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يادداشت- 1

صيانت به جاي تسهيل گري
در كشوري مانند هندوستان 
كه توانسته، الگوي اختصاصي 
خ��ود از اقتص��اد را ارايه كند، 
رش��د اقتصادي و معيش��تي 
مبتني ب��ر افزايش دامنه هاي 
مهارت آم��وزي از طري��ق 
فض��اي مج��ازي، اينترنت و 
فضاي سايبري اس��ت. اساسا 
هندوستان يكي از پيشروترين كشورها در حوزه صنايع 
نوين فناورانه است و بخش قابل توجه رشد خود را از طريق 
ايده هاي آموزشي از طريق فضاي مجازي شكل داده است. 
اين در حالي است كه ايران در آغاز سومين دهه از قرن 21، 
طرح هايي را در دستور كار قرار مي دهد تا فضاي مجازي را 
مهار و محدود كند، اما نكته اي كه بين رويكرد ايران و هند 
تفاوت ايجاد مي كند، آن است كه در هند يك حاكميت 
توس��عه خواه وجود دارد. يعني تمام گروه هاي سياسي و 
اثرگذار در هند رويكردي واقع بينانه و پراگماتيك نسبت 
به امر توسعه دارند. يعني به علم اقتصاد، علم كشاورزي، 
علم سياست، علم س��امت و... پايبند هستند و تعصبي 
براي استفاده از علوم مختلف ندارند. اين در حالي است كه 
گفته مي شود هند از منظر مذهبي يكي از متعصب ترين 
كشورهاي جهان است و هزاران دين در اين كشور وجود 
دارد، اما در مواجهه با توسعه اين رويكردهاي متعصبانه 
مشاهده نمي شود. هند از زماني كه مسير توسعه خود را 
آغاز كرد، از اينترنت به عنوان يكي از موتورهاي پيشران 
بهره برد. همه مي دانند كه بسياري از كال سنترها در هند 
ايجاد شده اند و كانون هاي توليد نرم افزار، برنامه نويسي 
و... امروز جايگاه برجسته اي در هند دارد. اين روند، بستر 
فناوري هاي نوين را در اين كشور گسترش داده و ارزش 
افزوده فراواني را به نفع توسعه اين كشور ايجاد كرده است. 
هندي ها اين فضا را ايج��اد كردند و خود را همه چيزدان 
فرض نكردند. اع��ام نكردند كه ما به قدرت هاي جهاني 
احتياجي نداريم و موض��وع اقتصاد را ايدئولوژيك فرض 
نكردند. اتفاقا اين ارتباطات را دوسويه كردند تا بسياري 
از امريكايي ه��ا، كانادايي ها، اروپايي ها و... در اين كش��ور 
ادامه در صفحه 5 سرمايه گذاري كنند.   

پيمان مولوي

افزايش انتظارات تورمي در قيمت فروشندگان بازتاب يافت

تغيير جهت قيمت هاي پيشنهادي مسكن

يادداشت-3يادداشت-2

يادداشت-4

 چشم انداز اقتصادي 
پيش روي كشور

آخرين نشست دولت روحاني 
روز گذشته در شرايطي برگزار 
شد كه بسياري از تحليلگران به 
دنبال به دست آوردن تصويري 
از چش��م انداز آين��ده اقتصاد 
كشور هستند. اينكه سرنوشت 
شاخص هاي اقتصادي كشور 
مانند تورم، افزايش نقدينگي، 
رشد اقتصادي، اشتغالزايي و... چه خواهد شد و دولت جديد 
كدامين اولويت ها را در دستور كار برنامه ريزي هايش قرار 
خواه��د داد. با اتمام دولت روحاني و ش��روع به كار دولت 
جديد شاهد آزادسازي انواع و اقسام قيمت ها و بي نظمي 
در اقتصاد كشور هستيم. اقتصادي كه فنر قيمتي برآمده 
از تصميم س��ازي هاي چند س��اله در آن رها شده و موج 
گراني ها اين بار از اقام مصرفي و كاالهاي نهايي ش��روع 
شد و كم كم خودش را به بازارهاي مالي مي رساند آرام آرام 
به بازارهاي مالي نيز سرايت خواهد كرد. واقع آن است كه 
دليل اصلي س��رايت تورم به بازارها، حفظ ارزش دارايي و 
تراز و تعادل بازارهاي مالي با يكديگر است. هر گاه اين توازن 
به هم مي  ريزد بازارها سريعا تمايل دارند تا به نقطه  تعادلي 
خودشان بازگردند. اصلي ترين مولفه  اقتصادي ايران در 
حال حاضر قيمت دالر اس��ت كه همواره در پيدا كردن 
قيمت تعادلي خود با مشكل مواجه است و البته علت نيز 
به حجم روزافزون نقدينگي و پايه  پولي كشور و تحريم و 
عدم سرمايه گذاري جديد مربوط مي شود  .كافي است نرخ 
دالر دچار نوسان شود تا دامنه وسيعي از اقام و محصوالت 
توليدي و خدماتي در كشور نيز با افزايش قيمت مواجه 
شوند؛ امري كه نرخ دالر را به عنوان لنگر تورمي در اقتصاد 
ايران معرفي مي كند. در حال حاضر اقتصاد ايران در ركود 
تورمي قرار دارد و به نظر مي  رسد اين ركود و اين تورم در 
ادامه نيز عميق تر خواهد شد. نقدينگي فزاينده در حال 
درنورديدِن نرِخ كاالها و خدمات است و دير يا زود خودش 
را دوباره به دالر و سكه و سهام و زمين و ساختمان خواهد 
رساند. نتيجه  اين اتفاق فقيرتر شدن جامعه و ايجاد شكاف 
طبقاتي بزرگ تر خواهد بود. بازار ارز و سكه و بورس دوباره 
در حال بيدار شدن هستند و دوباره شاهد خروج گسترده 
پول از س��پرده هاي بانكي و صندوق ه��اي درآمد ثابت 
خواهيم بود كه اين اتفاق مانند شمشير دولبه عمل خواهد 
كرد. نگاهي به مقصد اين پول ها داشته باشيم: بازارهايي 
چون ارز و طا؛ بورس، ارز ديجيتال، مس��كن و خودرو و 
ساير كاالهاي بادوام احتماال مقصد اصلي اين نقدينگي 
خواهند بود. در بين اين بازارها، بازار مسكن و خودرو و ساير 
كاالهاي با دوام رشد قيمتي زيادي داشتند و اگر هم مورد 
استقبال قرارگيرند توان جذب همه  نقدينگي را نخواهند 
داش��ت. ضمن اينكه بي نظمي ش��ديد تري را در سطح 
عمومي اقتصاد و معيشت خانوارها به وجود خواهند آورد. 
ارز ديجيتال هم خروج گسترده پول از كشور را به دنبال 
خواهد داشت هرچند استقبال از اين بازار بسيار چشمگير 
ادامه در صفحه 2 بوده است.  

زهرا س�ليماني|ميراث دولت روحان��ي در حوزه هاي 
اقتصادي چگونه رقم خورده است؟ اين پرسشي است كه روز 
گذشته و پس از پايان آخرين نشست هيات دولت در محافل 
كارشناسي و رسانه اي كشور مطرح شد و برخي تحليلگران 
تاش كردند در خصوص آن به بحث و تبادل نظر بپردازند. 
مطابق معمول در يك چنين ايامي، برخي جريانات سياسي 
تاش مي كنن��د تنها با اس��تفاده از رويكردهاي جناحي 
و گروهي، عملكرد كلي دول��ت در حوزه هاي اقتصادي و 
معيشتي را بررس��ي كنند. بر اين اساس، منتقدان دولت 
روحاني با برجسته كردن شاخص هاي كان اقتصادي مانند، 
تورم، رشد نقدينگي، كاهش ارزش پول ملي، كاهش درآمد 
سرانه، افزايش چند برابري نرخ ارز و...خط بطاني بر همه 
دستاوردهاي اقتصادي دولت مي كشند و آن را يكسره تيره 
و تار معرفي مي كنند. در نقطه مقابل اما نهادهاي اجرايي و 
گروه هاي سمپات دولت قرار دارند كه تاش مي كنند با پيش 
كشيدن دستاوردهاي دولت در حوزه توسعه زيرساخت هاي 
نفت و گاز، شفاف سازي رديف هاي بودجه، رشد صادرات 
غيرنفتي، مقابله با ابرتورم، رشد كسب و كار آناين و...آن 
را سندي براي توفيق نسبي دولت در بخش هاي اقتصادي 
معرفي كنند. اما با عبور از اي��ن رويكردهاي خوش بينانه 
و بدبينانه محض كه توس��ط دو راس پاره خط جناح هاي 
سياسي كشور ارايه مي شود به نظر مي رسد، براي بررسي 
تحليلي عملكرد اقتصادي دولت طي 8سال گذشته، امروز 
بي��ش از هر زمان ديگري نيازمند واقع بيني هس��تيم تا با 
تلفيق آمارهاي اقتصادي و متغيرهاي پيراموني تاثيرگذار 
در آن، تصويري واقعي از عملكرد اقتصادي دولت روحاني 
)دولت هاي يازدهم و دوازدهم( به دست بياوريم. واقع آن 
است كه بررس��ي عملكرد اقتصادي دولت روحاني، بدون 
توجه به ش��رايط و متغيرهاي پيراموني، متريال تحليلي 
مناسبي براي برنامه ريزي هاي آينده ايجاد نمي كند. مبتني 
بر اين ش��اخص ها و براي درك درست عملكرد اقتصادي 
دولت به نظر مي رسد، بايد مختصات ارزيابي هاي تحليلي 
را به سه مقطع »آغاز به كار دولت تا امضاي برجام« )92 تا 
95(، »شرايط پسابرجامي« )95تا97( و نهايتا دوران »خروج 
ترامپ از برجام« )97 تا 1400( تقسيم بندي كنيم. ويژگي 
يك چنين دسته بندي معقولي آن است كه اين امكان را در 
اختيار مخاطبان قرار مي دهد كه نقش هر كدام از متغيرها 
در صعود يا نزول شاخص هاي اقتصادي و معيشتي را درك 
و نهايتا نسبت به آنها داوري داشته باشند. به عنوان مثال با 
بررسي شرايط اقتصادي كشور بعد از امضاي برجام تا زمان 
خروج ترامپ از برجام، مشخص خواهد شد تحريم ها تا چه 
اندازه در نزول ش��اخص هاي اقتصادي و معيشتي اثرگذار 
بوده ان��د و چرا دولت تا اي��ن اندازه بر روي پاي��ان دادن به 

تحريم ها جدي بوده است. 

  سكانس ابتدايي: پوشيدن 
رداي رياست جمهوري

روحاني در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را 
در سال 92 به دست گرفت كه دامنه وسيعي از مشكات 
اقتصادي و معيشتي از رش��د اقتصادي منفي 6درصدي 
گرفته تا تورم 45درصدي و از كاهش ذخاير استراتژيك تا 
كاهش شديد صادرات نفتي و... كشور را در بر گرفته بود. از 
سوي ديگر دولت احمدي نژاد در ماه هاي پاياني عمر دولت 

دهم و براي كاهش بدهي هاي دولت تاش مي كرد تا نرخ 
تسعير دارايي هاي بانك مركزي را به بيش از 2برابر افزايش 
دهد. در آن برهه زماني، دولت احمدي ن��ژاد نرخ ارز را كه 
با قيمت ح��دودا 1000توماني از دولت اصاحات تحويل 
گرفته بود را با نرخ ح��دود 4200 توماني به دولت يازدهم 
تحويل داد. ضمن اينكه در كنار اين نوسانات ارزي مجموعه 
متكثري از مشكات اقتصادي و معيشتي را نيز براي دولت 
روحاني به يادگار گذاشت. در يك چنين شرايطي روحاني، 
كابينه يازدهم را به مجلس نهم معرفي كرد تا در نخستين 
گام از طريق سياست تنش زدايي و بهبود مناسبات با غرب، 
تحريم هاي كمرش��كن اقتصادي را از پيش روي اقتصاد و 
معيشت ايرانيان بردارد. نحوه مواجهه مجلس نهم با كابينه 
يازدهم چندان دوستانه نبود و دولت در برخي وزارتخانه هاي 
كليدي نتوانست افراد مورد نظر خود را معرفي كند. نهايتا 
مراسم تحليف روحاني به عنوان هفتمين رييس جمهور 
ايران 13 مرداد برگزار ش��د و هيات دول��ت كار خود را 27 
مرداد 92 به طور رسمي آغاز كرد. بسياري از كارشناسان بر 
روي اين نقطه محوري هم نظرند كه ركود تورمي مهم ترين 
چالش اقتصاد ايران پس از دو دولت احمدي نژاد محسوب 
مي شد. دولت يازدهم چنان  كه روحاني ديروز هم به آن اشاره 
كرد، ويرانه  اي را با تورم 45 درصدي و رشد اقتصادي منفي 
6.5 درصدي تحويل گرفت. در شرايطي كه روحاني دولت 
را با تورم بيش از 45درصدي تحويل گرفته بود بر اس��اس 
گزارش هاي رسمي مركز آمار و بانك مركزي، تورم در پايان 
سال دوم فعاليت هاي دولت يازدهم )سال 93( به حدود 15 
درصد كاهش يافت و رشد اقتصادي كشورمان نيز در آن بازه 
زماني مثبت شد. رشد اقتصادي كشور كه در سال هاي 91و 
92 منفي بود، در س��ه ماهه اول سال 93مثبت و در پايان 
سال 93، رسما 3.2درصد شد. به طور كلي در طول چهار 
س��ال دولت يازدهم )92تا96( تورم ايران به طور متوسط 
حدود 11 درصد ثبت ش��ده است. ضمن اينكه در اين بازه 
زماني اقتصاد ايران 2سال نيز تورم تك رقمي را تجربه كرد. 
اين روند در خصوص رشد صادرات غير نفتي، اشتغالزايي، 
افزايش صادرات نفتي، جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و...

نيز نشانه هايي از رشد پايدار را در خود نمايان داشت. داوود 
دانش جعفري يكي از اقتصاددانان اصولگراي كشور در سال 
93 در حاشيه نخستين كنفرانس اقتصاد ايران در خصوص 
دستاوردهاي دولت يازدهم در دو سال ابتدايي فعاليت هايش 
با بيان مثالي، وضعيت اقتصادي كشور در آن برهه را به معدل 
دانش آموزي تشبيه كرد كه در آزمون هاي پيشين )در زمان 
دولت دهم(، نمره هاي پاييني داشته اما توانسته است در 
امتحان تازه، تا حدي نمره هاي ضعيف خود را جبران كند؛ 
هر چند رشد اقتصادي كشور همچون دانش آموز ياد شده 
قابل توجه و چشمگير بوده است اما با ميانگين دانش آموزان 
برتر )كشورهاي توسعه يافته( هنوز فاصله اي چشمگير دارد.

وزير اقتصاد دولت نهم در ادامه مي افزايد: »بر خاف برخي 
ادعاها مبني بر غيرواقعي بودن رشد اقتصادي در سال 92 و 
93 بايد گفت، اين رشد واقعي است. زيرا آمارهاي اقتصادي 
به روش هاي علمي و منطقي برآورد شده اند. اقتصاد كشور 
در سال هاي گذشته )قبل از س��ال 92( در وضعيت ركود 
و انقب��اض 5 يا 6 درصدي و بس��يار پايين تر از معدل چند 
ساالنه رشد قرار داشته و به همين دليل وضعيت كنوني، 
در هم س��نجي با قبل نش��انه هاي بهبود را در خود دارد.« 

اظهارنظرهايي كه نشان مي دهد آمارهاي اقتصادي در آن 
دوره، حتي مورد تاييد چهره هاي اقتصادي اصولگرا نيز قرار 

داشته است.

  سكانس دوم: و اما برجام ...
پس از پش��ت س��ر گذاش��تن دو س��ال ابتدايي، آرام  آرام 
تاش هاي راهبردي دولت يازدهم براي دستيابي به توافقي 
جام��ع با غرب نتيجه مي دهد و ايران و كش��ورهاي غربي 
سرانجام در مرداد سال 95 برجام را امضا مي كنند. امضاي 
برجام ايران را بار ديگر وارد صحنه اقتصاد جهاني كرد تا بتواند 
از اين حضور به نفع بسترسازي براي كوتاه كردن فاصله اش 
با توسعه بهره ببرد. صادرات نفت حدفاصل سال هاي 94 تا 
96 به بيش از 2 ميليون بشكه )2.7 ميليون بشكه( افزايش 
يافت و درآمدهاي نفتي نيز به حدود 70 ميليارد دالر رسيد. 
دالرهايي كه براي اقتصاد تحريم شده ايران در حكم باراني 
براي بهبود وضعيت زيرساخت هاي فرسوده بود. همچنين 
در اثر برجام، ايران به بالغ بر 100 ميليارد دالر از منابع مالي 
فريز شده در بانك هاي خارجي دسترسي پيدا كرد و از اين 
منابع براي تامين مالي پروژه هاي مهم اقتصادي استفاده كرد. 
عدم استفاده از اين منابع مالي براي هزينه هاي جاري دولت 
باعث شد تا تاثير وارد شدن اين منبع عظيم مالي به اقتصاد به 
صورت افزايش نرخ تورم ظاهر نشود. از سوي ديگر ايران اين 
فرصت را پيدا كرد تا از دل مناسبات تازه با قدرت هاي جهاني 
ناوگان حمل و نقل هوايي فرسوده خود را بازآفريني كند. 
در همين بازه زماني توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي 
حدفاصل سال هاي 94 تا 96 مطابق گزارش دي ماه سال 
99 دفتر اقتصاد كان سازمان برنامه و بودجه، افزايش يافت 
و سپس از س��ال 97 دوباره با كاهش چشمگيري مواجه 
شد. اعداد و ارقامي كه نشان دهنده نقش توسعه مناسبات 
ارتباطي با جهان پيراموني است. رشد اقتصادي كشور اين 
بازه زماني به بيش از 6.4 درصد رسيد. در سال هاي ابتدايي 
دهه 90 خورشيدي، هيچ پروژه تازه اي در صنعت فوالد ايران 
اجرا نمي شد اما بعد از امضاي برجام و اجرايي شدن اين توافق 
صنعت فوالد ايران اين امكان را پيدا كرد تا منابع مالي مورد 
نياز خود را از بانك هاي خارجي تامين و پروژه هاي تازه اي در 
صنعت فوالد سازي تعريف و اجرا شد. در حوزه كسب و كار 
نيز بعد از برجام، فضا براي كار در بازارهاي بين المللي بهتر 
شد. نشريه بين المللي  NRTدر اين مورد نوشت: با برداشته 
شدن تحريم هاي اقتصادي واردات كاالهاي اروپايي به ايران 
3 تا 4 برابر شد. از طرف ديگر واردات از كشورهاي چين و هند 
هم رشد كرد و همين مساله سبب شد تا شركت هاي ايراني 
كه در عرصه تجارت خارجي فعالند از اين فضا منتفع شوند. 
مجموعه تحوالتي كه اقتصاد ايران را در آستانه يك خيزش 
دوباره در مسير رشد پايدار قرار داد. اما نبايد فراموش كرد در 
همين بازه زماني بسياري از تحليلگران در خصوص رويكرد 
دولت در سركوب نرخ ارز، عدم اصاح الگوي مصرف انرژي و 
واقعي كردن قيمت انرژي به صورت تدريجي و قيمت گذاري 
دستوري مي نواختند و آن را باعث بروز مشكات جدي در 

اقتصاد ارزيابي مي كردند.

  سكانس سوم؛ مست زنگي تيغ 
به دست مي گيرد

آخرين برهه تحليلي در خصوص عملكرد دولت روحاني 

به ايام ظهور ترامپ بازمي گردد. چهره اي كه برخاف اغلب 
پيش بيني ها و نظرسنجي هاي رسانه اي توانست سكان 
هدايت اياالت متحده را به دس��ت بگيرد و نوع خاصي از 
رويكردهاي عوامانه را پياده سازي كند. يكي از انتقاداتي 
كه كارشناس��ان به دولت دوم روحاني و رييس دستگاه 
سياست خارجي دولت دوازدهم وارد مي دانستند، اين بود 
كه چرا دولت تمام تخم مرغ هايش را در سبد دموكرات هاي 
امريكايي قرار داده اس��ت. ظريف نيز مانند بس��ياري از 
تحليلگران پيش بيني مي كرد كه هياري كلينتون پيروز 
انتخابات خواهد ش��د، بنابراين با ادبيات تحقيرآميزي 
در خصوص ترامپ سخن مي گفت. در اين ميان يكي از 
راهبردهاي ترامپ بعد از پيروزي در انتخابات، پاك كردن 
تمام دستاوردهاي اوباما بود. ترامپ بنا به داليل گوناگون 
مايل نبود كه مس��ير اوباما را طي كند، بنابراين به همه 
دستاوردهاي دولت اوباما پشت پا زد. برجام نيز از خطر يك 
چنين رفتاري مصون نماند. ترامپ بعد از دو دوره امضاي 
برجام نهايتا در 19 ارديبهش��ت ماه 97 راي به خروج از 
برجام داد. خروجي كه تحليلگران آن را در راستاي برائت از 
اوباما و جلب توجه راي دهندگان در انتخابات ميان دوره اي 
كنگره ارزيابي مي كردند. اين خروج اما دولت روحاني را در 
برابر سومين و تاريك ترين برهه از فراز و فرودهاي دولتش 
قرار داد. دوره اي كه در آن شديدترين تحريم هايي كه تا 
آن روز براي كشوري طراحي شده بود، پياده سازي شد و 
اقتصاد و معيشت ايران را با دشواري هاي فراواني مواجه 
ساخت. تصميمي كه ميلياردها دالر معامات شركت  هاي 
بين المللي از فروش هواپيما تا صنعت نفت ايران را تحت 
تاثير قرار داد و شاخص هاي اقتصادي ايران را در وضعيت 
نزولي قرار داد. در آخرين گزارش��ي ك��ه مركز آمار ايران 
در نخستين روز مردادماه 1400 منتشر كرده شاخص 
قيمت مصرف  كننده در تيرماه 1400 محاسبه  شده است. 
بر اس��اس اين گزارش، نرخ تورم نقطه اي )درصد تغيير 
عدد شاخص قيمت نس��بت به ماه مشابه سال قبل( به 
43.6 درصد، نرخ تورم ماهانه )درصد تغيير عدد شاخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل( به 3.5 درصد و نرخ تورم ساالنه 
)درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال 
منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن( براي 
خانوارهاي كشور به 44.2 درصد رسيده است. با مقايسه 
اعداد و ارقام مي توان به اين نتيجه رسيد كه تورم ساالنه 
در تيرماه نسبت به خردادماه افزايش 1.2 واحد درصدي 
داشته است. مقايسه تطبيقي آخرين گزارش مركز آمار 
درباره تورم در دولت دوازدهم با آخرين گزارش اين سازمان 
در دوران دولت دهم نشان مي دهد كه در سال 1392 مركز 
آمار ايران نرخ تورم تيرماه را 33.9 درصد اعام كرده بود. 
همچنين افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه  به  نقطه( 39.1 درصد محاسبه  شده بود. 
مطابق با گزارش مركز آمار در تيرماه سال جاري نرخ تورم 
ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب 43.7 
و 47.3 درصد است كه براي خانوارهاي شهري 1.2 واحد 
درصد و براي خانوارهاي روستايي 1.7 واحد درصد افزايش 
داشته است. آمار فوق نشان دهنده اين است شرايط براي 
خانوارهاي روس��تايي به  مراتب سخت تر است و آنها در 
تامين مايحتاج روزانه خود با مشكات و مصائب بيشتري 
روبه رو هستند.  ادامه در صفحه 2

محسن عباسي

 همه ما 
در بحران آب مقصريم

 سپر تورمي 
به نام بازار سرمايه

موض��وع آب و چالش هاي به 
وجود آمده در پي آن باعث شده 
كه كارشناسان و افراد مختلف 
در اي��ن خص��وص اظهارنظر 
ك��رده و از جنبه هاي مختلف 
اي��ن ش��رايط را ارزيابي كنند. 
اما چيزي ك��ه در حال حاضر 
بيش��تر از هر تحليل به آن نياز 
داريم تغيير نگاه به اين موضوع و به طور كلي موضوع هايي از 
جنس محيط زيست است. نگاهي مساله محور و ديدگاهي 
كه به دنبال حل مساله باشد آن هم نه از طريق ايجاد چالش 
و فشار اجتماعي بر تصميم گيران، بلكه در پي انتقال مفاهيم 
كارشناس��ي در بس��تري از حقايق موجود. اطاق كلمه 
بحران به يك موضوع، آن را از جريان طبيعي بررسي دور و 
تصميم ها در اين شرايط را تابع لحظه ها، اتفاق ها و احساسات 
كرده و آن را از روند كارشناسي خارج مي كند. آب هم يك 
مساله است، آن هم نه با يك راه حل، بلكه فرايندي كه به 
حل مساله منجر مي شود. همه در ايجاد شرايط به وجود 
آمده مقصريم؛ از مديريت كان و اجرايي با تصميم سازي 
غيرواقع گرايانه و تصميم گيري هاي اشتباه تا مردمي كه 
چيزي به نام الگوي مصرف را به رسميت نمي شناسند. از 
جامعه دانشگاهي تا اهالي رسانه همه در اين وضع سهيم 
ادامه در صفحه 8 هستيم. 

برخ��ي دارايي ها س��پر تورم 
محسوب مي شوند. به اين معني 
كه متناسب با تورم ارزش آنها 
باال مي رود. دارايي هايي مانند 
سهام، س��اختمان، زمين، طا 
و... در اين دس��ته دارايي ها قرار 
مي گيرند؛ اما برخ��ي ديگر از 
دارايي ها مانند اوراق مشاركت، 
سپرده هاي بانكي و... متناسب با تورم افزايش پيدا نمي كنند. 
براين اساس مي توان گفت كه بازار سرمايه به دليل داشتن 
س��هام به عنوان دارايي اصلي مي تواند سپر تورمي باشد، 
زيرا افراد با خريد سهام در زمان تورم در واقع دارايي خود را 
بيمه مي كنند. اين موضوع در بررسي آمار سال هاي گذشته 
قابل مشاهده است كه بازدهي سهام نسبت به تورم و حتي 
طا و ارز بيشتر بوده است. براين اساس مي توان گفت بازار 

سرمايه اغلب متناسب با تورم رشد كرده است.
در كنار رشد اغلب ش��ركت هاي بورسي در اين مدت، آن 
دس��ته از ش��ركت هايي كه درگير قيمت گذاري دولتي 
بوده اند، همچنان دچار مشكل در اين بازار هستند. در همين 
راستا رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، به تازگي با اقدامي 
ادامه در صفحه 5 شجاعانه طي نامه اي به... 

روح اهلل باقري

همايون دارابي

با عرضه سيمان در بورس 
در اولويت تامين برق قرار بگيريد!

روند صعودي معامالت تاالر شيشه اي

»تعادل« عملكرد اقتصادي دولت روحاني را طي 8سال بررسي مي كند

حسن روحاني در آخرين جلسه هيات دولت: 

برخي واقعيت ها را نگفتيم !

قيمت سيمان كاهشي شد؟
صفحه 7     صفحه 4    

صفحه 6    

صفحه 5    

تاثير مثبت  دالر 
روي  بورس ماندگار  است؟

ميراث اقتصادي روحاني

وزير كشور خواستار تعيين 
خودروهاي مانده در گمرك شد

در مراسمي با حضور محمد مخبر  
صورت گرفت 

تنها چند روز به پايان دولت دوازدهم باقي مانده، 
اما هنوز تكليف حدود 2250خودرو باقي مانده 
مشخص نيس��ت و در گمرك خاك مي خورند. 
ب��ه نظر مي رس��د، تعيين تكلي��ف خودروهاي 
دپوي��ي نيز به اين دولت ق��د نمي دهد و پرونده 
باز خودروه��اي دپويي به دولت بعد انتقال داده 
صفحه 7 را بخوانيد مي شود.  

پرونده باز 
خودروهاي 

دپويي 

 افتتاح 
 300 مدرسه 

و مركز فرهنگي 
در مناطق محروم



رييس دولت دوازدهم در آخرين جلسه دولت دوازدهم 
در اظهارات��ي گفت: اگر عيب و نقصي داش��تيم از مردم 
عذرخواهي و طلب عفو و رحمت مي كنيم. او با اشاره به 
تامين كاال هاي اساسي در زمان جنگ تحميلي اقتصادي 
افزود: توانمان را در اين زمينه ]تامين كاال هاي اساسي در 
زمان جنگ تحميلي اقتصادي[ به كار گرفتيم؛ معناي اين 
كار اين نيست كه كار ما بي نقص بوده، حتماً نقص داشتيم 
و ما معصوم نيس��تيم؛ اگر عيب و نقصي داشتيم از مردم 

عذرخواهي و طلب عفو و رحمت مي كنيم. 

     نتيجه ممنوعيت واردات گراني هارا 
رقم زد

حس��ن روحاني روز يكشنبه در آخرين جلسه هيات 
وزيران در دولت دوازدهم، تاكيد كرد: خيلي از مسائل 
را به جان خريديم و خيلي از اشكاالت را پاسخ نداديم 
براي اينكه انسجام ملي و وحدت ملي در كشور حفظ 
شود. روحاني با بيان اينكه مردم به خوبي آگاهي دارند 
كه شرايط اين دولت در ۴ سال اول با ۴ سال دوم يكسان 
نبود، گفت: در ۴ سال اول از لحاظ داخلي، بين المللي، 
سرمايه اجتماعي، اميد مردم به آينده شرايط بهتري 
داشتيم، ولي در ۴ سال دوم شرايط كمي متفاوت بود. 
رييس جمهور افزود: در ۴ س��ال اول در دوران تعامل 
با جهان بوديم و به خودمان كاماًل اطمينان داش��تيم 
كه حريف قدرت هاي بزرگ در مذاكره هستيم و يك 
در ميليون هم ترديد نداش��تم كه در مذاكره با جهان 
شكست نمي خوريم و شكست نخورديم و ديديد كه با 
ديپلمات ها و حقوقدان هاي توانمند در مقاطع حساس 
به پيروزي رسيديم و آثار اين پيروزي ها را شاهد بوديد..

روحاني با اشاره به اينكه اگر جنگ تحميلي اقتصادي نبود 
روند موفقيت ها را ادامه مي داديم، گفت: در شرايط سخت 
تحريم و جنگ اقتصادي واردات ۲ هزار و ۵۰۰ نوع كاال 
از جمله خودرو را ممنوع كرديم و نتيجه اين ممنوعيت 
واردات، گراني اين كاال ها بود. رييس جمهور با بيان اينكه 
نمي گوييم كار ما بي نقص و بي عيب بوده و حتمًا نقص و 
عيب داشتيم، معصوم نبوديم و معصوم نيستيم، گفت: 
تالش ما اين بوده كه نقص و عيب ما كمتر باش��د، اما اگر 
عيب و نقصي داشتيم از مردم عذرخواهي مي كنيم و از آنها 
طلب عفو و رحمت مي كنيم. روحاني با بيان اينكه پيروزي 
يا شكست به گفتن و حرف نيست، تصريح كرد: پيروزي 
و شكست از روي عالئم و نتايجي كه دارد قابل تشخيص 
اس��ت. كاهش تورم، افزايش رش��د اقتصادي، اشتغال، 
سرمايه گذاري و كاهش تورم پس از ۲۳ تير سال ۹۴ گواه 
آن بود كه در مذاكرات با قدرت ه��اي بزرگ به پيروزي 
رسيديم. رييس جمهور با بيان اينكه اگر كسي تفاوت زمان 
صلح و جنگ را تشخيص ندهد، بايد خيلي غصه بخوريم، 

اظهار داشت: از بهار سال ۹۷ يك جنگ اقتصادي تمام عيار 
را به ما تحميل كردند كه اگر اين دوران جنگ تحميلي 
نبود و همان روند قبل را ادامه مي داديم وضعيت بسيار بهتر 
از االن بود. روحاني با اشاره به اينكه ممنوعيت صادرات 
نفت و مسدود شدن تعامالت بانكي به معناي گران شدن 
اقالم وارداتي و كاهش درآمد هاي ارزي است، تصريح كرد: 
طبيعي است كه در چنين وضعيتي مردم تحت فشار قرار 
مي گيرند. در اين وضعيت ناچار بوديم تامين مواد اوليه 
كارخانجات و كاال هاي اساسي را در اولويت قرار دهيم، اما 
قطعا در شرايط جنگي تحقق اهداف طراحي شده براي 
زمان صلح مقدور نيست. رييس جمهور با بيان اينكه بايد 
شرايط جنگ را با اقتضائات جنگ سنجيد، خاطرنشان 
كرد: بايد توجه داشته باشيم كه دولت در زمان جنگ 
اقتصادي، سياست جيره بندي و نظام توزيع كوپني را 
كه سياستي رايج در زمان جنگ است، اجرا نكرد و كشور 
در سه سال و نيم جنگ اقتصادي بر اساس سياست وفور 
كاال كه مورد تاكيد بنده بود، اداره شد. روحاني در ادامه 
سخنان خود اظهار داشت: باور بنده اين بود كه جنس 
بايد در بازار به وفور وجود داشته باشد، قيمت آن البته 
دست دولت نيس��ت، ولي تا جايي كه مي توانيم بايد 

كنترل كنيم. براي واردات كاال هاي اساسي ارز ۴۲۰۰ 
توماني اختصاص داديم، اما قيمت كاال فقط بر مبناي 
قيمت ارز تعيين نمي شود و هزينه هاي حمل و نقل و 

مسائل ديگر مثل تورم نيز تعيين كننده است.

