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تأکید وزیر امور خارجه بر پایبندی 
تیم مذاکره کننده به قانون 

هسته ای مجلس

بازگشـــــایی مدارس فقــــط با شــــعار 
ممکن نیست آموزش و پرورش جزئیات 
بازگشایی را اعالم کند
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یژه: پیشنهاد  و

ترکیب جدید تصمیم گیران بازار سهام می تواند به جذب سرمایه تازه نفس منجر شود؟
سپهرغرب، گروه اقتصادی: با انتخاب روسای سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ترکیب تیم اقتصادی دولت تکمیل شد. مجید عشقی 

رئیس سازمان بورس، داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی شدند.
از آنجا که علی صالح آبادی یک دهه از عمر مدیریتی خود را در بازار سرمایه گذرانده برخی سهامداران انتظار دارند تا وضعیت بازار سرمایه بهتر از گذشته شود. مجید عشقی در حالی سکان 
بازار ســرمایه ایران را به دســت گرفت که انتظارات زیادی از او برای اصالح وضعیت وجود دارد و همچنان ســهامدارانی که در مرداد ســال گذشــته وارد این بازار شــدند و زیان دیدند چشــم به 

تصمیم های او بستند تا بتوانند به اصل پول خود یا سود برسند.

صفحه 11

به قادر  ایرانی  خصوصی  شرکت   130
شدند ماهواره ها  ساخت   12

رئیس مرکز ملی فضایی کشور :
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10اقتصادی

تبعات قطعی برق صنایع 
فوالدی؛ کاهش شدید تولید 

فوالد در 3 ماهه دوم سال
آمار  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
از  که  می دهد  نشان  فوالدی ها  تولید 
ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، 
اعم  فوالدی  فرآورده های  تمامی 
طویل،  و  تخت  مقاطع  شمش،  از 
افت  با  اسفنجی  آهن  و  محصوالت 
نخست  نیمه  به  نسبت  تولید  میزان 
که  حالیست  در  این  شده اند؛  روبرو  گذشته  سال 
سال  دوم  ماهه  سه  با  سال  ابتدایی  ماه  سه  مقایسه 
فصل  در  تولید  توجه  قابل  کاهش  بیانگر  نیز  جاری 
تماما  آمار  و  است  امسال  بهار  به  نسبت  تابستان 
فوالدی  صنایع  برق  قطعی های  ثمره  تولید،  کاهشی 

است.
بر اســاس آمــاری که توســط انجمــن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران در اختیار ایســنا قرار گرفت، تولید شــمش 
 14 امســال  نخســت  نیمــه  در  میانــی(  )فــوالد  فــوالد 
درصــد کمتر از مدت مشــابه ســال گذشــته اســت. این 
درحالی اســت شمش فوالد که در ســه ماهه دوم سال 
جــاری نســبت بــه ســه ماهــه اول امســال، کاهش 40 

درصدی تولید را تجربه کرده است.
این وضعیت در تولید مقاطع طویل فوالدی، مقاطع 
تخــت فوالدی، محصوالت فوالدی و آهن اســفنجی نیز 
بــه همین صورت اســت و عالوه براینکه در شــش ماهه 
ابتدایی امسال تولید فوالدی ها نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشته کمتر شده اســت، این کاهش تولیدها در 
تابســتان امســال نســبت به بهار امســال بســیار بیشتر 
بــرق شــرکت های  ایــن موضــوع قطعــی  اســت؛ علــت 

فوالدی بوده است.
طبــق آمار، طی شــش ماهه ســال جــاری 12 میلیون 
و 994 هزار تن شــمش فوالدی )اســلب، بیلــت و بلوم( 
تولید شــده اســت که نســبت به 15 میلیــون و 27 هزار 
تن تولید شــده در مدت مشابه سال 1399، کاهش 14 

درصدی را نشان می دهد.
تولیــد شــمش فــوالد در ســه ماهــه دوم امســال 
معــادل چهــار میلیــون و 855 هــزار تــن ثبت شــده که 
نســبت به هشــت میلیون و 74 هزار تن تولیدی در سه 

ماهه نخست امسال، 420 درصد کمتر بوده است.
همچنیــن میــزان تولیــد کل مقاطع طویــل فوالدی 
)تیرآهــن، میلگــرد، ناودانــی، نبشــی وســایر مقاطع( در 
کشــور طی شش ماهه سال جاری با افت چهار درصدی 
نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته، پنــج میلیون و 
314 هــزار تــن بــوده و در نیمــه دوم ســال جــاری نیز با 
کاهش 28 درصدی نسبت به میزان تولید در سه ماهه 
اول سال دو میلیون و 216 هزار تن از این مقاطع تولید 
شــده اســت. به ترتیب مقاطع طویل تولیدی در شــش 
ماه نخســت سال گذشته پنج میلیون و 564 هزار تن و 
در مجموع سه ماهه ابتدایی امسال سه میلیون و 98 

هزار تن بوده است.
تولید کل مقاطع تخت فوالدی )ورق گرم، ورق ســرد 
و ورق پوششدار( نیز در نیمه نخست سال جاری نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشــته، 16 درصد کمتر شده و از 
چهار میلیون و 725 هزار تن به سه میلیون و 967 هزار 
تن رسیده اســت. بیشــترین میزان کاهش تولید شش 

ماهه این گزارش مربوط به این مقاطع است.
همچنین از ابتدای ســال جاری تا پایان شهریور ماه، 
تولیــد محصــوالت فوالدی نیز معــادل 9 میلیون و 281 
هــزار تــن ثبت شــده که نســبت به میــزان تولیــد آن در 
مدت مشــابه سال گذشــته )10 میلیون و 289 هزار تن( 

10 درصد کمتر است.
بر اســاس آمار کمترین میزان افت تولید در مقایسه 
آمار تولید در شــش ماهه ابتدایی امسال و شش ماهه 
ابتدایی 1399، متعلق به تولید آهن اســفنجی است که 
بــا کاهــش پنج درصدی، در مجموع شــش ماهه ســال 
جــاری بــه 14 میلیــون و 878 هزار تن رســیده اســت؛ در 
حالی کــه میــزان تولیــد ایــن محصول معدنــی در مدت 
مشــابه سال گذشته معادل 15 میلیون و 562 هزار تن 

ثبت شده است.
البتــه کــه الزم بــه ذکر اســت، تولیــد محصــول مهم 
معدنــی در ســایه قطعی های برق تابســتان امســال در 
ســه ماهه دوم ســال جاری 31 درصد، از میزان تولید در 
ســه ماهه نخست امسال )هشــت میلیون و 758 هزار 
تــن( کمتــر اســت. در ســه ماهــه دوم 1400 در مجموع 

شش میلیون و 29 هزار تن آهن اسفنجی تولید شد.

تحلیل

قطعی برق

مطابق ماده 10 
قانون جهش تولید و 

تامین مسکن، تمام 
وزارتخانه ها، موسسات 

و دستگاه های دولتی و 
همچنین شرکت هایی 

که 100 درصد سرمایه 
و سهام آنها متعلق به 

دولت است، مکلفند 
نسبت به واگذاری و 

تحویل رایگان اراضی 
در اختیار خود ظرف دو 

ماه از تاریخ الزم االجرا 
شدن این قانون بنا به 
درخواست وزارت راه و 

شهرسازی اقدام کنند. 

رشد حجم و ارزش معامالت هفتگی بورس کاال
سپهرغرب، گروه اقتصادی:   یک میلیون و 817 هزار تن انواع کاال به ارزش 122 هزار میلیارد ریال در هفته ای که گذشت در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ما قبل خود، حجم و ارزش معامالت هر یک 

رشد 13 درصدی را تجربه کردند. در این بین حجم معامالت سیمان، فوالد و سنگ آهن در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی و وکیوم باتوم، قیر و مواد پلیمری در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی قابل توجه بود.
همچنین طی هفته اخیر در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی یک میلیون و 323 هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 57 هزار میلیارد ریال معامله شد.

شایان ذکر است در هفته گذشته در دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 484 هزار و 132 تن انواع کاال به ارزش 62 هزار میلیارد ریال به فروش رسید.

گروه  سپهرغرب، 
طرح  اقتصادی: 
میلیون  چهار  ساخت 
مسکونی  واحدی 
دستور  به  که 
در  رئیس جمهور 
دستور کار قرار گرفته، 
تسهیالت  رقم  تعیین  آستانه  در 
استان   31 در  ثبت نام  آغاز  و  اعطایی 

کشور قرار دارد.
همزمان با تامین زمین های جدید 
برای آغاز ســاخت سالیانه یک میلیون 
واحد مسکونی ارزان و با کیفیت، ثبت 
آینــده  نــام از متقاضیــان در روزهــای 
انجــام و برنامــه دولــت بــرای جبــران 

کسری مسکن شروع می شود.
در  خانــه  متــر  هــر  قیمــت  اکنــون 
در  تومــان  میلیــون   4.5 از  پایتخــت 
 31.7 رقــم  بــه   1396 اردیبهشــت 
میلیون تومــان در شــهریورماه 1400 
درصــدی   600 افزایــش  کــه  رســیده 
را نشــان می دهــد. همیــن موضــوع 
عــزم دولــت بــرای کوتــاه کــردن صف 
متقاضیــان جامانــده خرید مســکن را 
جدی تــر ســاخته، بنابراین قرار اســت 
بــا مشــارکت افــراد در طــرح ســاخت 
صــف  ایــن  میلیونــی،  چهــار  مســکن 

کوتاه تر شود.

