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يادداشت- 1

اسپارت ها و شرايط امروز 
اقتصاد ايران

وقت��ي گزارش ه��اي توليد 
ناخال��ص داخل��ي بان��ك 
حهاني را دي��دم بي اختيار 
ياد اسپارت ها )جنگجويان 

رقيب يوناني ها( افتادم.
در روزگاري اس��پارت ها 
توانس��ته بودن��د قدرت��ي 
بالمن��ازع در يونان باش��ند 
ولي وضعيت به شدت تغيير كرد. اسپارت ها در مدت 
۳ دهه تمام قدرت خود را به بدترين ش��كل ممكن 
از دس��ت دادند و از يك س��پاه توانمند ك��ه در نبرد 
پلوپنزوس در سال ۴۰۴ پيش از ميالد آتن را شكست 
داده بود به قدرتي شكست خورده تبديل شدند. اما 
چگونه اسپارت ها اين شكست را تحمل كردند و اين 
مبحث چه ارتباطي به ايران امروز دارد؟ اس��پارت ها 
بايد خود را وقف دولتشهر اسپارت مي كردند. آنها از 
اين امتياز برخ��وردار بودند كه در ارتش خدمت و از 

دولتشهر خود دفاع كنند. 
آنه��ا بس��يار جنگجو و در اس��تفاده از اس��ب و آالت 
نظامي شهره يونان باس��تان بودند، به طوري كه اگر 
س��ربازي بدون زره به شهر بازمي گشت همواره ننگ 
آن را به جان مي خريد. اس��پارت ها به جز خدمت در 
ارتش و ارايه خدمات نظامي هر ماه بايد س��هم خود 
را ب��راي برپايي ضيافتي مي پرداختند و كس��اني كه 
اين هزينه را پرداخت نمي كردند از حق ش��هروندي 
محروم مي شدند. در ابتدا اين ضيافت ها ساده و بسيار 
در تبادل افكار فايده مند بود اما با فتح آتن و گذش��ت 
زمان اين ضيافت ه��ا تبديل به مهماني هايي تجملي 
شد. ثروت هاي بادآورده موجب شد ضيافت ها بسيار 
تجملي و اشرافي برگزار شود و هزينه برگزاري آن براي 
شهروندان بسيار زياد شد و آنها در صورت نپرداختن 
حق عضويت حق راي خود را از دس��ت مي دادند و از 
سوي ديگر حق ش��هروندي نيز از آنها سلب مي شد؛ 
به اين ترتيب اداره اس��پارت به دس��ت گروه قليلي از 
ادامه در صفحه 8 ثروتمندان افتاد و... 

پيمان مولوي

مواجهه دولت سيزدهم با كسري تراز عملياتي و كسري بودجه تامين نشده

هشدار براي استقراض از بانك مركزي

يادداشت-2

 سقوط آزاد
صعود ممنوع

بورس ط��ي يك س��ال اخير 
تالطم و حواش��ي زي��ادي را 
پشت س��ر گذاش��ته و از زمان 
اوج خود تاكنون ريزش هاي با 
سرعت زيادي رخ داده، البته در 
اين بين تغييراتي بود كه شامل 
تغيير رياست سازمان بورس 
تا تصميمات غيركارشناسي 
بود كه موجبات افزايش التهاب در بازار و منفعت طلبي 

بسياري از حقوقي ها را فراهم ساخته است.
قيمت گذاري دس��توري برخي از كاالها و مداخله براي 
عرضه سيمان در بورس كاال، فس��اد و رانت گسترده اي 
ايجاد كرده و مسووالن نيز نتوانس��ته اند كاري از پيش 
ببرند. اين مشكالت از دولت قبل تاكنون ادامه داشته و 
دولت نيز توانسته نقدينگي خود را افزايش دهد و درنهايت 

بدهي ها را از جيب مردم پرداخت كند.
همه اين موارد و بسياري ديگر كه بر همگان مشهود است 
نشان دهنده دخالت در بازار سرمايه نقطه اي مقابل خود 
را نشان مي دهد. يك قانون نانوشته در اقتصاد است ، بازار 
راه خود را پيدا مي كند و عرضه و تقاضا را به ثبات مي رساند 

و نبايد دخالتي بر اين دو مقوله داشت. 
دولت جديد به س��ركار آمده است اهالي بازار از تصميم 
انتخاب وزير اقتصاد حال حاضر چندان خشنود نشده اند 
و اميدي بر روند بازار سرمايه ندارند مگر در شرايطي كه 
با مشاوران خبره و بسيار آگاه مسلط به بازار كشور بتواند، 
راه نجاتي براي بازار بورس پي��دا كند چراكه؛ روند حال 
حاضر بازار بس��يار نابسامان اس��ت و در هرلحظه صف 
خريد به فروش يا بالعكس مي ش��ود و ثباتي در اين بازار 

ديده نمي شود.  
از سوي ديگر افزايش قيمت تمام محصوالت شركت هاي 
توليدي بازار س��رمايه رغبتي براي س��هامداران ايجاد 
نكرده و هنوز هم اميدي به خريد س��هام و افزايش سود 
در اين ب��ازار ندارند. يكي از بزرگ ترين مش��كالت بازار 
سرمايه كه س��رمايه گذاري در اين بازار را نيز به مخاطره 
انداخته سرمايه گذاري كوتاه مدت در بورس است و اغلب 
سهامداران به فكر س��رمايه گذاري كوتاه مدت و كسب 
سود گذرا هستند. البته با توجه به افزايش تورم هفتگي 
و ماهانه در كشور اين كس��ب سود در نوع خود مشكلي 
ندارد اما  موجبات يك آش��فتگي كوتاه م��دت را در بازار 

فراهم ساخته است.
ديگر ريزش براي بازار معنايي ندارد و سقوط آزاد و صعود 
ممنوع بهترين اسامي هستند كه مي توان به بورس نسبت 
داد. اغلب سهام بازار از ريزش هاي سال گذشته تاكنون 
به ثبات نسبي نرس��يده اند و هنوز هم با كاهش ۳۰ الي 
6۰ درصدي قيمت دست وپنجه نرم مي كنند كه با اين 
روند بازار شايد تا 6 ماه الي يك سال آينده سهام زيان ده 
ب��ه حالت معقول و اوج خود برس��ند اما مش��كل اصلي 
اينجاست كه اين تورم پيش روي س��رمايه سهامداران 

ديگر زنده نمي شود.

 رييس جمهوري در تماس تلفني 
با رييس شوراي اروپا مطرح كرد

 اقتصاد چه نقشي 
در سقوط دولت افغانستان داشت؟

 برخورد غيرسازنده آژانس 
مخل مسير مذاکره خواهد بود

 فساد گسترده
مشكل اصلي اقتصاد افغانستان

شارل ميشل رييس ش��وراي اروپا پس از درخواست 
رس��مي براي گفت وگوي تلفني با رييس جمهوري 
اس��المي ايران، ظهر ديروز چهارش��نبه ب��ا ابراهيم 
رييسي گفت وگو كرد. به گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياس��ت جمهوري، ابراهيم رييس��ي در اين مكالمه 
تلفني گفت: جمهوري اس��المي اي��ران تمايل دارد 
مناس��بات ب��ا اتحادي��ه و كش��ورهاي اروپايي ها را 
در عرصه هاي م��ورد عالقه دو طرف توس��عه دهد. 
رييس جمهور با بيان اينكه استمرار و پايداري روابط 
دوجانبه با اتحاديه اروپا و هركدام از كشورهاي عضو، 
در گ��رو رعايت اص��ل احترام متقاب��ل، تمركز روي 
مشتركات و جلوگيري از تاثيرگذاري عوامل برون زا 
بر اين روابط اس��ت، افزود: اين موضوع نيازمند اراده 
عمل��ي طرف اروپايي و وابس��ته نك��ردن آن به اراده 
قدرت هاي يكجانبه گرا مثل امريكا اس��ت. او با اشاره 
به اينكه امروز نزديك به ۴ ميليون مهاجر افغانستاني 
در ايران هستند، خاطرنشان كرد: رعايت حقوق بشر، 
حقوق زنان و كودكان از دغدغه هاي جدي جمهوري 
اس��المي ايران درمورد افغانستان است و همه تالش 
خود را براي حفظ حقوق مس��لم ملت افغانستان به 

كار خواهيم گرفت. 
رييسي با اش��اره به س��خنان رييس ش��وراي اروپا 
مبني بر تالش براي اس��تقالل استراتژيك در رابطه 
اين اتحادي��ه با امريكا تصريح ك��رد: اميدواريم اروپا 
در مس��ير استقالل اس��تراتژيك پيش��رفت داشته 
باشد. رييس جمهوري درباره موضوع احياي برجام 
خاطرنش��ان كرد: ني��ك مي دانيد كه اي��ران هرگز 
ناقض برجام نبوده و نيس��ت. اين امريكايي ها بودند 
كه از برجام خارج ش��ده و آن را نق��ض كردند. با اين 
وجود انتظار اين بود كه اروپايي ها به تعهدات شان در 
برجام عمل كنند، اما اروپايي ها هم به آنچه در برجام 
متعهد بودند، آنچنان كه بايد پايبند نماندند. رييسي 

درباره همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي 
گفت: همكاري هاي جدي جمهوري اس��المي ايران 
با آژانس نمون��ه بارزي از اراده ايران براي ش��فافيت 
در فعاليت هاي هسته اي اش است. طبيعي است در 
صورت برخورد غيرسازنده در آژانس بين المللي انرژي 
اتمي، انتظار اينكه ايران واكنش سازنده داشته باشد، 
منطقي نيست. اقدامات غيرس��ازنده طبيعتا مخل 
مسير مذاكره نيز هست. رييس جمهوري تصريح كرد: 
نكته مهم در اين باره اين اس��ت كه اگرچه در امريكا 
دولت ترامپ رفته و دولت بايدن بر سر كار آمده، اما در 
عمل تغييري در سياست هاي امريكا درباره ايران رخ 
نداده و همان رويكرد و اقدامات يعني تحريم و فشار 

عليه ايران باقي مانده است.
ش��ارل ميش��ل، ريي��س ش��وراي اروپا ني��ز در اين 
گفت وگوي تلفني با تاكيد بر عالقه جدي اتحاديه اروپا 
براي تقويت روابط دوجانبه و گسترش همكاري هاي 
اقتصادي با ايران، گفت: تحريم ها تاثير نامطلوبي بر 
روابط اتحاديه اروپا و ايران باقي گذاشته اند و اين يكي 
از داليلي است كه مفهوم استقالل استراتژيك براي 
اتحاديه اروپا اهميت يافته است. او تاكيد كرد: شخصا 
يكي از حاميان جدي اين ايده هستم كه اتحاديه اروپا 
بايد در درجه اول منافع خودش را پيش ببرد. اتحاديه 
اروپا مايل اس��ت ش��ريك صادق ايران بماند تا ثبات 
بيشتري را در منطقه شاهد باشيم. رييس شوراي اروپا 
در ادامه اظهار داشت: معتقدم بايد درس هاي زيادي 
از ۲۰ سال حضور ناتو و امريكا در افغانستان بگيريم. 
شارل ميشل با ابراز نگراني از سرازير شدن موج بزرگي 
از پناهجويان به اروپا، خواستار نقش آفريني ايران و 
همچنين تالش براي بازگش��ت ثبات به افغانستان 
ش��د و تصريح كرد: اولويت اول اروپا خروج امن اتباع 
اروپايي و افغانستاني هايي است كه در اين كشور با ما 

همكاري داشته اند.

افغانستان يك دهه بعد از حمله امريكا و سقوط طالبان، 
يك رش��د اقتصادي س��ريع را تجربه كرد. اما پيرو افت 
اس��تانداردهاي زندگي و فس��اد اقتصادي ناآرامي هاي 
جديدي در اين كش��ور به وجود آمد. به گزارش »اعتماد 
آنالين«، افغانستان يك دهه بعد از حمله امريكا و سقوط 
طالبان، يك رشد اقتصادي سريع را تجربه كرد. اما پيرو 
افت استانداردهاي زندگي و فساد اقتصادي ناآرامي هاي 
جديدي در اين كشور به وجود آمد. تغييرات ساختاري در 
افغانستان شكست خورده است. تالش غرب در افغانستان 
يك رويكرد تغيير از باال به پايين بود كه موفقيتي در پي 
نداشت. هرچند عوامل فرهنگي، عرف و هنجارهاي محلي 
ساختار افغانستان را شكل مي دهند با وجود اين، عوامل 
اقتصادي نقشي كليدي تر در اين كشور ايفا كرده است. 
افغانستان در حال حاضر با درآمد سرانه كمتر از يك صدم 
درآمد سرانه در امريكا كش��وري به شدت فقير به شمار 
مي رود، اما اين مشكل اصلي افغانستان نيست. اين كشور 
با وجود كمك هاي مالي بين المللي به يك سطح مناسب از 
زندگي رسيده بود، اما با شروع دوباره جنگ در اين كشور و 
به قدرت رسيدن طالبان، پيش بيني مي شود حمايت هاي 
مالي جهاني از افغانستان قطع شود. اتفاقي كه مي تواند 
اقتصاد اين كشور را دچار بحران كند و سطح زندگي مردم 
افغانستان را تنزل دهد. افغانستان بعد از سقوط طالبان رشد 
اقتصادي سريعي پيدا كرد، اما براي درك رشد اقتصادي 
در اين كشور به غير از شاخص هاي اقتصادي سنتي، بايد 
به واردات و مصرف انرژي نيز توجه كرد. اقتصاد افغانستان 
عميقاً نامتعادل است. اين كشور به سختي نيازهاي غذايي 
خود را تامين مي كند و تقريباً هيچ توليد داخلي اي ندارد. 
بنابراين تمام مصرف داخلي آنها وابسته به واردات است. 
واردات نشان دهنده هزينه است. واردات كاال هيچ ارزش 
افزوده اي ندارد و اين كار هيچ كمكي به اقتصاد يك كشور 
نمي كند. اگر واردكننده محصول وارداتي نيز قيمت كاالي 
وارداتي را به صورت مصنوع��ي افزايش دهد، باعث بروز 

تورم مي شود. و اين هم نشان دهنده فساد است. مصرف 
انرژي نيز تصويري مشابه از اقتصاد افغانستان را به ما نشان 
مي دهد. دسترسي به برق در افغانستان در ۲۰ سال گذشته 
از ۲۰ درصد به ۹۵ درصد رسيده است. اما اين صنعت در 
افغانستان دچار ركود شده است. اين كشور در سال هاي 
گذشته نتوانسته نيروگاه هاي توليد برق خودش را توسعه 
دهد. امروز بيشتر انرژي برق مردم افغانستان وارداتي است. 
از همين رو كش��ورهاي همسايه و عمدتًا ازبكستان يك 
اهرم فشار قدرتمند بر دولت افغانستان در اختيار دارند.  
افزايش درآمد افغانس��تان مي تواند شرايط را تا حدودي 
بهبود بخش��د، اما با قدرت گرفتن دوباره طالبان در اين 
كش��ور امريكا هم كمك هاي مالي خودش را قطع كرده 
است. تمام كارشناسان معتقدند فساد نقش عمده اي در 
سقوط دولت افغانستان داشته است. بسياري از تحليلگران 
مي گويند اگر امريكا فساد را در اين كشور از بين مي برد، 
طالبان نمي توانست كنترل كشور را در دست گيرد. اما از 
بين بردن فساد در افغانستان تقريباً يك روياست. جلوگيري 
از فساد در كشوري كه توليد داخلي ندارد و تقريباً تمام منابع 

مصرفي آن وارداتي است عماًل غيرممكن است. 
 تنها يك راه براي جلوگيري يا به حداقل رس��اندن فساد 
مالي در افغانس��تان وج��ود دارد و آن هم اين اس��ت كه 
به س��ازمان هاي غيردولتي اجازه داده شود كمك هاي 
خارجي بيشتري وارد كشور كنند. اما اولويت اين نهادهاي 
غيردولتي با اولويت قدرت ها غالبًا در تضاد است كه خود 
مش��كالت ديگري را موجب مي شود. ايجاد يك اقتصاد 
پايدار به اندازه س��اختن نهادهاي دولتي مش��كل است. 
كمك هاي خارجي مي تواند برخي زيرساخت ها را تامين 
و س��طح زندگي مردم را حفظ كند. اما وقتي كمك هاي 
بين المللي ب��ه منبع درآمدي غالب يك كش��ور تبديل 
مي شود رانت خواري و فساد را نيز تقويت مي كند. در اين 
شرايط مردم سود كمي مي برند و همين سبب مي شود 

آنها به سمت يك رژيم جديد يا قديمي تمايل پيدا كنند.

حامد علي محمد

يادداشت-3

 مديريت ناسازگار آب
 در كشور

مديري��ت متمرك��ز آب ب��ا 
سدسازي گونه اي مصرف زدگي 
و اش��رافي گري در ش��هرها و 
ش��هرك ها و ويالها را رقم زده 
و از س��وي ديگ��ر پيامدهاي 
دهش��تناكي بر مردم جوامع 
بومي مولد خوراك داشته است. 
كش��اورزان، دامداران، عشاير، 
باغ كاران، نخل كاران، ماهيگيران، بيش��ترين آسيب را از 
پيامدهاي مديريت ناسازگار و نابومي آب كشور ديده اند. 
حقابه هاي موروثي آنها در سدها ضبط و به شهرها يا براي 
صنايع ناسازگار فرستاده مي ش��ود. اين مردم ناچار از رها 
كردن كش��اورزي و توليد خوراك، و پذيرش سرنوش��ت 
تلخ حاشيه نشيني شهرها شده اند. روستاها روز به روز كم 
جمعيت تر و مرزها خالي تر مي شوند تا جمعيت كشور در 
چند كالن شهر مصرف زده ناسازگار با توان بوم شناختي 
انباشته شود. ۱۳ روستاي آباد لفور مازندران در سد لفور 
يا البرز بزور از مردم تخليه و سد آبگيري شد. شاليكاران و 
باغكاران روستاهايي با تمدن چند هزار ساله پولي دريافت 
كردند كه نه تنها براي آنها زمين شالي و باغ نمي شد كه يك 
مسكن در شهر نزديك هم با آن نمي توانستند بخرند. اين 
سرنوشت مشترك مردم روستاهايي است كه در سد گتوند 
و در همه ۷۰۰ سد ساخته شده زير آب رفتند. سد خرسان 
مي خواهد ۲۴ روستاي مولد را براي تأمين برق به شيوه اي 
بسيار گران و ناپايدار زير آب ببرد. مهاجرت و خالي شدن 
روستاها و حاشيه نشيني شهرها يكي از پيامدهاي اجتماعي 
مديريت ناسازگار آب استمديريت سدسازي وزارت نيرو، نه 
تنها ده ها هزار خانوار روستايي در باالدست آبخيزها را با زير 
آب بردن زمين ها و باغ ها و خانه هايشان كه ميليون ها خانوار 
روستايي در پايين دست آبخيزها را با ضبط حقابه هايشان 
در سدها، با سرنوشت دهشتناكي روبرو ساخت. مهاجرت 
و خالي شدن روستاها و حاش��يه نشيني شهرها يكي از 
پيامدهاي اجتماعي مديريت ناس��ازگار آب اس��ت. آني 
خود را به جاي اين مردم مولد ارزش��مند بگذاريم تا حس 
كنيم يك دستگاه دولتي مي تواند چه به روز مردم درآورد. 
امسال هور يا هور هويزه كه شاهرگ اصلي اش كرخه بود 
خشكيد. اين نه داستان خشكسالي كه داستان خشكي 
انسان ساخت است. خشكي كرخه هرگز در تاريخ ديده و 
شنيده نشده است. نزديك به ده هزار انسان در روستاهاي 
پيرامون اين هور زندگي مي كنند كه به بركت آب شيرين 
هور، كشاورزي، دامداري و گاوميش داري، صنايع دستي، 
ماهيگيري، شكار و بر روي هم معيش��ت پايدار و دايمي 
داشتند. بزرگ ترين سدهاي ايران، سدهاي برقابي كرخه، 
سيمره، كشكان با گنجايش بيش از ۱۰ ميليارد مترمكعب 
ش��اهرگ هور را بند آوردند و هور خشكيد. اين بازي تلخ 
ب��ا زندگي مردم تنش اجتماعي گس��ترده اي پديد آورد. 
اين تنش گره خورد با دلخوري و گاليه هاي به حق مردم 
خوزستان از خشكيدن كارون و دز و تغيير كيفيت آب آنها 
ادامه در صفحه 6 و يك كانون اعتراض بزرگ شد.   

فاطمه ظفرنژاد

 سهم هزينه درمان 
در خانوار ايراني به 40 درصد رسيد 

 رييس جمهوري در تماس تلفني 
با رييس شوراي اروپا مطرح كرد

معناي رشد 250 درصدي وام مسكن در سال 1415 چيست؟

 كرونا عامل مهم تورم زا 
در هزينه خانوار

صفحه 3     همين صفحه 

صفحه 2    

 برخورد غيرسازنده آژانس 
مخل مسير مذاکره خواهد بود

 سراب وام يك ميلياردي 
مسكن جوانان 

جدال گمرك و وزارت 
بهداشت براي ترخيص 
داروهاي كرونا ادامه دارد!

پشت پرده 
ترخيص 

رمدسيويرهاي 
غيرمجاز 

مع��اون گم��رك درب��اره محمول��ه رمدس��يويرها 
شفاف س��ازي كرد. مهرداد ارونقي با بيان اينكه تنها 
درخواست بنده تعيين تكليف اين محموله ها بوده و 
اصراري بر ترخيص نداشته است در اظهاراتي گفت: 
وزارت بهداشت اجازه ترخيص يك محموله ۲۰۰هزار 
بس��ته اي رمدس��يوير را به گمرك نداد. معاون فني 
گمرك، در گفت وگوي ويژه خبري به تشريح داليل 
دپوي دارو و اقالم بهداش��تي در گم��رك پرداخت. 
مهرداد ارونقي بيان كرد: بارها گفته ام كه فرايند تجارت 
در كشور درست نيست، افزود: فرايند تجارت نياز به 
صفحه 7 را بخوانيد بازنگري از ابتدا تا انتها را دارد.  



گروه كالن| 
در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدينگي نس��بت به پايان سال 
گذش��ته، ۶.۶ درصد افزايش داشته و خالص مطالبات 
بانك مركزي از بخش دولتي در پاي��ان خرداد ۱۴۰۰ 
نسبت به پايان سال گذشته، بيش از ۲۸۱ درصد رشد 
داشته است.سكاندار بانك مركزي هنوز منصوب نشده 
و مشخص نيست چه روندي براي اين نهاد مهم پولي و 
مالي كشور پيش خواهد آمد. نهادي كه اگر مستقل باشد 
و قدرت نه گفتن به دستورات دولت را داشته باشد و در 
مقابل طرح هاي تورم زا بتواند قد علم كند، قطعا مي تواند 

نقش به سزايي در اقتصاد كشور ايفا كند.
در اين ميان اقتصاد ايران سال هاست با معضل كسري 
بودجه مواجه است و هرسال هم مجبور به استقراض از 
بانك مركزي مي شود چرا كه چاره اي جز اين نيست و بايد 
هرطور شده بخشي از كسري را جبران كند و هزينه هاي 
خود را بپردازد. در نتيجه به چاپ پول بي پشتوانه دست 
مي برد كه نتيجه آن جز رش��د پايه پولي و نقدينگي و 
در نهايت تورم در كشور نيست. اين اقدام در حالي رخ 
مي دهد كه دولت بايد از طرق ديگر مانند گسترش اخذ 
ماليات، كوچك سازي دولت و انتشار اوراق و ... نسبت به 

تامين كسري بودجه خود گام بردارد.
براساس آمار رسمي، در پايان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدينگي 
نسبت به پايان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزايش داشته و 
رقم ۳۷۰۵۴ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين در حالي 
است كه در اين مدت، پايه پولي نيز با رشد ۹.۲ درصدي 
مواجه شده است؛ كه در اين بخش مشاهده مي شود كه 
خالص مطالبات بان��ك مركزي از بخش دولتي در پايان 
خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال گذشته، بيش از ۲۸۱ 
درصد رشد داشته اس��ت. اين در حالي است كه چندي 
پيش دكتر كميجاني ريي��س كل بانك مركزي ضمن 
هشدار نسبت به لزوم رعايت جدي انضباط مالي، تاكيد 
كرد: حجم كسري بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار 
ميليارد تومان در قالب تنخواه  گردان به دولت علت اصلي 
رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري بوده است. به 
گفته او، بدون رعايت جدي انضباط مالي در شرايط كنوني، 
كنترل رشد پايه پولي و نقدينگي امكان پذير نيست.  به 
هر حال متاسفانه دولت ها در سال هاي اخير براي جبران 
كسري بودجه فقط به اس��تقراض از بانك مركزي روي 
آوردند به چندين و چند روش مس��تقيم و غيرمستقيم 
از آن درخواست چاپ پول كردند.  راه نخست به صورت 
استقراض مستقيم از بانك مركزي است. بررسي ها نشان 
مي دهد كه از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلي رشد 
پايه پولي، افزايش خالص بدهي هاي دولت بوده است. در 
اين روش اگر دولت نتواند كسري بودجه خود را از طريق 
افزايش ماليات يا انتشار اوراق قرضه دولتي، )استقراض از 
بخش خصوصي( تامين مالي كند، اقدام به روش انتشار 
پول )اس��تقراض از بانك مركزي( مي كند. در اين حالت 
حس��اب بدهي دولت به بانك مركزي در ترازنامه بانك 
مركزي افزايش و در نتيجه پايه پولي و عرضه پول افزوده 
مي شود. راه دوم نيز استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي 
است يعني از طريق استقراض بانك ها از بانك مركزي. در 
اين روش بانك ها از بانك مركزي استقراض مي كنند و در 
واقع ميزان اضافه برداشت بانك ها از بانك مركزي افزايش 
پيدا مي كند. اين روند، در واقع همان روش اول است، با اين 
تفاوت كه تنها يك رابطي ميان دولت و بانك مركزي به نام 
بانك ها باقي مانده است. در سال هاي بين ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ 
اين عامل دليل افزايش پايه پولي در كشور بوده است. راه 
بعدي هم استقراض از صندوق توسعه ملي است كه به 
نوعي باز هم در نهايت بانك مركزي در اين ميان دخيل 
است. در نتيجه به نظر مي رسد دولت جديد بايد هرچه 
سريعتر با انتخاب رياست كل بانك مركزي و مشخص 
ش��دن برخي مس��ائل، جلوي اين روش غيراصولي و 
نادرست استقراض از بانك مركزي و چاپ پول را بگيرد 
كه شايد يكي از مهم ترين راهكارهاي اين امر استقالل 

بانك مركزي و استفاده از روش هاي ديگر براي جبران 
كسري بودجه است تا ش��ايد بتوان رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ 
هزار ميليارد تومان كسري بودجه اي كه پورابراهيمي 
رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
اعالم كرده اس��ت را تا حدود تعديل كنيم. بررسي ها 
نشان مي دهد كه بودجه سال ۱۴۰۰ با دو مدل كسري 
بودجه عملياتي و كسري بودجه تامين نشده مواجه 
است كه در نتيجه اين مساله چالش هاي بزرگي براي 

دولت سيزدهم به وجود آمده است.
در حال حاضر كارشناسان تخمين مي زنند كه دولت 
با كسري بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد توماني در 
س��ال ۱۴۰۰ رو به رو اس��ت. اين رقم نشان از كسري 
شديد بودجه دارد كه دولت بايد براي جبران آن و تامين 
كسري بودجه خود اقدامات فوري را در دستور كار قرار 
دهد. اما كسري بودجه چيست و در اثر چه عواملي به 
وجود مي آيد؟ كسري بودجه زماني اتفاق مي افتد كه 
هزينه ها و خرج هاي دولت از درآمدها بيشتر شود. به 
عبارت ديگر كس��ري بودجه به معناي مازاد هزينه بر 
درآمد است. به گزارش تسنيم، با توجه به اين تعريف، 
كسري بودجه مي تواند از دو محل به وجود بيايد، يكي 
اينكه منابع پيش بيني شده در بودجه تحقق پيدا نكند 
و تبديل به كسري تامين نشده شود و دوم اينكه منابع 
درآمدي كفاف هزينه ها را ندهد و براي پوش��ش آنها 
كافي نباشد كه به آن كسري تراز عملياتي يا كسري 

بودجه جاري گفته مي شود.
كسري بودجه تأمين نشده ناش��ي از عدم تأمين منابع 
پيش بيني شده براي پوشش مصارف است. ناتواني دولت 
در دريافت ماليات، فروش كاالها و خدمات، صادرات نفت 
و ميعانات گازي، فروش اموال منقول و غيرمنقول و فروش 
اوراق باعث عدم تحقق منابع بودجه مي ش��ود. كسري 
بودجه جاري يا كسري تراز عملياتي زماني رخ مي دهد كه 
درآمدها براي تأمين بودجه جاري )هزينه( كافي نباشد و 
كسري از طريق واگذاري دارايي هاي سرمايه اي )فروش 
سرمايه( يا مالي )فروش اوراق( تأمين شود. در حال حاضر 
كشور ما درگير هر دوي اين موارد است. در بخش كسري 
بودجه تامين نشده دولت تنها توانسته است ۹ درصد از 
مقدار پيش بيني شده در سقف اول بودجه در خصوص 
فروش نفت و ميعانات گازي را محقق كند، همچنين از 
مجموع ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراقي كه دولت در ۴ ماهه 
سال جاري منتشر كرده، تنها ۵ هزار ميليارد تومان آن به 
فروش رسيده است. در كنار موارد فوق بايد توجه داشت 
كه با وجود اينكه طي سال ۱۳۹۹، بيش از صد درصد از 
منابع در نظر گرفته شده مالياتي محقق شد اما به گفته 
پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي بخشي از اين 
درآمدها مربوط به رشد تورم بوده است و نمي توان انتظار 
داشت كه امسال هم چنين اتفاقي رخ دهد. در خصوص 
كس��ري تراز عملياتي نيز بايد گفت كه در بودجه سال 
۱۴۰۰ مجموع هزينه ها ۴۱ درصد رشد داشته و به ۱۲۷۸ 

هزار ميليارد تومان رسيده است در حالي كه درآمدها تنها 
۲۴ درصد رشد كرده اس��ت و اين به معناي كسري تراز 
عملياتي ۵۰ درصدي در بودجه سال جاري است. بسياري 
از كارشناسان معتقد هستند، زمينه اصلي تورم در كشور 
در واقع كسري و ناترازي بودجه است چرا كه شيوه هايي 
كه دولت به منظور تامين اين كسري )مانند استقراض از 
بانك مركزي( از آن استفاده مي كند، باعث رشد نقدينگي 
و در نهايت رشد تورم مي شود. اگر دولت سيزدهم بخواهد 
در عين كنترل تورم كس��ري بودجه را نيز جبران كند 
بايد تالش شود تا از منابعي كه تورم زايي ندارند استفاده 
شود. از جمله اين راهكارها افزايش درآمدهاي مالياتي 
با كاهش فرارها و افزودن پايه هاي مالياتي جديد است. 
در نهايت بايد به اين نكته توجه داشت كه فرصت دولت 
س��يزدهم براي تصميم گيري در اين خصوص بسيار 
محدود اس��ت و دولت بايد هرچه س��ريعتر نسبت به 

عملياتي كردن راهكارهاي مورد نظر خود اقدام كند.

      بررسي طرح تمديد برنامه ششم
در كميسيون برنامه

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي از بررسي طرح تمديد يك ساله برنامه ششم 
توسعه خبر داد.محمد مهدي مفتح در گفت وگو با ايسنا 
در توضيح جلسه كميسيون برنامه و بودجه گفت: در اين 
جلسه طرح اصالح ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجساله ششم 
توسعه يا همان تمديد يك ساله اين برنامه بررسي و مقرر 
شد اين طرح در جلسه اي با حضور ميركاظمي رييس 
سازمان برنامه و بودجه مورد بررسي بيشتر قرار گيرد تا 
در صورت لزوم دولت براي تمديد يك ساله برنامه ششم 

توسعه كشور اليحه اي به مجلس تقديم كند.
وي ادامه داد: البته با توجه به پايان قانون برنامه پنجساله 
ششم و تدوين برنامه هفتم مقرر شد كميته اي در كميسيون 
برنامه تشكيل شود تا ضمن بررسي ميزان اجراي مواد برنامه 
ششم، نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي كند همچنين در 

تدوين و بررسي برنامه هفتم موفق تر عمل شود.
مفتح در ادامه به بررس��ي اليحه اصالح قانون استفاده 
متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمتر 
توسعه يافته در اين نشست اشاره و اظهار كرد: اين اليحه 
براي بررسي بيشتر به كميته برنامه ريزي، آمايش و آمار 
كميسيون ارسال شد. وي ادامه داد: همچنين طرح توسعه 
و مانع زدايي از صنعت برق كش��ور به عنوان كميسيون 
فرعي با حضور مسووالن وزارتخانه هاي نيرو و نفت بررسي 
شد. در اين طرح، راهكار حل مشكالت صنعت برق در 
قالب برداشت از صندوق توسعه ملي و كمك وزارت نفت 
با پرداخت گاز به نيروگاه ها و ساير تسهيالت بيان شده 
كه به دليل گستردگي محتواي آن موضوع به كميته 
مربوطه جهت بررسي بيشتر ارجاع شد.مفتح در پايان 
گفت كه اعض��اي هيات تحقيق و تفحص از دريافت و 

پرداخت حقوق هاي نجومي نيز مشخص شدند.

