
زهرا سليماني|دقايقي بعد از اعالم ليست وزراي 
پيش�نهادي دولت س�يزدهم ب�ه مجل�س، بازار 
ارزيابي هاي تحليلي در خصوص چهره هاي معرفي 
ش�ده، رزومه افراد و چش�م اندازي كه پيش روي 
اقتصاد، فرهنگ، سياست و... كشور خواهد بود در 
شبكه هاي اجتماعي و رسانه هاي گروهي حسابي 
گرم ش�د. برخي رويكردهاي تحليلي با اش�اره به 
اين واقعيت كه كابينه فاقد تجربه كافي است، اين 
تركيب را فاقد ويژگي هاي برجسته براي اثرگذاري 
مثبت در اقتصاد كشور ارزيابي مي كردند و گروهي 
ديگر از تحليلگران نيز با تكيه بر رزومه نه چندان 
موج�ه برخي وزراي پيش�نهادي ب�ه نقد تركيب 
كابينه مي پرداختند. احمد توكلي يكي از چهره هاي 
اقتصادداني است كه از سال هاي ابتدايي انقالب در 
چم و خم، تركيب كابينه هاي مختلف قرار داشته 
است. فردي كه از يك طرف با گزاره هاي آكادميك 
و علمي اقتصاد آش�نايي دارد و از س�وي ديگر در 
حوزه ه�اي اجراي�ي و تقنيني تجربي�ات فراواني 
را اندوخته اس�ت. به مناس�بات رونمايي از كابينه 
سيزدهم سراغ احمد توكلي رفتيم تا در جريان گپ 
و گفتي دوستانه تصويري از وزن كابينه، چالش هاي 
پيش روي آن و بايد و نبايدهايي كه بايد مورد توجه 
قرار بگيرد، داش�ته باش�يم. توكلي معتقد است 
هرچند حضور برخي چهره ها در تركيب اقتصادي 
كابينه كه صاحب تجربه، تحلي�ل و تخصص الزم 
هستند، دلگرم كننده است اما به طور كلي، وزراي 
پيشنهادي فاقد تجربه و توانايي الزم براي مقابله 
با چالش هاي جدي اقتصادي و معيش�تي كش�ور 
هستند. توكلي معتقد است بدون ايجاد هماهنگي 
و انسجام و همسويي در تركيب اقتصادي، كابينه 
سيزدهم هم به همان مصائبي گرفتار خواهد شد كه 
طي سال هاي گذشته، برخي دولت ها با آن دست به 

گريبان بودند.

  سرانجام ليست اعضاي كابينه رسما به مجلس 
ارسال ش�د. با توجه به اين واقعيت كه اقتصاد 
مهم ترين اولويت كشور در شرايط دشوار فعلي 
محسوب مي شود، به نظر شما آيا با يك چنين 
كابينه اي مي توان به جنگ چالش هاي اقتصادي 

پيش روي كشور رفت؟
به طور كلي بايد بگويم كه در تركييب كابينه متخصص و 
غيرمتخصص، خوب و بد و با تجربه و بي تجربه با هم قاطي 
و درهم تنيده هستند. يعني از بخشي از وزراي پيشنهادي 
مي توان دفاع كرد، اما افراد و چهره هايي هم وجود دارند كه 
نمي توان از آنها دفاع كرد. در واقع ميزان تجربه و همسويي 
عناصر اقتصادي معرفي ش��ده )حداقل براي من( روشن 
نيست. به عبارت روشن تر اگر قرار باشد، دو انتقاد كلي را 
به ليست وزراي معرفي شده داشته باشيم، مي توان گفت 
كه در مجموع تجربه كابينه اندك اس��ت و از سوي ديگر 
اعضاي مختلف كابينه نيز با هم همس��ويي ندارند. يعني 
اين چهره ها قادر نيستند همديگر را كامل كنند. يكدستي 
فكري يك تيم تصميم ساز از جمله مهم ترين گزاره هايي 
اس��ت كه بايد وجود داشته باشد تا امكان اجراي برنامه ها 

وجود داشته باشد. از اين منظر كابينه با هم همسو نيستند. 
اين تنوع در ديدگاه ها ممكن است در ادامه باعث عدم توزان 

و تعادل كابينه شود.
  نس�بت كابينه س�يزدهم را با عل�م اقتصاد و 
دانشي كه به صورت آكادميك در سطح جهان 
به آن پرداخته مي شود، چطور ارزيابي مي كنيد؟

امروز در ايران و البته در سطح جهان، 2رويكرد و نظريه در 
خصوص اقتصاد به طور كلي وجود دارد. يك نظريه معتقد 
است كه مجموعه مس��ائل اقتصادي را بايد با استفاده از 
نظام بازار و سيطره بازار بر همه شؤون اقتصادي و معيشتي 
حل و فصل كرد. طرفداران اين ايده اقتصادي، بدون توجه 
به تفاوت هاي تاريخي، اقليمي، فرهنگي و... كش��ورهاي 
مختلف، مي گويند همه كشورها مانند هم هستند و همه 
بايد از يك الگوي واحد تبعيت كنند. نسخه هاي واحد را 
صندوق بين المللي پول مي پيچد و س��اير كشورها از آن 
پيروي مي كنند. اين تفكر از دهه 70ميالدي عملياتي شده 
است و بعد از نيم قرن، جز فقر، بدبختي و اختالف طبقاتي 
دستاورد خاصي براي بشريت نداشته است. البته طبيعي 
است كه شمايل فقر در سال 2021 با چهره فقر در 50سال 
قبل تفاوت كرده است، اما شكاف طبقاتي به نسبت گذشته 

به مراتب افزايش پيدا كرده اس��ت. اين ديدگاه به نظر من 
شكست خورده است. 

  رويكرد دوم كه به آن اشاره كرديد، واجد چه 
ويژگي هايي است؟

بع��د از تبعات منف��ي رويكرد ب��ازار محور، بس��ياري از 
اقتصاددان ها به دنبال نسخه جديدي در اقتصاد هستند 
كه شكاف طبقاتي و فقر مطلق را به حداقل برسانند. بعد 
از كرونا اين دسته از اقتصاددان ها به اين باور رسيده اند كه 
ضرورت وجود يك متعهد ضروري است، چراكه نظامات 
مبتني بر بازار آزاد هرچند رشد اقتصادي را ايجاد مي كند، 
ام��ا به همان اندازه نيز فقر و نابراب��ري را افزايش مي دهد. 
ضمن اينكه رش��د اقتصادي مبتني بر نظام بازار صرف، با 
ثبات نيس��ت. در حال حاضر نابرابري معضل اصلي همه 
كش��ورهاي جهان شده اس��ت. در حال حاضر يك دهم 
درصد امريكايي ها به عنوان مهم ترين نمونه كشورهايي 
كه ب��ازار آزاد را مدنظر قرار داده اند، مالك 40درصد توليد 
ناخالص ملي كشور هستند. اين روند در همه كشورهاي 
سرمايه داري به چشم مي خورد به گونه اي كه بانك جهاني 
و صندوق بين المللي پول، دهه پي��ش رو را با عنوان دهه 
فقرزدايي نام گذاري كرده اند. ضرورتي كه نش��ان دهنده، 

عدم توفيق در برنامه ريزي هايي است كه از دهه 70ميالدي 
در پيش گرفته شده است. علماي معبد سرمايه داري، يعني 
اقتصاددانان بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و اجالس 
داووس سرشار از مقاالتي است كه در رد تعديل اقتصادي 
سخن مي گويند. رشد اقتصادي به تنهايي همه نيازهاي 
جامعه را پاسخ نمي گويد و بايد المان هاي تازه اي را در اين 

روند مورد توجه قرار داد.
  اين داشته هاي تئوريك در حوزه اقتصاد براي 

ايران امروز چه معنا و مفهومي دارد؟
در جهان امروز جريان علمي رايج و كانون اقتصاد بين المللي 
در داووس سوييس مستقر است.  وقتي در اين اجالس به 
اين نكته اشاره مي ش��ود كه يك »بازچينش بزرگ« در 
حوزه هاي مختلف بايد ايجاد ش��ود، معاني فراواني از آن 
مي توان برداش��ت كرد. اين دسته از اقتصاددانان جهاني 
معتقدن��د همه چيز باي��د تغيير كند، يعني ه��ر راهبرد 
اقتصادي كه در پيش گرفته شود بايد خالق ارزش باشد. 
اين ارزش نبايد فقط متوجه يك ُبعد باشد، بلكه بايد ابعاد 
و زواياي گوناگون اقتصادي، معيشتي، زيست محيطي و... 
در جامعه را شامل شود. در اين مدل فكري رشد اقتصادي 
هرچند اهميت دارد، اما اين اهميت بايد با ساير شاخص ها 
از جمله مقابله با فقر صورت پذيرد. اي��ن ارزش افزوده نه 
تنها براي اقشار مختلف افراد جامعه بايد ايجاد شود، بلكه 
براي طبيعت و محيط زيست نيز بايد ارزش هايي را در بر 
داشته باشد. كارگر در محيط كار بايد اقناع شود، نه اينكه 
س��رش را پايين بيندازد و هر بال كه به سرش آوردند، دم 
نزند. مبتني بر اين الگوي فكري مي گويند، اگر الزم باشد در 
حوزه بازار بايد قيمت گذاري صورت بگيرد، كنترل قيمت 
شود، سهميه بندي شود و ساير گزاره هايي كه بايد به نفع 
دهك هاي پاييني جامعه در پيش گرفته ش��ود. در واقع 
عالمان اجالس داووس با حضور رهبران جهاني، تشكل هاي 
اثرگذار، روزنامه نگاران صاحب نظر و... به اين نتيجه رسيدند 
كه به جاي سرمايه داري مبتني بر »سهامداري« بايد به نوع 
خاصي از سرمايه داري مبتني بر »حق ذي نفعان« دست 
پيدا كنيم. اين ذي نفعان كه در اين مدل فكري اشاره شده 
ش��امل كارگران، س��هامداران خرد، مشتريان و طبيعت 
است. يعني اقتصاد جهاني به سمت جمع گرايي و تحصيل 
منافع جمعي نزديك مي شود. يعني فقط صاحبان سرمايه 
نيستند كه منافع گسترده اقتصادي را درو خواهند كرد، 
بلكه مجموعه اي از بازيگران ديگر ني��ز در اين دايره قرار 
مي گيرند. اين موضوعي است كه اقتصاد ايران هم بايد آن 

را مورد توجه قرار دهد.
  بنابراين به اين داليل اس�ت كه ش�ما كابينه 
سيزدهم را فاقد انسجام و همسويي در راستاي 

تحصيل منافع جمعي مي بينيد؟
من از همين نقطه نظر اشاره مي كنم كه كابينه سيزدهم با 
هم همسو نيستند. در اين كابينه به عنوان مثال چهره اي 
مانند آقاي خاندوزي را داريم كه صاحب انديش��ه و فكر 
اس��ت. تئوري هاي اقتصادي را مي شناس��د و نسبت به 
آنها تحليل دارد اما برخي ديگ��ر از چهره ها يك چنين 
ويژگي هايي ندارند. از س��وي ديگر شمايل رييس بانك 
مركزي هم كه هنوز مشخص نشده، ممكن است فردي 
باشد كه تفاوت هاي فكري با ساير اعضاي تيم اقتصادي 
ادامه در صفحه 2 داشته باشد.  

W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2009  Thu. Aug 12. 2021  پنجشنبه   21 مرداد 1400    3 محرم 1443  سال هشتم  شماره 2009  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
11529000

شاخص بورس
1484589

يادداشت- 1

 10فرمان اقتصادي 
پيش روي كابينه جديد

روز گذشته تركيبي در وزراي 
پيش��نهادي دول��ت جدي��د 
به مجلس معرفي ش��دند. در 
كشاكش ارزيابي هاي تحليلي 
در خصوص تركيب اقتصادي 
كابينه اما هرگز محتوايي در اين 
خصوص كه اقتصاد ايران در اين 
دوران حس��اس از حيات خود 
چه شاخص ها و ويژگي هايي را بايد دنبال كند و به عبارت 
روشنتر بايد  چه مانيفستي داشته باشد، ديده نشد. بنابراين 
به نظرم ضروري است اساتيد اقتصادي و تحليلگران در اين  
خصوص مهم ترين گزاره هاي مرتبط با مانيفست اقتصادي 
ايران را ترسيم و تشريح كنند.متاسفانه در طول دهه هاي 
متمادي سياست گذاري اقتصادي در ايران، سياست هايي 
اعمال شد كه آثار مخربي را بر اقتصاد و بنيه توليد در ايران 
گذاش��ت. قاعدتا با درس آموزي از گذشته، بايد از چنين 
سياست هايي در آينده پرهيز نمود و سياست هايي اصولي را 
جايگزين كرد. سياست هايي كه به طور كلي آنان را در كالسه 
موضوعي زير مي توان دسته بندي كرد. ناگفته پيداست، 
ساختارهاي اجرايي نيز بايد به دنبال تحقق اين گزاره ها گام 
بردارند. نخست( در وهله نخست بايد از گسترش نقدينگي 
بي��ش از توليد و تعطيل رويكردي كه مي گويد نقدينگي 
معجزه مي كند، جلوگيري كرد. اين سياست در اقتصاد 
كشور منشا بروز مش��كالت فراواني بوده و اقتصاد ايران 
را با يكي از دهشتناك ترين رشدهاي نقدينگي در طول 
تاريخ خود مواجه كرده است. دوم( قيمت گذاري دستوري 
و پايين تر از بازار كه موجب ايجاد رانت شده و مخرب توليد 
است، نيز بايد از دس��تور كار مديران ايراني خارج شود. 
س��وم( عدم توجه به افزايش بهره وري و فناوري بهينه 
در توليد بايد جايگزين الگوهايي در مس��ير بسترسازي 
براي رشد توليد شوند.اقتصاد ايران نيازمند نگاه دوباره به 
شاخص هاي مهم توليد است. بدون توليد، ايران قادر به 
ايجاد ارزش افزوده، صادرات، بهبود درآمد سرانه، مقابله با 
فقر و...نيست.   ادامه در صفحه 2

محمدرضا منجذب

يادداشت-5يادداشت-2

 روش هاي 
رونق معامالت

پرستاران و كادر درمان ديگر 
توان ندارند

دستورالعمل جديد ابالغ شده 
از س��وي س��ازمان ب��ورس در 
زمينه بازارگرداني ش��ركت ها، 
به وضعيت نقدشوندگي سهام 
ش��ركت ها، نب��ود صف ه��اي 
خريد و فروش طوالني و توسعه 
معامالت بازار س��رمايه كمك 
مي كند. تا امروز روند طي شده 
براي اخذ مجوز بازارگرداني از طريق سازمان بورس طوالني 
بود، در حالي كه با دستورالعمل جديد اين وظيفه به بورس 
و فرابورس محول شد و س��ازمان بورس با تصميم جديد 
روند صدور بازارگرداني را تسريع كرده است. وهله نخست 
بايد بورس و فرابورس درجه نقدشوندگي هر سهم را اعالم 
كنند كه اين موضوع عاملي بس��يار مهم براي خريد سهم 
تلقي مي ش��ود زيرا هر س��همي كه از درجه نقدشوندگي 
بااليي برخوردار باشد در آينده هيچ دغدغه اي براي فروش 
آن وجود ندارد. شركتي كه از درجه نقدشوندگي پاييني 
برخوردار اس��ت به طور حتم بايد داراي بازارگردان باشد تا 
س��هامدار در آينده براي فروش آن دچار مشكل نشود كه 
به طور حتم دستورالعمل جديد مي تواند كمك كننده در 
وضعيت نقدشوندگي شركت ها باشد. طبق دستورالعمل 
جديد بازارگرداني، سهام شركتي كه با افزايش سرمايه همراه 
ش��ود قاعدتًا تعهدات بازارگردان بايد افزايش يابد. در كنار 
تصميمات جديد، كارمزد بازارگردان ها بنا بر عملكردي كه 
دارند متغير خواهد شد، اين موضوع از جمله اتفاقات مثبتي 
اس��ت كه مي تواند جزو نكات مثبت دستورالعمل جديد 
مطرح شود. اكنون بخشي از بازارگردان ها به تعهدات خود 
عمل نمي كنند در حالي كه بازارگردان ها با دستورالعمل 
جديد متعهد به انجام وظايف خود مي شوند و براي بهبود 
فعاليت خود،  تالش خواهند كرد. اين مسائل در كنار يكديگر 
نشان دهنده تغيير فاحش در فعاليت بازارگردان ها است، 
اين نوع نگاه به اقدامات انجام ش��ده از سوي بازارگردان ها 
مي تواند بسيار راهگش��ا در نقدشوندگي سهام شركت ها 
باشد كه اكنون به عنوان معضل فعلي بازار تلقي مي شود. 
در حالي كه طبق دستورالعمل جديد اگر سهمي به صورت 
س��ه روز متوالي در صف خريد و فروش باش��د بازارگردان 
مي تواند تا 4 برابر دامنه نوسان درخواست حراج كند كه با 
اين درخواست، بازارگردان خود متعهد به خريد يا فروش 
مي شود. دس��تورالعمل جديد ابالغ شده از سوي سازمان 
بورس كمكي به وضعيت نقدشوندگي سهام شركت ها و 
نبود صف هاي خريد و فروش طوالني خواهد بود.  در صورت 
اجرايي شدن آن ابالغيه جديد و انجام فعاليت بازارگردان ها 
مطابق دس��تورالعمل ارايه شده، ضمن تسريع اخذ مجوز 
بازارگرداني، نقدشوندگي سهام شركت ها نسبت به گذشته 
بهتر و قوي تر خواهد شد. يكي از عوامل اصلي توسعه بازار 
سرمايه بهبود وضعيت نقدش��وندگي سهام است و اصواًل 
مقوله بازارگرداني براي نقدشوندگي سهام است تا ديگر هيچ 

سهمي در بازار دچار معضل نقدشوندگي نشود.

وضعي��ت بيمارس��تان و كادر 
درمان بسيار نگران كننده است، 
در حال حاضر ما با كمبود شديد 
پرستار مواجه هس��تيم و اوج 
گرفتن دوباره بيماري در كشور 
و افزايش تعداد مبتاليان كادر 
درمان را در آس��تانه فروپاشي 
عصبي و جسمي قرار داده است. 
دولت جديد هر چه زودتر بايد در جايگاه و تركيب س��تاد 
ملي كرونا و قرارگاه كرونا بازنگري كند، بايد از نمايندگان 
نيروهاي مردمي و نيروهاي صف خدمت هم در اين ساختار 
حضور داشته باشند تا ستاد ملي كرونا از كف بيمارستانها 
از سرپنجه هاي نظام سالمت و از كف خيابان ها و زندگي 
روزمره مردم؛ به موقع مطلع شود. سازمان هاي غير دولتي 
مثل نظام پزشكي، نظام پرستاري، نيروهاي و بسيج نيز بايد 
در كنار هم قرار گيرند. بايد هر چه زودتر ستادهاي تركيبي 
براي حمايت و هدايت بيمارستان ها تشكيل شود، ديگر 
نمي توانيم با همان روش سابق به كار ادامه بدهيم، بسياري 
از پرستاران ما يا خود درگير بيماري شده اند و جانشان را 
از دست داده اند يا بعد از درگير شدن با كرونا و انتقال آن به 
اعضاي خانواده از كار كناره گيري كرده اند، در اين شرايط 
هنوز وزارت بهداشت و درمان دستور استخدام نيروهاي 
تازه پرس��تاري را صادر نكرده اتفاقي ك��ه بايد در اولويت 
قرار بگيرد و قبل از هر اقدام ديگري انجام شود. اگر در اين 
شرايط سري به بيمارستان ها بزنيد، كامال متوجه مي شويد 
كه پرسنل بيمارستان تا چه حد خسته و فرسوده شده اند، 
فعاليت طوالني با ماسك  N۹5 و لباس هاي خاص واقعا 
سخت است. مجوز استخدام 52 هزار نفر در وزارت بهداشت 
صادر شد اما بيشتر از هشت هزار نفر در بيمارستان ها جذب 
نشدند و همين تعداد هم بازنشسته شده يا به علل مختلف از 
سيستم خارج شدند و در عمل نيرويي به سيستم پرستاري 
در بيمارستان ها اضافه نشد. نمي توانيم بدون توجه به اين 
وضعيت ادامه بدهيم، هر لحظه ممكن است كه سيستم 
درماني كشور به دليل خستگي شديد از پا در بيايد، خوب 
مي دانيم كه بخش عظيمي از بار مراقبت بر دوش پرستاران 
است و آنها بيش از هر كس ديگر در بيمارستان ها مشغول 
خدمات رساني به بيماران كرونايي هستند، اين افراد هم 
مثل تمام ما نياز به اس��تراحت دارن��د، آنها هم زير بار اين 
همه فشار خسته مي شوند و طاقت و تحمل خود را از دست 
مي دهند، اگر مي خواهيم شرايط را به گونه اي رقم بزنيم 
كه هم از پيك بيماري كم شود و هم وضعيت بيمارستان ها 
و كادر درمان بهبود يابد، بايد به »الك داون« به استخدام 
نيروي تازه نفس پرس��تاري و باال ب��ردن امكانات درماني 
دربيمارستان ها توجه كنيم. االن شرايطي نيست كه ما فقط 
بر روي ظرفيت بيمارستان هاي دولتي و خصوصي حساب 
كنيم، بايد از تمام درمانگاه ها و كلينيك ها هم براي ارايه 
خدمات سرپايي مثل اكسيژن تراپي و تزريق رمديسيور 
استفاده شود.  ادامه در صفحه 8

محمد ميرزابيگياحمد اشتياقي

 رهبر انقالب كرونا را 
مساله اول و فوري كشور خواندند

 اظهارات جنجالي زالي 
درباره خريد واكسن كرونا

صفحه 2    

 تامين واكسن 
 به هرشكل ممكن 

 فاجعه 
رخ داده

احمد توكلي در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل«  از عيار كابينه پيشنهادي مي گويد 

فاقد تجربه و هماهنگي

صفحه 2

»تعادل« عملکرد يک سال بازار را 
بررسی مي کند

نمايندگان مسكوت ماندن طرح انتزاع 
وزارت راه و شهرسازي را رد كردند

وداع با الگوي نوسازي »پالك به 
پالك« با اولين طرح زاكاني؟ 

از نوزدهمين روز سال 13۹۹ شاخص کل بورس 
ريزش بی سابقه خود را آغاز کرد و يک سال از آن 
زمان می گذرد.طی اين مدت شاخص کل بيش از 
صفحه 4 را بخوانيد 30 درصد از...  

با رد درخواست ابراهيم رييسي، رييس جمهور مبني بر 
مسكوت ماندن طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي از 
سوي نمايندگان مجلس، نخستين مخالفت قوه مقننه 
صفحه 5  را بخوانيد با دولت سيزدهم رخ داد. 

آن گونه كه عليرضا زاكاني، شهردار منتخب تهران 
اعالم كرده است، او در نظر دارد تا بازسازي بافت هاي 
فرسوده ش��هر تهران را با به كار گيري يك »الگوي 
صفحه 5  را بخوانيد جديد« انجام دهد. 

رکورد در سالگرد 
سرخ پوشی

اولين  مخالفت  
مجلس  با  دولت  

 كوچ اهالي 
محله  ها

شايد بنده اشتباه مي كنم 
اما معتقدم ك��ه ازلحاظ 
تجربي و دان��ش ما وزن 
خاص��ي نمي تواني��م به 
كابينه دول��ت يازدهم، 
دوازده��م و س��يزدهم 
بدهي��م. تف��اوت دانش 
و تجرب��ه اي��ن وزرا در 
حوزه هاي تخصصي مثل اقتصاد مي توانم بگويم 
در حداقل وضعيت و حتي در سياست هاي كالن 
كشور بوده است.  مثاًل فرض كنيد كه آقاي شاپور 
محمدي باالخره تجربه خ��وب در حوزه اقتصاد و 
بازار س��رمايه دارد اما به جايي مي رسد كه تفكرات 
مسووالن اقتصادي يعني تفكرات و سياست هاي 
كالن اقتصادي ارزش بيش��تري نس��بت به تفكر 
اش��خاص پيدا مي كند بنابراين اگر وجه تمايزي 
ازلحاظ تجربه، آگاهي و دانش بخواهيم قائل شويم 
بين يك شخص باالي راس و شخصي كه شايد يك 
درجه پايين تر باشد تأثيرش  حداقل ممكن است. 
براي مثال در دولت دوازدهم نهايت تالش شد تقريبًا 
افرادي به مراتب باتجربه تر و آگاه تر نسبت به ساير 
دولت ها به سركار بياورند اما نتيجه آن را ديديم چون 
به هرحال دولت در ش��رايطي بود كه نمي توانست 
كاري را از پيش ببرد بنابراين تقريباً نتيجه و كارنامه 
براي بازار س��رمايه قابل قبول نبود و خروجي آن را 
در س��ال 13۹۹ ديديم. به عقي��ده من مزيت تيم 
اقتصادي هيات دولت هماهنگي و انسجام آنها ميان 
ادامه در صفحه 8 دو قوه ديگر است و اين...  

تفاوت چنداني ميان كابينه 
دوازدهم و سيزدهم نيست!

فردين آقابزرگي

يادداشت-3

1- اگ��ر چ��ه ت��ا ديروز 
اي��ن امي��دواري وج��ود 
داشت كه طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرس��ازي 
بنا به درخواست ابراهيم 
رييسي، رييس جمهور، 
فع��ال و تا س��ال آينده در 
مجلس مس��كوت بماند 
و اين مس��اله پرهزينه و پرحاشيه به مسائل پيش 
روي وزارت راه و شهرس��ازي اضافه نشود، اما ديروز 
نمايندگان مجلس حتي به طرح مس��كوت ماندن 
»يك ماهه« تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي راي 
ندادند. به اين ترتيب، يكي از دغدغه هاي وزير آتي راه 
و شهرسازي، يا دو وزير »مسكن« و وزير »راه« بعدي، 
سر و سامان دادن به اين طرح و تهيه امكانات فيزيكي 
همچون ساختمان و... خواهد بود و دست كم شش 
ماه از دوران فعاليت وزير يا وزيران يادشده را به خود 

اختصاص خواهد داد.
2- اگر از مس��اله تفكيك وزارت راه و شهرس��ازي و 
تبعات آن عبور كنيم، حوزه هاي »مسكن« و »حمل و 
نقل« با مشكالت متعدد و خاصي رو به رو هستند و در 
عين حال، همگي با مشكل مشتركي به نام »كمبود 
نقدينگي« يا »تنگناي مالي« نيز دست به گريبانند. 
پوشيده نيست كه اقتصاد ايران طي 50 سال گذشته 
از معضل كسري بودجه رنج برده و به همين دليل، 
كس��ري بودجه در اقتصاد ايران مزمن شده و خود 
سرمنشا بسياري از گرفتاري ها و بيماري هاي ريز و 
ادامه در صفحه 2 درشت اقتصادي ديگر است.  

 چالش هاي پيش روي 
وزير راه 

مجيد اعزازي

يادداشت-4

» تعادل« ليست وزراي پيشنهادي كابينه سيزدهم را بررسي مي كند

 در ميان وزراي پيشنهادي 2نماينده مجلس
 سه فرد با سابقه وزارت و 14چهره جديد ديده مي شوند

مردان  رييسي



رهبر معظم انقاب اس��امي صبح روز چهارش��نبه در 
س��خنان تلويزيوني درباره وضعي��ت و طغيان بيماري 
كرونا، آن را مساله اول و فوري كشور خواندند و با تأكيد 
در خصوص انجام قاطع وظايف و تصميم ها براي مقابله با 
بيماري، توصيه ها و نكاتي خطاب به مسووالن و مردم بيان 
كردند. حضرت آيت اهلل خامنه اي، الزمه مقابله با تغيير 
شكل و جهش ويروس را به كارگيري آرايش و شيوه هاي 
دفاعي جديد و محكم خواندند و گفتند: جان  باختن بيش 
از ۵۰۰ تن در يك روز و داغدار ش��دن خانواده هاي شان 
و همچنين ابتاء ده ها هزار نفر به بيماري و مش��كات 
درماني آنها حقيقتاً بسيار دردناك است و دل هر مسلمان و 
هم ميهني از اين واقعه آتش مي گيرد، بنابراين براي مقابله 
با اين وضع وظايفي داريم. ايشان ضرب االجل يك هفته اي 
رييس جمهور براي جمع آوري پيشنهادها و تصميم گيري 
درباره آنها را كاري خوب برشمردند و افزودند: رأس زمان 
تعيين شده، جوانب قضيه با دقت سنجيده، و براي هر اقداِم 

الزم با قاطعيت تصميم گيري و به آن عمل شود.
رهبر انقاب همچنين خس��تگي ش��ديد كادر درمان و 
فشارهاي جس��مي و روحي وارد به آنها را نگراني بزرگي 
دانستند و افزودند: از صميم قلب از پزشكان، پرستاران 
و مجموعه هاي درماني كه واقعًا در حال جهاد هس��تند، 
تش��كر مي كنم اگرچه تشكر اصلي از آِن خداوند شاكر و 
عليم است. حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادامه به بيان چند 

تذكر خطاب به مسووالن و مردم پرداختند.
رهب��ر انقاب با تأكيد ب��ر لزوم گس��ترش آزمايش هاي 
بيماريابي خاطرنشان كردند: در اوايل بيماري، آزمايش هاي 
بيماريابي عمومي رايج شد كه كار خوبي بود و بايد شبكه 
بهداشت با كمك بس��يج اين كار را انجام دهند. ايشان با 
اشاره به هزينه هاي سنگين آزمايش هاي تشخيص كرونا، 
تأكيد كردن��د: دولت و بيمه ها كمك كنند تا بيماريابي و 

آزمايش هاي تشخيص به صورت رايگان و وسيع در اختيار 
همه مردم قرار بگيرد. حضرت آيت اهلل خامنه اي در توصيه 
بعدي به مسووالن، مساله تأمين گسترده واكسن را مورد 
تأكيد قرار دادند و گفتند: خوشبختانه با توليد واكسن در 
داخل مسير واردات خارجي آن نيز هموار شد، درحالي كه 
تا قبل از آن با وجود پرداخت بهاي واكس��ن، فروشندگان 

خارجي بدعهدي مي كردند.
رهبر انقاب تأكيد كردند: واكسن چه از راه واردات و 
چه با توليد داخلي بايد با تاش مضاعف و به هر شكل 
ممكن تأمين شود و در اختيار همه مردم قرار بگيرد. 
ايشان درخصوص مساله تأمين دارو براي بيماران نيز 
گفتند: با وجود كمبود يا نب��ود دارو در داروخانه ها و 
بيمارس��تان ها، گفته مي ش��ود همان داروها در بازار 

آزاد ب��ا قيمت چند برابري فروخته مي ش��ود كه اين 
نشان دهنده مشكل در شبكه توزيع است و اين مشكل 
بايد حل ش��ود. حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به 
حضور جدي و قوي نيروهاي مس��لح در ماه هاي اوِل 
مقابله با بيماري، گفتند: نيروهاي مس��لح اكنون نيز 
مشغول هس��تند اما بايد با همه توان به كمك مردم 
بيايند. ايش��ان تصميم گيري درخصوص تعطيلي را 
مساله اي تخصصي و نيازمند بررسي در ستاد ملي كرونا 
خواندند و افزودند: مسووالن به هر نتيجه اي رسيدند، 

بدون ماحظه و قاطع به آن عمل كنند. 
رهبر انق��اب در بخش ديگري از سخنانش��ان خطاب 
به مردم، بخش��ي از مش��كل را ناش��ي از رعايت نكردن 
ش��يوه نامه ها دانس��تند و افزودند: م��ردم عزيز با همان 

حساس��يت ماه هاي اول، ش��يوه نامه ها را به طور كامل 
رعايت كنند تا جان و سامتي خودشان و ديگران به خطر 
نيفتد. ايشان دو، س��ه ماه تحمل محدوديت ها و رعايت 
كامل ش��يوه نامه ها را موجب فروكش كردن بيماري و 
تنفس كادر درمان دانستند و افزودند: ان شاءاهلل با همت 
دست اندركاران، تا چند ماه ديگر واكسن به بهترين وجه 
در اختيار مردم قرار مي گيرد و پس از آن، حتي با وجود 
بيماري، بحران و خطر مرگ ومير و مصيبت زده ش��دن 
خانواده ها كاهش خواهد يافت. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
در توصيه اي ديگر، مجالس عزاي حضرت سيدالشهداء 
عليه السام را مايه بركت و جلب رحمت الهي دانستند 
و افزودند: ملت و كش��ور به اين مجالس با بركت احتياج 
دارد اما در برگزاري آنها بايد شيوه نامه ها با كمال دقت و 
شدت مراعات شود. ايشان برگزاركنندگان جلسات و آحاد 
شركت كنندگان را به رعايت ضوابط و فاصله ها توصيه و 
تأكيد كردند: نگذاريد مجالس حس��يني موجب شيوع 

بيماري و مايه طعنه مخالفان و دشمنان شود.
رهبر انقاب همچنين با تقدير از نهضت مواسات و احسان 
عمومي و كمك هاي خيران به مستحقان و افراد و مشاغل 
آسيب ديده، خاطرنشان كردند: اين نهضت بايد اوج بگيرد 
و مركز اين كار يعني مركز شناسايي نيازمندان آبرومند و 
كمك و همياري مردم به آنها نيز مساجد باشد. ايشان در 
پايان با يادآوري مساله مهم دعا، توسل و تضرع به درگاه 
پروردگار براي رفع با، گفتند: همه اين توصيه ها اسبابي 
هس��تند كه موفقيت آنها در گرو عنايت خداوند قادر و 
حكيم است و مجالس عزاداري نيز مكان و زمينه خوبي 
براي اين توسات و استغفارها اس��ت. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي ابراز اميدواري كردند خداوند ملت ايران، مومنان 
و همه انسان ها در سراسر جهان را از شّر اين بيماري خبيث 

و ُپر مشكل نجات بخشد.