طرح  اجرای  وضعیت  آخرین   
ساخت 4 میلیون واحد مسکونی

قرار است برای اجرای پروژه ساخت 
4 میلیون واحد مسکونی از سازندگان 
حرفــه ای و بخش هــای دولتــی مانند 
مســتضعفان،  بنیــاد  مســکن،  بنیــاد 
ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و بخش 
خصوصــی اســتفاده شــود و تفــاوت 
عمده این طرح با مسکن ملی، تالش 
دولــت برای حمایــت از دهک های اول 

تا سوم است.
آن طور که »محمود محمودزاده« 
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت 

راه و شهرســازی اعــالم کــرده اســت: 
خــط قرمز دولــت در اجــرای این طرح 
قیمت آن اســت که باید مناسب جیب 
دهک هــای اول تــا ســوم باشــد. قرار 
اســت کــه دولــت بیشــترین کمــک را 
برای دهک های اول تا ســوم از طریق 
»صندوق ملی مســکن« انجام دهد. 
ایــن کمک هــا می تواند شــامل تقبل 
تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیالت، 
مهندســی  خدمــات  رایــگان،  زمیــن 
و عــوارض صــدور پروانــه باشــد و از 
مهــم تر اینکه اقســاط وام مســکن 4 
میلیونــی بنا بر تــوان مالی متقاضیان 
در ایــن ســه دهــک درآمــدی برنامــه 

ریزی خواهد شد. 
در واقــع در این طرح تالش شــده 
بــه واســطه »صندوق ملی مســکن« 
فاصله میان قیمت تمام شده و توان 
خانوار کم شــود و شــاید بتوان گفت 
که این طرح بیشــتر برای گروه های کم 
درآمــد، دهک های یک تا ســه و قشــر 

متوسط طراحی شده است.

 تأمین زمین
دســتور رئیــس جمهــور مبنــی بــر 
تولید و عرضه یک میلیون مســکن در 
ســال، وزارت راه و شهرســازی را بــرای 

اجــرای این طرح آماده کرد اما پاشــنه 
آشــیل طرح که تامین زمین است این 
بار به پشــتوانه قانون جهــش تولید، 
رفــع شــد. بــر اســاس قانــون جهش 
تولید و تامین مســکن، چنانچه ظرف 
دو ماه اراضی برای ســاخت مسکن از 
سوی موسسات دولتی، وزارتخانه ها 
واگــذار  و  معرفــی  ســازمان ها  و 
نشــود، ثبــت اســناد و امــالک کشــور 
می تواند یک طرفه ســند را بــه نام راه 

و شهرسازی صادر کند.
باوجود آنکه وزیر راه و شهرســازی 
بــرای تامین زمین فرصــت دو ماهه را 
تعیین کرده بود اما در فرصت کمتر از 
دو ماه، تامین زمین در 29 اســتان به 
مرحلــه نهایی رســید و در هفته جاری 
شــهرهایی که امــکان ثبت نــام در آن 

وجود دارد اعالم خواهد شد.
مطابق ماده 10 قانون جهش تولید 
و تامین مســکن، تمــام وزارتخانه ها، 
موسســات و دســتگاه های دولتــی و 
همچنین شــرکت هایی کــه 100 درصد 
ســرمایه و سهام آنها متعلق به دولت 
اســت، مکلفند نســبت بــه واگذاری و 
تحویــل رایگان اراضــی در اختیار خود 
ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن 
این قانون بنا به درخواست وزارت راه 

و شهرســازی اقدام کننــد. ادارات ثبت 
اسناد و امالک موظفند به درخواست 
وزارت راه و شهرســازی، ظرف یک ماه 
بــه ترتیــب یــاد شــده، اقــدام و ســند 
مالکیــت جدیــد را بــه نــام دولــت بــا 
شهرســازی  و  راه  وزارت  نمایندگــی 

صادر کنند.

 نخستین جلسه شورای عالی 
مسکن چگونه گذشت؟

اولین جلســه شورای عالی مسکن 
با امضای چندین تفاهمنامه آغاز شد 
که نویــد عزم دولت در جبران کســری 
ســاخت و ســاز و ســاخت خانه هــای 
ارزان و بــا کیفیــت بود. در این جلســه 
در حضــور رئیــس جمهــوری امضــای 
توافقنامه ساخت دو میلیون مسکن 
انجام شــد. این تفاهمنامه ها با بنیاد 
مسکن، بسیج، صندوق تعاون و وزار 
کار و رفــاه اجتماعــی منعقــد شــد تــا 
زمینه ســاخت دو میلیون واحد از این 

طرح 4 میلیونی فراهم شود.
در واقع در این جلسه احداث چهار 
میلیــون واحد مســکن در چهار ســال 
در دو گام برنامه ریزی شــده است که 
در گام نخســت و در سال اول، برنامه 
ریــزی برای احــداث دو میلیــون واحد 

نیــز  دوم  ســال  در  و  آغــاز  مســکونی 
احداث 2 میلیون واحد دیگر در ســال 
آغــاز خواهــد شــد تــا در پایــان دولت 
ســیزدهم 4 میلیون واحد مســکونی 
در مراحــل پایانــی تکمیــل و تحویــل 

متقاضیان شود.
و  راه  وزیــر  قاســمی«  »رســتم 
شهرســازی بعــد از این جلســه گفت: 
»خیلی هــا فکــر می کننــد کــه ایــن کار 
شدنی نیست، اما حتما شدنی است. 
اکنون ســالی 300 تا 350 هزار واحد 
مســکونی در کشور ساخته می شود. 
اســت.  کشــور  نیــاز  از  بخشــی  ایــن 
روســتاهای  در  نیــاز  ایــن  از  بخشــی 
کشور اســت و بنیاد مسکن برای رفع 
آن تعهــد دارد. بخش باقــی مانده را 

ما باید بسازیم.«

مالی  تامین  وضعیت   
پروژه های مسکن در دولت سیزدهم

آن طــور کــه وزیــر راه و شهرســاری 
اعــالم کــرده اســت: تســهیالت در نظر 
گرفتــه شــده بــرای این طرح در ســال 
360 هــزار میلیارد تومان اســت و این 
عدد متناسب با تورم در سال های آتی 
افزایــش پیدا می کند. این هفته نیز در 
شــورای عالی پول و اعتبار، سقف وام 

مسکن تصویب خواهد شد.
پیشــنهاد وزارت راه ایــن اســت کــه 
در شــهرها تــا 400 میلیــون تومــان و 
در روســتاها تــا 250 میلیــون تومــان 
تســهیالت ارزان قیمــت بــه خانه هــای 
این طــرح اختصاص یابد. برای اقشــار 
ضعیــف هــم ســود کاهــش یافتــه و 
هر ســال بازپرداخــت افزایش خواهد 
یافــت. دولــت به ایــن اقشــار از طریق 
می شــود،  پیش بینــی  کــه  صندوقــی 
کمک خواهد کرد. قرار است این هفته 
نشانی سامانه ثبت نام مسکن پس از 
تعییــن عدد تســهیالت اعالم شــود تا 
مــردم بتوانند به صورت مشــخص در 

آن ثبت نام کنند.

چالش فعاالن صنعت نیروگاهی با توقف خرید تضمینی برق
سپهرغرب، گروه اقتصادی: عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت برق از بهره برداری 10 مگاوات نیروگاه جدید خبر 
داد و گفت: نیروگاه کوشک یزد با کیفیت ترین نیروگاه کشور بوده که عملیات اجرایی آن اواخر آذرماه سال گذشته 
آغاز و ابتدای تیرماه امسال به شبکه برق متصل شد. این نیروگاه 10 مگاواتی یکی از بهترین نیروگاه ها به لحاظ فنی 

بوده که برای آن پنج میلیون یورو سرمایه گذاری شده است.
سیدفریدالدین معصومی با بیان این که این پروژه جزو معدود پروژه هایی بوده که سرمایه گذاری آن کاهش یافته 

است، اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم نقش گسترده تری در ساخت نیروگاه های خورشیدی داشته باشیم.
وی بــا تاکید بر این که مــا طراحی کرده ایم که بتوانیم بحران صنعت برق را حل کنیم، گفت: یکی از راهکارهای کوتاه 
مدت تاکید روی نیروگاه های خورشیدی است چرا که به لحاظ انرژی خورشیدی پتانسیل های باالیی در کشور وجود دارد. ضمن این که 

زمان احداث این نیروگاه ها کوتاه است و می توان در کوتاه مدت روی آن حساب باز کرد.
عضو هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق ادامه داد: یکی از گالیه های ما در دولت قبل این بوده که هیچ کمکی به بخش خصوصی 
برای توسعه نیروگاه سازی نشده است و این در حالی است که اگر بخش خصوصی ورود کند در کوتاه مدت می توان مشکل برق کشور را 

حل کرد چرا که زمان پیک تولید برق خورشیدی و نیاز به مصرف برق در تابستان است و این نیروگاه ها می توانند پاسخگو باشند.

معصومی با بیان این که در حال حاضر حدود 200 میلیارد تومان مطالبه از دولت داریم، تصریح کرد: یکی دیگر از مشکالت ما عدم 
ارائه تسهیالت ارزان قیمت است ضمن این که صندوق توسعه ملی این امکان را ندارد که سرمایه ای در اختیار ما قرار دهد.

وی بــا اشــاره بــه تمایل بخش خصوصــی برای حضور در حوزه تجدید پذیرهــا اظهار کرد: با اتفاقی کــه در PPA رخ داده هیچ فعال 
بخش خصوصی در این حوزه ورود نخواهد کرد و بسیاری از افرادی که وارد این عرصه شده اند کار خود را متوقف کردند.

عضو هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق ضمن انتقاد از لغو مجوز فروش برق تشــویقی تصریح کرد: اگر برنامه ریزی شــده ســاالنه 
2500 مگاوات برق تجدید پذیر وارد مدار شود، می بایست فروش تضمینی برق در نظر گرفته شود. در این راستا نامه نگاری هایی صورت 

گرفته که در آن گفته شده اگر قرار است برق تجدید پذیر به شبکه اضافه شود باید برای سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد.
معصومی با بیان این که هیچ شــرکتی صرف مســئولیت اجتماعی وارد این عرصه نمی شــود، گفت: در حالی که نرخ ارز باال می رود 
و مکانیزم هــای هزینــه در نظر گرفته نمی شــود و صــادرات نیز در قالب انحصار قرار دارد نه تنها در این زمینه رشــد نمی کنیم بلکه روند 

نزولی خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: در تابستان امسال 170 مگاوات برق وارد کردیم و نتیجه آن این شد که عربستان سعودی با عراق برای صادرات برق 

وارد مذاکره شد و حتی بازارهای ترکیه، افغانستان و عمان را که آمادگی دریافت برق از ما داشتند از دست دادیم.
این عضو هیئت مدیره ســندیکای صنعت برق در پاســخ به این سوال که آیا در سال آینده احتمال وقوع خاموشی در کشور وجود 
دارد یا خیر، گفت: اگر شرایط آب و هوایی به همین روال باشد 100 درصد خاموشی خواهیم داشت اما اگر وضعیت تغییر کند احتمال 
دارد که شــاهد خاموشــی نباشــیم، اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که اگر همین امروز نیز ســاخت 10 هزار مگاوات نیروگاه را آغاز 

کنیم برای سال آینده وارد مدار نخواهد شد.
معصومی با بیان این که ما بزرگترین مجموعه نیروگاه خورشیدی کشور را دارا هستیم، ادامه داد: علی رغم وجود مشکالت سعی 
کردیم با اســتفاده از فناوری هزینه ها را کاهش دهیم به طوری که در افق 1404 که وزارت نیرو بنا دارد 10 هزار مگاوات نیروگاه تجدید 

پذیر را وارد شبکه کند ما نیز نقش خواهیم داشت.
به گفته وی نیروگاه گیالن از جمله نیروگاه هایی است که وارد بورس شده است و ما در حوزه فناوری های جدید نیز گام های خوبی 
برداشــته ایم تا هزینه ها کاهش یابد، از مســیر سیســتم های ســخت افزاری و استفاده از ربات ها شست وشــوی پنل های خورشیدی را 

انجام می دهیم و با استفاده از این روش ها توانسته ایم پروژه ها را اقتصادی تر پیش ببریم.

