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يادداشت- 1

روشن و خاموش شدن 
چراغ ها!

برخ��ي ارق��ام اقتص��ادي 
زماني كه در زندگي روزمره 
درك و لم��س مي ش��وند 
اهمي��ت مي يابند. تا پيش از 
عينيت يابي در زندگي واقعي، 
اين اعداد عمدتا موضوعاتي اند 
براي بحث هاي كارشناسانه و 

جلسات اداري و... 
بي شك مهم ترين اين اعداد اقتصادي »سرمايه گذاري« 
است؛ رقمي كه شايد جامعه و مردم كمتر درك روشني 
از آن دارند و حكومت ها به سبب همين كم توجهي و 
پيچيدگي موضوع، كمتر درباره آن سخن مي گويند 
و ب��اال و پايين رفتن اين رقم را در انتهاي كارنامه خود 
ن��زد افكار عمومي مي گش��ايند.  گرايش حكومت ها 
عمدتا اين اس��ت كه از ميزان توليد يا خدمات رساني 
و ايجاد ش��غل و كاهش گراني و... س��خن بگويند اما 
منش��أ اين موفقيت ها و اينكه منابع آنها از چه محلي 
تامين ش��ده اند را به س��كوت برگ��زار مي كنند. در 
حالي كه مهم تري��ن بحث اقتصادي همين موضوع و 
روشنگري راجع به محل تامين منابع جهت انجام اين 
فعاليت هاست. اينكه آيا اين افزايش توليد و اشتغالزايي 
و ارزان��ي و خدمات رس��اني از محل س��رمايه گذاري 
حاصل از پس انداز جامع��ه و بنگاه ها و جلب و جذب 
سرمايه هاي خارجي و... بوده يا از محل فروش منابع 
و ذخاير بين النسلي و انتش��ار پول بي پشتوانه و...؟  از 
چند س��ال پيش تاكنون تقريبا هفته و روزي نبوده 
است كه كارشناسان و فعاالن اقتصادي از رشد منفي 
سرمايه گذاري در طي دهه اخير سخن نگفته باشند و 
در گزارش هاي تحليلي و بيانيه و سخنراني نسبت به 
آسيب هاي ويرانگر اين سقوط انباشت سرمايه هشدار 
نداده باشند. چنانكه اخيرا رييس اتاق تهران عنوان كرد 
براي اولين بار رشد موجودي سرمايه در ميهن مان در 
سال قبل منفي ش��د كه به معني پيشي گرفتن نرخ 
استهالك از سرمايه گذاري و خروج بس نگران كننده 
ادامه در صفحه 5 سرمايه از كشور است، اما...    

حسين حقگو

فعاالن اقتصادي ممنوعيت واردات كاالهاي خارجي را مورد نقد قرار دادند

خطرانحصار  درصنعت  لوازم خانگي

يادداشت-3يادداشت-2

بافت موقعيتي تعارض گونه 
برجام

فلسفه بورس سرمايه گذاري 
بلندمدت است

بع��د از پاي��ان انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري در اي��ران 
و تغيي��ر در ش��اكله اجراي��ي 
كش��ورمان به نظر مي رس��د، 
تحوالت ت��ازه اي در مذاكرات 
هس��ته اي ايران با كشورهاي 
غرب��ي ش��كل گرفته اس��ت؛ 
تحوالتي كه نيازمند ارزيابي ها 
و تحليل دقيق و موش��كافانه براي پيش بيني احتماالت 
پيش روي كشور است. در اين ميان بسياري به دنبال يافتن 
پاسخي براي اين پرسش بنيادين هستند كه سرنوشت 
مذاكرات هسته اي ايران با 1+4 و امريكا چه خواهد شد؟واقع 
آن است كه پرونده هسته اي ايران يك داللت ضمني بر يك 
بافتار بسيار گسترده تر از مسائل مربوط به ايران در نظام 
بين الملل به ويژه در پرونده روابط با غرب و امريكاست. در 
ايران پس از سال 57 يك نظام انقالبي در چارچوب اسالم 
انقالبي شيعه شكل گرفته كه معتقد به ارايه يك گفتمان در 
سطح جهان اسالم و البته رودررويي با نظام بين المللي حاكم 
آمده از اراده قدرت ه��اي بزرگ بين المللي به ويژه اياالت 
متحده امريكاست. لذا در ايران از امريكا به عنوان امپرياليسم 
جهاني ياد مي شود كه به دنبال سوءاستفاده از منابع ساير 
كشورها است. در واقع پرونده هسته اي ايران ذيل يك چنين 
پرونده گسترده تري شكل گرفته است. از سوي ديگر بايد 
توجه داشت كه نظام بين الملل )به معناي كالن آن( اساسا 
معطوف مغناطيس قدرت امريكاست. حتي قدرت هاي 
رقيب اي��االت متحده در امتداد اين قدرت مغناطيس��ي 
مستقر شده اند و علي رغم جهت هاي مختلف همراستا و 
مبتني بر منافع خود عمل مي كنند. تهران اما معتقد است 
چيرگي موجود در نظام بين الملل يك امر ناعادالنه است 
و تالش مي كند در برابر آن بايس��تد. نبايد فراموش كرد، 
تهران در شرايط فعلي تحت تحريم هاي شديدي قرار دارد 
و هزينه هاي مقاومت در برابر وضع موجود بين الملل را به 
تنهايي پرداخت مي كند. پرونده هسته اي در واقع يك بهانه 
معنادار در جهت ايجاد فشار بر تهران است كه نظام و نظامات 
حاكم بر روابط بين الملل را يا پذيرا نيست يا به دنبال افزايش 
قدرت خود در ابعاد منطقه اي و بين المللي اس��ت. بر اين 
اساس است كه انتقادات از فعاليت هاي مشروع هسته اي 
ايران در ش��رايطي مطرح مي شود كه برخي همسايگان 
ايران مانند پاكستان و رژيم صهيونيستي )در قالب سياست 
ابهام( نيز داراي تسليحات هسته اي هستند. اما غرب اساسا 
انتقادي به اين نوع فعاليت ها ندارد. بنابراين پرونده هسته اي 
ايران جدا از مسائل مرتبط با دانش هسته اي، مساله سركشي 
ايران از نظامات موجود در نظام بين المللي است و اياالت 
متحده امريكا در كانون اين نظم به عنوان يگانه ابرقدرت قرن 
بيستم به دنبال تداوم دامنه نفوذش در قرن21 است.رقباي 
امريكا از جمله چين و روسيه هرچند تالش مي كنند از برگ 
ايران استفاده كنند، اما در عمل در سطح نظام بين الملل آنها 
نيز آغشته و همراه با امريكا اما در عين حال مبتني بر منافع 
خود عمل مي كنند.  ادامه در صفحه 5

از نظر بنده فلسفه اصلي بازار، 
سرمايه گذاري هاي بلندمدت 
ب��وده و ب��راي تامي��ن مالي 
بلندمدت برنامه ريزي ش��ده 
است اما در اين ميان افرادي 
با ش��روع برخي نوسان ها در 
بازار شروع به ايجاد صف هاي 
خريد و ف��روش مي كنند كه 
نتيجه اي جز متشنج كردن بازار را به دنبال ندارد. بازار 
سرمايه مطلوب همانند زمين كشاورزي يا باغ هاي ميوه 
است كه وقتي سرمايه گذاران قصد سرمايه گذاري در 
آن را دارن��د بدانند كه با واژه اي تحت عنوان تخصيص 
كارا مواجه هستند به طوري كه شاهد محصول خوب، 
فروش و كيفيت خوب آن باغ باش��ند. سرمايه گذاران 
زماني با مطالعه درس��ت و تسلط كامل به بازار سرمايه 
پا مي گذارند كه ناظران با طراحي مكانيزم هاي اساسي 
مانعي براي روند اش��تباهات موجود در بازار س��رمايه 
باشند. سرمايه گذاري در بازار سرمايه را نبايد با بسياري 
از فعاليت هاي داللي يا موارد مشابه آن اشتباه گرفت. 
بسياري از افرادي كه به دنبال نوسان گيري از بازارهاي 
مختلف هستند، اساسا سرمايه گذار نيستند. چنانچه 
بتوان ايرادهاي موجود در بازار سرمايه را توسط ناظران 
بازار به موقع شناسايي و تشخيص داد، مي توان اميدوار 
بود سرمايه گذاران و سهامداران بدون هيچگونه نگراني 
در بازار حضور داشته باش��ند. سرمايه گذاران زماني با 
مطالعه درست و تسلط كامل به بازار سرمايه پا مي گذارند 
كه ناظران با طراحي مكانيزم هاي اساسي مانعي براي 
روند اشتباهات موجود در بازار سرمايه باشند. فلسفه 
اصلي بازار، سرمايه گذاري هاي بلندمدت بوده و براي 
تامين مالي بلندمدت برنامه ريزي شده است اما در اين 
ميان افرادي با شروع برخي نوسان ها در بازار شروع به 
ايجاد صف هاي خريد و فروش مي كنند كه نتيجه اي جز 
متشنج كردن بازار را به دنبال ندارد. به عقيده بنده برخي 
سرمايه گذاران ياد گرفته اند كه سهام شركتي را قبل از 
مجمع خريده و نزديك به برگزاري مجمع آن را بفروشند 
يا بعد از مجمع كه سهم بازگشايي مي شود با قيمت هاي 
حمايتي كه ناش��ران دارند، سهم خود را عرضه كنند. 
بازار سرمايه باغ زيبايي است كه امكان سرمايه گذاري را 
براي همه افراد جامعه فراهم كرده است. بنابراين ناظران 
بازار به تش��خيص به موقع خود نبايد اجازه دهند كه 
سودجويان بازار بخواهند در بازار هيجاني كه هيچگونه 
تعريف علمي براي آن نداشته و به مكانيزم بلندمدت بازار 
اعتقادي ندارند، جوالن دهند. بازار سرمايه براي كساني 
كه ايده بلندمدت نداشته و درصدد ايجاد هيجان، شايعه 
و زيان ده شدن آن هستند، بايد دافعه ايجاد كند. تاكيد 
مي كنم كه قوام و پايداري بازار سرمايه به نقدينگي آن 
نيست بلكه به حضور ناظراني است كه مي توانند با درايت 
به موقع، جلوي ضرر و زياني كه س��هامداران را تهديد 

مي كند، بگيرند.

كمال خان زاده مهدي مطهرنيا

فرونشست، نيمي از دشت هاي كشور را كوير كرده  است

عدم تمديد مهلت بازگشت ارز و سياست هاي دولت آينده عامل كاهش نرخ ارز

 مراسم تكريم از سيدابراهيم رييسي 
و معارفه رييس جديد قوه قضاييه برگزار شد

» تعادل« از روند نگران كننده قطعي هاي مكرر برق گزارش مي دهد 

سخنگوي صنعت برق: 
خاموشي هاي گسترده در راه است

وزير كشور: 
كمبود برق چالش جدي كشور است

زلزله خاموش در استان تهران

كاهش 280 توماني نرخ دالر 
صفحه 3    

صفحه 5    

صفحه 2    

صفحه 7    

 محسني اژه اي: گسترش 
آزادي هاي مشروع نياز به سازوكار دارد

بحران خاموشي

نرگس رس�ولي |ديروز به روال روزهاي گذش��ته 
تهراني ها شاهد خاموشي هاي گسترده بودند و دچار 
هت تريك خاموشي ها هم ش��دند؛ خاموشي هاي 3 
ساعته و 4 ساعته آن هم براي سه بار در روز. خاموشي 
كه مس��ووالن دولتي علت آن را در كمبود آب، نبود 
ظرفيت توليد، عدم زيرساخت هاي كافي و... مي خوانند. 
البته تهراني ها قبال هم شاهد خاموشي هاي گسترده 
در سنوات گذشته بودند، تابستان ٨٦ زماني كه مردم 
مجبور بودند خاموشي هاي گسترده را تحمل كنند، 
ش��ايد تنها چيزي كه كمي التيام دهنده گرماي هوا 
و تاريكي بود علم به اين مطلب ب��ود كه مردم آن روز 
را در تاريكي گذراندند تا زمس��تان س��خت ٨٥ مردم 
اس��تان هاي شمالي كش��ور بتوانند با استفاده از برق 
توليدي نيروگاه هاي آبي خانه هاي ش��ان را گرم نگه 
دارند.  خاطرات زمس��تان س��رد ٨٥ و تابستان گرم 
٨٦ اگرچه هيچ نوعي عدم مديريت صحيح را توجيه 
نكرد اما مردم به خاطر همراهي و همدردي سه ماهه 
سخت تابستان را پشت سر گذاشتند.  اما حاال چطور؟ 
نه زمستان سختي در سال ٩٩ پشت سر گذاشته ايم و 
نه برق نيروگاه ها صرف گرم و روشن نگه داشتن خانه 
استان هاي شمالي كشور شد تا دل خوش به چرخش 
صنعت اين روزها با همراهي پشت سر گذاشته شود.  
اين روزها خبرهاي توانير بيشتر خبرهاي پليسي است 
تا مديريت خاموشي ها. گويا توانير كه طي سال هاي 
گذشته به دنبال تشويق به كاهش مصرف برق بود اين 
روزها را تنها به ضبط و دستگيري ماينرهاي خانگي و 
صنعتي مي گذراند تا در كنار تمام آمارهاي هدررفت 
برقي كه در دهه هاي گذشته در كارنامه توانير نوشته 
مي شد امسال با ضبط و كشف ماينرها پرونده قطورتري 
را روي ميز توانير گذاشته است.  حاال كه توانيري ها اين 
كشفيات را عامل جلوگيري از مصرف برق مي دانند اما 
خارج شدن چندين نيروگاه از مدار توليد باعث شد تا 
خاموشي ها ميزبان تهراني ها، كرجي ها و حتي برخي 

ديگر از استان ها باشند.  
البته گويا اين خاموشي ها فقط مردم را غافلگير كرده و 
دست اندركاران پيش از اين منتظر خاموشي ها بودند، 
چراكه علي بخش��ي، رييس هيات مديره سنديكاي 
صنعت برق با بيان اينكه وقوع خاموشي هاي امسال 
كامال قابل پيش بيني بود، گفته: نرخ رش��د ظرفيت 
نيروگاهي كشور از 13۸۹ تا 13۹۹ به  طور كلي نزولي 
ب��وده و از ۸.۸درصد در س��ال 13۸۹ به 2.2درصد در 
سال 13۹۹ كاهش يافته و رشد متوسط ساالنه در 1۰ 
سال گذشته 3درصد بوده است. او با بيان اينكه در پنج 
سال اخير سهم بخش توليد از مجموع سرمايه گذاري 
انجام ش��ده، حدود 15درصد بوده است، اظهار كرد: 
معادل ارزي سرمايه گذاري انجام شده نشان مي دهد 
كه روند سرمايه گذاري در صنعت برق از سال 13۸7 
نزولي شده و از ۶.5 ميليارد دالر در سال 13۸7 به ۰.۶3 
ميليارد دالر در سال 13۹۹ رس��يده است. اين روند 
نزولي سرمايه گذاري با روند نزولي نرخ رشد افزايش 

ظرفيت نيروگاهي كشور هم همخواني دارد.
او با بيان اينكه روند رشد تقاضا در دهه گذشته صعودي 
بوده و به  طور متوس��ط 5درصد رش��د داشته است، 
گفت: اين در حالي است كه روند رشد ظرفيت توليد 

برق كشور در 1۰ سال گذشته به  طور متوسط نزولي 
بوده و متوسط رشد آن 3درصد بوده است. اين تفاوت 
نرخ رشد منجر به شكاف عرضه و تقاضا مي شود كه در 
نتيجه آن حجم عرض��ه برق از حجم تقاضاي برق جا 

مانده و منجر به خاموشي مي شود.

