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يادداشت- 1

آسيب هاي اجتماعي ريشه در 
بحران اقتصادي دارند

باره��ا و بارها گفته ش��ده كه 
و  اقتص��ادي  بحران ه��اي 
آس��يب هاي اجتماعي رابطه 
مس��تقيم به يكديگر دارند، به 
اين معن��ي كه اگر در كش��ور 
شرايط اقتصادي بحراني باشد، 
آسيب هاي اجتماعي نيز افزايش 
پيدا مي كنند. وقت��ي از جرم و 
آسيب اجتماعي صحبت مي كنيم بايد توجه داشت كه 
اين دو معاني متفاوتي دارند، هر چند بس��ياري از مردم و 
حتي مس��ووالن اين دو را به جاي هم استفاده مي كنند. 
جرم به معناي رفتار خالف قانون است اما آسيب اجتماعي 
يا ناهنجاري اجتماعي به معناي رفتار خالف هنجارهاي 
شناخته شده اجتماع اس��ت. بنابراين عمل »دزدي« كه 
»قانون مالكيت« را نقض مي كند جرم اس��ت و اعتياد كه 
»هنجار« جامعه سالم را نقض مي كند، آسيب اجتماعي 
اس��ت. قاچاق كه قان��ون را نقض مي كند جرم اس��ت اما 
»بيكاري بزرگس��االن« و »ازدواج كودكان« كه هنجار را 
نقض مي كند، آسيب است. به عبارتي، به همه پديده هايي 
كه باعث مي شود بخشي از هنجارهاي جامعه زير پا گذاشته 
شود يا خدشه و خراش يابد، آسيب اجتماعي مي گويند. هم 
گسترش جرم و هم گسترش آسيب ها و ناهنجاري هاي 
اجتماعي، جوامع بشري را...  ادامه در صفحه 8
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يادداشت-5يادداشت-4

سونامي نقدينگي و معيشت 

گسترش ويروس كشنده فقر 

به جاي اولتيماتوم چندماهه، كار را به فعاالن فضاي مجازي بسپاريدارز ديجيتال و ويژن ها؛ رقيب جدي دولت ها و رفيق دائمي تكنولوژي
موض��وع اس��تقراض دولت از 
بانك مركزي و چاپ اسكناس 
ب��دون پش��توانه يك��ي از 
تصميماتي است كه متاسفانه 
دولت دوازده��م براي جبران 
كس��ري بودج��ه خ��ود از آن 
بهره برده است تا از منظر خود 
حفره هاي موج��ود در تامين 
منابع بودجه را پوشش بدهد. واقعيتي كه نه تنها منتقدان 
دولت، بلكه چهره هاي اقتصادي نزديك به كابينه نيز ابعاد 
و زواياي گوناگون آن را تش��ريح كرده ان��د و بر وجود آن 
صحه گذاش��ته اند. در واقع دولت در ماه هاي پاياني سال 
99 و نيمه نخس��ت س��ال 1400 تالش كرده است تا از 
طريق افزايش چاپ اسكناس كسري بودجه را تامين كند. 
روندي كه بدون ترديد اقتصاد كشور را در نيمه دوم سال 
با مشكالت عديده اي مواجه مي كند و بر حجم نقدينگي 
كشور مي افزايد. امروز سونامي نقدينگي در اقتصاد ايران 
به اعداد و ارقام باورنكردن��ي 3700هزار ميليارد تومان 
رسيده است. ناگفته پيداس��ت كه اين حجم نقدينگي 
باعث توس��عه پايه پولي، كاهش ارزش پول ملي و نهايتا 
تورم افسارگسيخته خواهد شد. تورمي كه سايه سنگين 
آن طي سال هاي اخير معيشت خانواده هاي ايراني را با 
مشكالت جدي مواجه ساخته و بسياري از اقالم ضروري 
را از سفره هاي آنان حذف كرده است. داليلي كه مسووالن 
اجرايي براي اس��تقراض از بانك مركزي ارائه مي كنند، 
مبتني بر اين استدالل كلي است كه دولت معادل بخشي 
از دارايي هاي مس��دودي خود در ساير كشورها، اقدام به 
اس��تقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس كرده است. 
استداللي كه بارها از سوي مس��ووالن سازمان برنامه و 
بودجه و رييس دفتر رييس جمهوري مطرح ش��د، اما از 
سوي تحليلگران فاقد منطق اقتصادي تشخيص داده شد. 
از منظر اصول حسابرسي و منطق اقتصادي تا زماني كه 
دارايي هاي ارزي كشور وصول نشده باشد، نمي توان آنها را 
در زمره دارايي هاي قابل استحصال قرار داد. بنابراين چاپ 
اسكناس به اعتبار دارايي هاي مسدودي كشورمان با هيچ 
منطقي سازگار نخواهد بود. در يك چنين شرايطي و در 
حالي كه دولت به پايان فعاليت هاي خود رسيده است، بايد 
ديد دولت آينده چه مكانيسمي را بايد در پيش بگيرد تا 
بتوان، سونامي نقدينگي و تورم در جامعه را مهار كرد. يكي 
از مهم ترين اقداماتي كه به نظر مي رسد هر چه سريع تر بايد 
در دستور كار قرار بگيرد، استفاده از ظرفيت هاي انتشار 
اوراق براي جمع آوري نقدينگي در جامعه است. بسياري از 
كشورها با استفاده از ساز و كار انتشار اوراق توانسته اند، تورم 
موجود در جامعه را مهار كنند. اما متاسفانه اقتصاد ايران از 
اين ظرفيت مهم اقتصادي به درستي استفاده نكرده است. 
موضوع مهم ديگر جبران كسري بودجه با استفاده از منابع 
مناسب است. ماليات يكي از مهم ترين گزاره هايي است 
كه از طريق آن مي توان كسري بودجه كشور را مهار كرد. 
رويكرد كلي ماليات نيز بايد با مورد توجه قرار دادن توسعه 
پايه هاي مالياتي باشد.  ادامه در صفحه 2

روز گذش��ته آمارهاي تازه اي 
درب��اره افزاي��ش بي��ش از 
46درصدي هزينه هاي پايين 
دهك هاي درآم��دي جامعه 
ايراني به نس��بت سال قبل در 
رسانه ها منتش��ر شد؛ خبري 
كه يك بار ديگر نش��ان داد كه 
وضعيت معيشتي اقشار محروم 
در ه��ر دوره وخيم تر از قبل مي ش��ود و بر عمق ش��كاف 
طبقاتي كشور افزوده مي ش��ود. اما موضوع مقابله با فقر 
و بهبود ش��اخص هاي معيش��تي، مقوله اي نيس��ت كه 
براي نخستين بار در اقتصاد ايران ظهور و بروز پيدا كرده 
باشد. واقع آن است كه كشورهاي توسعه يافته گام هاي 
ارزشمندي براي مقابله با فقر برداشته و توانسته اند موضوع 
شكاف طبقاتي را به نفع اقش��ار محروم جامعه مديريت 
كنند. در واقع كشورهاي توسعه يافته از طريق ابزارهاي 
توزيع ثروت تالش مي كنند تا منابع موجود در جامعه را 
به نفع اقشار محروم جامعه به كار بگيرند. اما روند شكاف 
طبقاتي و گس��ترش فقر در كشورهاي در حال توسعه يا 
توسعه  نيافته، همواره باعث ايجاد ابهامات جدي بوده است. 
بسياري از اقتصاددانان به دنبال يافتن راهكارهايي براي 
مقابله با فقر و كاهش شكاف طبقاتي در جوامع مختلف 
هستند. اين روند علمي به اندازه اي داراي اهميت است كه 
نوبل اقتصادي سال 2019 به  طور مشترك به »آبهيجيت 
بانرجي« و »استر دافلو« از موسسه فناوري ماساچوست و 
» مايكل كرمر« از دانشگاه هاروارد به خاطر تحقيقات آنها 
در مورد راه هاي كاهش فقر اهدا شد. در بطن تحقيقات اين 
اقتصاددانان بين المللي براي مقابله با فقر و شكاف طبقاتي 
نكاتي وجود دارد كه براي ش��رايط امروز كش��ورمان نيز 
بسيار تاثيرگذار است. اين اساتيد اقتصادي در محتواي 
ارائه شده براي مقابله با فقر به اين واقعيت اشاره مي كنند 
كه: »بدون اختصاص زمان به جزييات زندگي اقشار فقير 
و تصميم هايي كه آنها مي گيرند تنظيم يك روش برخورد 
درس��ت در زمينه مبارزه با فقر امكان پذير نيس��ت.« از 
منظر اين اساتيد اقتصادي، مواردي كه به عنوان جزييات 
زندگي اقشار محروم بر آن تاكيد مي شود شامل گزاره هايي 
چون آموزش فراگير، كسب مهارت و بهبود شاخص هاي 
بهداشتي اس��ت. در واقع تحقيقات ميداني و علمي اين 
پژوهشگران منتج به اين نتيجه مشخص مي شود كه براي 
مقابله با فقر و كاهش شكاف طبقاتي بايد زمينه اي فراهم 
شود تا افراد از طريق گزاره هاي آموزشي و ابزارهاي نوين 
بتوانند سطح مهارتي و فكري خود را ارتقا دهند. بدون ايجاد 
اين بستر فكري و آموزشي، حتي در صورت ارسال صدها 
ميليارد دالر كمك هاي حمايتي، باز هم فقر در كشورهاي 
در حال توسعه گس��ترش پيدا كرد و امكان مقابله با آن 
وجود نخواهد داشت. يكي از مهم ترين ابزارهاي نويني 
كه خانواده ها و تصميم سازان از طريق آن مي توانند سطح 
فكري و مهارتي افراد محروم را ارتقا دهند، ش��بكه هاي 
اجتماعي و ابزارهاي نوين ارتباطي است كه از طريق آن 
مي توان نهضت هاي آموزشي، كارآفريني و مهارت آموزي 
را در بخش هاي مختلف ايجاد كرد. با يك چنين گزاره هاي 
مشخصي، بايد ديد، آن دسته از نمايندگاني كه اين روزها 
طرح صيانت از فضاي مجازي را در مجلس يازدهم پيش 
مي برند و اتفاقا شعارهاي رنگارنگي در خصوص حمايت 
از اقشار محروم هم سر مي دهند، متوجه تبعاتي كه اين 
تصميم در گسترش فقر و شكاف طبقاتي كشور خواهد 
داشت، هستند؟ آيا نمايندگان مي دانند كه اين تصميم 
درست در نقطه مقابل دانش اقتصادي براي كاهش شكاف 
طبقاتي و مقابله با فقر است؟ اساسا مهم ترين استفاده اي 
كه از ش��بكه هاي اجتماعي و فضاي مج��ازي صورت 
مي گيرد در حوزه آموزش، مهارت آموزي و البته بازاريابي 
است.    ادامه در صفحه 3

رش��د تكنول��وزي هم��گام با 
س��رمايه گذاري جهان��ي، ب��ا 
توجه به تنش هاي منطقه اي، 
بين الملل��ي، جهان��ي و افول، 
س��قوط و تولد سيس��تم هاي 
اقتصادي و تمرك��ز داده هاي 
علمي و فناوري و فروش دانش بر 
پايه خالقيت هاي تحول گرايانه، 
روند سرمايه گذاري در دنياي رايج پول بين المللي مانند دالر 
و پوند، يورو، فرانك، يوان و... را متحول ساخته است كه در 
فرآيند هوشمند س��ازي تكنولوژي و سرعت سرسام آور 
دانش بشري و پردازش به ساير نمادهاي فناوري بشر را بر 
آن داشته تا مسير سرمايه گذاري را در كريدورهاي دولت ها 
بار گذاري ننمايند. قدرت افسارگسيخته فناوري به قدري 
انرژي متراكم شده را در خود ذخيره كرده است كه حتي 
دولت ها هم قادر به مهار اين انرژي نيس��تند .  تا يك دهه 
گذشته دالر يكه تاز عرصه رقابت پولي جهان بوده و به علت 
استيال پذيري دالر، كشورهاي متحد اروپايي جهت بسط 
وگسترش قلمروي مالي خود يورو را خلق كردند كه اندك 
زماني رقيب جدي دالر مبدل شده است و اخيرا يوان چين 

سر برافراشته و مي خواهد در دنياي معامالت پولي از قيد 
و قيود دالر خارج ش��ود تا همه معامالت متقابل را با يوان 
انجام دهد ولي در 15 سال قبل دنيا شاهد تحولي عظيم 
و خيره كننده اي از ارز ديجيتال بوده كه معروف ترين آن 
بيت كوين، نامي آشنا در دنياي ارز ديجيتال رخ مي تاباند 
كه در بدو شكل گيري آن با يك سري پيش فرض هاي كامال 
مهندسي طراحي شده است تا با تسخير بازار و تجارت، آرام 
آرام موجوديت خود را به اثبات رساند. ابتدا در مسابقات 
علمي و پژوهش��ي و بازي هاي رايانه اي به برندگان پيروز 
ميدان چند ده بيت كوي��ن مي دادند، كه با اكراه پذيرفته 
مي شد و چون قابليت چنج و عرضه در فضاي اقتصادي 
را نداش��ت و قابليت سرمايه گذاري و معاوضه آن در قبال 
معامالت متقابل پذيرفته نمي شد، روزگاري بيت كوين 
بسيار مهجور و تنها بوده است. ولي طراحان و سرمايه گذاران 
آن خوب مي دانستند كه پايداري و مقاومت آنان در مقابل 
غول ثروت هاي دولتي در نهايت پيروزي را به دست خواهند 
آورد. محوريت ثروت هاي جهاني در كمند دولت ها قرار 
داش��ته و عمال دولت ها در مس��ير رقابت ها و معامالت 
و پيمان ه��ا و پروتكل هاي اقتصادي قدرت و اس��تيالي 
حاكميتي خود را اعمال مي كنند...  ادامه در صفحه 2

ط��رح جنجال��ي حماي��ت از 
حق��وق كارب��ران و خدمات 
پايه كارب��ردي در ميان انبوه 
انتقادات و كارزارهاي اجتماعي 
اقشار مختلف جامعه سرانجام 
در جلسه اي غيرعلني، با روي 
خوش نمايندگان مواجه شد. 
بيانيه نصر، نامه هاي وزير جوان 
و حت��ي واكنش منفي كارب��ران هم، ظاهرا نتوانس��ت 
نماين��دگان مجلس را مجاب كند تا قيد بررس��ي طرح 
را دست كم در ش��رايط كنوني بزنند و بار ديگر به سياق 
آنچه در سه سال اخير گذشت، به بازنگري نسبت به مفاد 
آن بپردازند. اما اين پايان كار نيست. گذشته از هياهوي 
رس��انه اي اين روزها كه به سرعت س��وژه جديد خود را 
خواهد يافت تا طرح حمايت در ميان ترندها گم ش��ود، 
به نظر مي رسد در نقطه اي هس��تيم كه تازه آغاز مسير 
رايزني، شفاف سازي، مطالبه گري و پيگيري مستمر در 
راهروهاي بهارستان است؛ اصل ۸5، ارجاع به كميسيون 
فرهنگي و س��ناريوي اجراي آزمايشي دقيقا همانجايي 
است كه حساسيت افكار عمومي را نياز دارد تا بار ديگر در 

دام قانوني كه از اجراي آزمايشي آن نزديك به يك دهه 
مي گذرد، گرفتار نشويم. اين روزها مكررا مي شنويم به 
موجب تصويب اين طرح احتماال چيزي از اينترنت امروز 
در آينده وجود نخواهد داشت. اما در واقعيت، اين عبارت ها 
بيشتر ما را به ياد شبكه ملي اطالعات مي اندازد؛ در مهر 
1399 و در ميان س��كوت همگان با عنوان قانون »طرح 
كالن و معماري شبكه ملي اطالعات« با تفاصيل و جزييات 
به مراتب بيشتر و حساسيت برانگيزتر از طرح حمايت، به 
تصويب شوراي عالي فضاي مجازي رسيد و ابالغ عمومي 
آن بالفاصله در روزنامه رسمي كشور اتفاق افتاد. قانوني كه 
به گفته نگارندگان طرح حمايت از حقوق كاربران، در آن 
زمان با نظارت و همكاري مستقيم آنها تهيه شد. شمارش 
معكوس براي مسدودس��ازي پلتفرم هاي پايه كاربردي 
اثرگذار و تكرار تراژدي توسعه نمونه هاي مشابه داخلي، 
در متن اصلي ترين مخالفت ها با اين طرح جنجالي قرار 
دارد. بر اساس آمار وزارت فاوا، چندسالي است حدود ۸0 
درصد از سبد مصرف اينترنت كاربران ايراني را ترافيك 
اينترنت بين الملل تشكيل مي دهد كه تركيب سازنده آن 
هم به ترتيب شامل اينستاگرام، واتس اپ، تلگرام و احتماال 
گوگل )يوتيوب( است.   ادامه در صفحه 5

يادداشت روز

جالل ستاري درگذشت

ج��الل س��تاري، نويس��نده، پژوهش��گر، مترجم و 
اسطوره ش��ناس در سن 90 س��الگي درگذشت. الله 
تقيان، همسر جالل ستاري با تاييد اين خبر به ايسنا 
گفت كه او حوالي س��اعت 5 عصر ديروز )شنبه، نهم 
مردادماه( از دنيا رفته است. اين پژوهشگر و مدرس تئاتر 
همچنين درباره علت درگذشت جالل ستاري با اشاره 
به اينكه پيكر او هنوز در خانه است، بيان كرد: من االن 
نمي توانم علت فوت را بگويم چون دكتر گفته كه ساعت 
9 مي آيد تا گواهي فوت را صادر كند. اما جالل هزار تا 
مشكل داشت از جمله كهولت سن و اينكه يك بار سكته 
ك��رده بود. اما من فكر مي كنم آن چه را   دكتر خودش 
تشخيص مي دهد به عنوان علت فوتش بگوييم.  جالل 

ستاري س��ال 1310 در رشت متولد شد. او نويسنده، 
پژوهشگر، مترجم و اسطوره شناس بود كه در سوييس 
تحصيل كرد و دكترا گرفت. ستاري بيش از 100 كتاب 
در زمينه هاي افسانه شناس��ي، ادبيات نمايشي و نقد 
فرهنگي در طي بيش از 60 سال تاليف و ترجمه كرد. 
او همچنين نشان شواليه هنر و ادب را از دولت فرانسه 
دريافت كرده ب��ود. از آثار جالل س��تاري مي توان به 
»جان هاي آش��نا«، »افسون شهرزاد«، »پژوهشي در 
اسطوره گيلگمش و افسانه اسكندر«، »آيين و اسطوره 
در تئات��ر«، »نمايش در ش��رق« و ترجمه هايي مثل 
»اسطوره هاي عشق«، »دانش اساطير«، »تأثير سينما 

در كودك و نوجوان« و ... اشاره كرد.

عمادالدين پاينده  مازيار صيادي احسان اركاني

يادداشت-6

سود صعودي بازار سرمايه
در سال جاري سودهاي بورسي 
شركت ها بيشتر از سال 1399 
خواهد بود و بازار سرمايه ناشي از 
2 عامل صعود كرده است؛ دليل 
اول اين است كه انگيزه اي براي 
پايين آمدن شاخص بازار سرمايه 
نيست كه وقوع اين اتفاق حكايت 
از كف سازي درست بازار سرمايه 
دارد و دوم نرخ تورم اس��ت كه موجب رشد سهام شده است. 
بايد به اين موضوع مهم اش��اره كنم كه در بازار كسب وكار و 
اقتصاد كشور تغييري حاصل نشده است اما »پي بر  اي« سهام 
شركت ها در بازار سرمايه همچنان بين 7 تا ۸ متغير است كه 
موجب تداوم رشد شاخص شده است. صنايع معدني، فلزات 
و پتروشيمي ازجمله مهم ترين صنايعي است كه تا پايان سال 
1400 رشد مناسبي را تجربه خواهند كرد و من پيش بيني 
مي كنم نرخ هر دالر تا پايان امسال به حدود 30 هزار تومان 
برسد كه اگر اين اتفاق رخ دهد مي توان به رشد شاخص بورس 
تا عدد يك ميليون و ۸00 هزار واحد اميدوار بود. از سوي ديگر 
مصوبات تا زمان اجرايي شدن، شفاف نيستند و برنامه اي براي 
به ثمر رسيدن آن وجود ندارد. از طرفي مصائب و طرح هاي 
اشتباه در ماه هاي گذشته باعث خنثي شدن چنين طرح هاي 
مفيدي كه به سود بازار سرمايه بوده، شده است. بسته هاي 
حمايتي و تزريق نقدينگي درواقع مي تواند براي بازار سرمايه 
مفيد باشد و تقاضا را افزايش دهد. به نظرم اين موضوع باعث 
جهت دهي بازار خواهد شد اما برخالف ذهنيت عامه اين طور 

نيست كه تأثير عميق و بلندمدتي داشته باشد بلكه تأثير آن 
كوتاه مدت و در سطح خواهد بود.  اگرچه اين پول پاشي به اندازه 
چند روز معامالت در بازار سرمايه است اما قرار بر اين نيست 
كه اگر روزانه 4 هزار ميليارد تومان معامله انجام مي شود، به 
همين اندازه تزريق شود. اين تزريق اگرچه نسبت به معامالت 
روزانه بازار سهام ناچيز است، اما مي تواند باعث بهبود كفه تقاضا 
شود. تزريق پول بايد تحت شرايطي انجام شود. اينكه مصرف 
اين پول در كجا و در چه زمينه اي خواهد بود، اهميت زيادي 
دارد. اينگونه مصوبات تا زمان اجرايي شدن، شفاف نيستند و 
برنامه اي براي به ثمر رسيدن آن وجود ندارد. از طرفي مصائب 
و طرح هاي اشتباه در ماه هاي گذشته باعث خنثي شدن چنين 
طرح هاي مفيدي كه به سود بازار سرمايه بوده، شده است. براي 
مثال مي توان به دامنه نوسان نامتقارن اشاره كرد كه باعث 
قفل شدن بسياري از سهم ها در صف فروش شد و همچنين 
سهم هاي كوچكي كه قفل بوده و راهكاري براي متعادل شدن 
اين سهم ها داده نشده است. درنتيجه اين تزريق پول تأثيري در 
اين سهم ها ندارد و بسياري بر اين عقيده اند كه اين پول پاشي 
به سود آنها نيست. البته تزريق پول بهتر از تزريق نكردن آن 
است، اما آثار زيادي نخواهد داشت. اين كار در ذات مي تواند 
موثر باشد اما اگر هدفمند نباشد، مي تواند باعث به هدر رفتن 
منابع شود. تنها راه برگشت بازار سهام به دوران درخشان خود 
اين است كه اعتماد سرمايه گذاران به بازار بازگردد و همچنين 
تغيير و طرح قوانين و مقررات به يك دفعه و خلق الساعه نباشند 
و از سوي ديگر در جهت متعادل سازي بازار، حد دامنه نوسان 

افزايش يابد تا نقدشوندگي نيز تقويت شود.

علي خسروشاهي

علي قنبري 

»تعادل«عواملاثرگذاررويبازارسهامرابررسيميكند

نقدينگي۳۱۵ميليارديواردتاالرشيشهايشد

صفحه 7    

تورم مي تواند آينده بورس را تغيير دهد؟

رييسجمهوري:بهمناسبتاعيادقربانوغديرانجامشد

ميانگينقيمتهرمترآپارتمان
 بهسطوحقيمتي
اسفند99بازگشت

 همزمانبا
افزايشتقاضادربازار

 محسن شمشيري | روز ش��نبه 9 مرداد 1400 
قيمت دالر بين 256۸0 تا 25940 تومان نوس��ان 
داشت. براين اس��اس با اعالم هر دالر در بازار آزاد به 
قيمت 256۸0 تومان، وافزايش قيمت دالر صرافي ها 
به كانال 25 هزار تومان و اونس جهاني طال به 1۸13 
دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت و قيمت هر 
قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد )شنبه، 9 
مردادماه( در بازار تهران با افزايش 460 هزار توماني 
نسبت به روز ...  صفحه 3 را بخوانيد

مجيد اعزازي| با بازگشت ميانگين قيمت هر متر 
مربع مسكن در شهر تهران به باالي 30 ميليون تومان، 
»تغيير جهت بازار مس��كن« كه در خرداد استارت 
خورده بود، تثبيت شد. به اين ترتيب، فرصت اصالح 
قيمت هاي اسمي مسكن )تخليه حباب قيمتي( طي 
چهار ماهه نخست سال از دست رفت و احتماال در دو 
ماه باقي مانده از نيمه اول سال جاري نيز اين فرصت 
سوزي ادامه خواهد داشت...  صفحه 5 را بخوانيد

صفحه 2       صفحه 2

 موافقت رهبر انقالب
 با عفو يا تخفيف مجازات 

تعدادي از محكومان

 اقدامات دولت 
در بخش سالمت 
غيرقابل انكار است

نمره صفر مسكن 
در ثلث اول

 رشد يك ميليوني 
 قيمت سكه 
در يك هفته



رييس جمهوري، اقدامات دولت تدبي��ر و اميد در بخش 
سالمت را غيرقابل انكار ارزيابي كرد و گفت: اگر كسي به دور 
از انصاف بتواند همه خدمات دولت را انكار كند، نمي تواند 

منكر تحول در بخش سالمت شود.
به گزارش ايرنا، حجت االسالم والمسلمين حسن روحاني 
عصر شنبه در هش��تادوهفتمين برنامه افتتاح طرح ها با 
عنوان دولت تدبير و اميد جهش توليد در آيين بهره برداري 
از طرح هاي بيمارس��تاني، با تبريك والدت امام موس��ي 
كاظم)ع( گفت: از سال ۹۳ يكي از اهداف مهم دولت يازدهم 
مساله طرح تحول س��المت بود كه در دولت دوازدهم با 
وجود جنگ اقتصادي اين پروژه همچنان ادامه يافت. اگر 
طرح تحول در دولت يازدهم و دوازدهم نبود معلوم نبود كه 
در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ چگونه مي توانستيم مقابل كرونا 
مقاومت كنيم. رييس دولت تدبير و اميد اظهار كرد: ۱۱۰ 
هزار تخت  بيمارس��تاني در اين دولت به ۱۵۰ هزار تخت 
افزايش يافت و بيش از نيمي از ۱۱۰ هزار تخت بازسازي 
شده است. از حيث امكانات و تجهيزات در دو سال گذشته 
۱۳ هزار تخت بيمارستاني افتتاح شد. در افتتاح شهريور 
پارسال تنها در يك روز ۱۴۰۰ تخت بيمارستاني افتتاح شد 
و امروز هم ۱۴۴۳ تخت بيمارستاني را در يك روز افتتاح 
مي كنيم و هزاران تخت ديگر در هفته ها و ماه هاي آينده به 
بهره برداري مي رسد. روحاني افزود: فقط يك پروژه بزرگ 
تهران، بيمارس��تان هزار تختخوابي است كه ۹۷ درصد 
كار آماده اس��ت و هفته هاي آين��ده ۵۰۰ تخت آن مورد 
بهره برداري قرار مي گيرد. همچنين بيمارستان كودكان 
حكيم ۲۲۶ تختخوابي هفته هاي آينده افتتاح مي شود. وي 
خاطرنشان كرد: همه اينها نشانگر اين است كه در بخش 
سالمت هم از نظر زيرس��اختي هم نيروي انساني شاهد 
تحول بزرگي بوديم. در هشت سال گذشته نيروي انساني به 
دو برابر افزايش يافت كه اين بسيار مهم است. در تجهيزات 
و در بخش آي سي يو توانستيم در ايام كرونايي تخت هاي 
آي سي يو را دو برابر كنيم كه نشانگر اين است كه اهتمام 

دولت از آغاز در بخش سالمت بود.
رييس دول��ت تدبير و اميد افزود: اگر كس��ي بتواند همه 
خدمات دولت را انكار كند و اين قدرت را داش��ته باش��د و 
انصاف را به طور كامل كنار بگذارد در چند چيز نمي تواند 

منكر شود كه يكي از آنها  بخش تحول سالمت است.
روحاني اف��زود: اقدامات دولت تدبير در بخش س��المت 
غير قابل انكار اس��ت و افتتاح امروز عالمت بزرگي است 
كه خيرين، دولت، متخصصان و دلس��وزان تالش كردند 
تا همواره در ش��هرها و اس��تان هاي مختلف تجهيزات و 

متخصصان الزم را آماده به كار داشته باشند.

وي خاطرنشان كرد: در طرح تحول سالمت به جاي آنكه 
مريض را در مراكز بزرگ، تهران و مراكز استان ها بياوريم، 
متخصصان را به مناطق دور افتاده برديم و اين كار بسيار 
بزرگي بود كه در اين مدت انجام ش��د و مردم ما شاهد آن 

بودند.

  امكانات بيمارستاني 
در سيستان  و بلوچستان ۷ برابر شده است

روحاني با بيان اينكه امكانات بيمارستاني ما در كل كشور 
سه و نيم برابر افزايش پيدا كرده است، خاطرنشان كرد: اما 
در استان سيستان و بلوچستان هفت برابر شده كه نشان 
مي دهد براي مناطق محروم س��رمايه گذاري بيش��تري 
بعد از انقالب انجام گرفته است. همين امروز هم افتتاح ها 
در اس��تان هاي مختلف انجام گرفت و سه افتتاح از هفت 
افتتاح امروز مربوط به استان سيستان و بلوچستان بود. اين 
موضوع نش��ان مي دهد كه دولت براي محروميت زدايي، 
عدالت در سالمت و توسعه بخش سالمت اهتمام داشته 

است. رييس جمهوري، با قدرداني از دستاوردهاي دولت در 
حوزه بهداشت و سالمت، افزود: اين اقدامات باعث شد كه ما 
در دوران كرونا مقاوم تر بتوانيم برابر اين ويروس ايستادگي 
كنيم. البته كرونا ويروس خطرناكي است و تقريبا نزديك 
يك س��ال و نيم است كه با آن درگير هستيم و هيچ كس 
نمي داند چه زماني پايان مي يابد. ما در وس��ط موج پنجم 
هستيم و استان هاي جنوبي كشور به تدريج دارند از موج 
پنجم خارج مي ش��وند اما در بخش هايي از مركز و شمال 
كشور هنوز به پيك نرسيده ايم و در بعضي جاها هم در پيك 
هستيم. كرونا در پنج نوبت مردم ما را مورد هجمه شديد قرار 
داد و در بعضي استان ها، پيك پنجم از همه پيك هاي قبلي 
بلندتر و شديدتر بود. روحاني زحمات انجام شده توسط 
همه دست اندركاران مبارزه با شيوع بيماري كرونا در يك 
سال و نيم گذشته را ستود و گفت: از همه مسووالن وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي، مدافعان سالمت، 
استانداران، مس��ووالن دانشگاه هاي علوم پزشكي تشكر 
مي كنم زيرا كار بزرگي انجام دادند و در اين شرايط سخت 

موجب آرامش و دلگرمي مردم بودند. وي به تحوالت انجام 
شده در حوزه واكسيناس��يون عمومي اشاره كرد و افزود: 
مخصوصا تحول بزرگ در امر واكسيناسيون در هفته هاي 
اخير قابل س��تايش اس��ت. امروز در زمينه واكسن داريم 
پيشرفت مي كنيم و افراد مسن ۵۵ سال به باال و همچنين 
افراد با بيماري هاي زمينه اي به طور كامل تحت پوشش 
واكسن قرار مي گيرند و اميدوارم شرايط واكسيناسيون ما 

در هفته هاي آينده بهتر شود.
رييس جمهوري تصريح كرد: واكس��ن براي جلوگيري 
از مرگ و مير و ابتال به ويروس كرونا بس��يار موثر اس��ت 
اما آمار رعايت پروتكل ها در وضعيت خوبي نيس��ت و زير 
چهل درصد است در حالي كه بايد باالي ۸۰ درصد باشد. 
ان شاء اهلل با مراعات مردم و با افزايش واكسيناسيون و اهتمام 
همه فعاالن حوزه بهداشت و درمان و سالمت، اميدوارم كه 
بتوانيم از اين مشكل عبور كنيم. ميالد امام هفتم با افتتاح 
يك هزار و ۴۴۳ تخت بيمارستاني در استان هاي مختلف 

كشور روز خوبي براي ما بود.

خبررويداد

ادامه از صفحه اول
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رهبر انقالب با عفو
يا تخفيف مجازات تعدادي 
از محكومان موافقت كردند

به مناسبت فرا رس��يدن اعياد سعيد قربان و غدير 
خم، رهبر انقالب اسالمي با عفو يا تخفيف و تبديل 
مج��ازات دو هزار و هش��تصد و بيس��ت و پنج تن 
)۲۸۲۵( از محكومان محاك��م عمومي و انقالب، 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي 
موافق��ت كردند. به گ��زارش ايلنا، غالمحس��ين 
محسني اژه اي رييس قوه قضاييه در نامه اي به رهبر 
انقالب اسالمي پيش��نهاد عفو يا تخفيف و تبديل 
مجازات اين محكومان را كه پرونده هاي عفو آنان 
در كميسيون عفو و بخشودگي بررسي شده و واجد 
شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارايه كرد كه اين 
پيشنهاد در اجراي بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسي 

مورد قبول حضرت آيت اهلل خامنه اي قرار گرفت.