تقاضای 3 میلیون نفر برای اینترنت هدیه آموزش مجازی

سپهرغرب، گروه اقتصادی: معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات از ثبت نام 2 میلیون دانشجو 
و طلبه، 850 هزار معلم و 120 هزار استاد دانشگاه و حوزه برای دریافت بسته اینترنت هدیه ویژه 

آموزش مجازی خبر داد.
آغاز ایام تحصیلی به صورت مجازی در دومین سال جدید متوالی خود، نیاز به زیرساخت هایی از 
جمله اینترنت برای دسترســی به محتوای آنالین آموزشــی دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
که در این مدت با ارائه اینترنت رایگان و رایگان کردن ســامانه شــاد و ســامانه های آموزشی، تالش 
کرده بود فرآیند آموزش را برای دانش آموزان و دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاهی تسهیل 
کنــد، بــار دیگر به ارائــه اینترنت رایگان اقدام کرد و این چنین بود که بســته های هدیه اینترنت ویژه آموزش مجازی 

برای اساتید دانشگاه و حوزه، معلمان، دانشجویان و طالب در نظر گرفته شد.
درحالی که ثبت نام برای دریافت اینترنت رایگان از هفتم مهرماه در سامانه ictgifts.ir آغاز شده بود، مسئولین 
وزارتخانه ارتباطات اعالم کرده بودند که آخرین مهلت ثبت نام اینترنت رایگان، روز 18 مهرماه بوده اســت و حاال با 
گذشــتن چند روز از پایان مهلت ثبت نام فعال  ســازی بسته برای بخشــی از افراد که در روزهای ابتدایی، درخواست 
خود را در ســامانه ثبت کرده بودند، آغاز شــده اســت و واگذاری بســته برای ســایر متقاضیان نیز از فردا آغاز و طی 

چند روز آینده انجام خواهد شد.
در این راســتا »ســتار هاشــمی«، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، اعالم کرد تا این لحظه در مجموع، در 
حدود دو میلیون شماره مربوط به دانشجویان و طالب، حدود 850 هزار شماره مربوط به معلمان و حدود 120 
هزار شــماره مربوط به اســاتید دانشگاه و حوزه در اختیار اپراتورها قرار گرفته و فرایند فعال سازی بسته ها توسط 

اپراتورها نیز از هفته گذشته آغاز شده و در حال تکمیل است.
او در ادامه با ذکر مشکالت معترضین و موارد ثبت شده در سامانه افزود: »اطالعات این دسته از افراد نیز به 
نهادهای متولی ارسال شده است تا پس از اخذ تاییدیه، بسته هدیه اینترنت به این گروه نیز اختصاص پیدا کند.«

به گفته وی پیگیری های الزم جهت دریافت اطالعات دانشجویان و طالب اتباع غیرایرانی یا زیر 18 سال که فاقد 
ســیم کارت به نام خود هســتند نیز در حال انجام اســت و به محض دریافت اطالعات از نهادهای متولی، اقدامات 
فنی الزم جهت اختصاص بســته اینترنت هدیه برای آن ها نیز انجام خواهد شــد. دولت و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات بــه منظور ایفــای نقش مدنی خود در مواجهه بــا بیماری کرونا و در جهت کمک بــه امر آموزش مجازی، 

بسته های هدیه اینترنت رایگان را در اختیار اساتید، معلمان، دانشجویان و طالب قرار دادند.

کاهش زمان صدور کارت سوخت؛ ابطال کارت در باجه معطله پس از 6 ماه
سپهرغرب، گروه اقتصادی: سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از ابطال کارت های 
سوخت صادر شده و موجود در باجه های معطله پس از گذشت 6 ماه خبر داد و گفت: در حال 

حاضر زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافته است.
فاطمه کاهی با اشــاره به زمان صدور کارت ســوخت گفت: این فرآیند به روز شــده و به محض 
اینکــه فــرد درخواســت خــود را در پلیــس +10 ثبت می کنــد 20 روز زمــان فرآیند صــدور کارت طول 
می کشــد که شامل راســتی آزمایی ناجا، راستی آزمایی شــرکت ملی پخش، شخصی سازی اطالعات 
کارت ســوخت و نهایتــا پاکت گــذاری کارت اســت و تــا زمانی که کارت تحویل اداره پســت می شــود 

حدودا 20 روز زمان می برد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر صدور کارت ســوخت به روز اســت و به محض اینکه مالکان خودرو در خواســت 
خود را ثبت می کنند می توانند به سامانه www.epolice.ir مراجعه و فرآیند را مشاهده کنند، ادامه داد: در این 
ســامانه تمام مراحل صدور کارت ســوخت درج شــده و زمانی که کارت صادر می شود مالک خودرو می تواند پس 
از صدور کارت ســوخت و تعیین بارکد پســتی آن در ســایت مذکور با مراجعه به باجه پســتی مشــخص و به همراه 

مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت کارت خود اقدام کند.
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه مالکان خودرو پس از گذشــت یک هفته از ثبت 
درخواســت خود می توانند با مراجعه به ســامانه مذکور فرایند صدور کارت را به طور کامل مشــاهده کنند، گفت: 
تمام کارت هایی که از ســال های قبل تا 6ماهه اخیر در باجه معطله اداره پســت قرار داشــته تعیین تکلیف شــده 
اما از این به بعد کارت هایی که بیش از 6 ماه در باجه معطله باقی می ماند ابطال می شود لذا از هموطنان عزیز 

تقاضا داریم که نسبت به دریافت کارت های صادر شده اقدام کنند.

زان آغاز ساخت 4 میلیون مسکن ار شمارش معکوس برای 

تأمین مسکن

آموزش مجازیمعصومی

فاطمه کاهی
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صادرات خطوط تولید صنایع 
غذایی به کانادا و آلمان

رئیس  اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
ماشین سازی  صنایع  داخل  ساخت  مرکز 
ساخت  توان  اینکه  بیان  با  تجهیزات  و 
حداقل 65 درصد ماشین آالت و تجهیزات 
و  پاالیشگاه  پتروشیمی،  تولید  خطوط 
فوالد در داخل وجود دارد، گفت: با توجه 
صنایع  تولید  خطوط  خوب  پیشرفت  به 
غذایی در کشور، این محصوالت صادراتی هستند و نه 
آلمان نیز  تنها به کشورهای همسایه، بلکه به کانادا و 

صادر می شود.
ســید محمدمهــدی هــادوی بــا اشــاره بــه فعالیــت 
انجمن هــای صنفــی در حــوزه تجهیزات و ماشــین آالت 
تجهیــزات  جملــه  از  مختلــف  بخش هــای  در  صنعتــی 
صنعتــی، تجهیزات صنعــت نفت و ماشــین آالت صنایع 
غذایــی، صنایــع دارویی و ماشــین آالت خطــوط تولید، 
اظهــار کرد: حــدود 800 واحد تولیدی در حوزه ماشــین 
آالت و تجهیــزات صنعتــی فعــال هســتند و بــا توجه به 
پیاده شــدن قانــون حداکثر اســتفاده از تــوان تولیدی 
و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی، خیلــی از 
نیازهای صنعتی کشور به جای خرید خارج، تولید داخل 

می شود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن شــرایط باعــث شــده خیلی 
از صنایــع بــا ظرفیــت کامــل فعالیــت کننــد و بــه دنبال 
توســعه واحد خــود باشــند، وضعیت کشــور در بخش 
ماشین ســازی و تجهیزات را "نســبتا خوب" توصیف کرد 
و گفت: در بخش راه اندازی خطوط تولید هم نیاز داریم 
در بخــش طراحی و راه انــدازی خط تولید فعالیت کنیم. 
به عبارت دقیق تر نمی خواهیم کارخانه را از خارج کشور 
وارد و فقط راه اندازی کنیم، بلکه باید در کشــور کارخانه 
ســازی داشــته باشــیم. در ایــن بخــش، یعنــی صنعــت 
طراحــی و راه انــدازی خطــوط تولید، برخی شــرکت های 
پیمانکاری از گذشــته فعالیت می کردنــد، اما با توجه به 
سیاســت های جدید وزارت صمت این کشور در توسعه 
و تقویــت ایــن واحدهــای طراحــی اقدامــات جدیــدی 
انجــام شــده و در حال حاضر ایــران می تواند در طراحی 
پلنت هــای پتروشــیمی، فــوالد، آلومینیوم، نفــت و گاز، 

فعال باشد و خطوط را طراحی و راه اندازی کند.
رئیــس مرکــز ســاخت داخــل صنایع ماشــین ســازی 
و تجهیــزات بــا اشــاره به اینکــه وقتی خطوط در کشــور 
طراحی می شــود، ماشــین آالت هم از بازار داخل تامین 
می شــود، تصریــح کــرد: ایــن در حالی اســت کــه وقتی 
شرکتی از خارج برای طراحی کارخانه وارد می شود، اکثر 

ماشین آالت را نیز از خارج تامین می کند.
هــادوی درباره توان صادرات در ایــن حوزه نیز گفت: 
در حــال حاضر با توجه به پیشــرفت خوب خطوط تولید 
صنایــع غذایــی در کشــور، ایــن محصــوالت صادراتــی 
هســتند و نــه تنهــا بــه کشــورهای همســایه، بلکــه بــه 
کانــادا و آلمــان نیز صادر می شــود. در ســند سیاســتی 
بخش ماشــین آالت هم مقرر شــده روی بحث صادرات 
خطوط تولید و ماشین آالت بیشتر کار شود. البته برخی 
محدودیت هایــی کــه برای کشــور ما وجــود دارد در این 

زمینه تاثیرگذار است.