   رمزارزها نمي تواند عامل اصلي باشد
به گفته رييس هيات مديره س��نديكاي صنعت برق 
درخصوص استخراج غيرقانوني رمزارزها كه به عنوان 
عامل بروز خاموش��ي هاي ابتداي سال 14۰۰ مطرح 
ش��ده، اگرچه به دليل نبود اطالعات دقيق، نمي توان 
مبتني بر داده اس��تدالل كرد، ول��ي مي توان مدعي 
شد كه موضوع رمزارزها نمي تواند عامل اصلي باشد، 
چراكه شكاف بين عرضه و تقاضاي برق روندي داشته 
است كه از س��ال هاي قبل وجود داشته و بدون ظهور 
رمزارزها )چه قانوني چه غيرقانوني(، پديده خاموشي 
بازهم مش��اهده مي ش��ده است.  بخش��ي با اشاره به 
ظرفيت هاي صنعت برق، گفت: اين صنعت 15۰ هزار 
اشتغال مستقيم ايجاد كرده و 2۰۰۰ بنگاه اقتصادي 
بزرگ و كوچك و متوسط در آن فعال هستند، سهم 
يك درصدي از توليد ناخالص داخلي دارد و سهم ارزش 
افزوده بخش توليد، انتقال و توزيع از كل ارزش افزوده 

صنعت برق 5۶درصد تخمين زده مي شود.
او با بيان اينكه س��هم بخش تولي��د تجهيزات برقي 
44درصد بوده، اظهار ك��رد: ميزان مطالبات صنعت 
برق بدين شرح است كه 1۰ هزار ميليارد تومان ميزان 

مطالبات بخش خصوصي از وزارت نيرو است. در حالي 
كه تنها با تخصيص 1۰۰۰ ميليارد تومان به سازندگان 
و پيمانكاران كوچك و متوس��ط امكان نجات تمامي 
شركت هاي كوچك و متوسط فعال صنعت برق ناشي 

از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

   افت سرمايه گذاري 
در طول يك دهه اخير

به گفته رييس هيات مديره س��نديكاي صنعت برق 
س��رمايه گذاري در صنعت برق از ۶.5 ميليارد دالر در 
سال 13۸5 به ۶3۰ ميليون دالر در سال ۹۹ رسيده 
و تعداد قراردادهاي متوقف در ح��وزه توزيع بيش از 
3۰۰ ق��رارداد و تعداد قرارداده��اي متوقف در حوزه 
انتقال: بيش از 1۰۰ قرارداد اس��ت. بخشي با اشاره به 
ابرچالش هاي صنعت برق ايران، گفت: چرخه معيوب 
اقتصاد برق كه شامل قيمت گذاري برق، كسري بودجه 
و كاهش سرمايه گذاري مي شود يكي از چالش هاي 
صنعت ش��ناخته ش��ده، همچنين نظ��ام حقوقي و 
قراردادي يكجانبه و ناكارآمد كه ش��امل عدم تعديل 
قراردادها، توقف قراردادها و انباش��ت بدهي به بخش 
خصوصي اس��ت از ديگر مشكالت اين صنعت است. 
او افزود: مشكالت پايداري شبكه و ناترازي، مشكالت 
زنجي��ره تامين و صادرات برق، چالش دسترس��ي به 
مواد اوليه از صنايع باالدستي، توسعه فناوري و خريد 
ساخت داخل و كاهش صادرات تجهيزات و خدمات 

مهندسي از ديگر مشكالت اين صنعت است.

   عبور از مصرف
البته مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق 
باز ه��م روي ميزان مصرف مان��ور مي دهد و مي گويد: 
امروز به دليل گرماي هوا، احتماال مصرف برق از ۶۶ هزار 
مگاوات عبور خواهد كرد. او با بيان اينكه سه روز بسيار 
گرم را پيش رو داريم، گفت: روز يكش��نبه نياز مصرف 
به ۶5 هزار و ۹۰۰ مگاوات رسيد كه تاكنون در صنعت 
برق سابقه نداشته است، اما با توجه به گرماي پيش رو، 
احتمال اينكه اين ميزان حتي از ۶۶ هزار مگاوات نيز فراتر 
رود، وجود دارد. به منظور حفظ پايداري شبكه، رله هاي 
فركانس��ي به كار گرفته شده اس��ت و هنگامي كه تراز 
توليد و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امكان كنترل 
مصرف وجود نداشته باشد، اين رله ها به صورت خودكار 
به كار افتاده و برق تعدادي از مشتركان را قطع مي كنند. 
سخنگوي صنعت برق با عذرخواهي از مشتركان به دليل 
بروز اين گونه خاموشي هاي خارج از برنامه، تصريح كرد: 
در صورتي كه رله هاي فركانسي به درستي عمل نكنند، 
شاهد خاموشي گسترده اي در كشور خواهيم بود و به 
همين دليل به اين رله ها جهت حفظ پايداري ش��بكه 
برق كل كشور نيازمنديم. او با اشاره به اينكه نيروگاه هاي 
كش��ور توان توليد بيش از 55 هزار م��گاوات را ندارند، 
گفت: هم اكنون شاهد فاصله 11 هزار مگاواتي توليد و 
مصرف برق هستيم كه اين ميزان فاصله توليد و مصرف 
را بايد با فعاليت ها و برنامه هاي جابه جايي بار صنايع و 
مشتركان عمده پر كنيم يا اگر امكان پذير نباشد، ناچار 
از اعمال خاموشي خواهيم شد. او در عين حال با اشاره 
به ضرورت همكاري و مديريت بار توسط صنايع از عدم 
هماهنگي صنايع سخن مي گويد و مي افزايد: متاسفانه در 
تعدادي از استان ها شاهد عدم همكاري صنايع هستيم 
و همين موضوع مشكل را مضاعف كرده است در حالي 
كه براس��اس مصوبات دولت، صنايع موظف به كاهش 
5۰درصدي مصارف از سال 13 تا 21 هستند. سخنگوي 
صنعت برق تصريح كرد: در صورت همكاري صنايع، ما 
هم در ماه هاي بعدي با آنها نهايت همكاري را خواهيم 
داش��ت. رجبي مش��هدي همچنين تاثير راهكار هاي 
مديريت مصرف را در جلوگيري از بروز خاموشي بسيار 
مهم آني عنوان كرد و گفت: در صورتي كه مشتركان از 
سايه بان براي كولر هاي آبي اس��تفاده و از دور كند اين 
نوع كولر ها بهره بگيرند، شاهد كاهش 2 هزار مگاواتي 
مصرف برق خواهيم ب��ود. او افزود: اگر دماي كولر هاي 
گازي در كشور به جاي 1۸ روي 25 درجه تنظيم شود، 
شاهد كاهش 5 هزار مگاواتي مصرف برق خواهيم بود. 
س��خنگوي صنعت برق گفت: با هر يك درجه افزايش 
درجه ترموستات كولرگازي، 3درصد از مصرف برق اين 
نوع كولر ها كم مي شود. بحثي كه از 2 سال پيش مانور 

زيادي روي آن شده است و هنوز هم جاي كار دارد.

   مجلس چه مي كند؟ 
طبق گفته رييس كميسيون انرژي مجلس در روزهاي 
گذشته اعضاي كميسيون تماس هايي را با مسووالن 
وزارت نيرو درباره علت قطعي مكرر برق داشته اند و در 
همين خصوص كميسيون جلسه فوق العاده اي را روز 
چهارشنبه هفته جاري با مسووالن وزارت نيرو درباره 
قطعي مكرر برق خواهد داشت.   ادامه در صفحه 2

    واكنش قاليباف به قطعي مكرر برق: مردم از بي برنامگي كالفه شده اند
رييس مجلس ش��وراي اس��المي از قطعي مكرر و بي برنامه برق انتقاد ك��رد. محمدباقر قاليباف در صفحه 
شخصي خود در توييتر نوشت: »قطعي مكرر برق در سراسر كشور و مختل شدن زندگي و كسب وكار مردم، 
نيازمند تدبير و مديريت است؛ اگر افزايش مصرف و مازاد تقاضا به هر دليلي در كوتاه مدت جبران نمي شود، 
الاقل به برنامه اعالم شده خاموشي ها پايبند باشيد تا مردم بتوانند مشكالت را تدبير كنند.  مردم از اين همه 

بي برنامگي كالفه شده اند.«

    عذرخواهي و توضيح وزير درباره قطع اينترنت همزمان با قطع شدن برق
جواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در توييتي نوشت: باتري دكل هاي تلفن همراه، براي 
2ساعت پاسخگوي قطع برقند؛ پس از دشارژ كامل، نيازمند ۸ساعت اتصال به شارژرند تا به طور كامل شارژ 
شوند. وزير ارتباطات در صفحه توييتر خود نوشت:  »همه بايد پاسخگو باشند. باتري دكل هاي تلفن همراه، 
براي 2ساعت پاسخگوي قطع برقند؛ پس از دشارژ كامل، نيازمند ۸ساعت اتصال به شارژرند تا به طور كامل 
شارژ شوند. متاسفانه در برخي نواحي، هشت ساعت برق مستمر شهري در دسترس نيست. در تالش براي 

بهبوديم و از مشكل به وجود آمده پوزش مي طلبيم .«

    وزير كشور: خاموشي ها با آگاهي قبلي مردم باشد
وزير كشور گفت: اگر قرار است خاموشي داشته باشيم، بهتر است برنامه ريزي شده، توزيع شده و با آگاهي قبلي 
مردم باشد. به گزارش ايسنا، عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در حاشيه جلسه ستاد اطالع رساني اقتصادي در 
جمع خبرنگاران در رابطه با جزييات اين جلسه، اظهار داشت: وظيفه ما اين است كه حلقه وصل و رابط ميان 
حوزه هاي اقتصادي، افكار عمومي و مردم و همچنين فعالين عرصه اقتصادي از نظر رسانه اي باشيم. تاكنون 
هم جلسات خوبي برگزار و تالش كرديم با تركيبي كه در جلسه هست اعم از بخش خصوصي، تعاوني و اكثريت 
نمايندگان رسانه هاي مهم و موثر و هم دستگاه هاي اجرايي كه در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصادي هستند، 
همه حرف ها گفته و شنيده شود.   ادامه در صفحه 2

واكنش مقامات به  خاموشي هاي گسترده
بازتاب

»قيمت« و »حجم معامالت« زمين 
در پاييز استثنايي اقتصاد ايران 

واگرا شدند

گروه راه و شهرسازي| شايد پاييز سال 13۹۹را 
بتوان يكي از استثنايي ترين فصل هاي اقتصاد ايران 
طي س��ال هاي اخير قلمداد كرد. فصلي كه تحت 
تاثير روند مبارزات انتخاباتي امريكا و ريسك حذف 
ي��ا تقويت ترامپ، اغلب بازاره��ا دو نيمه متفاوت 
داشتند. نيمه اي كه ديدگاه غالب، پيروزي ترامپ 
صفحه 5 را بخوانيد در انتخابات بود و ...  

گلي ماندگار|  بي آبي، كرونا، قطعي برق، همه 
و همه اتفاقاتي است كه اين روزها دست به دست 
هم داده اند تا زندگي را براي مردم سخت تر كنند. 
وضعيت هر روز بحراني تر از روز قبل مي ش��ود و 
مسووالن تنها به وعده و وعيد دادن اكتفا مي كنند. 
اينكه سيس��تان و بلوچس��تان عالوه بر بي آبي و 
صفحه 8 را بخوانيد خشكسالي كه... 

 خشكسالي را نمي توان با شعار 
و وعده و وعيد بر طرف كرد

 »زمين« 
در  باتالق  

ركود  تورمي

 مرگ حيات
 در اين 

جغرافياي پهناور



غالمحس��ين محس��ني اژه اي بعد از س��ال ها تجربه در 
كسوت هاي مختلف قضايي و 7سال معاون اولي در دوران 
رياست آملي الريجاني و سيد ابراهيم رييسي، دو رييس 
دستگاه قضايي،  به رياس��ت اين قوه تكيه زد. پايان هفته 
گذش��ته با حكم رهبر انقالب به عنوان رييس دس��تگاه 
جديد قوه قضاييه منصوب ش��د، از دي��روز و با برگزاري 
مراسم معارفه اش، به طور رسمي بر صندلي قاضي القضاتي 
تكيه زد. با تعيين قاضي القضات جديد وخروج رييس��ي 
به مقصد پاستور و رياس��ت دولت مراسم توديع و معارفه 
اين دو رييس قوه برگزار ش��د. مراسمي كه روز گذشته با 
حضور حجت االسالم والمس��لمين محمدي گلپايگاني، 
حجت االسالم والمسلمين منتظري، سيدابراهيم رييسي، 
حجت االسالم والمسلمين محس��ني اژه اي، محمدباقر 
قاليباف، اسحاق جهانگيري و تعدادي از مقامات كشوري، 

لشكري و قضايي برگزار شد. 