      بايد چراغ مكتب اقتصادي  دولت
روشن شود

يك عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي، تاكيد 
كرد: بايد چ��راغ مكتب اقتصادي كه تيم اقتصادي دولت 
سيزدهم به آن معتقد هستند روش��ن گردد و هر كدام از 
بخش هاي اقتصادي اعالم كنند چه برنام��ه اي را دنبال 
كرده و در پايان دولت نيز چه دستاوردي را به كشور تحويل 
مي دهند. فريدون عباسي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
مهم ترين اولويت هايي كه در دولت س��يزدهم بايد دنبال 
شود، بيان كرد: مساله اشتغال يكي از اولويت هايي است كه 
مردم به آن فكر مي كنند. امروز در هر خانه اي تعداد زيادي 
افراد بيكار هستند به خصوص از قشر تحصيلكرده. اين افراد 
داراي تحصيالت مختلفي هستند از مقطع كارداني تا مقطع 
دكترا داريم كه در دانشگاه هاي مختلف تحصيل كردند اما 
جامعه متناسب با تخصص اين افراد براي آنان كار ندارد. وي 
در ادامه اظهار كرد: از سوي ديگر عالوه بر اينكه براي اين 
افراد كار وجود ندارد، تسهيالتي نيز در اختيار اين افراد براي 
اشتغال زايي قرار نمي گيرد. متاسفانه شرايطي نيز فراهم 
نشده كه اين افراد بتوانند براي خود شغل به وجود آورند. 
وام هايي كه براي خود اشتغال زايي نيز در نظر گرفته شده 
هم داراي بروكراسي بوده و هم كفايت نمي كند. پيشنهاد 
بنده اين است تا مراكزي ايجاد شود تا دولت به آنها اطمينان 
كرده و تسهيالت را در اختيار اين مراكز قرار دهد تا با توجه 
به نيازهاي كشور اشتغال زايي كنند. نماينده مردم كازرون 
در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: انتظار مي رود دولت 
در حوزه كسب و كار سرمايه گذاري كند و افراد به كار گرفته 
شوند و س��پس پس از كسب دانش الزم به صورت بخش 
خصوصي رهاسازي شوند. يعني دولت خدمات كسب و كار 
ارايه كند. پس مساله اشتغال اولين مساله اي است كه دولت 
بايد به آن توجه داشته باشد. مساله ديگري كه دولت بايد 
به آن توجه داشته باشد بحث آسفالت و قير است. مدت ها 
است كه مردم به ويژه در روستاها چشم به انتظار آسفالت 
راه ها و كوچه ها هستند. دولت بايد به صورت انقالبي و قاطع 
تصميم گرفته و تعيين كند تا چند ميليون قير به صورت 
رايگان براي اجراي اين امر در اختيار وزارت نفت قرار گيرد. 
وي در ادامه تاكيد كرد: خود راه اندازي نهضت آس��فالت 
راه ها در كشور سبب اشتغال زايي خواهد شد. از سوي ديگر 
اميدواري در مردم به دنبال يك فعاليت عمراني در كشور 
ايجاد خواهد شد. مساله بعدي پروژه هاي نيمه تمام كشور 
است. خيلي از پروژه ها در كشور كليد خورده و اكنون بايد 
تمام شود. به خصوص پروژه هايي كه دچار عقب ماندگي 
زيادي هستند نه پروژه هايي كه بيش از ۷۰ درصد پيشرفت 
داشتند. چرا كه اين پروژه ها تا حاال از هر روشي از پول هاي 
كشور استفاده كردند اما برخي ديگر جلوي پيشرفت شان 
گرفته شده اس��ت. به خصوص پروژه هاي حوزه سالمت 
كشور نظير بيمارستان ها. اما در يكسري از شهرستان ها 
به دليل اينكه برخوردار بودند يا افرادي را در دستگاه هاي 
مختلف داشتند توانستند پروژه هاي خود را پيش ببرند. 
رييس پيشين كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
در ادامه افزود: بايد به مناطق كم برخوردار كشور توجه 
ويژه ش��ود تا مردم نيز خوش بين باشند. مساله بعدي 
مكتب اقتصادي است كه دولت به آن معتقد است. ما 
مي گوييم اقتصاد مقاومتي اما سوال بنده اين است كه 
وزير اقتصاد، معاون اقتص��ادي رييس جمهور، معاون 
اول رييس جمهور و رييس سازمان برنامه بودجه به چه 
مكتبي معتقدند؟ آيا تفكر اين تيم منسجم است و حاال 
برنامه اقتصادي دولت چيست؟ يعني اين چهار بخش 
اعالم كنند كه ما يك برنامه اقتصادي داريم و از يك ماه 
ديگر شروع مي كنيم و يك ماه مانده به پايان دولت چه 
دستاوردي را به كشور تحويل خواهيم داد. وي افزود: 
اگر ما از يك نظريه اقتصادي مشخص پيروي نكرده و 
برنامه اقتصادي منسجمي تهيه نكنيم اقتصاد خود را به 
صورت ملوك الطوايفي اداره خواهيم كرد. اين مواردي 
است كه دولت بايد با اولويت به آنها توجه داشته باشد.
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20 ميليون نفر 
جامانده سهام عدالت هستند

يك نماينده مجلس با بيان اينكه ۲۰ ميليون نفر جامانده 
س��هام عدالت داريم گف��ت: اگر دولت عزمي داش��ته 
باشد و سهام قابل واگذاري را شناسايي كند، مي توان 
به انج��ام اين واگذاري ها امي��دوار بود.مهدي طغياني 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تس��نيم در 
پاسخ به س��والي در خصوص جاماندگان سهام عدالت 
گفت: تعدادي از افرادي كه تحت پوشش كميته امداد 
و بهزيس��تي بودند يا در حال حاضر تحت پوشش قرار 
گرفتند در زمان واگذاري، س��هام عدال��ت را دريافت 
نكردند. وي افزود: اين افراد جامانده شامل حدود ۱.۳ 
ميليون نفر از كميته امداد و در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
نفر تحت پوشش بهزيستي مي ش��ود كه در مجموع 
نزديك به دو ميليون نفر هستند. اين افراد در واقع تحت 
پوش��ش نهادهاي حمايتي قرار دارند اما سهام عدالت 
را دريافت نكرده اند.نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اسالمي در ادامه گفت: عالوه بر اين، طبق حكم 
قانون سياست هاي كلي اصل ۴۴ شش دهك اول نيز 
مشمول سهام عدالت شدند. اگر جاماندگاني كه در اين 
دهك ها )ش��امل ۱۸ ميليون نفر( قرار دارند را در نظر 
بگيريم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ ميليون 
نفر خواهد رسيد. طغياني با اشاره به داليل عدم واگذاري 
سهام به اين افراد گفت: در آن زمان، توزيع سهام عدالت 
به صورت قشري و شغلي انجام شده است. به طور مثال 
با در نظر گرفتن قشرهاي شغلي مانند رانندگان تاكسي، 
فرهنگيان و ... اين واگذاري ها صورت گرفت، به همين 
دليل ممكن بود افرادي كه در اين بخش ها حضور دارند 
در شش دهك ابتدايي كه مورد نظر قانون بود، نباشند 
اما به آنها سهام عدالت تعلق گرفته باشد.  وي گفت: در 
مقابل افرادي هم بودند كه با وجود اينكه مشمول بودند 
نتوانستند سهام عدالت را دريافت كنند. جاماندگان سهام 
عدالت بايد اين سهام را دريافت كنند اما شايد نتوان اين 
كار را براساس سازوكار قبلي يا قيمت هاي سابق انجام 
داد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه شرط الزم اين كار وجود سهام دولتي است 
كه قابل واگذاري باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود ديگر 
سهامي وجود ندارد و واگذار شده است يا ديگر در اختيار 
دولت نيست، اما مركز پژوهش هاي مجلس معتقد است 
كه سهام هاي برگشتي همچنان وجود دارد. اين همان 
مساله اي است كه تا انتهاي دولت دوازدهم نيز حل نشد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اگر دولت عزمي داشته باشد و 
سهام قابل واگذاري را شناسايي كند، مي توان به انجام اين 
واگذاري ها اميدوار بود.نماينده مردم اصفهان در مجلس 
شوراي اس��المي در پاسخ به س��والي در مورد سازكار 
حتمالي واگذاري س��هام عدالت به جاماندگان گفت: 
افرادي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند مسير 
ديگر را طي خواهند ك��رد. در قانون نيز براي اين افراد 
تخفيف در نظر گرفته شده بود. وي افزود: در گذشته نيز 
سهام يك ميليون توماني با ۵۰۰ هزار تومان تخفيف به 
افراد تحت پوشش داده شد كه ۵۰۰ هزار تومان مابقي آن 
نيز از همين سود سهام شركت ها مستهلك شد. اين بدين 
معنا بود كه اين افراد بدون اينكه پرداختي داشته باشند 
مالك يك ميليون تومان س��هام به قيمت سال ۱۳۸۵ 
شدند. طغياني گفت: براي ديگران نيز قرار بر اين بود كه 
۵۰۰ هزار تومان از محل سود مستهلك شود و مابقي 
را پرداخت كنند. افرادي كه اين پول را در سال ۱۳۹۴ 
پرداخت كردند مالك سهام يك ميليوني شدند و افرادي 
كه پرداخت نكردند مالك نصف سهام شدند. وي در مورد 
شيوه واگذاري جديد گفت: ۱۰ سال طول كشيد تا سود 
س��هام ارزش آن را مستهلك كند و به نظر مي رسد كه 
ديگر اين امكان وجود نداشته باشد. از اين جهت براي 
افراد تحت پوشش نهادهاي نظارتي همچنان با تخفيف 
۵۰ درصد در نظر گفته خواهد شد و براي افراد غير نيز 

سازوكار ديگري بايد در نظر گرفته شود.

نگاهي به طرح حذف
يارانه پنهان در مجلس و دولت

 ياران��ه پنه��ان از چالش ه��اي ديرين��ه اقتصاد 
كشور محسوب مي ش��ود كه چگونگي رفع آن از 
دغدغه هاي هميشگي نظام سياست گذاري بوده 
اس��ت؛ نكته قابل توجه اين اس��ت كه حذف اين 
نوع يارانه بايد به گونه اي باش��د كه اقشار ضعيف 
جامعه ضمن برخورداري از كمك هزينه نقدي از 

پيامدهاي سوء احتمالي آن به دور باشند.
موضوع يارانه و سرو سامان دادن به آن از مهم ترين 
چالش هاي روز اقتصادي كشور است. دولت هر ساله 
مجبور است چندين برابر يارانه آشكار، به شيوه هاي 
مختلف يارانه پنهان ب��ه مردم پرداخت كند. عالوه 
بر هزينه زياد و فش��ار س��نگيني كه بر بودجه وارد 
مي ش��ود مس��اله مهم تر، عدم توزيع عادالنه يارانه 
پنهان در جامعه است. اين بخش از يارانه هميشه به 
دست اقشار ضعيف نمي رسد و ثروتمندان بيشتر از 
آن بهره مي برند. اين درحالي است كه هدف از اعطاي 
يارانه بايد كمك به دهك هاي درآمدي پايين جامعه 
و عادالنه تر شدن توزيع ثروت باشد. به همين دليل 
است كه مديريت و حذف يارانه پنهان بايد در اولويت 
دولتمردان باشد. به تازگي رييس سازمان برنامه و 
بودجه از وجود ۶۳ ميليارد دالر يارانه پنهان سخن 
گفته است. »مسعود ميركاظمي« يارانه حامل هاي 
انرژي را نيز نزديك به يك هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان 
برآورد كرده و گفته است: يك عده كه وضعيت مالي 
مطلوبي دارند و داراي اموال و دارايي زيادي هستند، 
بيشترين سهم را مي برند اما يك فرد روستايي، سهم 
بسيار اندكي از يارانه انرژي دارد. آيا زمان حذف يارانه 
پنهان فرا رسيده است؟ »مصطفي طاهري« عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
در اين مورد گفته بود: الزم است روش پرداخت يارانه 
پنهان در كشور هدفمند شود اما در عين حال نبايد 
در اجراي آن به كسي آسيبي هم برسد و ما معتقديم 
چنين چيزي شدني اس��ت. تأكيد رييس سازمان 
برنام��ه و بودجه و نمايندگان مجل��س بر ضرورت 
مديريت يارانه پنهان و ارايه آمار و ارقام درباره ميزان 
آن خ��ود گوياي اهميت اين موضوع اس��ت. مقدار 
يارانه، چگونگي پرداخت آن و مهم تر از همه، اينكه 
به چه كساني تعلق مي گيرد و به چه كساني تعلق 

نمي گيرد از حساسيت  بااليي برخوردار است.
بيش از ي��ك دهه از اجراي قانون هدفمندس��ازي 
يارانه ها مي گذرد و به نظر مي رسد به دليل در نظر 
نگرفتن حساس��يت هاي فوق با اهداف اوليه قانون 
بسيار فاصله داريم. براي مثال در اين سال ها بخشي 
از يارانه پنهان ناشي از افزايش قيمت بنزين به صورت 
آشكار به همه مردم داده شده است. اما اعطاي يارانه  
برابر به آحاد جامعه در عمل باعث شد كه نيازمندان 
تحت پوش��ش واقعي قرار نگيرن��د. اين موضوع در 
يارانه هاي پنهان شديدتر است. همه مردم به شكل 
يكسان از آن بهره مند نمي شوند. براي مثال كسي 
كه يك خانه بزرگ دارد و برق و آب بيشتري مصرف 
مي كند بهره بيش��تري از يارانه هاي آن نيز خواهد 
داش��ت. يا افرادي كه فاقد خودرو هستند از يارانه 
بنزين بهره اي نمي برند. اين مساله به نوعي بيانگر 
توزيع ناعادالنه ثروت ملي در جامعه اس��ت. ميزان 
يارانه پرداختي به صورت پنهان بسيار بيشتر از يارانه 
نقدي و آشكار است. پس در مجموع افراد ثروتمند 
يا سه دهك باالي جامعه به مراتب يارانه اي بيشتر از 
افراد ضعيف و دهك هاي پايين دريافت مي كنند. در 
جدول زير ميزان بهره مندي دهك هاي هزينه اي از 
يارانه پنهان بخش انرژي آمده است. دهك اول كه 
پايين تري��ن هزين��ه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهك 
دهم از ۱۴.۸۲ درصد يارانه انرژي بهره مند هستند.

در ضرورت حذف يارانه پنهان شكي وجود ندارد. زيرا 
روزانه ميلياردها ريال از بيت المال به اقشار و طبقاتي 
از جامعه اختصاص داده مي ش��ود كه نيازي به آن 
ندارند و هم زمان جمعيت ميليوني ضعيف و كم درآمد 
از آن محروم هس��تند. با اين حال در صورت فراهم 
نبودن شرايط، به ويژه در سطح اقتصاد كالن هرگونه 
حذف يارانه پنهان ممكن است پيامدهاي بسيار بدي 
براي جامعه در بر داشته باشد. حذف يارانه هاي پنهان 
و آش��كار كردن آنها و پرداخت نقدي از يك طرف و 
آزادسازي قيمت ها از سوي ديگر مي تواند با فرض 
ثبات ساير شرايط، آثار مثبت رفاهي بيشتري نسبت 
به پرداخت همان ميزان يارانه از طريق كنترل قيمت 
داش��ته باشد. اگر ش��رايط اقتصاد كالن مهيا باشد 
مي توان انتظار داشت كه هم توليدكنندگان در فضاي 
رقابتي تري فعاليت كنند و هم مصرف كننده هاي 
نيازمند يارانه در كنار دستيابي به يك منبع درآمد، 
در چگونگي مصرف يارانه خود نيز اختيار بيشتري 
داشته باشند. در اين حالت مي توان انتظار رونق توليد 
را داشت. اما واقعيت اين است كه چنين پيامد مثبتي 
فقط در صورتي كه ساير شرايط اقتصادي فراهم باشد 
رخ خواهد داد و اگر شرايط اقتصادي مناسب نباشد 
تورم شديد مي تواند به سرعت نقش يارانه هاي نقدي 
در افزايش قدرت خريد يارانه بگيران را از بين ببرد. 
چنانچه اكنون يارانه نقدي ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
قادر نيست قدرت خريدي معادل اوايل اجرايي شدن 
آن به خانوارهاي ايراني بدهد و در عمل، نقش خاصي 
در پوشش س��بد هزينه خانوار ندارد. اگر بخواهيم 
سياست حذف يارانه هاي پنهان به باال رفتن واقعي 
سطح رفاه اقش��ار ضعيف جامعه منجر شود، بايد 
تالش كنيم با تقويت شاخص هاي كالن اقتصادي و 
كنترل و كاهش تورم از تكرار تجربه پيشين پرداخت 

يارانه نقدي در گذشته جلوگيري كنيم.

مواجهه دولت سيزدهم با كسري تراز عملياتي و كسري بودجه تامين نشده

بررسي طرح تمديد برنامه ششم در كميسيون برنامه

مالياتي براي تنظيم گري

هشدار به دولت جديد براي استقراض از بانك مركزي

سامانه موديان زمينه الزم براي اجراي ماليات بر عايدي سرمايه
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد اجراي ماليات بر 
عايدي سرمايه در شرايطي ممكن خواهد بود كه سامانه 
موديان به عنوان بستر آن به مرحله عملياتي برسد و اين در 
حالي است كه اين مساله با سه چالش عمده مواجه است.
 مدتي قبل ب��ود كه طرح ماليات بر عايدي س��رمايه به 
تصويب صحن مجلس شوراي اسالمي رسيد و پس از آن 
و به منظور انجام بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي 
رفت ت��ا پس از آن مج��دداً به صحن ب��رود و در صورت 
تصويب به قانون تبديل ش��ود. كارشناس��ان معتقدند 
مالي��ات بر عايدي س��رمايه يا CGT به عن��وان يكي از 
ابزارهاي كنترلي در بازارهاي س��رمايه اي در نظر گرفته 
مي شود و به اين معنا است كه اگر فردي دارايي را به قصد 
سرمايه گذاري و نه براساس نياز مصرفي خود خريداري 
كند، در زمان فروش و در صورتي كه از اين محل سودي 
به دست آورده باشد بايد بخشي از آن را به عنوان ماليات 
بپردازد. در طرح كميسيون اقتصادي مجلس براي آنكه 
اين پايه مالياتي جديد كمترين فشار را بر مردم وارد كند، 
معافيت هاي گسترده اي قرار داده شده است، به طور مثال 
يك خانوار مي تواند به تعداد اعضاي خود خودرو داشته 
باش��د و اين مس��اله به عنوان نياز مصرفي آن خانوار در 
نظر گرفته مي ش��ود. مهدي طغياني عضو كميسيون 
اقتصادي مجلس شوراي اس��المي، محمود عليزاده 
مع��اون حقوقي و فني مالياتي س��ازمان امور مالياتي 
كشور و علي ملك زاده كارشناس امور ماليات طي يك 

برنامه تلويزيوني در خصوص ماليات بر عايدي سرمايه 
و اهداف زمين��ه الزم براي اج��راي آن توضيحاتي را 
ارايه كردند. مهدي طغياني در خصوص طرح ماليات 
بر عايدي س��رمايه، گفت: ما با وضع اين ماليات دنبال 
درآمدزايي نيس��تيم و در واقع مالياتي براي نگرفتن 
است. اين ماليات با محدود كردن فعاليت هاي غيرمولد 
در حوزه امالك، طال، خودرو و ارز كه كاالهايي هستند 
كه بيشتر مورد نياز مردم هستند، درصدد كاهش التهاب 
اين بازارهاست. معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان 
امور مالياتي كشور نيز با اشاره به هدف ماليات بر عايدي 
سرمايه گفت: اين ماليات هدف تنظيم گري دارد و جاي 

اين پايه مالياتي بين ماليات هاي ما خالي است.

      سامانه موديان زمينه الزم براي اجراي 
ماليات بر عايدي

علي ملك زاده پژوهشگر حوزه ماليات با اشاره به سازوكار 
اجرايي ماليات بر عايدي سرمايه و مهم ترين سامانه هاي 
مرتبط با آن گفت: ماليات بر عايدي سرمايه مالياتي است 
كه هنگام فروش دارايي فعال مي شود و به مالكيت افراد 
به جز حوزه امالك و خودرو كاري ندارد. در مورد خودرو 
اطالعات نيروي انتظامي به سبب شماره گذاري موجود 
است و در مورد امالك سامانه ملي امالك و اسكان مبنا 
خواهد بود. وي در مورد بس��تر اجرايي ماليات بر عايدي 
سرمايه در حوزه طال و ارز نيز تأكيد كرد: اين ماليات در 

حوزه طال و ارز به سامانه موديان موضوع قانون پايانه هاي 
فروشگاهي مصوب س��ال ۱۳۹۸ نياز دارد. البته سامانه 
موديان براي اخذ ماليات ب��ر ارزش افزوده طراحي و 
تصويب شده است و در طرح ماليات بر عايدي سرمايه 
تالش شده است كه اين سامانه براي اخذ اين ماليات و 
البته ماليات هاي ديگر مثل ماليات بر مجموع درآمد 
تكميل شود. ملك زاده با اشاره به وضعيت راه اندازي 
سامانه موديان گفت: متأسفانه سامانه موديان با وجود 
گذشت موعد قانوني خود از بهمن سال گذشته هنوز 

راه اندازي نشده است و دچار برخي چالش ها است.

      اختالفات درون دولت
 دخالت ذي نفعان و پيچيدگي هاي اجرا

سه چالش اصلي در اجراي سامانه موديان
وي افزود: اين چالش ها در س��ه سطح وجود دارد و باعث 
كندي و تأخير در اجراي س��امانه موديان ش��ده است. 
در س��طح اول اختالفات درون س��ازمان مالياتي بر سر 
انجام اين پ��روژه بين مركز تنظيم مق��ررات و معاونت 
فناوري هاي مالياتي وج��ود دارد و اين دو نهاد به صورت 
موازي در سازمان مشغول انجام پروژه هستند و متولي 
اصلي مشخص نيست، از سوي ديگر نيز اختالفات و عدم 
هماهنگي جدي بين سازمان مالياتي و بانك مركزي در 
اجراي سامانه موديان باعث تأخير شده است كه هرچه 
سريعتر اين اختالفات بايد برطرف شود. ملك زاده درباره 

س��طح دوم چالش هاي اجراي سامانه موديان گفت: در 
سطح بعدي دخالت ذي نفعان دولتي و غيردولتي باعث 
برخي مشكالت شده است، به عنوان مثال يك وزارتخانه 
خاص كه نامش را نمي برم، به دليل درآمد بسياري كه از 
ناحيه اطالعات و شركت هاي معتمد تعبيه شده در اين 
قانون به وجود مي آيد خواستار دريافت امتياز انحصاري 
تأسيس اين ش��ركت ها شده است. بر اساس برآوردهاي 
سازمان مالياتي ش��ركت هاي معتمد مالياتي كه نقش 
جدي در اجراي سامانه موديان دارند و بايد تشكيل شوند، 
مي توانند تا ۲۰ هزار ميليارد تومان در سال درآمد داشته 
باشند. ملك زاده در پايان راجع به سطح بعدي مشكالت 
راه اندازي سامانه موديان اظهار داشت: بايد پذيرفت كه 
اجراي چنين سامانه اي به دليل تنوع كسب وكارها داراي 
پيچيدگي فراواني است، البته برخي كم كاري ها و عدم 
هماهنگي ها از سوي سازمان مالياتي و پيمانكار پروژه نيز 
وجود داشته است، لذا بايد هماهنگي ها و سرعت در انجام 
كار بيشتر ش��ود. گفتني است سيد احسان خاندوزي 
وزير اقتصاد و نايب رييس سابق كميسيون اقتصادي 
مجلس، خود در كميس��يون پيگير اين طرح بود و در 
جلسات كارشناسي و تلويزيوني كه در مورد ماليات بر 
عايدي برگزار مي شد شركت مي كرد، از اين جهت به نظر 
مي رسد كه اين طرح با پشتوانه دولت مي تواند به نتيجه 
برسد و عالوه بر تالش براي كاهش سوداگري در برخي 

بازارها سبب رشد درآمدهاي مالياتي دولت نيز بشود.

كتاب سال هاي بنفش كارنامه 
اقتصادي دولت روحاني منتشر شد

 »سال هاي بنفش«، كتاب نقد و بررس��ي ۲۹۲۰ روز 
عملكرد دولت هاي يازدهم و دوازدهم در حوزه اقتصاد، 
توسط انتشارات نورعلم، روانه پيشخوان كتابفروشي ها 
شد. كتاب »س��ال هاي بنفش«، در دو بخش بررسي 
عملكرد ۸ س��اله دولت روحاني و ارايه راهكار به دولت 
سيزدهم متمركز شده است. سال هاي بنفش، در ۲۳ 
فصل و ۵۲۵ صفحه با نگاهي آسيب شناسانه به كندوكاو 
در چالش هاي موج��ود در اقتصاد كالن، بودجه، نظام 
مالياتي، امنيت غذايي، خودرو و ديپلماسي اقتصادي و.... 
پرداخته است. در اين بررسي آسيب شناسانه، نزديك 
به ۱۰۰ اقتصاددان، پژوهشگر اقتصادي و مدير سابق 
اجرايي با ارايه آمارهاي عملكردي، هشت سال مديريت 
دولت تدبير را مورد بررسي و تجزيه و تحليل خود قرار 
داده اند.ارايه نقشه راه به دولت سيزدهم، قسمت ديگر 
و هدف مهم و جذاب اين كتاب بوده كه در موضوعاتي 
همچون تنظيم ب��ازار، صندوق هاي بازنشس��تگي، 
حمايت از اقش��ار آس��يب پذير، معدن، مسكن، ارز، 
بورس، نفت و گاز، برق، نظام سالمت و بيمه، معيشت 
كارگران و خصوصي سازي متمركز شده است. گفتني 
است كتاب س��ال هاي بنفش در شمارگان يك هزار 
جلد به همت پايگاه خب��ري، تحليلي نود اقتصادي، 
توسط انتشارات نورعلم طراحي، اجرا و تهيه شده است.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
روز چهارشنبه 17 شهريور 1400 با وجود كاهش قيمت 
جهاني طال به كانال 1700 دالري و ثبت رقم 1797 دالر، 
قيمت ارز در بازار آزاد افزايش يافت و قيمت دالر 27 هزار 
و 591 توم��ان، قيمت يورو 31 ه��زار و 481 تومان، پوند 
انگليس 38 هزار و 211 تومان و درهم امارات 7 هزار و 510 
تومان اعالم شده است. با كاهش قيمت اونس جهاني قيمت 
س��كه نيز كاهش يافت و به 12 ميليون و 70 هزار تومان 
رسيد. كارشناس��ان معتقدند كه بازارهاي مالي، بورس، 
طالو ارز همچنان در انتظار تصميمات تيم اقتصادي دولت 
هستند و با اعالم سياست هاي دولت به ثبات نسبي خواهند 
رسيد.  دبير هيات مديره اتحاديه طال و جواهر گفت: در پي 
كاهش نرخ انس جهاني و نبود تقاضا براي خريد مصنوعات 
طال و سكه، بازار امروز شاهد افت قيمت ها بود.نادر بذرافشان 
با بيان اينكه امروز اونس جهاني طال با 18 دالر كاهش به 
1795 دالر رسيد افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد 
12 ميليون و 70 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 11 
ميليون و 550 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و 100 هزار 
تومان، ربع سكه 3 ميليون و ۶80 هزار تومان و سكه گرمي 
2 ميليون و 300 هزار تومان بفروش مي رسد. امروز هر گرم 
طالي 18 عيار 1 ميليون و 174 هزار تومان و هر مثقال طال 

5 ميليون و 41 هزار تومان فروخته مي شود.
نرخ ارز نيز امروز با افزايش اندك همراه بوده است. قيمت 
دالر امريكا 27 هزار و 500 تومان و هر يورو 32 هزار و 300 
تومان به فروش مي رسد. همچنين امروز قيمت هر دالر در 
بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و 400 تومان و هر يورو 31 هزار 
و 100 تومان معامله مي ش��ود. قيمت دالر نيز در صرافي 
ملي ايران 2۶ هزار و 800 تومان و هر يورو 31 هزار و 500 
تومان فروخته مي ش��ود. نرخ دالر در صرافي هاي بانكي 
)چهارشنبه، 17 شهريورماه( با ۶3 تومان افزايش نسبت به 
روز گذشته به 2۶ هزار و 800 تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته )سه شنبه، 1۶ شهريورماه( 
با 30 تومان افزايش به 31 هزار و 539 تومان رسيد. قيمت 
خريد ه��ر دالر 2۶ هزار و 2۶9 تومان و نرخ خريد هر يورو 
نيز 30 هزار و 915 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر 
در بازار متشكل ارزي 2۶ هزار و 147 تومان و نرخ فروش 
آن 2۶ هزار و 385 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين 
بازار 31 هزار و 2۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و 308 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
سه شنبه )1۶ شهريورماه(، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 309 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار و 14 
تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي را 
به سوي كانال 25 هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته 
در اين كانال نوسان داشت و وارد كانال 2۶ هزار تومان شد 
و سپس در صرافي بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته 
مي شد. در طي هفته گذشته روند نزولي قيمت دالر شروع 
شده كه وارد كانال 2۶ هزار تومان شد، چند روزي است كه 

در اين كانال قيمتي تثبيت شده است.

      سكه ۱۲ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان شد
قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد )چهار 
شنبه، 17 شهريورماه( در بازار تهران با افزايش 100 هزار 
توماني نسبت به روز گذش��ته به رقم 12 ميليون و 180 
هزار تومان رسيد. س��كه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
 11 ميلي��ون و ۶00 هزار تومان معامله ش��د.همچنين 
نيم  سكه بهار آزادي ۶ ميليون و 170 هزار تومان، ربع سكه 
سه  ميليون و 700 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 300 هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز 
نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 1۶8 هزار تومان 
رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و ۶1 هزار تومان 
شد.قيمت طالي 24عيار در هر گرم يك ميليون و 557 
هزار تومان و هر انس جهاني طال نيز يك هزار و 799 دالر 
و 7۶ سنت قيمت خورد. مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طال و س��كه، باال رفتن دالر و انس جهاني است. 
بر اين اساس قيمت دالر طي هفته گذشته روند نزولي 

داشته و چند روزي است در صرافي هاي بانكي در كانال 
2۶ هزار تومان آرام گرفته است. انس جهاني تقريبا با 18 
دالر كاهش به قيمت يك هزار و 799 دالر و 7۶ سنت 
معامله شد. عالوه بر اين، در صرافي هاي بانكي قيمت 
ف��روش دالر 2۶ هزار و 800 تومان و قيمت خريد دالر 
از مردم 2۶ هزار و 2۶9 تومان تعيين شده است. قيمت 
فروش يورو نيز مع��ادل 31 هزار و 539 تومان و قيمت 

خريد يورو نيز 30 هزار و 915 تومان اعالم شده است.
 

      بازگشت ثبات به بازار ارز و طال
در حالي كه بورس همچنان باالترين بازدهي را در بين ساير 
بازارهاي موازي به ثبت رسانده است اما برخالف هفته هاي 
گذش��ته بازارهاي ارز، طال و سكه به سقف مقاومتي خود 
برخ��ورد كرده و در حال بازگش��ت به ثبات هس��تند. در 
روزهاي گذش��ته و با وجود نوس��ان در رشد شاخص كل 
بورس، بازدهي اين بازار نسبت به بازارهاي مشابه بيشتر 
بوده است.همزمان بازار ارز تثبيت شده و به نظر مي رسد 
به سطح مقاومتي خود برخورده كرده است. دالر امريكا در 
روزهاي گذشته از شوك هيجاني افزايش قيمت خود خارج 
ش��ده و بازار در حال رسيدن به تعادل است. به دليل آنكه 
بازار سكه و طال عالوه بر قيمت اونس جهاني از نرخ ارز نيز 
تبعيت مي كند، اين بازار نيز به تعادل رسيده و از بي ثباتي و 
روند هيجاني معامالت در آن كاسته شده است. كارشناسان 
و ناظران بازارها مي گويند با مشخص شدن تيم اقتصادي 
دولت و راي اعتماد باالي نمايندگان به وزراي اقتصادي، 
چشم انداز بازار س��رمايه كماكان مثبت است. در همين 
رابطه برخي ديگرنيز به اظهارنظر محمدعلي دهقان دهنوي 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره مي كنند كه رشد 
شاخص كل بورس را مربوط به عملكرد اين سازمان ندانست 
و اين موضوع را تابعي از شرايط اقتصاد كالن توصيف كرد.

