهيم گذاشت. نوبخت در 
ادامه به تنظيم و نهايي شدن اليحه نظام رتبه بندي 
معلمان نيز اش��اره كرد و گفت: خوش��بختانه اين 
طرح با جلسات مختلف مراحل پاياني خود را طي 
مي كند. فرهنگي��ان در اين بين گاليه هاي زيادي 
مبني بر عدم اجرايي شدن فوق العاده ويژه داشتند 
كه طبق بررسي ها متوجه شديم نو معلمان از اين 
افزايش حقوق ها بهره مند نش��ده بودن��د. او افزود: 
همان طور كه مستحضريد فوق العاده ويژه كاركنان 
با سقف ۲۱درصد افزايش قابل اجراست اما اين بين 
برخي دس��تگاه ها از جمل��ه وزارت ورزش، وزارت 
كشور، وزارت تعاون و سازمان استاندارد درخواست 
مبني بر افزايش ۵۰درصدي داشتند و ما نيز طبق 
بررس��ي ها و قوانين اين افزاي��ش را اعمال كرديم. 
نوبخت گفت: از فرهنگيان خواهشمنديم افزايش 
حقوق هاي خود را در طرح جديد نظام، رتبه بندي 
ببينند و به دنبال افزايش از طريق فوق العاده ويژه 
نباشند، چراكه اين طرح هر سال انجام نمي شود. او 
همچنين با اشاره به اينكه به محض تصويب طرح 
رتبه بندي معلمان از ابتداي فروردين ماه احكام اين 
قشر صادر خواهد شد نيز گفت: بعد از اينكه اليحه 
تقديمي به مصوبه تبديل شد از ابتداي فروردين ماه 
امسال احكام رتبه بندي ها اجرايي خواهد شد. در 
اين ميان عده اي از عدم پرداخت اضافه كاري هاي 
حق التدريس��ي ها هم گاليه داشتند كه بايد اشاره 
كنم س��ازمان برنامه و بودجه وظايف خود را انجام 
داده و پرداخت حق التدريسي ها به وزارت آموزش و 

پرورش باز مي گردد.

ارسال طرح همسان سازي 
حقوق بازنشستگان به مجلس



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه شنبه، به دنبال افزايش قيمت ها در روزهاي اخير و 
رشد تقاضا در بازار ارز و طال، قيمت دالر وارد كانال 25 هزار 
تومان شد و قيمت دالر 25 هزار و 30 تومان، قيمت يورو 
29 هزار و 191 تومان و درهم امارات 6 هزار و 832 تومان 
اعالم ش��ده است. از سوي ديگر با اعالم هر اونس جهاني 
طال به قيمت 1769 دالر و رشد قيمت دالر، قيمت طال و 
سكه نيز افزايش يافت و سكه به قيمت 10 ميليون و 820 
هزار تومان رسيد. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي سه شنبه، 
8 تيرماه با 272 تومان افزايش نس��بت به روز گذشته به 
رقم 2۴ هزار و 700 تومان رس��يد.قيمت فروش يورو با 
319 تومان افزايش نس��بت به روز گذشته به 29 هزار و 
19۴ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 2۴ هزار و 215 
تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 616 تومان بود.
عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 23 هزار 
و 822 تومان و نرخ فروش آن 2۴ هزار و 38 تومان اعالم 
شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و ۴29 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 28 هزار و 687 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 25 هزار 
و 775 تومان فروخته و حوال��ه دالر به قيمت 21 هزار و 
598 تومان معامله شد.دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 
23 هزار توماني شد و در اين فاصله به سوي كانال 2۴ هزار 
تومان خيز برداشت، اما دوباره كاهش يافت و در كانال 23 
هزار توماني در نوسان بود تا اينكه از روز شنبه وارد كانال 
2۴ هزار تومان شد و رشد آرام قيمتي را تا ادامه داده است.

     فروش سكه
به نرخ ۱۰ ميليون و ۸۲۰ هزار تومان

قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سه شنبه، 
8 تيرماه( در بازار تهران با افزايش 100 هزار توماني نسبت 
به روز گذشته )سه شنبه( به رقم 10 ميليون و 820 هزار 
تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح 
جديد با افزايش 100 هزار توماني نسبت به روز گذشته به 
رقم 10 ميليون و 820 هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 600 هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و 800 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و 700 هزار تومان و سكه يك 
گرمي نيز 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه 
ب��ر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 72 هزار تومان رسيد.قيمت هر مثقال طال نيز 
چهار ميليون و 6۴8 هزار تومان شد.همچنين هر اونس 
جهان��ي طال نيز يك هزار و 769 دالر و 35 س��نت قيمت 
خورد.قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون تومان بود 

كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون 
تومان رسيد.از نيمه ارديبهشت ماه، بهاي سكه اندكي رشد 
كرد و در اين مدت در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده 
است و آرام آرام به محدوده قيمت 11 ميليون تومان حركت 
مي كند.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: دوشنبه 8 
تير 1۴00 به دليل افزايش نرخ انس جهاني و ارز، شاهد باال 
رفتن قيمت طال و سكه در بازار هستيم.محمد كشتي آراي 
با بيان اينكه انس جهاني 177۴ دالر قيمت گذاري شده 
است، افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 10 ميليون و 
870 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 ميليون و 600 
هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 800 هزار تومان، ربع سكه 
3 ميليون و 750 هزار تومان و سكه گرمي 2 ميليون و 300 
هزار تومان بفروش مي رسد. هر مثقال طال ۴ ميليون و 652 
هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز 1 ميليون و 7۴ هزار 
تومان فروخته مي شود.قيمت ارز نيز با افزايش روبرو بوده 
است. قيمت دالر تا لحظه تنظيم خبر 25 هزار 100 تومان 

و هر يورو 29 هزار 900 تومان فروخته شده است.

     سپرده ۶۰ هزار ميليارد توماني ذخاير ارزي 
در ۲۶ بانك

در چند سال اخير حدود 60 هزار ميليارد تومان از منابع 
صندوق توسعه ملي در بانك ها سپرده گذاري شده تا 
به تامين مالي طرح هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در 
بخش هاي تعيين ش��ده اختصاص پيدا كند. از سال 
139۴ به بعد كه سپرده گذاري ريالي از منابع صندوق 
توسعه ملي شروع شد، در 26 بانك دولتي، خصوصي و 
موسسه مالي سپرده گذاري صورت گرفته كه به حدود 

60 هزار ميليارد تومان مي رسد.

    پاسخ به ابهامات ماليات سكه
يك هفته تا پايان مهلت مشموالن براي پرداخت ماليات 
خريد سكه از بانك مركزي باقي مانده است كه در اين بين 
ابهامي وجود دارد مبني براينكه خريد س��كه از صرافي  و 
طالفروشي نيز مشمول ماليات مي شود يا خير كه معاون 
درآمدهاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي توضيحاتي در 
اين زمينه ارايه كرد.خريداران سكه از بانك مركزي از سال 
1397 مشمول پرداخت ماليات هستند كه خريداران سكه 
در سال گذشته تا پايان 15 تيرماه سال جاري بايد ماليات 
متعلقه بپردازند و اگر ماليات خود را در اين مدت نپردازند، به 
ماليات متعلقه آنها به ازاي هر ماه ديركرد معادل 2.5 درصد 
جريمه اضافه مي شود. همچنين، مودياني كه امكان پرداخت 
ماليات مقطوع را به صورت كامل تا 15 تير سال جاري ندارند، 
ماليات آنها حداكثر تا چهار ماه به صورت مساوي قسط بندي 
مي شود.طبق دس��تورالعمل، كسي كه بيش از پنج تا 15 
سكه از بانك مركزي بخرد، بايد به ازاي هر قطعه سكه بايد 
960 هزار تومان ماليات پرداخت كند و نسبت به مازاد 15 
تا 25 سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و 280 
هزار تومان ماليات بپردازد.عالوه براين، نسبت به مازاد 25 تا 
105 سكه به ازاي هر قطعه بايد معادل يك ميليون و 600 
هزار تومان ماليات پرداخت شود كه نكته قابل توجه درباره 
ماليات س��كه، افزايش قابل توجه رقم آن و كاهش سطح 
معافيت مالياتي است. در اين راستا، تمامي اشخاص حقيقي 
خريدار سكه از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران كه در 
سال 1399 نسبت به دريافت حداكثر )105( قطعه سكه 
اقدام كرده اند، بايد حداكثر تا پايان 15 تير ماه سال جاري 
با مراجعه به س��امانه عمليات الكترونيك مؤديان مالياتي 
 my.tax.gov.ir سازمان امور مالياتي كشور به نش��اني

نسبت به پرداخت ماليات متعلقه اقدام كنند. همچنين، براي 
اينكه از مشموليت خود براي پرداخت ماليات خريد سكه از 
بانك مركزي اطالع پيدا كنيد، بايد ابتدا در سامانه عمليات 
الكترونيك موديان مالياتي سازمان امور مالياتي به نشاني 
my.tax.gov.ir  ثبت نام كنيد و اگر با درج كد ملي خود 
در اين سامانه شما مشمول پرداخت ماليات باشيد، به شما 
اعالم مي شود. سپس بايد به سامانه پرداخت ماليات مقطوع 
و انتخاب تعداد اقس��اط مراجعه و ماليات خود را براساس 
سررسيد قبوض پرداخت كنيد. عالوه براين، كساني كه در 
سال 1398 سكه خريده اند اما ماليات آن را نپرداخته اند نيز 
در صورتي كه بيشتر از 185 سكه خريده باشند، مي توانند 
امسال اظهارنامه پر كنند و كساني كه كمتر از 185 سكه 
خريداري كرده باشند نيز مي توانند طبق دستورالعمل سال 
1398 ماليات خود را بپردازند كه براي اطالع از دستورالعمل 
سال 1398 مي توانيد به اين لينك مراجعه كنيد. در اين 
زمينه، محمد مسيحي - معاون درآمدهاي مالياتي سازمان 
امور مالياتي - در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: در صورتي 
كه سكه هاي خريداري شده به سرقت بروند، هر ادعايي در 
اين زمينه بايد مستدل و مستند به مدارك و شواهد متقن 
و روشن باشند.وي افزود: به ويژه در خصوص دارايي هايي 
كه بيم ادعاهاي متقلبانه وجود دارد، اين مستندات مدارك 
و شواهد بايد قدرت اقناع كنندگي بس��يار بااليي را براي 
حسابرسان مالياتي داشته باشد. مسيحي در پاسخ به اينكه 
خريد سكه از صرافي ها و طال فروشي ها نيز مشمول ماليات 
مي ش��ود؟ گفت: هر فعاليت اقتصادي مادامي كه تصريح 

به معافيت در قانون نشده باشد، مشمول ماليات مي شود.

    ذخاير طال و ارز تركيه ۹۲ ميليارد دالر 
به گزارش خبرگ��زاري آناتولي، بانك مركزي تركيه در 
بيانيه اي اعالم كرد حجم ذخاير طال و ارز اين كش��ور تا 
پايان ماه مه به 92 ميليارد دالر رس��يده كه در مقايسه 
با ميزان ذخاير ارزي اين كش��ور در ماه قبل 2.3 درصد 
افزايش يافته است.طبق اعالم بانك مركزي تركيه، ۴6.5 
ميليارد دالر از ذخاير ارزي اين كشور به شكل اسكناس 
بوده كه نسبت به ماه قبل 2.7 درصد بيشتر شده است.

ركورد ذخاير طال و ارز تركيه درسال هاي اخير مربوط به 
دسامبر سال 2013 بوده است كه طي آن اين كشور 136 
ميليارد دالر ذخاير طال و ارز شامل 21 ميليارد دالر طال 
در اختيار داشت. ماه گذشته و به دنبال بحران ارزي كه 
منجر به سقوط 1۴ درصدي ارزش پول ملي اين كشور 
شد، بانك مركزي مجبور شد بخش بزرگي از ذخاير ارزي 
خود را به بازار تزريق كند اما با بهبود تدريجي وضعيت، 

روند تقويت ذخاير ارزي مجددا آغاز شده است.
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ادامه از صفحه اول

راهكارهايي  براي رونق بازار 
سرمايه

بنابراين بهتر است از ظرفيت موجود استفاده بهينه را 
در زمينه رونق توليد، افزايش اشتغال و غيره داشت. اين 
ظرفيت بسيار ارزشمند است و براي اينكه بتوانيم رونق 
در صادرات و س��اير حوزه هاي مهم داشته باشيم بايد 
سرمايه هاي غير مولد را از طريق بازار سرمايه به بازارهاي 
مولد هدايت كنيم. در حال حاضر بسياري از طرح هاي 
نيمه تمام وجود دارد كه نياز به نقدينگي و منابع مالي 
دارد. مي توانيم اين موارد را به عنوان شركت هاي سهامي 
عام به بورس عرضه كنيم البته نه تنها ازباب فروش بلكه از 
طريق افزايش سرمايه منابع را جذب كنيم و اين پروژه ها 
را به اتمام برسانيم چرا كه از اين طريق مي توان  اشتغال 
ايجاد نمود. بنابراين بايد اين موضوع را در نظر داشت كه 
بازار سرمايه پتانسيل هاي بسيار خوبي دارد و از ابزارهاي 
مختلف آن مي توان استفاده كرد؛ به عنوان نمونه، براي 
تامين مالي بنگاه هاي بزرگ نيز مي توان از بازار سرمايه 
استفاده كرد و بنگاه هاي كوچك و متوسط از نظام بانكي 
تأمين س��رمايه كنند اما در مقابل بخش هاي بزرگ و 
بنگاه هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار سرمايه تامين 
مالي كنند. البته بايد اين را هم در نظر داشت كه ظرفيت 
بازار س��رمايه تا يك اندازه است. جالب است بدانيم كه 
انتظار مي رود دخالت در بازار سرمايه به حداقل برسد و از 
اين بازار استفاده ابزاري نشود چرا كه نبايد دولت زماني 
كه به اين بازار نياز دارد از آن استفاده ابزاري كرده و بعد 
آن را رها كند چرا كه افراد با اعتماد به اين بازار ورود پيدا 
مي كنند بنابراين اين اعتماد نبايد خدش��ه دار شود. از 
سوي ديگر، بايد متذكر شد كه انتظار مي رود، محصول 
شركت هايي كه در بازار س��رمايه وجود دارد به صورت 
دستوري قيمت گذاري نشود مانند خودرو، پتروشيمي، 
فوالدي ها و غيره. چرا كه در سايه قيمت گذاري دستوري 
عمال سهامدار متضرر مي شوند و در اين حالت حاشيه 
سود س��هام دار كاهش يا زيان او افزايش پيدا مي كند. 
همچنين جلوگيري از اظهارنظرهاي غيركارشناسي 
شده در بازار سرمايه از ديگر مواردي است كه مي تواند 
جان تازه اي به اين بازار بدهد. يا ارتقاء جايگاه اين بازار از 
ديگر راهكارهاي موثر براي رونق بورس به حساب مي آيد؛ 
چرا كه با توجه به سرمايه هاي عظيمي كه در اين بازار 
است اين نياز حس مي شود كه از بعد سازماني هم يك 
جايگاهي داشته باشد و بتواند مديريت را بهتر از بخش 
مالي و اقتصادي كشور انجام دهد. به گونه اي كه از خارج از 
كشور منابعي را جذب كند؛ زيرا در حال حاضر از موقعيت 
خوبي براي جذب سرمايه برخوردار است. با نگاه به اين 
مسائل، سازمان بورس نيازمند يك سري چابك سازي و 
كاهش بروكراسي است. همچنين به روزرساني قوانين 
مي تواند يك راهكار موثر ديگر براي رونق بازار سرمايه به 
حساب  آيد تا سبب تسهيل در انجام امور شود. در همين 
حال، سازمان هم نبايد در فرآيند خريد ها دخالت داشته 
باشد تا بتواند بر اساس مكانيزم بازار نظارت بهتري داشته 

باشد؛ چرا كه نظارت با دخالت متفاوت است. 

انگليس فعاليت بزرگ ترين صرافي 
ارز ديجيتال دنيا را ممنوع كرد

سازمان نظارت بر امور مالي انگليس به يكي از بزرگ ترين 
شبكه هاي مبادله ارز ديجيتال در جهان يعني بايننس، 
دستور داده اس��ت كه تمام فعاليت هاي تحت نظارت 
در اين كش��ور را تعطيل كند.اين ممنوعيت در حالي 
صورت مي گيرد كه نظارت ب��ر دارايي هاي ديجيتال 
در سراسر جهان رو به افزايش است.سازمان رفتار مالي 
)FCA( انگليس همچنين در مورد بايننس ماركتز كه 
تنها شركت تحت نظارت انگليس در اين شبكه است و 
همچنين در مورد شركت مادر آن يعني گروه بايننس، 
به مشتريان هشدار داد.سازمان رفتار مالي در ايميلي 
گفت: تعداد قابل توجهي از كس��ب و كارهاي فعال در 
زمينه دارايي ارز رمزنگاري شده استانداردهاي الزم را 
در زمينه قوانين ضد پولشويي ندارند. اين تنظيم كننده 
مقررات انگليس افزود: از شركت هايي كه ما تا به امروز 
ارزيابي كرده ايم، بي��ش از 90 درصد پس از مداخله ما 
درخواست هاي خود را پس گرفته اند.شركت قصد داشت 
بازار دارايي هاي ديجيتال خود را در انگلستان راه اندازي 
كند اما اين يكي از چندين شركت رمزنگاري بود كه به 
دليل عدم رعايت مقررات ضد پولش��ويي، درخواست 

ثبت نام در سازمان رفتار مالي را پس گرفت.

تداوم جذب نقدينگي از سوي 
بانك مركزي با بازخريد معكوس

با توجه به پيش بيني بانك مركزي از وضعيت نقدينگي 
در بازار بين بانكي، موضع عملياتي بانك مركزي در اين 
هفته استمرار جذب نقدينگي بود. از اين رو، بانك مركزي 
به اجراي عمليات بازار باز در قالب توافق بازخريد معكوس 
به مبلغ 6۴.۴ هزار ميليارد ريال با سررس��يد 7 روزه با 
حداكثر نرخ 18 درصد موافقت كرد. پيرو اطالعيه روز 
پنجشنبه 3 تيرماه  1۴00 مبني بر برگزاري حراج فروش 
مدت دار اوراق مالي اسالمي دولتي در عمليات بازار باز، دو 
بانك سفارش خريد اوراق مالي اسالمي دولتي در قالب 
توافق بازخريد معكوس )ريپوي معكوس( را تا مهلت 
تعيين شده )ساعت 12 روز شنبه مورخ 1۴00.0۴.05( 
و مجموعًا ب��ه ارزش 235 هزار ميلي��ارد ريال به بانك 
مركزي ارسال كردند. با توجه به پيش بيني بانك مركزي 
از وضعيت نقدينگي در بازار بين بانكي، موضع عملياتي 
بانك مركزي در اين هفته استمرار جذب نقدينگي بود. 
از اين رو، بانك مركزي به اجراي عمليات بازار باز در قالب 
توافق بازخريد معكوس به مبلغ 6۴.۴ هزار ميليارد ريال 
با سررسيد 7 روزه با حداكثر نرخ 18 درصد موافقت كرد 
و معامالت مربوط به اين عمليات و معامالت مربوط به 
سررسيد قراردادهاي توافق بازخريد معكوس هفته قبل 
به ارزش 6۴.۴ هزار ميليارد ريال، در روز دو شنبه 7 تيرماه 
انجام شد. افزون بر عمليات بازار باز، در هفته منتهي به 
7 تير ماه س��ال جاري، هيچ يك از بانك ها و موسسات 

اعتباري از اعتبارگيري قاعده مند استفاده نكردند. 

 رشد اقتصادي ايران از ۲ تا ۶ درصد 
در شرايط بدبينانه و خوش بينانه

موسسه مالي بين الملل از بهبود وضعيت اقتصاد ايران 
پس از احياي توافق هس��ته اي خبر داد. موسسه مالي 
بين الملل در گزارشي به بررسي سناريوهاي پيش روي 
اقتصاد ايران پرداخت و نوشت: پيروزي ابراهيم رييسي 
در انتخابات رياست جمهوري تغييري در روند مذاكرات 
هسته اي ايجاد نخواهد كرد اما ممكن است اين اتفاق 
كار امريكا را براي گسترش توافق هسته اي به حوزه هاي 
ديگر با دشواري مواجه سازد. اگر توافق هسته اي احيا 
شود و تحريم هاي متعدد غيرهس��ته اي به قوت خود 
باقي بمانند، بهره ب��ردن اي��ران را از مزاياي اقتصادي 
توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا كه شركت هاي غربي 
سرمايه گذاري هاي سنگين خود را به تعويق مي اندازند 
و اين مساله رشد سريع را غيرمحتمل مي سازد.  موسسه 
مالي بين الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام 
در س��ال 2018 نوش��ت: ايران تاكنون با درخواس��ت 
امريكا براي اضافه شدن مباحث موشكي و منطقه اي به 
مذاكرات هسته اي مخالفت كرده آن هم در شرايطي كه 
با تحريم هاي سنگين و تبعات ناشي از كرونا، اقتصاد ايران 
در شرايط شكننده اي باقي مانده است. نرخ بيكاري در 
ايران هنوز باال است و تورم نيز به باالي 50 درصد رسيده 
است.  در ادامه اين گزارش با سناريو احياي توافق و رفع 
بيشتر تحريم ها، پيش بيني شده است كه رشد اقتصادي 
امسال ايران به ۴.3 درصد برسد اما در سال هاي بعدي 
بيشتر شده و به 5.9 و 5.8 درصد در سال هاي 2022 و 
2023 برسد. در اين حالت، ذخاير ارزي ايران طي سه 
سال مي تواند از رقم 70 ميليارد دالر در ماه مه  امسال به دو 
برابر افزايش يابد و در سال 2023 با پايان كسري بودجه 
شاهد مازاد بودجه دولت باشيم.  در صورتي كه تنها توافق 
سال 2015 احيا شود و ساير تحريم ها حفظ شود، رشد 
اقتصادي خفيف تر بوده و به 3.5 درصد در سال جاري، 
۴.1 درصد در س��ال آينده و 3.8 درصد در سال 2023 
خواهد رسيد. نرخ بيكاري نيز در چنين حالتي حدود 
20 درصد خواهد بود.  همچنين در سناريو بدبينانه و در 
حالتي كه تهران و شش قدرت جهاني نتوانند به توافقي 
بر سر احياي برجام برسند، رشد اقتصادي بسيار كمتر و 

معادل 1.8 درصد در سال جاري خواهد بود. 