   رييسي: حجت االسالم اژه اي تالش مي كرد 
بي نام و نشان باشد

سيدابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم در اين مراسم 
گفت: تا جايي كه من يادم مي آيد حجت االس��الم اژه اي 
در خيلي از پرونده ها كه تالش مي كردند دوست نداشتند 
نامش��ان باش��د و البته ما از اين همكاران در قوه قضاييه 
كم نداريم. آيت اهلل س��يدابراهيم رييسي رييس جمهور 
منتخب و رييس سابق قوه قضاييه در اين مراسم با تأكيد بر 
صالحيت حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي براي 
رياست قوه قضاييه گفت: من ۳۶ سال است كه از نزديك با 
حجت االسالم والمسلمين محسني همكار هستم و در اين 
۳۶ سال چيزي كه از ايشان ديدم، صالحيت هاي عملي 
و تسلط بر مباني و حقوق است و ايشان قاضي توانمندي 
است. ايشان روحيه اي انقالبي دارند و تطورات ايام ايشان را 
دچار تغيير نكرده است. وي افزود: در اين ۲ سال و اندي هم 
كه در قوه قضاييه مسووليت داشتم نقش ايشان در مديريت 
پرونده هاي ملي و مهم از مواردي بود كه به مجموعه آرامش 
مي داد. ايشان مشاوري امين براي همه قضات و بنده بودند 
و الزم اس��ت كه از همه همكاران در سراسر كشور تقدير 
و تش��كر كنم. رييس جمهور منتخب با بيان مشكالت و 
كمبود امكانات در قوه قضاييه گف��ت: ما ۴۰ تا ۵۰ درصد 
كمبود قاضي داريم ولي آنچه از عزيزان خواستيم شبانه 
روز برايش تالش كردند و عزيزان كارنامه اي ارايه دادند كه 
منجر به اظهارنظر رهبر معظم انقالب در هفتم تيرماه درباره 
قوه قضاييه شد كه سند افتخاري براي دستگاه قضاست. 
رييس جمهور منتخب با تأكيد بر اينكه استمرار تحول براي 
قوه قضاييه ضرورت دارد، گفت: دستگاه قضايي در بستر گام 
دوم نياز به تحول داشت و اين تحول در بستر سندي كه ارايه 
شد تبيين شده و ان شاءاهلل سال به سال به روز شود و ارتقا 
يابد. وي افزود: تالش من در اين مدت اين بوده كه موارد ۸ 
گانه اي كه در سند تحول بيان شده محقق شود و تالش شد 
كه حركت، حركت برنامه محور باشد و اين حركت مي تواند 
مستمر باشد. رييس سابق قوه قضاييه با اشاره به تالش هاي 
محسني اژه اي اظهار كرد: ايشان در بسياري از پيشرفت ها 
نقش داش��تند اما هميش��ه تالش مي كردند كه بي نام و 
نشان باشند. تا جايي كه من يادم مي آيد ايشان در خيلي از 
پرونده ها كه تالش مي كردند دوست نداشتند نامشان باشد 

و البته ما از اين همكاران در قوه قضاييه كم نداريم.

   رييس دفتر رهبري: م�ردم به نداي ملكوتي 
رهبري پاسخ مثبت دادند

حجت االسالم گلپايگاني، رييس دفتر رهبري گفت: قاطبه 

مردم با همه سختي ها، تنگي ها و گرفتاري هايشان در اين 
انتخابات پرشور به نداي ملكوتي رهبري پاسخ مثبت دادند.

حجت االسالم محمد مهدي گلپايگاني، رييس دفتر رهبر 
انقالب در اين مراسم ضمن بازخواني حكم رييس جديد 
قوه قضاييه اظهار كرد: ماه خ��رداد، ماه پربركتي بود و ۲۸ 
خرداد از ايام اهلل بود. اين انتخابات پرشور كه قاطبه مردم با 
همه سختي ها، تنگي ها و گرفتاري هايشان به نداي ملكوتي 
رهبري پاسخ مثبت دادند و همه شاهد بودند كه صف هاي 
طوالني براي شركت در انتخابات در انتخابات به وجود آمد 
آن هم در حالي كه بمباران تبليغات عليه انتخابات انجام شده 
بود اما هيچ كدام بر مردم اثر نكرد. رييس دفتر مقام معظم 
رهبري ضمن تبريك به مردم و رهبري و برگزاركنندگان 
انتخابات خطاب به رييس جمهور منتخب گفت: براي شما 
همين افتخار بس كه حضرت آقا در حكمي كه براي آقاي 
اژه اي صادر كردند دوره ش��ما را افتخارآميز دانستند. وي 
افزود: با اقدامات ايشان در قوه قضاييه مردم اميدوار شدند و 
با سفرهاي پي در پي به استان هاي مختلف مردم را اميدوار 
كردند. گلپايگاني با اشاره به كارنامه رييس جديد قوه قضاييه 
گفت: ايشان مسووليت هاي متعددي داشتند كه در همه 
موفق بودند. وي قاطعيت و ساده زيستي را دو ويژگي اصلي 
محسني اژه اي برشمرد و گفت: قاطعيت همان چيزي است 
كه امروز نيازمند آن هستيم. ايش��ان اگر بررسي كردند و 
ديدند كسي تخلف كرده، چشم هايش را مي بندد و اين در 
حكم ايشان نيز تأكيد شده كه بايد با فساد و مفسدان برخورد 
شود. رييس دفتر مقام معظم رهبري افزود: ايشان با همه 
مسووليت هاي س��نگيني كه داشتند اما هميشه زندگي 

طلبگي ساده اي داشته اند و اين نياز همه مسووالن ماست.

   اژه اي: خوشحال مي شدم كه كس ديگري را 
انتخاب مي كردند

حجت االسالم محسني اژه اي، رييس قوه قضاييه گفت: من 
خوشحال مي شدم كه كس ديگري به اين سمت انتخاب 
مي كردند و من در خدمت ايشان مي بودم ولي تقدير اينگونه 

بود و من دلم بسيار روشن است كه با فضل پروردگار و كمك 
ديگران قدم هايي را براي خدمت به مردم و نظام برداريم. 
حجت االسالم والمس��لمين غالمحسين محسني اژه اي 
در اين مراسم اظهار كرد: از كساني كه در اين ايام با اظهار 
محبت هايشان اين طلبه حقير را دلگرم كردند تشكر مي كنم 
و از خدا مي خواهم كه درك صحيح ش��رايط، اخالص در 

عمل و تحمل اين بار سنگين را به من عنايت كند.

   محور برنامه هاي قوه قضاييه سند تحول است
وي با تأكيد بر سند تحول قضايي گفت: محور برنامه هاي 
قوه قضاييه سند تحول است و اين دوره دوره تحول و تعالي 
خواهد بود و بايد همان طور كه انتظار مردم است با وحدت 

و يكپارچگي با همه مسووالن قدم هاي بلندي برداريم.
محسني اژه اي در ادامه به بيان محورهاي اصلي برنامه هاي 
قوه قضاييه در دوره جديد پرداخت و گسترش عدالت در 
همه ساحت ها، مبارزه جدي تر و قاطع تر با فساد در همه 
عرصه ها و توس��عه فناوري براي خدمت بهتر و ارزان تر و 
در مواردي به صورت مجاني را سه برنامه اول قوه قضاييه 
دانست. رييس دستگاه قضا با بيان اينكه استفاده حداكثري 
از ظرفيت هاي مردمي از برنامه هاي اصلي قوه قضاييه است، 
گفت: استفاده حداكثري از ظرفيت هاي مردمي مي تواند 
منجر به پيشگيري از وقوع جرم و كاهش پرونده هاي ورودي 

به قوه قضاييه شود.

   گسترش آزادي هاي 
مشروع نياز به سازوكار دارد

وي ايجاد سازوكارهاي گس��ترش آزادي هاي مشروع را 
برنامه ديگر قوه قضاييه در دوره جديد برش��مرد و اظهار 
كرد: آزادي هاي مشروع سازوكار و تعريفي مي خواهد تا از 

آزادي هاي مشروع بيش از پيش بتوانيم دفاع كنيم.
محسني اژه اي بازنگري در ارتباط ضابط و قاضي و بازنگري 
در نحوه س��رويس دهي به مقامات امنيت��ي، اطالعاتي و 
انتظامي را از ديگر ضرورت هاي تحول دستگاه قضا دانست و 

گفت: بايد به صورت گسترده براي همه اقشار جامعه آرامش 
ايجاد شود و از نفوذ بدخواهان به بخش هاي نظام جلوگيري 
شود. وي افزود: به عالوه بايد از تفحص و تجسس بي مورد در 
مواردي كه اسالم و قانون اجازه نداده است، جلوگيري شود.

   جا دارد كه مردم خانواده بزرگ قوه قضاييه 
را بشناسند

رييس قوه قضاييه با تأكيد بر نياز به توجه مضاعف به خانواده 
قوه قضاييه گف��ت: در اين موضوع تالش هاي بس��ياري 
ش��ده است اما هنوز جا دارد كه اين خانواده بزرگ را مردم 
بشناس��ند. ما بس��يار قضات و مديران شايسته داريم كه 
زحتمشان بر مردم پوشيده است. وي افزود: موضوع ديگري 
كه بايد به آن توجه شود صيانت كامل از قوه قضاييه است؛ 

چراكه در اين قوه اگر لكه كدري هم باشد ديده مي شود.
رييس دستگاه قضا با تأكيد بر اينكه قوه قضاييه بايد ملجاء 
و پناه هر تظلم خواهي باشد، گفت: هركس مورد ظلم قرار 
گرفت بايد بتواند به قوه قضاييه مراجعه كند و حق خود را 

ارزان و سريع به دست آورد.

   بايد به افراد كم توان نگاه ويژه داشته باشيم
حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي گفت: بايد به 
كساني كه نه زبان گفتن دارند و نه پاي آمدن، نگاه و كمك 
ويژه داشته باشيم. االن افرادي هستند كه نمي توانند وكيل 
بگيرند و از طرفي به قانون هم آشنا نيستند، اين افراد توان 
پرداخت پول به وكيل و كارشناس را هم ندارند بنابراين ما 
بايد نگاه ويژه اي نسبت به اين قشر داشته باشيم و در اين 
مرحله دولت و مجلس حتما بايد كمك كنند. وي افزود: با 
حضور آيت اهلل رييسي كه بر تمام كمبودهاي قوه قضاييه 
وقوف دارند، در قوه مجريه، اميدواريم بتوانيم بس��ياري از 
مشكالت دس��تگاه قضا را حل كنيم. رييس دستگاه قضا 
در پايان گفت: از همه رسانه ها و صاحبان تريبون استمداد 
كمك دارم. از نقد منصفانه صاحبان نظر استقبال مي كنم و 

تقاضا دارم به ما كمك كنند و ياري مان دهند.
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از سرگيري مذاكرات 
اوپك پالس در سايه اختالفات 

خبرگ��زاري رويترز ب��ه نقل از منابع��ي از داخل گروه 
اوپك پالس گزارش داد: تالش ها براي حل اختالف ها بر 
سر توافقي جهت مشخص كردن سهميه توليد نفت ۲۳ 
عضو اين مجموعه تا قبل از نشست امروز)ديروز( هيچ 
گونه پيشرفتي نداشته است. به گزارش شفقنا به نقل از 
الجزيره، وزراي گروه اوپك پالس ديروز )دوشنبه( براي 
نجات مذاكرات مربوط به توليد نفت پس از اختالفات 
هفته گذشته كه هنگام اعتراض امارات متحده عربي به 
پيشنهاد تمديد محدوديت هاي توليد براي هشت ماه 
ديگر خود را نشان داد، تالش خواهند كرد. اختالفات 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي درباره آينده 
تواف��ق كاهش توليد نفت در چارچ��وب ائتالف اوپك 
پالس با اظهارات »عبدالعزيز بن سلمان« وزير انرِژي 
عربستان كه نسبت به عقالنيت براي دستيابي به توافق 
مورد رضايت اعضاي اين ائتالف دعوت كرده بود، علني 
ش��د. وزراي انرژي سازمان اوپك و ائتالف اوپك پالس 
جلس��ات خود را براي س��ومين روز پياپ��ي به منظور 
دستيابي به توافقي بر سر افزايش توليد نفت در حالي 
ادامه مي دهند كه جلسات نفتي در روزهاي پنجشنبه و 
جمعه براي دستيابي به توافق ناموفق بود. در سايه چنين 
شرايطي، ۲۳ كشور صادركننده نفت اوپك پالس ديروز 
)دوشنبه( بار ديگر براي ايجاد راه حلي در خصوص تعيين 
ميزان سهميه هاي نفتي از آگوست آتي تشكيل جلسه 
مي دهند. مذاكرات ميان اوپك و متحدانش از خارج اين 
سازمان، يك روز پس از مخالفت امارات با طرحي صورت 
مي گيرد كه اوپك پالس هم اكنون در حالي رايزني بر 
سر آن است و اين كش��ور آن را ناعادالنه مي داند. طرح 
پيش��نهادي به افزايش توليد نفت به ميزان ۴۰۰ هزار 
بشكه در روز از آگوست تا دسامبر آتي اشاره دارد به  طوري 
كه مقدار اضافي نفتي كه تا پايان س��ال در بازار عرضه 
مي شود به دو ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. اين 
طرح مطابق با راهبرد كلي اوپك پالس از ماه مه گذشته 
است كه افزايش تدريجي توليد پس از كاهش شديد 
توليد آن به دليل كرونا را ايجاب مي كند. اوضاع و شرايط 
باعث شده اس��ت تا طرح تمديد توافق اجرايي كنوني 
مطرح شود اما ابوظبي با چنين موضوعي مخالف است و 
آن ناعادالنه مي داند در حالي كه عربستان و روسيه از آن 
حمايت كرده اند. امارات تمايل دارد پيش از موافقت بر سر 
تمديد توافق كنوني به بعد از آوريل، افزايش سطوح توليد 
مورد بررسي و مناقشه قرار گيرد. اما در مقابل عبدالعزيز 
بن سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي خروج امارات 
از اين اجماع را رد كرده و گفته است: پيشنهاد عربستان و 
روسيه براي تمديد توافق كاهش توليد نفت كه اكنون در 
حال اجراست، مورد قبول همه كشورهاي عضو به غير از 
امارات قرار گرفته است. وزير انرژي عربستان تاكيد كرد 
كه ۳۴ سال است كه در جلسات اوپك شركت مي كند 
اما هيچگاه نظير درخواست امارات را شاهد نبوده است. 
اين اختالف در واقع همان موضوعي ب��ود كه دور اول 
گفت وگوهاي اوپك پالس در روزهاي پنجشنبه و جمعه 
را ناكام كرد. حليمه كرافت، تحليلگر شركت آربي سي در 
يادداشتي آورد: احتمال عدم توافق يا حتي خروج امارات 
از اوپك افزايش يافته اس��ت زيرا به نظر مي رسد براي 
ائتالف اوپك پالس دشوار است كه درخواست امارات را 

بدون هيچ  گونه تنشي بپذيرد.