      نگذاشتند تحريم ها برطرف شود
روحاني افزود: در هشت سال گذشته همچنين طرح هاي 
عظيم تحول در نظام س��المت و گس��ترش دسترسي 
ب��ه اينترنت پرس��رعت در كش��ور اجرايي ش��د كه اگر 
گسترش پهن باند در كشور اتفاق نيفتاده بود، معلوم نبود 
امروز با ش��يوع كرونا چگونه مي خواستيم مقابله كنيم. 
رييس جمهور به اقدامات بزرگ انجام شده در عرصه صنايع 
پتروشيمي، انتقال آب به فالت مركزي، گسترش خطوط 
ريلي و افتتاح ۷۵۷ كيلومتر ريل در يك روز كه در تاريخ 
كشور بي سابقه است و نظاير آن اشاره كرد و گفت: درست 
است كه مردم در سختي معيشت بودند، اما توامان با تالش 
براي تسهيل زندگي مردم طرح هاي توسعه اي كشور را 
نيز ادامه داديم.  روحاني درخص��وص مذاكرات برجام و 
تالش ها براي رفع تحريم ها نيز، تصريح كرد: تحريم ها را 
نيز مي توانستيم در همان چارچوبي كه مقام معظم رهبري 

تعيين كردند برطرف كنيم، اما جاي ديگر گرفتار شديم 
كه االن جاي بحث آن نيس��ت. رييس جمهور در بخش 
پاياني س��خنان خود از وزرا و معاونين رييس جمهور كه 
در ۸ سال گذشته روز هاي سختي را پشت سر گذاشتند 
تشكر و قدرداني كرد و گفت: در ايام شيوع كرونا روز هاي 
سختي بر مدافعين سالمت گذشت. مي دانم اين افتخار 
كه امروز بتوانيم صد ها هزار نفر را در روز واكسينه كنيم 
چقدر سخت به دست آمده است. روحاني اظهار داشت: 
اگر كس��ي مي خواهد درب��اره دولت قض��اوت كند بايد 
تحريم، كرونا و خشكسالي را با هم ببيند و بعد قضاوت كند. 
همچنين از وزارت اطالعات، وزارت كشور و وزارت دفاع 
كه در اين شرايط سخت امنيت مطلوبي در كشور ايجاد 
كردند تشكر مي كنم. رييس جمهور از وزارت كشاورزي 
كه توليد محصوالت كشاروزي و گسترش آبياري مكانيزه 
را سرلوحه اقدامات خود قرار داد نيز تشكر كرد و گفت: البته 
تشكر اصلي را بايد از ملت ايران داشته باشيم كه همه اين 
پيروزي ها در سايه همراهي و مقاومت اين مردم بزرگ و 
رهنمود هاي مقام معظم رهبري به دست آمده است. ملت 
ايران دو پيروزي بزرگ را يكي در تعامل سازنده و ديگري در 

مقاومت در برابر جنگ اقتصاي به دست آوردند.

رويداد

ادامه از صفحه اول
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دولت بعد دنبال
روان سازي اقتصاد باشد

وزير امور اقتصادي و دارايي احراز برنامه روان سازي 
اقتصاد را از جمله دس��تاوردهاي خ��ود اعالم و ابراز 
امي��دواري كرد كه وزير اقتصاد دولت س��يزدهم به 
اين موضوع اهتمام بورزد. حميد دژپسند وزير امور 
اقتصادي و دارايي، در حاش��يه آخرين جلسه هيات 
وزيران دولت دوازده��م در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه خوشبختانه شرايط اقتصاد به گونه اي است كه 
حتي اميدواري بسياري وجود دارد، درباره عملكرد 
خود در دول��ت دوازده��م اظهار ك��رد: برنامه هاي 
اقتصادي ب��ا توجه به مجموعه ش��رايط در يك بازه 
زمان��ي كوتاه قابل اجرا نيس��ت؛ مي دانيد كه من در 
ميانه مس��ير دولت دوازدهم وارد دولت شدم، با اين 
حال يكي از موضوعاتي ك��ه در راس برنامه هاي من 
بود و پيگيري هم كردم موضوع اقتصاد هوشمند بود 
كه در اين زمينه گامهاي خوبي برداشته و نقشه راه 
تبيين شد. وي تاكيد كرد: در اين مسير هنوز با شرايط 
مطلوب فاصله داريم و بايد فاصله را با اقدامات جدي 
رفع كنيم، اميدوارم وزير اقتصاد دولت سيزدهم در اين 
خصوص اهتمام بورزد به اين كار؛ چراكه روان سازي 
فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه گذاري از فوايد 
آن است. وزير اقتصاد خاطرنشان كرد: اجراي طرح 
اقتصاد هوش��مند موجب كاهش فس��اد و افزايش 
شفافيت مي شود و نقش قابل توجهي در بهبود روابط 
اقتصادي ايران و خارج دارد. دژپس��ند همچنين در 
پاسخ به پرسش��ي درباره عملكرد وزارت اقتصاد در 
زمينه اشتغالزايي گفت: وزارت اقتصاد در اين زمينه ها 
به عنوان ايفاگر نقش تنظيم كننده سياس��ت هاي 
اقتصادي مي توانن��د اقداماتي انج��ام دهد. نتيجه 
روانس��ازي فضاي كس��ب و كار و مان��ع زدايي ورود 

سرمايه گذار و ايجاد اشتغال است.

 چشم انداز اقتصادي 
پيش روي كشور

 ارز و طال و س��كه اما توان جذب بسيار بااليي خواهند 
داش��ت و در صورت ورود نقدينگي اين بار رش��دهاي 
بزرگ تري را ثب��ت خواهند كرد. ب��ورس اما مي تواند 
سوپاپ اطمينان باشد. بورس بدون خاصيت تورم  زايي 
و با شناوري خوب  مي تواند نقدينگي بزرگي را در خود 
جاي دهد. p.e بورس اصالح خوبي داشته است و آماده 
جذب نقدينگي است.اين يك فرصت بزرگ براي دولت 
جديد است تا بار ديگر بورس را در كانون توجه قرار دهد 
و از ظرفيت هاي بورس براي مديريت نقدينگي كشور 
استفاده كند و نه اينكه از اين ظرفيت فقط براي تامين 
كسري بودجه و فروش سهام و... بهره ببرد.به نظر من 
تا پايان س��ال بازارهاي مالي رقابت سنگيني در جذب 
نقدينگي خواهند داشت و نوسانات زيادي را در بازارها 
ش��اهد خواهيم بود. براي اين منظور الزم است، دولت 
رويكردهاي كارشناس��ي معقولي را در پيش بگيرد تا 
اعتماد و رفتارهاي اقتصادي درست به اتمسفر اقتصادي 
كشور بازگردد. دولت بايد به دنبال مهار انتظارات تورمي 
در كشور باشد و بالفاصله پس از آن براي كاهش رشد 
نقدينگي )و نه فقط هدايت آن( تالش كند.تصميماتي 
كه سرنوشت اقتصادي و معيشتي كشور در چشم انداز 

پيش رو را شكل خواهند داد. 

تخصيص هزار ميليارد تومان
به صندوق بازنشستگي فوالد

ايرنا  | وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از تخصيص 
يك هزار ميليارد تومان س��هام شركت هاي دولتي 
به صندوق بازنشس��تگي فوالد خبر داد. به گزارش 
روز يكش��نبه ايرن��ا، »محمد ش��ريعتمداري« در 
توييتي نوشت:  پرداخت مطالبات معوقه هشت ساله 
بازنشستگان و افزايش سودآوري شركت ها يكي از 
نتايج اعتماد به جواناني همچون »رضا مسرور« است. 
وي ادامه داد: خبر خوب امروز به تخصيص يك هزار 
ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي به صندوق 
بازنشستگي فوالد براي اجراي همسان سازي حقوق 

بازنشستگان اين صندوق در سال ۱۴۰۰ است.

حامي توسعه صادرات و اشتغال 
در مناطق آزاد هستيم

تسنيم | عضو كميسيون عمران مجلس بر ضرورت 
استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در جهت توسعه 
مناطق آزاد تاكيد كرد. علي نيكزاد در جريان سفر به 
استان آذربايجان غربي از منطقه آزاد ماكو، پروژه سد 
كرم آباد، كريدور غرب كشور و پروژه فاضالب ماكو به 
صورت هوايي و زمين��ي بازديد كرد. همچنين وي با 
حضور در شهرس��تان ماكو در جلسه سازمان منطقه 
آزاد ماكو ش��ركت كرد. وي در اين جلسه با تاكيد بر 
لزوم توجه وي��ژه به مناطق آزاد به وي��ژه منطقه آزاد 
ماكو گفت: ما در اين منطقه مباحثي پيرامون ترانزيت 
كاال، سد كرم آباد، پروژه فاضالب ماكو و كريدور غرب 
كشور را داريم كه الزم است مشكالت موارد ذكر شده 
در اسرع وقت حل و مرتفع شد. وي افزود: در مجلس 
كمك خواهيم كرد كه موضوع مناطق آزاد و جايگاه آنها 
به خوبي معرفي شود تا بتوانيم با توسعه اين مناطق، 
بحث اش��تغال و ص��ادرات را نيز توس��عه دهيم. وي 
تصريح كرد: در حال حاضر ۳۹۷ هكتار وسعت منطقه 
آزاد ماكو است كه كارهاي خوبي صورت گرفته البته 
الزم است، اقدامات ديگري نيز در جهت رفع مشكالت 
موجود و توسعه اين منطقه صورت گيرد. نايب رييس 
مجلس بيان كرد: در بحث مناطق آزاد بايد به بخش 
خصوصي توجه ويژه اي صورت گيرد تا بتوان با استفاده 
از ظرفيت هاي اين بخش، بحث اشتغال و صادرات در 

اين مناطق را توسعه داد.

وعده پوشالي براي يارانه!
ايسنا | پس از سال ها كه تكليف قانون بودجه براي 
ثبت نام از جاماندگان يارانه  نقدي مشخص نبود، دولت 
امسال از اقدام در اين رابطه خبر داد و تعداد زيادي را 
اميدوار كرد اما تاكنون و در چن��د روز مانده به اتمام 
دوران خود خبري از اين وعده نيس��ت و آن را اجرايي 
نكرد. از س��ال ۱۳۹۳ كه دولت تصميم گرفت مجددا 
از متقاضيان دريافت يارانه ثب��ت نام كند، با توجه به 
محدوديت زماني و برخي شرايط، تعدادي از داوطلبان 
موفق به ثبت نام نشدند و به همين منظور در سال هاي 
بعد و در چندين دوره، قانون بودجه دولت را مكلف به 
ثبت نام از اين افراد ك��رد؛ چه در زماني كه تعدادي از 
يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني جامانده بودند و چه 
زماني كه يارانه معيش��تي به ميان آمد. در هر صورت 
اقدامي صورت نگرفت تا اينكه اين بار دولت در اواخر 
دوران حضور خود در اداره كشور و در خرداد ماه سال 
جاري تصميم گرفت جاماندگان را ثبت نام كند؛ اقدامي 
كه با اما و اگرهايي مواجه بود مبني بر اينكه چرا اين چند 
سال اين اتفاق نيفتاده و از سويي با توجه به اينكه حذفي 
از پردآمدها صورت نگرفته چگونه قرار است منابع اين 
افزايش تامين ش��ده و بر تعداد ياران��ه بگيران افزوده 
شود. به هر صورت با مصوبه هيات وزيران مقرر شد كه 
ثبت نام كليه افراد متقاضي دريافت يارانه نقدي، يارانه 
حمايت معيشتي خانوار و ساير يارانه ها از جمله افراد 
جديد، افرادي كه تاكنون ثبت نام نكرده اند و افرادي 
كه منصرف شده اند و همچنين پرداخت يارانه نقدي 
به افراد واجد شرايط، براساس دستورالعمل مشترك 
وزارت رفاه و سازمان هدفمندي يارانه ها تعيين و در 
حد وصولي دريافتي ه��ا )منابع( جدول تبصره )۱۴( 
انجام ش��ود. وزارت رفاه موظف شد كه امكانات مورد 
اس��تفاده متقاضيان دريافت يارانه نظير سامانه ثبت 
اعتراضات، پاسخگويي، آزمون وسع و پيامكي را ضمن 
انجام آموزش هاي الزم در اختيار سازمان هدفمندي 
يارانه ها قرار دهد. بعد از آن سازمان هدفمندي يارانه ها 
اعالم كرد طي جلساتي با وزارت رفاه، مقدماتي آماده و 
تبادل اطالعات صورت گرفته است و قرار است بعد از 
انجام ثبت نام و بررسي ها از سوي وزارت رفاه، ليست 
به سازمان هدفمندي اعالم و اين سازمان پرداخت را 
انجام دهد، حتي تاكيد كرد كه منابع اين افزايش نيز 
بر اساس قانون آماده است و هيچ مشكلي در اين رابطه 
وجود ندارد. اما با گذشت بيش از دوماه از اين جريان، 
هيچ اتفاقي نيفتاد و وزارت رفاه اقدامي در رابطه با ثبت 
نام متقاضيان صورت نداده و اعالمي نداش��ته است و 
جريان ثبت ن��ام ديگر در اين دولت به نتيجه نخواهد 
رسيد.در اين ش��رايط به نظر مي رسد تنها اتفاقي كه 
افتاده، اميدواري بوده كه دولت به متقاضيان داده است 
و شاهد آن بوديم كه بارها افراد با شنيدن خبر ثبت نام 
مجدد حضورا ب��راي اقدام در اين رابطه به س��ازمان 
هدفمندي يارانه ها مراجعه كردند، در حالي كه ظاهرا 
در حد يك وعده انجام نشده بوده است و اگر دولت 
به طور جدي تصميم به اين ثبت نام داش��ت حتما 
در سال هاي قبل كه در قانون مكلف شده بود اقدام 
مي كرد نه در روزهاي پاياني. در حال حاضر حدود ۷۸ 
ميليون نفر از پردرآمد و نيازمند يارانه نقدي ۴۵ هزار 
و ۵۰۰ توماني دريافت مي كنند و حدود ۶۰ ميليون 
نفري هم از اين جمع، يارانه معيشتي مي گيرند كه 
س��االنه بالغ بر ۷۰ هزار ميليارد تومان هزينه دارد، 
اينكه دولت جديد چه تصميمي در مورد اين روند 
پرداخت ياران��ه خواهد گرفت يا براي جاماندگان و 
اقدام نيمه كاره دولت دوازدهم براي آنها چه خواهد 
كرد مشخص نيست و تاكنون موضعي نداشته است.

منابع و مصارف
هدفمندي يارانه ها در بهار  

فارس | براساس آمارهاي رسمي صرفا ۶۲ درصد 
منابع هدفمندي يارانه ها در سه ماهه ابتدايي امسال 
محقق ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاري فارس، 
براس��اس آمارهاي رس��مي صرفا ۶۲ درصد منابع 
هدفمندي يارانه ها در سه ماهه ابتدايي امسال محقق 
شده است. بر اس��اس اين گزارش بيش از ۳۲ هزار 
ميليارد تومان از منابع مصوب سه ماهه هدفمندي 
يارانه ها مطابق تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ محقق 
نشده كه بخش اعظم آن ناشي از محقق نشدن حدود 
نيمي از منابع مصوب شركت ملي نفت ايران بوده 
اس��ت.  مهم ترين دليل ع��دم تحقق بخش زيادي 
از منابع هدفمندي يارانه ها در بهار امس��ال، عدم 
واريز معادل ريالي منابع ارزي باقي مانده حاصل از 
صادرات فرآورده هاي نفتي در سال گذشته به مبلغ 
حدود ۱.۱ ميليارد دالر توسط بانك مركزي بوده 
است. اولين بار خبر اين موضوع در ارديبهشت ماه 
امسال و در حين دعواهاي رسانه اي مديران ارشد 
سازمان برنامه و بودجه با عبدالناصر همتي رييس 
كل وقت بانك مركزي درباره اس��تقراض دولت از 
بانك مركزي در رسانه ها منتشر شده بود. خودداري 
وزارت نفت از اجراي تبصره ۱ قانون بودجه مبني بر 
اصالح قيم��ت گاز مايع فروش داخلي و همچنين 
خودداري اي��ن وزارتخانه از اختصاص بخش��ي از 
درآمدهاي ناشي از فروش داخلي و صادراتي اتان، 
ال پي جي و گوگرد به س��ازمان هدفمندس��ازي 
يارانه ها، از ديگر داليل ع��دم تحقق بخش زيادي 
از مناب��ع هدفمندي يارانه ها در بهار امس��ال بوده 
اس��ت. همانطور كه در جدول فوق مشخص است، 
اعتبارات اختصاص يافته به مصارف حمايت از توليد 
و اشتغال و به خصوص اعتبارات هزينه اي و تملك 
دارايي هاي سرمايه اي كه عمدتا توسط مجلس به 
جدول مصارف هدفمندي اضافه ش��ده اند، بسيار 
ناچيز و صرفا حدود ۶ درصد مصوب سه ماهه بوده 
است. به عنوان مثال، بودجه مصوب براي پرداخت 
حقوق س��ربازان )رديف ۳۷( در بهار امسال، ۷۵۰ 
ميليارد تومان بود ول��ي صرفا ۲۰۰ ميليارد تومان 
پرداخت شده است. عالوه بر اين، بودجه اختصاص 
يافته به اكثر رديف هاي اعتبارات هزينه اي و تملك 

دارايي هاي سرمايه اي، صفر بوده است.

حسن روحاني در نشست پاياني دولت: 

درصد تغييرات قيمت اقالم خوراكي اعالم شد

برخي واقعيت ها را نگفتيم !

جزييات نرخ تورم استاني در تيرماه 

ميراث اقتصادي روحاني 

تعادل |
 براساس تازه ترين گزارش مركز آمار از وضعيت نرخ 
تورم تيرماه، عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور 
به ۳۲۷.۴ رس��يد كه نس��بت به ماه قبل ٣.٥ درصد 
افزايش را نش��ان مي دهد. اطالعات منتش��ر ش��ده 
همچنين حاكي از اين اس��ت كه قم با ۴۰.۲ درصد 
و تهران با ۴۱.۷ درصد كمترين نرخ تورم دوازده ماه 
منتهي به تيرماه را ثبت كردند. مطابق آمار اعالمي، 
در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهان��ه خانوارهاي 
ش��هري مربوط به لرس��تان با ٦.٩ درصد افزايش و 
كمتري��ن نرخ ت��ورم ماهانه مربوط به اس��تان هاي 
سمنان و سيستان و بلوچستان با ١.٣ درصد افزايش 
است. در اين ماه همچنين بيشترين نرخ تورم ماهانه 
خانوارهاي روس��تايي مربوط به اس��تان خوزستان 
با ٥.٢ درص��د افزايش و كمترين ن��رخ تورم ماهانه 
مربوط به اس��تان گيالن با ١.٤ درصد افزايش است. 
مركز آمار همچنين متوس��ط قيمت اقالم خوراكي 
مناطق ش��هري در تيرماه را منتش��ر كرد. بررس��ي 
نمودارهاي مركز آمار نشان مي دهد كه قيمت موز و 
روغن نباتي جامد در تيرماه نسبت به ماه قبل از آن 
به ترتيب ۷.۲ و ۲.۶ درصد كاهش يافته است. نتايج 
حاصل از گزارش متوس��ط قيمت اقالم خوراكي در 
مناطق شهري همچنين نشان مي دهد مرغ ماشيني 
با افزايش ۴.۲ درصدي بيش��ترين افزايش قيمت را 
نسبت به ماه گذشته در گروه گوشت و فرآورده هاي 

آن داشته است.

     نرخ تورم در تيرماه
براس��اس گزارش مرك��ز آمار از وضعي��ت نرخ تورم 
تيرماه، عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي كش��ور 
)١٠٠=١٣٩٥( به ۳۲۷.۴ رسيد كه نسبت به ماه قبل 
٣.٥ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كش��ور مربوط به استان 
لرس��تان با ٥.٩ درصد افزاي��ش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به استان سمنان با ١.٤ درصد افزايش 

اس��ت. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه 
سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور 
٤٣.٦ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به اس��تان ايالم با ٥٣.٩ درصد و كمترين آن 
مربوط به استان تهران با ٣٧.٧ درصد است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به تير ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي 
كشور به عدد ٤٤.٢ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان كردستان با ٥٠.١ درصد 
و كمترين آن مربوط به استان قم با ٤٠.٢ درصد است.

     نرخ تورم خانوارهاي شهري استان ها 
در تير ماه ١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي 
شهري )١٠٠=١٣٩٥( به ۳۲۳.۸ رسيد كه نسبت به 
ماه قبل ٣.٦ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط 
به لرس��تان با ٦.٩ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان هاي س��منان و سيستان و 
بلوچس��تان با ١.٣ درصد افزايش است. درصد تغيير 

شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه 
به نقطه( براي خانوارهاي شهري كشور ٤٢.٩ درصد 
است.بيش��ترين نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي 
شهري مربوط به ايالم با ٥٢.٧ درصد با و كمترين آن 
مربوط به استان تهران با ٣٧.٧ درصد است. نرخ تورم 
دوازده ماهه منتهي به تير ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي 
شهري به عدد ٤٣.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم 
دوازده ماهه مربوط به استان كردستان با ٤٩.٩ درصد 
و كمترين آن مربوط به استان قم با ٤٠.١ درصد است.

     وضعيت نرخ تورم خانوارهاي روستايي
 در تير ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
روس��تايي )١٠٠=١٣٩٥( به ۳۴۷ رسيد كه نسبت 
به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش داش��ته اس��ت. در اين 
ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روستايي 
مربوط به استان خوزس��تان با ٥.٢ درصد افزايش و 
كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان گيالن با 
١.٤ درصد افزايش اس��ت. درصد تغيير شاخص كل 

نسبت به ماه مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
براي خانوارهاي روستايي ٤٧.٧ درصد است. بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم با ٥٩.١ 
درصد و كمترين آن مربوط به اس��تان تهران با ٤٠.٥ 
درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به تير ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي روستايي به عدد ٤٧.٣ درصد 
رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
كرمانشاه با ٥٣.١درصد و كمترين آن مربوط به استان 

تهران با ٤١.٨ درصد است.

   كاهش قيمت موز و روغن نباتي در تيرماه
مرك��ز آمار متوس��ط قيمت اق��الم خوراكي مناطق 
ش��هري در تيرماه را منتشر كرد. بررسي نمودارهاي 
مركز آمار نشان مي دهد كه قيمت موز و روغن نباتي 
جامد در تيرماه نسبت به ماه قبل از آن به ترتيب ۷.۲ 
و ۲.۶ درصد كاهش يافته است. بر اساس اين گزارش، 
در گروه نان و غالت؛ رش��ته آش، ش��يريني خشك، 
ماكاروني به ترتيب با ۳.۴ درص��د، ۳.۲ درصد و ۱.۸ 
درصد بيش��ترين افزايش قيمت را نسبت به خرداد 
۱۴۰۰ داش��تند. مرغ ماشيني، گوشت گاو و گوساله 
نيز هر كدام با ۴.۲ درصد و ۱.۸ درصد بيشترين رشد 
قيمت را نس��بت به ماه قبل ثب��ت كردند و در مقابل 
گوشت گوس��فند با ۰.۶ درصد نسبت به ديگر اقالم 
خوراكي فرآورده هاي پروتئيني كاهش قيمت داشت. 
در گروه لبنيات، تخم مرغ و انواع روغن نيز تخم مرغ 
ماشيني ۱۱.۶ درصد، روغن مايع ۳.۴ درصد و ماست 
پاستوريزه با ۲.۸ درصد بيشترين رشد قيمت را ثبت 
كردند و در مقابل روغن نباتي جامد ۲.۶ درصد كاهش 
قيمت داش��ت. قيمت هندوانه و خربزه هر كدام ۱۳ 
درصد و ۱۰.۷ درصد رشد قيمت داشتند و ليموترش 
و م��وز نيز هر يك به ترتيب ۱۴.۶ درصد و ۷.۵ درصد 
كاهش قيمت داشتند. در تيرماه قيمت پياز ۱۴ درصد 
و خيار ۱۰.۳ درصد افزاي��ش يافت و گوجه فرنگي و 
سيب زميني نيز هر كدام به ترتيب يك و ۰.۹ درصد 

افت قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

ب��ا عب��ور از اي��ن س��كانس هاي مختل��ف در پهنه 
سياس��ت هاي اجرايي و راهبردي كش��ور، نكته اي 
كه از سوي اغلب كارشناسان به عنوان يك ضرورت 
جدي مطرح اس��ت، ضرورت حل و فصل مجموعه 
مشكالت با كش��ورهاي ۱+۴ و امريكاست. تحوالت 

رخ داده در شاخص هاي اقتصادي كشور طي ۸ سال 
گذش��ته نمايان مي كند، اقتصاد ايران براي پش��ت 
سر گذاشتن مجموعه مشكالتش از يك طرف بايد 
مشكالت راهبردي خود را با قدرت هاي جهاني حل 
كند و از سوي ديگر هرچه سريع تر اصالحات الزم در 

بطن اقتصاد را در دستور كار قرار بدهد. فساد فزاينده، 
كس��ري بودجه، رانت، فقدان شفافيت و... بخشي از 
مشكالتي اس��ت كه اقتصاد ايران بايد براي عبور از 
آنها تالش كند. بدون توجه به اين گزاره هاي دروني 
و بيروني، نمي توان نس��بت به بهبود ش��اخص هاي 

اقتصادي اميدي داش��ت. طي روزهاي آينده دوران 
تازه اي در پهنه سياس��ي كشورمان با تشكيل دولت 
س��يزدهم آغاز خواهد ش��د. بايد ديد سرنوشت اين 
دولت ب��راي مواجهه با فراز و فروده��اي اقتصادي، 

اجتماعي، امنيتي و... چه خواهد بود.

ادامه از صفحه اول
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15 ميليارد دالر صرف تامين ارز كاالهاي اساسي و ضروري شده است

رشد ۲۷ درصدي تامين ارز كاالهاي اساسي در ۴ ماهه اول امسال
براساس اعالم بانك مركزي طي چهار ماهه نخست امسال، 
براي واردات كاالهاي اساسي و ضروري حدود ۱۵ ميليارد 
دالر تامين ارز ش��ده است كه نس��بت به دوره مشابه سال 
۱۳۹۹ رش��دي بيش از ۲۷ درصد را نش��ان مي دهد.  در 
چهار ماه ابتداي امس��ال تامين ارز براي واردات كاالهاي 
اساسي، تجهيزات پزشكي و دارو )نرخ ترجيحي( نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد رشد داشت و به عدد 
چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر رس��يده است.  براساس 
اين گ��زارش از ميزان فوق يك ه��زار و ۵۴۶ ميليون دالر 
براي ذرت، جو و گندم، يك هزار و ۱۲۴ميليون دالر براي 
دانه هاي روغني و روغن خام، يك هزار و ۱۷۱ ميليون دالر 
براي دارو و تجهيزات پزشكي، ۳۴۸ ميليون دالر كنجاله 
سويا تامين ارز شده است. عالوه بر آن براي ساير كاالها ۱۰ 
ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر تامين ارز شده است كه رشدي 
بيش از ۱۵ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 
مي دهد. از جمله اين كاالها مي توان به ماشين آالت اشاره 
كرد كه براي آن سه هزار و ۵۶۴ ميليون دالر تامين ارز شده 
اس��ت. بنابر گزارش اعالمي اداره صادرات بانك مركزي، 

صادركنندگان همچنين طي دوره مورد نظر، حدود هشت 
ميليارد دالر با نرخ ميانگين موزون دالري معادل ۲۱ هزار 
و ۸۰۰ تومان در سامانه نيما اقدام به فروش ارز كرده اند كه 
اين رقم در مقايسه با دوره زماني مشابه سال قبل حاكي از 
رشد حدود ۵۵ درصدي است.  در چهار ماه نخست امسال 
در بازار متشكل معامالت ارزي حدود ۵۱۵ ميليون اسكناس 
دالر با نرخ ميانگين ۲۳ هزار و ۲۴۷ تومان و حدود ۹۴ ميليون 
اسكناس يورو با نرخ ميانگين ۲۷ هزار و ۶۳۲ تومان معامله 
شده است كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتيب با 
رشدهاي ۲۸۶ درصدي و ۶۶۱ درصدي همراه بوده است. از 
سوي ديگر، شاخص قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي 
كش��ور در تيرماه ۱۴۰۰ نشان مي دهد، دهك هاي پايين 
بيش��ترين هزينه را از تورم كاالهاي خوراكي، آشاميدني 
و دخانيات تجربه كرده اند. نگاه��ي به جزييات تغييرات 
تورمي در دهك هاي هزينه اي، بيانگر نوسان تورم در بازه 
۴۴.۵ درصد براي دهك اول تا ۴۹.۹ درصد براي دهك دهم 
است. در اين ميان، دهك ششم )طبقه متوسط( جامعه با 
نرخ تورم ساالنه ۴۳.۶ درصد در كمترين سطح قرار دارد و 

دهك دهم هزينه اي )طبقه مرف��ه( در جامعه با نرخ تورم 
ساالنه ۴۹.۹ درصد، در صدر شاخص قيمت مصرف كننده 
در اين مدت قرار گرفته است. همچنين ميانگين نرخ تورم 
در همه دهك ها، باالي ۴۳ درصد گزارش  ش��ده اس��ت. 
بدين ترتيب، تورم ساالنه منتهي به تيرماه امسال، در بخش 
خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات، در كل كشور ۲۷.۲۴ 
درصد اعالم شده است. در اين بخش هزينه اي، دهك دوم 
)طبقه كم برخوردار( با ۴۳.۳ درصد بيش��ترين نرخ تورم و 
دهك دهم )طبقه مرفه( با ۱۷.۲ درصد كمترين نرخ تورم 
س��االنه را تجربه كرده اند. بر اساس اين گزارش، در تيرماه 
۱۴۰۰، نرخ تورم س��االنه كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 
۷۲.۷۶ درصد در كل كش��ور اعالم شده است. به گونه اي 
كه در بخش هزينه ها، كمترين نرخ تورم ساالنه كاالهاي 
غيرخوراكي براي دهك اول )طبقه فقير( با ۵۶.۷ درصد و 
بيشترين نرخ تورم نيز براي دهك دهم )طبقه مرفه( ۸۲.۸ 
درصد برآورد شده است. همچنين عدد شاخص در بخش 
خوراكي ها و آشاميدني ها و دخانيات در كل كشور ۴۱۸.۵ و 
همين شاخص در كاالهاي غير خوراكي و خدمات ۲۹۳.۳ 

بوده است. گفتني است تورم در بخش دهك هاي هزينه اي، 
به مقدار كاالها و خدماتي )اعم از خوراكي ها، آشاميدني ها، 
دخانيات و كاالهاي غيرخوراكي از جمله پوشاك و... ( كه 
افراد خريداري مي كنند، بس��تگي دارد و شاخص درآمد 
در آن محاس��به مستقيم نمي ش��ود. از اين رو، دهك اول 
نش��ان دهنده ۱۰  درصد از خانوارهايي است كه كمترين 
هزينه ساالنه را داشته اند. بنابراين مي توان گفت كه  اين دسته 
از خانوارها جزو فقيرترين اقشار جامعه محسوب مي شوند. 
در نقطه مقابل دهك دهم، ۱۰  درصد از خانوارهايي را نشان 
مي دهد كه بيش��ترين مبلغ را صرف هزينه س��االنه خود 
كرده اند، لذا اين دسته از خانوارها از مرفه ترين اقشار جامعه 
هستند و دهك هاي ديگر در ميانه اين دو تعريف مي شوند. 
بدين ترتيب، شاخص قيمت مصرف كننده براي خانوارهاي 
كشور برحسب دهك هاي هزينه اي در تيرماه ۱۴۰۰ نشان 
مي دهد، دهك هاي پايين )اول و دوم( بيشترين هزينه را از 
تورم كاالهاي خوراكي، آشاميدني و دخانيات تجربه كرده اند. 
در حالي كه دهك هاي باال )نهم و دهم( بيشترين تورم ناشي 

از كاالهاي غيرخوراكي و خدمات را تجربه كرده اند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ نرخ ارز در بازار آزاد با كاهش 
اندك همراه شد و قيمت دالر ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر 
يورو ۳۰ ه��زار و ۲۰۰ تومان بفروش رس��يد.نرخ دالر در 
صرافي هاي بانكي روز )يكشنبه، ۱۰ مردادماه( با ۳۵۶ تومان 
افزايش در مقايسه با روز گذشته به ۲۵ هزار و ۴۱۰ تومان 
رسيد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با ۴۱۴ 
تومان افزايش قيمت به ۲۹ هزار و ۸۰۵ تومان رسيد. قيمت 
خريد هر دالر ۲۴ هزار و ۹۰۷ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۲۹ هزار و ۲۱۴ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي ۲۴ هزار و ۷۷۴ تومان و نرخ فروش آن 
۲۴ هزار و ۹۹۹ تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 
۲۹ هزار و ۳۹۵ تومان و نرخ فروش آن نيز ۲۹ هزار و ۶۶۲ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
شنبه، حواله يورو به قيمت ۲۶ هزار و ۵۷۷ تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت ۲۲ هزار و ۳۹۹ تومان معامله شد.دالر 
از هشتم خردادماه وارد كانال ۲۳ هزار توماني شد و در اين 
فاصله به سوي كانال ۲۴ هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره 
كاهش يافت و در كانال ۲۳ هزار توماني در نوس��ان بود و 
طي هفته گذشته دوباره در كانال ۲۴ هزار تومان نوسان 
داشت و از روز گذشته وارد كانال ۲۵ هزار تومان شد. قيمت 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )يكشنبه، ۱۰ 
مردادماه( در بازار تهران با كاهش ۴۲۰ هزار توماني نسبت 
به روز گذشته به رقم ۱۱ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان رسيد.

سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و ۸۵۰ هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون 
و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۵۰ هزار تومان 
و سكه يك گرمي نيز ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ 
عيار به يك ميليون و ۹۶ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 
طال نيز چهار ميليون و ۷۴۹ هزار تومان شد.همچنين هر 
اونس جهاني ط��ال نيز يك هزار و ۸۱۴ دالر و ۶۲ س��نت 
قيمت خورد.مهم ترين علت رشد قيمت طال و سكه در يك 
هفته گذش��ته، باال رفتن قيمت دالر و اونس جهاني بوده 
اس��ت. قيمت دالر از حدود ۲۴ هزار تومان در اوايل هفته 
گذش��ته اكنون به ۲۵ هزار و ۴۱۰ تومان در صرافي هاي 
بانكي رسيده اس��ت. بهاي اونس جهاني نيز كه در حدود 
يك هزار و ۷۹۵ دالر بوده، اكنون به باالي يك هزار و ۸۰۰ 
دالر صعود كرده است.قيمت سكه نيز در آغاز سال جديد 
۱۱ ميليون تومان بود كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد 
تا به بهاي ۹ ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به 
دنبال رشد تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد 
و در اين مدت همواره در كانال ۱۰ ميليون تومان در نوسان 
بوده است و از هفته گذشته پس از تعطيالت ۶ روزه پايتخت 
افزايش قيمت داشت و چهارشنبه گذشته وارد كانال ۱۱ 
ميليون تومان شد.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
يكشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ به علت افزايش تقاضا براي خريد 
سكه و طال ش��اهد افزايش قيمت ها در اين بازار هستيم.

محمد كشتي آراي، نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
انس جهاني به ۱۸۱۴ دالر رسيده و به اين ترتيب قيمت 
س��كه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم ۱۱ ميليون تومان، نيم سكه ۵ ميليون و 
۹۵۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و 
سكه هاي گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان فروخته شده 
است.هر مثقال طال ۴ ميليون و ۸۲۶ هزار تومان و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱۱۴ هزار تومان فروخته شده 
است.طي چهار ماهه نخست سال جاري، به منظور واردات 
كاالهاي اساسي و ضروري حدود ۱۵ ميليارد دالر تأمين ارز 
شده است كه نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشدي بالغ 
بر ۲۷ درصد را نشان مي دهد.بنابر گزارش اعالمي اداره 
صادرات بانك مركزي، صادركنندگان همچنين طي 
دوره مورد نظر، ح��دود ۸ ميليارد دالر با نرخ ميانگين 
موزون دالري معادل ۲۱۸۰۰ تومان در س��امانه نيما 
اقدام به فروش ارز كرده اند كه اين رقم در مقايسه با دوره 
زماني مشابه سال قبل حاكي از رشد حدود ۵۵ درصدي 
است.گفتني است، در بازه زماني مذكور در بازار متشكل 
معامالت ارزي حدود ۵۱۵ ميليون اسكناس دالر با نرخ 
ميانگين ۲۳۲۴۷ تومان و حدود ۹۴ ميليون اسكناس 
يورو با نرخ ميانگين ۲۷۶۳۲ تومان معامله شده است كه 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتيب با رشدهاي 
۲۸۶ درصدي و ۶۶۱ درصدي همراه بوده است.

     افزايش قيمت سكه همزمان با
افزايش تقاضا در بازار

نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت انواع سكه به 
دليل رشد نرخ ارز، با روند صعودي مواجه شده است. محمد 
كشتي آراي نايب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر 
با اشاره به رسيدن بهاي جهاني اونس طال به نرخ ۱۸۱۴ 
دالر اظهار داشت: در معامالت )شنبه نهم مردادماه( بازار 
طال و سكه، شاهد رشد نرخ ها هستيم؛ روندي كه به دليل 
افزايش قيمت دالر به رقم ۲۵۹۰۰ تومان اتفاق افتاده است.

كش��تي آراي تاكيد كرد در شرايط كنوني شاهد افزايش 
تقاضا در بازار طال و س��كه هستيم؛ موضوعي كه داليلي 
همچون نزديك ش��دن به ايام محرم و پايان مراس��مات 
عروسي و همچنين تحريك پذيري بازار نسبت به افزايش 
قيمت ها را در بر دارد. نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان 
طال و جواهر در ادامه به آخرين نرخ هاي بازار اشاره داشت 
و افزود: هر قطعه سكه تمام طرح قديم به رقم ۱۰ ميليون 
و ۹۵۰ هزار تومان رسيده است. اين در حالي است كه بهاي 
هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )سكه امامي( نيز 
با افزايش يك ميليون توماني نسبت به هفته قبل، به نرخ ۱۱ 
ميليون و ۵۲۰ هزار تومان معامله مي شود.هر نيم سكه نيز 
به رقم ۵ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان و هر ربع سكه به رقم 
۳ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان رسيده است. همچنين هر 
سكه يك گرمي بانك مركزي نيز، دو ميليون و ۳۵۰ تومان 
قيمت گذاري شده است. هر مثقال طالي آب شده در بازار 
با افزايش به رقم ۴ ميليون و ۸۷۰ هزار تومان رسيده است 
و يك گرم طالي ۱۸ عيار نيز يك ميليون و ۱۲۴ هزار تومان 
قيمت گذاري شده است.حباب سكه امامي در بازار، به دليل 
افزايش تقاضا با رش��د حدود ۱۳۰ هزار توماني نسبت به 

هفته قبل به رقم ۴۹۰ هزار تومان رسيده است.

     افزايش ۲۵ درصدي قيمت بيت كوين
بيت كوين در ماه جوالي ۲۵ درصد افزايش داشت و طي 
مدت كوتاهي به ۴۲ هزار دالر بازگشت.به گزارش ايِبنا به 
نقل از سايت اينوستينگ، بيت كوين روند صعودي اخير 
خود را حفظ كرده و به باالترين سطح ۲ ماه اخير رسيده 
است. بزرگ ترين ارز رمزنگاري شده جهان پس از چندين 
هفته معامله در محدوده ۳۳ هزار دالري، براي اولين بار در 
مدت بيش از يك ماه از مرز ۴۰ هزار دالر عبور كرد. به نظر 
مي رسد بيت كوين بازار را پس گرفته و قيمت بيت كوين در 
چند روز گذشته بيش از ۷ هزار دالر افزايش داشته است. 
روز شنبه، قيمت بيت كوين به باالترين سطح دو ماه گذشته 

يعني ۴۲۱۸۴ دالر رسيد كه نشان دهنده باالترين قيمت 
بيت كوين از زمان سقوط در اواسط ماه مي است. در حال 
حاضر، قيمت اين رمز ارز شاخص در حدود ۴۱۷۰۰ دالر 
معامله مي شود. بيت كوين سلطه خود را بر ساير ارزهاي 
رمزنگاري شده به ۴۷.۴ درصد افزايش داده است.صرافي 
باينانس به عنوان بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي 
جهان پس از اعالم محدوديت جديد در برداشت ها، حاال 
اعالم كرده اس��ت امكان اس��تفاده از اهرم در معامالت را 
براي كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا غيرفعال خواهد كرد. از 
سوي ديگر كميسيون بورس و اوراق بهادار مالزي با اشاره 
به اينكه باينانس هيچ مجوزي براي فعاليت در اين كشور 
ندارد، ۱۴ روز به اين صرافي و مشتريانش مهلت داده است 
تا اقدام به خارج كردن س��رمايه هاي خود كنند. بررسي 
آمارهاي درون شبكه اي حاكي از بهبود تدريجي ضريب 
سختي استخراج به عنوان يكي از عوامل كليدي تعيين 
قيمت بيتكوين است. ضريب سختي استخراج بيت كوين 
كه زماني قله تاريخي ۱۸۰ اگزا هش بر ثانيه را ثبت كرد، 
پس از ممنوعيت اس��تخراج توسط دولت چين تنها طي 
س��ه هفته به ۸۴ اگزا هش بر ثانيه س��قوط كرد اما پس از 
نقل مكان ماينرهاي چيني به ديگر نقاط، شاهد افزايش 
پيوسته ضريب سختي در روزهاي اخير بوده ايم. مجموع 
ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱۶۳۰ 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
۶.۰۱ درصد بيشتر شده است. در حال حاضر ۵۱ درصد كل 
بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و ۱۸ درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت كوين ۱۲ سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال ۲۰۰۹ معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

     شاخص دالر
بيشتر ارزها مقابل دالر صعود خفيفي را تجربه كردند.به 
گزارش رويترز، اقتصاد امريكا رفت��ه رفته در حال احياي 
كامل است. از مارس سال قبل دولت امريكا به مانند بسياري 
از كشورهاي ديگر مجبور شد بخش بزرگي از كسب و كارها 
را تعطيل و قرنطينه سراسري برقرار كند. كه در نتيجه اين 
محدوديت، بيش از ۲۳ ميليون امريكايي ش��غل خود را از 
دست دادند. هنوز هم حدود ۹ ميليون نفر از آنها بيكار باقي 
مانده اند. دولت با تزريق حدود ۶ تريليون دالر نقدينگي و 
بانك مركزي ني��ز با برنامه بزرگ خريد اوراق قرضه تالش 
كرده اند تا از پيامدهاي مخرب كرونا روي اقتصاد بكاهند. 
شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با ۰.۰۵ درصد كاهش 
نسبت به روز گذشته در سطح ۹۲.۰۹۵ واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۰۶ درصد افزايش نسبت 

به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۹۰ دالر مبادله شد. يورو ۰.۰۵ 
درصد باال رفت و با ماندن در كانال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۶ دالر رسيد.
در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۰۸ درصد 
كاهش به ۱۰۹.۶۹۳ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، 
هر دالر امريكا به ازاي ۱.۳۶۱ دالر مبادله شد. همچنين نرخ 

برابري دالر معادل ۶.۴۶۱ يوان چين اعالم شد.

     لبنان در تاريكي بيت كوين
استخراج مي كند

بح��ران كمبود ب��رق و قيمت ب��االي س��وخت در لبنان 
اس��تخراج كنندگان ارز مجازي در اين كشور را با مشكل 
مواجه كرده است.استخراج كنندگان ارز مجازي در لبنان 
با مشكل مواجه شده اند. بحران اخير كمبود برق در لبنان، 
اين كش��ور را در تاريكي فرو برده و استخراج كنندگان ارز 
مجازي مجبور شده اند فعاليت  خود را متوقف كنند. طي دو 
سال گذشته، تعداد فزاينده اي از جوانان لبناني به تجارت 
و استخراج ارزهاي مجازي روي آورده اند تا به آزادي مالي 
برسند و دالر به دس��ت آورند. كاهش اطمينان به بخش 
بانكداري لبنان كه سرمايه زندگي مردم را از آنها گرفته است 
هم اين اقدامات را تش��ويق كرد.در حال حاضر بحران برق 
مشكل بزرگي براي استخراج كنندگان ارز مجازي است كه 
تمام دارايي خود را براي خريد ماشين هاي استخراج كننده 
هزينه كرده اند.اس��تخراج كنندگان ارز مجازي در لبنان 
براي حل اين مشكل به ژنراتورهاي ديزلي روي آورده اند. 
ولي كمبود ديزل هم يك مشكل ديگر بر سر راه آنهاست.

اين مشكل از آنجا ناشي مي شود كه لبنان اخيراً يارانه هاي 
دولتي براي تمام سوخت ها را جهت حل مشكل كمبود آنها 
برداشته است و اين به معناي افزايش هزينه سوخت براي 
مصرف كنندگان است كه ديگر نمي توانند آن را با نرخ رسمي 
۱۵۰۰ پوند لبنان در برابر دالر خريداري كنند و بايد به بازار 
سياه و چانه زني با واردكنندگان سوخت روي آورند. طبق 
گفته برخي استخراج كنندگان ارز مجازي در لبنان، قباًل 
ماهانه يك ميليون پوند براي ژنراتورهاي برق هزينه مي شد و 
حاال اين افراد مجبورند سه ميليون پوند بپردازند چون قيمت 
ديزل افزايش يافته است. مشكل ديگر پرمصرف بودن فرآيند 
استخراج ارز مجازي است كه معموالً به برق بيشتري نسبت 
به آنچه يك ژنراتور مي تواند توليد كند نياز دارد. يك راه حل 
ديگر استفاده از يو پي اس و باتري هاي كامپيوتر است ولي 
ظرفيت پايين آنها مشكلي را حل نمي كند. به عالوه، به خاطر 
تقاضاي باال از طرف استخراج كنندگان ارز مجازي، عرضه 
آنها هم با كمبود مواجه شده است. ارزش بيت كوين طي 
چند ماه گذشته نس��بت به اوج ۶۳۷۴۵ دالر در ماه آوريل 
تقريبا نصف ش��ده و به كمتر از ۳۰ هزار دالر رسيده است. 

بيت كوين در آخرين روز جوالي ۴۱۶۹۵ دالر معامله شد.

نوسان دالر در كانال ۲5 هزار تومان

سكه 11 ميليون و 1۷۰ هزار تومان معامله شد

افزايش قيمت سكه همزمان با رشد تقاضاي طال در بازار

چالش هاي اساسي نظام بانكي
 ع��الوه ب��ر مس��اله رش��د 
نقدينگ��ي و ت��ورم، نظارت 
ب��ر بانك ه��ا و موسس��ات 
پول��ي و اعتب��اري نيز يكي 
از چالش ه��اي مه��م بانك 
مرك��زي در دول��ت جديد 
خواهد بود. چالش هاي بانك 
مركزي در دولت جديد كه تا 
چند روز آين��ده آغاز به كار 
خواهد كرد، در راستاي رسالت و وظايف خود و همچنين 
براساس تعاريفي كه وجود دارد، مسووليت هاي مهمي 
از جمله حفظ ارزش پول ملي، حفظ قدرت خريد مردم، 
توزيع عادالنه اعتبار و نظارت بر بانك ها و موسسات مالي 
و اعتباري برعهده دارد. در اين ميان بزرگ ترين چالش 
بانك مركزي مقابله با انبوه حجم نقدينگي كشور است كه 
با توجه به كسري بودجه هاي مداوم و مزمن اقتصاد، بانك 
مركزي هميشه به تامين مالي دولت از طريق اعطاي وام 
و اعتبار يا عدم وصول مطالبات بانك مركزي يا گرفتن 
وام اعتبار شركت هاي دولتي از بانك ها تن داده است.  به 
هر حال اين امر باعث شد حجم نقدينگي عظيمي ايجاد 
شود كه همه تالش ها براي افزايش قدرت خريد پول يا 
كاهش تورم را با مشكل و چالش جدي مواجه كرده است.  
يكي از چالش هاي بانك مرك��زي در دولت جديد اين 
است كه حداقل از رشد بيشتر حجم نقدينگي در اقتصاد 
جلوگيري كند و به عبارت ديگر خواسته هاي دولت را 
تمكين نكند تا كسري بودجه را بخواهد از محل استقراض 
از بانك مركزي تامين كند. در اين باره بايد از طريق انتشار 
اوراق يا فروش دارايي ها مبادرت به جمع آوري يا امحاي 
نقدينگي بكند نه اينكه دوباره آنها را به جريان بيندازد. 

نظارت بر بانك ها و موسسات پولي و اعتباري يكي ديگر از 
چالش هاي مهم بانك مركزي در دولت سيزدهم خواهد 
بود. به هر حال بانك ها به ويژه برخي بانك هاي خصوصي 
به وظيفه بانكداري و ملي خود عمل نكردند و به سمت 
بنگاهداري و تملك دارايي ها رفتند كه حتي سرمايه 

كافي هم براي عمليات بانكداري خود در نظر نگرفتند.
نسبت كفايت سرمايه اكثر بانك ها از حدود ۱۰ درصدي 
كه كميته بال تعيين كرده پايين تر است و اين ميزان 
حدود يك��ي دو درصد و بعضا هم منفي براي بيش��تر 
بانك هاي ايران است. اين موضوع نيز ريسك بزرگي را 
براي سيستم بانكي ايجاد مي كند كه زيان آن متوجه 
سپرده گذاران مي شود.  بانك مركزي يك چالش بزرگ 
ديگري كه دارد اين است كه بانك ها را موظف به اصالح 
ساختار مالي و ترازنامه اي و مخصوصا ساختار سرمايه 
خود كند. در اين ش��رايط ريسك هاي مختلفي مانند 
نقدينگ��ي و نرخ ارز و ... ك��ه بانك ها را تهديد مي كند، 
بايد كنترل شود. به هرحال بايد FATF را بپذيريم و در 
اين صورت بانك ها بايد ساختار مالي خود را به گونه اي 
اصالح كنند ك��ه بتوانند در عرصه بين المللي فعاليت 
داشته باش��ند.  وقتي نرخ تورم باالست، ابتدايي ترين 
قانون مي گويد كه بايد عرضه پول كاهش و نرخ سپرده ها 
افزايش يابد تا سياس��ت انقباض��ي در بخش تقاضا و 
همچنين سياست انبساطي در بخش توليد برقرار شود. 
متاس��فانه در اين بخش شاهد موفقيت بانك مركزي 
نبوديم و تعيين نرخ س��ود بانكي را تنها با يك راهبري 
مشخص، برعهده مديران عامل بانك ها گذاشته اند. در 
حالي كه اين امر بر عهده مركز تحقيقات و پژوهش هاي 
بانك مركزي است كه اداره اقتصادي آن بايد شاخص ها را 
تعيين و حجم، عرضه و نرخ پول را مشخص كند. اين يكي 
از معضالت بزرگ است كه باعث آربيتراژ در بازار پولي 
شده است چرا كه هميشه نرخ بهره پايين بوده و اين امر 
باعث خروج پول خوب يعني دالر وهمچنين كسري تراز 
پرداخت هاي ارزي شده است. كشور ما بيش از ۵۰ سال 
با مشكل افزايش نرخ ارز مواجه بوده است و هميشه نرخ 
ارز را پايين نگه مي داشتند كه تقاضا به صورت تصنعي 
افزايش يابد. در نتيجه اين امر و همچنين سياست هاي 
چند نرخي و دستوري و سركوب مالي باعث شد شاهد 
زياده نمايي در واردات و كوچك نمايي در صادرات باشيم 
كه در نهايت باعث خروج ارز از كشور و بازنگشتن ارزهاي 
صادراتي به اقتصاد شد. با اصالح اين مورد در دولت جديد 
مي توان تعادل و توزان ارزي ايجاد كرد و تقاضاي كاذب در 

بازار ارز را از بين برد و باعث ثبات نرخ ارز شد.

بهاءالدين حسيني هاشمي

كارشناس اقتصادي

افزايش سقف كارت خريد مرابحه 
تا ۲۰۰ ميليون تومان

س��قف پرداختي در قالب كارت اعتب��اري مرابحه به 
مشتريان بانك ها و موسس��ات اعتباري از ۵۰ ميليون 
تومان به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش يافت. بانك مركزي 
با صدور بخشنامه اي اعالم كرد كه با تصويب كميسيون 
اعتباري اين بانك، بانك ها و موسسات اعتباري مي توانند 
براساس ارزيابي و اعتبارسنجي مشتريان خود، نسبت به 
تخصيص اعتبار تا سقف مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان در 
قالب كارت اعتباري مرابحه اقدام كنند. بانك مركزي 
پيش از اين در دس��تورالعمل ابالغ��ي كارت اعتباري 
مرابحه به موسسات اعتباري و بانك ها تاكيد كرده بود 
كه با توجه به ظرفي��ت باالي عقد مرابحه و كارت هاي 
اعتباري مبتني بر اين عقد كه اعطاي تسهيالت براي 
تأمين طيف وسيعي از كاالها و خدمات مورد نياز آحاد 
جامعه را شامل مي ش��ود، اين كارت ها بايد به تدريج 
جايگزين تس��هيالت متنوع خرد فعلي شبكه بانكي 
كشور در زمينه هاي مختلف ش��ود تا از اين راه، ضمن 
تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه هاي 
گوناگون كااليي و خدماتي، فرآيندهاي زمانبر و پرهزينه 
اعطاي تس��هيالت بانكي كوتاه و انحرافات موجود در 
مصرف تسهيالت با موضوع قرارداد به حداقل رسانده 
شود. همچنين براساس اين دستورالعمل مقرر شده بود 
كه هريك از بانك ها و موسسات اعتباري صرفًا مجاز به 
اعطاي يك كارت اعتباري به متقاضيان باشند، اما دريافت 
كارت هاي متعدد از چند بانك يا موسسه اعتباري، منوط 
به رعايت سقف دريافتي براي هر مشتري، بالمانع است. 

اصالح دالر۴۲۰۰ و قيمت هاي نسبي 
بزرگ ترين خدمت به اقتصاد است

سياس��ت ارز ترجيح��ي 
شكست خورده است، دولت 
بع��دي بايد از اي��ن موضوع 
كام��ل خارج ش��ود چرا كه 
مضرات آن بيشتر از فوايد آن 
است. اصرار دولت بر استفاده 
از ارز ۴۲۰۰ توماني باعث شد 
كه بيش از پنجاه ميليارد دالر 
در طول سه چهار سال اخير 
هدر رفته و منابع حاصل و مابه التفاوت ها بيشتر به جيب 
دالالن و س��وداگران برود. ما در سال هاي اخير تالش 
كرديم كه حتي كاالهاي اساس��ي هم در يك محيط 
شفافي همچون بورس رهگيري و قيمت گذاري شود 
اما به داليل مختلف مخالفت شد. بدنه هاي كارشناسي با 
پرداخت يارانه در سطح وزارتخانه هاي مختلف تا حدود 
زيادي مخالف بودند اما ظاهرا به نظر مي رس��يد تنها 
رييس جمهور محترم عالقه بيشتري به اين كار داشتند. 
همه وزراي تيم اقتصادي و رييس كل بانك مركزي اعالم 
كرده اند كه ما مخالف ارز ۴۲۰۰ توماني بوده ايم، ظاهرا 
تنها رييس جمهور موافق بود و حرفشان هم اين بود كه ما 
چون ارز ۴۲۰۰ توماني به كاالهاي اساسي مي دهيم اين 
كاالها در اين قيمت پايين نگه داشته شده اند و هشدار 
مي دادند كه اگر اين ارز تخصيص داده نشود چه اتفاقي 
خواهد افتاد؟ واقعيت آن است كه اگر اين ارز اختصاص 
داده نمي شد مازاد تقاضا و به تبع آن، واسطه ها نيز از بازار 
حذف مي شد، در نتيجه قيمت ها منطقي مي شد و وقتي 
قيمت منطقي و آزاد است ديگر داللي و سوداگري اين 
ميان مطرح نخواهد بود. ما با اشتباهاتمان با ارز ۴۲۰۰ 
توماني و قيمت گذاري دس��توري، مازاد تقاضا ايجاد 
كرديم.س��ركوب قيمت مي تواند به بازار يك محصول 
آس��يب بزند، براي مثال، ما خ��ودرو را قيمت گذاري 
كرديم كه باعث شد كل تقاضاي كشور كه ۱.۵ ميليون 
بود بعد از قيمت گذاري براي ۲۵ هزار دستگاه خودرو، 
به ۷ ميليون ثبت نام برسد! اين همان چيزي است كه ما 
به آن مازاد تقاضا مي گوييم. بخشي از قيمت هاي امروز، 
نتيجه تدابير غلط ماس��ت، در واقع در مورد ارز ۴۲۰۰ 
توماني هم همين اتفاق افتاد. در مورد گوشت هم با ارز 
۴۲۰۰ توماني عرضه هايي صورت گرفت و باعث ش��د 
قيمت بازار آزاد ۴ برابر قيمت س��هميه اي شود و وقتي 
ارز گوشت حذف شد ديديم كه قيمت ها تا چه ميزان 
متعادل تر شد. دولت قبلي هم مي خواست كه دشمنان 
سوءاستفاده نكنند و از كوپن الكترونيك استفاده نكرد و 
هم سيستم نظارت و توزيع مناسبي براي آن پيدا نكرد، 
بنابراين دالالن ميدان داري كردند. بنابراين، راهي كه 
دولت بعدي مي تواند آغاز كند، آن است كه ما يا به صورت 
كوپن كاالهاي اساسي را به دست مصرف كننده برسانيم 
يا اينكه ارز كاالهاي اساسي را آزاد كنيم و مبالغ ريالي آن 
را به مردم و مصرف كننده پرداخت كنيم كه خود آنان 
مديريت كنند كه به نظر مي رسد مورد دوم مناسب تر 
باش��د. امكان نظارت بر توزيع ارز يارانه اي وجود ندارد. 
برخي تصور كردند ك��ه مي توانند بر قيمت كاالهايي 
كه ب��ا ارز ۴۲۰۰ توماني عرضه مي كنند، نظارت كنند 
و به مقصد برس��انند. اما همگان مي دانند كه تعزيرات 
و دستگاه هاي نظارتي در كل كشور چهار پنج هزار نفر 
بيشتر نيست و در حالي كه ما سه ميليون صنف داريم؛ 
مگر مي توان در اين مورد سخن از نظارت آورد؟ دولت 
بعدي بايد از اين موضوع كامل خارج شود. چرا كه بايد 
دانس��ت كه قيمت  كاالها از همديگر تاثير مي گيرند و 
اينگونه نيس��ت كه بگوييم من كااليي را با يارانه فالن 
قيمت )مثال ۵۰ تومان( و بدون يارانه فالن قيمت )مثال 
۱۰ تومان( به م��ردم مي دهم تا قيمت آن ثابت بماند! 
كاالها با هم مقايس��ه مي شوند و نمي توان يك كااليي 
مثل شكر را كنترل كرد و بقيه كاالها بدون كنترل رها 
ش��وند يا مثال به فالن كاال يارانه داد و به فالن كاال نداد. 
چرا كه مطمئن باشيد در آخر، قيمت همين كااليي كه 
با يارانه اس��ت به صورت آزاد محاسبه خواهد شد. بايد 
منطقي عم��ل كرد آن هم وقتي كه هم��ه اين راه ها را 
كشورهاي ديگر طي كرده اند و به اين نتيجه رسيده اند 
كه بهترين روش بورس كاال است. ما نيز به يك بازار شفاف 
و رقابتي نياز داريم.مثال همين سيمان وارد بورس كاال 
شد و اتفاقي كه رقم خورد اين بود كه برق ها قطع شد و 
قيمت ها باال رفت و حاال دالالن بهانه اي پيدا كردند كه 
چون سيمان به بورس كاال رفت اين گراني اتفاق افتاد 
در حالي كه اينگونه نيست. ما قبل از بورس سامانه اي به 
نام بهين ياب داريم كه افراد با توجه به ظرفيت و پروانه  
كاري كه دارند براي كسب وكار، سرمايه گذاري، توليد و 
واردات سهميه مي گيرند. متاسفانه اين گلوگاه از وزارت 
صنعت به درستي بسته نمي شود. بنابراين باعث مي شود 
افرادي كه با جعل و فساد سهميه گرفته اند از محل بورس 
خريداري  كنند و به راحتي بازار سياه براي خود درست 
كنند. دولت سيزدهم به اصول اقتصادي پايبند باشد و بر 
اساس مشخصات اقتصادي تصميمات اقتصادي بگيرد، 
تصميمات اقتصادي بايد در يك بستر كامال اقتصادي و 
در جمع تصميم گيران كامال اقتصادي انجام گيرد، يعني 
نبايد با افراد سياسي و رويكردهاي سياسي تصميمات 
اقتصادي اخذ ش��ود چون معموال مالحظات سياسي 
غلبه پيدا مي كند.  راه حل دولت بعد اين اس��ت كه ارز 
حمايتي را حذف و حمايت را به صورت نقدي انجام دهد 
و به نظر من حذف اين نوع ارز باالترين خدمت مي تواند 
باشد چرا كه با اين كار، مازاد تقاضا حذف مي شود. ما االن 
متاسفانه شاهد هستيم كه دولت فعلي بيشتر به دنبال 
كنترل قيمت ارز است و به دليل محدوديت در ارايه ارز، 
دولت به كاالهايي هم كه در گمرك است، ارز اختصاص 
نمي دهد و كل هدف هم اين است كه قيمت ارز باال نرود. 
به دليل اينكه كاالها در گمرك گير كرده اند و ساير كاالها 
با مشكل نبود ارز يا عدم مجوز واردات روبرو هستند، دالر 
در سامانه نيما چندان متقاضي ندارد. نبايد از ياد ببريم كه 
فارغ از قيمت دالر، قيمت كاالها تحت تاثير نبود كاالهاي 
وارداتي كافي در بازار است كه به نفع سودجويان باعث 
افزايش قيمت مي شود، قيمت توليدات داخل هم طبيعتًا 
در قياس با كاالهاي خارجي افزايش پيدا مي كند و دولت 

بعد بايد براي اين موضوع دنبال راه حل جديدي باشد.

حسين محمودي اصل

كارشناس اقتصادي



تعادل|رقيه ندايي|
بازار سرمايه روز گذشته شاهد رشد اغلب نمادهاي دالري 
و كاهش كمتر از يك درصدي قيمت دالر نس��بت به روز 
گذش��ته بود. همين موضوع باعث ش��د كه شاخص 0.7 
درصد كند و پس از رش��د هش��ت هزار و 7۸7واحدي در 
ارتفاع يك ميليون و ۳۶0هزار واحد قرار گرفت و همچنين 
شاخص كل هم وزن با افزايش 0.۳ درصدي مواجه شد. به 
نظر مي رسيد كه تشديد ريسك هاي سيستماتيك شرايطي 
پديد ساخته كه در كنار رشد قيمت دالر، سرمايه گذاران خود 
را بيشتر از گذشته براي بازگشت به روند صعودي تورمي در 
بازار سرمايه آماده كرده اند. بااين حال قيمت گذاري دستوري 
مانعي است كه بنا بر تجربه تحت هر شرايطي ممكن است به 
جان بازارها بيفتد و به بهانه محافظت از مردم عادي، تيشه 
به ريشه منافع س��رمايه گذاران و اصول پذيرفته شده علم 
اقتصاد بزند. در حال حاض��ر دالر روي نرخ 2۶ تا 2۶ هزار و 
700 تومان نوسان مي كند؛ شاخص كل بورس تهران نيز 
رشدي معقول را نسبت به ماه هاي گذشته پشت سر گذاشته 
و با توجه به احواالت سياسي كشور )مذاكرات هسته اي( نرخ 
دالر با رشد مواجه خواهد شد، به تبع آن شاخص كل بورس 
صعودي مي شود. چند ماهي مي شود كه نرخ دالر از ثبات 
نسبي برخوردار است و اين روزها از ثبات خارج و وارد كانال 
2۶ هزارتوماني شده است. ازنظر بنيادي ميان شاخص كل 
بورس و قيمت دالر وابس��تگي و همبستگي وجود دارد و 
افزايش قيمت دالر مي تواند رشد بورس را به همراه داشته 
باشد.طي ماه هاي اخير سرمايه گذاران انتظار داشتند كه با 
احياي برجام و امضاي توافقنامه هسته اي در وين قيمت 
دالر روند كاهشي به خود بگيرد اما؛ پس از انتشار خبرهايي 
در خصوص وجود مشكالت در مذاكرات هسته اي وين به 
نظر مي رسد كه انگيزه سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري 
افزايش يافته و به اين نتيجه رسيده اند كه قيمت دالر كاهش 
نخواهد يافت. درواقع به نظر مي رسد ترس سهامداران از افت 
احتمالي قيمت دالر از بين رفته و حاال سهامداران با توجه به 
انتظاراتي كه از افزايش قيمت دالر و همين طور تورم دارند 
در حال افزايش حجم س��رمايه گذاري خود در بازار سهام 
هستند. اقتصاد دانان مي گويند كه يكي از مهم ترين داليل 
رشد پرقدرت شاخص بورس و تزريق نقدينگي به بازار سهام، 
افزايش قيمت دالر بوده است. بسياري از فعاالن اقتصادي بر 
اين عقيده اند كه در صورت شكست مذاكرات هسته اي در 
وين قيمت دالر به سرعت رشد خواهد كرد. به ويژه آنكه حجم 
درآمدهاي نفتي كاهش يافته و ميزان درآمدهاي ارزي دولت 
به شدت كاهش يافته و تداوم تحريم ها مي تواند تنگنا هاي 
ارزي دولت را بيش��تر كند و به افزايش قيمت دالر منجر 
شود. گروه ديگري از تحليلگران بر اين باورند كه در صورت 
شكست مذاكرات هسته اي پتانسيل افزايش قيمت دالر تا 
مرز 40هزار تومان وجود دارد. با توجه به معامالت ضعيف 
هفته گذشته انتظار مي رفت معامالت روز گذشته ضعيف تر 
از هفته قبل باشد، اما برخالف تصورات، بازار شروع پرقدرتي 
داشت. البته به نظر مي رسد سيگنال هايي كه از برجام ارسال 
شد و افزايش نرخ ارز مي تواند دليل اصلي رشد بازار باشد كه به 
انتظارات تورمي دامن زده است. همچنين اگر خبر شكست 
مذاكرات مخابره و خط مقاومت دالر شكسته شود ممكن 

است رشد شاخص ادامه دار شود. 