رويداد
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 10فرمان اقتصادي 
پيش روي كابينه جديد

چهارم( حذف سياست چند نرخي ارز كه عاوه بر ايجاد 
رانت، موجب اختال در تجارت مي شود. اين سياست 
طي دهه هاي اخير همواره باعث بروز مشكات عديده 
در اقتصاد شده اس��ت. ضمن اينكه رانت و سوداگري 
فراواني را نيز ايجاد كرده است. پنجم( قوانين متعدد و 
بعضا متضاد كه مانع ايجاد كسب و كار و توليد هستند. 
يك س��ال مجلس بايد بجاي قانون گ��ذاري بدنبال 
پااليش و روانسازي و حذف قوانين زايد باشد. معتقدم 
اين رويكردي است كه هم مجلس و هم دولت آينده 
بايد در راس��تاي تحقق آن تاش كنند. ششم( ايجاد 
استقال بمعناي واقعي كلمه براي بانك مركزي، كه 
موجب استقال سياست پولي از مالي مي شود. عدم 
اس��تقال بانك مركزي ريشه بس��ياري از مشكات 
كشورمان است. چاپ پول و استقراض نخستين نتيجه 
اين عدم اس��تقال است. بنابراين دولت آينده بايد به 
آن پايان دهد. هفتم( كوچك س��ازي دولت و كاهش 
تدريجي كسري بودجه مستمر طي سال هاي اخير كه 
بايد در يك بازه زماني كوتاه، ميان و بلندمدت دنبال 
شود.بزرگ شدن دولت و افزايش هزينه هاي جاري از 
يك طرف باعث كسري بودجه مي شود و از سوي ديگر 
باعث كاهش سرمايه گذاري هاي عمراني و زيربنايي 
مي ش��ود. دولت اينده بايد به دنبال كوچك ستزي و 

چابك سازي باشد.
هش��تم( پرهيز از اظهارنظرهاي غير ضروري توسط 
سياس��ت گذار كه تاثيري نامطلوب ب��ر پارامترهاي 
اقتصادي دارد، و تقويت بنيه اعتماد و سرمايه اجتماعي 
ميان سياست گذار و مردم دارد. اين مشكل بارها در طي 
سال هاي گذشته زمينه ساز بروز مشكات عديده اي 
شده اس��ت. مس��ووالن اظهارنظرهايي غير ضروري 
مي كنند بدون اينك��ه از عواقب صحبتهاي خود آگاه 
باش��ند. اين مشكل به خصوص در دولت قبلي زمينه 
ساز ايجاد مشكات عديده اي شد. نهم( تقويت بنيه 
توليد و ايجاد كارايي و بازدهي باال در توليد كه به طور 
خودكار جذب نقدينگي به توليد را بدنبال دارد. از اين 
طريق اقتصاد ايران مي تواند بخش��ي از سرمايه هاي 
مورد نياز براي توسعه زيرساختها و بهبود شاخص هاي 
صنعت و توليد را فراهم كند. دهم( چابك س��ازي در 
بودجه و حذف بودجه ها و سازمان هاي موازي )ادغام( 
در راس��تاي افزايش كارايي و كوچك س��ازي بخش 
عمومي، تقويت اصولي درآمدهاي مالياتي بدون فشار 
بر توليد نيز از ديگر ضرورت هايي است كه دولت جديد 
و اساسا ساختار هاي تصميم ساز بايد مد نظر قرار دهند.

شناسايي حفره هاي مالياتي و پرهيز از هزينه هاي غير 
ضروري بخشي از اصاحاتي است كه در بودجه بايد 

اعمال شود.
در كنار اين موارد موضوعاتي چون، پرهيز از پوپوليسم؛ 
پايبندي به يك برنامه بلندمدت توس��عه اقتصادي، 
عدم دخالت مستقيم دولت در بازارها، تعامل معقول 
با دنياي خارج در راس��تاي برنامه توسعه و گسترش 
فناوري و تكنولوژي مورد نياز برنامه توس��عه، تقويت 
اصول��ي و بنيادي بازاره��اي موازي با ب��ازار كاالها و 
خدمات، خصوصي سازي بمعناي واقعي كلمه و تقويت 
نقش بخش خصوصي و نهايتا آشتي سياست گذار با 
اس��اتيد و خبرگان اقتصادي و علوم انساني در عمل، 
كه شالوده اصلي فرايند توسعه اقتصادي خواهد بود از 
ديگر مواردي است كه معتقدم در افق پيش رو بايد مورد 
توجه مجريان و سياست گذاران )فارغ از اينكه چه فرد 
يا افرادي در شمايل وزير انتخاب مي شوند( قرار بگيرد.

فاقد تجربه و هماهنگي 
اين روند مي تواند مش��كات فراوان��ي را براي اقتصاد و 
معيش��ت كش��ور ايجاد كند. از نقطه نظر ميزان تجربه 
هم كابينه با اشكاالت عديده اي روبه روست. براي عبور 
از چالش هاي امروز كش��ور نيازمند افرادي هستيم كه 
از تجربه، تخصص و هماهنگي كامل برخوردار باش��ند. 
كابينه سيزدهم در كل واجد همه ويژگي هاي الزم نيست.
  اگر قرار باش�د مهم ترين چالش هاي پيش روي 
تيم اقتصادي كابينه را تشريح كنيد به كدام موارد 

اشاره مي كنيد؟
مهم ترين دستور كار كابينه سيزدهم، ايجاد يك نظام 
فكري و يك رويكرد علمي و كاربردي است. همان طور 
كه در باال تشريح شد اگر دولت بتواند چارچوب ذكر شده 
را پياده سازي كند، دستورالعمل هاي خود را هم مشخص 
مي كند. اين دستورالعمل ها كه مبتني بر منافع جمعي 
جامعه است، بايد تدوين شود و راهكارهاي عملياتي براي 
اجراي آن نيز تدارك ديده ش��ود. دسترسي به حداقل 
نيازها ش��امل غذا، دارو، مس��كن و... مهم است. از سوي 
ديگر دولت بايد به مقوله فسادزدايي حساس باشد. افراد 
و چهره اي كه كوچك ترين ردپايي از آنها در فساد، رانت يا 
روابط خاص است بايد از قطار كابينه پياده شوند. موضوع 
مهم ديگر توجه به رشد بهره وري در كشور است. بخش 
قابل توجهي از ظرفيت هاي كشور ما به دليل بهره وري 
پايين در حال اتاف است. اين روند بايد تغيير كند. بدون 
رشد بهره وري تحقق رشد اقتصادي پايدار ممكن نيست. 
موضوع عدالت نيز يك ضرورت غيرقابل انكار است كه بايد 

در همه شؤون عملياتي شود. 
  نحوه مواجهه دولت با نرخ ارز چگونه بايد باشد؟

برنامه ريزي درخص��وص ارز يكي از مهم ترين وظايفي 
اس��ت كه رييس كل بانك مركزي به عهده دارد. به طور 
كلي نرخ ارز در اقتصاد ايران، نقش محوري دارد. نوسانات 
در نرخ ارز كل شاخص هاي اقتصادي و معيشتي را دچار 
تكانه هاي پي درپي مي س��ازد. دولت باي��د برنامه هاي 
عملياتي موثري براي ثبات واقعي نرخ ارز داشته باشد. 
فساد و رانتي كه به دليل نوسانات ارزي شكل مي گيرد، 
بخشي از مهم ترين مش��كات را در اقتصاد ايران ايجاد 
مي كند. تورم باال، گراني، كمبود اقام مصرفي و... بخشي 
از مشكاتي است كه به دليل نوسانات ارزي ايجاد مي شود. 
اميدوارم كه مجلس و دولت در نهايت بتوانند كابينه اي 
منسجم، پاكدست، متخصص و كارآمد را شكل دهند. 
بايد ديد روند بررس��ي صاحي��ت وزرا در مجلس چه 
 س��رانجامي پيدا مي كند تا بعد در خصوص چشم انداز 
پيش روي اقتصاد ايران بعد از تشكيل كابينه بتوان بحث 

و تبادل نظر كرد.

 چالش هاي پيش روي 
وزير راه 

در اين حال، بر همگان مكشوف است كه نخستين قرباني 
كسري بودجه، بخش عمراني بودجه هاي ساالنه است. 
چه آنكه دولت ها به هنگام تنگناي مالي ترجيح مي دهند 
يا مجبور مي شوند از صرف هزينه در پروژه هاي عمراني 
چشم پوشي كنند و اعتبارات بخش عمراني را به مسائل 
مهم تر و فوري تري همچون پرداخت حقوق كاركنان و 
بازنشستگان خود تخصيص دهند. در اين حال، مي دانيم 
كه حوزه هاي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي كنوني، 
همگي حوزه هاي زيرساختي به شمار مي روند و توسعه 
آنها نيازمند عمليات عمراني است. از اين  رو، شايد يكي 
از وزارتخانه هايي كه بيشترين فشار كمبود نقدينگي 
را لمس مي كند، همين وزارت راه و شهرس��ازي باشد. 
وزارتي كه از سويي مامور رشد و توسعه زيرساخت هاي 
كشور است و احتماال براي اين كار برنامه دارد، اما به دليل 
نبود منابع مالي مورد نياز، شاهد گذر فرصت هاي رشد 

و توسعه است.
3- بي گمان تامين س��رپناه در قالب اجراي طرح هايي 
همچون مسكن مهر، مسكن ملي يا طرح جهش توليد 
مسكن )ساخت 4 ميليون واحد مسكوني در 4 سال( در 
صورتي كه حتي متقاضيان ني��ز در اجراي اين طرح ها 
مشاركت مالي داشته باشند، نيازمند منابع مالي بزرگي 
هس��تند. اين در حالي اس��ت كه در ش��رايط تورمي و 
تحريم زده كنوني، نه مستاجران توان چنين مشاركتي 
را دارند و نه دولت از منابع مالي مورد نياز برخوردار است.

4- نوسازي ناوگان هوايي اما به غير از مساله تامين مالي 
با معضل تحريم فروش هواپيما و فروش قطعات آن نيز 
دس��ت به گريبان اس��ت. اگر چه در دوره اجراي برجام 
تعدادي هواپيماي نو - ح��دود 2۰ فروند - خريداري و 
وارد كشور شد، اما بي گمان فاصله اين تعداد تا نيازمندي 
ناوگان هوايي كشور به ۵۰۰ فروند هواپيماي نو بسيار 
زياد است. هم اينك، ناوگان هوايي ايران بسيار فرسوده 

و كم تعداد است.
۵- اگر چه در ط��ي دوران فعاليت دولت هاي يازدهم و 
دوازدهم، طول خطوط ريلي كش��ور حدود ۵۰ درصد 
رشد يافته اس��ت اما همچنان، از نگاه كارشناسان اين 
حوزه با كمبود ش��ديد راه آهن در مس��يرهاي جديد 
داخلي و ترانزيتي مواجه هستيم. به گونه اي كه حدود 
9۰ درصد از كاالها و محصوالت داخلي از طريق جاده و 
با هزينه هاي باال حمل مي شوند و از سوي ديگر، آن گونه 
كه به تازگي جمعي از اس��تادان و فعاالن حوزه ريلي در 
نامه اي به رييس جمهور نوشته بودند، عقب ماندگي هاي 
ريلي »دور خوردن مسيرهاي ترانزيتي ما توسط برخي 
از كشورهاي منطقه ظرفيت ترانزيتي ايران را در معرض 
خطر و تهديد قرار داده و در اين شرايط هر لحظه غفلت 

برابر است با سال ها افسوس در آينده!«
 مس��اله خريد واگن داخلي يا خارجي نيز يكي ديگر از 
مشكات مهم حوزه حمل و نقل ريلي به شمار مي رود. 
متاسفانه واگن س��ازهاي داخلي در دوران تحريم بنا به 
داليلي همچون كمبود نقدينگي تضعيف شده اند. در 
اين حال، خريد واگن هاي خارجي نيز نيازمند افزايش 
درآمدهاي ارزي دولت و لغو تحريم ها اس��ت. نوسازي 
ناوگان باري جاده اي نيز دچار چنين وضعيتي اس��ت. 
از سويي، ناوگان جاده اي بسيار فرسوده و استفاده از آن 
بسيار هزينه بر است و از سوي ديگر، رانندگان از توان مالي 
الزم براي خريد كاميون هاي جديد برخوردار نيستند. در 
عين حال، ورود كاميون هاي نو يا دست دوم نيز پشت سد 

مشكات گمركي متوقف شده است. 

رهبر انقالب در سخنان تلويزيوني،كرونا را مساله اول و فوري كشور خواندند

افزايش قيمت دالر، قيمت طال و سكه را باال كشيد

اظهارات جنجالي زالي درباره خريد واكسن كرونا

 تامين واكسن به هرشكل ممكن چه واردات و چه توليد

دالر ۲۶ هزار و 500 تومان، سكه 11 ميليون و 550 هزار تومان 

فاجعه رخ داده است

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طا و جواهر 
گفت: چهارش��نبه 2۰ مرداد ۱4۰۰ به دليل رش��د 
قيمت ارز ش��اهد افزايش قيمت طا و س��كه در بازار 
هستيم. اونس جهاني به ۱۷32 دالر رسيده و به اين 
ترتيب قيمت س��كه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۵۵۰ 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۰ ميليون و ۸۵۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۵ ميليون و 9۰۰ هزار تومان، ربع 
سكه 3 ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي 
2 ميليون و 2۵۰ هزار تومان فروخته ش��ده است. هر 
گرم طاي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱۰۶ هزار تومان و هر 
مثقال طا 4 ميليون و ۷9۰ هزار تومان فروخته شده 
است. قيمت دالر نيز 2۶ هزار و ۵۰۰ تومان و هر يورو 

3۰ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته شده است.

     دالر صرافي در آستانه ورود 
به كانال ۲۶ هزار تومان 

ن��رخ دالر در صرافي ه��اي بانكي )چهارش��نبه، 2۰ 
مردادم��اه( با 2۷۸ تومان افزايش در مقايس��ه با روز 
گذشته به 2۵ هزار و 934 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو در ساعت ۱3 و 2۰ دقيقه در مقايسه با روز گذشته 
با 223 تومان افزايش به 3۰ هزار و 4۱۱ تومان رسيد. 
قيمت خريد ه��ر دالر 2۵ ه��زار و 42۰ تومان و نرخ 
خريد هر يورو نيز 29 هزار و ۸۰۸ تومان بود.عاوه بر 
اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 2۵ هزار و 
۱2۰ تومان و نرخ ف��روش آن 2۵ هزار و 34۸ تومان 
اعام شد.نرخ خريد يورو در اين بازار 29 هزار و 443 
تومان و نرخ ف��روش آن نيز 29 ه��زار و ۷۱۰ تومان 
اعام شد. همچنين در سامانه نيما در معامات روز 
سه شنبه، حواله يورو به قيمت 2۶ هزار و ۶2۱ تومان 
فروخته و حواله دالر به قيمت 22 هزار و ۷۱2 تومان 
معامله ش��د.به گزارش ايرنا، دالر از هشتم خردادماه 
وارد كانال 23 هزار تومان 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 همواره در قيمت 2۵ هزار تومان نوسان 
داشته است و آرام آرام به سمت كانال 2۶ هزار تومان 

در حركت است.

     افزايش ۳00 هزار توماني سكه
 در سايه افزايش قيمت دالر و اونس جهاني 

قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)چهارش��نبه، 2۰ مردادماه( در بازار تهران با افزايش 
3۰۰ هزار توماني نس��بت به روز گذش��ته به رقم ۱۱ 
ميليون و ۵۸۰ هزار تومان رس��يد.  تم��ام بهار آزادي 
طرح قديم نيز ۱۰ ميليون و 9۰۰ هزار تومان معامله 
شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و ۸۵۰ 
هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶۵۰ هزار تومان و 
س��كه يك گرمي 2 ميليون و 2۰۰ هزار تومان قيمت 
خورد.عاوه بر اين، در بازار طا نيز نرخ هر گرم طاي 
۱۸ عيار به ي��ك ميليون و ۱۰۱ هزار تومان رس��يد. 
قيمت هر مثقال طا نيز چهار ميلي��ون و ۷۷3 هزار 
تومان شد.همچنين هر اونس جهاني طا نيز يك هزار 
و ۷33 دالر و ۶3 سنت قيمت خورد. مهم ترين عوامل 
موثر در رشد قيمت طا و سكه، باال رفتن دالر و اونس 
جهاني است. بر اين اساس قيمت دالر هفته گذشته 
وارد كانال 2۵ هزار تومان شد و اكنون براي كانال 2۶ 
هزار تومان خيز برداشته است. بهاي اونس جهاني نيز 
كه در حدود يك هزار و ۷9۵ دالر بوده، اكنون به رقم 
يك هزار و ۷33 دالر رسيده است. قيمت سكه نيز در 
آغاز سال جديد ۱۱ ميليون تومان بود كه به تدريج روند 
نزولي را شروع 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 ۱۱ ميليون تومان در نوسان بوده و حركت آرام 

را به سمت قيمت ۱2 ميليون تومان آغاز كرده است.

     پيش بيني بازار ارز در آينده نزديك
يك فعال بازار ارز گفت: براساس اظهارات رييس جمهور 
جديد درباره سياس��ت هاي خارجي و تعامل با س��اير 
كش��ورها، مي توان پيش بيني مناسبي از آينده بازار ارز 
داشت و احتمال كاهش قيمت ها در بازار در آينده نزديك 

وجود دارد.
يك صراف در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: قيمت فروش 
دالر در صرافي ها 2۵ هزار و ۵۵۰ تومان است كه نسبت به 
روز قبل تقريبا 3۰۰ تا 4۰۰ تومان افزايش يافته و نرخ دالر 
در بازار آزاد نيز وارد كانال 2۶ هزار تومان شده است.براي 
بررسي تاثير روي كارآمدن دولت جديد بر بازار بايد منتظر 
ماند تا تيم اقتصادي دولت تعيين و سياست ها اعمال شود؛ 
فعا تشخيص اين موضوع زمان مي برد.رييس جمهور 
جديد گفته است كه در دولتش سياست هاي خارجي و 
تعامل با ساير كشورها مد نظر قرار مي گيرد و گفته هايي 
مبني بر آغاز دوباره مذاكرات درباره احياي برجام مطرح 
مي شود كه با اين حساب مي توان پيش بيني مناسبي از 
آينده بازار ارز داشت و احتمال كاهش قيمت ها در بازار 
در آينده نزديك وجود دارد. تمام فاكتورهاي سياس��ي 
بر قيمت ارز تاثي��ر مي گذارد و هر چه اخبار سياس��ي 
مثبت تري منتش��ر ش��ود، بر روند مثبت بازار و كاهش 
قيمت ها موثر اس��ت.وي درباره خواسته هاي صرافان از 
دولت جديد گفت: اولين خواسته ما همانند ساير صنوف 
اين است كه در تصميم گيري هاي فني و حرفه اي حوزه 
خود استقال داشته باشيم. همچنين، در زمينه مسائل 
ارزي و تصميم گيري هاي دولت براي آنها يك نماينده 
از صنف صرافان حضور داش��ته باش��د، زيرا بسياري از 
تصميمات مرتبط با صرافي ها غيركارشناسي است. يكي 
ديگر از خواسته هاي ما اين است كه روند صدور مجوز براي 
صرافي ها و تمديد آن تسهيل شود، زيرا بخشنامه هاي 
درنظر گرفته ش��ده در اين زمينه س��ختگيرانه است و 
حدود 24 ميليارد تومان سرمايه براي تاسيس صرافي 
الزم است كه با اين حجم باال صراف ها در شهرستان ها 

نمي توانند وارد اين حرفه شوند و بدين ترتيب بخشي از 
صرافي هاي بانك مركزي حذف مي شود.  وي بيان كرد 
كه هر چه هزينه هاي تاسيس صرافي باال برود، هزينه هاي 
مشتريان براي دريافت خدمات نيز افزايش پيدا مي كند كه 
بايد اصاحاتي در قوانين تاسيس صرافي ها صورت بگيرد. 
همچنين، دولت جديد بايد هر چه زودتر قوانين مربوط به 
رمزارزها را تدوين و اجرا كند تا تدابيري در نظر گرفته شود 
كه مبادالت رمزارزها در صرافي هاي مجاز و رسمي بانك 
مركزي صورت بگيرد تا م��ردم از خطرات كاهبرداري 
در امان باشند.  اين فعال بازار ارز در پايان قيمت خريد 
و ف��روش دالر در صرافي ها را به ترتيب 2۵ هزار و ۱۷۵ 
تومان و 2۵ هزار و ۵۵۰ تومان اعام كرد و گفت: قيمت 
خري��د و فروش يورو در صرافي ها نيز معادل 29 هزار و 

۵4۰ تومان و 3۰ هزار تومان است.

     قيمت جهاني طال افت كرد
در پي ثبات قيمت دالر و افزايش سود اوراق خزانه داري 
امريكا، قيمت طا افت كرد.روز چهارشنبه قيمت طا با 
فشار بيش��تر حاصل از دالر قوي تر و افزايش سود اوراق 
قرضه، كاهش يافت، در حالي كه سرمايه گذاران منتظر 
داده هاي تورمي اياالت متحده بودند كه مي تواند بر زمان 
تصميم كاهش حمايت پولي فدرال رزرو تأثير بگذارد. 
طاي اسپات ۰.2 درصد كاهش يافت و تا ساعت 4:۱۸ 
صب��ح به وقت ته��ران ب��ه ۱۷2۵.9۸ دالر در هر اونس 
رسيد، در حالي كه بهاي معامات آتي طاي امريكا ۰.2 
درصد كاهش يافت و به ۱۷2۸ دالر در هر اونس رسيد. 
شاخص دالر در برابر رقباي خود در باالترين سطح سه 
هفته گذش��ته قرار گرفت و باعث گران شدن طا براي 
صاحبان ساير ارزها شد. پس از تصويب اليحه زيرساختي 
گسترده سناي امريكا، سود اوراق خزانه داري امريكا به 
باالترين سطح خود از اواسط جوالي رسيد. سود بيشتر 
اوراق قرضه، فرصت نگهداري طاي بدون سود را افزايش 

مي دهد. 

حاال كه آمار مرگ و مير كرونا طي روزهاي گذشته ركورد 
شكسته و نظام سامت در حال فروپاشي است و بسياري 
از پزشكان و متخصصان ادامه اين وضعيت را منجر شدن 
به رخداد فاجعه اي عظيم مي دانند، رييس ستاد مقابله با 
كروناي تهران، در مورد مسائلي صحبت كرده كه ماه هاست 
بسياري از فعاالن حوزه بهداشت و درمان در اين باره هشدار 
مي دادند، اما هيچ كس هشدارهاي آنها را جدي نمي گرفت. 
نكته تاسف بر انگيز اما اين است كه وزير بهداشت و درمان در 
نامه اي به رهبري تقاضاي قرنطينه كامل كشور را مي كند 
اما در ستاد ملي مقابله با كرونا حتي به پيشنهاد خودش 
هم راي مثبت نمي دهد! چه اتفاقي مي افتد كه ايران جدا 
از تمام كشورها به اين باور مي رسد كه به تنهايي مي تواند 
در مقابل بيماري ناشناخته اي مانند كرونا مقاومت كند؟ 
چه اتفاق��ي رخ مي دهد كه وزير بهداش��ت هر هفته يك 
واكسن داخلي را رونمايي مي كند اما در عمل مردم براي 
تزريق واكسن هاي چيني و روسي بايد در صف هاي چند 
كيلومتري بايستند؟ چه اتفاقي رخ مي دهد كه بعد از ۱۸ ماه 
مبارزه دنيا با كرونا و كنترل آن در اكثر كشورهاي جهان به 
واسطه سرعت باالي واكسيناسيون، ايران تازه در آمار ابتا 
و مرگ ركوردشكني مي كند؟ از اين به بعد قرار است چه 
اتفاقي رخ بدهد، درحالي كه كادر درمان ديگر رمقي ندارند 

و همه  چيز مرز بحران را هم رد كرده است. حاال رييس ستاد 
مقابله با كروناي تهران در يك برنامه تلويزيوني بمب خبري 
را منفجر مي كند كه ماه ها پيش بايد منفجر مي شد تا امروز 

در اين شرايط نباشيم.

     هزينه هاي چند برابري دارو در مقابل واكسن
رييس ستاد مقابله با كروناي تهران گفت: هزينه داروهاي 
كرونا چند برابر واردات واكسن شده است اما اجازه خريد 
واكسن ندادند چون فكر مي كردند گران است. دكتر عليرضا 
زالي افزود: وقتي اولين مورد كرونا در قم مش��اهده ش��د 
خواهان قرنطينه قم شدم و گفتم انتخابات شهر قم تعطيل 
شود، اما بعضي ها مرا مسخره كردند و گفتند اين بيماري را به 
راحتي كنترل مي كنيم. او گفت: وقتي كارشناسان سازمان 
جهاني بهداشت به ايران آمدند ما به جاي مشورت با آنها 
مدام از آنها مي خواستيم در رسانه ها از نظام سامت ايران 
تعريف كنند. ما آمار هاي مرگ و مير را از سازمان جهاني 
بهداشت پنهان كرديم.  دكتر زالي افزود: كمك هاي جهاني 
و پزشكان بدون مرز را از فرودگاه برگردانديم در حالي كه 
اطاعات چنداني درباره ويروس نداشتيم و از مشاوره هاي 
بين المللي استفاده نكرديم. چرا چين كه دوست صميمي 

ما است به ما واكسن كافي نمي دهد؟ 

او عنوان كرد: خبر هاي خيلي تلخ تري براي هفته هاي آينده 
داريم و شرايط بسيار بدتر خواهد شد. دلتا 3 ماه در هند طول 
كشيد، آنها به سرعت همه را واكسينه كردند. ما نبايد غصه 
قيمت واكسن را بخوريم حتي بايد 2 برابر قيمت بخريم و 
مردم را واكسينه كنيم. ما ۷2۰ ميليون يورو خرج رمدسيوير 
كرديم و اين پول را بايد خرج واكسن مي كرديم چطور در 
تحريم حاضريم تجهيزات نفتي را 3 برابر قيمت بخريم، ولي 
در مورد واكسن اين كار را نمي كنيم؟ هيچ راهي نداريم جز 
2 هفته تعطيلي كه از همين امروز بايد آغاز شود. دكتر زالي 

گفت: ما فقط براي ۵ روز ذخيره واكسن داريم و نمي توانيم 
سرعت را زياد كنيم، اگر واكسن زياد بود ما مراكز را 2 برابر 
مي كرديم. نيرو هاي طرح تحول سامت 4 ماه است حقوق 
نگرفته اند، افراد حاضر در ستاد كرونا در محيط نيستند و 

نمي توانند تصميم درست بگيرند. 
دكتر زالي گفت: س��فيران ما در كش��ور هاي خارجي به 
دنبال تامين واكسن نبودند. با سفير ژاپن صحبت كردم 
گفت اصا سفير ايران دنبال واكسن نيامده است، اين چه 

ديپلماسي است؟

فشار تورم خوراكي ها 
به اقشار كم درآمد

گروه بانك و بيمه |بررسي تورم نقطه اي دهك هاي 
هزينه اي در بخش خوراكي ها نشان مي دهد كه اقشار 
كم درآمد با بيشترين تورم مواجه بوده اند و در عين حال، 
نرخ تورم نقطه اي اقشار ثروتمند در بخش غيرخوراكي و 
خدمات باالتر بوده است. شاخص تورم در نخستين ماه 
تابستان باز هم افزايش يافت و به نرخ 44.2 درصد براي 
تورم ساالنه رسيد. اين در حالي است كه بررسي شاخص 
قيمت مصرف كننده كل كش��ور بر اساس دهك هاي 
هزينه اي تير ماه ١٤٠٠ نشان مي دهد در شروع تابستان، 
ن��رخ تورم نقطه اي براي ده��ك اول و دوم با ثبت 4۶.۱ 
درصد، بيشترين نرخ تورم نقطه اي در بين دهك هاي 
هزينه اي است و كمترين نرخ تورم نقطه اي نيز متعلق به 
دهك هشتم با 42.۸ درصد است كه اين ارقام نسبت به 
ماه قبل يعني خردادماه ۱4۰۰ با كاهش همراه بوده است. 
در اين ميان بايد يادآور شد كه ثبت بيشترين و كمترين 
نرخ ت��ورم نقطه اي دهك هاي هزينه اي در ش��رايطي 
اس��ت كه نرخ تورم نقطه اي كل كشور در تيرماه به رقم 
43.۶ درصد رسيده است كه نسبت به نرخ خردادماه، 4 
واحد درصد كاهش يافته اس��ت. از سوي ديگر، بررسي 
تورم نقطه اي دهك ه��اي هزينه در بخش خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات نشان مي دهد نرخ تورم نقطه اي 
كل كشور با كاهش نسبت به خردادماه به رقم ۵۶.9 درصد 
رسيده اس��ت كه در اين بين، تورم نقطه اي دهك اول و 
س��وم با ثبت ۵۷.۵ درصد، بيشترين نرخ تورم نقطه اي 
در بين دهك هاي هزينه اي اس��ت و در مقابل نرخ تورم 
نقطه اي دهك هاي نهم و دهم نيز با ثبت ۵۶.۶ درصد، 
كمترين نرخ تورم نقطه اي اين بخش است. در بررسي 
روند تورم نقطه اي دهك هاي هزينه در بخش كاالهاي 
غير خوراكي و خدمات، روند متفاوتي را شاهد هستيم. 
به گونه اي كه كمترين نرخ تورم نقطه اي در اين بخش 
براي دهك اول با 34.۶ درصد و نرخ تورم نقطه اي دهك 
دهم با 4۱ درصد، بيشترين نرخ تورم نقطه اي كاالهاي 
غيرخوراكي است. هرچند در اين بخش نيز شاهد كاهش 
شاخص تورمي نسبت به خردادماه سال جاري هستيم؛ 
به گونه اي كه نرخ تورم نقطه اي كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات براي كل كش��ور با كاهش به رقم 3۷.4 درصد 

رسيده است. 
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50دقيقه بود كه زمزمه هايي در خصوص ارسال اسامي 
وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم به مجلس در ميان 
خبرنگاران پارلماني ش��كل گرفت. دقايقي بعد از اين 
زمزمه ها بود كه ولي اسماعيلي سخنگوي فراكسيون 
انقالب اسالمي مجلس گمانه زني هاي قبلي را تاييد و 
از اعالم وصول نامه رييس جمهوري براي معرفي وزراي 
پيشنهادي به مجلس خبر داد. ليستي 19نفره از وزراي 
پيشنهادي كه بر اساس اعالم اسماعيلي در نشست روز 
شنبه پارلمان در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. 
ليس��تي كه در آن در حوزه هاي اقتصادي چهره هايي 
چون سيداحس��ان خاندوزي )وزارت اقتصاد(، رستم  
قاسمي )راه و شهرس��ازي(، جواد اوجي )نفت(، علي 
اكبر محرابيان )نيرو(، سيدرضا فاطمي امين )صمت( 
سيدجواد ساداتي نژاد )جهادكش��اورزي( حجت اهلل 
عبدالملك��ي )كار، تعاون و رفاه اجتماعي(، عيس��ي 
زارع پ��ور )ارتباطات( حضور داش��تند. در بخش هاي 
امنيت��ي، راهبردي و قضايي ني��ز نام هايي چون؛ امير 
سرتيپ ستاد محمدرضا آشتياني )دفاع(، امين حسين 
رحيمي )دادگستري(، احمد وحيدي )وزارت كشور(، 
حجت االس��الم سيداس��ماعيل خطيب )اطالعات(، 
حس��ين اميرعبداللهي��ان )امور خارجه( و در س��اير 
بخش هاي آموزشي، عمومي و بهداشتي نيز نام افرادي 
مانند؛ محمد مهدي اس��ماعيلي )فرهنگ و ارشاد(، 
بهرام عين الله��ي )بهداش��ت(، محمدعلي زلفي گل 
)علوم(، حسين باغ گلي )آموزش و پرورش(، سيد حميد 
س��جادي )ورزش و جوانان( و سيدعزت اهلل ضرغامي 
)ميراث فرهنگي و گردش��گري( به چشم مي خورد. 
بالفاصله پس از اعالم اسامي، بازار ارزيابي هاي تحليل 
در خصوص وزن، توزان، همس��ويي و هماهنگي افراد 
معرفي شده در ش��بكه هاي اجتماعي و رسانه ها گرم 
شد. برخي از تحليلگران با اشاره به حضور دامنه وسيعي 
از متولدين دهه هاي 60 و 50خورش��يدي، كابينه را 
جوان و فاقد تجربه الزم براي رويارويي با ابرچالش هاي 
اقتصادي و رابهردي كش��ور ارزيابي مي كردند و گروه 
ديگر نيز به اين نكته اشاره مي كردند كه وزراي معرفي 
شده فاقد توازن، همسويي و هماهنگي الزم با يكديگر 
هستند. از سوي ديگر گروهي از منتقدان نيز با اشاره 
به نام هايي چون حسين باغ  گلي كه تنها مديرعاملي 
بنياد فرهنگي رض��وي در رزومه وي ديده مي ش��ود 
براي حوزه مهمي چون وزارت آم��وزش و پرورش به 
اين واقعيت اشاره مي كردند، او چهره شناخته شده اي 
براي معلمان و جامعه فراگير فرهنگيان كشور نيست. 
بنابراين ق��ادر نخواهد بود راهبردهاي كالن فرهنگي 
و آموزشي كش��ور در دوران حساس ش��يوع كرونا را 
پيگيري كند. اما با توجه به اهميت مقوالت اقتصادي و 
معيشتي بسياري از رسانه هاي به دنبال رمزگشايي از 
تركيب اقتصادي كابينه بودند، تركيبي كه در صورت 
جلب توجه نمايندگان قرار است در يكي از حساس ترين 
برهه هاي تاريخي كش��ورمان سكان هدايت اقتصاد و 
معيشت كشور را به دس��ت گيرند. به نظر مي رسد در 
ليست وزراي اقتصادي معرفي شده، نوعي عدم توازن، 
فقدان تجربه و آشفتگي مشاهده مي شود. از يك طرف 
حضور چهره هايي چون احسان خاندوزي، حجت اهلل 
عبدالملكي و فاطمي امين )اقتصاد، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي و صمت( مش��اهده مي شود كه پيش از اين 
سابقه اي در بخش هاي اجرايي و اقتصادي نداشته اند و 
از سوي ديگر چهره هايي چون رستم قاسمي، علي اكبر 
محرابيان و جواد اوجي )راه و شهرسازي، نيرو و نفت( 
وجود دارند كه علي رغم تجربه هاي قبلي؛ عملكرد قابل 
قبولي از آنان در دولت احمدي نژاد به ثبت نرسيده است. 
مجموعه اين عدم هماهنگي ها حتي صداي چهره هاي 
اصولگرايي چون احمد توكلي را نيز درآورد. توكلي در 
جريان گفت وگو با »تعادل« كابينه را فاقد تجربه كافي 
ارزيابي ك��رد و پيش بيني كرد، بخش قابل توجهي از 
وزراي معرفي شده، قادر به اخذ راي اعتماد از مجلس 
يازدهم نباشند. به هر حال بعد از اعالم وصل وزرا، اهالي 
بهارستان يك هفته فرصت دارند به ارزيابي و بررسي 
س��وابق و برنامه هاي وزراي معرفي ش��ده پرداخته و 
نشست نهايي براي بررسي صالحيت افراد را آغاز كند. 
نفرات مطرح شده براي وزارت و اشخاص هيات دولت 
اگر بتوانند چراغ س��بز اعتماد مجلس را كسب كنند، 
رسما در شمايل وزير فعاليت هاي خود را آغاز خواهند 
كرد. در جريان اين گ��زارش از طريق در كنار هم قرار 
دادن ليست وزرا تالش خواهيم كرد نوري به ابعاد پنهان 

ظرفيت هاي وزراي معرفي شده بتابانيم.