فاصله تورمي دهك هاي مختلف 
در تيرماه ۱۴۰۰ كاهش يافت 

برابر آخرين اطالعات منتشر شده از سوي مركز آمار، 
فاصله تورمي دهك ها در تيرماه ۱۴۰۰ برابر ۶.۲ درصد 
بود كه نسبت به ماه قبل )۶.۸ درصد( ۰.۶ واحد درصد 
كاهش داشته است.  به گزارش ايرنا، خانواده ها بر اساس 
مجموع درآمد و هزينه ساالنه در ۱۰ گروه دسته بندي 
مي شوند. دهك نخست، كم درآمدترين گروه و دهك 
دهم پردرآمدترين گروه از خانواده ها را تشكيل مي دهند. 
نرخ تورم در دهك هاي مختلف متفاوت اس��ت و مركز 
آمار نرخ تورم و فاصله تورمي اين دهك ها را پس از اعالم 
نرخ تورم هر ماه منتشر مي كند. براساس اعالم اين مركز 
نرخ تورم در تيرماه ۴۴.۲ درصد است كه در دهك هاي 
مختلف هزينه اي در بازه ۴۳.۶ درصد براي دهك ششم 
تا ۴۹.۹ درصد براي دهك دهم نوس��ان دارد.  محدوده 
تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ٥١.٩ درصد براي دهك 
دهم تا ٥٦.٩ درصد براي دهك دوم اس��ت. همچنين 
اطالع مذكور در مورد گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« بين ٣٢.٨ درصد ب��راي دهك اول تا ٤٩.٤ 
درصد براي دهك دهم است. فاصله تورمي در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
٠.٥ واحد درصد كاه��ش و گروه عمده »كاالهاي غير 
خوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد 
كاهش را نشان مي دهد. آنچه دهك هاي درآمدي را از 
يكديگر مجزا مي كند، وزن كاال در سبد مصرفي خانوار 
است. دهك هاي كم درآمد به علت درآمد كمتر، هزينه 
كمتري را به تفريح و سرگرمي و حتي بهداشت و درمان 
اختصاص مي دهند. از اين جه��ت، وزن اين كاالها در 
سبد مصرفي آنها كمتر است. در مقابل بيشترين سهم را 
خوراكي ها و آشاميدني ها دارند. آنها بيشتر مخارج خود 
را معطوف اين دسته از كاالها و در واقع ضروريات زندگي 
مي كنند. براين اس��اس، اگر تورم در اثر افزايش قيمت 
كاالهاي خوراكي رشد كند، در آن صورت فشار بر قشر 
ضعيف افزايش خواهد يافت. از طرفي ديگر، اگر تورم در 
كانال افزايش قيمت كاالهاي غيرخوراكي و خدماتي 
رشد كند، آن گاه فشار تورمي بر اقشار ضعيف كاهش 
خواهد يافت و شاخص هاي تورمي پردرآمدها فعال تر 
مي ش��ود. ضريب اهميت خوراكي ها و آش��اميدني ها 
در باالترين دهك درآمدي كش��ور، ۱۷ درصد است و 
۸۲ درصد اهميت به كاالهاي غيرخوراكي و خدمات 

اختصاص دارد.

 دولت آينده با تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي موافق است

رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با 
اشاره به تصويب در اولويت قرار گرفتن طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي در جلسه علني اخير قوه 
مقننه گفت: بستر مجلس براي اينكه اين وزارتخانه 
عريض و طويل س��اماندهي ش��ود آماده است. به 
گزارش تس��نيم، محمدرضا رضايي كوچي با بيان 
اينكه ماموريت هاي وزارت راه و شهرسازي به قدري 
زياد است كه دو حوزه مسكن و حمل و نقل آسيب 
جدي ديده اند، افزود: در حال حاضر ۲۰ ميليون نفر 
در بافت فرسوده زندگي مي كنند كه نشان از عدم 
موفقيت در طرح هاي شهرسازي را نشان مي دهد. 
نماينده اصولگراي جهرم در مجلس با بيان اينكه 
كيفيت ساخت و س��از ها در چند سال اخير پايين 
آمده است، ادامه داد: ۴ ميليون واحد در كشور كم 
داريم كه اينها همه نشان مي دهد در حوزه مسكن و 
شهرسازي مشكالت زيادي داريم. رييس كميسيون 
عمران مجلس تصريح ك��رد با تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي به دو بخش مسكن و حمل و نقل اين دو 
ابر مشكل كشور قطعا حل خواهد شد. رضايي كوچي 
با بيان اينكه اين طرح بارمالي نخواهد داشت، عنوان 
كرد: با مسووالن دولت آينده  هماهنگ كرده ايم و 

آنها نيز موافق تفكيك اين وزارتخانه هستند.

روسيه و چين به دنبال كاهش 
وابستگي به دالر

سفير چين در روسيه با اش��اره به افزايش سهم يوان از 
مبادالت تجاري با روسيه گفت: در پاسخ به سياست هاي 
تحريمي امريكا، كشورها در تالش براي فاصله گرفتن 
از دالر هستند. س��هم يوان از تجارت با روسيه در سال 
۲۰۱۴ معادل ۳.۱درصد بود كه اين رقم در سال ۲۰۲۰ 
به ۱۷.۵درصد افزايش پيدا كرد. به گفته ژانگ هانويي، 
روسيه به تدريج در حال كاهش وابستگي به دالر است 
و چين نيز تالش دارد در مناسبات دوجانبه خود با اين 
كاهش سهم دالر را تا حد امكان كاهش دهد. او همچنين 
افزود كه مقبوليت يوان در بين مقامات، كسب و كارها 
و سرمايه گذاران روسي افزايش پيدا كرده است. چين 
اصلي ترين شريك تجاري روسيه است و در سال ۲۰۱۹ 
حجم مبادالت دو طرف به ۱۰۰ ميليارد دالر رسيد كه 
طبق توافق طرفين قرار است اين رقم تا سال ۲۰۲۴ به 

۲۰۰ ميليارد دالر افزايش پيدا كند. 

 صدور جريمه سنگين
 عليه آمازون در اروپا

ش��ركت آمازون به دلي��ل نقض مق��ررات حريم 
خصوص��ي اتحاديه اروپ��ا و اس��تفاده از اطالعات 
شخصي كاربران بدون موافقت آنها، ۸۸۶.۶ ميليون 
دالر معادل ۷۴۶ ميليون يورو جريمه شد. آمازون در 
اظهارنامه اي به رگوالتور امريكا فاش كرد كميسيون 
مل��ي حفاظت داده لوكزامب��ورگ ۱۶ جوالي اين 
جريمه را عليه آمازون صادر كرد. سخنگوي آمازون 
اعالم كرد اين ش��ركت درخص��وص اين جريمه 
تجديدنظر درخواست خواهد كرد. مقررات حفاظت 
داده عمومي اتحاديه اروپا شركت ها را ملزم مي كند 
پيش از اس��تفاده از اطالعات ش��خصي كاربران، 
موافقت آنه��ا را جلب كنند در غي��ر اين صورت با 
جريمه روبه رو خواهند شد. براساس گزارش رويترز، 
ديده بان حريم خصوصي فرانسه در دسامبر جريمه 
۱۰۰ ميليون يورو )۱۱۸.۸۲ ميليون دالر( را عليه 
گوگل به دليل نقض مقررات اين كشور درخصوص 

رديابگرهاي تبليغات آنالين صادر كرده بود.

۱۰ هزار واحد مسكوني براي 
خبرنگاران ساخته مي شود

محمد اس��المي، وزير راه و شهرس��ازي در مراسم 
امضاي تفاهمنامه با وزارت فرهنگ و ارش��اد براي 
خانه دار ش��دن خبرنگاران كه در محل وزارت راه 
و شهرس��ازي برگزار ش��د، اظهار داش��ت: وظيفه 
داريم زمينه خانه دار ش��دن م��ردم را فراهم كنيم 
و در دوره اخير س��از و كارها را ب��ه گونه اي تعريف 
كرديم كه بيانگر سياست پابرجا و عزمي راسخ براي 

خانه دارشدن مردم است.
وزير راه و شهرسازي در آستانه روز خبرنگار گفت: 
با امضاي تفاهمنامه با وزارت فرهنگ و ارشاد براي 
س��اخت ۱۰ هزار واحد مسكوني براي خبرنگاران 
تا قب��ل از روز ۱۷ مرداد پيامك ثبت نام به دس��ت 

خبرنگاران مي رسد.
او ادامه داد: امروز در نقطه صفر نيس��تيم گام هاي 
مقدماتي برداش��ته شده اس��ت و افراد شناسايي، 
پروژه ها مشخص و ظرفيت ها تخصيص داده شده 
و تا روز ۱۷ مرداد ماه افراد معرفي ش��ده به وزارت 
راه و شهرس��ازي به سيستم متصل و براي ثبت نام 
خبرنگاران پيامك ارس��ال خواهد ش��د. اسالمي 
گفت: به زودي دغدغه مهم مس��كن از خبرنگاران 

گرفته خواهد شد.

توليد نفت اوپك به باالترين 
رقم طي ۱۵ ماه گذشته رسيد

به دنبال افزايش توليد ائتالف اوپك پالس و توقف 
كاهش توليد داوطلبانه عربستان، توليد نفت اوپك 
در م��اه جوالي ب��ه باالترين رق��م از آوريل ۲۰۲۰ 
رسيد. سازمان كشورهاي صادر كننده نفت ۲۶.۷۲ 
ميليون بشكه در روز نفت در اين ماه توليد كرده كه 
۶۱۰ هزار بشكه در روز باالتر از ماه گذشته ميالدي 
اس��ت. توليد نفت اوپك از م��اه ژوئن ۲۰۲۰ به جز 
فوريه سال جاري ميالدي رو به افزايش بوده است. 
اوپك و متحدانش در ائتالف اوپك پالس با افزايش 
تقاضا و بهبود ش��رايط اقتصادي ب��ه تدريج از رقم 
كاهش توليد قراردادي كه در آوريل ۲۰۲۰ بسته 
شده بود كم مي كنند. ائتالف اوپك پالس به دنبال 
افزايش قيمت نفت به باالترين رقم طي ۲ س��ال و 
نيم گذشته، تصميم گرفت توليد خود را از ابتداي 
ماه آگوست افزايش دهد. طبق قرارداد اوپك پالس، 
۳۶۰ هزار بش��كه در روز به توليد نفت اوپك در ماه 
جوالي نس��بت به ماه قبل از آن اضافه شده است و 
عربستان هم قول داده در راستاي طرح خود براي 
توقف كاهش توليد داوطلبانه، ۴۰۰ هزار بشكه ديگر 
به توليد خود اضافه كند. تحقيقات رويترز نش��ان 
مي دهد تعهد اعضاي اوپك به قرارداد كاهش توليد 
۱۱۵درصد بوده اس��ت. اين رقم در ماه قبل برابر با 

۱۱۸درصد بود.

سونامي نقدينگي و معيشت 
چرا كه بخش هاي توليدي و حقوق بگيران كشورمان 
بار اصلي پرداخت ماليات را به دوش مي كش��ند و 
نمي توان ب��از هم بر حج��م ماليات هاي پرداختي 
آن��ان اضافه كرد. دولت بايد به فك��ر اخذ ماليات از 
فعاليت هاي سوداگرانه باشد. اتخاذ اين رويكرد چند 
حس��ن دارد. از يك طرف، سودآوري فعاليت هاي 
واسطه اي و سوداگرانه به نفع توليد كشور كاهش 
پيدا مي كند. از سوي ديگر، روند توزيع ثروت به نفع 
دهك هاي محروم جامعه از اين طريق امكان پذير 
مي شود. ضمن اينكه اين فرصت در اختيار دولت قرار 
مي گيرد تا بخشي از كسري بودجه خود را نيز از اين 
طريق جبران كند. در كنار اين موارد دولت آينده بايد 
تالش كند اعتماد عموم مردم به بازارهاي مولدي 
چون بازار سرمايه را نيز باز گرداند. بازار سرمايه، مركز 
ثقل شفافيت در اقتصاد است. هر اندازه كه اعتماد 
مردم به فعاليت هاي شفاف اقتصادي بيشتر شود، 
اقتصاد در مسير معقول تري به راه خود ادامه خواهد 
داد. مجموعه اين گزاره ها، نكات كليدي هستند كه 
دولت آينده در بدو به دست گرفتن سكان هدايت 
كشور بايد در دستور كار قرار دهد تا ابتدا در يك روند 
كوتاه مدت و سپس در برنامه ريزي هاي ميان مدت و 
بلندمدت بتواند در برابر ناهنجاري هاي پولي و مالي 
كشور كه به دليل سياستگذاري هاي اشتباه به وقوع 
پيوسته ايستادگي كند. به هر حال تداوم روند فعلي 
كه در آن دولت از طريق چاپ اس��كناس و توسعه 
پايه پولي به دنبال رتق و فتق امور باشد، امكان پذير 
نخواهد بود و بايد هر چه سريع تر اصالحات الزم در 

اين زمينه به كار گرفته شود.

رييس جمهور در هشتادوهفتمين برنامه افتتاح طرح ها با عنوان دولت تدبير و اميد:

در پي درخواست رييس سازمان بورس از شوراي رقابت براي معرفي قيمت گذاران خودرو

اقدامات دولت در بخش سالمت غيرقابل انكار است

نامه رييس سازمان بورس احتمال بورسي شدن خودرو را بيشتر كرد؟ 

ارز ديجيتال و ويژن ها؛ رقيب جدي دولت ها و رفيق دائمي تكنولوژي

رييس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي از رييس 
ش��وراي رقابت خواست تا فهرس��ت افراد در جريان امور 
قيمت گذاري خودرو را معرفي كند. سوال اينجاست كه آيا 
اين درخواست مي تواند احتمال عرضه خودرو در بورس 
را تقويت ببخشد؟ به گزارش ايسنا، صنعت خودرو، نحوه 
فروش و عرضه و تعيين قيمت آن از جمله موضوعات بسيار 
مهم است كه هميشه نظرات بسياري را پيرامون خود داشته 
است. شيوه قيمت گذاري و عرضه خودرو در بورس كاال طي 
يك سال اخير بسيار بيشتر مطرح بوده است. در اولين روز از 
تير ماه سال جاري، در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي 
بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح ساماندهي صنعت 
خودرو در دس��تور كار قرار گرفت و درنهايت نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي طرح ساماندهي صنعت خودرو 
را جهت بررسي بيشتر به كميسيون صنايع و معادن ارجاع 
دادند. نمايندگان ايرادات شوراي نگهبان را رفع كردند و 
سپس يكي از نمايندگان مجلس )سيداحسان خاندوزي( 

در تذكري با استناد به ماده ۱۹۹ آيين نامه گفت: شوراي 
نگهبان ايرادي مبني بر واردات خ��ودرو درباره اين طرح 
را مطرح كرده بود اما كميس��يون صنايع به جاي رفع اين 
ايراد، طرح مفصلي ب��ه آن اضافه كرد. حجت اهلل فيروزي، 
سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين باره 
اظهار كرد: شوراي نگهبان ايراداتي را به اين طرح وارد كرد 
مبني بر اينكه واردات خودروي هيبريدي با سياست هاي 
اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد. همچنين بايد براي تقويت 
توليد داخل منابعي تعريف شود؛ لذا كميسيون صنايع اين 
ايراد را اين گونه رفع كرد كه مابه التفاوت فروش خودروهاي 
پرتيراژ در بازار و ب��ورس كاال به اين حوزه اختصاص يابد. 
درنهايت علي نيكزاد، رييس جلسه با وارد دانستن تذكر 
خاندوزي آن را به راي مجلس شوراي اسالمي گذاشت و 
نمايندگان راي دادند كه طرح ساماندهي صنعت خودرو 
مجددا به كميسيون صنايع ارجاع شود. حال گرچه براي 
كش��ف قيمت خودرو از طريق عرضه در بورس كاال هنوز 

توافقي قطعي حاصل نش��ده، اما وجود اين طرح و اصرار 
برخي نمايندگان مجلس بر اجرايي شدن آن باعث شده 
كه طرح هاي ديگر قيمت گ��ذاري خودرو همچون طرح 
پيشنهادي مجموعه صنعت خودروسازي براي آزادسازي 
قيمت در جهت خروج از زياندهي به سرانجام نرسد. رايزني 
خودروسازان براي آزادسازي قيمت محصوالت در دولت 
دوازدهم ش��دت گرفته كه عملياتي شدن آن به عمر اين 
دولت قد نداد و تصميم گيري در مورد آن به دولت سيزدهم 
موكول شد. برخي تحليلگران معتقدند با توجه به اينكه 
رييس جمهور منتخب سيزدهمين دوره رياست جمهوري، 
از لزوم رعايت عدالت در كل زنجيره قيمت گذاري خودرو 
سخن گفته است، احتماال دولت سيزدهم برنامه ديگري 
براي تعيين قيمت خودرو خواهد داشت. اين درحالي است 
كه اخيرا محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در نامه اي خطاب به رضا شيوا، رييس شوراي 
رقابت خواستار معرفي فهرست افرادي كه در جريان امور 

مربوط به قيمت گذاري خودرو هستند، به سازمان بورس 
شد. در متن نامه او آمده است كه »با عنايت به اينكه شوراي 
رقابت بنا به مالحظات قوانين و مق��ررات در جريان امور 
مربوط به قيمت گذاري ش��ركت هاي خودروساز است، 
خواهشمند است به منظور انجام وظايف قانوني توسط اين 
سازمان و به استناد قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي 
ايران و تبصره هاي آن، فهرست افرادي را كه در جريان امور 
فوق الذكر هستند، در قالب فرم دستورالعمل پيوست، به 
اين سازمان )سازمان بورس و اوراق بهادار( معرفي نمايند.«

با توجه به اينكه تمام معام��الت در بورس كاال تحت نظر 
سازمان بورس شكل مي گيرد و همچنين باتوجه به طرح 
موضوع عرضه خودرو در ب��ورس كاال در مجلس، آيا اين 
درخواست مي تواند احتمال عرضه خودرو در بورس كاال را 
تقويت كند؟ الزم به يادآوري است همان طور كه ذكر شد 
هنوز براي عرضه خودرو در بورس كاال و كشف قيمت آن 

بدين طريق، توافقي قطعي حاصل نشده است.

 قطعا دولت ه��ا در مقابل س��رمايه گذاري هاي رقيب، 
مقاومت نش��ان داده و ش��اهد بوديم سال ها بيت كوين 
دركنار ساير رمزارز ها نتوانست به حيات دامنه دار خود 
ادامه دهد و درنهايت با تجميع خالقيت هاي بازار محور 
و اتحاد و انس��جام دارندگان س��رمايه در يك ساختار و 
فراكسيون هاي مالي و پولي اعتماد به بيت كوين كردند  
و ح��اال بيت كوين تنها س��كاندار رم��ز ارز موفق جهان 
تمام مرز هاي اقتصادي جه��ان را به دور از تحليل هاي 
كارشناسان اقتصادي، ناباورانه در نورديده است و چند 
س��ال قبل بيت كوين به يك دالر و بعدا به  طور پاندولي 
به رشد سينوس��ي خود با نوسانات ش��ديد ادامه داد؛ و 
حاليه س��ال ۲۰۲۱، ارزش ريالي يك بيت كوين معادل 
حدود ۸۰۰ ميليون تومان معامله مي شود و بسياري از 
دولت ها در س��ايه رشد خيره كننده بيت كوين در تكاپو 
هستند براي حفظ ارزش پولي خود نقدينگي خود را در 
تونل انجماد بيت كوين فريز كنند. چون اگر پول در تونل 
انجماد بيت كوين فريز نشود، ارزش آن كاسته و در نهايت 
سقوط كيفيت پول به منزله زيان جدي متوجه دولت ها 
مي گردد. در هيمنه ارزش ديجيتال كمپاني قدرتمند 
ديگري از مشق بيت كوين سربرآورده با همان سمفوني 
و ديالوگ بيت كوين ولي قدري متفاوت تر با ورژن هاي 
برتر پاي بر عرصه دنياي ديجيتال كرده است. اين ارز يك 
كودك سه ساله است ولي با هيمنه باشكوهي كه طراحي 
كرده، مي خواهد تمام دنياي مالي و پولي و تكنولوژي و 
دانش بش��ري را در چنبره خود حفظ كند. رشد افسار 
گسيخته آن مورد تعجب و تامل ناظران شبكه هاي در هم 
تنيده بازار شده است، چون اين كمپاني به نام »ساكسس 
فكتوري« ب��ا تلفي��ق ارزديجيتال به ن��ام دگ كوين و 
اكوسيس��تم هاي تكنولوژي و فناوري و گردش��گري و 

توريسم و اكو توريسم در سراسر دنيا مي خواهد، دنياي 
نوين را در عرصه سرمايه گذاري رقم بزند كه در بادي امر 
خيز بسيار بلندي برداشته است و توانسته در ۱۶۷ كشور 
جهان بالغ بر يك ميليون ممبر را گرد آورد. از آنجايي كه 
 kyc در فرآيند اصل شفاف س��ازي قرارداد كي واي سي
)احراز هويت( و نيز منع پول شويي را امضا كرده و داراي 
مجوزهاي قانوني و بين المللي از اروپا اس��ت و تاكنون 
توانسته تعداد ۶۲۰ هزار نفر را احراز هويت كند. در اين 
راس��تا به علت اعتماد سازي در فرآيند شفاف سازي ۶۲ 
س��نت به قيمت دگ كوين افزوده ش��ده است و جالب 
اينجاست كه ۱۴۰۰ شعبه در دنيا دگ كوين را پذيرفتند 
و ايضا ۱۴ س��نت ديگر به قيمت دگ كوين افزوده شده 
است كه حاال در ابتداي تولد خودش كه هنوز راه رفتن 
را تجربه نكرده هر دگ كوين ۷۶ س��نت ارزش دارد كه 
برخالف ساير رمزارزها، ارزش آن توسط  kyc ماهيانه 
تعيين مي شود، به ازاي هر تعداد احراز هويت چند سنت 
ارزش آن اف��زوده مي گردد و به همي��ن علت طراحان 
ساكسس فكتوري مي خواهند به  طور زنجيره اي افراد 
بيش��تري را با روند احراز هويت وارد مجموعه كمپاني 
ساكسس فكتوري كنند كه در مقام مقايسه با بيت كوين 

در زمان تولدش، رشد قيمت آن بسيار فزاينده است .
برگردي��م ب��ه ويو ك��ه هم��ان س��از و كار تكنولوژي و 
دانش محوري كه كمپاني ساكس��س فكتوري را برآن 
داشته تا با تأسي از دنياي تكنولوژي در تمام عرصه  هاي 
علمي و هنري وگردشگري سرمايه گذاري كند. نمونه 
بارز آن در امر گردشگري متجلي مي گردد و به  طور مثال 
مي توان گفت، بدون اينكه يك فرد به جزاير قناري برود 
با نصب يك  سري عينك ها مي تواند در يك فضاي چند 
بع��دي و تكنولوژيك وارد جزاير قناري ش��ود و با نصب 

مدرن ترين سنسور هاي هوشمند درجه حرارت و رطوبت 
و حتي نسيم خنكاي آن را كامال  لمس كند  و اينجاست 
تلفيق ارز داگ كوين وويو روشن مي شود. هر فردي كه 
مي خواهد وارد جزاير قناري از راه دور بشود لزوما بايد ارز 
دگ كوين را خريداري كند يا در شهربازي فوق پيشرفته 
ام��ارات »دوبي« يا در باغ فحش پيش��رفته منچس��تر 
انگليس ش��رط ورود به اين مكان ه��ا خريد دگ كوين 
است. در اين راستا عالوه بر اينكه صاحبان داگ به مراتب 
سود بيشتري مي برند و آناني كه سهام ويو را از كمپاني 
خريداري كردند رشد فزاينده خواهند داشت. در اين ايام 
بحث كرونا به عنوان يك تهديد سالمت مطرح است يا 
اساسا به علت مسائل فرهنگي و احيانا بار مالي سنگين 
سفر امكان پذير نيس��ت. آنگاه ويو مي توانند در تكميل 
حلقه هاي مفقوده تكنولوژي موثر باشد، مثال از تمام دنيا 
مي توانيد تخت جمشيد شيراز را ببينيد وحتي سنگ هاي 
آن را لمس كنند و آب و هواي همان منطقه را احساس 
كنند.  در ادامه بايد گفته ش��ود دگ كوين، فعال مرحله 
اوليه وكودكي خودش را سپري مي كند و مرحله بعدي 
آن كاربرد پذيري است كه بعد از پايان عرضه دگ كوين 
خواهد بود كه مي��زان دگ كوين به مقدار ۳ ميليارد كه 
حدود ۹۷ درصد دگ كوين از س��هم غي��ر دولتي ها به 
فروش رفته و بعدا مرحله كار پذيري گس��ترده است كه 
به صورت نمايي رش��د قيمت خواهد داشت، البته رشد 
قيمت براي كمپاني ساكسس فكتوري مهم است ولي 
آنچه مالك عمل است، مصرفي وكاربردي بودن ويژن ها 
»ويو« خواهد بود، كه درصورت تحقق پروژه ويژن ها رشد 
قيمت ها دور از انتظار خواهدبود . بعد از عرضه دگ كوين 
براي افراد غيرحكومتي و دولت ها و افراد حقيقي، نوبت ۶ 
ميليارد دگ كوين دولتي مي رسد، آنگاه چشم انداز غول 

سرمايه گذاري جهاني رقم خواهد خورد كه بسياري از رقبا 
كه در ساير رمزارز ها سرمايه گذاري كردند با سنگ اندازي 
وترفند ها مي خواهند القا كنند دگ كوين و ساكس��س 
فكتوري شبكه و سيستم كالهبرداري است! چون اگر 
روياي محيرالعقول ساكسس فكتور محقق شود، همه 

رمزارز ها در سايه و هيمنه دگ كوين رنگ مي بازند.
بسيار ساده لوحانه است، كمپاني كه مجوز اتحاديه اروپا 
وانترپل و kyc )احراز هويت( و منع پولشويي را داشته 
باشد و در ۱۷۰ كش��ور جهان از ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر عضو 
فعال را در مجموعه خودش حفظ كند و مدام زنجيره اي 
س��مينار ها پيوس��ته در كش��ور هاي عضو مي گذارد و 
عملك��ردش در اتاق شيش��ه اي توس��ط اينترپل رصد 
مي شود و به علت احراز هويت هرگز قاچاقچيان و دزدان 
و اختالسگران نمي توانند عضو اين شبكه ارز ديجيتال 
شوند و آنگاه قادر باشد در مقابل چشمان تيزبين اينترپل 
و در كنار همه مجوز ها قادر به تقلب يا كالهبردازي باشند. 
جالب است گريزي به كش��ور خودمان ايران بزنيم كه 
وضعيت ارزديجيتال دگ كوين را ارزيابي داشته باشيم. 
شايان ذكر اس��ت بيش از ۴۰ هزار نفر در ايران به مبلغ 
۱۰ ميليون دالر در دگ كوين س��رمايه گزاري كرده اند، 
ولي كارشناس��ان ساكس��س فكتوري مي گويند، فعال 
اين عدد بسيار كوچك اس��ت و انتظار مي رود در آينده 

سرمايه گذاري بيشتري صورت بگيرد. 
 مطالب ارائه شده به منظور تاييد يا تبليغ ارز ديجيتال 
دگ كوين و بيت كوين نبوده اس��ت؛ صرفا قصد داشتم 
نماي كل��ي از دنياي ارز ديحيتال و با توجه به ش��رايط 
تحري��م و محدوديت هاي كرونا براي دش��واري س��فر 
ارائه بدهم و هم عالقه مندان ارز ديجيتال هوش��مندانه 

سرمايه گذاري كنند.

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز شنبه 9 مرداد 1400 قيمت دالر بين 25680 تا 
25940 تومان نوسان داشت. براين اساس با اعالم هر 
دالر در بازار آزاد به قيمت 25680 تومان، وافزايش 
قيمت دالر صرافي ها به كانال 25 هزار تومان و اونس 
جهاني ط��ال به 1813 دالر، قيمت طال و س��كه نيز 
افزايش يافت و قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد )ش��نبه، 9 مردادماه( در ب��ازار تهران با 
افزايش 460 هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته 
)چهارشنبه، 6 مردادماه( به رقم 11 ميليون و 590 
هزار تومان رسيد. در س��اعات عصر نيز سكه جديد 
11 ميليون و 410 هزار، طرح قديم 11 ميليون، نيم 
سكه 5 ميليون و 980 هزار، ربع سكه 3 ميليون و 820 
هزار، سكه گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان، مثقال 
ط��ال 4 ميليون و 805 هزار، هر گرم طال 1 ميليون و 
109 هزار، معامله شد. مهم ترين علت رشد قيمت طال 
و سكه در يك هفته گذشته، باال رفتن قيمت دالر و 
اونس جهاني بوده است. قيمت دالر از حدود 24 هزار 
تومان در اوايل هفته گذشته اكنون به 25 هزار و 50 
تومان در صرافي هاي بانكي رسيده است. بهاي اونس 
جهاني نيز كه در حدود ي��ك هزار و ۷95 دالر بوده، 
اكنون به باالي يك هزار و 800 دالر صعود كرده است.

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 9 مردادماه( با 
639 تومان افزايش در مقايسه با روز كاري گذشته 
)چهارشنبه، 6 مرداد( به 25 هزار و 54 تومان رسيد.

قيمت فروش يورو در مقايس��ه با روز كاري گذشته 
)چهارشنبه، 6 مرداد( با 613 تومان افزايش قيمت 
به 29 هزار و 391 تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 
24 هزار و 558 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار 
و 809 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 23 هزار و 892 تومان و نرخ فروش آن 

24 هزار و 109 تومان اعالم شد. 
نرخ خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 348 تومان و نرخ 
فروش آن نيز 28 هزار و 606 تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز چهارشنبه، حواله يورو 
به قيمت 26 هزار و 484 تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت 22 هزار و 321 تومان معامله شد.دالر از هشتم 
خردادماه وارد كانال 23 هزار توماني شد و در اين فاصله 
به سوي كانال 24 هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره 
كاهش يافت و در كانال 23 هزار توماني در نوسان بود و 
طي هفته گذشته دوباره در كانال 24 هزار تومان نوسان 

داشت و وارد كانال 25 هزار تومان شد.
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)شنبه، 9 مردادماه( در بازار تهران با افزايش 460 هزار 
توماني نسبت به روز كاري گذش��ته )چهارشنبه، 6 
مردادماه( به رقم 11 ميليون و 590 هزار تومان رسيد.
ارزش هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد با 
افزايش 460 هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته 
)چهارش��نبه، 6 مردادماه( به رقم 11 ميليون و 130 
هزار تومان رس��يد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز 11 ميليون و 100 هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و 950 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۷50 هزار تومان و سكه يك گرمي 
نيز 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر 
اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك 
ميليون و 122 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال 
نيز چهار ميليون و 863 هزار تومان شد.همچنين هر 
اونس جهاني طال نيز يك هزار و 814 دالر و 62 سنت 
قيمت خورد.قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون 
تومان بود كه به تدريج روند نزولي را ش��روع كرد تا به 
بهاي 9 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 10 ميليون تومان 
در نوسان بوده است و از روز گذشته پس از تعطيالت 
6 روزه پايتخت افزايش قيمت داش��ت و چهارشنبه 
گذشته وارد كانال 11 ميليون تومان شد. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت انواع سكه به دليل 
رشد نرخ ارز، با روند صعودي مواجه شده است.محمد 
كش��تي آراي نائب رييس اتحاديه فروشندگان طال و 
جواهر با اش��اره به رسيدن بهاي جهاني اونس طال به 
نرخ 1814 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 25900 
تومان اتفاق افتاده است.كش��تي آراي تاكيد كرد در 
شرايط كنوني شاهد افزايش تقاضا در بازار طال و سكه 

هستيم؛ موضوعي كه داليلي همچون نزديك شدن 
به ايام محرم و پايان مراس��مات عروسي و همچنين 
تحريك پذيري بازار نسبت به افزايش قيمت ها را در 

بر دارد. 
نائب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر در ادامه 
به آخرين نرخ هاي بازار اشاره داشت و افزود: هر قطعه 
سكه تمام طرح قديم به رقم 10 ميليون و 950 هزار 
تومان رسيده اس��ت. 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 11 ميليون و 520 هزار تومان معامله مي شود.