معامله روزانه بيش از ۵ ميليون دالر 
در بازار متشكل معامالت ارزي

قائم مقام بانك مركزي گفت: بازار متشكل معامالت 
ارزي در مدت زمان اندك از آغاز فعاليت خود توانسته 
است موفقيت خوبي را در ساماندهي و انتظام بخشي به 
بازار اسكناس ارز كسب كند. به گزارش روابط عمومي 
بانك مركزي، دكتر كميجاني در بازديد از شركت بازار 
متشكل معامالت ارزي ضمن تقدير از اين مجموعه 
و فعاليت هاي آن در راس��تاي ثبات بخشي به بازار ارز 
عنوان كرد: خوشبختانه با ايجاد بازار متشكل معامالت 
ارزي طي حدود دو سال گذشته شاهد نظام بخشي به 
بازار اس��كناس بوديم. در حال حاضر در بازار مذكور، 
368 كارگزار عضو هس��تند كه مشتمل بر 18 بانك، 
23 صرافي بانكي و 327 صرافي تضامني از سراس��ر 
كشور هس��تند. لذا اين بازار توانسته در همين مدت 
زمان اندك، موفقيت خوبي را در ساماندهي و انتظام 
بخشي به بازار اس��كناس ارز در سطح عمده فروشي 
داشته باشد. قائم مقام بانك مركزي درخصوص فرآيند 
فعاليت بازار متش��كل معامالت ارزي عنوان كرد: در 
اين زمينه خريداران و فروشندگان براساس سازوكار 
بازار و از طريق سامانه و خدماتي كه اين شركت فراهم 
مي كند، مي توانند فعاليت هاي خ��ود را انجام دهند 
و نيازه��اي خود را برط��رف كنند.دكتر كميجاني با 
اشاره به اينكه نرخي كه بر اساس سازوكار بازار ايجاد 
مي ش��ود نقش مرجع دارد، عنوان كرد: در اين زمينه 
اطالع رس��اني عمومي به فعاالن ب��ازار و مردم عادي 
درباره نرخ ارز، كمك قابل توجهي را در بهينه س��ازي 
بازار داش��ته اس��ت.در حال حاضر دو نم��اد فعال در 
بازار وجود دارد كه بر اس��اس اطالعات موجود، حجم 
معامالت نماد اس��كناس دالر امريكا در بازار ياد شده 
از ابتداي فعاليت آن تا امروز بيش از يك ميليارد دالر 
و در نماد اسكناس يورو، حجم معامالت بالغ بر 176 
ميليون يورو بوده است.اين مقام مسوول افزود: با تعميق 
بازار متشكل معامالت ارزي در سال جاري و استقبال 
بانك ها و صرافي به عنوان كارگزاران بازار و همچنين 
افزايش تمايل صادركنندگان به بازگشت ارز حاصل از 
صادرات خود به صورت اسكناس و عرضه آن در بازار 
مذكور از طريق كارگزاران بازار، از ابتداي سال جاري 
تاكنون روزانه به طور متوسط بيش از 5 ميليون دالر 
و يك ميليون يورو در بازار مذكور معامله ش��ده است. 
همچنين با فعال شدن اين بازار از تخلفات در بازارهاي 
غيررس��مي و تضييع حقوق افراد جلوگيري ش��ده و 
فعاالني كه به صورت رسمي در اين بازار حضور مي يابند 
مي توانند با آرامش خاطر نسبت به انجام معامالت اقدام 
كنند. دكتر كميجاني ضمن تأكيد بر تداوم برنامه هاي 
توسعه اي بازار متش��كل معامالت ارزي تصريح كرد: 
اميدوارم اين برنامه ها با بهره گيري از تجربيات كسب 
ش��ده طي اين مدت و هم راستا با سياست هاي ارزي 
بانك مركزي ادامه يابد و اهداف متعالي در اين زمينه 
حاصل شود. وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه بازار در 
حال تعميق است و در همان حال شفاف سازي در بازار 
ارز نيز به واسطه بازار متشكل معامالت ارزي محقق 
شده است. پيام و هدف از تشكيل اين بازار روشن است 
و آن هم ايجاد بازار روشن، شفاف و كارآمدي است كه 
فعاالن بازار ارز بتوانند به واسطه كارگزاران بازار متشكل 
معامالت ارزي در اين بازار حضور يابند. دكتر كميجاني 
ضمن اشاره به رشد اقتصادي كشور در سال 1399، 
گفت: خوشبختانه اقتصاد كشور در سال 1399 علي 
رغم تحريم هاي شديد بانكي و مالي و مواجهه با شيوع 
ويروس كرونا، در مقايسه با ساير كشورها كه طي همين 
دوره رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده اند، توانست 
با توس��عه ظرفيت هاي داخلي و حمايت از بنگاه هاي 
كوچك و متوسط نه تنها از رشد منفي جلوگيري كند، 

رشد مثبت اقتصادي نيز حاصل نمايد.

قيمتدالردرصرافيهايبانكي۲۴هزارو۷۰۰تومانشد

ارزيابيمعاونبانكمركزيازكارزارهايحقوقياروپا

دالر وارد كانال 25 هزار تومان شد 

چگونه  درخواست  دادگاه هاي  امريكا  در اروپا  رد  شد؟
گروه بانك و بيمه|

معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي، ضمن تقدير از 
حمايت، پشتيباني و پيگيري هاي جدي دكتر سيف و دكتر 
همتي، دو رييس كل پيشين بانك مركزي، براي آزادسازي 
اين منابع و استيفاي حقوق بانك مركزي و رفع اين اتهامات 
از كشور ايران، گفت: در حال حاضر اين وجوه آزاد شده و در 
توقيف نيس��تند، ام��ا به دلي��ل تحريم ها و ع��دم اجراي 
توصيه هاي FATF و به تبع، نداشتن روابط كارگزاري بانكي، 
اين مبالغ فعاًل قابليت انتقال به كش��ور را ندارند . متعاقب 
ص��دور رأي دادگاه امريكاي��ي در پرون��ده پيترس��ون به 
محكوميت دولت و بانك مركزي ايران )به اتهام دست داشتن 
دولت اي��ران در حادثه انفجار مقر تفنگداران امريكايي در 
بيروت در سال 1983(، در سال 2012 ميالدي، قانوني در 
امريكا به تصويب رسيد و موجب اجراي رأي دادگاه امريكايي 
گرديد و به اين ترتيب، مبلغ 1.8 ميليارد دالر دارايي بانك 
مركزي كه در اختيار كليراستريم قرار داشت، توقيف و توسط 
امريكا مصادره ش��د. البته براي محكوميت دولت امريكا و 
اس��ترداد مبلغ مزب��ور، دعواي��ي نزد دي��وان بين المللي 
دادگستري مطرح شد كه پس از مرحله احراز صالحيت، 
پرونده مزبور تحت رسيدگي ديوان قرار دارد. عالوه بر اين، 
در اج��راي آراي صادره از دادگاه ه��اي امريكا به نفع ورثه 
قربانيان حادثه يازدهم سپتامبر و به اتهام دست داشتن دولت 
اي��ران و بان��ك مرك��زي در حادث��ه مزب��ور، دادگاه هاي 
لوكزامبورگ و ايتاليا نيز به درخواست محكومٌ لهم امريكايي 
دستور توقيف دارايي هاي بانك مركزي به ترتيب معادل 
مبالغ 1.6 و 6 ميليارد دالر صادر كردند.دكتر امير حسين 
طيبي فرد، معاون حقوقي و امور مجلس بانك مركزي، در 
مورد روند اقدامات حقوقي انجام ش��ده براي رفع توقيف 
دارايي هاي مزبور گفت: در رويه معمول در اين رسيدگي ها 
ابتدا خواهان، دستور توقيف اموال و دارايي  را از دادگاه تقاضا 
مي كند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسايي و 
اجراي رأي خارجي مورد پيگيري قرار  گيرد، به موازات صدور 
دستور توقيف دارايي ايران در لوكزامبورگ، ورثه قربانيان 
حادثه 11 سپتامبر در سال 2018، با مراجعه به دادگاه ايتاليا 
و استناد به رأي دادگاه امريكايي، موفق شدند دستور توقيف 
دارايي هاي بانك مركزي به مبلغ 6 ميليارد دالر را تحصيل 
كنند.وي افزود: ب��ا توجه به تأثير اولي��ه رأي دادگاه هاي 
امريكايي بر قضات دادگاه ايتاليا، دستور توقيف اوليه اموال 
بانك به گونه اي صادر شده بود كه خود داللت بر ايراد اتهامات 
متعددي به دولت و بانك مركزي ايران داشت چنانكه ايران 
را به نقض فاحش حقوق بش��ر و حقوق بين الملل و بانك 
مركزي ايران را نيز متهم به تامين مالي تروريسم نموده بود.

وي ضمن تقدير از تالش  همكاران بخش  حقوقي و س��اير 
بخش هاي مرتبط در بانك مركزي و هماهنگي با مركز امور 
حقوقي بين المللي، گفت: با تالش اين همكاران و با توجه به 
سابقه اي كه از فعاليت هاي گذشته بانك مركزي در ذهن 
داشتم، سعي كردم تمامي اسناد و مدارك مرتبط با انزجار و 

محكوميت حادثه 11 سپتامبر توسط مقامات حكومتي 
ايران، همچون فرمايش��ات مقام معظم رهبري و بيانات 
رييس جمهوري وقت اي��ران در اين خصوص و همچنين 
تمامي مقررات و دس��تورالعمل هاي مبارزه با پولشويي و 
تامين مالي تروريس��م كه پيش از تصويب قانون مبارزه با 
پول شويي، در شوراي پول و اعتبار بانك مركزي تصويب 
شده بود و به بانك ها ابالغ ش��ده بود را گردآوري و سپس 
ترجمه رسمي كرديم.اين مقام مسوول بانك مركزي افزود: 
همچنين مدارك مرتبط با حادثه شهادت ديپلمات هاي 
كنسولگري ايران در شهر مزار شريف و پيگيري هاي جناب 
آقاي دكتر ظريف، نماينده آن زمان جمهوري اسالمي ايران 
در سازمان ملل، براي محكوم كردن القاعده و طالبان كه به 
صورت مس��تند موجود بود نيز گردآوري شد و در اختيار 
دادگاه هاي لوكزامبورگ و ايتاليا قرار گرفت.طيبي فرد ادامه 
داد: در زمان حادثه 11 س��پتامبر 2001، از طرف سازمان 
ملل براي تمام كش��ورها نامه اي ارسال شده بود كه تقاضا 
مي كرد تمام اموال و دارايي هاي القاعده و طالبان توقيف شده 
و نتيجه به سازمان ملل ارايه شود. بانك مركزي نيز در آن 
زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه اي به شبكه بانكي كشور 
اب��الغ كرده بود. خوش��بختانه اس��ناد و م��دارك اجراي 
قطع نامه هاي سازمان ملل عليه القاعده و طالبان در شبكه 
بانكي كشور نيز موجود بود و در دادگاه هاي مورد اشاره مورد 
استفاده قرار گرفت.معاون حقوقي و پارلماني بانك مركزي، 
پيشنهاد رييس جمهور وقت ايران مبني بر نامگذاري سال 
2001 به عنوان سال گفت وگو تمدن ها را يادآور شد و گفت: 
از جمله اسناد و مداركي كه ما در اختيار اين دادگاه گذاشتيم، 
بحث نامگذاري س��ال 2001 به عنوان سال گفت وگوي 
تمدن ها توسط رييس جمهور وقت ايران بود كه منجر به 
تصويب قطعنامه اي در مجمع عمومي سازمان ملل شد و در 
تقابل با صحبت هاي رييس جمهور امريكا مبني بر اينكه آن 
سال، سال برخورد تمدن هاست، قرار داشت. وي افزود: با 
استناد به اين اسناد و مدارك ما مي خواستيم اثبات كنيم 
برخالف تصوري كه از كشور و ملت ايران در صحنه جهاني 
شكل گرفته اس��ت، ايران در جس��ت وجوي گفت وگو و 
برقراري صلح در جهان است.طيبي فرد به گردآوري اسناد 
و مدارك مورد نياز از بخش هاي مختلف بانك مركزي اشاره 
كرد و افزود: همچنين از هم��كاران قديمي و افراد مطلع 
شهادت نامه گرفتيم و تمام مقررات مربوط به مصونيت اموال 
بانك مركزي و استقالل بانك مركزي از دولت را دراختيار 
وكالي بان��ك در لوكزامبورگ و ايتاليا ق��رار داديم.معاون 
حقوقي و امور مجلس بانك مركزي با بيان اينكه تالش هاي 
بانك مركزي صرفاً محدود به محيط دادگاه نمي شد، ادامه 
داد: جالب اس��ت بدانيد، امريكايي ها براي پيشبرد اهداف 
خودشان، در فضاي رسانه اي اين كشورها نيز به صورت ويژه 
فعاليت مي كردند. در يك نش��ريه مطرح لوكزامبورگي، 
شخصي از اتباع امريكا به نام »وولوسكي« به اتهام زني عليه 
مردم اي��ران پرداخته بود و اي��ران را متهم به فعاليت هاي 

تروريستي و دست داشتن در حادثه 11 سپتامبر كرده بود. 
با تالش همكاران بخش حقوقي، جوابيه اي براي اين نشريه 
ارسال شد و با نام همان كارشناس حقوقي در آن نشريه به 
چاپ رسيد تا در فضاي رسانه اي لوكزامبورگ نيز پاسخ الزم 
داده شود و خوشبختانه اين مقاله نيز مورد اقبال عمومي قرار 
گرفت و كمك شاياني نيز به تغيير فضاي رواني و رسانه اي 
لوكزامبورگ كرد.طيبي فرد تصريح كرد: با اجازه رييس كل 
وقت بانك )آقاي دكتر سيف(، اينجانب همراه وكيل ايتاليايي 
بانك به دادگاه تجديدنظر رم )ايتاليا( مراجعه و با اشاره به 
سياس��ي بودن آراي محكومي��ت ص��ادره از دادگاه هاي 
امريكايي و گردآوري مدارك مبني بر عدم ارتباط و انتساب 
حادثه 11 سپتامبر به بانك مركزي و دولت ايران، خواستار 
تجديد وقت رسيدگي دادگاه شديم كه خوشبختانه دادگاه 
ايتاليايي با اين درخواست موافقت كرد و با ارايه مستندات 
جديد و تالش هاي وكالي ما، جريان رسيدگي دادگاه به نفع 
اي��ران تغيير يافت.در م��ورد پرونده مطروح��ه در دادگاه 
لوكزامبورگ نيز طيبي فرد ادامه داد: در زمان رس��يدگي 
دادگاه لوكزامبورگي به اين پرونده نيز آقاي دكتر همتي به 
اينجانب دستور دادند كه همراه وكال در دادگاه حضور يابم 
ولي به دليل همزماني آن با زمان بررسي اليحه بودجه در 
مجلس، يكي از كارشناسان حقوقي بانك كه عالوه بر تسلط 
به زبان انگليس��ي و مطالب پرونده، به زبان فرانسوي نيز 
آشنايي داشت را اعزام نموديم. اين حضور در دادگاه و ارايه 
مستندات و ساير اقدامات انجام شده، غير از آنكه اهميت 
پرونده را براي وكالي ما روش��ن مي ساخت، براي قضات 
دادگاه نيز نش��انه پاكدستي و عدم نگراني از حضور و دفاع 
نس��بت به اتهامات بود.عالوه بر اين، يك هماهنگي بين 
وكالي بانك در كش��ورهاي مختلف اروپايي ايجاد شد به 
گونه اي كه هر اقدامي كه وكيل ما مثاًل در ايتاليا انجام مي داد، 
به اطالع س��اير وكالي ايران در لوگزامبورگ و فرانسه نيز 
مي رس��يد. با اين هماهنگي، وكالي بانك از سير تحوالت 
پرونده ها در ساير كشورها آگاه مي شدند و خود منجر به ايجاد 
رويه اي واحد در اروپا مي گشت، در نتيجه اين هماهنگي، 
تالش همزم��ان امريكايي ها براي توقيف ام��وال ايران در 
فرانسه نيز بدون نتيجه ماند.همچنين ترتيبي داده شده بود 
تا در زمان هاي مختلف اين وكال به ايران سفر و از نزديك با 
فرهنگ و حقايق زندگي مردم ايران آشنا شوند و خود همين 
امر سبب شد تا وكالي ما عالوه بر انجام تكليف حرفه اي، با 
انگيزه بيشتر و براي احقاق حق تالش كنند.مجموعه اين 
اقدامات باعث تغيير رويكرد دادگاه هاي لوكزامبورگ و ايتاليا 
شد و تالش هاي فعاالنه ما به قضات اروپايي نشان  داد كه اين 
پرونده ها متولي دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگراني و 
هيچ واهمه اي به دنبال استيفاي حقوق خود است.طيبي فرد 
تالش ها را بسيار موفقيت آميز دانست و تصريح كرد: بعد از 
تكميل و ارايه مدارك به دادگاه تجديدنظر ايتاليا، ما موفق 
شديم پايه و اساس قوي براي رد اتهامات عليه كشور ايران 
ايجاد كنيم. در نتيجه اين تالش ها، كار به جايي رسيد كه 

دستور توقيف اوليه اموال ايران لغو شد. تالش ما و وكاليمان 
در دادگاه هاي ايتاليا چنان موفقيت آميز بود كه اعتراض آنها 
به رأي دادگاه رد شد و در مرحله تجديدنظر نيز رأي به نفع 
بانك مركزي صادر و با توجه به اس��تقالل بانك مركزي و 
مصونيت اموال آن، از اموال بانك رفع توقيف شد. البته در 
حال حاضر پرونده به دليل اعتراض خواهان هاي امريكايي، 
در مرحله فرجام و در ديوان عالي كشور ايتاليا تحت رسيدگي 
است. البته در ماه آوريل س��ال جاري، ديوان عالي كشور 
لوكزامبورگ، توقيف دارايي بانك مركزي در آن كش��ور را 
غيرقانوني اعالم كرد و به اين ترتيب، عالوه بر قاعده مصونيت 
اموال بانك مركزي از توقيف و اجرا، مانع جديدي را در بحث 
توقيف اوراق بانك مركزي نزد موسسه كليراستريم مطرح 
ساخت كه به تقويت موضع بانك كمك كرد. با صدور اين 
رأي از ديوان عالي كشور لوكزامبورگ، انتظار مي رود ساير 
دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر لوكزامبورگ نيز با تبعيت از 
رأي مزب��ور، از توقيف اموال بانك در پرونده هاي مش��ابه 
خودداري كنند.در خصوص دارايي هايي كه در لوكزامبورگ 
باقي مانده بود، مشابه آنچه در سال 2015 رخ داد، در سال 
2019 قانوني در امريكا تصويب شد و به منظور اجراي آراي 
محكوميت دولت و بانك مركزي ايران، كليراستريم را مكلف 
مي كرد دارايي بانك مركزي را به اياالت متحده منتقل كند. 
به محض اط��الع از تصويب اين قانون، با مراجعه به دادگاه 
ذيصالح لوكزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتي مبني بر 
منع كليراستريم از انتقال دارايي مزبور به امريكا شديم كه 
نهايتاً اين دستور موقت مورد تأييد و ابرام دادگاه تجديدنظر 
آن كشور قرار گرفت و براي تخلف كليراستريم از اين دستور 
موقت نيز جريمه اي را تعيين كرد و به اين ترتيب، مانع اجراي 
قانون امريكا در لوكزامبورگ ش��ديم.به گفته طيبي فرد، 
اكنون نه تنها توقيف اموال بانك مركزي ايران در اروپا لغو 
شده، بلكه مي توان گفت رويه اي قضايي در اروپا شكل گرفته 
كه مانع تكرار اين موضوع مي شود.در پاسخ به اين سوال كه 
اكنون وضعيت حقوقي دارايي  هاي ايران در ايتاليا چگونه 
است؟ طيبي فرد گفت: رسيدگي به درخواست توقيف اموال، 
خاتمه يافته و تمام آرا و قرار هاي توقيف اموال، ملغي شده. 
درخواست شناس��ايي و اجراي رأي دادگاه امريكايي نيز 
توسط دادگاه تجديدنظر ايتاليا رد شده و اكنون در مرحله 
فرجام خواهي نزد ديوان عالي كشور ايتاليا مطرح است كه با 
تمهيد مقدمات الزم از جمله اعطاي وكالت خاص به وكال 
براي پيگيري پرونده در مرحله فرجام و با عنايت به سوابق و 
آراي قبلي صادره، اميدواريم رأي دادگاه تجديدنظر نيز به 
تأييد ديوان عالي كشور ايتاليا برسد. البته قابل ذكر است در 
زمان صدور دستور توقيف اموال به مبلغ شش ميليارد دالر 
در ايتاليا، چنين مبلغي در حساب هاي بانك مركزي در ايتاليا 
وجود نداش��ت ولي تأييد همين رأي در دادگاه هاي باالتر 
مي توانست منجر به اخراج بانك مركزي از فعاليت هاي پولي 
در اروپا و عدم امكان برقراري روابط كارگزاري بانكي در آن 

قاره باشد كه بسيار زيانبار و خطرناك بود.



گروه بازار سرمايه|
روز گذش��ته ش��اخص كل بورس تهران رشد 0.38 
درصدي را ثبت كرد و تقريبًا 9 روز متوالي شاهد روند 
صعودي متعادلي داش��ته اس��ت. با اين وجود شك و 
ترديد نسبت به آرامش بازار سرمايه وجود دارد برخي 
از فعالين بازار س��وال مي كنند كه با تغيير سياسي-

اقتصادي كشور وضعيت بورس نيز تغيير مي كند؟
چندهفته اي مي شود كه بازار سهام وضعيتي جديد 
به خود مي بيند و ميزان اميدواري ها نسبت به گذشته 
افزايش يافته و تاالر شيش��ه اي براي اولين بار در سال 
جاري چند روز متوالي سبزپوش بوده است. در حالي 
كه تا همين چند هفته پيش ارزش معامالت به صورت 
روزانه و ساعتي كاهش پيدا مي كرد و افق روشني پيش 
روي كاسته شدن از فشار عرضه در صف هاي فروش 
وجود نداشت، حاال نه تنها حجم اين صف ها از كليت 
دادوستدهاي بازار سهام كاسته شده كه در بسياري از 
نمادها نيز كم و بيش شاهد شكل گيري صف هاي خريد 
بوده ايم، همين امر سبب شده تا با نزديك شدن به فصل 
مجامع و كاسته شدن از ريسك هاي سياسي مشرف بر 
كليت اقتصاد كشور، بورس و فرابورس روزهاي بهتري 
را نسبت به قبل تجربه كنند و به سبب همين موضوع 
اقبال سرمايه گذاران خرد نسبت به اين بازار در مقايسه 

با روزهاي ركودي بيشتر شود. 
طي هفته ها و ماه هاي گذشته محدوده مقاومتي بورس 
تهران شكسته شده بود اما اين روزها شاهد رشد بازار از 
كانال يك ميليون و 100 هزار واحد هستيم و شاخص 
براي خود يك محدوده مقاومتي جديد تعريف كرده كه 
انتظار مي رود تا پايان سال اين خط شكسته نشود. بازار 
به اعداد و رقم هاي جديدي دست پيدا كرده و توانسته 
ركورد مانگين معامالت در روزهاي اخير را بشكند با 
اين وجود رشد بورس طبيعي بوده و ادامه دار بودن رشد 

دور از انتظار نيست. 
مس��اله مهمي كه در اين ميان وج��ود دارد، موضوع 
ادامه دار بودن رشد است. انتخابات رياست جمهوري 
برگزار شد و تا وقت ديگر رييس دولت سيزدهم رسمًا 
وارد ميدان مي شود و با صحبت هاي اخير سيدابراهيم 
رييسي نگران زيادي درخصوص بازار سهام وجود ندارد 
و بنا ب��ر احتمال قوي معامالت روندي متعادل را طي 
خواهند كرد. در اصل چند ماهي زمان مي برد تا كابينه 
دولت سيزدهم جاي گير شود و پس از آن تصميمات 
مهم سياس��ي و اقتصادي را بگيرد. موضوع حمايت 
توس��ط رييس دولت آينده در بورس تضميني است 
اما؛ نمي توان راجع به ابعاد اين حمايت نظر داد و فقط 
بايد گفت كه از آغاز دولت جديد تا چند ماه بورس روند 
تعادلي- نوساني را طي مي كند تا به يك جمع بندي 
درخصوص وضعيت و برنامه ريزي هاي انجام شده براي 
آن برس��د. تقريبًا مي توان گفت كه نگراني براي حال 

بورس پس از انتخابات بسيار كم است.
 نظرسنجي ها نشان مي دهد كه پس از نشست خبري 
سيدابراهيم رييسي كه مدتي پيش برگزار شد ميزان 
نش��اط و اميدواري براي آينده ب��ورس افزايش يافته 
است. اگر وعده ها عملي ش��ود و اجازه سوءاستفاده از 
بازار سهام داده نش��ود مي توان آينده بسيار مطلوبي 
براي اين بازار متصور بود. در حال حاضر مشكل اصلي 
اغلب س��هامداران ترس از آينده است، انتظار مي رود 
پس از جاي گي��ري دولت جديد و اراي��ه برنامه هاي 

مطلوب و متناسب نقدينگي و پول هاي پارك شده در 
كارگزاري ها به بورس تزريق شود. شرايط كنوني بازار بد 
نيست و بسيار مطلوب است اما جذابيت چنداني وجود 
ندارد. در اين مدت اگرچ��ه عواملي منفي در اقتصاد 
داخلي و خارجي وجود داشته است، با اين حال هيچ 
عاملي آنقدر مخرب نبوده كه افزايش نرخ سهام در بازار 
ناشي از هيجانات منفي رخ دهد. اما مساله اينجاست 
كه بازار حال حاضر نيز عوامل منف��ي وجود دارد كه 
ناديده گرفتن آنها مي تواند منجر به ضرر و زيان فعاالن 
بازار سهام ش��ود. اول اينكه حضور فعالين بازار سهام 
مانند گذشته نيست و بي اعتمادي و كم اعتمادي به 
ساز و كار سهام پس از يك ريزش بيش از ۵0 درصدي 
در نماگر اصلي بورس، قدرت ريس��ك پذيري آنها را 

كاهش داده است. 
از سويي ديگر اگرچه رخوت بازارهاي موازي از جذابيت 
رقباي سهام كاسته است با اين وجود مشخص نبودن 
آينده اقتصاد كشور و ناپايداري گمانه زني ها درخصوص 
تيم آينده دولت سيزدهم سبب شده تا تمايل به خريد 
س��هام آن چنان كه بايد در اين مقطع از فعاليت بازار 

سرمايه افزايش پيدا نكند.