 وزارت امور اقتصادي و دارايي
يكي از وزارتخانه هاي كليدي كابينه كه در واقع بخش 
قابل توجهي از مناسبات و برنامه ريزي هاي اقتصادي 
كش��ور را تنظيم مي كند، وزارت اقتصاد است. قبل از 
معرفي احسان خاندوزي، اسامي افرادي چون، فرزين 
زاهدي وفا و...به عنوان افرادي كه قرار اس��ت س��كان 
هدايت وزارت اقتصاد را به دس��ت بگيرند، مطرح شد. 
اما در نهايت احس��ان خاندوزي توانست سكه وزارت 
اقتصاد را به نفع خود ُمهر كند. قبل از حضور خاندوزي 
در ش��مايل نمايندگي مردم تهران، نام خاندوزي در 
دفتر تلفن خبرنگاران اقتصادي ب��ه عنوان فردي كه 
تئوري هاي اقتصادي جناح راست را پردازش مي كند، 
مطرح بود. نداش��تن س��وابق اجرايي و تخصص الزم 
براي حضور در سمت مهمي مانند وزارت اقتصاد يكي 
از ايراداتي است كه منتقدان ليست ارسالي به مجلس 
از آن ياد مي كنند. سيد احس��ان خاندوزي در يكي از 
گفت وگوهاي رسانه اي اش بعد از پيروزي در انتخابات 

مجلس اع��الم كرد: آمريكا ب��راي مقابله با جمهوري 
اسالمي يك اتاق جنگ اقتصادي، موسوم به اتاق تحريم 
تشكيل داده است، اگر ما نيز مي خواهيم در اين جنگ به 
موفقيت دست يابيم بايد مانند آنها به اين مساله به چشم 
يك جنگ واقعي بنگريم و ما نيز يك اتاق جنگ بنام اتاق 
ضدتحريم در مجلس تشكيل دهيم. منتقدان خاندوزي 
اعالم مي كنند كه او هم جوان است و هم فاقد تخصص 
الزم براي راهبري اقتصاد كشور است. كارنامه اين چهره 
در مقايسه با فرهاد دژپسند كه سال ها سلسله مراتب 
مديريت اقتصادي در كشور را در بخش هاي گوناگون 
طي كرده بود، نشان دهنده تفاوت هاي بسيار اين حوزه 
است. مدير كل اقتصادي س��ابق مركز پژوهش هاي 
مجلس، اس��تاديار دانش��كده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي، كارشناس كميسيون اقتصاد كالن مجمع 
تشخيص، عضويت در شوراي پژوهشي سازمان امور 
مالياتي بخشي از سمت هاي خاندوزي قبل از حضور 

در بهارستان است.

    وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
نام حجت اهلل عبدالمالكي بعد از حضور علي فروغي در 
شبكه 3سيما بارها تكرار شد. او در برنامه ميدان كه به 
حوزه هاي اقتصادي اختصاص داشت، حاضر مي شد و 
برخي از ديدگاه هاي اقتصادي خود را مطرح مي كرد. 
اما فعاالن اقتصادي نام او را طي ماه هاي اخير در جريان 
مناظره اي با حضور فرهاد نيلي در برنامه گفت وگوي 
ويژه خبري به ياد دارند. زماني كه عبدالملكي تالش 
مي كرد، بزرگي و وسعت و سهولت فعاليت ها دراقتصاد 
ايران را همرديف با اقتصاد چين ارزيابي كند. ويدئويي 
كه بازتاب هاي وسيعي در شبكه هاي اجتماعي پيدا كرد 
و ارزيابي هاي فراواني در خصوص آن مطرح شد. به هر 
حال اين چهره در دوراني براي وزارتخانه تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي معرفي شده كه اين وزارتخانه با مشكالت 
عديده اي روبه رو ش��ده است. مش��كل سندوق هاي 
بازنشستگي در كنار مس��ائلي كه در خصوص روابط 
كار و كارفرما ايجاد ش��ده حساسيت ها را در اين حوزه 
بيشتر كرده است. حجت اهلل  عبدالملكي متولد 1360 
در حال حاضر در س��مت معاون اشتغال و خودكفايي 
كميته امداد امام فعاليت مي كند. حافظ قرآن كريم؛ 
قهرمان مسابقات كاراته و تيراندازي؛ دبير شوراي اقتصاد 
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران )1394- 
ادامه دارد(؛ عضو شوراي فقهي صنعت بيمه در دولت 
احمدي نژاد از جمله مهم ترين عناوين شغلي وي است.

    وزارت جهاد كشاورزي
يكي از 2نماينده اي كه توانست توجه رييسي را براي 
حضور در كابينه جلب كند، س��يد جواد ساداتي نژاد 
رييس كميسيون كش��اورزي مجلس يازدهم است. 
حضور در اين وزارتخانه با توجه به مش��كالتي كه در 
حوزه تامي��ن و توزيع نهاده هاي دامي و تعيين قيمت 
اقالم اساسي وجود دارد، حساسي هاي ويژه اي به وزير 
معرفي شده براي اين وزارتخانه كليدي بخشيده است. 
رسالت اصلي وزارت جهاد كش��اورزي تامين امنيت 
غذايي مردم كشور اس��ت. در تامين امنيت غذايي 4 
محور اساسي حفظ منابع پايه، مديريت بر زمين، آب 
و خاك، مديريت بر توليد و كشت، مديريت بر منابع و 
نهاده ها، مديريت بر بازار عرضه و مسائل اقتصادي توليد 
وجود دارد. در صورت حصول اين چهار اصل را در كنار 
هم، امنيت غذايي تامين خواهد شد. در روزمه ساداتي 
نژاد حضور در مجالس دهم و يازدهم، معاون حقوقي 
وزارت علوم، معاون اداراي و مالي دانشگاه تهران از جمله 

مهم ترين سوابق او است.

    وزارت راه و شهرسازي
بر خالف برخي گمانه زني ها كه از حضور محمد اسالمي 
وزير راه و شهرسازي دولت دوازدهم در دولت جديد نيز 
حكايت مي كرد، نهايتا رستم قاسمي كه قبال در سمت 
وزير نفت دولت دهم فعالي��ت مي كرد، به عنوان وزير 
پيشنهادي راه و شهرسازي معرفي شد. وزارتخانه اي 
كه از سال 90با رأي مجلس و تأييد شوراي نگهبان از 
ادغام 2 وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن و شهرسازي 
ايجاد شد. رستم قاسمي متولد سال متولد 43در مقطع 
كارشناسي ارشد مهندس��ي عمران آموزش راه دور از 
دانشگاه صنعتي اميركبير در س��ال 1349 تحصيل 
كرده و از سال 1360 به عضويت سپاه پاسداران در آمد 
و زمان جنگ ايران و عراق به عنوان عضوي از اين نهاد 
در جنگ شركت كرد. قاسمي سابقه فرماندهي قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبيا در سال هاي 13۸6 تا 1390 را 

در كارنامه خود دارد.

    وزارت صمت
در ميان 4اسامي كه اعالم شد وظيفه تشكيل تركيب 
كابينه سيزدهم را به عهده دارند، فاطمي امين كمترين 
ارتباط را با رسانه ها داشت. چهره اي كه نام او در خصوص 
چند وزارتخانه مهم ديگر نيز ش��نيده شد. اما وزارت 
صمت كه از سال 90 با تالش هاي محرابيان )وزير نيروي 
معرفي شده( از ادغام وزارتخانه صنايع و بازرگاني ايجاد 
شده بود يكي از مهم ترين ساختارهاي اقتصادي كشور 
است. وزارت صمت اصلي ترين موتور توسعه و پيشرفت 
كشور در كنار وزارت نفت به شمار مي رود  ، زيرا بيش از 
نيمي از توليد ناخالص داخلي محصول تالش و همت 
صنعتگران است. فاطمي امين فرد معرفي شده متولد 
سال53در شاهرود به اس��ت. در حال حاضر به همراه 
خانواده اش در مشهد زندگي مي كند، وي تحصيالت 
دانشگاهي خود را در سال 13۷1 در رشته الكترونيك 

دانشگاه فردوسي مشهد شروع كرد و دكتري مديريت 
راهبردي دان��ش دارد.عضو هيات نماين��دگان اتاق 
بازرگاني صنايع و معادن كش��ور؛ معاون وزير صنعت 
معدن و تجارت؛ رييس س��تاد تحول صنايع و معادن؛ 
مش��اور و مدير سرمايه گذاري و مشاركت هاي آستان 
قدس رضوي؛ قائم مقام آستان قدس رضوي و...از جمله 

مهم ترين عناوين مديريتي او بوده است.

    وزارت نفت
وزارت نف��ت پس از وقوع انقالب، در س��ال 135۸ در 
دولت موقت، در پي خروج حسن نزيه؛ مديرعامل وقت 
شركت ملي نفت ايران از كشور تأسيس شد. ساختار 
سازماني اين وزارتخانه از يك ستاد مركزي و 4 شركت 
تابعه شامل؛ شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز 
ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران و شركت 
ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتي ايران تشكيل 
شده است و از طريق نظارت بر شركت هاي فرعي خود، 
بر عمليات اكتش��اف، توليد و بهره برداري، بازاريابي، 
توزيع و فروش نفت خ��ام، گاز طبيعي و فراورده هاي 
نفتي نظارت مي نمايد. اين وزارتخانه جزو اصلي ترين 
موتورهاي محرك توس��عه كشور محسوب مي شود . 
بر اساس تصميم رييس��ي جواد اوجي به عنوان وزير 
پيشنهادي براي اين وزارتخانه معرفي شد. اوجي متولد 
سال 1345 در شيراز بوده كه در سال 1369 در صنعت 
نفت استخدام و مشغول به كار شد. او تاكنون در سمت 
معاون وزير و مديرعامل شركت ملي گاز ايران فعاليت 

مي كرده است.

    وزارت نيرو
در ش��رايطي ك��ه موض��وع قطع��ي ب��رق يك��ي از 
مش��كالت راهب��ردي و اقتصادي كش��ور در ماه هاي 
اخير را تش��كيل مي دهد، فردي كه قرار است سكان 
هدايت اين وزارتخانه را به دس��ت بگي��رد بايد واجد 
ويژگي هاي ممتازي در حوزه مباحث مرتبط با توسعه 
زيرساخت هاي بخش نيرو در كشور باشد. مهم ترين 
وظايف وزارت نيرو بررس��ي، مطالعه و تحقيق درباره 
انواع انرژي، تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت 
براي استفاده از منابع مختلف، برآورِد ميزان قابل توليد 
ساالنه انواع انرژي و ميزان نيازهاي انرژي كشور؛ تعيين 
سياست انرژي كشور و مطالعه و تحقيق براي شناسايي 
و در اختيارگرفتن انرژي هاي دست نيافته؛ تهيه و اجراي 
طرح هاي مهاركردن آب هاي س��طحي و زيرزميني و 
انتقال آن به مراكز عمده مصرف؛ نظارت بر چگونگي 
فاضالب شهرها و واحدهاي صنعتي؛ اجراي قانون حفظ 
و حراست منابع آب زيرزميني؛ تهيه و اجراي طرح هاي 
توليد، انتقال و توزيع نيرو است. علي اكبر محرابيان در 
سال 4۸ به دنيا آمد. وي مدرك مهندسي عمران خود 
را از دانش��گاه علم و صنعت اخذ كرده است. محرابيان 
در س��ال ۸6 در دول��ت نهم بعد از بركن��اري عليرضا 
طهماسبي، سرپرست و سپس، وزير صنايع و معادن 
شد. محرابيان درشهريور ۸۸ به كابينه دوم احمدي نژاد 
نيز با عنوان وزير صنايع و معادن راه يافت و تا سال 90 
كه اين وزارتخانه با وزارت بازرگاني ادغام شد، عهده دار 
اين مسووليت بودو در سوابق او مشاور رييس جمهور، 
وزاري صمت و صنايع و معادن دولت هاي نهم و دهم 

ديده مي شود.

    وزارت آموزش و پرورش 
يك��ي از چهره هايي كه معرف��ي او در ش��مايل وزير 
آموزش و پرورش واكنش ه��اي فراواني را ايجاد كرد، 
حسين باغ گلي براي پس��ت وزارت آموزش و پرورش 
اس��ت. وزارت خانه اي كه كه مسووليت خطير تربيت 
نسل هاي ايراني مطابق اهداف كالن توسعه اي كشور 
را به عهده دارد و ضرورت حضور چهره اي متخصص، 
كاربلد و داراي تجربه به شدت در آن احساس مي شود. 
حسين باغ گلي چهره شناخته شده اي براي معلمان 
كشور نيست و بسياري از تشكل هاي حوزه آموزش و 
پرورش با سردي به استقبال اين چهره براي اين پست 
مهم رفته اند. پيش از اين در رزومه فعاليت هاي باغ گلي، 
مدير عاملي بنياد فرهنگي رضوي ديده مي شود. او در 
حال حاضر عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي است و 
در حوزه تربيت ديني و معنوي مشغول به فعاليت است.

     وزارت ارتباطات و فناوري
بع��د از حضور محمدجواد جهرمي ب��ه عنوان يكي از 
موفق ترين وزراي ارتباطات در سال هاي بهعد از انقالب، 
بس��ياري منتظر بودند تا ببينند فردي كه در كابينه 
سيزدهم قرار است جايگزين جهرمي شود، واجد چه 
شاخص هايي اس��ت. بعد از تالش هاي مجلس براي 
تصويب طرح صيانت از فضاي اهميت اين وزارتخانه در 
افكار عمومي افزايش چشمگيري پيدا كرد. نهايتا نام 
عيسي زارع پور، به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس 
ارايه شد. عيسي زاده يك سال از جهرمي بزرگتر است 
و هرچند س��وابق تحصيلي نسبتا مطلوبي داشته، اما 
در رزومه وي، ليس��ت دندان گيري از سمت هاي قابل 
توجه مشاهده نمي شود. او متولد 1359 در شهرستان 
اس��الم آباد غرب كرمانشاه اس��ت. وي داراي مدرك 
كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر، گرايش نرم افزار 
از دانشگاه صنعتي ش��ريف است كه دكتري خود را با 
درجه عالي در رشته علوم و مهندسي كامپيوتر گرايش 
ش��بكه  هاي رايانه اي از دانشگاه نيوس��اوت ولز كشور 
اس��تراليا )كه يكي از 50 دانشگاه برتر جهان( در سال 
1394 دريافت كرد. زارع پور دو دوره پسادكتري را به 
ترتيب در دانشگاه هاي نيوساوت ولز استراليا و صنعتي 

شريف در سال هاي 94 و 95 با موفقيت گذرانده است 
و از سال 1396 عضو هيات علمي دانشكده مهندسي 

كامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران است.

    وزارت اطالعات
يك��ي از وزارتخانه هاي كليدي كش��ور ك��ه وزير آن 
بايد با هماهنگي مقام معظم رهبري انتخاب ش��ود، 
وزارت اطالعات است.اين سازمان مسووليت كسب و 
پرورش اطالعات امنيتي و اطالعات خارجي، حفاظت 
اطالعات، ضد جاسوس��ي، ضد تروريس��م و به دست 
آوردن آگاهي هاي الزم از وضعيت دشمنان داخلي و 
خارجي ايران در جهت پيشگيري و مقابله با توطئه هاي 
آنان عليه اين كشور را دارد. سيد اسماعيل خطيب به 
عنوان فردي كه در قوه قضاييه رويه هاي اطالعاتي اين 
سازمان را پيگيري مي كرد به عنوان سكاندار هدايت اين 
وزارتخانه به مجلس شوراي اسامي معرفي شده است. 
بسياري از تحليلگران معتقدند انتخاب وزير اطالعات 
در هر كابينه نشان مي دهد كه سوگيري كلي دولت در 
مواجهه با فعاالن سياسي و طيف هاي مختلف چگونه 
خواهد بود. خطيب پيش از اين تا تير ماه سال 9۸ رييس 

مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه بوده است.

    وزارت امور خارجه
بدون ترديد جايگزيني فردي مانند محمد جواد ظريف 
براي هر فردي بايد س��خت و دشوار باشد.اهميت اين 
پست در شرايطي كه پروژه پايان دادن به تحريم ها يكي 
از پروژه هاي كليدي كشور در افق پيش رو است، انتخاب 
وزير خارجه را حساس تر مي كند.فيلمي در خصوص 
عدم تسلط اميرعبدالهيان به زبان انگليسي طي روزهاي 
اخير بازتاب هاي فراواني در شبكه هاي اجتماعي پيدا 
كرده است. برخي پست ها و وزارت خانه هاي كليدي 
مثل وزارت خارجه به دليل گ��ره خوردن به تحريم و 
مذاكرات براي اقتصاد ايران حياتي است. در واقع ردپاي 
اين حوزه در بسياري از بخش هاي اقتصادي و معيشتي 
كشور نيز پيداس��ت. حسين امير عبداللهيان در سال 
1343 در دامغان متولد شده است. او مدرك دكتراي 
خود را از دانش��گاه تهران در رش��ته روابط بين الملل 
دريافت كرده است. او از مرداد ماه سال 1395 دستيار 
ويژه رييس مجلس و مديركل امور بين الملل مجلس 
شوراي اسالمي بوده اس��ت، و نيز دبيركلي دبيرخانه 
دايمي كنفرانس بين المللي حمايت از انتفاضه فلسطين 

را برعهده داشته است.
 

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
مردم ايران اين روزها يكي از دشوارترين ايام خود را در 
مواجهه با بيماري كرونا سپري مي كنند. بالفاصله پس 
از اعالم نام بهرام عين الهي در سمت وزارت بهداشت، 
منتقدان با رديابي نام وي در ليست افرادي كه خواستار 
تحريم ورود واكس��ن خارجي به كش��ور شده بودند، 
اعالم كردند شايد اين نام، فرد مناسبي براي مواجهه با 
پاندومي كرونا نباشد. وزارت بهداشت كشور از سال 9۸ 
نقش پر رنگي در كش��ور دارد و با وجود شيوع هر روزه 
ويروس كرونا، شخصي كه در اين جايگاه قرار مي گيرد 
بايد برنامه اساس��ي و گره گشا براي اين معضل داشته 
باشد.عين اللهي پيش از اين مشاور و نماينده وزير در 
شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي سيدحسن 
هاشمي، وزير مستعفي بهداش��ت دولت يازدهم بود. 
بهرام عين اللهي، فوق تخصص قرنيه چش��م و استاد 
دانشگاه هاست. وي در سال 133۷ درتهران متولد شد 
و تحصيالت خود را در دانشگاه تهران در رشته پزشكي 
به پايان برد. او در حال حاضر عضو هيات مميزه دانشگاه 
شهيد بهشتي تهران و همچنين رييس بخش چشم 

بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد نيز هست.

    وزارت دادگستري
ش��ايد راحت ترين كار براي رييسي كه خود تا چندي 
پيش به عنوان رييس قوه قضايي��ه بود، انتخاب وزير 
دادگس��تري باشد؛ از طرفي به نظر مي آيد كه اهميت 

و وسواس بيش��تري براي معرفي گزينه هاي معاونت 
حقوقي رياس��ت جمهوري و وزارت دادگس��تري به 
خرج دهد. با توجه به اين شرايط، رييسي امروز امين 
حس��ين رحيمي را به عنوان وزير پيشنهادي خود به 
مجلس معرفي كرد. رحيمي متولد 4۷ است و با مدرك 
كارشناسي ارشد حقوق عمومي از دانشگاه تهران، در 
حال حاضر معاونت منابع انس��اني و امور فرهنگي قوه 
قضاييه را بر عهده دارد. وي در س��ابقه خود رياس��ت 
ديوان محاس��بات كش��ور را دارد و در مجلس هشتم 
نيز به عنوان نماينده مردم مالير حضور داشته است. 
رحيمي در كارنامه خود س��مت هايي ازجمله قاضي، 
معاون ريي��س كل دادگاه انقالب تهران و دادگاه هاي 
عمومي و عضو هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين 

در مجلس نهم را نيز دارد.

     وزارت دفاع
وزارت دفاع و پش��تيباني نيروهاي مس��لح مس��وول 
برنامه ريزي، هماهنگي، پش��تيباني و گسترش توان 
دفاعي نيروهاي مس��لح ايران است. همچنين وظيفه 
تجهيز نيروهاي دفاعي براي مقابله با تهديدات احتمالي 
بر عهده اين وزارتخانه  اس��ت. با پايان يافتن جنگ به 
علت ضرورت تمركز پشتيباني تسليحاتي، تداركاتي و 
خدماتي نيروهاي مسّلح، ق�ان�ون انحالل وزارت هاي 
دفاع و سپاه پاسداران و تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسّلح در تاريخ 31 مرداد 136۸ در 16 ماده، 
16 تبص��ره و 20 بند به تصويب نهايي مجلس و تاييد 
شوراي نگهبان رسيد. حال امروز نام محمد رضا قرايي 
آشتياني به عنوان وزير اين وزارتخانه به مجلس شوراي 
اسالمي تقديم شد. پس از دوران دفاع مقدس جانشين 
فرمانده نيروي زميني ارتش؛ جانش��يني فرمانده كل 
ارتش جمهوري اس��المي اي��ران )13۸4 – 13۸۷( 
جانشين رييس ستادكل نيروهاي مسلح )از 11 تيرماه 

139۸( و...از جمله مهم ترين سمت هاي او است.

    وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگ��ي ايران، وزارت فرهن��گ و آموزش عالي در 
سال ۷9 به منظور انسجام بخش��يدن به امور اجرايي 
و سياست گذاري نظام علمي كش��ور، به وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري تغيير نام داد و وظايف برنامه ريزي، 
حمايت و پشتيباني، ارزيابي و نظارت، بررسي و تدوين 
سياس��ت ها و اولويت ه��اي راهب��ردي در حوزه هاي 
تحقيقات و فناوري به وظايف اين وزارتخانه افزوده شد. 
محمد علي زلفي گل ديروز به عنوان وزير پيشنهادي 
دولت سيزدهم به مجلس معرفي ش��د. •وي در سال 
94به عنوان استاد نمونه كشوري انتخاب شد و جايزه 
علمي عالمه طباطبايي بنياد ملي نخبگان كشور را نيز 

دريافت كرده است 

     وزارت ارشاد
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي به عن��وان يكي از 
متوليان حوزه فرهنگ و هنر، وظيفه سياست گذاري 
در زمينه هاي اطالع رساني، اشاعه فرهنگ و تبليغات 
را برعهده دارد. اين وزارتخانه از شمار زيادي معاونت، 
مركز و سازمان تشكيل شده است، كه از سازمان هاي 
زيرمجموعه هاي آن مي توان به س��ازمان اوقاف و امور 
خيريه، س��ازمان خبرگزاري ايرنا، سازمان فرهنگ و 
ارتباطات اسالمي و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 
همچنين سازمان س��ينمايي و سمعي، بصري، دفتر 
مطالعات و برنامه  ريزي رسانه ها و سازمان حج و زيارت 
اشاره كرد. محمد مهدي اسماعيلي، به عنوان وزير ارشاد 
دولت س��يزدهم براي دريافت راي اعتماد به مجلس 
شوراي اسالمي معرفي شد. محمدمهدي اسماعيلي 
متول��د 1354 در كبودرآهن��گ هم��دان، از طالب 
دانش آموخته مدرسه عالي شهيد مطهري، دكتراي 
علوم سياس��ي از پژوهشگاه علوم انس��اني و مطالعات 
فرهنگي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و همچنين 
مدير گروه »جامعه شناسي سياسي موسسه مطالعات 

و تحقيقات اجتماعي« دانشگاه تهران است. اسماعيلي 
فعاليت هاي فرهنگ��ي جدي خود را از س��ردبيري و 
مديرمسوولي چندين نش��ريه فرهنگي اجتماعي در 
دهه هفت��اد آغاز كرده اس��ت؛ وي از جمل��ه مديران 
تحول گراي راهبردي سازمان صداوسيما در جايگاه هاي 
مجري طرح نظام جامع ارزيابي توليدات صداوسيما، 
مديريت مركز افكارسنجي سازمان، مديركل ارزيابي 
برنامه هاي توليدي س��يما و موس��س قرارگاه رسانه 
سازمان صداوس��يما به عنوان يك ساختار فرهنگي  
اجتماع��ي پويا و نويدبخش تح��ول راديو و تلويزيون 

بوده است.

     وزارت كشور
س��ردار وحيدي متولد سال133۷ در ش��يراز است. 
او اولين فرمانده س��پاه قدس بود و اين مس��ووليت را 
بين س��ال هاي 69 تا۷6 بر عهده داشت. در دولت نهم 
جانشين وزير دفاع و در دولت دهم به مدت چهار سال 
وزير دفاع بود. وحيدي هم اكنون رياست دانشگاه عالي 
دفاع مل��ي را بر عهده دارد. وحي��دي همچنين عضو 
حقيقي و رييس كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام است. وي داراي مدرك 
كارشناسي در رشته الكترونيك، كارشناسي ارشد در 
رشته مهندسي صنايع و دكتراي تخصصي مديريت 

راهبردي است.

     وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي

يك��ي از عجيب ترين نام ه��اي كابينه ب��دون ترديد، 
ع��زت اهلل ضرغامي اس��ت ك��ه ب��راي وزارت ميراث 
فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي معرفي شده 
اس��ت. وزارتخانه اي كه وظيفه اداره مسائل مربوط به 
آثار تاريخي و باستاني ايران و نيز مديريت گردشگري 
ايران را برعهده دارد. اين وزارتخانه تا  14 مرداد 139۸ 
در قالب يك س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردش��گري و در زير مجموعه ق��وه مجريه فعاليت 
مي كرد. در تاريخ مذكور، طرح مجلس شوراي اسالمي 
مبني بر تبديل اين س��ازمان به وزارتخانه مورد تأييد 
ش��وراي نگهبان قرار گرف��ت و رييس جمهور موظف 
ش��د ظرف مدت مش��خصي وزير ميراث فرهنگي را 
به مجلس معرفي كند. رييس دولت س��يزدهم، سيد 
ع��زت اهلل ضرغامي را به عن��وان وزير ميراث فرهنگي 
خود به مجلس معرفي كرد.در سوابق اجرايي ضرغامي 
حوزه هايي چون، عضو ش��وراي عالي فضاي مجازي 
و ش��وراي عالي انقالب فرهنگي )هم اكنون(؛ رياست 
س��ازمان صدا و س��يما )13۸3-1393(؛ معاون وزير 
فرهنگ و ارشاد در امور مجلس بود )13۷1 - 13۷2(؛ 
معاونت امور سينمايي وزير فرهنگ )13۷4 - 13۷6( 

و...به چشم مي خورد.

    وزارت ورزش و جوانان
در شرايطي كه بسياري از افراد منتظر بودند تا كيومرث 
هاشمي به عنوان وزير ورزش و جوانان معرفي شود در 
نهايت نام حميدرضا سجادي براي به دست گرفتن اين 
پست به مجلس معرفي شد. وزارت ورزش و جوانان در 
سال۸9 و پس از ادغام سازمان تربيت بدني و سازمان 
ملي جوانان در مجلس هشتم تشكيل شد. اين سازمان 
به عنوان عالي ترين مرجع رسيدگي به مسائل مربوط 
به ورزش و جوانان در ايران اس��ت. معاون امور ورزشي 
س��ازمان تربيت بدني در دولت دهم؛ مع��اون ورزش 
قهرماني و حرف��ه اي وزارت ورزش و جوانان در دولت 
دهم؛ عضويت در هيات رييس��ه و هيات هاي مختلف 
فدراس��يون دو و ميدان��ي؛ مدير عام��ل و عضو هيات 
مديره باش��گاه فرهنگي ورزش��ي سايپاو...بخشي از 
سمت هاي سجادي را تشكل مي دهد. در نهايت بايد 
ديد نمايندگان مجلس قررار است از شنبه آينده )بعد 
از عاشورا( بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي معرفي 
شده را آغاز كنند، چه تصميمي در اين زمينه خواهند 

گرفت.
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گروه بازار سرمایه|
از نوزدهمین روز س��ال 1399 ش��اخص کل بورس 
ریزش بی سابقه خود را آغاز کرد و یک سال از آن زمان 
می گذرد.طی این مدت شاخص کل بیش از 3۰ درصد 
از سقف تاریخی خود فاصله گرفت و افت را ثبت کرد. 
بر همین اساس شرکت های بورسی و فرابورسی بازار 
سهام چهار هزار و 3۰۰ میلیارد تومان از ارزش ریالی 
خود را ازدست داده اند. بااین حال بررسی روند معامالت 
و مسیر شاخص کل نشان می دهد بازار سرمایه با پشت 
سر گذاشتن یک دوره اصالح عمیق و طوالنی مدت، 
جانی تازه کرده  مجدد به رالی رش��د بازگشته است. 
ش��اخص کل بورس به رغم ثبت بازده��ی منفی در 
سال گذشته و س��ه ماهه نخست سال جاری، طی دو 
ماه تابستان روند رو به رشدی را طی کرده و با عبور از 
مقاومت های تکنیکالی توانسته است مجدد در ارتفاع 
یک میلیون و ۴۵۰ واحدی قرار گیرد. در همین حال 
ارزش معامالت خرد بازار نیز از ابتدای امسال صعودی 
بوده و روز گذشته نیز با رکوردشکنی از هشت هزار و 
۷۴۰ میلیارد تومان عبور کرد. با توجه به روند رو به رشد 
نرخ دالر، چشم انداز تورمی اقتصاد کشور و ارزندگی 
باالی بخش بزرگی از شرکت های بازار سرمایه، به نظر 
می رسد سرمایه های پارک شده با سرعت بیشتری راه 

خود را به سمت بازار سرمایه بیابند.
مقایس��ه بازدهی بازارها طی یک س��ال اخیر نشان 
می ده��د درحالی که ش��اخص کل بازار س��رمایه از 
نوزدهم مردادماه سال 1399 بازدهی منفی 3۰/۰۶ 
درصد را ثبت کرده اما دالر بازار آزاد در همین مدت 
به بازدهی ۲۴/9۶درصدی دس��ت یافته و از نرخ ۲۰ 
هزار و 991 تومان در نوزدهم مردادماه سال گذشته 
به قیم��ت ۲۶ هزار و ۲3۰ توم��ان در لحظه تنظیم 
این گزارش رسیده اس��ت. بر این اساس درحالی که 
بازار مس��کن در تیرماه 1/3 درصد رشد کرده است، 
بازار طال در تیرماه ۰/93 درصد و در مردادماه 3/۲۶ 
درصد افزایش یافته است. در همین حال نرخ ارز نیز 
در تیرماه 1/۴9 درص��د و در مردادماه ۶/۵۰ درصد 
باال رفته است. نکته اینکه شاخص کل بازار سرمایه 
در همین مدت توانسته است رشد 1۲/۲۰ درصد و 

1۰/۸۷ درصد را برای دو ماه تیر و مرداد ثبت کند.
 همچنین رش��د نرخ دالر طی ماه های گذشته عمومًا 
ناشی از ابهام در سرنوشت برجام و افزایش تنش های 
منطقه ای بوده است)تعادل در گزارش های پیشین این 
موضوع را موردبررس��ی قرار داده(. بر همین اساس به 
نظر می رسد با استقرار دولت جدید، آغاز به کار تیم های 
اقتصادی و سیاست خارجی و روشن شدن سرنوشت 
برجام، دالر نیز به نرخ تعادلی و متناسب خود بازگردد. 
در همین حال رشد نرخ مس��کن در ماه های گذشته 
درحالی  رقم خورده که عماًل این بازار با رکود معامالت 
روبه رو اس��ت و تنها در دوره های سنتی جابه جایی و 
نقل وانتقال توانسته برخی معامالت خرید و فروش و 
ره��ن و اجاره را ثبت کند. در همی��ن حال طالی 1۸ 
عیار نی��ز از رقم یک میلیون و 3۵ ه��زار و ۲۰۰ تومان 
در نوزدهم مردادماه س��ال 99 به قیمت یک میلیون 
و ۸۸ هزار و 1۰۰ تومان در روز گذش��ته رسیده است 
که بازدهی ۵/11 درصدی را نش��ان می دهد. بررسی 

بازار مس��کن نیز نش��ان از بازدهی باالی ۲9 درصدی 
قیمت مس��کن از پایان مردادماه سال گذشته تا پایان 
تیرماه س��ال جاری دارد. چش��م انداز تورمی اقتصاد 
نی��ز حاکی از آن اس��ت در صورت ت��داوم افزایش 
غیرواقعی قیمت مس��کن، این بازار بیش ازپیش در 
رکود تورمی فرو خواهد رفت. از سوی دیگر بازار طال 
نیز به طور عادی هم زمان با افزایش نرخ ها با رکود و 
عقب نشینی خریداران مواجه می شود. از همین رو 
به نظر می رسد بازار س��رمایه همچنان از دورنمای 
بهتری برای جذب سرمایه های خرد و کالن بهره مند 
باشد. به ویژه آنکه نمودارهای مقایسه ای بازارهای 
و اعداد و ارقام نشان از بهبود وضعیت بازار سرمایه 

و بازگشت بورس به دنیای سرمایه گذاری ها دارد.