هر نيم سكه نيز به رقم 5 ميليون و 950 هزار تومان و 
هر ربع سكه به رقم 3 ميليون و ۷50 هزار تومان رسيده 
است. همچنين هر سكه يك گرمي بانك مركزي نيز، 
دو ميليون و 350 تومان قيمت گذاري ش��ده اس��ت. 
هر مثقال طالي آب ش��ده در بازار ب��ا افزايش به رقم 
4 ميليون و 8۷0 هزار تومان رس��يده است و يك گرم 
ط��الي 18 عيار نيز يك ميلي��ون و 124 هزار تومان 

قيمت گذاري شده است.
نائب رييس اتحاديه فروشندگان طال و جواهر در پايان 
افزود: حباب سكه امامي در بازار، به دليل افزايش تقاضا 
با رشد حدود 130 هزار توماني نسبت به هفته قبل به 

رقم 490 هزار تومان رسيده است.
قيمت هر اونس طال در پايان معامالت با 0.۷6 درصد 
كاهش به 1814 دالر و 19 سنت رسيد.در حالي كه 
تقويت دالر مانع از رش��د قيمت طال ش��ده و با وجود 
اظهارات رييس ف��درال رزرو مبني بر اينكه نرخ بهره 
فعال افزاي��ش نخواهد يافت، قيمت ط��ال روز جمعه 
شاهد كاهش بود.روز پنجشنبه پس از آنكه جرومي 
پ��اول رييس ف��درال رزرو گفت كه ب��ازار كار امريكا 
همچنان فضا براي ترميم دارد و فدرال رزرو فعال قصد 
توقف سياست هاي حمايتي خود را ندارد، قيمت طال 
به باالترين رقم 2 هفته گذشته رسيد.باب هابركورن 
تحليلگر ارشد موسس��ه آر جي او فيوچرز در اين باره 
گفت، آمارهايي كه نشان دهنده افزايش نرخ تورم در 
امريكاست، اندكي كندتر از حد انتظار بوده و اين عامل 
در كنار تقويت دالر سبب افت قيمت طال شده است.

طال به صورت سنتي محل امني جهت سرمايه گذاري 
در هنگام افزايش نرخ تورم به شمار مي رود.

هابركورن افزود، قيمت طال همچنان باالس��ت و اين 
واقعيت كه فدرال رزرو فعال قصدي براي تغيير سياست 
پولي خود از جمله نرخ بهره و خريد اوراق قرضه ندارد 
سبب ش��ده تا بازار طال از وضعيت مطلوبي برخوردار 
باشد.پايين بودن سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا 
نيز سبب كاهش هزينه فرصت سرمايه گذاري در بازار 
طال شده است.شاخص ارزش دالر در برابر سبد ارزهاي 
معتبر جهاني كه پيش ت��ر به پايين ترين رقم يك ماه 
گذشته رسيده بود، ديروز 0.3 درصد افزايش يافت و 
موجب كاهش جذابيت بازار طال براي خريداراني شد 

كه از ارزهاي غيردالري استفاده مي كنند.

   ضربه باينانس به ارزهاي ديجيتالي
انتشار چندين خبر منفي از صرافي باينانس باعث ريزش 
بيت كوين و ديگر ارزهاي ديجيتالي شد.صرافي باينانس 
به عنوان بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي جهان 
پس از اعالم محدوديت جديد در برداشت ها، حاال اعالم 
كرده اس��ت امكان استفاده از اهرم در معامالت را براي 
كشورهاي حوزه اتحاديه اروپا غيرفعال خواهد كرد. از 
سوي ديگر كميس��يون بورس و اوراق بهادار مالزي با 
اش��اره به اينكه باينانس هيچ مجوزي براي فعاليت در 
اين كش��ور ندارد، 14 روز به اين صرافي و مشتريانش 
مهلت داده اس��ت تا اقدام به خارج كردن سرمايه هاي 
خود كنند. بررس��ي آمارهاي درون شبكه اي حاكي از 
بهبود تدريجي ضريب سختي استخراج به عنوان يكي 
از عوامل كليدي تعيين قيمت بيت كوين است. ضريب 
سختي استخراج بيت كوين كه زماني قله تاريخي 180 
اگزا هش بر ثانيه را ثبت كرد، پس از ممنوعيت استخراج 
توسط دولت چين تنها طي سه هفته به 84 اگزا هش بر 
ثانيه سقوط كرد اما پس از نقل مكان ماينرهاي چيني 
به ديگر نقاط، شاهد افزايش پيوسته ضريب سختي در 
روزهاي اخير بوده ايم. صورت دارايي منتشرشده شركت 
تسال در سه ماهه دوم نشان مي دهد كه با وجود كاهش 
يك ميليارد دالري ارزش بيت كوين هاي در اختيار اين 
شركت، تغييري در تعداد آنها به نسبت سه ماهه نخست 
امسال اتفاق نيفتاده و تسال كماكان بيت كوين هاي خود 
را نگه داشته است. اين كاهش ارزش دارايي به دليل افت 
قيمتي بيت كوين بوده و در صورت باال رفتن قيمت بيت 

كوين اين زيان قابل جبران است. 

     افزايش سهم يوآن و حذف دالر امريكا 
در تجارت بين چين و روسيه

سفير چين در روس��يه عنوان كرد: روسيه و چين سهم 
يوان خ��ود را در تجارت با يكديگر افزاي��ش داده و دالر 
امريكا را كنار گذاش��تند. به گفته يك ديپلمات ارش��د 
چيني، با توجه به افزايش تالش هاي چين و روسيه براي 
حذف دالر امريكا در واكنش به سياست هاي تحريمي 
واشنگتن، سهم پول چين در تجارت بين اين دو كشور 
افزايش يافته است. ژانگ هانهويي سفير چين در روسيه 
به خبرگزاري اينترفاكس گفت كه سهم يوان در تجارت 
دوجانبه كشورها از 3.1 درصد در سال 2014 به 1۷.5 
درصد در س��ال 2020 افزايش يافته است.به گفته وي، 
روسيه به طور مداوم سياست دالرزدايي تجارت خارجي را 
دنبال مي كند، كاربرد ارز چيني را براي خريد محصوالت 
مالي به يوآن گس��ترش داده و از آن به عنوان ارز ذخيره 
در سال هاي اخير استفاده كرده است.وي افزود كه يوان 
از طرف دولت روسيه، شركت ها و سرمايه گذاران مورد 
توجه قرار گرفته است. اين تغييرات مزيت ذاتي يوآن و 
پتانسيل استفاده از آن در بازار روسيه را نشان مي دهد و 
پيشرفت چشمگيري را نشان مي دهد كه چين و روسيه 
در توافق تجاري دوجانبه شان انجام داده اند.ژانگ تاكيد 
كرد كه تسويه حساب هاي ارزي يكي از جنبه هاي كليدي 

مش��اركت هاي مالي بين چين و روسيه است و به نظر 
مي رسد كه براي شكل دهي به سيستم ارزي بين المللي 
انعطاف پذيرتر است. سفير گفت: يوان چين 30.4 درصد 
از دارايي هاي صندوق ثروت ملي روسيه و 12.8 درصد از 
دارايي هاي ذخيره روسيه را به خود اختصاص داده است.

در نيمه اول سال 2021، گردش تجاري روسيه و چين 
بالغ بر 63.08 ميليارد دالر بود كه نسبت به سال گذشته 
تقريبًا 30 درصد رشد را نش��ان مي دهد. طي سه سال 
گذشته، تجارت ساالنه دو جانبه از مرز 100 ميليارد دالر 
عبور كرد. سفير گفت انتظار دارد تجارت روسيه و چين 

ركورد جديدي را در سال 2021 ثبت كند.

      صعود دالر به كانال جديد
ش��اخص دالر وارد كانال 92 واحدي شد.طبق اعالم 
مركز آمار اتحاديه اروپا، تا پايان ماه ژوئن نرخ بيكاري 
در منطقه يورو با 0.2 درصد كاهش نس��بت به مدت 
مشابه ماه قبل به ۷.۷ درصد رسيد. اين نرخ در سطح 
اتحاديه اروپا با 0.3 درصد كاهش نسبت به ماه قبل به 
۷.1 درصد رسيد. اين نرخ بيكاري كمترين نرخ بيكاري 
ثبت شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در پنج ماه 
اخير بوده است. تخمين زده مي شود تا پايان اين ماه 
14 ميليون و 916 هزار مرد و زن در سطح اتحاديه اروپا 
بيكار باشند كه از اين تعداد، 12 ميليون و 51۷ هزار 
نفر ساكن كشورهاي عضو منطقه يورو بوده اند. شاخص 
دالر كه ن��رخ برابري آن در مقابل س��بدي از ارزهاي 
جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.32 درصد 
افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 92.136 واحد 
بسته ش��د.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.51 
درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.389 
دالر مبادله ش��د. يورو 0.23 درصد پايي��ن رفت و با 
ماندن در كانال 1.18 به 1.185 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با 0.30 درصد افزايش 
به 109.819 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.362 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل 6.462 يوان چين اعالم شد.

      روسيه و چين
به دنبال كاهش وابستگي به دالر

س��فير چين در روس��يه از ت��الش دو كش��ور براي 
حذف دالر از مناس��بات دوجانبه تا حد امكان خبر 
داد.سفير چين در روسيه با اش��اره به افزايش سهم 
يوان از مبادالت تجاري با روس��يه گفت: در پاسخ به 
سياست هاي تحريمي امريكا، كشورها در تالش براي 
فاصله گرفتن از دالر هستند. سهم يوان از تجارت با 
روسيه در سال 2014 معادل 3.1 درصد بود كه اين 
رقم در سال 2020 به 1۷.5 درصد افزايش پيدا كرد. 
چين اصلي ترين ش��ريك تجاري روسيه است و در 
سال 2019 حجم مبادالت دو طرف به 100 ميليارد 
دالر رسيد كه طبق توافق طرفين قرار است اين رقم 
تا سال 2024 به 200 ميليارد دالر افزايش پيدا كند.

خبر
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توليد ۸۲  هزار ميليارد تومان 
حق بيمه در سال ۹۹

رييس كل بيم��ه مركزي گفت: حق بيمه توليدي 
صنعت بيمه در سال گذش��ته رقم قابل قبول 82 
هزارميليارد توماني را نشان مي دهد و پيش بيني 
كرده ايم كه در سال جاري به باالي 110 هزارميليارد 
تومان افزايش يابد. غالمرضا سليماني كه در حضور 
وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگر اعضاي مجمع 
بيمه مركزي س��خن مي گفت، با اعالم اين مطلب 
افزود. تقويت نظام شايسته ساالري در بيمه مركزي 
و مجموعه صنعت بيمه درصدر برنامه ها قرار دارد 
كه همين امر به افزايش س��طح بهره وري و ايجاد 
رضايتمندي عمومي، منتهي ش��ده است. وي بر 
ايفاي مسووليت اجتماعي در كنار تعهدات حرفه اي 
تاكيد كرد و اظهار داش��ت: صنعت بيم��ه در ايام 
همه گيري ويروس كرونا، ظرفيت ها و قابليت هاي 
خود را بيش از پيش به نمايش گذاشت كه طراحي 
بيمه نامه هاي تخصصي كرون��ا، بيمه نامه تامين 
مالي ناش��ي از توقف كسب و كار، تعميم بيمه نامه 
تكميلي درمان به خدمات بيماران كرونايي و نظاير 
آن بخشي از خدمات يادشده به شمار مي رود. وي 
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت 
استقرار دولت يكپارچه الكترونيك به دستاوردهاي 
صنعت بيمه در اين حوزه اشاره كرد و افزود: حذف 
بيمه نامه كاغذي يكي از برنامه هاي راهبردي بيمه 
مركزي است كه هم اكنون فاز نخست آن با موفقيت 
كامل ب��ه مرحله اجرا درآم��ده و اميدواريم پس از 
دستاورد حذف بيمه نامه كاغذي در دو رشته، اين 
روند همچنان ادامه يابد. س��ليماني از گسترش با 
ارتباط صنعت بيمه و بازار سرمايه در سال گذشته 
خب��ر داد و از اين رويكرد به عنوان س��ند همراهي 
صنعت بيمه، س��هامداران و دولت ياد كرد. رييس 
كل بيمه مركزي در مجمع عمومي عادي س��االنه 
بيمه مركزي به مواردي نظير: تاس��يس صندوق 
بيمه حوادث طبيعي، افزايش چش��مگير سرمايه 
ش��ركت هاي بيمه، افزايش ضريب رضايتمندي 
مردم، تالش براي كاهش س��هم ش��ركت دولتي 
بيمه ايران در ب��ازار صنعت بيمه، ارتقاي س��طح 
اداره كل مديريت ريس��ك به مرك��ز و همچنين 
توس��عه مركز فاوا و كس��ب عنوان نخست دولت 
الكترونيك در بين تمامي دستگاه هاي اجرايي نيز 
اشاره و نسبت به ادامه اين روند تاكيد كرد. شايان 
ذكر اس��ت در اين نشس��ت، دكتر فرهاد دژپسند 
با ابراز خرس��ندي از عملكرد مثبت بيمه مركزي 
از تالش هاي بي ش��ائبه دكتر غالمرضا س��ليماني 
و همكاران وي قدرداني ك��رد.  وزير اقتصاد گفت: 
تبليغات هدفمند بيمه اي و اطالع رساني شفاف و 
آگاهي محور نوعي سرمايه گذاري است و بايد نگاه 
هزينه اي را از آن حذف كنيم. شايان ذكر است در 
پايان اين مجمع گزارش حسابرس مستقل در رابطه 
با صورت هاي مالي قرائت و مورد تصويب قرار گرفت.

گسترش ويروس كشنده فقر 
محدودس��ازي يك چنين ابزارهايي بدون ترديد 
در آتش گس��ترش فقر خواهد افزود و خانواده ها را 
با مش��كالت عديده اقتصادي روبه رو خواهد كرد. 
امروز خانواده هاي ايراني در شرايطي قرار دارند كه 
مسابقه اي شگفت انگيز در جامعه ايراني براي افزايش 
قيمت در بخش هاي مختلف وجود دارد. هزينه هاي 
مسكن، آموزش، تامين اقالم اساسي، پوشاك، حمل 
و نقل و... به اندازه اي افزايش پيدا كرده كه آرام آرام 
خانواده هاي ايراني در تامين ضرورت هاي زندگي 
نيز با مشكل مواجه ش��ده اند. تغيير نظام طبقاتي 
و گس��ترش دهك هاي فقير، باعث شده تا عمالت 
طبقه متوسط در كشورمان نحيف شود. وضعيت 
درآمد س��رانه ايران به نسبت كش��ورهاي هم رده، 
هر روز بحراني تر مي ش��ود و سفره هاي عمومي هر 
روز خالي تر مي ش��ود. وقتي اقتصاد و معيشت در 
كشوري با آسيب هاي اين چنيني مواجه مي شود، 
خروجي آن به ش��كل ناهنجاري هاي اجتماعي و 
گسترش اعتراضات عمومي بروز مي كند. طبيعي 
است پدر كارگري كه روزانه بين 12 تا 15 ساعت، 
سنگين ترين و سخت ترين كارهاي يدي را انجام 
مي دهد اما نهايتا ق��ادر به تامين نيازهاي ضروري 
خانواده خود نيز نيست از نظر فكري به هم مي ريزد و 
آماده است تا اين خشم معيشتي را به شكل اعتراض 
ب��روز بدهد.  در يك چنين ش��رايطي كه وضعيت 
معيشتي مردم هر روز دشوار تر مي شود، وقتي مردم 
مي بينند نمايندگان مجلس به جاي رسيدگي به 
اين مشكالت، مقابله با تورم، مهار نقدينگي و تقويت 
ارزش پول ملي به فكر محدود سازي و مسدود سازي 
شبكه هاي اجتماعي هس��تند، بيشتر سرخورده 
مي شوند و بر دامنه نگراني هاي آنها افزوده مي شود. 
دولت س��يزدهم ضروري است كه هر چه سريع تر 
براي س��اماندهي به اين وضعيت وارد عمل شود و 
به مطالبات معيش��تي و اقتصادي مردم رسيدگي 
كند. دولت باي��د در برنامه ريزي هاي كوتاه، ميان 
و بلندمدت تالش كند از يك ط��رف، روند جدب 
سرمايه گذاري در كشور را بهبود بخشد و از سوي 
ديگر ت��الش كند پمپاژ خس��ارت بار نقدينگي در 
اقتصاد را متوقف كند. طبيعي است كه ايجاد اين 
فضا نيازمند توس��عه مناس��بات ارتباطي با جهان 
پيراموني است. بايد مسائل ارتباطي با قدرت هاي 
اقتصادي حل و فصل ش��ود زمينه پيوستن ايران 
به كنوانسيون هاي بين المللي مثل FATF فراهم 
ش��ود. معتقدم اقتصاد ايران زمان ديگري براي از 
دست دادن ندارد. ديگر فرصتي براي آزمون و خطا 
باق��ي نمانده و چنانچه هر چه س��ريع تر براي حل 
مشكالت اقتصادي و معيشتي فكري نشود، خطر 
بروز ناهنجاري هاي اجتماع��ي و اقتصادي هر روز 

شديدتر خواهد شد. 

استقالل بانك مركزي 
به شرط عملكرد درست دولت

مهدي غضنفري|
وزير اسبق صمت معتقد است براي كاهش استقراض 
دولت از بانك مركزي، بايد از قبل پيش بيني كرده باشيم 
كه درآمدها و هزينه ها به چه ميزان است و سپس تالش 
كنيم دولتي داشته باشيم كه درآمدزا باشد نه هزينه ساز.  
اگر به اين دليل مي خواهيم استقالل در بانك مركزي 
ايجاد كنيم كه دستورات غيرمنطقي و مبني بر چاپ 
پول دول��ت را نپذيرد، اس��تقالل بانك مركزي منجر 
به اين اتفاق نخواهد ش��د. شايد بگوييد طبيعتا وقتي 
مستقل شود دستور رييس جمهور را هم اجرا نخواهند 
كرد ديگر و پول بدون پشتوانه چاپ نمي كند، اما به يك 
مثال اشاره مي كنم تا درك بهتري حاصل شود. صندوق 
توس��عه ملي زيرمجموعه رياست جمهوري نيست و 
طبيعتا ملزم نيست كه دستوري هم از اين نهاد بگيرد، 
اما رييس جمهور به لطايف الحيل توانست با نامه نگاري 
و به بهانه هاي مختلف، به منابع صندوق دسترسي پيدا 
كند و براي استفاده از آن مجوز بگيرد. در حال حاضر 
صندوق توسعه ملي وضعيت خوبي ندارد، همچنين 
بسياري از افرادي كه وام ارزي گرفته اند در حال مذاكره 
هس��تند كه بازپرداخت وام دريافتي خود را به صورت 
ريالي انجام دهند. در واقع باليي كه در 8 س��ال اخير 
دولت يازدهم و دوازدهم براي صندوق توسعه ملي رخ 
داد، باليي بود كه دولت هاي قبلي سر حساب ذخيره 
ارزي آوردند. صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي 
با هم متفاوت هستند؛ ابتدا حساب ذخيره ارزي تشكيل 
شد و در نهايت با قانون قوي و منسجم تبديل به صندوق 
توسعه ملي شد، اما به آساني اين قانون محكم را هم دور 
زدند و به داخل صندوق دست بردند.زماني كه دولت 
منابعي براي پرداخت حقوق سيل انبوه متراكم و فشرده 
كاركنان خود را بدهد، رييس جمه��ور به مقام باالتر 
درخواست مي دهد تا مجوز استقراض از بانك مركزي 
را بگيرد كه در واقع با توجه به شرايط چاره ديگري جز 
موافقت با اين پيش��نهاد و درخواست وجود نخواهد 
داشت. بنابراين مهم تر از استفالل ساختاري و فيزيكي 
بانك مركزي، فهم و درك حكمراني در اين كشور است. 
به اين معنا كه مقامات و مسووالن به نقطه اي از درك 
برسند كه در خود وزارت اقتصاد و رياست جمهوري به 
هيچ وجه اجازه چني��ن اتفاقاتي را ندهند. براي اينكه 
امكان استقراض از بانك مركزي به وجود نيايد، قبل از 
آن بايد پيش بيني كرده باشيم كه درآمدهاي مالياتي 
و بودجه اي و همچنين هزينه هاي عمراني و جاري نيز 
به چه ميزان است و سپس تالش كنيم دولتي داشته 
باشم كه درآمدزا باشد نه هزينه ساز. اگر اين مفهوم را 
دولت ها درك نكنند بانك مرك��زي را در كره ماه هم 
بگذاريم خودش��ان را به ماه مي رسانند و به استقراض 
ادامه مي دهند. مگر اينكه انديشه هاي حكمراني تغيير 
كند. دولت ها بايد در بودجه هزينه را براس��اس درآمد 
پيش ببرند، در اين راستا مجلس هم بايد پاسخگوي 
همه اين استقراض ها باشد كه چرا دولت درآمدهايي را 
پيش بيني كرده كه محقق نشده و هزينه ها دوبرابر شده 
است؟ در همين كميسيون تلفيقي كه دور هم جمع 
مي ش��وند و براي بودجه تصميم گيري مي كنند بايد 
پاسخگو باشند، اما اين در حالي است كه اغلب آنها كمتر 
تجربه اي در بنگاه اقتصادي دارد تا برايشان مفهوم باشد 
وقتي به اندازه درآمد خود هزينه نداشته باشيد، مقروض 
هستيد. مجلس بايد از دولتي كه عريض و طويل است و 
كارمندان بسياري دارد سوال بپرسد كه دولت چرا آنقدر 
هزينه مي كند و كشور را گران اداره مي كند؟ چرا دولت 
را كوچك نمي كنند؟ هزينه ها را كاهش نمي دهند؟ 
چرا جاده اي را 10 بار آسفالت مي كنند اما باز هم خراب 
است؟ تا ما اتقان نداشته باشيم و كيفيت را در توليد و 
عمليات خدمات دهي ايجاد نكنيم اين استقراض دولت 
از بانك مركزي و چاپ پول ادامه خواهد داشت. مقام 
معظم رهبري هم چند بار براين موضوع اتقان تاكيد 
داشتند كه بايد به صورت جدي در دستور كار قرار 
گيرد. اتقان يعني در هر بخشي، امور را به بهترين 
كيفيت با كمترين هزينه انجام دهيم، اما متاسفانه 
در ادارات و سازمان هاي ما خيلي به اين امر توجهي 
ندارند. بيهوده انرژي مصرف مي كنند و به آن اندازه 
خدمت رساني نمي كنند. اگر امور را با اتقان پيش 
ببريم ديگر شاهد كسري بودجه و مشكالت عديده 

پس از آن هم نخواهيم بود. به نقل از ايبنا

سود بين بانكي ۱۸.۱۷ درصد
جدول تغييرات نرخ س��ود بين بانكي نش��ان مي دهد 
كه نرخ س��ود در اين ب��ازار از 18.46 درص��د در اوايل 
تير ماه امس��ال به 18.1۷ درصد در مرداد ماه كاهش 
يافته اس��ت.نرخ بهره بين بانكي به عنوان يكي از انواع 
نرخ هاي بهره در بازار پول به نرخ هاي س��ود يا بهره در 
س��اير بازارها جهت مي دهد.در واقع اين نرخ، قيمت 
ذخاير بانك هاست و زماني كه آنها در پايان دوره مالي 
كوتاه مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار كسري ذخاير 
مي شوند، از ساير بانك ها در بازار بين بانكي يا از بانك 
مركزي استقراض مي كنند كه اين نرخ در حال حاضر 
در مح��دوده 18.1۷ درصد قرار گرفته اس��ت. اين در 
حالي است كه س��ود بين بانكي در سال گذشته روند 
متفاوتي را طي كرد؛ در ابتداي س��ال و در سه ماه اول، 
نرخ سود بين بانكي روندي كاهشي داشت به طوري كه 
در خردادماه اين نرخ به هشت درصد نيز رسيد.از اين ماه 
تا آبان، سود بين بانكي روند متفاوتي را در پيش گرفت 
و صعودي شد و اين روند صعودي تا به آنجا پيش رفت 
كه در آبان ماه، نرخ سود در بازار بين بانكي از نرخ سقف 
كريدور نيز بيشتر ش��د و به بيش از 22 درصد رسيد. 
از آبان ماه اما دوباره روند س��ود بين بانكي تغيير كرد و 
كاهشي شد. از آذرماه سال گذشته تا اوايل خردادماه 
سال جاري نرخ سود بين بانكي در محدوده 19 تا 20 
درصد تثبيت شده بود تا آنكه از ارديبهشت مجدد روند 

كاهشي شروع شد و تا اواسط تيرماه نيز ادامه يافت.

افزايش يك ميليون توماني قيمت سكه در يك هفته همزمان با افزايش تقاضا در بازار

دالر صرافي وارد كانال ۲۵ هزار تومان شد 

رشد قيمت سكه در نخستين روز هفته دوم مرداد 

6.5 ميليون تن كاالهاي اساسي در بنادر و تخصيص ارز به كاالهاي غيررسوبي 
بر اساس بودجه 1400 اجازه مصرف معادل 8ميليارد 
دالر براي تأمين كاالهاي اساسي و دارو داده شد كه بر 
اساس برنامه تعيين شده دولت مقرر بود 6ميليارد دالر 
در 6ماهه اول سال 1400 )5 /4ميليارد دالر كاالهاي 
اساسي و 5 /1ميليارد دالر دارو( تخصيص داده شود. 
بيشترين حجم كاال بين بنادر  كشور، متعلق به بندر 
امام خميني)ره( است كه ظرفيت استاندارد انبارش 
كاال در اين بندر محدود مي باشد؛ اين در حالي است كه 
در زمان حاضر حدود 5 /3 ميليون تن كاال در اين بندر 
وجود دارد كه موجب شده است كاالهاي اساسي در 
محوطه روباز انبارها و در گرماي 50 درجه فعلي تخليه 
شود و نگهداري گردد، همچنين حدود 5 /1 ميليون 
تن كاال نيز در حال و منتظر تخليه هستند كه ادامه اين 
وضع موجب اتالف بخش��ي از اين كاالها خواهد شد. 
ذخاير راهبردي كاالهاي اساسي، موّرخ 12 /04 /1400 

به طور ميانگين با كسري قابل تأمل نسبت به ميزان 
تكليف قانوني )مصّوب مورخ 18 /09 /9۷ هيات دولت( 

مشخص است.
بر اساس قانون بودجه سال 1400 اجازه مصرف معادل 
8 ميليارد دالر براي تأمين كاالهاي اساسي و دارو داده 
شد كه بر اساس برنامه تعيين شده توسط دولت مقرر 
بود 6 ميليارد دالر در شش ماهه اول سال 1400 )5 /4 
ميليارد دالر كاالهاي اساسي و 5 /1 ميليارد دالر دارو 

و تجهيزات پزشكي( مصرف شود.
بخشي از كاالهاي موجود در بنادر در سامانه بازارگاه 
وزارت جهاد كشاورزي به فروش رسيده ولي تحويل 
مرغدار و دامدار نش��ده اس��ت، در اين راس��تا برخي 
مشكالت واردكنندگان براي ورود كاالهاي موجود در 

بنادر به شرح ذيل مي باشد: 
كمبود شديد كاميون جهت حمل كاال، كمبود لودر، 

تخريب كاميون س��اير استان ها توسط كاميون داران 
استان خوزستان،   تأخير در صدور برخي مجوزهاي 
بهداشتي از سوي ارگان هاي مربوطه،  عدم امكان تخليه 
كشتي هاي روغن به واسطه تكميل مخازن روغن در 
بنادر شمال و جنوب كشور،  تكميل سقف تخصيص 
5 /4 ميليارد دالر كاالي اساسي در شش ماه ابتدايي 
س��ال جاري )الزم به توضيح اس��ت در جلسه مورخ 
14 /04 /1400 ستاد تنظيم بازار به رياست معاون اول 
رييس جمهور، مقرر شد كل سهميه ارزي 8 ميليارد 
دالري س��ال 1400 توس��ط دولت دوازدهم مصرف 
شود.(   برخي منابع معتقدند، تخصيص ارز به كاالي 
غيررسوبي برخي تجار علي رغم وجود كاالي رسوبي 
ساير تجار در بنادر از چالشهاي اين حوزه مي باشد، در 
همين رابطه الزم است بانك مركزي، وزارت صمت و 
ساير نهادهاي مرتبط در اين باره شفاف سازي كنند.  

عدم رعايت اولوي��ت در معرفي كاالها بر مبناي زمان 
رس��يدن به بنادر جهت دريافت ارز به بانك مركزي 
از س��وي وزارت خانه ه��اي صمت و جه��اد، خرابي، 
خودسوزي و افت كيفيت كاال به واسطه گرماي شديد 
ه��وا در بنادر، فروش 100درصدي نهاده در س��امانه 
بازارگاه باوجود ترخيص 90درصدي كاال به واسطه عدم 
تأمين ارز از سوي بانك، تحميل دموراژ ارزي به بخش 
خصوصي، بوروكراسي شديد اداري، قطعي سامانه ها، 
اشكال در ثبت آدرس تخليه سامانه هاي گمرك، عدم 
صحت سنجي قبض انبارهاي ارايه شده جهت تأمين 
ارز به واسطه عدم اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه 
بنادر، تغيير مداوم سياست ها و بخشنامه هاي ارزي و...

 عدم اعالم برنامه تأمين نياز كامل كاالي اساس��ي 
كشور در سال 1400 و سردرگمي بخش خصوصي 

در انعقاد قرارداد با فروشندگان خارجي.



گروه بازار سرمايه|
بازار سرمايه برخالف يك سال گذشته خود روزهاي 
معقولي را پش��ت س��ر مي گذارد، در اولين روز كاري 
پس از تعطيالت توانس��ت 2.66 درصد رشد كند كه 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته و ماه هاي اخير 
صعود خوبي محسوب مي شود. دراين بين برخي عقيده 
دارند كه بورس تنها بازار مالي است كه مي تواند تا پايان 
سال جاري مقابل تورم بايستد و طي روزها و هفته هاي 

آينده شاهد ورود نقدينگي به اين بازار خواهيم بود.
وضعيت اقتصادي كشور مطلوب نيست، تقريبًا تورم 
ماهيان��ه افزايش مي ياب��د و درنهايت اي��ن تورم روي 
تمامي بازارهاي مالي اثر مي گذارد، دراين بين با توجه به 
وضعيت سياست خارجي و داخلي هيچ يك از بازارهاي 
مالي نمي توانند در مقابل ت��ورم قد علم كنند اما؛ بازار 
سرمايه به تنهايي مي تواند در مقابل بخش عمده اي از 
اين تورم سد محكمي باشد. از اين رو انتظار مي رود كه 
رويكرد دولت سيزدهم نسبت به بورس قوي و يكپارچه 
باشد. عده اي از كارشناسان بازار سرمايه رشد شاخص بورس 
را به دو علت، عاملي براي برانگيختن تورم معرفي مي كنند. 
اولين دليل اثر ثروت است؛ به اين معني كه با توجه به افزايش 
سهم اوراق بهادار در سبد سرمايه گذاري مردم و افزايش نرخ 
مشاركت عمومي در بازار سرمايه، رشد قيمت سهام سبب 
افزايش ثروت مردم شده و درنهايت منجر به رشد تقاضاي 
كل كاالها و خدمات مي شود. به همين دليل رشد شاخص 
كل بورس به عنوان نشانگر اقتصادي رشد قيمت سهام را 
علتي براي افزايش تورم كاالها و خدمات معرفي مي كنند. 
اين استدالل صرف نظر از اينكه تفاوتي ميان افزايش قيمت 
يك باره و تورم قائل نشده است، يك ايراد اساسي دارد و آن 
اينكه باوجود شرايط تورمي سال هاي اخير نمي توان رشد 

اسمي ثروت را رشد حقيقي تلقي كرد.
به عبارت ديگر، اگرچه افزايش قيم��ت دارايي هاي مردم 
مي تواند اثر ثروت داشته باش��د اما اين مساله در صورتي 
اس��ت كه افزايش قيمت دارايي خود ناشي از تورم نبوده 
باشد. درواقع افزايش ثروِت حقيقي است كه اثر افزاينده بر 
مخارج دارد نه افزايش ارزش اسمي. به عنوان مثالي ساده، 
اگر به يك راننده اينترنتي در كشور گفته شود كه از ابتداي 
سال گذشته تاكنون قيمت خودرو شما ۵ برابر شده است، 
واكنش او احساس ثروتمندي، تعطيل كردن كارش و رفتن 
به تعطيالت نخواهد بود چراكه هزينه هايش نيز با سرعتي 
به مراتب بيشتر رشد كرده است. به همين دليل واكنش 
راننده بيشتر نگراني از تأمين قطعات يدكي خودرو خواهد 
بود كه با افزايش چندين برابري مواجه شده است و به همين 
دليل اين افزايِش اسمي رقم قيمت دارايي منجر به افزايش 
تقاضا در ساير بازارها نمي شود.علت مطرح شده دوم نيز اثر 
رشد شاخص بورس برافزايش تورم نيز متكي بر انتظارات 
تورمي است. درواقع، مدعيان اين نظر استدالل مي كنند كه 
افزايش قيمت ها در بورس سبب افزايش انتظارات تورمي 
ش��ده و از اين طريق اثر افزاينده بر تورم دارد. اين در حالي 
است كه افزايش قيمت سهام خود معلول رشد نقدينگي و 
افزايش انتظارات تورمي است. از طرفي كاهش شاخص 
ب��ورس در هفته هاي اخير و افزايش هم زمان قيمت ها در 
ساير بازارها ازجمله ارز، خودرو و امثال آن را نشان داد كه 
رابطه عّلي از شاخص بورس به تورم نه تنها وجود ندارد بلكه 
سرمايه گذاري در بورس با جذب نقدينگي منجر به كنترل 
تورم شده بود؛ به طوري كه كاهش جذابيت سرمايه گذاري 
در بورس در پي افت ش��اخص، منجر به افزايش سرعت 
گردش پول در ساير بازارها شده و رشد قيمت ها را سبب 
ش��د.دراين بين نبايد فراموش كرد كه تورم اثر ديگري به 
عنوان اثر بلندمدت بر روي بورس دارد. در محدوده زماني 
بلندمدت قيمت فروش محصوالت و خدمات شركت ها 
افزايش يافته و درنتيجه ب��دون افزايش توليد يا كيفيت 

محصوالت و درنتيج��ه ارزش ذاتي س��هام، رقم فروش 
شركت باال مي رود. در چنين شرايطي بازده اسمي شركت ها 

شاخص ضعيفي براي سرمايه گذاران تلقي مي شود.
 از س��وي ديگر، افزايش اين نرخ موجب تأمين مواد اوليه 
موردنياز توليد باقيمت باالتر و درنتيجه توليد با هزينه هاي 
باالتر مي شود. بنابراين، ميزان تأثير تورم بر قيمت سهام 
بس��تگي به ميزان افزايش قيمت محصوالت و خدمات و 
همچنين افزايش قيمت مواد اوليه و هزينه ها دارد كه بسته 
به نوع صنعت مي تواند برآيند متفاوتي از خود بروز دهد. اما 
در سوي ديگر بازار، با افزايش سطح عمومي قيمت ها و نرخ 
تورم در فاصله زماني ميان سرمايه گذاري و بهره برداري، 
وجهي كه س��رمايه گذار به عنوان سود سرمايه گذاري به 
دست مي آورد، قدرت خريد كمتري دارد. درنتيجه بازده 
واقعي سرمايه گذاري، كمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. 
عالوه بر اين، شرايط تورمي باعث كاهش قدرت خريد مردم 
و كاهش فرصت و تقاضا براي سرمايه گذاري و پس انداز در 
بورس اوراق بهادار و به تبع كاهش شاخص سهام مي شود.