و  آالت  ماشین  دالری  میلیون   200 صادرات   
تجهیزات صنعتی

وی افــزود: در حــال حاضــر حــدود 200 میلیــون دالر 
صــادرات بــه صــورت رســمی در حــوزه ماشــین آالت، 
تجهیــزات صنعتی و خطــوط تولید انجام می شــود، اما 
تبــادل کاال و محصــوالت بــا مــوارد یاد شــده بیشــتر از 
این مقدار اســت که به صورت تبادل حســاب می شــود 
و آمــاری در این زمینه در دســترس نیســت. البته برنامه 
ریزی شده ساالنه حداقل 15 درصد صادرات و 10 درصد 
عمق ساخت داخل در این حوزه افزایش پیدا کند که در 
سند سیاســتی ماشــین آالت و تجهیزات مصوب وزارت 

صمت در خرداد ماه امسال نیز ثبت شده است.
بــه گفته رئیــس مرکز ســاخت داخل صنایع ماشــین 
سازی و تجهیزات، در بخش خطوط تولیدی پتروشیمی، 
پاالیشــگاه فوالد در قانون حداکثر مقرر شده 51 درصد 
ماشــین آالت ســاخت داخــل باشــد. امــا بررســی توان 
کشور در حوزه های یاد شده نشان می دهد، می توانیم 
حداقــل 65 درصــد ماشــین آالت و تجهیــزات خطــوط 
تولید پتروشــیمی، پاالیشــگاه و فوالد را در داخل کشور 
بسازیم که با توجه به سرمایه گذاری باال در این خطوط، 

حجم قابل توجهی است.

نگاه

اقتصادی میزان مصرف آب شرب یک خانواده ایرانی در روز چقدر است؟ 
سپهرغرب، گروه اقتصادی:  یک خانواده چهار نفره ایرانی در روز 620 لیتر آب مصرف می کند، بر این اساس حدود 40 لیتر باالتر از مصرف جهانی مصرف دارد.

میزان ســرانه آب تجدیدپذیر ســاالنه کشــور از میزان حدود 13 هزار متر مکعب به ازای هر نفر در ســال 1300، به حدود یک هزار و 400 مترمکعب به ازای هر نفر در ســال 1393، تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب حادتر 
خواهد شد.

با توجه به میزان منابع آب و سرانه مصرف، ایران از جمله کشورهایی است که با کمبود فیزیکی آب مواجه است، این گروه از کشورها در سال 2025 با کمبود فیزیکی آب مواجه می شوند. این بدان معناست که این کشورها، حتی با باالترین راندمان 
و بهره وری ممکن در مصرف آب، برای تأمین نیاز خود، آب کافی در اختیار نخواهند داشت.

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تصمیمات  برخی  اگر  می گوید 
اقتصاد  کالن  سطح  در  غلط 
رشد  خطر  نشود،  اصالح  ایران 
سرسام آور تورم کشور را تهدید 

خواهد کرد.
بر اســاس گــزارش مرکــز آمــار، نرخ تــورم در 
اقتصــاد ایران چند ماه گذشــته را در عدد باالی 
40 درصــد گذرانــده و در آخریــن آمــار عــدد آن 
از مــرز 45 درصــد نیــز گذشــته اســت. بســیاری 
از فعــاالن اقتصــادی هشــدار می دهنــد کــه در 
صــورت اصــالح نشــدن برخــی رویه هــای کالن، 
لمس تورم های شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلســه مشــترک 
بــا اعضــای کمیســیون جهــش و رونــق تولیــد 
مجلــس، گفتــه: اگر نگاهــی تاریخی بــه عملکرد 
دولت ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نســبت به 
مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی یابیم که برآورد 
اقدامات انجام شــده از جانب آنها، نه تنها به حل 

مشکالت و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده 
بلکه چالش هایش را افزون کرده است.

او ادامه داد: در این میان، دولت ســیزدهم، 
میــراث دار بزرگ تریــن بحران هــا بــوده و بایــد از 
تحریم و چالش های ارزی تا شــیوع بیماری کرونا 
و مشــکالت مهم در بخش منابــع آبی و انرژی را 

چاره جویی کند.
رئیــس پارلمان بخش خصوصــی ایران تأکید 
کــرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشــکالت، 
هرگونــه خطای راهبــردی موجب افزایش حجم 
نقدینگی می شــود و تورمی سرســام آور را برای 

آینده در پی خواهد داشت.
او متذکر شــد: در گذشــته برای عبور از هر پیچ 
ســخت، به اقدامات اورژانســی متوســل شــدیم، 
درحالی کــه اقتصــاد کشــور، تصمیمات ســخت و 

اصالحات ریشه ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور 
نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست 
خارجــی، حــرف اول را در کشــور نمی زند و اولویت 
نخســت هــم نیســت. همــه ایــن مســائل باعث 
می شود تا کشــور به سراشیبی بحران فروافتد و 

رتبه آن در شاخص های جهانی، مکرر تنزل یابد.
بــه موضــوع  بــار دیگــر  ایــران  اتــاق  رئیــس 
»تولیــد« و نیازهــای ایــن بخــش اشــاره کــرد و 
گفــت: در حــال حاضــر ســه قــوه بر ایــن مبحث 
مهــم متمرکز هســتند اما آیا آنچــه تحت همین 
عنــوان پیگیری می شــود، کارآمــدی و اثرگذاری 
کافی دارد؟ در کشــوری که بــا محدودیت منابع 
مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت 
تولیــدی  بخش هــای  بعضــی  از  مادام العمــر 
اثرگــذاری الزم را ایجــاد می کنــد یــا نــه و اینکــه 

اساسًا کدام بخش ها باید در اولویت حمایت ها 
قرار بگیرند؟

او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناســایی 
واحدهــای تولیــدی هســتند کــه بــه هــر دلیــل 
آن  شــدن  فعــال  آیــا  امــا  شــده اند؛  تعطیــل 
کارخانه ای کــه محصولش به زودی حتی در بازار 
داخلــی هم مصرف کننــده ندارد، بــا منابعی که 
ارزشــمند و توأمــان محــدود هســتند، منطقی 
خواهــد بــود؟ آیــا می شــود بــدون شناســایی 
عوامــل توقف فعالیت یک واحــد تولیدی، برای 
راه انــدازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این 
اســت که کمیســیون ویژه جهش تولید مجلس 

به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
شــافعی در بخــش دیگــری از ســخنانش به 
سیاســت های ارزی پرداخت و گفــت: 35 درصد 

کل صــادرات توســط بخــش خصوصــی واقعی 
صورت می گیــرد و 65 درصد دیگر که واحدهای 
دولتــی، نیمه دولتی و خصولتی هســتند؛ در 90 
درصــد موارد، مــواد خام و یا نیمه خــام را صادر 
می کنند. مشــکل اینجاست که دولت ها به جای 
آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده 
قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش های مولد 
افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در 

این بخش دنبال کرده اند.
شــافعی درباره نظام قیمت گــذاری به عنوان 
یکــی دیگــر از موضوعــات مهــم و پــر چالش در 
ایــن ایــام، عنــوان کــرد: بســیاری از اقدامــات و 
تصمیمــات در قالــب شــعار کنترل تــورم مطرح 
می شــود امــا غایــت آن رشــد بهای تمام شــده 
تولید بوده اســت. آیا منطقی اســت درحالی که 
قیمت نهاده هــای تولیدی افزایــش می یابد، در 
ادامه زنجیــره تولید، به صنعتگــر و تولیدکننده 
نــگاه  ثابــت  را  قیمــت  تــا  شــود  داده  دســتور 
دارد؟ اصــًا در چنیــن شــرایطی، تولید ممکن و 

مقرون به صرفه خواهد بود؟

اقتصادی:  گروه  سپهرغرب، 
سازمان  روسای  انتخاب  با 
سازمان  بهادار،  اوراق  و  بورس 
و  بانک مرکزی  مالیاتی،  امور 
صندوق توسعه ملی ترکیب تیم 
شد.  تکمیل  دولت  اقتصادی 
سازمان  رئیس  عشقی  مجید 
امور  سازمان  رئیس  منظور  داوود  بورس، 
مالیاتی، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
و مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی 

شدند.
از آنجــا که علــی صالح آبادی یــک دهه از عمر 
مدیریتی خود را در بازار ســرمایه گذرانده برخی 
سهامداران انتظار دارند تا وضعیت بازار سرمایه 
بهتــر از گذشــته شــود. مجیــد عشــقی در حالی 
ســکان بازار ســرمایه ایران را به دست گرفت که 
انتظارات زیادی از او برای اصالح وضعیت وجود 
دارد و همچنان ســهامدارانی که در مرداد سال 
گذشته وارد این بازار شدند و زیان دیدند چشم 
به تصمیم های او بستند تا بتوانند به اصل پول 

خود یا سود برسند.
چهارشــنبه هفتــه گذشــته بــود کــه مجیــد 
عشــقی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهــادار انتخــاب شــد. وی دانش آموخته رشــته 
مدیریــت از دانشــگاه امام صــادق )ع( اســت و 
طــی چنــد ســال قائم مقــام مدیرعامل شــرکت 
بورس کاال بوده و سوابق مختلفی را در کارنامه 
فعالیــت خــود به ثبت رســانده اســت. عشــقی 
همچنیــن مدیرعامل ســرمایه گذاری و خدمات 
مدیریــت ســرمایه گذاری صندوق بازنشســتگی، 
عضو هیئت مدیره شرکت امین سرمایه لوتوس 
پارســیان و سرمایه گذاری توســعه نور دنا بوده 