    رشد ۳۰ هزار واحدی شاخص
شاخص کل در بازار بورس در آخرین روز کاری هفته 
چهارشنبه، ۲۰ مردادماه 3۰ هزار و ۷۷۸ واحد رشد 
داشت که درنهایت این شاخص به رقم یک میلیون 
و ۴۸۴ هزار واحد رس��ید. در معامالت این روز بیش 
از 11 میلی��ارد و 1۴۷ میلی��ون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار ب��ه ارزش 9۸ هزار و ۸1۰ میلیارد ریال 
دادوستد شد. ش��اخص کل )هم وزن( با چهار هزار 
و 1۶۲ واح��د افزایش به ۴۲۲ ه��زار و 331 واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با دو ه��زار و ۶3۰  واحد 
رش��د به ۲۶۶ هزار و ۸3۲ واحد رسید. شاخص بازار 
اول ۲۴ هزار و 1۷۲ واحد و شاخص بازار دوم ۵۶ هزار 
و 9۴۲ واحد رشد داشتند. طی معامالت آخرین روز 
کاری هفته حقوقی ها حدود ۵۰میلیارد تومان وارد 
بازار سهام کردند. ارزش کل معامالت خرد 9هزار و 

۲۲۰میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۲۲درصد 
یعنی دو هزار و ۶۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد 
خریدشان یک درصد از کل معامالت شد. بیشترین 
تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه 
»بانک ها و مؤسسات اعتباری«، »سرمایه گذاری ها« 
و »اس��تخراج کانه های فلزی« رق��م خورد در حالی 
که برآیند معامالت گروه  های »ش��رکت های چند 
رشته ای صنعتی« و  »محصوالت شیمیایی« به نفع 
حقیقی ها تمام ش��د. سه نماد »وبملت«، »فملی« و 
»وغدیر« لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به 
خود اختصاص دادند، توجه حقیقی ها نیز بیشتر به 

»شستا«، »شتران« و »فارس« معطوف بود.
عالوه ب��ر این در بی��ن همه نمادها، ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس با نماد »فارس« با سه هزار 
و 919 واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان با نماد »فوالد« 
با سه هزار و ۵۶۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی با نماد »شستا« با دو هزار و 3۲۶ واحد، ملی 
صنایع مس ایران با نماد »فملی« با دو هزار و 13۵ واحد، 
گروه صنعتی و معدنی گل گهر با نماد »کگل« با یک 
هزار و ۵39 واحد، پتروشیمی پارس با نماد »پارس« 
با یک هزار و ۴9۴ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تأمین 
با نماد »تاپیک��و« با یک هزار و ۴3۶ واحد، ش��رکت 
سرمایه گذاری غدیر با نماد »وغدیر« با یک هزار و ۲۷۸ 
واحد و پاالیش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با یک هزار 
و 1۵1 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در 
مقابل گروه صنعتی پاکش��و با نماد »پاکشو« با 1۵۴ 
واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد »اپال« 
با ۸9 واحد، گروه دارویی برکت با نماد »برکت« با ۸9 
واحد، معدنی دماوند با نماد »کدما« با ۷۸ واحد، شرکت 

سرمایه گذاری س��هام عدالت استان خراسان رضوی 
با نماد »وس��رضوی« با ۷۸ واحد، البراتوار داروسازی 
دکت��ر عبیدی با نماد»دعبید« با ۵9 واحد، ش��رکت 
سرمایه گذاری البرز با نماد »والبر« با ۵۴ واحد و خوراک 
دام پارس با نماد »غدام« با ۵۴ واحد تاثیر منفی را بر 
شاخص بورس داش��تند. گروه فلزات اساسی هم در 
معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه ۶۸۷ میلیون و ۸93 هزار برگه سهم 

به ارزش 1۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آخرین روز کاری هفته شاخص فرابورس نیز بیش از 
۴۲3 واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۲1 هزار و ۲1۲ 
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۶ میلیارد و ۸3 
میلیون برگه سهم به ارزش 1۰۰ هزار و ۷9۸ میلیارد 
ریال دادوستد شد. روز چهارشنبه پلیمر آریا ساسول با 
نماد »آریا«،  پتروشیمی مارون با نماد »مارون«، سنگ 
آهن گهرزمین با نماد »کگهر«، فوالد هرمزگان جنوب 
با نماد »هرمز«، ش��رکت سرمایه گذاری صبا تأمین با 
نماد »صبا«، پتروش��یمی زاگرس با نماد »زاگرس«، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، شرکت 
آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، صنعتی مینو با نماد 
»غصینو« و فرابورس ایران با نماد »فرابورس«، گروه 
توس��عه مالی مهر آیندگان با نماد »ومهان«، پاالیش 
نفت الوان با نماد »شاوان« و تولید نیروی برق دماوند با 
نماد »دماوند« تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنین مجتمع تولید گوش��ت م��رغ ماهان با نماد 
»زماهان«، توسعه مسیر برق گیالن با نماد »بگیالن«، 
کش��تیرانی دریای خزر با نماد »حخزر«، پخش البرز 
با نماد »پخش« و شیر پاس��توریزه پگاه فارس با نماد 
»غفارس« تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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اعالم دستورالعمل جديد 
بازارگرداني

سنا| سیدمهدي پارچیني، مدیر نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از تصویب تغییرات در 
دس��تورالعمل بازارگرداني طي جلس��ه روز گذشته 
هیات مدی��ره س��ازمان ب��ورس خب��ر داد و گفت: در 
جلسه روز گذش��ته، مقرر ش��د صدور مجوز فعالیت 
بازارگرداني در اختیار بورس ها قرار بگیرد. بر این اساس، 
ازاین پس، بورس ه��ا خود مجوز فعالیت بازارگرداني را 
به بازارگردان ها اعطا مي كنند.وي با اشاره به »تعیین 
طبقات نقدشوندگي« توسط بورس ها، اظهار داشت: 
براساس این دستورالعمل جدید، بورس ها براي نمادهاي 
معامالتي، اقدام به انتشار طبقات نقدشوندگي خواهند 
كرد و بر اساس شرایط هر طبقه نقدشوندگي، پارامترهاي 
بازارگرداني را به عموم اعالم خواهند كرد. این موضوع 
عالوه بر مش��خص كردن حداقل تعهدات براي شروع 
فعالیت بازارگرداني كمك ش��ایاني در انجام مذاكرات 
میان تأمین كننده منابع و بازارگردان مي كند.پارچیني 
»تعدی��ل تعه��دات بازارگردان ها« را تغییر س��وم در 
دستورالعمل یادشده خواند و خاطرنشان كرد: با افزایش 
س��رمایه در یك نماد، بازارگردان ها ملزم خواهند بود 
پارامترهایي كه در زمان انعقاد قرارداد تعیین كرده اند 
را متناس��ب با افزایش س��رمایه، تعدی��ل كنند.مدیر 
نظارت بر بورس ها با اش��اره به اینكه براساس تغییرات 
مذكور، بورس ها عملك��رد بازارگردان ه��ا را ارزیابي و 
رتبه بندي مي كنند، تصریح كرد: سقف دریافت كارمزد 
بازارگردان ه��ا ازاین پس به رتبه بندي آنها گره خواهد 
خورد. بر این اساس، سقف كارمزد قابل دریافت توسط 
بازارگردان از تأمین كننده مناب��ع طبق عملكرد آنها 
تعیین مي شود. این موضوع، ضمن افزایش رقابت میان 
بازارگردان ها، آنها را تش��ویق مي كند تا در كنار بهبود 
كیفیت فعالیت خود، كارمزد بیش��تري را نیز دریافت 
كنند.او »معافیت كارمزد نقل وانتقال« را تغییر پنجم 
برش��مرد و گفت: دارایي هایي كه به ك��د بازارگردان 
از طری��ق تأمین كنندگان منابع ی��ا برعكس، منتقل 
مي شود از معافیت كارمزدي برخوردار مي شود.به گفته 
پارچیني، گاهي بازارگردان ها با مش��كل یا مشكالتي 
مواجه مي شوند یا منابع موجود در دسترس آنها، كفاف 
تعهدات فعلي را نمي دهد. به همی��ن دلیل، »اعطاي 
فرصت« در بازبیني دستورالعمل بازارگرداني به تصویب 
رسید.وي افزود: بر این اساس، بورس ها حداكثر تا 1۰ روز 
كاري به بازارگردان ها فرصت مي دهند تا تعهدات خود 
را حداكثر ۵۰ درصد كاهش دهند تا بتوانند طي فرصت 
اعطاشده، اقدام به برطرف كردن شرایط غیرعادي خود 
كنند.او »تقاضاي برگزاري حراج« را تغییر هفتم این 
دستورالعمل برشمرد و توضیح داد: اگر نمادي باوجود 
فعالیت بازارگ��ردان، طي ۵ روز متوالي با صف خرید یا 
فروش مواجه شود، بازارگردان مي تواند تقاضاي برگزاري 
حراج در دامنه ۴ برابر نوسان عادي سهم، كند. این یك 
امتیاز بزرگ براي بازارگردان هاست تا با این اقدام سهم 
را سریع تر به تعادل برسانند و شرایط نقدشوندگي را براي 
آن سهم فراهم كنند. مدیر نظارت بر بورس ها با اشاره به 
الزام حضور بازارگردان در روز رفع گره معامالتي سهم، 
عنوان كرد: اگر سهمي مش��مول گره معامالتي شود، 
بازارگردان یا بازارگردان هاي فعال آن سهم باید در روز 
رفع گره معامالتي حضورداشته باشند. این امر به تعادل 

در سهم و همچنین نقدشوندگي آن كمك مي كند.

ايران خودرو 
دست پر به بورس كاال مي آيد

مدیریت پذیرش و بازاریابي شركت بورس كاالي ایران 
با صدور اطالعیه هاي جداگانه اي از پذیرش 1۴ هزار تن 
ضایعات باطري، 1۲ هزار تن ضایعات فوالدي و 1۲۰۰ 
تن براده چدن ش��ركت ایران خودرو در بازار فرعي این 
بورس خب��ر داد. براس��اس این اطالعیه ه��ا، پذیرش 
محصوالت مذكور این ش��ركت پس از بررسي مدارك 
و مستندات در سیصد و پنجمین جلسه كمیته عرضه 
در تاریخ 1۸ مردادماه جاري مورد تصویب قرار گرفت.

بنابراین گزارش، گروه ایران خ��ودرو همواره به عنوان 
یكي از بزرگ ترین شركت هاي ایران و اولین خودروساز 
كشور مطرح بوده است. با دارا بودن حداقل 1۰ شركت 
زیرمجموعه مستقیم و تعداد بسیار بیشتري شركت هاي 
وابس��ته كه هركدام بخش��ي از عملیات تولیدي انواع 
خودرو و قطعات را بر عهده دارند، در تنظیم، شفافیت 
و ارایه صورت هاي مالي تلفیقي داراي پیچیدگي هاي 
زیادي بوده و این همواره از منظر س��هامداران عام این 
ش��ركت مورد اهمیت تلقي شده اس��ت. در این میان 
یكي از روش هاي قبلي گ��روه ایران خودرو، تهاتر انواع 
ضایع��اِت تولید با ش��ركت هاي زیرمجموعه و همكار 
بوده است؛ به این ترتیب كه ضایعات باقیمت هاي پایین 
و گاهي رایگان به ش��ركت هاي ریخته گ��ري و تولید 
قطعه واگذارش��ده و در قبال آن قطعات و تولیدات آن 
شركت ها باقیمتي به همان نس��بت پایین خریداري 
مي ش��ده اس��ت. این امر موجب عدم امكان محاسبه 
قیمت تمام ش��ده واقعي و محاسبه نه چندان صحیح 
قیمت نهایي ف��روش و برآورد س��ود عملیاتي واقعي 
مي شده است. در این زمینه ایران خودرو در رویكردي 
جدید در تاریخ 3۰ تیرماه 1399 اقدام به اخذ پذیرش 
مقدار ۲۰ هزار تن ضایعات ورق پرسي روغني در تابلوي 
فرعي بورس كاال ك��رد و از ۲۲ مهرماه 99 نیز اقدام به 
عرضه هاي مرتب و متوالي هفتگي در بورس كاال كرده 
است. این معامالت و كشف نرخ واقعي صورت گرفته 
مي تواند به عنوان مرجعیت قیمتي شركت فروشنده 
براي تهاتر یا واگذاري احتمالي كاال با زیرمجموعه ها 
نیز قرار گیرد كه اس��تقبال خری��داران و بهره مندي 
فروشندگان از مزایاي معامالت بورس كاال، موجب 
توسعه و جلب توجه سایر شركت هاي طرفدار شفافیت 
و متقاضي ورود به بورس كاال خواهد شد. كارشناسان 
صنعت خودرو پیش بیني مي كنند كه بزودي شاهد 
ورود سایر شركت هاي خودرویي و قطعه ساز به بورس 
كاال و رونق هرچه بیش��تر این معامالت در راستاي 
شفاف سازي و به وجود آمدن مرجع قیمت گذاري انواع 

ضایعات فلزي در بورس كاالي ایران باشیم.

روش حراج براي فروش 
امالك بانك ها در بورس كاال

مهدي مساحي، سرپرست مطالعات اقتصادي و سنجش 
ریس��ك بورس كاالي ایران در خصوص موافقت بانك 
مركزي باعرض��ه امالك مازاد بانك ه��ا در بورس كاال 
گفت: عرضه اي كه از طرف بانك ها قرار اس��ت ش��كل 
بگیرد، عرضه در بازار فیزیكي بورس كاال است، عرضه 
امالك به این مفهوم است كه بانك تمام ملك را عرضه 
مي كند )بانك ها مي توانند ملك هایي كه سند آنها به 
صورت غیرمش��اع در اختیار بانك ق��رار دارد را عرضه 
كنند( و خریدار طي یك فرآیند حراج برنده رقابت شده 
و ملك را خریداري مي كند، پس ازآن مبایعه نامه اي )كه 
پیش نویس آن پیش از عرضه مورد تایید عرضه كننده 
بوده و به رویت متقاضي خرید نیز رسیده است( توسط 
طرفین امضاشده و سپس مراحل انتقال سند و تحویل 
ملك انجام مي شود. این فرایند به صورت انتشار اوراق 
بهادار صورت نمي گیرد و درست مشابه باحالتي است 
كه براي انتقال امالك و س��ند در خارج از بورس شكل 
مي گیرد و صرفاً در قالب فرآیندهاي بورسي رخ مي دهد.

وي تأكید كرد: نباید فراموش كرد كه عرضه قرار نیست 
به شكل انتشار اوراق شكل بگیرد، بورس كاال براي اوراق 
دو مدل دیگر در نظر دارد، عرضه اوراق سلف استاندارد 
مسكن كه هنوز دستورالعمل آن در هیات مدیره سازمان 
بورس تصویب نشده و پس از تصمیم گیري هیات مدیره 
س��ازمان بورس، پیش فروش مسكن به صورت متري 
و اوراق قابل عرض��ه خواه��د بود كه جزیی��ات خود را 
دارد و روش دیگ��ر نیز عرضه ب��ه صورت صندوق هاي 
سرمایه گذاري »ریت« یا امالك و مستغالت است كه به 
صورت اوراق قابل عرضه است و مفهومي مشابه با فروش 
متري براي ساختمان ها و امالك تجاري اتفاق مي افتد 
كه هر نهادي بخواهد مي تواند به عنوان آورده صندوق، 
ام��الك خود را به نام صن��دوق زده و معادل آن یونیت 
دریافت كند، سپس مي تواند یونیت ها را نیز به صورت 
عمده یا خرد در بازار به فروش برساند.مهدي مساحي، در 
خصوص آنچه در حال حاضر رخ داده است گفت: به طور 
مثال در رابطه با ملكي كه س��ال گذشته توسط وزارت 
دفاع فروخته ش��د بدین صورت ب��ود كه به جاي روش 
مزایده مرسوم نهادهاي دولتي، از روش حراج بورسي 
استفاده شد، در این روش نیز ابتدا پذیرش ملك صورت 
مي گیرد كه الزم اس��ت ملك به صورت غیر مشاع در 
اختیار نهاد عرضه كننده باشد و سپس فرآیند پذیرش در 
بورس كاال را طي كرده و اطالعیه عرضه در سایت بورس 
منتشر مي شود تا افراد خریدار آن را ببینند، متقاضیان 
خرید نیز اگر بخواهند مي توانند به بازدید ازملك رفته و 
سپس در روز حراج شركت كنند تا اگر برنده شدند ملك 
را به صورت صددرصدي خریداري كنند، الزم به ذكر 
است امكان معامله زیر قیمت پایه حراج كه پیشنهاد 
نهاد عرضه كننده است وجود ندارد. درنتیجه این فرآیند 
مشابه فرآیند بیروني مزایده اس��ت اما به روش حراج 
بورسي شكل مي گیرد، در ادامه این روند نیز مبایعه نامه 
توسط طرفین امضا مي شود، در مبایعه نامه نیز مشخص 
است كه سررسید تحویل و انتقال سند به چه صورت 
است.وي ادامه داد: در رابطه با ملك وزارت دفاع نیز 
تمام این اتفاقات رخ داده است و مبایعه نامه امضاشده 
است، بانك اقتصاد نوین نیز سال گذشته این اقدام را 
انجام داده است، همچنین شركت عمران شهرهاي 
جدید كه زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازي است 

نیز در سال گذشته عرضه داشته است.

رشد 2۰1 درصدي
سودآوري »مديريت« 

در عرضه اولیه روز گذش��ته نماد »مدیریت«، قیمت 
كشف شده به ازاي هر س��هم، ۵۰۲3 ریال بود. در این 
عرضه اولیه، ۲۲۵ میلیون س��هم مع��ادل 1۵درصد 
از س��هام كل ش��ركت عرضه ش��د كه حداكثر سهام 
تخصیص یافته به ه��ر كد معامالتي، ۷۶ س��هم بود. 
میزان مشاركت در عرضه اولیه شركت سرمایه گذاري 
و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي كشوري، ۲ 
میلیون و ۸13ه��زار و 9۴۴ كد معامالتي بود.مهدي 
عظیمي، مدیرعامل شركت سرمایه گذاري و خدمات 
مدیریت صندوق بازنشستگي كش��وري در نشست 
خبري »یك دیدار، یك عرضه« اظهار داشت: شركت 
سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي 
كش��وري در فروردین 13۸۷ به ثبت رسید. سرمایه 
اولی��ه ش��ركت، 1۰۰ میلیون ریال بود و ش��ركت در 
اسفند 1391 نزد س��ازمان بورس به عنوان نهاد مالي 
ثبت ش��د. در س��ال 139۵ نیز س��ال مالي شركت از 
پایان اس��فند به پایان آذرماه تغیی��ر كرد.وي تصریح 
كرد: در ش��هریورماه سال گذشته، شخصیت حقوقي 
شركت از سهامي خاص به سهامي عام تغییر كرد و این 
مجموعه طي اسفندماه همان سال به  عنوان شصت  و 
هفتمین شركت پذیرفته ش��ده در بازار اول فرابورس 
قرار گرفت.به گفته عظیمي، سرمایه گذاري در سهام، 
صندوق هاي سرمایه گذاري، اوراق مشاركت و سایر انواع 
اوراق بهادار، مسكوكات، فلزات گران بها، گواهي سپرده 
بانكي و سپرده هاي سرمایه گذاري بانك ها و موسسات 
اعتباري مجاز، دارایي هاي فیزیكي، پروژه هاي تولیدي 
و پروژه هاي س��اختماني و ارایه خدمات مرتبط با بازار 
سرمایه اعم از تضمین نقدشوندگي و بازارگرداني اوراق 
بهادار، تعهد پذیره نویس��ي اوراق بهادار و مشاركت در 
اركان صندوق هاي سرمایه گذاري، مهم ترین موضوعات 
فعالیت این شركت اس��ت.عظیمي خاطرنشان كرد: 
نمادهاي فملي ۸درصد، البرز ۵درصد و فوالد نیز ۵درصد 
از بهاي تمام شده پرتفوي را در اختیاردارند و درمجموع 
بهاي تمام شده پرتفوي ش��ركت برابر با ۸۷۴میلیارد 
تومان و ارزش فروش، 1۵19 میلیارد تومان اس��ت. به 
دلیل وزن باالي پرتفوي بورسي در این مجموعه، امكان 
محاسبه خالص ارزش دارایي ها )Nav( به صورت دقیق و 
قابل اتكا وجود دارد. وي افزود: خالص ارزش دارایي ها با 
توجه به پرتفوي شركت و حقوق صاحبان سهام براي 
هر سهم ۸۴۸ تومان است. تغییرات ارزش پرتفوي 
شركت در تاریخ 3۰ آذرماه سال 1399 تا روز گذشته 

از كسب بازدهي منفي ۵درصدي خبر مي دهد. 

»تعادل« عملکرد یک سال بازار را بررسی مي کند

رکوردزنیدرسالگردسرخپوشی

ورود رمز ارزها به بورس در گروي بسترسازي قانوني
محمدعلي دهقان دهنوي، رییس سازمان بورس در 
پاسخ به سوالي مبني بر اینكه »تا چند سال گذشته 
صحبت هایي از احتمال انجام معامالت رمز ارزها در 
بورس كاال مطرح بود، آیا اكنون امكان ورود ارزهاي 
دیجیتال یا رم��ز ارزها در بورس كاال فراهم اس��ت 
یا خیر؟«، گفت: این اقدام هیچگاه در دس��تور كار 
سازمان بورس نبوده است. وي با اشاره به اینكه رمز 
ارزها از تكنول��وژي بالك چین یا دیگر تكنولوژي ها 
استفاده مي كنند، افزود: این تكنولوژي در بسیاري 
از دیگر بازارها قابل اس��تفاده است و ما هیچ مانعي 
براي اس��تفاده از ای��ن تكنول��وژي نداریم.دهقان 
دهنوي بابیان اینكه به دلیل اس��تفاده رمز ارزها از 
ارز درواق��ع به نوعي صحبت از پول به میان اس��ت، 
به همین دلی��ل باید به طور حت��م مقرراتي را براي 
آن در كشور مش��خص كرد، گفت: ظرفیت قانوني 
رمز ارزها در كش��ور فقط در مرحله استخراج است، 
رمز ارز نوعي كاال است كه در اختیار وزارت صنعت 
قرار دارد و مجوز مي دهد تا عده اي آن را اس��تخراج 

كنند، فعالیت رمز ارز تا این قسمت قانوني است و ما 
مشكلي با آن نداریم. رییس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشاره به اینكه تعیین مقررات رمز ارزي كه 
استخراج مي شود و در دست مردم قرار مي گیرد بر 
عهده بانك مركزي اس��ت، گفت: این بانك تاكنون 
هیچ دستورالعملي را راجع به رمز ارزها ابالغ نكرده 
و آن را به رسمیت نشناخته است. وي افزود: ارزي 
كه در كشور به رسمیت شناخته نشده باشد و بانك 
مركزي قواعد و دس��تورالعملي براي آن مشخص 
نكرده است، به هیچ عنوان نمي تواند جایگاهي را در 

بازار سرمایه پیدا كند.
دهقان دهنوي گف��ت: اگر روزي بان��ك مركزي به 
موضوع رمز ارزها بپ��ردازد و محیط قانوني براي آن 
ایجاد كند، در آن زمان تدابیري را براي ابزارس��ازي 
رم��ز ارزها اتخ��اذ مي كنیم ام��ا این اق��دام لزومًا به 
معناي اس��تقبال ما از معامالت رمز ارزه��ا در بازار 
سرمایه نیست. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با اشاره به اینكه ماهیت رمز ارز در دنیا شناخته شده 

و از قوانی��ن مش��خصي برخ��وردار نیس��ت، اظهار 
داش��ت: گاهي ریس��ك ش��دید ریزش براي آن به 
 وجود آمده اس��ت وعده اي را مالباخته كرده است .

وي به مقایسه سرمایه گذاري در بازار سرمایه و رمز 
ارزها پرداخت و گفت: ریزش س��هام اف��راد در بازار 
س��رمایه باعث خدشه ش��راكت فرد در آن شركت 
نمي شود، تعداد سهام فرد در آن شركت ثابت مي ماند 
و ضرر و زیان ایجادشده در آینده جبران خواهد شد، 
اما در رمز ارزها اگر قیمت ها با ریزش همراه شود دیگر 
هیچ عینیتي وجود ندارد كه فرد بخواهد نس��بت به 
آن مدعي باشد، چنین مسائل و وجود ریسك هایي 

در رمز ارزها سازمان بورس را محتاط كرده است.

     ميزان سرمايه گذاران خارجي 
در بازار سرمايه ايران

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به میزان 
سرمایه گذاران خارجي در بازار سرمایه اشاره كرد و 
گفت: اكنون شاهد تعدادي از سرمایه گذاران خارجي 

در بازار هستیم و چند هزار كد معامالتي خارجي در 
بازار س��هام و بورس كاالیي در حال فعالیت هستند 
كه حجم خوب��ي از معامالت را به خ��ود اختصاص 
دادند اما همچن��ان راه زیادي را در پی��ش داریم تا 
به صراحت اعالم كنیم كه بورس ایران، بین المللي یا 
داراي فعالیت بین المللي است. وي اظهار داشت: در 
صورت رفع محدودیت هاي تجارت خارجي، فضا براي 
ورود سرمایه گذاران خارجي باز مي شود، همچنین 
سرمایه گذار خارجي در صورت ثبات اقتصاد خارجي 
با اطمینان بیش��تري به بازار س��رمایه ای��ران ورود 
مي كند. دهقان دهن��وي به آخرین اقدامات صورت 
گرفته در راستاي راه اندازي بورس بین المللي كیش 
اش��اره كرد و اظهار داش��ت: اكنون چهار بورس در 
كشور داریم، اگر به دنبال ایجاد بورس جدید هستیم 
باید فعالیت بین المللي مشخص باشد. باید شركاي 
خارجي از ابتدا حضورداش��ته باش��ند ت��ا معامالت 
بین الملل��ي در آنجا ش��كل بگی��رد، در صورت رفع 
الزامات، مجوز تأسیس بورس در كیش داده مي شود.

منطقي شدن قيمت سيمان باعرضه در بورس كاال
محمدرضا س��لیمیان، مدیرعامل شركت توسعه و 
س��رمایه غدیر، ازعرضه اولیه س��یمان این شركت 

خبر داد. 
وي در خصوص وضعیت سیمان در بازار گفت: دولت 
جدید وعده ساخت س��االنه یك میلیون مسكن را 
داده كه ساخت س��االنه یك میلیون واحد مسكوني 
در كش��ور معادل ۷۵ میلیون مترمربع است كه هر 

مترمربع حدود چهار پاكت سیمان نیاز دارد.
به گفته این مقام صنفي، با این اوصاف طرح یادشده 
درنهایت نیازمند ۲۰ میلیون تن سیمان خواهد بود 
كه با توجه به ظرفیت تولید حدود ۸۵ میلیون تني 
است كه ساالنه ۶۵ میلیون تن آن در داخل مصرف 
و 1۲ تا 13 میلیون تن نیز صادرات مي شود، مشكلي 
براي اجراي این طرح از حیث تأمین سیمان وجود 
ندارد.وي ادامه داد: عرضه سیمان در بورس كاال، به 
كاهش داللي و واسطه گري در این صنعت، افزایش 

شفافیت ها و منطقي شدن قیمت ها خواهد انجامید 
و در ادامه باقیمت هاي مناسب به دست سازندگان 

براي اجراي این طرح بزرگ خواهد رسید.
س��لیمیان با اشاره به عرضه هاي انجام شده تاكنون 
شركت ها و هلدینگ هاي سیماني، خاطرنشان كرد: 
میانگین قیمت كشف شده در بورس كاال هرچند از 
منطقه اي به منطقه دیگ��ر متفاوت بوده، اما به طور 
متوس��ط 1۰ تا 1۵ درصد باالتر از قیمت كارخانه و 

بسیار پایین تر از قیمت هاي بازار بوده است.
وي گفت: در ماه هاي گذشته انجمن صنفي سیمان 
به دنبال تغییر و تحول در موضوع فروش محصول از 
حالت سنتي فعلي به حالت مدرن و عرضه در بورس 
كاال بود و معتقدیم این شیوه مي تواند به فروش بهتر 
تولیدات و كوتاه ش��دن دس��ت واسطه ها و رسیدن 
محصول به دست مشتري نهایي با قیمت مناسب تر 
بینجامد.این مقام صنفي اظهار داشت: اكنون هر فرد 

داراي كد بورسي مي تواند دست كم 1۰ تن سیمان 
از ب��ورس كاال خرید كند، اما ای��ن موضوع نیازمند 
اطالع رساني بیشتر و تبیین مسائل بورس كاال براي 
عموم است. ورود به بورس كاال این روزها با قطعي و 
كاهش دیماند برق واحدهاي س��یماني همراه شده 
و در این ش��رایط، دالالن و مافیایي كه منافعش��ان 
به خط��ر افتاده، بورس كاال را دلی��ل اصلي افزایش 

قیمت ها عنوان مي كنند.
س��لیمیان تصری��ح كرد: اگ��ر قطعي ب��رق با عدم 
ورود س��یمان به بورس كاال همراه مي ش��د، اكنون 
باقیمت هاي به مراتب باالتر س��یمان در بازار مواجه 
بودیم، در حالي ك��ه ورود به بورس كاال به مدیریت 
قیمت ه��ا انجامی��ده اس��ت. وي همچنی��ن منكر 
تأثیرگذاري صادرات سیمان بر قیمت این محصول 
در بازار ش��د و تصریح ك��رد: در ماه هاي گذش��ته 
صادرات سیمان به شدت كاهش یافته است و اینكه 

افزایش قیمت هاي بازاري به دلیل صادرات آن بوده 
تكذیب مي ش��ود.عضو هیات مدیره انجمن صنفي 
سیمان كشور با اشاره به قطعي برق صنایع سیماني 
و فوالدي در هفته هاي گذش��ته، بیان داش��ت: این 
قطعي ها هرچند به كاهش تولید شركت ها انجامید، 
اما در ادامه با قول مساعد وزارت نیرو مبني بر تأمین 
برق واحدها و همچنین كاهش نس��بي گرماي هوا 
در س��طح كشور، شاهد وصل ش��دن تدریجي برق 
كارخانجات هس��تیم كه به افزایش تولید و كاهش 

بیش ازپیش قیمت ها خواهد انجامید.
سلیمیان در خصوص س��اخت نیروگاه اختصاصي 
براي مواجهه با قطعي برق گفت: ساخت یك نیروگاه 
1۰ مگاواتي نیازمند دست كم ۲۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاري است كه چنین تواني نزد شركت هاي 
سیماني وجود ندارد، هرچند اگر دولت تسهیالتي 
در این زمینه اختصاص دهد استقبال خواهیم كرد.



 گروه راه و شهرسازي|
با رد درخواس��ت ابراهيم رييس��ي، رييس جمهور 
مبني بر مس��كوت ماندن طرح تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي از س��وي نمايندگان مجلس، نخستين 
مخالفت قوه مقننه با دولت سيزدهم رخ داد. اين در 
حالي است كه به باور اغلب كارشناسان اقتصادي و 
حوزه هاي مرتبط با وزارت راه وشهرس��ازي، فارغ از 
پيامدهاي مثبت انتزاع »راه« و »شهرس��ازي«، هم 
اينك زمان مناس��بي براي طرح اين مساله نيست و 
مسائل مهم تر، كليدي تر و عميق تري وجود دارد كه 
بهتر است دولت و مجلس روي حل آنها تمركز كنند 
و پيش از تغيير در زيرس��اخت ها و س��خت افزارها، 
ضروري اس��ت نرم افزارها و سياست هاي اقتصادي 
دچار تغيير و تحول ش��وند. اين همه در حالي است 
كه برخ��ي برآوردها نيز حاكي از لزوم هزينه 1000 
ميلياردي براي تفكيك وزارت راه و شهرسازي است. 
هزينه اي كه در ش��رايط كنوني اقتصادي و تنگناي 
مالي دولت، به اندازه وزن ريالي آن، س��ودي نصيب 
مردم نمي كن��د. به گزارش »تع��ادل«، محمدرضا 
رضايي كوچي، رييس كميس��يون عمران مجلس 
شوراي اسالمي روز سه شنبه هفته جاري گفته بود، 
رييس جمهور براي مس��كوت ماندن طرح تفكيك 
وزارت راه و شهرسازي به مجلس نامه نوشته است. 
او در گفت وگو با ايسنا بيان كرده بود: با وجود اينكه 
روز يكشنبه گزارش كميسيون عمران در خصوص 
كليات طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي در صحن 
مجلس قرائت شد و قرار بود روز سه شنبه موافقان و 
مخالفان نظرات خود را ارايه كنند و اين طرح بررسي 

شود اما اين طرح از دستور كار مجلس كنار رفت. 
رييس كميسيون عمران مجلس ادامه اظهار كرده 
بود: آقاي رييس��ي طي نامه اي خواسته اند كه اين 
طرح فعال مسكوت مانده و سال آينده مطرح شود. 
با توجه به اينكه يكي از ش��عارهاي ايش��ان ساخت 
س��االنه يك ميليون واحد مسكوني بود، اگر وزارت 
مسكن ايجاد نشود اين كار به سادگي انجام نخواهد 
ش��د. او تصريح كرده بود: اكنون ب��راي تحقق اين 
ش��عار دچار چالش خواهند ش��د چراكه وزارت راه 

و شهرسازي اكنون خيلي عريض و طويل است. 