نكته ديگر اينكه با افزايش نرخ تورم، افزايش نرخ بهره 
بازار نيز اجتناب ناپذير است و به همين علت نرخ بازده 
مورد انتظار سهام داران با تغييري مثبت روبرو خواهد 
شد. به اين ترتيب، يكي ديگر از اثرات تورم در بلندمدت 
بي ثباتي در سود و بازده است. بنابراين ميزان تأثير تورم 
بر سود پرداختي شركت ها به سهامداران نامعلوم است 
و درنهايت مي توان نتيجه گرفت كه تأثير تورم بر قيمت 
محصوالت ش��ركت ها و تعديل اثر نهايي و به طوركلي 

بر بازار سهام در بلندمدت در هاله اي از ابهام قرار دارد.

    تأثير رشد تورم در بورس
مهدي بيات منش، كارش��ناس بازار سرمايه در خصوص 
روند معامالت مردادماه گفت: بر اس��اس پيش بيني هاي 
ص��ورت گرفته ش��اهد دو رون��د احتمال��ي بلندمدت و 
كوتاه مدت در معامالت مردادماه ب��ورس خواهيم بود. با 
توجه به افت شاخص بورس در يك سال اخير نياز به برخي 
از اعتمادسازي ها از سوي دولت وجود دارد تا بتوان از اين 

طريق شاهد ورود دوباره نقدينگي به اين بازار باشيم.
بيات منش ادامه داد: انتظار مي رود روند صعودي يك ماه 

اخير بازار كه شاخص بورس از كانال يك ميليون و ١٠٠ هزار 
واحد تا يك ميليون و ٣٠٠ هزار واحد رش��د كرد، ادامه دار 
باشد و همچنين احتمال مي رود بر اساس پيش بيني هاي 
صورت گرفته شاخص بورس تا انتهاي مردادماه به كانال 

حداقل يك ميليون و ۴٠٠ هزار واحد ورود پيدا كند.
اين كارشناس بازار سرمايه بابيان اينكه تأثير تصميمات و 
سياست هاي دولت در بازگشت نقدينگي مضاعف به بازار از 
سوي حقوقي ها ازجمله مسائل حائز اهميت معامالت بازار 
در چند وقت اخير تلقي مي شود، گفت: اصلي ترين سياست 
دولت براي تداوم روند صعودي بازار بايد در مردادماه به كار 
گرفته شود، همچنين بهتر است تصميمات مديران سازمان 
بورس براي بهبود و تداوم روند صعودي بورس ادامه دار باشد 
تا شاخص بورس بتواند به بيش از دو ميليون واحد برسد 
كه رخ دادن چنين اتفاقي در بازار نيازمند حداقل چند ماه 
زمان است.وي به اثر افزايش ادامه دار تورم در ماه هاي اخير 
و اثر آن بر معامالت بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: ترس و 
نگراني سهامداران براي سرمايه گذاري در بورس با افزايش 
حمايت دولت از بين م��ي رود و زمينه افزايش تمايل آنها 
براي سرمايه گذاري در اين بازار فراهم مي شود، همچنين 
در كنار اين مسائل واكنش سرمايه گذاران به اخبار شركت ها 

از سامانه كدال بهبود خواهد يافت.
بيات منش خاطرنشان كرد: عوامل سياسي و سياست هاي 
توسعه اشتغال و توليد مسكن كه از طرف رييس جمهوري 
منتخب نويد داده شده است، زمينه ساز افزايش رونق در 
سياست هاي پولي است كه اين موضوع تا حدي مي تواند 
كمك كننده در تحقق صعود شاخص باشد. رونق توليد در 
شركت ها به عنوان عامل مهم براي نشان دادن گزارش ها 

واقعي فعاليت 6 ماهه شركت ها قلمداد مي شود.
وي ادامه داد: كند ش��دن ش��يوع ويروس بيماري كرونا 
در جهان از ديگر عوامل مثبتي اس��ت  كه منجر به بهبود 
رونق اقتصاد در داخل و بازار جهان، افزايش تقاضاي كاال و 
رشد و سودآوري شركت ها مي شود. رفع ابهام در بازار ارز، 
پايبندي به چارچوب شفافيت و انسجام بازار ارز ازجمله 
عوامل مهمي هستند كه مي توانند به عنوان نقطه عطفي 
براي دولت سيزدهم تلقي شوند. كارشناس بازار سرمايه 
بابيان اينكه ريسك هاي حاضر در بازار ازجمله ريسك هاي 

سيستماتيك هستند و باعث شده است تا همه سهام حاضر 
در بازار از قابليت رشد برخوردار باشند، گفت: بيشتر سهام 
حاضر در بازار رشد قيمتي خود را ادامه مي دهند، مگر آنكه 
حقوقي ها و بازار گردان شركت ها دست به انجام برخي از 
اقدامات بزنند و زمينه صعود يا نزول شركت ها را فراهم كنند، 
اين امر باعث مي شود تا سهام برخي شركت ها از حركت 
تيمي بازار جا بمانند كه البته مسووالن بورس مي توانند 
نقش هماهنگ كنندگي را درروند بازار و حركت شركت ها 
ايفا كنند. وي به ريسك هاي تهديدكننده معامالت بورس 
اش��اره كرد و افزود: بايد اقدامي ص��ورت بگيرد تا حجم و 
ارزش روزانه معامالت از ميانگين پنج هزار ميليارد تومان 
در تيرماه به بيش از ١٠ هزار ميليارد تومان برسد. خروج 
نقدينگي از بازار سرمايه و ورود آن به بانك يا ساير بازارها و 
چشم دوختن حقوقي هاي بزرگ به بازار سرمايه براي تأمين 
مالي اجراي پروژه ها و طرح ها از ديگر ريسك هايي هستند 
كه معامالت اين بازار را تحت تأثير خود قرار خواهند داد. 
معامالت بورس در تيرماه بيشتر تحت تأثير عوامل سياسي 
ناشي از انتخابات رياست جمهوري، فضاي حاكم بر كشور 
و اميدواري ها به آينده قرار گرفت.بيات منش اظهار داشت: 
رش��د حدود ۱2 درصدي ش��اخص كل و تداوم تقاضا در 
كاالهاي جهاني ازجمله فلزات اساسي و پتروپااليشي ها، 
افزايش قيمت نفت، ثبات نسبي نرخ ارز و برگزاري مجامع 
شركت ها ازجمله عوامل تأثيرگذار در بازگشت روند صعودي 
به معامالت بورس بودند.اين كارشناس بازار سرمايه اظهار 
داشت: ازنظر تكنيكالي عبور برخي سهام از مقاومت موجود 
در تيرماه منجر به رشد بيشتر شاخص كل و صنايع حاضر 
در بازار در نيمه دوم مردادماه خواهد شد.وي اظهار داشت: 
اميد است با نخس��تين اقدامات صورت گرفته در دولت 
آينده براي رفع مشكالت بورس و تأمين نقدينگي از سمت 
حقوقي هاي بازار شاهد رشد حداقل دو تا سه برابري حجم 
و ارزش معامالت در بازار سهام باشيم. بيشترين حجم 
معامالت در ابتداي تيرماه هم مربوط به خودرو و قطعات 
ساخت بانك ها و موسس��ات اعتباري و فلزات اساسي و 
سيمان بود. همچنين در تيرماه فرآورده اي نفتي، الستيك 
و پالستيك، خودرو و قطعات و مواد و محصوالت دارويي 

بيشترين ركورد معامالت را به خود اختصاص دادند.
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رشد ثروت مي تواند
اثر تورمي داشته باشد! 

محمدعلي دهقان دهنوي درباره اثرگذاري بازار 
سهام بر تورم در خطاب به منتقداني كه معتقدند 
يكي از داليل رش��د تورم، افزايش ارزش س��هام 
بوده، اظهار داشت: ريشه اصلي تورم در رشد پايه 
پولي و رشد نقدينگي اس��ت و آنجا تورم ساخته 
مي ش��ود. افزايش قيمت س��هام هيچ تأثيري بر 
روي ت��ورم ندارد. آن چيزي ك��ه در اين موضوع 
گاهي به عنوان يك نظريه اقتصادي به آن اشاره 
مي شود، تحت عنوان ثروت ش��ناخته مي شود. 
وقتي سهمي گران مي شود صاحب آن ثروتمند 
مي شود و ممكن اس��ت كه اين صاحب سهام به 
دنبال افزايش قدرت خريد خود، تقاضاي بيشتري 
در بازاره��ا ايجاد كند. درواقع تقاضا براي مصرف 
باال مي رود و اين اثر غيرمس��تقيم و ناچيز تورمي 
ناشي از رشد قيمت سهام اس��ت. وي با تأكيد بر 
اينكه اين اثر تورمي كه از كانال رش��د نرخ سهام 
ايجاد مي ش��ود، در مقابل اثر تورم كوه نقدينگي 
پر كاهي هم نيس��ت، ادامه داد: حال اينكه گاهي 
آنقدر اي��ن پركاه را بزرگ مي كنن��د كه آن را در 
مقابل كوه نقدينگي قرار مي دهند، صحبت هاي 
غلط و اشتباهي كه در اين زمينه گفته مي شود، 
هم ذهنيت فعاالن را مخدوش مي كند و هم اينكه 
باعث ناراحتي عمومي فعاالن بازار مي شود. رييس 
سازمان بورس گفت: اتفاقًا نظري هم وجود دارد 
كه دقيقًا برعكس نظريه آثار تورمي سهام است. 
مطابق با اين نظر، وقتي بازار س��رمايه رونق پيدا 
مي كند، بخشي از نقدينگي وارد اين بازار مي شود 
و معامالت در دارايي هايي انجام مي ش��ود كه در 
سبد خانوار نيستند بنابراين اثر ضدتورمي دارد. 
ش��ايد اگر اين اثر ضد تورمي و اثر اندك تورمي را 

حساب مي كرديم، خالص اثر منفي شود.

 معامالت كپي و تقليدي 
روشي براي توسعه بازار سرمايه

مجيد پي��ره، دبير كميته فقهي س��ازمان بورس 
و اوراق بهادار، بابي��ان معامالت كپي و معامالت 
تقلي��دي، اين اج��ازه را به س��هامداران مي دهد 
ك��ه از طريق يك پلتفرم از روي دس��ت يك فرد 
خب��ره خريدوفروش كنند و معامالت مش��ابهي 
داشته باش��ند. از بررس��ي و جمع بندي موضوع 
»معامالت كپي و معامالت تقليدي« در جلس��ه 
اخير اين كميته تخصص��ي خبر داد . مجيد پيره 
بابيان اينكه معامالت كپ��ي و معامالت تقليدي 
در بازارهاي سرمايه توس��عه يافته مورداستفاده 
قرارگرفته اس��ت، اظهار داشت: معامالت كپي و 
معامالت تقليدي يكي از راه كارهاي توسعه بازار 
و بهبود تصميم هاي س��رمايه گذاري و رفتارهاي 
معامالتي فعاالن بازار س��رمايه است. او ادامه داد: 
در اينگون��ه معامالت، ي��ك فرد كه خب��ره بازار 
است به عنوان »راهبر« به س��كو يا پلتفرم اجازه 
دسترس��ي به س��وابق معامالتي خود را مي دهد. 
س��كو اين اجازه را مي يابد كه به سوابق معامالتي 
راهبر دسترسي داشته باش��د و آنها را در اختيار 
مجموعه اي ك��ه »پيرو« خوانده مي ش��ود، قرار 
دهد. دبير كميته فقهي س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار، »پي��رو« را ركن اساس��ي ديگر معامالت 
كپي و معامالت تقليدي برش��مرد و تصريح كرد: 
پيرو، افرادي هستند كه بخشي يا تمام معامالت 
خود را برمبناي معامالت راهبر تنظيم مي كنند. 
ب��ا توجه به اطالعاتي كه راهب��ر از معامالت خود 
در اختيار س��كو قرار مي دهد، سكو سفارش هاي 
معامالتي كه مربوط به پيرو اس��ت را نيز تنظيم 
مي كند و براي اج��را در اختيار كارگ��زاري قرار 
مي دهد. به گفته اين مقام مسوول، در اين روش 
معامالتي، افراد پي��رو از تصميم هاي راهبر آگاه 
مي شوند و مي توانند سبد دارايي هاي خودشان را 
بر مبناي اس��تراتژي هاي معامالتي راهبر تنظيم 
كنند. او ادامه داد: اين موضوع طي دو جلسه در 
كميته فقهي سازمان به بحث، گفت وگو و بررسي 
گذاش��ته ش��د و درنهايت اين كميته معامالت 
كپي و معامالت تقليدي را از باب »حق انتفاع از 
اطالعات« تاييد كرد. بر اين اساس، راهبر انتفاع 
از اطالعاتي كه در اختيار دارد را به س��كو واگذار 
مي كند. س��كو نيز اي��ن اطالع��ات را در اختيار 
افراد پي��رو قرار مي دهد. راهبر ني��ز در برابر اين 
اقدام، مبلغ��ي را دريافت مي كند. معامالت كپي 
و معامالت تقليدي، »حق انتف��اع از اطالعات« 
راهبر را در اختيار افراد پي��رو قرار مي دهد. اين 
امر به اصالح رفتارها و استراتژي هاي معامالتي 
س��رمايه گذاران و درنهاي��ت به توس��عه بازار و 
بهبود تصميم هاي س��رمايه گذاري و رفتارهاي 
معامالتي فعاالن بازار س��رمايه مي انجامد.پيره 
با اش��اره به مصوبات كميته فقه��ي در موضوع 
معامالت كپي و معامالت تقليدي، خاطرنش��ان 
كرد: در مصوبه اين كميته تأكيد شد كه توسعه 
معام��الت كپ��ي و معام��الت تقلي��دي در بازار 
س��رمايه درحالي كه مي تواند به اصالح رفتارها 
و استراتژي هاي معامالتي سرمايه گذاران كمك 
كند، از س��وي ديگ��ر، مي تواند منش��أ بالقوه اي 
براي رخ دادن برخي آس��يب ها نيز باش��د. او در 
همين راس��تا افزود: با توجه به اينكه در ش��ريعت 
اس��الم . »اضرار« و »ضرر رس��اندن« به س��ايرين 
نهي شده اس��ت، كميته تخصصي فقهي تأكيد بر 
رصد معامالت كپي و معامالت تقليدي از س��وي 
نهادهاي ناظ��ر در مجموعه بازار س��رمايه دارد تا 
 از سوء اس��تفاده هاي احتمالي پيش��گيري شود. 
دبير كميته فقهي سازمان به نكته دوم در مصوبه اين 
كميته اشاره كرد و اذعان داشت: كميته تخصصي 
فقهي الزم دانسته است تا دستورالعمل و فرآيندهاي 
معامالت كپي و معامالت تقليدي پيش از نهايي و 
اجرايي شدن در اين كميته موردبررسي قرار بگيرد.

سامانه مجامع الكترونيك 
رايگان براي ناشران فرابورسي

امير هاموني، مديرعامل فرابورس با اشاره به اينكه سامانه 
برگزاري مجامع الكترونيك فرابورس ايران »ديدار« يك 
ابزار توليد محتواي زنده است كه از رويدادهاي پيش، 
حين و پس از مجامع پش��تيباني مي كند، گفت: اين 
نرم افزار و سامانه ابزاري براي افزايش كارايي اطالعات 
بازار س��رمايه در راستاي ارتقاي حاكميت شركتي به 
ش��مار مي رود و امكان حضور حداكثري سهامداران 
و ذي نفعان در تصميمات ش��ركت را به خوبي فراهم 
مي كند. هاموني با اشاره به كاربري ساده اين سامانه، 
درباره مزاياي آن اظهار كرد: مواردي مانند صرفه جويي 
در زمان و هزينه برگزاري مجامع ناشران، رأي گيري 
الكترونيك، افزايش ميزان مش��اركت سهامداران در 
تصميمات مجمع، دقت در فرايند رأي گيري و امكان 
ثبت و ضبط تمامي مس��تندات، نتاي��ج رأي گيري و 
ويدئوي برگزاري مجمع ازجمله مزاياي سامانه ديدار 
فرابورس محسوب مي شود. به گفته وي ازجمله امكانات 
و ابزارهاي س��امانه برگزاري مجامع الكترونيك ديدار 
همچنين بايد به نمايش و پخش زنده تمامي رويدادهاي 
مربوط به مجمع، پشتيباني از دو زبان فارسي و انگليسي، 
امكان نظارت ناظ��ران بر تمامي فرآيندهاي برگزاري 
مجامع، امكان رأي گيري به دس��تورات جلسه حين 
پخش زنده برگزاري مجامع و درج زمان دقيق شروع 
و پايان رأي گيري و ... اش��اره كرد. هاموني همچنين 
با اع��الم اين خبر كه از س��وي هيات مديره فرابورس، 
برگزاري مجامع الكترونيك در سال جاري به صورت 
رايگان براي تمامي ناش��ران فرابورسي مصوب شده 
اس��ت، افزود: ناشراني كه تمايل دارند عالوه بر مجمع 
فيزيكي، اين رويداد را براي سهامداران خود به صورت 
الكترونيكي برگزار كنند مي توانند پس از اخذ تأييديه از 
مديريت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
براي انجام هماهنگي هاي بعدي براي در اختيار گرفتن 
سامانه و انجام اقدامات بعدي با حامد نيك كار رييس 
اداره روابط سرمايه گذاران فرابورس ارتباط برقرار كنند.

هدف بورس فرهنگ سازي
و ارتقاي سواد مالي

س��يد محبوبه جعف��ري، مدي��ر توس��عه فرهنگ 
سرمايه گذاري شركت بورس اوراق بهادار تهران بابيان 
اينكه با توجه به اس��تقبال عالقه مندان از دوره هاي 
آموزشي ش��ركت بورس تهران طي سال هاي اخير، 
اجراي پروژه هاي جديد در اين حوزه در دس��تور كار 
مديريت توسعه فرهنگ سرمايه گذاري شركت بورس 
اوراق بهادار تهران قرار گرفت گفت: توسعه ابزارهاي 
نوين ارتباطي در دنياي امروز و به موازات آن تغيير ذائقه 
مخاطبان، ايجاب مي كند تا متوليان و دست اندركاران 
توليدكننده محتوا در بازار س��رمايه نيز هم راس��تا با 
اين جريان، تغييري اساس��ي در سبك و قالب هاي 
محتواهاي توليدي خود ايجاد كنن��د. او افزود: طي 
س��ال هاي اخير تغييري محسوس در سليقه و ذائقه 
جامعه رخ داده و توجه مخاطبان مطالب آموزشي اعم 
از شاغالن در منزل، خانم هاي خانه دار، دانش آموزان 
و دانش��جويان، به مطالبي ك��ه در قالب هاي جديد 
ارايه مي شود معطوف شده است. جعفري ادامه داد: 
مديريت توسعه فرهنگ سرمايه گذاري شركت بورس 
تهران هم زمان با تداوم اجراي پروژه هاي پيشين خود 
در ح��وزه آموزش و فرهنگ س��ازي، توليد محتوا در 
قالب هاي متنوع تر ازجمله محتواهاي تصويرمحور 
همچون موشن گرافيك، فيلم كوتاه و برنامه هاي ويژه 
تلويزيوني و همچنين ارايه ويژه برنامه هاي آموزشي 
از طريق راديو ب��ه عنوان يكي از در دس��ترس ترين 
ابزارهاي رسانه اي را در دستور كار خود قرار داده است. 
اين مقام مس��وول خاطرنشان كرد: مديريت توسعه 
فرهنگ سرمايه گذاري ش��ركت بورس تهران يكي 
از بازوهاي اجرايي بازار سرمايه كشور در امر توسعه و 
اجراي پروژه هاي آموزشي و افزايش دانش مالي جامعه 
ايراني است. در همين راستا، اين شركت در نظر دارد با 
همكاري راديو اقتصاد برنامه آموزشي بازار سرمايه را 
بزودي آغاز كند. افزون بر اينكه اين شركت، توليد فيلم 
آموزشي و موشن گرافيك را نيز با سرعت بيشتر و در 
حجم باالتر نسبت به سال گذشته دنبال خواهد كرد. او 
تصريح كرد: شركت بورس اوراق بهادار تهران از دي ماه 
سال گذشته برنامه »عصر سهامداري« را با همكاري 
شركت اطالع رساني و خدمات بورس برگزار مي كند. 
اين برنامه همچنان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه از 
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱6 به صورت زنده از شبكه ايران كاال 
پخش مي شود. مدير توسعه فرهنگ سرمايه گذاري 
شركت بورس تهران در خصوص برگزاري دوره هاي 
آموزشي ويژه دانش آموزان گفت: برنامه هاي آموزشي 
ويژه اين گروه س��ني، پيش از همه گي��ري كرونا، در 
خ��الل بازديد از تاالر ب��ورس برگزار مي ش��د، اما به 
دليل كرونا اين دوره ها متوقف ش��دند. اما با توجه به 
درخواست هاي زيادي كه در اين مورد وجود دارد اين 
دوره ها بار ديگر در سال ۱۴۰۰ به صورت مجازي از سر 
گرفته شد و با استقبال خوبي مواجه شد. به گونه اي كه 
در يك ماه گذشته در حدود ۱۵۰۰ نفر ساعت آموزش 
در اين حوزه برگزار ش��د. او ادام��ه داد: پيش بيني 
مي شود تا پايان تابستان، همين ميزان، دوره هاي 
آموزش��ي براي دانش آموزان برگزار شود. ازاين رو 
مدارسي كه تمايل به برگزاري دوره هاي آموزشي 
مرتبط با بازار س��رمايه دارند مي توانند درخواست 
خود را به ش��ركت بورس اوراق بهادار تهران ارسال 
كنند. جعف��ري درباره عملكرد ب��ورس تهران در 
حوزه آموزش و فرهنگ س��ازي طي سال گذشته 
گفت: عملكرد اين مديري��ت در بخش برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي، به صورت حضوري و آنالين 
با ۱۰۰ درصد رش��د به ۱۳ هزار و 2۷۷ نفر ساعت 
آموزش رسيد. در بخش موشن گرافيك نيز ساخت 
موشن گرافيك با موضوعات س��رمايه گذاري در 
بورس، راهنماي خريدوفروش سهام و ساير اوراق 
بهادار در بورس تهران، صندوق سرمايه گذاري و 

اوراق اختيار فروش تبعي صورت گرفت.

»تعادل« عوامل اثرگذار روي بازار سهام را بررسي مي كند

تورم مي تواند آينده بورس را تغيير دهد؟

نقدينگي ۳۱۵ ميلياردي وارد تاالر شيشه اي شد
بر پايه معامالت اولي��ن روز كاري هفته بيش از هفت 
ميليارد و ۵۴2 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۵۸ هزار و ۱۸۰ ميليارد ريال دادوس��تد شد و 
شاخص بورس ۳۴ هزار و 962 واحد باال رفت تا شاخص 
بورس روي عدد يك ميليون و ۳۵۱ هزار واحد بايستد. 
همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با چهار هزار و ۱۷۸ 
واحد افزايش به ۴۰۰ هزار و 92۵ واحد و شاخص قيمت 
)ه��م وزن( با دو هزار و 6۴۱ واحد رش��د به 2۵۳ هزار و 
۴۰۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول 2۸ هزار و 6۴2 واحد 
و شاخص بازار دوم 6۰ هزار و 96۱ واحد افزايش داشتند.
طي معامالت روز شنبه حقيقي ها حدود ۳۱۵ميليارد 
تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت خرد 
6هزار و ۳2۰ميليارد تومان بود، افراد حقيقي ۸۱درصد 
يعني پنج هزار و ۱2۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان پنج درصد از كل معامالت شد. بيشترين ورود 
پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت 
ش��يميايي«، »فلزات اساس��ي« و »شركت هاي چند 
رشته اي صنعتي« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت 
گروه هاي »هتل و رس��توران« و »بانك ها و موسسات 
اعتباري«به نفع حقوقي ها تمام شد. سه نماد »پارسان«، 
»تاپيكو« و »فخوز« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي 
را به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به 
»وتجارت«، »س��مگا« و »شپنا« معطوف بود.عالوه بر 
اين در بين همه نمادها، شركت توسعه معادن و صنايع 
معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با س��ه هزار و ۷۱۰ 
واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با دو هزار 
و 9۳۰ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس با نماد 
»فارس« با دو هزار و 922 واحد، فوالد مباركه اصفهان 
با نماد »فوالد« با دو هزار و ۵۴۷ واحد، معدني و صنعتي 
گل گهر با نماد »كگل« با دو هزار و ۴۳۴ واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك هزار و ۳۳۷ واحد، 

نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك هزار 
و ۳۳۵ واحد، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با 
نماد »شس��تا« با يك هزار و ۳۰۴ واحد، گسترش نفت 
و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با ۳۰6 واحد و شركت 
س��رمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با يك هزار و ۵۵ 
واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند.در مقابل 
گروه صنعتي پاكش��و با نماد »پاكش��و« با 226 واحد، 
ايران خودرو ب��ا نماد »خودرو« با ۱2۷ واحد، ش��ركت 
سرمايه گذاري سهام عدالت اس��تان كرمانشاه با نماد 
»وسكرشا« با 9۵ واحد، شركت ارتباطات سيار ايران با 
نماد »همراه« با ۸2 واحد، آهنگري تراكتورسازي ايران با 
نماد »خاهن« با 6۷ واحد، شركت سرمايه گذاري سيمان 
تأمين با نماد »سيتا« با 6۵ واحد و شركت سرمايه گذاري 
ساختمان ايران با نماد »وساخت« با 6۰ واحد تأثير منفي 
را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در اين 
روز شركت سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، فوالد مباركه 

اصفهان با نماد »فوالد«، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا«، ملي صنايع مس ايران با نماد 
»فملي«، ليزينگ كارآفرين با نماد »ولكار«، ايران خودرو 
با نماد »خودرو«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۵۸۴ ميليون و ۸۵2 هزار برگه سهم به 

ارزش 9 هزار و ۳6۴ ميليارد ريال دادوستد شد.

     صعود فرابورس
در اولين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
۳9۸ واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۱9 هزار و ۷9۴ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار يك ميليارد و ۸۳۷ 
ميليون برگه س��هم به ارزش 2۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد 
ريال دادوستد شد.طي روز شنبه بيمه پاسارگاد با نماد 
»بپاس«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، سنگ آهن 

گهر زمين با نماد »كگهر«، پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، فوالد هرمزگان جن��وب با نماد »هرمز«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، شركت آهن 
و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، ش��ركت س��رمايه گذاري 
صب��ا تأمين با نماد »صبا«، پتروش��يمي تندگويان با 
نماد »شگويا«، گروه توسعه ملي مهر آيندگان با نماد 
»ومهان«، فرابورس ايران با نماد »فرابورس« و پااليش 
نفت الوان با نماد »ش��اوان« تأثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داش��تند.همچنين موسسه اعتباري ملل با 
نماد »وملل«، صنعتي مين��و با نماد »غصينو«، ويتانا 
با نماد »غويتا«، بيمه دي با نماد »ودي«، آس��يا سير 
ارس با نماد »حآسا«، توليد نيروي برق دماوند با نماد 
»دماوند«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، شير پاستوريزه پگاه فارس با نماد »غفارس«، 
زرين معدن آسيا با نماد »فرزين« و كشتيراني درياي 
خزر با نماد »حخزر« تأثير منفي بر شاخص فرابورس 
همراه بودند.در اين روز افزايش س��هام حقيقي ها در 
99نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۷۸نماد به بيش 
از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع تغيير مالكيت 
دسته اول 66۰ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم 
۳۳۰ميليارد تومان بود. آخرين قيمت ۱۸۱نماد حداقل 
يك درصد نسبت به قيمت روز قبل آنها افزايش يافته 
و ۱۳۱نماد با كاهش بيش از يك درصدي قيمت همراه 
بوده اند.در پايان معامالت روز شنبه بازار سرمايه، ارزش 
سهام عدالت در مقايسه با روز چهارشنبه 6 مردادماه، 
2.۷درصد افزايش يافت و ارزش سبد ۵۳2هزارتوماني 
و يك ميليون توماني س��هام عدالت به ترتيب به ۱۱ 
ميليون و ۸۸۵هزار توم��ان و 22 ميليون و ۳96هزار 
تومان رسيد. با احتساب اين موضوع، ارزش 6۰درصد 
قابل فروش سبد ۵۳2هزارتوماني سهام عدالت به ۷ 

ميليون و ۱۳۱هزار تومان رسيده است.



مجيد اعزازي|
با بازگشت ميانگين قيمت هر متر مربع مسكن در شهر 
تهران به باالي 30 ميلي��ون تومان، »تغيير جهت بازار 
مسكن« كه در خرداد استارت خورده بود، تثبيت شد. 
به اين ترتيب، فرصت اصالح قيمت هاي اسمي مسكن 
)تخليه حباب قيمتي( طي چهار ماهه نخست سال از 
دس��ت رفت و احتماال در دو ماه باقي مانده از نيمه اول 
سال جاري نيز اين فرصت سوزي ادامه خواهد داشت، 
چه آنكه موتور رشد »نقدينگي« و »تورم« با شتاب قابل 
توجهي همچنان فعال اس��ت و از س��وي ديگر، نتيجه 
مذاكرات هس��ته اي به عنوان عامل غيراقتصادي موثر 
بر اقتصاد كشور همچنان بالتكليف و نامشخص است. 
برآيند اين دو تحول، منجر به افزايش انتظارات تورمي 
شده و سطح قيمت هاي پيشنهادي در بازار مسكن را باال 
نگه داش��ته و به سطح قيمت ها در اسفند سال گذشته 
رسانده است. مساله اي كه مانع از ورود تقاضاي پر حجم 
به بازار مسكن ش��ده و به ركود دامن زده است. اگر چه 
تعداد معامالت مل��ك در تير ماه همانند خرداد، حدود 
5 هزار فقره اس��ت، اما با افزايش قيمت اسمي مسكن، 
شكاف ميان رشد قيمت و رشد تعداد معامالت قدري 
بيشتر از ماه هاي ديگر س��ال 1400 شده كه به معني 

بازگشت مسكن به فاز ركود تورمي است.
به گزارش »تعادل«، بر خالف پيش بيني ها و روندهاي 
پيشين در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري، 
قيمت اسمي مسكن در خرداد كاهش نيافت و ميانگين 
قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران طي خرداد 
ماه سال جاري با 3 درصد رش��د به 29 ميليون و 673 
هزار تومان رس��يد. اين در حالي است كه اين شاخص 
در ماه ه��اي فروردين و ارديبهش��ت س��ال جاري به 
ترتيب نسبت به ماه قبل از آن 3.1 درصد و 1.8 درصد 
رشد منفي را تجربه كرده بود.در اين حال، بررسي ها و 
محاس��بات »تعادل« حاكي از اين است كه رشد تورم 
واقعي مسكن )تعديل شده با تورم عمومي( براي 4 ماهه 
نخست سال 1400 به ترتيب برابر با منفي 5.8، منفي 
2.5، نيم درصد، و منفي 2.2 درصد است. افزون بر اين، 
برخي از كارشناس��ان مس��كن با توجه به حبابي بودن 
قيمت مسكن و همچنين امكان تعديل انتظارات تورمي 
در صورت دستيابي به توافق هسته اي، پيش بيني كرده 
بودند كه در نيمه نخست س��ال جاري، قيمت مسكن 
حدود 30 درصد افت را تجربه كند. در پايان اسفند سال 
گذشته، ميانگين قيمت هر متر آپارتمان 30 ميليون 
و 274 هزار توم��ان بود و افت 30 درصدي آن به معني 
رسيدن متوسط قيمت مسكن تهران به حدود متري 20 
ميليون تومان بود. مساله اي كه در دو ماهه نخست سال 
جاري تا حدودي در فرايند تحقق يافتن قرار گرفت اما 
در خرداد و تيرماه از اين فرايند و مسير خارج شد و بازار 

مسكن دوباره به فاز ركود تورمي وارد شد.