    پول هاي پارك شده درراه بورس
سلمان نصيرزاده، كارشناس بازار سرمايه درخصوص 
وضعي��ت ب��ازار مي گويد: بعد از مش��خص ش��دن 
كانديداهاي رياست جمهوري و تعيين تكليف نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري روند كلي بازار تغيير كرد 
و ش��اهد بازگش��ت دوباره اعتمادها به بازار و افزايش 
ورود نقدينگي به بورس بوديم. در صورت ارايه تفكرات 
اقتصادي مس��ووالن حاضر در دولت جديد، مي توان 
اظهارنظر قطعي را نس��بت به روند بازار سرمايه اعالم 
كرد و پيش بيني دقيق��ي را از وضعيت بازار ارايه داد. 

نكته قابل توجه اين است كه مسائل مطرح شده از سوي 
همه كانديداها به خصوص حجت االسالم والمسلمين 
رييس��ي مربوط به مولد كردن بازار سرمايه، حمايت 
از بازار سهام، خروج از قيمت گذاري دستوري و مانع 
زدايي براي صنايع مختلف بود كه در صورت انجام دقيق 
اين اقدامات توسط افراد متخصص مي توان به روند بازار 
خوشبين بود. وي به ريسك هاي تهديدكننده معامالت 
بورس در تير ماه تاكيد كرده و مي گويد: بازار از اواسط 
خرداد ماه و از زمان شروع فعاليت دولت سيزدهم وارد 
فض��اي امني از لحاظ تغيير و تحوالت مي ش��ود و در 
فضايي قرار مي گيرد كه معامالت آن به سمت تعادل 

پيش خواهد رفت.
 مباحث مهمي مانند نحوه تعامالت با غرب و موضوع 
برجام از مهم ترين ابهامات موجود در بازار تلقي مي شود 
كه از آن به عنوان يكي از نكات حساس در زمينه آينده 
اقتصادي و سياس��ي ايران ياد مي ش��ود، چراكه اين 
موضوع مي تواند تاثيرگذار بر رش��د اقتصادي كشور 
باشد. نحوه تعيين وزرا به خصوص وزراي مرتبط با بازار 
سرمايه مانند وزير نفت، وزير اقتصاد و دارايي، وزارت 
صمت و حتي تعيين رييس بان��ك مركزي و رييس 
سازمان بورس از جمله مواردي هستند كه تفكر آنها 
در صنايع مختلف و سياس��ت هاي به كار گرفته شده 
مي توانند بر روند بازار تاثيرگذار باشد، به طور حتم بعد 
از شفاف س��ازي هاي صورت گرفته در زمينه كابينه 
دولت سيزدهم شاهد ورود پول هاي پارك شده به اين 

بازار خواهيم بود.
وي با بيان اينكه بازار اكن��ون در حال بازيابي اعتماد 
سهامداران براي معامالت بورس در سال ١٤٠٠ است، 
اظهار مي كند: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته و 
بررسي وضعيت حاكم در بازار به نظر مي رسد شاخص 
بورس تا پايان س��ال بين كانال ي��ك ميليون تا يك 

ميليون و ٥٠٠ هزار واحد در نوسان باشد. بازار سرمايه 
در دوران مديريت جديد به واسطه اقدامات انجام شده 
از سوي رييس س��ازمان بورس در حال اعتماد سازي 
است تا از فضاي ترس دوري كند. به طور حتم اين بازار 
نسبت به ساير بازارهاي موازي از شرايط بهتري براي 

سرمايه گذاري برخوردار است. 
به گفت��ه وي، اكن��ون خوش بيني هايي نس��بت به 
روند معامالت ب��ورس وجود دارد ام��ا اين به معناي 
آن نيس��ت كه س��هامداران مي توانند همانند سال 
گذشته بازدهي هاي كالني را از اين بازار كسب كنند. 
نصيرزاده با اشاره به اينكه شرايط فعلي بازار و شركت ها 
نشان دهنده آن است كه بازار از حالت نزولي و فرسايشي 
خود فاصله گرفته اس��ت و وارد فضاي��ي متعادل در 
معامالت خود شده است، تاكيد مي كند: سهامداران 
براي س��رمايه گذاري در اين بازار بهتر است وضعيت 
سهام شركت ها را به صورت جداگانه بررسي كنند و از 
سرمايه گذاري هاي عجوالنه و بدون بررسي در اين بازار 
خودداري كنند. همچنين عرضه سنگ آهن و زنجيره 
فوالد در بورس كاال جزو نكاتي محس��وب مي شوند 
كه س��ال ها به دنبال اجراي آن بوديم تا از اين طريق 
قيمت ها ش��فاف شود، اكنون خوش��بختانه در حال 

حركت به اين سمت هستيم.
نصيرزاده مي گويد: اگر درخصوص ديگر صنايع چنين 
اتفاقي رخ دهد و شاهد گستردگي عرضه ها و شفافيت 
در معامالت باشيم جريان نقدينگي پايدارتري وارد بازار 
سرمايه خواهد شد. وجود ثبات در قوانين و تحوالتي 
مانند برجام و رويكرد دولت جديد در زمينه مس��ائل 
اقتصادي از جمله مسائلي هستند كه بازار سرمايه در 
سال ١٤٠٠ به آن نياز دارد، هر چقدر ابهام موجود در 
مورد اين مسائل كمتر شود بازار مي تواند در معامالت 

خود به تعادل و ثبات بيشتري دست پيدا كند.

بازار سرمايهرويداد بازار سرمايه4   Wed. June 30. 2021  1975   چهارشنبه 9 تير 1400    19 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره

چه عواملي بر رونق بورس
تأثير مي گذارد؟ 

ايرن�ا| محسن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي بورس رويكردهاي حمايتي دولت س��يزدهم در 
خصوص بازار س��رمايه را يكي از مهم ترين موضوعات 
موثر در بازگشت شاخص بورس به مدار صعودي اعالم 
كرد و افزود: صحبت مطرح شده از سوي رييس جمهوري 
منتخب مبني بر اينكه نگاه هاي موجود به بازار سرمايه 
مش��ابه قلك نيس��ت و متضررين اين ب��ازار بايد ضرر 
خود را فقط از طريق همين بازار پس بگيرند توانس��ت 
اميد دوباره اي را به اين ب��ازار بازگرداند. وي به مباحث 
مطرح شده در مناظره ها درزمينه تقويت صندوق تثبيت 
بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: ارايه چنين مواردي توسط 
رييس جمهوري منتخب ازجمله مسائلي بود كه مردم 
را متوجه رويكرد حمايتي دولت از بازار كرد، اين موضوع 
باعث كمرنگ ش��دن تنش هاي موجود در اين بازار و 
ايجاد آرامش در معامالت بورس شد. عليزاده به ديگر 
عامل تأثيرگذار در بازگش��ت رشد به معامالت بورس 
اشاره كرد و گفت: اقدامات انجام شده از سوي سازمان 
بورس ازجمله عوام��ل موثر در ايج��اد روند صعودي 
معامالت بورس بود كه اين موضوع سبب بازگرداندن 
بخشي از اعتماد ازدست رفته مردم به اين بازار شد. عضو 
ناظر مجلس در شوراي عالي بورس تأكيد كرد: انتشار 
صورت هاي مالي از سوي سازمان بورس جزو اقدامات 
مهم سازمان بورس بود كه به دنبال آن باقي شركت ها 
اين اقدام را اجرايي كردند، اين اتفاق در بازگشت اعتماد به 
سهامداران و ايجاد روند صعودي معامالت بورس بي تأثير 
نبوده است. وي ديگر عامل تأثيرگذار در ايجاد رشد در 
معامالت بورس را افزايش جزئي نرخ دالر در بازار اعالم 
كرد و گفت: اكنون در بازار اين پيش بيني وجود دارد كه 
در آينده نزديك شاهد رويكرد حمايت بيشتر از بخش 
توليد باشيم كه اين موضوع مي تواند كمك كننده در 
بخش توليد و به مراتب رونق بازار سرمايه باشد. به گفته 
عليزاده، اين مسائل در كنار يكديگر باعث شد تا دوباره 
حركت روبه جلو و منطقي بازار سرمايه شكل بگيرد كه 
اميدواريم اين روند در بازار ادامه داشته باشد. عضو ناظر 
مجلس در شوراي عالي بورس افزود: خوشبختانه در اين 
دوره از انتخابات همه نامزدها توجه و تمركز خاصي به بازار 
سرمايه داشتند و به نوعي بازار سرمايه از حاشيه مناظره ها 
تبديل به متن اصلي مناظره ها شده بود. به طور حتم هر 
يك از كانديداها انتخاب مي شدند تالش مي كردند تا در 
دوران رياست جمهوري خود هر چه زودتر اين بخش از 
بازار مالي كه افراد زيادي درگير آن هستند را سروسامان 
ببخشند. عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس تأكيد 
كرد: اين اميد را مي توان داشت كه در آينده نزديك و با 
آغاز به كار دولت سيزدهم حمايت از بازار سرمايه جزو 

مهم ترين مباحث كابينه دولت سيزدهم قرار بگيرد.

ظرفيت هاي بورس انرژي در 
پيشبرد اهداف اقتصادي مناطق آزاد

هشتم تيرماه تفاهم نامه همكاري بين شركت بورس 
انرژي ايران و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- 
صنعتي و ويژه اقتصادي بي��ن علي نقوي، مديرعامل 
ش��ركت بورس انرژي ايران و حميدرضا مومني، دبير 
شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي منعقد شد. 
در مراسم انعقاد اين تفاهم نامه، علي نقوي، مديرعامل 
بورس انرژي ايران آمادگي كامل خود را براي همكاري 
مستمر با مناطق آزاد تجاري- صنعتي اعالم و خاطرنشان 
كرد: اميدواريم بتوانيم با تمامي مناطق آزاد كشور در 
ارتباط باش��يم و بتوانيم خدمات مختلفي را در بورس 
انرژي به خصوص در حوزه تأمين مالي و حوزه صادراتي 
كه از رينگ هاي مهم و فعال اين بورس است به مناطق 
كشور ارايه دهيم. حميدرضا مومني، دبير شوراي عالي 
مناطق آزاد تجاري- صنعتي نيز در اين نشست با اشاره 
به ظرفيت هاي موجود در بازار سرمايه اظهار كرد: بورس 
از ش��رايط و مزاياي ويژه اي براي تأمين مالي نسبت به 
بانك برخوردار است به طوري كه در تأمين مالي از طريق 
بانك ها با محدوديت هاي زيادي روبرو هستيم كه اين 
مشكالت در بازار سرمايه وجود ندارد. براين اساس تمايل 
به همكاري و استفاده بيشتري از ظرفيت هاي اين بازار در 
پيشبرد اهداف شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
و توسعه بازارها وجود دارد.  در اين تفاهم نامه استفاده از 
ظرفيت هاي بورس انرژي درزمينه تأمين مالي پروژه هاي 
انرژي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي 
و بهره گيري از فرصت هاي ايجادش��ده توسط مناطق 
آزاد تج��اري- صنعتي و ويژه اقتصادي براي توس��عه 
فعاليت هاي بورس انرژي ايران مورد تأكيد قرارگرفته 
است. برخي از موارد موردتوافق در اين تفاهم نامه شامل، 
اس��تفاده از ظرفيت هاي دو طرف در توسعه ظرفيت 
بانكرينگ كش��ور، بررس��ي ظرفيت هاي مشترك و 
توسعه مكانيسم هاي تأمين مالي و ايجاد بازار در حوزه 
آب و توسعه همكاري ها درزمينه تأمين مالي بخش هاي 
توليد، توزيع و صادرات برق و استفاده از ظرفيت مناطق 
آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي درزمينه صادرات 
برق است. بر اساس اين توافق نامه، استفاده از ظرفيت هاي 
گمركي مناطق براي ايجاد و توس��عه كريدور ترانزيت 
نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي و ميعانات گازي و همچنين 
توسعه همكاري هاي مش��ترك درزمينه تأمين مالي 
ساخت و راه اندازي مخازن نفت، گاز، فرآورده هاي نفتي 
و ميعانات گازي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه 
اقتصادي به منظور بهره مندي از ظرفيت ترانزيت مناطق 
موردتوافق قرارگرفته است. همكاري مشترك درزمينه 
تسهيل و تسريع در فرايند انتشار گواهي سپرده كااليي و 
نيز گسترش فعاليت تاالر اختصاصي اعضاي بورس انرژي 
در منطقه آزاد اروند با توجه به ظرفيت هاي محصوالت 
مختلف عرضه ش��ده در بورس انرژي ايران در اس��تان 
خوزستان و ساير مناطق ويژه مستقر در استان همچنين 
ارايه خدمات و تس��هيالت از سوي مناطق آزاد تجاري 
-صنعتي و ويژه اقتصادي به منظور تشويق كارگزاران، 
عرضه كنندگان و ساير ذي نفعان جهت توسعه فعاليت 
در اين مناطق برخي از ديگر موارد توافق ش��ده در اين 
تفاهم نامه هس��تند. برگزاري همايش ها، كارگاه ها و 
دوره هاي آموزشي مش��ترك باهدف توانمندسازي 
نيروي انساني، انتقال تجربيات و ايجاد فضاي مساعد 
براي تبادل نظر بين طرفين و اعضاء، همچنين ايجاد 
كارگروه تخصصي با حضور نمايندگان طرفين به منظور 
راهبري امور مرتبط با توسعه خدمات بورس انرژي ايران 
و اعضاء در مناطق آزاد تجاري-  صنعتي و ويژه اقتصادي 

نيز در اين تفاهم نامه موردتوافق قرار گرفت.

قطار شفافيت صنعت سيمان 
سرعت مي گيرد

محمدعلي رفيعي، كارشناس بازارسرمايه درخصوص 
عرضه س��يمان در بورس كاال نوش��ت: بي شك بازار 
س��رمايه به عنوان بستري كه به ش��فافيت و تامين 
مالي بنگاه هاي اقتصادي كم��ك مي كند بايد مورد 
حمايت تمام صنايع مولد كش��ور از جمله س��يمان 
قرار بگيرد. مطمئنا بورس كش��ور به دليل بس��ياري 
از مش��كالت ريز و درش��ت اقتصادي و قوانين دست 
و پا گير و برخي س��وء مديريت ها، نتوانسته است به 
جايگاه اصلي خ��ود كه همانا تامي��ن 100 درصدي 
مالي توليد كشور است دس��ت پيدا كند اما مي توان 
ادعا ك��رد كه بيش از نيمي از مس��ير را به س��المت 
عبور كرده و اگر نبود برخ��ي از تصميمات و اتفاقات 
سال هاي اخير، ش��ايد امروز مي توانستيم ادعا كنيم 
كه هيچ بنگاه اقتص��ادي فعال حاضر در بورس وجود 
ندارد كه براي تامين زيرس��اخت هاي مالي و توسعه 
خود مشكل داشته باش��د زيرا بازار سرمايه به عنوان 
همراهي مطمئن در اين مسير با ايشان همراه است. 
يكي از اتفاقات مهمي ك��ه مي تواند به كمك بورس 
رخ دهد، شفافيت در قيمت گذاري است كه به دليل 
همان اصل عرضه و تقاضا؛ به كمك بازار سرمايه محقق 
مي شود. سيمان را مي توان يكي از محصوالتي ناميد 
كه در تمام سال هاي گذشته با دغدغه قيمت گذاري 
عادالنه همراه بوده اس��ت. در سال هاي گذشته بحث 
قيمت گذاري دس��توري يا آزاد سازي قيمت هميشه 
مطرح بوده است كه البته در ميان تمام اين هياهوهاي 
واقعي و غير واقعي؛ تنها دالل ها سود و سايرين از جمله 
صنعتگران اين بخش و مردم عادي زيان ديده اند. زيرا 
همانند محصوالت كشاورزي، سود اين دالل بازي نيز 
در جيب افراد خاص مي رود و نه صنعتگر! خوشبختانه 
گويا با همت توليدكنندگان عمده سيمان كه بخش 
اعظم��ي از آنها زير مجموع��ه هلدينگ هاي بزرگ و 
معروف اقتصادي كش��ور هس��تند، قرار است حضور 
در بورس كاال پررنگ تر و دس��ت دالالن و واس��طه ها 
كوتاه تر از قبل ش��ود، كه اين مهم را بايد به فال نيك 
گرفت. حضور هلدينگ س��يماني غدير با 6 مجموعه 
توليد كننده س��يمان در ب��ورس كاال و عرضه بيش 
 از 68 ه��زار تن س��يمان در اولين حض��ور؛ مي تواند 
نويد بخش اتفاقي خوب براي صنعت، بازار و شفافيت 

در قيمت گذاري حوزه سيمان كشور باشد.

ثبت نام دوره جديد 
آزمون هاي بازار سرمايه

امين س��ادات، رييس مركز آموزش سازمان بورس و 
اوراق بهادار گفت: با توجه به مصوبات ستاد ملي مبارزه 
با كرونا و كنسل شدن تعدادي از آزمون ها در سه ماهه 
اول و لزوم انتقال اين آزمون ها به تيرماه س��ال جاري، 
آزمون هاي بازار سرمايه براي سه ماهه دوم از تاريخ سوم 
مردادماه آغاز مي شود. رييس مركز آموزش با بيان اينكه 
ظرفيت ثبت نام در ماه هاي مرداد و شهريور به 6000 
نفر افزايش پيداكرده اس��ت افزود: ثبت نام هر آزمون 
براي داوطلبان در هر فصل فقط يك بار ميسر هست 
و به داوطلبان توصيه مي گردد با دقت بيشتري زمان و 
ساعت آزمون خود را طبق جدول زمان بندي انتخاب 
نمايند. سادات در خصوص لزوم رعايت پيش نياز تمامي 
آزمون ها عنوان كرد: الزم است تمامي داوطلبان پيش 
از انتخاب آزمون، قوانين پيش نياز و همچنين شرايط 
عمومي و اختصاصي را مطالعه كنند. وي همچنين 
تأكيد كرد برابر خط مش��ي سازمان و به منظور حفظ 
سالمتي تمامي داوطلبان، كليه آزمون ها با رعايت كامل 

دستورالعمل هاي بهداشتي انجام مي شود.

واريز سود سهام ۳۵ شركت
از طريق سجام 

حسين فهيمي، مديرعامل ش��ركت سپرده گذاري 
مركزي اظهار كرد: پس از آنكه در سال گذشته سامانه 
»جامع توزيع سود« توسط رييس جمهور افتتاح شد، 
130 ش��ركت سود س��هامداران خود را از طريق اين 
س��امانه واريز كردند و عالوه بر آن در اس��فند ماه و در 
روزهاي پاياني سال گذشته مرحله اول سود ۴۴ ميليون 
نفر از مشموالن سهام به ميزان ۵0 درصد نيز از طريق 
سامانه توزيع شركت سپرده گذاري مركزي انجام شد 
كه مرحله دوم آن نيز در آينده نزديك واريز مي شود. 
مديرعامل شركت سپرده گذاري مركزي در ادامه گفت: 
آمارها نش��ان مي دهد كه در پايان 3 ماه ابتدايي سال 
جاري، 3۵ شركت سود خود را از بستر سامانه »جامع 
توزيع سود« به حساب حدود ۷ ميليون سهامدار واريز 
كرده اند كه نسبت به سال هاي قبل از رشد قابل توجه اي 
برخوردار اس��ت و پيش بيني مي شود كه در ماه هاي 
آينده اين روند با افزايش نيز مواجه شود. بر اساس قانون 
همه شركت هاي بورسي و فرابورسي و حتي غير بورسي 
كه اطالعات آنها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت 
شده است بايد در زمان سررسيد مهلت قانوني، سود 
سهام را به حساب سهامداران واريز كنند، اما در حال 
حاضر الزام حقوقي و قانوني وجود ندارد كه همه ناشران 
بايد از طريق سامانه »جامع توزيع سود« نسبت به واريز 
سود اقدام كنند. وي در خصوص برطرف شدن اين روند 
نيز گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر اين بستر نوين 
و زيرساخت هاي آن وجود دارد پيشنهادي به وزارت 
اقتصاد و دارايي ارايه شده تا همه ناشران ملزم شوند سود 
سهام را از طريق سامانه سجام پرداخت كنند و اين روش 
براي شركت ها نيز از هر نظر مطلوب و به صرفه خواهد 
بود و از سويي ديگر شاهد اين نخواهيم بود كه ميليون ها 
سهامدار براي دريافت سود خود در اين شرايط با صرف 

زمان و هزينه به بانك ها مراجعه كنند. 

آياعاملخاصيمانعازورودنقدينگيبهبازارسهامميشود؟

بورس برمدار آرامش

روز نوساني بورس تهران
ش��اخص كل در بازار ب��ورس در چهارمين روز كاري 
هفته يعني سه شنبه، هشتم تيرماه حدود چهار هزار 
و ۷۲۷ واحد رش��د داش��ت كه درنهايت اين شاخص 
ب��ه رقم يك ميليون و ۲۴8 هزار واحد رس��يد. بر پايه 
معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و 1۷1 ميليون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۴ هزار و 3۴9 
ميليارد ريال دادوستد ش��د. همچنين شاخص كل 
)هم وزن( با ۲۷۷ واحد افزايش ب��ه 38۲ هزار و ۵۲۵ 
واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 1۷۷ واحد رشد 
به ۲۴۵ هزار و دو واحد رسيد. شاخص بازار اول هفت 
هزار و 30۷ واحد رش��د و شاخص بازار دوم سه هزار و 

61۵ واحد كاهش داشت.
حقوقي ها در اين روز حدود ۴0ميلي��ارد تومان وارد 
بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد پنج هزار 
و 9۴0ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 1۵درصد 
يعن��ي 890ميليارد تومان س��هام خريدن��د و مازاد 
خريدشان يك درصد از كل معامالت شد. بيشترين 
تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس در س��ه گروه 
»بانك ها و موسسات اعتباري«، »سيمان، آهك و گچ« 
و »فرآورده هاي نفتي« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »فلزات اساس��ي« و »اس��تخراج 
كانه هاي فلزي« به نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد 
»وتجارت«، »بركت« و »ش��تران« لقب بيش��ترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »اتكاي«، »فملي« و »ميدكو« 
معطوف بود. عالوه بر اي��ن در بين همه نمادها، گروه 
مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با يك هزار 
و 1۴۲ واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« 
ب��ا 88۴ واح��د، معدن��ي و صنعتي گل گه��ر با نماد 
»كگل« با ۷۵۲ واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« 
ب��ا 631 واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با ۵01 واحد، ف��والد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با ۴۴0 واحد، كش��تيراني جمهوري اسالمي ايران با 
نماد »حكش��تي« با ۴0۵ واحد، پتروشيمي پارس با 
نماد »پارس« با 3۵۷ واحد، پتروشيمي بوعلي سينا با 
نماد »بوعلي« با 3۵6 واحد، سايپا با نماد »خساپا« با 

3۲3 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« 
با ۲6۴ واحد و پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« 
با ۲30 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند. در 
مقابل شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا« با ۷83 واحد، صنايع پتروشيمي خليج فارس 
با نماد »فارس« ب��ا 6۴۷ واحد، پااليش نفت اصفهان 
با نماد »ش��پنا« با 3۲3 واحد، شركت سرمايه گذاري 
سهام عدالت استان اصفهان با نماد »وسصفا« با ۲9۵ 
واحد، بانك پاس��ارگاد با نماد »وپاسار« با ۲۲9 واحد، 
نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با ۲0۴ 
واحد، شركت س��رمايه گذاري سيمان تأمين با نماد 
»سيتا« با ۲0۴ واحد، شركت سرمايه گذاري استان 
گلستان با نماد »وسگلستا« با 19۲ واحد، بانك ملت 
با نماد »وبملت« با 181 واحد، شركت سرمايه گذاري 
سهام عدالت استان كرمان با نماد »وسكرمان« با 163 
واحد، آلومينيوم ايران ب��ا نماد »فايرا« با 1۴۲ واحد و 
پتروش��يمي نوري با نماد »نوري« با 13۷ واحد تأثير 
منفي را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
در چهارمين روز كاري هفته ش��ركت گروه مديريت 
ارزش س��رمايه صندوق بازنشستگي كشوري با نماد 
»ومدير«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، شركت 

سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، سايپا 
با نماد »خساپا«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو« و صنعت غذايي كورش با 
نماد »غكورش« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. 
گروه مواد دارويي هم در معامالت امروز صدرنش��ين 
برترين گروه هاي صنعت ش��د و در اي��ن گروه ۲3۵ 
ميليون و 30۲ هزار برگه س��هم به ارزش هفت هزار 
و ۴8 ميليارد ريال دادوس��تد شد. در اين روز شاخص 
فرابورس نيز حدود 16۴ واحد افزايش داشت و بر روي 
كانال 1۷ هزار و 96۴ واحد ثابت ماند. همچنين در اين 
بازار يك ميليارد و ۷93 ميليون برگه سهم به ارزش ۴۲ 

هزار و ۴9۲ ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز سه شنبه پليمر آريا ساس��ول با نماد »آريا«، 
پتروش��يمي زاگرس با نماد »زاگرس«، پتروشيمي 
تندگويان با نماد »ش��گويا«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد »هرم��ز«، هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 
با نماد »ميدكو«، س��هامي ذوب آهن اصفهان با نماد 
»ذوب«، شركت س��رمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، گروه 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، بيمه 
كوثر با نماد »كوثر«، گروه توسعه مالي مهر آيندگان با 

نماد »ومهان« و صنعتي مينو با نماد »غصينو« تأثير 
مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين شركت 
بيمه دي با نماد »ودي«، ويتانا با نماد »غويتا«، مديريت 
انرژي تاب��ان هور با نماد »وهور«، كش��ت و دامداري 
فكا با نماد »زفكا«، توكاريل با نم��اد »توريل«، گروه 
كارخانجات تبرك با نماد »تبرك«، مبين وان كيش با 
نماد»اوان«، صنعتي بهپاك با نماد »بهپاك« و صنايع 
ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا« با تأثير منفي بر 
شاخص فرابورس همراه بودند. آخرين قيمت 1۲۷نماد 
حداقل سه درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش 
يافته و 1۷3نماد با كاهش بيش از سه درصدي قيمت 
همراه بوده اند. همچنين افزايش سهام حقيقي ها در 
6۲نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 96نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت 
دسته اول 390ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته 
دوم ۴۲0ميليارد تومان ب��ود. در پايان معامالت روز 
سه شنبه بازارسرمايه، ارزش سهام عدالت درمقايسه 
با روز گذش��ته، 0.1درصد افزايش يافت و ارزش سبد 
۵3۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام عدالت به 
ترتيب به 11 ميليون و 3۴1هزار تومان و ۲1 ميليون و 
363هزار تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 
60درصد قابل فروش س��بد ۵3۲هزار توماني سهام 

عدالت به 6 ميليون و 80۴هزار تومان رسيده است.