      رد شدن توقف يك ماهه!
به گ��زارش تس��نيم، نمايندگان در نشس��ت علني 
روز چهارش��نبه، 20 مردادم��اه مجل��س ش��وراي 
اس��المي در جريان بررسي طرح مس��كوت ماندن 
طرح انتزاع بخش س��اختمان و شهرسازي از وزارت 
راه و شهرسازي و تش��كيل »وزارت حمل و نقل« و 
»وزارت ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين«، 
ب��ا 120 رأي مواف��ق، 115 رأي مخال��ف و 6 رأي 
ممتنع از مجموع 255 نماين��ده حاضر در صحن با 
مسكوت ماندن يك ماهه اين طرح مخالفت كردند. 
براين اس��اس طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي در 

دستوركار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.
اگر چه رييس جمهور طي نامه اي خواستار مسكوت 
ماندن يك س��اله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي 
ش��ده بود، ام��ا س��يدجليل ميرمحم��دي ميبدي 

درخواست كننده طرح مسكوت ماندن يك ماهه اين 
طرح، ديروز در تش��ريح هدف تعدادي از نمايندگان 
براي ارايه اين طرح در س��حن علني مجلس گفت: با 
توجه به اينكه دولت جديد به تازگي استقرار پيدا كرده 
صالح اين است كه وزير راه و شهرسازي بعد از دريافت 
رأي اعتماد اليحه اي را در اين مورد به مجلس ارايه كند.

وي ادامه داد: براين اساس مي توان با ارايه فرصتي يك 
ماهه به دولت اجازه داد ت��ا اليحه اي جامع و كامل تر 
براي انتزاع بخش ساختمان و شهرسازي از وزارت راه 
و شهرسازي را به مجلس ارايه كند تا ما بتوانيم متقن تر 
مصوبه اي را داشته باشيم. مجتبي يوسفي نماينده مردم 
اهواز، باوي، حميديه و كارون در مجلس در مخالفت 
با طرح مس��كوت ماندن يكماهه ط��رح انتزاع بخش 
ساختمان و شهرسازي از وزارت راه و شهرسازي، گفت: 
مشكالت حوزه مسكن و شهرسازي به ويژه مسكن در 
حال حاضر بر كسي پوشيده نيست و اكنون براي حدود 

7 ميليون مستاجر هيچ برنامه اي وجود ندارد.
وي با اش��اره به اينكه دولت قبل در حوزه مس��كن 
كامال تعطيل بود، افزود: براساس مصوبه مجلس در 
خصوص جهش توليد مسكن بايد سالي يك ميليون 
مسكن ايجاد شود كه با اوضاع كنوني چنين مطلبي 
ام��كان پذير نيس��ت. عضو هيات رييس��ه مجلس 
تصريح كرد: دو ه��زار كيلومتر راه اصلي و 19 هزار 
كيلومتر راه اصلي و بزرگراه در كش��ور وجود دارد و 
متاس��فانه در اجراي طرح جامع و تفصيلي و طرح 
هادي مش��كالت جدي به ويژه در بخش روستايي 
به وجود آمده است. اكنون هزينه ساخت و ساز در 
برخي روس��تاها به دليل عدم توسعه طرح هادي با 

شهرهاي كناري اش برابر شده است.

يوسفي تاكيد كرد: س��ه هزار شهر بالتكليف مانده و 
طرح تفصيلي طي 20 سال گذشته هيچ گونه تغيير و 
توسعه اي نداشته است، ما در حوزه راه و مسكن دچار 
مشكالت جدي هستيم. ابرچالش دولت جديد موضوع 
مسكن است و اكنون رهن و اجاره براي مردم تبديل 
به آرزو شده است. نماينده مردم اهواز، باوي، حميديه و 
كارون در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به اينكه وزير 
راه و شهرسازي با داشتن بيش از 20 معاون و سازمان 
حداقل براي مالقات و بازديد با هركدام يك ماه زمان 
نياز دارد، گفت: ايران در حوزه كريدور بين الملل و راه 
موقعيت خود را از دس��ت داده و بايد هرچه سريع تر 
اقدامات الزم را انجام دهد. وي تاكيد كرد: هر دولتي كه 
در كشور مستقر شده اجازه تفكيك وزارتخانه را نداده 
اس��ت، حتي به نظر من با توجه به مشكالت گسترده 
حوزه شهرداري و دهياري ها اكنون بايد اين حوزه هم 

منتزع شده و به وزارت راه و شهرسازي منتقل شود.
عضو هيات رييس��ه مجل��س تصريح ك��رد: وزرا و 
رييس جمهور به دليل حجم بس��يار باالي مسائل و 
مشكالت مسلما فرصتي براي ارايه اليحه اي درباره 
انتزاع بخش مس��كن و شهرس��ازي از وزارت راه و 
شهرسازي نخواهند داشت اين وزارتخانه هم اكنون 
ادغام نش��ده و داراي دو س��اختمان و مس��ووالن 
جداگانه اس��ت و ما تنها مي خواهيم ب��ا انتزاع اين 

بخش يك وزير مشخص كنيم.

      دست باالي رويكرد دولت محور
 در تامين مسكن

به گزارش »تعادل«، بحث تفكيك »مسكن« از »راه« 
اما قدمتي بيش از عمر مجلس يازدهم دارد. در پي روي 

كارآمدن دولت يازدهم، در دي ماه 1392  كارگروهي 
براي بررسي كارشناسي موضوع تفكيك وزارت راه و 
شهرسازي در اين وزارتخانه تشكيل شد، اما تا تيرماه 
س��ال 1396 خبري از اين كارگ��روه بيرون نيامد. در 
س��ال 96 اما اليحه دو فوريتي تفكيك وزارتخانه راه 
و شهرس��ازي به وزارتخانه »راه و ترابري« و »مسكن 
و شهرسازي« تقديم مجلس دهم شد كه با استقبال 
مواجه نشد و در گام اول به اليحه اي يك فوريتي تنزل 
يافت و در گام بعدي نيز كال تصويب نشد و به سر انجام 
نرسيد. هم اينك در وزارت راه و شهرسازي يك معاونت 
مسكن فعال اس��ت كه سياست گذاري حوزه مسكن 
را انجام مي دهد. اما آن ط��ور كه نمايندگان مجلس 
يازدهم مي گويند، اين معاونت نمي تواند از عهده انجام 
كارهاي بزرگي همچون اجراي طرح ساخت 4 ميليون 
آپارتمان در 4 سال برآيد. به نظر مي رسد، پيش فرض 
نمايندگان مجلس به حل مش��كل مسكن، دولت 
محور است، حال آنكه بخش مسكن، خصوصي ترين 
بخش اقتصاد ايران به شمار مي رود و تجربه ساالنه 
گذشته در احداث مسكن و همچنين طرح مسكن 
ملي كه طي يك سال گذشته از سوي دولت پيگيري 
ش��ده، نتايج دلخواهي را به همراه نداش��ته است. 
ضمن اينكه مراكز پژوهشي معتبري همچون مركز 
پژوهش هاي مجلس طي سال هاي اخير بر برون زا 
بودن جهش هاي قيمتي مس��كن اذعان دارند و از 
همين رو، اهم راهكارهاي پيش��نهادي خود براي 
حل اين معضل را معط��وف به بازگرداندن ثبات به 
فضاي كلي اقتصاد كرده اند. از همين رو اس��ت كه 
مسكن دولتي ساز منتقدان جدي اي از اقتصاددانان 

جريان اصلي تا اقتصاددانان با گرايش چپ دارد.
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افزايش ساعت كاري مترو
 در دهه نخست محرم

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��رو تهران از 
اختصاص قطارهاي فوق العاده مترو ويژه دهه اول 
محرم خبر داد. علي عبداهلل پور مديرعامل شركت 
بهره برداري مترو ته��ران در گفت وگو با فارس، 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه  آيا ساعت حركت 
قطارهاي مترو به دليل ايام محرم ش��ب ها تغيير 
خواهد كرد يا خير، گفت: سرويس دهي در همه 
خطوط مترو در روزهاي عادي تا ساعت 22:30 
دقيقه اس��ت ك��ه جهت تس��هيل در رفت و آمد 
عزاداران حسيني نيم ساعت به اين زمان افزوده 
ش��ده اس��ت. وي افزود: قطارهاي فوق العاده در 
همه خطوط هفت گانه مترو ويژه شب هاي محرم 
اختصاص داده شده اس��ت و عزاداران حسيني 
مي توانن��د از آن بهره من��د ش��وند. مديرعامل 
شركت بهره برداري مترو تهران اظهار كرد: البته 
سرفاصله حركت قطارها تغييري نخواهد داشت.

مخالفت چمران با لغو
طرح ترافيك براي مقابله با كرونا

رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه مديريت 
شهري نقش حمايتي در جهت مقابله با كرونا دارد، 
گفت: ما پيش��نهاد لغو طرح را نداريم چرا كه اين 
موضوع سبب شلوغ تر ش��دن ناوگان حمل و نقل 

عمومي در شرايط كرونا مي شود.
مهدي چمران رييس ش��وراي ش��هر ته��ران در 
گفت وگو با فارس، درباره وضعيت كرونا در پايتخت 
و برنامه مديريت شهري جديد جهت مقابله با اين 
موضوع اظهار داشت:  در مورد اين موضوع ستاد ملي 
مقابله با كرونا تصميم گير اصلي است و شهرداري 

مي تواند نقش حمايتي انجام دهد.
وي گفت:  ما بايد تالش كنيم وظايف خودمان را هر 
چه بهتر جهت همكاري با دستگاه ها براي مقابله با 

كرونا انجام دهيم.
 رييس شوراي شهر تهران درباره اينكه آيا در پيك 
پنجم كرونا شوراي شهر مي تواند تصميمي براي 
وضعيت مترو و اتوبوسراني يا تعطيلي احتمالي آن 
جهت پيشگيري از انتقال كرونا بگيرد، گفت: شورا 
نمي تواند در اين راستا تصميم جداگانه داشته باشد. 
ستاد مقابله با كرونا اگر اين موضوع ضروري باشد در 

سطح كالن تصميم خواهد گرفت.
چمران در مورد طرح ترافيك گفت: طرح در حال 
حاضر در حال اجرا اس��ت و ما پيشنهادي براي لغو 
آن نداريم چرا كه اگر طرح لغو شود به نظر ما حمل 

و نقل عمومي شلوغ تر خواهد شد.

مطالبات مجمع نمايندگان 
استان تهران از شهردار پايتخت

سخنگوي مجمع نمايندگان استان تهران گفت 
كه در جلس��ه ديروز اين مجمع، انتخاب عليرضا 
زاكاني به عنوان شهردار تهران مورد بررسي قرار 

گرفته و مطالباتي از وي مطرح شده است.
علي خضريان در گفت وگو با ايس��نا با اش��اره به 
نشست روز چهارشنبه مجمع نمايندگان استان 
تهران، گفت: نمايندگان اس��تان تهران با تاكيد 
ب��ر اينكه با گذش��ت بيش از 40 س��ال از انقالب 
شكوهمند اسالمي و تحول در حكمراني نسبت 
به س��ال هاي پيش از انقالب، مديريت شهري را 
يكي از عرصه هايي دانستند كه همچنان به تغيير 
و تحوالت جدي نياز دارد تا اين س��اختار كهنه و 
فرس��وده حاكم بر نهادهاي دخي��ل در مديريت 
شهري جاي خودش را به الگويي بديع و كارآمد 
كه ارمغان آور آرامش و نش��اط در حيطه زندگي 

شهروندي باشد، دهد.
نماينده تهران در مجلس با تاكيد بر تحول زيست 
و سبك زندگي ش��هري از مدل مرسوم فعلي به 
س��مت تحقق حيات طيبه اس��المي كه ضامن 
آرامش و نشاط شهروندان بوده و امكان دسترسي 
برابر و عادالنه به كاالها و خدمات شهري را فراهم 
كند، اف��زود: نمايندگان اس��تان تهران معتقدند 
براي رس��يدن به اين هدف نيازمند برنامه ريزي 
و استفاده از نظرات صاحب نظراني هستيم كه در 
زمينه مديريت شهري داراي ايده هاي ايجابي با 
قابليت اجرا هس��تند و نس��بت به ابعاد تحول در 
حوزه حكمراني شهري عدالت محور ذهنيتي اواًل 

روشن و ثانيًا واقعي دارند.
س��خنگوي مجمع نماين��دگان اس��تان تهران 
بيان كرد: نمايندگان حاضر در جلس��ه با چنين 
رويكردي ضمن استقبال از انتخاب دكتر زاكاني 
با روحيه عدالتخواهانه از س��وي شوراي شهر به 
عنوان ش��هردار تهران، انجام چنين مهمي را از 
شهردار منتخب تهران مطالبه كردند. همچنين 
با عنايت به خأل حضور ايش��ان به عنوان يكي از 
نمايندگان قم در مجلس، نسبت به ياري رساندن 
ديگر نمايندگان  محترم قم با توجه به مشكالت 
مبتالبه ش��هر قم كه پاره تن همه مردم است، به 
صورت موضوع��ي ديگر نمايندگان  محترم قم را 

مدد كنند.
اي��ن نماينده مجلس اظهار كرد: در اين جلس��ه 
نمايندگان حاضر به  بيان مش��كالت، كمبودها و 
مسائل اساس��ي شهر تهران از جمله حمل و نقل 
عمومي شهر تهران و لزوم افزايش و تقويت شبكه 
ريلي و نوسازي ناوگان شهري، موضوع چگونگي 
جم��ع آوري زباله ه��ا، بازياف��ت آن، بازتعري��ف 
هويت اسالمي بناها و نماي ساختمان ها، تقويت 
فعاليت هاي فرهنگي و انقالبي در راستاي ترويج  
و تقويت ارزش ه��ا و موضوعات ديگر پرداختند. 
وي تاكيد ك��رد: لزوم توجه ب��ه كاهش فاصله و 
توزيع برابر امكانات در بين مناطق تهران از ديگر 
دغدغه هاي نمايندگان شهر تهران بود كه با دكتر 

زاكاني در ميان گذاشته شد.

كاهش ۵۰ درصدي پروازهاي 
مشهد و كيش به دليل كرونا

سخنگوي س��ازمان هواپيمايي كشوري گفت: به 
دليل شيوع شديد كرونا، پروازهاي استان خراسان 
رضوي )مش��هد( و هرمزگان )كيش( 50 درصد 
كاهش پيدا مي كند. به گزارش ايسنا، محمدحسن 
ذيبخش اظهار كرد: به دنبال ش��يوع گس��ترده 
بيماري كرونا دلتا در اكثر ش��هرهاي استان هاي 
خراسان رضوي )مش��هد( و هرمزگان )كيش( و 
روند رو به افزايش آن براي مدت 10 روز پروازهاي 
هوايي از /به اين اس��تان ها محدود مي ش��ود. وي 
افزود: بنا به درخواس��ت وزارت كش��ور و ابالغيه 
وزارت راه و شهرس��ازي به س��ازمان هواپيمايي 
كشوري از 20مردادماه پروازها در مسير مشهد و 

كيش 50 درصد كاهش مي يابد.

رستم قاسمي: در مسكن و راه 
سابقه خدمت دارم

وزير پيشنهادي دولت سيزدهم براي تصدي وزارت 
راه و شهرس��ازي گفت: به دليل مسووليتي كه سابقا 
در قرارگاه خاتم داشتم، با حوزه مسكن و حمل و نقل 
آشنايي دارم. رستم قاس��مي، وزير پيشنهادي راه و 
شهرسازي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: وزارت راه 
و شهرسازي يك وزارتخانه بزرگ است كه بخش هاي 
مختلفي اعم از جاده، ريل، حمل و نقل دريايي، هوايي 
و حوزه مسكن را شامل مي شود. بنابراين مسووليت 
سنگيني است كه اميدوارم با دعاي خير مردم بتوانيم 
از پس كارها بربياييم و شرايط مطلوبي را ايجاد كنيم. 
وي افزود: زماني ك��ه در ق��رارگاه خاتم االنبيا)ص( 
مسووليت داشتم بسياري از راه هاي كشور، راه آهن، 
بنادر و برخي فرودگاه ها را احداث كرديم. تمام بنادر 
كشور را ما س��اختيم و در حوزه مسكن نيز اقدامات 
زيادي انجام داديم. وزير پيشنهادي راه و شهرسازي 
درباره برنامه هاي مدنظر رييس جمهور براي بخش 
مس��كن گفت: قطعا تالش مي كنيم اهداف مدنظر 
رييس جمهور را محقق كنيم. فعال در حال تهيه برنامه 
جهت ارايه به مجلس شوراي اسالمي هستم. قاسمي 
در پاس��خ به اينكه در صورت راي اعتماد مجلس آيا 
ممكن اس��ت از مديران و معاونان فعلي وزارت راه و 
شهرسازي استفاده كند، گفت: به هر حال دولت آقاي 
رييسي دولت وفاق ملي است و طبيعتا ما نيز با همان 
نگاه بايد وزارتخانه را بچرخانيم. سعي مي كنيم افراد 
كارآمد را بدون نگاه سياسي و جناحي به كار بگيريم. 
بر اس��اس اين گزارش، ظهر ديروز ابراهيم رييسي، 
ليست وزراي خود را به مجلس شوراي اسالمي ارايه 
كرد كه رستم قاسمي به عنوان وزير پيشنهادي راه و 
شهرسازي معرفي شد. قاسمي متولد 1343 است كه 
بين سال هاي 1390 تا 1392 وزير نفت دولت دهم 
بود. در فاصله سال هاي 13۸6 تا 1390 نيز فرماندهي 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( را بر عهده داشت.

    از ترور نافرجام تا دومين تجربه وزارت!
اگر وزير پيشنهادي راه و شهرسازي از سوي مجلس 
چراغ سبز دريافت كند دومين تجربه وزارت خود را 
در دو حوزه متفاوت سپري خواهد كرد. او كه به گفته 
خودش از اقدام براي ترور توسط اسراييل جان سالم 
به در برده، مي گويد با حوزه مس��كن و راه آشنا است. 
رستم قاس��مي بيش از آنكه با حوزه نفت شناخته 
شود در فعاليتهاي عمراني توسط زيرمجموعه سپاه 
سابقه فعاليت دارد؛ او پيش از اين گفته بود كه هنوز 
خود را سپاهي مي دانم. چهار سال سابقه او در قرارگاه 
خاتم االنبيا )ص( بين سال هاي 13۸6 تا 1390 بنا 
به گفته خودش با س��اخت پروژه هاي بسياري در 
حوزه حمل و نقل جاده اي، ريلي و بنادر همراه بوده 
و از اين جهت با پروژه هاي عمراني و حوزه مسكن 
آشنايي دارد. قاسمي 57 ساله بين سال هاي 1390 
تا 1392 در س��مت وزير نفت دولت دهم فعاليت 
مي كرد. شايد يكي از تصويرهاي جالبي كه از او در 
ذهن مانده، خاطره اي از زبان خودش درباره سوار 
ش��دن بر تاكسي در زمان وزارتش بر نفت باشد كه 
راننده او را نشناخته و به گفته قاسمي ناسزاهايي در 
انتقاد به وضعيت بنزين داشته است! رستم قاسمي 
به عنوان يكي از نيروهاي با سابقه نظامي در سپاه، 
خ��ود را نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري 1400 
كرد كه البت��ه قبل از اعالم اف��راد احراز صالحيت 
شده از س��وي شوراي نگهبان انصراف داد. او هفتم 
ارديبهش��ت ماه قبل از اعالم صالحيت كانديداها 
در يك نشست خبري گفته بود كه اگر راي بياورم 
فرمان مذاك��ره را به دس��ت مي گيرم و ب��ا اقتدار 
مذاكره مي كنم. رستم قاس��مي كه به رشد توليد 
تاكيد دارد سال 1394 در يك همايش، اظهاراتي 
درباره افزايش مصرف كاالها براي رش��د اشتغال 
صورت داد كه با انتقاداتي همراه ش��د. او بيان كرد: 
»مبل، يخچال، تلويزيون و بسياري از وسايل خانه 
ساالنه مي توانند عوض شوند. اين باعث مي شود تا 
كارخانه ها كار كنند و شغل ايجاد شود«. او در همان 
همايش پيش بين��ي كرد كه س��ال 1400 با يك 
جمعيت فراوان بيكار مواجه خواهيم شد. قاسمي 
فروردين امسال نيز در يك برنامه تلويزيوني با ارايه 
توضيحاتي درباره ماجراي ترور خود توسط اسراييل 
در جريان س��فر به ع��راق گفت: »قبل از س��فر به 
ماموريتي كه داشتم، خوشبختانه دوستان امنيتي 
آمدند و عماًل مانع سفر من شدند و گفتند اين سفر 
نبايد انجام ش��ود. اما چون اهميت سفر بسيار زياد 
بود و بايد انجام مي ش��د من گفتم هرطور تصميم 
گرفته شود، من آن را انجام مي دهم، منتها دوستان 
ديگري بودند كه اصرار داشتند اين سفر انجام شود، 
به هر حال تصميم گرفته شد اين سفر انجام شود، 
ولي خوشبختانه چون اطالعات از قبل معلوم شده 
و مسيرها مشخص بود، توانستيم از اين حادثه جان 
سالم به در ببريم«. نام قاسمي پيش از آن در فهرست 
تحريم هاي شوراي امنيت سازمان ملل قرار داشت 

كه بعد از وزير شدنش از اين فهرست خارج شد.

نمايندگان درخواست مسكوت ماندن طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازي را رد كردند

شهردار منتخب پايتخت: اهالي محله را كوچ مي دهيم و بعد از اتمام كار برمي گردانيم

اولين  مخالفت  مجلس  با  دولت  رييسي 

وداع با الگوي نوسازي »پالك به پالك«؟ 
گروه راه و شهرسازي|

آن گونه كه عليرضا زاكاني، شهردار منتخب تهران اعالم 
كرده است، او در نظر دارد تا بازسازي بافت هاي فرسوده 
شهر تهران را با به كار گيري يك »الگوي جديد« انجام 
دهد. الگويي كه بر اس��اس آن، يك محله كامال تخليه 
مي شود و ساكنان آن كوچ داده مي شوند و كل آن محله 
تخريب شده و دوباره ساخته مي شود. پس از نوسازي، 
ساكنان قبلي به محله خود باز خواهند گشت. اين در 
حالي است كه تاكنون، بازس��ازي بافت هاي فرسوده 
ش��هري به صورت پالك به پالك ي��ا از طريق تجميع 
دو يا چند پالك كنار هم و نه تخريب كامل يك محله، 
صورت مي گرفت. مساله اي كه منجر به كندي بازسازي 
بافت هاي فرسوده شده و زمان زيادي را مي برد. در طرح 
تجميع، دولت و ش��هرداري، صرفا تسهيالتي را براي 
سازندگان و مالكان در نظر مي گرفتند و اين اقدامات با 
سرمايه اشخاص يا مشاركت بخش خصوصي صورت 
مي گرفت. اما در الگوي جديد كه پيش از اين هم مطرح 
شده بود، نيازمند منابع مالي بسيار زيادي شهرداري يا 
دولت براي اس��كان ساكنان در مكان جديد، تخريب و 
تسطيح محله و ساخت مجتمع هاي مسكوني است و 
از اين لحاظ، انجام چنين پروژه هايي سخت و بعيد به 
نظر مي رسند، چرا كه در حال حاضر، تامين منابع مالي 
براي پروژه ها يكي از دش��وارترين بخش هاي توليدي 
اقتصاد به ش��مار مي رود. زاكاني در گفت وگو با ايلنا در 
پاسخ به اينكه برنامه شما براي كاهش فاصله طبقاتي 
در تهران چيست؟ گفت: در مساله فاصله طبقاتي توجه 
به سرانه ها موضوعيت پيدا مي كند، در واقع سرانه هاي 
مختلف از جمله فضاي س��بز، فرهنگ��ي، اجتماعي و 
خدماتي بايدبتواند رشد كند و اين سرانه ها بين شمال و 
جنوب پايتخت متناسب سازي شود و مدنظر قرار گيرد.  
او ادامه داد: اين مس��اله برنامه ريزي دقيقي مي خواهد 
كه رئوس آن در برنامه هاي ما هس��ت و بايد جزييات 
اين رئوس را پياده سازي كنيم تا بتوانيم آن را عملياتي 
كنيم.  شهردار منتخب تهران در پاسخ به اين سوال كه 
در ارايه برنامه هاي خود به مساله بافت فرسوده بسيار 
اش��اره كرديد، چه برنامه اي براي احي��اي آن در نظر 

داريد؟ گفت: در مورد بافت فرسوده يك مساله توجه به 
برنامه هاي كوتاه مدت است و اگر نوسازي در اين بافت 
موضوعيت داشته باشد، توجه به بخش ريزدانه ها مطرح 
است كه شامل سه مولفه خاص و محدوديت مي شود كه 
در اين زمينه نيز بايد تسهيالت و مشوق هايي ارايه شود.

در حقيقت نياز به ايجاد بسترهايي است كه به سرعت 
صرفه داشته باش��د.  زاكاني در پاسخ به اينكه آيا شما 
تسهيالت خاصي براي نوسازي بافت فرسوده در نظر 
داريد؟ گفت: ما مشوق هاي خود را اعالم مي كنيم، چرا 
كه نياز به بسته كاري دارد. بخشي از ماجرا نيز مربوط 
به نوسازي بافت فرسوده به معني نوسازي شهري و نه 
فقط نوسازي بافت است.  او اضافه كرد: مي خواهيم يك 
محله را با يك الگوي جديدي بسازيم و اين نياز به كوچ 
دارد. قبل از كوچ ني��از به بلوك بندي خاصي داريم كه 
بايد برويم و بسازيم، مانند همان ايده اي كه قبال براي 
اكباتان و آپادانا بود.  شهردار منتخب تهران توضيح داد: 
در اين ايده بايد مردم محله را كوچ بدهيم، جاي آنها را 
بسازيم و مردم را سرجاي سكونت خود برگردانيم. اينها 

مدل هاي مختلفي است كه بايد دنبال شود.

      معايب نوسازي پالك به پالك؟
به گزارش »تعادل«، روند كند بهس��ازي و نوس��ازي 
بافت هاي فرس��وده ش��هري داليل مختلفي از جمله 
نبود يك طرح جامع و كامل ش��هري و كشوري براي 
بازس��ازي، عدم حمايت دولت از سازندگان و مالكان 
با ارايه بسته هاي تش��ويقي، نبود انگيزه الزم در ميان 
صاحبان واحدهاي مس��كوني و... دارد. افزون بر اين، 
شيوه بازسازي بافت هاي فرس��وده هم نادرست بوده 
است. بازسازي و نوس��ازي بافت فرسوده هم اكنون به 
ش��يوه پالك به پالك در مناطق شهري تهران و ساير 
ش��هرها در حال اجرا اس��ت درحالي كه كارشناسان 
ساختمان و انبوه س��ازان معتقدند كه طرح پالك به 
پالك بدترين شيوه براي بازسازي بافت فرسوده است. 
زيرا با درجاسازي ساختمان ها، هيچ از يك مشكالت 
كنوني بافت هاي فرس��وده حل نمي شود و مشكالت 
پابرجا مي مانند. كارشناس��ان معتقدند، بايد طرحي 
جامع براي هر بازس��ازي بافت هاي فرسوده هر شهر 
تدوين ش��ود و براس��اس تراكم جمعيت و فشردگي 
ساختمان ها درباره ارتفاع ساختمان ها تصميم گيري 

ش��ود. در اين ميان ساخت ساختمان هاي بلندمرتبه 
در مناطقي كه عرض خيابان ها كم بوده و فش��ردگي 
ساختمان ها بسيار است بهترين گزينه است زيرا فضا 
را براي ارايه خدمات شهري آزاد مي كند. كارشناسان 
شهري و عمران معتقدند، بايد طرحي جامع و كلي براي 
احياي بافت هاي فرسوده درنظر گرفته شود و حتي اگر 
امكان نوس��ازي محله به محله امكان پذير نشد و تنها 
تعدادي از مالكان پالك ها با نوس��ازي موافقت كردند 

با تجميع همان تعداد پالك اقدام به نوسازي كنند. 
بر اين اساس، درطرح نوسازي پالك به پالك، تغييري 
درفضاي بافت فرسوده رخ نمي دهد و تنها ممكن است 
ساختمان نوسازي ش��ده يك تا دو مترعقب نشيني 
داشته باش��د. اجراي اين ش��يوه موجب مي شود كه 
مهندسان اين ساختمان ها از سوي جامعه مهندسان 
براي ساخت و ساز چنين واحدهايي مورد سوال قرار 
بگيرند زيرا اينگونه ساخت و ساز موجب مي شود كه 
5 تا 10 س��ال ديگر اين بافت دوب��اره تبديل به بافت 
فرسوده ش��ود. به باور كارشناسان، در نوسازي پالك 
به پالك مشكل اصلي درجاسازي ساختمان هاست و 
طرح كلي و جامعي براي اين شيوه ساخت وساز وجود 
ندارد، درحالي كه در يك طرح مناسب شهرسازي براي 
نوسازي بافت فرسوده عالوه بر احياي ساختمان ها بايد 
مكان فضاهاي عمومي و ورزشي هم مشخص شود و 
هم اكنون در بافت هاي فرسوده تهران و ساير شهرها، 
امكانات زيرس��اختي و همچنين فضاهاي ورزشي و 
فرهنگي مناس��بي وجود ندارد و با بازسازي پالك به 
پالك و درجاسازي، شرايط س��اختمان ها در همان 
ش��رايط قبلي باقي مي ماند. افزون بر اين، ساخت و 
س��از به ش��يوه پالك به پالك موجب مي شود هم 
تراكم جمعيت درش��هرها افزوده ش��ود و هم اينكه 
زيرساخت هاي كنوني از جمله تاسيسات برق، آب و... 
به همان صورت باقي بماند، در حالي كه در نوسازي 
بافت فرسوده، هم روس��ازي و هم زيرساخت ها بايد 
نوسازي ش��ود يعني عالوه بر تاسيسات آب، برق و... 
بايد مطابق با شرايط محله س��اخت و ساز مدارس، 

مراكز خريد و... در دستور كار قرار گيرد.



بيت كوين در باالي س��طح ۴۶,۵۰۰ دالر با مقاومت 
قدرتمندي روبرو ش��ده و روند آرام اصالح آن ممكن 
است در ادامه به پايين آمدن قيمت تا حمايت ۴۴,۵۰۰ 
دالري منجر ش��ود. افزايش اخي��ر قيمت بيت كوين 
از زير ۳۰ هزار دالر به ب��االي ۴۵ هزار دالر با افزايش 
خفيف تعداد سرمايه گذاراني كه بين سه تا شش ماه 
گذشته بيت كوين خريداري كرده اند هم زمان شد. از 
سوي ديگر، اليحه مربوط به دريافت ماليات از ارزهاي 
ديجيتال، توسط س��ناي امريكا تصويب شد كه اين 
اليحه داراي بندهايي است كه مي تواند مشكالتي را 

براي صنعت ارز ديجيتال به وجود بياورد.
بيت كوين پي��ش از آنكه مانند اتريوم با افزايش فش��ار 
فروش مواجه شود، در باالترين سطح با قيمت ۴۶,۵۴۶ 
دالر معامله مي شد. خريداران چندين بار تالش كردند تا 
قيمت را باالي سطح ۴۶ هزار دالر حفظ كنند اما موفق 
به انجام اين كار نش��دند. اكن��ون بيت كوين تاحدودي 
اصالح شده و با قيمتي پايين تر از ۴۵,۶۰۰ دالر معامله 
مي شود. بيت كوين همچنان باالتر از سطح ۴۵ هزار دالر 
معامله مي شود و كندل قيمت باالي ميانگين متحرك 
۱۰۰ ساعته قرار گرفته است. در صورت نزولي شدن بازار 
اولين حمايت پيش روي بيت كوين در س��طح ۴۵ هزار 
دالر خواه��د بود. در صورت صعودي ش��دن بازار، اولين 
مقاومت پيش روي بيت كوين در نزديكي سطح ۴۶ هزار 
دالر بوده و اولين مقاومت كليدي در محدوده ۴۶,۲۰۰ 
دالر اس��ت. مقاومت اصلي هم در س��طح ۴۶,۵۰۰ دالر 
شكل گرفته است. شكستي كه به عبور بيت كوين از باالي 
۴۶,۵۰۰ دالر و تثبيت قيمت در اين سطح منجر شود، 
مي تواند آغازگر يك رشد نسبتًا قوي باشد. در اين صورت 
مقاومت كليدي بعدي در ۴۷ هزار دالر خواهد بود. رشد 
بيشتر قيمت مي تواند بيت كوين را تا رسيدن به ۴۸ هزار 
دالر همراهي كند. اگر بيت كوين نتواند از مقاومت هاي 
۴۶ هزار و ۴۶,۲۰۰ دالري عبور كند، ممكن است روند 
كاهش قيمت ادامه پيدا كند. در اين صورت اولين حمايت 
پيش روي بيت كوين در محدوده ۴۵ هزار دالر خواهد بود. 
اولين حمايت كليدي قيمت در نزديكي سطح ۴۴,۵۰۰ 
دالر و ميانگين متحرك ۱۰۰ ساعته است. سقوط بيشتر 
ممكن است به پايين آمدن قيمت تا حمايت ۴۴ هزار 
دالري منجر شود. با ادامه روند نزولي سطح ۴۳ هزار دالر 
حمايت كليدي بعدي بيت كوين خواهد بود. ۴۵,۵۰۰ 
و ۴۵ ه��زار دالر اصلي تري��ن حمايت هاي بيت كوين 
هس��تند و ۴۶ هزار، ۴۶,۲۰۰ و ۴۶,۵۰۰ دالر به عنوان 
مقاومت هاي پيش روي اين ارز ديجيتال عمل مي كنند.