       وضعيت موتور رشد »نقدينگي« و »تورم«؟
حدود يك هفته پي��ش، بانك مركزي در گزارش��ي 
وضعيت متغيرهاي كالن اقتص��ادي در خردادماه و 
در فصل بهار س��ال جاري را اعالم كرد. بر اساس آمار 
بخش متغيرهاي پولي گزارش ياد شده، مي توان تغيير 
جهت انتظارات تورمي در ماه هاي اخير را رصد كرد و 

از افزايشي شدن انتظارات تورمي سخن به ميان آورد. 
بر اس��اس اين گزارش همزمان با كاهش نرخ سود بين 
بانكي در خرداد ماه س��ال 1400 س��هم پ��ول از انباره 
نقدينگي افزايش يافته است. در بخشي از اين گزارش به 
رشد پايه پولي در سه ماهه ابتدايي امسال اشاره و اعالم 
ش��ده كه اين متغير كليدي در فصل به��ار 2/ 9 درصد 
رشد داشته اس��ت. اين درحالي است كه ميزان فروش 
اوراق در ماه هاي اخير به طور چشمگيري كاهش يافته 
است. در صورت ادامه رشد پايه پولي با همين سرعت، 
تا پايان سال اين متغير بالغ بر 42 درصد رشد را تجربه 
خواهد كرد كه رقم قابل توجهي به حس��اب مي آيد. در 
يك تصوير كلي به نظر مي رس��د سياست گذار با اصرار 
بر استفاده از ابزار استقراض در حالت تبديل فرصت به 
تهديد اس��ت و فرصت به وجود آمده كاهش انتظارات 
تورمي در فضاي مثبت سياسي به وجود آمده در پايان 
پاييز سال گذش��ته را با اصرار بر استفاده از ابزار تورمي 
استقراض از دست مي دهد.چه آنكه پايه پولي طي سه 
ماهه ابتدايي سال جاري رشد قابل توجه داشته است. 
اين متغير كليدي اقتصاد كالن در آمارهاي خرداد ماه 
رشد 30.7 درصدي را به ثبت رساند. از سوي ديگر رشد 

ماهانه پايه پولي به حدود 2.3 درصد رسيد تا رشد اين 
متغير در سه ماهه ابتدايي امسال به بيش از 9.2 درصد 
برسد؛ رقمي چشمگير كه در صورت تداوم آن تا پايان 
س��ال، رشدي بالغ بر 42 درصد را براي اين متغير پولي 
در س��ال 1400 برجاي خواهد گذاش��ت. اين مس��اله 
حاكي از اصرار بر استقراض دولت از بانك مركزي طي 
ماه هاي گذشته است و درباره جهش تورم طي ماه هاي 
آتي هشدار مي دهد. اين مساله، در كنار طوالني شدن 
مذاكرات وين كه زمينه هاي آن در پي برآمدن جوبايدن 
به عنوان رييس جمهور امريكا در آبان س��ال گذش��ته 
ايجاد ش��ده بود، همچون دو بالي هستند كه انتظارات 
تورمي را طي ماه هاي اخير دوبار باال كش��يدند و رشد 
داده اند. در چنين ش��رايطي، بازارهاي دارايي همچون 
بازار مس��كن دوباره با رش��د قيمت هاي پيشنهادي از 
سوي فروشندگان مواجه شدند. از سوي ديگر، اگر چه 
فايل هاي فروش آپارتمان در شهر تهران به نسبت زياد 
است، اما در سمت تقاضا، دستكم دو مشكل يا عامل، مانع 
ورود متقاضيان به اين بازار مي شود. اول اينكه همچنان، 
بخشي از سرمايه گذاران تصور مي كنند طي چند ماه آتي، 
ايران و غرب به توافق هسته اي دست مي يابند و در آن 

صورت، قيمت ها قدري فروكش خواهد كرد. مشكل دوم 
اما، افت شديد قدرت خريد متقاضيان مصرفي است كه 
منجر به خارج شدن آنها از بازار شده است و آنها اميدي 

به بازگشت به اين بازار ندارند.

     بورس در صدر؛ مسكن در ذيل!
به گزارش »تعادل«، آنگونه كه بانك مركزي اعالم كرده 
اس��ت، بازده هر متر مربع مسكن در تيرماه سال جاري 
1.3 درصد بوده اس��ت كه به نظر مي رس��د در قياس با 
بازار س��هام و بازارهاي دالر و سكه كمترين بازدهي را 
در تيرماه نصيب خود كرده اس��ت. ش��اخص بورس در 
آخرين روز كاري تيرماه، در قله يك ميليون و 311 هزار 
واحد نسبت به آخرين روز معامالتي خرداد 142 هزار 
و 688 واحد باال تر ايستاد. به اين ترتيب بازدهي بورس 
در تير ماه مثبت 12 درصد ثبت شد. اين در حالي است 
كه بازدهي بازار سهام در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
به ترتيب منفي 6.7 درصد و منفي 5.3 درصد و بازدهي 
خرداد ماه مثبت يك درصد بود.در رتبه بعد، سكه با ثبت 
ركورد 2.97 درصد بازدهي قرار گرفت. سكه در آخرين 
روز تيرماه 10 ميلي��ون و 399 هزار تومان و در آخرين 
روز خرداد 10 ميليون و 198 هزار تومان معامله ش��ده 
بود.دالر نيز در آخرين روز تير ماه 24 هزار و 620 تومان 
معامله شد و به اين ترتيب، نسبت به قيمت 24 هزار و 99 
تومان در آخرين روز خرداد، 2.16 درصد بازدهي را از آن 
خود كرد.به اين ترتيب، پس از بازار سهام، سكه و دالر، 
مسكن كمترين بازدهي در تيرماه را به نام خود ثبت كرد.

     تورم نقطه اي 44 درصدي قيمت مسكن
بر اساس گزارش بانك مركزي، متوسط قيمت مسكن در 
تيرماه امسال 30 ميليون و 44 هزار تومان بود كه نسبت 
به خرداد امسال با متوسط متري 29 ميليون و 673 هزار 
تومان نشان دهنده رش��د 1.3 درصدي و در مقايسه با 
تيرماه سال گذشته با متوسط متري 20 ميليون و 90 
هزار تومان، رشد 43.7 درصدي داشته است. بر اساس 
اين گزارش در تيرماه امس��ال 5 هزار و 71 فقره معامله 
مس��كن به ثبت رسيد كه نسبت به خرداد امسال كه 5 
هزار و 102 معامله مسكن انجام شده بود، كاهش 0.6 
درصدي داشته است. همچنين تعداد معامالت مسكن 
نسبت به تيرماه سال گذشته كه 14 هزار و 47 معامله 
انجام شده بود، كاهش 63.9 درصدي را نشان مي دهد.

     گران ترين و ارزان ترين منطقه تهران؟
بر اس��اس گزارش بانك مركزي از تحوالت بازار مس��كن 
تهران طي تيرماه س��ال جاري، منطقه يك با متوس��ط 
قيمت 62 ميليون تومان گران ترين منطقه تهران و منطقه 
3 با متوسط 58.6 ميليون تومان در رتبه بعدي قرار دارد. 
همچنين ارزان ترين منطقه تهران منطقه 18 با متوسط 
متري 13 ميلي��ون و 442 هزار تومان و پس از آن منطقه 
17 با متوسط متري 15 ميليون و 300 هزار تومان بود. اين 
گزارش همچنين حاكي است، بيشترين تعداد معامالت 
مس��كن در منطقه 5 با 731 فقره معامله رخ داد و منطقه 
10 با 525 معامله مس��كن در رتبه بعدي قرار داشت. كم 
معامله ترين منطقه پايتخت منطقه 19 با 44 فقره و سپس 

منطقه 20 با 53 فقره معامله تعيين شده است.

خبر

ادامه از صفحه اول
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به جاي اولتيماتوم چندماهه، كار 
را به فعاالن فضاي مجازي بسپاريد

اگر در خوش بينانه ترين حالت، حجم كل داده مصرفي 
)ثابت و سيار( سال گذش��ته در ايران را حدود 10 هزار 
پتابايت معادل 10 ميليارد گيگابايت در نظر بگيريم، آنگاه 
دست كم 4000 پتابايت داده مصرف شده كاربران ايراني 
فقط در پلتفرم اينستاگرام برآورد مي شود. بر اين اساس، با 
فرض اينكه حداقل 50 درصد اين حجم انبوه، عمال هم در 
كشور توليد و هم مصرف مي شود، مي توان اصل دغدغه 
حاكميت نسبت به اين موضوع را بجا و قابل قبول توصيف 
كرد. در سال هاي اخير، همواره بسياري از سياست هاي 
اتخاذشده در حوزه توسعه اقتصاد ديجيتال ملي به سبب 
ذي نفع بودن دولت و شركت هاي خصوصي فعال در حوزه 
زيرساخت و مراكز داده در اقتصاد اينستاگرام با شكست 
مواجه شده اند. مضافا اينكه افشاگري درباره عدم تحقق 
سياست ترافيك نيم بهاي داخلي )فارغ از درست يا غلط 
بودن آن( گواه ديگري بر مساله مندي اقتصاد اينستاگرام 
در كشور تلقي مي شود.  صاحب نظران در چند هفته اخير 
متفق القول بودند ك��ه پيامدهاي اجراي طرح حمايت 
از كاربران چيزي جز ايجاد رانت، پول پاشي بي حساب 
و كتاب در اكوسيستم و بزرگ سازي دولت )به معناي 
بيشتر كردن موانع كسب وكارهاي دانش بنيان( نخواهد 
بود. تأكيد بر ايجاد يك صندوق دولتي، تعرفه گذاري و 
تعيين سقف و كف مصرف و ترافيك، استفاده مكرر از 
مجوز و تالش براي تكرار پارادايم س��نتي مجوزدهي از 
جمله داللت هايي هستند كه اين پيش بيني را تقويت 
مي كند.  سخت مي توان پذيرفت نگارندگان طرح نسبت 
به تجربه بدخيم صنعت خودروسازي يا هزاران سياست 
به اصطالح حمايتي ديگر در كشور كه ثمره اي جز فساد 
گسترده اداري، شكل گيري قطب هاي انحصارگر در بازار 
و توزيع رانت سيستماتيك به همراه نداشته اند، مطلع 
نباشند. در مقابل، با اندكي تأمل بر سازوكارهاي نوين 
و بس��يار چابك و كارآمد تأمين مالي كسب وكارهاي 
نوپا در جهان و مرور تجربيات جهاني كشورهايي كه به 
دستاوردهايي در زمينه توسعه بازار ديجيتال داخلي در 
برابر غول هاي امريكايي فناوري رسيده اند، مي توان مسير 
پاسخ به مس��اله را به شكل كامال متفاوتي ترسيم كرد. 
در حال حاضر در بخش هاي مختلف اقتصاد ديجيتال 
كشور از پلتفرم هاي تجارت الكترونيكي و بازارگاه هاي 
آنالين گرفته تا خدمات محتوايي و رسانه هاي ديجيتالي 
فعاالن��ي وجود دارند ك��ه با وجود در دس��ترس بودن 
نمونه هاي مشابه خارجي توانسته اند در جذب، نگهداري 
و وفادارسازي كاربر داخلي موفق باشند و نيم نگاهي نيز به 
كاربران آن سوي مرزها )كشورهاي منطقه( بيندازند. اين 
ظرفيت بسيار ارزشمند و قابل اتكاست به طوري كه سبد 
مصرف مجازي كاربران كشورهاي اطراف ما )حداقل در 
خاورميانه( ابدا تا به اين اندازه از محصوالت بومي بهره مند 
نيست. از اين رو، يك رويكرد حمايتي متناسب با فضاي 
اقتصاد دانش بنيان امروز مي تواند بر ستون هاي اقتصاد 
پلتفرمي بنا شود از قبيل: تمركز دولت بر ايجاد و مديريت 
اصولي محيط سرمايه گذاري خطرپذير )با استفاده از 
ظرفيت بخش خصوصي(، طراحي نظام مشوق گذاري 
براي حمايت از فعاالن بزرگ بازار داخل در ازاي جذب 
كاربر و اثرگذاري در س��طح بين المللي، تبديل كردن 
حمايت هاي مالي مرسوم )صندوق و...( به پول هوشمند 
و نظاير آن. تغيير جهت ترافيك مصرفي اينترنت كاربران 
به سمت ترافيك داخلي به معناي بومي سازي جريان 
اقتصادي نهفته در آن و سرازير كردن منافع آن در راستاي 
توس��عه بازار بومي ديجيتال نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. مزيت بخشي به توليد و مصرف ترافيك داخلي 
در كشور مي تواند از طريق افزايش مطلوبيت اقتصادي 
ترافيك داخلي نسبت به بين الملل در اليه زيرساخت 
و به طور مش��خص در موزانه هزينه درآمد اپراتورهاي 
اينترنت ثابت و همراه انجام شود. مسلما زماني كه صرفه 
اقتصادي توليد و فروش ترافيك اينترنت داخلي نسبت 
به ترافيك بين الملل براي اپراتورها بيشتر شود )عكس 
وضعيت موجود(، مي توان انتظار داشت كل اكوسيستم 
به ص��ورت ارگانيك و بدون نياز ب��ه طراحي مداخالت 
قانوني در مس��ير تعريف مدل هاي درآمدي مشترك 
با توليدكنندگان، توزيع كنندگان،تجميع كنندگان و 
نهايتا پلتفرم ها )بسترهاي عرضه نهايي( قرار مي گيرد و 
به تدريج اينستاگرام هاي وطني متولد مي شوند. اگر قرار 
است پلتفرم هاي مشابه داخلي  داشته باشيم كه ضمن 
برخورداري از كيفيت الزم، دوستدار كاربر و منتخب او نيز 
باشند، اولين و اصلي ترين گزينه هاي تأسيس آن، كسي 
نيست جز فعاالن بزرگ، كاربلد و باسابقه كنوني بازار؛ 
آنها هستند كه مي توانند بدون صرف رديف هاي بودجه، 
تاس��يس صندوق هاي دولتي يا حتي تكرار تجربه تلخ 
مسدودسازي خارجي ها، محصولي در خور كاربر ايراني 
تدارك ببينند. به عبارت ديگر، اين اتفاق يقينا هيچگاه با 
تعيين مهلت و اولتيماتوم، تكليف كردن به نهاد دولتي )كه 
در موازنه دخل و خرج خود مانده است( و كميسيون هاي 
همه فن حريف يا چشم بستن به بازگشايي دفتر گوگل 

در ايران محقق نخواهد شد.

انصراف 3 كانديداي ديگر 
شهرداري تهران

ناصر اماني، منتخب ششمين دوره شوراي شهر تهران 
در واكن��ش به اينكه برخي اعضا اع��الم كرده اند، آقاي 
چمران رييس شوراي ششم خواهد بود، گفت: نظر من 
نيز همين اس��ت و با توجه به راي روز اول اعضا به آقاي 
چمران فكر مي كنم، رياست ايش��ان در شوراي ششم 
قطعي خواهد بود. منتخب ششمين دوره شوراي شهر 
تهران در گفت وگو با ايلنا درباره فرآيند بررسي برنامه هاي 
كانديداهاي پست شهردار گفت: با توجه به اينكه سه نفر از 
كانديداها برنامه نداده اند و به احتمال قوي انصراف داده اند، 
زمان مقداري جلوتر مي افتد. آقايان نيكزاد، آبرومند و 
علي آبادي برنامه اي ارايه نداده اند. بر پايه اين خبر، پيش 
از اين و در مراحل قبلي، ح��دود 10 نفر از كانديداهاي 

شهرداري تهران انصراف خود را اعالم كرده بودند.

پرداخت حقوق نجومي
در نظام مهندسي استان تهران

بررسي فيش حقوقي مس��وول دفتر رييس نظام 
مهندسي ساختمان استان تهران از دريافت حقوق 
ناخالص نجومي 43.7 ميليون توماني در خردادماه 
خبر مي ده��د. به گزارش ف��ارس، دامنه پرداخت 
حقوق هاي نامتعارف يا نجومي به س��ازمان نظام 
مهندسي تهران نيز كش��يده شده است، سازماني 
كه زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي قرار دارد. در 
واقع، در شرايطي كه معيشت بسياري از مهندسان 
فعال در حوزه س��اختمان به علت ركود بي سابقه 
در س��اخت و ساز با مش��كالت جدي مواجه شده، 
بررسي هاي فارس نشان دهنده پرداخت حقوق هاي 
نجومي در س��ازمان نظام مهندس��ي است. بر اين 
اس��اس، بررس��ي جمع حقوق و مزاياي دريافتي 
)حقوق »ناخالص«( مسوول دفتر رييس سازمان 
نظام مهندس��ي اس��تان تهران در خردادماه سال 
جاري بي��ش از 43.7 ميليوني توس��ط اين فرد را 
مشخص مي كند. اين مسوول دفتر در قالب 3 رديف 
اضافه كاري، اضافه كاري ثابت و اضافه كاري تعطيل 
بالغ بر 22.5 ميليون تومان دريافتي داشته است. 
البته با توجه به كس��ورات )ماليات و بيمه و اقساط 
وام(، ميزان »خالص« دريافتي اين فرد 32.3 ميليون 
تومان بوده است. خاطرنشان مي گردد يكي از اعضاي 
هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان تهران 
در قالب نامه اي خواستار رسيدگي به مساله حقوق 
نجومي پرداخت ش��ده به اين فرد در اين سازمان 
شد اما رييس سازمان نظام مهندسي استان تهران 
در پاسخ به اين نامه پرداختي به مسوول دفتر خود 
را قانوني اعالم كرد. به گزارش فارس، طبق جزء 7 
بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 سقف 
ناخالص حقوق و مزاياي مس��تمر و غير مس��تمر 
)مجموع دريافتي( گروه هاي مختلف حقوق بگير در 
 دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )29( قانون برنامه 
ششم توسعه، )15( برابر حداقل حقوق و دستمزد 
موضوع ماده )76( قانون مديريت خدمات كشوري 
است.  از آنجايي كه براس��اس بند 4 مصوبه هيات 
وزيران در مورد تعيين ضري��ب افزايش حقوق در 
سال 1400، حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر 
شاغلين موضوع ماده )76( قانون مديريت خدمات 
كش��وري براي كارمن��دان دس��تگاه هاي اجرايي 
مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به 
استثناي مشمولين قانون نظام هماهنگ پرداخت 
كاركنان دولت در سال 1400 به ميزان بيست و دو 
ميليون و چهارصد و هشت هزار )22.468.000( 
ريال است. در نتيجه، 15 برابر رقم ذكر شده يعني 
337.020.000 ري��ال )33 ميلي��ون و 702 هزار 
تومان( حداكثر حقوق ناخالص دستگاه هاي اجرايي 

موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است.

موافقت مشروط
با افزايش قيمت بليت قطار  

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
اجراي درخواست انجمن شركت هاي حمل ونقل 
ريلي مبني بر افزاي��ش 40 درصدي قيمت بليت 
قطار را در صورت تصويب در ش��وراي عالي ترابري 
بالمانع دانست. به گزارش مهر، در پي ارسال نامه اي 
از سوي شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه 
و شهرس��ازي و دبير شوراي عالي ترابري به عباس 
تابش معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
مبني بر اعالم نظر اين سازمان در خصوص افزايش 
قيمت بليت قطار مسافري، اين سازمان اعالم كرد: با 
توجه به اينكه بر اساس مصوبه سال بهمن ماه 1397 
ستاد تنظيم بازار، شوراي عالي ترابري مرجع نهايي 
تعيين قيمت بليت قطار است؛ لذا هر مصوبه اي كه 
شوراي عالي ترابري در اين خصوص داشته باشد، از 
نظر سازمان حمايت نيز بالمانع خواهد بود. گفتني 
است پيش از اين شهرام آدم نژاد معاون وزير راه و 
شهرسازي و دبير شوراي عالي ترابري در نامه اي 
به رييس س��ازمان حمايت، خواستار اعالم نظر 
اين س��ازمان در خصوص افزاي��ش قيمت بليت 
قطارهاي مس��افري با توجه به افزايش سنگين 

هزينه هاي جاري اين شركت ها شده بود.

ميانگين قيمت هر متر آپارتمان به سطوح قيمتي اسفند 99 بازگشت

نمره صفر مسكن در ثلث اول

 برابر  رای شماره 140060310004003357- 1400/4/9 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای سيد یوسف حسينی فرزند سيد علی به شماره 
شناسنامه 772 و  شماره ملی 2061483021 صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 
50/15 مترمربع پالک 6/85 اصلی واقع در خجيرکال بخش 10 بابل خریداری از آقای علی تقی پور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 1165147
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/26  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/10

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سيد مهدی حسينی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 برابر  رای شماره 14060310004003559- 1400/4/16 هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای عليرضا صمدی فرزند علی به شماره شناسنامه 
1185 و  شماره ملی 5689715611 صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمين با بنای احداثی در آن به مساحت 4551/75 
مترمربع پالک 1/144 اصلی واقع در حاجی کال خرابه بخش 10 بابل خریداری از آقای ميرعلی دژه محرز گردیده اس�ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولين آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهدشد. م الف 1162299
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/26  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/10

 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف
 وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سيد مهدی حسينی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 

رييس اتحاديه امالك: 

مسكن سلطان و مافيا ندارد
رييس اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه تفكيك وزارت 
راه و شهرسازي به نفع مردم است، گفت: برخي مسووالن 
فعلي حوزه مس��كن تالش مي كنند در دولت آينده هم 
حضور داشته باشند، در حالي كه عملكرد قابل دفاعي در 
عرضه مسكن ندارند و طي سال هاي گذشته ضعف خود را با 
واژه سازي هايي مثل مافيا و سالطين مسكن پنهان كردند؛ 
به عنوان كسي كه بيش از 50 سال در بازار مسكن حضور 
دارم و 20 س��ال رييس اتحاديه ام��الك بوده ام مي گويم 
كه چيزي به عنوان مافيا و س��لطان در اين بخش نديدم. 
مصطفي قلي خس��روي در گفت وگو با ايسنا اظهاركرد: 
مهم ترين عامل به هم ريختن تعادل در بازار مسكن، عدم 
تناسب عرضه و تقاضا است. ما در كشور حدود پنج ميليون 
كسري مس��كن داريم و دولت هاي قبلي نتوانسته اند اين 
كمبود را جبران كنند. اين پاشنه آشيل در كنار نوسانات 
اقتصاد كالن، چند سال يك بار منجر به جهش قيمتي در 
بازار مسكن شده و برخي مسووالن هم به جاي ريشه يابي 
علت، تالش مي كنند با معلول برخورد كنند. حاال هم به 
نظر مي رسد برخي مس��ووالن فعلي كه كمكي به عرضه 
مسكن نكردند تالش دارند در دولت آينده باقي بمانند كه 
از اينجا مي گويم با يك خداحافظي، همه را خوشحال كنيد!

     بانك ها از عوامل تورم زا در بازار مسكن 
وي افزود: عباراتي مثل مافيا، سلطان، سالطين و غيره در 
بازار مسكن در واقع نوعي واژه سازي براي پنهان كردن 
عملكرد است. من حدود 50 سال است كه به عنوان مشاور 
امالك در بازار مسكن حضور دارم. 27 سال عضو اتحاديه 
هستم و نزديك 20 سال رييس اتحاديه بوده ام. به ضرس 
قاطع عرض مي كنم مافيا و س��لطان در اين بازار نديدم. 
البته ساخت و س��ازهاي انبوه در اختيار بانك ها و برخي 
ارگان ها است كه بعضا آمارهاي تورم زا ارايه مي دهند. يعني 
اگر قرار است مقصري را پيدا كنيم بايد در دستگاه هاي 

دولتي دنبالش بگرديم.
خس��روي با بي��ان اينكه هيچ ح��وزه اي اع��م از مصالح 
س��اختماني، سياست گذاري، عرضه مس��كن، ساخت و 
س��از و نرخ گذاري در اختيار مش��اوران امالك قرار ندارد 
گفت: برخ��ي آقايان به جاي اينكه از صن��ف ما به عنوان 

داللت كنندگان بازار و كس��اني كه به پايين آمدن قيمت 
كمك مي كنند، دفاع كنند در هيات دولت رفتند و گفتند 
علت رشد قيمت مسكن، كميسيون مشاوران امالك است. 
بعد، نرخ حق الزحمه همكاران ما راكه نيم درصد بود را به 
25 صدم درصد، آن هم در يك بازاري كه در ركود قرار دارد 
كاهش دادند. نتيجه اين شد كه بس��ياري از مشاوران به 
مشاغل كاذب، رانندگي تاكسي هاي اينترنتي و دستفروشي 
رو آوردند. آيا واقعا كسي از بيكار شدن همكاران ما و به هم 
ريختن معيش��ت زن و بچه آنها خوشحال است؟ رييس 
اتحاديه مشاوران امالك، تفكيك وزارت راه و شهرسازي را 
به نفع مردم و بازار مسكن دانست و گفت: تلفيق دو حوزه 
مسكن و راه كه از حدود يك دهه قبل انجام شد هيچ كمكي 
به تعادل بازار مسكن نكرد و موجب شد تا اين حوزه در سايه 
بخش حمل و نقل قرار گيرد. خوشحالم كه مجلس يازدهم 

به مساله انتزاع وزارت راه و شهرسازي ورود كرده است.

      ساختار كميسيون هاي نظارت بايد تغيير كند
خس��روي همچنين با انتقاد از ساختار كميسيون هاي 
نظارت وزارت صمت گفت: با عوض شدن دولت ها و تغيير 
وزير صنعت، معدن و تجارت، اعضاي كميس��يون هاي 
نظارت صمت هم تغيير مي كنند اما كارگزاران اصلي كه 
در واقع به تعيين سياست هاي اصلي مي پردازند سر جاي 
خودشان هستند. كميسيون نظارت نقش قوه قضاييه 
اصناف را دارد كه براي تقويت آن بايد ساختارش تغيير 
كند. مجلس هم مي گويد كميس��يون نظارت باالترين 
تصميم گيرنده در صنوف و اتحاديه ها و اتاق ها است. اما 
مي بينيم كه بعضا به تخلفات اصناف رسيدگي نمي شود 
و اين مساله تبعات سنگيني را براي تمامي اعضاي صنوف 
در پي دارد. رييس اتحاديه مشاوران امالك، ورود وزارت 
دفاع به بحث صنعتي س��ازي بخش ساختمان را قابل 
تقدير دانس��ت و گفت: ما حدود پنج ميليون كس��ري 
مسكن داريم كه بايد در پنج سال جبران شود. شنيدم 
كه وزارت دفاع اعالم كرده مي تواند فرآيند ساخت وساز 
را به يك پنجم برس��اند و يك س��اختمان 12 طبقه 
در شش ماه ساخته مي ش��ود. اگر اين اتفاق رخ دهد 
جبران كسري مس��كن در يك يا دو سال قابل انجام 

است. همچنين واحدها با قيمت تمام شده به دست 
متقاضيان مي رس��د كه مردم مي توانند با تسهيالت 
مناس��ب صاحب مسكن شوند. خس��روي با اشاره به 
شناسايي 1.3 ميليون خانه خالي از سكنه تصريح كرد: 
اوال بايد ببينيم اين خانه ها مربوط به اشخاص حقيقي 
است يا حقوقي. اشخاص حقيقي كه لزومي ندارد خانه 
را خالي نگه دارند يا مي فروشند يا اجاره مي دهند. عمده 

اين واحدها در اختيار دس��تگاه هاي دولتي و بانك ها 
است. ثانيا اين تعداد واحد حدود 4.5 درصد كل مسكن 
كشور را تشكيل مي دهد كه براي جابه جايي الزم است 
و در همه كشورهاي دنيا هم بين 5 تا 8 درصد واحدها 
را خالي نگه مي دارند. بنابراين معتقد نيستم كه ورود 
اين تعداد خانه خالي به بازار مصرف بتواند تحولي در 

كاهش قيمت ها داشته باشد.

 



حدود يك ماه اس��ت ك��ه طرح س��اماندهي فضاي 
مجازي نقل هر محفلي ش��ده و از هر گوش��ه كناري 
نقلي از اين طرح به گوش مي رسد. اما آنچه كه بيش 
از هرچيزي منج��ر به واكنش به اين طرح از س��وي 
جامعه شده، اظهارنظرهاي متناقضي است كه حتي 
از س��وي خود نمايندگان مجلس كه نقش قانونگذار 
را برعهده دارند؛ مطرح مي ش��ود و از سويي همچنان 
مش��خص نبودن محتواي اين طرح براي رسانه ها و 
مردم است. در عين حال مركز پژوهش هاي مجلس در 
گزارشي عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح 
»حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي« 
را نش��ان دهنده آن دانست كه »تصوير روشني از اين 
طرح در افكار عمومي وجود ندارد.« و س��عي كرد به 
برخي از سواالت پاسخ دهد. اين مركز به اين سوال كه 
»آيا با تصويب اين طرح واتس اپ، اينستاگرام، گوگل و 
سايت هاي پرمراجعه خارجي كه توسط كسب وكارها 
مورد استفاده قرار مي گيرد، فيلتر خواهد شد؟« پاسخ 
داد: »خير، هيچكدام فيلتر نمي شوند چون هيچ نمونه 
جايگزيني ندارد همچنين براي بازاريابي بين المللي و 
جهاني سازي محتواهاي فاخر ايراني به استفاده از اين 
سرويس ها نياز داريم.« بدين ترتيب سوالي كه پيش 
مي  آيد اگر قرار نيست اين اپليكيشن ها و سايت هاي 
خارجي پرمخاطب مسدود يا فيلتر شود اساسا هدف 

از اين طرح جنجال برانگيز چيست؟
ساماندهي فضاي مجازي يكي از اولويت هايي بود كه 
مجلس يازدهم از همان روزهاي آغاز به كار خود زمزمه 
آن را بر لب داشت. به طوري كه بالفاصله پس از تشكيل 
كميسيون هاي تخصصي مجلس، كميسيون فرهنگي 
اين موضوع را از تيرماه ۹۹ در قالب يك طرح دنبال و 
جلسات متعددي را برگزار كرد. در نهايت در آبان ماه 
سال گذش��ته طرحي ۲۰ ماده اي در همين راستا از 
سوي كميسيون فرهنگي ارايه شد اما به دليل نواقص 
با دس��ت رد هيات رييسه مجلس از دستور كار خارج 
شد. اما اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس دست روي 
دست نگذاشتند و جهت بررسي جامع تر آن را به مركز 
پژوهش هاي مجلس ش��وراي اسالمي ارسال كردند. 
اين طرح حدود سه ماه در مركز پژوهش هاي مجلس 
مورد بررس��ي و ارزيابي قرار گرفت و در فروردين ماه 
س��ال جاري مجددا به مجلس بازگشت. اما به گفته 
طراحان اين طرح به جهت جلوگيري از ايجاد شائبه 
مديريت انتخابات تا برگزاري انتخابات مسكوت ماند و 
در اين مدت نيز همچنان در مجلس شوراي اسالمي 
چكش كاري شد. با اين حساب اين ابهام وجود دارد كه 
اگر در دوره آزمايشي براي توليد اپليكيشن هاي داخلي 
بودجه كالني صرف شد اما در نهايت نمايندگان محترم 
به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح از شكل آزمايشي به 
قانون تبديل نشود تكليف بودجه هزينه شده از جيب 
مردم چه مي ش��ود؟ در نهايت از دو هفته گذشته در 
حالي كه كشور دچار مسائلي از جمله بحران كم آبي 
و معيشت مردم بود درخواست عده اي از نمايندگان 
جهت بررس��ي اين طرح تحت عن��وان طرح صيانت 
از حق��وق كارب��ران در فضاي مجازي و س��اماندهي 
پيام رس��ان هاي اجتماعي بر اس��اس اصل ۸۵ قانون 
اساسي در دستور كار مجلس قرار گرفت. يك روز پس از 
تصويب اين طرح كه واكنش ها به آن ادامه يافت رييس 
مجلس كه در سوريه به س��ر مي برد، الزم ديد دست 
به قلم ببرد و در صفحه كاربري خود در اينس��تاگرام 
نوش��ت: مسدودس��ازي پلتفرم هاي پركاربرد مانند 
اينستاگرام و واتس اپ، برنامه مجلس نيست و آنگونه 
كه برخي مطرح مي كنند در طرح مذكور وجود ندارد 
... تصميم گيري درباره اين پلتفرم ها مانند اينستاگرام 
و واتس اپ كه ده ها ميليون نفر از آنها استفاده مي كنند 
و هزاران كس��ب و كار در آنها جري��ان دارد از اهميت 
زيادي برخوردار است و پيچيدگي هاي فراواني دارد و 
بايد در خصوص آنها متغيرهاي زيادي را مدنظر قرار 
داد؛ لذا طرح  بايد بگونه اي اصالح شود كه تصميم گيري  
نهايي درباره اين پلتفرم ها مبتني بر منطقي عقالني 
به صورت مستقيم توسط شوراي عالي فضاي مجازي 
صورت گيرد. عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش هاي 
مجلس شوراي اسالمي در صفحه توييتر خود نوشت: 
فيلترينگ بي راهه اي است كه حكايت از بي  اطالعي از 
فضاي سايبر دارد. مصوبه مجلس طبق اصل۸۵، آغاز 
بررسي هاي عميق تر كارشناسي و گفت وگو با فعاالن 
اين عرصه در تضمين حقوق  كاربران اس��ت. محسن 
رضايي هم در توييتر نوش��ت: در هيات عالي نظارت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام همه جوانب طرح 
موسوم به  صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي 
را بررسي مي كنيم.  هيچ طرح و اليحه اي نبايد مغاير 

سياست هاي كلي نظام باشد.  