سرمايه گذاران و شركت هاي 
بزرگ نفتي درصدد ترك عراق

وزير نفت عراق خبر داد كه بريتيش پتروليوم سرگرم 
بررس��ي خروج از اين كشور اس��ت و لوك اويل روسيه 
هم مي خواهد س��هام ميدان قرنه غربي را به چيني ها 
بفروشد. علت اين امر نامناسب بودن فضاي عراق براي 

سرمايه گذاري هاي بزرگ عنوان شده است.
احس��ان عبدالجبار، وزير نفت عراق در ويدئويي كه در 
فيس��بوك اين وزارت خانه بارگذاري ش��ده، از خروج 
احتمالي بي پي و لوك اويل از ميدان هاي نفتي اين كشور 
خبر داده است. عبدالجبار مي گويد، بريتيش پتروليوم 
مشغول تصميم گيري براي ترك عراق است و لوك اويل 
روسيه هم نامه اي نوشته كه مي خواهد سهام خودش در 
ميدان قرنه غربي-۲ را به شركت هاي چيني عالقه مند 
بفروشد. كنسرن بي پي در ميدان عظيم نفتي روميله 
حضور دارد.  احس��ان عبدالجبار اين سخنان را در يك 
كميته پارلماني عراق در تاريخ ۲۹ ژوئن )هشتم تير( بيان 
كرده اما ويدئوي صحبت هايش روز شنبه سوم ژوئيه 
عمومي ش��ده است. او اذعان كرده كه شرايط و محيط 
عراق براي س��رمايه گذاران بزرگ و حفظ شراكت آنها 
مناسب نيست.خبرگزاري بلومبرگ به نقل از عبدالجبار 
نوشته است: »شركت امريكايي اكسون موبيل مي خواهد 
س��هم خودش در ميدان نفتي قرنه غربي-۱ به ارزش 
۴۰۰ميليون دالر را بفروشد و شركت دولتي نفت بصره 
توافق در اين زمينه را بررسي خواهد كرد.« عراق با توليد 
روزانه چهار ميليون بشكه نفت، بعد از عربستان سعودي، 
دومين جايگاه توليدكنندگان اوپك را دارد. بلومبرگ 
مي نويسد، شركت هاي بين المللي با وجود چنين رقمي، 
به دليل بي ثباتي سياسي، مشكالت اجراي قراردادها و 
تاخير در پرداخت پول، تمايل خود براي حضور در عراق 
را از دست داده اند. احسان عبدالجبار اسماعيل يك سال 
قبل از كابينه عراق راي اعتماد گرفت و قبل از پس��ت 
وزارت نفت، رياست شركت دولتي نفت بصره را بر عهده 
داشت. اين شركت بر فعاليت هاي توليد و صادرات نفت 
در ميدان هاي نفت��ي جنوبي نظارت مي كند. عراق در 
دسامبر ۲۰۲۰ ميزبان كنفرانس و نمايشگاه نفت و گاز با 
حضور نمايندگان شركت هاي نفتي و بانك هاي خارجي 
بود. آن زمان عبدالجبار از كنس��رن هاي نفتي دعوت 
كرده بود براي توسعه ميادين نفتي و گازي كشورش و 
تقويت توانمندي هاي انساني، سرمايه گذاري هاي هرچه 

بيشتري انجام دهند و با بغداد همكاري كنند.
در س��ال هاي گذشته، ش��ركت هاي چيني، روسي و 
اروپايي حضور فعالي در صنعت نفت عراق داشته اند و 
اين كشور به دليل ذخاير عظيم نفت و گاز و هزينه اندك 
اس��تخراج نفت، مورد توجه و محل رقابت واشنگتن، 

مسكو و پكن بوده است.
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محسني اژه اي: گسترش آزادي هاي مشروع نياز به سازوكار دارد

بحران خاموشي
حس��نوند ادامه داد: انتظار اين بود ك��ه قبل از وقوع 
اتفاقات اخير وزارت نيرو به عنوان متولي اين موضوع، 
نس��بت به پيش بيني و اتخاذ تمهي��دات الزم اقدام 
مي كرد، به هر ح��ال برخي اتفاقات قابل پيش بيني و 
پيشگيري است. نماينده انديمشك در مجلس با بيان 
اينكه از ابتداي سال وزارت نيرو بايد نسبت به اورهال 
بخشي از نيروگاه ها و جلوگيري از استخراج رمزارزها 
كه بعضا غيرقانوني و بعضا با مجوزهاي دولت استخراج 
مي شوند، اقدام مي كرد، افزود: البته علي رغم تاكيداتي 
كه از س��وي كميس��يون انرژي مجلس انجام ش��د 
همچنان شاهد استخراج غيرقانوني رمزارزها در كشور 
هستيم كه به صورت غيرقانوني بخشي از برق توليدي 
كشور را مصرف مي كنند كه وزارت نيرو و دستگاه هاي 
ذي ربط بايد به صورت قانوني ب��ا آنها برخورد كنند. 
رييس كميس��يون انرژي مجلس با تاكي��د بر اينكه 
بايد زمان بندي دقيقي درباره اعالم خاموش��ي ها در 
مجموعه هاي اداري، صنعتي و مش��تركين خانگي، 
اعالم شود، گفت: قطعا با برنامه ريزي هاي دقيق شاهد 
كاهش خاموشي ها خواهيم بود، البته توقع مردم هم 
اين است كه زمان بندي خاموشي ها كه اعالم مي شود 
طبق آن انجام ش��ود و به  ط��ور ناگهاني اين اتفاق رخ 
ندهد. حس��نوند با اعالم اينكه هم��راه با قطعي برق 
مشكل ديگري كه رخ داده، قطعي آب در برخي مناطق 
اس��ت، ادامه داد: در برخي مناطق تامين آب شرب از 
چاه هاي عميق است كه عمدتا با برق اين اقدام صورت 
مي گيرد كه بايد با برنامه ريزي هاي الزم مانع از قطعي 
آب در اين مناطق شد تا مردم كالفه نشوند. او با بيان 
اينكه وزارت نيرو بايد نسبت به واردات برق در مقطعي 
كه احساس مي شود الزم است اقدام كند يا اينكه براي 
اين موض��وع با توجه به پيش بيني هاي هواشناس��ي 
برنامه ريزي هاي الزم از قبل انجام مي ش��د، افزود: از 
سوي ديگر مديريت گروه هاي پرمصرف بايد به گونه اي 
باشد كه كمترين آثار را در زندگي مردم داشته باشند، 
البته گوي��ا اراده اي ب��راي قطع ب��رق مجموعه هاي 

پرمصرف وجود ندارد، وزارت نيرو بايد نس��بت به اين 
كار اقدام كند و ضمن��ا فعاليت برخي مجموعه هايي 
كه ضرورت ن��دارد، مي تواند در اولويت بعدي مصرف 
قرار گيرد. رييس كميس��يون ان��رژي مجلس درباره 
اقدامات اين كميسيون براي كاهش قطعي هاي برق، 
اظهار داشت: در روزهاي گذشته اعضاي كميسيون 
تماس هايي را با مس��ووالن وزارت ني��رو درباره علت 
قطعي مكرر برق داشته اند، علي رغم اينكه نمايندگان 
در حال حاضر براي سركش��ي در حوزه هاي انتخابيه 

خود هستند، كميسيون جلس��ه فوق العاده اي را روز 
چهارشنبه هفته جاري با مسووالن وزارت نيرو درباره 

قطعي مكرر برق خواهد داشت.

   مردم كالفه 
البت��ه رييس مجلس هم واكنش داش��ته و در پيامي 
توييتري نوشته: »قطعي مكرر برق در سراسر كشور و 
مختل شدن زندگي و كسب وكار مردم، نيازمند تدبير 
و مديريت است؛ اگر افزايش مصرف و مازاد تقاضا به هر 

دليلي در كوتاه مدت جبران نمي شود، الاقل به برنامه 
اعالم شده خاموش��ي ها پايبند باشيد تا مردم بتوانند 
مشكالت را تدبير كنند. مردم از اين همه بي برنامگي 

كالفه شده اند.«

   بازگشت برق هسته اي 
و حاال بع��د از هت تري��ك خاموش��ي ها در يك روز، 
علي اكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي مسائل 
مالي را عمده ترين دليل عدم دستيابي به اهداف توليد 
۲۰ هزار و ۸ هزار مگاوات برق هس��ته اي در كش��ور 
دانسته و گفته كه تا ۲ روز ديگر برق هسته اي بوشهر 
وارد مدار مي شود. رييس سازمان انرژي اتمي كشورمان 
اظهار داشت: خارج شدن نيروگاه هسته اي بوشهر از 
مدار به دليل مسائل فني بود و اين موضوعي است كه 
براي نيروگاه ها به صورت طبيعي ايجاد مي شود و اين 
موضوع تقريبا حل ش��ده و ظرف ۲، ۳ روز آينده وارد 
مدار خواهد شد. علي اكبر صالحي تصريح كرد: در حال 
تامين سوخت جديد نيروگاه بوشهر هستيم و منابع 
مالي آن نيز در حال تامين است و وزارت نيرو بدهي اي 
كه به سازمان داشت را پرداخت كرد و امروز نيز بانك 
مركزي دس��تور داد تا حواله پرداخت سوخت جديد 
نيروگاه، به روسيه با سرعت بيشتري انجام شود. رييس 
سازمان انرژي اتمي گفت: سوخت فعلي نيروگاه بوشهر 
تا ۲، ۳ ماه آينده به پايان مي رس��د سپس ما سوخت 
جديد را بارگذاري خواهيم كرد و با بازگشت نيروگاه 
هسته اي به مدار توليد، ظرفيت هزار مگاواتي نيروگاه 
بوشهر به چرخه توليد برق كشور مجددا بازمي گردد. 
س��ازمان انرژى اتمى شامگاه يكشنبه در اطالعيه اي 
اعالم كرد: »به دنبال بروز نقص فني در نيروگاه بوشهر 
و پس از اطالع قبلي يك روزه به وزارت نيرو، اين نيروگاه 
به  طور موقت خاموش و از شبكه سراسري برق خارج 
شد.« در آن بيانيه تاكيد شده بود: »بديهي است پس 
از رفع نقص فني و ظ��رف چند روز آينده اين نيروگاه 

مجددا به شبكه سراسري برق خواهد پيوست.«

موافقت صندوق توسعه
با امهال بدهي ۱۸۴ طرح ارزي

صندوق توس��عه ملي به منظ��ور حمايت هرچه 
بيش��تر از فعاالن اقتص��ادي در دوران تحريم با 
امهال بده��ي ۱۸۴ طرح ارزي موافقت كرد. اين 
صندوق به منظور حمايت هرچه بيشتر از فعاالن 
اقتصادي در دوران تحريم، با امهال دوران تامين 
مالي و اقساط سررسيد شده ۱۸۴ طرح ارزي از 
مجموع ۳۱۸ طرح تامين مالي شده، براي ۳۶۸ 
مرتبه موافقت كرده است. اين امهال ها كه مربوط 
به دوره هاي ساخت، تنفس و بازپرداخت است با 
هدف حمايت از سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي 
و با توجه به مشكالت ارزي ناشي از تحريم ها كه 
منتج به ع��دم بهره برداري برخي واحد ها يا عدم 
امكان صادرات محصول ب��ه منظور بازپرداخت 
ارزي تس��هيالت ش��ده، صورت گرفته است. از 
مجموع ۳۶۸ مرتبه امهال صورت گرفته بيش از 
۸۰ درصد موافقت ها مربوط به سال هاي ۱۳۹7 
تاكنون بوده اس��ت. گفتني اس��ت: درخواست 
امهال واحد هاي مذكور ۱ بار و برخي تا 7 مرتبه 
مورد موافقت صندوق توس��عه مل��ي قرار گرفته 
است. شايان ذكر است؛ بيش��ترين تعداد امهال 
نيز مربوط ب��ه حوزه هاي آهن و ف��والد، صنايع 
غذايي، مصالح ساختماني، صنايع پايين دستي 

پتروشيمي و نيروگاه ها بوده است.

افزايش ۱۰۰ درصدي
فروش سفته و برات در تهران

بال��غ ب��ر ۹۲ ميلي��ارد ري��ال س��فته و ب��رات در 
ارديبهش��ت ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد 
كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتيب ۱۰۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد افزايش يافت.

براساس آمار بانك مركزي بالغ بر ۹۲ ميليارد ريال 
سفته و برات در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ در شهر تهران 
فروخته شد كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتيب ۱۰۰.۹ درصد و ۴۱.۲ درصد 
افزايش يافت. در دو ماه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳7 
ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال سفته و برات در شهر 
تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال 

قبل ۶۹.۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران 
در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۰۰ برگ سفته و 
برات به مبلغي معادل ۱۵۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
ريال در ش��هر تهران واخواس��ت ش��د. در اين ماه 
شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست 
ش��ده به ترتيب به اعداد ۴۳.۵ و ۸۳.۲ رس��يد كه 
در مقايس��ه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۶.۳ درصد 
كاهش و از لحاظ مبلغ ۳۲.7 درصد افزايش داشت 
و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل هر دو شاخص 
مذكور به ترتيب ۵7.۸ درصد و ۲۶.۱ درصد كاهش 

نشان مي دهد.
ش��اخص متوسط مبلغ يك برگ س��فته و برات 
واخواست شده در ارديبهشت ماه ۱۴۰۰ به عدد 
۱۹۱ رسيد. عدد شاخص مذكور در ارديبهشت 
ماه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۹.۲ بوده اس��ت. در دو ماه 
اول سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰۰ برگ سفته و برات 
ب��ه مبلغي معادل ۲۶۹ ميلي��ارد و ۱۰۰ ميليون 
ريال در ش��هر تهران واخواست شد. در اين دوره 
متوسط شاخص هاي تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواس��ت ش��ده به ترتيب به اعداد ۴7.۸ و 7۳ 
رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ 
تعداد ۲۶.۶ درصد كاهش و از لحاظ مبلغ ۱۲.۸ 
درصد افزايش نش��ان مي دهد. شاخص متوسط 
مبلغ يك برگ س��فته و برات واخواست شده در 
دو ماه اول سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۵۵.۸ رسيد. عدد 
شاخص مذكور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل 

۸۵.7 بوده است.

مهلت مالياتي خريداران سكه 
تمام شد

س��ه ش��نبه ۱۵ تير م��اه آخرين مهلت تس��ليم 
اظهارنامه هاي مالياتي در سال ۱۴۰۰ است.

 طب��ق اعالم قبلي س��ازمان امور مالياتي كش��ور، 
سه شنبه ۱۵ تير آخرين مهلت تسليم اظهارنامه هاي 

مالياتي است.
اظهارنام��ه  مي توانن��د  ماليات��ي  مودي��ان 
 خ��ود را در درگاه مل��ي مالي��ات ب��ه آدرس

 WWW.INTAMEDIA.IR ي��ا به س��امانه 
TAX. عمليات الكترونيك��ي مالياتي به نش��اني
GOV.IR ارسال و ماليات خود را پرداخت كنند.