    آيا مثل سال ۲۰۱۸ بايد منتظر
 يك روند نزولي گسترده باشيم؟ 

در حالي كه بيت كوين با قيمتي ۳۵ درصد پايين تر از 
اوج تاريخي خود معامله مي شود، داده ها نشان مي دهد 
كه برخالف سال ۲۰۱۸، سرمايه گذاران بلندمدت در 
اين سقوط گسترده نقش فعالي نداشته اند. داده هاي 
ارايه  ش��ده از س��وي گالسنود نش��ان مي دهد ميزان 
اصالح اخير بيت كوين ممكن اس��ت به اندازه س��ال 
۲۰۱۸ نگران كننده نباشد. شركت تحليل بالك چين 
گالسنود گفته است س��رمايه گذاراني كه بيت كوين 
خود را به مدت بيش از يك سال نگهداري كرده اند، در 
مقايس��ه با آنهايي كه ارز ديجيتال خود را به مدت سه 
تا ش��ش ماه نگهداري كرده اند، عالقه كمتري به نقد 
كردن سرمايه هاي خود نش��ان داده اند. اين مجموعه 
داده دوره اصالح بيت كوين را از محدوده ۶۵ هزار دالر 
در ۱۴ آوريل )۲۵ فروردين( تا حدود ۴۴ هزار دالر در 

روز دوشنبه ۹ اوت )۱۸ مرداد( پوشش مي دهد. از سوي 
ديگر، همه گروه هاي سرمايه گذار در سقوط قيمت سال 
۲۰۱۸ از ۱۹,۸۹۱ دالر به ۳,۱۲۸ دالر نقش داشته اند. 
با وجود اينكه اكثر سرمايه گذاران قديمي بيت كوين 
حتي پس از اصالح ۳۵ درصدي تصميم نگرفتند سود 
س��االنه ۲۷۵ درصدي خود را حفظ كنند، داده هاي 
گالس��نود به رفتار »هولد كردن« قدرتمندي اشاره 
مي كند كه ممكن اس��ت بيت كوين را از گرفتار شدن 
در رويدادي مشابه فروش گسترده سال ۲۰۱۸ نجات 
دهد. گالس��نود در اين خصوص مي گويد: »با وجود 
روند صعودي قدرتمن��د و افزايش قيمت بيت كوين 
به ۴۵ هزار دالر، بازار بيت كوين هنوز ش��اهد افزايش 
قابل توجهي در خرج شدن ارزهاي قديمي )ارزهايي كه 
بيشتر از يك سال نگهداري شدند( نبوده است. اين امر 
بسيار متفاوت با بازار نزولي سال ۲۰۱۸ است كه در آن 
سرمايه گذاران قديمي تر در بيشتر افزايش قيمت هاي 

اصالحي، نقدينگي را خارج مي كردند.«

      سقوط ۲۰۱۸ 
به دليل فروش ناشي از ترس  بود

رشد بيش از اندازه قيمت ها به دليل هيجان ناشي از عرضه 
اوليه ارزهاي ديجيتال، دليل اصلي س��قوط بازار در سال 
۲۰۱۸ بود. استارت آپ ها ميلياردها دالر سرمايه براي ايجاد 
پلتفرم هاي مبتني بر بالك چين جذب كردند، اما در نهايت 
بيشتر آنها هيچگاه عرضه نشدند يا اينكه كالهبرداري از 
آب در آمدند. هنگام��ي كه اين حباب تركيد، ارزش بازار 
بيت كوين از ۷۰۰ ميليارد دالر در ژانويه ۲۰۱۸ )دي ۹۶( به 
۱۰۲ ميليارد دالر در دسامبر ۲۰۱۸ )آذر ۹۷( سقوط كرد. 
در نتيجه بيت كوين كه يكي از ارزهاي منتخب در مراحل 
تأمين مالي استارت آپ ها بود ۸۵.۲۷ درصد نسبت به اوج 
تاريخي خود در آن زمان يعني ۱۹,۸۹۱ دالر، سقوط كرد. 
اما افزايش قيمت بيت كوين در سال ۲۰۲۱ مربوط به حوزه 
اقتصاد كالن بود، زيرا سرمايه گذاران به دنبال پناهگاهي 
امن در برابر سياست هاي پولي ضعيف بانك هاي مركزي 

در سراس��ر جهان بودند. در نتيج��ه، اقدامات بانك هاي 
مركزي براي حفاظت از اقتصاد در برابر پيامدهاي ناشي از 
همه گيري كرونا، بدهي جهاني را در سال گذشته به بيش 
از ۲۸۱ تريليون دالر رس��اند. آنتوني پامپليانو از شركاي 
پامپ اينوستمنتز در يادداشتي خطاب به مشتريان خود 
نوشته است: »مردم ثروت كم و بدهي زيادي دارند. كاهش 
ارزش ارزهاي فيات باعث شده است همه چيز گران تر شود. 
بيت كوين به ما نويد مي دهد كه دوره اي جديد را با يك پول 
سالم آغاز خواهيم كرد. اين ارز خارج از سيستم دولتي است 
و هيچ كس آن را كنترل نمي كند. مردم بار ديگر مي توانند 
روش هاي خودشان را براي رسيدن به آزادي مالي داشته 
باش��ند. اين پول با گذش��ت زمان ارزش خود را از دست 
نمي دهد. در حقيقت قدرت خريد افزايش خواهد يافت.«

      سناي امريكا اليحه زيرساخت را 
تصويب كرد

در اين ميان اليحه مربوط ب��ه دريافت ماليات از ارزهاي 
ديجيتال، روز سه شنبه با ۶۹ رأي موافق و ۳۰ رأي مخالف 
توسط سناي امريكا تصويب ش��د. اكنون كه اين اليحه 
براي تبديل شدن به قانون در اختيار مجلس نمايندگان 
قرار گرفته است، كارشناس��ان مي گويند هنوز فرصت 
براي اعمال تغييرات در بنده��اي اين اليحه وجود دارد. 
پس از پايان مذاكرات طوالني سناتور هاي امريكايي، سنا 
اليحه سرمايه گذاري زيرس��اختي ۱.۲ تريليون دالري 
را با ۶۹ رأي مواف��ق و ۳۰ رأي مخالف تصويب كرد. اين 
اليحه داراي بندهايي است كه مي تواند مشكالتي را براي 
صنعت ارز ديجيتال به وجود بياورد و از طرفي ديگر تمامي 
كسب و كارهايي را كه به عنوان »كارگزار« ارز ديجيتال 
شناس��ايي ش��وند ملزم مي كند تا فرايند احراز هويت 
مش��تري )KYC( را بر تمامي كاربران خود اعمال كند. 
يكي از مشكالت كليدي اين اليحه، تعريفي است كه براي 
مفهوم كارگزار ارز ديجيتال در آن ارايه شده است. در طرح 
سرمايه گذاري زيرساختي امريكا هر شخص يا سازماني 
كه تراكنش هاي ارز ديجيتال را تسهيل مي كند به عنوان 

كارگزار در نظر گرفته مي ش��ود. كارشناس��ان حقوقي 
معتقدند كه اين مفهوم مي تواند ماينرهاي شبكه هاي 
مبتني بر اثبات كار، اعتبارسنج هاي شبكه هاي مبتني 
بر اثبات سهام و حتي توسعه دهندگان پروتكل ها را هم 
در بر گيرد. يكي ديگر از بنده��اي اين اليحه كارگزاران 
را ملزم مي كند تا فرآيند احراز هويت مشتريان را پشت 
سر بگذارند و به دستورالعمل هاي سخت گيرانه مربوط 
به تهي��ه گزارش مالياتي پايبند باش��ند. اين اليحه ۱.۲ 
تريليون دالري در نظر دارد تا ۲۸ ميليارد دالر از منابع مالي 
مورد نياز خود را با دريافت ماليات از صنعت ارز ديجيتال 
تأمين كند. پس از متحدشدن جامعه ارز ديجيتال براي 
مقابله با تصويب مقررات مربوط به اخذ ماليات از ارزهاي 
ديجيتال، نمايندگان س��نا دو اصالحيه ارايه كردند. در 
اصالحيه اول به طور مش��خص ماينرهاي ش��بكه هاي 
مبتني بر اثبات كار، سازندگان سخت افزارهاي استخراج 
و ارايه دهندگان خدمات از دسته كارگزاران حذف شده 
بودند، اما جامع��ه ارز ديجيتال با آن مخالفت كرد. ديگر 
سناتورهاي امريكايي هم اصالحيه ديگري را ارايه كرده 
بودند كه بيشتر از اصالحيه قبلي در جهت منافع صنعت 
ارز ديجيتال بود و با حمايت گسترده تري از سوي جامعه 
ارز ديجيتال روبرو شد. در نهايت سناتورهاي درگير با اين 
اليحه يك اصالحيه مشترك ارايه كردند، اما اين اصالحيه 
براي تصويب به موافقت هر ۱۰۰ نماينده سناي امريكا نياز 
داش��ت و به دليل يك راي مخالف، هيچ اصالحيه اي در 
رابطه با بندهاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال مورد توجه قرار 
نگرفت و درنهايت با رأي گيري روز سه شنبه، سنا اليحه 
سرمايه گذاري زيرس��اختي را تصويب كرد و در اختيار 
مجلس نمايندگان قرار داد. با اين حال جري بريتو، مدير 
اجرايي گروه البي گري كوين س��نتر، اصرار دارد جامعه 
ارز ديجيتال نبايد تسليم ش��ود. او گفته است پس از رد 
شدن اصالحيه ها توسط سنا، قدم بعدي براي مبارزه با 
قانوني ش��دن اين اليحه، تالش براي ارايه يك اصالحيه 
جديد به مجلس نمايندگان امريكا است كه از همان ابتدا و 

با رأي گيري مجلس براي اين اليحه آغاز مي شود. 

رويداد

ويژه
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عيسي  زارع پور به عنوان وزير 
ICT دولت سيزدهم معرفي شد

عيسي زارع پور، به عنوان گزينه مديريت وزارت ارتباطات 
و فن��اوري اطالعات هفتم از س��مت ابراهيم رييس��ي، 
رييس جمه��وري به مجلس معرفي ش��د. فهرس��ت 
گزينه هاي ابراهيم رييس��ي، رييس جمه��وري، براي 
وزارتخانه هاي مختلف به مجلس ارايه شد كه براساس 
آن، نام عيسي زارع پور، به عنوان وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات دولت سيزدهم اعالم شده است. زارع پور پيش 
از اين در قوه قضاييه با رييسي همكاري داشت. عيسي 
زارع پور، رييس مركز آمار و فناوري اطالعات قوه  قضاييه 
است و مي توان از او نيز به عنوان يكي از گزينه هاي جوان 
براي مديريت در وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 
ياد كرد. زارع پور متولد سال ۱۳۵۸ است. تحصيالت او 
كارشناسي ارشد مهندسي كام پيوتر، گرايش نرم افزار از 
دانشگاه صنعتي شريف است و دكتري علوم و مهندسي 
كامپيوتر خود را از دانش��گاه نيوس��اوت ولز اس��تراليا، 
پسادكتري از دانشگاه هاي نيوساوت ولز استراليا و صنعتي 
شريف دارد. وزير پيشنهادي ارتباطات از سال ۱۳۹۶ عضو 
هيات علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه علم و 
صنعت ايران است.  يكي از طرح هاي پژوهشي زارع پور 
به عنوان برترين طرح IT دانشجويي در استراليا شناخته 
شده و پايان نامه مقطع دكتراي وي نيز به عنوان يكي از 
دو پايان نامه برتر دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه 
نيوساوت ولز شناخته شده است. از جمله سوابق اجرايي 
عيسي زارع پور مي توان به بنيان گذاري و رياست مركز 
توس��عه فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجيتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به 
عنوان اولين نهاد حاكميتي فعال و سياست گذار در حوزه 
فضاي مجازي اشاره كرد. به دليل جوان بودن او كارنامه 
كاري مفصلي در حوزه ICT ندارد؛ اما پيش از قوه قضاييه 
او اولين رييس مركز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي 
ديجيتال وزارت ارشاد در دولت محمود احمدي نژاد بوده 
است.  او در آن زمان به سالم سازي فضاي مجازي بسيار 
تاكيد داش��ت و در مورد صفحه  پيوند ها كه كاربران را از 
سرويس هاي فيلتر شده به اين صفحه راهنمايي مي كند 
گفته بود: »»صفحه پيوندها، سايت هاي مفيد را به مردم 
معرفي مي كند و گرچه اين صفحه در هنگام فيلترينگ 
به نمايش در مي آيد، اما بررسي ها نشان داده كه بيش از 
۳۰ درصد مراجعات به اين صفحه بر اثر جس��ت وجوي 
مردم براي يافتن سايت هاي مفيد بوده است. اين سايت 
هر لحظه به روز مي ش��ود و تاكنون حدود ۲ هزار لينك 
س��ايت هاي مفيد در آن قرار گرفته است.« در كارنامه 
كاري او، مشاور وزير ارتباطات و بهداشت در حوزه آي تي 
در دولت هاي نهم و دهم هم ديده مي ش��ود.  زارع پور در 
نهايت در اس��فند س��ال ۹۸ و در دولت حسن روحاني، 
رييس جمهوري دولت دوازدهم، پايش به قوه  قضاييه باز 
شد و جانشين يكي از مديران قديمي حوزه ICT يعني 
حميد شهرياري در س��مت رييس مركز آمار و فناوري 
اطالعات قوه قضاييه شد كه پيش از آن يكي از معاونت هاي 
قوه  قضاييه بود؛ اما بعد از تغيير ساختار به مركز تبديل شد. 
زارع پور در قوه قضاييه نيز تالش كرد تا با توجه به س��ند 
هوشمند سازي قوه قضاييه كه توسط رييس قوه قضاييه 
در آن زمان )ابراهيم رييسي( مورد توجه قرار داشت، به 

هوشمندسازي خدمات اين قوه كمك كند. 
زارع پور همچنين آنطور كه در گفت وگويي اعالم كرده 
بود كه تمامي زيرساخت هاي فراهم شده عالوه بر رضايت 
مردم براي كمك به كسب وكارها توسعه پيدا كرده است. 
عيس��ي زارع پور، در زمان رياس��ت مركز آمار و فناوري 
اطالعات قوه قضاييه، توضيح داده بود كه حداقل در يك 
سال گذشته )۹۹( با تغيير سريع و هوشمند روندها در قوه 
قضاييه، اتفاق هاي بزرگي در ارايه خدمات الكترونيكي به 
مردم رخ داده است. به باور او، راه اندازي سامانه هايي چون 
خودكاربري براي وكال و كارشناسان رسمي و نمايندگان 
حقوقي دستگاه ها، نوبت دهي، راه اندازي درگاه ملي قوه 
قضاييه و كارتابل يكپارچه خدمات قضايي و همچنين 
توليد اپليكيشن عدالت همراه از جمله تالش هايي است 
كه اين قوه براي تس��هيل دسترس��ي مردم به خدمات 
قضايي صورت داده اس��ت.  زارع پور سرعت گرفتن ارايه 
خدمات الكترونيكي به مراجعه كنندگان اين قوه آن هم 
در شرايط بحراني و حساس كشور به دنبال شيوع ويروس 
كرونا را يكي از نقاط اساسي تحول در سيستم قوه قضاييه 
دانسته بود. زارع پور معتقد است اقدامات انجام  شده در 
اين مركز كه شامل بيش از ۵۰ اقدام اجرايي و راه اندازي 
بالغ بر ۳۰ سامانه جديد بوده موجب كاهش مراجعات 
حضوري مردم، ايجاد شفافيت بيشتر، افزايش سرعت 
رس��يدگي هاي قضايي و افزايش رضايت مندي مردم و 

همكاران قضايي شده است.

اپليكيشن ايراني »اوانو«
 رتبه يك گوگل پلي شد!

اپليكيشن ايراني اوانو
اپليكيشن مالي، اپراتوري و فروشگاهي »اوانو« با رشد 
تقريبا ۳۰ درصدي طي سه روز اخير توانست در صدر 
تاپ چارت گوگل پلي بنشيند. براساس جديدترين 
بروزرس��اني اطالعات مربوط به اپليكيش��ن هاي 
اندرويدي در گوگل پلي، يك اپ ايراني به نام »اوانو« 
توانسته با سبقت از تمامي اپ هاي ايراني و خارجي در 
صدر top chart اين فروشگاه برنامه هاي اندرويدي 
قرار گيرد. با جست وجويي درباره اوانو متوجه مي شويم 
كه سوپراپليكيشني است با امكانات جذاب و بسيار 
جديد در ايران؛ در واقع خدمات اوانو در س��ه بخش 
»مالي«، »اپراتوري« و »فروشگاهي« عرضه مي شود. 
اين سوپراپليكيشن در بخش »مالي«، خدمات كارت 
به كارت با امكان انتقال وجه به كارت هاي بانكي عضو 
شتاب و دريافت موجودي حس��اب را فراهم آورده 
است. در بخش »اپراتوري« قادر به خريدهاي شارژ 
و بسته براي سيم كارت هاي همراه اول، ايرانسل و 

رايتل و پرداخت كليه قبوض خواهيد بود.

گوگل براي حفاظت از كودكان 
سياست هاي جديد اجرا مي كند

گ��وگل تصميم دارد س��رويس هاي خ��ود را براي 
كارب��ران نوجوان و ك��ودك ايمن كن��د. به همين 
دليل قابليت رديابي مكاني اين دس��ته از كاربران و 
همچنين تبليغات هدفمند براي كاربران جوان نيز 
خاموش مي ش��ود. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
گوگل تصميم دارد فرآيند هدفمندسازي تبليغات 
براساس سن، جنسيت يا عاليق را براي افراد كمتر از 
۱۸ سال ممنوع كند. همچنين اين شركت تصميم 
دارد قابليت »تاريخچه موقعيت مكاني« را در سراسر 
جهان براي كاربران كمتر از ۱۸ سال خاموش كند. 
اين قابليت اطالعات مكاني كاربر را رديابي مي كند. 
در كنار موارد گفته شده گوگل فرآيند مسدود سازي 
تبليغات مبتني بر گروه هاي سني را براي افراد زير ۱۸ 
سال گسترده تر و عالوه بر آن فيلترهاي جست وجوي 
ايمن براي اين دسته از كاربران فعال مي كند. گوگل 
در يك پست وبالگي اعالم كرد مشغول ارايه سياست 
جديدي براي تمام كاربران زير ۱۸ سال و والدين يا 
قيم آنها است تا در صورت درخواست، تصاوير افراد 
زير سن قانوني از نتيجه جست وجوي گوگل حذف 
شود. البته اين بخشي از تغييرات شركت در خصوص 
كاربران زير سن قانوني است. اين درحالي است كه 
پيش از اين بس��ياري از پلتفرم هاي آنالين به دليل 
تأثيرشان بر ايمني، حريم خصوصي و سالمت كاربران 
كودك و نوجوان تحت بررس��ي هاي موش��كافانه 
قانونگ��ذاران و رگوالتورها بوده اند. ميندي بروكس 
مديرعامل بخش كودكان و خانواده هاي گوگل در اين 
باره مي گويد: برخي كشورها در حال تصويب قوانيني 
در اين حوزه هستند. ما عالوه بر اطاعت از اين قوانين، 
به دنبال راه هايي هستيم تا سرويسي سازگار با قوانين 
و همچنين قابليت هاي براي كنترل سرويس براي 

كودكان و نوجوانان در سراسر جهان ارايه كنيم.

الگوريتم كراپ عكس توييتر 
تبعيض آميز است

نتايج مسابقه توييتر نشان مي دهد الگوريتم كراپ 
عكس اين پلتفرم در عكس ها زنان را به مردان، افراد 
جوان را به پير و صورت هايي با پوس��ت روشن را به 
رنگ تيره ترجيح مي دهد. به گزارش مهر به نقل از 
ديلي ميل، نتايج مسابقه اي نشان داد الگوريتم كراپ 
اتوماتيك عكس در توييتر تبعيض آميز است و افراد 
جوان، زنان و صورت هايي با پوست روشن را ترجيح 
مي ده��د. حدود ۵ ماه قبل توييتر ب��ه دليل بيم از 
تبعيض نژادي اين الگوريتم را غيرفعال كرد و چندي 
قبل نيز اعالم كرد به كاربراني كه به حذف تبعيض 
در اين شركت كمك كنند، جوايز نقدي مي دهد. 
اين شبكه اجتماعي اعالم كرده بود جايزه نقدي تا 
سقف ۳۵۰۰ دالر براي رديابي باگ ها اعطا مي كند 
و اكنون نتايج اين مسابقه مشخص شده است. توييتر 
اعالم كرد هنگام توسعه الگوريتم آن را براي وجود 
تبعيض نژادي و جنس��يتي بررسي كرده است، اما 
نتايج مسابقه نشان مي دهد اين ابزار، سفيدپوستان 
را بر سياه پوستان و زنان را بر مردان ترجيح مي دهد. 

پليس نيويورك ۱۵۹ ميليون دالر 
صرف فناوري هاي نظارتي كرد

گزارشي جديد نشان مي دهد پليس نيويورك بدون 
نظارت عمومي ميليون ه��ا دالر صرف فناوري هاي 
نظارتي مانند شناس��ايي چهره و ون هاي مجهز به 
اش��عه ايكس كرده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از 
انگجت، طبق گزارش��ي جديد پليس نيويورك در 
امريكا بدون نظارت عمومي از سال ۲۰۰۷ ميالدي 
بي��ش از ۱۵۹ ميلي��ون دالر هزينه سيس��تم هاي 
نظارت��ي و نگه��داري كرده اس��ت. دو س��ازمان به 
اسنادي از پليس نيويورك دست يافته اند كه شامل 
قرارداد با فروش��ندگان چنين تجهيزاتي است. اين 
موارد نشان مي دهد پليس اين شهر ميليون ها دالر 
صرف فناوري شناسايي صورت، فناوري هايي براي 
پيش بيني جرايم احتمالي و سيستم هاي نظارتي 
ديگر كرده است. پليس نيويورك با استفاده از بودجه 
صندوق هزينه هاي خاص اين فناوري ها را خريده و 
همچنين قبل از امضاي قراردادهاي خريد نيازي به 
تأييد شوراي ش��هر يا ديگر مقامات شهري نداشته 
است. اين درحالي است كه سال گذشته گروه هاي 
حمايت از حري��م خصوصي ب��راي تصويب قانون 
بررس��ي فناوري هاي نظارتي البي كردند كه طبق 
آن پليس نيويورك بايد جزييات زيرساخت نظارت 
عمومي را منتش��ر كند. صندوق هزينه هاي خاص 
نيز پس از تصويب اين قانون تعطيل شد و گروه هاي 
حمايت از حريم خصوصي تهديد كردند اگر پليس 
نيويورك عمليات ه��اي نظارتي خود را فاش نكند، 
اقدام قانون��ي انجام مي دهند. ميان اس��ناد مذكور 
قراردادي با شركت پاالنتير و آيدميا سولوشنز وجود 
دارد. پاالنتير خودروهاي ون مجهز به اشعه ايكس با 
قابليت شناسايي اسلحه در خودروهاي ديگر از فاصله 
۱۵۰۰ فوتي فراهم مي كند. شركت آيدميا سولوشنز 
نيز سرويس هاي بيومتريك مانند فناوري شناسايي 
ص��ورت ارايه مي ده��د. در كنار اين م��وارد پليس 
نيويورك از دستگاه هايي براي جمع آوري اطالعات 
موبايل مانند موقعيت مكاني استفاده كرده است. اين 
سازمان قباًل اعتراف كرده بود بين ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ 
ميالدي در هزاران مورد از ابزارهايي استفاده كرده 
است. در بيانيه يكي از شركت هاي حمايت از حريم 
خصوصي به نام STOP آمده است: پليس نيويورك 
سال ها بودجه تجهيزات نظارتي خود را از عموم مردم 
مخفي كرده ب��ود تا نه از مردم، بلك��ه از هدف خود 
حمايت كند. اين فناوري ها گرانبها و تهاجمي هستند 
و عالوه برآن كارآمد به حساب نمي آيند. اما پليس 
نيويورك نه تنها ميليون ها دالر صرف فناوري هاي 
تأييد نشده مي كند، بلكه شهروندان سياهپوست و 

رنگين پوست را در معرض خطر قرار مي دهد. 

اليحه مربوط به دريافت ماليات از ارزهاي ديجيتال، توسط سناي امريكا تصويب شد 

نظر بازيگران صنعت بازي درمورد طرح صيانت از حقوق كاربران

مقاومت بيت كوين در سطح ۴۶،۵ هزار دالر

 طرح صيانت از كاربران افزايش مهاجرت در صنعت بازي را به دنبال دارد
صنعت بازي س��ازي از آن صنعت هايي است كه در 
سال هاي اخير با اتفاقاتي كه در اين حوزه رخ داده، از 
فيلترينگ و سانسور و دريافت  مجوزهاي گوناگون تا 
قطع اينترنت در آبان ٩۸، روزگار خوشي را نگذارنده 
است. حاال با مطرح ش��دن طرح صيانت از كاربران 
در فضاي مجازي، يك نگراني به نگراني بازي سازان 
و گيمره��ا، اس��تريمرها و در كل بازيگران صنعت 
بازي اضافه ش��ده اس��ت. در اين مورد بازي سازاني 
چون مديرعامل كوئيز آو كينگز مطرح ش��دن اين 
طرح را ضرب��ه اي به كسب وكارش��ان مي دانند كه 
مهاجرت و نااميدي نيروهاي متخصص را برايش به 
همراه دارد. اميرحسين ناطقي معتقد است كه كل 
س��اماندهي فضاي مجازي در ۳۷ ماده امكان پذير 
نيست و دليلي وجود ندارد كه جريان آزاد اطالعات 
محدود ش��ود. به گزارش پيوس��ت، با مطرح شدن 
دوب��اره طرح صيانت از كارب��ران در فضاي مجازي 
توسط مجلس يازدهم، در يك ماه اخير اعتراض به 
اين تصميم گيري مجلسيان افزايش يافته است. اوج 
واكنش ها به اوايل مرداد ماه بازمي گرد كه باالخره 
پس از فراز و نشيب هاي بسيار اصل ۸۵ شدن طرح 
صيانت از كاربران در فضاي مجازي و بررس��ي اين 
طرح در يك كميسيون ويژه بدون ارجاع به صحن 
علني تصويب شد و در اين مدت برخي سازمان هاي 
صنف��ي مانند س��ازمان نظ��ام صنف��ي رايانه اي و 
شركت هاي استارت آپي از آسيب هايي كه با اجرايي 
شدن اين طرح به كس��ب وكارها وارد مي شوند در 
محافل مختلف س��خن گفتند و به رييس مجلس و 
رييس جمهور سيزدهم نامه نوشتند. صنعت بازي 
هم از جمله كسب وكارهايي است كه در اين روزها 
همراه با اس��تارت آپ ها به اين طرح نقد و اعتراض 
مي كنند. بازيگران اين صنعت پس از قطع اينترنت 

در آبان ۹۸ نگران آينده خود هس��تند و طرح هاي 
محدود كنن��ده اي مانند طرح صيانت از كاربران در 
فضاي مج��ازي و مهاجرت نيروي متخصص هم به 

چالش هاي آنها تبديل شده است.

      دليلي وجود ندارد جريان آزاد اطالعات 
محدود شود

اميرحسين ناطقي، مديرعامل يك بازي رايانه اي درمورد 
طرح صيانت از كارب��ران در فضاي مجازي با بيان اينكه 
اين طرح مشكالت بس��ياري دارد تاكيد كرد كه يكي از 
مهم ترين مش��كالت طرح اين است كه كل ساماندهي 
فض��اي مج��ازي در ۳۷ ماده امكان پذير خالصه ش��ده 
كه اي��ن كار امكان پذير نيس��ت. او در اي��ن مورد گفت: 
نكته اصلي اين اس��ت كه دليلي وجود ندارد جريان آزاد 
اطالعات محدود ش��ود. زماني مي توانيم خدمات خوب 
ارايه دهيم يا رشد كنيم كه با سرويس هاي ديگر داخلي 
و خارجي رقابت كني��م. در صنعت بازي هم چرا نبايد با 
ديگر بازي ها در كشورهاي ديگر رقابت كنيم و بازي مان 
را صادر نكنيم؟ چرا بايد در مرزهاي خودمان با خودمان 
رقابت كنيم؟ در حالي كه مي توان خارج  از مرزهاي ايران 
با بازي هاي ديگر رقابت كرد. او ادامه داد: واقعا دليلي وجود 
ندارد كه س��رويس هاي خارجي محدود شوند. در كنار 
فعاليت سرويس هاي خارجي، مي توان قوانين حمايتي 
تصويب كرد تا از محصوالت داخلي حمايت شود يا موانع 
كسب وكارها برطرف شود و توسعه دهندگان هم با توجه 
به فرهنگ و زبان خودمان سرويس ارايه دهند و مردم هم 
اگر دوست داشتند مي توانند از سرويس هاي داخلي بهره 
ببرند. البته ناطقي تاكيد مي كند كه فضاي مجازي نياز 
به قانون و چارچوب دارد و شكي در آن نيست و كسي هم 
مخالف آن نيست؛ اما اين روشي كه براي قانونگذاري اين 
طرح در پيش گرفته شده، اشتباه است و هركدام از موادي 

كه در اين طرح مطرح ش��ده، بايد باز شوند و يك قانون 
مجزا براي آنها در نظر گرفت. او در ادامه با اشاره به اينكه 
در حال حاضر به خاطر فيلترينگ و تحريم، مشكالت و 
چالش هاي صنعت بازي بسيار زياد است، اعالم مي كند كه 
اگر اين طرح هم تصويب و اجرايي شود، چالش هاي آنها 
افزايش پيدا مي كند. ناطقي گفت: من پيشتر يك جلسه با 
بازي سازان برگزار كرده بودم، تقريبا همه به فكر مهاجرت 
بودند يا قصد داشتند بازار خود را از بازار ايران جابه جا كنند. 
چون از منظر آنها با توجه به چالش هايي كه وجود دارد، 
ارزش ندارد كه تنها در بازار ايران فعاليت داشته باشند. 
يعني هدف اصلي برخي از بازيسازان اين است كه از ايران 
براي بازار خارج از كشور كار كنند. او در ادامه اضافه كرد: ما 
همواره به جاي اينكه صادرات و بازار خود را گسترش دهيم 
و روي توس��عه بازي خود تمركز كنيم، مجبوريم انرژي 
خود را روي اعتراض به اين نوع طرح ها يا صدور بيانيه ها 
صرف كنيم. هم اكنون اساسي ترين مشكل ما در صنعت 
بازي نيروي انساني است چون صنعت نوپاست و از نظر 
درآمدي نيروهاي انساني ترجيح مي دهند در شركت هاي 
بزرگ فعاليت كنند يا به صورت كلي به كشورهاي ديگر 
مهاجرت مي كنند. براس��اس اظه��ارات او وقتي چنين 
طرح هايي تهيه مي ش��ود، روي روحيه نيروهاي انساني 
تاثير بزرگي مي گذارد و به عامل اصلي تبديل مي شود تا 

موضوع مهاجرت و نااميدي سرعت بگيرد.

  تاثير طرح صيانت روي استريمرها
پس از تصويب ۸۵ شدن اين طرح در مجلس، طراحان اين 
طرح در جلسه هاي مختلف براي دفاع از اين طرح حاضر 
شدند. يكي از اين جلسات، با حضور عباس مرادي، يكي 
از طراحان اين طرح برگزار شد كه دراين جلسه اعالم شد 
كه با اجراي طرح صيانت كيفيت پينگ و سرعت اينترنت 
به مرور و با بهبود ش��رايط كيفي زيرساخت هاي كشور، 

بهتر خواهد شد و همه چيز بيشتر به نفع گيمرها خواهد 
بود تا به ضررشان. البته كه صنعت بازيسازان به گيمرها 
و بازيس��ازان ختم نمي شود و اس��تريمرها هم جزوي از 
آنها هستند. اميرمنوچهر ميرلوحي، يكي از استريمرها 
هم درمورد اين طرح و تاثير آن روي اس��تريمرينگ به 
پيوست گفت: براساس يكي از مواد اين طرح، پهناي باند 
سرويس هاي خارجي را محدود مي كنند كه به دنبال آن 
سرعت آن سرويس هم كاهش پيدا مي كند. به اين ترتيب 
روي كيفيت استريم هم تاثير خواهد گذاشت و بسياري از 
افرادي كه در اين حوزه فعاليت مي كنند، مجبور مي شوند 
از پلتفرم هاي خارجي به پلتفرم هاي داخلي چون آپارات 
برگردند. او ادامه داد: درمورد كاهش پينگ بازي با تصويب 
اين طرح بايد گفت همه استريمر ها بازيكن نيستند. حاال 
حتي اگر استريمرها گيمر هم باشند باالخره بايد محتواي 
بازي را روي بستري ارايه دهند. چه فايده دارد كه پينگ 
بازي عالي باش��د؛ اما نتوانند ويدئو استريم خود را روي 
پلتفرمي بارگذاري كنند. به گفته ميرلوحي استريمرها 
روي پلتفرم هاي خارجي درآمد ارزي كسب مي كنند و 
اين پلتفرم ها با امكاناتي كه هم در اختيار استريمرها و هم 
در اختيار بازديدكنندگان قرار مي دهند با سايت آپارات 
قابل مقايسه نيست. او همچنين بيان كرد: براساس آنچه 
در اين طرح آمده قرار اس��ت هر سرويسي كه سرويس 
مشابه داخلي داشته باش��د، پهناي باند بيشتري به آن 
سرويس داخلي اختصاص دهند و پهناي باند سرويس 
خارجي كاهش پيدا مي كند. طبق توضيحات او اين ماده 
از اين خود طرح نگران كننده تر است. او ادامه داد: به نظر 
من اگر س��رويس داخلي خوب داشته باشيم همه مردم 
از آن استفاده مي كنند؛ اما واقعا سرويس خوب ايراني با 
امكاناتي كه سرويس هاي خارجي دارند، وجود ندارند. پس 
از تصويب اين طرح هم اين سرويس ها چون رقيب خارجي 
ندارند، بهانه اي مي شود تا امكانات خود را توسعه ندهند.