      عرضه ۲۵۴ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مرك��زي اعالم كرد: س��امانه نيما )سه ش��نبه، 1۶ 
شهريورماه( شاهد عرضه حدود 254 ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است. )سه 
شنبه، 1۶ شهريورماه 1400( از عرضه هاي مذكور حدود 
139 ميليون دالر معامله ش��ده است.براساس معامالت 
انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 22 هزار 
و 843 تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ 
ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور بوده است.سامانه نيما 

از نيمه نخست سال 97 پس از تعديل سياست هاي ارزي 
دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي 
ارزي تعيين شد.نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( 
با هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، 
خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 

در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

      قيمت هر اونس طال به ۱۷۹۵ دالر رسيد
در شرايطي كه چشم انداز تداوم سياست پولي انبساطي 
دولت امريكا تقويت شده و صحبت هايي در مورد اقدامات 
محرك اقتصادي بيشتر در ژاپن و چين مطرح شده است، 
ارزش دالر و ميزان سوددهي اوراق قرضه دولت امريكا نيز 
ش��اهد افزايش بوده اس��ت و اين عوامل سبب شده است 
قيمت طال نوس��ان محدودي را شاهد باشد.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال ب��ا 0.07 درصد افزايش به 
1795 دالر و ۶8 سنت رسيد. قيمت فلز زرد در معامالت 
آتي براي تحويل در ماه دسامبر هم با 0.09 درصد كاهش 
به 179۶ دالر و 90 سنت رسيد.سرمايه گذاران همچنان 
در حال ارزيابي تبعات گزارش منتشرشده در مورد بازار كار 
امريكا و ميزان دستمزدها هستند.  به گفته جاناتان ميالر، 
تحليلگر بانك باركليز: »در ماه اوت ش��تاب اشتغال زايي 
اقتصاد امريكا كاسته شد... اين آمارها موجب سردرگمي 
فدرال رزرو در تعيين خط مش��ي پولي آينده اش خواهد 
ش��د زيرا از سويي با ريس��ك كاهش شديد تقاضا مواجه 
اس��ت و از س��وي ديگر براي جلوگيري از افزايش بيش از 
حد تورم در انديشه انقباضي كردن سياست پولي است.«، 
انقباضي شدن سياست پولي امريكا مي تواند هزينه فرصت 
سرمايه گذاري در بازارهايي همچون بازار طال را باال ببرد و 
قيمت فلز زرد را كاهش دهد.ما همچنان انتظار داريم فدرال 
رزرو در ماه سپتامبر سيگنال كاهش خريد اوراق قرضه را 
به بازار ارس��ال كند، اما احتمااًل اين اقدام در ماه دس��امبر 
شروع خواهد شد نه نوامبر. سياست تسهيل كمي احتمااًل 
تا اواسط سال 2022 خاتمه خواهد يافت.عامل ديگري كه 
مانع از افزايش قيمت طال شد افزايش سوددهي اوراق قرضه 
10ساله دولت امريكا به 1.33 درصد بود كه كنار تقويت 

ارزش دالر سبب حفظ فشار بر بازار فلز زرد شد.

       روسيه براي به رسميت شناختن
 ارزهاي مجازي آماده نيست

سخنگوي رييس جمهور روسيه اعالم كرد برابر دانستن 
ارزهاي مج��ازي با ابزارهاي مالي چيزي جز آس��يب 
رساندن به سيستم مالي و اقتصادي به دنبال نخواهد 
داش��ت و روس��يه براي اين كار آماده نيست.دميتري 
پس��كوف، س��خنگوي رييس جمهور روس��يه گفت 
كشورش براي به رسميت شناختن بيت كوين يا ساير 
ارزهاي مجازي آماده نيست چون برابر دانستن ارزهاي 
مجازي با پول، به سيستم مالي روسيه آسيب مي رساند.

وي در گفت وگو با خبرنگاران، بيت كوين را يك »ِش��به 
ارز« ناميد و گفت: »مطمئنًا روسيه براي چنين اقداماتي 
آماده نيست و در حال حاضر هيچ دليلي براي به رسميت 
شناختن ارزهاي مجازي وجود ندارد.«اگر هدف پذيرش 
كامل ارزهاي مجازي به عنوان يك شيوه پرداخت باشد، 
برابر دانس��تن ارزهاي مجازي با ابزاره��اي مالي چيزي 
جز آس��يب رساندن به سيستم مالي و اقتصادي به دنبال 
نخواهد داشت.روس��يه در ژوئ��ن 2020 قانوني را مبني 
برتحت كنترل در آوردن سرمايه هاي ديجيتال تصويب و 
بانك مركزي روسيه طرح هاي خود را براي مطالعه خطرات 
سرمايه گذاري در ارز هاي مجازي اعالم كرد. رييس بانك 
مركزي روسيه در ژوئن 2021 در مورد سرمايه گذاري در 
ارزهاي مجازي هشدار داد و آن را خطرناك ترين استراتژي 
اقتصادي نامي��د. اخيراً قوانين��ي در ممنوعيت مالكيت 
سرمايه هاي مجازي توسط مقامات و اجبار كانديداهاي 
انتخابات براي گزارش داراييهاي مجازي آنها تصويب شده 
است.بانك مركزي روسيه در ژوئيه از بازارهاي بورس داخلي 
خواست سهام ش��ركت هاي مرتبط با ارزهاي مجازي را 
به خاطر بي ثباتي باال، شفافيت پايين و ساير خطرات مربوط 
به سرمايه هاي ديجيتال قبول نكنند. اين بانك تاكيد دارد 
ارزهاي مجازي ب��راي مردمي كه تجربه و دانش كافي در 
اين زمينه ندارند مخاطره آميز خواهند بود.علي رغم اين 
هش��دارها، ارزهاي مجازي مخصوصا بيت كوين بسيار 
مورد استفاده شهروندان و فعاالن سياسي و روزنامه نگاران 
مستقل روسيه هستند.ولي كش��ورهاي ديگر تمايل 
بسياري به اس��تفاده از ارزهاي مجازي نش��ان داده اند. 
الس��الوادور اولين كشور جهان است كه بيت كوين را به 
عنوان يك شيوه پرداخت قانوني پذيرفته است.كوبا هم 
در ماه گذشته ميالدي طي يك قطعنامه رسمي ارزهاي 

مجازي را براي پرداخت در اين جزيره قانوني اعالم كرد.
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چهار وزير و عضو جديد
شوراي پول و اعتبار

يكهزار و سيصد و بيستمين جلسه شوراي پول و اعتبار 
به رياس��ت دكتر كميجاني رييس كل بانك مركزي 
و با حضور اعض��اي جديد برگزار ش��د. آقايان دكتر 
خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، دكتر فاطمي 
امين، وزير صنعت، معدن و تجارت، دكتر س��اداتي 
نژاد، وزير جهاد كش��اورزي و مهندس قاسمي، وزير 
راه و شهرسازي در اين جلسه به عنوان اعضاي جديد 
شوراي پول و اعتبار حضور يافتند و سوگند ياد كردند.

تمديد زمان دريافت وام مشاغل 
آسيب ديده از كرونا تا پايان آذر ماه

زمان پرداخت وام براي 14 رس��ته شغلي آسيب ديده 
از كرون��ا ت��ا پايان آذرماه امس��ال تمديد ش��د. يكي از 
سياست هاي بانك مركزي در زمان شيوع كرونا، پرداخت 
وام به كس��ب و كارهاي آسيب ديده از شرايط به وجود 
آمده است؛ برهمين اساس متقاضيان بعد از تشخيص 
بانك مركزي و سامانه كارا مي توانند به بانك هاي معرفي 
ش��ده مراجعه كنند.  بر اساس دستورالعمل هاي بانك 
مركزي، اشخاص حقيقي و حقوقي فعال داراي مجوز 
كس��ب يا توليد در بخش ها و رسته هاي تعيين شده از 
سوي وزارت خانه هاي صنعت، معدن و تجارت، ميراث 
فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، ورزش و جوانان، 
آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمي، تحقيقات و 
فناوري اطالعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 
راه و شهرسازي كه فعاليت هاي آنها در دوره شيوع كرونا 
با اختالل مواجه شد، مشمول اين تسهيالت مي شوند. 
اين تسهيالت تنها به متقاضياني تخصيص خواهد يافت 
كه در سامانه »كارا«ي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ثبت نام كرده و به بانك معرفي ش��ده باشند.برهمين 
اساس، بانك ها با هدف كمك به صاحبان كسب و كارهاي 
آسيب ديده ناشي از ش��يوع بيماري كرونا و همچنين 
حفظ اشتغال و تامين هزينه هاي عملياتي اين واحدها، 
به معرفي شدگان س��امانه »كارا« تسهيالت پرداخت 
مي كند. اين تس��هيالت براي ش��اغلين در واحدهاي 
كس��ب و كار با تعداد كمتر از 50 نفر به ازاي هر شاغل 
120 ميليون ريال در دو مرحله به صاحب مجوز كسب 
و كار پرداخت مي شود كه 70 درصد آن براي پرداخت 
دستمزد شاغلين و 30 درصد براي هزينه هاي عملياتي 
واحد كسب و كار آسيب ديده از كرونا اختصاص خواهد 
يافت. ضمن اينكه اين تسهيالت براي كسب و كارهايي 
كه از شيوع اين بيماري بر اساس مصوبه ستاد ملي مقابله 
با كرونا تعطيل شده اند، به ازاي هر شاغل 1۶0 ميليون 
ريال در نظر گرفته شده كه در دو مرحله به فاصله يك 
ماه پرداخت مي ش��ود و 50 درصد تسهيالت به منظور 
پرداخت دستمزد شاغالن و 50 درصد براي هزينه هاي 
عملياتي مرتبط با كسب و كار در نظر گرفته شده است. 
در چهل و نهمين جلس��ه كارگروه مقابله با پيامدهاي 
اقتصادي كرونا كه به رياس��ت محسن رضايي، معاون 
اقتصادي رييس جمهور برگزار ش��د، پيشنهاد وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي تمديد زمان وام مشاغل 
آسيب پذير در پاندمي كرونا به تصويب رسيد. براين اساس 
صاحبان مشاغل 14گانه آسيب ديده از كرونا، تا پايان 
آذرماه مهلت دارند كه براي دريافت اين وام در س��امانه 
كارا )https: //kara.mcls.gov.ir/( ثبت نام كنند. 
همچنين در اين كارگروه مصوب��ه مربوط به مجاز 
بودن دستگاه هاي اجرايي براي پرداخت هزينه هاي 
حفظ، حراست و نگهداري از مراكز خودگردان از محل 
اعتبارات مصوب كه در سال 1399 تصويب شده بود، 
براي امسال نيز تمديد شد.اين هزينه ها شامل آب، 

برق، گاز، نگهباني و نگهداري ابنيه خواهد بود.

صعود چيني دالر
پس از انتش��ار خبر كاهش ذخاير ارزي چين، ارزش 
دالر باال رفت.به گزارش رويترز، پس از 11 ماه، روند 
صعودي ذخاير طال و ارز چين متوقف شده و آن طور 
كه دفتر مديريت ذخاير ارزي چين اعالم كرده، ميزان 
ذخاير ارزي اين كش��ور با س��ه ميليارد دالر كاهش 
نس��بت به ماه قبل به س��ه تريليون و 232 ميليارد 
دالر رسيده اس��ت. طي ماه هاي اخير چين با اجراي 
سياست هاي سخت گيرانه از خروج منابع ارزي تا حد 
زيادي جلوگيري كرده بود. تا پايان اين ماه چين داراي 
113.۶9 ميليارد دالر ذخاير طال نيز بوده است كه در 
مقايسه با ماه قبل ۶80 ميليون دالر كمتر شده است.  
انتظار مي رود كه رشد اقتصادي امريكا در سال جاري، 
يكي از باالترين ارقام ثبت شده دو دهه اخير باشد. با 
اين حال اين رش��د احتماال به نيرومندي رشدي كه 
پيشتر تصور مي شد نخواهد بود: بانك گلدمن ساكس 
در گ��زارش جديد خود اعالم كرد پيش بيني رش��د 
اقتصادي امسال امريكا را به 5.7 درصد كاهش داده 
كه اين رشد نسبت به برآورد قبل 0.2 درصد كمتر شده 
است. از چند هفته ديگر امريكا تزريق دوز سوم واكسن 
به گروه هاي حس��اس نظير سالمندان را آغاز خواهد 
كرد. شاخص اطمينان فعاالن بخش خدمات امريكا 
به كمترين سطح دو س��ال اخير رسيده و اين مساله 
آن هم پس از اوج گيري ت��ورم، باعث نگراني فعاالن 
بازار شده است. در ماه جوالي، اين شاخص به 55.11 
واحد رسيد كه نسبت به ماه قبل 4.8 واحد كمتر شده 
اس��ت. با وجود آنكه تقاضاي خارجي براي دريافت 
كاال و خدمات امريكايي به باالترين س��طح خود در 
سال جاري رسيده است، به نظر مي رسد كرونا و تورم 
كماكان مايه نگراني فعاالن باشد به ويژه آنكه شمار 
قربانيان كوويد-19 در امري��كا مجددا رو به افزايش 
است.   آمارهاي منتشره وزارت بازرگاني امريكا حاكي 
از بهبود نسبي وضعيت اقتصادي اين كشور در حوزه 
تجارت خارجي اس��ت. تا پايان ماه جوالي كسري 
تجاري امريكا به 70.1 ميليارد دالر رسيده كه اين 
رقم 4.3 درصد كمتر از ماه قبلي و 2.5 ميليارد دالر 
كمتر از چيزي است كه پيشتر پيش بيني مي شد. 
در اين ماه ميزان واردات امريكا با 1.2 درصد كاهش 
نسبت به ماه قبل به 23۶.3 ميليارد دالر رسيده در 
حالي كه صادرات با افزايش 1.3 درصدي، رقم 212.8 
ميليارد دالر را به ثبت رسانده است.  شاخص دالر كه 
نرخ برابري آن در مقابل سبدي از ارزهاي جهاني را 
اندازه مي گيرد، در معامالت ام��روز با 0.53 درصد 
افزايش نس��بت به روز گذش��ته در سطح 92.517 
واحد بسته شد. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
0.31 درصد كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 
1.379 دالر مبادله ش��د. ي��ورو 0.15 درصد پايين 
رفت و با ماندن در كانال 1.18 به 1.185 دالر رسيد.

بازارهاي مالي، بورس، طالو ارز همچنان در انتظار تصميمات تيم اقتصادي دولت هستند

سقوط قيمت طال به كانال ۱۷۰۰ دالر

سهم هزينه درمان در خانوار ايراني به 4۰ درصد رسيد 

كاهش قيمت سكه در پي افت نرخ جهاني طال

كرونا عامل مهم تورم زا در هزينه خانوار 
گروه بانك و بيمه |

شيوع كرونا بخش هاي مختلف اقتصادي را تحت تاثير 
قرار داده و با تعطيلي مشاغل باعث گسترش بيكاري 
ش��ده اس��ت؛ در اين ميان، كرونا به صورت مستقيم 
و غيرمس��تقيم، هزينه هاي خانواده ها را نيز افزايش 
داده اس��ت.به گزارش پايگاه اطالع رساني و پايش آثار 
اقتصادي كرونا )كرونومي(، سهم هزينه هاي بهداشت 
و درمان در سبد هزينه هاي خانوار در تيرماه امسال با 
افزايش مواجه و به يكي از س��ه عامل اصلي تورم زايي 
در تابستان امسال تبديل ش��ده است. اين شايد براي 
نخستين بار در مطالعات تورم است كه هزينه بهداشت و 
درمان، در كنار هزينه اجاره خانه و نيز هزينه هاي حمل 
و نقل به عنوان يكي از 3 عامل تورم زا معرفي شده است.

در تازه ترين آماري كه توس��ط مرك��ز آمار و اطالعات 
راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارايه شده، 
ضريب تاثير افزايش هزينه هاي درمان بر افزايش تورم 
45 عنوان شده كه اين عامل را پس از اجاره بها، در رتبه 
دوم جدول مي نش��اند. اقتصاددانان مكاتب مختلف 
اين هش��دار را داده بودند كه تاثيرات اقتصادي كرونا 
اگر كنترل نش��ود، بيشتر از حوزه س��المت مي تواند 
حوزه عمومي اقتصاد را تحت تاثي��ر قرار دهد.معاون 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي نيز گفت در 
يك س��ال اخير حدود ۶12 هزار نف��ر به دليل تامين 

هزينه ه��اي درمان به زير خط فق��ر رفته اند آنقدر كه 
هزينه هاي كمرشكن س��المت زياد شده است. ايرج 
حريرچي گفته است: »در س��ال 9۶ ميزان پرداختي 
هزينه هاي درمان از جيب مردم به 32.۶ درصد رسيد 
اما متاسفانه به دليل وضع كشور ميزان پرداختي مردم 
ب��ه 40 درصد افزاي��ش يافت و 0.72 درص��د از مردم 

به زي��ر خط فقر پرداخت هزينه هاي ناش��ي از درمان 
رس��يدند اما در يك س��ال اخير اوضاع از اين هم بدتر 
بوده.« آمارها نشان مي دهد با افزايش تقاضا براي اقالم 
مراقبتي، خوددرماني و درماني، قيمت اين محصوالت 
و همينطور خدمات مرتبط با بيماران كرونايي بستري 
در حال رشد اس��ت. با وجود بهبود روند دارورساني به 

داروخانه ها، همچنان شكل گيري صف هاي طوالني 
براي دريافت داروهاي ويژه بيماران مبتال به كرونا حتي 
در مراكز دولت��ي، اين روزها به دغدغه بيماران تبديل 
ش��ده و همين عامل به افزايش هزينه هاي بهداشت و 
درمان منجر شده است؛ بديهي است تحت تأثير رشد 
تقاضا براي اقالم درمان��ي بيماران كرونايي، قيمت ها 
هم افزايش يافته. اين افزايش قيمت ها، از س��ويي به 
گسترش فعاليت دالالن و فروش��ندگان غيرقانوني 
هم مربوط اس��ت كه هر داروي��ي را به هر قيمتي كه 
مي خواهند مي فروشند.هزينه هاي تست، هزينه هاي 
درمان خانگي و هزينه هاي بستري از جمله هزينه هايي 
هس��تند ك��ه در دوران كرونا بر اف��راد مبتال تحميل 
مي ش��ود. هزينه هاي مرتبط با اين روزهاي ش��يوع 
ويروس كرون��ا، صرفا به هزينه ه��اي درماني مربوط 
نيست؛ بديهي است كساني كه مبتال نيستند نيز بايد 
بابت مراقبت و جلوگيري از ابتال هزينه كنند؛ هزينه اي 
كه حاال 19 ماه است بر ديگر هزينه هايشان افزوده شده 
است. برخي از اقالم، در اين مدت به سبد خانوار افزوده 
شده اند مانند ماسك هاي تنفسي، ضدعفوني كننده ها، 
دستكش هاي يك بارمصرف و برخي ديگر نيز با وجود 
اينكه از پيش، در سبد مصرفي خانوار بودند، با افزايش 
اس��تفاده روبرو بوده اند مانند ش��وينده ها، دستمال 

كاغذي، ويتامين ها و مكمل هاي خوراكي.

دولت رژيم ارزي را مشخص كند
ابتدا دولت بايد رژيم ارزي 
خود را مش��خص كند كه 
مح��دوده 15 ت��ا 20 هزار 
براي بازار ارز مناسب است 
و اگر در حال حاضر دولت 
بتواند بازار ارز را حفظ كند 
و ب��ه تدري��ج آن را كاهش 
دهد، ُبرد كرده است. آنچه 
تاكن��ون از سياس��ت هاي ارزي دول��ت جديد قابل 
مشاهده است، متفاوت از دوره هاي قبل نيست و در 
اين زمينه ابتدا بايد نظام ارزي بانك مركزي مشخص 
شود، اينكه نظام ارزي آن شناور مديريت شده يا رها 
شده است. پيشنهاد مي شود حتما نظام ارزي، شناور 
مديريت شده باشد و محدوده اي براي نرخ ارز تعيين 
شود تا هر روز شاهد نوسانات قيمت ها، بورس سازي 
و سوداگري در بازار ارز نباشيم، زيرا با نوسانات مداوم 
نرخ ارز انگي��زه فعاالن اقتصادي از بين مي رود و آنها 
امكان پيش بيني آينده اقتصاد را نيز از دست مي دهند. 
در بخش سياس��ت هاي پولي، دولت بايد به سمت 
سياست هاي انبساطي برود و تمركز خود را بر حمايت 
از توليد براي افزايش ظرفيت يا حفظ ظرفيت توليد 
بگذارد و بانك ها را ملزم كند تا به بخش هاي توليدي 
وام بدهند و به س��راغ بنگاه داري نروند.   درآمدهاي 
مالياتي را مي توان با بررس��ي مج��دد معافيت هاي 
مالياتي و شناس��ايي فرارهاي مالياتي افزايش داد. 
بنابراين، ابتدا دولت بايد رژيم ارزي خود را مشخص 
كند كه مح��دوده 15 تا 20 هزار تومان براي بازار ارز 
مناسب است و اگر در حال حاضر دولت بتواند بازار ارز 
را حفظ كند و به تدريج آن را كاهش دهد، ُبرد كرده 
است. همه دولت ها براي نرخ ارز يك محدوده تعيين 
مي كنند، زماني كه تورم باال وجود دارد، نرخ ارز از آن 
عقب مي ماند و نمي تواند خود را با نرخ تورم تطبيق 
بدهد به همين دليل نمي توان نرخ ارز را رها كرد تا 
براس��اس بازار تعيين شود، بلكه بايد با تعيين يك 

محدوده براي آن، بازار ارز را مديريت كرد.

آلبرت بغزيان

دالر ۴۲۰۰ توماني بايد حذف شود
سياست هاي ارزي دولت به 
منابع و مصارف آن دوره اي 
كه سياس��ت مورد نظر قرار 
است اعمال شود، برمي گردد. 
در بره��ه اي كه ب��ا كمبود 
منابع ارزي مواجه هستيم 
و نمي توانيم نفت بفروشيم، 
يك نوع سياست بايد دنبال 
شود و زمان هايي كه وضعيت بهتري داريم و درآمدهاي 
نفتي خوب است سياست هاي دنبال شده بايد متفاوت 
باش��د. همانطور كه در گذشته نيز شاهد بوديم در اين 
شرايط نرخ ارز به ثبات نسبي مي رسيد.  در مدت اخير با 
جابه جايي دولت و تغيير كابينه مواجه بوديم و هنوز هم 
سكاندار بانك مركزي مشخص نيست بنابراين اهداف و 
سياست هاي كالن اقتصادي بايد به نحوي اعمال شود 
كه تنش هاي اين مدت گذار از انتخابات و تغيير دولت 
برطرف ش��ود چرا كه دو سه ماهي وقفه داشتيم كه در 
قيمت ارز تاثير داشته و با افزايش حدود 10 درصد روبرو 
شديم.  به نظر مي رسد چون با كاهش واردات در مردادماه 
هم روبرو بوديم در كاهش قيمت ارز تاثير دارد و همچنين 
نگاه رييس جمهور به كنترل تورم و اظهارنظر درباره بازار 
ارز نيز بي تاثير نيست. اما به طور كلي سياست هاي كالن 
كشور بايد بر اين اساس باشد كه اولين هدف بانك مركزي 
حركت به سمت يكسان سازي نرخ ارز باشد كه در اهداف 
كالن ممكن است چندين ماه يا يك سال طول بكشد تا 
به اهداف مورد نظر برسد  تخصيص ارز ترجيحي 4200 
توماني به برخي از كاالهاي اساسي و دارو كماكان هم 
رانت زيادي دارد و هم اينكه يكي از داليل كسري بودجه 
اين يارانه اي است كه به برخي كاالها تخصيص مي يابد. 
اما نكته قابل توجه اينكه دولت بايد مسووليت جبران 
حذف ارز ترجيحي را هم در نظر داشته باشد. واردات ما 
عمدتا بايد از طريق صادرات كاالها باشد، يعني كاالها 
بايد با ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به كشور وارد شود، 
ارز نفتي را ني��ز بايد جهت پروژه هاي نيمه تمام صرف 
كنيم. تمام اين امور حتما كه به راحتي انجام پذير نيست 
اما درباره كاالهاي اساس��ي و دارو اگر دولت همچنان 
بخواهد سياست تخصيص ارز ترجيحي را دنبال كند باز 
هم مجبور مي شود از ارز نفتي استفاده كند كه كار اصولي 
و درستي نيس��ت. در اين شرايط، كنترل نامحسوس 
بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز بايد جزو سياست هاي 
كالن بانك مركزي باشد. همچنين جلوگيري از قاچاق 
كاال و خروج سرمايه با هماهنگي ديگر دستگاه ها بايد از 
سياست هاي كالن اقتصادي در اين زمينه باشد.  مديريت 
تخصيص ارز بايد به نحوي باشد كه اولويت با مواد اوليه 
كاالهاي صادرات محور قرار گيرد. بايد انتظارات تورمي 
را بتوان كنترل كرد، يكي از داليلي كه بي ثباتي در 
نرخ ارز را به همراه دارد اظهارنظرات مختلف در اين 
خصوص است كه در اين زمينه تيم اقتصادي دولت 
بايد مديريتي داشته باشد تا فقط يك نفر سياست هاي 
ارزي و مسائل ارزي را بيان كند كه به نظر مي رسد اين 

موضوع بايد در بانك مركزي انجام شود.

سيدكمال سيدعلي 



گروه بازار سرمايه|
مي توان گف��ت كه هرروز اتفاقات سياس��ي و اقتصادي 
مختلفي در كش��ور رخ مي دهد كه هر يك به سهم خود 
روي بازار سهام تأثير مي گذارند، ديگر معامله گران بورس 
با بررسي اين اخبار و اتفاقات دست به خريدوفروش سهام 
مي زنند و اين روزها در مقايسه با سال گذشته موفق تر عمل 
كرده اند. بررسي معامالت و وضعيت گذشته نيز مي توانند 
وضعيت معامالت را روشن كند. بازار سهام طي يك سال 
اخير روندهاي مختلفي را پشت س��ر گذاشته از ريزش 
45 درصدي ش��اخص كل و كاهش 75 درصدي قيمت 
اكثر نمادها گرفته تا قفل شدن تمامي بازار در صف هاي 
فروش و كاهش قدرت نقد شوندگي بازار سرمايه به دليل 

غير متوازن كردن دامنه نوسان تا اتفاقات مختلف ديگر.
اما بورس از اواسط خردادماه سال جاري روند صعودي 
به خود گرفته و از ش��اخص 1 ميلي��ون و 100 هزار 
واحدي خود را به اواسط كانال 1 ميليون و 500 هزار 
واحدي رسانده است. در اين دوره كه به زعم بسياري 
از كارشناسان، رفتارهاي نامعقول سهامداران حقيقي 
و حقوقي توأمان در بازار س��رمايه هفته هاي گذشته 
به شدت كاهش يافته اس��ت. همين مساله هم باعث 
كاهش صف ه��اي فروش وصف هاي خري��د در بازار 
سرمايه شده و اكثر نمادها نيز در رنج مثبت يا منفي در 
حال معامله بوده اند. بسياري از كارشناسان معتقدند 
درصورتي كه دولت به دنبال تزري��ق  آرامش در بازار 
س��هام چه درروندهاي صعودي و چ��ه درروندهاي 
نزولي باشد، مي بايست همه مسووالن در اظهارنظرها و 
قانون گذاري هاي خود رفتار سنجيده اي داشته باشند.

      صعود و نزول چنددرصدي بورس
اما طي دو الي سه هفته گذشته تا حدودي معامالت در بازار 
سرمايه نسبت به گذشته دچار تغيير شده است. در اين چند 
روز شاخص كل روندهاي عجيب گذشته تا 3 درصد رشد و 
كاهش را به خود ديده است. همين مساله نگراني هاي زيادي 
را در مورد ورود افراد بدون تخصص مانند سال گذشته در 
پي داشته است. برخي كارشناسان مي گويند، بازار سرمايه 
وارد فاز گاوي و خرسي شده است. در هفته دوم شهريورماه 
كاهش 7.4 درصدي ش��اخص كل در سه روز سبب ورود 
شاخص به كانال 1 ميليون و 400 هزار واحدي شد. در هفته 
اول شهريور نيز رشد 6 درصدي در 2 روز سبب شد، بسياري 
از كارشناسان روند فعلي بورس را گاوي و خرسي بدانند. 
زماني كه شاخص كل رشد يا كاهش سريع پيدا مي كند، 
كارشناسان اقتصادي اين مساله را فاز گاوي و خرسي بورس 
مي دانند و چند روز ابتدايي هفته سوم نيز شاهد روند نوساني 

معامالت هستيم.

      ركورد بازار مي شكند؟
برخي كارشناس��ان كه ب��ازار را ازنظر تكنيكال بررس��ي 
مي كنند، وجود يك مقاومت در ابتداي كانال 1.6 ميليون 
واحدي را يكي از داليل توقف رشد شاخص كل مي دانند. 
البته نبايد از تأثير موضوعات سياسي بر بورس نيز غافل شد. 
پس از تشكيل دولت و مشخص شدن تيم اقتصادي دولت 
سيزدهم، دامنه نوسانات بازار سهام گسترش يافته و البته 
شدت نوسانات هم بيشتر شده است. در هفته هاي گذشته 
جدال خريداران و فروشندگان هميشه به نفع فروشندگان 
بود و قيمت ها در محدوده سبز تابلو قرار داشت. نوسانات 
شديد در 2 هفته هاي گذش��ته را بايد عالوه بر موارد باال، 
در ادام��ه تغييرات نرخ دالر و تغيي��رات قيمت كااليي ها 
نيز جست وجو كرد؛ بسياري از سهامداران و كارشناسان 
خوش بيني زيادي به دولت جديد درزمينه حمايت درست 
از بورس دارند. برخي از تحليلگران بازار س��هام با تحليل 
وضعيت موج��ود بر اين عقيده اند، بازار س��رمايه توانايي 

بازگش��ت به ركورد قبلي خود يعني شاخص 2 ميليون 
واحدي را دارد. از ديد موافقان رش��د بازار، دولت به دنبال 
تقويت جايگاه بازار سرمايه و بازار بدهي در ساختار اقتصاد 
ايران است. به همين دليل در بلندمدت، دولت به دنبال ايجاد 
يك نگاه مثبت در بين سرمايه گذاران به بازار سرمايه است.

در ميان مدت نيز، اقبال مجدد سرمايه گذاران به بورس هم 
به وعده هاي دولت درزمينه هاي مختلف و اجرايي شدن 
اين برنامه ها دارد. البته سرنوش��ت مذاكرات هسته اي و 
اصالحات س��اختاري در اقتصاد ايران نيز در اين زمينه 
تأثير فراواني دارد. اين در حالي است كه در كوتاه مدت بازار 
به دنبال رفتار سنجي تغييرات بازارهاي رقيب همچون 
نرخ سود بانكي، بدهي، ارز و بازارهاي جهاني كاموديتي ها 
خواهد بود. شدت نوسان در بورس نيز وابستگي فراواني 
به ميزان نوسان در بازارهاي رقيب دارد. البته نبايد از تورم 
در كشور نيز غافل شد. تورم در شرايط فعلي يكي از داليل 
استقبال افراد به بورس است. همه اين داليل سبب شده 
است، بازار سرمايه در حال حاضر به يكي از بهترين مكان ها 
براي سرمايه گذاري تبديل شود. درصورتي كه سازمان 
بورس دست از اجراي سياست هاي خلق الساعه بردارد 
و دولت وعده هاي خ��ود درزمينه بورس را اجرايي كند، 
مي توان اميدوار به بورس درزمينه افزايش سود سهامداران 

و تأمين مالي شركت ها و دولت از اين بازار بود.

      حساسيت بيش ازاندازه به متغيرها
فردين آقابزرگي، تحليلگر بازار سهام نوشت: بازار سهام 
به درستي يا به طور ناصحيح حساسيت بيش ازاندازه اي به 
نوسانات نرخ ارز دارد. سياست گذاران اقتصادي طي چند 
هفته اخير با توجه به حساس��يت هايي كه رييس دولت 
درباره جلوگيري از روند افزايشي نرخ دالر و نرخ تورم دارد، 
اقداماتي را انجام دادند. واكنش بازار هم در پي گمانه زني 
براي ميزان موفقيت يا ميزان تأثيرگذاري   اينگونه اظهارات 
در بازار ارز قابل توجه اس��ت. از طرفي هم زمان ش��دن با 
مذاكراتي كه در سطح عالي براي نخستين بار طي 20 الي 
25 سال اخير با هيات هاي عاليرتبه سياسي از عربستان 
برگزار مي شود، همگي در كنار هم گمانه  اي را پررنگ كرد 
كه نرخ ارز بنا به ميل و اراده دولت رو به نزول خواهد بود. 