    وضعيت صكوك در بهار امسال
بر اساس آمار منتشر شده در سه ماهه نخست امسال 
بيش��ترين حجم و تعداد درخواس��ت تامين مالي از 
طريق انتشار صكوك در بازار سرمايه نسبت به دوره 
مشابه در ادوار گذشته رقم خورد؛ به طوري كه در اين 
مدت تعداد 1۲ موافقت اصولي انتشار انواع صكوك 
مجموعًا بالغ بر ۷۲ هزار ميليارد ريال توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار صادر شد كه يك مورد آن مربوط 
به اوراق مرابحه ش��ركت بهمن ديزل )سهامي عام( 
اس��ت كه به مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال در تاريخ 31 
خرداد 1۴00 منتشر شده است، 11 مورد مابقي نيز 

همچنان در دست انتشار هستند.



گروه راه و شهرسازي|
ديروز سه مساله »تعيين تكليف ۱۷۰ ملك در اختيار 
غير ش��هرداري تهران«، »ارتقاي مجوز انتشار اوراق 
مشاركت از ۳ هزار ميليارد به ۳۵۰۰ ميليارد تومان« و 
»واگذاري يك ملك به فدراسيون فوتبال« در شوراي 
شهر بررسي شد. تعيين تكليف امالك شهرداري اما 
با واكنش منفي برخي از اعضاي ش��وراي شهر همراه 
ش��د. به باور اين اعضا، شتاب زدگي در تعيين تكليف 
اين امالك مغاير با رويه 4 سال گذشته اين شورا بوده 

و شائبه هايي را ايجاد مي كند.
بر اس��اس اين گزارش، ديروز و در جريان س��يصد و 
شش��مين جلسه شوراي ش��هر تهران بررسي اليحه 
»تعيين تكليف امالك و اموال غيرمنقول واگذار شده 
شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي« در دستور كار 

اعضاي شوراي شهر قرار گرفت. 
س��يد محمود ميرلوحي، رييس كميت��ه اقتصادي 
شوراي ش��هر تهران ضمن قرائت گزارش اين اليحه 
گفت: هرچه جلوتر آمديم امالك افزايش پيدا كرد و 
به رقم نزديك به 2 هزار ملك رس��يديم و وقتي كه به 
گزارش تحقيق و تفحص رسيديم تعداد امالك به 2 
هزار و ۶۶2 ملك رسيد. اشك انسان در مي آيد كه چرا 
چنين چيزي رخ داده است. با كمال تاسف حدود هزار 
ملك به اشخاص حقيقي رسيده است.  ميرلوحي گفت: 
امروز تعيين تكليف ۱۷۰ ملك در دستور قرار گرفته 
است. بايد كاري كنيم كه تيم قبلي كه در حال بازگشت 
است متعهد شود كه اين روند را ادامه دهد و دوباره به 
شرايط قبل بازنگردد.  رييس كميته اقتصادي شوراي 
شهر تهران اضافه كرد: اگر اين مساله را درست تثبيت 
و تبيين نكنيم، مثل بدهي ها مي شود و مي گويند اينها 
را شما درست كرديد. هنوز امالك كشف نشده وجود 
دارد. بي انضباطي وقتي شروع مي شود، ديگر نمي شود 

محدوده مشخصي براي آن در نظر گرفت. 
ميرلوحي اضافه كرد: عمده اين امالك واگذار ش��ده 
در مناطق شمالي است در حالي كه در جنوب تهران 
مشكل داريم و شهرداري را موظف كرديم در بودجه 
س��االنه اين مس��اله را قانون مند كند و سياست هاي 
مديريت شهري اين امالك را تعيين تكليف كند. در 
بخش ورزش نيز گفته ايم كه ديگر شهرداري مجاز به 

واگذاري ملك به شخص حقيقي نيست. 
رييس كميته اقتصادي شوراي شهر با تاكيد بر اينكه 
با اين اقدام حدود هزار و ۵۰ ملك قاعده مند مي شود 
گفت: حدود هزار ملك به اشخاص حقيقي داده شده 
بود كه عموما ب��دون قرارداد و اجاره بودند.  ميرلوحي 
گفت: به چه دليل بايد اين كار را حسن نيت تلقي كنيم؟ 
مگر مي شود ملكي را بدون اجاره و قرار داد به شخص 
حقيقي تحويل دهند و بگويند قصد ما خير بوده است؟ 
حدود ۷۰۰ ملك پس گرفته شده و باقي نيز بايد پس 
گرفته شود و گفتيم اگر تاخير كنند و تا پايان تيرماه 
امالك تخليه نشوند، شهرداري مجبور به گرفتن وكيل 

و هزينه مي شود. 
او با بيان اينك��ه هنوز تعدادي از كس��اني كه امالك 
شهرداري در اختيار آنها است مقاومت مي كنند گفت: 
۱۷۰ مورد ملك وجود دارد كه توافق كرديم به نوعي 
مي توان آنها را نزديك به بند ۶ ماده ۵۵ دانست. اگرچه 
در اينها نيز اشكاالت فراواني است و برخي حتي قابل 

تطبيق با بند ۶ ماده ۵۵ نيستند. 
رييس كميته اقتصادي ش��وراي ش��هر تهران افزود: 
دراينجا نيز دوست گزيني، رفيق گزيني و جناح گزيني 
مطرح بوده است و عموما مي بينيد كساني هستند كه 
سابقه هم حزبي و جناحي دارند و در حدود ۸۰ درصد 
از اين جنس است.  او با اشاره به مقررات در نظر گرفته 
ش��ده براي اين امالك گفت: براساس مواد اين اليحه 

شهرداري بايد ساالنه امالك متعلق به خود را غربالگري 
كند. همچنين امالك و اراضي كه تا پيش از اين توسط 
شهرداري به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار شده و 
قوانين مندرج در آن رعايت نش��ده يا واگذاري بدون 
اخذ مجوز از شورا انجام شده تخلف محسوب مي شود. 
ميرلوح��ي ادامه داد: كلي��ه اماكن، س��اختمان ها و 
فضاهايي كه در سنوات گذشته از سوي شهرداري در 
اختيار نهادهاي عمومي و دس��تگاه هاي اجرايي قرار 
گرفته بايد با رعايت آيين نامه معامالتي در قالب فروش 

يا تهاتر مجموعه هاي مذكور يا مسترد شود.
او اضافه ك��رد: تمام واگذاري هاي ص��ورت گرفته به 
اشخاص حقيقي بايد مسترد شود، اجازه مدت تصرف 
تعيين و براي تاديه اقدام و در صورت استنكاف هزينه 

دادرسي و تاخير نيز بايد از متصرف اخذ شود. 

    سهم نهادها از امالك شهرداري؟
در ادامه س��يد حسن رس��ولي خزانه دار شوراي شهر 
گ��زارش تكميلي اي��ن اليحه را قرائت ك��رد و گفت: 
يكي از مهم ترين لوايح شهرداري تعيين تكليف اين 
امالك است. آنچه در قالب كليات اليحه از سوي آقاي 
ميرلوحي مطرح شد، 2۷4 ملك است كه امروز تعيين 
تكليف مي ش��ود.  او ادامه داد: از اين تعداد ۱2۷ ملك 
خارج از بند ۶ ماده ۵۵ بوده كه البته شهرداري مي تواند 
حق بهره برداري از امالك خود را به افراد حقوقي واگذار 
كند مشروط بر اينكه فعاليت اين نهادها و بنيادها در 
راستاي وظايف شهرداري باشد. همچنين ۱4۷ ملك 

در اجراي بند ۶ ماده ۵۵ شهرداري است. 
رس��ولي گفت: از اين امالك 2۸ مل��ك در اختيار قوه 
قضاييه به عنوان مركز حل اختالف، ۵۱ ملك در اختيار 
پليس راهور، ۷ ملك در اختيار سپاه پاسداران، 2۱ ملك 
در اختيار سازمان تبليغات، ۱۸ ملك در اختيار آموزش 
و پرورش، ۱۵ ملك در اختيار سازمان پرورش فكري 
كودكان و نوجوانان، ۳۹ ملك به عنوان مس��جد و ۳۰ 
ملك به هيات مذهبي و ۷۶ ملك هم به سازمان هاي 
مردم نهاد واگذار شده اس��ت.  خزانه دار شوراي شهر 
تهران اضافه كرد: اگر به كليات اين اليحه راي بدهند به 
استثناي ۱4۷ ملك متصرفين به عنوان تصرف عدواني 

شناخته و ليست شان در سامانه شفافيت درج مي شود 
و شهرداري بايد نسبت به تخليه اين امالك اقدام كند. 
در ادامه بهاره آروي��ن در مخالفت با اين اليحه گفت: 
نسخه اليحه آمده به صحن شورا را قبول ندارم و درباره 
اين نسخه خارج كميسيون تصميم گيري شده است. 
هرچند اميد به قانع شدن ندارم اما براي ثبت در تاريخ 
مي گويم كه تعداد زي��ادي از اين امالك بدون مجوز 
بوده اند و خالف قانون است و بايد پيگيري مي كرديم. 
او گفت: در اين اليحه قاعده اي وجود ندارد كه بدانيم 
كه براس��اس چه مصاديقي به آن آري گفته شده و به 
تعداد بيشتري نه گفته شده است.  او با تاكيد بر اينكه 
اين پيش نويس بدون قاع��ده و اصول و فرآيند مجوز 
۱۷۰ مورد را داده است، گفت: 4 سال به ندرت مجوز 
داده ايم، حاال چطور ماه آخري مجوز ۱۷۰ ملك بدون 

اصل و قاعده صورت گرفته است. 
محمدرضا جوادي يگانه معاون شهردار تهران درباره 
اين اليحه گف��ت: وضعيت امالك ح��وزه اجتماعي 
روشن و تعيين تكليف شده و بخشي از اين امالك پس 
گرفته شده اس��ت و مقاومت هم براي آن وجود دارد. 
زحمت 4ساله ما در حال به بار نشستن است. آنچه كه 
مي خواهيم به صورت مصوب از شورا بگيريم براي ۱۶۰ 
ملك است كه اكثر آنها در دست اشخاص است. ديگر 
ما واگذار نمي كنيم بلكه داريم تعيين تكليف مي كنيم. 
به گزارش ايلنا، كليات اين اليحه با ۱۷ راي موافق به 

تصويب رسيد.

    واگذاري ملك به فدراسيون فوتبال!
در بخشي ديگر از نشس��ت علني ديروز شوراي شهر 
تهران، بررس��ي يك فوريت اليح��ه »مجوز فروش و 
تصويب معامله ملك پالك ثبت��ي ۱۳۱2و۳/۱۳۱۳ 

بخش ۱۱ تهران« در دستور كار اعضا قرار گرفت. 
زه��را نژادبه��رام با قرائت گ��زارش ش��ورا گفت: اين 
اليحه مج��وز ف��روش و تصويب ملك پ��الك ثبتي 
۱۳۱2و۳/۱۳۱۳ اس��ت كه مي خواهد به فدراسيون 
فوتبال به صورت 2۵ درصد نقد و اقس��اط ۵س��اله با 
حساب مابه التفاوت نقد و اقس��اط واگذار شود.   علي 
اعطا در مخالفت با يك فوريت اين اليحه گفت: براي من 

قابل فهم نيست كه چه اتفاقي افتاده كه در اين جلسات 
پاياني با اين سرعت همكاران گرامي ما در شهرداري 
تهران يك سري مجوزهايي كه شبه برانگيز است را به 
شورا مي آورند.  سخنگوي شوراي شهر تهران اضافه 
كرد: عم��ال اين موضوع مجوز ترك تش��ريفات براي 
فروش است. شهرداري مي خواهد مزايده برگزار نشود 
و با شرايط خاصي ملك را واگذار كند. چرا فدراسيون 
فوتبال آره و فدراسيون اسب سواري نه؟ با چه منطق 
و توجيهي مي خواهيم امتياز ويژه اي به يك مجموعه 
از طريق صحن ش��ورا با شرايط خاصي بدهيم؟  بهاره 
آروين نيز در مخالفت با يك فوريت اين اليحه گفت: 
برخالف آقاي نظري كه وارد مصداق شدند، بايد بگويم 
اساسا اين كاري كه در ماه آخر فعاليت داريم منابع شهر 
را بذل و بخشش مي كنيم، با هيچ منطقي، نه منطق 

اصالح طلبي، و نه غير اصالح طلبي جور در نمي آيد.
او ادامه داد: اليحه يك فوريت معامله ملكي به رقم ۷۵ 
ميليارد براي چه بايد به ش��واري شهر بيايد؟ چرا بايد 
براي 4 سال بعدي يك شوراي ديگر تصميم بگيريم؟ 
بهتر اس��ت كارهاي خودمان را تمام كنيم. مصوبات 
شفافيت يك هل نهايي مي خواهد و دوستان در ماه آخر 
حتي از قدم هاي برداشته شده كم كم عقب مي كشند. 
اين كامال خالف اصول چهارساله ما است.  بر اساس اين 
گزارش، در ادامه يك فوريت اين اليحه به راي گذاشته 

شد و با ۱۰ راي موافق به تصويب رسيد.

    مجوز انتشار اوراق مشاركت 
در رويدادي ديگر، اعضاي شوراي شهر تهران به يك 
فوريت اليحه ارتقاي مجوز انتشار اوراق مشاركت از ۳ 
هزار ميليارد به ۳۵۰۰ ميليارد تومان راي مثبت دادند.

علي امام، مديرعامل شركت مترو تهران در توضيح 
اين اليحه گفت: ساالنه در قانون بودجه كل كشور، 
رديفي براي انتش��ار اوراق مش��اركت ش��هرداري 
پيش بيني مي شود كه عمده منابع آن بحث توسعه 
قطار ش��هري هاي كالن شهرها هس��ت. براي سال 
۱4۰۰ مبلغ ۳ هزار ميليارد اوراق از ش��وراي ش��هر 
مجوز داشتيم كه 2۳۰۰ ميليارد آن توسعه خطوط 

مترو و ۷۰۰ ميليارد آن براي اتوبوسراني بود. 

ايرانشهرادامه از صفحه اول 5 چهارشنبه 9 تير 1400    19 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره   Wed. June 30. 2021  1975  راهوشهرسازي

 واكاوي داليل كمبود برق 
در كشور

 منابع داخلي شركت هاي تابعه يا به صورت روش هاي 
متداول سرمايه گذاري از جمله ساخت، بهره برداري و 
 )BOT( و ساخت، بهره برداري و انتقال )BOO( تصرف
اقدام نمايد. وزارت نيرو در ساليان گذشته فقط به انعقاد 
قراردادي به ظرفيت ۵۰۰۰ مگاوات با شركت مپنا بسنده 
نموده كه تا حال حاضر به دليل عدم ايفاي تعهدات به 
موقع قراردادي توسط شركت مپنا اجراي بخش عمده 
اين قرارداد )ح��دود ۸۰ درصد( ناكام مانده و خروجي 
اجراي 2۰ درصد باقيمانده، به دليل واردات تجهيزات از 
خارج از كشور )به اسم توليد داخل( به جز افزايش خروج 
ارز از كشور و وابستگي به بيگانگان نبوده است. ما حصل 
عدم اجراي صحيح سياس��ت حمايت از توليد داخل، 
چيزي به جز ايجاد انحصار براي ش��ركت مپنا، گراني 
لجام گسيخته قراردادهاي عقد شده با شركت مپنا و 
نتيجتا عقب ماندگي وزارت نيرو از پوشش دهي به برق 
مورد نياز كشور است. آنچه امروز سرمايه گذاران داخلي 
را از سرمايه گذاري در مقوله توليد برق منع مي نمايد، 
اجبار نمودن آنان به عقد قراردادهاي نجومي )آن هم 
به صورت كامال ارزي( جهت ساخت نيروگاه با شركت 
مپنا اس��ت. حال جاي جواب اين سوال خالي است كه 
ش��ركتي كه غالب فعاليت آن در كشور امارات متحده 
عربي با نام شركت مپنا بين الملل متمركز مي باشد و 
كليه قراردادهاي آن با سرمايه گذاران داخلي كامال ارزي 
بوده و كليه مبال��غ دريافتي حاصل از قراردادهاي عقد 
شده آن، مستقيما به حساب هاي خارجي شركت مپنا 
بين الملل واريز مي گردد و كارخانه هاي داخلي آن مطلقا 
مونتاژ كننده محصوالت خارجي بوده و پوشش دهنده 
نام ساخت داخل مي باشند، چه نقشي در توليد داخل 
ايفا مي نمايد؟ آيا حاصل اين انحصار، به جز قطعي برق 
و انهدام صنايع، كشاورزي.... و نابودي اشتغال در سطح 
ملي است؟ قسمت زيادي از مش��كالت باال، ريشه در 
نحوه مديريت و اداره كردن كالن شركت مپنا دارد كه 
سكانداري و امپراتوري ۱2 ساله كنوني را تشكيل داده و 
اين امر به دليل حضور فردي است كه پيشتر در جايگاه 
سياس��ت گذاري برق )معاونت برق و انرژي وزير نيرو( 
بوده كه اين قسم از انتصابات مطابقت كامل با مبحث 
تعارض منافع دارد. زمان آن رس��يده كه وزارت نيرو و 
ساير دستگاه هاي داراي نقش، به جاي اعمال خاموشي 
اجباري )به اصطالح مديريت مص��رف!( و التماس به 
مصرف كنندگان براي تنظيم درجه سرمايش بر روي 
24 به ج��اي ۱۸!! به اصالح زير س��اخت هاي معيوب 
و مري��ض صنعت، رفع انحصارهاي مخرب و توس��عه 
بازار سرمايه گذاري نيروگاهي مبادرت ورزند. چندي 
پيش مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي از بررسي 
عملكرد صنعت برق كه در سال هاي برنامه پنجم توسعه 
تهيه شده بود، هش��دار داد، در صورتي كه توليد برق با 
همين روند كنوني پيش برود، تا سه يا چهار سال آينده 
كشور با كمبود ش��ديد برق روبرو خواهد شد. آن طور 
كه كارشناسان مي گويند، نياز س��االنه توليد برق در 
كشور اضافه شدن حدود پنج هزار مگاوات به ظرفيت 
نيروگاه هاي موجود كشور است، با اين حال اين اتفاق رخ 
نداده و علت هم ظاهرا محقق نشدن برنامه هاي توسعه 
چهارم و پنجم است. بدهي ها و كمبود منابع براي تكميل 
پروژه هاي نيمه تمام صنعت برق، قيمت پايين و شكاف 
زياد بين درآمدها و هزينه هاي صنعت برق از عوامل اصلي 
محقق نش��دن اهداف برنامه هاي توسعه اي محسوب 
مي شود. مسووالن وزارت نيرو مي گويند، ارزان بودن برق 
سبب شده تا بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران روز به روز 
بيشتر شود. بدهي كه از حدود 2۰ سال پيش تاكنون به 

معضل اصلي وزارت نيرو تبديل شده است. 

آسيب به مهم ترين  نهاد مدني 
كشور

 س��طح كيفي خدم��ات به م��ردم بكاه��د و منجر به 
افزايش دامنه هاي بيكاري ش��ود، فاي��ده اي نخواهد 
داش��ت. به هر حال خانم يا آقايي كه نياز به دفتر كار و 
س��رمايه گذاري هاي زيربنايي فراوان��ي دارد، در حال 
حاضر قادر به پرداخت ماهانه حداقل ۱۵تا 2۰ميليون 
تومان به عنوان هزينه اجاره دفتر و ساير هزينه هاي الزم 
نيس��ت. اما در تصميم سازي هايي كه براي تسهيل در 
صدور پروانه وكالت مي شود به اين ضرورت ها توجهي 
نشده است. بدون ترديد اين نوع سياست ها كه حتما با 
حسن نيت اجرايي مي ش��وند و در راستاي كارآفريني 
براي جوانان حقوقدان عملياتي شده فاقد توجه الزم به 
مسائل زيربنايي است. به اين دليل معتقدم يك سياست 
منس��جم و هماهنگ كه در چهارچوب يك چيدمان 
برنامه محور تدوين شده باش��د براي ساماندهي امور 
وكال وجودندارد. موضوعي كه باعث تعارض در قوانين 
مي شود و نتيجه آن مشكالت عملي، عيني براي مردم 
در تحقق حقوق شهروندي مي شود. هيچ كس مخالف 
كارآفريني براي جوانان نيست، اما از سوي ديگر نبايد 
با تنها نهاد مدني كش��ور كه خود را با الگوهاي عرضه و 
تقاضاي بازار هماهنگ كرده اينگونه س��لبي برخورد 
شود. از سوي ديگر ورود افرادي كه به جاي منافع عمومي 
مردم و حقوق شهروندي، گوش به دهان اصحاب قدرت 
دوخته اند، باعث خواهد ش��د تا نهادي كه مي بايست 
از منافع م��ردم در برابر صاحبان ق��درت دفاع كند به 
ساختاري هماهنگ با نهادهاي تصميم ساز بدل شود 
و از مردم فاصله بگيرد. براي حل مشكالت متقاضيان، 
همه بخش هاي مرتبط از جمله دستگاه قضايي و... بايد 
تالش كنن��د، ظرفيت هاي پذي��رش را در بخش هاي 
حقوقي و قضايي افزايش دهند تا يك هماهنگي ميان 
مجموعه اي از نهادهاي عمومي و مدني ايجاد ش��وند. 
در غير اين صورت اين سياس��ت نيز مانند بس��ياري از 
تصميماتي كه ظاهرا به نفع مردم اس��ت اما برخالف 
منافع عمومي آنهاست به اهداف از پيش تعيين شده 
دست پيدا نخواهد كرد.خواهش من از مسووالن قضايي، 
نمايندگان مجلس و ساير تصميم سازان اين است كه قبل 
از تصميم سازي آسيب شناسي مناسبي صورت دهند تا 
قوانين در اجرا منجر به بهبود شاخص ها شوند نه اينكه 

خود به عاملي براي بروز مشكالت بيشتر شود.

بازار اجاره را
 نمي توان پليسي اداره كرد

بيت اهلل ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن گفت: تعداد 
واحدهاي مسكوني، كمتر از تقاضا است و قيمت خانه 
باال مي رود؛ اجاره بها نيز به تبعيت از آن رشد مي كند و 
نمي توان با دستورالعمل و اقدامات پليسي، بازاري را كه 
۹۵ درصد در اختيار بخش خصوصي است كنترل كرد.