تعادل | 
معضل توزيع ورق هاي فوالدي در دستور كار شوراي 
گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران قرار 
گرفت. براساس فرمول وزارت صمت براي تامين نياز 
واحدها و صنايع پايين دس��تي به ورق گرم از طريق 
بورس كه تيرماه سال گذش��ته و طي دستورالعملي 
از س��وي معاونت امور صنايع وزارت صمت ابالغ شد، 
سهميه ورق براي واحدهاي توليدي بر مبناي ميانگين 
آمار توليد واحد متقاضي طي س��ال هاي 97 و 98 و 
ميانگين خريد طي اين دوسال از شركت فوالد مباركه، 
تعيين شد. بر اساس اين دستورالعمل، سهميه ورق 
فوالدي براي واحدهاي جديدالتاسيس و واحدهاي 
راكد و واحدهايي كه طرح توسعه اجرا كرده اند نيز، به 
ميزان 30 درصد ظرفيت اين واحدها تعيين شد. اين 
در حالي اس��ت كه به گفته بخش خصوصي، كمبود 
توليد ورق فوالدي در كش��ور، حاكم است و از اين رو 
نمي توان تمامي متقاضيان اين محصول را به تامين از 
بورس سوق داد، كه گلوگاه اصلي در اين حوزه، تامين 
ورق سرد است كه واحدهاي توليدي در لوازم خانگي 
و قطعه س��ازان خودرو به ش��دت به آن نياز دارند. اما 
راهكار چيست؟ پيشنهاد و راهكار اتاق تهران براي رفع 
مشكالت اين بخش اين است كه براساس اين فرمول، 
40 تا 50 درصد ورق فوالدي در بورس و مابقي نيز در 
مچينگ و با نظارت دولت و وزارت صمت عرضه شود. 
همچنين سه كارخانه توليدي ورق هاي فوالدي كه 
كوچك تر از فوالد مباركه هستند و در حال حاضر نيز 
با 30 درصد ظرفيت توليدي مشغول به كار هستند، 
وارد چرخه توليد شوند تا با ظرفيت حداكثري امكان 

تامين ورق  مورد نياز صنايع پايين دستي فراهم شود.

      سنگ اندازي وزارت بهداشت 
در مسير واردات واكسن 

در نشس��ت اخي��ر ش��وراي گفت وگ��وي دولت و 
بخش خصوصي استان تهران، چالش ها و مشكالت 
پيش آم��ده در توزيع و تامين ف��والد به ويژه در ورق 
سرد و گرم مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در ابتداي 
اين جلسه، انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران، 
به برخي گشايش ها در حوزه كسب و كار طي ماه هاي 
اخير و پاياني از عمر دولت دوازدهم اش��اره كرد و در 
اين رابطه، مصوبه اخير هيات مقررات زدايي و تسهيل 
كسب و كار درباره اجازه توسعه و نوسازي به واحدهاي 
توليدي مستقر در شعاع 120 كيلومتري استان تهران 
را قابل ارزش توصيف كرد. وي همچنين يادآور شد 
كه مشكالت مربوط به ش��هرك صنعتي پوشاك و 
عدم راه اندازي اين ناحيه صنعتي كه با وقفه 10 ساله 
مواجه ش��ده بود، برطرف ش��ده و به زودي اجرايي 
خواهد شد. به گفته استاندار تهران، موضوع شهرك 
صنعتي مالرد نيز طي هفته آينده در كميسيون ماده 
يك به بحث گذاش��ته خواهد ش��د تا مشكالت اين 
ناحيه صنعتي نيز برطرف شود. رييس اتاق تهران نيز 
در سخناني، به موضوع پر بحث اين روزها در كشور و 
جامعه اشاره كرد و گزارش كوتاهي از طرح اتاق تهران 
و بخش خصوصي كه با هدف تسريع در واكسيناسيون 
و قطع اپيدمي كرونا در كشور تهيه اما با كارشكني از 

سوي وزارت بهداشت مواجه شد، ارايه كرد.
مسعود خوانس��اري، گفت: طي آذرماه سال گذشته 
و پس از آنكه دولت و وزارت بهداش��ت اعالم كرد كه 
به دليل تحريم ها، امكان واردات واكسن كرونا وجود 
ندارد، شركت هاي عضو اتاق بازرگاني تهران آمادگي 
خود را براي واردات و تامين واكسن موردنياز كشور و 
تحويل آن به وزارت بهداشت اعالم كردند اما از سوي 

دولت مجوزي براي واردات داده نشد.
وي افزود: اتاق تهران طي هفته نخست فروردين ماه 
امسال بار ديگر آمادگي شركت هاي بخش خصوصي 
عضو اي��ن اتاق براي واردات 6 ميليون دوز واكس��ن 
كرونا كه ش��امل 3 ميليون دوز واكسن آسترازنيكا 
و 3 ميليون دوز واكسن اس��پوتنيك بود اعالم كرد 

كه اين بار نيز، درخواست هاي ارسال شده به وزارت 
بهداش��ت بدون پاس��خ ماند و اين فرصت نيز براي 
واكسيناسيون كارگران و كاركنان واحدهاي صنعتي 
و توليدي در كشور از دست رفت. خوانساري در همين 
رابطه تصريح ك��رد كه بنا بر طرح اتاق تهران، بخش 
خصوصي آماده بود تا 6 ميليون دوز واكسن خارجي 
و مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني را براي تزريق 
نيروي انساني واحدهاي توليدي در كشور، وارد كند 

و هزينه آن را نيز كارفرمايان متقبل شوند.
خوانساري در ادامه، يادآوري كرد كه 15 فروردين ماه 
امسال طي نامه اي از سوي اتاق تهران به رييس جمهور، 
به رغم مخالفت هاي وزارت بهداشت، بار ديگر آمادگي 
بخش خصوصي براي واردات 6 ميليون دوز واكسن 
كرونا اعالم شد كه س��رانجام، رييس جمهور به طور 
رسمي اعالم كرد كه بخش خصوصي مي تواند اقدام 
به واردات واكسن كرونا كند و اين در حالي بود كه وزير 
بهداش��ت طي همان دوره، در نشست ستاد استاني 
كرونا در كرمانش��اه، با به كارگيري الفاظي نابجا، بر 
مواض��ع خود پافش��اري كرد و مجوز ب��راي واردات 

واكسن توسط بخش خصوصي را رد كرد.
رييس اتاق تهران سپس با اشاره به اينكه تاكيدهاي 
رييس جمهور در نهايت وزارت بهداش��ت را مجبور 
كرد تا از مواضع اش��تباه خود دس��ت بردارد، افزود: 
پس از آنك��ه مجوز واردات واكس��ن كرونا توس��ط 
بخش خصوصي صادر ش��د، شركت هاي فعال عضو 
اتاق تهران 3 پروفرما را براي تاييد وزارت بهداشت، 
ارس��ال كردند كه با معطلي از س��وي اين وزارتخانه 
مواجه شد و سرانجام پس از پيگيري  و نامه نگاري هاي 
متعدد، پس از نزديك به 45 روز از ارسال پروفرماي 
دوم به وزارت بهداشت، نامه تاييديه به دست شركت 
متقاضي رسيد كه البته بسيار دير بود چرا كه در آن 
هنگام، محموله 6 ميليون دوز واكس��ن كه شركت 
ايراني براي خريد آن با طرف خارجي به توافق رسيده 
بود، به دليل فرصت س��وزي و معطلي طوالني تاييد 

پروفرما از سوي وزارت بهداشت، به فروش رفت.
خوانساري سپس با اشاره به اينكه طرح اتاق تهران و 
بخش خصوصي براي واردات 6 ميليون دوز واكس��ن 
كرونا، ب��ا ارز نيمايي بود، افزود: بر اس��اس اين طرح، 
كارفرماي��ان واحدهاي توليدي متعه��د به پرداخت 
هزينه واكسن پرسنل و كارگران خطوط توليدي شدند 
و طبق اين ط��رح، كارگران و كاركنان اين واحدها در 
ازاي تزريق واكسن هيچ هزينه اي پرداخت نمي كردند 

و در مجموع نيز 1500 ميليارد تومان از سوي بنگاه هاي 
بخش خصوصي براي طرح واكسيناس��يون پرسنل 
خطوط توليد متقبل شد اما با كارشكني هاي صورت 
گرفته از سوي وزارت بهداشت، اين مهم اتفاق نيفتاد.

رييس اتاق تهران با بيان اينكه وزارت بهداشت و شخص 
اول اين وزارتخانه، بايد پاسخگوي وضع موجود باشد، 
گفت: تزريق هر دو دوز واكسن كرونا، جان يك شهروند 
ايراني را نجات مي دهد، در حالي كه از س��ال گذشته 
بخش خصوصي آمادگي خود را براي واردات واكسن 
اعالم كرده بود و امروز، با توجه به نياز شديد كشورها به 
واكسن، تامين آن از هر نوع به سختي امكان پذير است.

      راهكار پيشنهادي 
براي توزيع بهينه ورق فوالدي

به گزارش روابط عمومي اتاق ته��ران، در ادامه اين 
نشس��ت، بررسي مش��كالت فعاالن توزيع فوالد در 
دس��توركار قرار گرف��ت. در همين رابط��ه، هومن 
حاجي پور معاون كسب و كار اتاق تهران در گزارشي، 
ب��ه فرمول وزارت صمت براي تامي��ن نياز واحدها و 
صنايع پايين دستي به ورق گرم از طريق بورس اشاره 
كرد و گفت: بر اس��اس اين فرمول كه تيرماه س��ال 
گذشته و طي دس��تورالعملي از سوي معاونت امور 
صنايع وزارت صمت ابالغ ش��د، س��هميه ورق براي 
واحدهاي توليدي بر مبناي ميانگين آمار توليد واحد 
متقاضي طي س��ال هاي 97 و 98 و ميانگين خريد 
طي اين دوسال از شركت فوالد مباركه، تعيين شد.

به گفته وي، بر اساس اين دستورالعمل، سهميه ورق 
فوالدي براي واحدهاي جديدالتاسيس و واحدهاي 
راكد و واحدهايي كه طرح توس��عه اجرا كرده اند نيز، 
به ميزان 30 درصد ظرفيت اين واحدها تعيين ش��د. 
حاجي پور با اشاره به اينكه كمبود توليد ورق فوالدي در 
كشور، حاكم است از اين رو نمي توان تمامي متقاضيان 
اين محصول را به تامين از بورس سوق داد، تصريح كرد 
كه گلوگاه اصلي در اين حوزه، تامين ورق سرد است 
كه واحدهاي توليدي در لوازم خانگي و قطعه سازان 
خودرو به شدت به آن نياز دارند. وي سپس از پيشنهاد 
و راه��كار اتاق تهران براي رفع مش��كالت اين بخش 
رونمايي كرد و گفت: براس��اس اين فرمول، 40 تا 50 
درصد ورق فوالدي در بورس و مابقي نيز در مچينگ و 
با نظارت دولت و وزارت صمت عرضه شود. همچنين 
سه كارخانه توليدي ورق هاي فوالدي كه كوچك تر از 
فوالد مباركه هستند و در حال حاضر نيز با 30 درصد 

ظرفيت توليدي مشغول به كار هستند، وارد چرخه 
توليد ش��وند تا با ظرفيت حداكث��ري امكان تامين 

ورق  مورد نياز صنايع پايين دستي فراهم شود.

     تقاضا باال؛ عرضه قطره چكاني!
در ادامه اين نشست، معاون امور صنايع وزارت صمت 
طي گزارش��ي، به تحليل وضعيت تقاضا و خريد انواع 
ورق فوالدي در كشور پرداخت. مهدي صادقي نياركي 
با بيان اينك��ه در حال حاض��ر، 1180 واحد توليدي 
در س��امانه بهين ياب داراي س��هميه هستند، گفت: 
طبق بررسي هاي معاونت امور صنايع وزارت صمت، 
247 واحد توليدي به دليل آنكه فاقد مجوز مصرف و 
همين طور فاقد آمار توليد بودند، از چرخه سهميه ورق 
فوالدي حذف شدند. معاون امور صنايع وزارت صمت 
سپس، با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 20 هزار 
مصرف كنن��ده ورق فوالدي در كش��ور داراي پروانه 
بهره برداري هس��تند، گفت: ظرفيت اسمي مصرف 
ورق اين تع��داد واحد توليدي، نزديك به 70 ميليون 
تن در سال است، در حالي كه ميزان عرضه در حدود 5 
ميليون تن بيشتر نيست. وي در ادامه به برخي اقدامات 
وزارت صمت براي س��اماندهي به عرضه محصوالت 
فوالدي اش��اره كرد و در اين رابطه، عرضه اختصاصي 
براي خودروسازان و صنايع لوازم خانگي و نيز تعيين 
تعرفه صفر درصد براي واردات ورق فوالدي با ضخامت 

كمتر از 3 ميلي متر را از جمله اين اقدامات برشمرد.
در ادامه و پس از س��خنان معاون امور صنايع وزارت 
صم��ت، نمايندگان تش��كل هاي ف��والدي به طرح 
ديدگاه ها و نقده��اي خود پرداختند و خروج عرضه 
ورق فوالدي از ب��ورس كاال و اصالح نظام توزيع اين 
محصول و فعال س��ازي ظرفيت خال��ي توليد ورق 
گرم در كش��ور را به عنوان راهكارهاي برون رفت از 
مشكالت عنوان كردند. پس از طرح اين موضوعات، 
مقرر شد وضعيت س��هميه بندي ورق فوالدي براي 
واحدهاي توليدي، طي هم فكري دوباره خريداران 
و وزارت صمت، اصالح شود. همچنين طبق مصوبه 
شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان 
تهران، كارخانه هاي توليدي غي��ر از فوالد مباركه، 
كه تعهد عرضه خود در بورس كاال را ايفا نمي كنند، 
مكلف ش��دند كه به ميزان عرضه در اين بازار پايبند 
شوند. همچنين، مقرر شد هماهنگي بيشتري ميان 
معاونت هاي وزارت صمت در زمينه س��اماندهي به 

عرضه و توزيع ورق هاي فوالدي صورت گيرد.

اخباررويداد
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كاهش 3 هزار توماني
قيمت شكر با حذف ارز دولتي

در شرايطي كه دولت به بهانه افزايش قيمت اقالم اساسي 
از حذف ارز 4200 توماني امتناع م��ي ورزد و تداوم اين 
سياست منجر به توزيع ميلياردي رانت به اشخاص شده 
است، اكنون بهمن دانايي، دبير انجمن صنفي كارخانجات 
قند و ش��كر حوزه قند و ش��كر از تجربه موفق حذف ارز 
دولتي در بازار شكر روايت مي كند، به گفته او با حذف ارز 
4200 توماني، قيمت شكر داخلي در بازار تا 3هزار تومان 
كاهش يافته است. دبير انجمن صنفي صنايع قند و شكر 
ايران با اش��اره به اينكه حذف ارز دولتي از واردات شكر، 
مزيت توليد داخلي اين محصول را آش��كار كرده است، 
گفت كه پيش از اعمال اين سياست، توليدكنندگان قند 
و شكر با اتهام گران فروشي از سوي دولت مواجه بودند. 
به گزارش روابط عمومي اتاق تهران، بهمن دانايي با اشاره 
به ميزان مصرف شكر در كشور گفت: مصرف شكر پيش 
از اپيدم��ي كرونا، حدود2.2 ميليون تن در س��ال بود و 
ميانگين مصرف ماهانه به حدود 180 هزار تن مي رسيد؛ 
به طوري كه ميزان مصرف در پاييز و اوايل زمستان معموال 
حدود140 هزار تن و در بهار و تابستان حدود 220 هزار 
تن بود. پس از شيوع كرونا، ميزان مصرف شكر حدود 5 
تا 20 درصد افت كرد و به حدود 1.7 ميليون تن رسيد. 
دانايي با اشاره به داليل كاهش مصرف شكر طي دو سال 
اخير گفت: نخست آنكه توليد در صنايع پايين دستي 
به عنوان مصرف كنندگان اصلي شكر كاهش پيدا كرد؛ 
در واقع صادرات صنايع پايين دس��تي، طي اين مدت با 
چالش مواجه شد. از سوي ديگر به دليل كاهش قدرت 
خريد مردم، خريد شيريني و شكالت نيز تحت تاثير قرار 
گرفته اس��ت. دانايي در ادامه به حذف ارز ترجيحي در 
واردات شكر اشاره كرد و گفت: تا سال 1398 به واردات 
شكر ارز 4200 توماني تعلق مي گرفت و شكر بسيار ارزان 
وارد كشور مي شد. اين مساله، توليدكنندگان را همواره با 
اين اتهام مواجه مي كرد كه شكر گران عرضه مي كنند. 
اتهاماتي از اين دست كه صنعت قند تنبل شده و خوب 
كار نمي كند يا ش��كر وارداتي بسيار ارزان است. يا اينكه 
مسووالن مي گفتند، چرا بايد جلوي واردات ارزان را بگيريم 
و مردم از شكر گران استفاده كنند. او افزود: وقتي ارز ارزان 
به واردات شكر اختصاص پيدا مي كند و توليدكنندگان 
داخلي هزينه هاي خود را با ارز بازار آزاد مي پردازند، وجود 
اختالف ميان قيمت شكر توليد داخل و وارداتي طبيعي 
خواهد بود. اما خوشبختانه استدالل هاي ما به بار نشست 
و در س��ال 1398 هيات دولت حذف شكر از شمول ارز 
دولتي را تصويب كرد و به واردات اين كاال ارز نيمايي تعلق 
گرفت. او با تاكيد بر اينكه با حذف ارز دولتي، مزيت توليد 
داخل شكر آشكار شد، ادامه داد: با وجود آنكه قيمت چغدر 
در سال گذشته حدود 107 درصد افزايش پيدا كرد، در 
حال حاضر ش��كر داخلي 12 هزار و 500 تا حداكثر 13 
هزار تومان دِر كارخانه قابل عرضه اس��ت. در حالي كه 
قيمت شكر وارداتي، اكنون بالغ بر 15 هزار و 500 تومان 
است و اين يعني حدود 2500 تا 3 هزار تومان اختالف 
قيمت ميان ش��كر داخلي و وارداتي. او گفت: چنانچه 
تخصيص ارز دولتي به شكر ادامه مي يافت، قيمت 
شكر وارداتي بر بازار داخل غالب مي شد و صنايع بايد 
شكر را از كارخانه با قيمت 15 هزار تومان خريداري 
مي كردند. با وجود افزايش شديد قيمت جهاني شكر 
كه طي 2 ماه اخير به طور بي سابقه اي رشد داشته، 
مي توانيم قيمت شكر را در بازار تا 13 هزار تومان نيز 
تثبيت كنيم، چرا كه رقم توليد داخلي شكر نيز در 
سال جاري حدود يك ميليون و 500 تا يك ميليون 
و 600 هزار تن برآورد شده است و بخش عمده اي از 
شكر مورد نياز از محل توليد داخل تامين خواهد شد.

مرز ميلك باز شد
گمرك روز گذش��ته عالم كرد كه با عبور س��ه كاميون 
محموله صادراتي، مرز ميلك بازگش��ايي شده است. با 
بازگشايي مرز ميلك هر سه مرز رسمي ايران با افغانستان 
باز هستند و روند صادرات كاالهاي ايراني از طريق تجار و 
شركت هاي حمل افغانستاني به اين كشور ادامه دارد. بنابر 
اعالم گمرك، مرز ميلك در استان سيستان و بلوچستان 
از روزجمعه به دليل تحوالت نزديك به مرز تا فراهم شدن 
شرايط امن، بسته شده بود كه از دقايقي پيش بازگشايي 
ش��د. مرزهاي دوغارون در اس��تان خراس��ان رضوي و 

ماهيرود در استان خراسان جنوبي هم فعال هستند.

روغن با دالر۴۲۰۰ 
خيال ارزان شدن ندارد! 

ايس�نا | گرچه از تندي روند گراني روغن كم شده 
ولي اين كاال همچنان بيشترين افزايش قيمت را بين 
كاالهاي خوراكي به مصرف كنندگان تحميل مي كند 
و افزايش قيمتي بي��ش از 128 درصد دارد؛ كااليي 
ك��ه واردات آن چش��مگير و از دريافت كنندگان ارز 
ترجيحي است. روغن از اقالم مصرفي مردم و از جمله 
كاالهاي اساس��ي وارداتي است كه از نيمه دوم سال 
گذشته بازار آن در كنار افزايش قيمت با كمبودهايي 
مواجه و از جمله كاالهايي بود ك��ه در مدتي، مردم 
براي تامين آن صف مي كشيدند. اين در حالي است 
كه اكنون در آخرين آمار رسمي در مركز آمار ايران 
نشان مي دهد كه ميزان افزايش قيمت روغن جامد 
و مايع بين 92 تا 128 درصد است؛ به طوري كه هر 
بطري 900 گرمي روغن مايع كه در تيرماه س��ال 
گذشته حدود 8900 تومان به طور متوسط قيمت 
داش��ته در خردادماه امسال به 16 هزار و 600 و در 
تيرماه به 17 هزار و 200 تومان رس��يده و حتي تا 
23 هزار تومان هم فروش رفته است. براين اساس 
روغن مايع نسبت به خردادماه 3.4 و در مقايسه با 
تيرماه پارسال بيش از 92 درصد گران شده است. 
اين در حالي است كه بررسي وضعيت واردات روغن 
در سال جاري نش��ان مي دهد كه از ابتداي سال تا 
نيمه تيرماه 679 هزار تن روغن خوراكي به ارزش 
875.4 هزار تن واردات صورت گرفته است از سويي 
ديگر واردات دانه هاي روغني نيز در اين دوره 794.6 

هزار تن به ارزش 537.5 ميليون دالر بوده است.

تالش صمت براي واردات
تير و كمان عليرغم مشكالت ارزي 
فارس | در حالي كه با توجه به آغاز به كار دولت سيزدهم 
و پايان كار دولت دوازدهم وزير صمت و برخي از مسووالن 
اين وزارتخانه در آستانه تغيير قرار دارند و در شرايطي كه 
با توجه به مشكالت ارزي تامين برخي كاالهاي اساسي، 
مهم، ضروري و مواد اوليه كارخانجات و حتي دارو با سختي 
و به كندي انجام مي شود معاون امور صنايع وزارت صمت 
طي نامه اي خطاب به قائم مق��ام وزير در امور بازرگاني 
درخواست رفع ممنوعيت ثبت سفارش و واردات تير و 
كمان را ارايه كرده است. در نامه مهدي صادقي نياركي 
معاون امور صنايع وزارت صمت به مفتح قائم مقام وزير 
در امور بازرگاني با عنوان »رفع ممنوعيت ثبت سفارش 
و واردات تيروكم��ان با ش��ماره تعرف��ه 95069990« 
آمده اس��ت: »با عنايت ب��ه نامه ش��ماره 177. 32. ص 
م��ورخ 1400/1/1وزارت ورزش و جوانان منضم به نامه 
شماره 154 . ص . 282. 99 مورخ 99.12.3 فدراسيون 
تيراندازي ج.ا.ايران و نامه ش��ماره 2 م��ورخ 99.11.12 
شركت مهندسي پيشگامان توس��عه كمان پارسي در 
خصوص درخواست واردات تير و كمان با شماره تعرفه 
95069990 )ساير( داراي اولويت كااليي 24 )با وضعيت 
غيرفعال( در سامانه جامع تجارت به استحضار مي رساند 
تعرفه مذكور با عنوان »ساير« قبال توسط دفتر مقررات 
صادرات و واردات و بدون اعالم نظر اين معاونت غيرفعال 
گرديده و ثبت سفارش كاالهاي مربوط به تعرفه ياد شده 
امكان پذير نمي باشد، لذا با توجه به نياز جامعه ورزشي 
به تير و كمان به عنوان ادوات ورزش��ي مورد نياز جهت 
مسابقات ملي و بين المللي تقاضا دارد دستور مقتضي به 

دفتر مقررات صادرات و واردات صادر بفرماييد. «

بازار خودرو
در شوك افزايش قيمت ها

تسنيم | مشاهدات بازار نشان مي دهد خريداري براي 
خودرو وجود ندارد اما روند قيمت خودرو در بازار صعودي 
است. در كنار اين موضوع بالتكليفي بازار عاملي شده تا 
چشم انداز مثبتي براي كاهش قيمت خودروها در آينده 
نزديك وجود نداشته باش��د. همزمان با روند صعودي 
قيم��ت دالر در ب��ازار و كاهش عرضه خودرو توس��ط 
خودروس��ازان قيمت انواع خودروهاي داخلي هر روز 
ركوردهاي جديدي را ثبت مي كند و هر كس به صورت 
سليقه اي و براي كسب سود بيشتر قيمت هاي كاذبي را 
براي خودروهاي خود عنوان مي كند به نحوي كه براي 
پرايد 111 قيمت هاي 144 تا 146 ميليون تومان اعالم 
مي ش��ود. البته به اعتقاد فعاالن بازار با وجود رقم هاي 
غيرمنطقي معامله اي انجام نمي شود و فقط اين قيمت ها 
براي رشد كاذب قيمت ها مطرح مي شود. مشاهدات بازار 
نشان مي دهد خريداري براي خودرو وجود ندارد اما روند 
قيمت خودرو در بازار صعودي است در كنار اين موضوع 
بالتكليفي بازار عاملي شده تا چشم انداز مثبتي براي 
كاهش قيمت خودروها در آينده نزديك وجود نداشته 
باشد. در حال حاضر تيبا 2 به 150 ميليون، تيبا 2 پالس 
به 159 ميليون، ساينا دنده اي به 150 ميليون، كوئيك 
دنده اي به 165 ميليون، كوئيك اتوماتيك پالس   به 226 
ميليون قيمت گذاري شده است. همچنين قيمت پژو 
206 تيپ دو 235 ميليون تومان، سمند LX با قيمت 
232 ميليون تومان، سمند EF7 با قيمت 250 ميليون 
تومان، دنا 299 ميليون تومان، پژو GLX 405 با قيمت 
223 ميلي��ون، پژو پارس LX ب��ه 289 ميليون، پژو 
پارس اتوماتيك به 372 ميلي��ون، پژو 207 دنده اي 
330 ميليون، پ��ژو 207 اتوماتيك به405 ميليون 
تومان، پ��ژو 206 تيپ پنج 273 ميليون تومان و پژو 
206 صندوقدار 288 ميليون تومان به فروش مي رسد.

برگزاري دوره آموزشي 
»ژورناليسم صنعت« 

مدير روابط عمومي شركت فوالد مباركه گفت: برگزاري 
دوره آموزش��ي »ژورناليسم صنعت« اقدامي است كه 
در راس��تاي پش��تيباني از توليد و در پاسخ به دغدغه 
مقام معظم رهبري در زمينه فعاليت رس��انه اي قوي 
و هوشمندانه صورت گرفته اس��ت. هادي نباتي نژاد، 
مدير روابط عمومي شركت فوالد مباركه در گفت وگو 
با خبرنگار فوالد اظهار كرد: ام��روزه با توجه به جنگ 
نرم دشمنان يكي از مهم ترين نيازهاي كشور معرفي 
توانمندي ها و ظرفيت صنايع پيشرو است؛ اقدامي كه 
در راستاي پشتيباني از توليد بايد صورت گيرد تا اين 
آگاهي به صورت شفاف، دقيق و حرفه اي به جامعه منتقل 
شود. وي افزود: پيرو فرمايش مقام معظم رهبري مبني 
بر اينكه بايد كارهاي رسانه اي قوي و هوشمندانه تري 
صورت گيرد، ضرورت دارد تا در زمينه فعاليت رسانه اي 
صنعت، اقدامي زيربنايي و حرفه اي صورت گيرد. مدير 
روابط عمومي شركت فوالد مباركه گفت: شركت فوالد 
مباركه در راستاي عمل به مسووليت هاي اجتماعي خود 
با همكاري مركز مطالعات رسانه ها و جهاد دانشگاهي 
اصفهان براي نخستين بار در كش��ور اقدام به برگزاري 
دوره آموزش تخصصي ژورناليس��م صنعت نمود تا در 
راستاي توانمندسازي خبرنگاران تخصصي حوزه صنعت 
اقدام موثري انجام شود. وي با تأكيد بر ضرورت تحقق 
روزنامه نگاري تخصصي در كشور خاطرنشان كرد: اين 
دوره آموزش��ي با عنوان »ژورناليسم صنعت« در بازه 
زماني 2 ماهه و با حمايت كامل ش��ركت فوالد مباركه 
برگزار مي شود و كليه رس��انه هاي كشور مي توانند با 
معرفي خبرنگار تخصص��ي، در زمينه ارتقاي ظرفيت 
رس��انه اي خود اقدام كنند. نباتي نژاد اذعان داشت: در 
اين دوره آموزش��ي كه به صورت آنالين از دوم شهريور 
ت��ا پانزدهم مهرماه برگزار مي ش��ود، همه خبرنگاران 
و روزنامه نگاران آزاد، دانش��جويان و فارغ التحصيالن 
رشته هاي خبرنگاري، روزنامه نگاري، مديريت رسانه، 
علوم ارتباطات و روابط عمومي مي توانند شركت كنند.

بخش توزيع و تامين ورق فوالدي در پيچ و خم بورس كاال گرفتار شده است

اصالح فرمول صمت براي عرضه ورق 

نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي: 

گران فروشي به اسم برند
كمبود شديد قطعه در بازار لوازم خانگي ايران طي چند 
ماه گذشته كه توليد برخي محصوالت را متوقف كرده، 
سبب شده تا بار ديگر شاهد رواج توليد محصوالتي مشابه 
با موتورها و قالب يكسان اما با اسامي و برندها و مدل  هاي 
مختلف در س��طح بازار باش��يم. نايب رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي در اين باره مي گويد: »در 
بخش لوازم خانگي كوچك مثل جاروبرقي، اين بحث 
وجود دارد كه موتور جاروبرقي از چين وارد مي شود و 
به طور مثال در بدنه برخي جاروبرقي هاي ايراني، طرح 
جاروبرقي هاي بوش س��ري 5 و سري 8 قالب سازي 
شده كه با اسامي مختلف با وجود اينكه ديزاين و موتور 
يكسان است، در سطح بازار فروخته مي شود.« در ادامه 

با سايت اخبار لوازم خانگي تصال همراه باشيد.

     ردپاي چيني ها
 در ساخت جاروبرقي هاي ايراني

 با اينكه تعدادي از ش��ركت هاي ايراني مدعي توليد 100 
درصد جنس ايراني هستند اما وجود مدل هايي يكسان 
از يك محصول نش��ان از اين دارد كه هرچند توليدات با 
نام ساخت داخل در بازار موجود هستند اما اين تنها ظاهر 
امر است و بازهم مي توان ردپاي چيني ها را در ساخت اين 
محصوالت يافت. البته اين موضوع جديدي نيست ولي با 
كمبود قطعات از جمله موتور لوازم خانگي بار ديگر شاهد 

رواج آن هس��تيم. در همين زمينه، نايب رييس اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي به »تص��ال«، گفت: در بخش 
لوازم خانگي كوچك مثل جاروبرقي، اين بحث وجود دارد 
كه موتور جاروبرقي از چين وارد مي ش��ود و به طور مثال 
بدنه اين دو جاروبرقي ك��ه در تصوير زير مي بينيم، طرح 
جاروبرقي هاي بوش سري 5 و سري 8 قالب سازي شده كه 
با اسامي مختلف با وجود اينكه ديزاين و موتور يكسان است، 
در سطح بازار فروخته مي شود. محمدحسين اسالميان با 
بيان اين مطلب كه موتور لوازم خانگي مثل جاروبرقي در 
ايران به صورت انبوه و مطلوب توليد نمي شود و به همين 
دليل اين موتورها وارد مي شوند، افزود: لوله خرطومي، اتاق 
جاروبرقي و ديگر وسايل آن در ايران هست و توليد مي شود، 
االن بسياري از شركت هاي بزرگ داخلي به توليد جاروبرقي 
روي آورده اند و اينها هم مدل سري 8 بوش را توليد مي كنند 
كه موتورشان وارداتي است و بقيه لوازم اينجا توليد مي شود 
كه در نهايت اسمبل شده و به محصول نهايي خاتمه پيدا 
مي كند. اسالميان با اشاره به بخش لوازم خانگي بزرگ، هم 
گفت: در اين بخش هم، در اين س��ال ها شاهد برندسازي 
بوديم؛ به صورتي كه ش��ركت هاي توليدي ايراني همان 
محصوالت خودشان را نهايتا با يك طراحي و تغيير كوچك 
و محدود با نام هاي ديگري در بازار به فروش مي رسانند و 
نسبت به كاالي خودش��ان يك يا دو ميليون تومان بابت 

برندي كه روي آن قرار مي گيرد، گران تر مي فروشند.