طي 4 ماه ابتدايي سال جاري بازدهي شاخص كل صفر 
بود و تنها در مرداد ماه حدود 16 درصد بازدهي كسب شد. 
  اين روند صعودي در همان مقطعي رخ داد كه به طور واضح 
قيمت دالر از كانال 23 هزار تومان به سمت 26 هزار تومان 
حركت كرد. همسو با   اين نوسان، بازار سهام هم به ميزان 

16 درصد بازدهي از آن سهامداران خود كرد.
در ش��هريور ماه، حساسيت سياس��ت گذاران نسبت به 
جلوگي��ري از تكرار وقايع مش��ابه س��ال 13۹۹، نياز به 
نقدينگ��ي حقوقي ها، بازارس��ازان يا فعاالن ب��ازار توام 
باعرضه هاي زياد مبتني بر نوسان منفي نرخ ارز همگي 
باعث تشديد گمانه ها مبني بر اثرگذاري كاهش قيمت 
ارز در سود و زيان شركت ها و وضعيت عملكرد آنها شد. با 
توجه به اينكه رشد نسبي به طور متوسط در شركت هاي 
بني��ادي و اثرگذار درروند ش��اخص كل طي 4 الي 5 ماه 
ابتدايي سال وجود داشت، دراين بين شركت هايي كه با 
صف  ف��روش مواجه بودند به مرورزمان با كاهش تعداد و 

حجم ارزش صف هاي فروش همراه شدند.
رفتار سينوسي دماسنج بازار سهام طي چند وقت اخير 
معامالتي به  اراده سياست گذاران باالدستي برمي گردد  
چراكه پيش از ورود به  مرحله حاد، بازار با افزايش عرضه ها 
و رش��د معامالت اوراق نسبت به روند يك الي 2 ماه اخير 
به طور صحيح در حال كنترل اس��ت. پيشگيري از وقايع 
سال گذشته نيز دغدغه  اي است كه اكنون در دستور كار 
مسووالن قرار دارد. با توجه به اغلب گمانه هايي كه خالصه 
آن در نرخ ارز قابل مشاهده بوده، به نظر مي رسد كه بازار ارز 
هم تا حدودي در حال كنترل است چرا كه با ورود دالر به 
كانال 2۸ هزار تومان، با تأكيد رييس دولت و دستور وزير 
اقتصاد، بنابراين شد كه اصالح قيمت )يا به صورت عرضه 
ارز در بازار يا به ساير روش ها همانند نظارتي و...( صورت 
پذيرد. ازآنجاكه به نظر مي رس��د در سال 1400 بازدهي 
شارپي نداشته باشيم، اغلب فعاالن بازار نسبت به  افزايش ها 
قيمت ها، حساسيت بااليي نشان مي دهند  به طوري كه 
بالفاصله با افزايش قيمت سهام سرمايه گذاران شروع به 
عرضه مي كردند؛ اما   اين روند را نمي توان به روزهاي   آينده 
و زمان باقي مانده تا پايان ماه شهريور تعميم داد؛ مگر   اينكه 
تحت تأثير اتفاق خاصي شاهد تغييراتي در  اين خصوص 

باشيم. بر  اين اساس شيب بازار يقينًا صعودي خواهد بود 
اما بسيار ماليم. به  اين معني كه حداكثر بازدهي شاخص 
كل بورس تهران از ابتدا تا انتهاي سال 1400 در يك حالت 
خوش بينانه 40 تا 50 درصد بيشتر نخواهد شد. فارغ از 
  اين موارد به اعتقاد بنده بزرگ ترين و موثرترين سياستي 
كه دولت يا سياس��ت گذاران اقتصادي مي توانند پيش 
بگيرند تا بتوانند به نحوي شايسته از منافع سهامداران در 
بلندمدت صيانت كنند، در حقيقت كوچك سازي دولت 
با تمكين به اصل 44 قانون اساسي، كاهش تصدي گري و 
عرضه سهام تحت مديريت دولت به منظور تأمين نقدينگي 
و پوشش كسري بودجه )به اين معني كه هم زمان كسري 
بودجه از طريق فروش دارايي مازاد تأمين ش��ود( و ديگر 
  اينكه افزايش سهام ش��ناور آزاد از طرق مختلف با وضع 
قوانين و مقررات و سختگيري در ارتباط با تمكين ناشران 
پذيرفته شده در بورس و فرابورس براي اجراي   اين سياست. 
حمايت و توسعه نهادهاي مالي كه درزمينه سرمايه گذاري 
غير مستقيم مش��غول كار هس��تند بايد به صورت يك 
اس��تراتژي بلندمدت در نظر گرفته شود، بنابراين درگاه 
اتصال آحاد مردم به بازار س��رمايه بايد از طريق نهادهاي 
مالي فعال در   اين حوزه همانند س��بدگردان ها و مديران 
صندوق هاي سرمايه گذاري كه مي توانند بازار را به نقطه 
ثبات هداي��ت كند، صورت بگيرد. رويك��رد بلندمدت و 
تغيير در مقررات بايد به نحوي باشد كه سياست گذاران 
اقتصادي در سازمان ها و نهاد هايي كه متولي بازار پول و 
سرمايه هستند )همانند بانك مركزي، شوراي عالي بورس 
و سازمان بورس و اوراق بهادار( باديد مستقل اداره شوند. 
درباره سهام عدالت هم به هرحال عرضه آن در هر حالتي 
كه در نظر بگيريم، به  نظر مي رس��د سرمايه هاي موجود 
در اقتصاد كشور و بازار سرمايه را )چه به صورت بلوكي و 
چه به صورت عرضه روي ميز( به سمت خود جذب كند، 
ازاين رو بجاس��ت زماني كه بازار با تقاضاي زيادي همراه 
است به مرورزمان اقدام به مديريت براي آزادسازي فروش 
سهام عدالت كنند. به نظر مي رسد يك فضاي بازار سازي و 
بازار گرداني ساده و ابتدايي در چنين زمان هايي مي تواند 
كاماًل موضوع س��هام عدالت را مديريت كند  مشروط بر 
  اينكه مكانيزم بازار گرداني به نحو شايسته اي انجام پذيرد.
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قرمزپوشي بورس هاي جهاني
بيشتر شاخص هاي مهم بورس��ي در اروپا و امريكا 
ريزش كردند. در بس��ياري از مناط��ق جهان روند 
واكسيناس��يون به پيش��رفت هاي رضايت بخشي 
رسيده است: وزارت بهداشت امريكا اعالم كرد اكنون 
سه چهارم جمعيت اين كشور دس��ت كم يك دوز 
واكسن كرونا دريافت كرده اند. در فرانسه و برخي ديگر 
از كشورهاي اروپايي با واكسيناسيون تمامي گروه هاي 
هدف، داش��تن گواهي واكسيناسيون براي ورود به 
اماكن عمومي اجباري اعالم شده است و بسياري از 
شركت ها با توجه به روند خوب واكسيناسيون تصميم 
گرفته اند كاركنان را در ماه هاي پيش رو براي بازگشت 

حضوري به محيط كار فرابخوانند.
نرخ بيكاري بزرگ ترين اقتص��اد جهان تا پايان ماه 
آگوست بازهم كاهشي شد و رقم 5.2 درصد را ثبت 
كرد. اين نرخ بيكاري، كمترين نرخ بيكاري اين كشور 
در 26 ماه اخير است. از آوريل پارسال كه نرخ بيكاري 
امريكا با رسيدن به 14.۸ درصد ركوردشكني كرد، 
روند نزولي نرخ بيكاري امريكا ادامه داشته است. طي 
اين مدت شمار بيكاران با تغييري محسوس نسبت 
به ماه قبل به هشت ميليون و 3۸0 هزار نفر كاهش 
پيدا كرد يعني اين رقم 31۸ هزار نفر كمتر شده است.

چين باهدف تقويت نقش بازار سرمايه در رشد اقتصادي 
تصميم گرفته اس��ت يك بازار بورس جديد تأسيس 
كند. به گفته ش��ي جين پينگ، رييس جمهور چين 
مقر اصلي اين ب��ازار در پكن خواهد ب��ود و تمركز آن 
روي ورود شركت هاي كوچك تر چيني به بازار است. 
رييس جمهور چين بابيان اينكه كش��ورش متعهد به 
حمايت از كسب وكارهاي كوچك و متوسط است از در 
پيش بودن اصالحات ساختاري جديد خبر داد. در حال 
حاضر بورس شانگهاي بزرگ ترين بورس در سرزمين 
اصلي چين اس��ت. مركز آمار اتحاديه اروپا در گزارشي 
اعالم كرد تا پايان ماه ج��والي نرخ بيكاري در منطقه 
يورو با 0.1 درصد كاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل 
به 7.6 درصد رسيد. اين نرخ در سطح اتحاديه اروپا نيز با 
0.2 درصد كاهش نسبت به ماه قبل به 6.۹ درصد رسيد. 
تخمين زده مي شود تا پايان اين ماه 14 ميليون و 613 
هزار مرد و زن در سطح اتحاديه اروپا بيكار باشند كه از 
اين تعداد، 12 ميليون و 334 هزار نفر ساكن كشورهاي 
عضو منطقه يورو بوده اند. در خبري كه مي تواند حاكي 
از كند شدن سرعت رشد اقتصادي چين باشد، ميزان 
رشد توليدات كارخانه اي اين كشور در ماه آگوست به 
50.1 واحد رس��يده كه اين رقم 0.3 واحد كمتر از رقم 
ثبت شده ماه قبل و كمترين رشد از فوريه سال 2020 
تاكنون بوده است يعني زماني كه اقتصاد چين تحت 
تأثير قرنطينه و كاهش تقاضا به كمترين رشد دو دهه 
اخير خود رسيد. كاهش فعاليت كارخانجات چيني در 
ماه آگوست هم مربوط به بخش توليدات و هم مربوط 
به سفارشات بوده است. در ادامه تنش هاي بين چين 
و امريكا، خبرهاي رسيده حاكي است كه پكن احتمااًل 
محدوديت هاي بيش��تري براي حضور ش��ركت هاي 
بزرگ چيني در بورس وال استريت وضع خواهد كرد. 
وال اس��تريت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده 
كميسيون قانون گذاري اوراق بهادار چين در حال كار 
روي اليحه اي است كه در صورت اجرايي شدن، حدود 
دو تريليون دالر دارايي شركت هاي چيني كه سهام خود 
را در وال اس��تريت عرضه كرده اند در معرض خطر قرار 
خواهد داد. طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا، متوسط 
نرخ تورم 1۹ كشور عضو منطقه يورو در 12 ماه منتهي به 
جوالي با 0.3 درصد افزايش نسبت به رقم مشابه منتهي 
به ماه قبل به 2.2 درصد رسيد تا نرخ تورم مجدداً از سطح 
دودرصدي هدف گذاري شده بانك مركزي فاصله گيرد. 
در سطح اتحاديه اروپا اين نرخ به طور متوسط 2.5 درصد 
بوده كه از ماه قبل 0.2 درصد بيشتر شده است. در مقايسه 
با ماه قبل، نرخ تورم در ۹ كش��ور كاهش و در 16 كشور 
افزايش داشته اس��ت. ديويد اسپيكا، كارشناس ارشد 
سرمايه گذاري در موسسه گايد استون كپيتال گفت: 
به صورت كلي، تمايل معامله گران به فروش سهام خود با 
بهبود چشم انداز اقتصادي خيلي كمتر از قبل شده است. 
بااين حال ريس��ك هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند 
روند را به طور كامل معكوس كن��د: گونه دلتا ويروس 
كرونا نيز با توجه به قدرت سرايت بااليش به يك نگراني 
مهم تبديل شده است. ما نگراني هاي تورمي و احتمال 

افزايش تنش ها بين چين و امريكا را نيز كماكان داريم.
در وال استريت بيشتر شاخص ها نزولي بودند؛ تا جايي 
كه دو شاخص از س��ه شاخص اصلي بورسي در سطح 
پايين تري از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز 
ايدانستريال اوريج« با 0.64 درصد كاهش نسبت به روز 
قبل و در س��طح 35 هزار و 141.۸4 واحد بس��ته شد. 
ش��اخص »اس اند پي 500« ب��ا 0.25 درصد ريزش تا 
س��طح 4522.۸3 واحدي پايين رفت و ديگر شاخص 
مهم بورسي امريكا يعني »نزدك كامپوزيت« با 0.17 
درصد افزايش در س��طح 15 هزار و 3۸6.12 واحدي 
بسته شد. در معامالت بازارهاي بورس در اروپا، شاخص 
»فوتس��ي 100« بورس لندن ب��ا 0.53 درصد ريزش 
نس��بت به روز قبل و در س��طح 714۹.37 واحد بسته 
شد. شاخص »دكس 30« بورس فرانكفورت در آلمان 
با كاهش 0.56 درصدي و ايستادن در سطح 15 هزار و 
۸43.0۹ واحدي به كار خود خاتمه داد و شاخص »كك 
40« بورس پاريس با عقبگرد 0.26 درصدي در سطح 
6726.07 واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس 
35« 0.14 درصد باال رفت و به ۸۸۹4.50 واحد رسيد. 
در معامالت بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي 
داشتند؛ تا جايي كه شاخص »نيك كي 225« بورس 
توكيو ژاپن با افزايش 0.۸6 درصدي تا سطح 2۹ هزار 
و ۹16.14 واحدي باال رفت. ش��اخص »هانگ سنگ« 
ب��ورس هنگ كنگ 0.73 درصد باال رفت و در س��طح 
26 هزار و 353.66 واحد بس��ته شد. در چين شاخص 
»شانگهاي كامپوزيت« صعود 1.20 درصدي را تجربه 
كرد و در سطح 4۹۹2.۸۸ واحد بسته شد. در استراليا 
شاخص »اس اند پي اس اند ايكس 200« بورس سيدني 
با 0.02 درصد صعود و ايس��تادن در سطح 7503.34 
واحدي به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي 

مهم آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

ممنوعيت فروش صادراتي تاير 
گروه بارز خارج از بورس كاال

با اع��الم معاون ام��ور هلدينگ هاي شس��تا، عرضه 
محص��والت صادراتي گروه ب��ارز در رينگ صادراتي 
بورس كاال با ض��رب االجل 7 روزه انجام مي ش��ود و 
هرگون��ه فروش صادراتي خارج از مس��ير بورس كاال 
ممنوع شد. پس از دريافت مجوز صادرات الستيك از 
انجمن صنفي صنعت تاير و دريافت نامه مربوطه از اين 
نهاد، س��عيد كاردار، معاون امور هلدينگ هاي شستا 
در راس��تاي تداوم فروش و عرضه هاي بورس كااليي 
شستا، طي نامه اي به مديرعامل هلدينگ نفت، گاز و 
پتروشيمي تامين و گروه بارز، دستور عرضه الستيك 
را در رينگ صادراتي بورس كاال صادر و ضرب االجل 7 
روزه جهت به انجام رساندن آن تعيين و هرگونه فروش 
صادراتي خارج از مسير بورس كاال را ممنوع اعالم كرد. 
در اين نامه آمده اس��ت: هر اقدامي در راستاي عرضه 
محصوالت صادراتي در رينگ صادراتي بورس كاال به 
عنوان شركت پيشتاز در اين خصوص و اجراي فروش 
حداكثر ظرف 7 روز كاري مورد تأكيد است. بر اساس 
اين دس��تورالعمل، هرگونه فروش صادراتي خارج از 
بستر رينگ صادراتي بورس كاال اكيداً ممنوع بوده و 
مسووليت پاسخگويي به ذينفعان و نهاد هاي نظارتي 
در خصوص هرگونه تخطي از اين فرآيند تعيين شده 
بر عهده هيات مديره و مديرعامل شركت است. كاردار 
در اين نامه آورده است: هيات مديره شركت موظف 
به تداوم و توس��عه فروش الس��تيك بازار داخلي و 
صادراتي در بس��تر بورس كاال است و انتخاب سبد 
بهينه و جذاب و نوع تس��ويه در كميت��ه فروش با 
توجه به تجربيات صادراتي قبل تصميم گيري شود 
و مسووليت طراحي سبد هاي پيشنهادي جذاب و 
قابل فروش با اعضاي هيات مديره و مديرعامل است. 
معاون امور هلدينگ شستا در اين نامه آورده است: 
نظر به اينكه در تجربيات اوليه عرضه داخلي در بورس 
كاال نوع سبد ها به گونه اي طراحي شده كه قابليت و 
استقبال از فروش حاصل نشد مورد انتظار است با 
استفاده از تجربيات قبلي و فعلي بورس، تمهيدات 
الزم انديشيده شده تا اين مشكل مجدداً تكرار نشود.

بورس كاال، بهترين مكان
براي قيمت گذاري محصوالت

اسداهلل كش��اورز، معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صمت به صحبت هاي مطرح شده در خصوص 
قيمت گذاري دستوري سيمان و فوالد واكنش نشان 
داد گفت: قيمت گذاري دستوري نيازمند نظارتي دقيق 
است كه اكنون نظارت دقيق براي اين اقدام وجود ندارد؛ 
بنابراين بهترين راه براي قيمت گذاري، عرضه كاالها 
در بورس كاال و قيمت گذاري از طريق اين بازار است. 
كشاورز در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بورس كاال 
مي تواند باعث وباني گراني محصوالت باش��د يا خير، 
گفت: ب��ورس كاال نمي تواند باع��ث گراني و افزايش 
قيمت كاالها ش��ود اما قيمت گذاري كاالها در بورس 
كاال مستلزم آن است كه زيرساخت هاي درستي براي 
اين بازار در نظر گرفته شود. معاون وزير صمت اظهار 
داشت: در صورت تعريف ساختار مناسب، نه تنها عرضه 
كاالها در بورس كاال باعث افزايش قيمت نمي شود بلكه 
زمينه كاهش قيمت به واسطه معامالت شفاف در اين 
بازار فراهم خواهد شد. وي به حذف وجود واسطه گري 
در اقتصاد كشور اشاره و اظهار كرد: بايد شرايطي فراهم 
شود تا همه توليدكنندگان و مصرف كنندگان براي 
انجام معامالت وارد اين بازار شوند، در اين صورت بورس 
كاال مي تواند به عنوان بهترين محل براي عرضه كاالها و 
انجام معامالت در نظر گرفته شود. كشاورز خاطرنشان 
كرد: بهترين ش��يوه براي انجام معامالت، بورس كاال 
است كه در كل دنيا هم معامالت كاالهايشان در اين 
فضا انجام مي شود و براي وجود شفافيت در معامالت و 

قيمت گذاري كاالها از اين مسير عبور مي كنند.

بازار سرمايه شفاف تر شد
محمدمه��دي مفت��ح، س��خنگوي كميس��يون 
برنامه وبودجه مجلس، اقدام سازمان بورس و اوراق 
بهادار براي انتشار صورت هاي مالي را مثبت ارزيابي 
كرد و گفت: اگر ذي نفعان هر سازماني از مسائل مالي 
واداري آن س��ازمان اطالعات دقيق و كاملي داشته 
باش��ند، به طور حتم تفاهم و اعتم��اد متقابلي بين 
مديران و كارمندان ايجاد خواهد شد. محمدمهدي 
مفتح افزود: س��ازمان بورس و اوراق بهادار نيز مانند 
هر نهاد عمومي ديگر كه بايد اصل شفافيت را رعايت 
كند، عملكرد مالي  خود را در معرض ديد و قضاوت 
فعاالن بازار قرار بدهد تا ميزان شفافيت بازار سرمايه 
را افزايش دهد. وي در ادامه عنوان كرد: سازمان بورس 
نقشي را كه دولت براي آن قائل است، بايد در اقتصاد 
كشور. به درستي ايفا كند، و بازار سهام مكاني است 
كه مكانيزم آن باعث تامين مالي براي توليد مي شود، 
بنابراين با ورود منابع مردم به بازار سرمايه، بنگاه هاي 
اقتصادي و ش��ركت هايي كه در بورس حضور دارند 
مي توانند تامين مالي قوي تري را از اين بازار داشته 
باشند و از اين طريق نقدينگي را به سمت فعاليت هاي 
خود انتقال دهند. نماينده مردم تويسركان در مجلس 
ادامه داد: بنابراين كساني كه وارد بازار سرمايه و بورس 
مي شوند، بايد از سالمت سازمان بورس و اوراق بهادار 
اطمينان كامل داشته باش��ند تا با اعتماد بيشتري 
اقدام به س��رمايه گذاري كنند. مفتح اعالم كرد: به 
نظر مي رسد انتشار صورت هاي مالي سازمان بورس 
توانست درك متقابلي بين فعاالن اين حوزه و سازمان 
ايجاد و استحكام روابط را بيش ازپيش افزايش دهد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه اقدام سازمان بورس تا 
چه ميزان مي تواند سازمان و نهادهاي مالي را براي 
انتشار صورت هاي مالي تش��ويق كند، گفت: اقدام 
سازمان در انتش��ار صورت هاي مالي براي تشويق 
ديگر سازمان ها بسيار موثر بوده و منجر به اتفاق هاي 
مثبت در كشور شده و مجلس شوراي اسالمي هم 

حمايت هاي الزم را از اين حركت به عمل آورد.

»تعادل« داليل رشد 40 درصدي بازار سهام را بررسي مي كند

چرا بورس رشد كرد؟

بورس روي مدار رشد
ش��اخص كل بازار بورس در آخري��ن روز كاري هفته 
يعني چهارشنبه، 17 شهريورماه با دو هزار و ۹4۸ واحد 
افزايش در جايگاه يك ميليون و 526 هزار واحدي قرار 
گرفت. در معامالت اين روز بيش از هشت ميليارد و ۹07 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 74 هزار 
و ۸03 ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين شاخص 
كل )هم وزن( ب��ا 74۸ واحد افزايش به 466 هزار و ۹6 
واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با 472 واحد رشد به 
2۹4 هزار و 10۹ واحد رسيد. شاخص بازار اول دو هزار و 
111 واحد و شاخص بازار دوم 6 هزار و ۹5 واحد افزايش 
داشتند. طي معامالت روز گذشته حقوقي ها حدود 60 
ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت 
خرد هف��ت هزار و 100 ميليارد تومان بود، اش��خاص 
حقوقي 17 درصد يعني هزار و 1۸0 ميليارد تومان سهام 
خريدند و مازاد خريدش��ان يك درصد از كل معامالت 
شد. بيشترين تزريق پول حقوقي به بورس و فرابورس 
در سه گروه »محصوالت شيميايي«، »فلزات اساسي« 
و »بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد درحالي كه 
برآيند معامالت گروه هاي »استخراج كانه هاي فلزي« 
و »شركت هاي چند رشته اي صنعتي« به نفع حقيقي ها 
تمام شد. س��ه نماد »فوالد«، »شپنا« و »بركت« لقب 
بيشترين افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »كنور«، »شستا« 
و »اتكاي« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا« 
با يك ه��زار و ۸06 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با 
نماد »كچاد« با 401 واحد، پتروش��يمي نوري با نماد 
»نوري« با 330 واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد 
»شبندر« با 301 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با 2۹۹ واحد، توسعه معدني و صنعتي صبانور 
با نم��اد »كنور« با 2۹3 واحد تأثير مثبت بر ش��اخص 

بورس همراه شدند. در مقابل گروه دارويي بركت با نماد 
»بركت« با 2۸3 واحد، فرآوري معدني اپال كاني پارس 
با نماد »اپال« با 27۹ واحد، ش��ركت ارتباطات س��يار 
ايران با نماد »همراه« با 270 واحد، توس��عه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با 26۹ واحد، 
توسعه معادن و فلزات با نماد »ومعادن« با 1۸۸ واحد، 
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 145 
واحد، نفت سپاهان با نماد »شسپا« با 13۸ واحد و بانك 
پارسيان با نماد »وپارس« با 136 واحد تأثير منفي بر 
شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، در آخرين 
روز كاري هفته شركت سپيد ماكان با نماد »سپيد«، 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد »شستا«، 
ليزينگ كارآفرين با نماد »ولكار«، گروه مديريت ارزش 
صندوق بازنشستگي كشوري با نماد »ومدير«، بهساز 
كاشانه تهران با نماد »ثبهساز«، توليد نيروي برق آبادان 
با نماد »آبادا« و پتروشيمي بوعلي سينا با نماد »بوعلي« 

در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه يك  ميليارد و 363 ميليون برگه سهم 

به ارزش چهار هزار و ۸01 ميليارد ريال دادوستد شد.

      آخرين وضعيت شاخص فرابورس
طي روز چهارشنبه شاخص فرابورس بيش از 102 واحد 
افزايش داش��ت و بر روي كانال 22 هزار و 76۸ واحد ثابت 
ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 244 ميليون برگه 
سهم به ارزش 201 هزار و 4۸1 ميليارد ريال دادوستد شد.

در اين روز شركت بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، فرابورس 
ايران با نماد »فرابورس«، پتروش��يمي تندگويان با نماد 
»شگويا«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي«، توكاريل 
با نماد »توريل«، صنعتي مينو با نماد »غصينو«، سهامي 
ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، زغال س��نگ پرورده 
طبس با نماد »كزغال«، بهمن ديزل با نماد »خديزل« و كلر 

پارس با نماد »كلر« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين پتروشيمي مارون با نماد »مارون«، سرمايه گذاري 
مالي س��پهر صادرات با نماد »وسپهر«، توليد نيروي برق 
دماوند با نماد »دماوند«، اعتباري ملل با نماد »وملل«، پليمر 
آريا ساسول با نماد »آريا«، فوالد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، توسعه مسير برق گيالن با نماد »بگيالن«، بيمه 
كوثر با نماد »كوثر« و گروه توسعه مالي مهر آيندگان با نماد 

»ومهان« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

      »حآفرين« در فرابورس
بر اس��اس دس��تورالعمل پذيره نويس��ي و عرضه اوليه 
اوراق به��ادار در فرابورس اي��ران، به اطالع مي رس��اند 
سهام ش��ركت ريل  پرداز نوآفرين با نماد »حآفرين« به 
سرمايه گذاران واجد ش��رايط عرضه مي شود. منظور از 
سرمايه گذاران واجد شرايط، صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله و صندوق هاي س��رمايه گذاري مش��ترك 
ثبت شده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار است. تعداد 
كل س��هام قابل عرضه، 371 ميليون و 400 هزار سهم، 
معادل 5 درصد از كل س��هام ش��ركت است. همچنين، 
حداكثر سهام قابل خريداري توسط هر شخص حقيقي 
و حقوقي، 74 ميليون سهم، قيمت  نهايي ارزش گذاري 5 
ه��زار و 402 ريال، قيمت مبنا، 3 هزار و 30 ريال و دامنه 
قيمت در ثبت س��فارش از مبلغ 2 هزار و 727 ريال تا 3 
هزار و 333 ريال قيد ش��ده است. همچنين از روز دوم، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري مي توانند تا 50 درصد 
دارايي كه خري��داري كرده اند را به فروش برس��انند. 
سرمايه گذاران حقيقي نيز مي توانند اقدام به خريد سهام 
مذكور در معامالت ثانويه كنند. بازارگردان نيز از روز دوم 
بازارگرداني را آغاز خواهد كرد. تاريخ ثبت سفارش سهام، 
دوشنبه )22 شهريورماه( است كه در همان روز، سهام 
اختصاص يافته به هر صندوق هم مشخص خواهد شد.



 گروه راه و شهرسازي|
محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن از افزايش وام 
خريد مسكن حساب جوانان به يك ميليارد تومان خبر 
داد و اعالم كرد: در يك دوره ۱۵ ساله متقاضي مي تواند 
از يك ميليارد وام خريد مسكن استفاده كند.  بي گمان 
بهترين مسير يا شايد تنها مسير صحيح براي خانه دار 
شدن طبقه متوسط )كارمند و كارگر( وجود يك نظام 
پس انداز و سرمايه گذاري بانكي است. البته براي اثركردن 
و به بار نشستن اين سيستم يك شرط اساسي وجود دارد 
و آن ثبات اقتصادي )مهار تورم( است. در چنين شرايطي 
است كه پيش بيني آينده ممكن شده و سرمايه گذاري 
روي احتماالت ممكن معنا مي يابد. از اين رو، در شرايطي 
كه اقتصاد ايران از تورم مزمن ۵0 ساله رنج مي برد، هر 
گونه سيستم پس انداز و سرمايه گذاري بانكي محكوم 
به شكست است. نمونه موخر آن، صندوق پس انداز يكم 
بود. صندوقي كه زوجين مي توانستند با سپرده گذاري 
يك ساله 40 تا 80 ميليون تومان، وامي به ميزان دو برابر 
سپرده خود از بانك دريافت كنند. اين نظام كه در دولت 
اول روحاني طراحي و اجرا ش��ده بود، در همان دولت 
اول ب��ه دليل مهار و حبس تورم در زي��ر ۱0 درصد، به 
زوج هاي جوان بسياري كمك كرد تا خانه دار شوند اما 
پس از بروز نوسانات ارزي در پايان سال 96 و اوايل سال 
97 كه ناگهان شاهد جهش تورمي بوديم، اين سيستم 
به دليل جهش قيمتي مسكن از كار افتاد و نه تنها منجر 
به توقف سپرده گذاري زوجين در اين صندوق شد، بلكه 
افرادي كه در اين صندوق س��رمايه گذاري كرده بودند 
نيز نتوانس��تند منزل دلخواه خود را بخرند و در نتيجه 
از دريافت اين وام انصراف دادند. اين داستان سال هاي 
دور نيست، مربوط به س��ه سال گذشته است. حال در 
چنين شرايطي، چگونه فرد يا خانواده اي مي تواند براي 
۱۵ سال آينده س��پرده گذاري كند و اميدوار باشد كه 
در س��ال ۱4۱۵ بتواند با وام يك ميلياردي خود، چند 
متري از خانه مطلوب خود را بخرد؟ به گزارش »تعادل«، 
بر اس��اس تازه ترين آمار بانك مركزي از تحوالت بازار 
مسكن تهران در مرداد سال جاري، هر متر مربع واحد 
مسكوني در پايتخت حدود 30 ميليون و 700 هزار تومان 
اس��ت. به اين ترتيب، قيمت يك آپارتمان كوچك ۵0 
متري به قيمت هر متر 30 ميليون تومان، يك ميليارد 
و ۵00 ميليون تومان است. يعني يك و نيم برابِر وام يك 
ميلياردي ۱۵ س��ال آينده! به عبارت ديگر، اگر همين 
االن، و نه ۱۵ سال بعد، يك ميليارد تومان به يك جوان 

متقاضي خريد مسكن اعطا شود، نمي تواند يك مسكن 
۵0 متري به نرخ ميانگين شهر تهران در اين شهر بخرد!

     رشد قيمت مسكن طي 16 سال گذشته؟
بررسي هاي آماري حاكي از اين است كه قيمت مسكن 
از ميانگين هر مترمربع 6۵0 هزار تومان در سال ۱384 
)آغاز دولت احمدي نژاد( به 3 ميليون و 9۵0هزار تومان 
در سال ۱39۲ )پايان دولت احمدي نژاد( رسيد، يعني 
بالغ بر ۵00 درصد افزايش يافت. با توجه به اينكه در حال 
حاضر نيز قيمت هر متر مربع مسكن حدود 3۱ ميليون 
تومان است، محاسبات نشان مي دهد كه طي 8 سال 
گذشته نيز ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران 67۵ 
درصد رشد كرده است. اما فاصله ميان 6۵0 هزار تومان 
در سال 84 تا 3۱ ميليون تومان در سال ۱400 حدود 4 
هزار و 669 درصد است! كه رقمي بسيار اعجاب انگيزي 
است. اين عدد اعجاب انگيز نشان مي دهد كه تورم اجازه 
نمي دهد، هيچ گونه برنامه ريزي مبتني بر پس انداز و 
س��پرده گذاري منجر به خانه دار شدن خانوارها شود و 
گره كار نه در افزايش تسهيالت )آن هم با سپرده گذاري 
۱۵ ساله( كه در مناسبات اقتصاد كالن و نابرابري هاي 
حاصل از سياست هاي اقتصادي است. با توجه به اينكه 
اقتصاد كشور در شرايط سختي قرار دارد و دستكم 
نيازمن��د يك دوره چهار س��اله براي ب��رون رفت از 
شرايط فعلي است، با توجه به روند ۱6 ساله گذشته، 
مي توان پيش بيني كرد كه قيمت مس��كن طي ۱۵ 

سال آينده دستكم بسيار گرانتر، و دست نيافتني تر 
از امروز باشد. از اين رو، ارايه تسهيالت يك ميلياردي 

هيچ گونه جاذبه و البته كارآمدي نخواهد داشت.

     رشد 250 درصدي وام جوانان
آنگونه كه محمود شايان، مديرعامل بانك مسكن در 
نشست خبري ديروز خود اظهار كرد: با توجه به شرايط 
تورمي و افزايش قيمت مسكن در سال گذشته بانك 
مسكن پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن جوانان را به 
بانك مركزي داد. به اين ترتيب اين وام در تهران س��ال 
گذشته به 400 ميليون تومان افزايش يافت. با توجه به 
افزايش قيمت ها، مجدد پيشنهاد افزايش سقف وام به 
يك ميليارد تومان براي مسكن پس انداز جوانان داديم 
كه مورد موافقت شوراي پول و اعتبار قرار گرفت. به اين 
ترتيب، وام 400 ميليون تومان براي سال ۱4۱4 با ۲۵0 
درصد رشد، براي س��ال ۲0۱۵ به يك ميليارد تومان 
افزايش يافته است. وي با اعالم اينكه از امروز متقاضيان 
مي توانند در شعب بانك مسكن براي وام جديد افتتاح 
حساب كنند، تصريح كرد: س��قف وام در تهران،  يك 
ميليارد تومان، شهرهاي بزرگ 8۵0 و ساير شهرها 700 
ميليون تومان پرداخت مي شود. وي با بيان اينكه حداقل 
واريز ماهانه براي اين وام ۲00 هزار تومان است، تاكيد 
كرد: متقاضيان مي توانند پس از پنج سال واريز ماهانه 
با اعمال ضرايب وام حس��اب مسكن جوانان را دريافت 

كنند كه در تهران اين مبلغ 400 ميليون تومان است.