     افزايش قيمت دالر عامل رشد
 سودآوري شركت ها

فردين آقابزرگي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص ابهامات 
بازار سرمايه نوشت: در حال حاضر بازار سرمايه با سه ابهام 
روبرو است. برخالف گفته ها مبني بر كاهش نرخ ارز اما اين 
نرخ روند افزايشي را در پيش گرفته است و اين سيگنال را به 
افراد مي دهد كه دولت سياست شخصي درباره كنترل نرخ 
ارز ندارد. بنابراين اين بازار غيرقابل پيش بيني ش��ده است. 
رويكرد دولت درباره تأمين كسري بودجه ۵00 هزار ميليارد 
توماني ابهام مهم ديگري اس��ت كه مانع از رشد گسترده 
بازار سهام شده اس��ت زيرا تكرار اتفاق سال ۹۹ بر سر بازار 
سايه انداخته اس��ت. در حال حاضر تعادل مورد انتظار در 
بازار شكل گرفته است. P/E شركت ها افت كرده و با تعديل 
روبرو شده است پس درنتيجه جذابيت سرمايه گذاري در 
بازار بيش��تر ش��ده. اما ابهامات مانع از اعتماد كامل به بازار 
شده اس��ت. ابهاماتي كه در حال حاضر در بازار وجود دارد 

باعث شده اس��ت تا ش��اخص در چهار ماه ابتدايي امسال 
كمتر از يك و نيم درصد بازدهي داشته باشد درصورتي كه 
در مدت مشابه سال گذشته بازدهي شاخص 2۸0 درصد 
بود. البته بايد توجه داشت كه اين مقايسه معقول و منطقي 
نيست اما اصالح و تعديل سطح عمومي قيمت ها دليل قابل 
قبولي است كه شاخص به روال سال گذشته حركت كند 
اما اين اتفاق نيفتاده اس��ت. حميدرضا مهرآور، مديرعامل 
كارگزاري بانك سامان، در گفت وگو با سنا افزايش سودآوري 
شركت هاي بورسي در سال ۱۳۹۹ در مقايسه با سال ۱۳۹۸ 
را مدنظر قرارداد گفت: در اواخر سال ۹۸، نرخ دالر افزايش 
يافت. افزايش نرخ دالر بر سودآوري شركت هاي صادرات 
محوري همچون شركت هاي پااليشي و پتروشيمي تأثير 
مثبت داشته اس��ت. افزايش نرخ دالر در سال ۹۹ نيز ادامه 
يافت تا افزايش س��ودآوري ش��ركت هاي بورسي ادامه دار 
ش��ود. مديرعامل كارگزاري بانك س��امان با اشاره به وقفه 
ايجادشده در موضوع برجام خاطرنشان كرد: اين موضوع 
سبب تمركز شركت ها بر عملكرد، ظرفيت سازي و افزايش 
توليدات آنها شد. به بياني ديگر، وقفه ايجادشده در توافقات 
برجام و تحريم ها و محدوديت در واردات كاال به كشور، فرصت 
مغتنمي شد تا فروش داخلي شركت ها افزايش يابد كه اميد 
مي رود با افزايش كيفيت محصوالت شركت ها و تداوم افزايش 
كميت فروش آنها، روند رشد سودآوري شركت ها در سال 
جاري نيز مشاهده شود. او ايجاد بازارهاي هدف جديد، بهره 
بردن از پتانسيل توليدي شركت ها و پر كردن خأل ايجادشده 
از طريق محصوالت داخلي در كشور را ازجمله عوامل موثر 
برافزايش روند سودآوري شركت هاي بورسي خواند. مهرآور 
با اش��اره به نرخ تورم در كشور اظهار داشت: اگرچه تورم بر 
قيمت  سهم ها تأثير مي گذارد، اما به اين معنا نيست كه الزامًا 
تورم سبب افزايش سودآوري سرمايه گذاري در بازار سرمايه 
مي شود. عالوه بر اين بازدهي سرمايه گذار بايد باالتر از نرخ 
تورم باشد. اگر سرمايه گذاران بازدهي مورد انتظار خود را از 
بازار سرمايه كسب نكند و نرخ بازدهي آنها از نرخ تورم پايين تر 
باشد، طبيعي است كه اين موضوع به خروج سرمايه ها از بازار 
سرمايه منجر مي شود. در اين كارشناس و فعالين زيادي در 
خصوص وضعيت بازار اظهارنظر كرده اند. يك تحليلگر مالي 
نوشت: باوجود چش��م انداز مثبت در ميان مدت براي بازار 
اما ابهام هاي بزرگي مانند كيفيت احياي برجام، وضعيت 
نرخ دالر و نحوه ادامه آزادسازي قيمت ها باعث احتياط در 
معامالت بورس شده است. اميرعلي اميرباقري، كارشناس 
بازار سرمايه هم درباره ريسك هايي كه بازار سهام را تهديد 
مي كند مي گويد: با توجه به تغيير و استقرار دولت جديد، 
برخي ابهام ها نسبت به تيم اقتصادي دولت جديد در بازار 
وجود دارد كه اثر آن به صورت كوتاه مدت بر معامالت بورس 
تأثيرگذار است و با ايجاد شفافيت در تعيين تيم اقتصادي 
شاهد از بين رفتن اين ريسك از سر بازار خواهيم بود. يك فعال 
بازار سرمايه درباره اين وضعيت نوشت: بيشتر سهام حاضر در 

بازار رشد قيمتي خود را ادامه مي دهند، مگر آنكه حقوقي ها 
و بازارگردانان شركت ها دست به انجام برخي اقدامات بزنند 
و زمينه صعود يا نزول شركت ها را فراهم كنند، اين موضوع 
باعث مي شود تا سهام برخي شركت ها از حركت تيمي بازار جا 
بمانند. براي كاهش ريسك هاي بازار بايد اقداماتي انجام شود، 
تا حجم و ارزش روزانه معامالت از ميانگين ۵هزار ميليارد 
تومان به بيش از ١٠هزار ميليارد تومان برسد. فعال اقتصادي 
ديگري نيز گفت: دخالت دولت درروند معامالت بازار سهام 
از مهم ترين عواملي است كه مي تواند بر بازار تأثيرگذار باشد 
و به شدت روند معامالت را تحت تأثير خود قرار دهد. به گفته 
او تاكنون بارها شاهد چنين اتفاقي در دولت و تأثير منفي آن 
بر معامالت بازار بوده ايم، به گونه اي كه با اقدامات انجام شده 
و تصميمات به كار گرفته شده مسير بازار تغيير كرده و زمينه 

بي اعتمادي سهامداران در اين بازار فراهم شده است.

     بازار از دريچه يكشنبه
شاخص كل در بازار بورس در دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، ۱0 مردادماه هشت هزار و 7۸۶ واحد رشد داشت 
كه درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و ۳۶0 هزار 
واحد رس��يد. بر پايه معامالت اين روز بيش از ۶ ميليارد و 
۹۹۳ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ 
هزار و 20۹ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( با يك هزار و ۱۶۹ واحد افزايش به 402 هزار 
و ۸۹ واحد و ش��اخص قيمت )هم وزن( با 7۳۹ واحد رشد 
به 2۵4 هزار و ۱0۸ واحد رسيد. ش��اخص بازار اول چهار 
هزار و ۹0۶ واحد و شاخص بازار دوم 22 هزار و 47۵ واحد 
افزايش داش��تند. طي معامالت روز گذش��ته حقيقي ها 
حدود 4۵ميليارد توم��ان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خ��رد ۶هزار و ۱0ميليارد توم��ان بود، افراد 
حقيقي ۸۳درصد يعني چه��ار هزار و ۹۶0ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان يك درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه 
گروه »استخراج كانه هاي فلزي«، »حمل ونقل، انبارداري و 
ارتباطات« و »اطالعات و ارتباطات« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« 
و »فرآورده هاي نفتي«به نفع حقوقي ها تمام شد. سه نماد 
»كدماح«، »حتايد« و »ش��اراك« لقب بيشترين افزايش 
سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها 
نيز بيش��تر به »فملي«، »وتجارت« و »ومعادن« معطوف 
بود.عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت توسعه معادن 
و صنايع معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با دو هزار و ۵۳0 
واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با 
يك هزار و ۵۸۱ واحد، پتروشيمي پارس با نماد »پارس« 
با 7۱7 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« 
با ۶2۱ واحد، مخابرات ايران با نماد »اخابر« با ۵۶0 واحد، 
بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 4۱۹ واحد، پتروشيمي 

نوري با نماد »نوري« با ۳۸۱ واحد، پتروشيمي شازند با نماد 
»شاراك« با ۳22 واحد، گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد 
»پارسان« با ۳00 واحد و معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با 2۸۱ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.

در مقابل پااليش نفت تهران با نماد »شتران« با 4۱۳ واحد، 
شركت سرمايه گذاري سهام عدالت استان رضوي با نماد 
»وسرضوي« با ۳4۳ واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 
۳4۳ واحد، سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
ب��ا ۳0۶ واحد، بانك ملت با نماد »وبمل��ت« با 2۶7 واحد، 
پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با 2۳۶ واحد، كشتيراني 
جمهوري اسالمي ايران با نماد »حشكتي« با 2۳2 واحد، 
گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با ۱۹4 واحد، پتروشيمي 
بوعلي س��ينا با نماد »بوعلي« با ۱۸4 واح��د و نفت و گاز 
پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با ۱۵۶ واحد تأثير منفي 
را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در اين روز 
شركت سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، شركت 
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، ايران خودرو 
با نماد »خودرو« و پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گروه ۳۵۶ ميليون و 7۳۱ هزار برگه سهم به ارزش هفت 
هزار و 22۵ ميليارد ريال دادوس��تد شد. طي روز يكشنبه 
ش��اخص فرابورس نيز بيش از ۱۶۳ واحد افزايش داشت و 
بر روي كانال ۱۹ هزار و ۹۵7 واحد ثابت ماند. همچنين در 
اين بازار يك ميليارد و 7۹۱ ميليون برگه سهم به ارزش 2۳ 
هزار و ۶۸۵ ميليارد ريال دادوستد شد. در اين روز شركت 
بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، پليمر آريا ساسول با نماد 
»آريا«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، فرابورس 
ايران با نماد »فرابورس«، گروه سرمايه ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، 
گروه توسعه ملي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، بيمه سامان 
با نماد »بس��اما« و بيمه دي با نماد »ودي« تأثير مثبت بر 
شاخص فرابورس داشتند. همچنين شركت سرمايه گذاري 
صبا تأمين با نماد »صبا«، پتروش��يمي تندگويان با نماد 
»ش��گويا«، پااليش نفت الوان با نماد »شاوان«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، س��نگ آهن گهر زمين 
با نماد »كگهر«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور« و 
پااليش نفت شيراز با نماد »شراز« تأثير منفي بر شاخص 
فرابورس همراه بودن��د. آخرين قيمت ۱۳4نماد حداقل 
سه درصد نس��بت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته و 
۱۵۸نماد با كاهش بيش از س��ه درصدي قيمت همراه 
بوده اند. در اين روز افزايش سهام حقيقي ها در 7۶نماد و 
افزايش سهام حقوقي ها در ۱0۵نماد به بيش از يك ميليارد 
تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته اول ۵20ميليارد 
تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 4۵0ميليارد تومان بود.
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۶۸۰ هزار ميليارد تومان از
بازار سرمايه تأمين مالي كرديم

فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد در حاشيه جلسه هيات 
دولت افزود: سال گذشته ۶۸0 هزار ميليارد تومان 
از بازار سرمايه براي اقتصاد كشور تأمين مالي كرديم 

كه اقدامي بي نظير بود.
وزير اقتصاد گفت: ما در سال ۹۹ توانستيم بودجه اي 
را تجربه كنيم كه از ۵7۱ هزار ميليارد تومان مخارج 
دولت فقط ۱2 ه��زار و ۸00 ميليارد تومان درآمد 
ناشي از نفت بود و بقيه را از طريق ماليات و فروش 

سهام دارايي دولت و اوراق تأمين كرديم.
وي افزود: اين اقدامي بسيار مهم است كه در نظام 
تأمين مالي دولت براي كاهش وابس��تگي به نفت 

انجام شده است.
دژپسند گفت: استفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه 
براي تأمين مالي اقتصاد كشور نيز در سال ۹۹ يكي 

از بي نظيرترين اقداماتي بود كه انجام گرفت.
دژپسند خطاب به وزير اقتصاد دولت آينده گفت: 
مهم ترين رويكرد ما پيگيري اقتصاد هوشمند بود 
كه با اين كار مي توان ضمن افزايش شفافيت و مقابله 
با فساد، تأمين مالي دولت را به سهولت انجام داد و 
فضاي كسب وكار را براي سرمايه گذاري روان كرد 

كه اين موضوع را بايد پيگيري كرد.
وي افزود: همچني��ن اقدامات خوب��ي در نظام 
بانكداري ماليات و خزانه داري و بيمه انجام داديم 

كه بايد كامل شود.

موافقت مجلس باعرضه خودرو 
در بورس كاال

چنانچه خودرو در بورس عرضه شود و بازار خودرو 
جايگاه خود را به عنوان بازاري براي سرمايه گذاري 
در بين مردم از دس��ت ده��د، در آينده اي نزديك 
شاهد تنظيم ش��دن عرضه و تقاضاي بازار خودرو 
و همچني��ن خ��روج از قيمت گذاري دس��توري 

خواهيم بود.
حجت اهلل فيروزي، نماينده مردم فس��ا در مجلس 
ش��وراي اس��المي با اش��اره به اين موض��وع كه از 
ابتداي مجلس يازدهم شوراي اسالمي، كميسيون 
صنايع و معادن مخالفت خ��ود را با قيمت گذاري 
دستوري بارها اعالم كرده است، گفت: اين موضوع 
بارها موردبحث و بررس��ي قرارگرفته زي��را با وارد 
ش��دن خودرو در بورس كاال قيمت عرضه و تقاضا 

خودبه خود تنظيم مي شود.
حجت اهلل فيروزي با اشاره به وضعيت بازار سرمايه 
در سال هاي آتي، اظهار كرد: خوشبختانه باتدبير 
بسياري از مسووالن در سازمان بورس و اوراق بهادار 
ثبات در اين بازار ايجادشده و به طور حتم با آموزش 
و فرهنگ سازي نس��بت به توانمندي سهامداران، 
انتظ��ار مي رود ش��رايط بازار هر چه بيش��تر رو به 

بهبودي حركت كند.
نماينده مردم فس��ا افزود: صداقت و ارايه اطالعات 
واقعي و درست ازجمله س��ازوكارهاي اصلي براي 
اين حوزه خواهد بود زيرا مردم ب��ا اعتماد وارد آن 
شده و سرمايه هاي خود را در اين بازار سرمايه گذاري 

مي كنند.
او يادآور شد؛ مس��ووالن اين حوزه تخصصي، بايد 
ضمن اطمينان بخشي به سرمايه گذاران، زمينه را 
براي ارايه اطالعات شفاف فراهم كرده تاكسي دچار 

ضرر و زيان ناشي از نبود اطالعات كافي نشود.

عرضه، تقاضا و رقابت
 ۳ عنصر كليدي تعيين  قيمت 

قاس��م نوده فراهاني، رييس اتاق اصناف تهران با 
تأكيد بر اينكه رقابت حرف اول را در كس��ب وكار 
و قيمت گذاري ه��ا مي زن��د و ن��ه رانت خ��واري، 
اظهار داش��ت: با ايجاد رقابت بين توليدكننده ها، 
زمين��ه افزاي��ش كيفي��ت محص��والت و بهبود 
در قيمت گذاري ه��ا فراهم مي ش��ود. زي��را نبود 
هماهنگي قيمت ها در بازار منج��ر به خودداري 

مصرف كنندگان از خريد كاال مي شود.
قاس��م نوده فراهاني با اش��اره ب��ه قيمت گذاري 
دس��توري در كش��ور تصريح كرد: باي��د اقدامي 
صورت گيرد ت��ا رقاب��ت در ب��ازار تعيين كننده 
قيمت ها باش��د. همچنين بهتر اس��ت مسووالن 
ارش��د كش��ور به جاي قيمت گذاري دس��توري، 
رقابت را تعيين كننده مسير تجارت و كسب وكار 
كنند تا از اين طريق، توليدكننده و واردكننده از 
انگيزه باالتري برخوردار ش��وند و مردم بتوانند از 
قيمت هاي منطقي و شفاف ايجادش��ده در بازار 

نهايت بهره را ببرند.
او با تأكي��د بر اينكه بايد اقدام��ي صورت گيرد تا 
عرضه و تقاض��ا تعيين كننده قيمت ه��ا در بازار 
باشند، افزود: اگر قيمت كااليي به نرخ ١٠٠ تومان 
تعيين ش��ود اما آن كاال در بازار به دليل به صرفه 
نب��ودن توليد با كمبود مواجه ش��ود، در آن زمان 
قيمت گذاري دستوري چه فوايدي را مي تواند در 

اقتصاد كشور با خود به همراه داشته باشد؟
اين در حالي است كه اگر همان كاال به ميزان الزم 
در بازار وجود داشته باشد و توليد براي توليدكننده 
مقرون به صرفه باشد، قيمت ها به صورت طبيعي 
و در مس��ير بازار به دليل رقابت  موج��ود در بازار، 
كاهش��ي مي ش��وند و اي��ن موضوع هم به س��ود 
مصرف كنندگان و هم به نفع توليدكنندگان خواهد 
بود. رييس اتاق اصناف ته��ران به لغو تحريم ها و 
مزيت هاي آن در كش��ور اش��اره كرد و گفت: لغو 
تحريم ها، تس��هيل واردات مواد اوليه براي توليد 
كارخانه ها را به همراه خواهد داشت. اين موضوع 
بر همه حوزه ها تأثيرگذار است و مي تواند در كليت 

اقتصاد كشور اثرگذار باشد.
او اظهار داشت: با لغو تحريم ها و كاهش قيمت ارز 
در كوتاه ترين زمان ممكن شاهد تأثير مثبت آن در 

بازار و كاهش قيمت كاالها خواهيم بود.

سياست هاي نادرست
دليل ولنگاري بازار سيمان

به گفته رضا محتش��مي پور، ، قائم مقام بورس كاالي 
ايران پس از عرضه سنگين سيمان در هفته گذشته، 
آرامش نسبي به بازار برگش��ته و موضوع مهم، پايان 
انحصار خريد سيمان كش��ور با ثبت ۱400 خريدار 

سيمان بر تابلوي بورس كاالست. 
محتشمي پور در ابتدا به اوضاع بازار سيمان قبل از ورود 
به بورس كاالي ايران اشاره كرد گفت: براي تحليل بهتر 
بازار سيمان بايد نگاهي به ش��رايط بازار قبل از ورود 
سيمان به بورس كاال داشت؛ براي مثال در سال ٩٩، 
قيمت سيمان درب كارخانه و باقيمت مصوب، حدود 
١٧ هزار تومان بود اما اين محصول در بازار بين ٣٠ تا 

٤٠ هزار تومان به دست مصرف كننده رسيد.
قائم مقام بورس كاالي ايران افزود: هرچند س��يمان 
توسط وزارت صمت و انجمن سيمان باقيمت مصوب 
درب كارخانه توزيع مي ش��د ولي ولنگاري در نظارت 
پس از تحويل درب كارخانه و س��و مديريت موجب 
ايجاد رانت شد تا سيمان باقيمت هاي بسيار باالتر به 

مصرف كننده برسد. 
او تأكيد كرد: درحالي كه سياس��ت گذار خرسند بود 
در حال تنظيم بازار است و سيمان را باقيمت مصوب 
توزيع مي كند اما اين محصول هيچگاه باقيمت مدنظر 
سياست گذار به مصرف كننده واقعي نرسيد كه در اين 
زمينه گفته مي شود فقط براي زمستان سال گذشته، 
توزيع ۶000 ميليارد تومان رانت بين تعداد معدودي 
به دليل فاصله قيمتي مصوب دولت باقيمت بازار رقم 

خورده كه اميدواريم اين ارقام صحيح نباشد. 
قائم مقام بورس كاالي ايران بابيان اينكه متأس��فانه 
ولن��گاري و عدم نظ��ارت نهادهاي مربوط��ه در بازار 
باعث توزيع رانت فراواني به يك عده اي محدود شد، 
اظهار داشت: شرايط نامساعد بازار سيمان، آينه تمام 
نماي سياست هاي نادرست و اصرار بر قيمت گذاري 

دستوري است.
محتش��مي پور بابيان اينكه اما اوضاع بازار سيمان با 
ورود به بورس كاال در حال تحول و حمايت اصولي از 
توليدكننده و مصرف كننده است، ادامه داد: واقعيت 
آن است كه ناكارآمدي قيمت گذاري دستوري براي 
همگان نمايان شده و ورود كاالها به بورس هاي كااليي 
كارآمدترين مسير براي رهايي از رانت هاي كالن در 
اقتصاد اس��ت. اگر به دنبال رفع گره هاي رشد توليد، 
سرمايه گذاري و احياي زيرساخت ها هستيم بايد همه 
محصوالت و شركت هاي سيماني وارد بورس كاال شوند 
كه اگر تاكنون اين اقدام به طور كامل انجام نش��ده به 
دليل آن است كه وزارت صمت وظايف خود را به خوبي 

انجام نداده است.
وي در خصوص ط��رح بحث هاي خ��روج معامالت 
سيمان از بورس كاال، گفت: درباره بحث خروج سيمان 
از بورس كاال، جلسات متعددي در هفته گذشته شكل 
گرفت و درنهايت در روز سه شنبه با حضور وزير محترم 
صمت، تصميم بر تداوم عرضه ها اتخاذ شد. در اين ميان 
برخي از معاونان وزير صمت نسبت به موضوع عرضه 
در بورس سواالت و ابهاماتي داشتند كه عمدتًا به علت 

عدم آگاهي از سازوكار بورس كاال بود.
به گفته محتشمي پور، پس از رفع ابهامات طرح شده، 
تقريباً تمامي معاونت ها و وزير محترم بر عرضه سيمان 

در بورس كاال تأكيد كردند.
قائم مقام بورس كاالي ايران به عرضه اخير س��يمان 
اش��اره كرد و گفت: در روز چهارش��نبه شاهد عرضه 
بيش از 7۳0 هزار تن سيمان در بورس كاال بوديم كه 
اين رقم، باالترين ميزان عرضه از ابتداي ورود به بورس 
بود. موضوع مهم در خصوص عرضه اخير اين بود كه در 
طول هفته هاي گذشته و با قطعي يا محدوديت هاي 
برق اعمال شده، تمام دس��تگاه ها در تالش در جهت 
كسب ميزان س��يمان موجود در شركت ها بودند كه 
اين ميزان بر روي تابلوي بورس باعرضه صورت گرفته 

نمايش داده شد.
او تصريح ك��رد: در خصوص مديري��ت تقاضا نيز در 
عرضه هفته گذشته اقداماتي صورت پذيرفت تا از بروز 
هيجانات در بازار جلوگيري شود كه نهايتًا قيمت هاي 
معامالتي در س��طح مطلوبي نس��بت به قيمت هاي 
اعالمي در بازار خارج از بورس كشف شد؛ چهارشنبه 
گذشته درنهايت بيش از ۵00 هزارتن سيمان و شنبه 
اين هفته نيز ميزان 77 هزار تن نيز از مازاد عرضه هفته 

قبل مورد معامله قرار گرفت. 
قائم مقام بورس كاالي ايران با اشاره به ايجاد آرامش 
نس��بي بازار سيمان كش��ور پس از معامالت اخير در 
بورس كاال گفت: تنها بستري كه امكان نظارت دقيق 
و ارايه مشوق و تسهيالت براي شركت هاي متعهد و 
منضبط را فراهم مي كند، بورس كاالي ايران اس��ت 
ك��ه در همين زمينه طبق هماهنگي ها، مقررش��ده 
است تا وزارت نيرو نسبت به تأمين برق شركت هاي 
عرضه كننده در بورس اقدام نمايد تا بتوان براي عرضه 
هفته ه��اي آينده ني��ز برنامه ريزي كرد؛ اين دس��ت 
اقدامات، شيوه اي صحيح براي تعادل بخشي به بازار و 

حمايت از توليدكنندگان است.
به گفته محتشمي پور، پس از اعمال محدوديت هاي 
برق براي كارخانه هاي سيمان، بورس كاال در چند نامه 
و پيشنهاد بر لزوم سلف فروشي محصوالت به منظور 
ايجاد اطمينان خاطر فعاالن بازار از ادامه عرضه ها در 
آينده تأكيد كرد كه البته توجهي به اين موضوع نشد؛ 
اين در حالي اس��ت كه در هيچ بس��تر ديگري امكان 

فروش سلف و مدت دار محصوالت وجود ندارد. 
وي به پايان انحصار خريد س��يمان در كشور اشاره 
كرد و گفت: ت��ا به امروز ۱400 نف��ر از بورس كاال 
سيمان خريده اند كه امكان خريد از ۱0 تن به باال 
براي همه به طور برابر فراهم است؛ اين رويداد را در 
مقابل خريد عده اي خاص از درب كارخانه و باقيمت 
مصوب قبل از ورود س��يمان به بورس قرار دهيد تا 
تغيير ش��رايط بازار س��يمان پس از ورود به بورس 
كاال نمايان شود. دستورالعملي در خصوص عرضه 
سيمان در بورس كاال در دست تدوين است كه بر 
اساس آن، مقرر خواهد شد تا تمام فروش سيمان در 

داخل كشور از طريق بورس صورت پذيرد.

روند صعودي معامالت تاالر شيشه اي

تاثير مثبت  دالر روي  بورس ماندگار  است؟

آزمون شفافيت بخشي بورس  به ساير  بازارها
محمدعل��ي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در نامه هاي جداگانه به رييس بانك مركزي 
براي دارن��دگان اطالعات نهان��ي بانك ها، رييس كل 
بيمه براي دارندگان اطالعات شركت هاي بيمه اي، در 
نامه اي به رييس شوراي رقابت براي دارندگان اطالعات 
شركت هاي خودرويي و مطلعان از قيمت گذاري خودرو 
و در نام��ه ديگري ب��راي مديرعامل ش��ركت پااليش 
و پخش فرآورده ه��اي نفتي براي معرف��ي دارندگان 
اطالعات نهاني شركت هاي پااليشي شد. اين نامه ها در 
راستاي اين است كه شركت هاي حاضر در بورس بايد 
اطالعات خود را به صورت شفاف و همگاني براي ذينفعان 
اعالم كنند و محصوالت آنها نيز نبايد قيمت گذاري شود، 

 بلكه بايد در بازار و بورس تعيين شود.

     بيمه ها
رييس س��ازمان بورس در نامه خود به غالمرضا سليماني 
اميري، رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسالمي نوشته 
است: با عنايت به اينكه بنا به مالحظات قوانين و مقررات 
بعضي از كاركنان بيمه مركزي جمهوري اسالمي در جريان 
اطالعات مربوط به گزارشات عملكرد دوره اي شركت هاي 
بيمه و همچنين مصوبات داراي آثار مالي بااهميت در اين 
شركت ها قبل از افشاي عمومي گزارشات طبق ضوابط اين 
سازمان مي  باشند خواهشمند است به منظور انجام وظايف 

قانوني توسط اين س��ازمان و به اس��تناد قانون بازار اوراق 
بهادار جمهوري اسالمي و تبصره هاي آن فهرست افرادي 
را كه در جريان امور فوق مي  باشند مطابق فرم شماره سه 

دستورالعمل پيوست به اين سازمان معرفي نماييد.

    پااليشي ها
همچنين در نام��ه ديگر محمدعل��ي دهقان دهنوي به 
صادق آبادي، مديرعامل ش��ركت مل��ي پااليش و پخش 

فرآورده هاي نفتي آمده است: با عنايت به اينكه آن شركت 
بنا به مالحظات قوانين و مقررات در جريان امور مربوط به 
توليد و فروش فرآورده هاي شركت هاي پااليشي شامل 
مقدار وب هاي نفت خام تحويل داده شده به شركت هاي 
مزبور فرآورده هاي تحويل داده شده به آن شركت، مقدار 
فرآورده ه��اي فروش رفته و مقدار باقيمان��ده از آن و نرخ 
فروش فرآورده ها هست خواهشمند است به منظور انجام 
وظايف قانوني توسط سازمان بورس و به استناد مفاد قانون 

بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران و تبصره هاي آن 
فهرست  افرادي را كه در جريان فرآيند امور ذكرشده قرار 
دارند در قالب فرم سه پيوست به اين سازمان معرفي نماييد.

      خودرويي ها
در نامه محمدعلي دهقان دهنوي خطاب به رضا شيوا، 
رييس ش��وراي رقابت نيز نوشته شده اس��ت: احترامًا 
با عنايت به اينكه آن ش��ورا بنا ب��ه مالحظات قوانين و 
مقررات در جريان امور مربوط به نرخ گذاري شركت هاي 
خودروس��از است، خواهشمند اس��ت به منظور انجام 
وظايف قانوني توسط اين س��ازمان و به استناد قانون 
بازار اوراق بهادار و تبصره هاي آن، فهرست افرادي را كه 
در جريان امور فوق الذكر هس��تند در قالب فرم شماره 

۳ دستورالعمل پيوست به اين سازمان معرفي نماييد.

     بانك ها
بر همين اساس محمدعلي دهقان دهنوي در نامه اي 
به اكبر كميجاني ريي��س كل بانك مركزي هم اعالم 
كرده است: با توجه به اينكه بر اساس قانون، تعدادي از 
كاركنان بانك مركزي از گزارش عملكرد بانك ها پيش 
از انتشار عمومي، اطالع دارند، لذا بر اساس قانون بازار 
اوراق بهادار، اسامي اين دسته از كاركنان بانك مركزي 

در اختيار سازمان بورس قرار گيرد.



گروه راه و شهرسازي|
در حال��ي كه بر اس��اس تازه ترين گ��زارش بانك مركزي 
ميانگين قيمت معامالتي يك متر مربع واحد مسكوني در 
شهر تهران طي تيرماه سال جاري به سطوح قيمتي اسفند 
ماه سال گذشته بازگشته است و عمال افت قيمت هاي اسمي 
مسكن در دو ماهه نخست سال بي اثر شده، حاال نتايج به 
دست آمده از يك استارت آپ ملكي حاكي از اين است كه 
ميانگين قيمت هاي پيشنهادي از سوي فروشندگان ملك 
نيز در تيرماه روندي صعودي در پيش گرفته است. به گزارش 
»تعادل«، تداوم استقراض چشمگير دولت از بانك مركزي 
در بهار سال جاري )رشد نقدينگي( و همچنين افق مبهم 
پيش روي مذاكرات هسته اي دو عاملي است كه منجر به 
رش��د مجدد قيمت ها در بازارهاي داراي��ي و از جمله بازار 
مسكن شده است. چه آنكه از سويي رشد نقدينگي بسيار 
بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي است و همين مساله 
منجر به رشد قيمت كاالها شده و از سوي ديگر، چشم انداز 
ورود پول هاي بلوكه شده ايران در خارج به كشور دست كم 
دچار تعويق زماني شده است. در چنين شرايطي است كه 
فروشندگان واحدهاي مسكوني تمايل دارند، قيمت هاي 
پيش��نهادي خود را متناسب با شرايط اقتصادي تنظيم و 
پيشنهاد كنند.  آنگونه كه ايسنا گزارش كرده، اطالعات به 
دست آمده از سامانه كيليد نشان مي دهد، بعد از 7 ماه روند 
كاهشي قيمتها در بازار مسكن متوقف شده است. طبق اين 
آمار، قيمت هاي پيشنهادي در آذرماه سال گذشته ۵۶.۸ 
ميليون تومان در هر متر مربع بوده كه در يك فرآيند ريزشي 
به ۴۳.۵ ميليون تومان در خردادماه ۱۴۰۰ رس��يده اما در 
تيرماه مجددا روند افزايشي به خود گرفته و به ۴۶.۹ ميليون 
تومان رسيده است. همزمان قيمت هاي قطعي نيز بر اساس 
آمار بانك مركزي در خرداد و تير ۱۴۰۰ به ترتيب ۳ درصد و 
۱.۳ درصد افزايش پيدا كرد. در حال حاضر ميانگين قيمت 
مسكن شهر تهران ۳۰.۰۴ ميليون تومان در هر متر مربع 
بر اساس معامالت تيرماه ۱۴۰۰ است كه تقريبا با متوسط 
قيمت در اسفندماه ۱۳۹۹ برابري مي كند. در واقع بازار در 
يك قفس قيمتي قرار گرفته و با اينكه انتظار جهش قيمت ها 
دور از ذهن به نظر مي رسد، بازار در برابر كاهش نرخ ها نيز 
مقاوم شده است؛ آن هم در شرايطي كه معامالت به حدود 
يك سوم معمول رس��يده و در تيرماه فقط ۵۰7۱ قرارداد 
خريد و فروش در تهران امضا شد.بررسي قيمت در پنج ماه 
گذشته ريزنوسانات بازار در محدوده ۳۰ ميليون تومان را 
تاييد مي كند. اسفندماه ۱۳۹۹ متوسط قيمت مسكن در 
تهران متري ۳۰.۲7 ميليون تومان بوده كه در ماه فروردين 
كاهش يافته و به ۲۹.۳ ميليون تومان رس��يده اس��ت. در 
ارديبهشت نيز بازار روند نزولي داشت و ۲۸.۸ ميليون تومان 

شد. خرداد ۱۴۰۰ متوسط قيمت مسكن در تهران مجددا 
افزايش پيدا كرد و به ۲۹.۶ميليون تومان رسيد. در تيرماه 
نيز ميانگين قيمت ۳۰.۰۴ ميليون تومان شده است. رشد 
۱.۸ درصدي ماهيانه قيمتهاي قطعي در اولين ماه از تابستان 
۱۴۰۰ با افزايش 7.۹ درصدي قيمتهاي پيشنهادي نسبت 
به خردادماه همراه شد. شاخص كيليد كه درصد تغييرات 
قيمت آگهي هاي تيرماه نسبت به ماه قبل را بررسي كرده 
نشان مي دهد كه بيشترين افت قيمت مسكن شهر تهران 
در يك ماه اخير در منطقه ۲ با كاهش ۴.۵ درصد و بيشترين 
افزايش قيمت در منطقه ۱7 با رشد ۸.۸ درصد اتفاق افتاده 
اس��ت. در منطقه يك كه معموال تح��ركات آن به عنوان 
شاخصي براي ارزيابي تقاضاي سفته بازي محسوب مي شود 
طي يك ماه اخير قيمت هاي پيشنهادي ۱.7 درصد افزايش 
يافته و از 7۹ ميليون تومان به ۸۰.۴ ميليون تومان رسيده 
است. اما نرخ هاي قطعي در منطقه يك بر اساس معامالت 
تيرماه ۱۴۰۰ به ۶۲ ميليون تومان در هر متر مربع رسيد كه 
نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد كاهش نشان داد. علت اختالف 
نرخ آگهي ها با قيمت معامالت مي تواند حاكي از آن باشد كه 
قراردادها عمدتا در فايلهاي به قيمت و داراي تخفيف انجام 
مي شود. منطقه پنج نيز به عنوان پرتقاضاترين محدوده شهر 
تهران در ماه جاري با رشد اندك قيمت آگهي ها و معامالت 
قطعي همراه بود. در تيرماه ۱۴۰۰ نرخهاي پيشنهادي در 
منطقه پنج ۳۸.۱ ميليون تومان در هر متر مربع ش��د كه 
در مقايس��ه با ماه قبل ۰.۳ درصد افزايش پيدا كرد. قيمت 
معامالت نيز طي ماه مذكور در اين منطقه به ۳7.7 ميلين 

تومان رسيد كه رشد ۱.۶ درصدي را به ثبت رساند.