      چالش هاي طرح صيانت و نگراني كاربران
يك��ي از نگراني هايي كه در اين باره مطرح مي ش��ود 
كاهش پهناي بان��د براي اپليكيش��ن هاي خارجي 
است كه در عمل به معناي فيلترينگ است و ديگري 
اينكه اگر نمونه اي داخلي اما ناكارآمد ساخته، كارآمد 
پنداشته و ارايه شود )مانند اپليكيشن سروش كه در 
مقطعي كاربران را به استفاده از آن ترغيب كردند اما از 
انتقال يك پيام كوتاه ناتوان بود( نمونه خارجي فيلتر 
ش��ود. از ديگر ابهامات كاربران فض��اي مجازي عدم 
دسترسي همه موبايل ها به اپ ها و استورهاي داخلي 
است. به عنوان مثال موبايل هاي آيفون دسترسي به 
اپ هاي داخلي و استورهاي داخلي ندارند. حال سوال 
اين است كه سرنوشت آنان چه خواهد شد؟ هر چند 
استورهاي داخلي برخي نمونه هاي اين اپها را در اختيار 
كاربران قرار مي دهند اما برعكس استورهاي خارجي، 
آنها براي اين كار هزين��ه دريافت مي كنند. در بند ۳ 

ماده ۲۵ طرح صيانت از كاربران فضاي مجازي بر عدم 
انتقال داده هاي مرتبط با هويت كاربران ايراني به خارج 
از كشور حكم شده است. در حالي كه اين بند با گردش 
آزاد اطالعات در جهان در تضاد اس��ت. در كشورهاي 
ديگر كاربران خود مي توانند به پلتفرم ها اين اجازه را 
بدهند كه ديگر كاربران به داده هاي مرتبط با هويت 
آنها دسترسي داشته باشند. همچنين در بند ۴ اين ماده 
آمده است كه ذخيره سازي و پردازش داده هاي كاربران 
ايراني صرفا در شبكه ملي اطالعات امكان پذير است كه 
به صورت كلي مي توان گفت كه حريم شخصي كاربران 
ايراني را نقض خواهد كرد. در ماده ۲۶ اين طرح نيز آمده 
است كه ارايه دهندگان خدمات پايه كاربردي داراي 
مجوز اعم از خارجي و داخلي، به منظور سالم س��ازي 
محتواي فضاي عمومي كه ورود به آن نياز به اخذ اجازه 
ندارد، موظفند رأسًا، مطابق فهرست اعالمي كارگروه 
تعيين مصاديق محت��واي مجرمانه موضوع ماده ۷۵ 
قانون مجازات اس��المي، ضمن رعاي��ت بند ۱۳ ماده 
۲۴، حداكثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتواي مجرمانه 
مزبور را پااليش و گزارش مربوط را به دبيرخانه كارگروه 
مذكور ارسال نمايند. در حالي كه اين ماده هم كامال با 
اصل صيانت از حريم خصوصي كاربران و جلوگيري از 
دسترسي غيرمجاز به داده هاي آنها در تضاد مي باشد 
چرا كه اين ماده پلتفرم ها را موظف مي كند كه داده هاي 
كاربران را در اختيار دبيرخانه كارگروه تعيين مصاديق 
محتواي مجرمانه قرار بدهد. اين در حالي اس��ت كه 
در س��ال ۹۹ ريي��س FBI و دادس��تان كل امريكا از 
شركت اپل خواستند قفل گوشي آيفون محمد سعيد 
الشمراني عامل تيراندازي پايگاه هوايي پنساكوال كه 
به مرگ چهار نفر منجر شده بود را باز كند، اما شركت 
اپل براي حفظ و تامين امنيت حريم خصوصي كاربران 
خود با وزارت دادگستري امريكا همكاري نكرد، اين 
درحالي است كه مدافعين اين طرح براي تاييد اهداف 
طرح خود مرتبا به قوانين كشور هاي خارجي همچون 
امريكا اش��اره مي كنند، با اين وجود موارد مذكور اين 
طرح چنين امنيتي را براي حريم خصوصي كاربران 
در نظ��ر ندارد. بدين ترتيب س��والي كه پيش مي  آيد 
اگر قرار نيست اين اپليكيشن ها و سايت هاي خارجي 
پرمخاطب مسدود يا فيلتر شود اساسا هدف از اين طرح 
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      ابهام در ادامه فعاليت ابزارهايي نظير 
اينستاگرام و واتس اپ

با قرار گرفتن اين درخواس��ت در دستور كار هفتگي 
مجلس گمانه زني هاي مختلفي در خصوص مفاد اين 
طرح از جمله بحث فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي 
خارج��ي نظي��ر اينس��تاگرام و وات��س آپ، توييتر و 
ممنوعيت استفاده از فيلترشكن مطرح شد و سواالتي 
را در اذهان عمومي جامعه در خصوص تاثير تصويب 
اين طرح بر كسب و كارهاي موجود در فضاي مجازي 
و روند فعاليت كاربران در شبكه هاي اجتماعي ايجاد 
كرد. البته طراح��ان اين طرح و نمايندگان مدافع آن 
س��عي كردند كه به اين ابهامات پاسخ دهند اما هر بار 
بر ابهاماتي كه در ذهن مردم و رسانه هاست افزودند. 
ابتدا وقتي رسانه ها خواستند متن منتشر شده طرح 
را بررس��ي كنند نمايندگان مجلس بيان كردند كه 
متن اوليه ۷۰ درصد تغيير كرده است و اين شائبه نيز 
وجود دارد كه نمايندگان مجلس در روز بررسي آن آيا 
متني در اختيار داشته اند و از جزييات آن آگاه بوده اند 
يا خي��ر. پس از اعتراضاتي كه در فض��اي مجازي و از 
سوي برخي كارشناس��ان به دنبال در دستوركار قرار 
گرفتن اين طرح در مجلس به پا شد، در روز يكشنبه 
هفته گذشته مجيد نصيرايي سخنگوي كميسيون 

فرهنگي مجلس نشس��ت خبري را با اصحاب رسانه 
برگزار كرد. س��خنگوي كميسيون فرهنگي مجلس 
ش��وراي اسالمي در اين نشست با اش��اره به مفاد اين 
طرح تاكيد كرد كه ط��رح صيانت از فضاي مجازي و 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي پس از بررسي هاي 
كارشناسي و اظهارنظر متخصصين، ۷۰ درصد با طرح 
اوليه تفاوت كرده و همين موضوع يكسري ابهامات و 
شبهاتي در اذهان برخي ايجاد كرده و اين سوءتفاهم 
ايجاد ش��د كه مجلس يا طرح كميس��يون فرهنگي 
مجلس بر موضوع فيلترينگ تاكي��د دارد؛ در حالي 
كه »در واقعيت« اينگونه نيست و طرح نهايي ما هيچ 
اولويتي نسبت به موضوع فيلترينگ مطرح نمي كند. 
در حالي كه گفته مي شود متن طرح تغيير كرده است، 
وي گفت: بر روي اين طرح بيش از ۲۰۰۰ ساعت كار 
كارشناسي شده و نظرات دستگاه ها و مجموعه هاي 
مختلف كسب شده است. متاسفانه برخي طرح را اصال 
نخوانده اند و از آخرين تغيي��رات آن اطالعي ندارند. 
متاسفانه عده اي ساماندهي را به مسدودسازي معني 
مي كنند، در صورتي كه در اين طرح تمركز اصلي بر 

ساماندهي اين فضا است.

      دفاع تمام قد سخنگوي كميسيون فرهنگي 
از طرح صيانت

نصيراي��ي در حال��ي تاكي��د ك��رد كه ه��دف طرح 
مسدودس��ازي و فيلترينگ نيس��ت كه در پاسخ به 
اين سوال كه اگر اپليكيش��ن هايي نظير اينستاگرام 
يا توييتر و تلگرام ش��رايط ما را نپذيرفتند چه خواهد 
ش��د، در اظهاراتي متناقض در همين نشست خبري 
بيان كرد كه براساس اين طرح پلت فرم هايي كه بيش 
از يك درصد كل كاربران كشور در آن فعاليت داشته 
باشند اما ش��رايط ما را نپذيرند »فيلتر نخواهند شد 
تا زماني كه جايگزين مناس��بي براي آنها چه از بين 
پلت فرم هاي داخلي و چه پلت فرم هاي خارجي ايجاد 
شود.« در حالي كه در حال حاضر تلگرام و توييتر فيلتر 
است سخنگوي كميس��يون فرهنگي مجلس ادامه 
داد: » تا زماني كه اپليكيشني مشابه برنامه هايي نظير 
اينستاگرام يا تلگرام براي جايگزيني در دسترس مردم 
قرار نگيرد اجازه فيلتر داده نمي شود. زماني اين اجازه 
داده مي شود كه يك پلت فرم جايگزين ايجاد شود.« 
در همين حال با وجود تاكيد نصيرايي بر اينكه بيش 
از ۲۰۰۰ ساعت كار كارشناسي روي اين طرح انجام 
شده است اما درباره دليل درخواست بررسي اين طرح 
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساس��ي، بيان كرد كه ما به 
دنبال اين هستيم تا فرصت كار تخصصي تر و فني تر 
در كميسيون مشترك فراهم شده و قانوني پخته تر به 
تصويب برسد. سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس 
در اين نشس��ت به دفاع تمام قد از اين طرح مجلس و 
بررسي آن بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي پرداخت اما 
نتوانست آنطور كه بايد اذهان عمومي جامعه را نسبت 
به مفاد اين طرح اقناع كند و اين اطمينان را به وجود 
آورد كه تصويب اين طرح تاثير منفي بر فعاليت هاي 
كاربران در ش��بكه هاي اجتماعي و كسب و كار هاي 

مجازي نخواهد داشت.

      انتقاد برخي نمايندگان
از عجله مجلس براي بررسي طرح

در اين ميان برخي از نمايندگان مجلس در عين حال 
كه ساماندهي فضاي مجازي را حائز اهميت مي دانند 
ام��ا از عجله مجلس براي بررس��ي اين ط��رح انتقاد 
كرده و معتقدند كه بايد از س��وي دولت در اين زمينه 
اليحه ارايه شود. روح اهلل نجابت سخنگوي كميسيون 
امورداخلي كشور و ش��وراها در اين زمينه در توييتي 

تاكيد كرد: »بي ترديد  س��اماندهي فضاي مجازي از 
اولويت هاي امروز كشور اس��ت، اما با روي كار آمدن 
دولت جديد پس��نديده تر آن است كه اليحه مربوطه 
از جانب دولت ارايه شود. مضافًا اينكه اصل۸۵ شدن 
اين طرح و تصميم گيري در كميسيون به نيابت از همه 
مجلس درست نيست. بر اين اساس راي بنده به طرح 
پيشنهادي منفي است.« حسن محمدياري نماينده 
مردم طوالش، رضوانشهر و ماسال در روز بررسي اين 
طرح در مخالفت با بررسي اين طرح براساس اصل ۸۵ 
قانون اساسي بيان كرد: اگر ما به عنوان نماينده مجلس 
شوراي اسالمي به دنبال حفظ حقوق مردم هستيم 
بايد به دغدغه هاي آنها احترام بگذاريم. با مطرح شدن 
اين طرح عده زيادي به ما مراجعه كرده و ابراز نگراني 
كردند. خيلي از محدوديت  هاي اعمال ش��ده در اين 
طرح كس��ب و كارهاي خرد مردم را تحت تاثير قرار 
مي دهد. طرحي كه حدود ۷۰ درصد آن تغيير كرده 
يعني جامع نيست. وي همچنين اذعان كرد؛ در اين 
طرح به پلت فرم هاي خارج��ي چهار ماه فرصت داده 
شده تا در داخل كش��ور نمايندگي ايجاد كنند كه با 
وجود تحريم ها چنين چيزي عملياتي نيس��ت. بايد 
اج��ازه داد تا اين موضوع در قالب اليحه دنبال ش��ود 
اين طرح حدود ۹۰۰ هزار كس��ب و كار را تحت تاثير 
قرار مي دهد. مقام معظم رهبري تاكيد داشتند فضاي 
مجازي هم فرصت است و هم تهديد، پس چرا ما از اين 
فرصت استفاده نكنيم و به صورت سلبي با آن برخورد 
مي كنيم؟ از سوي ديگر اين حق نمايندگان است كه 
در خصوص اين طرح نظر دهند. چرا بايد اين طرح در 

يك كميسيون مورد بررسي قرار بگيرد؟

     تصميم به بررسي طرح صيانت
بر اساس اصل ۸۵

عالوه بر ابهاماتي كه نسبت به اين طرح وجود دارد رويكرد 
مجلس و نمايندگان در روز بررس��ي اي��ن طرح نيز بر 
ابهامات و نگراني ها افزود. روز چهارشنبه پيش از بررسي 
طرح مجلس وارد جلس��ه غيرعلني ش��د و پس از آغاز 
جلسه علني نمايندگان موافق و مخالف طرح اظهارات 
خود را بيان كردند و بالفاصله بررسي آن بر اساس اصل 
۸۵ تصويب شد؛ بدين صورت اين طرح همچنان دچار 
تغيير خواهد بود و در عمل متن طرح حتي اگر از سوي 
رسانه ها نقد شود بسان قبل نمايندگان مي توانند بگويند 
اين متن در حال تغيير اس��ت و در نهايت هم به صحن 
خواهد آمد و مصوب خواهد شد و آنگاه مردم از مفاد طرح 
مطلع خواهند شد. همان گونه كه حجت االسالم عليرضا 
سليمي عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسالمي گفت 
كه قض��اوت درباره اين طرح فعال زود اس��ت. مفاد اين 
طرح هنوز قطعي نشده بلكه چكش كاري خواهد شد. 
متاسفانه اظهارنظرها درباره چيزي صورت مي گيرد كه 
هنوز به طور دقيق مشخص نيست. دولتي ها نيز نسبت 
به هياهوي به پا ش��ده به دنبال اين طرح ساكت نمانده 
و محمد ج��واد آذري جهرمي وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز در نامه اي به رييس مجلس و رييس جمهور 
آينده تاكيد كرده است كه اجراي طرح »صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي«، ضمن محدودسازي كاربران 
در دسترسي آزاد به اطالعات، باعث كمرنگ شدن دولت 
در تصميم گيري  هاي فضاي مجازي و همچنين حذف و 
بي اثر كردن وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات خواهد 
شد. به گفته جهرمي اجراي اين طرح خود معضلي جديد 
در اعتمادسازي به نظام حكمراني فضاي مجازي كشور را 
به دنبال خواهد داشت.او در هر دو نامه از رييس جمهوري 
آينده و رييس مجلس خواس��ته است كه طرح صيانت 
از كاربران در دولت س��يزدهم و با حضور كارشناسان و 

متخصصان اين حوزه مجدد بررسي شود.
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افزايش كاربران
 ارزهاي ديجيتال

هر واحد بيت كوين پس از آنكه در دو هفته گذشته 
با رون��د نزولي مواج��ه بود، در روزهاي گذش��ته 
در محدوده ۴۰ هزار دالر در نوس��ان اس��ت و روز 
گذش��ته اين ارز ديجيتالي ۴۱,۵۲۱ دالر معامله 
شد. اتريوم هم با رش��دي ۲ درصدي در محدوده 
۲,۴۰۰ دالر معامله مي شود. در حال حاضر سهم 
بيت كوين از بازار ۴۶.۷۴ درصد اس��ت. همچنين 
داده ه��اي مربوط به جابه جايي ه��اي بيت كوين 
نشان مي دهد تعداد نقل و انتقال هاي بزرگ اين 
ارز ديجيتال افزايش يافته است و نهنگ ها در كف 
قيمتي مشغول خريد هس��تند. برآوردهاي تازه 
كريپتوداتكام نش��ان مي دهد كه ط��ي چهار ماه 
گذشته، تعداد كاربران حوزه ارزهاي ديجيتال دو 

برابر شده است.
البته افزايش تعداد كاربران از ۶۵ ميليون به ۱۰۰ 
ميليون نفر، در حدود ۹ ماه طول كشيد. به گزارش 
كريپتوني��وز، در ماه هاي ژانوي��ه و فوريه ۲۰۲۱، 
بيت كوين سهم بيش��تري در رشد حوزه ارزهاي 

ديجيتال داشت.
اين در حالي اس��ت كه در ماه مه، آلت كوين هاي 
پرس��روصدايي نظير دوج كوين و شيبا اينو باعث 
شدند تعداد كاربران اين حوزه از ۱۴۳ ميليون به 
۲۲۱ ميليون نفر برسد. در گزارش كريپتوداتكام 
مي خوانيم: »رقباي جديد نظير پروتكل هاي اثبات 
سهام و ميم كوين ها در ماه مه توانايي هاي بالقوه 
زيادي از خود نش��ان دادند، مخصوصًا بعد از آنكه 
محدوديت هايي در حوزه اس��تخراج بيت كوين، 
صورت گرفت. كريپتودات��كام عنوان مي كند كه 
در تحلي��ل خ��ود از داده ه��اي درون زنجيره اي 
بيت كوين و اتريوم، بررس��ي نتايج نظرسنجي ها 
و داده هاي داخلي خود اس��تفاده كرده است. اين 
ش��ركت داده هاي ۲۴ پلتفرم ارزهاي ديجيتال را 

گردآوري كرده است.
با اين حال اين گزارش تأكيد مي كند كه در حالي 
كه آنها روش تحقيق به روزش��ده اي را يافته اند تا 
برآوردهاي دقيق تري را نس��بت به نس��خه قبلي 
ارايه دهند، اين روش هنوز داراي محدوديت ها و 
نقاط ضعف متعددي است.« در حالي كه از ابتداي 
سال جاري ميالدي، بيت كوين و اتريوم در مجموع 
۸۰ درصد از بازار را تحت سلطه خود داشتند، در 
ماه گذشته اين ميزان به ۶۱ درصد كاهش يافت 
و در همين دوره س��لطه ديگر آلت كوين ها از ۲۰ 
درصد به ۳۸ درصد رسيد. محققان مركز كمبريج 
براي امور مالي جايگزين كمتر از يك سال پيش 
دريافتند كه نرخ ورود كارب��ران جديد به صورت 

نمايي افزايش مي يابد.
در آن زم��ان ۱۰۱ ميليون نفر در سراس��ر دنيا از 
ارزهاي ديجيتال استفاده مي كردند كه نسبت به 
پژوهش دو سال قبل اين مركز كه تعداد كاربران 
را ۳۵ ميليون نفر تخمين زده بود بس��يار بيشتر 
شده بود. كريپتوداتكام با اذعان به محدوديت هاي 
روش تحقيق شان مي نويس��د: »با اينكه روش ما 
محدوديت هاي��ي دارد، به داليلي ب��ر اين باوريم 
كه اين برآورد، ع��دد تقريبي قابل اتكايي از تعداد 
دارندگان دارايي هاي رمزنگاري شده در دنيا ارايه 

مي كند.« 
در ح��ال حاضر هر واحد بيت كوي��ن در محدوده 
۴۱,۵۲۱ دالر معامل��ه مي ش��ود. اتري��وم هم با 
رشدي ۲ درصدي در محدوده ۲,۴۰۰ دالر معامله 
مي شود. در حال حاضر س��هم بيت كوين از بازار 
۴۶.۷۴ درصد اس��ت. همچنين داده هاي مربوط 
به جابه جايي هاي بيت كوين نشان مي دهد تعداد 
نقل و انتقال هاي بزرگ اين ارز ديجيتال افزايش 
يافته است و نهنگ ها در كف قيمتي مشغول خريد 
هستند. بنا بر گزارش ها، طي اين هفته تعداد بيت 
كوين هاي منتقل شده در روز براي نخستين بار از 
۱۹ مه )۲۹ ارديبهش��ت( از مرز ۲۶۰,۰۰۰ واحد 
عبور كرده است. ارزش اين تعداد بيت كوين بيش 
از ۱۰ ميليارد دالر است. در همين حال، وب سايت 
گلس��نود هم اعالم كرد اين جابه جايي ها احتمااًل 
مربوط به نهنگ هايي باش��د ك��ه در حال خريد 
بيت كوين در قيمت هاي پايين و انتقال آن به كيف 

پول هاي سرد هستند.

    دردسر بايننس براي ارزهاي ديجيتالي
صرافي بايننس به عنوان بزرگ ترين صرافي ارزهاي 
ديجيتالي جهان پس از اعالم محدوديت جديد در 
برداشت ها، در روزهاي گذشته اعالم كرد كه امكان 
استفاده از اهرم در معامالت را براي كشورهاي حوزه 
اتحاديه اروپا غيرفعال خواهد كرد. از س��وي ديگر 
كميس��يون بورس و اوراق بهادار مالزي با اشاره به 
اينكه بايننس هيچ مجوزي ب��راي فعاليت در اين 
كش��ور ندارد، ۱۴ روز به اين صرافي و مشتريانش 
مهلت داده است تا اقدام به خارج كردن سرمايه هاي 

خود كنند.
بررسي آمارهاي درون ش��بكه اي حاكي از بهبود 
تدريجي ضريب سختي استخراج به عنوان يكي از 
عوامل كليدي تعيين قيمت بيت كوين است. ضريب 
سختي استخراج بيت كوين كه زماني قله تاريخي 
۱۸۰ اگزا هش بر ثانيه را ثبت كرد، پس از ممنوعيت 
استخراج توسط دولت چين تنها طي سه هفته به 
۸۴ اگزا هش بر ثانيه سقوط كرد اما پس از نقل مكان 
ماينرهاي چيني ب��ه ديگر نقاط، ش��اهد افزايش 
پيوسته ضريب س��ختي در روزهاي اخير بوده ايم. 
صورت دارايي منتشرشده شركت تسال در سه ماهه 
دوم نشان مي دهد كه با وجود كاهش يك ميليارد 
دالري ارزش بيت كوين هاي در اختيار اين شركت، 
تغييري در تعداد آنها به نس��بت سه ماهه نخست 
امسال اتفاق نيفتاده و تسال كماكان بيت كوين هاي 
خود را نگه داشته است. اين كاهش ارزش دارايي به 
دليل افت قيمتي بيت كوي��ن بوده و در صورت باال 
رفتن قيمت بيت كوين اين زيان قابل جبران است. 

توييتر براي كشف باگ الگوريتمش 
به هكرها جايزه مي دهد

توييت��ر ب��ه تيم هاي��ي ك��ه بتوانن��د باگ هاي 
تبعيض آمي��ز را در الگوريتم ك��راپ عكس پيدا 
كنن��د، ۳۵۰۰ دالر جايزه مي ده��د. به گزارش 
مهر ب��ه نق��ل از ورج، توييتر مس��ابقه اي برگزار 
كرده تا هكرها و محققان، تبعيض ها و باگ هاي 
الگوريت��م ك��راپ عكس هاي��ش را بيابن��د و به 
تيم هاي برن��ده جايزه مي ده��د. توييتر اميدوار 
اس��ت با ارايه دسترس��ي به كدها و مدل كراپ 
عكس خ��ود به گروه ه��اي مختلف آنه��ا موارد 
مخ��رب الگوريتم را رديابي كنن��د. مانند كراپ 
عكس به شيوه اي كه موضوع تصوير حذف شود. 
شركت كنندگان در اين رقابت بايد توضيحات و 
مخزن اطالعاتي به يافته هايشان اضافه كنند كه 
بتواند در الگوريتم فعال ش��ود و چالش را نشان 
دهد. در مرحل��ه بعد توييتر براس��اس آزارهاي 
يافت ش��ده، تعيين مي كند اين موارد تا چه حد 
تأثيرگذار هس��تند. تيم برنده ۳۵۰۰ دالر جايزه 
دريافت مي كند. همچنين يك جايزه هزار دالري 
براي نوآورانه ترين يافته ها نيز درنظر گرفته شده 
است. توييتر پس از آنكه متهم شد پيش نمايش 
عكس الگوريتم كراپ نژادپرستانه است، در ماه 
مي تحقيقاتي انجام داد. پس از آن نيز پژوهشي 
درب��اره ش��يوع تبعيض آميز ب��ودن نرم افزارش 
منتش��ر كرد. از آن زمان تاكن��ون توييتر تا حد 
ممكن از كراپ پيش نمايش عكس ها خودداري 
مي كند. اما هنوز در نسخه دسكتاپ توييتر از اين 

الگوريتم استفاده مي شود.

افزايش ظرفيت تماس ويديويي 
تلگرام به هزار نفر

سرويس پيام رسان تلگرام قابليت تماس ويديويي 
گروه��ي كه در ژوئ��ن عرضه كرده بود را توس��عه 
بخشيد و امكان حضور مشاركت كنندگان بيشتر 
در آن را فراهم كرد. به گزارش ايس��نا، جديدترين 
نسخه اپليكيش��ن تلگرام اكنون اجازه مي دهد تا 
هزار نفر به يك تماس گروهي ملحق شوند. با اين 
حال شمار افرادي كه مي توانند از دوربين يا صفحه 
دستگاه خود ويديو پخش كنند همچنان محدود 
به ۳۰ نفر خواهد بود و ۹۷۰ نفر مي توانند به تماشا 
بپردازند. همانطور كه تلگ��رام در زمان عرضه اين 
قابليت اعالم كرده بود، همواره به دنبال برنامه ريزي 
براي افزايش شمار افرادي بوده كه مي توانند به چت 
گروهي ملحق شوند و به توسعه تماس هاي صوتي 
و تصويري خ��ود پرداخته ت��ا از رويدادهاي زنده 
پشتيباني كند. تلگرام با اعالم به روزرساني جديد، 
تاكيد كرد به افزاي��ش اين ظرفيت ادامه مي دهد. 
به عالوه تلگرام قابليت پيام رساني ويديويي را بهبود 
بخشيد تا كاربران بتوانند با كيفيت باالتري آنها را 
تماشا كنند. كاربران اكنون مي توانند صفحه خود 
را با صدا در يك تماس ويديويي دو نفره به اشتراك 
بگذارند و مانند گزينه هاي قديمي تر، پيام هاي شان 
را تنظيم كنند تا به جاي چند روز يا يك هفته، پس 
از يك ماه به طور خودكار حذف ش��وند. بر اساس 
گزارش انگجت، ويرايش رسانه آپديت شده تلگرام 
به كارب��ران اجازه مي دهد جزيي��ات ظريف تر در 
تصاوير و يديوها را ترسيم كنند. قابليت هاي جديد 
ديگر شامل گزينه هاي بيشتر براي تنظيم دوباره 
كلم��ه عبور و ايموجي هاي متحرك اس��ت. براي 
اپليكيش��ن اندرويدي تلگرام، جديدترين نسخه 
ش��امل پشتيباني از سه س��رعت ۰.۵ ايكس، ۱.۵ 
ايكس و ۲ايكس پخش پي��ام صوتي و همچنين 
انيميش��ن هاي جديد اس��ت. كاربران اپليكيشن 
iOS تلگرام هم به دوربين درون برنامه اي جديدي 
دسترسي خواهند داشت كه از سطح زوم دستگاه 
خودش��ان اس��تفاده مي كند و همچنين قابليت 
فوروارد كردن پيام ها به فرستندگان متعدد را دارند. 

جريمه ۸۸۷ ميليون دالري 
آمازون به علت نقض قوانين 

حريم شخصي اروپا
كميسيون ملي حفاظت از داده هاي لوكزامبورگ، 
جريمه بي سابقه ۸۸۷ ميليون دالري را براي شركت 
امريكايي آمازون به علت استفاده از داده هاي كاربران 
براي ارسال آگهي هاي هدفمند در نظر گرفته است. 
به گزارش مهر به نقل از ت��ك كرانچ، اين حكم روز 
جمعه به ش��ركت آمازون ابالغ شده و اين شركت 
ضمن اظهار تأس��ف از اين موضوع حكم يادشده را 
بي اس��اس توصيف كرده و افزوده كه به دنبال دفاع 
قدرتمندانه از خود در ارتباط با اين موضوع است. بر 
اساس قوانين اتحاديه اروپا هيچ شركت فناوري حق 
ندارد بدون اطالع و جلب رضايت كاربر از داده هاي 
وي به هر نحوي اس��تفاده كند. سخنگوي آمازون 
در اي��ن مورد گفته اس��ت: حفظ اعتم��اد و امنيت 
اطالعات مشتريان آمازون از جمله اولويت هاي اصلي 
ماست و هيچ مورد نفوذ براي استفاده از داده ها رخ 
نداده و هرگز داده هاي كاربران در اختيار اشخاص 
ثالث قرار نگرفته اس��ت. لذا ما با اين حكم مخالف 
هس��تيم و تقاضاي فرجام خواهي مي كنيم. صدور 
اين حكم نتيجه ش��كايت يك گروه مدافع حريم 
 La خصوصي در فرانس��ه عليه آمازون موسوم به
Quadrature du Net است. اين گروه خود 
را مدافع منافع هزاران اروپايي مي داند تا تضمين 
ش��ود كه داده هاي افراد توس��ط ش��ركت هاي 
فناوري بزرگ براي تأثيرگ��ذاري بر رفتار آنها با 
اهداف سياسي و تجاري مورد سوءاستفاده قرار 
نمي گيرد. اين شكايت از سوي ۱۰هزار نفر عليه 
اپل، فيس بوك، لينكداين و گوگل نيز مطرح شده 
و لذا ممكن است جريمه هاي سنگيني عليه اين 

شركت هاي امريكايي در نظر گرفته شود.

موافقان طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي، اصرار دارند كه قرار نيست اپليكيشن هاي پرمخاطب فيلتر شود

نگراني كاربران اينترنتي از طرح صيانت ادامه دارد

يك�ي از نگراني هايي كه در ب�اره  اين طرح مطرح مي ش�ود كاهش 
پهناي باند براي اپليكيش�ن هاي خارجي است كه در عمل به معناي 
فيلترينگ اس�ت و ديگري اينكه اگر نمونه اي داخل�ي اما ناكارآمد 
ساخته، كارآمد پنداش�ته و ارايه شود )مانند اپليكيشن سروش كه 
در مقطعي كاربران را به اس�تفاده از آن ترغي�ب كردند اما از انتقال 
يك پيام كوتاه ناتوان بود( نمونه خارجي فيلتر شود. از ديگر ابهامات 

كارب�ران فضاي مج�ازي عدم دسترس�ي همه موبايل ها ب�ه اپ ها و 
استورهاي داخلي است. به عنوان مثال موبايل هاي آيفون دسترسي 

به اپ هاي داخلي و استورهاي داخلي ندارند.
 هر چند اس�تورهاي داخلي برخي نمونه هاي اين اپه�ا را در اختيار 
كاربران قرار مي دهند اما برعكس استورهاي خارجي، آنها براي اين 

كار هزينه دريافت مي كنند.