است.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایی پــس از این که 
عشــقی رئیس ســازمان بورس شــد اعــالم کرد 
مطالبه ما در شــورای عالی بورس این اســت که 
برنامه ها به شــکل زمان بندی شده انجام شود. 
وی ماموریــت رئیــس جدید ســازمان بــورس را 
تــالش بــرای حرکت کــردن تمــام تنظیم گری هــا 
و  بــه ســمت عادالنــه  بــازار  و مقــررات داخــل 
پاســخگو شــدن کل بازار اعالم کرد. از زمانی که 
صالح آبادی وارد ساختمان شیشه ای میرداماد 
شــد شــاخص بورس افت 1/6درصدی را تجربه 
همچنــان  ســهام  بــازار  کارشناســان  امــا  کــرد، 
بــا  بانک مرکــزی  جدیــد  رئیــس کل  معتقدنــد 
اقداماتی که انجام می دهد روز های خوشــی به 

بورس هدیه خواهد داد.
خــود  برنامــه  در  صالح آبــادی  کــه  آن طــور 
اســت  قــرار  گفتــه  بانک مرکــزی  تصــدی  بــرای 
مقابــل خواســته دولت بــرای چاپ پول ناشــی 
از کســری بودجه مقابلــه کنــد و درآمــد دولت از 
راه هــای غیرتورمــی مانند فــروش اوراق دولتی 
یــا فــروش امــوال مــازاد دولــت تامیــن شــود؛ 
موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اذعان دارد. 
اصلی ترین چالشــی که صالح آبادی با آن مواجه 
است افزایش نرخ بهره به منظور مقابله با تورم 
و افزایــش ســرمایه گذاری و ایجــاد جذابیــت در 
بــازار پول اســت، اما حقیقت اینجاســت که بازار 
پــول رقیب بازار ســرمایه محســوب می شــود و 
بــا افزایش نــرخ بهره احتمال دارد بازار ســرمایه 
با مشــکالت زیــادی روبه رو گردد. حــال باید دید 
تصمیم های رئیــس کل جدید چه تاثیری در بازار 

سرمایه خواهد گذاشت.

در  بورس  عالی  شورای  نقش  و  ترکیب   
بازار سهام

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی رئیس شــورا، 
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار ســخنگو 

و دبیــر شــورا، وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت، 
رئیــس کل بانک مرکــزی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
و صنایــع و معــادن ایــران، رئیس اتــاق تعاون، 
دادســتان کل کشــور یــا معــاون وی، یــک نفــر 
نماینــده از طرف کانون ها، ســه نفــر خبره مالی 
)از بخــش خصوصــی، بــا مشــورت تشــکل های 
حرفه ای بازار اوراق بهادار به پیشــنهاد وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی و تصویب هیئــت وزیران و 
یک نفر خبــره )از بخش خصوصی، به پیشــنهاد 
وزیــر ذی ربط و تصویــب هیئت وزیــران برای هر 
بــورس کاالیی اســت. در این راســتا اخیرا هیئت 
وزیــران سیدموســی فیض فالح شــمس، علی 
ســه  به عنــوان  را  شــعبانی  احمــد  و  ســعیدی 
خبره مالی شــورای عالی بــورس انتخاب کردند 
و رســول ســعدی به عنــوان خبره بــورس کاال و 
علی امامی میبدی به عنــوان خبره بورس انرژی 

تعیین شدند.
تعییــن سیاســت های کلــی و نظــارت عالیــه 
بــرای ســاماندهی و توســعه بــازار و نظــارت بــر 
اجــرای قوانیــن، پیشــنهاد آیین نامــه بــه هیئت 
وزیــران بــرای اجرای قانــون و وضع مقــررات در 
محــدوده ای کــه قانــون برای شــورا مشــخص 
کرده ازجمله وظایف شــورای عالی بورس است. 
همچنین انتخاب یا برکناری اعضای هیئت مدیره 
سازمان و تعیین رئیس هیئت مدیره به پیشنهاد 
مالــی  صورت هــای  و  بودجــه  تصویــب  اعضــا، 
ســازمان، انتخاب بازرس و حســابرس ســازمان 
و تعییــن حق الزحمــه آن، تصویــب و نظــارت بر 
نــوع و میــزان وصولی های ســازمان، نظــارت بر 
فعالیــت و رســیدگی بــه شــکایات از ســازمان، 
انتخــاب اعضــای غیرقضایــی هیئــت داوری )که 
بــازار ســرمایه  بــه اختالفــات  مرجــع رســیدگی 
اســت( و تعیین حق الزحمه، اعطای مجوز برای 
معامالت اوراق خارجی یا معامله توســط افراد 
غیرایرانــی، موافقــت بــا تمدیــد تعطیلی بورس 
یــا توقف معامالت در شــرایط اضطراری، تعیین 
مصادیق تشــکل های خودانتظــام )مثل بورس 
سهام یا کاال( و نهاد های مالی و تهیه اساسنامه 
ســازمان و تصویــب در هیئــت وزیــران از دیگــر 

وظایف شورای عالی بورس است.

 چرا سهام ریزش کرد؟
همایــون دارابــی، کارشــناس بــازار ســرمایه 
درباره وضعیت بازار ســرمایه در ســومین هفته 
مهر گفت: مهم ترین عاملی که در هفته گذشته 
باعــث افت بــازار ســرمایه شــد، بحــث تغییرات 
مدیریتــی بود و از ســوی دیگر مدیــران بانکی و 

بیمه ها در حال تغییر هســتند و رئیس صندوق 
توسعه ملی مشخص شــد. تجربه های گذشته 
تغییــرات  چنیــن  کــه  زمانــی  می دهــد  نشــان 
و  داریــم  مختلــف  بخش هــای  در  گســترده ای 
معموال ایــن افراد بزرگ تریــن حقوقی های بازار 
هســتند، بنابرایــن افراد در بازار بــا جنبه احتیاط 
و عــدم خرید همراهند و بــازار به طور یکنواخت 
با کاهش روبه رو می شــود. دارابی معتقد است 
وقتــی شــاخص و نماد هــا به صــورت یکنواخت 
ریــزش می کند یعنی ریســکی سیســتماتیک در 
بــازار حاکــم اســت کــه بحث نــرخ بهــره و جبران 
کســری بودجــه دولت موجب این امر می شــود 
کــه البتــه نگرانی هایی برای معاملــه گران مبنی 
براین کــه در آینــده چــه اتفاقاتی برای نــرخ بهره 
خواهــد افتــاد، ایجــاد می کنــد. بعــد از این کــه 
اتمــام  بــه  بــورس  در  تغییــر مدیریــت  مراحــل 
برســد باتوجه بــه این که عموما گــزارش خوبی 
از شــرکت ها ارائــه می شــود و وضعیــت بنیادی 
شــرکت ها مطلوب اســت، معتقدم بــازار بتواند 

بازگشتی را به سمت رشد تجربه کند.

 چشم انداز بازار سرمایه
ابتــدای  در  می گوینــد  کارشناســان  برخــی 
ســازمان  ایــن  بــورس،  ســازمان  شــکل گیری 
پیشــران توســعه در حــوزه فعالیــت خــود بود، 
بــازار  در  بورس هــا  و  نهاد هــا  رفتــه  رفتــه  امــا 
ســرمایه شــکل گرفتند و ســازمان بورس از این 
توســعه نســبت به ســایر ارکان بــازار جــا ماند. 
این در شــرایطی اســت که ترکیــب جدید رئیس 
و هیئت مدیــره جدید ســازمان بــورس با توجه 
بــه ســابقه، شــناخت و فعالیتی که در ســطوح 
مختلف کارشناســی و مدیریتی در بازار ســرمایه 
در کارنامه خود دارند به خوبی می توانند در رفع 
این چالش ها و مشــکالت مؤثر و مفید باشــند. 
برخــی دیگر بــر ایــن باورند که یکی از مشــکالت 
بازار سرمایه کشور، میزان باالی ارتباط مستقیم 
ســرمایه گذاران با این بازار و به نوعی معامالت 

مســتقیم اســت که تقریبا در هیچ جای دنیا این 
حجــم از معامله گری مســتقیم توســط افراد در 
بازار ســهام دیده نمی شــود. این در حالی است 
کــه نبایــد عمــوم جامعــه را کــه از احساســات، 
رفتــار، دانش متفــاوت و گاهی تجربــه و آگاهی 
کــم برخــوردار هســتند، درگیــر ایــن بــازار کنیم. 
بــه همین دلیــل الزم اســت در خصــوص نحوه 
ارتباط مردم با بازار سرمایه در دوره جدید تغییر 
رویکردی ایجاد شــود که در این رابطه می توان 
از ابزار هــای غیرمســتقیم در ایــن بــازار در کنــار 

فرهنگ سازی و اطالع رسانی بهره گرفت.
ســرمایه،  بــازار  کارشــناس  تیمــوری  علــی 
ســابقه، تجربــه و اشــراف هیئــت مدیــره جدید 
ســازمان بورس نســبت به موضوعات مرتبط با 
بــازار ســرمایه و کارکرد هــای آن را از جمله نقاط 
قــوت ایــن ســازمان در دروه جدیــد برشــمرد و 
بــه چالش هــای پیــش روی هیئت مدیــره جدید 
ســازمان بــورس اشــاره کــرد. وی بــا اشــاره بــه 
تغییــرات مدیریتــی در ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار تصریــح کــرد: یکــی از نقاط قــوت هیئت 
مدیره جدید این سازمان این است که این افراد 
از بدنــه و به اصطــالح کف بازار ســرمایه فعالیت 
خــود را آغــاز کرده انــد و از این نظر با مشــکالت 
بــازار آشــنایی  ایــن  و ظرفیت هــای موجــود در 
کامــل دارند. از این جنبــه انتظار و توقع می رود 
رئیس و هیئت مدیره جدید ســازمان بورس به 
حــل چالش های موجود پرداخته و متناســب با 
توسعه بازار در این زمینه برنامه داشته باشند.