     خانه در كدام مناطق تهران ارزان شد؟
در اين حال، بررس��ي ها نش��ان مي دهد كه بيشترين و 
كمترين متوسط قيمت معامالتي هر متر خانه متعلق 
به مناطق ۱و ۱۸ بوده اس��ت كه مناط��ق ۵ و ۱۹ نيز به 
ترتيب بيشترين و كمترين تعداد معامالت در اين ماه را 
داشته اند. براساس آخرين آمارها متوسط قيمت يك متر 
مربع مسكن در شهر تهران طي تير ماه به ۳۰ ميليون و ۴۴ 
هزار تومان رسيده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در 
سال قبل به ترتيب ۱.۳ و ۴۳.7 درصد افزايش يافته است. 
همچنين، تعداد معامالت انجام شده در اين ماه حدود ۵.۱ 
هزار فقره بوده كه در مقايسه با ماه قبل ۰.۶ كاهش داشته 
است.  در اين بين، بررسي جزييات متوسط قيمت هر متر 
خانه و تعداد معامالت انجام شده در مناطق ۲۲ گانه شهر 
تهران نشان مي دهد كه بيشترين قيمت هر متر خانه ۶۲ 
ميليون و ۳۱ هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با 
۱۳ ميليون و ۴۴۲ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است. 
همچنين، در سومين ماه سال در مناطق ۱ و ۱۸ تهران به 
ترتيب معادل ۲۹۴ و ۱۲۲ فقره خانه معامله شده است.  
از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر خانه در مناطق ۲، 
۳، ۴ و ۵ تهران به ترتيب معادل ۴7 ميليون و ۳7۴ هزار 
و ۶۰۰ تومان، ۵۸ ميليون و ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۰ 
ميليون و 7۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳7 ميليون و 7۹۳ هزار 
و 7۰۰ تومان است. تعداد معامالت انجام شده در هر يك 
از مناطق باال نيز به ترتيب معادل ۴۸7، ۱۹۵، ۳۶۱ و 7۳۱ 
فقره است. همچنين، در مناطق ۶، 7، ۸ و ۹ تهران نيز هر 
متر خانه به ترتيب معادل ۴۵ ميليون و ۸۳۳ هزار و 7۰۰ 

تومان، ۲۹ ميليون و ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان، ۲7 ميليون و 
۸۰۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ۲۰ ميليون و ۹۸۹ هزار و ۲۰۰ 
تومان معامله مي ش��ود كه در هر يك از اين مناطق طي 
چهارمين ماه س��ال به مي��زان ۱۸۵، ۲۸۵، ۲۵۲ و ۱۰۸ 
فقره خانه معامله شده است. عالوه براين، هر متر خانه در 
مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ شهر تهران به قيمت ۲۰ ميليون 
و ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان، ۲۰ ميليون و ۵۴۴ هزار تومان، ۱۸ 
ميليون و ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان و ۲7 ميليون و ۸7۴ هزار و 
۵۰۰ تومان فروخته شده كه در هر يك از آنها به تعداد ۵۲۵، 

۲۳۹، ۱۴۱ و ۱۳۹ فقره خانه معامله شده است.

      منطقه پر معامله؟ 
طبق اعالم بانك مركزي، در تيرماه س��ال جاري متوسط 
قيمت هر متر مسكن در مناطق ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱7 تهران 
به ترتيب معادل ۲۱ ميليون و ۸۹۰ هزار و ۹۰۰ تومان، ۱۵ 
ميليون و ۹۴۶ هزار و ۱۰۰ تومان، ۱۶ ميليون و ۵۲7 هزار و 
۹۰۰ تومان، ۱۵ ميليون و ۳۰۲ هزار و ۳۰۰ تومان بوده كه 
در اين مدت در هر يك از اين مناطق ۳۰۲، ۲۵۱، ۸۰ و ۱۱۳ 
فقره خانه معامله شده است. از سوي ديگر، طي چهارمين 
ماه سال جاري در مناطق ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ تهران قيمت 
هر متر خانه به ترتيب به ۱۵ ميليون و 77۶ هزار تومان، ۱۵ 
ميليون و 7۴۲ هزار و 7۰۰ تومان، ۲۱ ميليون و ۸۰۴ هزار و 
۲۰۰ تومان، ۲۶ ميليون و ۴۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان رسيده كه 
در هر يك از اين مناطق نيز ۴۴، ۵۳، ۹۶ و ۶۸ فقره مسكن 
معامله شده است.  بنابراين، در چهارمين ماه سال جاري 
بيشترين و كمترين متوسط قيمت هر متر خانه متعلق به 
مناطق ۱و ۱۸ بوده است كه مناطق ۵ و ۱۹ نيز به ترتيب 
بيشترين و كمترين تعداد معامالت در اين ماه را داشته اند. 

     لوكيشن گران ترين خانه 
البته بررسي تفاوت متوسط قيمت مسكن در مناطق ۲۲ 
گانه تهران در تير ماه نسبت به خرداد سال جاري بيانگر 
اين است كه ۱۴ منطقه از تهران با افزايش قيمت مسكن 
در ماه موردنظر مواجه شده اند كه در اين بين، به ترتيب 
مناطق ۶، ۲۲ و ۲ بيش��ترين افزايش قيمت را داشته اند. 
عالوه براين، مسكن در تير ماه سال جاري در مناطق ۱، 
۸، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱7، ۱۹و ۲۱ تهران نسبت به خرداد ماه 
كاهش قيمت داش��ته كه منطقه يك تهران با بيش از ۴ 
ميليون تومان كاهش بيشترين كاهش قيمت را در اين ماه 
تجربه كرده است.  از سوي ديگر، تعداد معامالت مسكن 
در تير ماه سال جاري نسبت به خرداد ماه در ۱۲ منطقه از 
تهران كاهش پيدا كرده است كه اين مناطق شامل منطقه 
۴، 7، ۸، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۱7، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مي شود.
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صيانت به جاي تسهيل گري
از ظرفيت نيروي انساني ميلياردي خود بهره بردند 
تا توجه س��رمايه گذاران جهان��ي را به خود جلب 
كنند. در حال حاضر كه من در حال نوش��تن اين 
يادداشت هس��تم، پيش بيني مي شود كه اقتصاد 
هند در سال ۲۰۳۰ مبتني بر همين دانش فناورانه 
برآمده از اينترنت به س��ومين اقتص��اد جهاني با 
رشدي باال بدل شود. رتبه اعتباري اين كشور امروز 
معادل تريپل بي )bbb( است كه به مرور بهتر هم 
خواهد ش��د. چرا هند يك چني��ن وضعيت روبه 
رشدي را دارد و ايران در وضعيت نزول شاخص ها 
اس��ت؟ چون هند در اقتصاد جهاني تنيده ش��ده 
است، چون متوليان اين كش��ور، اهميت اقتصاد 
ديجيتال را درك كرده اند. چ��ون دنبال صيانت 
از همه چي��ز نيس��تند، در واقع ب��ه دنبال فضاي 
بهبود مستمر كس��ب و كار، تسهيل گري و بهبود 
شاخص هاي فعاليت هاي اقتصادي هستند. درك 
كرده اند كه مفهوم نت ورك قابل محدودس��ازي 
نيست و دنبال بستن پنجره ها نيستند. شهروندان 
هندي امروز از طريق اينترنت صدها ميليارد دالر 
درآمد كس��ب مي كنند. زنان بومي كشور هند در 
روستاهاي دور افتاده با استفاده از فضاي مجازي 
زندگي بومي خود را به جهان منعكس مي كنند. 
از غذا درست كردن، مهماني رفتن و شادي خود 
فيل��م مي گيرند و از طريق يوتيوب��ي كه در ايران 
مسدود است، بازاريابي بين المللي مي كنند. يك 
روستايي در هند ميليون ها بيننده دارد و هر سال 
هزاران توريس��ت را به كشور خود مي كشاند. اين 
ناشي از درك اقتصاد ديجيتال است. امروز حتي 
روستاييان هندي، حساب هاي بانكي آنالين دارند 
و به شبكه جهاني اقتصاد اتصال هستند. اين روند 
باعث شده تا روند گسترش فقر مطلق در هند كه 
در برخي دهه هاي گذشته بس��يار افزايش يافته 
بود به عقب رانده شود. اما ايران رويكرد صيانتي را 
در مواجهه با اقتصاد ديجيتال برگزيده است. اين 
روش بسياري از فرصت ها را از اقتصاد و معيشت 
ايرانيان گرفته و تالش براي تسهيل گري را محدود 
ساخته اس��ت. كاش ايران هم به جاي صيانت به 
دنبال تس��هيل بود. كاش متوليان اقتصاد كشور 
درك مي كردن��د كه حجم اقتص��اد ديجيتال ما 
نسبت به كل اقتصادمان ۲درصد است، در حالي 
كه اين رقم در متوسط جهاني ۶درصد است. اين 
س��هم در چين ۳۵درص��د و در امريكا ۲۵درصد 
اس��ت. همين اعداد و ارقام كافي است تا يك فكر 
آزاد متوجه شود چه ظرفيت هاي گسترده اي در 
اقتصاد ايران هنوز مغفول باقي مانده اند، در حالي 
كه آزادسازي آنها مي تواند كمك شايان توجهي به 
مردم براي مقابله با فقر و مشكالت معيشتي كند.

سپر تورمي به نام بازار سرمايه
 ش��وراي رقابت خواستار شفاف س��ازي در رابطه با 
قيمت گ��ذاري در خص��وص نرخ خ��ودرو و صنعت 
نيروگاهي شد. صنايع نيروگاه سازي، خودروسازي 
و تا ح��دودي صنايع غذايي و نيز صنايع پااليش��ي 
تحت نفوذ شديد دولت هس��تند و متأسفانه به طور 
دس��توري قيمت گذاري مي ش��وند. به همين دليل 
شركت هاي زيرمجموعه اين صنايع تاكنون مجالي 
براي رش��د كافي نس��بت به ديگر صنايع نداشتند. 
همان طور كه اش��اره شد در بخش��ي كه شركت ها 
تابع نظ��رات اقتصاد متمركز دولتي هس��تند مانند 
نيروگاه ها، پااليشگاه ها، خودروسازي، صنايع غذايي 
و دارويي آثار قيمت گذاري دستوري قابل لمس است 
به طوري كه حتي تورم در صنايع غذايي نيز به همين 

موضوع بازمي گردد.
اكنون بازار س��رمايه در نقطه اي اس��ت كه مي توان 
كاركرد دو بازار آزاد )رقابتي( و همچنين قيمت گذاري 
دس��توري و اقتصاد دولتي را به طور متمركز در آن 
مشاهده كرد. همانطور كه اشاره شد، بخشي از صنايع 
كه تابع تحوالت بازار بوده و به آنها اجازه داده شده تا 
شركت ها به طور آزادانه فعاليت داشته باشند به رشد 
قابل توجهي رس��يده اند؛ به طوري كه اكنون صنعت 
فوالد و صنعت فلزات رنگين در حال تبديل ش��دن 
به بزرگ ترين صادركننده جهان هستند. همچنين، 
در خصوص مواد پتروش��يمي اميدواري هاي زيادي 
براي توس��عه و جبران عقب ماندگي ه��ا وجود دارد. 
عملكرد سازمان بورس در تقويت بخش آزاد اقتصاد 
و رها كردن شركت هايي كه در اختيار قيمت گذاري 
دولتي هستند كمك بزرگي به بازار سرمايه و بهبود 
عملكرد آن داشته اس��ت و اكنون با اين اقدام شاهد 

رشد قابل توجه شركت هاي بورسي هستيم.
بنا بر آمار موجود، س��ود خالص بيشتر شركت هاي 
بورسي طي دو سال اخير، نسبت به سال ۹۸ با رشد 
قابل توجه��ي روبرو بوده اس��ت. در اين ميان، حتي 
بانك ها و موسس��ات اعتباري كه در سال ۹۸ با زيان 
همراه بودند به سوددهي رسيده اند. به دنبال اجراي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي و افزايش ورود شركت ها به 
بازار سرمايه، جايگاه اين بازار در اقتصاد كشور بيش 
از گذشته ارتقا پيدا كرد. به طوري كه با ميزباني بازار 
سهام از بزرگ ترين واحدهاي توليدي، مي توان گفت 
اكنون بيشتر ش��ركت هاي موجود در ليست ۵۰۰ 

شركت برتر ايران در اين بازار حضور دارند.
ش��ركت هاي حاضر در بورس، بهترين شركت هاي 
اقتصاد ايران هس��تند و در اين مدت با روندي رو به 
رشد از طرح هاي توس��عه اي گرفته تا افزايش توليد 
روبرو بودند؛ در كنار اين موضوع، همراه شدن افزايش 
قيمت دالر و افزايش قيمت ه��ا در بازارهاي جهاني 
سبب ش��د تا بعد از يك س��ال ركودي ۱۳۹۸ رشد 
قابل توجهي در اين  بازار تجربه ش��ود. در اين بازار، 
بيشتر معامله مواد خام مانند نفت و مشتقات نفتي، 
مس، سنگ آهن، فوالد، روي و... به چشم مي خورد. 
اين كاالها در دو س��ال اخير با وضعي��ت بهتري در 
بازارهاي جهاني روبرو بوده اند؛ البته در نظر داش��ته 
باشيد كه پاندمي كرونا نيز درروند افزايش قيمت ها 

موضوع اثرگذاري بوده است.

افزايش ۲۰ درصدي قيمت 
نهاده هاي ساختماني در بهار  

نتايج بررس��ي هاي مركز آمار نش��ان مي دهد كه 
شاخص قيمت نهاده هاي ساختمان هاي مسكوني 
ش��هر تهران در فصل بهار ١۴٠٠ به عدد ۱۰7۶.۵ 
رس��يد كه اين رقم نسبت به ش��اخص فصل قبل 
)۹۰۲.۰(، حدود ۱۹.۴ درصد افزايش داشته است.

 طبق گزارش مركز آمار ايران، همچنين تورم نقطه 
به نقطه بهار ١۴٠٠ معادل ١٠٠.٧ درصد بوده است 
كه در مقايسه با فصل قبل )٩٧.٢ درصد( ۳.۵ واحد 
درصد افزايش داشته است. منظور از تورم نقطه به 
نقطه، درصد تغيير شاخص قيمت در فصل جاري 
نسبت به شاخص قيمت فصل مش��ابه سال قبل 
است. در بين تمامي گروه هاي اجرايي، گروه سنگ 
با ١۴٣.٧ درصد، بيشترين تورم نقطه به نقطه را به 
خود اختصاص داده است. در همين دوره كمترين 
ت��ورم نقطه به نقط��ه نيز مربوط به گ��روه اجرايي 

خدمات با ۴۲.۴ درصد بوده است.
طبق اين گزارش تورم س��االنه بهار س��ال ١۴٠٠، 
معادل ۹۳.۵ درصد بوده كه نسبت به همين اطالع 
در فصل قب��ل )7۶.۴ درص��د( ١٧.١ واحد درصد 
افزايش داشته است. منظور از تورم ساالنه، درصد 
تغيير متوسط شاخص قيمت چهار فصل منتهي 
به فصل مورد نظر نس��بت به همين اطالع در سال 
قبل است. در بين گروه هاي اجرايي بيشترين تورم 
ساالنه مربوط به گروه اجرايي آهن آالت، ميلگرد، 
پروفي��ل، درب و پنج��ره و نرده ب��ا ۱۳۴.۲ درصد 
افزاي��ش و كمترين تورم ب��ا ٣٩.٢ درصد افزايش، 

متعلق به گروه خدمات بوده است.
همچنين آمارها بيانگر اين اس��ت كه تورم فصلي 
بهار س��ال ١۴٠٠، معادل ۱۹.۴ درصد بوده است 
كه در مقايس��ه با همين اطالع در فصل قبل )۶.۱ 
درصد( ١٣.٣ واحد درصد افزايش داش��ته است. 
منظ��ور از تورم فصل��ي، درصد تغيير ش��اخص 
قيمت در فصل جاري نس��بت به شاخص قيمت 
در فصل قبل است. در اين فصل، در بين گروه هاي 
اجرايي، بيش��ترين تورم فصلي مرب��وط به گروه 
اجرايي خدمات با ٢٧.٧ درصد افزايش و كمترين 
تورم فصلي نيز مرب��وط به گروه اجرايي ايزوگام و 
قيرگوني آسفالت با ١.١ درصد افزايش بوده است.

توضيحات نظام مهندسي
درباره حقوق نجومي

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در 
واكنش به خبري درباره پرداخت حقوق نجومي در 
نظام مهندسي استان تهران توضيحاتي ارسال كرد.
به گ��زارش ف��ارس، در توضيحات س��ازمان نظام 

مهندسي ساختمان استان تهران آمده است: 
۱ -س��ازمان نظام مهندسي س��اختمان بر اساس 
ماده ۳ قانون نظام مهندس��ي و كنترل ساختمان 
غيرانتفاع��ي بوده و تابع قواني��ن مقررات حاكم بر 
موسسات غيرانتفاعي مي باشد، در نتيجه از شمول 
قانون مديريت خدمات كشوري و موارد قيد شده 

در خبر درج شده خارج است.
۲ -فرد يادش��ده بر خالف عنوان اش��اره ش��ده در 
خبر آن خبرگزاري، مس��وول دفتر نب��وده بلكه با 
مدرك كارشناسي ارشد سرپرست حوزه رياست 
و با حفظ س��مت بدون دريافت هيچ حق الزحمه 
اضافي، سرپرست دفتر نمايندگي شهريار سازمان 

مي باشند.
۳- ايش��ان صرف��ا در ي��ك م��اه خاص ب��ه دليل 
ماموريت هاي محوله سازمان با انباشت ۱۴۴ ساعت 
اضافه كار مواجه گشتند و اين امر در ماه هاي ديگر 
وجود نداشته است و تأكيد نمودن تنها بر يك ماه 
خاص بدون بررس��ي س��وابق امر خارج از اخالق 

حرفه اي و خبري است.

افزايش انتظارات تورمي در قيمت فروشندگان بازتاب يافت

آخرين گزارش دخل و خرج شهرداري طي 4 سال گذشته در پارلمان شهري پايتخت ارايه شد

تغيير جهت قيمت هاي پيشنهادي مسكن

جزييات بدهي ۶۶ هزار ميليارد توماني شهرداري
گروه راه و شهرسازي|

 در جريان سيصد و پنجاهمين جلسه شوراي شهر تهران 
»آخري��ن وضعيت مالي درآمده��ا، بدهي ها و مطالبات 
شهرداري تهران« توسط عبدالحميد امامي، معاون مالي 
شهردار تهران قرائت شد.  امامي با اشاره به عملكرد پايان 
دوره قبل و دوره جاري گفت: در ابتداي دوره بحث ۶7 هزار 
ميليارد بدهي شهرداري مطرح شد كه مبناي بسياري از 
اقدامات بود.قسمت زيادي نيز به پيمانكاران مربوط مي شد 
و مقدار زيادي نيز اسناد نادرست بود كه درست محاسبه 
نشده بود. براي مثال كل پروژه اي كه ۳۰ درصد آن انجام 
شده بود شهردار وقت براي اخذ بودجه ۱۰۰ درصد پروژه 
را به عنوان بدهي منظور كرده بود.  اماني گفت: ۳۴ هزار 
ميليارد رقم بدهي تا انتهاي شهريور ۹۶ است. تسهيالت 
بانك ها ۱۹ هزار ميليارد بوده اس��ت كه ۵۲ هزار ميليارد 
مي شده و با پرداخت قس��متي از آن به ۵۰ هزار ميليارد 
رس��يده است. اصل بدهي ش��هرداري همان بدهي هاي 
بانكي ۱۹ هزار ميليارد از مجموع دوره هاي قبل اس��ت. 
عينا ۵۰ هزار ميليارد به اين دوره منتقل شده است.  معاون 
شهردار تهران گفت: در نتيجه هم اكنون بدهي شهرداري 
۶۶ هزار ميليارد اس��ت. موارد ديگري از جمله بدهي به 
تامي��ن اجتماعي و دارايي نيز وج��ود دارد. در مجموع ۹ 
هزار ميليارد پرداخت به بانك ها و طلبكاران داشتيم كه 
در ازاي آن ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد اوراق مشاركت دريافت 
كرديم. او ادامه داد: با توجه به اينكه پرداخت به پيمانكاران 
در گذشته به موقع انجام نمي شد باعث بي اعتمادي آنها و 
ارايه قيمت هايي باالتر به دليل بي اعتمادي به شهرداري 
ش��ده بود. اكنون همه چيز معلوم است و مشخص شده 
است چه زماني چه مبلغي دريافت مي كنند. امامي افزود: 

۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد از مطالبات خود از دس��تگاه هاي 
دولتي را با بدهي به بانك ها تهاتر كرديم. بدهي هاي دولت 
كه به صورت كامل شناسايي شده ۳۰ هزار ميليارد است 
در حالي كه برآورد ما در حدود ۶۰ هزار ميليارد از دولت 
طلبكار هستيم. معاون شهردار گفت: رسا تجارت يكي از 
موضوعات و چالش هاي اصلي اواخر دوره قبل بود. بيش از 
دو سال وقت گذاشتيم و آن را بررسي كرديم. رسا تجارت 
معادل ۲۵ هزار ميليارد تومان به قيمت روز به شهرداري 
بدهكار است. دو قرارداد ۲ هزار ميليارد توماني و ۲۰ هزار 
ميليارد توماني براي رسا تجارت در نظر گرفته شده بود و 
شهرداري به آنها ۱۳ هزار ميليارد منابع داده بود. زماني كه 
ايرادات به رسا تجارت مشخص شد، در نيمه اول سال ۹۶ 
سه هزار ميليارد را باز گرداندند و حدود سه هزار ميليارد نيز 
هزينه شد و ۶ هزار ميليارد از پولي كه به رسا تجارت ارايه 
شد باقي مانده بود. ما دوهزار ميليارد از آن را پس گرفتيم 
و اكنون ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان باقي مانده است كه 
در مجموع از سال ۸۶ تاكنون رقم بدهي به ۲۵ هزار ميليارد 
رسيده است. در نتيجه ۲۵ هزار ميليارد بدهي مربوط به 
رسا تجارت است. امامي در مورد درآمدهاي پايدار گفت: 
تالش كرديم كه اين درآمده��ا افزايش يابد. درآمدهاي 
پايدار ۲۸ درصد افزايش يافته است.ماليات بر ارزش افزوده 
يك درصد اضافه شد. بسياري از پروژه هاي بزرگ ما دعواي 
حقوقي داشت كه حل و فصل ش��ده اند. معاون شهردار 
تهران اضافه كرد: در ازاي فروش ملك ها از نظر مبلغ سه 
برابر ملك خريديم كه از نظر مساحت ۵۴ برابر شده است.

     پيش نياز عبور پايتخت از خودرو محوري
در اين حال، محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در 

حاشيه جلسه ديروز اين شورا، با بيان اينكه براي شهر تهران 
و مردم آلودگي هوا و حمل و نقل عمومي اهميت دارد كه بايد 
جدي تر پيگيري شود، گفت: تهران بايد حداقل به ۹ هزار 
اتوبوس برقي و ۱۲ خط مترو برسد و حداقل ۵ هزار واگن 
داشته باشد تا از خودرو محوري عبور كنيم و به حمل و نقل 
عمومي برسيم.  رييس شوراي شهر تهران همچنين در 
پاسخ به اينكه در شوراي پنجم چند طرح و اليحه به تصويب 
رسيد، گفت: در حدود ۳۱۶ جلسه صحن علني برگزار شد، 
بيش از ۱۵۰ طرح ارايه و بيش از ۱۸۰ اليحه ارايه شد وكمتر 
از ۵۰ طرح و اليحه در كميسيون ها رسيدگي شده است. 

در اين دوره در حدود هزار تذكر نيز ارايه شده است. 

     الزام شهرداري به ثبت ميراث طبيعي
 پارك پرديسان 

در رويدادي ديگر، ديروز اعضاي ش��وراي شهر تهران به دو 
فوريت طرح الزام شهرداري تهران به ثبت ميراث طبيعي 
و تنوع زيستي پارك پرديس��ان راي مثبت داده و در ادامه 
جزييات اين طرح را به تصويب رساندند. در پارك پرديسان 
۵۳۰ گونه گياهي وجود دارد كه ۴۴۳ گونه آن خودرو و ۸7 
گونه  آن كشت شده هستند كه گونه هاي ارزشمندي هستند.

شرح مختصر کار : 
1- محل تامین اعتبار :منابع داخلی / سایر منابع 

ـ   مورخ 1394/9/22 و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پیمانکاری 2- نوع تضمین فرایند ارجاع کار : تضمین معتبر براساس آیین نامه تضامین معامالت دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره 123402/ت 50659 ه
3-  محل اجرای پروژه : در محدوده گاز استان مازندران

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1400/5/11  می باشد .
5- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400/5/13

6-  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه تاریخ 1400/5/23 ضمنا"اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کاردر این مهلت ثبت اتوماسیون اداری و تحویل دبیر خانه رمز محرمانه حراست گردد (
7-  زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 روز سه شنبه  تاریخ  1400/5/26

8- مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است.
9- شرایط متقاضی :

- داشتن گواهی صالحیت در رشته ابنیه برای ردیف 2 و رشته راه وترابری برای ردیف 4 وتاسیسات و تجهیزات برای ردیف 1 و 3از سازمان برنامه و بودجه با ظرفیت آزاد و مجاز با توجه به مبلغ مناقصه
- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما

- داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی
  http : // iets.mporg.ir ثبت نام و اخذکد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت -

- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به 98/12/29 برای پیشنهادهای باالی  10برابر نصاب معامالت متوسط باشد الزامی است. با رعایت ماده 4 آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی 
و تقویت حسابرسی.

- » حداقل نصاب پیشنهاد دهنده در این مناقصه ها برای ردیف های  1  و 2  سه مناقصه گر و برای ردیف 3 و4به هر تعداد مناقصه گر می باشد « )مالک تعیین تعداد مناقصه گر، بعد از تایید صحیح بودن 
محتویات پاکت الف می باشد(.

- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.)در صورتیکه کاال مشابه تولید داخل دارد(.
متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند » 9« فوق بوده و آمادگی اجرای پروژه را دارند ، 

می توانند درمهلت تعیین شده فوق الذکر جهت  در یافت اسناد به سایت اعالم شده مراجعه  نمایند .
- شرکت کنندگان در مناقصه، می بایست شماره ثابت و شماره فکس دفتر خود را در سامانه ستاد ارائه نمایند در غیر این صورت مسئولیت عدم اطالع رسانی در مواقع ضروری به عهده آن شرکت می 

باشد و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
-  به پیشنهادات شرکت های دارای هیات مدیره مشترک موثر در انجام مناقصه تر تیب اثر داده  نخواهد شد.

 www.nigc-mazandaran. ir جهت کسب اطالعات بیشتر در سایت شرکت گاز استان مازندران به آدرس -
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرسhttp : // iets.mporg.ir  مراجعه نمایید .

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
- مرکز تماس : 41934-021  و   57895000 -021 

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران- دفتر ثبت نام : 88969737 و 95193768

شرکت گاز استان مازندران در نظردارد مناقصات جدول ذیل را بین پیمانکاران واجد شرایط با مشخصات و شرایط ذکر شده به روش مناقصه عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  برگزار نماید . 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبل ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

شركت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان مازندران

)سهامي خاص(

 نوبت اول

شناسه آگهي: 117۰788                
 آگهی مناقصه عمومی

شماره مناقصه: 39998     

مبلغ برآوردمبلغ تضمینشماره در سامانهموضوع مناقصهردیف

1  PC 2000091578000123314.000.0006.263.711.754ساخت و نصب 300 انشعاب پلی اتیلن پراکنده در سطح روستاهای هزارجریب شهرستان بهشهر بخش یانه سر و مرکزی به روش

2000091578000130443.295.0008.865.899.042احداث دیوار بتن مسلح جهت تثبیت زمین روستای استل کنار رامسر  2

2000091578000131137.489.0002.749.773.178نصب 2000 عدد کنتور و رگالتور در سطح شهرستان عباس آباد   - تجدید مناقصه3

2000091578000138315.070.0006.301.392.157احداث دیوار بتن مسلح جهت تثبیت زمین لغزش منطقه لمزر فلورد سوادکوه – تجدید مناقصه 4

 به موجب پرونده اجرائی کالسه 9800107 آقای علی اکبر پرور فرزند داراب مبلغ 18257400000 ریال بابت مهریه به موجب 
سند نکاحیه شماره 17138 مورخ 93/6/16تنظیمی دفتر ازدواج شماره50/74 شهرستان سرپلذهاب به خانم سارا پرور و مبلغ 
912/870/000 ریال بابت نیم عشر دولتی بصندوق دولت بدهکار می باشد و اوراق اجرایی در مورخه 99/10/22 از طریق اداره اول 
اجرای استاد رسمی تهران به مدیون ابالغ گردید و پس از طی تشریفات قانونی عملیات اجرایی ، زوجه وصول طلب خود را از 
طریق توقیف و مزایده یک دستگاه خودرو با شماره انتظامی 211 ص 24 ایران 99 الف : با مشخصات وسیله نقلیه در لحظه بازدید : 
 نوع و سیستم : سواری پژو تیپ:1Parsuu مدل 1393 -رنگ خاکستری متالیک -تعداد محور 2 و تعداد چرخ 4- نوع سوخت 
بنزینی تعداد سیلندر 4 - ظرفیت 5 نفر شماره موتور k 124 0513489 شماره  شاسی : 8571129 درصد استهالک 25 قابلیت 
تعویض پالک و طرح در مزایده دارد وضعیت ظاهری خودرو به علت توقیف بیش از یکسال باطری فاقد کار ایی -درب موتور درب 
صندوق عقب گلگیر عقب سمت راننده -سینی عقب و شال عقب سمت راننده آثار تصادف دارد که بازسازی شده است. تعمیر 
موتور و تعمیر جلوبندی و گیر بکس مورد نیاز است و خودرو فاقد بیمه شخص ثالث می باشد و به علت عدم کارایی باطری کیلومتر 
کارکرد مشخص نمی باشد و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده 530000402 مورخ 1400/3/24به مبلغ 
1/050/000000 ریال) یک میلیاردو پنجاه میلیون ریال ارزیابی گردیده که مزایده از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1400/5/23 
)بیست و سوم مرداد ماه سال یکهزار و چهارصد در محل اداره ثبت اسناد و امالک سرپلذهاب واقع در سرپلذهاب - خیابان 
شهید فاتح فر طبقه سوم شهرداری از طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/050/000000ریال )یک 
میلیاردو پنجاه میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. و بموجب بند 19 - اصالحی آئین 
نامه اجرا و ماده 136-آئین نامه اجراء شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب 
سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت ، عملیات فروش از 
درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر 
دولتی به مبلغ 52/500/000 ریال و حق مزایده به مبلغ 42/000/200 ریال که جمعا مبلغ 94/500/200 ریال می باشد در همان 
روز نقدا وصول خواهد شد و به موجب ماده 126 آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجراء در صورتی که مال مورد مزایده در 
جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق األجراء و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار 
واگذار می شود.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار:1400/5/11

آگهی مزايده اتومبيل- آگهی مزايده

ثبت کننده : سهیال قاسمی 

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



در حال��ي كه طراح طرح صيان��ت از كاربران فضاي 
مجازي ادعا مي كند قرار نيست پلتفرمي فيلتر شود و 
تا زماني كه نمونه جايگزين خدمات خارجي به نمونه 
رقابتي تبديل نش��ده، برخوردي صورت نمي گيرد، 
منتقد اين طرح معتقد است با اين شرايط و تعهداتي 
كه براي حضور ش��ركت هاي خارجي ذكر ش��ده، 
هيچ پلتفرم خارجي تعه��دات را نخواهد پذيرفت و 
وارد ايران نخواهد ش��د و ما شالق را به گرده پلتفرم 

داخلي مي زنيم.
مناظره تلويزيوني با محوريت طرح صيانت از حقوق 
كاربران فضاي مجازي بين سيد عباس مرادي، عضو 
تيم تدوين طرح و محمد كشوري، كارشناس فعال 
فضاي مجازي، برگزار ش��د و هر يك از دو طرف به 
عن��وان موافق و مخالف طرح »حماي��ت از كاربران 
فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي« به گفت وگو 

پرداختند.
س��يدعباس مرادي با بيان اينكه ما در س��اماندهي 
فضاي مج��ازي چهار اصل داري��م، گفت: اصل اول 
اينكه قرار نيست ارتباط جمهوري اسالمي با جهان 
قطع شود. اصل دوم اينكه به واسطه عقب ماندگي ها 
در ۱۰ سال گذشته، فرصت رقابت در اليه خدمات 
با نمونه هاي خارجي وجود ندارد، يعني خدمات ما 
نسبت به نمونه هاي خارجي در نقطه ضعف هستند. 
موضوع س��وم اينكه لزوما با بومي كردن مساله حل 
نمي شود، در مواردي بايد دامنه حكمراني را توسعه 
دهيم و الزم است از خدمات خارجي استفاده كنيم. 
موضوع چهارم اينكه در ۱۰ سال گذشته هيچ قانوني 
درباره فضاي مجازي تدوين نشده و هيچ ساماندهي 
اتفاق نيفتاده و در اين فضاي نابه س��امان، زندگي و 
اقتصاد و مصرف مردم شكل گرفته است. هر قانوني 

كه بخواهيم بگذاريم.
بخشي از اين زندگي ش��كل گرفته را دچار مشكل 
مي كند بنابراين اگر تغييري پيش��نهاد مي ش��ود، 
بايد عوارض اي��ن تغيير مس��ير در كمترين مقدار 

ممكن باشد. 