موديان مالياتي در صورت عدم تس��ليم اظهارنامه 
مالياتي يا عدم ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
ماليات ه��اي مس��تقيم در مهلت مق��رر، عالوه بر 
محروميت از تس��هيالت و معافيت ه��اي قانوني، 

مشمول جرايم مالياتي خواهند شد.
مطابق قانون، موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده 
حداكث��ر ۱۵ روز پ��س از پايان ه��ر فصل مهلت 
دارند اظهارنامه مالياتي خود را ارايه كنند، لذا روز 
س��ه ش��نبه ۱۵ تيرماه ۱۴۰۰ آخرين مهلت ارايه 
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول 

)بهار( ۱۴۰۰ خواهد بود.
گفتني اس��ت، آخرين مهل��ت پرداخت ماليات 
مقطوع دريافت كنندگان س��كه در سال ۱۳۹۹ 
نيز است؛ دريافت كنندگان سكه در سال ۱۳۹۹ 
نيز تا فردا فرصت دارند نسبت به پرداخت ماليات 
مقطوع س��كه يا حسب مورد نس��بت به تسليم 
اظهارنامه ماليات��ي خود اق��دام نمايند. تمامي 
اشخاص حقيقي خريدار س��كه از بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران كه در سال ۱۳۹۹ نسبت 
به دريافت حداكث��ر )۱۵۵( قطعه س��كه اقدام 
نموده اند، تا ۱۵ تيرماه مهلت دارند از تسهيالت 

ماليات مقطوع برخوردار شوند.

وزير كشور با بيان اينكه آنچه در افكار عمومي به عنوان موضوع و مساله و برخي هم به عنوان نارضايتي بود 
امروز در اين جلسه مطرح شد، بيان كرد: دستگاه ها توضيحات مختلفي در اين زمينه دادند. دستگاه ها در 
رابطه با روند افزايش قيمت ها گزارشي ارايه دادند و تمهيدات و اقداماتي كه مقرر است تا انجام شود نيز مطرح 

شد تا بتوانيم با اجراي تمهيداتي نسبت به مديريت قيمت ها برنامه ريزي مطلوب و مناسب داشته باشيم. 
رحماني فضلي در رابطه با ترخيص كاالها در بنادر، افزود: بانك مركزي توضيحاتي در خصوص تامين ارز دادند 
و با تاييدي كه از طريق وزارت صنعت نسبت به اين موضوع وجود داشت، مقرر شد براي آزادسازي و ترخيص 

كاالهايي كه حتما در بازار موثر خواهد بود تسريع صورت گيرد.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه برق و خاموشي ها به عنوان مساله اي كه افكار عمومي سخت درگير آن هستند، 
توضيحات در جلس��ه داده شد و عواملي از جمله خشكسالي، خارج ش��دن نيروگاه هاي برق آبي و برخي از 
نيروگاه هايي كه در شرايط كنوني به اورهال نياز داشتند، به عنوان عوامل قطعي مطرح شد اما بحث شد اگر قرار 
است خاموشي هم داشته باشيم بهتر است خاموشي، برنامه ريزي شده و توزيع شده همراه با آگاهي قبلي مردم 
باشد. همچنين اهميت تامين برق در مناطق جنوبي كه باالترين حد گرما را دارند به عنوان اولويت مطرح شد.

وزير كشور در رابطه با تامين كاالهاي اساسي گفت: در مرحله گذر از يك دولت به دولت ديگر بوده و بايد نسبت 
به تامين كاالهاي اساسي اطمينان داشته باشيم و حتما بايد اطمينان داشته باشيم كه دولت بعدي در بستر 
و شرايط مناسب تامين كاالها باشد. با توجه به گزارشي كه دوستان ما در بخش هاي مختلف دادند ما هيچ 
مشكلي در تامين كاالهاي اساسي نداريم و بانك مركزي هم در اينجا برنامه هاي تامين منابع خود را مطرح 
كرد و تاييد شد با اين روند كه پيش رود ما نسبت به تامين كاال هيچ مشكلي نخواهيم داشت و ان شاءاهلل دولت 

بعدي هم كه مستقر شد ادامه كار را خواهند داشت.
رحماني فضلي در پايان تصريح كرد: تقاضا و توقع ما از مردم و به ويژه رسانه هاي محترم اين است كه فضاي 
كنوني جامعه را در آرامش نسبي قرار دهيم البته اين به معناي نديدن و نگفتن نيست بلكه هم بايد ببينيم هم 
بگوييم و هم منتقل كنيم و هم بايد در آرامش جامعه بكوشيم. همه اينها را با هم داشتن هنر كار رسانه اي است.

واكنش مقامات به  خاموشي هاي گسترده

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
نرخ دالر از 25280 تومان در عصر روز يكشنبه به 25 
هزار تومان در عصر روز دوشنبه رسيده و در 24 ساعت 
اخير حداقل 280 تومان كاهش داشته است. فعاالن 
بازار مي گويند كه دليل اي��ن افت قيمت ارز، افزايش 
عرضه ارز حاصل از صادرات اس��ت زي��را طبق اعالم 
سازمان توس��عه تجارت مهلت بازگشت ارز صادرات 
98 تا 31 تير ماه و آخرين مهل��ت ايفاي تعهدات ارز 
صادرات سال 99 نيز 31 شهريور اعالم شده است در 
نتيجه انتظار مي رود كه با افزايش عرضه ارز صادراتي 
از س��وي ش��ركت هاي بزرگ صادر كننده، نرخ دالر 
كاهش يابد.  درحالي كه در س��اعات پاياني معامالت 
روز يكشنبه نرخ دالر 25 هزار و 280 تومان بود اما در 
روز دوشنبه تا مرز 25 هزار تومان كاهش يافته است. 
برخي فعاالن بازار نيز مي گويند كه نخستين معامالت 
دالر در بازار متشكل ارزي با حدود 40 تومان كاهش 
نسبت به آخرين قيمت روز كاري گذشته، به 24 هزار 
و ۶4۷ تومان رسيد. همچنين آخرين نرخ اعالم شده 
براي معامالت در سامانه نيما، براساس معامالت هفته 
گذشته، تاكنون 22هزار و 101 تومان براي فروش و 
21 هزار و 902 تومان براي خريد اعالم ش��ده است.

صرافي ملي هم قيم��ت دالر را با 101 تومان كاهش 
نسبت به آخرين نرخ روز قبل، 24 هزار و 828 تومان 
براي فروش و 24 هزار و 33۶ تومان براي خريد اعالم 
كرد. نرخ اسكناس امريكايي در سامانه سنا كه پايان 
معامالت روز يك شنبه 24 هزار و 893 تومان بود، 24 
هزار و ۶82 تومان اعالم ش��د. براين اساس مشخص 
است كه عرضه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي 
افزايش يافته و صرافي ها ني��ز نرخ را كاهش داده اند و 
همه اين موارد نش��ان دهنده افزايش عرضه و كاهش 

قيمت هاست. 
برخ��ي صاحب نظران معتقدند كه در خواس��ت تيم 
دولت آقاي رييسي براي اعالم اخبار تخلفات اقتصادي، 
اطالع رساني از س��وي مردم و كاركنان سازمان هاي 
مختلف، با هدف مقابله با فس��اد موثر نيز بوده است و 
صاحبان ارز و منابع درآمدي، به خاطر آنكه در آينده با 
مشكل مواجه نشوند و در مورد عملكرد خود ناگزير به 
اقداماتي نباشند سعي مي كنند تعهدات خود را انجام 
دهند و در نتيجه افزايش عرضه ارز از سوي كساني كه 
تاكنون دالرها را حبس كرده اند، موجب رشد عرضه 
ارز و كاهش قيمت ها شده است.  بازار معموال نرخ ها را 
پيش خور مي كند يعني اگر چشم انداز را كاهش نرخ 
ارز ارزيابي كند از ماه ها قبل به اس��تقبال آن مي رود و 
اگر چشم انداز را افزايش نرخ ها برآورد كند، از چندماه 

قبل به سمت افزايش قيمت ها مي رود. 
بر اساس اعالم حميد زادبوم - رييس سازمان توسعه 
تجارت - آخرين مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادرات 
سال 1398س��ي و يكم تيرماه و اخرين مهلت ايفاي 
تعهدات ارزي صادرات سال 1399، پايان شهريورماه 
س��الجاري بوده و اي��ن مهلت تمديد نخواهد ش��د. 
صادركنندگان سال 1398 فارغ از مدت 4ماهه ايفاي 
تعهدات ارزي28ماه و صادركنندگان سال 1399، نيز 
به مدت 18 ماه فرصت ايفاي تعهدات ارزي داشته اند، 
ضمن آنكه انعطاف در روش هاي بازگشت ارز حاصل 
از ص��ادرات و آزادي عمل صادركنن��دگان در ايفاي 
تعهدات ارزي خود، موجبات تسريع در ايفاي تعهدات 
ارزي را فراهم كرده اس��ت.  رييس كميته اقدام ارزي 
افزود: صادركنندگان سال 139۷ نيز تا پايان تيرماه 
سال جاري فرصت دارند نسبت به مراجعه به دبيرخانه 
كميته اقدام ارزي و تشكيل پرونده در خصوص احراز 
ارز حاصل از صادرات اقدام كرده تا پس از بررس��ي در 
كميته ذيل بند 2بخش الف بسته سياستي برگشت 
ارز حاص��ل از صادرات س��ال هاي 1400-139۷ در 
خصوص چگونگي ايفاي تعه��دات ارزي اين گروه از 
صادركنندگان تصميم گيري ش��ود.  زادبوم در پايان 
تاكيد كرد: صادركنندگاني كه در موعد مقرر نسبت به 
ايفاي كامل تعهدات ارزي خود اقدام نكنند، مشمول 
محدوديت هاي مندرج در بسته سياستي خواهند شد. 
سازمان توسعه تجارت مي گويد مهلت در نظر گرفته 
ش��ده براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور 
ديگر تمديد نخواهد شد. از بهار سال 139۷ و همزمان 
با از سرگيري تحريم هاي اقتصادي امريكا عليه ايران، 
دولت اعالم كرد به منظور مديريت منابع ارزي كشور و 
تامين نيازهاي وارداتي، براي صادركنندگان يك تعهد 
ارزي برقرار مي كند و به وسيله آن، صادركنندگان بايد 
در قالب روش هاي مورد تاييد بانك مركزي، ارز خود 
را به كش��ور بازگردانند. هرچند در سال هاي گذشته 
بارها نحوه بازگشت اين ارز و شيوه هاي اعالمي بانك 
مركزي ب��ه ايجاد اختالف نظر مي��ان دولت و بخش 
خصوصي منجر شده اما سرانجام در دو سال گذشته 
روند بازگشت ارز به كشور سرعت بيشتري پيدا كرد، 
هرچند ش��يوع ويروس كرونا و محدود شدن سفرها، 
خود به عاملي جديد براي به وجود آمدن مش��كل در 
اين حوزه بدل شد. با وجود آنكه اعضاي اتاق بازرگاني 
و فعاالن ش��ناخته ش��ده اقتصادي اعالم كرده اند كه 
صادركنندگان شناس��نامه دار يا ارز خود را به كشور 
بازگردانده اند يا مانعي در كار بوده كه شرايط را توجيه 
مي كند اما به نظر مي رسد همچنان موضوع بازگشت 
ارز به كشور محل بحث باقي مانده و ديگر دولت قصدي 
براي تمديد زمان بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات 

به ايران ندارد.

     بازار طال تعطيل شد
همزمان با قرمز شدن وضعيت كرونايي شهر تهران و 
آغاز موج پنجم بيماري كرونا، براساس مصوبه قرارگاه 
عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا گروه هاي شغلي 2 

از جمله صنف طال و جواهر ملزم به تعطيلي هستند.
اتحاديه طال و جواهر تهران در اطالعيه اي اعالم كرد: 
بازار طال و جواهر تهران و كليه واحدهاي صنفي اين 
اتحاديه همزمان با مشاغل گروه هاي 2 به دستور ستاد 
ملي مديريت كروناي ش��هر ته��ران مكلف به رعايت 
محدوديت هاي كرونايي و تعطيلي مي باشند. با رشد 
مبتاليان به بيماري كرونا و آغاز موج پنجم اين بيماري 
در سطح كشور روز گذشته رنگ كرونايي شهر تهران به 
وضعيت قرمز درآمد و در پي آن ايجاد محدوديت هاي 
كرونايي براي صنوف مختلف گروه شغلي 2، 3 و4 به 
مرحله اجرا درآمد. بر همين اساس كليه مشاغل كاري 
به جز گروه شغلي يك از جمله صنف طال، جواهر، نقره 
و سكه تهران ملزم به تعطيلي تا اطالع ثانوي مي باشند. 
بازار طالي تهران نيز در اين مدت تعطيل بوده و كليه 
فعاليت ها در ب��ازار بزرگ تهران ب��راي كاهش روند 
اين بيماري و توقف م��وج جديد فراگيري كوويد 19 
متوقف خواهد بود. گفتني است؛ در اين مدت بازرسان 
اتاق اصناف، سازمان صمت، وزارت بهداشت و پليس 
نظارت بر اماكن عمومي بر اجراي مصوبات ابالغي ستاد 
ملي مبارزه با كرونا نظارت كرده و در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف، واحدهاي صنفي را به مدت دو هفته 

پلمب خواهند نمود.

     افت قيمت سكه، طال و ارز در بازار
در ب��ازار آزاد ارز، قيمت دالر 25 ه��زار و 150 تومان، 
قيمت يورو 29 هزار و 800 تومان و درهم امارات ۶ هزار 
و 8۷0 تومان اعالم شده است. نايب رييس اتحاديه طال 
و جواهر گفت: با تعطيلي بازار، دوشنبه 14 تير 1400 
قيمت سكه، طال و ارز با افت جزئي مواجه است. محمد 
كشتي آراي با بيان اينكه هر انس جهاني طال 1۷88 
دالر قيمت گذاري شده است، افزود: با كاهش نرخ ارز، 
قيمت سكه و طال نيز افت جرئي داشته است. قيمت 
سكه طرح قديم 10 ميليون و 500 هزار تومان، قيمت 
سكه طرح جديد 10 ميليون و ۷۶0 هزار تومان، نيم 
سكه 5 ميليون و ۷50 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون 
و ۷50 هزارتومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و 300 
هزار تومان به فروش مي رسد. هم اكنون هر گرم طالي 
18 عيار نيز يك ميليون و ۶0 هزار و هر مثقال طال 4 
ميليون و 592 هزار تومان فروخته مي شود. نرخ ارز در 
بازار با كاهش همراه است. قيمت دالر در بازار آزاد )تا 
لحظه تنظيم خبر( 25 ه��زار و 100 تومان و هر يورو 
30 هزار و 100 تومان به فروش مي رسد.در بازار آزاد 
قيمت طالي 18عي��ار هرگرم يك ميليون و ۶0 هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 
ميلي��ون و ۶40 هزار تومان و قيم��ت دالر 25 هزار و 

150 تومان است.