ستاريان در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براي ايجاد تعادل 
در بازار مسكن احتياج داريم تا ساختار اصلي اقتصاد را 
درس��ت كنيم. در اين صورت صنعت ساختمان و بازار 
مس��كن كه ۹۵ درصد آن در اختيار بخش خصوصي 
است و ۷۰ درصد اشتغال و صنايع وابسته كشور به طور 
مستقيم و غيرمستقيم به آن وابسته است راه مي افتد. 
البته با توجه به كس��ري ۵ ميليون واحد مس��كوني، 
فرآيند متعادل سازي بازار مسكن بين ۱۰ تا 2۰ سال 
طول مي كش��د. وي افزود: بازار مس��كن دستورپذير 
نيست و نمي شود با اقدامات پليسي جلوي رشد قيمتها 
را گرفت. قانون تعيين س��قف 2۵ درصد ساالنه براي 
افزايش اجاره بها با ترفندهاي مختلف از سوي مالكان 
مثل گرفتن چك، دور زده مي شود. مسكن كم است، 
متقاضي زياد است و قيمت باال مي رود. اجاره بها نيز به 
تبعيت از قيمت مسكن افزايش مي يابد. خانه اي كه قبال 
۵۰۰ ميليون تومان بوده االن پنج ميليارد تومان شده و 
طبيعتا اجاره بهايش هم به مرور زمان ۱۰ برابر مي شود. 
به گفته ستاريان، وضع ماليات بر خانه هاي خالي هيچ 
تاثيري بر كاهش قيمت مسكن نخواهد گذاشت. آمار 2.۵ 
ميليون مسكن خالي در واقع خالي نيست بلكه ضريب 
ذخيره اس��ت كه در همه جاي دنيا وج��ود دارد و براي 
معامالت ضرورت دارد. هيچ وقت هم وارد بازار نمي شود و 
در طول سال متغير است. يعني واحد خالي، داراي سكنه 
مي شود و وارد داراي سكنه، خالي مي شود. حتي اگر بر 
فرض محال بتوانند 2.۵ ميليون مس��كن خالي را وارد 
بازار مصرف كنند فقط مشكل كسري يك سال را حل 

كرده اند؛ در حالي كه ما ۱۰ سال كسري مسكن داريم.
اين كارشناس اقتصاد مسكن تاكيد كرد: از طرف ديگر 
واحدهاي قديم��ي نياز به نوس��ازي دارند. عمر مفيد 
ساختمان ها در ايران 2۶ سال است كه حدود 4 درصد 
ضريب استهالك داريم. يعني بايد ساالنه حدود ۷۵۰ 
هزار واحد نوسازي شود كه هيچگاه نتوانسته ايم آن را 
انجام دهيم. ازدواجهاي ساالنه هم حدود ۷۵۰ هزار است. 
بنابراين حداقل تا ۱۰ سال آينده بايد ساالنه ۱.۵ ميليون 
مسكن بسازيم؛ در حالي كه هيچگاه چنين برنامه اي 
نداشته و در حال حاضر هم نداريم. ستاريان گفت: در 
طول ۵۰ س��ال به دليل كمبود عرضه نسبت به تقاضا 
نتوانسته ايم مشكل بازار مسكن را حل كنيم. اما مي بينيم 
كه هنوز رس��انه ها، تلويزيون، روزنامه ها و كارشناسان 
حرفهاي تك��راري مي زنند كه انگار از گذش��ته درس 
نگرفته اند. مساله مسكن را در حد نوسانات كوتاه مدت 
مي بينند.  وي با بيان اينكه انداختن مشكل مسكن به 
گردن سوداگران، پاك كردن صورت مساله است، تاكيد 
كرد: سوداگري، داللي و مافياي مسكن در بستر عدم 
تعادل عرضه و تقاضا شكل مي گيرد. وقتي در هر بازاري 
با كسري مواجه مي شويم معلوم است كه قيمت آن كاال 
باال مي رود و فضاي داللي شكل مي گيرد. پس سوداگري، 
معلول وضعيت بازار مسكن است، نه علت آن. در اقتصاد 
تورمي، مردم براي حفظ سرمايه هاي خود اقدام به خريد 
دارايي هاي ثابت مي كنند؛ چه سرمايه گذاري بهتر از 
خريد ملك؟ اين كارشناس اقتصاد مسكن تصريح كرد: 
اگر مسووالن مي خواهند جلوي رشد قيمت مسكن را 
بگيرند بايد نقدينگي را كنترل كنند، ساختار اقتصاد را از 

حالت دولتي در بياورند و به توليد رونق بدهند.

انتقاد از نابساماني
 بازار مصالح ساختماني

فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
با اشاره به زمزمه افزايش ۱2 تا ۱۳ درصدي قيمت 
سيمان از نابساماني بازار مصالح ساختماني انتقاد كرد 
و گفت: كارخانه هاي سيمان هر سازي كه خواسته اند 
نواخته اند. پورحاجت در گفت وگو با تسنيم، با اشاره 
به نابس��اماني بازار مصالح ساختماني و تشديد اين 
وضعيت طي ماه هاي اخير اظهار كرد: دولت عرضه 
سيمان را مثال براي كنترل قيمت ها به بورس برده 
است، اين در حالي است كه فرآيند ثبت نام در سامانه 
بورس براي يك سازنده يك ماه زمان مي برد. وي با 
بيان اينكه اين مدت س��اخت وساز توليدكنندگان 
مس��كن را دچار چالش مي كند، افزود: آخرين نرخ 
مصوب تحويل سيمان )هر كيسه( بدون احتساب 

هزينه هاي حمل ونقل ۳4۵۰۰ تومان است.

لنت هاي قاچاق و زير زميني 
عامل سوانح اتوبوس هاست

دبير انجمن صنايع لنت ترمز و كالچ كشور با تاكيد 
بر ضرورت نظارت بيش��تر و دقيق ت��ر روي ناوگان 
حمل و نقل عمومي كشور گفت: يكي از مشكالت 
اتوبوس هايي كه با مش��كل ترمز مواجه مي شوند 
لنت هاي ترمز قاچاق و زيرزميني است كه در بازار 
عرضه مي شود كه بايد در دو حادثه اخير واژگوني 
اتوبوس هم ببينيم دقيق��ا علت بروز نقص فني در 
سيستم ترمز چه بوده است و بعدا درباره آن قضاوت 
كنيم. به گزارش ايسنا، محمود عسگري، دبير انجمن 
صنايع لنت ترمز و كالچ كشور گفت: اگر پليس راه 
علت واژگون��ي اين دو اتوبوس را بروز نقص فني در 
سيس��تم ترمز اعالم كرده بايد دقيقا بگويد كه اين 
نقص فني در كدام بخش از اين سيس��تم رخ داده 
است چرا كه سيستم ترمز شامل روغن ترمز، بوستر، 
كاليپر، ديسك و لنت ترمز و ريتاردر خودرو است كه 
هر كدام از اينها با مشكل مواجه شود ممكن است در 
سيستم ترمز نقص ايجاد كند.  عسگري ادامه داد: 
در حال حاضر ۹۰ توليد كننده لنت ترمز در كشور 
فعاليت مي كنند كه در اين ميان ۵۰ توليد كننده 
عضو انجمن هستند، اما لنت ترمز قاچاق و زيرزميني 

هم به وفور در بازار عرضه مي شود. 

واگذاري170ملكبهاشخاصويكملكبهفدراسيونفوتبالحاشيهسازشد

تعيين تكليف امالك شهرداري روي دور تند

معبراصليخنثيسازينقدينگيكجاست؟

مهار بمب نقدينگي  با شركت هاي سهامي عام پروژه محور
گروه راه و شهرسازي|

از ديد اقتصاددانان، بهترين راه حل مهار بمب نقدينگي، 
انضباط مالي دولت از طريق اجراي سياست هاي رياضتي 
است. سياست هايي كه هم منجر به كاهش هزينه هاي 
دولت مي شود و هم باعث هدفمندي برخي از يارانه هاي 
پيدا و پنهان خواهد شد. اما اجراي اين سياست ها، تبعات 
اجتماعي و امنيتي دارد و هر دولتي حاضر به اجراي آنها 
نيس��ت. بدتر آنكه هم دولت ها و هم مردم توقع دارند، 
حمايت هاي بيشتري از شهروندان صورت گيرد، حال 
آنكه اجراي هر گونه سياس��ت حمايت��ي نه تنها باعث 
افزايش هزينه هاي دولت و تشديد كسري بودجه و در 
نهايت رشد نقدينگي و تورم افسارگسيخته خواهد شد 
كه در ميان مدت، و در پي جهش هاي تورمي، كمك هاي 
دولتي ديگر پاسخگو نخواهند بود و اين دور بيهوده دوباره 
تسلسل پيدا خواهد كرد. در اين حال، شاهد برخي ايده ها 
براي مهار نقدينگي هستيم. ايده هايي كه در نهايت راه 
به جايي نخواهند برد اما اطالع از آن ايده ها خالي از لطف 
نيست. در ادامه يكي از اين ايده ها را بررسي مي كنيم.  به 
گزارش ف��ارس، پروژه هاي عمومي و زيربنايي عمراني 
مهم ترين ركن براي توسعه اقتصادي كشور به حساب 
مي آيد اما گاهي به واسطه ذات بعضي از اين پروژه ها كه 
سوددهي اقتصادي با خود به همراه ندارند، تامين مالي 
آنها با چالش مواجه مي شود. در سال هاي گذشته اين 
نوع پروژه ها توسط دولت و با تكيه بر بودجه هاي سنواتي 
عمومي ك��ه منبع آن اغلب درآمدهاي ارزي ناش��ي از 
فروش نفت بود تامين مالي مي ش��د  اما در شرايط حال 
حاضر كه بودجه عمومي با چالش كسري به واسطه وجود 
اختالل در فروش و تحصيل منابع منتج از فروش نفت 

مواجه است، پروژه هاي عمراني و زيربنايي نيز با كندي 
در روند اجرا و چالش زمان بر شدن، مواجه شده اند.

    وابستگي به بودجه نفتي
دليل جاماندگي پروژه هاي عمراني 

 نبود منابع كافي براي تامين مال��ي پروژه هاي زيربنايي 
مورد نياز اقتصاد ملي از يك سو و تخصيص نامناسب منابع 
محدود موجود  به پروژه هاي  بي اولويت، از منظر كارشناسان 
اين حوزه، علت اصلي ايجاد فهرست بلند باالي پروژه هاي 
نيمه تمام ملي قلمداد مي شود به طوري كه هم اكنون براي 
تكميل همه پروژه هاي مورد نياز كش��ور، به رقمي بالغ بر 
۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز است. اين ميزان 
از اعتبار با توجه به بودجه عمراني حدودا ۱۰۰ هزار ميليارد 
توماني كه در س��ال هاي گذشته به طور كامل نيز تحقق 
پيدا نكرده اس��ت، زنگ خطر جاماندگي ايران از كاروان 
پيشرفت و توسعه را به صدا درآورده است.  براي جلوگيري 
از چنين پيشامدي، كارشناسان معتقد هستند كه استفاده 
از نقدينگي موجود در جامعه براي تامين مالي پروژه هاي 
زيربنايي ملي مي تواند مهم ترين رويكرد دولت جديد در 
اين زمينه باشد تا عالوه بر حل چالش تامين مالي پروژه هاي 
عمراني، نقدينگي سرسام آور موجود نيز مهار شود. استفاده 
از ظرفيت هاي مغفول بازار سرمايه با تضمين اصل پول و 
كف سوددهي سرمايه گذاري، ابزار جديدي براي تامين 
مالي مستقيم پروژه هاي عمراني است كه مي تواند به بهبود 

شرايط اقتصاد ايران بيانجامد.

    پروژه هايي كه به ظاهر اقتصادي نيستند 
 در همين ارتباط محمدجواد ش��اهجويي، كارشناس 

اقتصاد حمل و نقل در گفت وگو با   فارس  مي گويد: امروزه 
تكميل پروژه هاي نيمه تمام عمراني يكي از واجب ترين 
كارهايي است كه بايد مورد تمركز، توجه و دقت نظر 
دولت قرار گيرد.به گفته وي، اساسا پروژه هاي عمراني، 
پشتوانه و زيربناي ش��كوفايي اقتصاد كشور هستند؛ 
حتي آن دس��ته از پروژه هايي كه ب��ه ظاهر، منحصرا 
پروژه اي سودده و اقتصادي به حساب نمي آيند، شايد 
در واقعيت بتوانند به رشد و توسعه هر چه بيشتر اقتصاد 
كشور كمك كنند. شاهجويي مي افزايد: براي مثال، 
شايد ايجاد يك راه روستايي فرعي در ظاهر پروژه اي 
غيراقتصادي باشد كه دولت ها صرفا به واسطه وظايف 
و مسووليت هاي حاكميتي خود موظف به احداث آن 
باشند، اما اگر به مساله با نگاهي كالن تر در حوزه بهبود 
كس��ب و كارهاي روستايي، ايجاد اشتغال روستايي و 
جلوگيري از مهاجرت به شهرها به واسطه دسترسي به 
امكانات، نگاه  كنيم، احداث و تكميل چنين پروژه اي نه 
تنها غيراقتصادي نيست، بلكه مي تواند در مجموع به 

نفع كشور و به نفع اقتصاد ملي باشد.

    اولويت حل ريشه اي مشكل
پروژه هاي نيمه تمام 

اين كارشناس اقتصاد حمل و نقل اظهار داشت: بنابراين 
اولويت بن��دي پروژه هاي عمران��ي و تخصيص بودجه به 
پروژه هاي اولويت دارتر و اقتصادي تر، ش��ايد در وهله اول 
به عنوان راهكاري براي بهبود چالش پروژه هاي نيمه تمام 
عمراني مطرح باشد، اما بايد توجه داشت كه مي توان اين 
مساله را با راهكاري از جنس حل ريشه مشكل نيز برطرف 
كرد. شاهجويي تصريح كرد: ريشه مشكل نيمه تمام ماندن 

پروژه هاي زيربنايي، نبود اعتبار و نقدينگي الزم براي انجام 
اين كار و وابسته بودن اين پروژه ها به بودجه هاي محدود 
دولتي است، بنابراين اگر اين ريشه برطرف شود، اساسا نياز 

به اولويت بندي پروژه هاي عمراني نيز از بين خواهد رفت.

    دخالت دادن مردم 
در تكميل پروژه هاي زيربنايي

اين كارشناس اقتصاد حمل و نقل ، راهكار حل مشكل 
نيمه تمام ماندن پروژه هاي عمراني را دخيل كردن مردم 
در اقتصاد دانس��ت و اذعان كرد كه مش��روط بر حضور 
واقعي مردم در بطن فعاليت تكميل پروژه هاي زيربنايي، 
اين مساله به بهترين نحو ممكن برطرف خواهد شد. وي 
افزود: تا امروز مردم به معناي واقعي در ساخت، تكميل 
و بهره ب��رداري از پروژه هاي زيربنايي دخيل نبوده اند و 
دولت ها خود را موظف به انجام اين كار مي دانسته اند، 
اما ذكر اين نكته ضروري اس��ت كه براي كشوري چون 
ايران با اين گستره وسيع از استعدادها و ظرفيت ها، قطعا 
توانايي دولت ها براي ايجاد زيربناهاي اقتصادي به تنهايي 
مكفي نخواهد بود. شاهجويي ادامه داد: بهترين راهكار 
براي تامين مالي وسيع و گسترده منابع در جهت تكميل 
همه پروژه هاي زيربنايي مورد نياز كشور، استفاده از ساز 
و كار تشكيل شركت هاي سهامي عام پروژه محور است 
كه به واسطه آن مردم مي توانند در پروژه هاي مشخص، 
با اطمينان باال به واس��طه وج��ود تضمين بازپرداخت 
اصل و كف س��ود بانكي س��رمايه گذاري كنند و از اين 
رهگذر، عالوه بر تكمي��ل پروژه هاي زيربنايي، هدايت 
نقدينگي موجود در جامعه، نوسانات اقتصادي ناشي از 

افسارگسيختگي نقدينگي را نيز مهار كند.
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شهرداری کرمانشاه

بررس��ي تقاضاي عده اي از نماين��دگان مجلس در مورد 
رسيدگي به طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي 
و ساماندهي پيام رسان هاي  اجتماعي طبق اصل ۸۵ قانون 
اساسي در دستوركار هفته جاري مجلس قرار داشت كه 
انتش��ار مواردي از اين طرح در برخي رس��انه ها انتقادات 
زيادي را نسبت به آن برانگيخت. در طرح حمايت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي، پيام رسان هاي خارجي بايد حتما 
در داخل كشور ثبت شوند و مجوز بگيرند و در چارچوب 
مقررات كشور فعاليت كنند. با اين حال به تازگي يك چهره 
نزديك به محمدباقر قاليباف گفت كه طرح س��اماندهي 
پيام رسان هاي  اجتماعي با نظر قاليباف از دستوركار مجلس 
خارج شده است. از طرف ديگر، سازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران در بيانيه اي طرح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فضاي مجازي« را داراي اش��كاالت جدي 
دانست و پيشنهاد داد تا مجلس اين طرح را كنار بگذارد و 
طرح ديگري با مشاركت مجلس و دولت و بخش خصوص 
تدوين شود. زماني كه بررس��ي طرح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كارب��ردي فضاي مجازي« پس از 
حدود سه س��ال دوباره در دستور كار مجلس قرار گرفت، 
بار ديگر با واكنش گسترده مردم و كارشناسان روبرو شد. 
هرچند اين طرح به صورت موقت از دس��تور كار بررسي 
مجلس خارج شده است اما سازمان نظام صنفي رايانه اي 
تهران در بيانيه اي به اشكاالت اين طرح واكنش نشان داد. 
براساس اين بيانيه اين طرح علي رغم وجود برخي موارد 
مثبت، نكات منفي متعددي در آن ديده مي شود كه مايه 
نگراني فعاالن فناوري اطالعات كشور شده  است. سازمان 
نصر مواردي چون »تالش براي نظم دهي به تنظيم مقررات 
در فضاي مجازي«، »حمايت از خدمات و كسب وكارهاي 
داخلي«، »انگيزه صيانت از حقوق كاربران و حريم شخصي 
آنها« و »تالش براي پيش��گيري از تخلفات و كوتاهي ها 
در حفاظت از داده هاي خصوصي يا محرمانه« را از جمله 
ويژگي هاي مثبت اين طرح عنوان كرد. از منظر سازمان نصر 
تهران اشكاالت اين طرح از مزاياي آن بيشتر است و به همين 
خاطر توصيه مي كند تا اين طرح كنار گذاشته شود و طرحي 
جديد با مشاركت مجلس ، دولت و بخش خصوصي تدوين 
شود. در ادامه اين بيانيه اين سازمان به برخي از موارد منفي 
اين طرح اشاره كرده است؛ طبق اين بيانيه در ماده نخست 

اين طرح، مفهومي به عنوان »خدمات پايه كاربردي« تعريف 
شده كه طبق تعاريف اين ماده تقريبا شامل همه خدماتي 
مي شود كه كاربرد اينترنت را براي كاربران معنادار مي كند. 
طبق اين طرح همه سرويس هاي مهم از پيام رسان گرفته 
تا نقشه و از جويش گر گرفته تا ميزباني داده، اعم از داخلي 
و خارجي، بايد مجوز فعاليت در ايران دريافت كنند )مفاد 
فصل س��وم طرح( و متعهد به رعايت انبوهي از تكاليف و 
الزامات شوند )مفاد فصل پنجم طرح( . سرويس دهندگاني 
كه به اين الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ اين طرح فيلتر و 
مسدود خواهند شد. براساس نظر سازمان نصر تهران بسيار 
بعيد است شركت هايي نظير اينستاگرام، گوگل، لينكدين، 
واتس اپ و بسياري شركت هاي خارجي ديگر بپذيرند كه در 
چارچوب اين قانون عمل كنند؛ يعني مثال به ماده ۲۵ طرح 
كه بايد در كمتر از ۱۲ ساعت مصوبات كميته فيلترينگ 
را اجرا كنند گردن نهند. نكته عجيب تر اينجاست كه در 
صورت اجراي ماده ۲۳ اين طرح تقريبا واردات همه انواع 
گوشي هاي هوشمند، تبلت و كنسول هاي بازي ممنوع 
خواهد شد. قطعا اين شيوه قانون گذاري منطقي و واقع بينانه 

نيست و مغاير راهبرد مقررات زدايي نظام است.

     كميسيون عالي تنظيم مقررات
مانعي جديد براي كسب وكارها

آنطور كه اين سازمان بررس��ي كرده است، طبق مفاد 
فصل دوم اين طرح، به نهادي به اس��م كميسيون عالي 
تنظيم مقررات اختيارات بس��يار گسترده اي حتي در 
سطح قيمت گذاري خدمات و تعيين وضعيت مالكيت 
و مديريت شركت ها اعم از داخلي و خارجي داده شده 
 است. ايجاد چنين كميسيوني در حالي است كه سياست 
راهبردي نظام مبتني بر تس��هيل كسب وكار و حذف 
مقررات زائد و دست و پاگير است، چرا بايد چنين سازوكار 
عريض و طويلي ايجاد شود. آن هم در حوزه اي كه نيازمند 
چابكي و سرعت عمل اس��ت؟ بي هيچ ترديد مي توان 
پيش بيني كرد اين كميسيون هم به سرنوشت برخي 
مجموعه هاي دولتي ناكارآمد ديگر دچار خواهد شد كه 
ضمن بزرگ تر كردن ساختار دولت و ايجاد هزينه هاي 
مادي و معنوي براي حاكمي��ت، موانع جديدي پيش 
روي كسب وكارهاي بخش خصوصي خواهد گذاشت. 

     واگذاري مرزباني فضاي مجازي
به نيروهاي غيرمتخصص

براس��اس آنچه در اين بيانيه آمده اس��ت طبق ماده 
۷ طرح صيانت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي، 
مرزباني فضاي مجازي و دفاع سايبري از كشور به ستاد 
كل نيروهاي مسلح واگذار ش��ده است. اين سازمان 
ضمن احترام به مجاهدت ها و ايثارگري هاي سربازان 
وطن در حفاظت از تماميت ارضي كش��ور، نمي توان 
از بي اعتمادي نمايندگان مجلس به س��ربازان جبهه 
فناوري كه در كسوت مهندسي به مرزباني دانش در 
كشور همت گمارده اند متاسف نبود. اين بي  اعتمادي 
تا حدي بوده كه اين وظيفه به نهادي واگذار شده كه 
فاقد نيروهاي تخصصي و مهارت هاي كارشناسي براي 

انجام اين ماموريت خطير است. 

     رشد در فضاي بسته امكان پذير نيست
سازمان نصر تهران در ادامه بيانيه خود به فصل چهارم اين 
طرح و حمايت هاي داخلي كه نمايندگان در اين طرح براي 
كسب وكارهاي ايراني در نظر گرفتند اشاره مي كند. براساس 
آنچه در اين بيانيه آمده است: »حمايت ها ناشي از انگيزه 
مثبت و خيرخواهانه نمايندگان بوده  است؛ اما ما نمايندگان 
صنف فناوري اطالعات و ارتباطات بر اين باوريم كه هيچ 
رشدي در فضاي بسته رخ نخواهد داد و ترجيح مي دهيم 
در فضايي باز با سرويس هاي خارجي رقابت كنيم و ترديد 
نداريم كه در صورت كاهش مداخالت غيرضروري دولت 
و ايجاد ثبات سياسي و اقتصادي، در اين رقابت به شيوه اي 
حرفه اي و پايدار، پيروز ميدان خواهيم  بود.« در ادامه هم 
آورده اس��ت كه فعاالن اين صن��ف نمي توانند تجربيات 
شكس��ت خورده متعدد در حمايت هاي غيركارشناسي 
از خدمات داخلي كه جز فس��اد و رانت و اتالف بيت المال 

حاصلي نداشته  را از خاطر ببرند.