    مزيت رقابتي با نمونه هاي مشابه خارجي 
نداريم

وي با بيان اينكه در ش��رايط فعل��ي، ما هيچ مزيت 
رقابتي با نمونه هاي مش��ابه خارجي نداريم، گفت: 
نظام حكمراني ما تحت تسلط شركت هاي خارجي 
اس��ت. در اليه محتوا كمپاني ه��اي خارجي اعمال 
مديريت مي كنند، هر محتوايي ك��ه بخواهند را از 
كارب��ران جمهوري اس��المي ح��ذف مي كنند، هر 
كاربري كه بخواهند را اخراج مي كنند و هر محتوايي 
كه بخواهند نشان مي دهند. در اين فضا موضوع اول 
اين است كه از چه زاويه اي وارد شويم كه در كمترين 
زمان، بيشترين بازدهي را داشته باشد، معتقديم كه 
اين ط��رح از بهترين زاويه حكمراني فضاي مجازي 

وارد شده است.
عض��و تيم تدوين ط��رح با بيان اينك��ه بايد فضايي 
ايجاد كنيم كه مزيت رقابتي داش��ته باش��د، افزود: 
بايد براي كاربر قابل لمس باش��د كه در يك فضاي 
ام��ن فعاليت مي كن��د و تفاوت آن را ب��ا فضايي كه 
حكومت اعالم كرده امنيت ندارد، متوجه شود. بداند 
در اين فضا ك��ه متعلق به نظام حكمراني جمهوري 
اسالمي اس��ت، همه دغدغه هايش تامين مي شود، 
امنيت فردي و اجتماعي، امنيت كسب و كار تامين 
مي ش��ود. مثال در اينستاگرام، اجناسي كه به دست 
مخاطب نرسيده، مجموعه اي از تعرضات به حريم 
خصوصي، مش��كالتي كه براي خانواده ها،  كودكان 
و نوجوانان ايجاد ش��ده در نظر گرفته مي شود، مثال 
در اينستاگرام پالس كه تحت حاكميت جمهوري 

اسالمي است.

    فعال هيچ مشابهي براي اينستاگرام نداريم
مرادي در پاسخ به اينكه آيا روبيكا مشابه اينستاگرام 
است، با بيان اينكه فعال هيچ مشابهي براي اينستاگرام 
در كشور نداريم، گفت: ما يك مشابه اينستاگرام در 
كش��ور ايجاد مي كنيم كه اگر اتفاقي براي شهروند 
جمهوري اس��المي افتاد، در كمترين زمان بتوانيم 
حقش را بگيريم. مبناي اصلي قطع ارتباط با جهان 
نيس��ت، بلكه ايجاد نمونه هاي مشابهي است كه در 
آنها كارب��ر در خالل زندگي مج��ازي به اين نتيجه 

مي رسد كه امنيت بيشتري دارد.
به واسطه وابستگي هايي كه در اين فضا برايش ايجاد 
مي كنيم و امكاناتي كه در اختيارش قرار مي دهيم، 
زمينه مهاجرتش را از نمونه غيرحاكميتي به نمونه اي 

كه تحت قوانين و مقررات است، فراهم مي كنيم.
وي با بي��ان اينك��ه در اين ط��رح مجموع��ه اي از 
مشوق ها كه اينس��تاگرام پالس ايراني را در مقايسه 
با اينس��تاگرام رقابتي كند، ق��رار مي دهيم، گفت: 
مزاياي رقابتي يعني از طريق ابزارهاي بومي بتوانند 
خدمات دولت الكترونيك را دريافت كنند، بانكداري 
الكترونيكي و كيف پول خريد مستقيم داشته باشند، 
تسهيالتي را ايجاد مي كنيم كه در تجهيزات وارداتي 
به كشور، اين ابزارها به صورت پيش فرض نصب شود، 
تخفيف مالياتي به سامسونگ و ال جي مي دهيم كه 
نمونه داخلي را نصب كنند كه كاربر وقتي گوشي را 
روش��ن مي كند ابزار داخلي داشته باشد و ما مجبور 
نباشيم از صفر اينستاگرام پالس را به كاربر معرفي 
كني��م. همچنين براي خود اينس��تاگرام پالس هم 
مصونيت قضايي ايجاد مي كنيم، شرايطي را ايجاد 
مي كنيم كه مردم خيالشان راحت باشد داده هايشان 
جمع نمي شود، داده هايش��ان لو نمي رود، كسي به 

حريم خصوصي شان تجاوز نمي كند.
س��رمايه گذاري در اينس��تاگرام پالس را تضمين 

مي كنيم،  فضاي رقابتي را تضمين مي كنيم، از ايجاد 
انحصار جلوگيري مي كنيم. رويكرد طرح، رويكرد 
بومي س��ازي نيس��ت. يعني اگر يك نمونه خارجي 
حاضر باشد اين شرايط را بپذيرد هم  مي تواند فعاليت 

كند و همين تسهيالت را بگيرد.

    كاهش پهناي باند اينستاگرام متناسب
با مهاجرت كاربران

مرادي با بي��ان اينكه در اين ط��رح لزوما روي ابزار 
بومي سرمايه گذاري نمي كنيم و مجموعه تسهيالتي 
كه بخش خارجي هم مي تواند داش��ته باش��د را در 
نظر دارد، گفت: قرار نيس��ت چيزي را فيلتر كنيم، 
محدوديت هاي��ي كه ايجاد مي كنيم اين اس��ت كه 
ابتدا به ش��هروند اعالم مي كنيم تا زماني كه نمونه 
اينستاگرام فراهم نش��ده باشد، به آن كاري نداريم. 
اگر نمون��ه داخلي فراه��م ش��د و ۱۰ درصد مردم 
مهاجرت كردند، ۱۰ درصد پهناي باند اينستاگرام 
آزاد مي شود، پس پهناي باند را مثل سابق در اختيار 
اينس��تاگرام نمي گذاريم و پهناي باند را متناسب با 

مهاجرت كاربران كاهش مي دهيم.
وي با بيان اينكه مطابق طرح، پهناي باند را فقط براي 
كاربراني كه نياز ب��ه تعامل بين المللي دارند، فراهم 
مي كنيم، گفت: اگر اينس��تاگرام پالس موفق نشود 
پنج درصد بيشتر از پهناي باند را جذب كند و مردم 
بخواهند در اينستاگرام بمانند، در اين طرح تا زماني 
كه نمونه جايگزين به نمونه رقابتي تبديل نشده باشد 
قرار نيست برخوردي صورت بگيرد، نمونه جايگزين 
هم حداقل بايد ۳۵ درصد كارب��ران را جذب كرده 
باشد، اينجا مي توان گفت فضاي رقابتي ايجاد شده 
اس��ت. فقط هم مزيت ترافيك نيست، ويژگي هايي 
ديگري هم هس��ت مث��ال تبليغات در اينس��تاگرام 
تخفي��ف مالياتي دارد و در نهاي��ت كار كردن روي 

ترافيك جزو آخرين گزينه هاست.

    قانوني براي حمايت از بالگفا و كلوپ
 وجود نداشت

عضو تيم تدوين طرح با بيان اينكه بالگفا و كلوپ به 
اين دليل شكست خوردند كه قانوني براي حمايت 
از آنها وجود نداش��ت، گفت: در بالگفا وقتي جرمي 
به وقوع مي پيوندد، مقصر كيس��ت؟ در نظام فكري 
پيش از اين، س��كو و صاحب سكو مجرم بود. بعد از 
اين طرح،  استفاده غيرمجاز از يك سكو مسووليتي 
را متوجه صاحب س��كو نمي كن��د. فرض كنيد يك 
محتواي مستهجن در بالگفا منتشر شود، ديگر مقصر 
صاحب بالگفا نيست و كسي كه اين مطلب را منتشر 
كرده بايد مجازات ش��ود و قرار نيست همه مردم با 

مسدوديت سكو، مجازات شوند.
مرادي با بيان اينكه در اين طرح تجارب گذش��ته را 
كنار گذاشتيم و مخاطراتي كه براي سرمايه گذاري 
بخ��ش داخلي و خارجي الزم بوده اس��ت را در نظر 
گفتيم، افزود: مطابق اين طرح، هر قاضي و بازپرسي 
اجازه ندارد حكم محدودس��ازي و مسدودس��ازي 
خدمت��ي را كه مردم درآن زندگ��ي مي كنند صادر 
كند. چرخه فيلترينگ طوالني و قابل بازگشت است.

اول بايد يك كميس��يون تشخيص دهد كه تخلفي 
اتفاق افتاده، بعد يك كميته پنج نفره كه سه قاضي 
و دو كارشناس خبره فضاي مجازي دارد، بايد به اين 
نتيجه برسند كه تشخيص كميسيون صحيح است. 
اگر اي��ن كميته راي تاييد دهد، در تجديد نظر قابل 
بررسي اس��ت، بعد هم در ديوان عدالت اداري قابل 

بررسي است.

    مهاجرت از وايبر به تلگرام، نمونه موفق
 ايجاد مشوق براي كاربر

وي تجرب��ه مهاجرت از وايبر به تلگ��رام را بهترين 
مثال براي موفقيت مجموعه مش��وق هايي دانست 
كه در اين طرح  مي ش��ود و اف��زود: در زمان وايبر، 
آقاي جهرم��ي با تلگرام روس��ي مذاكره كردند كه 
مي خواهي��م از وايبر اس��راييلي به تلگرام روس��ي 
مهاج��رت كني��م. بنابراي��ن وايب��ر را از مجموعه 
اس��تورهايي كه داش��تيم، حذف كردن��د و تلگرام 
به صورت انبوه در صداوس��يما تبليغ ش��د و سواد 

رسانه اي براي استفاده از تلگرام در مردم ايجاد شد. 
عضو تيم تدوي��ن طرح ادامه داد: وقتي تلگرام آمد، 
گروه هاي ۵۰ نفره را هم نمي توانست پشتيباني كند. 
هيچ كدام از امكانات وايبر در تلگرام وجود نداشت، 
اما اين عزم بود كه مجموعه اي از مشوق ها در اختيار 
تلگ��رام قرار بگيرد تا مردم خودبه خود تش��ويق به 
استفاده از تلگرام ش��وند. همزمان با اين مهاجرت، 
تجربه كارب��ري را براي مخاط��ب تخريب كردند، 
ترافيك وايبر را كاهش دادند و نويز انداختند و مردم 

كه ديدند اذيت مي شوند از وايبر به تلگرام رفتند.

    انتقاد از اصول و چارچوب طرح
و نحوه تدوين آن

محمد كش��وري، منقد اين طرح، با انتق��اد از نگاه 
نويس��ندگان قبلي بر روح حاكم بر اين طرح، بيان 
كرد: ده��ه ۸۰ كه خيلي ها نمي دانس��تند ش��بكه 
اجتماعي چيست، شبكه اجتماعي و ابزارهايي مانند 
بالگفا و كلوپ داشتيم كه رونق زيادي داشت. اما يك 
سري افراد در وزارت ارشاد كه جزو تدوين كنندگان 
اوليه اين طرح بودند و البته عوض شدند، ريشه اينها 
را زدند. بع��د از اينكه قانون جرايم رايانه اي تصويب 
شد، در تعامل بين وزارت ارشاد و قوه قضاييه، كاري 
كردند كه بالگفا سه بار فيلتر شد. دردنامه مديركلوپ 
را بخوانيد كه  مي نالد از دست كساني كه باعث ريزش 
كاربر شدند، هم از بابت فيلترينگ هم از بابت محتوا. 
آن موقع بلوغ نداشتيم و ريش��ه آنها را زديم و حاال 
مي گوييم امريكايي ها تسلط پيدا كردند. وي با اشاره 
به بخش ه��اي حمايتي و مثبت ط��رح، اظهار كرد: 
سكه اي كه موافقان طرح تصوير مي كنند، دو روي 
سلبي و ايجابي دارد. بنده هم موافقم بخش مهمي از 
حاكميت فضاي مجازي همين است كه ما امكانات و 

مزيت دهيم و حمايت كنيم.
خيلي از كشورهاي دنيا هم همين كار را مي كنند، 
ام��ا حمايت عاقالنه و حساب ش��ده، چ��ون تجربه 
نشان داده گاهي حمايت هاي بدي كرديم كه رانت 
ايجاد كرده اس��ت، پول هاي بي حسابي داده شده و 
يك س��ري پول را گرفتند و فعاليت مثبتي نكردند. 
قانون صراحت��ا در تبصره ۲ ماده ۲۸، محدوديت در 
ترافيك و مسدودس��ازي را جزو جرايم آورده است. 
محدودي��ت در ترافيك يعني پهن��اي باند را آنقدر 
كم كنند كه مردم به س��توه بياين��د، اتفاقي كه در 
وايب��ر رخ داد. از نمونه داخلي ن��ام نمي برند، چون 
تجربه هاي قبلي ناموفق بوده. حاال اينكه چه اتفاقي 
در اينس��تاگرام پالس بايد رخ دهد كه موفق شود، 
قابل تامل اس��ت. اگر ما حمايت كنيم، پهناي باند 
و س��رور دهيم، آيا واقعا موفق مي شوند؟ اما اگر قرار 
نيست پهناي باند را كم كنيد، كاربر ايراني چرا بايد 

اينستاگرام را رها كند؟

    محدوديت و مسدودسازي به وضوح
در اين طرح آمده است

كش��وري ادامه داد: مطابق اين طرح، خدمات پايه 
كاربردي خارجي امثال اينس��تاگرام كه با تصميم 
كميسيون عالي، كاربردي اثرگذار هستند، بايد ظرف 
مدت چهار ماه تعهدات ماده ۱۲ را اجرا كنند، يعني 
نماينده معرفي كنند، تعه��دات را بپذيرند و مجوز 
بگيرند. اگر اين تعه��دات را پذيرفت كه به فعاليت 
ادامه مي دهد، اگر نپذيرفت، بررس��ي مي شود و در 
صورتي كه اثرگذار نباشد، درجا فيلتر مي شود و اگر 
اثرگذار باشد، مثل خيلي از شبكه هاي اجتماعي، تا 

زمان مسدودسازي چهار ماه مهلت دارند.
در حالي كه براي محدودي��ت در ترافيك و پهناي 
باند هيچ فرجه اي نيس��ت و از همان اول مي توانند 
اين محدوديت ها را اعمال كنن��د. وي توضيح داد: 
كميس��يون عالي ك��ه در اين طرح تعريف ش��ده، 
فعاليتش دور زدن شوراي عالي فضاي مجازي است و 
به مجلس پاسخگو نيست و وظايفي كه برايش در نظر 
گرفتند، به شدت تفسيرپذير است. تا يك سال پس از 
الزم االجرا شدن قانون و به تشخيص اين كميسيون، 
بايد جايگزين مناس��ب داخلي براي خدمات ايجاد 
شود و كميسيون اين جايگزين را تشخيص مي دهد. 
االن آپارات جايگزين يوتيوب است؟ برخي ممكن 

است چنين تصوري كنند، اما بحثي به اسم اثر شبكه 
وجود دارد كه هرچه كاربر بيشتر باشد، محتوا و اقبال 
مخاطب بيش��تر مي ش��ود و با اين تعريف نمي توان 
آپارات را جايگزين دانس��ت. اين كارشناس فضاي 
مجازي بيان كرد: اگر بخش خصوصي در اين مدت 
اين امكان را فراهم نكرد، خود وزارت ارتباطات بايد 

ظرف ۸ ماه جايگزين مناسب را پيدا كند.
تصور كنيد وزارت ارتباطات مي خواست تاكسي هاي 
اينترنتي را ايجاد و مديريت كند، مركز تماس بگذارد 
و در روز ب��ه ۱۰ ميليون كاربر پاس��خ دهد. يكي از 
ايرادات جدي طرح اين است كه تعليق به محال كرده 
يعني خيلي راحت گفته بايد اين اتفاقات انجام شود، 
در حالي كه اين اتفاقات ش��دني نيست. جايگزين 
مناس��ب از ديد آنها، الزاماتي دارد كه ريشه اش در 
همان نفي نگاهي اس��ت كه باعث شكست خوردن 

بالگفا و كلوپ شد.

يك اشتباه را نمي توان دو بار تكرار كرد
كش��وري با بيان اينكه اش��تباهات محصول زمان 
خودشان هستند و قابل بازگشت نيستند، گفت: آن 
هم وقتي درباره فضاي مج��ازي و تكنولوژي حرف  
مي زنيم كه سال به س��ال در حال تغيير است، يك 
اش��تباه را نمي توان دو بار تك��رار كرد. همين قانون 
اشتباهاتي دارد كه مثل روز مشخص است و شهودي 
است. بالگفا و كلوپ مردند و تازه فهميديم صاحب 
پلتفرم و سايت مسوول نيس��ت. در حالي كه طبق 
همين قان��ون، پلتفرم بايد ۱۴ تعه��د را بپذيرد كه 

بتواند مجوز بگيرد.
يكي از تعهدات اين طرح، لزوم احراز هويت كاربران 
اس��ت كه براي همه كاربران اجباري ش��ده. يعني 
كاربران ما بايد بپذيرن��د از لحظه اي كه وارد فضاي 
مجازي مي شوند، هويتشان قابل ارزيابي است، حتي 
براي پلتفرم هايي مانند توييتر يا نمونه توييتر ايراني. 
هيچ كاربري نبايد هويتش براي نهادهايي كه احراز 
مي كنند مخفي باشد. تعهدات سنگين ديگري هم 
در اين طرح وجود دارد. اما مساله اينجاست آيا آنها 
اين تعهدات را مي پذيرند ي��ا نه. آيا اين موارد باعث 
رونق اپليكيشن داخلي مي ش��ود؟ آيا كاربراني كه 
عدم اعتماد دارند، با اين سياس��ت هاي ۱۴ گانه، به 

پلتفرم داخلي اعتماد مي كنند؟

       با اين شرايط، هيچ پلتفرم خارجي تعهدات 
را  نخواهد پذيرفت

اين كارش��ناس فضاي مجازي با اين ش��رايط هيچ 
پلتفرم خارجي تعه��دات را نخواهد پذيرفت و وارد 
ايران نخواهد شد و ما شالق را به گرده پلتفرم داخلي 
مي زنيم، گفت: نس��خه اوليه اين ط��رح با همراهي 
يكي از نمايندگان كميسيون فرهنگي تدوين شده و 
همان مقصران به جاي اينكه محاكمه شوند، هر روز 
سم پاشي  مي كنند. اگرچه اين طرح نسبت به نسخه 
اوليه تغيير كرده، اما رگه هاي پررنگ آن نگاه هنوز 
وجود دارد. اگر نمايندگان در كميسيون ويژه تدبير 
جدي براي اصالح اين مساله نكنند، همين رگه هاي 
پررنگ باقي مي مان��د و نه تنها پلتفرم هاي خارجي 
نمي آيند، بلكه پلتفرم هاي داخلي را هم از دس��ت  
مي دهيم. اما اين طرح اشكال هاي زيادي دارد و يك 
نكته غلط مي ش��ود همان سياستي كه سال ۱۳۸۸ 
باعث شد بالگفا نابود ش��ود و ديگر نمي توان به آن 

دوران برگشت.
آن زمان دو ميليون كاربر داشتيم، كاربراني كه در 
سطح دانش بااليي بودند. در كره جنوبي ابزارهايي 
هستند كه كاربران داخلي در كنار خارجي ها بدون 
مسدود شدن از آنها استفاده مي كنند، چون مزيت 
زبان و فرهنگ و مزاياي محل��ي دارد. ما همه اينها 
را به دليل نگاه هاي غلط گذش��ته، قرباني كرديم و 
نگذاشتيم چنين فضايي شكل بگيرد. از زاويه ديد 
پلتفرم هاي داخلي، ۵۰ شركت و تقريبا همه فعاالن 
شناخته شده اين حوزه، به اين طرح معترضند. اگر 
مي خواهيد از آنها حمايت كنيد بايد صدايش��ان را 
بش��نويد و ببينيد چرا معترضند. م��ا نياز به قانون 
داريم اما قانون خوب و تجربه هاي قبلي مثل چراغي 

است كه اشتباهات را تكرار نكنيم.
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 در مراسمي با حضور محمد مخبر 
صورت گرفت 

۱۵۰ مدرس��ه بركت با 7۵۰ كالس درس و۱۵۰ 
مس��جد و مركز فرهنگي مذهبي بركت با اعتبار 
۱۰۰ ميليارد تومان در مناطق محروم و روستايي 
كش��ور به بهره برداري رسيد. صبح امروز رييس 
س��تاد اجرايي فرمان امام با حضور در شهرستان 
پاكدش��ت اس��تان تهران، ضمن بازديد از چند 
مدرس��ه جديد برك��ت درمناطق مح��روم اين 
شهرس��تان، به صورت ويدئوكنفرانس��ي ۱۵۰ 
مدرسه و ۱۵۰ مس��جد و مركز فرهنگي احداث 
شده در مناطق محروم و روستايي كشور را افتتاح 
كرد.  در اي��ن آيين كه مديران عامل بنياد بركت 
و بنياد ۱۵خرداد، معاون اجتماعي ستاد اجرايي 
فرمان امام، معاون وزير آموزش و پرورش و رييس 
س��ازمان نوس��ازي مدارس، فرماندار و نماينده 
مردم پاكدش��ت در مجلس ش��وراي اس��المي، 
ابتدا دو مدرس��ه »بركت شهيد فخري زاده« و » 
بركت ش��هيد نصرت اهلل سيري«  به بهره برداري 
رسيدند و تحويل وزارت آموزش و پرورش شدند.  
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام دراين مراس��م 
گفت: امروز ش��اهد بهره برداري از ١۵٠ مدرسه 
جديد و ۱۵۰ مس��جد و مركز فرهنگي بركت در 
كشور هستيم. محمد مخبر با بيان اينكه يكي از 
اساس��ي ترين كارهاي بنياد بركت بحث مدرسه 
سازي است، گفت: مقام معظم رهبري از ابتداي 
تش��كيل بنياد بركت تأكيد ويژه اي بر س��اخت 
۱۰۰۰ مدرس��ه درمناطق محروم داش��تند كه 
قرارداد ساخت ٢ هزار و ١٠٠ مدرسه را در بنياد 
بركت بستيم كه تاكنون بيش از ۱6۵۰ مدرسه 
س��اخته و تحويل وزارت آموزش وپرورش شده 
است. وي افزود: ابتداي سال متعهد شديم ۱۰۰۰ 
مدرسه كانكس��ي را تبديل به مدرسه دائم كنيم 
كه تا مهرماه ٣٠٠ مدرس��ه و تا پايان سال نهايتا 
۵۰۰ مدرس��ه كانكس��ي را درمناطق روستايي 
و عش��ايري جمع مي كنيم و س��اختمان نوساز 
تحويل مردم خواهيم داد. او ب��ا بيان اينكه طي 
چندسال گذش��ته نزديك به ۱۱۰ هزار ميليارد 
توم��ان ازطريق بني��اد بركت ب��راي فعاليتهاي 
مختلف عمراني و اقتصادي و اشتغالزايي هزينه 
كرديم گفت: اين اقدام��ات منجر به ايجاد ٩٠٠ 
هزار شغل در كش��ور شده است و اين روند ادامه 
خواهد داشت. رييس س��تاد اجرايي فرمان امام 
با اشاره به توليد نخس��تين واكسن ايراني كرونا 
توسط دانشمندان اين ستاد گفت: ظرف يك ماه 
گذش��ته بيش از ۵ ميليون دوز واكس��ن بركت 
توليد كردي��م كه ازاي��ن تعداد ي��ك ميليون و 
۵۰۰هزار دوز را تحويل وزارت بهداشت داده ايم 
و محموله هاي بعدي پس از طي مراحل ۱6 تا ۲۰ 
روزه تست كيفيت تحويل اين وزارت خواهد شد. 
مخبر تأكيد كرد: تا پايان اين هفته يك ميليون 
دوز واكس��ن ديگر راهم تحويل وزارت بهداشت 

خواهيم داد.
رييس ستاد اجرايي فرمان امام بااشاره به اينكه 
توليد واكسن در كارخانه ش��فافارمد حدود ۳۵ 
درصد ميزان كل واردات واكس��ن تاكنون بوده، 
افزود: دش��من حتي در بحث واردات و رسيدن 
واكس��ن به مردم اي��ران هم ازهيچ كارش��كني 
دريغ نكرد و واردات بخش زيادي از واكسن هاي 
خارجي به اي��ران هم از زماني تس��هيل و انجام 
گرفت كه مجوز تزريق واكسن بركت صادر شد. 
مخبر درخصوص راهاندازي خط دوم توليد كوو 
ايران برك��ت نيز گفت: خط دوم توليد واكس��ن 
بركت به لحاظ سخت افزار و نرم افزاري آماده شده 
و تست هاي آزمايشي نيز رو به اتمام است و تا ۱7 
يا ۱۸ مردادماه راه اندازي ميش��ود وميزان توليد 
واكسن را شتاب قابل توجهي خواهد داد. در ادامه 
اين مراسم اميرحس��ين مدني مديرعامل بنياد 
بركت اظهار كرد: بني��اد بركت در حوزه عمراني 
۵٣ هزار و ٢٨١ پروژه دارد كه شامل بيمارستان، 

مدرسه، مركز فرهنگي و... است. 
مدني با بي��ان اينكه تاكنون قرارداد س��اخت ٢ 
هزار و١٠٠ مدرسه را بسته ايم، گفت: هم اكنون 
٢۵٠ هزار دانش آموز در كشور در مدارس بركت 
مشغول به تحصيل هستند. مهراهلل رخشاني مهر 
معاون وزير آموزش وپرورش و رييس س��ازمان 
نوسازي مدارس كش��ور نيز دراين مراسم گفت: 
كرون��ا زماني كه وارد كش��ور ش��د بس��ياري از 
مديران كش��ور درك صحيحي از آن نداش��تند 
اما مجموعه س��تاد اجرايي فرمان امام در توليد 
ماس��ك و دس��تگاه هاي اكسيژن س��از و نهايتا 
واكسن كه موضوعي استراتژيك است به خوبي 
وارد عمل ش��د و به ط��ور جهادي ب��ه داد مردم 
رسيدند. فرهاد بشيري نماينده مردم پاكدشت 
در مجلس شوراي اس��المي نيز گفت: از رييس 
س��تاد اجرايي فرم��ان امام به دلي��ل حضور در 
پاكدشت و مدرسه سازي در اين منطقه محروم 
تش��كر مي كنم. در پايان اين برنامه، با دس��تور 
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام ۳۰۰ مدرس��ه 
و مركز فرهنگي در اس��تان هاي كش��ور از جمله 
خوزس��تان، مازندران، خراسان جنوبي و ايالم به 

صورت ويدئوكنفرانسي افتتاح شدند.

هكرهاي سوالرويندز سراغ 
دادستان هاي امريكايي رفتند

عامالن هك س��والرويندز ظاهرا بخش هاي مهمي 
از سيستم حقوقي امريكا را هدف حمله قرار دادند. 
به گزارش ايس��نا، وزارت دادگس��تري امريكا اعالم 
كرد هكرها دادس��تانهاي فدرال را در فاصله ماه مه 
تا دس��امبر س��ال ۲۰۲۰ هدف قرار دادند. دفتر ۲7 
دادس��تان امريكا هدف حمله هكرها قرار گرفت و 
هكرها دستكم به يك حساب ايميل رخنه كردند. اين 
وزارتخانه پيش از اين اعالم كرده بود هيچ شواهدي 
از اينك��ه هكرهاي س��والرويندز به سيس��تمهاي 
طبقه بندي ش��ده نف��وذ كرده اند، وجود ن��دارد اما 
دادس��تانهاي فدرال مرتب در حال مبادله جزييات 
پرونده هاي حس��اس هس��تند. دولت بايدن رسما 
گروه هكري Cozy Bear كه مورد حمايت دولت 
روسيه قرار دارد را عامل اين حمالت معرفي كرده و 
با اخراج ديپلماتها و تحريم ۳۲ نهاد و شخص روسي، 
به تالفي پرداخته است اما روسيه منكر دست داشتن 
در اين حمالت شده است. بر اساس گزارش انگجت، 
معلوم نيس��ت آيا امريكا واكنش شديدتري نشان 
خواهد داد اما در هر حال اين حمالت ضربه خود را 
وارد كرده اند. هك شركت سوالر ويندز كه دسامبر 
گذشته شناسايي شد، به هكرها امكان دسترسي به 
شبكه هزاران شركت و دفاتر دولتي فراهم كرد كه از 

محصوالت اين شركت استفاده مي كردند. 

پاي مايكروسافت به
پرونده شكايت از گوگل باز شد

پاي مايكروسافت به ش��كايت آنتي تراست وزارت 
دادگستري امريكا عليه گوگل باز شده و شايد اين 
شركت مجبور شود انبوهي از اسناد در اختيار وكالي 
اين شركت قرار دهد. به گزارش مهر به نقل از ورج، 
پرونده شكايت فدرال عليه گوگل به اهميت مبارزه 
درباره اطالعاتي كه مايكروسافت ذخيره مي كند، 
اهميت قابل توجهي داده اس��ت. در همين راس��تا 
اين شركت با احضاريه براي دسترسي به ميليون ها 
اسناد روبرو است كه احتمااًل تالش هاي اين شركت 
براي رقابت با موتور جست وجوي گوگل را روشن تر 
مي كند. مايكروس��افت در ابتدا با دادستان ها براي 
ايجاد يك پرونده آنتي تراست عليه گوگل همكاري 
كرد. اما اكنون ممكن است با حكم دادگاه ملزم شود 
ميليون ها اسناد ديگر را در اختيار تيم وكالي گوگل 
ق��رار دهد. آميت مهتا قاضي ف��درال روز جمعه در 
جلسه دادرس��ي اظهارات گوگل و مايكروسافت را 
ش��نيد اما در نهايت اعالم كرد قبل از شروع دادگاه 
به اطالعات بيش��تري نياز اس��ت تا دادگاه بتواند 
دستورالعملي درباره آنكه چه ميزان اطالعات داخلي 
بايد مهيا شود، صادر كند. در اكتبر ۲۰۲۰ ميالدي 
پرونده آنتي تراست وزارت دادگستري امريكا عليه 
گوگل با تمركز روي رفتاره��اي غيررقابتي موتور 
جست وجو و تبليغات آن ثبت شد. در اين شكايت 
به قراردادهاي انحصاري شركت درباره سيستم هاي 
اندرويد و iOSاش��اره ش��ده بود ك��ه در نتيجه آن 
موتورجس��ت وجوهاي ديگر از ميدان رقابت خارج 
شدند. شكايت هاي ديگري عليه گوگل ثبت شده كه 
تمركز آنها روي تنظيمات حريم خصوصي مرورگر و 
دستكاري نتايج است. قبل از آنكه وزارت دادگستري 
اتهاماتي عليه گوگل اعالم كند، مايكروس��افت در 
پاس��خ به تقاضاي دادس��تان ها، بيش از ۴۰۰ هزار 
س��ند را در اختيار آنان قرار داد. اما گوگل ادعا كرد 
مايكروسافت بايد همان ميزان اطالعات در اختيارش 
قرار دهد تا در دفاع از خود استفاده كند. حال آنكه 
مايكروسافت در مقابل اين درخواست مقاومت و ادعا 
كرد گوگل سعي دارد با درخواست حجم وسيعي از 

اطالعات پرونده را به تعويق بيندازد.