     عقب نشيني دالر به كانال ۲۴ هزار تومان
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، 14 تيرماه( 
با 1۶9 تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم 24 
هزار و 852 تومان رسيد. قيمت فروش يورو با 89 تومان 
كاهش نسبت به روز گذشته به 29 هزار و ۶۶2 تومان 
رس��يد. قيمت خريد هر دالر 24 هزار و 3۶0 تومان و 
نرخ خريد هر يورو نيز 29 هزار و ۷5 تومان بود.عالوه 
بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 24 هزار 
و 52۷ توم��ان و نرخ فروش آن 24 هزار و ۷50 تومان 
اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 29 هزار و 103 
تومان و نرخ فروش آن نيز 29 هزار و 3۶8 تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت 2۶ هزار و 224 تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت 22 هزار و 101 تومان معامله شد. دالر از هشتم 
خردادماه وارد كانال 23 هزار توماني شد و در اين فاصله 
به سوي كانال 24 هزار تومان خيز برداشت، اما دوباره 
كاهش يافت و در كانال 23 هزار توماني در نوسان بود 
تا اينكه شنبه گذشته وارد كانال 24 هزار تومان شد و 

رشد آرام قيمتي را ادامه داده است.

     كاهش ۱۸۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)دوش��نبه، 14 تيرماه( در بازار تهران با كاهش 180 
هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 10 ميليون 

و 590 هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 10 ميليون و 400 هزار تومان معامله ش��د. 
همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون و ۶00 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۶50 هزار تومان و سكه 
ي��ك گرمي نيز 2 ميليون و 250 ه��زار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 
18 عيار به يك ميليون و 5۶ هزار تومان رسيد. قيمت 
هر مثقال طال نيز چهار ميليون و 5۷5 هزار تومان شد. 
همچنين هر اونس جهاني طال نيز يك هزار و ۷92 دالر 
قيمت خورد.قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون 
تومان بود كه به تدريج روند نزولي را ش��روع كرد تا به 
بهاي 9 ميليون تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، 
به دنبال رش��د تدريجي قيمت ارز، بهاي سكه اندكي 
رشد كرد و در اين مدت در كانال 10 ميليون تومان در 

نوسان بوده است.

     قرارداد آتي س�كه به بازار نقدي سيگنال 
گراني ندهد

يك فعال بازار طال و سكه گفت: با معامالت آتي سكه 
موافق هستيم، به ش��رط اينكه همسو و هم قيمت با 
بازار نقدي سكه باشد.  دهقان دهنوي رييس سازمان 
بورس و اوراق بهادار در مراس��م افتتاح معامالت آتي 
واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري طال و سيمان در 
بورس كاال، اظهار داشت: از بورس كاال مي خواهم كه 
عالوه بر توسعه بازار مشتقه و ورود دارايي هاي جديد، 
با جديت راه اندازي مجدد قرارداد آتي سكه را پيگيري 
كند. بر اساس اين گزارش، هفته هاي پاياني تابستان 
139۷، فشار برخي افراد براي توقف بازار آتي سكه زياد 
و در پايان نيز اين معامالت متوقف شد. يكي از مهم ترين 
داليل براي توقف اي��ن معامالت در آن مقطع زماني، 

سيگنال دهي معامالت آتي به بازار نقدي سكه بود.
در اين باره، محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر به خبرنگار ايِبنا با اشاره به اينكه قدمت 
معامالت آتي سكه حدود پانزده سال است و با استقبال 
هم مواجه شده بود اظهار داشت: ولي در بحران سال 9۶ 
و 9۷ متاسفانه عملكرد معامالت آتي به گونه اي بود كه 
تاثير منفي بر بازار نقدي گذاشته بود؛ به بيان ديگر به 
جاي اينكه بازار نقدي به بورس خط قيمتي بدهد، اين 
بورس و معامالت آتي بود كه به بازار سيگنال قيمتي 
مي داد و اين روند باعث به هم ريختگي بازار شده بود. 
كشتي آراي افزود: در معامالت آتي سكه مبناي قيمت 
معامالت، بازار بود، ولي در سال 9۶ و 9۷ در معامالت 
آتي، قيمت هاي پايه به گونه اي اعالم شد كه به اصطالح 
گپ زيادي با قيمت بازار داشت و اين باعث شده بود كه 
قيمت بازار نيز به تبع آن افزايش پيدا كند و به همين 
دليل هم متوقف ش��د. وي تاكيد كرد: بنابراين ما در 
كل با معامالت آتي سكه موافق هستيم به شرط اينكه 
همسو و هم قيمت با بازار نقدي سكه باشد. يعني جريان 
معامالت به گونه اي نباشد كه بورس كاال ساز خودش را 
بزند و قيمت را خودش تعيين و كشف قيمت كند، در 
حالي كه كشف قيمت ها بايد از كف بازار نقدي باشد تا 
بتواند متعادل با بازار حركت كند و بازار را بهم ريخته و 
آشفته نكند. كشتي آراي افزود: اين معامالت، نيازمند 
يك چارچوب مشخصي اس��ت تا قيمت هاي پايه بر 
اساس بازار نقدي باشد، وگرنه دوباره شاهد سيگنال 
دهي افزايشي به بازار نقدي خواهيم بود كه اين روند 
مطلوب شرايط اقتصادي نيست. عصر دوشنبه نيز در 
بازار داخلي قيمت طالي 18عيار هر گرم يك ميليون 
و ۶0 هزار توم��ان، قيمت دالر 25 هزار و 150 تومان، 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 10 ميليون و 
۶40 هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح 
قديم نيز 10 ميليون و 450 هزار تومان است.قيمت 
نيم س��كه بهار آزادي 5 ميلي��ون و ۶50 هزار تومان، 
ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و ۶50 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 250 هزار تومان تعيين ش��ده 
اس��ت و به فروش مي رسد. هر مثقال طال 4 ميليون و 

590 هزار تومان ارزش گذاري شده است.

     پيش بيني بازار ارز
با توجه به روند صعودي قيمت ها در بازار ارز، يك صراف 
ضمن بيان اينكه كاهش عرضه در سامانه نيما تاثير قابل 

توجهي بر افزايش قيمت ها داشته است، پيش بيني و 
تحليل خود را از آينده اين بازار مطرح كرد.

يك فعال بازار ارز در گفت وگو با ايسنا، درباره وضعيت 
فعلي قيمت ها در بازار ارز اظهار كرد: پيش از انتخابات 
رياست جمهوري كشور خيلي از فعاالن اقتصادي به 
اميد به نتيجه رسيدن اخبار مثبت برجامي در انتظار 
نتيجه انتخابات بودند و به اي��ن اميد بودند كه اخبار 
مثبت برجام به نتيجه برسد كه بعد از انتخابات بازار ارز 
مقداري ثبات پيدا كرد. اما در حال حاضر، به ابهامات 
درباره سرانجام برجام اضافه شده است كه اين موضوع 
تاثير منفي بر چش��م انداز فعاالن با احتمال افزايش 
نيافتن درآمدهاي نفتي و آزاد نشدن منابع ارزي كشور 
گذاشت.  وي افزود: همچنين، بعد از انتخابات شاهد 
كاهش عرضه كنندگان كالن در س��امانه نيما بوديم  
كه اين كاهش عرضه، سير قيمت ها را صعودي كرد. 
از سوي ديگر، رفع تعهد ارزي از طريق اسكناس نياز به 
اسكناس را زياد كرد. از آنجا كه در حال حاضر، دالر در 
كانال 25 هزار تومان قرار دارد، تا زماني كه اتفاق خاصي 
درباره نتيجه برجام رخ ندهد و عرضه تعادل پيدا نكند، 
در اين كانال باقي مي ماند. اي��ن صراف در ادامه بيان 
كرد: در صورت به نتيجه رسيدن اخبار مثبت برجامي، 
خريداران ارز فروشنده مي شوند و واردكنندگان براي 
خريد ارز دست نگه مي دارند. اختالف قيمت ها در بازار 
آزاد و صرافي ها تقريبا 300 تا 500 تومان است و بازار 
متشكل ارزي قيمت هاي خود را باال برده است تا اين 
فاصله زياد نشود كه دالالن از اين وضعيت سوءاستفاده 
كنند اما با اين وجود همچنان تقاضا براي ارز وجود دارد. 
وي با بيان اينكه بانك مركزي پيش از اين نيز سياست 
ارزپاشي نداشته است، گفت: ارزپاشي از طريق عرضه 
ارز صادركنندگان در س��امانه نيما صورت مي گيرد و 
منابع بانك مركزي نيز مربوط به خزانه است و به راحتي 
نمي توان��د آن منابع را به بازار تزريق كند. فعاالن بازار 
شواهدي از ارزپاشي نمي بينند، زيرا در صورت ارزپاشي 
بايد شاهد افزايش عرضه ارز با قيمت پايين در سامانه 
نيما يا بازار متشكل ارزي باشيم كه اكنون اين موارد 

مشاهده نمي شود.
اين فعال ب��ازار ارز درباره گفت��ه اخير رييس جمهور 
مبني براينكه در صورت نب��ود تحريم ها قيمت دالر 
5000 تومان مي شد، توضيح داد: افزايش قيمت ارز 
مي تواند تا حدودي به توليد و صادرات كمك كند اما 
افزايش بيش از اندازه آن هم آس��يب زاست. از سوي 
ديگر، با توجه به تورم ساالنه و روند افزايش قيمت دالر 
در دوره هاي مختلف نمي توان گفت كه دالر در نبود 
تحريم ها به 5000 تومان مي رسيد بلكه 15 تا 20 هزار 
تومان مي شد، زيرا تبادالت و تورم موجود در كشور بر 

افزايش قيمت دالر تاثير مي گذارد.

     قيمت ارزهاي ديجيتال در بازار 
قيمت ان��واع رمزارزها و ارزهاي ديجيت��ال را در بازار 

چهاردهم تيرماه 1400 مشاهده كنيد.
اين روزها خبرهاي ضدونقيض يا مثبت و منفي زيادي 
در بازار رمزارزها نسبت به گذشته مشاهده مي كنيم، 
يكي از اين اخبار عنوان شده حمايت سطح 30 هزار 
دالر و مقاومت س��طح 40 هزار دالري است كه بيت 
كوين درگير آن ش��ده اس��ت و منجر به ايجاد الگوي 
اصالحي شده اس��ت. 34 هزار و 2۶0 دالر بيت كوين 
 )Ethereum( 2 هزار و 2۷۶ دالر اتريوم )Bitcoin(
300 دالربايننس كوين )Binance Coin( 1 دالر و 
40 سنت كاردانو )Cardano( 24 سنت دوج كوين 
 15 )XRP Ripple( ۶۷ سنت ريپل )Dogecoin(
دالر و 54 سنت پولكادات )Polkadot( 20 دالر و 24 
سنت يوني سواپ )Uniswap( 514 دالر بيت كوين 
كش )Bitcoin Cash(  حمايت سطح 30 هزار دالر 
و مقاومت سطح 40 هزار دالري كه بيت كوين درگير 
آن شده است منجر به ايجاد الگوي اصالحي شده است، 
همه اصالح ها قيمتي نيس��تند، يعني از نظر قيمت 
كاهش پيدا نمي كنند بلكه برخي از اصالح ها زماني 
هستند يعني بايد مدتي قيمت در يك سطحي باقي 
بماند تا الگوي اصالحي خود را تكميل كند و سپس به 
روند خود ادامه دهد، برخ��ي از رخ دادها نيز منجر به 

ايجاد چنين الگويي شده است.

يادداشت

خبر
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نرخ سود بين بانكي بازهم 
كاهش يافت

گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد بازار بين بانكي، 
 نش��ان مي دهد كه به مانن��د ماه هاي قبل نرخ س��ود 
بين بانكي روند كاهشي را طي مي كند و برهمين اساس 
نيز به 18.12 درصد كاهش يافته است.   جدول تغييرات 
نرخ سود بين بانكي نشان مي دهد كه نرخ سود در اين 
بازار از 19.۷۶ درصد در ارديبهشت ماه امسال به 18.12 
درصد در دهمين روز از تيرماه كاهش يافته است. هفته 
قبل نرخ سود بين بانكي در دامنه 18.4۶ درصدي در 
نوسان بود ولي گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد 
بازار بين بانكي، نشان مي دهد كه به مانند ماه هاي قبل 
نرخ س��ود بين بانكي روند كاهش��ي را طي مي كند و 
برهمين اساس نيز به 18.12 درصد كاهش يافته است. 
البته نرخ سود بين بانكي از خردادماه به زير 19 درصد 
رس��يده و در كانال 18 درصدي در نوسان بوده است؛ 
اين ن��رخ در 2۷ خردادماه 18.54 درصد بوده اس��ت و 
حتي در 20 ام خرداد نيز به 18.42 درصد كاهش يافته 
بود. گفتني است، نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و 
تقاضاست و ثابت نيست اين نرخ نوسان دارد به گونه اي 
كه با افزايش تقاضا براي دريافت وام بين بانكي و از سوي 
ديگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود باالتر مي رود و 
برعكس. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند: كاهش 
نرخ سود بانكي مي تواند نقش مهمي در حركت نقدينگي 
از بانك به بازار س��رمايه داشته باشد و سبب رونق بازار 
سرمايه گردد. پيش از اين هم البته رييس كل وقت بانك 
مركزي يكي از اهداف اين بانك را براي كنترل تورم و مهار 
رشد نقدينگي، كاهش نرخ سود بين بانكي اعالم كرده 
بود.  اين در حالي است كه گروه ديگري از كارشناسان 
اقتصادي معتقدند كه نرخ بهره بين بانكي نبايد كاهش 
 يابد زيرا، اث��رات تورمي ش��ديدي دارد و اگر نرخ بهره
 بين بانكي خيلي كاهش پيدا كند، موجب كاهش سود 
سپرده هاي بانكي مي شود. بازار بين بانكي يكي از اركان 
بازار پول محسوب مي شود كه در آن بانك ها و موسسات 
اعتباري جهت تأمي��ن مالي كوتاه مدت و ايجاد تعادل 

در وضعيت نقدينگي خود، با يكديگر معامله مي كنند.