برش



تعادل| فرشته فريادرس| 
آزادس��ازي واردات خ��ودرو هم اكنون بر س��ر يك 
دوراهي قرار دارد؛ احياي برجام يافروپاش��ي برجام. 
اگر برج��ام مجددا امضا ش��ود و تحريم هاي صنعت 
خودرو و مبادالت مالي و بانكي برداشته شود، آن زمان 
آزادسازي واردات خودرو مي تواند هم محتمل باشد، 
هم معقول؛ زيرا كشور در اين شرايط مي تواند به منابع 
ارزي بلوكه ش��ده خود در ديگر كشور ها دسترسي 
پيدا كند كه اين موضوع افزاي��ش درآمدهاي ارزي 

را سبب مي شود.
در چنين ش��رايطي اگر واردات خودرو آزاد ش��ود، 
درآمد ه��اي دولت ناش��ي از اخذ حق��وق و عوارض 
گمركي خودرو هم بس��يار چش��مگير خواهد بود. 
همچنين كاهش ۵۰ درصدي قيمت ها در بازار كامال 
محتمل است. اما در سناريوي ديگري، اگر مذاكرات 
فرسايشي شود وبرجام به هر دليلي به نتيجه نرسيد، 
ب��ه دليل تنگناهاي ارزي و مال��ي، واردات همچنان 
ممنوع خواهد ب��ود، كه در اين حالت، يك ش��وك 
ديگر به ب��ازار خودرو هاي واردات��ي وارد و قيمت ها 

افزايش مي يابد.
اما فارغ از مس��اله برجام، س��ه ديدگاه درباره آينده 
قيمتي خودروهاي وارداتي از س��وي كارشناس��ان 
قابل طرح است؛ برخي با اطمينان مي گويند واردات 
خودرو هاي خارجي در دولت آينده آزاد خواهد شد 
و اين اتفاق به دو دلي��ل صورت خواهد گرفت؛ يكي 
رضايت عموم��ي و جلب نظر آنه��ا و دوم به منظور 
س��اماندهي بازار خودرو. البته اي��ن طيف معتقدند 
كه آزادس��ازي به معناي كاهش قيمت خودروهاي 
واردات��ي نخواهند بود؛ چراكه ت��ورم باال، نرخ باالي 
ارز و هزينه باالي واردات به عنوان س��ه مانع كاهش 

قيمت ها عمل مي كند.
طيف دوم كساني هستند كه معتقدند با بهبود شرايط 
سياس��ي و اقتصادي كشور و به تبع آن سامان يافتن 
اوضاع درآمدهاي ارزي، آزادس��ازي واردات خودرو 
و كاهش قيمت ها بس��يار محتمل اس��ت. در مقابل 
برخي ديگر از كارشناسان آزادسازي واردات خودرو 
را در دولت جديد امري بعيدي مي دانند و دليل آن را 
كمبود شديد منابع ارزي عنوان مي كنند. حال بايد 
منتظر ماند وديد كه دولت جديد كدام مسير را براي 

ساماندهي بازار خودرو بر مي گزيند. 

     از ممنوعيت واردات تا طرح ساماندهي 
ممنوعيت واردات خودرو وارد چهارمين س��ال خود 
شد. بازار خودروهاي وارداتي به دليل اتخاذ سياست 
منع واردات، در سه سال گذشته با يك بحران جدي 
روبرو بودند كه افزايش قيمت تنها بخشي از آن بود. 
به طوري كه پس از چند سال هنوز تكليف نزديك به 
۲۲۵۰ خودرو باقي مانده در گمرك مشخص نيست، 
هر چند رايزني ها در اين رابطه همچنان ادامه دارد. 
اين خودروها اغلب متعلق به مش��ترياني بودند كه 
پيش تر براي خريد آنها مبلغ��ي را پرداخت كردند، 

حال اجازه خروج را ندارند.
بنابراين ضرر و زيان ش��ركت هاي واردكننده، سبب 
ش��كل گيري موج از اعتراضات ش��د. اما ممنوعيت 
واردات خودرو در سال ۹۸ وارد فاز تازه اي شد؛ چراكه 
تنگناي ارزي ناش��ي از تحريم ها اوض��اع را وخيم تر 
كرد و برخي پرونده هاي رانتي و ثبت س��فارش هاي 
غيرقانوني هم رو شد. از همين رو مسير واردات بسته 
باقي ماند. هرچند برخي فرصت يافتند تا خودروهاي 
مانده در گمرك را ترخيص كنند. در ادامه و با ورود به 
سال ۹۹ و در پي نارضايتي بااليي كه در بازار خودرو 
ش��كل گرفت، زمزمه هاي لغو ممنوعيت خودرو به 
گوش رسيد. جدا از اينكه احياي برجام و لغو تحريم 
مي توانست فضا را براي آزادسازي واردات خودرو باز 
كند، بهارستان نيز طرحي را در نظر دارد كه براساس 

آن، واردات به ازاي صادرات آزاد خواهد شد.
بنابراي��ن مجلس كه خ��ود از موافق��ان ممنوعيت 
ورود خودرو به كش��ور بود، به واردات خودرو چراغ 
سبز نش��ان داد و از طرح س��اماندهي خودرويي اش 

رونمايي كرد.
طرحي كه هنوز بالتكليف بين صحن مجلس و شوراي 
نگهبان مسكوت و نيمه كاره باقي مانده و با مخالفت 
شديد فعاالن عرصه خودرو مواجه است. به گفته آنها، 
با وجود ضعف ش��ديد صادرات خودروهاي داخلي، 
اجراي طرح واردات به ازاي صادرات امكان پذير نيست 
وطرح مجلس به هيچ وجه امكان اجرا ندارد و كاربردي 
نيست. آنها همچنين در مورد واگذاري تمام يا بخشي 
از واردات خودرو به خودروسازان نيز معتقدند كه اين 

كار يعني انحصار در انحصار. 

    واردات خودرو آزاد مي شود؟ 
اما پرسش��ي كه اينجا قابل طرح اس��ت كه اينكه آيا 
واردات خودرو در س��ال ۱۴۰۰ آزاد مي شود يا خير. 
 براي پاسخ به اين پرسش بد نيستم گريزي به گذشته 
بزنيم، زمانيكه دولت از واردات خودرو در سال ۹3 با 
توجه به نرخ نازل دالر در آن روزها، چيزي حدود هزار 
و ۱6۰ ميليارد تومان درآمد داشت. اين عدد در سال 
۹۴، به حدود هزار و 37۰ دالر رسيد. يك سال بعد، 
درآمد واردات��ي دولت ناگهان به دو هزار و ۲۰۰ دالر 

افزايش پيدا كرد.
س��ال ۹6، واردات خودرو براي دولت ۲ هزار و 6۰۰ 
ميليارد تومان عايدي داشت. با توقف واردات خودرو 
در سال ۹7 و پس از آن، مي توان تصور كرد كه دولت 
چه منبع درآمدي خوبي را از دست داده است. حال 
وقتي بودجه سال جاري را رصد مي كنيم، مي بينيم 
كه دولت در بودجه س��ال جديد، يك درآمد ۲۰۰۰ 

ميليارد توماني از مح��ل واردات خودرو پيش بيني 
كرده است. هرچند اين عدد در مقايسه با نرخ جديد 
دالر گرانبها، چندان هم باال نيست و تنها براي تعداد 
اندك��ي از خودروها اس��ت. اما با اين ح��ال مي توان 
پيش بيني كرد كه با بهبود شرايط سياسي و اقتصادي 
كش��ور و به تبع آن، سامان يافتن اوضاع ارزي، دولت 
خود را از همي��ن درآمد هم محروم نكند. بنابراين با 
درنظر گرفتن اين منبع درآمدي، احتمال آزادسازي 

واردات خودرو در دولت جديد محتمل است. 
از طرف��ي، بررس��ي وضعيت ب��ازار خودرو نش��ان 
مي ده��د، اگرچه همچ��ون ماه هاي قب��ل، خريد و 
فروش خاصي در بازار صورت نمي گيرد اما قيمت ها 
به صورت محسوس��ي روند صعودي به خود گرفته 
ومصرف كنندگان منتظر كاهش قيمت. همچنين 
ب��ازار خودرو ه��اي وارداتي اين روزها ب��ه كما رفته 
است؛ به طوري كه طي هفته هاي اخير نمايشگاه هاي 
اتومبيل به دليل شرايط كرونا تعطيل بودند و عماًل 
خريد و فروش در بازار انجام نشده. از سويي به دليل 
افزايش سرسام آور قيمت خودرو هاي وارداتي ميزان 
داد وستد اين خودرو ها به كمترين حد خود در يك 

سال اخير رسيده است.
بنابراين پرواضح اس��ت كه در ح��ال حاضر خريدار 
چندان و بالقوه اي براي خودرو هاي وارداتي در بازار 
وجود ندارد، در طرف مقابل فروشندگان نيز به مانند 
چند ماه گذشته عجله اي براي فروش خودروي خود 
ندارند، آنها منتظرند ت��ا تكليف احياي برجام، روند 
ن��رخ ارز وهمچنين سياس��ت هاي اقتصادي دولت 
آينده مشخص شد تا بر اساس آن تصميم بگيرند كه 
آيا زمان مناسبي براي فروش خودروي خود است يا 

اينكه دست نگه دارند تا قيمت ها باز هم باالتر برود.
اين در حالي اس��ت كه قيم��ت خودرو هاي وارداتي 
از س��ال ۹6 تاكنون بيش از ۱۰ برابر شده؛ كه حتي 
در برخي از مدل ه��اي خودرويي مثل »بنز، بي ام و، 
المبورگيني و...« مي��زان افرايش قيمت ها حتي به 

بيست برابر هم رسيده است.
رشد خودرو هاي س��اخت داخلي نيز بيش از 6 برابر 
شده اس��ت. بنابراين »ممنوعيت واردات خودرو« و 
»كمبود عرضه در بازار « در كنار »افزايش سرسام آور 
نرخ دالر« دو دليل افزايش قيمت خودرو هاي وارداتي 

در اين چند سال گذشته بوده است.

    دو راهي خودروهاي وارداتي 
و آينده قيمتي

با ترسيم چنين وضعيتي از بازار خودرو، ببينيم كه 
واردات خودرو در دولت رييسي از سر گرفته مي شود 
و اينكه آينده قيمتي اين خودروهاي وارداتي به كدام 
سمت ميل مي كند؛ افزايش يا سقوط. برخي از فعاالن 
حوزه خودرو معتقدند كه اتفاقا فضاي اقتصادي ايران 
در دوره آقاي رييس��ي بازت��ر از دوره آقاي روحاني 
خواهد بود. به گفته فربد زاوه كارشناس خودرويي، 
رفتاري كه عموما جناح هاي اصولگرا در اين ۴ دهه 
داشتند، اين بوده كه با وجود اينكه شعارهاي تندتري 
در حوزه اقتصاد سوسياليستي مي دهند، اما به طور 

معمول ليبرال تر برخورد مي كند.
يعني هر چه ليبراليسم را تقبيح مي كنند، خودشان 
به سمت اقتصاد ليبرال بيشتر حركت مي كنند. در 
مقابل، جناح چپ با وجود اينكه به ليبراليسم متهم 
بودند، اما خيلي بس��ته تر عم��ل مي كنند و فضاي 

اقتصاد سياسي را در دوره خود بسته اند.
از اين رو، با نگاه به اين سابقه تاريخي، قاعدتا ما بايد 
منتظر اين باش��يم كه مثل دوران گذشته در حوزه 
اقتصادي بازتر عمل كنيم و يكي از منويات اوليه آن، 
آزاد ك��ردن واردات و حذف قوانيني اس��ت كه براي 

بسته بازارها اتفاق افتاده است.
با اين حال آنچه مش��خص اس��ت اينكه آزادسازي 
واردات خودرو در شرايط كنوني بر سر يك دو راهي 

قرار دارد؛ احياي برجام يا فروپاشي برجام.
اگر برجام مجدداً امضا ش��ود و تحريم هاي صنعت 
خودرو و مبادالت مالي و بانكي برداش��ته شود، آن 
زمان آزادس��ازي واردات خ��ودرو مي تواند معقول 
باش��د، زي��را كش��ور در اي��ن ش��رايط مي تواند به 

دارايي هاي ارزي بلوكه ش��ده خود در كش��ور هاي 
ديگر دسترس��ي پي��دا كند كه اي��ن موضوع باعث 

افزايش درآمد هاي ارزي كشور خواهد شد.
در چني��ن حالت��ي دو اتفاق ديگر ني��ز رخ مي دهد: 
نخست اينكه درآمد هاي دولت ناشي از اخذ حقوق 
و عوارض گمركي خ��ودرو افزاي��ش مي يابد و دوم 
اينك��ه كاهش ۵۰ درص��دي قيمت در ب��ازار كامال 
محتمل اس��ت. اما اگر واردات آزاد نش��ود، به لطف 
تورم احتماال قيمت ها تا دو براب��ر باال مي رود. اما در 
حالت دوم، اگر برجام به هر دليلي به نتيجه نرسيد و 
مذاكرات فرسايشي شود، به دليل كمبود هاي ارزي 
و تنگنا هاي مال��ي در اين زمين��ه واردات همچنان 

ممنوع خواهد بود.
در اين حالت قيمت خودرو هاي وارداتي با يك شوك 
ديگر روبرو مي ش��وند و افزايش مي يابند. حال بايد 
ديد كه دولت سيزدهم در اين دوراهي، كدام مسير را 

انتخاب خواهد كرد.
اما كارشناسان در اين باره چه نظري دارند؛ برخي با 
اطمينان مي گويند واردات خودرو هاي خارجي در 
دولت آينده آزاد خواهد شد، كه به گفته آنها، اين اتفاق 
به دو دليل صورت خواهد گرفت، اول اينكه دولت آتي 
به دنبال افزايش رضايت عمومي و جلب آن خواهد 
بود كه در اين راستا آزادسازي واردات خودرو مي تواند 
يك گام بس��يار مهم باش��د و همين موضوع موجب 
مي شود كه ممنوعيت واردات برطرف شود. دوم هم 
اينكه براي س��اماندهي بازار خودرو نيز بايد واردات 
آزاد ش��ود چراكه صنعت خودروي اي��ران در حال 
حاضر انحصاري بوده و هيچگونه رقابتي در آن شكل 
نمي گيرد، در چنين فضايي است كه ما شاهد افزايش 

سرسام آور قيمت خودرو طي سه سال اخير بوديم.
اين طيف از كارشناسان در عين حال بر اين باورند 
كه آزادس��ازي واردات به معن��اي كاهش قيمت ها 
نيست؛ زيرا به گفته آنها وقتي قصد داريم خودرويي 
را وارد كني��م، باي��د هزينه هاي بس��ياري را براي 
آن پرداخ��ت ك��رد، ۴۰ درصد ع��وارض و حقوق 
گمركي، ۸۰ درصد تعرفه واردات، ۱۰ درصد هزينه 
شماره گذاري، ۵ درصد هزينه هاي وزارت بهداشت 
و آم��وزش پرورش؛ اين در حالي اس��ت كه اگر ۱۰ 
درصد نيز براي س��ود واردكنن��ده در نظر بگيريم 
مش��اهده مي كنيم كه با قيمت ارز حداقل ۲۲ هزار 
تومان قيم��ت خودرو كاهش نخواه��د يافت. پس 
حتي اگر واردات هم آزاد ش��ود، قيمت خودروهاي 

خارجي كاهش پيدا نمي كند.
در مقابل برخي ديگر از كارشناس��ان هم هستند كه 
آزادس��ازي واردات خ��ودرو را در دولت جديد امري 
بعيدي مي دانند و دليل آن را كمبود ش��ديد منابع 
ارزي مي دانند. هرچند پيشنهادهايي براي استفاده 
از ارزهاي ايرانيان خارج از كشور شده، اما اين منابع 
نيز محدود است و بايد بيشتر در خصوص اين موارد 
بحث كرد. به عبارتي ديگر، باي��د ديد كه چه تعداد 
افراد حاضر هس��تند منابع خود را بياورند و در ايران 

تبديل به ريال كنند.
اين طيف مي گويند: اگ��ر مي خواهيم بازار متعادل 
ش��ود بايد خودروهايي به كشور وارد شود كه قيمت 
پايين تري دارند وطبيعت��ا نبايد براي واردات تعرفه 
در نظر گرفته ش��ود. اما اگر دولت بخواهد براي خود 
كس��ب درآمد كند قاعدتا تعرفه اي نيز براي واردات 
مشخص مي كند. طيف س��وم اما بر اين باورند كه با 
با بهبود شرايط سياس��ي و اقتصادي كشور و به تبع 
آن س��امان يافتن اوضاع ارزي، آزادس��ازي واردات 
خودرو و كاهش قيمت ها محتمل اس��ت. در همين 
راستا، »تعادل« در گفت وگو با سه تن از كارشناسان 
خودرويي آينده قيمتي خودروهاي وارداتي را مورد 

پرسش قرار داده است كه در ادامه مي خوانيد: 

     سه نظر كارشناسي 
    مهدي دادفر رييس انجمن واردكنندگان 

خودرو: 
 اگر در دولت آقاي رييس��ي تصميمي در خصوص 
آزاد س��ازي واردات خ��ودرو مانند س��ابق صورت 
نگيرد يقين��ا بازار خ��ودرو رو به افزاي��ش خواهد 

رفت. بنابراين بهترين گزينه و انتخاب براي دولت 
جديد آزاد س��ازي واردات اس��ت؛ ح��ال اگر بحث 
محدوديت هاي ارزي، تحريم يا هر مشكل ديگري 
وجود داش��ته باشد، قبال پيش��نهادهاي ۹ گانه يي 
تقديم دولت شده، كه اگر بر مبناي آنها آزاد سازي 
انجام ش��ود احتمال كاهش قيم��ت وجود خواهد 
داش��ت. از طرفي به منظور ساماندهي بازار خودرو 
واردات بايد آزاد شود؛ چراكه صنعت خودروي ايران 
درحال حاضر انحصاري بوده و هيچ گونه رقابتي در 
آن ش��كل نمي گيرد، در چنين فضايي است كه ما 

شاهد افزايش سرسام آور قيمت ها هستيم. 

    سعيد معدني مديرعامل اسبق سايپا: 
 باتوجه به اينكه سياس��ت هاي كلي واردات دس��ت 
دولت هاست؛ دولت جديد نيز مي تواند بنابر داليلي 
جلوي واردات خودرو را گرفته ودر ش��رايطي ديگر 
واردات را آزاد كند. به عنوان مثال چند سال پيش در 
ثبت سفارش هاي انجام شده مشكالتي به وجود آمد 
و بدون هيچ تحليل منطقي جل��وي واردات خودرو 
گرفته ش��د. تحلي��ل دولت ها عمدتا براين اس��اس 
است كه با آزاد سازي واردات منابع ارزي صرفا براي 
كاالهاي غير اس��تراتژيك هزينه شده و اتالف منابع 
را ش��اهد هس��تيم. اين در حالي اس��ت كه به دليل 
جلوگيري از واردات خودرو، ما طي اين سال ها شاهد 
افزايش چشمگير خودرو در بازار داخل بوديم.بنابراين 
به نظر مي رس��د، براي تعادل بخشي به بازار خودرو 
بايد بسترهاي الزم براي واردات خودرو فراهم شود.

زي��را آنچ��ه در حال حاض��ر در بازار خودرو ش��اهد 
هس��تيم، بهم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا و 
به تبع آن افزايش قيمت ها اس��ت. در چنين حالتي، 
متقاضي خودروي خارجي به دليل قيمت هاي باالي 
اعالم شده، به ناچار به سمت خريد خودروي داخلي 
مي رود. همين امر خود باعث افزايش قيمت خودروي 
داخلي ش��ده اس��ت. به عنوان مثال، يك خودرويي 
مثل دنا كه قيمت تمام شده آن حدودا ۱۸۰ ميليون 
تومان است، هم اكنون تا سقف ۴۰۰ميليون تومان 
در ب��ازار به فروش مي رس��د. بنابراين اگ��ر واردات 
خودرو بدون انتقال ارز آزاد ش��ود؛ تاثير بس��زايي بر 
خودروهاي داخلي خواهد گذاش��ت. زيرا با كاهش 
قيمت خودروه��اي خارجي تقاضا براي خودروهاي 
مونت��اژ داخلي نيز كمتر ش��ده و در نتيجه قيمت ها 

كاهش پيدا مي كند. 

    فربد زاوه كارشناس خودرويي: 
 باتوجه به اينكه بازار واردات متاثر از سياست خارجي 
و تعامالت بين المللي است، برجام بايد با هر عنواني 
ديگري هم كه شده، ادامه يابد. چراكه احياي برجام 
يا لغو آن، تكليف بازار خودرو هاي وارداتي را مشخص 

مي كند.
چانچه برجام دوباره امضا شود و تحريم هاي صنعت 
خودرويي برداشته شود، در اين حالت واردات خودرو 
مي تواند منطقي باش��د؛ زيرا كش��ور در اين شرايط 
مي تواند به دارايي هاي ارزي بلوكه ش��ده خود ديگر 
دسترسي پيدا كند كه اين موضوع درآمد هاي ارزي 
براي كش��ور به همراه خواهد داشت. از سوي ديگر، 
اگ��ر واردات خودرو آزاد ش��ود، منابع جديدي براي 
دولت نيز ايجاد خواهد شد چراكه در چنين شرايطي 
درآمد ه��اي دولت ناش��ي از اخذ حق��وق و عوارض 

گمركي خودرو بسيار چشمگير مي شود.
اما اگر برجام به هر دليلي به نتيجه نرس��يد، در اين 
زمينه واردات به دليل كمبود شديد ارزي همچنان 

ممنوع خواهد بود.
در اين حالت، قيم��ت خودرو ه��اي وارداتي بازهم 
صعودي مي شود. از اين منظر، دولت رييسي بايد براي 
جلوگيري از افزايش تورم و قيمت كاال هاي مختلف 
حتي ا اگر برجامي هم در كار نباش��د، سياست هاي 
انقباضي را در پيش بگيرد. در چنين شرايطي ميزان 
توليد خودرو كاهش مي يابد، ك��ه به تبع آن عرضه 
نيز كم مي ش��ودو قيمت خودرو افزايش مي يابد؛ اما 
تورم عمومي و به خصوص تورم خوراكي و مايحتاج 

عمومي مردم كنترل خواهد شد. 

رويداداخبار
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شرط توسعه روابط تجاري
ايران و افغانستان 

فارس |رايزن سابق بازرگاني ايران در افغانستان با بيان 
اينكه اخيرا پيشنهادي براي تاسيس بانك از سوي دولت 
افغانستان در منطقه چابهار نداشته ايم، گفت: با توجه به 
معاف بودن منطقه چابهار از تحريم ها، براي توسعه روابط 
تجاري ايران و افغانستان مي توان در اين منطقه اقدام 
به تاسيس بانك مشترك كرد. محمدمهدي جوانمرد 
قصاب در پاسخ به اين س��وال كه با توجه به ارتباطات 
تجاري بين ايران و افغانس��تان وضعيت مراودات مالي 
بين دو كشور چگونه اس��ت، گفت: مراودات مالي بين 
ايران و افغانستان به شيوه خاص خود از طريق صرافان 
دو كش��ور انجام مي ش��ود و با توجه به حضور صرافان 
افغانستان در ايران مشكل مالي در خريد و فروش كاال و 
به عبارتي انتقال كاالهاي صادراتي به افغانستان وجود 
ندارد، البته در مورد واردات كاالهاي افغانس��تان نيز با 
توجه به نقل و انتقال مالي توسط صرافان هيچ مشكلي 
وجود ندارد. رايزن س��ابق بازرگاني ايران در افغانستان 
افزود: همچنين بحث رفع تعهدات ارزي صادركنندگان 
ايراني به افغانستان با توجه به سياست هاي دولت، بخوبي 
در حال انجام است و معوقات در حال كاهش است.  وي 
در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر آيا بين ايران و 
افغانستان سيستم بانكي فعالي وجود دارد؟، گفت: قبال 
يك سيستم بانكي بين ايران و افغانستان فعال بود كه با 
توجه به سياست هاي دولت افغانستان در چند سال اخير 
اين بانك فعاليتي ندارد، اما درصدد هستيم تا با مذاكرات 
اين بانك مجددا فعاليت خود را آغاز كند. وي با تاكيد بر 
اينكه انتظار ما از دولت افغانستان در رابطه با مراودات 
بانكي اين است كه نسبت به ساير كشورها در اين بخش 
با ما رفتار بهتري داشته باشد، گفت: اميدواريم با همكاري 
دولت افغانستان شاهد فعاليت مجدد آرين بانك باشيم. 
وي بيان داشت: با توجه به شرايط ناشي از تحريم ها دولت 
افغانستان، فعاليت آرين بانك را در افغانستان متوقف كرد 
در حالي كه انتظار مي رفت با توجه به روابط دوستانه بين 
دو كشور و همچنين مراودات خوب تجاري بين ايران و 
افغانستان، به جاي توقف كامل، فعاليت اين بانك محدود 
مي شد.  وي با بيان اينكه علي رغم پيشنهاد غيررسمي 
غضنفر بانك، در سال هاي گذشته هيچ اقدامي از سوي 
آن بانك براي تاسيس بانك در چابهار صورت نگرفته و 
هيچ درخواستي نيز به ايران از سوي دولت افغانستان 
براي تاس��يس بانك در چابهار ارايه نشده است، گفت: 
با اين وجود براي توس��عه روابط تجاري بين دو كشور 
ايران و افغانستان برقراري سيستم بانكي دو گسترش 
الزم اس��ت و به نظر مي رسد، بايد در اين زمينه بين دو 
كشور همكاري وجود داشته باشدو وي افزود: با توجه به 
معاف بودن چابهار از تحريم هاي بين المللي لذا در اين 
منطقه مي توانيم شاهد حضور بانك هاي افغانستان و 
حتي بانك هاي مشترك ايران و افغانستان در منطقه 
چابهار باشيم. جوانمرد قصاب اظهار داشت: براي عبور 
بارهاي ترانزيتي افغانستان از چابهار به سمت افغانستان 
نياز به تاس��يس يك بانك مشترك و خارج از سيستم 
تحريمي دارد تا بازر رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
چين تصريح كرد: كشور ما شرايط خاصي دارد، با وجود 
تحريم ها امكان فراهم آوردن واكس��ن از هر كشوري 
براي ما ميسر نيست، حتي شركت هايي كه به ما واكسن 
مي فروشند تحت فشارهاي اقتصادي و سياسي امريكا 

به عنوان كشور تحريم كننده ما قرار مي گيرند.

 صادرات ايران به عراق 
امسال به 2.8 ميليارد دالر رسيد

فارس |عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق 
گفت: علت رش��د صادرات ايران به عراق افزودن ارزش 
صادرات گاز سال گذشته ايران به عراق به آمار صادرات 
خردادماه امس��ال است. س��يدحميد حسيني گفت: 
براساس آمار گمرك، صادرات ايران به عراق طي چهار 
ماه ابتداي امسال ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر بوده است 
كه با توجه به صادرات ۲ ميليارد و 3۰۰ ميليون دالري 
ايران به عراق در سه ماه نخست امسال صادرات ايران به 
عراق در تيرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰۰ ميليون دالر بوده 
است.  وي افزود:  اين در حالي است كه صادرات كشورمان 
به عراق در خردادماه نسبت به ارديبهشت ۱۴۰۰ براساس 
آمار اعالمي گمرك رش��د قابل مالحظه اي داشت و از 
۵۲۵ ميليون دالر در ارديبهش��ت به بيش از ۲ ميليارد 
و 3۰۰ ميلي��ون دالر افزايش يافت ك��ه با توجه به روند 
معمول صادرات كشورمان به عراق، اين رشد صادراتي 
منطقي نبود. وي با بيان اينكه متوسط ارزش صادرات 
ايران ب��ه عراق ماهانه حدود ۵۰۰ ميليون دالر اس��ت، 
گفت: بنابراين به نظر مي رسد رشد صادرات ما به عراق 
در خردادماه نسبت به ارديبهشت امسال ناشي از افزودن 
ميزان صادرات سال گذشته گاز به عراق است.  حسيني 
بيان داشت: با توجه به اينكه در تيرماه امسال نيز ارزش 
كااله��اي صادراتي ما به عراق همان ۵۰۰ ميليون دالر 
بوده است، بنابراين با اطمينان بيشتري مي توان گفت 
كه رشد صادرات ما به عراق در خردادماه ناشي از افزايش 
فاكتور صادرات گاز به عراق بوده است. حسيني اظهار 
داشت: گمرك ايران آمار صادرات چندماهه گاز را به يكي 
از ماه هاي سال اضافه مي كند و با اضافه كردن آن به آمار 
صادراتي، رش��د صادرات غيرنفتي را در يكي از ماه هاي 
سال شاهد هستيم، اما جزييات آن اعالم نمي شود. به 
عنوان مثال اين اتفاق س��ال گذشته در ارديبهشت ماه 
رخ داد و امسال در خردادماه، بنابراين صادرات ما به عراق 
تقريبًا در ماه همان ۵۰۰ ميليون دالر است.  وي گفت: 
آمار چهارماهه صادرات ايران به عراق همانطور كه بيان 
شد ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دالر بوده است و اين آمار 
به معناي آن است كه در هر ماه حدود 7۰۰ ميليون دالر 
صادرات به عراق داشته ايم كه براساس توضيحاتي كه بيان 
شد، بخشي از اين رقم صادراتي مربوط به ارزش صادرات 
گاز اس��ت. حسيني اظهار داشت: سال گذشته به علت 
مسائل ناشي از كرونا بيش از چهار ماه مرزهاي عربي بسته 
بود و صادرات ماهانه ما به عراق در ماه هاي ابتداي سال 
گذشته، ماهانه حدود ۵۰ ميليون دالر بود و اين بخشي 
از رشد صادراتي امسال به عراق ناشي از محدوديت هاي 
صادراتي در سال گذشته است و مي توان گفت كه امسال 

جريان روابط تجاري به مسير قبلي خود برگشته است.

احتمال بورسي شدن خودرو 
بيشتر شد!

ايسنا |رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه اي 
از رييس شوراي رقابت خواس��ت تا فهرست افراد در 
جريان امور قيمت گذاري خودرو را معرفي كند. سوال 
اينجاس��ت كه آيا اين درخواس��ت مي تواند احتمال 
عرض��ه خودرو در بورس را تقويت ببخش��د؟ صنعت 
خودرو، نحوه فروش و عرضه و تعيين قيمت آن از جمله 
موضوعات بسيار مهم است كه هميشه نظرات بسياري 
را پيرامون خود داشته است. ش��يوه قيمت گذاري و 
عرضه خودرو در بورس كاال طي يك سال اخير بسيار 
بيشتر مطرح بوده اس��ت. در اولين روز از تيرماه سال 
جاري، در جلسه علني مجلس شوراي اسالمي بررسي 
ايرادات ش��وراي نگهبان در طرح ساماندهي صنعت 
خودرو در دستور كار قرار گرفت و در نهايت نمايندگان 
مجلس شوراي اسالمي طرح ساماندهي صنعت خودرو 
را جهت بررسي بيشتر به كميسيون صنايع و معادن 
ارج��اع دادند. نمايندگان ايرادات ش��وراي نگهبان را 
رفع كردند و سپس يكي از نمايندگان مجلس )سيد 
احس��ان خاندوزي( در تذكري با استناد به ماده ۱۹۹ 
آيين نام��ه گفت: ش��وراي نگهبان اي��رادي مبني بر 
واردات خ��ودرو درباره اين طرح را مطرح كرده بود اما 
كميسيون صنايع به جاي رفع اين ايراد، طرح مفصلي 
به آن اضافه ك��رد. حجت اهلل فيروزي - س��خنگوي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس - نيز در اين باره 
اظهار كرد: ش��وراي نگهبان ايرادات��ي را به اين طرح 
وارد كرد مبني بر اينكه واردات خودروي هيبريدي با 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي مغايرت دارد. همچنين 
بايستي براي تقويت توليد داخل منابعي تعريف شود؛ 
لذا كميسيون صنايع اين ايراد را اينگونه رفع كرد كه 
مابه التفاوت فروش خودروهاي پرتيراژ در بازار و بورس 
كاال به اين حوزه اختصاص يابد. در نهايت علي نيكزاد 
-رييس جلسه - با وارد دانستن تذكر خاندوزي آن را 
به راي مجلس شوراي اسالمي گذاشت و نمايندگان 
راي دادند كه طرح ساماندهي صنعت خودرو مجددا 
به كميسيون صنايع ارجاع ش��ود. حال گرچه براي 
كشف قيمت خودرو از طريق عرضه در بورس كاال 
هنوز توافقي قطعي حاصل نشده، اما وجود اين طرح 
و اصرار برخي نمايندگان مجلس بر اجرايي شدن 
آن باعث ش��ده كه طرح هاي ديگر قيمت گذاري 
خودرو همچون طرح پيشنهادي مجموعه صنعت 
خودروس��ازي براي آزادس��ازي قيمت در جهت 
خ��روج از زياندهي به س��رانجام نرس��د. رايزني 
خودروسازان براي آزادسازي قيمت محصوالت در 
دولت دوازدهم شدت گرفته كه عملياتي شدن آن 
به عمر اين دولت قد نداد و تصميم گيري در مورد 
آن به دولت سيزدهم موكول شود. برخي تحليلگران 
معتقدند با توجه به اينكه رييس جمهور منتخب 
سيزدهمين دوره رياست جمهوري، از لزوم رعايت 
عدالت در كل زنجيره قيمت گذاري خودرو سخن 
گفته است، احتماال دولت سيزدهم برنامه ديگري 

براي تعيين قيمت خودرو خواهد داشت.