البتــه برخــی از ایــن چالش هــا از دوره هــای 
قبل در بازار ســرمایه شــکل گرفته و ادامه دارد 
و برخــی دیگــر از ایــن چالش هــا نیز متناســب با 
توســعه و گسترش نقش بازار در اقتصاد کشور 
شــکل گرفته اند. تیموری می گوید، اکوسیستم 
بازار ســرمایه در چند ســال گذشــته بزرگ شده 
و ســاختار فعلی ســازمان بــورس تطابقی با آن 
ندارد. بــه همین دلیل بایــد تجدیدنظری جدی 
در ســاختار ایــن ســازمان شــکل بگیــرد و ایــن 

تغییــرات همزمان نیز به ســایر نهادها، ارکان ها 
و زیرمجموعه هــای ایــن ســازمان تعمیم داده 
شــود. تقویت زیرســاخت های فناوری به عنوان 
یکــی از گلوگاه هــای اصلــی بــازار ســرمایه نیز از 
دیگــر چالش های پیــش روی هیئت مدیره جدید 
ســازمان بورس اســت و به نوعی نیز مشــاهده 
شــد در یکــی دو ســال گذشــته بــا ورود خیــل 
عظیم ســرمایه گذاران به ســمت بازار ســرمایه، 
به واســطه حجم باالی دادوستد سهام در تاالر 
سیســتم های  در  اختالالتــی  گاهــی  شیشــه ای 

معامالتی بروز پیدا کرد.

 جلسه دولت با بورسی ها
بازار ســرمایه از نیمه دوم سال 98 به چشم 
ســهامداران آمد؛ زمانی که بازار های دیگر مانند 
طــال و ارز افزایش را تجربه کرده بودند و در حال 

تأثیرگذاری در بازار سهام و مسکن بودند.
در آن زمــان ســیل زیــادی از ســهامداران بــا 
دریافــت کد بورســی وارد بازار ســرمایه شــدند. 
بــا  و  نداشــتند  کافــی  تخصــص  کــه  افــرادی 
دعــوت مقامــات دولــت وقت و تضمین ســود، 
ســرمایه های خود را وارد این بــازار کرده بودند. 
در 12مرداد 99 بازار ســهام به قله خود رســید و 

از آن پس در مسیر نزول قرار گرفت.
از آن زمــان تاکنون وعده های زیادی مبنی بر 
بازگشت بازار سرمایه داده شد، اما سهامداران 
از ایــن موضــوع راضــی نیســتند. ایــن موضوع 
تــا جایی دارای اهمیــت بود که وزیــر اقتصاد در 
جلســه رأی اعتماد خود به این موضوع اشــاره 
کرد. اخیرا هم محسن رضایی، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور در جلســه ای که با اعضای شورای 
عالــی بــورس داشــت از دغدغــه رئیس جمهــور 
برای احیای بازار ســرمایه ســخن گفت و تصریح 
و  سیاســت ها  از  ســرمایه  بــازار  تقویــت  کــرد، 
اولویت هــای جدی رئیس جمهور و دولت اســت 
تــا از این طریق اعتماد مردم به ایــن بازار و ابزار 

مناسب سرمایه گذاری، ترمیم شود.
رضایــی دربــاره اهمیت بازار ســرمایه توضیح 
داد تــا 10ســال پیــش، 90درصد تأمین ســرمایه 
بانک هــا  ســوی  از  طرح هــا  و  اقدامــات  بــرای 
و10درصد را بازار سرمایه تأمین می کرد و اکنون 
ســهم بازار ســرمایه به 20درصــد افزایش یافته، 
امــا ایــن ســهم هنوز رقــم ایده آلــی نیســت و با 
توجــه به ظرفیــت باالی فعالیت هــای اقتصادی 
در کشــور امکان افزایش آن تا 40درصد شدنی 

است.
جدیــد  اعضــای  هدف گــذاری  رو  ایــن  از 
شــورای عالی بــورس بایــد افزایــش ســهم بازار 
ســرمایه در تأمیــن مالی طرح های بزرگ باشــد. 
اولیــن شــرط تحقق ایــن هدف ترمیــم و تقویت 
اعتمــاد مــردم به بــازار ســرمایه اســت. تقویت 
اولویت هــای  و  سیاســت ها  از  ســرمایه  بــازار 
جــدی رئیس جمهــور و دولــت اســت تــا از ایــن 
طریــق اعتماد مردم به این بازار و ابزار مناســب 

سرمایه گذاری ترمیم شود.
اولیــن نکتــه در این مســیر، عمق بخشــی به 
بازار اســت. در ایــن زمینه باید بــازار اولیه جدی 
گرفته شــود. افزایش و رشد ارزش بازار سرمایه 
ابتــدا بایــد متکی بــر ورود ســهام اولیه بــه بازار 
باشــد تــا از ایجــاد حبــاب جلوگیــری و ارزش و 

بازدهی بازار را واقعی تر کند.
اعضــای شــورای عالی بــورس بــا اشــاره بــه 
این کــه ارزش ســهام عدالــت بالــغ بــر 400هــزار 
میلیــارد تومــان اســت، اما آثــار این ســرمایه در 
زندگی مردم ملموس و مشــهود نیســت، تأکید 
کردنــد بایــد از ظرفیت هــای ســهام عدالت برای 
توانمندســازی مــردم بیش از پیش بهــره گرفته 

شود.

ترکیب جدید تصمیم گیران بازار سهام می تواند
 به جذب سرمایه تازه نفس منجر شود؟

شافعی

هادوی

علی صالح آبادی

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی پــس از این کــه عشــقی رئیس ســازمان بورس شــد اعالم 
کــرد مطالبــه ما در شــورای عالی بورس این اســت که برنامه ها به شــکل زمان بندی شــده 
انجام شــود. وی ماموریت رئیس جدید ســازمان بورس را تالش برای حرکت کردن تمام 
تنظیم گری ها و مقررات داخل بازار به سمت عادالنه و پاسخگو شدن کل بازار اعالم کرد. 
از زمانی که صالح آبادی وارد ســاختمان شیشــه ای میرداماد شــد شــاخص بورس افت 
1/6درصدی را تجربه کرد، اما کارشناسان بازار سهام همچنان معتقدند رئیس کل جدید 
وز های خوشی به بورس هدیه خواهد داد. بانک مرکزی با اقداماتی که انجام می دهد ر

خطر تورم سـرسام آور در اقتصـاد ایران!
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واکسیناسیون

شهریار حیدری

31330
سازمان آگهی و بازرگانی 

واردات واکسن کرونا از مرز 100 
میلیون دز عبور کرد

جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
محموله  وهشتمین  شصت  ورود  با 
وارد  واکسن های  کشور،  به  واکسن 
یکصد  مرز  از  خارجی  منابع  از  شده 

میلیون ُدز گذشت.
با ورود شــصت و هشتمین محموله 
واکســن کرونــا به کشــور، واکســن های 
وارد شــده از منابع خارجی از مــرز 100 میلیون دوز عبور 

کرد.
محمولــه اخیــر به تعــداد یــک میلیون دوز واکســن 
آســترازنکا اهدایی کشــور لهســتان بود که شــنبه شــب 

وارد کشور شد.
همچنین، بیســت و هفتمین محموله واکسن کرونا 
حاوی 6 میلیون دوز واکسن سینوفارم توسط جمعیت 

هالل احمر به وزارت بهداشت تحویل شد.

تأکید وزیر امور خارجه بر 
پایبندی تیم مذاکره کننده به 

قانون هسته ای مجلس
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: عضو 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
درباره  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی 
نظر وزیر امور خارجه در رابطه با ادامه 
آقای  گفت:  برجام  احیای  مذاکرات 
ایران  که  کرد  تأکید  امیرعبدالهیان 
لغو  برای  راهبردی  اقدام  قانون  به 
خواهد  پایبند  ایران  ملت  حقوق  از  صیانت  و  تحریم ها 

بود.
شــهریار حیدری درباره نشســت غیرعلنــی صبح امروز 
خانــه ملــت گفت:  جلســه بــا آقــای امیرعبداللهیــان و با 
دســتور کار بررســی آخرین تحــوالت منطقــه ای به ویژه 

مرزهای کشور با همسایگان برگزار شد.
نماینــدگان در ایــن نشســت نقطه نظراتــی داشــتند 
و جمع بنــدی ایــن بود کــه وزارت امور خارجــه در حوزه 
دیپلماســی به شــکل فعال تــری بــه مســائل منطقه ای 
ورود کــرده و رصد دقیق تری از وضعیت منطقه داشــته 
باشــد و بــا اســتفاده از ظرفیت همســایگان نســبت به 

تقویت ثبات و امنیت در منطقه اقدام کند.
عضــو کمیســیون امنیت ملــی همچنین دربــاره نظر 
امیرعبداللهیان در رابطه با تحوالت اخیر در افغانســتان 
خاطرنشــان کرد: رئیس دســتگاه دیپلماسی در رابطه با 
افغانســتان تصریــح کرد که جمهوری اســالمی تحوالت 
ایــن کشــور را به دقــت رصــد می کنــد منتهــا آنچــه برای 
ایــران اهمیــت دارد، مــردم افغانســتان اســت و در این 
راستا رفتار طالبان اســت که محور تصمیمات جمهوری 

اسالمی قرار می گیرد نه شعارهای این گروه.
حیــدری همچنیــن دربــاره نظر وزیــر امــور خارجه در 
رابطــه با ادامــه مذاکرات احیــای برجام و نحــوه تعامل 
ایــران بــا آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی گفــت: آقــای 
امیرعبداللهیــان تأکیــد کــرد کــه ایــران به قانــون اقدام 
راهبــردی بــرای لغــو تحریم هــا و صیانت از حقــوق ملت 

ایران،  پایبند خواهد بود.
وی افــزود: وزیر امور خارجه ضمن تشــکر از مجلس 
بابــت تصویب قانون هســته ای، پیام ایــن قانون را برای 
طرف هــای مقابل کامًا قابل فهم عنوان و تأکید کرد که 
ایــن قانون قدرت عمــل تیم مذاکره کننــده را بازتر کرده 

است.
حجت االسالم سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز 
درباره اظهارات وزیر امور خارجه درباره آذربایجان گفت:  
آقــای امیرعبداللهیــان تأکیــد کــرد جمهــوری آذربایجان 
بایــد دقت کند که اســیر چنــگال ترفند صهیونیســت ها 
نشــود و الهــام علــی اف نیز می بایســت مراقبــت کند در 
تور گروه های تروریســتی و یا نقشه پیچیده آمریکایی ها 
قــرار نگیرد؛ چراکه ثبات منطقه برای جمهوری اســالمی 
از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت؛ و تهران اجــازه تغییر 

نقشه ژئوپولیتیکی منطقه را نخواهد داد.