نصف شدن تورم با برداشته 
شدن تحريم هاي بانكي

در ح��ال حاض��ر اقتصاد 
ايران ب��ا ابرتورم باالي 45 
درصد دس��ت به گريبان 
اس��ت و نقدينگ��ي آن به 
مرز خطرناك 4 هزار هزار 
ميلي��ارد تومان رس��يده 
اس��ت.مهم ترين چالش 
پي��ش روي دولت جديد 
تحريم ه��اي امريكا و ع��دم امكان به��ره بردن از 
امكانات و تسهيالت مالي بين المللي و استفاده از 
منابع ارزي و ديگر امكانات كش��ور در بخش هاي 
مختلف به ويژه در بخش بانكي، نفتي، حمل و نقل 

بين المللي و بازرگاني است.
 نقدينگ��ي در س��طح خطرن��اك 4 ه��زار ه��زار 
ميلياردتومان اس��ت. س��فته ب��ازي و رواج داللي 
و س��وداگري اقتصادي، س��رعت گردش پول نيز 
افزايش داده و س��بب تش��ديد تورم ش��ده است 
.اولويت ه��اي اقتصادي دولت جدي��د به مواردي 
مرتبط مي شود كه سبب بروز بحرانهاي اقتصادي 
مانند تورم مزم��ن و در عين حال همراه با بيكاري 
مس��تمر و طوالني و ب��ا نرخ باال ش��ده كه حاصل 
كسري بودجه ساليان متمادي دولت هاي گذشته 
است. اين كسري بودجه از محل استقراض دولت و 
شركتهاي دولتي از بانك مركزي و سيستم بانكي 
تأمين شده است. انتشار اسكناس بدون پشتوانه و 
عدم ايفاي تعهدات گذشته دولت نزد بانك مركزي 
و سيس��تم بانكي موجب افزايش اضافه برداشت 
بانك ها از بانك مركزي نيز ش��ده است. دو بخش 
مهم پايه پولي يعن��ي GA )دارايي هاي دولتي يا 
مطالبات بانك مركزي از دولت( و BA )مطالبات 
بانك مركزي از بانك ها( طي سال هاي متمادي و 
به طور مس��تمر افزايش پيدا كرده است. بانك ها با 
قدرت پولسازي از طريق پرداخت اعتبارات معادل 
هفت تا هشت برابر اضافه برداشت از بانك مركزي 
و مطالبات ايفا نش��ده دولت به بانك مركزي خلق 
پ��ول و نقدينگي مي كنند. در اين فرآيند س��طح 
نقدينگي به ح��د خطرناك 4هزار ه��زار ميليارد 
تومان رس��يده و ابرتورم ب��االي 45درصدرا ايجاد 
كرده اس��ت. به علت س��فته ب��ازي و رواج داللي 
و س��وداگري اقتصادي، س��رعت گردش پول نيز 
افزايش يافته و س��بب تشديد تورم نيز شده است. 
از طرف ديگر، سياست هاي دستوري تعيين نرخ 
ارز، نرخ سود بانكي و سركوب مالي سبب آربيتراژ 
در بازار پول يعني بانك ها و در بخش ارزي به وقوع 
 پيوسته كه سبب خروج مداوم ارز از كشور از طريق 
بزرگ نمايي در واردات و كوچك نمايي در صادرات 
و ع��دم تمايل به برگرداندن ارز ناش��ي از صادرات 
توسط صادركننده ها شده است، لذا علي رغم صدور 
نفت و پتروشيمي و مشتقات نفتي و ايجاد درآمد 
ارزي سرش��ار ولي به عللي كه گفته ش��د همواره 
ميزان ارز خزانه و مناب��ع ارزي قابل تصرف و يك 
كالم عرضه ارز كاهش مي يابد و قيمت آن در بازار 
افزايش پيدا مي كند. نهايتًا س��بب افزايش سطح 
عمومي قيمتها شده است. از طرفي تورم و بيكاري 
داراي رابطه عكس هس��تند يعني اگر هدفگذاري 
دولت بر كاهش تورم باشد سبب افزايش بيكاري 
مي شود و كاهش همزمان اين دو مولفه و دو فاكتور 
به راحتي قابل انجام نيس��ت. بنابراين هدفگذاري 
بايد به گونه اي باشد كه افزايش درآمد نيروي كار 
مدنظر باش��د. چون اقتصاد ما در شرايط اشتغال 
ناقص قرار دارد. يعني همه عوامل توليد در راندمان 
و سطح واقعي خود قرار ندارند . افزايش توليد با اثر 
ضدتورمي در صورت ايجاد تقاضا و تحريك تقاضا از 
طريق سيستم بانكي به صورت خريد اعتباري امكان 
پذير بوده و تحمل سطح فعلي تورم در كوتاه مدت 
تا ارتقاي درآمد س��رانه باالي خط فقر براي مردم 
آس��انتر خواهد بود. مهم ترين چالش پيش روي 
دولت جديد تحريم هاي امريكا و عدم امكان بهره 
بردن از امكانات و تس��هيالت مال��ي بين المللي و 
اس��تفاده از منابع ارزي و ديگر امكانات كش��ور در 
بخش هاي مختلف به ويژه در بخش بانكي، نفتي، 
حمل و نقل بين المللي و بازرگاني است. بي ترديد 
و براساس تجارب گذشته مي توان گفت در صورت 
برداشته ش��دن تحريم هاي بانكي و امكان اتصال 
سيستم بانكي به شبكه سوييفت و برقراري رابطه 
كارگزاري با بانك هاي تراز اول دنيا مانند قبل كه 
به خودي خود موجب كس��ب اعتب��ارات بانكي و 
مالي بين المللي مانند اعتبارات فاينانس )اعتبارات 
بلندمدت( و اعتبارات ريفاينانس در بخش بازرگاني 
و س��اير اعتبارات اس��نادي و تنزيل برخي از اين 
اعتبارات، ميزان تورم كشور را كه ريشه پولي و عامل 
پولي دارد را به نصف كاهش دهد. بديهي است حل 
اين مش��كل عالوه بر تفاهم با تعامل با كشورهاي 
مرتبط با برجام و اصالح روابط با كشورهاي همسايه 
و اصالحات داخلي مانند تصويب FATF و اصالح 
ساختار مالي و ترازنامه اي بانك ها براساس مفاد و 
كميته بال حائز اهميت است. در حوزه اقتصاد، نقش 
و وظايف بانك مركزي در تدوين سياست هاي پولي 
و بانكي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي و اعمال 
نظارت موثر و نافذ بر بانك ها بسيار مهم و تأثيرگذار 
است. بنابراين بايد از متخصصان و مديران با تجربه 
داخلي و حتي از مش��اوران كاركش��ته خارجي در 
اين بخش اس��تفاده كرد. خدمات و امور بانكداري 
را بايد به چش��م صنعت بانكداري ديد و كارآمدي 
سيستم بانكي در گروه ساختار مالي قوي بانك ها، به 
كارگيري افراد شايسته و توانمند در سطوح مديريت 
و كارشناس��ي خدمت يا ادغ��ام بانك هاي ضعيف 
كه فقط صندوق و خزانه دار صاحبان س��هام خود 
هستند ضروري بوده و نياز است تا شرايط يكسان 
بين بانك هاي دولتي، بانك هاي خصوصي دولتي و 
بانك هاي خصوصي و رتبه بندي بانك ها بر حسب 

ريسك پذيري و توانمندي صورت گيرد.

عدمتمديدمهلتبازگشتارزوسياستهايدولتآيندهعاملكاهشنرخارز

كاهش 280 توماني نرخ دالر در 24 ساعت اخير 
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي

مخارج دولت آينده
بر اساس فرهنگ قناعت باشد

كس��ري بودجه ب��ا تبعات 
منفي بر افزايش نقدينگي 
و نرخ تورم در اقتصاد ايران 
همراه مي شود. دولت آينده 
بايد دو كار را در دستور قرار 
دهد ك��ه اولين آن تعامل با 
جامعه جهاني در خصوص 
برج��ام داخ��ل چارچوب 
منافع ملي است. به اين معنا كه سياست خارجي بايد 
در خدمت رشد و توسعه اقتصادي ايران قرار گيرد و 
آن را از بسته بودن نجات دهد، اين مساله بر قيمت ارز 
و نرخ تورم موثر واقع مي شود.  كشور ايران اگر برجام را 
نپذيرد و تعامل با جامعه جهاني صورت نگيرد، تحريم ها 
به قوت خود باقي خواهد ماند كه قاعدتا بر تورم نيز تاثير 
منفي بر جاي مي گذارد و مسببات افت ارزش پول ملي 
را به همراه مي آورد كه به ضرر طبقات ضعيف و ملت 
ايران تمام مي شود و نفع كاسبان تحريم، كالهبرداران 
و رانتخواران را به همراه مي آورد. عدم پذيرش برجام 
و تعامل با جهان سبب خواهد شد نرخ ارز افزايش يابد 
و عينا در ب��ازار كاال و خدمات يعني قيمت آنها تاثير 
بگذارد. دومين نكته اين است كه دولت كسري بودجه 
خود را از طريق كاهش هزينه هاي غيرضروري از بين 
ببرد. متاس��فانه در بودجه 1400، بودجه بسياري از 
دس��تگاه ها افزايش يافت و هزينه  مملكت را باال برد. 
بودجه مجلس يكي از همين نمونه ها به حساب مي آيد. 
بودجه جاري خانه ملت سال 99، 5۷1 ميليارد تومان 
بود، دول��ت در اليحه بودجه 1400 آن را به رقم ۶32 
ميليارد تومان افزايش داد، اما مجلس از آنجا كه بودجه 
تحت اختيار خودش بود آن را به 991 ميليارد تومان 
تبديل كرد. موارد باال به اين معنا است كه بودجه جاري 
مجلس شوراي اسالمي نسبت به پارسال ۶5 درصد 
افزايش يافته، اين مساله در مورد رقم هاي ديگر هم 
اتفاق افتاده است. مثال يك رقم را براي ديون مجلس 
يعني 14۷ ميليارد تومان را نيز مورد توجه قرار دادند، 
اين كار مجلس تخلف تلقي مي شود زيرا حق انجام 
اين كار را ندارد. چنانچه شخصي براي مملكت ديون 
ايجاد كن��د و بيش از بودجه هزينه بس��ازد در حكم 
دخل و تصرف در اموال عمومي است و بايد به دادگاه 
معرفي شود. تعجب از اين است كه بابت اين حركت 
به مجلس تذكر داده نشده است.  مساله ديگر تلمبار 
ش��دن پروژه هاي نيمه كاره بر يكديگر است. به طور 
نمونه براي سال آينده بنا نهاده شدن دو فرودگاه جديد 
در شمال استان فارس و بناب مدنظر قرار گرفته و اين 
در حالي است كه در 20 كيلومتري بناب فرودگاه وجود 
دارد يا ده ها فرودگاه پس از انقالب ساخته شده كه در 
حال خاك خوردن است، فرودگاه اراك يكي از اين موارد 

به حساب مي آيد.
يكسري از هزينه ها مانند دستمزد معلمان، پرستاران، 
بازنشستگان، كاركنان قوه قضاييه يا اساتيد دانشگاه 
اجتناب ناپذير است، اما براي بخشي از كارها مي توان 
مانع به وجود آورد. از آنجا كه دولت سيزدهم مورد وثوق 
مقام معظم رهبري است، مي تواند جلوي هزينه هاي 
غيرضروري را در بودجه بگيرد.  فروش نفت 349 هزار 
ميليارد تومان است و اين در صورتي محقق خواهد شد 
كه برجام پذيرفته شود. اتفاق ديگري غير از اين روي 
دهد با كسري بودجه روبرو مي شويم يا اينكه 255 هزار 
ميليارد تومان بابت فروش شركت هاي دولتي به دست 
خواهد آمد، بنابراين دولت بايد براي تحقق آن كاري 
انجام دهد. تاكيدم بر اين است كاهش مخارج دولت بر 
اساس فرهنگ قناعت باشد و مجلس انقالبي قناعت را 

كه جزو فرهنگ اسالمي است را به سرانجام برساند.

مهدي پازوكي



گروه بازارسرمايه|
سيمان يكي از محصوالت استراتژيك توليدي 
در كشور است كه به داليل مختلف و در بازه هاي 
زماني متفاوت مورد توجه رسانه ها و كارشناسان 
اقتصادي قرار مي گيرد. گاهي به دليل افزايش 
قيمت مسكن كه مي شود بهانه اي براي توجه به 
اجزاي تشكيل دهنده مسكن )البته درصد تأثير 
قيمتي سيمان در ساخت يك ساختمان بسيار 
ناچيز است( و گاهي قيمت گذاري دستوري يا 
آزادسازي قيمت ها كه در اين مورد هم تناقض 
بسيار است اما در روزهاي اخير فروش سيمان 
توليدي كشور از طريق بورس كاال دليل اصلي 
توجه به اين محصول سفيد و خاكستري است.