     حريم خصوصي در هاله اي از ابهام
براس��اس بررس��ي هاي س��ازمان نصر تهران در ماده ۲۴ 
تكاليفي براي حمايت از حريم خصوصي كاربران پيش بيني 
ش��ده كه در بس��ياري موارد تكاليف به جا و شايسته اي 
هس��تند؛ اما در بندهاي ۱۰ تا ۱۳ اين ماده ش��ركت هاي 

خدمت  دهنده اعم از داخلي يا خارجي، ملزم به ارايه نامحدود 
اطالعات و داده هاي كاربران به نهادهاي ذي صالح شده اند، 
بي آنكه مشخص شود اين نهادها كدامند و اين اطالعات 
طبق چه ضوابطي بايد ارايه ش��ود. در ادامه آمده اس��ت: 
»طبيعي اس��ت كه همواره با حكم قضايي مي توان به هر 
اطالعاتي دسترسي داشت؛ اما شايسته نيست در طرحي 
كه با عنوان صيانت از حقوق كاربران نام گذاري شده چنين 

الزام مبهم و تفسيرپذيري به قانون بدل شود.«

     ضمانت هاي اجرايي
در تعارض با قواعد قضايي جاري

در فصل ششم اين طرح كه به مسووليت ها و ضمانت 
 اجراها اشاره ش��ده كه مجموعه اي از مجازات ها براي 
تخلف از ضوابط و الزامات اين طرح پيش بيني شده است. 
تشخيص اين تخلف ها به هياتي مركب از ۳ نفر قاضي 
به انتخاب رييس قوه قضاييه و ۲ نفر متخصص فضاي 
مجازي به پيشنهاد شوراي عالي فضاي مجازي واگذار 
شده است. از منظر سازمان نصر تهران اين موضوع در 
حالي است كه رسيدگي و صدور راي در اين موارد كه 
منجر به سلب حقوق قانوني اشخاص و بعضا مجازات 
نقدي و حبس مي شود بايد در چارچوب آيين دادرسي 
و در محاكم قضايي انجام ش��ود. مفاد فصل ششم اين 
ط��رح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد 
قضايي و رويه هاي دادرسي جاري است. در ماده ۲۸ اين 
طرح همچنين هياتي براي تجديدنظر در آراي بدوي 
ش��امل دو قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب رييس 
قوه قضاييه و يك صاحب نظر به انتخاب سازمان نظام 
صنفي رايانه اي پيش بيني شده است.  سازمان نصر در 
اين بيانيه عنوان كرده است كه ترجيح مي دهد وقتي 
در مراح��ل مختلف تدوين و بررس��ي اين طرح طرف 

مش��ورت نبوده و در اين طرح هيچ نقش��ي ندارد، در 
بخش مجازات و داوري هم نقشي نداشته باشد. چون 
شايسته نيست نمايندگان صنف، تنها در جايي حاضر 
باشند كه قرار است حكم محكوميت صادر شود. آنطور 
كه در اين بيانيه آمده است بدنه صنعت فناوري اطالعات 
نگران تبعات تصويب چنين طرحي است. به خصوص 
كه ظاهرا برخ��ي نمايندگان قصد دارند اين طرح را در 
چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسي، از صحن علني مجلس 
دور كرده و پش��ت درهاي بسته كميسيون به تصويب 
برسانند. ترديدي نيست كه اينترنت و فضاي مجازي 
مهم ترين عامل تاثيرگذار بر زندگي روزمره و كسب وكار 
همه مردم ايران است. چرا موضوعي به چنين اهميت، 
با اين عمق و گستره تاثيرگذاري بايد در جمع محدود 
اعضاي يك كميس��يون و دور از چشم مردم و رسانه ها 
و نهادهاي مدني بررسي ش��ود؟ سازمان نظام صنفي 
رايانه اي در پايان اين بيانيه معتقد است طرح فعلي داراي 
اشكاالت جدي و مبتني بر نگرشي است كه ناكارآمدي 
آن اثبات شده و نتيجه اي جز كوتاه كردن سقف پرواز 
كس��ب وكارهاي فناورانه ايراني و نا اميدي شهروندان 
ندارد. به همين دليل خواس��ته س��ازمان كنار نهادن 
اين طرح و حذف آن از دستور كار مجلس است. با اين 
حال به تازگي يك چهره نزديك به محمدباقر قاليباف 
گفت كه طرح ساماندهي پيام رسان هاي  اجتماعي با 
نظر قاليباف از دس��توركار مجلس خارج شده است. 
محمدصالح مفتاح در صفحه شخصي خود در توييتر 
نوشت: » قاليباف در جمع روس��اي كميسيون هاي 
مجلس گفت فقط موضوعات اضط��راري و ضروري 
بايد در دس��تور كار مجلس باش��د.  طرح ساماندهي 
پيام رسان هاي  اجتماعي موسوم به صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي از دستور مجلس خارج شد.«
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بازديد اعضاي كميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس

از بخش فني پلتفرم شاد
هيات��ي از كميس��يون آم��وزش و تحقيق��ات 
مجلس ش��وراي اس��المي ضمن بازديد از مركز 
مانيتورينگ پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول، با 
ساختار فني و مهندسي شبكه »شاد« از نزديك 

آشنا شدند.
به گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات 
س��يار ايران، هيات��ي از كميس��يون آموزش و 
تحقيق��ات مجلس ش��وراي اس��المي ظهر روز 
دوش��نبه ۷ تيرم��اه جه��ت بازدي��د از بخ��ش 
فني و مانيتورين��گ پلتفرم »ش��اد« از »مركز 
مانيتورين��گ پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول« 
بازديد و مهدي اخوان بهابادي، مديرعامل همراه 
اول و جمعي از مدي��ران اپراتور اول تلفن همراه 

آنان را همراهي كردند.
»ش��اد« بزرگ ترين اپليكيش��ن تعاملي كشور 
است كه توسط تيم فني همراه اول براي وزارت 
آموزش و پرورش پياده س��ازي شده است؛ اين 
زيس��ت بوم ديجيتال بيش از ۱۴ ميليون كاربر 
اعم از دانش آموز، معلم و مدير دارد كه بالغ بر ۳۸ 
ميليارد پيام و ۱۴ ميلي��ارد فايل در آن جابه جا 

شده است.
اخوان بهابادي، مديرعامل همراه اول در جريان 
اين بازديد، ضمن اش��اره به توس��عه اين پلتفرم 
آموزشي در دوران كرونا براي كمك به امر آموزش 
اظهار كرد: اين زيست بوم ديجيتال، ابزاري بومي 
و مبتني بر ظرفيت هاي ارتباطي ملي اس��ت كه 

قطعا و صرفا متعلق به دوران كرونا نيست.
وي خاطرنش��ان كرد: تمام سرمايه گذاري الزم 
اعم از فراهم كردن زيرساخت و توسعه نرم افزار 
را براي اجراي »ش��اد« انجام داديم و تا ۱۵ سال 
خدمات پش��تيباني رايگان براي محصول انجام 
مي دهيم و در انته��ا نيز نرم اف��زار را در اختيار 

آموزش و پرورش مي گذاريم.
مديرعام��ل همراه اول تصريح ك��رد: تا امروز در 
»ش��اد« عالوه ب��ر هزينه هايي كه انج��ام داديم 
حتي يك ريال درآمد نداشتيم و يك ريال هم از 
دولت پول نگرفتيم. اما وزارت آموزش و پرورش 
خيالش راحت است كه يك ديتابيس قوي و خوب 
از اطالعات معلمان و دانش آموزان در كشور دارد. 
در ادامه نيز نمايندگان مردم در مجلس شوراي 
اس��المي ضمن تقدير از اقدام��ات فني صورت 
گرفته جهت توسعه اين پلتفرم آموزشي به همت 
جوانان نخبه ايراني، پيشنهادات و نقطه نظرات 
خود را به تيم توس��عه دهنده شاد جهت ارتقاء و 
بهبود س��رويس هاي لحاظ شده روي اين بستر 

ارايه دادند.

 ايجادمحدوديتبهاسمحمايتازحقوقكاربرانفضايمجازي
انتقاداتزياديرابهدنبالداشت

 طرح ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي
  از دستور كار مجلس خارج شد



تعادل |
بنابر آمار اعالمي از سوي معاون فني گمرك، هم اكنون 
۴.۵۶۴ ميليون تن كاالي اساسي از قبيل »گندم، ذرت، 
جو، روغن خام و دانه هاي روغن��ي« در بنادر و گمركات 
مختلف وجود دارد، كه ۱۷ كش��تي حامل ۴۰۳ هزار تن 
كاالي اساسي ش��امل »ذرت، گندم، دانه هاي روغني و 
نهاده هاي دامي« به عالوه ش��كر در حال تخليه هستند. 
همچنين ۲۵ فروند كشتي شامل ۱.۱۵۸ميليون تن در 
لنگرگاه ها در حال انتظار هستند كه غالبًا از لحاظ اسناد 
مالكيت هنوز مش��كل دارند. آمارهاي ارايه شده از سوي 
مهرداد جمال ارونقي، نشان مي دهد، حدود ۳.۳ ميليون 
تن كاالي اساسي در بندر امام خميني)ره( متعلق به ۳۸ 
شركت اصلي است كه مش��كل خود را در خصوص عدم 
ترخيص كاال، عدم تأمين ارز ترجيحي عنوان مي كنند. 
همچني��ن ۸هزارتن كاالي اساس��ي در اس��تان گيالن 
مشمول ارز ترجيحي متعلق به ۲۲ صاحب كاال است كه 
بيش از ۸ ماه رسوب كرده اند. در انبارهاي استان مازندران 
هم ۹۰ هزارتن كاالي اساسي در محدوده زماني ۸ ماه تا 
۱۳ماه رسوب كرده و ۷۰هزارتن كاالي اساسي نيز در بندر 
اميرآباد رسوب كرده است. بنابه اظهارات اين مقام مسوول 
در گمرك، با توجه به گرماي شديد هوا اين اقالم در آستانه 
فساد قرار گرفته اند؛ كه دليل اصلي رسوب اين كاالها عدم 
ارايه كد رهگيري بانك مركزي است. از اين رو، معاون فني 
گمرك ضمن هشدار نسبت به ماندگاري طوالني مدت 
هزارتن اقالم اساس��ي در گمركات مي گويد كه گمرك 
ايران با توجه به وظايف ذاتي و قانوني خود نسبت به متروكه 

كردن قسمت عمده اي از اقالم مذكور اقدام كرده است. 

     موجودي گمركات وترخيصي ها 
معاون فني گمرك اخيرا از احتمال فاسد شدن چند ده هزار 
تن نهاده دامي دولتي و خصوصي در گمركات شمال كشور 
خبر داد وگفت: اگر گمرك مدارك مربوط به ترخيص كاال 
را دريافت نكند، بايد براي متروكه كردن كاالهايي كه در 
معرض فساد هستند، اقدام كند. البته رييس سازمان حفظ 
نباتات كشور صحبت هاي معاون فني گمرك را تكذيب و 
عنوان كرد كه هيچ محموله اي )نهاده دامي( در گمركات 
شمال كشور وجود ندارد كه به دليل موضوعات قرنطينه 
گياهي معطل مانده باش��د. در همين راستا، معاون فني 
گمرك به ارايه توضيحاتي جديدتري از وضعيت كاالهاي 
رس��وبي در گمركات و بنادر و داليل آن پرداخته اس��ت. 
البته روزنامه»تعادل« روز گذش��ته در گزارشي با عنوان 
»سناريوي خطرناك فساد نهاده ها« به جنبه هايي از اين 
ماجرا پرداخت. مهرداد جمال ارونقي در گفت وگوي تازه 

خود با »خبرگزاري تسنيم «، با بيان اينكه از ابتداي سال 
جاري تا پايان خردادماه بيش از ۶.۱ ميليون تن انواع كاالي 
اساسي به  ارزش ۳.۱ ميليارد دالر ترخيص شده است، گفت: 
اين در حالي است كه واردات كاالي اساسي در مدت مشابه 
سال قبل بيش از ۶.۸ ميليون تن و به ارزش ۲.۹ميليارد دالر 
بوده است. بنا به توضيحات او، مقايسه آمارها نشان مي دهد، 
از نظر وزني واردات كاالهاي اساسي حدود ۱۰ درصد افت 
كرده اما ارزش واردات تقريباً ۲۷ تا ۳۰درصد افزايش يافته 
است، اين موضوع نشان مي دهد با افزايش شديد قيمت 
جهاني كاالهاي اساسي مانند »ذرت« ارزبري اين كاالها 
افزايش يافته است. اما به لحاظ وزني كه شاخص مهم تري 
محسوب مي شود واردات افت داشته است و آثار اين موضوع 
در بازارهاي داخلي تا حدودي مشهود شده است. اين مقام 
مسوول در گمرك در ادامه توضيح داد: هم اكنون ۴.۵۶۴ 
ميليون تن كاالي اساسي از قبيل »گندم، ذرت، جو، روغن 
خام و دانه هاي روغني« در بنادر و گمركات مختلف وجود 
دارد، بر اين اس��اس تنها ۳.۳ ميليون تن كاال در بندر امام 
خميني )ره( موجود اس��ت، همچنين ۱۷ كشتي حامل 
۴۰۳ هزار تن كاالي اساسي شامل »ذرت، گندم، دانه هاي 
روغني و نهاده هاي دامي« به عالوه ش��كر در حال تخليه 
هس��تند. همچنين بنابرآمار اعالمي از سوي ارونقي، ۲۵ 
فروند كشتي ش��امل ۱.۱۵۸ميليون تن در لنگرگاه ها در 
حال انتظار هستند كه غالبًا از لحاظ اسناد مالكيت هنوز 
مش��كل دارند. حدود ۳.۳ ميليون تن كاالي اساس��ي در 
بندر امام خميني )ره( متعلق به ۳۸ شركت اصلي است كه 
مشكل خود را در خصوص عدم ترخيص كاال، عدم تأمين 
ارز ترجيحي عنوان مي كنند. معاون فني گمرك با اشاره 
به مصوبه اخير ستاد تنظيم بازار كه امكان ترخيص ۹۰ 

درصد كاالي اساسي فراهم شده و از اين مسير نيز امكان 
ترخيص كاالهاي رسوبي وجود دارد، گفت: همچنين 
در خصوص اين كاالها ثبت سفارش ها احصا شده و اين 
موارد در اختيار وزارت صمت و بانك مركزي قرار گرفته 
است تا بررس��ي شود و اگر شركتي علي رغم تأمين ارز 

كاالي خود را ترخيص نمي كند مشخص شود.

    آمار جديد از ميزان رسوب كاالها 
ارونقي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: ۸هزارتن 
كاالي اساسي در استان گيالن مشمول ارز ترجيحي متعلق 
به ۲۲ صاحب كاال بيش از ۸ ماه رسوب كرده است. اين كاالها 
كاماًل در آستانه فساد است و بايد در اين زمينه تصميم گيري 
اساسي انجام شود. بنابه اظهارات او، همچنين در انبارهاي 
استان مازندران نيز ۹۰ هزارتن كاالي اساسي در محدوده 
زماني ۸ ماه تا ۱۳ماه رسوب كرده است. همچنين براساس 
آمار اعالمي او، ۷۰هزارتن كاالي اساسي نيز در بندر اميرآباد 
رس��وب كرده اس��ت. بنابه اظهارات اين مقام مسوول در 
گمرك، با توجه به گرماي ش��ديد هوا اين اقالم در آستانه 
فساد قرار گرفته اند؛ اما دليل اصلي رسوب اين كاالها عدم 
ارايه كد رهگيري بانك مركزي و... است. او در ادامه گفت: 
از سوي ديگر، گمرك ايران با توجه به وظايف ذاتي و قانوني 
خود نسبت به متروكه كردن قسمت عمده اي از اقالم مذكور 
اقدام كرده است. همچنين مقداري از اين كاالهاي رسوبي 
مربوط به تتمه ترخيص درصدي اس��ت كه هنوز فرآيند 
ترخيص تكميل نشده است. معاون گمرك گفت: يكي از 
شركت هاي دولتي، ۳هزار تن كاالي اساسي در بنادر شمالي 
كشور موجودي دارد و هنوز نتوانسته است پس از يك سال 
رسوب اين كاالها در بندر، اين اقالم را به گمرك اظهار كند.

     دپوي كاال هزينه واردات را افزايش مي دهد
در همين حال، اما دبير اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور ايران معتقد است كه سود واردكننده در گردش كاال 
و خروج فوري از انبار و به فروش رساندن آنها است و ماندن 
كاال در انبارها فقط هزين��ه انبارداري و آفت زدايي و هزينه 
خواب س��رمايه را به واردكننده تحميل مي كند به همين 
دليل وارد كنندگان در پي فروش سريع كاال هستند. عباس 
حاجي زاده با اعالم اين مطلب به »ايس��نا« گفته است: اين 
روزها وجود مقادير بسيار زياد نهاده هاي دامي و دانه روغني 
در انبارهاي سازمان بنادر در جنوب و شمال كشور و گراني 
آنها در داخل مشكل ساز شده و موجب نارضايتي همگان 
شده است.به گفته او، مقامات دولتي و دادستاني ها در پي 
چرايي آن هستند و دامداران و مرغداران از نرسيدن خوراك 
و گرسنه ماندن دام و طيور شان ناراحت هستند. او همچنين 
با اشاره به اينكه گمرك و دولت براي وارد كنندگان بدون كد 
رهگيري بانك مركزي تسهيالتي ايجاد كرده اند كه معادل 
۹۰ درصد كاال بدون ك��د رهگيري و تخصيص ارز با تعهد 
صاحب كاال مجاز اس��ت و اين امر براي كاالهاي مشمول 
ارز نيمايي و غير ترجيحي بسيار كمك كننده بوده، گفت: 
ولي براي نهاده هاي دامي كه مشمول ارز ترجيحي بوده و 
در صورت ترخيص بايد به نرخ مصوب فروخته شود خطر 
احتمالي تغيير نرخ ارز در آينده را دارد كه متضمن چندين 
برابر زيان و خسارت براي صاحب كاال است. بنابراين هيچ 
ك��دام از واردكنندگان نهاده هاي دامي قادر به پذيرش اين 
ريسك نيستند. به گفته او، عالوه بر موجودي نهاده هاي دامي 
در انبارها بر روي كشتي هاي موجود در اسكله حامل ۱۳۳ 
هزار تن و در كشتي هاي موجود در لنگرگاه حامل بيش از يك 
ميليون تن نهاده است كه عدم تخصيص ارز و بالتكليفي آنها 
روزانه هزينه سنگين دموراژ را به صاحب دولتي و خصوصي 
كاال وارد مي كند. حاجي زاده متذكر شد: شايد سوال شود 
چرا اين ميزان كاال با توجه به مشكالت عدم تخصيص ارز 
به مقصد بنادر كشور هم شده است كه نياز قطعي كشور و 
تامين امنيت غذايي به اين نه��اده ها و چند برابر آن وجود 
دارد و فرايند خري��د و واردات نمي تواند منتظر تخصيص 
بماند از طرفي كليه اين كاالها و محصوالت كشاورزي و به 
تبع آن فصلي بوده كه تعلل در خريد و حمل آن خطر اتمام 
موجودي هاي كش��ور توليد كننده و خارج شدن از فصل 
مناسب خريد را به همراه دارد و هيچ زماني دولت ها و تجار 
نمي توانند ريسك عدم خريد را بپذيرند. او در عين حال تاكيد 
كرد: الزم است وزارت جهاد كشاورزي و بانك مركزي براي 
تعيين تكليف برنامه خريد و تخصيص ارز اقدامات الزم را به 
عمل بياورد و از س��ويي تمهيدات الزم براي حمل و انتقال 

نهاده ها از مبادي ورودي به انبارهاي داخل را فراهم كنند.
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مرغداران با كمبود
 نهاده هاي دامي مواجه هستند

خبرگزاري مه�ر| رييس انجمن پرورش دهندگان 
مرغ گوشتي با اشاره به اينكه با كمبود شديد نهاده هاي 
دامي مواجه هستيم، گفت: ادامه روند فعلي، توليد مرغ 
را با خطر مواجه مي كند. محمد يوسفي، رييس انجمن 
پرورش دهندگان مرغ گوشتي با اشاره به اينكه در حال 
حاضر مشكل اصلي توليد كمبود نهاده هاي دامي است، 
گفت: متأسفانه از سامانه بازارگاه به اندازه كافي نهاده 
توزيع نمي ش��ود و برخي از توليد كنندگان بيش از دو 
ماه است كه پول واريز كرده اند اما سهميه دان آنها هنوز 
نرسيده است. او با اشاره به اينكه با توجه به شرايط موجود 
و نوسان لحظه اي قيمت نهاده ها نمي توان نرخ تمام شده 
توليد براي مرغ تعيين و اعالم كرد، افزود: قيمت مصوب 
مرغ زنده ۱۷ هزار تومان و قيمت مصوب مرغ گرم ۲۴ 
هزار و ۹۰۰ تومان اس��ت اما فقط ميادين ميوه و تره بار 
مرغ را به اين قيمت عرضه مي كنند و در فروشگاه هاي 
سطح ش��هر، قيمت باالتر از اين ميزان و بسته به نقاط 
مختلف بين ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان است. اين فعال بخش 
خصوصي تصريح كرد: ما نگران آينده صنعت مرغ داري 
هس��تيم به جهت اينكه وضعيت تأمين نهاده ها اصاًل 
خوب نيست.يوسفي درباره اينكه آيا پيش بيني مي كنيد 
قيمت مرغ با اين وضعيت طي هفته هاي آينده افزايش 
پيدا كند؟ اظهار داشت: در حال حاضر بحث اصلي كه 
مطرح است، مساله بودن و نبودن است. زماني كه دان 
در اختيار مرغداران قرار نگيرد، جوجه ريزي نيس��ت 
و براس��اس برنامه ريزي و پيش بيني هاي انجام شده، 
صورت نخواهد گرفت و واحدهاي مرغ مادر نيز توليد 
خود را كاهش مي دهند. بنابراين اين احتمال وجود دارد 
كه با كاهش شديد توليد مواجه شويم. او با اشاره به اينكه 
كمبود نهاده هاي دامي طي سال هاي اخير براي صنعت 
دام و طيور كشور مشكالت اساسي ايجاد كرده است، 
گفت: در حال حاضر دامداران نيز دام هاي آبستن خود 
را به كشتارگاه مي برند كه اين واقعاً فاجعه است. يوسفي 
تصريح كرد: با توجه به ش��رايط موجود از دولتمردان 
مي خواهيم كه فكري اساسي براي تأمين نهاده هاي مورد 
نياز توليد كنند چرا كه ادامه روند فعلي خطرات بسيار 

زيادي را متوجه توليد و در نتيجه كشور خواهد كرد.

تفاهم نامه توسعه زيرساخت ها 
در مناطق

تفاهم نامه همكاري مشترك بين دبيرخانه شوراي 
عالي مناط��ق آزاد تجاري صنعتي و ويژه اقتصادي و 
شركت بورس انرژي ايران به امضا رسيد. بهره برداري 
از ظرفيت و فرصت هاي مش��ترك طرفين از اهداف 
اين تفاه��م نامه اس��ت. حميدرضا مومني مش��اور 
رييس جمهور در اين مراسم، استفاده از ظرفيت هاي 
بورس انرژي در زمينه تأمين مالي پروژه هاي انرژي 
در مناطق آزاد تج��اري صنعتي و وي��ژه اقتصادي، 
بهره گيري از فرصت هاي ايجاد شده توسط مناطق آزاد 
براي گسترش رينگ بين المللي بورس انرژي، استفاده 
از ظرفيت هاي طرفين در توس��عه بانكرينگ كشور، 
بررسي ظرفيت هاي مشترك و توسعه مكانيزم هاي 
تأمين مالي و ايجاد بازار در حوزه آب را از موضوعات 
اين تفاهم نامه برش��مرد. مومني با بي��ان اينكه بايد 
مذاكرات و همكاري هايمان را با چهار بورس افزايش 
دهيم و جلسات متعدد براي توسعه همكاري ها داشته 
باشيم افزود: امروز فاصله بس��يار زيادي با بازارهاي 
تأمين مالي داريم و از آنجايي كه با تنگناي مالي مواجه 
هستيم اس��تفاده از بازارهاي تأمين مالي يك اجبار 
است كه مي تواند مناطق آزاد فعلي و به ويژه مناطق 
آزاد جديد را نجات ده��د. وي ادامه داد: مناطق آزاد 
جديد هم با مشكالت مالي مواجه هستند، بنابراين 
بايد از بازارهاي تأمين مالي از جمله بازار سرمايه براي 
رفع اين مشكالت استفاده كنيم. مشاور رييس جمهور 
با تاكيد بر اينكه برنامه هاي مناطق آزاد جديد بايد بر 
اساس ظرفيت ها و چارچوب تخصصي تعريف شده اين 
مناطق تهيه شود گفت: بايد براي مناطق آزاد جديد و 
فعلي بر اساس ظرفيت هاي غالب كه فعاليت هاي آن 
در چارچوب تخصصي تعريف شده از باال به پايين ورود 
كنيم. براي مثال ظرفيت گردشگري كيش برجسته 
اس��ت و بايد به صورت تخصصي و حرفه اي زنجيره 
تأمين آن را ببينيم و تصويري از پنج سال آينده اين 
ظرفيت در كيش داشته باشيم. مومني به توسعه مالي 
در دو ماه گذشته در مناطق آزاد اشاره كرد و گفت: در 
دو ماه گذشته توانستيم اقدامات توسعه مالي ۵ هزار و 
۵۰۰ ميليارد توماني را به اتمام برسانيم و در اين حجم 
از تأمين مالي موفق شويم. وي تاكيد كرد: استفاده از 
بورس براي تأمين مالي باقيات صالحات است و بايد از 

اين ظرفيت در شرايط كنوني استفاده كنيم.