ثبت بيش از ۳۰۰ ميليون
حمله  باج افزاري در شش ماه

طبق گزارش جديد شركت سونيك وال، حمالت 
باج افزاري در نيمه اول س��ال ۲۰۲۱ س��ر به فلك 
كش��يد و ۳۰۴.7 ميليون مورد حمله از سوي اين 
شركت مشاهده ش��د. به گزارش ايسنا، محققان 
س��ونيك وال شاهد حجم كم س��ابقه حمالت در 
ماه هاي آوريل و مه بودند ام��ا ژوئن با ركورد 7۸.۴ 
ميلي��ون حمله باج اف��زاري، ركورد اي��ن دو ماه را 
شكست. مجموع آمار حمالت  باج افزاري ثبت شده 
توسط سونيك وال در نيمه اول سال ۲۰۲۱ ركورد 
۳۰۴.6 ميليون حمله در س��ال ۲۰۲۰ را شكست. 
اين حقيقت كه آمار شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ 
از كل آمار سال ۲۰۲۰ فراتر رفته است باعث نگراني 
محققان س��ونيك وال شده كه خاطرنشان كردند 
اين آمار بر مبناي سال به سال رشد ۱۵۱ درصدي 
را نشان مي دهد. در گزارش تهديد سايبري ۲۰۲۱ 
سونيك وال آمده است: حتي اگر در نيمه دوم سال 
يك مورد حمله  باج افزاري مشاهده نشود كه كامال 
بعيد است، سال ۲۰۲۱ در حال حاضر بدترين سال 
از نظر اين حمالت محسوب مي شود. حجم حمالت 
 باج افزاري در نيمه اول سال ۲۰۲۱ در امريكا ۱۸۵ 
درصد و در انگليس ۱۴۴ درصد افزايش داشته است. 
امريكا، انگليس، آلمان، آفريقاي جنوبي و برزيل در 
صدر فهرست كشورهايي بودند كه بيشترين آسيب 
را از حمالت  باج افزاري ديدن��د. در ميان ايالتهاي 
امري��كا فلوريدا ب��ا ۱۱۱.۱ ميليون م��ورد حمله و 
نيويورك با ۲6.۴ ميليون م��ورد، ركورددار حجم 
حمالت  باج اف��زاري بودند و پس از آنه��ا آيداهو با 
۲۰.۵ ميليون م��ورد، رودآيلند و لوييزيانا هر كدام 
حدود ۹ ميليون حمل��ه  باج افزاري قرار گرفتند. بر 
اساس گزارش زدنت، اين گزارش بر مبناي اطالعات 
گردآوري ش��ده توسط شبكه شناس��ايي تهديد 
سونيك وال كه اطالعات دستگاه هاي جهاني شامل 
بيش از ۱.۱ ميليون حسگر امنيتي در ۲۱۵ كشور 

و سرزمين را گردآوري مي كند، تهيه شده است.

هيچ شركت خارجي شرايط و تعهداتي كه در طرح صيانت از كاربران فضاي مجازي آمده را نخواهد پذيرفت

سرويسهايخارجيرافراريميدهيم،داخليهاراتنبيهميكنيم
افتتاح ۳۰۰ مدرسه و مركز 
فرهنگي در مناطق محروم
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زيان فوالد 
با تصميمات يكشبه صمت

فارس| عضو انجمن ف��والد با بيان اينكه تصميمات 
خلق الساعه وزارت صمت به صنعت فوالد خسارت وارد 
كرده است، گفت: بخشنامه وزارت صمت در سال گذشته 

هزار ميليارد تومان به صنعت فوالد خسارت زد.
صنعت كشور اين روزها در كنار محدوديت هاي ناشي 
از اعمال تحريم ها و همچنين ش��رايط كرونا با برخي 
معضالت داخلي نيز روبرو است كه در اين مورد مي توان 
به اعمال برخي تصميمات يك شبه از سوي دستگاه هاي 
مرتبط اش��اره كرد. اين تصميمات زيان هايي را براي 
توليدكنندگان به همراه دارد و در عين حال باعث بروز 
مش��كالتي در فروش داخلي و خارجي شركت ها نيز 
مي شود. بهادر احراميان، عضو انجمن توليدكنندگان 
ف��والد در اين مورد اظه��ار داش��ت: بزرگ ترين ضرر 
حاصل از تصميمات خلق الس��اعه وزارت صمت، گره 
زدن تنظيم بازار داخل به صادرات است كه شركت ها 
را ملزم ب��ه رعايت برخي موارد داخل��ي در برابر صدور 
مجوز براي صادرات مي كند. وي افزود: اين بزرگ ترين 
سياس��ت گذاري اشتباه دس��ت اندركاران بود كه رقم 
خورد و در مقابل، نه تنها قيمت ها كنترل نش��د، بلكه 
موجب صدمه به صادرات بخش فوالد كشور شد و اعتبار 
شركت هاي ايراني در عرصه بين المللي كاهش يافت. 
وي با اشاره به بخشنامه س��ال گذشته درباره صادرات 
فوالد توسط وزارت صمت، گفت: اين بخشنامه خسارت 
زيادي به شركت هاي فوالدي وارد كرد و برآوردها حاكي 
است كه هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم كه به صنعت 
فوالد وارد ش��د، حدود هزار ميليارد تومان بوده است. 
احراميان بيان كرد: عالوه بر اين، همين بخشنامه ها 
بر روي مش��تريان طرف معامله ني��ز اثرگذار بوده و 
 شركت هاي ايراني را در زمره شركت هايي با قوانين 
كم ثبات قرار مي ده��د و به همين دليل طرف هاي 

مقابل در معامله خواستار تخفيف مي شوند.

شرايط صادرات شتر اعالم شد
ايسنا | مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت به گمرك اعالم كرد كه صادرات شترهاي ماده 
باالي ۱۲ سال س��ن و شترهاي نر غير اصالح نژادي با 
بيش از ۸ سال سن تا سقف ۵۰۰۰ نفر در سال جاري 
صرفا به صورت مجاز مش��روط، مديريت شده با اخذ 
مجوز از وزارت جهاد كشاورزي مجاز است. دي ماه سال 
گذشته اميد گيالن پور، معاون وزير جهاد كشاورزي، 
طي نامه اي به وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(، 
با اشاره به ممنوعيت صادرات شتر از سال ۱۳۹۷، اظهار 
كرده بود كه گوشت شتر تنها ۰.۷ درصد گوشت قرمز 
كشور را تامين مي كند و نقش چنداني در تنظيم بازار 
گوشت قرمز ندارد. همچنين ساالنه حدود ۱۶۰۰۰ نفر 
شتر نر و مولد حذفي از مجموع توليدات ساالنه كشور، 
مازاد ب��ر نياز داخلي بوده و ب��ا توجه به كيفيت پايين 
گوشت توليدي آنها بازار دايمي مناسب و مطمئن هم 
براي مصارف داخلي ندارند.  گي��الن پور در ادامه اين 
نامه با اشاره به اينكه صادرات كنترل شده، يك راهبرد 
مطمئن براي كمك به پيشرفت مالي گله دارها محسوب 
مي شود، از وزارت صمت خواسته بود مراتب صادرات 
شتر با كد تعرفه ۰۱۰۶۱۳ به طور مجاز مشروط، يعني 
با اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي به گمرك ابالغ 
شود. معاون وزير جهاد كشاورزي پيرو نامه قبلي، در تير 
ماه امسال طي نامه  ديگري درباره شيوه نامه تدوين شده 
براي صادرات شتر اعالم كرد كه معاونت امور توليدات 
دامي با صادرات ش��ترهاي ماده باالي ۱۲ سال سن و 
ش��ترهاي نر غير اصالح نژادي با بيش از ۸ سال سن با 
رعايت سقف صادرات ۵۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ با كد 
تعرفه ۰۱۰۶۱۳ موافقت كرده است.  در نهايت، اواخر 
تير ماه سعيد عباسپور، مديركل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صمت به گمرك اعالم كرد كه صادرات 
شترهاي ماده باالي ۱۲ سال سن و شترهاي نر غير 
اصالح نژادي با بيش از ۸ سال سن تحت رديف تعرفه 
۰۱۰۶۱۳ تا سقف ۵۰۰۰ نفر در سال جاري صرفا به 
صورت مجاز مشروط، مديريت شده با اخذ مجوز از 
وزارت جهاد كشاورزي مجاز است. چند روز پيش هم 

اين موضوع به گمركات اجرايي ابالغ شد.

چرا هر كيلو آهن 
19 هزار تومان شد؟ 

تس�نيم| رييس اتحاديه فروشندگان آهن با بيان 
اينك��ه چرا بايد ظرف چند م��اه اخير قيمت آهن به 
۱۹ هزار تومان برس��د، اف��زود: در برخي از ورق هاي 
فوالدي و پروفيل ها قيمت ها رش��د قابل توجهي را 
پيدا كرده است اين در حالي است كه تقاضا در سطح 
بازار افزايش پيدا نكرده اس��ت.  رستگار در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تس��نيم، با اشاره به 
اينكه بازار آهن در بالتكليفي به سر مي برد، گفت: در 
حال حاضر قيمت آهن نسبت به مدت مشابه در سال 
گذش��ته ۱۰۰ درصد افزايش يافته و هيچ كس هم 
پاسخگوي اين وضعيت نيست. وي با بيان اينكه چرا 
بايد ظرف چند ماه اخير قيمت آهن به ۱۹ هزار تومان 
برسد، افزود: در برخي از ورق هاي فوالدي و پروفيل ها 
قيمت ها رش��د قابل توجهي را پيدا كرده است اين 
در حالي اس��ت كه تقاضا در سطح بازار افزايش پيدا 
نكرده است. رييس اتحاديه فروشندگان آهن تصريح 
كرد: مي گويند قطعي برق اين مشكالت را به وجود 
آورده است در حالي كه به اعتقاد ما عرضه نامناسب 
كاال در ب��ورس، بي انضباطي در اج��راي قانون، عدم 
نظارت بر بازار و بي توجهي به دس��تگاه هاي توزيعي 
باعث بهم ريختگي قيمت ها در بازار آهن شده است. 
رستگار اضافه كرد: در شرايط فعلي سود اين افزايش 
قيمت ها به جيب رانت خ��واران مي رود و دولت هم 
س��كوت كرده و فقط نظاره گر است. مگر چه اتفاقي 
افتاده كه بايد نظام توليد و توزيع آهن بهم ريخته شود! 
چندين بار اعالم كرديم نظام توزيعي آمادگي الزم را 
براي رسيدگي به بازار دارد اما كسي توجهي نداشته و 
حتي توليد كننده خود وارد توزيع كاال هم شده است.

18.7 ميليون دوز واكسن كرونا 
وارد شد

فارس|معاون فني گمرك از واردات ۱۸.۷ ميليون 
دوز واكسن كروناي خارجي به كشور خبر داد. مهرداد 
جم��ال ارونقي در نامه اي به شانه س��از مع��اون وزير 
بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو اعالم كرد: از تاريخ 
پانزدهم بهمن ماه ۹۹ لغايت دهم مردادماه ۱۴۰۰ برابر 
با ۳۱ محموله واكس��ن كوويد-١٩ از طريق فرودگاه 
امام خميني)ره( وارد كشور شده و پس از انجام فوري 
تشريفات گمركي به صورت حمل يكسره، شبانه روزي 
و از پاي پرواز، مس��تقيمًا تحويل نمايندگان محترم 
معرفي شده از س��وي وزارت بهداشت گرديده است. 
 كشورهاي ارسال كننده واكسن كرونا به ايران شامل 

» چين، روسيه، هند، ژاپن و...« بوده است. 

جزييات تازه از تامين ارز 
كاالهاي اساسي

تسنيم |تأمين ارز به منظور واردات كاالهاي اساسي، 
تجهيزات پزش��كي و دارو )نرخ ترجيح��ي( با افزايش 
۷۰درصدي نسبت به مدت مش��ابه سال قبل به عدد 
۴.۶ميليارد دالر رسيده است. بيشترين حجم كاال بين 
بنادر  كشور، متعلق به بندر امام خميني )ره( است كه 
ظرفيت استاندارد انبارش كاال در اين بندر حدود ۱ /۳ 
ميليون تن مي باش��د؛ اين در حالي است كه در زمان 
حاضر حدود ۵ /۳ ميليون تن كاال در اين بندر وجود دارد 
كه موجب شده است كاالهاي اساسي در محوطه روباز 
انبارها و در گرماي ۵۰ درجه فعلي تخليه شود و نگهداري 
گردد، همچنين حدود ۵ /۱ ميليون تن كاال نيز در حال 
و منتظر تخليه هستند كه ادامه اين وضع موجب اتالف 
بخش��ي از اين كاالها خواهد شد. بر اساس اعالم بانك 
مركزي، طي چهارماهه نخست سال جاري، به منظور 
واردات كاالهاي اساسي و ضروري حدود ۱۵ ميليارد دالر 
تأمين ارز شده است كه نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ 

رشدي بالغ بر ۲۷ درصد را نشان مي دهد. 

 انعقاد 1۲ قرارداد نمادين نشانه اي 
از رويكرد به ساخت داخل است

قائم مقام عمليات ش��ركت بهره برداري متروي تهران 
و حومه گفت: كس��ب دانش فني حم��ل ونقل انبوه بر 
و نيز ورود به س��ند ثبت اختراع و حق امتياز انديش��ه 
)پتنت هاي خارجي( توسط دانش بنيان ها در اين حوزه 
نياز امروز كشور است. به گزارش مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
مجيد رستمي در رويداد تبادل فناوري در حوزه حمل 
و نقل نوين كه امروز به صورت آنالين در محل صندوق 
نوآوري و شكوفايي برگزار شد، افزود: پرداختن به موضوع 
حمل ونقل عمومي با توجه به شرايط خاص حمل ونقل 
»انبوه بر« پيچيده است. وي تصريح كرد: حمل ونقل 
انبوه بر در كشور تاكنون وارداتي بوده است و كسي باور 
نمي كرد كه روزي به اين باور برس��يم كه پروژه »قطار 
ملي« را با تكيه بر توان متخصصان كشور تعريف و اجرايي 
كنيم. رستمي با اشاره به اينكه ش��ركت بهره برداري 
مت��روي تهران و حومه در اين زمين��ه تاكنون اقدام به 
برگزاري سه دوره نمايشگاه ساخت داخل كرده كه طي 
آن بيش از ۱۵۰ قطعه به دست متخصصان داخلي توليد 
و عرضه شده است. وي خاطرنشان كرد: ساخت داخل 
گام مهمي در تامين قطعات حمل و نقل بوده اس��ت. 
قائم مقام عمليات شركت بهره برداري متروي تهران و 
حومه ادامه داد: تامين و تهيه قطعات فناورانه اين صنعت 
يكي از چالش هاي كشور است كه اعمال تحريم ها باعث 
شد كه اين نياز بيشتر احساس شود و به سمت استفاده 
از توان داخلي برويم. وي افزود: آن چيزي كه چرخ اين 
صنعت را به پيش مي راند، سند ثبت اختراع و حق امتياز 
انديشه )پتنت ها( و دانش فني هايي است كه در اختيار 
ما نيست و بايد با استفاده از متخصصان كشور اين نياز 
را مرتفع كنيم. رس��تمي گفت: با اين تالش ها امروز به 
جايي رسيده ايم كه نياز داريم ساختارهاي دانش بنيان 
كشور بتوانند به سند ثبت اختراع و حق امتياز انديشه 
)پتنت هاي خارجي( ورود كنند و با كسب دانش فني، 

كشور را در اين حوزه ياري رسانند. 

ويژه

پروژه بزرگ ميدان شهداي 
هسته اي و خيابان هاي اطراف 

پس از سه دهه انتظار افتتاح شد
ميدان شهداي هسته اي و سه خيابان پيراموني آن شامل 
خيابان ارغوانيه، سلمان فارسي و روشن دشت با حضور 
مقامات استاني و شهري در منطقه چهار شهر اصفهان 
بهره برداري و عمليات عمراني تقاطع غيرهمس��طح 
شهيد فخري زاده در ادامه خيابان روشن دشت در رينگ 
چهارم با اعتباري بالغ بر ۵٠٠٠ ميليارد ريال آغاز شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در مراس��م افتتاح ميدان ش��هداي 
هسته اي )پينارت( و سه خيابان منتهي به اين ميدان و 
نيز آغاز عمليات اجرايي پروژه تقاطع غيرهمسطح شهيد 
فخري زاده كه با حضور مقامات استاني، نماينده رياست 
سازمان انرژي اتمي در استان اصفهان و رييس و اعضاي 
شوراي اسالمي ش��هر اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: 
خوشحالم كه در روزهاي پاياني مديريت شهري شاهد 
تحقق روياهايي هستيم كه براساس محاسبات تحقق 
آنها امكان پذير نبود. وي ادامه داد: ۲۰ س��ال پيش كه 
فرماندار اصفهان بودم، تصميم داشتيم كه ميدان پينارت 
را ساماندهي كنيم اما به علت عدم توان مالي فرمانداري 
اين كار انجام نشد. شهردار اصفهان با بيان اينكه از همان 
روزهاي ابتدايي مديريت ش��هري به شهردار منطقه 
تاكيد كردم بايد كارهاي بزرگي در منطقه چهار رخ دهد 
كه يكي از آنها ميدان شهداي هسته اي است، گفت: از 
همه افرادي كه با شهرداري براي آزادسازي ميدان توافق 

كردند تشكر مي كنم

با عرضه سيمان در بورس در اولويت تامين برق قرار بگيريد!

قيمت سيمان كاهشي شد؟
تعادل - گروه صنعت |

 با شروع فصل گرما مصرف برق افزايش پيدا كرد، كه قطعي 
برق در صنايع مختلف از جمله س��يمان و فوالد را سبب 
شد. مشكالت ناش��ي از قطعي برق در روند توليد و توزيع 
صنايعي چون سيمان اختالل ايجاد كرد كه كمبود و گراني 
اين محصول را در بازار رقم زد. اين درحالي است كه تامين 
مستمر برق براي واحدهاي توليد سيمان و فوالد ضروري 
به نظر مي رسد. چراكه با تامين برق اين واحدها و افزايش 
توليد، قيمت در بازار نيز كنترل و به روال عادي بر خواهد 
گشت. البته بنابر اعالم معاون معدني وزارت صمت، قيمت 
سيمان كه طي روزهاي گذشته در بازار به پاكتي ۱۱۰ هزار 
تومان رسيده بود، قيمت اين محصول در بازار و عرضه آن به 

قيمت ۴۰ هزار تومان كاهش پيدا كرده است. 

     هشدار درباره عدم تامين برق مستمر
اسداهلل كشاورز معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت 
صمت روز گذشته در حاشيه بازديد از يكي از كارخانه هاي 
سيمان تهران كه به جهت بررسي روند از آغاز مجدد فعاليت 
اين كارخانه پس از توقف توليد به سبب قطعي هاي اخير 
برق و محدوديت فعاليت آنها صورت گرفت، ضمن اشاره به 
تاثيرات قطعي برق بر قيمت محصوالتي همچون سيمان 
و فوالد، تامين برق پايدار و مستمر را الزمه تداوم توليد اين 
واحدها دانست. وي در رابطه با نوسانات قيمت سيمان در 
بازار داخل، در پي اختالل توليد ناشي از قطعي برق صنايع 
اظهار كرد: ش��رايط و محدوديت هايي كه در تامين برق 
واحدهاي توليدي به ويژه براي واحدهاي فوالدي و سيماني 
به وجود آمد، موجب كاهش توليد و عرض��ه در بازار و در 

نتيجه افزايش قيمت اين محصول در كشور شد.
وي افزود: عدم توليد برق توس��ط توربين هاي برق آبي و 
محدوديتي كه در تامين برق مورد نياز صنايع ايجاد شد، 
تاثير منفي در صنايع سيمان و فوالد داشت؛ به طوري كه 
كاهش توليد تا ميزان يك سوم را به اين صنايع تحميل كرد 
و بسياري از اين واحدهاي توليدي را ناچار به تعطيلي كرد. 
حاصل اين اتفاق در بازار، به صورت افزايش قيمت خود را 
نشان داد.اين مقام مسوول ضمن اشاره به قول مسووالن 
وزارت نيرو براي تامين برق واحدهاي صنعتي به ويژه صنايع 
فوالد و سيمان ابراز اميدواري كرد: با تامين برق اين واحدها 
و افزايش توليد، قيمت در بازار نيز كنترل و به روال عادي 

بر خواهد گشت. ضمن اينكه طي روزهاي اخير با افزايش 
نسبي سهميه مصرف اين واحدها و بهبود شرايط توزيع 
سيمان در منطقه شهر ري، شاهد كاهش قيمت سيمان 
به محدوده ۴۰هزار تومان هس��تيم. معاون امور معادن و 
صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: 
چنانچه برق به صورت پايدار و مس��تمر و به ميزان كافي 
براي فع��ال كردن همه بخش هاي مورد نياز توليد در اين 
واحدها تامين نشود، توليدي هم صورت نخواهد گرفت. 
در صورت تامين برق مورد نياز، تنها براي گرم كردن كوره 
اين واحدها قريب به ۲۴ س��اعت زمان نياز است تا بتواند 
توليد را ش��روع كنند؛ بنابراين اگر برق به صورت مستمر 
و پايدار تامين نش��ود، نه تنها توليدي انجام نمي شود كه 
اين س��رد و گرم شدن كوره و شوك حرارتي كه به آن وارد 
مي شود موجب تحميل خسارت و هزينه تعمير كوره ها به 
واحدهاي توليدي مي شود. كشاورز در افزود: مسووليت 
موضوعات مربوط به برق و پيش بيني مصرف و تامين برق 
مورد نياز كشور و همچنين برنامه ريزي براي جلوگيري از 
به وجود آمدن مشكالت همچون مواردي كه اخيرا حادث 
شد، بر عهده وزارت نيروست. چنانچه پيش تر در اين زمينه 
برنامه ريزي و اطالع رس��اني شده بود، واحدهاي صنعتي 
راحت تر مي توانستند براي مديريت امور خود برنامه ريزي 
داشته باشند. وي همچنين تاكيد كرد: واحدهاي صنعتي 

نيازمند انجام تعمير و نگهداري تجهيزات خود به صورت 
دوره اي هستند كه اين امر مستلزم برنامه ريزي است اما 

مشكالت قطعي برق در اين امر اختالل ايجاد كرده است.
پيش از اين نيز، اين مقام مس��وول، اظه��ار كرده بود كه 
خشكسالي و شرايط كم آبي، توليد برق را كاهش داده و با 
توجه به فصل گرما مصرف برق افزايش پيدا كرده است؛ لذا 
شاهد قطعي برق در صنايع مختلف از جمله سيمان و فوالد 
بوديم كه سبب افزايش قيمت سيمان هم شده است. اين 
موضوع به طور مستمر و مكرر از سوي وزارت صمت مورد 
پيگيري قرار گرفته و وزارت صمت پيشنهادها و اعتراضات 
خود را در اين زمينه اعالم و مطرح كرده است. در صورت 
تامين برق و برگشت توليد به شرايط عادي، قيمت ها كاهش 
پيدا خواهد كرد. به طوري طي جلس��اتي كه با وزير نيرو 
برگزار شد، قرار شد با خنك تر شدن هوا، برق قابل توجهي 
به صنايع فوالد و سيمان برسد كه اميدواريم اين روند ادامه 
داشته باشد و طي روزهاي آتي شاهد كاهش قيمت سيمان 
باشيم. همچنين عليرضا رزم حسيني، وزير صنعت، معدن 
و تجارت نيز در اين رابطه نيز با بيان اينكه مساله اصلي در 
بازار سيمان و فوالد در شرايط فعلي مربوط به كاهش توليد 
است؛ لذا ضروري است تمركز اصلي بر توليد باشد كه آن 
هم نيازمند تامين انرژي و برق مورد نياز اين صنايع است. 
ميزان برقي كه در حال حاضر در اختيار اين واحدهاست 

تنها براي گرم نگه داشتن كوره ها كافي است و اين اختالل 
در توليد موجب ايجاد چالش در حفظ بازارهاي خارجي و 
مشكل در قراردادهاي داخلي براي صنايع سيمان و فوالد 
شده است؛ لذا ضروري است با اولويت بندي و بررسي هاي 

كارشناسي، اين موضوع مديريت شود. 

     در بورس عرضه كنيد؛ برقتان 
تامين مي شود!

در همين حال، س��عيد زرندي، معاون برنامه ريزي وزير 
صمت نيز در اظهاراتي گفته اس��ت: شركت هايي كه روز 
چهارش��نبه هفته پيش محصول خود را در بورس عرضه 
كردن��د در اولويت تامين برق قرار گرفتند كه ش��امل ۳۶ 
ش��ركت اس��ت. وي افزود: با عرضه بيش از ۷۰۰ هزار تن 
س��يمان در بورس در آخرين روز كاري هفته گذش��ته، 
متوس��ط قيمت ۲۹ هزار و ۵۰۰ توماني براي هر كيس��ه 
سيمان تعيين شد كه به واقعيت، بسيار نزديك است. وي 
اضافه كرد: اگر تامين برق صنايع س��يماني به روال عادي 
بازگردد، ذخاير كلينكر زيادي در اين شركت ها وجود دارد 
كه مي تواند تبديل به سيمان شده و منجر به كاهش بيش 
از پيش قيمت ها شود. زرندي با بيان اينكه منتظريم وزارت 
نيرو شرايط را براي ادامه كار واحد هاي سيماني و فوالدي 
تسهيل كند، افزود: ابتدا مقرر بود اين دو صنعت به مدت دو 
هفته با محدوديت هاي تامين برق مواجه باشند، اما به دليل 
شرايط اضطراري اين مساله تمديد شد و احتماال تا پايان 
هفته محدوديت ها ادامه خواهد داشت. معاون وزير صمت 
گفت: با اين حال مقرر شده تامين برق به ميزان ۷۰ درصد 
در شب و ۳۰ درصد در روز براي واحد هاي سيماني لحاظ 
شود و به همين منظور شركت هايي كه روز چهارشنبه هفته 
پيش محصول خود را در بورس عرضه كردند، در اولويت 
قرار گرفتند كه شامل ۳۶ شركت است. وي ادامه داد: به اين 
ترتيب در شرايط مساوي، شركت هايي كه عرضه سيمان 
توليدي خ��ود در بورس را به صورت كامل انجام دادند، در 
اولويت تامين برق با فرمولي كه عنوان ش��د قرار خواهند 
گرفت. در ه��ر حال، با توجه به ق��رار گرفتن در فصل 
ساخت وساز ضروري است مسووالن پيگيري خود را 
براي حل مشكالت بازار سيمان افزايش دهند و در عين 
حال، فكري اساسي براي بهبود شرايط توليد سيمان 

و تأمين برق كارخانه ها طي سال هاي آينده شود .

تعادل -گروه تجارت |
تنها چند روز به پايان دولت دوازدهم باقي مانده، اما هنوز 
تكليف حدود ۲۲۵۰خودرو باقي مانده مشخص نيست و 
در گمرك خاك مي خورند. به نظر مي رسد، تعيين تكليف 
خودروهاي دپويي نيز به اين دولت قد نمي دهد و پرونده 
باز خودروهاي دپويي به دولت بعد انتقال داده مي شود. اما 
در ادامه رايزني ها براي تعيين تكليف خودروهاي وارداتي 
دپو شده، وزير كشور در نامه اي به رييس جمهوري، آخرين 
وضع خودروه��اي دپويي در گمرك را تش��ريح و عنوان 
كرده كه در حال حاضر ۲ هزار و ۲۴۹ دس��تگاه خودروي 
خارجي در گمركات كشور وجود دارد كه به داليلي مانند 
داشتن پرونده قضايي، عدم ثبت سفارش و اظهار نشدن به 
گمركات، امكان ترخيص ندارند. در نامه عبدالرضا رحماني 
فضلي به حسن روحاني آمده كه در سال ۹۸ پنج هزار و ۱۰۸ 
دس��تگاه خودرو دپويي در گمرك شناسايي شد و در اين 
مدت ۵۶ درصد آنها )معادل ۲ هزار و ۸۵۹ دستگاه، ترخيص 
شده. بنابراين در حال حاضر ۴۴ درصد خودروهايي دپويي 
شناسايي شده در گمرك طي سال ۹۸، همچنان بالتكليف 
مانده كه نه ترخيص مي شوند و نه در اختيار سازمان هاي 
مربوطه قرار مي گيرند. طبق آنچه در ادامه نامه موردنظر 
آمده، وزير كشور به رييس جمهور پيشنهاد داده در راستاي 
تعيين تكليف نهايي خودروهاي بالتكليف، روند تعيين 
تكليف آنها توسط وزارتخانه هاي صمت و اقتصاد و به طور 
اخص گمرك ايران و س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي، تسريع شود. همچنين با توجه به اينكه مشكل 
عم��ده خودروهاي باقي مانده در گم��رك، وجود پرونده 
قضايي است، نياز است هماهنگي الزم با قوه قضاييه براي 

تعيين تكليف آنها صورت گيرد. 

    آمار خودروهاي مانده در گمرك 
آخرين آمار گمرك ايران نشان مي دهد، خودروهاي مانده 
حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرويي هستند كه طي چند سال 
گذشته به كشور وارد ش��د، اما با توجه به ممنوعيت هاي 
اعمال شده به ويژه از سال ۱۳۹۷، امكان ترخيص و ورود 
به كش��ور پيدا نكرد. اين در حالي است كه از ديماه ۱۳۹۷ 
تا شهريور سال گذشته طي چند مرحله تعيين مهلت از 
سوي هيات وزيران، صاحبان خودرو مي توانستند طبق 
ضوابط تعيين شده براي ترخيص كاالي خود اقدام كنند 
ولي در هر حال برخي موانع مانع از خروج تمامي خودروها 
شد. البته براساس گزارشي كه چندي پيش از سوي ارونقي 
معاون فني گمرك اعالم شد، نشان از اين داشت كه از ۲۲۴۹ 
دستگاه خودروي دپو مانده در گمرك، ۵۱ دستگاه قبال 
اظهار ولي پروانه نشده بود، ۷۳ دستگاه خودروي سفارش 
امريكا و ۹ دستگاه خودروهاي باالي ۲۵۰۰ سي سي كه در 
گمرك خرمشهر و منطقه آزاد اروند است، همچنين ۱۰۰ 
دستگاه باالي ۲۵۰۰ سي س��ي كه در سال ۱۳۹۳ وارد و 
بخش��ي از آن مربوط به تسهيالت جانبازان بوده و ۱۰۸۹ 
دستگاه داراي پرونده قضايي كه براي بخشي از متهمان 
پرونده دادنامه مبني بر ترخيص خودرو صادر شده است. 
همچنين ۹۲۷ دستگاه فاقد ثبت سفارش و به گمرك اظهار 
نش��ده اند كه همگي زير ۲۵۰۰ سي سي است يعني با باز 

شدن ثبت سفارش امكان ورود به كشور را خواهد داشت.

با اين حال، نزديك به يكسال از آخرين تصميم دولت 
ب��راي اين خودروها گذش��ته و در اين م��دت با وجود 
درخواست هايي كه از سوي دس��تگاه هاي مربوطه از 
جمله گمرك و سازمان اموال تمليكي وجود داشته به هر 
دليلي از جمله موانع سازمان ملي استاندارد يا عدم ثبت 
سفارش وضعيت مشخص نشده و دولت هم تصميمي 
نگرفته است و اينكه آيا در چند روز باقي مانده تصميمي 

در اين رابطه اتخاذ مي شود يا خير در ابهام قرار دارد.

     نامه خودويي وزيركشور به رييس جمهور 
اما در همين حال معاون فني گمرك، از درخواست وزير 
كشور به رييس جمهور براي تعيين تكليف اين خودروها 
خبر داده است. معاون فني گمرك ايران با اشاره به اينكه 
خودروهايي كه م��دت زمان ماندگاري آنها در گمرك 
گذش��ته تحويل س��ازمان جمع آوري و فروش اموال 
تمليكي شده، به »خبرگزاري مهر« گفته است: براساس 
آخرين گزارش��ي ك��ه اخيرا گمرك به وزارت كش��ور 
ارايه كرد، وزير كش��ور نامه اي به رييس جمهور ارسال 
و درخواست كرد دس��توري صادر شود تا خودروهاي 
رس��وبي در بنادر و گمركات تعيين تكليف شوند؛ بايد 
ديد آيا در اين خصوص با توجه به روزهاي پاياني دولت، 

تصميمي گرفته مي شود يا خير.
براساس توضيحاتي كه ارونقي ارايه كرده؛ خودروهاي 
رسوبي به دو گروه تقسيم شده اند. نخست خودروهايي 
كه مشكل قضايي ندارند و گمرك خواستار تعيين تكليف 
آنها شده است. دسته دوم خودروهايي هستند كه داراي 
پرونده قضايي بوده و درخواس��ت شده است به نحوي 

پيگيري شده و نتيجه رسيدگي زودتر اعالم شود. بايد 
توجه داش��ت اگر نتيجه رسيدگي مرجع قضايي قرار 
منع پيگرد ي��ا رأي برائت باش��د، خودروهاي موضوع 
حكم قضايي، بدون قيد زمان ترخيص خواهند ش��د. 
جمال ارونقي با اشاره به مصوبه سال ۹۷ عنوان كرده كه 
در اين مصوبه، توسط هيات وزيران اجازه داده شده بود 
تا صدور ثبت سفارش، براي تمام خودروهايي كه قبل از 
ممنوعيت، در مناطق و گمركات كشور موجود بودند 
انجام شود. اين امر شامل افتتاح ثبت سفارش، تمديد 
آن و نيز ويرايش ثبت سفارش هاي خودرو بوده است. 
مصوبه اي كه به پيشنهاد گمرك به هيات وزيران داده 
شد فقط در خصوص تمديد مهلت ترخيص خودروهاي 
رسوبي بود. چرا كه مصوبه سال ۹۷ به جز مهلت ترخيص 

خودروها نافذ بود و قابليت اجرا داشت.
اين در حالي است كه به نظر گمرك مصوبه سال ۹۷ درباره 
اجازه افتتاح ثبت س��فارش براي خودروهايي كه پيش از 
ممنوعيت واردات خودرو، وارد شده بودند با رعايت شرايط 
اشاره شده، هنوز هم نافذ بوده و به قوت خود باقي است زيرا 
بخشي از خودروهاي رسوبي، مربوط به پيش از ممنوعيت 
واردات بوده اند. وزارت صمت موضوع افتتاح ثبت سفارش 
ب��راي خودروهاي مربوط به دي ۹۷ به قبل را در جلس��ه 
كارشناسي و كميسيون اقتصاد دولت تلويحًا پذيرفت اما 
پس از تصويب و ابالغ مصوبه هيات وزيران، در نهايت، امكان 
ثبت سفارش براي آن خودروها فراهم نشد. با توجه به اين 
موضوع، چون ثبت سفارش هاي قبلي باطل شده بودند، فقط 
براي خودروهايي كه مرجع قضايي به نحوي براي آنها رأي 
صادر كرد افتتاح يا ويرايش ثبت سفارش صورت پذيرفت.