        فروش در فضاي مجازي با گارانتي غيرمعتبر
نايب رييس اتحاديه فروش��ندگان لوازم خانگي همچنين 
با اش��اره به اينكه در فضاي مجازي بسياري از كاالها فيك 
هستند كه با برند اصلي فروخته مي شوند، در اين باره توضيح 
داد: براي مثال همين جاروبرقي ها را با برندهاي ايراني توليد 
مي كنند اما در شبكه هاي مجازي با برندهاي آلماني و كره اي 
با گارانتي هاي غير معتبر به فروش مي رسانند. اسالميان اضافه 
كرد: در اين زمينه، تبليغاتي كه صورت مي گيرد، عوام فريبي 
است و مصرف كنندگان با توجه به برندي كه در فضاي مجازي 
مشاهده مي كنند اقدام به خريد كرده، با وجود اينكه اختالف 
قيمت برند خارجي با برندي كه فيك است و به عنوان كاالي 
خارجي فروخته مي شود، به عنوان مثال در يك جاروبرقي دو 
ميليون تومان است و ما شاهد هستيم كه اين مشكل در سطح 
ب��ازار وجود دارد. در حالي كه بازار لوازم خانگي ايران در دور 
گراني قرار گرفته؛ به گونه اي كه جامعه كارگري براي خريد 
يك قلم كاال بايد مدت زمان طوالني منتظر بماند يا اكثريت 
خانوار ايراني براي تهيه جهيزيه به مشكل برخورده اند، با بروز 
مشكل در يكي از لوازم خانگي، افراد ترجيح شان اين است كه 
براي تعمير كاالي قديمي خود به بازار مراجعه كنند تا خريد 
كاالي نو! تازه ترين آمارها در اي��ن خصوص از زبان رييس 
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي تهران، نشان از افزايش 15 
درصدي مراجعه افراد براي تعمير لوازم خانگي در چهار ماه 
گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. اما همين 

افزايش تقاضا براي تعمير لوازم خانگي كه به ويژه به دنبال 
خاموشي هاي گس��ترده اخير شاهد آن هستيم و به عالوه 
افزايش چندباره قيمت، هزينه تعمير را به صورت نجومي 
باال برده و برخي بررسي ها نشان مي دهد براي مثال هزينه 
تعويض لوازمي مثل كمپرسور سايد باي سايد به حدود 10 
ميليون تومان رسيده است. با وجود افزايش تقاضا براي تعمير 
همزمان با كاهش توان خريد اكثريت مردم، مشكل كمبود 
قطعه كه به دنبال اعمال تحريم ها و ايجاد مشكل در نقل و 
انتقاالت پولي و مالي در بازار ايجاد شده بود، امروز بزرگ تر 
شده و فعاالن صنفي مي گويند كمبود قطعه، توليد برخي 
لوازم خانگي را متوقف كرده است. از جمله اين قطعات مي توان 
به موتور لوازم خانگي اشاره كرد. در حالي شاهد كمبود قطعه 
كه به مانعي براي توليد در بازار ايران بدل شده، هستيم كه 
چند سالي است شعار سال بر محوريت حمايت از توليد داخل 
انتخاب مي شود. در حال حاضر بازار لوازم خانگي ايران در 
ركودي عميق گرفتار آم��ده و تقاضا در اين بازار به نقطه 
انجماد نزديك شده است، با اينحال فعاالن صنفي با اشاره 
به كمياب شدن قطعات ريز لوازم خانگي مي گويند عده اي 
براي جلوگيري از توقف روند توليد، اين قطعات را به صورت 
چمداني از كشور چين وارد مي كنند. حتي اخيرا، برخي 
مقامات صنفي هشدار داده بودند كه در صورت عدم واردات 
قطعات از جمله موتور لوازم خانگي ممكن است كاالهاي 
ناقص مثل يخچال هاي بدون قفسه توليد و روانه بازار شوند.
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خبرروز

۵۳۶ نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
۵۳۶ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور جان خود را از دس��ت دادند و مجموع فوت شدگان به ۹۵ هزار و ۶۴۷ نفر رسيد. بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۴۲ هزار و ۵۴۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۸۶۵ نفر از آنها بستري 
شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۲۸۱ هزار و ۲۱۷ نفر رسيد.۶ هزار و ۹۳۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. درحال حاضر ۳۳۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۴ شهر 
در وضعيت نارنجي، ۲۸ ش��هر در وضعيت زرد قرار دارند. به گزارش ايرنا، از ابتداي شيوع كرونا در كشور )اسفند ۹۸( تاكنون، اين 
ويروس پنج خيز داشته و تلفات آن روز دوشنبه ۱۷ مرداد يك ركورد ثبت كرد و طي ۲۴ ساعت ۵۸۸ نفر جان خود را از دست دادند.

ادامهازصفحهاول

تفاوت چنداني ميان كابينه 
دوازدهم و سيزدهم نيست!

پرستاران و كادر درمان 
ديگر توان ندارند

 موضوع مزيت برتري اس��ت نس��بت به اينكه يك 
شخصي آگاه باشد و تجربه داشته باشد. مثاًل تفاوت 
ميان آقاي فرزين، آق��اي طيب نيا، آقاي خاندوزي، 
آقاي نوبخت و آقاي دانش جعفري اينها در س��طح 
آكادميك درجه هاي مختلفي دارند اما ش��رايط بر 
اس��اس نمره دهي فرق مي كن��د. مطمئنًا تفكرات 
تك تك افراد تيم اقتصادي دولت حداقل ترين تأثير را 
دارد و سياست كالن تعيين مي كند كه اين همكاران 
در چه جهتي حركت كنند. براي نمونه انتخاب آقاي 
دهقان دهنوي در زمان آقاي دژپس��ند كه ايشان را 
براي گره گش��ايي از كارهايي كه مدنظر دولت بود 
روي كار آوردند. به هرحال مالك و معيار آن سطح 
تجربه، دانش و تخصص نبوده ولي نتيجه به عنوان 
يك مجري در ارتباط بازار سرمايه كار كند و به صورت 
تصادفي ايشان يا تيم مشاورشان در اين دوره كوتاه 
خوب كاركردن��د.  بر همين اس��اس وجه تمايزي 
نمي توانيم ميان آقاي طيب نيا و آقاي نوبخت در مقابل 
آقاي خاندوزي قائل شويم. چون ايشان تجربه زيادي 
ندارد و ممكن است درجه علمي شان نسبت به ساير 
وزراي قبلي متفاوت باشد بنابراين كاركرد در حوزه 
اقتصاد و بازار س��رمايه ممكن است خوب نباشد. به 
نظر بنده اين طور نيست و هماهنگي بين دو قوه نقش 
پررنگ تري در دولت سيزدهم ايفا مي كند. بنابراين 
مي توان گفت تفاوتي ميان دولت يازدهم، دوازدهم و 
سيزدهم  وجود ندارد و همه چيز به سياست هاي كالن 

اقتصادي و نيازهاي دولت بستگي دارد.

اوضاعي كه اكنون در كف بيمارستان ها مي بينيم 
به شكلي است كه بايد براي ساماندهي آن كارهاي 
زيادي انجام ش��ود و قطعا واكسيناسيون و تسريع 
در افزايش چند برابري واكسيناسيون يكي از اين 
كارهاي اساس��ي و بس��يار تاثيرگذار است. در اين 
صورت تامين واكسيناتور مي تواند با كمك سيستم 
پرستاري و نظام پرستاري باشد و از اين نظر جاي 
نگراني وجود ن��دارد. حتي اگر به روزي دو ميليون 
دز تزريق واكسن برسيم نگران واكسيناتور نباشيد، 
جامعه پرس��تاري اي��ن كار را مي تواند انجام دهد. 
نكته ديگر تقويت سيستم مراقبت در منزل است. 
بايد از اين خدمات اس��تفاده كني��م تا مردم كمتر 
به بيمارس��تان ها مراجعه كنند. بي شك سيستم 
مراقبت در منزل به مي��زان زيادي مي تواند به اين 
فرآيند كمك كند و مي توانيم بيماران را بين مراكز 
مراقبت در منزل توزيع كنيم. تجهيزات مورد نياز 
مراكز درماني و به خصوص آي سي يوها نيز بايد به 
سرعت تامين شود و دوركاري و كنترل سفرها براي 

مردم و كاركنان دولت نيز ضروري است.

گليماندگار|
 از زماني كه بحث بر سر جواني جمعيت 
كش��ور به يكي از موضوع��ات مهم بدل 
شد، طرح ها و پيشنهادهاي بس��ياري از سوي نهادها 
و ارگان هاي مسوول و غيرمسوول در اين رابطه عنوان 
ش��ده است. از طرحي كه مچلس س��ال گذشته آن را 
براي تصويب مطرح كرد تا راه اندازي سايت همسر يابي 
»همدم« همه و همه طرح هايي بودند كه تنها به مساله 
فرزندآوري و افزايش جمعيت توجه كرده اند بدون اينكه 
مسائل و مشكالت ديگري را كه بر سر راه اين اتفاق در 
جامعه قرار دارد بررسي كنند. اينكه مجلس ايراداتي 
را به قانون غربالگري وارد كرد و آن را مانعي پيش پاي 
افزايش جمعيت كش��ور عنوان ك��رد، باعث اعتراض 
بسياري از متخصصان در اين رابطه شد، مساله اي كه 
مي تواند با بي توجهي باعث افزايش جمعيت معلول و 
داراي ناهنجاري به جاي جمعيت سالم در كشور شود. 

     جمعيت سالم 
جامعه را به سمت تعالي مي برد

رييس اداره ژنتيك وزارت بهداشت ضمن تشريح روند 
تصويب طرح جواني جمعي��ت، در عين حال ايراداتي 
به بندهايي از آن وارد دانست و گفت: ما قطعا از توسعه 
جمعيت حمايت مي كنيم زيرا اين موضوع يك ضرورت 
علمي اجتماعي است؛ اما جمعيتي سالم است كه جامعه 
را به سمت تعالي سوق مي دهد. دكتر اشرف سماوات 
درباره ط��رح جواني جمعيت، گفت: اي��ن طرح مواد 
مختلفي داشت كه ماده ۵۳ و ۵۶ آن و نيز موادي كه به 
اقالم پيشگيري از بارداري مي پرداخت، مورد بحث اداره 
ژنتيك قرار گرفت. اين طرح معتقد بود اين مواد )اقالم 
پيشگيري از بارداري، غربالگري ناهنجاري ها و سقط 
قانوني جنين مبتال ب��ه ناهنجاري( به بحث جمعيت 
مرتبط است و بايد طبق چارچوب مصوب كميسيون 
ويژه جمعيت بررسي شود تا به بهبود وضعيت جمعيت 
كمك كن��د. او افزود: اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت از 
ابت��دا معتقد بود اين محدوديت هاي��ي كه براي تهيه 
اقالم پيش��گيري از بارداري صورت گرفته است، بايد 
براي افراد خاص مانند كس��اني كه با ب��ارداري دچار 

خطر جاني مي شوند يا بارداري آنها منجر به تولد نوزاد 
ناهنجار مي ش��ود، استثنا وجود داشته باشد؛ درحالي 
كه اين طرح به چنين استثنائاتي مربوط به مادران در 
معرض خطر داشتن جنين مبتال، نپرداخته است و در 
خصوص استثنائات نياز به بررسي دارد. دكتر سماوات 
اضافه ك��رد: ماده ۵۳ اين قانون به بحث غربالگري ها 
مي پردازد و به شدت آن را محدود مي كند تا حدي كه 
مي توان گفت آنها را حذف مي كند. اساسا غربالگري 
بيماري هايي ك��ه منجر ب��ه تولد نوزاد ب��ا بيماري 
صعب العالج مي ش��ود در طرح منع شده و به عالوه 
پزشكان و كاركنان بهداشتي نيز مكلف به توصيه به 
غربالگري نيستند و اين تكليف از دوش نظام سالمت 

شامل پزشكان در تمام سطوح برداشته شده است. 

     قانوني پر ابهام
س��ماوات ادامه داد: درخصوص ماده ۵۶ طرح جواني 
جمعيت نيز قانون سقط درماني سال ۱۳۸۴ با تصويب 
 اين قانون نس��خ مي ش��ود. درحالي كه قانون مذكور 
برگرفته از استفتائات ولي فقيه بوده و به تاييد شوراي 
نگهبان رسيده اس��ت. اين اقدام با سياست هاي كلي 
در خصوص قانون گذاري نيز در تضاد است؛ زيرا قانون 
جايگزين، مس��ير پيچيده اي را معرفي كرده است. از 
طرفي اين قانون عمال سقط را محدود به موارد كشنده 
بيماري ها كرده و موارد با درمان بسيار سخت را كه نوعا 
موجب حرج اند حذف كرده است. بدين ترتيب بحث 
حرج را پيچيده كرده و حق انتخاب به دنيا نياوردن نوزاد 
با ناهنجاري با درمان ه��اي با صعوبت را از مادر گرفته 
است. اين قانون همچنين تصميم گيري راجع به حرج 
ساير موارد )كش��نده يا بدون درمان با صعوبت( را هم 
به قاضي ويژه با طي مسيري پيچيده و پرابهام سپرده 
است. او افزود: تمام موارد فوق و ايرادات از سوي وزارت 
بهداشت، وزارت رفاه، سازمان نظام پزشكي، پزشكي 
قانوني، حقوقدانان و انجمن هاي علمي و انجمن هاي 
بيماران به اطالع نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
و كميسيون مربوطه رس��يد. شوراي نگهبان در نوبت 
نخس��ت طرح را مجددا به مجلس ش��وراي اسالمي 
بازگرداند تا اي��رادات مطروحه كه ش��امل تعدادي از 

ايرادات ياد ش��ده نيز بود، برطرف ش��ود و همان زمان 
شوراي نگهبان برابر با موازين موجود خود استعالمي 
از مجمع تشخيص مصلحت نظام داشت كه مجمع نيز 
اعالم كرد برخي ايرادات مذكور با سياس��ت هاي كلي 
نظام از جمله سياست هاي كلي سالمت و سياست هاي 
كلي جمعيت و سياست كلي قانون گذاري تداخل دارد. 

     برگزاري جلسات 
پشت درهاي بسته بدون حضور متخصصان

س��ماوات گفت: ايرادات وارده از سوي شورا به مواد 
مذكور در طرح جواني جمعيت در جلسات مختلف 
كميسيون جمعيت در پش��ت درهاي بسته )بدون 
مش��ورت با نهادهاي علمي كه اي��رادات را مطرح و 
پيامدهاي خطرناك آنها را تبيين ك��رده بودند( در 
حالي كه دسترسي از سوي مردم به نظر و استدالل 
نمايندگان موافق و مخالف نبود، طرح و بحث ش��د. 
اين رويه خود خالف قانون اساس��ي است. اخيرا نيز 
شوراي نگهبان مجددا ايرادات ديگري به طرح وارد 
كرد و طرح را به كميسيون ويژه بازگرداند. طرح فعلي 
همچنان ايرادات جدي در مورد مسائل ياد شده دارد. 
مثال درباره ارايه اقالم پيشگيري از بارداري به مادراني 
كه در معرض خطر به دنيا آوردن نوزاد با ناهنجاري ها 
هستند همچنان محدوديت وجود دارد يا به طور مثال 
در مورد ماده ۵۳ طرح جواني جمعيت اساسا جنين 
با بيماري صعب العالج نمي تواند سقط شود؛ زيرا اين 
برچسب را مي خورد كه بيماري صعب العالج، درمان 
دارد، ولي هيچ توجهي نمي شود كه اين درمان ذكر 
شده بس��يار پيچيده و پرهزينه، غير معالجه كننده 
بوده و مشكل اساسي بيمار درمان نمي شود و درمان 
به صورت اس��تاندارد در دسترس خانواده ها نيست. 
اين نوعا موجب حرج مادر و به تبع، خانواده ها است. 
بنابراين؛ مجددا با قانون س��قط درماني سال ۱۳۸۴ 
مغايرت دارد. قانون سال ۸۴ سقط موارد صعب العالج 

يا العالج را طبق شرايط عنوان شده مجاز مي داند.

      به ضرورت هاي طبابت توجه نشده است
رييس اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت، تاكيد كرد: ايراد 

اساسي ديگر ماده ۵۳ طرح جواني جمعيت اين است كه 
وظيفه اساسي كاركنان نظام سالمت را نديده گرفته است 
و همچنان اگر پزشك توصيه به غربالگري جنين نكند، 
قابل پيگرد نيست. اعالم غربالگري را منوط به ظن علمي 
و قوي پزشك دانسته است و اگر پزشكي پس از تولد نوزاد 
ناهنجار اعالم كند ظن علمي نداشته است، قابل پيگرد 
نيست و اين نش��ان مي دهد به ظرايف حوزه پزشكي و 
ضرورت هاي طبابت پزشكان و كاركنان نظام سالمت 
نگاه دقيقي صورت نگرفته است.  او درباره ماده ۵۶ طرح 
جواني جمعيت، همچنين اظهار كرد: متاسفانه اين قانون 
قضاوت براي موضوع سقط جنين با ناهنجاري را از مكلف 
)مادر( گرفته به قاضي ويژه داده است. يعني قاضي بايد 
بگويد مادر با بيماري فرزندش دچار حرج مي شود يا خير 
كه اين برخالف قانون سقط درماني سال ۱۳۸۴ است 
كه برگرفته از استفتايات ولي فقيه بوده و به تاييد ۶ فقيه 
و ۶ حقوقدان شوراي نگهبان رسيده است. ماده ۵۶ حتي 
ايرادات زيادي در راستاي اجرايي شدن دارد. يك هفته 
زمان مي برد تا كميس��يون ويژه براي درخواست سقط 
درماني تشكيل شود و يك هفته زمان مي برد تا اگر راي 
كميسيون خالف راي مادر بود، او بتواند اعتراض كند، 
يك هفته هم طول مي كشد تا پاسخ تجديدنظر بيايد و... 
اين روند مغاير با مس��يرغربالگري است كه هر آزمايش 
بايد در موعد مقرري انجام ش��ود و مجموع اين زمان ها 

بايد به نحوي تنظيم شود تا در كمتر از ۴ ماه كه حلول 
روح در جنين اتفاق مي افتد بتوان سقط درماني را انجام 
داد. سماوات ادامه داد: از سوي ديگر مشكالت ديگري 
هم در اين ميان وجود دارد. آيا قاضي ويژه در هر شهري 
وجود دارد؟ پزشكي كه بايد در كميسيون ويژه حضور 
داشته باشد بايد چه تخصصي داشته باشد؟ آيا همه 
شهرستان ها چنين پزش��كي دارند؟ آيا متخصص 

پزشكي قانوني در همه شهرها وجود دارد؟ و...

     موارد ياد شده در طرح جواني جمعيت 
سبب بروز مشكالت زيادي مي شود

رييس اداره ژنتيك وزارت بهداش��ت با تاكيد بر اينكه 
چنين مواردي در قانون جمعيت به هيچ عنوان به توسعه 
جمعيت س��الم كمك نمي كند، تصريح كرد: دستگاه 
سالمت يك دستگاه كارشناسي است در نتيجه با اين 
ديد مي گويد كه موارد ياد شده در طرح جواني جمعيت 
سبب بروز مش��كالت زيادي مي شود و ناهنجاري ها را 
افزايش مي دهد، مواد مذكور مرگ و مير و معلوليت در 
جمعيت را افزايش مي دهد و سالمت خانواده ها و نظام 
سالمت را براي تامين حتي بيماران موجود بيشتر تحت 
فشار مي گذارد و مي تواند به سالمت بيماران موجود هم 
لطمه وارد سازد. از طرفي قانون گذار با وجود اينكه سقط 
را براي متولدين با بيماري هاي صعب العالج حذف كرده 

است، اما هيچ تمهيدي براي نوزاد ناهنجار و خانواده او و 
تامين درمان سخت و پيچيده او با شرايط استاندارد در 
كشور در نظر نگرفته است و اين درحالي است كه معتقد 
اس��ت آن ناهنجاري هاي ش��ديد درمان دارد پس بايد 
راهكاري درماني با تمام امكانات و استانداردها براي اين 
خانواده معرفي كند تا در دسترس باشد و همه توانايي 
مالي اس��تفاده از آن را داشته باشند درحالي كه چنين 
اتفاقي رخ نداده است. ما قطعا از توسعه جمعيت حمايت 
مي كنيم؛ زيرا اين موضوع يك ضرورت علمي اجتماعي 
است، اما جمعيت سالم است كه جامعه را به سمت تعالي 
سوق مي دهد.  سماوات بيان كرد: موافقان طرح جواني 
جمعي��ت ادعا مي كنند تس��ت هاي غربالگري، مثبت 
كاذب زيادي دارد و البته آن اعداد و ارقام اعالمي از سوي 
موافقان طرح فقط راجع به غربالگري يك بيماري بود و 
كامال اغراق آميز بود و مبتني بر يك مطالعه كه جامعه 
علمي مرتبط نيز آن مطالعه را داراي اعتبار الزم ندانسته و 
مدارك وزارت بهداشت نيز اين موضوع را اثبات مي كند، 
بود. وزارت بهداشت مي گويد در شرايط غير استاندارد  و 
وقتي غربالگري حاكميتي نيست ممكن است اختالالتي 
بروز كند، اما آنچه اتفاق افتاده مربوط به زماني است 
كه پروتكل ملي اجرا نمي شده و به اصطالح غربالگري 
حاكميتي نبوده  و مطابق ساليق متفاوت پزشكي و 

آزمايشگاهي غربالگري انجام مي شده است.

گزارش

طرح جواني جمعيت بايد توسط كارشناسان ذيصالح مورد بررسي قرار بگيرد

جمعيت سالم مي تواند موتور محركه جامعه باشد

رويخطخبر

رگبار و رعد و برق در ۸ استان 
سازمان هواشناسي نسبت به وقوع رگبار و 
رعد و برق درهشت استان، حاكميت دماي 
باالي ۴۹ درجه در س��ه استان و وزش باد 
شديد در شش استان هشدار داد. سازمان 
هواشناسي با صدور هشدار زردرنگ آورده 
است: ۲۱ مردادماه وقوع رگبار باران و رعد 
و برق، وزش باد شديد موقتي و در مناطق 
مستعد بارش تگرگ در دامنه و ارتفاعات در 

استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، 
زنجان، هرمزگان، جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب 
كرمان و قزوين پيش بيني مي شود. بر اثر حاكميت اين 
شرايط جوي احتمال جاري شدن روان آب در مسيل ها، 
وزش تند باد موقت و برخورد صاعقه، باال آمدن ناگهاني 
س��طح آب رودخانه هاي فصلي و آبگرفتگي موقت و 
محدود وجود دارد و احتياط در عبور از حاشيه رودخانه ها 
و مسيل ها، عدم جابه جايي عش��اير كوچرو به ويژه در 
ساعات بعدازظهر، احتياط در چراي دام در مسيل ها و 

مناطق مرتفع و فعاليت هاي كوهنوردي 
توصيه مي شود. در ادامه اين هشدار آمده 
اس��ت: وقوع دماي ۴۹ درجه و باالتر )۲۱ 
و ۲۲ مردادماه( براي خوزس��تان و جنوب 
ايالم و ش��نبه )۲۳ مردادماه( براي بوشهر 
پيش بيني مي ش��ود. در چنين شرايطي 
احتم��ال گرمازدگ��ي و افزايش مصرف 
حامل هاي ان��رژي دور از انتظار نيس��ت 
بنابراين اتخاذ تمهيدات الزم جهت مصرف بهينه آب و 
برق به سبب افزايش دماي هوا، اجتناب از ترددهاي غير 
ضرور در حوالي ظهر تا اوايل غروب جهت جلوگيري از 
گرمازدگي توصيه مي ش��ود. از شنبه تا يك شنبه )۲۳ 
تا ۲۴ مردادماه( وزش باد ش��ديد گاهي خيلي شديد، 
كاهش كيفيت هوا و ديد افقي و توفان گرد و خاك به ويژه 
در نوار شرقي كشور در اس��تان هاي خراسان جنوبي، 
شمال سيستان و بلوچستان، قم، جنوب سمنان، شمال 

و شرق اصفهان و خوزستان پيش بيني مي شود.

شكوفايي جلبكي آب هاي كشور پايش مي شود
ش��كوفايي جلبك��ي تاثي��رات منفي بر 
محيط ه��اي آب��ي دارد از اي��ن رو پايش 
ش��كوفايي جلبكي در آب هاي ش��مال و 
جنوب را در دستور كار قرار داده ايم. رييس 
پژوهش��گاه ملي اقيانوس شناسي و علوم 
جوي با بيان اين مطلب گفت: شكوفايي 
يا بلوم جلبكي يك��ي از موضوعات مطرح 
در حوزه اقيانوس شناسي است كه با تغيير 

اقليم مرتبط است، اين موضوع به اندازه اي مهم است كه 
در زمره پروژه هاي معدودي است كه در قالب برنامه هاي 
بين المللي كشورها در يك شبكه با يكديگر همكاري 
دارند. بهروز ابطح��ي ادامه داد: از اي��ن رو پيش بيني 
شكوفايي جلبكي و ماكرو جلبك ها حائز اهميت جهاني 
است چرا كه شكوفايي جلبكي به طور مستقيم و غير 
مستقيم بر زندگي انس��ان ها اثر گذار است و اين تاثير 

داراي جنبه هاي اقتصادي، بهداش��تي و 
اقتصادي و معيش��تي اس��ت. او با تاكيد 
بر اينكه بلوم جلبك��ي از قبل از انقالب 
صنعتي وجود داشته است، خاطرنشان 
كرد: اما در دهه اخير آنچه كه شكوفايي 
جلبكي را مهم ك��رده، افزايش تعداد و 
تنوع و گستردگي اين شكوفايي است كه 
بخشي از آن ناشي از شرايط تغيير اقليم و 
افزايش دماي جهاني آب و هوا است. رييس پژوهشگاه 
اقيانوس شناسي، ورود مواد مغذي به محيط دريايي 
را از ديگر عوامل بروز شكوفايي جلبكي عنوان كرد 
و گفت: اين شكوفايي تاثيرات منفي بر محيط هاي 
آبي دارد به طوري كه برخي از تغييرات ايجاد شده 
ناشي از بلوم جلبكي برگشت ناپذير است از اين رو 

اين پديده موضوع مهم در دنيا تلقي مي شود.

راه اندازي مركز تزريق داروي رمدسيوير در منطقه ۵
با توجه به درخواست دانشگاه علوم پزشكي 
اي��ران، يك س��وله ب��راي تزري��ق داروي 
رمدس��يوير در اختيار نظام س��المت قرار 
گرفت. محمودكلهري شهردار منطقه ۵ با 
اشاره به اينكه در پيك پنجم كرونا همه بايد 
پروتكل هاي بهداشتي را با شدت بيشتري 
رعايت كنند، افزود: متاسفانه با شيوع گونه 
جديد اين بيماري س��رعت سرايت آن باال 

رفته و در اين شرايط الزم است تا هموطنان پروتكل هاي 
بهداش��تي را با دقت بيش��تري رعايت كنند.از س��ويي 
بيمارستان ها و مراكز درماني نيز با ازدحام روبرو شده كه در 
اين راستا نهادهاي مربوطه بايد از هر كمكي براي بهبود اين 

شرايط دريغ نكنند. او با بيان اينكه منطقه ۵ 
در راه مقابله با بيماري كرونا و كمك رساني 
به نظام سالمت پيش��تاز بوده است، تاكيد 
كرد: عالوه بر مراكز واكسيناسيون قبلي در 
سوله هاي مديريت بحران، بيمه و سازمان  
برنامه و ساختمان هاي اداري پارك ترافيك، 
يك مركز خودرويي نيز با همكاري اورژانس 
در خيابان خليل آبادي راه اندازي ش��د كه 
در اين راس��تا براي تس��ريع و بهبود روند واكسيناسيون 
شهروندان مقابل بيماري كرونا و با رعايت كامل پروتكل هاي 
بهداشتي به واكسيناسيون خواهند پرداخت كه اين مركز 

براي اولين بار در منطقه ۵ راه اندازي شده است.

رويداد

صنعت سرم سازي كشور ما به شكلي است كه مي تواند به 
جز ايران براي سه كشور ديگر سرم توليد كند، واقعا جاي 
تعجب اس��ت كه چطور اين اتفاق رخ داده است. االن در 
بازار آزاد سرم را به قيمت ۲۰۰هزار تومان خريد و فروش 
مي كنند. اميرعلي سوادكوهي، فوق تخصص مراقبت هاي 
ويژه و رييس انجمن مراقبت هاي ويژه ايران، درباره اين 
شرايط مي گويد: وضعيت فاجعه است و حتي خيلي بدتر از 
چيزي است كه در اين ارقام ديده مي شود، خود مسووالن 
هم گفته بودند كه تعداد مبتاليان و جان باختگان بيشتر 
از اين اعداد اس��ت. بيمارستان ها ديگر ظرفيتي ندارند. 
وسط اورژانس برخي از بيمارستان هاي خصوصي بيمار 
خوابيده است، شرايط تا اين حد بحراني است.مريض هايي 
با ميزان اكسيژن ۵۰درصد در بخش بستري شده اند و 
آنجا فقط صبر مي كنند تا مريض فوت كند، چون هيچ 
درماني براي ارايه دادن به مريضي با اين حجم از درگيري 
در بخش وجود ندارد. يك��ي از داليل اين موضوع هم 
كمبود تخت هاي مراقبت ويژه از قبل شروع پاندمي در 
كشور است، در حالي در ايران بايد حدود ۲۰هزار تخت 
بيمارستاني مخصوص آي سي يو باشد كه فقط ۷۲۰۰ 
تخت وجود دارد. در واقع ما عادت كرديم با كمترين 
امكانات كار كنيم و بدون سالح به جنگ برويم، تا يك 
حدي مي توانيم در اين مسير موفق باشيم ولي باالخره 
شكست مي خوريم. همين باال رفتن تعداد فوتي ها 
نوعي شكست براي كادر درمان به حساب مي آيد. 
اما كار ديگري از دس��تمان ب��ر نمي آيد، با حداقل 

امكانات حداكثر تالش خود را انجام مي دهيم.

      سيستم درماني كشور فرو ريخته 
او افزود: همين حاال سيستم درماني كشور فروريخته 
اس��ت، مس��ووالن هم به اين موضوع آگاه هس��تند 
اما حرفي ب��راي گفتن ندارن��د. وقتي مري��ض را در 

محوطه بيمارستان درمان كنيد يعني سيستم درماني 
فروريخته اس��ت.وضعيت در بيمارستان هاي دولتي 
فاجعه است، مريض هايي با ميزان اكسيژن ۵۰درصد 
در بخش بستري شده اند و آنجا فقط صبر مي كنند تا 
مريض فوت كند، چون هيچ درماني براي ارايه دادن به 

مريضي با اين حجم از درگيري در بخش وجود ندارد.

      وضعيت فاجعه است
او در بخش ديگري از سخنانش افزود: وضعيت فاجعه 
است و حتي خيلي بدتر از چيزي است كه در اين ارقام 
ديده مي شود، خود مسووالن هم گفته بودند كه تعداد 
مبتاليان و جان باختگان بيش��تر از اين اعداد است. 
بيمارس��تان ها ديگر ظرفيتي ندارند. وسط اورژانس 
برخي از بيمارستان هاي خصوصي بيمار خوابيده است، 
ش��رايط تا اين حد بحراني است. در بيمارستان هاي 
دولتي كه م��ردم در محوطه دراز كش��يده اند. دكتر 
سوادكوهي گفت: تعداد بيمارستان هاي غيركرونايي 
در تهران خيلي كم است و حتي بيمارستان هايي كه 
تا حاال مقاومت ك��رده بودند با افزايش تعداد بيماران 
مجبور به پذيرش بيماران كرونايي هستند و بيشتر 
از ظرفيتشان هم االن با بيماري درگير هستند. مثال 
در بيمارستان نورافش��ار كه ۱۰۰ تخت دارد، بيش از 
۱۲۰ بيمار بستري هستند و تقريبا همه بيماران هم 
كرونايي هستند. متاس��فانه هنوز به انتهاي داستان 
نرس��يده ايم. ضمن اينكه چند هفته ديگر به اوج اين 
وضعيت مي رس��يم و آن زمان بايد ببينيم شرايط به 
چه شكل اس��ت. او وضعيت آي س��ي يو ها ار فاجعه 
بار دانس��ت و گفت: چيزي ح��دود ۲۰۰هزار تخت 
بيمارستاني داريم كه ۱۰درصد آنها يعني بايد ۲۰هزار 
مورد آنها ويژه باشد. اما ما فقط ۷۲۰۰ تخت آي سي يو 
در ايران داريم كه البته فق��ط ۵۷۰۰ مورد آنها واقعا 

قابل استفاده است. حتي اگر فرض كنيم ۷۲۰۰ تخت 
بيمارستاني وجود دارد بازهم وضعيت اسف بار است. 
ما عقب هستيم و براي هر تخت آي سي يو ۵ميليارد 
تومان بايد هزينه شود و براي اضافه كردن هزار تخت 
بايد ۵هزار ميليارد تومان هزينه كرد، موضوعي كه در 
شرايط كنوني اصال امكان ندارد. اصال تصور نكنيد كه 
در اين مدت چيزي اضافه شده است و به هيچ عنوان 
پيشرفتي نداش��تيم، ما اصال وقت نكرديم تا بتوانيم 
شرايطمان را تغيير بدهيم. رييس انجمن مراقبت هاي 
ويژه ايران گفت: ما مجبور هستيم خيلي از بيماران را 
رد كنيم، در شبانه روز تماس هاي زيادي با من گرفته 
مي ش��ود اما واقعا جايي براي بستري بيماران ندارم. 
ممكن است به خاطر همين موضوع افراد جانشان را 
از دست بدهند، ما پيگيري نمي كنيم اما وقوع چنين 
اتفاقي محتمل است، پس فكر مي كنيد علت افزايش 
تعداد جان باختگان به اين شكل چه دليلي دارد؟ االن 
يك مريض ساده كرونايي بايد چندين ميليون تومان 
هزينه كند و اگر هم شرايطش خوب نباشد تا چند ده 
ميليون تومان هزينه درمانش مي شود، من به همين 
دليل س��ال گذش��ته نامه اي براي رياست جمهوري 
نوشتم كه هزينه گروهي از بيماران را پرداخت كنند، 

اما به نظر مي رسد كرونا اولويتشان نيست.

      اصال در واكسيناسيون موفق نبوديم
او افزود: اگر واكسيناسيون را به سرعت انجام مي داديم 
االن اين ميزان تلفات نمي داديم. حداقل بايد ۵۰درصد 
جمعيت مان دو دز واكسن را تزريق كرده باشند تا تاثير 
واكسيناسيون را در آمار كرونا ببينيم. از سمتي مسائل 
ديگر هم وجود دارد، من رييس انجمن آي سي يو 
كشور هستم اما هنوز نمي دانم كه واكسن بركت 

چه تركيبي دارد و به من هم نگفتند.

هشدار درباره فروريختن سيستم درمان كشور 
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