     جزييات وام يك ميليارد توماني مسكن
به گزارش تسنيم، بر اساس آنچه بانك مسكن اعالم كرده 
در يك دوره ۱۵ ساله متقاضي مي تواند از يك ميليارد وام 
خريد مسكن استفاده كند. اين رقم براي كالن شهر تهران 
است. سقف وام در سال پنجم براي شهر تهران 400 ميليون 
تومان اس��ت كه در مقايسه با رقم قبلي اين وام ۱9 درصد 
افزايش يافته است. در شهرهاي بزرگ سقف وام مذكور در 
سال پنجم و سال پانزدهم به ترتيب 3۵0 ميليون و 8۵0 
ميليون تومان است. در ساير شهرها نيز اين رقم براي سال 
پنجم و سال پانزدهم به ترتيب 300 و 700 ميليون تومان 
است. معاون مديرعامل بانك مسكن نيز در همين رابطه 
اظهار كرد: به افرادي كه طبق مقررات اعالم شده در طول 
مدت ١۵ سال در بانك مسكن سپرده گذاري در حساب 
جوانان انجام دهند، وام يك ميليارد توماني تعلق مي گيرد. 
محمدحسن مرادي در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: كساني 
كه امروز در حساب جوانان سپرده گذاري كنند تا ١۵ سال 
ديگر مي توانند در تهران وام يك ميليارد توماني دريافت 
كنند. البته افراد پس از ۵ سال مي توانند اين وام را دريافت 
كنند اما براساس اين مدت زمان سقف وام براي اين افراد 
4٠٠ميليون تومان است. مرادي با بيان اينكه جدول مربوطه 
براي افتتاح حساب افراد مخصوص به هر فرد است، گفت: 
اينگونه نيست كه فقط در مقطع ۵ سال يا ١۵ سال اين وام 
ارايه شود و مي توان بعد از ۵ سال در هر مقطع و هر سال اين 
وام را بر اساس جدول مربوط به خود استفاده كند. وي تاكيد 
كرد: افرادي كه در چند سال گذشته افتتاح حساب داشتند 
مي توانند از اين وام يك ميلياردي استفاده كنند به شرط 
اينكه واريزي ها را تطبيق دهند، در اين صورت مي تواند از 
س��قف وام باالتري استفاده كند. براي مثال افرادي كه دو 
سال گذشته نسبت به افتتاح حساب جوانان اقدام كردند، 
١٣ سال ديگر كه به س��قف ١۵ سال مي رسند با تطبيق 
واريزي ه��ا از وام ٣٧٠ ميليون توماني به وام ٩٠٠ ميليون 
توماني برس��ند. معاون مديرعامل در امور طرح و برنامه با 
اشاره به ميزان واريزي ها گفت: امسال بايد ماهانه ٢٠٠ هزار 
تومان واريز كنند وتا ۵ سال اين ميزان واريزي ادامه خواهد 
داشت و ۵ سال بعد ميزان واريزي ها بايد ٣٠٠ هزار تومان 
باشد و ۵ سال آخر واريزي ها به 4٠٠ هزار تومان مي رسد. وي 
ادامه داد: هيچ سقف سني براي افراد متقاضي وجود ندارد و 
از نوزاد يك روزه تا فرد ٩٩ ساله مي توانند در حساب جوانان 
حضور داشته باشند. مرادي درباره نرخ سود اين وام گفت: 
سود تسهيالت براي قسط بندي ۵ ساله، 6 درصد است و 

اگر بيش از ۵ سال قسط بندي شود، ٩ درصد خواهد بود.
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منع موقت واگذاري
امالك شهرداري به غير

شهردار تهران در نامه اي خطاب به معاونان، مشاوران، 
و ش��هرداران مناطق ۲۲گانه نوشت: هرگونه واگذاري 
امالك، اراضي و اموال غيرمنقول ش��هرداري تا اطالع 
ثانوي ممنوع اس��ت. به گزارش ايلنا، عليرضا زاكاني، 
شهردار تهران در نامه اي خطاب به معاونان، مشاوران، 
ش��هرداران مناط��ق ۲۲ گانه، مديران كل س��تادي و 
روسا و مديران عامل سازمان ها و شركت هاي تابعه 
نوشت: نظر به اهميت و حساسيت تصميمات متخذه 
در هيات مديره س��ازمان ها و شركت هاي وابسته به 
شهرداري تهران در راستاي بهبود عملكرد واحدهاي 
مذكور ضروري است هرگونه عزل و نصب و جابه جايي 
اعضاي هيات مديره هاي يادشده و مديران عامل با تاييد 
اين جانب صورت پذيرد. بر پايه اين خبر، همچنين به 
منظور ساماندهي واگذاري حق بهره برداري امالك 
اراضي و اموال غير منقول ش��هرداري تهران و ايجاد 
وحدت رويه در اين خصوص، تا اطالع ثانوي از هرگونه 
واگذاري به اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول بند 6 

ماده ۵۵ قانون شهرداري خودداري گردد.

سقف قيمت پروازهاي اربعين 
5 ميليون تومان

محمدحسن ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي 
گفت: طبق جلساتي كه سازمان هواپيمايي كشوري 
با انجمن شركت هاي هواپيمايي و مديران شركت ها 
برگزار كرد مقرر شد قيمت بليت پروازهاي اربعين در 
مسير رفت و برگشت بيشتر از ۵ ميليون تومان نباشد. 
ذيبخش در گفت وگو با فارس، اظهار كرد: طي جلساتي 
كه با انجمن شركت هاي هواپيمايي برگزار شد، مقرر 
شد س��قف قيمتي پروازهاي اربعين در مسير رفت و 
برگشت بيش از ۵ ميليون تومان نباشد. وي ادامه داد: 
البته شركت هاي هواپيمايي اين را هم اعالم كردند كه 
ممكن است بسته به ساعات و ميزان تقاضا قيمت بليت 
پروازهاي اربعين براي بازه زماني ۲8 شهريور تا ۱0 مهر 
كمتر از اين رقم هم باش��د. ذيبخش تأكيد كرد: رقم 
مصوب شده فقط مربوط به بازه زماني ۲8 شهريور تا ۱0 
مهر ۱400 است كه پروازهاي اربعين انجام مي شود. 
فروش بليت به صورت انفرادي خواهد بود. وي ادامه 
داد: در پروازهاي اربعين ۱۱ شركت هواپيمايي داخلي 
و دو شركت هواپيمايي خارجي )العراقيه و فالي عراق( 
مشاركت مي كنند. بر اساس اين خبر، پيش از اين 
اعالم ش��ده پروازهاي اربعين از 6 ش��هر تهران، 

مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز و ... انجام مي شود.

فروش احتمالي بليت  اتوبوس 
براي اربعين با 2 شرط

داريوش باقرجوان، مديركل دفتر حمل مسافر سازمان 
راهداري با تأكيد بر اينكه فعال هيچ فروش بليتي براي 
زوار اربعين نداريم، گفت: اگر هم قرار شد پذيرش مسافر 
داشته باش��يم، فقط به صورت »گروهي« و از طريق 
»سامانه س��ماح« خواهد بود، بنابراين مردم منتظر 
تصميمات ستاد مركزي اربعين باشند. باقرجوان در 
گفت وگو با فارس، در باره س��فرهاي زميني اربعين از 
طريق ناوگان عمومي جاده اي اظهار داشت: مصوبات 
ستاد مركزي اربعين فصل الخطاب همه كارگروه هايي 
است كه به نوعي ذيل اين ستاد كار مي كنند. وي ادامه 
داد: در ستاد مركزي اربعين مديريت كارگروه حمل و 
نقل و سوخت با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
است و اين حوزه هم به نوعي ذيل ستاد مركزي اربعين 
فعاليت مي كند، بنابراين همه دستورالعمل هايي كه 
از سوي س��تاد مركزي اربعين صادر مي شود، موجب 
فعاليت يا عدم فعاليت اين حوزه ها مي شود. مديركل 
دفتر حمل مس��افر س��ازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي اظهار كرد: ت��ا اين لحظه هيچ گونه مجوزي 
براي فروش بليت در مرزهاي چهارگانه )مهران، چذابه 
و شلمچه و خسروي( براي سفرهاي اربعين يا سفر به 
داخل كش��ور عراق براي ايام اربعين و بازه زماني  ۲8 
شهريور تا ۱0 مهر صادر نشده است. باقرجوان اظهار 
داشت: اگر مردم با تبليغاتي هم در مورد تورهاي زميني 
اربعين در اين ايام مواجه شدند، بدانند كه اين تبليغات 
واقعي نيس��ت و فريب نخورند. وي بيان كرد: اگر قرار 
باشد فروش بليت يا پذيرش مسافر داشته باشيم، قطعا 
به طريق گروهي و از طريق سامانه سماح خواهد بود، 
بنابراين مردم بايد منتظر باشند تا ببينند ستاد مركزي 
اربعين شكل كار را تشريح كند و بعد از آن اگر وظيفه اي 
برعهده ناوگان عمومي جاده اي تعريف شود، ما در اين 
باره هماهنگي ها را انجام مي دهيم، ولي تاكنون هيچ 
هماهنگي در اين حوزه انجام نشده است. مديركل دفتر 
حمل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 
ادام��ه داد: تا اين لحظه كه مجوزي براي فروش بليت 
اتوبوس و تردد از مرزهاي چهارگانه براي ايام اربعين 
هنوز صادر نش��ده اس��ت. باقرجوان در باره وضعيت 
مرزهاي چهارگانه زميني ايران و عراق بيان كرد: اين را 
توجه داشته باشيد كه فقط در ايام اربعين جابه جايي 
مسافران از مرزهاي چهارگانه  متوقف شده است، وگرنه 
در حوزه هاي تجاري يا تردد اتباع دو طرف، مرزها فعال 
هستند و ممكن است مسافراني هم عبور كنند و فقط 
موضوع ما تردد زوار اربعين در ايام اربعين است و مردم 
بايد منتظر تصميمات جديد  ستاد مركزي اربعين در 
اين باره باشند. وي در خصوص تردد به مرزها در ايام 
اربعين با خودروي شخصي اظهار داشت: اين افراد هم 
بايد منتظر باشند كه ستاد مركزي اربعين اعالم كند 
آيا اين افراد اجازه دارند از مرز عبور كنند يا خير و اين 
در صالحيت س��تاد مركز اربعين است و موضوع بايد 

از سوي دو طرف ايراني و عراقي اطالع رساني شود. 

تهران ساالنه به حداقل
 100 هزار مسكن نياز دارد

دو عضو شوراي اسالمي شهر تهران در ديدار با نمايندگان 
شوراياري هاي ش��هر تهران بر تقويت و تدوين حقوق 
برابر و تعريف سياستي جامع براي حفظ و ارتقاء جايگاه 
شوراياري ها تاكيد كردند. به گزارش ايلنا، مهدي عباسي، 
عضو شوراي شهر در اين جلسه اظهار كرد: در خصوص 
مسكن، يك دروغ رس��انه اي رايج است كه مي گويند 
س��اخت مس��كن معلول جمعيت پذيري است. اين 
درحالي است كه گروه هايي در تهران وجود دارند كه نياز 
به مسكن جديد دارند. از بافت فرسوده گرفته تا مسكن 
اولي ها، آسيب ديدگان اجتماعي و بد مسكن ها. رييس 
كميسيون معماري و شهرسازي ادامه داد: تهران طبق 
آمار حداقل سالي ۱00 هزار مسكن نياز دارد. هرچند 
كه معتقدم بيش از ۱۵0 هزار مس��كن نياز است و اين 
درحالي است كه در تهران ساالنه حدود 40 هزار مسكن 
ساخته مي شود. عباسي با بيان اينكه قريب به 30 درصد 
اقتصاد كشور وابسته به مسكن است، گفت: اگر مسكن 
نسازيم به اقتصاد كشور و مشاغل آسيب وارد مي كنيم 
و اين خس��ارتي چندين باره است. اگر سرمايه گذاران 
سرمايه خود را از مسكن خارج كنند و اگر مسكن توليد 
نشود، گروه هاي اجتماعي جامعه سبدهاي عرضه را پر 
مي كنند و اين به افزايش س��ه برابري اجاره بهاي امروز 
منتج مي شود. همچنين باعث گسترش حاشيه نشيني 
و در مرحله بدتر زاغه نشيني مي شود. جعفر شربياني 
نايب رييس كميسيون معماري و شهرسازي نيز خطاب 
به ش��وراياران اظهار كرد: دوره پنجم با ش��وراياري ها 
بي مهري كردند. حال يا نتوانستند يا نخواستند كه با 
شوراياري ها همكاري داشته باشند. اما رويكرد شوراي 
ششم به شوراياري ها يك رويكرد مثبت است، چه براي 
حفظ ش��وراياري ها و چه براي تقويت آنان. شربياني 
افزود: شوراياران در همه حوزه هاي مديريت شهري 
متخصص هستند و از همين روي در موضوع شهرسازي 
هم بهترين گزينه براي مانع زدايي از مشكالت مديريت 
شهري، گفت وگو با ش��وراياري ها است. نايب رييس 
كميسيون معماري و شهرسازي همچنين در حوزه 
مبارزه با فساد كه بس��ترش در كميسيون معماري 
و شهرسازي به ش��دت مهياست تاكيد كرد: با كمك 
ش��وراياران هم نظارت مردمي داريم و هم مكانيزه 

كردن استفاده از حوزه هاي مختلف شهرسازي را.

لزوم استعداديابي ورزشي
در محالت پايتخت

مديرعامل س��ازمان ورزش شهرداري با اشاره به اينكه 
تيم پارالمپيك توكيو پرافتخارترين كاروان ورزش��ي 
ايران است، گفت: رس��الت معرفي استعدادهاي شهر 
تهران را از طريق مح��الت پايتخت ادامه خواهيم داد. 
به گزارش مهر، آخري��ن گروه از كاروان ورزش��كاران 
پارالمپيك ۲0۲0 توكيو در ميان استقبال باشكوه مردم 
و با حضور حميد سجادي وزير ورزش و جوانان، سيدرضا 
صالحي اميري رييس كميته ملي المپيك، امير محسني 
مديرعامل س��ازمان ورزش شهرداري تهران و جمعي 
از مديران ورزش��ي وارد كشور شدند. محسني در اين 
آيين به نمايندگي از ش��هردار تهران از افتخار آفرينان 
پارالمپيك و اعضاي تيم ملي واليبال نشسته تجليل 
و پيام تبريك ش��هردار تهران به قهرمانان پارالمپيكي 
را ابالغ ك��رد. در رقابت هاي پارالمپيك ۲0۲0 توكيو، 
ورزشكاران كش��ورمان موفق به كسب ۲4 مدال طال، 
نقره و برنز شدند كه 6 مدال توسط ورزشكاران تهراني 
كسب شد. صادق بيگدلي عضو تيم ملي واليبال نشسته 
و رييس اداره ورزش شهرداري منطقه ۱7 تهران نيز مورد 
استقبال گرم مديران وزارت ورزش و جوانان، كميته ملي 
المپيك و سازمان ورزش شهرداري تهران قرار گرفت. 
مديرعامل سازمان ورزش شهرداري تهران با اشاره به 
مدال آوري تيم واليبال نشس��ته ايران در رقابت هاي 
پارالمپيك ۲0۲0 توكيو گفت: اين كاروان جانبازان و 
معلوالن يكي از پر افتخارترين كاروان هاي كشورمان 
در اين دوره از رقابت ها بود و با ۱۲ مدال طال، ۱۱ مدال 
نقره و يك مدال برنز نام آور شدند و اين در حالي بود كه 
يك بانوي ورزشكار را نيز در اين كاروان داشتيم. وي با 
اشاره به اينكه در اين كاروان 6 نفر از ورزشكاران تهراني 
را نيز داشتيم، افزود: صادق بيگدلي كه عضو تيم ملي 
پارالمپيك بود، كارمند شهرداري منطقه ۱7 و رييس 
اداره ورزش و تربيت بدني اين منطقه است. محسني با 
بيان اينكه امروز از طرف شهردار تهران به استقبال تيم 
ملي آمدم، گفت: شهروندان تهراني قهرمانان شهرشان 
را مورد استقبال چشمگيري قرار دادند و اميدواريم اين 
پيروزي ها تداوم داشته باشد. مديرعامل سازمان ورزش 
ش��هرداري تهران در پايان اظهار كرد: در ش��هرداري 
تهران معرفي رسالت استعدادهاي شهر تهران را داريم 
و از طريق محالت پايتخت اين كار را ادامه خواهيم داد.

معناي رشد 250 درصدي وام مسكن در سال 1415 چيست؟

سراب تسهيالت يك ميليارد توماني مسكن جوانان

اكبر نيكزاد: ساالنه 400 هزار دستگاه از يك ميليون مسكن را مي سازيم

سهم 40 درصدي بنياد مسكن از وعده رييس جمهور
گروه راه و شهرسازي|

ديروز مراس��م توديع و معارفه رييس جديد و قديم بنياد 
مسكن انقالب اسالمي با حضور جمعي از مسووالن كشوري 
برگزارشد. در متن و حاشيه اين مراسم چند خبر قابل توجه 
از زبان مسووالن بنياد مسكن عنوان شد. خبر اول، افزايش 
وام ساخت در شهرهاي كوچك به ۲۵0 ميليون تومان. خبر 
دوم، اينكه در اجراي وعده ساخت يك ميليون آپارتمان 
در سال، بنياد مسكن س��همي 400 هزار واحدي دارد. به 
اين ترتيب، طي چهار سال آينده، قرار است اين بنياد از 4 
ميليون مسكن وعده داده شده رييس جمهور، يك ميليون 
و 600 هزار واحد را بسازد. خبر سوم نيز اينكه بنياد مسكن 
به دولت پيشنهاد كرده اس��ت تا به مساله توليد مسكن 
استيجاري اقدام كند. اكبر نيكزاد ثمرين در حاشيه مراسم 
معارفه خود به عنوان رييس بنياد مسكن از ارايه پيشنهاد 
افزايش وام مس��كن ارزان قيمت ساخت در شهرهاي زير 
۱00 هزار نفر جمعيت به ۲۵0 ميليون تومان خبر داد. به 
گزارش تسنيم، اكبر نيكزاد ثمرين در حاشيه مراسم معارفه 
خود به عنوان رييس بنياد مس��كن با ابراز اينكه ما ساالنه 
بايد ۲00 هزار واحد مسكن روستايي بسازيم اظهار كرد: بر 
اساس قول رييس جمهور براي ساخت يك ميليون مسكن 
ساخت ۲00 هزار واحد ديگر در شهرهاي زير ۱00 هزار نفر 
جمعيت به عهده بنياد مسكن گذاشته شده است، به عبارت 
ديگر از يك ميليون مسكن وعده داده شده 400 هزار واحد 
توسط بنياد مسكن ساخته مي ش��ود. وي ادامه داد: مقرر 
شده است در شهرهاي باالي ۱00 هزار نفر جمعيت نيز هر 
جا نياز احساس شد بنياد اقدام به ساخت مسكن كند. رييس 
بنياد مسكن انقالب اس��المي از برنامه ريزي براي تأمين 
مصالح س��اختماني براي ساخت 400 هزار واحد مسكن 
خبر داد و گفت: از سوي ديگر با نظام مهندسي و شهرداري 
نيز مذاكراتي براي اعمال تخفيف براي عوارض صدور پروانه 
و هزينه هاي نظام مهندسي صورت گرفته است. نيكزاد با 

تأكيد بر اينكه با هماهنگي انجام شده مصالح ساختماني 
با قيمت مناسب و به وفور در اختيار عاملين فروش قرار 
خواهد گرفت در پاسخ به پرسش تسنيم مبني بر اينكه در 
شهرهاي زير ۱00 هزار نفر چه ميزان وام پرداخت مي شود 
گفت: در روستاها مبلغ وام ۱00 ميليون تومان است و ما 
پيشنهاد داده ايم وام ساخت در شهرهاي زير ۱00 هزار نفر 

جمعيت به ۲۵0 ميليون تومان افزايش يابد.

     اعالم آمادگي براي ساخت مسكن استيجاري
عزيزاهلل مهديان، سرپرست س��ابق بنياد مسكن انقالب 
اس��المي نيز ديروز در مراسم توديع خود گفت: ما بايد در 
ساخت مسكن استيجاري پيشگام شويم از اين رو بنياد 
مسكن ساخت مسكن اس��تيجاري را به دولت پيشنهاد 
داده  است. به گزارش مهر، مهديان با بيان اينكه نهاد بنياد 
مسكن پس از پيروزي انقالب اسالمي تشكيل و در حوزه 
مسكن محرومان فعاليت خود را آغاز كرد، اظهار كرد: از ابتدا 
تاكنون بيشتر فعاليت هاي بنياد مسكن در حوزه ساخت 
مسكن محرومان بوده اس��ت و در بحث بازسازي مناطق 
جنگ زده بنياد مس��كن فعاليت هاي بسيار گسترده اي 
انجام داد. اين بنياد از سال ۱360 كه فعاليت خود را شروع 
كرده همراه با جنگ اقدامات موثري در حوزه بازسازي انجام 
داد به طوري كه يك واحد مسكوني را دو تا سه بار بازسازي 
مي كرد اما به دليل آنكه دوباره بمباران مي شد مجبور بود 
از ابتدا دوباره ساخت آن را آغاز كند. سرپرست سابق بنياد 
مسكن انقالب اسالمي بيان كرد: بنياد مسكن نهادي در 
حوزه ساخت مسكن است كه همگام با بنياد مستضعفان 
و س��تاد اجرايي فرمان امام فعاليت خود را انجام مي دهد 
و نمايندگي هاي بسيار گس��ترده اي در سراسر شهرهاي 
مختلف دارد. وي تصريح كرد: ضرورت تأمين مسكن براي 
محرومان بسيار مهم است و مشكالت خود را دارد كه البته 
خوشبختانه در سال هاي اخير اين اقدامات توسعه يافته 

است. مهديان با اشاره به اينكه بنياد مسكن تاكنون ساخت 
۵ هزار مسكن محرومان را آغاز كرده است، گفت: ساخت 
مسكن شهري براي خانواده هاي محروم در شهرها به دليل 
آنكه رقم باالتري دارد دشوار است، بنابراين ما اولويت ساخت 
مسكن محرومان را در روستاها ادامه مي دهيم. وي افزود: 
بنياد مسكن ساخت مسكن استيجاري را به دولت پيشنهاد 
داده است. ما بايد در ساخت مسكن استيجاري پيشگام 
شويم و اين موضوع هم در دولت مطرح شده و اميدواريم 
بتوانيم آن را در دس��تور كار خود قرار دهيم. مهديان بيان 
كرد: زمينه فعاليت كار دولت جديد فراهم شده و اميدواريم 

قول هايي كه در اين خصوص داده اند را بتوانيم اجرا كنيم.

       اهميت ساخت مسكن استجاري توسط بنياد
پيشنهاد بنياد مسكن به رييس جمهور مبني بر ساخت 
مسكن اس��تيجاري از آن جهت اهميت دارد كه طي ۱4 
ماهه گذشته، سه طرح ديگر از سوي وزارت كشور، وزارت 
راه و شهرسازي و مجلس براي راه اندازي نظام اجاره داري 
حرفه اي با هدف كنترل قيمت گذاري در بازار اجاره مسكن 
نيز تدوين شده است. سه روز پيش، محمود محمودزاده، 
معاون وزير راه و شهرسازي نيز در همين رابطه خبر داده 
بود كه طرح اجاره داري حرفه اي وزارت راه و شهرسازي در 
كميسيون هاي تخصصي دولت بررسي و به هيات وزيران 

براي تصويب ارايه شده اس��ت. به گزارش »تعادل«، طي 
سال هاي اخير بحث راه اندازي ساز و كار اجاره داري بيش 
از پيش به گوش رسيده است. در مرداد سال ۱398 حسن 
روحاني، رييس جمهور وقت پيشنهاد كرد، شهرداري تهران 
و سپس ساير كالن شهرها از طريق امالك و مستغالت خود 
و موجودي اراضي ذخيره كه در اختيار دارند به حوزه ساخت 
و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري با دوره هاي اجاره 
4 ساله و اجاره بهايي معادل حدود 30 درصد ارزان تر از نرخ 
ع��رف ورود  كنند و ضوابط اين طرح به گونه اي باش��د كه 
واحدها به صورت نوبتي در اختيار متقاضيان واجد شرايط 
قرار بگيرد. اوايل تيرماه سال ۱399 نيز مسووالن وزارت راه 
و شهرسازي اعالم كردند كه يكي از اهداف اين وزارت ايجاد 
تحول بنيادين در صنعت اجاره داري است و از همين رو، با 
هدف تامين مسكن اجاره اي بلندمدت، كوتاه مدت و ميان 
مدت پيشنهاد تشكيل شركت هاي اجاره اي به هيات دولت 
ارايه ش��ده است. در همين حال، اواخر مرداد سال ۱399 
نيز طرحي از سوي وزارت كشور با نام ساخت واحدهاي 
مسكوني »كوچك اندازه« به كميسيون امور زيربنايي دولت 
ارجاع شد و اين وزارتخانه به عنوان متولي شهرداري ها، 
خواستار صدور مجوز دولت براي ساخت واحدهاي كوچك 
اندازه با هدف حمايت از اقش��ار آسيب پذير و خانوارهاي 

تحت پوشش نهادهاي حمايتي شده است. 
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اجرای احکام حقوقی جوانرود در نظر دارد در راستای مواد 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی 

نسبت به فروش مال موصوف ذیل الذکر از طریق مزایده حضوری اقدام نماید.
مشخصات ملک: ملک دارای پالک ثبتی شماره 1412 فرعی از 1۰7 فرعی از یک اصلی جوانرود 
دارای مساحت 133 متر مربع زمین دوبر دارای کاربری مسکونی و فاقد اعیان می باشد با مالکیت 

ششدانگ به آقای عثمان حسینی پاریاب
 آدرس ملک جوانرود خیابان سیل بند بازارچه مرزی

جهت ارزیابی ملک موضوع به کارشناس رسمی ارجاع و قیمت اولیه آن مبلغ 1995۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
برآورد گردید که قیمت پایه می باشد بدین جهت در مورخ 14۰۰/7/18 راس  ساعت 11 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگاه جوانرود جلسه مزایده برگزار می گردد. شرکت برای عمومی 
آزاد می باش�د. طالبین یا خریداران باید 1۰ درصد قیمت پایه را به حساب سپرده دادگستری 
واریز یا به همراه داشته باشند تا در مزایده شرکت داده شود . برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. برنده مزایده پس از کسب 1۰ درصد پرداختی می تواند ظرف 
مدت یکماه بقیه مال را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در صورتی که در مهلت مقرر 
بقیه مال را بتواند پرداخت نماید 1۰ درصد پرداختی به استناد ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی  

پس از کسر هزینه های مربوط به نفع صندوق دولت ضبط و اخذ خواهد شد.

آگهی مزايده اموال غير منقول

دادورز اجرای احکام  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان جوانرود-  مصطفی حسینی

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320



پس از اينكه قيمت بيت كوين روز سه شنبه به شدت كاهش 
يافت و موفق به عبور از مقاومت ۵۳ هزار دالري نش��د، در 
نهايت، اين ارز ديجيتال با ورود به ناحيه نزولي زير ۴۵ هزار 
دالر، تا نزديك��ي ۴۲ هزار دالر پايين آمد. پ��س از آن، در 
نزديكي ۴۲ هزار دالر، قيمت بيت كوين احيا شد و تا باالي 
مقاومت ۴۵ هزار دالري پيش رفت. در حال حاضر۴۶,۵۰۰ 
و ۴۶,۰۰۰ دالر به عن��وان حمايت هاي اصلي بيت كوين 
عمل مي كنن��د و ۴۷,۵۰۰، ۴۸,۵۰۰ و ۵۰,۰۰۰ دالر هم 
مقاومت هاي پراهميت هستند. با سقوط قيمت بيت كوين 
به زير سطح ۴۶ هزار دالر، حدود ۱ ميليارد دالر بيت كوين 
به فروش رسيد و ۳ ميليارد دالر از موقعيت هاي معامالتي 
ليكوييد شد. برخي از صرافي هاي ارز ديجيتال هم به دليل 
حجم باالي مراجعه كاربران براي س��اعاتي دچار اختالل 
ش��دند. اين سقوط گس��ترده پس از آن رخ داد كه دولت 
الس��الوادور اعالم كرد ۲۰۰ واح��د بيت كوين خريداري 
كرده است. قيمت بيت كوين روز سه شنبه موفق به عبور 
از مقاومت ۵۳ هزار دالري نشد و به شدت سقوط كرد و در 
مقطعي، ۱۹ درصد پايين تر از مقاوم��ت ۵۲ هزار دالري 
قرار گرفت. طي اين سقوط ابتدا حمايت ۵۲ هزار دالري 
شكسته شد و س��پس قيمت بيت كوين به زير ميانگين 
متحرك ساده ۱۰۰ ساعته رسيد.۵۲,۱۵۰ دالر، ۴۸,۵۰۰ 
و ۴۵,۰۰۰ ديگر حمايت هايي بودند كه موفق به توقف روند 
نزولي نشدند. در نهايت، اين ارز ديجيتال با ورود به ناحيه 
نزولي زير ۴۵ هزار دالر، تا نزديكي ۴۲ هزار دالر پايين آمد. 
كف قيمت هم در همين محدوده ثبت شد. پس از تشكيل 
كف در نزديكي ۴۲ هزار دالر، قيمت بيت كوين احيا شد 
و تا باالي مقاومت ۴۵ ه��زار دالري پيش رفت. ۴۷,۵۰۰ 
اولين مقاومت قيمت بيت كوين است. ۴۸,۵۰۰ دالر هم 
به عنوان مقاومت اصل��ي اين ارز ديجيتال عمل مي كند. 
بسته شدن قيمت در باالي ۴۸,۵۰۰ دالر مي تواند جرقه 
صعود بيت كوين در كوتاه مدت باشد. مقاومت نزديك به 
ناحيه ۵۰ هزار دالر را هم مي توان سد محكم بعدي در مقابل 
اين ارز ديجيتال دانست. اگر بيت كوين نتواند از سد مقاومت 
۴۸,۵۰۰ دالري بگذرد، احتمال آغاز يك روند نزولي ديگر 
وج��ود دارد. در اين ص��ورت ۴۶,۵۰۰ دالر اولين حمايت 
پيش روي اي��ن ارز ديجيتال خواهد ب��ود. ۴۶ هزار دالر 
حمايت اصلي بيت كوين است و در صورت شكسته شدن 
آن ممكن است شاهد قوت گرفتن اين روند باشيم. در اين 

حالت ۴۳,۵۰۰ مقصد بعدي قيمت خواهد بود.

       روز خونين بازار ارزهاي ديجيتال
سقوط گسترده قيمت بيت كوين پس از آن اتفاق افتاد كه 

دولت السالوادور روز دوشنبه و قبل از تصويب قانون پذيرش 
 بيت كوين، ۲۰۰ واحد از اين ارز ديجيتال را خريداري كرد. 
بر اساس اين قانون، بيت كوين اكنون به عنوان ارز رسمي 
السالوادور شناخته مي شود. سقوط قيمت روز سه شنبه 
سبب شد تا حوالي س��اعت ۱۸:۳۰ )به وقت تهران( روز 
سه شنبه، حدود ۱ ميليارد دالر بيت كوين به فروش برسد 
و ۳ ميليارد دالر از موقعيت هاي معامالتي ليكوييد شود. 
بيت كوين روز گذش��ته نيز با قيمتي حدود ۴۶ هزار دالر 
معامله شد. هارگريوز لنس��داون، شركت خدمات مالي 
بريتانيايي، گفته است: »همين بي ثباتي بيت كوين است 
كه باعث شده بسياري از مردم السالوادور نسبت به پذيرش 
اين ارز ديجيتال خوش بين نباشند. انجام تراكنش با ارزي 
كه آينده قيمتي آن نامشخص است كار خطرناكي خواهد 
بود.« نايب بوكله، رييس جمهور الس��الوادور، نيز پس از 
سقوط بازار اعالم كرد كه ۱۵۰ بيت كوين ديگر را در »كف 
قيمتي« خريداري كرده است. گزارش ها نشان مي دهد كه 
طرفداران ارز ديجيتال هم براي گرامي داشت قانوني شدن 
بيت كوي��ن در الس��الوادور، ك��ه آن را »روز بيت كوين« 
نام گذاري كرده اند، به صورت نمادين هر يك معادل ۳۰ دالر 
بيت كوين خريده اند. السالوادور نخستين كشوري است 
كه بيت كوين را به عنوان پول قانوني معرفي كرد. چارلز 
هاسكينسون، خالق كاردانو، معتقد است ديگر كشورها هم 
در آينده اين مسير را در پيش خواهند گرفت. او گفت: »در 
سال هاي پيش رو، بسياري از كشورها به استفاده از ارزهاي 
ديجيتال در نظام پولي خود مي پردازند.« هاسكينسون 
افزود استفاده از بيت كوين به عنوان پول قانوني در السالوادور 

نشان مي دهد اين صنعت بعد از گذشت فقط ۱۲ سال از 
عمرش پيشرفت خيره كننده اي داشته است. با اين حال 
به نظر مي رس��د كه بيشتر اين خبرهاي خوب مربوط به 
بيش از يك ماه گذشته است. كوين كانگ، يكي از مديران 
صندوق پوشش ريسك بي كي كوين كپيتال كه در حوزه 
ارزهاي ديجيتال فعاليت مي كند، گفته است: »بازار در 
شش هفته گذشته بدون هيچ اصالح قابل توجهي به 
روند صعودي خود ادامه داده بود.« به گفته كانگ، رشد 
قيمت آلت كوين ها معموالً نشانه حبابي شدن بازار است.