اولين محموله لوله بارگيري و ارسال شد
اعتبار ۷۰۰ ميلياردي

 بنياد بركت براي تأمين
 لوله هاي آبرساني به خوزستان

بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام اقدام به خريد و 
ارسال 7۰۰ ميليارد ريال لوله براي آبرساني به روستاهاي 
استان خوزس��تان كرد. اميرحسين مدني مديرعامل 
بنياد بركت در حاشيه بارگيري و ارسال اولين محموله 
از اين لوله ها با اعالم اين خبر افزود: با توجه به مش��كل 
ش��ركت آب و فاضالب اس��تان خوزس��تان در تامين 
فوري لوله پلي اتيلن و فلزي جهت انتقال آب شرب به 
روستاهاي بدون آب، بنياد بركت نسبت به خريد 7۰۰ 
ميليارد ريال لوله از كارخانه لوله سازي سپنتا اقدام كرد. 
مديرعامل بنياد بركت تاكيد كرد: بنياد بر كيفيت اجراي 
تك تك مراحل آبرساني تا پايان نظارت داشته و تامين 
فوري لوله ها با هدف تحقق تعهد آبرساني به روستاهاي 
خوزستان در كوتاه ترين زمان ممكن صورت مي گيرد. 
وي با اش��اره به تفاهم نامه ميان بني��اد بركت و آبفاي 
خوزستان خاطرنشان كرد: بر اساس اين تفاهم نامه، قرار 
است با تامين مالي بنياد بركت و در طي ۹ ماه، آبرساني 
به 7۰۲ روس��تاي بدون آب خوزس��تان انجام شود. به 
گفته مدني، بنياد بركت يك هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال را 
براي انجام طرح هاي آبرساني به روستاهاي خوزستان 
اختصاص داده، كه در حال حاضر ۵۰۰ ميليارد ريال به 
استان تزريق شده و قرار است مابقي اعتبار نيز طي چهار 
ماه آينده تخصيص داده شود. مديرعامل بنياد بركت بيان 
كرد: شهرستان هاي شادگان، اهواز، دشت آزادگان، باوي، 
حميديه، باغملك، رامش��ير، شوش، ماهشهر، هويزه، 
هنديجان و انديمشك از جمله نقاط هدف اين تفاهم نامه 
هستند. وي با اشاره به نهضت آبرساني بنياد بركت در 
كشور گفت: تا پايان سال گذشته يك هزار و 677 روستا 
تحت پوشش فعاليت هاي آبرساني بنياد قرار داشتند 
كه از اين تعداد، يك هزار و ۱۱۵ روستا از آب آشاميدني 
بهره مند شده اند. مدني ادامه داد: بنياد بركت در سال 
جاري نيز ۵۰۰ روستاي ديگر را به عنوان اهداف جديد 
آبرساني در نظر گرفته بود كه با امضاي تفاهم نامه جديد 
و تحت پوشش قرار گرفتن 7۰۲ روستاي ديگر در استان 
خوزستان، مجموع روستاهاي هدف آبرساني بنياد در 
س��ال جاري به بيش از يك هزار و ۲۰۰ روس��تا رسيد. 
مديرعامل لوله سازي سپنتا نيز گفت: ظرفيت توليد 
كارخانه ۱۵۰ هزار تن در سال است و محصوالت آن به 
كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان، تركمنستان 
و ارمنستان صادر مي شود. اميرحسين عرشي زاده با اشاره 
به ظرفيت باالي اين كارخانه در توليد لوله هاي پلي اتيلن 
و گالوانيزه تاكيد كرد: خوش��حاليم كه در آبرساني به 

مناطق و روستاهاي بدون آب خوزستان سهم داريم.

» تعادل« آزادسازي واردات خودرو و  آينده  قيمتي خودروهاي وارداتي را بررسي مي كند

دولت جديد بر سر دوراهي
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خبرروز

 ۲۸۶ فوتي و ۱۹۸۴۶ ابتالي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم وزارت بهداش��ت، ۱۹هزار و ۸۴۶ بيمار جديد كوويد ۱۹ در كشور شناس��ايي شدند و متاسفانه ۲۸۶ بيمار نيز جان 
خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۹ هزار و ۸۴۶ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۶۲۰ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و 
۸۷۱ هزار و ۸ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۹۰ هزار و ۶۳۰ نفر رسيد. ۵ هزار و ۴۵۵ 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 و ۵۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

آسيب هاي اجتماعي ريشه 
در بحران اقتصادي دارند

با بحران هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روبرو 
مي كند. كاهش احس��اس امنيت، تضعيف اعتماد 
عمومي، گسترش رفتارهاي ضداجتماعي، فشارهاي 
رواني، فرار مغزها و سرمايه ها و... ازجمله پيامدهاي 
گسترش جرم در جامعه است. همچنين گسترش 
جرم هزينه هاي مستقيم ازجمله تأسيس و تجهيز 
زندان ها، ب��ه كارگيري نيروهاي بيش��تر قضايي و 
پليسي و از بين رفتن بخشي از ثروت جامعه را موجب 
مي ش��ود. هر چند خانواده، فرهن��گ، ايدئولوژي و 
حتي سرشت آدمي، از عوامل كنترل كننده جرم و 
آسيب اجتماعي است اما محيط اجتماعي و شرايط 
اجتماع��ي عامل مهمي در افزاي��ش يا كاهش اين 
پديده هاست. مطالعات اجتماعي متعدد نشان داده 
است كه مشكالت اقتصادي مانند بيكاري، تورم، فقر 
و نابرابري درآمد احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه 
را به طور معني دار و ملموسي افزايش مي دهد. بيكاري 
و تورم، از آنجا كه قدرت خريد و سطح معيشت طبقات 
بزرگي از جامعه را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد 
و همچنين به ايجاد اختالف و تضاد طبقاتي دامن 
مي زند، مي تواند موجب روي آوردن افراد به سمت 
ارتكاب جرم شود. هنگامي كه برخي افراد احساس 
كنند در شرايط ناعادالنه قرار دارند و حقشان براي 
دسترسي به حداقل رفاه پاسخ داده نمي شود يا ناديده 
گرفته مي شود احتمال دست بردن به جرم توسط آنها 
افزايش مي يابد. در واقع اين افراد احساس مي كنند 
حال كه مرزهاي قانون و عرف درباره حق آنها در دست 
يازيدن به حداقل زندگي خدشه دار شده است، آنها 
نيز حق دارند ديگر قوانين جامعه را خدشه داركنند 
يا ناديده بگيرند. افزايش معني دار آمار جرايم خرد در 
جامعه از جمله انواعي از سرقت و كالهبرداري، رابطه 
تنگاتنگ جرم با فضاي اقتصادي را تاييد مي كند. در 
همين احوال افزايش شمار پرونده هاي ورودي به قوه 
قضاييه در سال هاي اخيركماكان ادامه دارد . طبق 
آمار وزير دادگس��تري تعداد پرونده هاي ورودي به 
دستگاه قضا در سال گذشته به ۱۶ ميليون پرونده 
رسيده است. ايران با داشتن حدود ۲۵۰ هزار زنداني 
در رتبه ششمين كشور پرزنداني دنيا قرار گرفته است. 
 اينها به خودي خود نشان دهنده نابساماني و اختالل 
كتمان ناپذيردر فضاي اجتماعي كش��ور است. هم 
آسيب هاي اجتماعي �� مانند اعتياد و طالق و ازدواج 
اطفال - و هم جرايم - مانند سرقت و كالهبرداري 
- تابع عوامل متعددي هس��تند كه بخشي از آنها 
فرهنگي و بخش مهمي هم اقتصادي است و در اين 
اوضاع وانفساي اقتصادي بايد منتظر افزايش آمار 
آنها هم باش��يم. در اين اوضاع كه عوامل اقتصادي 
تقريبا از دست دولت خارج شده است، عجالتا بايد 
يك كار كرد و البته جدي و مستمر و خستگي ناپذير 
و آن »كار در ح��وزه فرهن��گ« اس��ت. كاري كه 
متاسفانه نشانه هايي از آن هم به چشم نمي خورد. 

گليماندگار|
وقتي از ش��رايط بد اقتصادي در كش��ور 
صحبت مي كنيم، تنها مس��اله معيشت 
مردم نيست كه در خطر قرار گرفته، بلكه روان انسان ها نيز 
از اين زاويه ضربه هاي جبران ناپذيري مي خورد و از سوي 
ديگر با باال رفتن تورم و بحراني تر شدن اوضاع اقتصادي، 
آسيب هاي اجتماعي نيز روندي رو به رشد پيدا مي كنند 
 و به اين ترتيب ش��مار افرادي كه در جامعه آسيب پذير 
مي ش��وند، افزايش مي يابد. در حال حاضر بس��ياري از 
مسووالن كرونا را عامل اصلي بحران هاي اقتصادي كشور 
مي دانند، اما اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم قبل 
از اينكه كرونا به ايران برسد، شرايط اقتصادي در وضعيت 
مناسبي قرار نداشت. البته كه كرونا اين شرايط را بدتر كرد 
و بسياري از كسب و كارها در اين دوران آسيب ديدند. اما 
آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد، هم تاثير بحران هاي 
اقتصادي بر افزايش اختالالت رواني در جامعه است و هم 

تاثيري كه بر افزايش آسيب هاي اجتماعي مي گذارد. 

     بي ثباتي اقتصادي، افزايش 
اختالالت رواني

هر چه فشار اقتصادي بر اقش��ار مختلف جامعه بيشتر 
باش��د، در نتيجه فشارهاي رواني نيز بيشتر شده و باعث 
بروز اختالالتي مي ش��ود كه ممكن است فرد را به سوي 

خودكشي يا ديگركشي هدايت كند.
عطيه شاملو، روانشناس در اين باره به »تعادل« مي گويد: 
افزايش فشارهاي اقتصادي جامعه در شرايط كنوني، با 
ايجاد اختالالت رواني موجب رشد شديد آمار خودكشي، 
جرم و جنايت خواهد شد. وضعيت موجود جامعه و افزايش 
فشارهاي اقتصادي با ايجاد فشار رواني در افراد مي تواند 
نتايج مخربي همچون روي آوردن به خودكشي را به دنبال 
داشته باشد. او با توضيح در خصوص نقش فشارهاي رواني 
و اقتصادي برخودكشي گفت: بر اساس نظريه كالسيك، 
از جمله عوامل موثر در افزايش خودكشي، نابساماني هاي 
اقتصادي، سياسي و اجتماعي است كه باعث بريده شدن 
افراد از جامعه مي ش��ود. او با بيان اينكه هر لحظه شاهد 
وخيم تر شدن ش��رايط اقتصادي جامعه هستيم، اظهار 
مي دارد: با وضعيت موجود بايد در آينده نزديك ش��اهد 

افزايش آمار خودكش��ي به ويژه در ميان جوانان و مردان 
كشور باشيم. شاملو با بيان اينكه عواملي همچون دين، 
فرهنگ، مذهب، شرايط خانوادگي و نابساماني اقتصادي 
از جمله عوامل موثر در ايجاد خودكشي هستند، مي افزايد: 
اما در ميان همه عوامل، نابساماني اقتصادي مهم ترين عامل 
است كه باعث بي ارزش شدن پول و زندگي و نااميدي افراد 

از ادامه زندگي مي شود.

     افسردگي و آسيب هاي رواني
 نتيجه افزايش فشارهاي اقتصادي

اين روانشناس ايجاد افس��ردگي، آزردگي روحي و 
رواني را از ديگر پيامدهاي فشارهاي اقتصادي و رواني 
دانسته و مي گويد: فشارهاي رواني ناشي از مشكالت 
اقتصادي با ايجاد استرس، اضطراب و احساس ناتواني 
در اداره امور زندگي، س��المت روحي و رواني افراد را 
به خطر انداخته و بريده ش��دن از جامعه و پيوندهاي 
ارتباطي را به دنبال خواهد داشت. اين دسته از صدمات 
رواني ارث��ي و ذاتي نبوده بلكه منش��أ آنها خانواده و 
جامعه است. در حال حاضر نيز با توجه با روند كنوني، 
با بحران افسردگي و خودكشي روبرو هستيم كه در 
آينده نزديك شاهد دو تا ۳ برابر شدن خودكشي زنان 

نسبت به مردان خواهيم بود.

     طالق و ارتباط مستقيم آن
 با مشكالت اقتصادي

او با اشاره به تاثير فشارهاي اقتصادي بر افزايش آمار طالق 
مي گويد: عوامل عاطفي، اقتصادي، فرهنگي و تنوع طلبي 
ازجمله مواردي است كه موجب افزايش آمار طالق خواهد 
شد، اما نابساماني اقتصادي يكي از موثرترين عوامل در 

افزايش اين امر خواهد بود.
شاملو مي افزايد: با ايجاد مشكالت اقتصادي در خانواده ها 
و افزايش تنوع طلب��ي در افراد، زوج ه��ا با عدم تامين 
اقتصادي روبرو ش��ده و فش��ارهاي رواني آنها افزايش 
مي يابد. اين عوامل، موجب ايجاد تن��ش، قهر، دوري 
زوجين از يكديگر و طالق عاطفي درميان زوج ها و در 
نهايت طالق كامل خواهد ش��د. او افزايش فشارهاي 
اقتصادي و تداوم وضعيت كنوني را زمينه س��از رش��د 

بحران هاي اجتماعي خوانده و مي افزايد: با شرايط موجود 
و ناتواني افراد در تامين مالي زندگي، بزودي شاهد افزايش 
آمار اعتياد، جرم و جنايت، فرار دختران و خودفروشي 

زنان براي تامين نيازهاي مالي خود خواهيم بود.

     اوضاع اقتصادي مردم وخيم تر از
 آن چيزي است كه آمارها اعالم مي كنند

 از س��وي ديگر آمار و ارقامي كه از طرف س��ازمان ها و 
نهادها اعالم مي شود با واقعيت چندان همخواني ندارد. 
اينكه بيكاري كاهش پيدا كرده يا اينكه افزايش حقوق 
بازنشستگان باعث شده تا آنها وضعيت اقتصادي بهتري 
داشته باش��ند و ... همه از آن دست اخباري است كه در 
بطن جامعه جور ديگري به چش��م مي آيد و آن طور كه 
عنوان مي شود شرايط آنقدرها هم خوب نيست. در واقع 
خانوارهاي كارگري و بازنشستگي علي رغم اقداماتي مثل 
متناسب سازي حقوق يا افزايش ۳۹درصدي پايه حقوق 
در شوراي عالي كار، باز هم وضعيت اقتصادي بدي دارند 
و اين اقدامات هيچ كدام پيامد سياست اقتصادي غلط 
دولت را جبران نمي كند. عليرضا حيدري )فعال كارگري 
و كارشناس تامين اجتماعي( در خصوص گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس مبني بر اينكه ۵۳ درصد از كارگران 
و ۳۰ درصد از بازنشستگان جزو فقرا هستند، مي گويد: 
سياست هاي اقتصادي دولت باعث شده در حوزه پول 
و ارز تغييراتي ش��ديدي اتفاق بيفتد كه در نهايت اين 
سياست به كاهش ش��ديِد ارزش پول ملي انجاميد. در 
اواخر دولت احمدي نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، وقتي 
روحاني دولت را تحويل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد 
و بعد به تدريج نرخ ارز به مرز قبل از تحويل دولت رسيد؛ 
اما بعد از سال ۱۳۹۷ يك جهش قيمت ارز ناگهاني اتفاق 
افتاد كه البته تحريم هم به طور طبيعي اثرگذار بود اما 
نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد كرد و تا مرز سي 

هزار تومان رسيد. 
حيدري مي افزايد: به عبارتي نرخ ارز ظرف مدت دو سال 
به ده برابر قيمت خود رس��يد و ارزش پول ملي به شدت 
كاهش پيدا كرد. خب طبيعي است كه بعد از مدتي همه 
قيمت ها به تدريج خود را با شرايط جديد تطبيق دهند 
چراكه هرآنچه كه وارد مي كرديم، از مواد اوليه تا كاالهاي 

واس��ط همه با قيمت جديد وارد مي شد و اين به تدريج 
باعث افزايش قيمت اجناس ش��د. حاال برخي از كاالها 
با يك فاز تاخير افزايش قيمت پيدا كردند؛ مثال پرايد ۷ 
ميليون توماني بعد از يك دوره سه س��اله االن نزديك به 
۱۳۰ ميليون تومان است و همين طور قيمت مسكن و 

موارد ديگر به تدريج افزايش پيدا كرد. 
وي ادامه مي دهد: خب در چنين وضعيتي اگر قرار باشد 
شرايط براي ادامه همه يكسان باشد بايد به تبِع اين افزايش 
قيمت ناشي از سياست هاي اقتصادي دولت توازني بين 
ساير قيمت ها به وجود آيد؛ به عبارتي اگر قرار است قيمت 
پرايد به حدود بيست برابر خود برسد يا قيمت مسكن هم 
چيزي حدود ۱۲ برابر رشد كند، ساير قيمت ها هم طبيعتا 
بايد رشد داشته باشد. به طور مثال حقوق مستمري بگيران 
و شاغلين و كساني كه تحت پوشش قانون كار هستند و از 
ماده ۴۱ تبعيت مي كنند همه بايد با همان نسبت رشد كند. 
خب اگر اين اتفاق نيفتد - كه نيفتاده - مفهومش اين است 

كه اين قيمت ها از ساير قيمت ها عقب ماندند. 

    افزايش قيمت ها و قدرت خريدي كه
 از دست مي رود

حيدري اظهار كرد: به ط��ور نمونه اگر فردي در مقطعي 

كه دالر هنوز تغيير جهش قيمتي نداش��ته مي توانسته 
با حقوق و دس��تمزدي كه مي گيرد سطح مشخصي از 
كاالها و خدمات مثل مس��كن و آموزش و بهداش��ت و 
درمان را در س��بد زندگي خود تعريف كن��د بعد از اين 
افزاي��ش قيمت ها و بعد از يك دوره سه س��اله كه االن ما 
در آن مقطع هستيم با توجه به عقب ماندگي كه نسبت 
به س��اير قيمت ها اتفاق مي افتد قدرت خريد را از دست 
مي دهد و به ميزان قدرت خريدي كه از دست مي دهد به 
تدريج در دهك هاي درآمد هزينه شروع به نزول مي كند.  
او مي گوي��د: پس وقتي ما با گزارش هايي از اين دس��ت 
 مواجه مي ش��ويم كه مي گويد در مجم��وع ۸۹درصد از 
حقوق بگيران و بازنشستگان در تله فقر گرفتار شده اند، 
عارضه سياس��ت اقتصادي اي اس��ت كه ني��روي كار را 
ارزان مي كند و مقرري بازنشس��تگي و مس��تمري را به 
قيمتهاي ثابت كاهش مي دهد. به همين دليل است كه 
خانوارهاي كارگري و بازنشستگي علي رغم اقداماتي مثل 
متناسب سازي حقوق يا افزايش ۳۹درصدي پايه حقوق 
در شوراي عالي كار، باز هم وضعيت اقتصادي بدي دارند و 
اين اقدامات هيچ كدام آن اتفاق ناهنجاري كه در اتباط با 

ساير قيمت ها رخ داده است را جبران نمي كند. 
اين كارشناس تامين اجتماعي اظهار مي دارد: به همين 

دليل مي توان گفت كه گزارش مركز پژوهش هاي مجلس 
كامال با واقعيت موجود انطب��اق دارد و االن درصد قابل 
توجهي از كارگران نسبت به سال گذشته در تله فقر گرفتار 
شدند و دولت حتي اراده هم كند در كوتاه مدت و ميان مدت 
قادر نيست شرايط را به سه، چهار سال گذشته برگرداند.  
حيدري افزود: وضعيت اقتصادي مردم به شدت بد است 
و اوضاع وخيم تر از آن چيزي اس��ت كه آمارهاي مراجع 
رس��مي اعالم مي كند اما همين كه مركز پژوهش هاي 
مجلس درخصوص فقر كارگران و بازنشس��تگان اعالم 
مي كند، وخام��ت وضعيت زندگي خانوارها را گوش��زد 
مي كند. البته به غير از كارگران و بازنشستگان گروه هاي 
كم درآمد و فاقد پوش��ش حمايت ه��اي اجتماعي نيز 
وضعيت به مرات��ب بدتري دارند.  اي��ن فعال كارگري 
مي گويد: با توجه ب��ه اوضاعي كه به لحاظ اقتصادي 
در جامعه حاكم است و چنانچه شرايط ثابت بماند، 
در س��ال هاي آتي بر وخامت اوضاع اقتصادي افزوده 
خواهد شد و در اين شرايط دولت مجبور است خانوارها 
را تحت پوشش حمايتي خود قرار دهد كه اين خود 
هزينه هاي دولت را افزايش خواهد داد اما به هر حال 
دولت موظف به تامين نياز همه افراد جامعه است و 

اين نص صريح قانون اساسي است.

گزارش

باال رفتن تورم عامل باال رفتن آسيب هاي اجتماعي و اختالالت رواني است

حال بد اقتصاد و بي اعتمادي اجتماعي

رويخطخبر

ابتالي افزايشي كودكان به كروناي دلتا
انتظار اس��ت قبل از بازگشايي مدارس 
با كارشناسان حوزه س��المت كودكان 
مش��ورت ش��ود و با نگاه كارشناسانه و 
تخصصي نحوه بازگش��ايي، پيامدهاي 
احتمالي بازگشايي و الزامات بازگشايي 
مدارس مورد بررس��ي قرار گيرد. رييس 
مركز طبي كودكان ب��ا بيان اين مطلب 
درباره بحث بازگش��ايي مدارس، گفت: 

وضعيت ابتال به كوويد ۱۹ در كودكان افزايشي است 
و در مركز طبي كودكان نيز تعداد بس��تري زياد شده 
است و يكي از بخش هاي كوويد ۱۹ ما آي سي يوي ما 
پر شده است. البته كماكان از تمام ظرفيت بيمارستان 
جهت خدمت رساني مطلوب استفاده مي كنيم. رضا 
ش��روين بدو با بيان اينكه سوش غالب هم مانند همه 
جاي شهر سوش دلتا است و در اطفال هم سوش دلتا 

را مي بينيم، گفت: البته خدا رو شكر فعال 
ظرفيت تخت هايمان به گونه اي اس��ت 
كه اجازه خدمت رساني را مي دهد، اما به 
هر حال آمار در زمينه ابتالي كودكان به 
كوويد ۱۹ افزايشي است. بدو ادامه داد: 
ما در حال حاضر در مركز طبي كودكان 
يك بخش كامل به كوويد ۱۹ اختصاص 
داده ايم و يك آي سي يوي هشت تخته 
هم به صورت جداگانه داريم. همچنين دو بخش را هم 
ب��راي كوويد ۱۹ با ظرفيت ۳۰ تخت در نظر گرفتيم. 
البته بيمارستان ما به عنوان قطب علمي طب اطفال 
كش��ور، اقدامات درماني ديگر غير از كوويد ۱۹ را 
هم بايد انجام دهد. الزم به ذكر اس��ت مش��كالت 
اورژانسي كودكان و اين نوع اقدامات به صورت مجزا 

و تفكيك شده، خدمت رساني مي شود.

تهيه سيم كارت دانش آموزي اجباري نيست
مدي��ركل دفت��ر فن��اوري اطالعات و 
ارتباط��ات وزارت آم��وزش و پ��رورش 
درب��اره آخرين وضعيت تهي��ه و توزيع 
س��يم كارت دانش آم��وزي توضيح داد. 
مهندس محمود حبيب��ي گفت: تهيه 
سيم كارت بر اس��اس درخواست اولياء 
ص��ورت مي گيرد و اجباري نيس��ت كه 
 هم��ه دانش آموزان موظف به داش��تن 

سيم كارت باش��ند. او در اين باره اظهاركرد: هدف از 
طراحي سيم كارت ها صيانت از دانش آموز در فضاي 
مجازي است تا از محتواي آموزشي مناسب بهره مند 
شوند. پيش نويس طرح آماده شده و در مرحله آمادگي 
براي امض��اي دو وزير ارتباط��ات و آموزش و پرورش 
اس��ت. اين احتمال وجود دارد كه طرح اين هفته به 
امضاي دو وزير برسد كه در هر صورت اگر محقق نشد 
براي دولت بعدي باقي مي ماند. همچنين تهيه و توزيع 
سيم كارت دانش آموزي موضوعي است كه چندان به 

تغيير دولت ها بستگي ندارد و سياستي 
است كه بايد اجرايي شود. مديركل دفتر 
فناوري اطالع��ات و ارتباط��ات وزارت 
آموزش و پرورش در پاس��خ به اينكه آيا 
تهيه سيم كارت براي همه دانش آموزان 
اجباري خواهد ب��ود؟ گفت: اين اقدام بر 
اساس درخواست اولياء صورت مي گيرد 
و اجباري نيس��ت كه همه دانش آموزان 
موظف به داشتن سيم كارت باشند. وبسايتي طراحي 
خواهد ش��د و خانواده هايي كه تمايل داش��ته باشند 
مي توانند ثبت نام كنند. حبيبي درباره آمادگي براي 
تامين اين حجم از سيم كارت براي دانش آموزان اظهار 
كرد: اين فرايند، مرحله به مرحله جلو مي رود و ممكن 
اس��ت همه دانش آموزان مايل به دريافت آن نباشند. 
پيش بيني ما اين است كه در فاز اول شايد ۱۰ درصد 
دانش آموزان بخواهند س��يم كارت دريافت كنند كه 

براي تهيه اين تعداد سيم كارت مشكلي وجود ندارد.

ابتال به كرونا دلتا بدون عالمت است
۸۰ تا ۸۵ درصد ابتال به كرونا دلتا بدون 
عالمت و خفيف است. مسعود مرداني 
در خصوص ضرورت مراجعه به پزشك 
با ب��روز عالئم باليني كرون��ا دلتا اظهار 
داشت: همه موارد كرونا دلتا عالمت دار 
نيس��ت. بر اين اساس، بيمار با مشاهده 
عالئم سرماخوردگي به مراكز بهداشت 
و درمان مراجعه نكند. او تصريح كرد: با 

بروز عالئم خفي��ف بيماري، از مايعات گرم همچون 
دمنوش و جوش��انده استفاده شود، با بروز تب قرص 
استامينوفن مصرف شده و بيمار در منزل استراحت 
كند. اين متخصص بيماري هاي عفوني و گرمسيري 

افزود: اما با بروز عالئم ش��ديد بيماري 
نظير تنگي نفس، تداوم تب، سرفه هاي 
مزاحم، فشار بر قفسه سينه و تنگي نفس 
فعاليتي )تنگي نفس به هنگام فعاليت( 
بايد به پزش��ك مراجعه ش��ود. مرداني 
تاكيد كرد: براي مراجعه به مراكز درماني 
نمي توان بازه زماني دقيقي مش��خص 
كرد؛ اين مس��اله در بيماران باتوجه به 
شرايط فردي متفاوت اس��ت و با بروز عالئم باليني 
شديد مراجعه به پزش��ك ضرورت مي يابد. ويروس 
كرونا دلتا نخستين بار در هند شناسايي و تاكنون در 

بيش از ۸۰ كشور جهان يافت شده است.

رويداد

مع��اون محيط زيس��ت درياي��ي و تاالب ه��اي 
سازمان محيط زيس��ت از اعالم نظر معاون حقوقي 
رييس جمهوري درباره تعيين سازمان جنگل  ها و 
سازمان حفاظت محيط زيس��ت به عنوان دستگاه 
اجراي��ي مس��وول حفاظ��ت و نماين��ده دولت در 
اعمال حقوق مالكي��ت تاالب ها خبر داد. احمدرضا 
الهيجان زاده گفت: س��ند تاالب ها به ن��ام اين دو 
س��ازمان زده مي ش��ود. او افزود: از ابتداي دهه ۵۰ 
شمس��ي و بر اس��اس قانون حفاظت و بازس��ازي، 
مسووليت حفاظت از تاالب ها به سازمان حفاظت 
محيط زيست به عنوان قائم مقام سازمان جنگل ها 
داده شده است و براساس اين قانون محكم، به ندرت 
با مس��ائلي از زمين خواري و ساير معارضات در اين 
مناطق مواجه بوديم. الهيجان زاده با تاكيد بر اينكه 
بحث حفاظت از تاالب ها با تامين حقابه يا خش��ك 
شدن بخشي از تاالب ها متفاوت است و مشكالت به 
مس��ائل كالن حوضه آبريز و مديريت آب طي چند 
دهه گذش��ته بر مي گردد، ادامه داد: ايران عضوي از 
كنوانسيون رامسر است و بر اس��اس اين قانون كه 
مربوط به سال ۱۳۴۹ است، سازمان حفاظت محيط 
زيست مسووليت مستقيم درباره مالكيت تاالب ها را 
دارد، از سويي در قانون حفاظت از تاالب ها مصوب 
سال ۱۳۹۶ و آيين نامه اجرايي آن مصوب سال ۱۳۹۷ 
به صراحت مسووليت مستقيم و تام درباره تاالب ها 
به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار شده است.

او افزود: بر اساس برنامه شش��م توسعه وزارت نيرو 
اقدام به تعيين حريم و بستر تاالب هاي كشور كرد. 
همچنين در سال هاي گذشته قانوني تحت عنوان 
حدنگار يا كاداستر به تصويب رسيد كه وزارت نيرو 
بر اساس اين قانون اقدام به تعيين محدوه هاي حريم 
و بستر و دريافت سند براي اين محدوده ها مي كردند. 

در حالي در قانون كاداستر به صراحت آمده كه سند 
بايد به نام دستگاه يا سازماني به نمايندگي از دولت 
صادر شود كه مسووليت مستقيم مديريت آن عرصه 

را برعهده داشته باشد.
معاون محيط زيس��ت دريايي و تاالب ها با تاكيد بر 
اينكه هم قوانين بر مسووليت سازمان تاكيد دارند 
و هم از حدود نيم قرن پيش سازمان محيط زيست 
به عنوان نماينده و قائم مقام سازمان جنگل ها اين 
اقدام را انجام مي دهد، ادامه داد: اختالف ميان وزارت 
نيرو از يك سو و سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت 
محيط زيست از سوي ديگر، به ستاد ملي مديريت 
تاالب ها منتقل ش��د و در جلس��ه ماقبل آخر ستاد 
موضوع مطرح و معاون اول رييس جمهوري دستور 
ارجاع و تعيين تكليف موضوع توسط معاونت حقوقي 

رياست جمهوري را صادر كرد.
وي از تشكيل دو جلسه در معاونت حقوقي با حضور 
مسووالن هر سه دستگاه و مطرح شدن تمام نكات 
و نظ��رات خبر داد و گفت: پس از بررس��ي اوليه كه 
بس��يار مفصل بود، در جلسه بعد كه با حضور خانم 
جنيدي، معاون حقوق��ي رييس جمهوري برگزار و 
تمام اين جمع بندي ها مرور شد كه در نهايت منجر 
به صدور حكمي براي رفع اختالف و تعيين دستگاه 
اجرايي مسوول حفاظت از تاالب ها و نماينده دولت 
در اعمال حقوق مالكيت شد و در ۴ مرداد ۱۴۰۰ به 

دستگاه ها ابالغ شد.
الهيجان زاده در ادامه به بند ۱۰ ابالغيه اي كه ۴ مرداد 
سال جاري توسط معاون حقوقي رييس جمهوري به 
دستگاه ها ارس��ال شده اش��اره كرد كه در آن آمده 
اس��ت: »عليرغم مرات��ب فوق ك��ه مقتضي صدور 
اسناد مالكيت تاالب ها )بر فرض نياز به صدور( به نام 
دولت جمهوري اسالمي ايران به نمايندگي سازمان 

حفاظت محيط زيست است، رويه عملي شكل گرفته 
در س��ال هاي متمادي در خص��وص منابع طبيعي 
مبتني بر صدور اسناد مالكيت به نام دولت جمهوري 
اسالمي ايران به نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخيزداري كشور بوده به نحوي كه با هماهنگي با 
سازمان حفاظت محيط زيست، وظايف، اختيارات 

و مسووليت هاي اين سازمان اعمال مي شده است.
نظر ب��ه اينكه صدور اس��ناد مالكيت ب��ه نام دولت 
جمهوري اس��المي اي��ران به نمايندگي س��ازمان 
حفاظت محيط زيس��ت مس��تلزم فراه��م آوردن 
مقدمات الزم براي اي��ن امر و موجب معطل ماندن 
فرايند براي مدت قابل توجهي است و ممكن است 
اين تاخير خود س��بب تسهيل تعرض به اين منابع 
طبيعي ويژه گردد، موقتا انجام فرايند صدور سند بر 
طبق رويه عملي موجود و همانند مناطق چهارگانه 
حفاظت شده به نام دولت جمهوري اسالمي ايران 
به نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري 
كشور بالمانع است. بديهي است دستگاه هاي ذيربط 
به ويژه س��ازمان حفاظت محيط زيست، سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان ثبت 
اسناد و امالك كش��ور بايد در اسرع وقت مقدمات 
الزم براي صدور اسناد مالكيت به نام دولت جمهوري 
اسالمي ايران به نمايندگي سازمان حفاظت محيط 
زيست به شرح فوق اقدام كنند.« او در تشريح اين بند 
گفت: بر اساس بند ۱۰ اين ابالغيه، صدور سند به نام 
وزارت نيرو به نمايندگي از دولت جمهوري اسالمي 
ايران كامال منتفي ش��ده و مانند نيم قرن گذشته 
كماكان اين اس��ناد به نام س��ازمان جنگل ها صادر 
مي ش��ود تا پس از فراهم شدن شرايط و طي كردن 
فرايندهاي قانوني صورت مستقيما سند تاالب ها به 

نام سازمان حفاظت محيط زيست صادر شود.

سند تاالب ها به نام دو سازمان محيط زيست و جنگل ها صادر مي شود
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