ایران و جهان

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: وزارت آموزش و پرورش 
دستورالعمل  سریعًا  باید 
جزئیات  با  را  خود  بازگشایی 
دهد،  قرار  مدارس  اختیار  در 
ارسال  در  تعلل  روز  هر  که  چرا 
به  قطعًا  دستورالعمل  این 
بی نظمی  و  زد  خواهد  دامن  بیشتر  بی نظمی 

یعنی بسته شدن دوباره مدارس.
عباس فرجی کارشناس مشاوره در مدارس 
در  مــدارس  بازگشــایی  ضرورت هــای  دربــاره 
یادداشــتی نوشــت: مدت هاســت جهان درگیر 

پاندمی کووید19 شده است، 
مــردم جهان تحــت تأثیر این پاندمی ســعی 
کرده اند خودشــان را با شرایط ســازگار کنند، از 
همان روزهــای اولیه پاندمی، موضوع آموزش 
یکــی از مهم ترین چالش های پیِش روی جوامع 
تکنولوژی هــای  به مــدد  گرچــه  اســت  بــوده 
ایــران  جملــه  از  جهــان  کشــورهای  امــروزی 
بیــن  به وجودآمــده  فاصلــه  کرده انــد  ســعی 
دانش آمــوزان و مــدارس را بــه حداقل ممکن 
برســانند و البتــه در ایــن مهم توفیقــات خوبی 
هم کســب شــده اســت کــه قطعــًا در آینــده با 
رشــد بیشــتر تکنولوژی این شــیوه آموزشی به 
یکــی از مهمتریــن ارکان آموزش بــدل خواهد 
شــد اما تکنولــوژی به تنهایی نتوانســته اســت 
تأمیــن  را  پــرورش  و  آمــوزش  نیازهــای  تمــام 
جســمی  و  روانــی  اجتماعــی،  مســائل  کنــد، 
و... مســائلی نبودنــد که بشــود همــه آنها را با 

تکنولوژی رفع کرد.
باید معترف بود تکنولوژی ســبک جدیدی از 

ارتباطــات میان خانه و مدرســه ایجاد کرده که 
خــود چالش جدیدی برای جامعه بوده اســت، 
در عیــن حال آموزش مجازی با تمام محاســن 
خود نتوانســته اســت تمام بایدهای آموزش و 
پــرورش را جوابگو باشــد لذا ایــن دورافتادگی 
دانش آمــوزان و مدرســه باعــث شــد اهمیــت 
مدرســه بیشــتر در جامعــه و خانواده ها پررنگ  

شود.
امســال آموزش و پرورش زمزمه بازگشــایی 
مــدارس را از 15 آبــان مطــرح کــرده اســت اما 
بدون آن کــه خانواده ها و مــدارس را برای این 
بازگشــایی آمــاده کنــد، طبعــًا چنیــن رویکردی 
احتماًال سرنوشت مشــابه بازگشایی های قبلی 
را خواهــد داشــت لــذا به گمان مــن آموزش و 
پرورش باید از اشــتباهات قبلــی درس بگیرد و 
برای بازگشــایی مدارس برنامه مشــخص ارائه 

کند.
ذهــن  پــرورش  و  آمــوزش  مــی رود  انتظــار 
خانواده هــا را آماده و تمام جزئیات بازگشــایی 
مــدارس را برای آنها تشــریح کند ایــن در حالی 
اســت کــه اگــر پــای صحبــت مدیــران  مــدارس 
بنشینیم خواهیم فهمید حتی مدیران مدارس 
هم هیچ اطالعی از نحوه بازگشایی ندارند مثًا 
مدیران مــدارس نمی دانند؛ مــدارس تدریجی 

باز خواهد شد یا به طور کامل؟! 
ترکیبــی )حضــوری و مجــازی( خواهــد بــود 
یــا غیرترکیبــی،  منطقــه ای بــاز خواهــد شــد یــا 
اســتانی، ظرفیــت کالس هــا بر اســاس پروتکل 
خواهــد بــود یا بــدون پروتــکل، اگر بر اســاس 
پروتــکل باشــد برنامه هــای آموزشــی چگونــه 

خواهد بود؟

مــدارس  بازگشــایی  شــعار  بــه  تکیــه  بــا 
را همــه  ایــن  کــرد،  را حــل  نمی تــوان مســئله 
می دانیــم مــدارس باید باز شــود امــا آموزش 
و پــرورش، کار دیگــری به جز شــعار دادن دارد، 
تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و اجــرا و نظــارت 
همگــی باید در معرض دید عمــوم قرار بگیرد. 
تصمیم گیــری  و  تصمیم ســازی  بخش هــای  در 
شکســت  عامــل  کــه  شــدیم  غــرق  چنــان 
بازگشــایی های قبلی فراموشــمان شده است، 
اجرا و نظارت مهم ترین بخش تصمیمات بزرگ 
اســت، به مدد دولت فعلی معلمان واکســینه 
آبــان  نیمــه  تــا  نیــز  دانش آمــوزان  و  شــدند 
واکســینه خواهند شــد پس بازگشــایی حتمی 

است.
لذا آموزش و پرورش ســریعًا دســتورالعمل 
بازگشــایی خود را با جزئیــات در اختیار مدارس 
قــرار دهد چــرا که هــر روز تعلل در ارســال این 
دســتورالعمل قطعًا به بی نظمی بیشــتر دامن 
شــدن  بســته  یعنــی  بی نظمــی  و  زد  خواهــد 

دوباره مدارس.
جزئی تریــن  بــه  بایــد  دســتورالعمل 
دغدغه هــای مدارس پاســخ دهــد؛ کالس های 
درس چنــد نفــر خواهد بود، برای فصل ســرما 
و زمســتان چه برنامه هایی در نظر گرفته شده 
اســت، آمــوزش چگونــه خواهــد بــود، رعایــت 
همــه  آیــا  بــود؟  خواهــد  چگونــه  پروتکل هــا 
دروس حضوری اســت؟ و...، اینهــا برنامه ریزی 
می خواهــد، مدیــران بایــد خودشــان را بــرای 
همه این ها آماده کنند سپردن تمامی جزئیات 
بــه روزهــای آخر قطعًا بــا یک بی نظمــی همراه 

خواهد بود.

پــرورش  و  آمــوزش  بایــد  دیگــر  بخــش  در 
در ســتاد فعال تــر باشــد و خانواده هــا را بــرای 
ایــن بازگشــایی آماده کنــد، نگرانی هــای اولیا و 
دانش آموزان باید پاســخ داده شــود، بسیاری 
بازگشــایی  را  خــود  مــدارس  کــه  کشــورها  از 
کرده اند، ساعت ها فیلم های آموزشی از طریق 

رســانه در اختیار خانواده هــا قرار داده  اند حتی 
تبلیغــات صنایــع بــزرگ هــم در جهــت حمایــت 
از این بازگشــایی بوده اســت امــا در آموزش و 
پــرورش ایران فقط بر طبل مســئله کوبیده اند، 
ایــن انفعال باید تغییر کند و آموزش و پرورش 

ابتکار عمل را به دست بگیرد.

130 شرکت خصوصی ایرانی قادر به ساخت ماهواره ها شدند
سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رئیس ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی گفت: 130 شرکت خصوصی و خالق ایرانی توانایی ساخت کامل ماهواره ها را پیدا کردند و در آینده ای 

نزدیک به روی پرتاب کننده ها فعالیت می کنند.
رئیــس مرکــز ملــی فضایی کشــور و ســتاد توســعه فناوری هــای فضایــی و حمل ونقــل پیشــرفته معاونت 
علمی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر ارائه آخرین آمار و وضعیت شــرکت های دانش بنیان ذیل ســتاد توســعه 
فناوری های فضایی گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان ذیل ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل 
پیشــرفته معاونت علمی 1050 شــرکت بوده واز این تعداد 653 شــرکت دانش بنیان و نزدیک به 450 شرکت 
غیردانش بنیــان اســت. یک کار خوبی که شــرکت های دانش بنیان در حوزه فضایی انجام دادند ایــن بود که زنجیره فضایی در 

بخش دانش بنیان کشور را ایجاد کردند.
منوچهر منطقی با اشــاره به حوزه های فعالیت این شــرکت های دانش بنیان تصریح کرد: ما در ســتاد و در معاونت علمی 
شــرکت هایی داریم که ماهواره ســاز هستند یا ایســتگاه های زمینی می سازند یا شــرکت هایی داریم که اطالعات ماهواره ها را 
دریافت و تجزیه و تحلیل می کنند. در بخش هوایی شــرکت ها عمدتًا به روی بخش طراحی و ســاخت محصوالت هوایی مثل 
بالگرد و هواپیما کار می کنند یا شــرکت هایی به روی ســاخت قطعات هوایی کار می کنند ضمن اینکه یک مجموعه عظیمی نیز 

به روی پشتیبانی سیستم های هوایی کار می کند.
وی گفت: در بخش ریلی تمرکز ما این اســت که طراحی و ســاخت محصوالت را کامل کنیم و از ناوگان های فعلی پشتیبانی 

کنیم. در بخش خودرویی تمرکز ما به روی برقی سازی خودروهای اتصال پذیر است. 
در بخش هوشمندســازی نیز تالش ما این اســت که ناوگان فعلی را به روی شــبکه ای از حمل ونقل هوشمند ببریم که این 

امر هم باعث کاهش ترافیک می شود و هم تلفات جاده ای را به میزان زیادی پایین می آورد.
رئیــس ســتاد توســعه فناوری هــای فضایــی و حمل ونقل پیشــرفته معاونت علمی در پاســخ به ســؤالی مبنی بر 
دالیــل انحــالل مرکــز ملی فضایی کشــور گفت: بخش فضایی به دو قســمت تقســیم شــده اســت که بخشــی از آن 
فناوری هــای فضایــی شــد کــه توســعه آن را به معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری دادند و بخشــی از آن 
را، کــه محصولــی بــود به ســازمان فضایی ایــران بردنــد. توســعه فناوری های فضایــی و تجاری ســازی محصوالت 

شــامل  فضــا  در  موجــود  ماهواره هــای 
ماهواره هــای  و  عمومــی  ماهواره هــای 
خــاص به عهــده ســتاد توســعه فناوری های 

فضایــی معاونت علمی گذاشــته شــد.
دولتــی  بخش هــای  داد:  ادامــه  منطقــی 
ماهواره هــا،  مثــل  زیرســاخت ها  بــه روی  کــه 
یــا  اطالعــات  ارســال  یــا  دریافــت  ایســتگاه های 
پرتاب کننده هــا کار می کردند زنجیــره ارزش آن را 
در بخــش خصوصــی ایجاد کردیــم. امروز بخش 
خصوصــی کشــور مــا کــه 130 شــرکت را شــامل 
می شــود و ایــن قابلیــت را دارنــد که ماهــواره را 
به صورت کامل بســازند و در آینــده ای نزدیک نیز 
قــادر خواهند بــود کــه بــه روی پرتاب کننده های 

خاص فعالیت کنند.