       ليكوييد شدن موقعيت هاي معامالتي
و اختالل در صرافي ها

كوين بيس حوالي ساعت ۱۷:۰۰ )به وقت تهران( پس از 
سقوط بيت كوين در روز سه شنبه اعالم كرد كه »برخي 
از سفارشات به دليل حجم زياد ثبت نمي شوند و در حال 
بررسي اين مشكل جزئي« است. اين اختالل يك ساعت 
پس از اعالم  كوين بيس برطرف شد. پيش از اين هم در 
همان روز سه شنبه، صرافي كراكن به دليل مشكلي كه 
در خريدهاي بانكي اتاق پاياپاي الكترونيك پيش آمده 
بود، با تأخير در تأمين منابع مالي مواجه شد. اين مشكل 
هم كمي بعد برطرف شد. تحليل گران از شكل گيري فاز 
سرخوش��ي ميان معامله گران خرد بازار به عنوان يكي 
از داليل سقوط گس��ترده روز گذشته نام برده  اند. آركان 
ريسرچ در خبرنامه روز سه شنبه خود نوشت: »نرخ هاي 
تأمين س��رمايه فعلي در مقايسه با آنچه كه در طول سه 
 ماه اول س��ال به طور گسترده ش��اهد آن بوديم چندان 

نگران كننده نيست. عالوه بر اين، داده هاي تاريخي نشان 
مي دهد كه سرمايه گذاران كوتاه مدت خوش بين معمواًل 
با بيشتركردن تعداد موقعيت هاي النگ )خريد( باعث 
افزايش نوسان مي شوند.« اصطالح نرخ تأمين سرمايه 
در بازار قراردادهاي آتي به مقدار كارمزدي اشاره دارد كه 
دارندگان قراردادهاي النگ )آنهايي كه معتقدند قيمت 
افزاي��ش پيدا مي كند( و دارندگان قراردادهاي ش��ورت 
)آنهايي كه معتقدند قيم��ت كاهش پيدا مي كند( بايد 
به يكديگر پرداخت كنند تا بازار در تعادل باشد. از منظر 
تكنيكال، بيت كوين براي مدت كوتاهي به زير ميانگين 
متحرك۲۰۰ روزه رسيد و كمي باالتر از سطح ۴۲ هزار 
دالر با حمايت مواجه شد. اين فروش گسترده پس از آن 
شكل گرفت كه نش��انه هاي متعددي از فرسايش روند 
صعودي در بازار ديده ش��د و شتاب حركتي قيمت پس 

از ورود به محدوده ۵۲ هزار تا ۵۵ هزار دالر كاهش يافت.

      جريان ورود بيت كوين
به صندوق هاي سرمايه گذاري

س��رمايه گذاران پس از پشت سر گذاشتن جريان خروج 
سرمايه چندهفته اي، بار ديگر به محصوالت سرمايه گذاري 
در ارزهاي ديجيتال بازگشته اند. گزارش كوين شيرز نشان 
مي دهد كه براي س��ومين هفته متوال��ي، صندوق هاي 
سرمايه گذاري در ارزهاي ديجيتال با ورود سرمايه مواجه 
ش��ده و مجموعًا ۱۱۰ ميلي��ون دالر ورودي داش��ته اند. 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در بيت كوي��ن اين هفته 
مجموعاً ۵۹ ميليون دالر ورودي داشتند كه مي تواند نشانه 
تغيير احساسات سرمايه گذاران باشد. همزمان با رشد ۷۴ 
درصدي قيمت سوالنا، ورودي هفته گذشته صندوق هاي 
سرمايه گذاري در اين ارز ديجيتال به ۱۳.۲ ميليون دالر 
رس��يد. صندوق هاي س��رمايه گذاري در اتريوم هم اين 
هفته با ورود س��رمايه مواجه شدند و در حال حاضر سهم 
بي سابقه ۲۸ درصدي از تمام محصوالت سرمايه گذاري 
در ارزهاي ديجيتال را در اختي��ار دارند. مايك نووگراتز، 
مديرعامل شركت گلكسي ديجيتال، در مصاحبه اخير 
خود با بلومبرگ خاطرنش��ان كرد كه به رغم ريزش اخير 
بهاي بيت كوين، اي��ن ارز ديجيتال هنوز تحت س��لطه 
سرمايه گذاران خرد قرار دارد كه از عالقه اخير شركت هايي 
همچون ويزا و آمازون بسيار هيجان زده اند. وي در ادامه 
اظهار داش��ت كه ارزهاي ديجيتال تنها در خريد بيت 
كوين به عنوان يك سرپناه عليه سياست هاي پولي بد 
خالصه نمي شوند، بلكه مساله حائز اهميت آن است كه 

بيت كوين وب ۳.۰ و اينترنت انتقال ارزش است.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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ادعاي رمزگذاري
سر به سر  واتس اپ صحت ندارد

فيس بوك مدعي اس��ت كه امكان جاسوس��ي از 
پيام رس��ان واتس اپ كه از رمزنگاري سرتاس��ري 
اس��تفاده مي كند را ن��دارد. م��ارك زاكربرگ در 
جلسه اي سال ۲۰۱۸ خود در سنا اعالم كرده بود: 
»ما هيچ محتوايي از واتس اپ را نمي بينيم، تماما 
رمزنگاري شده اس��ت.« امروز هم سياست حريم 
خصوصي اين پيام رسان مي گويد: »ما نمي توانيم 
مكالمات شما را نگاه كنيم يا به آن گوش كنيم، آنها 
رمزنگاري سرتاسري شده اند. اين شرايط هيچ وقت 
تغيير نمي كن��د.« اما طبق گزارش يك س��ازمان 
غيرانتفاع��ي  واتس اپ هزاران كارمن��د پيماني را 
اس��تخدام كرده كه به پيام ها و محتواي ارس��الي 
كاربران در چت هاي خصوصي دسترسي دارند كه 

اين امر برخالف ادعاي رمزگذاري سربه سر است. 

مديريت ناسازگار آب در كشور
دولت مركزي و البت��ه وزارت نيرو اعتراضات مردم را 
ناديده و ناشنيده گرفت و از خشكسالي و گناه آسمان 
و مردم و ديگ��ران گفت، چون مديريت متمركز آب 
در دست شركت هاي بزرگ خصولتي: كارفرمايي، 
مش��اور، پيمانكار، ناظر و عامل چهارم اس��ت كه به 
هيچ نمي انديشند مگر به س��ود خود. بر دلسوزان و 
مسووالن باالدستي است كه به منافع ملي بينديشند 
چون هميش��ه نمي توان بر تنش ه��اي اجتماعي و 
خواست هاي به حق مردم سرپوش گذاشت. در سايه 
مديريت غلط و ناسازگار آب در وزارت نيرو، در تابستان 
امسال تنش هاي اجتماعي به مرز بسيار خطرناك 
تهديد امنيت ملي رسيد. از يك سو خشكاندن همه 
تاالب ها و رودهاي خوزستان با سدسازي و از سوي 
ديگر خطوط انتقالي كه دارد براي برداش��ت بازهم 
بيشتر آب از سرشاخه ها ساخته مي ش��ود كار را به 
جاهاي باريك رسانده اس��ت. سياست گذاري هاي 
تفرقه افكنانه وزارت نيرو ميان استان هاي خوزستان 
و چهارمح��ال و بختياري با اصفه��ان و كرمان و يزد 
و س��يرجان درگيري و چالش��ي پديد آورده كه به 
جاهاي باريك رسيده و وحدت ملي را تهديد مي كند. 
همچنين درگيري ميان استان تهران با البرز بر سر 
آب كرج، ميان تهران با مازندران بر سر آب الر و هراز، 
ميان مردم جيرفت / جازموريان با كرمان و سيرجان، 
ميان مردم مازندران از بابت خش��كيدن رود دايمي 
چالوس با سدسازي و انتقال آب، و بسيار نمونه هاي 
ديگر خبرهاي خوشي نيستند. ادامه اين روند امنيت 

ملي را به سختي تهديد مي كند.

پيشتازي همراه اول
در گزارش ساالنه متريكس

همراه اول و سامسونگ در جديدترين گزارش »متريكس«، 
به عنوان پراستفاده ترين برند اپراتور تلفن همراه و موبايل 
در ايران معرفي شدند. موبنا؛ مريم عباسي -  متريكس، 
يكي از معتبرترين پلتفرم هاي تحليل موبايل ماركتينگ 
است و در گزارش ساالنه خود آماري از آناليز رفتار كاربران 
ايراني قبل و بعد از نصب اپليكيشن هاي داخلي در سال 
۹۹ منتشر كرده است. آمارهاي ارايه شده در بخشي از اين 
گزارش نشان مي دهد اپراتور همراه  اول و سامسونگ دو 
شركتي هستند كه كاربران ايراني بيشترين استفاده را 
از آنها داش��ته اند. همين آمار با گزارش هايي كه سازمان 
تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديوي��ي به صورت فصلي 
منتش��ر مي كند نيز منطبق است. براساس جديدترين 
گزارش هاي منتشر شده، همراه اول با در اختيار داشتن 
بيش از ۷۰ ميليون س��يمكارت فعال در رتبه نخست به 
لحاظ تعداد مشتركين است؛ به اين ترتيب همراه اول بيش 
از ۵۳ درصد از بازار تلفن همراه كش��ور را در اختيار دارد. 
براساس همين گزارش رتبه هاي بعدي نيز به ترتيب 
مربوط به ام.تي.ان-ايرانسل و رايتل است، به طوري كه 
اپراتور دوم با ۵۶ ميليون در رتبه بعد از همراه اول قرار 
مي گيرد. رايتل نيز با چهار ميليون مشترك، سهم اندكي 
از بازار ارتباطات سيار كشور را به خود اختصاص داده 
است. در حوزه توسعه يافتگي سايت هاي فعال شبكه 
نيز همراه اول رتبه نخس��ت را به خود اختصاص داده 
اس��ت، به طوري كه اين اپراتور ۱۶ هزار و ۵۰۷ سايت 
نسل چهارم، ۱۸ هزار و ۶۲۵ سايت نسل سوم و بيش از 
۲۸ هزار سايت دوم فعال در سراسر كشور دارد؛ در حالي 

كه اين آمار براي دو اپراتور ديگر به مراتب كمتر است.

برترين جايزه ملي تحول ديجيتال 
به همراه اول رسيد

همراه اول در پنجمين دوره ارزيابي جايزه ملي تحول 
ديجيت��ال، جايزه س��ال ۱۴۰۰ را از آن خ��ود كرد. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
اختتاميه كنفرانس بين المللي و پنجمين دوره ارزيابي 
ملي تحول ديجيتال ۱۶ شهريور ماه در دانشگاه تهران 
برگزار ش��د. كنفرانس بين المللي تحول ديجيتال، در 
سال ۱۴۰۰، بزرگ ترين رويداد و گردهمايي نخبگان 
اين حوزه در كش��ور اس��ت كه خبرگان دانشگاهي و 
حرفه اي تح��ول ديجيتال گرد هم مي آين��د. رويداد 
ارزيابي ملي تحول ديجيتال، مهم ترين رويداد حرفه اي 
تحول ديجيتال در كشور است كه با هدف مميزي، ارايه 
بازخورد و در نهايت معرفي سازمان هاي پيشرو در تحول 
ديجيتال طراحي شده اس��ت. اين رويداد با حمايت 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول در دانشگاه تهران 
آغاز به كار كرد و ارزيابي ملي در محورهاي »زبدگي 
ديجيتال«، »نوآوري ديجيتال«، »رهبري ديجيتال« 

و »مديريت كار در دوران كرونا« صورت پذيرفت.

سقوط قيمت بيت كوين سبب شد حدود ۱ ميليارد دالر بيت كوين به فروش برسد

احياي نسبي بيت كوين پس از سقوط به ۴۲ هزار دالر

به گزارش خبرنگار روابط  عمومی، سمینار چالش  برق در 
زنجیره فوالد با هدف بررسی راهکارهای برون  رفت از 
محدودیت های برق صنایع، ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۰ با حضور 
دکتر سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت، 
دکتر محسن بختیار معاون برنامه ریزی وزارت نیرو ، دکتر 
علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران، بهرام سبحانی 
رییس و رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران، امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان و 
جمعی از مدیران شرکت  های فوالدی و فعال در صنعت 

برق در سالن همایش های هتل هما تهران برگزار شد.
بهرام سبحانی رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران 
در آیین افتتاح س�مینار اظهار داشت: ظرفیت نصب 
ش�ده صنایع فوالدی چهل میلیون ُتن اس�ت. امسال 
کمبود تولید برق و محدودیت های برقی که به صنایع 
فوالدی اعمال شد، عالوه بر اینکه برنامه تولید امسال 
را با چالش  مواجه کرد، دستیابی به تولید ۵۵ میلیون ُتن 
در افق ۱۴۰۴ را با اما و اگر روبرو کرد. اگر بخواهیم به تولید 
افق ۱۴۰۴ برسیم باید ده هزار و ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت 
نیروگاهی کش�ور اضافه شود. سبحانی در ادامه گفت: 
نتیجه   محدودیت گاز و برق در ۴ سال گذشته باعث شد 
که از ظرفیت ۴۰ میلیون تن نصب شده، تنها ۳۰ میلیون 
تن محقق شود. صنعت فوالد نیازمند تامین برق پایدار 
اس�ت. در بحران پیش آمده، به تولیدکنندگان فوالد 
گفته می شود که نیروگاه احداث کنند. البته این اقدام 
برای واحدهای بزرگ امکان پذیر اس�ت اما بخش های 
فوالدی با ُتناژ پایین امکان اح�داث نیروگاه را ندارند. 
رییس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه 
نقطه س�ر به س�ر تولید فوالد باالی ۷۵ درصد اس�ت،  
ادامه داد: بدان معنی ک�ه اگر تولیدکننده  فوالدی زیر 
۷۵ درصد تولید کند، زیان ده می شود. باید شرایط به 
گونه ای رقم بخورد که تولید از ۷۵ درصد ظرفیت کمتر 
نشود. یکی از اقدامات بنیادی کاهش و در نهایت حذف 
محدودیت های برق است. باید در نظر داشت ده درصد 
ظرفیت تولید در زمان پیک شبکه یعنی نابودی تولید 
و از بین رفتن فرآیند تولید فوالد؛ یعنی تعطیلی کامل 
صنعت فوالد. وی در پایان گفت: باید به صنعت راهبردی 
فوالد نگاه ملی شود. میزان سود از دست رفته  ناشی از 
محدودیت های برق، شش میلیارد دالری برآورده شده 
اس�ت که به مراتب بیش�تر از هزینه ی احداث، اصالح 
س�وخت و در مدار آوردن نیروگاه تعطیل شده است. 
ش�رکت های فوالدی به منظور تامین پایدار برق باید 
به س�مت احداث نیروگاه حرکت کنند. در ادامه دکتر 
محسن بختیار معاون برنامه ریزی وزیر نیرو از ظرفیت 
۸۰ هزار مگاواتی نصب شده ی نیروگاه های کشور خبر 
داد و افزود: عمده نیروگاه های کشور به سوخت فسیلی 
وابسته هس�تند، باید به سمت اصالح مصرف سوخت 
حرکت کنیم. س�وخت نیروگاه های گازی را به س�مت 
سیکل ترکیبی تغییر دهیم و در تعریف طرح های جدید 
از انرژی های تجدیدپذیر و به اصالح پاک استفاده کنیم. 
تنها در صورت اضافه شدن بخش بخار به نیروگاه های 

گازی افزایش ۷۵۰۰ مگاواتی تولید برق را شاهد هستیم 
و از طرفی میزان تولید آالینده   کاهش پیدا می کند. وی 
از اداره ش�دن ش�صت درصدی نیروگاه های کشور از 
سوی بخش خصوصی گفت و اظهار داشت: در سال های 
اخیر و با در نظر گرفتن اصل ۴۴ قانون خصوصی سازی، 
تصدی گری دولت ب�ر نیروگاه های کش�ور به حداقل 
رس�یده و بنا داریم به صورت تدریجی اح�داث و اداره 
ش�دن نیروگاه را به بخش خصوصی واگ�ذار کنیم. در 
س�ال جاری ۱۲ هزار مگاوات آم�اده واگذاری به بخش 
خصوصی اس�ت. معاون برنامه ریزی وزیر نیرو از رشد 
بی س�ابقه  ۲۰ درصدی مصرف برق در سال جاری گفت 
و افزود: متوسط رش�د برق سال های گذشته  ۸/۱ بود،  
اما امسال و به یکباره با افزایش ۲۰ درصدی رشد مصرف 
برق در خرداد ماه مواجه شدیم. صنایع بزرگ هم رشد 
۲6 درصدی مصرف برق را تجربه کردند. دکتر بختیار 
در پایان اش�اره ای به دالیل کمبود برق داشت و گفت: 
رش�د مصرف صنایع بزرگ تا ۱۵۰۰ مگاوات، استخراج 
رمز ارز تا ۲۰۰۰ مگاوات، افت  تولید واحد های حرارتی تا 
۱۰۰ مگا وات، کاهش تولید نیروگاه های حرارتی به دلیل 
کمبود آب تا ۱۱۰۰ مگاوات، کاهش تولید نیروگاه های برق 
آبی به میزان ۷۵۰۰ مگا وات، رشد مصارف سرمایشی 
تا  بیست و چهار هزار مگاوات،  شروع به کار زودهنگام 
پمپ های چاه های کش�اورزی تا ۵۰۰ مگا وات و کاهش 
انرژی تولی�دی روزانه نیروگاه های ب�رق آبی به میزان 
هفت هزار مگاوات ساعت عمده دالیل کمبود برق در 
کشور هستند. در ادامه دکتر سعید زرندی معاون وزیر 
صمت از رشد هش�ت درصدی تولید در سال گذشته 
گفت و افزود: صنایع معدنی در سال ۹۹  کمک  شایانی 
به ارزآوری کش�ور کرد و به تنهایی بار مالی کشور را به 
دوش کشید. ۱۲ درصد ارزش افزوده ی کشور در حوزه 
فوالد اس�ت. با توجه به ظرفیت نصبی تولیدکنندگان 
فوالد،  تولیدی اسمی ش�مش فوالدی ۴۲ میلیون ُتن 
اس�ت. با توجه به اعمال محدودیت های برقی در سال 
۱۴۰۰ تولید فوالد با افت نگران کننده مواجه شده است.  از 
طرفی نگران محدودیت زمستان  هستیم. در سند ۱۴۰۴ 
میزان نی�از به آب، برق و گاز صنایع به طور دقیق اعالم 
شده است. انتظار داشتیم وزارت نیرو پیش بینی های 
الزم را متناسب با رشد مصرف برق انجام می داد. زرندی 
از ضرر ۲۳۵ میلیون دالری  ناشی از محدودیت های برق 

در حوزه ایمیدرو سخن گفت و اضافه کرد: دالیل ضرری 
که متوجه شرکت های زیرمجموعه ایمیدرو شد؛ وجود 
مزارع رمزارز، کمبود باران و خشکسالی، گرمای زودرس 
بود. با توجه به طوالنی مدت بودن این ش�رایط، صنایع 
فوالدی باید به منظور تامین برق پایدار به سمت احداث 
نیروگاه حرکت کنند. فعاالن بازار، گرانی های اخیر فوالد 
و سیمان را متوجه تولیدکنندگان فوالد می دانند، این 
در حالی اس�ت که دلیل گرانی ها به دلیل کمبود تولید 
فوالد و سیمان ناشی از محدودیت های برقی است. ثابت 
ماندن قیم�ت و اتالف برق تولید در زمان انتقال، باعث 
عقب ماندگی صنعت برق شده اس�ت. وزارت صمت با 
مشارکت فوالدسازان بزرگ آمادگی احداث ده هزار و 
۵۰۰ مگاوات نیروگاه  حرارتی را دارد. معاون وزیر صمت 
در پایان گفت: سرمایه گذاری در احداث نیروگاه کلید 
برون رفت از ش�رایط فعلی است. ساخت نیروگاه های 
خورشیدی در شهرک های صنعتی و حرکت به سمت 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر عالوه بر پایداری تولید 

به کاهش گازهای گلخانه ای کمک  می کند.  
در ادامه ی سمینار و با حضور امین ابراهیمی مدیرعامل 
فوالد خوزس�تان و برخی مدیران فوالدی،  پنل تامین 
پایدار برق در زنجیره فوالد )پش�تیبانی، مانع زدایی و 

اصالح الگوی مصرف( برگزار شد. در ابتدا دکتر مذکوری 
معاون برنامه ریزی و نظارت بر شبکه برق کشور از رشد 
۵۰۹ درصدی مصرف ب�رق در یک دهه ی اخیر گفت و 
افزود: نس�بت هزینه ی مصرف برق در سبد تمام شده 
هزینه  فوالد تنها ۱/۱ درصد اس�ت که این رقم بس�یار 
ناچیز اس�ت. تولید فوالد ده درصد مصرف برق کشور 
را به خود اختصاص داده است. رشد مصرف برق بیشتر 
در بخش غیر مول�د اتفاق افتاده اس�ت. در ادامه امین 
ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان تولید از دست رفته  
ناشی از محدودیت های برقی را جبران ناپذیر دانست و  
افزود: سال گذشته میزان تولید از دست رفته  ناشی از 
محدودیت برق ش�صت هزار ُتن بود. این رقم در چهار 
ماهه  نخست امسال، ۴۵۰ هزار ُتن بوده که باعث شد ده 
هزار میلیارد تومان از فروش محصوالت و دو هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان از سود را از دست دهیم. پیشنهاد فوالد 
خوزستان در کوتاه مدت هوشمندسازی محدودیت ها 
اس�ت،  بدان معنا که ب�ا توجه به تاثیرگ�ذاری صنایع 
مختلف بر اقتصاد کش�ور محدودیت ها اعمال ش�ود. 
در میان مدت با توجه ظرفیت نصبی ۸۵ هزار مگاواتی 
نیروگاهی، به روزرسانی تجهیزات و احیای نیروگاه های 
تعطیل شده را با نگاه پایداری برق به شرکت های فوالدی 

واگذار کنند. در بلندمدت ایجاد شرکت مادر تخصصی 
در حوزه توسعه زیرساخت، با سرمایه گذاری مشترک 
ش�رکت های فوالدی و وزارت نیرو می تواند به برطرف 
نمون چالش  کمک کن�د. فوالد خوزس�تان به منظور 
تامین برق پایدار اقدام به احداث نیروگاه ۵۲۰ مگاواتی 
سیکل ترکیبی کرده است. وزارت نیرو با در نظر گرفتن 
مشوق های مختلف، صنعت فوالد را برای سرمایه گذاری 
در بخش نیروگاهی ترغیب کند.  ابراهیمی در ادامه گفت: 
سال گذشته هزینه های حامل های انرژی  ۳ درصد بود. 
امسال و با شش برابر شدن قیمت برق، هزینه تمام شده  
به هشت درصد رسیده  است.  با توجه به از دست رفتن 
۴۵۰ هزار تن به دلیل اعمال محدودیت های برق، هزینه 
برق مصرفی به ۳۰ درصد رسیده است. با اینکه میزان 
مصرف برق صنایع فوالدی ده درصد برق تولیدی است،  
اما بیش�ترین محدودیت های برق متوجه این صنعت 
راهبردی بود.  علی بخشی رییس سندیکای برق کشور 
از ادامه دار بودن محدودیت های برق تا سه سال آینده 
خبر داد و افزود: شرایطی که امروز صنایع مختلف به ویژه 
فوالد و سیمان دچار آن شدند،  با توجه به سرمایه گذاری 
نک�ردن وزارت نیرو در احداث و توس�عه نیروگاه قابل 
پیش بینی بود. با فرض اینکه همین امروز احداث نیروگاه 
از سوی صنایع فوالدی آغاز شود،  در خوشبینانه ترین 
حال�ت و با ف�رض ثابت بودن تولید برق، تا س�ه س�ال 
آینده محدودیت های ب�رق صنایع  ادام�ه دار خواهد 
بود. رییس سندیکای برق کشور اصالح الگوی مصرف 
را کوتاه ترین مس�یر کاهش محدودیت  برق دانست و 
اضافه کرد: در کنار اصالح الگوی مصرف،  بهینه سازی 
تجهیزات، حرکت به س�مت انرژی های تجدیدپذیر، 
در م�دار آوردن نیروگاه ه�ای فرس�وده و واردات برق 
می توان�د در کوتاه مدت به بهبود ش�رایط کمک  کند. 
رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان فوالد 
کشور ضمن انتقاد از اعمال محدودیت برق به صنعت 
فوالد اظهار داشت: بار محدودیت های برق فقط بر دوش 
تولیدکنندگان فوالد است. وزارت نیرو با نگاه منصفانه 
باید به صنایع مختلف محدودیت دهد. کشور به اندازه ی 
کافی توسعه کمی داشته است، باید به سمت کیفی شدن 
تولید گام برداریم. سپس دکتر علی نقوی مدیرعامل 
بورس ان�رژی ایران از ت�الش فوالد ی ها ب�رای حذف 
قیمت گذاری دستوری گفت  و افزود: متولی نیروگاه های 

کشور چه در تولید و چه در فروش وزارت نیرو است. این 
شرایط منطقی نیست. وزارت نیرو باید به تصدی گری در 
صنعت برق پایان دهد و به نیروگاه ها به چشم یک صنعت 
مولد نگاه کند. تا به امروز ش�صت درصد تولید برق از 
سوی بخش خصوصی انجام می شود،  این رقم باید به صد 
درصد برسد. اگر بخواهیم با نگاه دولت مصرف برق کشور 
را بس�نجیم،  باید گفت که سال گذشته 6 میلیارد دالر 
عدم  النفع ناشی از افزایش مصرف سوخت  نیروگاه های 

برق و  صادر نشدن سوخت  متوجه دولت شد.
وی س�هم س�ه  درصدی عرضه  برق در بورس را ناچیز 
دانس�ت و اضافه کرد: عرضه  برق در ب�ورس،  عالوه بر 
واقعی شدن  قیمت ها، به رقابتی شدن هم  کمک  می کند. 
بهره گیری از مکانیزم های ب�ازار بورس، صدور گواهی 
صرفه جویی انرژی برای ش�رکت هایی که  پروژه های 
ف�والدی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف برق تعریف 
و اج�را می کنن�د، اص�الح الگ�وی مص�رف و احداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر مواردی هستند که  به  بهبود 

شرایط کمک  می کنند.
در این پنل دکتر مصطفی رجبی  مش�هدی سخنگوی 
صنعت برق و  مدیرعامل شبکه برق ایران از تحویل ۹۵ 
درصدی انرژی به مصرف کنن�دگان )خانگی،  تجاری، 
صنعتی و کشاورزی(  گفت  و افزود: طرح مدیریت مصرف 
در قراردادهایی که با صنایع بستیم گنجانده شده است 
و یادآور شدیم که در ساعات اوج مصرف صنایع محدود 
می شوند.  در زمستان سال گذشته،  ۲۵ روز محدودیت 
داشتیم که با توجه به شرایط امسال ممکن  است  تعداد 
روزها  افزایش پیدا کند. باید به سمتی حرکت کنیم که 
میزان انرژی قابل تحویل به صنایع را اعالم کنیم و صنایع 

بر این اساس برنامه ریزی کنند. 
وی از  پایان محدودیت های برق در پایان ش�هریورماه 
گفت و افزود: در طرح های جدید فوالدی به ازای هر تن 
فوالد مصرف انرژی برق بسیار فراتر از استانداردهای 
جهانی است،  علت این امر ارزان بودن برق در ایران است. 
باید به سمت اصالح الگوی مصرف حرکت کنیم. توسعه 

پایدار مستلزم  اصالح الگوی مصرف است.
مهندس محس�ن طرزطلب مدیرعامل ش�رکت مادر  
تخصصی تولید برق حرارت�ی، نیاز صنایع فوالدی را با 
در نظر گرفتن اف�ق ۱۴۰۴، ده هزار مگاوات اعالم  کرد و 
افزود: در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون ُتن فوالد پیش بینی 
شده است. تولید برق کشور توان تامین برق این حجم از 
تولید را ندارد،  کما اینکه همین امروز هم  با وجود ظرفیت 
چهل میلیون ُتنی، به دلیل  کمبود تولید برق، تنها سی 
میلیون ُتن تولید می ش�ود. دولت می بایست تضمین 
دهد با سرمایه گذاری صنایع فوالد در احداث و یا ارتقاي 

نیروگاه ، پایداری انرژی تامین شود.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در پایان این سمینار از 
سوی رسول خلیفه سلطان دبیر انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران از امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان به دلیل اهتمام و نقش سازنده   فوالد خوزستان 

در برگزاری سمینار با اهدای لوح، تقدیر شد.

سمينار چالش  برق در زنجيره فوالد برگزار شد  
 سمينار تخصصی يک  روزه چالش  برق در زنجيره فوالد با هدف بررسی راهکارهای برون رفت از محدوديت های برق صنايع فوالدی

 با همکاری انجمن توليدکنندگان فوالد ايران برگزار شد



تعادل |
فعاالن اقتصادي در نشست هم انديشي با وزير امور 
خارجه ضمن تشريح وضعيت بازارهاي تجاري ايران، 
نسبت به از دس��ت رفتن بازارهاي صادراتي هشدار 
دادند. عدم پيوس��تن به »FATF« و تبعات آن براي 
تجارت خارجي كش��ور يك��ي از دغدغه هاي جدي 
فعاالن اقتصادي اس��ت كه خواستار تعيين تكليف 
اين موضوع ش��دند. ناامن بودن بازار افغانس��تان و 
عدم ثبات روابط سياسي در شرايط كنوني، از ديگر 
نگرانيهاي صادركنن��دگان، براي حضور در بازار اين 
كش��ور و تدام تجارت با آن بود، كه خواهان واكاوي 
اين مساله در سطح كالن شدند. اما نگراني ديگر در 
چرخه صادرات، از دست رفتن »بازار روسيه« است؛ 
به طوريكه بنابر آمارهاي اعالمي، نياز وارداتي روسيه 
در بخ��ش مواد غذايي و محصوالت كش��اورزي 70 
ميليارد يورو است كه سهم ايران تنها 0.5 درصد بوده 
اس��ت. »عمان« ديگر بازار صادراتي مهمي است كه 
بنابراظهارات رييس اتاق ايران وعمان، مورد غلفت 
واقع شده، به طوريكه اين كشور اصال آشنايي چنداني 
به كااله��اي صادراتي اي��ران ن��دارد؛ موضوعي كه 
درآمارها هم نمود پيدا مي كند و نشان از اين دارد كه 
سهم صادراتمان به اين كشور در 4ماهه ابتدايي سال 
جاري تنها ۱77 ميليون دالر بوده است.! »امارات« 
ديگر بازار تجار اس��ت، كه آنطور كه بايد مورد توجه 
قرار نگرفته؛ اين درحالي است كه به گفته فعاالن اين 
بازار، اگر موانع بانكي رفع شود، صادراتمان به امارات 
پس از رف��ع موانع بانكي به ۸ ميلي��ارد دالر خواهد 
رس��يد. اما آنچه فعاالن اقتصادي بر آن تاكيد دارند 
اينكه تنها تحريم موج��ب افت صادرات به بازارهاي 
جهاني نش��ده، بلكه »اجراي پر ايراد پيمان سپاري 
ارزي، ص��دور بخش��نامه هاي متع��دد و متناقض، 
ممنوعيت يك شبه صادرات برخي از كاالها، صدور 
بخشنامه هايي كه حتي جلوي تهاتر را گرفته و بستن 
عوارض يك ش��به روي كاالها و..« از جمله مواردي 
است كه تجارت را با چالش هاي متعددي مواجه كرد.