    كم كاري دستگاه ها 
در ترخيص خودروهاي دپويي 

معاون فني گمرك همچنين درباره اينكه چه تعداد خودرو 
به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي واگذار شده، به 
ارايه توضيحاتي پرداخت وگفت: با توجه اينكه اين خودروها 
اكثراً در مناط��ق ويژه و آزاد مانند بندر امام دپو ش��ده اند 
وظيفه سازمان مسوول مناطق است كه آمار خودروهاي 
متروكه را به گمرك اعالم كنند تا اگر مدت زمان ماندگاري 
اين كاالها در مناطق سپري شده باشد، گمرك اظهارنامه 
متروكه صادر كند و در اختيار سازمان جمع آوري و فروش 
اموال تمليكي قرار ده��د. آنهايي كه در مراجع قضايي در 
حال رسيدگي هستند شرايط به اينگونه است كه در اختيار 
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي گيرند تا 

از نظر رسيدگي به پرونده تعيين تكليف شوند.
ارونقي در عين حال معتقد است كه با وجود اعالم آمادگي 
دستگاه هاي ذيربط مبني بر اينكه خودروهاي رسوبي 
با رعايت شرايطي ترخيص شود، اما با گذشت زمان به 
نظر مي رسد اينگونه اظهارنظرها و اعالم آمادگي هاي 
مقطعي، صرفًا براي رفع تكليف و خريدن زمان براي به 
فراموشي سپردن موضوع توسط افكار عمومي و باالخره، 
نااميدي صاحبان كاال از پيگيري موضوع باشد. اين در 
حالي است كه به گفته او، مشكل خودروهاي رسوبي كه 
ارز آنها قبال از كشور خارج شده و جزو سرمايه هاي در 
معرض نابودي صاحبان كاال است، معادله چند مجهولي 
نيست كه نتوان آن را حل كرد؛ موضوع بسيار ساده اي 
است به شرط اينكه دستگاه هاي مربوطه به جاي شعار 

دادن در عمل نشان دهند درصدد رفع مشكل هستند.

وزير كشور خواستار تعيين خودروهاي مانده در گمرك شد

پرونده باز خودروهاي دپويي 
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خبرروز

كرونا جان ۳۶۶ نفر ديگر را گرفت
۳۶۶ نفر ديگر اثر كرونا جان باختند و مجموع جان باختگان اين بيماري در ايران به ۹۰ هزار و ۹۹۶ نفر رسيد. بر اساس معيارهاي 
قطعي تشخيصي، ۳۲ هزار و ۵۱۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۴۸۳ نفر از آنها بستري شدند. 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۹۰۳ هزار و ۵۱۹ نفر رسيده است. همچنين ۵ هزار و ۵۳۹ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند. در حال حاضر ۲۸۵ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي، ۵۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند. ۹ ميليون و ۹۲۵ هزار و ۶۰۳ نفر نيز ُدز اول واكسن كرونا و 

دو ميليون و ۷۴۱ هزار و ۹۷۹ نفر ُدز دوم را تزريق كرده اند.

ادامهازصفحهاول

همه ما در بحران آب مقصريم
سال هاس��ت كه كارشناس��ان مختلف و مستقل 
به مش��كالتي كه اكنون با آن روبرو ش��ده ايم اشاره  
كرده اند و نسبت به ايجاد اين شرايط هشدار داده اند. 
اين شرايط را نمي توان حاصل عملكرد يك مديريت 
دانست، بلكه وضعيت موجود محصول يك فرايند 
معيوب در يك سيس��تم با ضعف مش��هود در بدنه 
كارشناسي است؛ كه بعد از س��ال ها تكه هاي يك 
پازل را تكميل كرده و ما اكنون با تصوير اين ضعف 
س��اختاري روبرو شده ايم. حاال با مس��اله آب روبرو 
هستيم و بايد فرآيندي را كه به حل اين مساله منجر 
مي شود را بررسي و شناسايي كنيم. تغيير ساختار 
حكمراني آب و محيط زيست و سياستگذاري اين 
حوزه بديهي است. امري كه نيازمند يك تغيير مرحله 
به مرحله، فرآيندي و كارشناسي شده است. اين تغيير 
ساختار عالوه بر نظام اجرايي، بايد مبتني بر تقويت 
بدنه كارشناسي موجود از طريق باز تواني فني و علمي 
و تزريق نيروهاي نخبه جديد و ايجاد فرصت براي 
حضور كارشناسان مستقل در بستري مجزا از نظام 
اجرايي باشد. در حوزه قوانين نيز نيازمند بازنگري در 
قوانين همراه با ضمانت اجرايي براي قوانين وضع شده 
هس��تيم؛ تفكر ما نس��بت به تزئيني بودن موضوع 
محيط زيست بايد تغيير كند و توسعه زيرساخت هاي 
بهره وري آب را در اولوي��ت قرار دهيم. به طور مثال 
كشت فراسرزميني مي تواند يكي از روش هاي حفظ 
و پايداري منابع آبي باشد؛ اما بايد در نظر داشت كه 
كشاورزي و اش��تغال ناشي از آن، همچنين چرخه 
تعاملي در نظام اجتماعي منتج از فعاليت كشاورزي را 
نمي توان ناديده گرفت. باقري افزود: ما چقدر به سمت 
توانمندسازي جامعه توليدي بخش كشاورزي در 
جهت بهره وري آب حركت كرده ايم و به چه ميزان به 
كشاورزان، آموزش، تسهيالت در دسترس و امكانات 
اجرايي داده ايم تا آنها ما محصول مناسب با بهره وري 
باال از منابع آبي در اختيار داشته باشند، نگران فروش 
محصولش نباشد و به دنبال افزايش توليد در واحد 
سطح باشند، نه افزايش توليد با افزايش واحد سطح و 
مصرف باالتر آب. صحبت از تعطيلي كشاورزي واقع 
بينانه نيست. كساني كه چنين ايده هايي را مطرح 
كرده و صحبت از دادن يارانه به كشاورزان مي كنند 
شناخت درستي از جامعه روستايي و بخش توليد 
كشاورزي ندارند. از طرفي مگر ما در همين نظام توزيع 
يارانه ها موفق عمل كرده ايم و به اهداف تعيين شده 
دس��ت پيداكرده ايم كه حاال به دنبال يك سيستم 
يارانه جديد باشيم؟ كشاورزي ما نيازمند صنعتي 
شدن و دانش محور شدن است، امري كه با توجه به 
ساختار كنوني وزارتخانه موجود كمي دور از ذهن 
اس��ت. امروزه پژوهشگران در كشورهايي كه در 
كشاورزي جهش فراواني داشته اند، با رسيدن به 
دانش فني خاص در زمينه آب، اصالح خاك و بذر 
و به طور كلي دانش محور كردن كشاورزي چه در 
عرصه توليدات زراعي، باغي و دامي به بهره وري 

باال و خيره كننده از منابع آبي رسيده اند.

گليماندگار| 
وضعيت كرونا در كش��ور هر روز بحراني تر 
مي شود، در واقع همان بحراني را كه هند چند 
ماه پيش تجربه كرد، حاال ما در ايران در حال تجربه كردن 
همان روزهاي تلخ و سياه هستيم. هر روز بر تعداد شهرهايي 
كه دچار وضعيت بحراني مي شوند، افزايش مي يابد و در اين 
بين انگار تمام مسووالن به فكر مسائل مهم ديگري هستند 
كه هيچ ارتباطي با جان و س��المتي مردم ندارد. حاال انگار 
قرار است در ميزان مرگ و مير كودكان هم ركورد بزنيم. در 
مشهد و برخي از شهرها آمار ابتال كودكان و حتي نوزادان رو 
به افزايش است و اين يعني فاجعه. موج هاي كرونا در ايران 
به هم پيوسته اند. هنوز موج پنجم به قله نرسيده متخصصان 
از فرا رسيدن موج ششم كرونا در كشور خبر مي دهند. هيچ 
كس پاسخگوي اين سطح از بي توجهي به سالمت مردم 
نيست و حاال ديگر صداي كادر درمان خسته هم در آمده 
است. حاال ديگر مساله خالي نبودن تخت هاي بيمارستاني 
نيست، مساله توان جسمي و روحي كادر درماني است 
كه نزديك به دو سال شبانه روز با اين ويروس جنگيده اند. 
با هر زباني از مردم و مس��ووالن خواسته اند كه با رعايت 
پروتكل ها، اجراي تعطيلي هاي به موقع و... مانع از افزايش 
آمار ابتال بشوند. اما هيچ كس صداي آنها را نشنيده و حاال 

ديگر آنها توان و تحمل خود را از دست داده اند.

      مرگ بر اثر فشار كار
همين چن��د روز پيش بود كه ي��ك رزيدنت فعال در 
بخش بيماران كرونايي به دليل فشار كاري سكته قلبي 
كرد و جان خود را از دست داد. اين رزيدنت جوان شايد 
روزي كه در كنكور پزش��كي قبول شده بود و با شور و 
اشتياق درس خوانده و وارد حرفه اي شده بود كه به آن 
عالقه داشت هيچ وقت فكر نمي كرد پايان تمام اميدها و 
آرزوهايش مرگ به علت فشار كار باشد. كاش مسووالني 
كه اين روزها سعي دارند خود را در زمره بهترين ها قرار 
دهند و از مردم نمره قبولي مي خواهند، به اين مشكالت 
و مسائل هم رس��يدگي مي كردند. وزير بهداشتي كه 
آوردن واكسن را وظيفه خودش نمي داند، اما ممانعت از 
ورود واكسن توسط بخش خصوصي را وظيفه شرعي و 

قانوني خود قلمداد مي كند، كجاي اين ماجرا ايستاده 
و قرار است در برابر چه كساني پاسخگو باشد؟

     نبود اكسيژن معضل ديگري است
حاال ديگر نبود اكسيژن تنها معضل سيستان و بلوچستان 
نيست و در قلب تهران هم برخي بيمارستان ها با كمبود 
اكسيژن مواجه اند. االن مساله فقط راه اندازي بيمارستان 
صحرايي و خس��تگي كادر درمان نيس��ت. حاال كمبود 
اكسيژن هم به معضل ديگري تبديل شده كه معلوم نيست 

مسووالن امر چطور مي خواهند آن را بر طرف كنند؟

     مشهد از سياه هم سياه تر است
در حال حاضر رنگ بندي مشهد از نظر وضعيت كرونا از 
سياه هم سياه تر شده است، آنقدر وضعيت شهر بحراني 
است كه بايد واكسيناسيون در سنين پايين تر هم انجام 
دهند و به زير ۴۰ سال برسد. رييس بخش مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان كودكان اكبر مشهد با اشاره به افزايش 
چشمگير تعداد بيماران مبتال به كرونا در اين شهر، بيان 
كرد: اگرچه موج بيماري در حال پيشروي است، اما اگر 
مسووالن به صورت جدي واكسيناسيون را براي افراد ۴۰ 
الي ۴۵ سال انجام دهند، تاثيرگذاري بسيار خوبي خواهد 
داشت، به طور مثال در سيس��تان و بلوچستان با توجه 
به واكسيناسيون، تعداد فوتي كرونا كم تر شد. غالمرضا 
خادمي ادامه داد: در حال حاضر رنگ بندي مشهد از سياه 
هم سياه تر شده است، آنقدر وضعيت شهر بحراني است 
كه بايد واكسيناسيون در سنين پايين تر هم انجام دهند و 
به زير ۴۰ سال برسد تا در اين موج سنگين، ايمني خوبي 
ايجاد شود. خادمي افزود: سن ابتالي ويروس پايين آمده 
و حتي به شيرخوارها هم رسيده است، بين افراد كم سن 
هم فوتي داريم، اما فوتي بين كودكان نسبت به بزرگساالن 
خيلي كمتر است، اما چون جمعيت زيادي مبتال مي شوند، 

بين آن جمعيت بسياري از كودكان هم درگير مي شوند.

       اكسيژن به ما برسانند، بيمارستان صحرايي 
راه اندازي مي كنيم

او گفت: قبال يك خانواده مبتال مي شد، اما كودك خانواده 

درگيري نداشت، ولي االن كودك خانواده هم با بقيه اعضا 
درگير مي شود، مي بينيم بچه شيرخوار هم همچون 
ديگر اعضاي خانواده تب دارد. خادمي در مورد راه اندازي 
بيمارستان صحرايي، ادامه داد: در مشهد فضاهاي خوب 
و بزرگ مثل مدارس و ورزشگاه زياد است و خوب است 
كه بيرون از بيمارس��تان چنين فضايي ايجاد ش��ود تا 
از فضاي عفوني بيمارس��تان دور باشد، در بيمارستان 
صحرايي دارويي كه بيمار دريافت مي كند رمدسيور، 
دگزا و سرم است كه در كنارش بايد به بيمار اكسيژن هم 
رساند.اگر دستگاه اكسيژن به ما برسانند، ما بيمارستان 
صحرايي را مستقر مي كنيم. خادمي در پاسخ به سوالي 
در مورد كليپ منتشر شده از بيماران و همراهان بيمار كه 
جلوي در بيمارستاني در مشهد منتظرند، گفت: شرايط 
در شهر خيلي فاجعه است و شدت ابتال نيز بين همكاران 
من باال است، اگرچه همكارانم واكسن هم تزريق كرده 
بودند، اما مبتال شدند. خوشبختانه خوبي واكسن اين 
است كه شدت عالئم بعد از ابتالي مجدد زياد نخواهد 

بود و مرگ و مير آن پايين مي آيد.

     مراجعه كودكان به بيمارستان
با درگيري هاي قلبي

خادم��ي با اش��اره ب��ه نزديك ش��دن م��اه محرم و 
مراس��م هاي عزاداري افزود: منطقي اين اس��ت كه 
مراسم ها برگزار نشود، بايد اين موج بگذرد تا ببينيم كه 
با ما چه مي كند. اگر واكسيناسيون انجام شود ايمني 
خوبي هم برقرار خواهد شد، اگر واكسيناسيون به حد 
قابل قبول برسد و تا زير ۴۰ سال هم واكسينه شوند، 
آن وقت مي شود مراسم برگزار كرد. او ادامه داد: بعد 
از اينكه موج فروكش كن��د، موج ابتال در كودكان 
شروع مي ش��ود، چون كودكان معموال بعد از موج 
كرونا با درگيري هاي قلبي به ما مراجعه مي كنند، 
البته االن هم ما مراجع��ه كودكان داريم، چندين 
بستري داريم، آي س��ي يو مخصوص كودكان هم 
داري��م و بخش هاي كروناي بيمارس��تان كامل پر 
اس��ت ولي باز ما انتظار داري��م زماني كه اين موج 

بخوابد، تازه كار بخش اطفال شروع مي شود.

      ما هميشه در موج بيماري هستيم
خادمي در پاسخ به اين سوال كه آيا با وجود شرايط حال 
حاضر فكر مي كنيد، موج ششمي هم در پيش داشته 
باشيم يا خير؟ گفت: با توجه سياست هاي نامشخص 
وزير بهداشت براي كنترل كرونا بايد بگويم كه بله موج 
ديگر در پيش خواهيم داشت، چرا كه سياست ها اصال 
شفاف نيست و معلوم نيست از كدام مدل در حال تبعيت 
هستيم، االن در آمار بستري و فوتي هاي كرونا ما جزو 
اولين هاي رنكينگ هستيم. اوادامه داد: ما بيماري داريم 
با درگير باال و پي سي آر منفي، البته ويروس دلتا هم در 
خيلي مواقع جواب مثبت را نشان نمي دهد كه اميدوارم 
كيت هاي دقيق تري استفاده كنيم. خادمي در پايان 
گفت: نمي شود ۱۸ ماه مردم را در خانه نگه داشت، از 
روز اول كه ماسك زديم، درنياورديم، ما هميشه در موج 
بوديم، ديگر موج پنچم و ششم معني ندارد، ما هميشه 
در موج هستيم، مردم، مسووالن و كادر درمان همه از 
اين شرايط خسته شدند و وقتي نمي توانيم جلوي موج 

بايستيم بايد به سراغ واكسيناسيون برويم.

      شرايط بسيار خطرناك است
رييس بخش عفوني بيمارستان لقمان با اشاره به تاخت 
و تاز ش��ديد كرونا در كشور، گفت: به هيچ وجه آينده 
روشني از يك ماه آينده ويروس نداريم، تمام اميد ما مثل 

پيك هاي قبلي اين است كه خود ويروس فروكش كند 
و اين در حالي است كه سيستم درماني كشور شرايط 
بسيار سختي دارد. دكتر شروين شكوهي با اشاره به اينكه 
با افزايش تعداد كلي بيماران درصد تعداد بيماران بدحال 
هم به همان نسبت افزايش مي يابد، گفت: متاسفانه انگار 

مردم فراموش كردند كه كرونا وجود دارد.

     تعطيلي ۶ روزه چه فايده اي داشت؟
ش��كوهي افزود: از طرف ديگر دول��ت هم اقدامات 
مطلوبي انجام نمي دهد، اين تعطيلي ۶ روزه تهران 
چ��ه فايده اي داش��ت؟ اينگون��ه تعطيلي ها كمك 
نمي كند، آمار وحشتناك زياد است و شرايط بسيار 
خطرناك است و با توجه به خستگي زياد كادر درمان 

نمي توان با اين شيوه كرونا را جمع كرد.

     مردم رعايت نمي كنند و كسي هم 
جلودارشان نيست

او افزود: چند روز قبل مرا به عروسي دعوت كردند، آنهم 
در چنين اوضاعي؛ مردم رعايت نمي كنند و انگار كسي 
هم جلودارشان نيست . بيش از يك سال است كه كار ما 
اطالع رساني به مردم است؛ در حالي كه عده اي هيچگونه 
رعايتي نمي كنند و در مورد اين عدم رعايت ديگر نمي توان 

گفت فقط تقصير دولت است.

     تخت خالي نداريم
شكوهي با بيان اينكه ميانگين سني مبتاليان با پيك هاي 
قبلي تفاوت چنداني نداشته است، اظهار كرد: در بيمارستان 
ما اصال تخت خالي نيست. براي پذيرش بيمار از اورژانس 
به بخش يا بايد يك نفر مرخص شود يا اينكه خداي ناكرده 

يك نفر جان خود را از دست بدهد، كه تخت خالي شود.

      مشكالت اكسيژن در اغلب بيمارستان ها
او افزود: دستگاه ها و تجهيزات بيمارستاني به طور مداوم 
كار مي كنند و مستهلك مي شوند و مشكالت اكسيژن در 
اكثر بيمارستان ها وجود دارد. آيا آينده روشني از شرايط 
يك ماه آتي ويروس داريم؟ به هيچ وجه. تمام اميد ما مثل 
پيك هاي قبلي اين است كه خود ويروس فروكش كند؛ 
در حالي كه سيستم درماني كشور شرايط سختي دارد و 
در حال نابود شدن است. شكوهي درباره مراجعه روزانه 
مبتاليان به بيمارستان براي تزريق داروي رمدسيوير، بيان 
كرد: براي اين موضوع متاسف هستم. يك فرد كرونايي 
را بايد روزانه از خانه بيرون بياوريم تا با اتوبوس، تاكسي، 
مترو و... به بيمارس��تان بيايد و چندين نفر را در راه يا در 
بيمارستان آلوده كند كه دارو دريافت كند؛ درحالي كه فرد 
كرونايي بايد در قرنطينه باشد. مگر همه اين افراد با ماشين 
شخصي به بيمارستان مي آيند كه رمدسيوير دريافت كنند 

تا احتمال انتقال بيماري كاهش يابد؟

گزارش

به دليل سياست هاي نامشخص وزير بهداشت موج بعدي در پيش است

مراجعه كودكان به بيمارستان با درگيري هاي قلبي
كادردرمانخستهاند،اكسيژننيستوكروناميتازد

رويخطخبر

مطالبات  كادر  درمان  پرداخت شود
نايب ريي��س كميس��يون امنيت ملي و 
سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي 
در نامه اي به مع��اون اول رييس جمهور 
خواس��تار پرداخت حداقل قس��متي از 
مطالبات پرسنل و كادر درمان در قالب 
كارانه عقب افتاده يا پاداش كرونا توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
شد. در بخش��ي از نامه عباس مقتدايي 

نماينده اصفهان به اس��حاق جهانگي��ري معاون اول 
رييس جمهوري آمده است: همان گونه كه مستحضريد 
اس��تان اصفهان از نظر شيوع بيماري )كوويد ۱۹( در 
وضعيت هشدار قرار دارد. همچنين خستگي مفرط 

پرس��نل و كادر درماني مش��هود بوده و 
ايشان آخرين خط دفاعي در برابر شيوع 
كرونا هس��تند كه در صورت آسيب در 
اين مقطع خسارات جبران ناپذيري وارد 
خواهد شد. باس��تحضار مي رساند اين 
عزيزان مطالبات متعددي در خصوص 
كارانه خ��ود دارند كه نياز اس��ت با قيد 
فوريت براي تامين امنيت و ادامه فعاليت 
آنان دستور فرماييد، حداقل قسمتي از مطالباتشان در 
قالب كارانه عقب افتاده يا پاداش كرونا توسط وزارت 
بهداشت به حساب آنان واريز و دانشگاه علوم پزشكي 

اصفهان مورد حمايت قرار گيرند.

توزيع داروهاي درمان سرطان در ۱۴ مركز هالل احمر
مديرعامل سازمان تداركات پزشكي 
هالل احم��ر از تغيي��ر چرخ��ه توليد 
براي تامين نياز مردم ب��ه دارو و اقالم 
بهداشتي و نيز توزيع داروهاي درمان 
سرطان در ۱۴ مركز هالل احمر خبر 
داد. عليرضا عسكري گفت: با توجه به 
اينكه كش��ور به صورت ناگهاني با اين 
بحران مواجه ش��د، برخ��ي از وظايف 

جدي��دي كه در ح��وزه توليد و تأمي��ن براي خود 
تعريف كرديم با اش��تياق و رغبت و تمام وجود در 
دس��تور كار قرار گرفت. او در مورد تأمين داروهاي 
مورد نياز بيماري كرونا افزود: در اين زمينه گرچه 
ممكن اس��ت هر كدام از اين داروها بعد از چند ماه 
جاي خود را به دارويي ديگر داده باشند اما مورد نياز 
مردم و جز پروتكل هاي درمان وزارت بهداشت بود 
كه از سوي اين سازمان تامين و در داروخانه هالل 

احمر توزيع ش��د. عس��كري در مورد 
فعاليت داروخانه ه��اي تحت نظارت 
سازمان تداركات پزشكي خاطرنشان 
كرد: با اتخاذ تدابير انديشيده شده و 
نيز پيش بيني كمبودهاي احتمالي، 
داروخانه ه��الل احمر اقدام به تأمين 
مقادير مناس��بي از داروهاي بيماران 
كروناي��ي ك��رده كه عليرغ��م ايجاد 
كمبودهاي مقطعي در ساير داروخانه هاي دولتي، 
داروخانه ه��اي هالل احمر با تمام ت��وان اقدام به 
توزيع اين داروهاي حياتي در بين بيماران كرونايي 
كردند. اكنون تقريبا در همه استان ها يك داروخانه 
فعال هالل احمر مستقر است اما فقط دو داروخانه 
هالل احمر مركزي و تهرانپارس زيرنظر سازمان 
تداركات اس��ت و باق��ي داروخان��ه تحت نظارت 

معاونت درمان اين سازمان فعاليت مي كنند. 

ميانگين سن معتادان در كشور ۲۳ تا ۲۴ سال است
طبق آخرين سرشماري انجام گرفته 
در س��ال ۹۵ كل معتادان در كش��ور 
كمتر از س��ه ميليون نفر است كه بايد 
با برنامه ريزي درس��ت و هدفمند اين 
جمعيت كمتر ش��ود. عض��و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام گفت: اعتياد 
از جمله آس��يب هايي است كه زمينه 
ساز بروز ساير آسيب ها نظير طالق و 

خش��ونت خانوادگي را در محالت كشور مي شود 
و براي همين بايد در كاهش آسيب هاي اجتماعي 
در محالت تمركز و توجهي ويژه تر به موضوع اعتياد 
داشته باشيم. علي آقامحمدي افزود: توجه به يك 
آسيب و غفلت از ساير آس��يب ها باعث هدر رفت 
انرژي و دور شدن از اهداف اصلي يعني ايمن سازي 
محالت مي شود و بايد راهبردي مشخص در جهت 
كاهش همه آس��يب هاي اجتماع��ي در محالت 

داشته باش��يم. او با اشاره به اينكه بايد 
الگ��وي بومي مش��خصي در محالت 
كشور در جهت كنترل معضل اعتياد 
طراحي شود؛ افزود: در اين عرصه بسيج 
عمومي و تشكيل تيم هاي كارشناسي 
در محله براي افزايش آگاهي بخشي 
نسبت به پيامدهاي اعتياد شكل گيرد.

آقامحمدي، آمار معتادان كش��ور را 
در قياس با جمعيت كش��ور نسبتا پايين ارزيابي 
كرد و گفت: طبق آخرين سرشماري انجام گرفته 
در س��ال ۹۵ كل معتادان در كشور كمتر از سه 
ميليون نفر است كه بايد با برنامه ريزي درست و 
هدفمند اين جمعيت كمتر هم شود. او ميانگين 
س��ني معتادان را ۲۳ تا ۲۴ س��ال عنوان كرد و 
افزود: اقدام ج��دي براي مقابله با كاهش س��ن 

جمعيت معتادان در كشور صورت گيرد.

رويداد

قرار اس��ت مصوبه »سياست ها و ضوابط ساماندهي 
سنجش و پذيرش متقاضيان ورود به آموزش عالي« 
از س��ال ۱۴۰۲ اجرا شود و الزم است در اين دو سال 
بررسي ها و مطالعاتي صورت گرفته و زيرساخت هاي 
الزم فراهم شود. شايد ضرورت داشته باشد تا همانند 
سازمان سنجش، سازماني رسمي، سنجش نمرات 
امتحانات نهايي را نيز برعهده گيرد يا مركز سنجش 

آموزش و پرورش تقويت شود.
عض��و ش��وراي مركزي س��ازمان معلمان اي��ران با 
 بيان اين مطلب گفت: به نظر مي رس��د نيت اصلي، 
اس��ترس زدايي كنكور از خانواده ها و دانش آموزان 
باش��د كه نگاه مثبتي است و چه بس��ا منفي ديدن 
آنچه هنوز آزموده نشده، اشتباه باشد؛ مگر آنكه پس 
از تحليل، به نتيجه اي منفي برس��يم. علي تفكري 
درباره اينكه آي��ا چنين مصوبه اي مي تواند مقدمه و 
پيش نياز حذف قطعي كنكور باشد؟ گفت: با توجه 
به ش��رايط و فضاي موجود، حذف كنكور دست كم 
تا ۱۰ س��ال آينده محقق نخواهد ش��د. طبق اعالم 
مسووالن، يك ميليون داوطلب، ساالنه، براي تصاحب 
۸۰ هزار صندلي دانشگاه هاي معتبر، در رشته هاي 
پرطرفدار با يكديگر به رقابت مي پردازند. براي چنين 
رقابتي نياز اس��ت س��نجش و آزموني وجود داشته 
باش��د كه با توجه به فضاي موجود نظام آموزشي و 
جامعه، به نظر مي رس��د حذف كنكور تا ۱۰ س��ال 
آينده امكان پذير نيست؛ مگر آنكه بخواهند كنكور 
را به صورت دس��توري و تدريجي حذف و بسترهاي 

الزم را فراهم كنند.
او اف��زود: در واقع با ابالغ اين مصوبه، قصد دارند ابتدا 
باري را كم كنن��د و از تاثير نمره كنكور سراس��ري 
بكاهند و در همين راس��تا ۶۰ درصد نمره كل را به 

سوابق تحصيلي اختصاص داده اند. اين مدير مدرسه 
و كارش��ناس آموزش و پرورش با بيان اينكه اجراي 
عادالنه اين مصوبه نيز حائز اهميت بسيار است، گفت: 
قرار است اين مصوبه از سال ۱۴۰۲ اجرا شود و الزم 
است در اين دو س��ال بررسي ها و مطالعاتي صورت 
گرفته و زيرساخت هاي الزم فراهم شود. كنكور براي 
ما يك تجربه زيسته سازماني است و شايد ضرورت 
داشته باشد تا همانند س��ازمان سنجش، سازماني 
رسمي، سنجش نمرات امتحانات نهايي را نيز برعهده 
گيرد يا مركز سنجش آموزش و پرورش تقويت شود.

او با اشاره به اينكه كاهش بار استرس كنكور از روي 
دوش دانش آموزان را مي ت��وان به عنوان مزيت اين 
مصوبه دانست، اظهار كرد: با اين حال يك ابهام و ايراد 
وارد بر اين تصميم اين است كه وقتي قرار است ۶۰ 
درصد سهم نهايي نمره سنجش به امتحانات نهايي 
اختصاص يابد، حتي ارزش آن از كنكور هم بيش��تر 
مي ش��ود و دوباره براي دانش آم��وزان و خانواده ها 
استرس ايجاد خواهد شد؛ يكي زمان امتحان نهايي 
و يك بار هم  هنگام كنكور. ضمن اينكه اين آزمون ها 
به نوعي هم زماني هم دارند و فاصله امتحانات نهايي با 

كنكور بسيار كم است.
تفكري افزود: همچنين قباًل تأثير سوابق تحصيلي 
مثبت بود و اثر زيادي روي رقابت داوطلبان نداشت، 
اما اكنون آنها دوبار در معرض رقابت قرار مي گيرند؛ 
يك بار در فضاي ناشناخته) حداقل در يكي دو سال 
اول كه فضاي تشريحي دروس عمومي است( و يك 

بار هم در كنكور سراسري.
عضو شوراي مركزي سازمان معلمان ايران، از تأثير 
اين مصوبه در تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع عدالت 
آموزشي نيز سخن گفت و افزود: ما هنوز راه زيادي در 

پيش داريم. دانش آموزان بهره مند در خانواده هاي 
متمول، امكانات آموزشي بهتري در اختيار دارند. به 
عنوان مثال در مدارس عادي به جز امتحانات رسمي، 
معموال يك آزمون معمولي هم در طول سال برگزار 
نمي ش��ود، ولي در مدارس خاص و به ويژه مدارس 
غيردولتي، چندين مدل آزمون و شبيه ساز امتحانات 

نهايي و... برگزار مي شود.
وي ادام��ه داد: در كنكور سراس��ري اختالف بچه ها 
در نوع آموزش، معلم و منابع درسي است. بي ترديد 
ميان يك دانش آموز سيس��تان و بلوچستاني با يك 
دانش آموز تهراني عدالت آموزشي برقرار نمي شود، 
اما آنها در ي��ك چيز برابرند و آن اينكه همه يك نوع 
سوال را مي بينند و سهميه بندي منطقه اي هم اعمال 
 مي ش��ود. تفكري با بيان اينكه درب��اره اين مصوبه 
كلي گويي هاي بس��ياري نظير حركت به س��مت 
پژوهش محوري و مهارت مح��وري صورت گرفته 
و به نظر مي رسد اين كلي گويي ها، طرح را از ابتدا با 
شكست مواجه مي كند، مگر آنكه چند سال با آزمون  
و خطا و آزمايشي اجرا ش��ود، درباره بسترهاي الزم 
براي حذف واقعي و قطعي كنكور گفت: بحث عرضه 
و تقاضا مطرح است و مطمئن باشيد تا زماني كه تقاضا 
بيشتر از عرضه باشد، رقابت هم وجود خواهد داشت.

اين مدير مدرس��ه و كارش��ناس آموزش و پرورش 
افزود: يك اقدام راهگشا مي تواند بسترسازي افزايش 
ظرفيت دانشگاه ها باشد، زيرا رشته هاي پرطرفداري 
در هر ش��اخه و رشته داريم و تا زماني كه رقابت زياد 
اس��ت، كنكور حذف نمي شود. اصاًل چرا كنكور بايد 
حذف ش��ود!؟ مي توان ش��كل كنك��ور را تغيير داد 
و اصالح ك��رد. به هر روي يك مت��ر و معياري براي 

سنجش نياز است.

حذف قطعي كنكور حداقل تا ۱۰ سال آينده محقق نمي شود
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