وزير صمت  با رييسي ديدار كرد
وزير صنعت، معدن و تجارت در ديدار با رييس جمهور 
منتخب، گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه ارايه كرد. 
عليرضا رزم حس��يني، وزير صنعت، معدن و تجارت 
روز يكشنبه )ششم تيرماه(، در ديدار با رييس جمهور 
منتخب، گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه ارايه كرد. 
وزير صمت در اين ديدار گزارشي از عملكرد وزارتخانه 
متبوعش و چالش هاي ح��وزه صنعت و تجارت ارايه 
كرد.رييسي نيز در اين ديدار با تشكر از وزير صمت و 
گزارشي كه از وضعيت اين وزارتخانه ارايه كرد، تأكيد 
كرد: دولت مردمي به دنبال آن است كه با اقدامات فوري 
به بازار ثبات بخش��د تا وضعيت بازار براي همه مردم 
قابل پيش بيني باشد. وي همچنين خاطرنشان كرد 
كه دولت با هدايت، حمايت و نظارت بر چرخه توليد تا 
توزيع و مصرف كاال، تالش خواهد كرد آرامش نسبي بر 
بازار حاكم شود و مردم به راحتي بتوانند كاالهاي اساسي 
مورد نيازشان را تأمين كنند. رييس جمهور منتخب 
اين نكته را هم متذكر شد كه با طراحي برنامه هاي 
بلندمدت براي جلوگيري از تالطم و تكانه ها در بخش 
صنعت و تجارت، فع��االن اين حوزه ها مي توانند در 

فضايي شفاف، سالم و رقابتي فعاليت نمايند.

درمان ۱۰ هزار زوج نابارور
در مناطق محروم كشور

به همت بنياد ۱۵ خرداد وابسته به ستاد اجرايي فرمان 
امام ۱۰ هزار زوج نابارور در كشور در طرح درمان رايگان 
شركت داده مي شوند. آيين آغاز دور جديد خدمات بنياد 
۱۵ خرداد پس از پيوستن به ستاد اجرايي فرمان امام، 
صبح امروز با حضور معاونان ستاد اجرايي فرمان امام و 
مديران عامل بنياد ۱۵خ��رداد و بنياد بركت و مديران 
بانك صادرات درمحل نمايشگاه دايمي ستاد برگزار شد.

سيدعبداهلل ارجايي مديرعامل بنياد ۱۵ خرداد دراين 
مراس��م با اش��اره به آغاز فعاليت هاي جديد اين بنياد 
گفت: با دستور رييس ستاد اجرايي فرمان امام بخشي 
از خدمات اجتماعي كه تا پيش ازاين توسط بنيادهاي 
احسان و بركت ارايه مي ش��د، از امروز با افتتاح سامانه 
جامع خدمات اجتماعي بنياد ۱۵خرداد وابسته به ستاد 
اجرايي فرمان امام به آدرس ۱۵۴۲ به مردم ارايه خواهد 
ش��د. وي افزود: يكي از اين فعاليت ها كمك به درمان 
ناباروري ۱۰ هزار زوج ناب��ارور كه در دهك هاي ۱ تا ۵ 
جامعه هستند و با اختصاص ۱۰۰ ميليارد تومان توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام خواهد بود.  ارجايي درتشريح 
اين طرح گفت: معرفي به مراكز درماني طرف قرارداد 
با بنياد، پرداخت ۱۰ ميليون تومان وام قرض الحسنه 
با هم��كاري بانك صادرات و يك ميليون تومان كمك 
بالعوض از جمله تس��هيالت ستاد اجرايي فرمان امام 
براي فرزنددار شدن اين خانواده هاست كه اين حمايت تا 
فرزنددار شدن اين زوج ها ادامه خواهد داشت. مديرعامل 
بنياد ۱۵خرداِد س��تاد اجرايي فرمان امام خاطرنشان 
كرد: افرادي كه مايل به استفاده ازاين خدمات هستند 
مي توانند با مراجعه به سامانه ۱۵۴۲ دراين طرح ثبت نام 
كنند. سيدمصطفي سيدهاشمي معاون هماهنگي ستاد 
اجرايي فرمان امام نيز دراين مراسم با اشاره به اقدامات 
اين ستاد در حوزه هاي سالمت و خانواده افزود: تاكنون 
۶۵۰۰ زوج نابارور در مناطق محروم كش��ور در طرح 
حمايتي ستاد اجرايي فرمان امام قرار گرفتند كه اين 
درمان ها منجر به تولد بيش از ۸۰۰ كودك شده است. 
وي افزود: توجه به تحديد جمعيت و ترويج فرزندآوري 
در كشور، يكي از برنامه هاي ثابت ستاد اجرايي فرمان 
امام درسال هاي اخير بوده و طرح هاي جديدي نيز دراين 
زمينه طراحي شده كه به زودي به اطالع مردم خواهد 
رسيد. سيدهاش��مي با غلط خواندن ترويج سياست 
»فرزند كمتر زندگي بهتر« در برخي دهه هاي گذشته 
افزود: تفكر غلطي در دنيا وجود داش��ت كه با كاهش 
جمعيت، سطح رفاه و آسايش جامعه افزايش مي يابد 
و منابع زيست محيطي كمتر به خطر ميافتند، اما امروز 
ثابت شده كه جمعيت يكي از سرمايه هاي هركشور است 
و كاهش جمعيت مي تواند عواقب مختلف اقتصادي و 
امنيتي درپي داشته باشد. وي تأكيد كرد: امروز مشكل، 
نحوه مديريت در سطح جامعه است، اگر مديريت صحيح 
و به روز و زبده وجود داشته باشد، جمعيِت بيشتر تبديل 
به يك فرصت و برگ برنده و منجر ب��ه افزايش توان و 
ظهور استعدادهاي قوي تر و خالقانه تر در كشور مي شود. 
قائم مقام مديرعامل بانك صادرات نيز ديگر سخنران اين 
مراسم بود. رضا صديق با قدرداني از ورود ستاد اجرايي 
فرمان امام به مبحث جمعي��ت و افزايش فرزندآوري 
گفت: امروز با ديدن چهره تعدادي از فرزندان متولدشده 
در طرح حمايتي ستاد اجرايي، با خودم گفتم چه طرح 
و سرمايه گذاري بهتر و شيرين تر ازاين كه منجر به تولد 
يك انسان شود كه در آينده مي تواند يك دانشمند و يك 
افتخارآفرين و نخبه براي كشور شود. عضو هيات مديره 
بانك صادرات افزود: مش��اركت در اي��ن طرح براي ما، 
مشاركت دريك پروژه اقتصادي و كوتاه مدت نيست بلكه 
انجام بخشي از وظايف اجتماعي و انساني است كه به آن 
افتخار مي كنيم. گفتني است دراين مراسم تعدادي از 
خانوارهايي كه با حضور در طرح درمان زوج هاي نابارور 
ستاد اجرايي فرمان امام صاحب فرزند شده بودند نيز به 
عنوان مهمان افتخاري حضور داشتند كه در پايان مراسم 
هدايايي به والدين و كودكان آنها اهدا شد. در پايان اين 
آيين، تفاهمنامه همكاري بين بنياد ۱۵ خرداِد ستاد 
اجرايي فرمان امام، بيمه بركت و بانك صادرات امضا شد.

معاونفنيگمركتشريحكرد

جزييات تازه از رسوب نهاده هاي دامي 

بانك صادرات ايران در 
باالترين سطح، آماده همكاري با 

ذوب آهن اصفهان
دكت��ر حجت اهلل صيدي مديرعام��ل و جمعي از ديگر 
مسووالن بانك صادرات ايران يكشنبه ۶ تير ماه ضمن 
حضور در ذوب آهن اصفهان و بازديد از خط توليد اين 
شركت، با منصور يزدي زاده مديرعامل، احمد سليمي 
معاون مالي و اقتصادي و ديگر مس��ووالن اين مجتمع 
عظيم صنعتي ديدار و گفت وگ��و كردند.  در اين ديدار، 
آخرين شرايط و تحوالت توليدي، مسائل مالي، تامين 
مواد اولي��ه، توليد ريل ملي، فروش و ص��ادرات و ديگر 
مسائل ش��ركت مورد بحث و بررس��ي قرار گرفت و بر 
گس��ترش مناس��بات و تعامالت في مابين تاكيد شد.  
منصور يزدي زاده در اين بازديد گفت: در سال گذشته 
تعامالت اقتصادي وسيعي با تمامي بانك هاي كشور و از 
جمله بانك صادرات ايران داشتيم كه امسال تداوم دارد 
و توسعه مي يابد. در حال حاضر با توجه به سرمايه عظيم 
در گردش ذوب آهن و برنامه هاي مربوط به توسعه كمي 
و كيفي شركت نيازمند تامين مالي قابل توجهي براي 
خريد مواد اوليه و فراهم آوردن س��ايرامكانات هستيم. 
مديرعامل ذوب آهن تسهيالت مالي با نرخ مناسب را يكي 
از خدمات مهم بانك ها دانست و گفت: با توجه به اطمينان 
 متقابل بين اين دوس��ازمان، بانك ص��ادرات مي تواند 
ذوب آه��ن اصفهان را با ارايه تس��هيالت ي��اري كند. 
مديرعامل بانك صادرات ايران نيز در اين بازديد با اشاره به 
ارتباطات متقابل اين بانك با مجموعه ذوب آهن اصفهان 
گفت: اين شركت وارد گام هاي بلند صادراتي شده و با 
توليد انواع ريل، كشور را از واردات اين نو ع محصول بي نياز 
كرده است.  وي افزود: شكل گيري ذوب آهن اصفهان و 
توليد آهن آرزوي قديمي مردم ايران بود كه با ايجاد اين 
 شركت به سرعت محقق شد و هم اكنون بايد توليد ريل در 
ذوب آهن اصفهان را به عنوان يك پروژه ملي و استراتژيك 

در دانشگاه ها و مراكز صنعتي كشور مطرح نمود.  

ويژه

سرمايه گذاري در طرح هاي معدن و صنايع معدني، عالوه 
بر ايجاد اشتغال، از يك سو توسعه مناطق كم برخوردار، 
تقويت زيرس��اخت هاي كشور و نيز كاهش وابستگي به 
درآمدهاي نفتي را در پي داش��ته و از ديگر سو، با اجراي 
برنامه هاي آموزشي و همكاري با دانشگاه ها و مراكز علمي، 
س��بب توانمند شدن بخش خصوصي ش��ده است. اين 
سازمان در عين حال طي سال هاي اخير ماموريت هاي 
جديدي از جمله صنعت گوهرس��نگ ها، براي توسعه 
بخش مع��دن و صنايع معدني طراح��ي و اجرايي كرده 
است. سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
اي��ران )ايميدرو(، به ويژه در س��الي كه به ن��ام »توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها« مزين شده، اهداف فوق را 
 در قالب دو استراتژي كالن »توسعه« و »توانمندسازي «

 ش��كل مي دهد. در اين ميان سرمايه گذاري و راه اندازي 
طرح ها، اكتشاف، فعال سازي معادن راكد، تنوع سازي 
در تامين مالي، بومي سازي، تقويت جايگاه صندوق بيمه 
فعاليت هاي معدني، توسعه برنامه هاي آموزشي و... ذيل 

استراتژي هاي فوق انجام مي شود.

     سرمايه گذاري، اشتغال و جذب سرمايه
از بخش خصوصي

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي ايمي��درو، ارزش 
سرمايه گذاري هاي س��ازمان توسعه و نوسازي معادن و 
صنايع معدني ايران )ايميدرو( از ابتداي تاسيس تا پايان 

سال ۹۹ به بيش از ۲۱.۵ ميليارد دالر رسيد. اين ميزان 
س��رمايه گذاري در راستاي سياس��ت هاي كالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و با مش��اركت بخش خصوصي 
انجام شده است. در س��ال جاري نيز با احتساب نزديك 
بيش از يك ميليارد و ۹۴۱ ميليون دالر، از ۲۳.۵ ميليارد 
دالر عبور مي كند. در همين حال ميزان اش��تغال ايجاد 
شده از سال ۹۲ تا پايان سال قبل به ۱۶۷۰۰ نفر رسيد. 
در س��ال ۹۹ با تكميل و افتتاح طرح هاي جديد، بيش از 
۳.۴۵ ميليارد دالر سرمايه گذاري در حوزه معدن و صنايع 
معدني محقق و براي بيش از ۴۲۰۰ نفر شغل به صورت 
مستقيم ايجاد شد.امسال نيز برنامه راه اندازي بيش از ۱.۹ 
ميليارد دالر پروژه در برنامه قرار دارد كه اشتغال مستقيم 
آن از ۵ه��زار نفر عب��ور مي كند. يكي ديگ��ر از اقدامات 
ايميدرو طي سال هاي اخير تنوع بخشي به تامين مالي 
طرح ها بوده به طوري كه از س��ال ۹۲ براي چهل و هفت 
طرح، بيش از ۷.۲ ميليارد دالر سرمايه از بخش خصوصي 
تامين ش��ده كه ۲.۵ ميليارد دالر آن محقق شده و براي 

بيش از هفت هزار نفر شغل ايجاد شده است.

     اكتشاف و احياي 5۰۰معدن كوچك
اكتشاف پهنه ها در فازهاي شناسايي و پي جويي در ۳۰ 
استان شامل ۱۰۴ پهنه در بيش از ۶۸۰ هزاركيلومتر مربع 
گستره كشور در حال اجراست كه ۷۰ درصد آن تكميل 
شده اس��ت. نكته قابل توجه اين است كه محدوده هاي 

معدني كش��ور شامل محدوده هاي اكتش��افي، گواهي 
كش��ف و پروانه هاي اكتشافي كمتر از ۵درصد مساحت 
كشور است. از سوي ديگر طبق برنامه ايميدرو، تا پايان 
س��ال جاري حفاري اكتش��افي به مرز يك ميليون متر 
مي رسد. طرح فعال سازي معادن كوچك و متوسط در 
نقاط مختلف كش��ور، با هدف فعال سازي معادن بخش 
خصوصي كه به دليل شرايط داخلي يا بين المللي نيمه 
فعال و يا تعطيل شده اند، از آذر ماه سال ۹۷ تعريف و در 
سال ۹۸ عملياتي شده است. با اجراي اين طرح تا پايان 
سال ۹۸، تعداد ۱۴۶معدن در مناطق كمتر توسعه يافته 
احيا ش��ده و در س��ال ۹۹، تعداد ۲۵۳ معدن احيا و ۱۴ 
كارخانه فرآوري، احداث شد. همچنين از ابتداي امسال 
تا ۲۳ خرداد ماه سال جاري نيز، ۱۰۱ معدن كوچك احيا 
و فعال شده است. بدين ترتيب تعداد كل معادن احيا شده 
بخ��ش خصوصي از ابتداي اجراي ط��رح، به ۵۰۰ واحد 

معدني رسيده است.

     راهبري شركت هاي بزرگ
و شناسايي طرح هاي سرمايه گذاري

برنامه افزايش سرمايه شركت هاي بزرگ در سال ۹۹ با 
هدف حفظ س��رمايه و تكميل طرح هاي توسعه بيش از 
۳۹ هزار ميليارد تومان بود.از سوي ديگر ايميدرو با هدف 
تنوع بخش��ي به تامين مالي طرح ها، اقدام به شناسايي 
۲۱۵ هزار ميليارد تومان )۱۰ ميليارد دالر( طرح بزرگ و 

متوسط مقياس در حوزه معدن و صنايع معدني )عموما 
واحدهاي تابعه( كرده اس��ت. درمدل يادشده، حداقل ۶ 
شركت سهامي عام پروژه زيرمجموعه شركت هاي فوالد 
مباركه، فوالد خوزستان، ملي صنايع مس ايران، گل گهر، 
چادرملو و معادن تشكيل شده و طرح هاي مختلف موجود 
در قالب اين شركت ها دسته بندي و سهام شركت هاي 
مذكور متناسب با پيش��رفت مالي پروژه ها، در بورس به 
مردم عرضه مي شود. تاكنون نخستين شركت سهامي 
عام پروژه با نام »تجلي« در آستانه پذيرش در بورس است. 

     توانمندسازي و طريق هدايت منابع مالي 
به بانك هاي توسعه اي

ايميدرو در نظر دارد با همكاري بنگاه ها و بانك ها، بخشي 
از منابع حاصل از فروش را به سمت بانك هاي توسعه اي 
هدايت و منابع حاصله را ص��رف تامين منابع مالي مورد 
نياز تكميل طرح هاي نيمه تمام كش��ور كند.در اين باره، 
نخس��تين تفاهم نامه بهمن ماه سال گذش��ته، با بانك 
صنعت و معدن به ارزش ۱۲ هزار ميليارد تومان )در قالب 
 ۳ فاز( منعقد ش��د و در ادامه طي ۲۲ جلس��ه با بانك ها، 
تفاهم نامه هاي جدي��دي در حال تهيه اس��ت.  در كنار 
اين م��وارد در خصوص موضوعاتي چ��ون صندوق بيمه 
فعاليت هاي معدن��ي، ارزآوري، بومي س��ازي، زيربناها 
)آب، جاده، خط ريلي و برق(، گوهرسنگ ها، همكاري با 

دانشگاه ها نيز اقدامات موثري صورت گرفته است.

گزارشعملكردايميدروبهمناسبتروزصنعتومعدن

ايميدرو؛ توسعه زيربناها، توانمندسازي و ماموريت هاي جديد 

تعادل | 
نمايندگان خانه ملت در نشست علني روز گذشته مجلس با 
تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان ملي استاندارد موافقت 
كردند. در اين جلسه، گزارش كميسيون صنايع و معادن 
مجلس مبن��ي بر تصويب تقاضاي تحقي��ق و تفحص از 
عملكرد سازمان ملي استاندارد ايران قرائت شد كه در نهايت 
نمايندگان مجلس ب��ا ۱۵۴ راي موافق، ۲۱ راي مخالف و 
۹ راي ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر در جلسه، با 
تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان ملي استاندارد 
ايران موافقت كردند. سخنگوي كميسيون صنايع و معادن 
مجلس، بررسي سفر خارجي اقوام سببي و نسبي در سازمان 
استاندارد، كيفيت پايين خودرو و قطعات داخلي و همچنين 
تاثير كيفيت س��وخت بر آلودگي هواي كالن ش��هرها را 
به عنوان برخي موارد تحقيق و تفحص از س��ازمان ملي 
استاندارد اعالم كرد.  به گزارش خبرگزاري ها، در نشست 
علني روز گذشته مجلس و در جريان طرح تحقيق و تفحص 
از سازمان استاندارد، روح اهلل عباسپور، سخنگوي كميسيون 

صناي��ع و معادن مجلس به بيان توضيحات��ي در اين باره 
پرداخت وگف��ت: در اجراي ماده )۲۱۲( آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي و پس از دريافت اطالعات واصله 
از دستگاه هاي اجرايي كه در اختيار متقاضيان تحقيق و 
تفحص قرار گرفت و همچنين نظر به اظهار متقاضيان مبني 
بر عدم كفايت اطالعات ارايه شده كميسيون، موضوع در 
جلس��ه ۲۲ دي ماه ۱۳۹۹ در كميسيون صنايع و معادن 
مطرح ش��د و در ۲۳ دي ماه به تصويب رسيد. او در مورد 
محورهاي تحقيق و تفحص به طرح چندين پرسش شامل 
»علت عدم نظارت اصولي بر كاالهاي وارداتي و توليدات 
داخلي مشمول استاندارد چيست؛ اهداف، نحوه و ميزان 
هزينه هاي صورت گرفته در س��ازمان ملي اس��تاندارد از 
سال ۱۳۹۲ تاكنون چه مي باشد؛ علت عدم نظارت كافي 
بر عملكرد شركت هاي بازرسي همكار چيست؛ چرا مانع از 
شبكه فساد در حوزه تدوين سازمان كه باعث سوءاستفاده 
برخي واردكنندگان در واردات كاالهاي بي كيفيت شده، 
نشديد؛ علت عدم پرداخت حق عضويت مركز اندازه شناسي 

اوزان و مقياس هاي سازمان ملي استاندارد در سازمان هاي 
بين المللي كه باعث عدم حمايت اين سازمان ها شده است، 
چيست؛ علت تعطيلي قريب به ۵۰ درصد از آزمايشگاه هاي 
كشور چيست؛ علت عملكرد ضعيف مركز اندازه شناسي و 
مقياس ها كه باعث ضرر و زيان زيادي شده است، چيست؛ 
علت اعزام اقوام س��ببي و نسبي به س��فرهاي خارجي و 
نشست هاي بين المللي به نمايندگي از جمهوري اسالمي 
ايران بدون پشتوانه علمي و تخصصي چيست؛ چرا مديريت 
سازمان استاندارد ايران اهليت حقوقي و تخصصي ندارند؛ 
نحوه عملكرد بررسي دارايي ها و حساب هاي سازمان ملي 
استاندارد چگونه است و عملكرد سازمان در جهت نيل به 

خودكفايي مالي و فني چگونه بوده است؟« اشاره كرد. 
عباسپور همچنين با اشاره به ديگر محورهاي تحقيق 
و تفح��ص از س��ازمان اس��تاندارد در اظهاراتي گفت: 
مسائلي مانند دس��تاوردهاي فني اين سازمان طي ۶ 
سال گذشته و نمود آن در بازار كنوني كشور و كاالهاي 
صادراتي، بررس��ي دستاوردهاي علمي و فني و ميزان 

اطالعات آزاد و طبقه بندي تبادل ش��ده سازمان طي 
تفاهم نامه هاي همكاري منعقد شده ملي و بين المللي، 
چگونگي عملكرد فني و حقوقي كميسيون هاي عمومي 
تخصصي و مواد تشكيل شده در سازمان و داليل عدم 
پايبندي حقوقي و فني سازمان به تعهدات خود در قبال 
كيفيت توليدات داخلي و خودروهاي توليد داخل بايد در 
تحقيق و تفحص لحاظ شود.به گفته او، چگونگي و نحوه 
نظارت سازمان استاندارد بر نحوه توليد و كنترل كيفيت 
خودروهاي توليد داخل، قطعات يدكي و لوازم مصرفي 
خودروها با توجه به كيفيت فني و ايمني متفاوت آنها، 
چگونگي بررسي تست تصادف خودروهاي توليد داخل 
و دس��تاوردها و اقدامات صورت گرفته در اين زمينه، 
جايگاه سازمان در قبال خسارات مالي و جاني وارده به 
مصرف كنندگان و هزينه هاي تحميل شده به صنعت 
بيمه و ستاد و ديه و هزينه هاي درماني كشور در حوادث 
جاده اي به دليل عدم كيفيت مناسب خودروهاي داخلي 

نيز از ديگر موارد تحقيق و تفحص است. 

تفحص از استاندارد كليد خورد
باراينمايندگانمجلس
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خبرروز

۱۴۲ نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
۱۴۲ بيمار ديگر مبتال به كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري در كشور به ۸۴ هزار و ۱۲۷ نفر رسيد. مركز 
روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت اعالم كرد: اكنون مجموع بيماران در كشور به سه ميليون و ۱۹۲ هزار و ۸۰۹ نفر رسيد و تاكنون 
دو ميليون ۸۶۲ هزار و ۲۶۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند و سه هزار و ۱۷۶ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۳ ميليون و ۵۳۸ هزار و ۸۷۶ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. بر اساس اين گزارش، اكنون ۴ ميليون و ۴۲۶ هزار و ۹۰۴ نفر ُدز اول واكسن كرونا و يك ميليون و ۴۸۱ هزار و ۱۰ نفر 

نيز ُدز دوم را تزريق كرده اند و مجموع واكسن هاي تزريق شده در كشور به ۵ ميليون و ۹۰۷ هزار و ۹۱۴ دوز رسيد.