      نگراني از بازار افغانستان 
سيد حسين س��ليمي رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و افغانس��تان در نشس��ت هم انديش��ي با وزير 
امورخارجه، موض��وع عدم الحاق اي��ران به FATF و 
ناكامي هاي ناشي از بالتكليفي در پيوستن به اين ساز و 
كار بين المللي كه همچنان گريبان گير تجار و بازرگانان 
ايران است، را مطرح كرد وگفت: وزير امور خارجه تاييد 
كرد كه عدم پيوس��تن ايران به FATF مش��كالتي را 
براي نقل و انتقاالت پولي فعاالن اقتصادي ايجاد كرده 
و اين معضل بايد سريع تر برطرف شود، با اين حال به 
گفته وي، چگونگي برخ��ورد با اين معضل به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام واگذار شده است. سليمي با 
اشاره به مساله صادرات ايران تاكيد كرد: براي تداوم 
تجارت كاال و خدمات ايران با كشور همسايه شرقي، 
بايد روابط سياسي با ثبات با ان كشور برقرار باشد و 
صادركنندگان ايران اين اطمين��ان را به طور كامل 
دريافت كنند كه مراودات آنها با بازار افغانس��تان در 
امنيت كامل برقرار خواهد ماند. عبداللهيان در اين 
باره خاطرنشان كرد كه تجار و بازرگانان ايران با قدرت 
به تحكيم روابط تجاري ايران با كشورها و بازارهاي 
هدف ادامه دهند و بهبود روابط سياس��ي را دولت و 

وزارت امور خارجه به طور جد پيگيري خواهد كرد.

      بازار 8 ميلياردي امارات را دريابيد
از س��وي ديگر، رييس اتاق ايران و امارات هم در اين 
نشس��ت به ارايه گزارش��ي در رابطه با س��طح روابط 
اقتصادي ايران و ام��ارات پرداخت. بنابر آمار اعالمي 
فرش��يد فرزانگان، آمار صادرات و واردات در سال ۹۸ 

به ترتي��ب 4.5 ميليارد دالر ص��ادرات و ۸.۹ ميليارد 
دالر واردات بوده، كه در مجموع حجم تجارت ايران با 
امارات ۱۳.4 ميليارد دالر بوده است. همچنين مطابق 
آمار، آمار تجارت ميان ايران و امارات در سال ۹۹ حدود 
۱4.۲ ميليارد دالر ب��وده كه از اين مقدار 4.۶ ميليارد 
دالر صادرات و ۹.۶ ميليارد دالر واردات بوده اس��ت. 
اما تجارت ايران و امارات در پنج ماهه اول امس��ال نيز 
تاكنون 7.۲ ميليارد دالر بوده از اين مقدار ۱.۹ ميليارد 
دالر صادرات و 5.۳ ميليارد دالر واردات بوده و س��هم 
صادرات ما به امارات از كل صادرات به طور متوس��ط 
در حدود ۱0 تا ۱5 درصد كل صادرات كش��ور و سهم 
واردات ما از امارات در طي اين سال ها به طور متوسط 

در حدود ۳0 تا ۳5 درصد است.
به گفته او، با وجود رابطه سياسي نه چندان مطلوب و 
پر فراز و نشيب ميان دو كشور در سال هاي اخير، امارات 
همواره ش��ريك تجاري مهم ايران ب��وده و هم اكنون 
نيز كاالهاي اساس��ي و كاالهاي م��ورد نياز خطوط 
توليد از كشورهاي مختلف نيز از مسير هاب ترانزيتي 
امارات شده و از بنادر آزاد امارات وارد ايران مي شوند. 
فرزانگان با بيان اينكه صادرات به اين كش��ور در سال 
۹۶ حدود ۶ تا 7 ميليارد دالر بوده، گفت: پتانسيل هاي 
صادراتي كشور پس از رفع موانع به خصوص رفع موانع 
حس��اب هاي بانكي ايرانيان قطعًا ب��ه ۸ ميليارد دالر 
خواهد رسيد. او افزود: توسعه بيشتر همكاري با سفارت 
ايران در امارات، امكان راه اندازي يك سوله يا انبار براي 
محصوالت صادراتي كسب و كارهاي كوچك در امارات 
و ايجاد دفتر نمايندگي اتاق ايران و امارات در كش��ور 
امارات مواردي است كه انتظار حمايت از آن را داريم .

      سهم ايران در واردات روسيه؛ 0.5 درصد!
در همين راس��تا، رييس اتاق ايران و روس��يه، نياز 
وارداتي روس��يه در بخش مواد غذايي و محصوالت 
كش��اورزي را نزديك ب��ه 70 ميليارد ي��ورو اعالم 
مي كند كه اي��ران تنها حجم بس��يار كوچك و در 

حدود نيم درصد از اين ميزان را تأمين مي كند.
هادي تيزهوش تابان در اين باره به »پايگاه خبري 
اتاق ايران« مي گويد: اين در حالي اس��ت كه مسير 
صادراتي ايران به روس��يه بس��يار كوتاه است و اين 
موضوع مي تواند مزيت بسيار مهمي براي ما نسبت 
به ساير كشورها مثل مصر و تركيه باشد اما صادرات 
آنها به روسيه از ما بيشتر است. حتي تركيه اخيراً در 
حال جايگزيني مسير جديدي از طريق ارمنستان 
براي صادرات خود به روس��يه است؛ اما بااين وجود 
بازهم ما مس��يرهاي كوتاه تري داريم. او در تشريح 
داليل سهم كم ايران از صادرات به روسيه مي گويد: 
يكي از داليل اصلي، به تحريم ها برمي گردد. باوجود 
تحريم ها سيستم بانكي براي نقل و انتقاالت و روابط 

مالي نداريم. درست است كه شعبه مير بيزنس بانك 
ملي ايران در اين كشور فعال است، اما هزينه انتقال 
پول ما خيلي باالست. در همه دنيا هزينه ها به يك 
درصد هم نمي رسد اما متأسفانه در اينجا ده درصد 

است و براي فعال اقتصادي صرف نخواهد كرد. 
نكته ديگر از ن��گاه تيزهوش تابان، ب��ه كامل نبودن 
زيرس��اخت ها بازمي گردد. چراكه ما هن��وز ناوگان 
حمل ونقل مناسبي نداريم كه بتوانيم محصوالت را 
به خوبي منتق��ل كنيم. عدم آم��وزش تجار و فعاالن 
اقتصادي در زمينه قوانين صادراتي، وارداتي و گمركي، 
تعيين كردن مسيرهاي جديدي براي صادرات به ساير 
كشورها و همين طور تأمين مواد اوليه مناسب براي 
توليد محصوالت صادراتي از ديگر مشكالت ما در اين 
بخش است. به گفته او قوانين ما در بخش بازگشت ارز 
حاصل از صادرات مش��كالت زيادي دارد، و بايد براي 
اين امر سازوكارهايي تدوين و تعريف شود كه فعاالن 
اقتصادي حداقل ارزي كه وارد مي كنند باقيمت هاي 
واقعي ارز صادراتي شان مطابقت داشته باشد. اين فعال 
اقتصادي مي گويد: چه بخش خصوصي و چه دولتي 
دارند فعاليت مي كنند كه بتوانيم حجم صادرات را باال 
ببريم و افزايش ۳۸ درصدي صادرات ايران به روسيه 
در چهارماهه اول امس��ال نس��بت به پارسال مويد 
همين موضوع است. اما ما نبايد در اين مرحله متوقف 
شويم. زيرا رقباي ما در حال يافتن مسيرهايي هستند 
كه هزينه هاي حمل ونقلشان را به حداقل برسانند. 

      عمان؛ بازاري كه از آن غفلت شده
از ديگر بازارهاي مهم صادراتي ايران عمان اس��ت، 
ك��ه رييس اتاق بازرگاني مش��ترك ايران و عمان به 
وضعيت تجارت با اين كش��ور پرداخته اس��ت. بنابر 
آماري كه محسن ضرابي به »مهر« ارايه كرده است: 
در س��ال ۹۲ حجم مبادالت تجاري ب��ا عمان ۲۲۱ 
ميليون دالر، س��ال ۹7 يك ميليارد و ۱۶7 ميليون 
دالر، س��ال ۹۸ مع��ادل ۶۹4 ميليون دالر و س��ال 
۹۹ معادل ۸7۲ ميليون دالر بوده اس��ت. همچنين 
مطابق آمارها، در 4 ماه نخس��ت سال ۱400 حجم 
تجارت با عمان ۳5۳ ميليون دالر كه سهم صادرات 
۱77 ميليون دالر بوده، كه در قياس با 4 ماه نخست 
سال ۹۹ كه حجم تجارت ۲۶5 ميليون دالر و سهم 
صادرات ۱۱۹ ميليون دالر بود، افزايش ۳۳ درصدي 
را ش��اهد هس��تيم. اگر اين روند تداوم داشته باشد 
احتمال زياد امسال حجم تجارت با عمان نزديك به 

يك ميليارد و ۱00 ميليون دالر مي شود.
 به گفته او، كل واردات عمان ۲4 ميليارد دالر اس��ت 
كه در بس��ياري از كاالهاي وارداتي به عمان ما مزيت 
رقابتي داريم ولي عماني ها شناخت زيادي از كاالهاي 
ما ندارند. به عنوان مثال سهم ايران در بازار عمان طي 

سال گذشته 4۳۸ ميليون دالر يعني ۱.۸ درصد بود. 
ضرابي گفت: عمان تنها كشور عربي حوزه خليج فارس 
است كه مي توانيد در سرزمين اصلي و مناطق آزاد با 
صد در صد س��هامداري ايراني شركت را ثبت كنيد. 
همي��ن موارد كمك كرد كه حج��م تجارت بين دو 
كشور از ۲۲۱ ميليون دالر به باالي يك ميليارد دالر 
در سال ۹7 برسد. او، يكي از راه هاي افزايش مبادالت 
تجاري را در اين مي داند كه طرف خارجي كاالهاي ما 
را بشناسد. بايد در نمايشگاه هاي تخصصي شركت و 
كاالها را عرضه كنيم اما به خاطر شيوع ويروس كرونا 
از بهمن سال ۹۸ عماًل امكان تردد بسيار محدود شده 
است. ما براي بهبود اين فرايند از ظرفيت هاي فضاي 
مجازي استفاده كرده و عمان را به فعاالن اقتصادي 

و تجار ايراني معرفي كرديم. 
ضرابي در ادامه با بيان اينكه عمان پايگاه خوبي براي 
صادرات مجدد كاال نيز اس��ت، گف��ت: ما مي توانيم 
از طريق عمان به كش��ورهايي كه دسترسي نداريم 
كاال صادر كنيم. عماني ها اين زيرس��اخت را براي ما 
فراهم كرده اند. نكته مهم تر اينكه عمان قراردادهايي 
را با ۱۶ كش��ور عربي-آفريقايي، امري��كا، اروپايي و 
س��نگاپور امضا كرده كه مي توانيم با تعرفه گمركي 
صفر كاالهايمان را به اين كش��ورها صادر كنيم اگر 
۳5 درصد از توليد را در مناطق آزاد عمان انجام دهيم 
مي توانيم از طريق عمان صادرات مجدد انجام دهيم.

      چالش هاي داخلي در مسير صادرات
ضرابي در ادامه به مشكالت صادرات اشاره كرد و گفت: 
در سال ۹7 ما بيشترين تحريم را داشتيم اما در اين سال 
توانستيم مبادالت تجاري را به باالي يك ميليارد دالر 
برسانيم اما در سال هاي بعدي حجم تجارت كاهش 
يافت. بنابراين نمي توان گفت تنها تحريم موجب اين 
كاهش شده، بلكه اجراي پر ايراد پيمان سپاري ارزي، 
صدور بخشنامه هاي متعدد و متناقض، ممنوعيت يك 
ش��به صادرات برخي از كاالها، صدور بخشنامه هايي 
كه حتي جلوي تهاتر را گرفت و بس��تن عوارض يك 
ش��به روي كاالها از جمله مواردي بود كه تجارت را با 

چالش هاي متعددي مواجه كرد.
 او تاكيد كرد كه دولت س��يزدهم بايد پيمان سپاري 
ارزي و بخشنامه هاي صادر شده در بخش تجارت را 
تعيين تكليف كند. ضرابي همچني��ن بيان كرد: ما 
يك برنامه مشترك تهاتر كشوري بين ايران و عمان 
را تدوي��ن كرده ايم كه در صورت اج��راي اين برنامه 
هزينه هاي انتقال پول كه در حال حاضر بين ۱۲ تا ۲۳ 
درصد اس��ت، مي تواند به ۲ تا ۳ درصد برسد. ضرابي 
گفت: علت عدم اجراي اي��ن برنامه عدم اطمينان از 
ثبات بخشنامه هاس��ت زيرا ما نمي دانيم تصميمي 
كه امروز براي تجارت گرفته مي شود براي فردا ثبات 
دارد يا خير؛ از اين رو از دولت س��يزدهم درخواست 
داريم كه ثبات ايجاد كند. اگر اين ثبات ايجاد شود و 
شرايط صادرات را فراهم كند بخش خصوصي، راه هاي 

صادرات را علي رغم تحريم ها پيدا خواهد كرد. 
ضرابي درخواست كرد كه وزارت امور خارجه ُسفرايي 
را انتخاب كند كه خ��ود را نماينده بخش خصوصي 
بدانند نه مقاب��ل و رييس بخش خصوصي. او با بيان 
اينكه توقع ما اين است كه اگر تحريم در حال ضربه 
زدن به ماست حداقل نگراني داخلي نداشته باشيم 
و از داخ��ل آس��يب نبينيم، گفت: به عن��وان نمونه 
صادركنن��ده با طرف خارجي رايزني ك��رده، كاال را 
صادر كرده و ناگهان لب مرز، بخشنامه اي صادر شده 
و صادرات را ممنوع كرده است. اين صادركننده چه 
كاري مي تواند انجام دهد؟ اعتبار تاجر در بازار هدف 
به راحتي از بين مي رود. ضرابي گفت: اگر دولت قصد 
ممنوعيت صادرات ه��م دارد حداقل از يك ماه قبل 

بايد اعالم كند و نبايد تصميم يك شبه بگيرد.
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مجلس واردات خودرو  را
به رسميت شناخت

ايلنا | دبير انجم��ن واردكنندگان خ��ودرو در مورد 
مصوبه كميسيون صنايع مجلس در مورد آزادسازي 
واردات خودرو اظهار كرد: اين مصوبه يكي از مترقي ترين 
و مردمي ترين مصوبات مجلس شوراي اسالمي است 
كه مي تواند التهابات و زخم هاي بازار خودرو را تسكين 
ببخش��د. اين طرح واردات را براي همه به رس��ميت 
ش��ناخته و انحصار قائل نشده، از طرف ديگر ذكر شده 
است كه هيچ تعهد ارزي جديدي براي دولت ايجاد نكند. 
واردات را با استفاده از منابع ارزي خارج از كشور هم به 
رسميت مي شناسد، در واقع از واردات بدون انتقال ارز 
ياد شده كه مي تواند منشأ خارجي يا داخلي داشته باشد. 
مهدي دادفر افزود: واردات بدون انتقال ارز يعني بانك 
مركزي براي اين كار ارز تخصيص نمي دهد، ارز براي خود 
واردكننده است يا واردكننده آن را تهيه مي كند، مي توان 
از ارزهايي كه افراد در خانه انباشته كرده اند نيز استفاده 
كرد. بنابر اطالعات و آمارها نزديك به ۲5 تا ۳0 ميليارد 
دالر ارز دست مردم است. يكي از هنرهاي مجلس و هنر 
بايد اين باشد كه بتواند اين ارزها را در گردش اقتصادي 
به كار بگي��رد. دادفر اضافه كرد: طبق اين طرح در ازاي 
صادرات صنايع نيروي محركه، خودرو و كاالهاي مربوط 
به صنايع خودرو هم مي توان واردات خودرو داشت. اين 
موضوع واردكنندگان را تشويق مي كند كه يا ارزهاي دپو 
شده را به كار بيندازند يا صادرات انجام دهند. اين طرح 
مي تواند به خوبي ب��ازار خودرو را تحت تاثير قرار دهد، 
بازار خودرو را از انحصار مطلق خارج كند و قيمت را براي 
مردم كاهش دهد. حتي تا ۲5 درصد ممكن است روي 
قيمت خودرو تاثيرگذار باشد. وي در ادامه تصريح كرد: 
نكته مهمي كه در اين طرح به آن اشاره شده اينكه واردات 
خودروهاي كاركرده تا سه سال ساخت آزاد شود، حتي 
خودروهايي كه سه سال قبل توليد شده اند ولي صفر 
كيلومتر هس��تند را مي توان وارد كرد. اين آرزويي كه 
براي ايراني ها وجود داشت كه بتوانند خودروهاي خوب 
و برند دنيا را سوار شوند با اين بند قابل تحقق است چراكه 
مي توان خودروهاي خوبي را با قيمت مناسبي وارد كرد. 
به نظر مي رسد كه اين طرح به وضعيت اقتصادي مردم 
توجه داشته است.دبير انجمن واردكنندگان خودرو با 
انتقاد از تبصره ۲ اين طرح گفت: ايراد اين طرح مربوط 
به تبصره ۲ است كه مي گويد: »سقف خودروهاي مجاز 
وارداتي هر ۶ ماه يك بار توسط شوراي رقابت بر اساس 
ميزان كمبود عرضه تعيين مي شود.« اين شرط بسيار 
بد است. تجربه نشان مي دهد كه شوراي رقابت در هر 
حوزه اي كه وارد شده به خصوص در حوزه خودرو، جز به 
هم زدن نظم ذاتي بازار كار ديگري نكرده است. مي توان 
به جاي سپردن به شوراي رقابت، فرمولي تعيين كرد 
تا از تفسيرپذير بودن قانون هم جلوگيري شود. قانون 
باالدستي مي گويد تا س��ال ۱404 به ۳ ميليون توليد 
خودرو برسيم، طبق قوانين باالدستي ۱0 درصد توليد 
بايد واردات باش��د مي توان بر حس��ب همين موضوع 
برنامه ريزي كرد.وي افزود: در ماده مربوط به واردات در 
مقابل صادرات گفته شده: »هر شخص حقيقي و حقوقي 
مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا قطعات خودو يا ساير 
كاالها يا خدمات مرتبط به انواع صنايع نيرو محركه يا از 
طريق واردات بدون انتقال ارز« مي تواند خودرو وارد كند. 
بنابراين حتي اگر صادرات خودرو عملياتي نباشد مي توان 
از راه هاي ديگر استفاده كرد. وي گفت: بنابراين اگر اين 
طرح به تصويب نهايي برسد به نفع مردم خواهد بود و 
اميدواريم پس از اصالح تبصره ۲ به تصويب برسد. هر 
مجلس و دولتي كه بتواند نظمي در بازار افسارگسيخته 
خودرو ايجاد كند كه به نفع مصرف كننده باشد، يقينا 

بقيه مسائل صنعت كشور را هم مي تواند حل كند.

دست هايي كه نمي گذارند 
قيمت مرغ كاهش يابد 

ايس�نا | رييس اتحاديه فروشندگان مرغ، تخم مرغ 
و گوش��ت قرمز اهواز گف��ت: توزيع م��رغ منجمد در 
بازار تاثير بس��زايي داش��ت و اگر به طور مداوم در بازار 
توزيع مي شد، شايد قيمت مرغ كشتار روز به ۲5 هزار 
تومان هم مي رسيد كه قيمت معقولي بود. سيد اصغر 
حس��يني بهارانچي در خصوص وضعيت بازار مرغ در 
اهواز اظهار كرد: قيمت مرغ در ۱0 روز گذشته در بازار با 
كاهش نسبتا خوبي مواجه شده بود و به هر كيلوگرم ۲7 
هزار و 500 تومان براي مصرف كننده رسيد.وي افزود: 
از نظر موجودي و قيمت، مرغ وضعيت مناسبي داشت 
اما دوباره قيمت مرغ افزايش يافت و در حال حاضر هر 
كيلوگرم مرغ كشتار روز با قيمت ۲۹ هزار و 500 تومان 
تا ۳0 هزار تومان به دست فروشندگان و با قيمت ۳0 هزار 
و 500 تا ۳۲ هزار تومان به دست مصرف كننده مي رسد. 
وي با بيان اينكه مرغ منجمد دولتي خواهان زيادي 
در بازار دارد، گفت: توزيع مرغ منجمد دولتي حدود 
دو هفته است كه انجام نشده و اگر در اين زمان توزيع 
آن متوقف نمي شد قيمت مرغ در بازار ثابت مي ماند؛ 
مشخص نيست چه دست هايي در پشت پرده اين بازار 
وجود دارد كه اجازه كاهش قيمت مرغ را نمي دهند. 

۲۳ هزار ميليارد ريال
پرونده قاچاق در يك ماه

رييس سازمان صمت تهران گفت: در مرداد ۳4 پرونده 
قاچاق به ارزش ۲۳5۸0 ميليارد ريال در استان تهران 
تشكيل شده است. يداهلل صادقي اظهار داشت: طي يك 
ماه گذش��ته تعداد ۳4 پرونده قاچاق به ارزش ۲۳5۸0 
ميليارد ريال در استان تهران تشكيل شده است. رييس 
سازمان صمت اس��تان تهران افزود: در مرداد ماه سال 
جاري تعداد ۶7۳۹ مورد بازرس��ي در حوزه قاچاق كاال 
در س��طح اس��تان تهران انجام گرفته كه اهم كاالهاي 
مكشوفه برنج وارداتي، لوازم آرايشي و بهداشتي و دارو بوده 
است. وي گفت: در همين بازه زماني تعداد 4۶۸۶ مورد 
بازرسي در قالب گشت مشترك با دستگاه هاي اجرايي و 
انتظامي مثل تعزيرات حكومتي، بهداشت، پليس امنيت 
اقتصادي صورت گرفته كه منجر به تشكيل پرونده تخلف 
براي 50۱ واحد به ارزش ۹۳۲7 ميليارد ريال شده است. 

 تامين واگن و اتوبوس
به تنهايي از محل عوارض و 

كمك مردمي امكان پذير نيست
دكترعليرضا نادعلي سخنگو و نايب رييس كميسيون 
فرهنگي و اجتماعي شوراي اسالمي شهر تهران، دكتر 
سيد احمد علوي عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
و رييس كميته گردش��گري و ميراث فرهنگي شوراي 
اسالمي شهر تهران و دكتر هاشمي معاون حمل و نقل 
و ترافيك شهرداري تهران از مركز كنترل فرمان و مركز 
واكسيناسيون شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
بازديد كردند.  به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در حاشيه اين 
بازديد دكتر هاش��مي از ورود 500 دس��تگاه اتوبوس به 
ناوگان اتوبوسراني تهران همزمان با بازگشايي مدارس خبر 
داد گفت: بر اساس قولي كه ۲0 روز پيش به شوراي شهر 
تهران داده ايم تا بازگشايي مدارس 500 دستگاه اتوبوس 
شامل ۳00 دس��تگاه اورهال شده و ۲00 دستگاه خريد 
جديد به ناوگان اتوبوسراني تهران افزوده خواهد شد. براي 
خريد اتوبوس هاي جديد تامين اعتبار الزم انجام شده و 
شهردار تهران اين موضوع را پيگيري كرده است. معاون 
حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با بيان اينكه اين 
500 اتوبوس تا اواسط مهر و اوايل آبان ماه سال جاري به 
ناوگان اتوبوسراني تهران اضافه خواهند شد، افزود: شهر 
تهران به اضافه شدن ۱000 دستگاه اتوبوس نياز دارد كه 
در اين زمينه دولت بايد كمك كند.  وي تصريح كرد: در 
همين راستا مكاتباتي با وزارت كشور و رياست جمهوري 
انجام ش��ده و اميدواريم اين پيگيري ها منجر به تامين 
اتوبوس و واگن مورد نياز حمل و نقل عمومي شود. معاون 
ش��هردار تهران در ادامه گفت تامين واگن و اتوبوس به 
تنهايي از محل عوارض و كمك مردمي امكانپذير نيست. 

لذا خواست ما ورود دولت و كمك در اين حوزه است.

بنياد بركت در 19 شهرستان 
و ۲11 روستاي استان گلستان 

فعال است
مجموع مشاغل بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام 
در اس��تان گلس��تان تا پايان امس��ال به ۱7 هزار شغل 
مي رسد. معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنياد بركت 
از راه اندازي ۲ هزار و ۶00 طرح اشتغال زايي در گلستان 
تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: راه اندازي اين تعداد 
اشتغال زايي اجتماع محور در مناطق محروم و روستايي 
استان گلستان ايجاد 7 هزار و ۸00 شغل را براي ساكنان 
اين مناطق به دنبال خواهد داشت. مرتضي نيازي افزود: 
از تعداد ۲ هزار و ۶00 طرح اشتغال زايي پيش بيني شده 
براي امسال، تاكنون يك هزار و 7۳0 طرح راه اندازي شده يا 
در مرحله اخذ تسهيالت قرار دارد. وي درباره اقدامات بنياد 
بركت در استان گلستان تا پايان سال گذشته خاطرنشان 
كرد: ۳ هزار و ۳۸ طرح اش��تغال زايي اجتماع محور تا 
پايان سال ۹۹ در مناطق محروم و كم برخوردار استان به 
بهره برداري رسيده كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب و 
كار براي بيش از ۹ هزار و ۱00 نفر ش��ده است. به گفته 
معاون توسعه اش��تغال اجتماع محور بنياد بركت، ۱۹ 
شهرستان و ۲۱۱ روستاي استان گلستان تحت پوشش 

فعاليت هاي اشتغال زايي اين بنياد قرار دارند.

مديرعامل ذوب آهن اصفهان: 
با وجود بحران آب، بدون 
مشوق برق توليدي خودمان

و گاز فرآيندي مصرف مي كنيم 
سمينار تخصصي »چالش برق در زنجيره فوالد« با حضور 
س��عيد زرندي معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت، بهرام 
سبحاني رييس انجمن توليد كنندگان فوالد ايران، منصور 
يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان و تني چند از ديگر 
مديران عامل شركت هاي فوالدي و صاحب نظران صنعت 
فوالد كش��ور و عرصه برق يك ش��نبه ۱4 شهريور برگزار 
ش��د . منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان در 
پنل تخصصي تامين پايدار ب��رق در زنجيره فوالد گفت: 
براي DRI ب��ه حدود ۶00 كيلو وات تامين برق نياز داريم 
اما ب��راي براي قراضه اين ميزان ۱50 كيلو كمتر اس��ت و 
اگر بتوانيم اين نس��بت را كاهش دهيم اندكي تاثيرگذار 
خواهد بود. وي تصريح كرد: با توجه به اينكه منبع آب نيز 
در اختيار وزارت نيرو اس��ت اما در ح��وزه كاري ذوب آهن 
كوچك ترين برنامه ريزي را تاكنون شاهد نبودم هميشه ديوار 
فوالد سازي ها به عنوان صنايع آب بر كوتاه است و لذا نياز 
است در وزارت نيرو برنامه ريزي راهبردي در اين خصوص 
تدوين شود كه تحت هيچ شرايطي آب ورودي شركت هايي 
كه خودشان تامين كننده برق شان هستند تحت الشعاع 

قرار نگيرد زيرا طبيعتاً اين بار را بايد خودشان تحمل كنند.

آتش خصم تحريم ها، به دامن 
فضاي ديجيتال ايران افتاده

چندي پيش خبري در حوزه تكنولوژي، تعجب كاربران 
ايران��ي را برانگيخت و به س��رعت در محافل رس��انه اي و 
مخصوصا رس��انه هاي بيگانه با خط و ربط هاي مشخص 
سياسي پيچيد. خبري كه نشان از حذف سوپر اپليكيشن 
»روبيكا« از فروشگاه رسمي برنامه هاي اندرويدي گوگل يا 
همان گوگل پلي داشت؛ اما اين تمام ماجرا نبود و به فاصله 
زماني كمتر از ي��ك روز اين ماجرا براي يك اپليكيش��ن 
موتور جست وجوي بومي نيز اتفاق افتاد و »ذره بين« نيز از 
گوگل پلي حذف شد. با وجود اينكه اتفاقات مذكور زماني رخ 
داد كه يكي از معاونان سازمان حاكميتي ساترا در اظهاراتي 
غيرحرفه اي در شبكه فيلتر شده توييتر مبني بر اينكه مجوز 
سرويس صوت و تصوير سوپر اپليكيشن روبيكا توسط ساترا 
باطل شده است، زمينه را براي دشمنان فراهم كرد تا نسبت 
به اپليكيشن هاي ايراني گارد بگيرند، اما امروز رسانه ها از 
حذف »آپارات« و »فيليمو« خبر دادند. بنابراين هرچند 
اظهارات نابجاي مسووالن ساترا، منجر به شماره افتادن نفس 
دو كسب وكار ايراني شد و عمال سازمان حاكميتي ساترا را در 
موقعيت پاسخگويي نسبت به اين اقدام نسنجيده قرار داد، 
اما اتفاقات امروز هم نشان مي دهد كه آتش خصم دشمن 
زبانه گرفته و به دنبال دامن ساير بيزينس هاي ايراني است!

فعاالن اقتصادي نسبت به تضعيف جايگاه ايران در تجارت بين الملل هشدار دادند

جدال گمرك و وزارت بهداشت براي ترخيص داروهاي كرونا ادامه دارد!

زنگ خطر از دست رفتن بازارهاي صادراتي

پشت پرده ترخيص رمدسيويرهاي غيرمجاز
تعادل - گروه تجارت |

مع��اون گم��رك درب��اره محموله رمدس��يويرها 
شفاف سازي كرد. مهرداد ارونقي با بيان اينكه تنها 
درخواست بنده تعيين تكليف اين محموله ها بوده 
و اصراري بر ترخيص نداش��ته اس��ت در اظهاراتي 
گفت: وزارت بهداشت اجازه ترخيص يك محموله 
۲00هزار بس��ته اي رمدس��يوير را به گمرك نداد. 
معاون فني گم��رك، در گفت وگوي ويژه خبري به 
تشريح داليل دپوي دارو و اقالم بهداشتي در گمرك 
پرداخت. مهرداد ارونقي بيان كرد: بارها گفته ام كه 
فرايند تجارت در كشور درست نيست، افزود: فرايند 
تجارت نياز به بازنگري از ابتدا تا انتها را دارد. معاون 
گمرك اي��ران در ادامه بيان كرد: معتقدم صاحبان 
كاال نبايد بدون مجوز كااليي را وارد كند، از س��وي 

ديگر بروكراسي هاي زائد بايد حذف شود. 
ارونقي درب��اره موضوع ترخيص رمدس��يويرهاي 
غيرمج��از ه��م ب��ه اراي��ه توضيحات��ي پرداخت 
وتوضيح داد: گفته شده گمرك براي ترخيص اين 
رمدس��يويرها اصرار داش��ته اما در هيچ مصاحبه و 
هيچ زماني اصرار به ترخيص نداشتم، بلكه در نامه 
منتشر شده قيد كردم كه وزارت بهداشت نسبت به 
تعيين تكليف اي��ن دارو و ترخيص و عدم ترخيص 
آن تصميم بگيرد. ارونقي تاكيد كرد: درباره محموله 
رمديسيورها تنها درخواس��ت بنده تعيين تكليف 
اين محموله بود و اصراري بر ترخيص نداش��تم. او 
با تاكيد بر اينكه س��ه روز اس��ت كه درباره موضوع 

ترخيص رمدس��يويرها در بازرسي جواب و توضيح 
مي ده��م، گفت: تمام مجوزهاي وزارت بهداش��ت 
براي ترخيص كاال در بستر سامانه است و اگر مجوز 
از طريق سامانه به دست گمرك به دست ما نرسد، 
قابل ترخيص نيستند بنابراين كامال از طريق سامانه 

به وزارت بهداشت متصل هستيم.
اما به گفته ارونقي، رييس اداره بازرسي فني دارو طي 
نامه اي به وزارت بهداش��ت اعالم ك��رده هيچ يك از 
خطوط توليد شركت هندي رمدسيوير مورد تاييد ما 
نيست. بنابراين وقتي وزارت بهداشت اعالم مي كند 
كاالي موجود در انبار فرودگاه امام خميني مشكل 
دارد و مورد تاييد نيست چگونه درخواست ترخيص 
دارد؟ معاون فني گمرك اي��ران در عين حال اعالم 
كرد وزارت بهداشت اجازه ترخيص به يك محموله 

۲00 هزار بسته اي رمدسيوير را نداده است.
اين در حالي اس��ت كه به گفته معاون فني گمرك، 
در تاريخ 4مرداد ماه س��ال ج��اري رييس اداره فني 
بازرس��ي دارو در نامه اي درخواست داده كه هيچ از 
محصوالت اين شركت هندي ترخيص نشود؛ يعني 
اين كاال مردود هستند اما سازمان غذا و دارو در تاريخ 
۶ مردادماه نامه اي ارسال كرد مبني بر اينكه همان 
رمديسيور از همان برند هندي ترخيص شود. معاون 
گمرك ايران تاكيد كرد: تمام اين رمديس��يورها در 
انبارهاي عمومي دپو ش��ده بودن��د و نگهداري اين 
محموله بر عهده انبارهاي عمومي است و نه گمرك. 
او با بيان اينكه بارها اعالم كرده ام كه تمام سازمان ها 

بايد در ترخي��ص داروها در اين ش��رايط كرونايي 
اهتمام داشته باشند، گفت: هيچ وقت به تنهايي از 
وزارت بهداش��ت در اين رويه انتقاد نكردم و اعالم 
كردم همه سازمان ها بايد همكاري داشته باشند و 

حتي از گمرك هم انتقاد داشتم.