مصوبه ای برای محرمانه بودن اموال مسئوالن نداشته ایم
اموال  محرمانه بودن  برای  یازدهم  مجلس  اینکه  بیان  با  مجلس  رئیس  جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته است، گفت: محرمانه بودن اموال مسئوالن در مجلس هشتم مصوب 

شده است.
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دســتور خود، ضمن تبریک به مناســبت فرارســیدن سالروز آغاز امامت 
و والیت حضرت صاحب الزمان )عج(، گفت: این روز عید امید و انتظار برای برقراری عدالت در سراسر جهان و 
از بین بردن تاریکی، ظلم و ناعدالتی اســت، تمامی عالم در ســایه حضور امام زمان)عج( به آســایش و راحتی 
دست خواهند یافت، ان شاءاهلل و از شر ستمگران و چپاولگران رها خواهند شد، سالمتی و تعجیل در ظهور 

آن حضرت را از خداوند متعال مسئلت دارم.
وی ادامه داد: درباره مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررســی دقیق در برخی رســانه ها انتشار یافت توضیحاتی الزم است 
که باید بگویم که مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مســئوالن هیچ مصوبه ای نداشــته است، فرایند تصویب قانون 
در مجلــس کامًا مشــخص اســت و نمایندگان در این خصوص تصمیمــی نگرفته اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشــتم 

است و در فرآیند دیگری بررسی و تصویب شده است.
نماینــده تهــران در مجلس تصریح کرد: از اصحاب رســانه تقاضامندم که در خصوص بیان مطالب، دقت بیشــتری داشــته 
باشــند و موضوعات را پس از بررســی کافی اطالع رســانی کنند و البته باید از تمام فعاالن رســانه و خبرنگاران محترمی که با 

بررسی های دقیق خود در این خصوص روشنگری و رفع ابهام کرده اند، تشکر کنم.
رئیس مجلس درباره تحوالت غرب آســیا ادامه داد: منطقه غرب آســیا امروز در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، طرح های 
پیچیده ای برای درگیر کردن کشــورهای منطقه در جنگ های داخلی در جریان اســت، همچنین اختالف افکنی میان کشورهای 
منطقه برای جلوگیری از به وقوع پیوستن همکاری های اقتصادی و ایجاد صلح پایدار در سراسر منطقه در دستور کار آمریکا 

و نیروهای وابسته به آنها قرار دارد.
قالیبــاف تصریح کرد: حوادث دلخراشــی همچون کشــتار مردم بیگناه در مســجد فاطمیه قندهار و تــالش برای ایجاد یک 
جنگ داخلی در افغانستان، آشوب های مسلحانه و غیرقانونی در لبنان، تفرقه افکنی در عراق و اظهارات دروغ و تحریک آمیز از 

سوی برخی سران کشورهای منطقه در یک هفته گذشته، این دسیسه ها را آشکارتر از قبل می کند.
وی اضافه کرد: جمهوری اسالمی ایران خواهان 
حفظ صلح و امنیت در سراسر منطقه است و در هر 
کشــوری اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ رهایی 
از اختالفات و عامل خنثی شدن توطئه ها می داند، 
هــر گونه ایجاد تفرقه و یــا اقداماتی که امنیت را در 
سراســر منطقــه نقــض کند محکــوم اســت و همه 
کشــورها باید در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار 
و افزایــش روابــط اقتصــادی درون منطقه ای تالش 

کنند.
رئیــس مجلس بیان کرد: در پایــان از وزارت امور 
خارجه می خواهیم که در این شــرایط حساس و در 
راســتای حفظ امنیــت و ثبات منطقــه ضمن انجام 
اقدامات الزم، مواضع حکیمانه و عاقالنه جمهوری 

اسالمی ایران را فعاالنه منعکس و پیگیری کند.

بازگشـــــایی مدارس فقــــط با شــــعار ممکن نیست 
ورش جزئیات بازگشایی را اعالم کند پر آموزش و 

عباس فرجی

قالیبافمنوچهر منطقی

مردم جهان تحت تأثیر این پاندمی سعی کرده اند خودشان را با شرایط سازگار کنند، از 
وی  وزهای اولیه پاندمی، موضوع آمــوزش یکی از مهم ترین چالش های پیِش ر همــان ر
وزی کشورهای جهان از جمله ایران  جوامع بوده است گرچه به مدد تکنولوژی های امر
ســعی کرده انــد فاصلــه به وجودآمــده بیــن دانش آمــوزان و مــدارس را بــه حداقــل ممکن 
برســانند و البته در این مهم توفیقات خوبی هم کســب شــده اســت که قطعًا در آینده با 

رشد بیشتر تکنولوژی این شیوه آموزشی ...

و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
جهان: مدیرکل ترانزیت و حمل 
سازمان  بین المللی  نقل  و 
راهداری و حمل و نقل جاده ای 
حاضر  حال  در  کرد:  اعالم 
مرزهای زمینی چهارگانه ایران و 
محدودیت هایی  با  ترکمنستان 
مشکالت  امیدواریم  و  شدند  بازگشایی 
کشور  این  با  تجاری  تبادالت  در  کامیون داران 

برطرف شود.
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  هدایتــی  جــواد 
پایانه هــای مــرزی مشــترک ایران و ترکمنســتان 
اظهــار کــرد: پــس از نشســت آنالینــی کــه بیــن 
حمل ونقــل  آژانــس  و  راهــداری  ســازمان 
بین المللــی ترکمنســتان در شــهریورماه برگــزار 
و  ایــران  مــرزی  گــذرگاه  ســومین  اخیــرا  شــد، 
اســتان  در  اینچه بــرون  مــرز  در  ترکمنســتان 

گلستان بازگشایی شد.

چهــار  ترکمنســتان  و  ایــران  افــزود:  وی 
پایانــه مــرزی مشــترک دارنــد کــه گذرگاه هــای 
خراســان  در  باجگیــران  و  لطف آبــاد  ســرخس، 
رضــوی و گذرگاه مــرزی اینچه برون در گلســتان 
فعالیــت می کردنــد امــا از آنجایی کــه در دوران 
شــیوع ویروس کرونــا ترکمنســتان پروتکل ها و 
سیاســت های منحصــر بــه فــردی در مواجــه با 
این ویروس داشــت بــرای ورود اتبــاع خارجی و 
ترددهای مــرزی، همه مرزهــای زمینی و هوایی 
خود را بســت که البته سیاســت ســختگیرانه ای 
بــود اما ســبب شــد تا مرزهــای ما با این کشــور 
مانند دیگر همسایگان ترکمنستان بسته شود.
مدیــرکل ترانزیــت و حمل ونقــل بین المللــی 
ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای خاطر 
نشــان کرد: در این راســتا مذاکراتی با این کشور 

در شهریورماه سال گذشته انجام شد و همین 
مســاله منجر به بازگشــایی مرز سرخس و نهایتا 
مرز لطف آباد بعد از ســه ماه )یعنی در زمستان 

سال 1399( شد.
بــه  توجــه  بــا  البتــه  داد:  ادامــه  هدایتــی 
محدودیت هــای موجود و حجم تبادالت تجاری 
بین دو کشــور، همه بار ترانزیت و تجارت زمینی 
روی دو مــرز ســرخس و لطف آباد متمرکز شــده 
بــود، بــه همین ســبب در تالش بودیــم تا دیگر 
گذرگاه هــای مرزی مشــترک بین دو کشــور را باز 
کنیــم و نهایتــا بــا هماهنگی های صــورت گرفته 
و مذاکــرات انجــام شــده بیــن روســای جمهــور 
ایــران و ترکمنســتان و دیگــر مســئوالن حــوزه 
دیپلماســی مقــرر شــد تــا کنفرانــس ویدئویــی 
آژانــس حمل ونقــل  بیــن ســازمان راهــداری و 

جاده ای ترکمنســتان برگزار شــود که این اتفاق 
در شهریورماه رخ داد و نهایتا پایانه مرزی سوم 
یعنی اینچه برون با ورود یک دستگاه کامیون از 

ترکمنستان بازگشایی شد.
وی گفت: البته مرز مشــترک چهارم باج گیران 
اســت که در این مدت تنها برای تردد مســافران 
آن هــم از نوع دیپلمات ها باز بــوده اما با توجه 
به محدودیت هایی که ترکمنستان سال هاست 
برای این گذرگاه مرزی قائل شده چندان تاثیری 
روی تبادالت تجاری دو کشــور ندارد و بازگشایی 

مرز اینچه برون خود گامی رو به جلوست.
مدیــرکل ترانزیــت و حمل و نقــل بین المللی 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  ســازمان 
اعالم کــرد: با بازگشــایی پایانه های مــرزی ایران 
بــه این کــه در فصــل  بــا توجــه  و ترکمنســتان 

داریــم.  قــرار  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات 
امیدواریــم بتوانیم مشــکالت کامیــون داران در 
این زمینه برطرف شــود همچنین از سویی دیگر 
ترکمنســتان بــا توجه بــه حجم تبــادالت تجاری 
بین دو کشور و نقش اش در ترانزیت کاال از اروپا 

و ترکیه به آسیای میانه اهمیت باالیی دارد.
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