رويخطخبر خبر

 ثبت نام ديابتي ها 
براي دريافت انسولين قلمي

معاونت درمان وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��كي از تمديد طرح ثبت نام بيماران ديابتي تا 
۲۰ تير ماه خبر داد. معاونت درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��كي افزود: پس از اتمام موعد 
مق��رر توزيع دارو صرف��ًا به بيماران ثبت ش��ده در 
اين س��امانه صورت مي گيرد. به اين ترتيب اكنون 
اطالعات بيماران تحت پوشش سازمان بيمه سالمت 
در س��امانه مديريت بيماري هاي ن��ادر بارگذاري و 
اطالعات بالغ بر ۵۰ درصد از بيماران مصرف كننده 
انسولين قلمي پيش بيني شده در كشور ثبت شده 
اس��ت.  براس��اس اين اطالعيه، با اقدامات صورت 
پذيرفته نيازي به مراجعه بيمه ش��دگان س��ازمان 
بيمه سالمت به مراكز ديابت نيست و بيماران صرفًا 
 ب��ا مراجعه به س��امانه مديريت بيماري ه��اي نادر 
)https: //rda.behdasht.gov.ir( مي توانن��د 
از ثب��ت كدملي و صحت اطالعات درج ش��ده خود 
اطمينان حاصل كنند. در اين اطالعيه آمده است: 
بمنظور س��اماندهي فرآيند توزيع انسولين قلمي 
و ارتقاي س��طح دسترس��ي بيماران ديابتي به اين 
گ��روه از داروها، از ماه گذش��ته طرح ثب��ت نام اين 
 بيم��اران در س��امانه مديريت بيماري ه��اي نادر 
)https: //rda.behdasht.gov.ir( با دس��تور 
اكيد وزير بهداش��ت و تاكيد بر استفاده حداكثري 
از امكانات مراكز درماني، بهداشتي در دانشگاه هاي 
علوم پزشكي جهت پيشگيري از ازدحام مراجعين 
در شرايط ش��يوع  COVID۱۹ آغاز شد. تا جايي 
كه درحال حاضر ۸۲۸ مركز ديابت در سطح كشور 
در اين زمينه فعال هس��تند. مع��اون درمان وزارت 
بهداش��ت افزود: همچنين جهت تس��ريع در اين 
خصوص، مذاكرات مستمري با سازمان هاي بيمه گر 
پايه در مورد تطابق بان��ك اطالعاتي اين بيماران و 
 انتقال داده به س��امانه مديري��ت بيماري هاي نادر

 )https://rda.behdasht.gov.ir (  
ص��ورت گرفته اس��ت. درح��ال حاض��ر اطالعات 
بيماران تحت پوش��ش »س��ازمان بيمه سالمت« 
در س��امانه بارگ��ذاري و اطالعات بالغ ب��ر ۵۰ % از 
بيماران مصرف كننده انس��ولين قلمي پيش بيني 
شده در كش��ور ثبت شده اس��ت. در اين اطالعيه 
تصريح ش��ده اس��ت: با اقدامات ص��ورت پذيرفته 
ني��ازي به مراجعه »بيمه ش��دگان س��ازمان بيمه 
سالمت« به مراكز ديابت نيس��ت و بيماران صرفًا 
 با مراجعه به س��امانه مديري��ت بيماري هاي نادر

 )https: //rda.behdasht.gov.ir( مي توانند 
از ثبت كدملي و صحت اطالعات درج ش��ده خود 
اطمينان حاصل نمايند و چنانچه اطالعاتشان نياز به 
اصالحاتي دارد آخرين اصالح را انجام و ثبت نهايي 
نمايند. در صورت عدم ثبت اطالعات نيز با انتخاب 
استان/ شهر محل سكونت خود، از ليست مراكز ديابت 
محدوده سكونت خود مطلع شوند و با مراجعه و ارايه 
مستندات پزشكي اقدام به ثبت نام در اين سامانه كنند.

۶۳شهرستاندروضعيتقرمزكروناييقرارگرفتند
۶۳ شهرستان كش��ور در وضعيت قرمز 
قرار گرفتن��د و تعداد بس��تري در تهران 
به س��رعت در حال افزايش و قرمز شدن 
پايتخت قطعي است. شهرستان هاي جم، 
ديلم و گناوه )استان بوشهر(، اسالمشهر 
و بهارس��تان )تهران(، نهبندان )خراسان 
جنوبي(، اميديه و انديمشك )خوزستان(، 
بمپور، زهك، س��راوان، سرباز و ميرجاوه 

)سيستان و بلوچس��تان(، جهرام، داراب، زرين دشت، 
قيروكارزي��ن و كازرون )فارس(، ارزوئيه، رفس��نجان، 
س��يرجان و عنبرآباد )كرمان(، گچساران )كهگيلويه 
و بويراحمد(، علي آباد و مينودشت )گلستان(، پلدختر 
)لرستان(، آمل )مازندران(، تفت، خاتم، مهريز و ميبد 
)ي��زد( در وضعيت قرمز قرار گرفتن��د. اكنون از لحاظ 

وضعيت كرونا ۶۳ شهرستان قرمز، ۱۸۴ 
شهرس��تان نارنجي و ۲۰۱ شهرس��تان 
هستند. مجموع جان باختگان اين بيماري 
به ۸۳ هزار و ۹۸۵ نفر رس��يد و همچنين 
س��ه هزار و ۱۸۵ نفر از بيم��اران مبتال به 
كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. 
تاكنون ۲۳ ميليون و ۴۲۱ ه��زار و ۲۲۲ 
آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. 
همچنين تا روز هفتم تير م��اه، ۴ ميليون و ۴۲۴ هزار و 
۸۵۵ دوز واكسن كرونا در نوبت اول و يك ميليون و ۳۷۹ 
هزار و ۴۳۱ دوز نيز در نوبت دوم تزريق ش��ده و مجموع 
واكسن  هاي تزريق شده در هفت روز اول تابستان به ۵ 

ميليون و ۸۰۴ هزار و ۲۸۶ دوز رسيده است.

انتظاركارگرانوبازنشستگانازوزيركاردولتسيزدهمچيست؟

امنيت شغلي؛ همسان سازي حقوق
حاال كه دولت جديد مش��خص شده، 
كارگران بار ديگر ص��داي فرو خورده 
خود را بلند مي كنن��د تا به گوش وزير 
كار دولت س��يزدهم برس��انند. در واقع كارگران در 
انتظار معرفي وزير پيشنهادي كار هستند تا بدانند 
چه كسي سكان دار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
خواهد شد. به طور قطع، وي با تصميماتش مي تواند 
زندگي پر فراز و نشيب مزدبگيران را به مدت ۴ سال 
تحت تاثير قرار دهد. صرف نظر از آنكه چه كسي به 
اين مقام منصوب مي ش��ود، كارگران و فرودستان 

جامعه صداي خود را به گوش او خواهند رساند. 
فعاالن كارگري معتقدند، تشكل هاي كارگري بايد 
در انتخاب وزير كار دخيل باشند تا بتوانند مردي از 
جنس خ��ود را روانه اين وزارتخانه كنند. همچنين 
امنيت شغلي، برخورداري از حقوق منصفانه براي 
گذران زندگي، توجه به مشكالت معيشتي و حمايت 
از مستمري بگيران را از مواردي مي دانند كه بايد از 

سوي وزير كار دولت سيزدهم رسيدگي شود.

     كارگران در انتخاب وزير دخيل باشند
ناصر چمني، ريي��س كان��ون انجمن هاي صنفي 
كارگران اي��ران در اين باره مي گويد: كارگران بيش 
از ۵۰ درص��د جامع��ه ايران را تش��كيل مي دهند، 
بنابراين شخصي كه مسووليت وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي را در دست مي گيرد، مسووليت ثقيل 
و مهمي را بر دوش خواهد كشيد. سياسيوني كه در 
صدر اين وزارت قرار مي گيرند بايد نسبت به مسائل 
كارگري آگاه باشند؛ بي توجهي به اين مسائل سبب 
شده تا بحران هايي مثل اشتغال، عدم امنيت شغلي 

و مشكالت معيشتي گريبانگير نيروي كار شود. 
بس��ياري از فعاالن كارگري معتقدن��د، صداي آنها 
مدت هاس��ت شنيده نمي ش��ود و اقدامات به عمل 
آمده از سوي دولت ها نه تنها به كام آنها نبوده بلكه 
وضعيت آنها را بدتر كرده است. به گفته رييس كانون 
انجمن هاي صنفي ايران، ناديده گرفتن خواسته هاي 
كارگران ربطي به اصالح طلب يا اصولگرا بودن آنها 
ندارد.  او مي افزايد: مجموعه قوانين مختلفي براي 
اداره كش��ور تعريف شده، ش��خصي كه قرار است 

متصدي وزارت كار باش��د بايد شناخت حداقلي از 
قانون كار داش��ته باشد همانطور كه چگونه ممكن 
اس��ت كه فردي بدون اينكه از قانون جزايي و مدني 
آگاهي نداشته باشد، مسووليت قوه قضاييه را برعهده 
بگيرد؟ وزارت كار نيز از قانون خود تبعيت مي كند، 
بنابراين آش��نايي با مقررات و ضوابط مربوطه امري 
ضروري به حساب مي آيد.  سه تشكل انجمن هاي 
صنفي، شوراهاي اسالمي كار و مجمع نمايندگان 
كارگري در قانون به رس��ميت ش��ناخته ش��ده اند 
كه هركدام تالش مي كنن��د، مطالبات مزدبگيران 
را پيگيري كنن��د. در حال حاض��ر، يكي مطالبات 
تش��كل هاي كارگري نقش داشتن در انتخاب وزير 
پيشنهادي كار است. به گفته چمني، رييس دولت 
سيزدهم مي تواند با تصميمات خود نشان دهد كه 
مثل دولت هاي گذشته نيست و عملكردي متفاوت 
در حوزه كارگري خواهد داشت. شعار انتخاباتي آقاي 
رييس��ي، »ايران قوي« بود؛ ايران قوي با همفكري 
نمايندگان كارگري ميسر خواهد شد؛ لذا از ايشان 
مي خواهي��م با ش��ور و نظرخواهي از تش��كل هاي 
كارگري، وزير پيشنهادي خود را انتخاب كند. به طور 
قطع، تشكل هاي كارگري مي توانند اطالعات دقيقي 

در دسترس ايشان قرار دهند. 
بازنشستگان نيز در كنار كارگران مطالباتي از وزير كار 
آينده دارند، او درباره انتظارات اين گروه توضيح داد: 
اگرچه بازنشستگان با مشكلي به نام اشتغال روبرو 
نيس��تند اما گرفتاري هاي متعددي گريبان آنها را 
گرفته است. بر خالف كشورهاي پيشرفته كه حامي 
بازنشستگان چرخه توليد هستند، ايران توجهي به 
اين گروه نمي كند و بازنشستگان لشگري و كشوري 
را در كانون توجهات خود قرار مي دهد. وزير كار آينده 

بايد به اين گروه توجه بيش��تري كند و رسيدگي به 
مطالبات آنها يعني معيشت و درمان را در دستور كار 
خود قرار دهد. نيروي كاري كه ۳۰ تا ۳۵ سال سابقه 
اشتغال دارد نبايد دغدغه هاي اينچنيني داشته باشد. 

     امنيت شغلي را 
از وزير كار دولت سيزدهم طلب مي كنيم

محسن باقري، عضو هيات مديره كانون هماهنگي 
ش��وراهاي اس��المي كار اس��تان تهران نيز درباره 
ويژگي هاي وزير كار در دولت س��يزدهم مي گويد: 
مدت هاي مديدي است كه مشكالت و گرفتاري ها 
از سوي فعاالن كارگري مطرح مي شود اما دولت ها 
تنها شنونده هستند و اقدامات الزم را انجام نمي دهند. 
اگر وزير كار با مشورت نماينده كارگران انتخاب شود، 
چنين ش��خصي از مطالبات كارگ��ران آگاه خواهد 
بود و در راس��تاي تحقق آن قدم برخواهد داشت.  او 
مي افزايد: پيش از برگزاري انتخابات از شانس باالي 
آقاي رييسي آگاه بوديم و به همين دليل، پيشنهاد 
خود را مطرح كرديم. خواس��ته كارگران مشخص 
است اما تاكنون گوش شنوايي براي ما وجود نداشته 
است. اگر جنس وزير از جنس كارگران باشد، نسبت 
به برطرف شدن مشكالت كارگران و آينده اي بهتر، 

اميدوار خواهيم بود. 
در واقع بازگش��ت امنيت شغلي به جامعه كارگري، 
صرفًا با ابطال اي��ن دادنامه از ط��رف ديوان عدالت 
اداري امكان پذير نيست و بدنبال آن بايد آيين نامه اي 
توس��ط وزير كار در خصوص تبصره ۲ ماده ۷ قانون 
كار تهيه و تدوين شده و با طرح آن در هيات وزيران 
مورد تاييد قرار گيرد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون 
كار، كارهايي كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد در 
صورتي كه مدتي در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دايمي 
تلقي مي ش��ود و همين ذكر نش��دن مدت قرارداد، 
موجب سوءاس��تفاده و بعضًا تفاس��ير متعدد شده 
است.  به گفته باقري، امنيت شغلي مهم ترين دغدغه 
مزدبگيران است اما از آن محروم هستند. در ۳۰ سال 
گذشته، حمالت همه جانبه اي به قراردادهاي رسمي 
و قراردادهاي بلند شده است كه ثمره آن از بين رفتن 

قراردادهاي دايمي است.

گزارش

رويداد

با اينكه واكسيناسيون در كشور همچنان با سرعت 
كمي پيش مي رود، اما گروه هاي پر خطري هستند 
كه بايد هر چه زودتر در ليست واكسيناسيون قرار 
بگيرند تا از گزند كرونا در امان باش��ند. معلوالن هم 
جزو اين گروه ها قرار مي گيرند و با توجه به مشكالت 
و البته اغلب بيماري هاي زمينه اي كه دارند نيازمند 
تسريع در روند واكسيناس��يون هستند. به همين 
علت مديركل توانبخشي مراقبتي سازمان بهزيستي 
كش��ور با بيان اينكه اكنون بيش از ۸۰۰ هزار نفر از 
افراد داراي معلوليت ش��ديد و خيلي ش��ديد تحت 
پوشش سازمان در خانواده حضور دارند، گفت: انتظار 
داريم جامعه هدف بهزيستي در فاز دوم در اولويت 
قرار بگيرد. مصطفي سراج با ارايه آخرين اطالعات 
و آمار واكسيناس��يون مراكز توانبخشي و مراقبتي 
بهزيستي گفت: مطابق مصوبه ستاد ملي مقابله با 
كرونا، فاز دوم واكسيناسيون عمومي به سالمندان و 
افراد داراي بيماري زمينه اي پرخطر ۱۶ تا ۶۴ سال 
اختصاص داده شده بود و در حال حاضر نيز بيش از 
۸۰۰ هزار نفر از افراد داراي معلوليت شديد و خيلي 
شديد تحت پوش��ش س��ازمان در خانواده حضور 
دارن��د كه عمدتا عالوه ب��ر بيماري هاي زمينه اي با 
محدوديت هاي متعددي مواجه هستند. مثال فرد 
داراي آسيب نخاعي بسترگرا يا فرد نابينايي كه براي 
تردد به ناچار بايد سطوح را لمس كند، يا افرادي كه 
بنا به نوع معلوليت امكان رعايت اصول بهداشتي را 
به طور كامل ندارند، بنابراين انتظار داريم با توجه به 
ورود واكسن هاي ايراني به چرخه واكسيناسيون و 
واردات جديد، جامعه هدف بهزيس��تي در فاز دوم 
در اولويت قرار بگيرد. او خاطرنشان كرد: تعداد كل 
واكسيناسيون سالمندان و پرسنل مراكز سالمندان 
۱۸ ه��زار و ۴۷۴ نف��ر يعني نزديك ب��ه ۹۰ درصد 
سالمندان و پرسنل اينگونه مراكز واكسن را دريافت 
كردند؛ تعداد كل واكسيناس��يون ساير گروه ها اعم 

از اف��راد داراي معلوليت و بيم��اران روان مزمن ۳۶ 
هزار و ۵۷۹ نفر حدود ۷۳ درصد اس��ت. همچنين 
واكسيناس��يون تمام مراكز اعم از سالمندان و افراد 
داراي معلوليت ۵۵ هزار و ۵۳ نفر حدود ۷۷ درصد 
است. مديركل توانبخشي مراقبتي سازمان بهزيستي 
كشور تصريح كرد: تعداد افرادي كه دوز دوم واكسن 
را دريافت كردند ۲۲ هزار و ۶۴۵ نفر اس��ت. الزم به 
توضيح است كه سه دانشگاه علوم پزشكي قزوين، 
سمنان و دانشگاه علوم پزشكي ايران در تهران، برخي 
از مراكز توانبخشي حوزه ماموريت آنها هنوز واكسن 
دوز اول را دريافت نكردند بنابراين درخواست داريم 
اين سه دانشگاه مانند س��اير دانشگاه ها در فرآيند 
واكسيناس��يون تس��ريع به عمل بياورند و مطابق 
اطالعات و آماري كه در اختيار وزارت بهداش��ت و 
درمان قرار داديم، پيش بين��ي الزم صورت گيرد و 
ضرورت واكسيناس��يون اين گروه به دانشگاه هاي 

علوم پزشكي ابالغ شود. سراج گفت: خبر خوب اين 
است كه با انجام واكسيناسيون در مراكز توانبخشي 
ش��بانه روزي، ميزان ابتال و فوت به طور محسوسي 
كاهش يافته است كه اين دستاورد، ضرورت انجام 
واكسيناسيون مراكز پرخطر را بيش از پيش به ويژه 
تزريق به موق��ع دوز دوم در مراكزي ك��ه دوز اول را 

دريافت كردند، مشخص مي كند. 
او با قدرداني از دانش��گاه هاي علوم پزش��كي سراسر 
كشور و همكاران معاونت بهداشت وزارت بهداشت، 
گفت: مديريت و مهار پايدار بيماري در مراكز مراقبتي 
بايد مورد توجه قرار گيرد. اين مراكز ارتباط مستقيمي 
با واكسيناسيون افراد جديدي كه در مراكز پذيرش 
مي ش��وند كه عمدتا افراد مجهول الهويه و افراد فاقد 
سرپرست دارد؛ اين افراد نبايد مورد غفلت قرار بگيرند 
چون اين موضوع مشاهده مي شود كه در اين بخش در 

استان ها، همكاري موردنظر انجام نمي گيرد.

درخواستبهزيستيبرايواكسيناسيون۸۰۰هزارمعلول

ذرهبین

معاون فرهنگي و سرپرست سازمان امور دانشجويان 
 وزارت علوم با تاكيد بر اينكه دكتر سعيد قلي بيگلو

 كه بر اثر خودكش��ي جان خود را از دست داد، يك 
پژوهشگر پس��ادكتري است و دانش��جو شناخته 
نمي ش��ود، خب��ر داد. محم��د رضا غف��اري گفت: 
بخش هاي دانشجويي دانشگاه مسووليتي در قبال 
پژوهش��گران پس��ا دكتري ندارند اما در عين حال 
مساعدت هاي الزم را در خصوص پيگيري خودكشي 
اين پژوهشگر جوان انجام داده است. او افزود: فردي 
كه متاسفانه بر اثر خودكشي جان خود را از دست داد، 
يك پژوهشگر دوره پسا دكتري دانشگاه فردوسي 
مشهد بود كه در قالب تفاهم نامه اي با يكي از اعضاي 
هيات علمي دانشگاه فعاليت پژوهشي انجام مي داد. 

بنابراين ايشان دانش��جو نبوده بلكه يك پژوهشگر 
پسا دكتري است و بخش هاي دانشجويي دانشگاه 
مسووليتي در قبال او و همچنين ساير پژوهشگران 
پسادكتري ندارند. رييس سازمان امور دانشجويان 
وزارت علوم خاطرنشان كرد: بر اساس آيين نامه اي كه 
در وزارت علوم وجود دارد پژوهشگران پسادكتري 
مي توانند در قالب چهارچوبي طرح هاي پژوهشي را 
با اس��اتيدي در دانشگاه ها انجام بدهند و براي خود 
فعاليت هاي پژوهش��ي تعريف كنند. بنابراين ما در 
دوره پسادكتري دانشجو نداريم و دوره دانشجويي 
اين افراد به اتمام رس��يده است. دكتر غفاري تاكيد 
كرد: در بحث دكتر سعيد قلي بيگلو دانشگاه فردوسي 
مس��اعدت الزم را با وي انج��ام داده و خوابگاهي در 

اختيار اين پژوهش��گر قرار داده اس��ت و بر اساس 
گزارشي كه دريافت كردم وقتي او در محيط دانشگاه 
حضور داش��ته و دانشگاه متوجه شرايط نامساعد او 
مي شود از طريق دفتر مشاوره و مددكاري ايشان را 
به بيمارستان منتقل كرده و بخش هاي مربوطه در 
بيمارستان بررس��ي هاي حرفه اي و تخصصي خود 
را انجام داده و در نهايت به اين نتيجه مي رس��ند كه 
مشكلي متوجه او نيست. معاون فرهنگي وزارت علوم 
گفت: به طوركلي دانشگاه ها اگر با مواردي اينچنيني 
مواجه ش��دند براي اينكه خطري ايجاد نشود بايد 
رسيدگي و پيگيري هاي حرفه اي و تخصصي خود 
را انج��ام بدهند تا ش��اهد بروز چني��ن اتفاقاتي در 

محيط هاي دانشگاهي نباشيم.

توضيحدربارهخودكشييكپژوهشگردرمشهد
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آمادهباشپليسبرايكنكور
فرمانده انتظامي تهران بزرگ تمهيدات 
پليس براي برگزاري كنكور سراسري را 
تشديد كرد. س��ردار حسين رحيمي در 
حاشيه اجراي طرح اقتدار پليس امنيت 
با حضور در جم��ع خبرنگاران گفت: ۲۰ 
نفر از افرادي كه اقدام به فروش سواالت 
كنكور در فضاي حقيقي و مجازي كرده 
بودند از س��وي ماموران پليس پايتخت 

دستگير شدند البته در بررسي هايي كه انجام داديم، 
مشخص شد كه ادعاهاي اين افراد كذب بوده و موضوع 
صحت نداشته اس��ت اما با توجه به اينكه اين اقدامات 
در راس��تاي كالهبرداري از مردم بود ب��ا آن برخورد 
ش��د. او درباره تمهيدات پليس براي برگزاري كنكور 
سراسري نيز اظهاركرد: در هماهنگي با وزارت علوم و 
سازمان سنجش اقدامات خوبي انجام و تدابير امنيتي 
براي انتقال س��وال ها به مخازن اتخاذ ش��ده است. در 

روز برگزاري كنكور نيز پليس نسبت به 
روان سازي ترافيك و مديريت آمد و شد 
در اطراف مراكز برگ��زاري كنكور اقدام 
خواهد ك��رد. فرمان��ده انتظامي تهران 
بزرگ در مورد اجراي طرح ترافيك در روز 
برگزاري كنكور نيز گفت: در اين خصوص 
رايزني هاي��ي با وزارت علوم انجام ش��ده 
است و ما نيز نظرات خود را اعالم كرديم. 
در صورت نياز مي توان نسبت به اتخاذ تدابيري در اين 
خصوص اقدام ك��رد. رحيمي همچنين به داوطلبان 
كنك��ور توصيه كرد ك��ه فريب وعده ه��ا و تبليغات 
دروغين درباره فروش سواالت يا پاسخ سواالت كنكور 
را نخوردند و به سايت ها و فضاهايي كه با لينك هاي 
جعلي آنان را به صفحات پرداخت الكترونيك هدايت 
مي كند، وارد نش��وند چراك��ه اين اق��دام يا به قصد 

كالهبرداري انجام شده يا به قصد فيشينگ است.

اعالمشكايتفراكسيونمحيطزيستمجلس
ريي��س فراكس��يون محيط زيس��ت 
مجلس از اعالم شكايت اين فراكسيون 
به كميس��يون اصل نود درباره حادثه 
واژگون��ي اتوبوس خبرن��گاران خبر 
داد. س��ميه رفيعي با اشاره به اقدامات 
مجل��س در رابطه با حادث��ه  واژگوني 
اتوبوس خبرن��گاران، بيان ك��رد: در 
كميسيون كشاورزي دستور بررسي 

ابع��اد اين ماجرا را داديم، همچني��ن روايت كامل 
صحبت ه��اي خبرن��گاران و ش��اهدان عيني كه 
در ماجرا بودند را ب��ه عنوان رييس كميته محيط 
زيست به اين كميس��يون ارايه خواهم داد. او ادامه 
داد: فراكسيون محيط زيست نسبت به اين حادثه 
رويكرد انتق��ادي دارد، اول اينكه چ��را از ظرفيت 

خبرنگاران اس��تاني استفاده نكردند؟ 
چرا متولي دعوت از خبرنگاران ستاد 
احياي درياچ��ه اروميه بوده اس��ت، 
اما برنامه ريزي س��فر را روابط عمومي 
سازمان محيط زيست انجام داده است؟ 
آيا خلط وظايف سازماني و دستگاهي 
صرف داش��تن يك رييس واحد مورد 
قبول اس��ت؟ و بعد اينكه چه نيازي به 
اين رفتارهاي تبليغاتي وج��ود دارد. رفيعي افزود: 
دستگاه ها بايد پاسخگوي عملكرد خود در مجلس 
باشند نه اينكه با يك عمل تبليغاتي كار خود را جلو 
ببرند، محل ارزيابي اين آقايان در مجلس است، اما 
وقتي در مورد وضعيت احي��اي درياچه اروميه در 

مجلس از آنها سوال مي شود، زبانشان قاصر است.
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