     گمرك شهريار
 گورستان كاميون هاي وارداتي 

وي با بيان اينكه تا زماني كه موضوعي رسانه اي نشود، 
مورد توجه قرار نمي گيرد، ادامه داد: اين قدرت رسانه 
است؛ تا زماني كه موضوعي رسانه اي نشود، مشكل آن 
برطرف نمي شود، چندي پيش با مشكل ترخيص براي 
5٠٠تن مواد اوليه در طول دو س��ال مواجه بوديم اما 
بالفاصله پس از رسانه اي كردن اين موضوع ساعت ١٢ 
شب با من تماس مي گيرند تا مشكل را برطرف كنند. 
اين در حالي است كه بيش از ١٠نامه به دستگاه هاي 

مربوطه براي ترخيص اين كاال ارسال كرده بودم. 
ارونقي همچنين درباره عدم ترخيص 4هزار دستگاه 
كاميون در گمركات كش��ور گفت: 4 هزار دس��تگاه 
كاميون سه سال كاركرده با مجوز وارد كشور شده كه 
رانندگان براي تهيه آنها تمام زندگي خود را فروختند و 
امروز گمرك شهريار با ٨٠٠ كاميون ترخيص نشده به 
گورستان كاميون هاي وارداتي تبديل شده است. وي 
افزود: علي رغم دستور معاون دادستاني هنوز تصميمي 

براي ترخيص اين كاميون ها نگرفتند.
معاون گمرك ايران ادامه داد: مي گويند ارونقي سرم ها 

را بدون مجوز ترخيص كرده؛ اما وزارت بهداش��ت در 
تاريخ ٢١ مردادماه در نامه اي ضمن تشكر از من براي 
اقدامات انجام ش��ده براي ترخيص و حمل يكس��ره 
دارو در ش��رايط ح��ال حاضر، درخواس��ت ترخيص 
بدون تشريفات اين سرم هاي وارداتي از يك شركت 
تركيه اي را از گمرك شهريار داشت. اما در تاريخ ٢5 
مرداد ماه نامه ديگري ارس��ال ش��ده مبني بر عدم 
ترخيص اين س��رم ها؛ در نهايت هم مدعي هستند 
بنده بدون مجوز اين س��رم ها را ترخيص كرده ام. با 
اين توضيحات به نظر مي رسد، وزارت بهداشت براي 
فرار از پاسخگويي و رفع اتهام، دچار تناقض گويي 
هم در رفتار و هم درعمل شده است، كه الزم است 
در اين زمينه به جاي فرار رو به جلو پاسخگو باشد. 
البته »سيد حيدر محمدي« مديركل امور دارو و مواد 
تحت كنترل سازمان غذا و دارو در ارتباط تلفني با اين 
برنامه گفت: صحبت هايم را با طرح چند سوال شروع 
مي كنم؛ اول اينكه اين كاالها در گمرك رسوب كرده 
يا انبارهاي عمومي؟ كه اگر در انبارهاي عمومي باشد 
رييس انبارهاي عمومي بايد پاسخگو باشد نه گمرك. 
وي افزود: سوال دوم اين اس��ت كه چرا بعد از اينكه 
سامانه هاي همه وزارتخانه ها به هم وصل شد و سامانه 
جامع تجارت تش��كيل شد هيچ وقت گمرك حاضر 
نش��ده اطالعات موجودي كاالهايي ك��ه در اختيار 
انبارهاي عمومي مي باش��د را به نهادهاي تخصصي 
مثل وزارت بهداشت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت 

ارتباطات و وزارت صمت قرار دهد؟
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خبرروز

كرونا جان ۵۳۸ نفر ديگر را گرفت
۵۳۸ نفر ديگر بر اثر كرونا جان خود را از دست دادند و همچنين در اين بازه زماني يك ميليون و ۱۱۲ هزار و ۴۴۰ ُدز واكسن كرونا 
در كشور تزريق شد كه اين باالترين ميزان تزريق روزانه واكسن از ابتداي واكسيناسيون عمومي تاكنون است. همچنين بر اساس 
معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۶ هزار و ۸۵۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۷۱۳ نفر از آنها 
بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۲۱۰ هزار و ۹۷۸ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۱۲ 
هزار و ۴۳۰ نفر رسيد. ۷ هزار و ۵۳۴ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 

قرار دارند. اكنون ۲۴۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعيت نارنجي و ۵۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

اسپارت ها و شرايط امروز 
اقتصاد ايران

 اي��ن امر به مرور نفوذ عده اي و حس اس��ارت 
عده اي ديگر را در فضاي اس��پارت ايجاد كرد. 
ديگر كسي حاضر به حضور در داخل اسپارت 
نبود و بيشتر جوانان و افراد توانمند عالقه مند 
به فعاليت در خارج از دولتشهر اسپارت بودند. 
رقابت براي كسب مشاغل در خارج از اسپارت 
با هدف كس��ب ثروت از يك سو موجب ايجاد 
فساد در سيس��تم ديوانساالري شد و از سوي 
ديگر سبب شد بسياري ديگر آن عرق اوليه را 

نسبت به دولتشهرشان نداشته باشند.
اس��ب مهم ترين ابزار جنگي در آن دوران بود 
و اسپارت ها در استفاده از آن شهره بودند، اما 
به مرور به س��بب تغيير ديدگاه و مال اندوزي 
به جاي در خدمت دولتشهر بودن، بسياري از 
افراد به جاي دادن بهترين اسب هاي ش��ان به 
س��ربازان و كمك به جنگ، اسب هاي شان را 
براي ش��ركت در مس��ابقات و كسب درآمد از 
مس��ابقات حفظ مي كردند و تنها اس��ب هاي 

ضعيف شان را به نبردها مي فرستادند.
اس��پارت ها اسب هاي ش��ان را بيش��تر از 
كشورشان دوست داشتند و اين امر درنهايت 
موجب ش��د جامعه اي موفق به ط��ور كامل از 

نقشه يونان حذف شود.
در ايران امروز نيز بس��ياري از مباحث پايه اي 
جاي خود را ب��ه مباحث پيش پاافتاده اي داده 
كه بسيار زمان گير هس��تند و ما را از رسيدن 
به اهداف توسعه اي بازمي دارند. در اين شرايط 
به نظر مي رس��د ما نيز تمام تالش مان را براي 
توسعه اقتصادي كش��ور انجام نمي دهيم و به 
مرور در ايران نيز شاهد آنيم كه اسب هاي مان 
)ظرفيت ها و توانمندي ها ي م��ان( را بيش از 

كشور دوست داشته باشيم.
اقتصاد ايران امروز به س��بب نوع اكوسيستم 
آن اقتص��ادي مبتني بر پويايي، تالش، رقابت 
و پاداش نيس��ت و كمتر فردي مي تواند مثال 

نقض آن را بياورد.
در كشوري كه ما پست ها و جايگاه هاي شغلي 
و اجتماعي مان را بيش��تر از توس��عه دوست 
داريم، در كش��وري كه مديران مي دانند براي 
آن پست دانش، تخصص و شايستگي و كارآيي 
الزم را ندارد اما آن را قبول مي كنند؛ مي توان 
گفت ما هم در دام توجه به اسب هاي اسپارتي 
گرفتار آمده ايم و به طور خودخواهانه اي منافع 
خود را بر منافع جمع و كشور ترجيح مي دهيم. 
بيايي��د اس��ب هاي مان را بيش از كش��ورمان 

دوست نداشته باشيم.
اقتصاد ايران امروز نيازمند شايسته س��االري  
اس��ت و تنه��ا راه برون رف��ت همين اس��ت، 

تصميمي سخت و البته مهم در زماني مهم.

گليماندگار|
اين روزها بحث بر سر آموزش حضوري يا 
مجازي يكي ديگر از آن بحث هايي است 
كه از يك س��ال و ۸ ماه گذس��ته هر از چند گاهي داغ 
مي شود و باز دوباره با شروع شدن يك موج جديد كرونا 
به فراموشي سپرده مي شود. اما اين بار ديگر مسووالن 
عزم خود را جزم كرده اند تا هر طور شده حداقل در مقطع 
تحصيالت دانش��گاهي كالس ها را به صورت حضوري 
برگزار كنند. اين در حالي است كه هنوز واكسيناسيون 
دانشجويان آغاز نشده و در برخي از دانشگاه ها هم اساتيد 
و هيات علمي تنها يك دوز واكس��ن دريافت كرده اند و 
در انتظار دوز دوم هس��تند. اينكه وزير بهداشت اعالم 
مي كند دانشگاه ها بايد بازگشايي شوند و شرط حضور 
دانشجويان هم بر سر كالس ها در دست داشتن كارت 
واكسن و تزريق دو دوز واكسن كرونا است مساله را كمي 
پيچيده مي كند. در حالي كه هنوز سرعت واكسيناسيون 
در كشور به استاندارد جهاني نرسيده و البته طي چند روز 
گذشته چند بار ركورد تزريق واكسن در كشور شكسته 
شده اما آيا واكسيناسيون جمعيت ميليوني دانشجويان 
آن هم در دو دوز تا اواسط مهر ماه يعني زماني كه وزير 
بهداش��ت و درمان وعده بازگشايي دانش��گاه ها را داده 
به پايان خواهد رس��يد. البته كه آموزش مجازي هم 
مشكالت خودش را دارد و بسياري از دانشجويان به 
دليل نداشتن امكانات مناسب با مشكالت زيادي در 
اين رابطه دس��ت و پنجه نرم مي كنند، اما حضور در 
كالس هاي دانشگاه هم در حالي كه اكنون كشور با 
موج پنجم كرونا درگير اس��ت و البته به گفته برخي 
كارشناسان حوزه بهداش��ت و درمان از راه رسيدن 
موج ششم هم چندان دور از ذهن نيست، بازگشايي 
دانشگاه ها به گسترش اين بيماري دامن نخواهد زد؟ 

     آموزش مجازي و مشكالت اينترنتي
اما چرا برخي از مس��ووالن حوزه آموزش عالي اصرار بر 
بازگشايي دانش��گاه ها دارند؟ يكي از داليل عمده اين 
درخواست وجود مشكالت در بستر اينترنتي كل كشور 

است. اين مشكالت در برخي از مواقع باعث مي شود تا 
دانشجويان كالس هاي درسي خود را از دست بدهند، 
ارتباط درس��تي با استاد نداشته باش��ند يا حتي براي 
امتحانات ميان ترم هم با مش��كل مواجه شوند. به اين 
ترتيب وقتي مس��ووالن قادر به حل چنين مشكالتي 
نيستند تنها راه چاره را بازگشايي دانشگاه ها و اصرار بر 
آموزش حضوري مي دانند. اين در حالي است كه وزير 
بهداشت و درمان در اينستاگرام خود در مورد بازگشايي 
دانشگاه ها نوشت: »در خصوص وضعيت واكسيناسيون 
دانشجويان تا امروز همه اساتيد دانشگاه ها كه اغلب در 
سنين باال هستند واكسينه شده اند و واكسيناسيون 
دانشجويان نيز از هفته آينده انجام مي شود. بسته به 
ميزان واكسيناسيون، بازگشايي مراكز آموزشي نيز 
عملياتي خواهد شد تا دانشگاه ها به وضعيت عادي و 
كالس هاي حضوري بازگردند. بعد از تأمين و توزيع 
واكسن، انتظار مي رود مردم و مسووالن نيز ياريگر 

ما در تسريع واكسيناسيون باشند. «

      انتظار براي دريافت مجوز واكسيناسيون 
دانشجويان

بنا بر اظهارات مس��ووالن آموزش عالي، بيشتر اساتيد 
و اعض��اي هيات علمي و كاركنان دانش��گاه ها دوز اول 
واكس��ن كرونا را دريافت كرده اند و قرار است در هفته 
جاري دوز دوم واكسن را دريافت كنند. اما هنوز مجوزي 
براي واكسيناسيون دانشجويان صادر نشده است.  معاون 
دانشجويي دانش��گاه عالمه طباطبايي در اين رابطه به 
پارسينه مي گويد: تمامي دانشجويان خارجي ساكن در 
خوابگاه هاي عالمه طباطبايي نيز واكسينه شده اند و ما 
دانشجويي نداريم كه دوز اول واكسن را دريافت نكرده 
باشد. دكتر محمدحسين لطيفي مي افزايد: در صورتي 
كه وزارت بهداش��ت مجوز واكسيناسيون دانشجويان 
دانش��گاه عالمه را ارايه بدهد به زودي تزريق واكس��ن 
آنه��ا را نيز آغاز خواهيم كرد. در عين حال قرار اس��ت 
تا پايان شهريور ماه واكسيناسيون دانشجويان دوره 
تحصيالت تكميلي نيز به اتمام برس��د .نوع واكسن 

تزريقي در دانش��گاه عالمه طباطبايي هم بستگي 
به واكس��ني است كه وزارت بهداش��ت در اختيار ما 
قرار مي دهد؛ ما تاكنون واكس��ن هاي »سينوفارم«، 
»بركت« و »آسترازنكا« را در اختيار داشتيم و افراد 

مي توانستند يكي از اين واكسن ها را انتخاب كنند.

    آموزش مجازي در دانشگاه آزاد
اما از آنجايي ك��ه هنوز مجوزي براي واكسيناس��يون 
دانشجويان صادر نشده است، معاون آموزشي دانشگاه 
عل��وم تحقيق��ات بازگش��ايي دانش��گاه ها و برگزاري 
كالس هاي حضوري را به اتمام واكسيناسيون موكول 
كرده و در اين باره به پارس��ينه مي گوي��د: آموزش در 
دانش��گاه آزاد تا اتمام واكسيناس��يون مجازي خواهد 
بود، در حال حاضر س��امانه آموزش��يار در دس��ترس 
دانش��جويان قرار دارد و اگر در حين ثبت نام مش��كلي 
براي دانشجويان پيش بيايد، ربطي به سامانه ندارد و به 
دليل به دليل مشكالت بستر اينترنتي در كل كشور است. 
سودابه سليماني در واكنش به گاليه هاي دانشجويان 
در خصوص سامانه آموزش��يار كه جهت انتخاب واحد 
و ثبت نام مورد اس��تفاده دانش��جويان قرار مي گيرد، 
مي افزايد: سامانه آموزشيار در دانشگاه علوم و تحقيقات با 
پيگيري هايي كه انجام شده به نظر من تاكنون پيشرفت 
خوبي داشته است و مشكالتي كه در ترم هاي گذشته 
وجود داش��ت، االن خيلي كمتر شده است. اين سامانه 
بسيار وسيع، بزرگ و با حجم باالي داده است، از اين رو در 
مواقع خاصي مانند زمان ثبت نام، تعداد كاربرهايي كه به 
شكل همزمان به اين سامانه متصل مي شوند خيلي زياد 
است. حتي پهناي باند اينترنتي كه در كل كشور وجود 
دارد باعث اختالل در همين سامانه هم مي شود و اثر گذار 
است.  سليماني مي گويد: ما دانشگاه علوم و تحقيقات 
تمام مسائلي كه در آموزشيار وجود داشت و براي دانشجو 
مشكل ايجاد مي كرد، را بررس��ي كرديم و با همكاري 
پشتيباني سامانه آموزشيار، رفع ايرادات انجام شده است. 
سامانه اكنون براي دسترسي دانشجويان مشكلي ندارد 
 اما اگر حين ثبت نام مشكلي پيش آمد، به خود سامانه 

بر نمي گردد بلكه به دليل مشكالت بستر اينترنتي است 
كه در كشور وجود دارد. اين مساله مزيد بر علت مي شد 

تا اختالالت در سامانه آموزشيار به وجود بيايد.

     ريسك باالي ابتال با بازگشايي دانشگاه ها
مساله مهم س��المت دانشجويان است، دانشجوياني 
كه برنامه ها و هدف هاي بسياري را در زندگي دنبال 
مي كنند و قرار نيست از سر بي تدبيري درگير بيماري 
كرونا شوند، بازگش��ايي زودهنگام دانشگاه ها در اين 
شرايط مي تواند عواقب جبران ناپذيري داشته باشد. 
در بسياري از دانشگاه ها با توجه به تعداد باالي دانشجو 
عمال فاصله گذاري اجتماعي آنگونه كه در پروتكل هاي 
بهداشتي ذكر شده است قابليت اجرايي شدن ندارد. 
همچنين مس��اله خوابگاه ها هم هست كه بايد به آن 
توجه كرد. دكتر مسعود مرداني، در اين باره به پارسينه 
مي گويد: بازگشايي دانشگاه ها در اين شرايط ريسك 
بااليي دارد. نبايد تا زمان اتمام واكسيناسيون سراسري 
هيچ مركز آموزشي بازگشايي شود. هر گونه تعجيل 
در انجام اين كار عواقب جبران ناپذيري خواهد داشت. 
تا زماني كه ما بيش از ۷۰ درصد جمعيت را واكسينه 
نكنيم نمي توانيم از خطري كه جامعه را تهديد مي كند 

فاصله بگيريم. او مي افزايد: فرقي نمي كند، دانشگاه يا 
مدرسه، تمام اين مكان ها جايي براي فاصله گذاري 
اجتماعي ندارن��د، پروتكل ها رعايت نمي ش��ود و 
همين موضوع مي تواند موج بعدي كرونا را به جريان 
بياندازد. اين در حالي اس��ت كه ما حاال با گونه هاي 
جديد ويروس هم مواجه هس��تيم. هنوز نمي دانيم 
»الندا« به كشور رس��يده يا نه، از سوي ديگر گونه 
جديد ديگري كه بسيار مقاوم تر از گونه هاي قبلي 
در برابر واكسن است هم شناسايي شده است »مو« 
همين گونه جديدي اس��ت كه س��ازمان بهداشت 
جهاني از پيدا ش��دن آن در كلمبيا خب��ر داده، در 
اين ش��رايط نبايد ريس��ك كنيم و مراكز آموزشي 
را بازگش��ايي كرده و به بدتر شدن وضعيت بيماري 
در كشور دامن بزنيم. دكتر مرداني در پاسخ به اين 
سوال كه آيا با اين شرايط مي توانيم اميدوار باشيم 
تا زمستان واكسيناس��يون به ميزان مطلوب انجام 
شده و مراكز آموزشي بازگشايي شوند، مي گويد: اگر 
همين روند ادامه داشته باشد، بعيد به نظر مي رسد، 
اما اگر هم واردات واكس��ن شتاب بيشتري بگيرد و 
هم ما بتوانيم به روند واكسناس��يون شتاب بدهيم، 
پيش بيني وزير بهداشت و درمان درست خواهد بود 

و ما مي توانيم تا پايان بهمن ماه به ميزان مطلوب 
واكسيناسيون در كشور دسترسي پيدا كنيم. 

     اما و اگرهاي آينده تحصيلي دانشجويان
با اينكه تحصيل مجازي آن هم در مقاطع دانش��گاهي 
سال هاست كه در كشورهاي پيشرفته به روتين تبديل 
شده و بسياري از افراد از طريق همين روش تحصيلي 
در دانش��گاه هايي به هزاران كيلومتر مسافت از محل 
زندگ��ي خود تحصي��ل مي كنند و موفق ب��ه دريافت 
مدرك مي ش��وند، اما در ايران بنا به داليل بي شمار از 
جمله مشكالتي كه در بستر اينترنت وجود دارد، عدم 
دسترس��ي تمام افراد به فضاي مج��ازي و البته عادت 
نداشتن به اين روش تحصيلي باعث شده تا همچنان 
اصرار بر داير ش��دن كالس هاي درس حضوري بيش 
از پيش در بين مس��ووالن عنوان شود. مساله اي كه در 
شرايط كنوني نه تنها به صالح دانشجويان و دانش آموزان 
نيست بلكه ممكن است باعث بروز بار اضافي بر دوش 
كادر درمان ش��ود. ح��ال بايد ديد واكسيناس��يون 
دانشجويان در دستور كار وزارت بهداشت و درمان 
قرار خواهد گرفت يا سال تحصيل جديد هم تمام و 

كمال به صورت مجازي طي خواهد شد؟

گزارش

اما و اگرهاي بازگشايي دانشگاه ها در سال تحصيلي جديد

دانشگاه ها نيمه مهر بازگشايي مي شوند
واكسيناسيون دانشجويان هنوز آغاز نشده است

رويداد

ح��دود ۶۰ درص��د از م��ردم از خدمات��ي ك��ه 
سازمان هاي مختلف براي پيشگيري از خودكشي 
ارايه مي دهند اس��تفاده نمي كنن��د چراكه آن را 
»ننگ« مي دانن��د. عضو هيات مدي��ره جمعيت 
علمي پيش��گيري از خودكش��ي اي��ران، با بيان 
اين مطلب گفت: ميانگين خودكش��ي در كشور 
ما ح��دود ۷.۲ درصد در هر ۱۰۰ ه��زار نفر و در 
برخي اس��تان ها ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد در هر ۱۰۰ 
هزار نفر اس��ت كه با ن��رخ اندكي رو ب��ه افزايش 
اس��ت و اين نگراني وجود دارد كه پس از شرايط 
كرونا اين ش��يب بيشتر ش��ود. دكتر سيد كاظم 
ملكوتي در وبيناري كه به مناس��بت روز جهاني 
پيشگيري از خودكش��ي و در جهت هم انديشي 
جامعه روانپزش��كي و اصحاب رسانه برگزار شد، 
يكي از اس��تراتژي هاي پيش��گيري از خودكشي 
را ارايه خدمات »پيگيرانه« دانست و اظهار كرد: 
نبايد كس��اني كه اقدام به خودكشي مي كنند را 
رها كرد، بايد پيگير آنها بود. بايد آنها را تش��ويق 
كرد تا از خدمات پيش��گيرانه خودكشي استفاده 
كنند. ميانگين كش��ور از شش درصد در هر ۱۰۰ 
هزار جمعيت طي ۱۰ سال گذشته به ۷.۲ درصد 

رسيده است و با نرخ اندكي رو به افزايش است.

    كاهش خودكشي با خدمات »پيگيرانه«
اين روانپزشك با بيان اينكه خدمات »پيگيرانه« 
تا سه برابر اقدام به خودكشي را كاهش مي دهد، 
ادام��ه داد: با همي��ن خدمات پيگيرانه، اس��تان 
آذربايجان غربي با سه ميليون جمعيت توانست در 
طول يك سال حداقل ۲۰ تا ۳۰ مورد خودكشي 
در اس��تان را كم كند. البته اين خدمات در برخي 
استان ها هم موفق نبوده و براي علت عدم موفقيت 

آن بايد چالش ها را پيدا كرد.

      خودكشي از غرب كشور
در حال انتقال به استان هاي مركزي 

به گفته ملكوتي، آمار خودكشي در استان هاي ايالم، 
كرمانشاه، لرستان، آذربايجان غربي، كهگيلويه و بوير 
احمد در چند سال گذش��ته باال و اكنون رو به كاهش 
است و در عين حال اين آمار در استان هاي خوزستان 
و مركزي در ح��ال افزايش اس��ت. او همچنين اين را 
هم گفت كه آمار خودكش��ي در استان ها ثابت نيست 
و به داليلي نظير بهداشت رواني، فرهنگي و اقتصادي 
معطوف مي ش��ود. عضو هيات مديره جمعيت علمي 
پيشگيري از خودكش��ي ايران، با بيان اينكه ايران در 
منطق��ه خاورميانه از نظر مطالعات رفتار خودكش��ي 
رتبه نخست را دارد، بيشترين مطالعات در اين منطقه 
توس��ط ايران انجام ش��ده و ما داراي اطالعات خوبي 
هستيم، تصريح كرد: مواجهه با آسيب هاي اجتماعي 
نظير، طالق، اعتياد، ناراحتي اعصاب و روان و خودكشي 
مشكل تمام كشورها است. عمال طي پنج سال گذشته 
رس��ما از مقامات باالي كش��ور نظير وزارت كش��ور و 
سازمان بهزيستي دستورالعمل برنامه اي براي كنترل 
آس��يب هاي اجتماعي كه يكي از آن خودكشي است 
آمده و از نگرش امنيتي خارج شده است. آمار خودكشي 
مخفي نيست، دسترسي به آن س��خت است. اين 
روانپزشك معتقد است كه خودكشي قابل پيشگيري 
اس��ت و بايد از سيستم ثبت وزارت وزارت بهداشت 
اس��تفاده كرد تا متوجه شد ماه به ماه يا سه ماه به 
سه ماه چه اتفاقي در حوزه خودكشي رخ مي دهد. 
ملكوتي با بيان اينكه خودكشي از غرب كشور در 
حال انتقال به استان هاي مركز كشور است، ادامه 
داد: تجربه كش��ور ما نش��ان داده استان هايي كه 
توانس��تند در زمينه پيشگيري خوب عمل كنند 
كاهش چشم گيري در خودكشي داشته اند چراكه 

خودكشي قابل كنترل و كاهش است.

      خودكشي زنان باردار
او با اش��اره به اينكه مكرر خانم هاي باردار خودكشي و 
فوت كرده اند، يادآور شد: بارها و بارها زماني كه در روز 
جهاني خودكشي خواسته شده از خودكشي صحبت 
ش��ود، گفته اند اسمي از خودكشي نياوريد. مي گويند 
اسم خودكشي را بگذاريد »شادابي«. حدود سه سال 
پيش وزارت بهداشت و درمان اسم روز جهاني پيشگيري 
از خودكشي را روز »شادابي« گذاشت. در واقع سياست 
بر اين بود كه اس��م خودكشي برده نشود. اين در حالي 
اس��ت كه كلمه »خودكشي« مهم است چراكه فردي 
كه فكر خودكش��ي دارد بدون خجالت به پزشك خود 
بگويد فكر »خودكشي« دارد. وقتي افراد فكر مي كنند 
اين مساله »ننگ« و »بي آبرويي« است به پزشك خود 
نمي گويند فكر خودكش��ي دارن��د. ۶۰ درصد افراد از 
خدمات پيشگيري خودكشي استفاده نمي كنند چون 
فكر مي كنند »ننگ« است. عضو هيات مديره جمعيت 
علمي پيشگيري از خودكش��ي ايران در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا نوشتن از »خودكشي« و انتشار مطالب 
آن در رسانه ها منجر به افزايش خودكشي مي شود؟، 
تصريح كرد: نوشتن نوع اقدام خودكشي براي افرادي 
كه مستعد هستند جنبه تقليدي داشته و از همين رو 
است كه انتشار اخبار خودكشي اصولي دارد. براي مثال 
مي گويند اين اخبار صفحه نخست نباشد و به اخبار 
آب و تاب داده نشود چراكه ثابت شده است بر روي 
افراد مستعد به شكل تقليدي اثر مي گذارد اما انتشار 
آمار بر روي مسووالن و محققين اثر خود را مي گذارد 
و انتشار آمار خودكشي اثري بر افراد مستعد ندارد. 
چه بس��ا اين آمار در روز جهاني خودكش��ي قابل 
طرح اس��ت . آمار بايد در مناسبت ها گفته شود تا 
جامعه، محققين و مس��ووالن حساس شوند. اين 
خود از جمله استراتژي هاي هفت گانه پيشگيري 

از خودكشي است كه در دنيا اجرا مي شود.

انتقال »خودكشي« از غرب كشور به سمت استان هاي مركزي
رويخطخبر

»بي احترامي« در رتبه سوم علت طالق ها ايستاد
با مشاهده و بررس��ي اطالعات سامانه 
»تصميم«، عدم مس��ووليت پذيري، 
بي توجه��ي و كمب��ود مهارت ه��اي 
س��ازگارانه از علل اصلي طالق عنوان 
شدند. رييس دبيرخانه رصد آسيب هاي 
اجتماع��ي و معلوليت هاي س��ازمان 
بهزيس��تي كش��ور با بيان اين مطلب 
گفت: با برگ��زاري جلس��ات منظم و 

تالش همكاران متخصص، در بيش از ۱۴.۶۸ درصد 
پرونده ها تاكنون س��ازش ايجاد شده است كه در 
طالق هاي توافقي رقمي بسيار مناسب و قابل توجه 
اس��ت. فاطمه رضوان مدني با اش��اره به گزارشات 
موجود از سامانه تصميم، به تشريح باالترين علت 
طالق طي س��ال هاي گذش��ته پرداخت و گفت: 
در س��ال ۱۳۹۷ باالترين علل طالق به دليل عدم 
مسووليت پذيري در رتبه اول، بي توجهي در رتبه 
دوم و كمبود مهارت هاي س��ازگارانه در رتبه سوم 
بوده است. به گفته رضوان مدني، در سال ۱۴۰۰ نيز 
باالترين علت طالق به دليل عدم مسووليت پذيري 
در رتبه اول، بي توجهي در رتبه دوم و بي احترامي 

در رتبه س��وم رخ داده اس��ت. رييس 
دبيرخانه رصد آسيب هاي اجتماعي و 
معلوليت هاي سازمان بهزيستي با بيان 
اينكه با مش��اهده و بررس��ي اطالعات 
سامانه تصميم مش��خص مي شود كه 
عدم مس��ووليت پذيري، بي توجهي و 
كمبود مهارت هاي س��ازگارانه از علل 
اصلي طالق هستند، به ميزان سازش 
افراد ثبت ش��ده در س��امانه تصميم اشاره و اظهار 
كرد: تاكنون موفق شده ايم ۱۴.۶۸ درصد سازش 
در س��امانه »تصميم« ثبت كني��م. او اظهار كرد: 
براساس گزارش��ات موجود امسال ميانگين سني 
زوجين ۳۸.۴۹ )مرد( و ۳۳.۸۹ )زن( بوده اس��ت. 
رضوان مدني در پاس��خ به اين س��وال كه اقدامات 
بهزيستي چقدر توانس��ته در كاهش ميزان طالق 
زوجين موثر باشد؟ گفت: يكي از فعاليت هاي مهم 
سازمان بهزيس��تي، طرح كنترل و كاهش طالق 
است كه بررسي طالق هاي توافقي و در برخي موارد 
طالق هاي يك طرفه در بستر سامانه »تصميم« و 
رسيدن به سازش پايدار از مهم ترين اهداف آن است.

كشف ۳ هزار واكسن تقلبي
جانش��ين فرمانده انتظام��ي تهران 
ب��زرگ از افتت��اح مرك��ز ش��ماره 
واكسيناس��يون پلي��س پايتخ��ت با 
عنوان ش��هداي پليس پايتخت خبر 
داد. به گ��زارش پايگاه خبري پليس، 
سردار »حميد هداوند« بيان داشت: 
فرمانده��ي انتظامي ته��ران بزرگ 
در كن��ار كادر درمان خواه��د بود و 

اقدامات الزم را براي تزريق واكس��ن كرونا انجام 
مي ش��ود. او افزود: بيش از ۴۰ محموله واكسن 
را اس��كورت كرده ايم و ۶۰ مركز واكسيناسيون 
را اسكورت مي كنيم. جانشين فرمانده انتظامي 
تهران ابراز داشت: اين مجموعه اولين مجموعه 

تزري��ق واكس��ن م��ا هس��ت و براي 
واكسيناس��يون و در آينده بيش��تر 
خواهد ش��د .اين مقام ارشد انتظامي 
افزود: م��ا در ماه هاي اخير نزديك به 
۳ هزار واكسن تقلبي كشف كرده ايم 
و ۴ نفر هم دستگير شده اند. او گفت: 
پليس هم همانند ساير مردم در نوبت 
قرار گرفته اند و تا به امروز نزديك به 
۸۰ درصد از افراد را واكس��ينه كرده ايم. س��ردار 
هداوند ب��ا بيان اينكه در اين مركز روزانه نزديك 
به ۷۰۰ دز واكسن تزريق مي شود و ظرفيت ها در 
حال افزايش است، به شهروندان توصيه كرد: به 

مراكز مجاز تزريق واكسن مراجعه كنند.

ثبت نام دانشجويان دانشگاه تهران براي واكسيناسيون
معاون دانش��جويي دانش��گاه تهران 
از آغاز ثبت نام واكسيناس��يون براي 
تمامي دانش��جويان خبر داد. سعيد 
حبيبا معاون دانش��جويي دانش��گاه 
تهران، درباره ثبت نام واكسيناسيون 
ويژه دانشجويان دانشگاه تهران اظهار 
كرد: ش��وراي صنفي دانشگاه تهران 
در خصوص ثبت نام واكسيناس��يون 

دانشجويان اطالعيه اي صادر كرده است. او افزود: 
ب��ا توجه به اينكه وزارت بهداش��ت دي��روز اعالم 
ك��رده بود كه واكسيناس��يون ب��راي تمام عموم 

مردم با هر رده س��ني آزاد شده است؛ 
بنابراين تمامي دانشجويان كشور به 
خصوص دانشجويان دانشگاه تهران 
در هر مقط��ع تحصيل��ي مي توانند 
جهت ثبت نام براي تزريق واكس��ن 
ب��ه س��ايت واكسيناس��يون وزارت 
بهداش��ت مراجع��ه كنن��د. حبيبا 
تصريح كرد: نوع واكسن هاي تزريق 
شده به دانش��جويان دانشگاه تهران سينوفارم و 
آسترازنكاست كه واكسيناس��يون براي تمامي 

دانشجويان خوابگاهي انجام شده است.


	Taadol-01
	Taadol-02
	Taadol-03
	Taadol-04
	Taadol-05
	Taadol-06
	Taadol-07
	Taadol-08