عرضه سيمان در بورس كاال سال هاست از سوي 
برخي كارشناسان توصيه مي شود و به هر حال 
چند ماهي است اين مهم رنگ واقعيت به خود 
گرفت�ه و در هفته جاري نيز ب�ا ورود هلدينگ 
سيمان غدير، وارد فاز جديدي مي شود. مديران 
صنعت سيمان اعتقاد دارند صنعت سيمان بايد 
همچون صنعت فوالد راه بازار رقابتي را در پيش 
بگي�رد و قيمت ها از طريق عرض�ه و تقاضا در 
بورس كاال تعيين شود. درنهايت از ابتداي سال 
جاري برخي شركت هاي سيماني با حضور در 
بورس كاال قفل اين مساله مهم را براي صنعت 
سيمان باز كردند. اتفاقي كه از زواياي مختلف 
داراي اهميت اس�ت. در واقع شفافيت نرخ در 
بورس كاال مي تواند به خريداران و فروشندگان 
كمك كند تا نرخ مرجعي در بازار داشته باشند 
و معامالت خود را بر آن اس�اس انجام دهند. از 
س�وي ديگر در صورتي  كه س�يمان در رينگ 
صادراتي بورس كاال نيز عرضه شود، اين موضوع 
موجب خواهد ش�د خريداران از هر نقطه دنيا 

قيمت ها را به صورت آنالين رصد كنند.
به  اين  ترتيب تعداد بيشتري خريدار خارجي 
به اي�ران خواهند آم�د و از محصوالت داخلي 
استقبال مي كنند. مزيت ديگر بورس كاال براي 
عرضه كنندگان سيمان مي تواند تبليغات بدون 
هزينه باش�د، زيرا هنگامي كه توليدكنندگان 
محصوالت خ�ود را در بورس كاال عرضه كنند، 
بدون صرف هزينه براي تبليغات و معرفي آن، 
كااليشان در معرض ديد و دسترس خريداران 
ق�رار مي گيرد و اي�ن موضوع كم�ك مي كند 
ت�ا معامالت به ش�كل بهت�ري انجام ش�ود. از 
س�وي ديگر انجام معامالت سيماني در بورس 
كاال تضميني براي خريداران و فروش�ندگان 
به ش�مار مي آيد. به  اين  ترتيب فروش�ندگان 
در زم�ان معين�ي موظفن�د كاالي موردنظر را 
ب�ه خريداران تحوي�ل دهند و خري�داران نيز 
اطمينان دارند كاالي خواسته  ش�ده را با همان 
كيفيت دريافت مي كنند، ام�ا با توجه به آنكه 
در بورس استانداردهايي تعريف مي شود، هم 
خريدار و هم فروشنده ملزم به رعايت قرارداد 
خود هستند. نكته مهم اينكه در بازار سيمان 
دالل بازي و واسطه گري بسيار زياد است و اين 
روزها به عنوان مشكل بزرگ از آن ياد مي شود 
كه امروزه باعث ش�ده بين قيمت سيمان از در 
كارخانه و سيماني كه به دست مصرف كننده ها 
مي رس�د تا چند ص�د درصد تف�اوت به وجود 
بيايد، ام�ا درصورتي كه معامالت اين محصول 
در بورس كاال انجام شود، بسياري از خريداران 
مي توانند س�يمان موردنياز خود را به صورت 
مس�تقيم از عرضه كنندگان خريداري كنند. 
به  اين  ترتيب اين موضوع موجب خواهد ش�د 
تا سيمان با نرخ و بهاي تمام شده پايين تري به 
دست مصرف كنندگان برس�د، زيرا در چنين 
حالتي بسياري از دالالن و واسطه گران حذف 
مي ش�وند و كاال با واس�طه كمتري به دس�ت 
مصرف كننده مي رسد. عالوه بر اين خارج كردن 
سيمان از قيمت گذاري دستوري، قطعا تاثيرات 
مثبتي در سهام سيماني بورس خواهد داشت و 
موضوع عرضه و تقاضا در صنعت سيمان حاكم 
خواهد ش�د. با  وجود اين هنوز بخش زيادي از 
ش�ركت هاي فعال در عرصه سيمان از ورود به 
بورس كاال اجتناب مي كنند و اين اتفاق باعث 
شده بسياري از مش�تريان شركت هاي حاضر 
در بورس كاال كه عموما ش�يوه سنتي خريد را 
مي پسندند، به سمت ساير شركت ها متمايل 

شوند.
ش�ركت توس�عه س�رمايه و صنع�ت غدي�ر 
»هلدينگ س�يمان غدير« ب�ا 6 زير مجموعه 
س�يماني خود وارد بورس كاال خواهد ش�د تا 
تأثير اين ورود سيماني ها به بورس بيش از پيش 
نمايان شود. محمدرضا سليميان، مديرعامل 
هلدينگ سيمان غدير درخصوص عرضه اوليه 
اين شركت با »تعادل« به پاي گفت وگو نشست.

   داليل شما براي ورود به بورس كاال چيست؟
بورس كاالي ايران به عنوان بازاري قانونمند، شفاف 
و كارآمد در زمينه كشف نرخ انواع كاالهاي اساسي 
در كشور، فعاليت خود را از سال 1382 آغاز كرده و 
تاكنون پذيراي انواع كاالها و محصوالت حوزه صنعت 
و معدن بوده اس��ت. در اين خصوص سيمان يكي از 
كاالهايي اس��ت كه علي رغم پتانسيل هاي بسيار و 
نياز مبرم به استفاده از بستر بورس براي معامالت و 
كشف نرخ، در مقايسه با ساير كاالها با تاخير وارد اين 

حوزه شده است.

دلي��ل موضوع نيز رويكرد قيمت گذاري دس��توري 
حاكم بر اين كاال بود كه با بهره گيري از ظرفيت هاي 
قانوني براي كش��ف ن��رخ به ج��اي قيمت گذاري، 
خوشبختانه اين مشكل در صنعت سيمان نيز همانند 
ساير گروه هاي كااليي حوزه صنعت و معدن در حال 
بر طرف شدن اس��ت. اعتقاد ما اين است كه با ورود 
س��يمان به بورس اتفاقات مثبت بسياري در انتظار 
اين صنعت و مصرف كنندگان اين كاالي استراتژيك 
است؛ از جمله اينكه به كشف نرخ هاي شفاف و عادالنه 
كمك مي ش��ود، با كاهش واس��طه گري و معامالت 
شفاف و دسترسي مستقيم مصرف كنندگان و عاملين 
به ب��ازار، فاصله بين قيمت تولي��د و مصرف كاهش 
يابد، هزينه هاي معامالتي و بازاريابي توليدكنندگان 
كاهش يافته و مصرف كنندگان با قيمتي مناس��ب 
و كيفيت��ي خ��وب، كاالي مورد نياز خ��ود را تامين 

خواهند كرد.
البته حضور در بورس براي توليدكنندگان س��يمان 
مزاي��اي جانبي ديگ��ري ني��ز دارد؛ از جمله اينكه 
مي توانند از روش هاي تامين مالي بازار سرمايه شامل 
سلف موازي اس��تاندارد و... براي اجراي پروژه هاي 
توس��عه اي خود اس��تفاده كنند يا حتي از ظرفيت 
ابزارهاي مديريت ريس��ك ناشي از نوسان قيمت ها 
مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله استفاده كرده و 
بتوانند برنامه ريزي دقيق تري براي توسعه كسب وكار 

ارايه نمايند.
  بنابراي�ن هلدينگ س�يمان غدير حضوري 

پرمعنا در بورس كاال خواهد داشت؟
بله، صد در صد؛ خوشبختانه با تالش همكاران بنده 
در هلدينگ س��يماني غدير و شركت هاي سيماني 
زيرمجموعه، توانستيم براي يك حضور قدرتمند و 
البته به اميد خدا ادام��ه دار، خودمان را آماده كنيم 
و امروز كه با حضرتعالي همكالم مي شوم بايد عرض 
كنم كه حدود 20 درصد ازس��يمان توليدي روزانه 
شركت هاي سيمان شرق، سيمان سپاهان، سيمان 
سفيد شرق، سيمان كردستان، سيمان مند دشتي 
و سيمان دشتستان براي اولين حضور در بورس كاال 
تامين و آماده عرضه ش��ده است. اميدوارم اين اتفاق 
ميمون و مبارك براي بازار سرمايه و صنعت سيمان 

كشور تاثيرات مثبتي به ارمغان داشته باشد.
   پيش بيني ش�ما از اين عرضه و استقبال آن 

چيست؟
با توجه به انگيزه ب��االي توليدكنندگان براي عرضه 
محص��ول خود در ب��ورس و نيز حماي��ت نهادهاي 
متولي در اين حوزه، پيش بيني بنده اين اس��ت كه 
معامالت س��يمان در بورس توسعه يافته و در آينده 
ش��اهد حضور مجتمع هاي توليدي بيش��تر و حتي 
مجموعه هاي متعلق به بخش خصوصي در اين بازار 
باشيم. استقبال خوبي از طرف خريداران نيز در بازار 
مشاهده مي ش��ود؛ كه البته الزم است هم در زمينه 
ارايه آموزش هاي الزم به مصرف كنندگان و عاملين 
و هم در زمينه تسهيل ورود به بورس )شامل اخذ كد 
بورسي و...( اقدامات الزم توسط بورس و شركت هاي 
كارگزاري برنامه ريزي و پيگيري شود. نكته مهم اين 
كه، چنانچه نهاد هاي تصميم گير و تصميم ساز در اين 
حوزه، ديد بلندمدتي داشته باشند و امكان معامالت 

مستمر و دايمي س��يمان در بورس را ايجاد نمايند، 
مجتمع هاي تولي��دي و مصرف كنندگان از ورود به 

اين بازار استقبال مي كنند.
نكت��ه ديگر اينك��ه مطمئ��ن باش��يد در هلدينگ 
س��يمان غدير، همه تصميمات بر اساس مطالعات 
و بررسي هاي دقيق گرفته مي شود يعني ما مدت ها 
بر روي چگونگي حضور، ميزان عرضه و نحوه عرضه 
و ميزان مش��اركت؛ مطالعه و برنامه ريزي كرديم. از 
اين رو مطمئنا عرضه خوب��ي را تجربه خواهيم كرد 
كه نويد بخش عرضه هاي قوي در نوبت هاي بعد نيز 
خواهد بود. بي شك سيمان يك محصول استراتژيك 
در كشور و در بازار به حس��اب مي آيد از اين رو ورود 
هلدينگ سيمان غدير به بورس كاال را مثبت ارزيابي 

مي كنم.
  عرضه اوليه سيمان غدير را چگونه مي بينيد 
و آيا اين موضوع به نفع بازار و شما خواهد بود؟

همان طور كه گفته ش��د ورود به بورس در كل براي 
هر كاالي��ي با توجه ب��ه اينكه منجر به كش��ف نرخ 
ش��فاف، كاهش هزينه هاي معامالتي و واسطه گري 
و ... مي شود، در كل مطلوب است. در مورد هلدينگ 
غدي��ر هم الزم به توضيح اس��ت كه اي��ن هلدينگ 
مديريت 6 مجموعه توليدي سيمان شامل سپاهان، 
كردستان، دشتس��تان، شرق، سفيد ش��رق و مند 
دشتي و حدود 10 درصد از توليد سيمان كشور را بر 
عهده دارد. اعتقاد بنده اين است كه شركت هاي تحت 
مديريت هلدينگ نيز هر يك به شكلي مي توانند از 
مزاياي حضور در بورس بهره مند شوند؛ براي برخي 
از ش��ركت ها، اس��تفاده از ظرفيت بازاريابي بورس 
مي تواند مزيت مهمي باشد و براي مجموعه ديگري 
حتي مي توان از ظرفيت هاي رينگ صادراتي بورس 
استفاده كرد. با كشف نرخ واقعي سيمان در بورس، 
سهامداران شركت هاي سيماني در بورس نيز منتفع 
خواهند شد؛ زيرا كاالي توليدي شركت هاي سيماني 
كه آنها سهامدارشان هس��تند نيز متناسب با ساير 
گروه هاي كااليي و متناس��ب با آنه��ا قيمت گذاري 

خواهد شد.
  برنامه سيمان غدير براي بازارسرمايه، توليد، 

صادرات و امثال آن چيست؟
در حال حاضر برنامه ريزي اصلي هلدينگ براي ورود 
تمامي ش��ركت هاي زير مجموعه و مشتريان آنها به 
بورس است؛ در اين حوزه به طور جدي فرآيند هاي 
مربوط به پذيرش، اخذ كد بورس��ي، توديع تضامين 
مورد نياز و ... در حال پيگيري است. انتظار ما اين است 
كه بتوانيم تا 14 تير ماه تمامي شركت ها و مشتريان 
آنها را به س��مت بورس هدايت نماييم. هدفگذاري 
ميان م��دت هلدينگ، عرضه 100 درصد س��يمان 
توليدي شركت ها در رينگ هاي داخلي و صادراتي 
بورس كاالي ايران است. همچنين موضوعاتي مانند 
استقرار معامالت گواهي سپرده كااليي سيمان براي 
تامين مالي و خرده فروشي، راه اندازي معامالت سلف 
موازي استاندارد و ... نيز در دستور كار براي مراحل 

بعدي است.
  درخص�وص زمان عرض�ه اولي�ه هلدينگ 

سيمان غدير نيز توضيح دهيد.
در هلدينگ سيمان غدير شركت سيمان سپاهان، 

سيمان دشتستان، س��يمان كردستان بورسي بوده 
و  شركت سيمان مند دشتي و سيمان سفيد نيز در 
آستانه دريافت ش��رايط احراز براي حضور در بورس 
هس��تند. هلدينگ سيمان غدير نيز ش��رايط احراز 
سازمان بورس را طي كرده و آماده عرضه است. نماد 
ما به نام »سغدير« ثبت شده است و براي عرضه اوليه 
منتظر هستيم شرايط بازار به ثبات برسد تا اين مهم 

نيز محقق شود.
  باتوجه به صف عرضه اوليه اين سيمان از آمار 

توليد، فروش و صادرات غدير بگوييد.
هلدينگ سيمان غدير با 92 درصد ظرفيت عملياتي 
شركت هاي زير مجموعه فعاليت مي كند. مجموعه 
ما ص��ادرات محور اس��ت، كارخانه هاي س��يماني 
زيرمجموعه سيمان غدير با داشتن زيرساخت هايي 
همچون ريل و راه آهن، ش��رايط لجستيكي خوبي 
دارند همچنين آمادگي دپوي استراتژيك شركت ها 
براي ش��رايط س��خت كش��ور از جمله محاسن اين 

هلدينگ است.
مجموع��ه هلدينگ س��يمان غدير ي��ك هلدينگ 
تخصصي سيماني است و 10 درصد ظرفيت صنعت 
س��يمان كل كش��ور را مديريت مي كند. 4 شركت 
س��يماني فعال در بازار س��رمايه دارد و بخش عمده 
صادرات سيمان كشور از طريق شركت هاي هلدينگ 

سيمان غدير انجام مي شود.
خوشبختانه پراكندگي كارخانجات سيمان غدير به 
شكلي است كه بخش اعظم كشور را پوشش مي دهد، 
عمده توليدات س��يمان متعلق به شركت سپاهان 
ب��ا توليد روزانه 9 هزار تن اس��ت. صادرات كلينكر و 
س��يمان ايران در سال 99 حدود 15 ميليون تن بود 
كه با توجه به ويروس كرونا و محدويت هاي گمركي 

نسبت به سال قبل، حدود 19 درصد كاهش دارد.
حدود 66 درصد مع��ادل با 9.7 ميليون تن از ميزان 
صادرات، مرب��وط به صادرات كلينك��ر و 34 درصد 
معادل با 5.0 ميليون تن مربوط به صادرات سيمان 
است. بيشترين حجم صادرات مربوط به سه كشور 
عراق )20 درصد(، كويت )16 درصد( و افغانس��تان 

)13 درصد( است. 
25 درصد از توليد هلدينگ سيمان غدير به 23 كشور 
دنيا صادر مي ش��ود. عمده صادرات اين هلدينگ به 
كش��ورهاي همس��ايه و بخش��ي نيز به كشور هاي 
cis است. بازار س��يمان سفيد روسيه و كنترل بازار 
خاكس��تري كش��ور قطر در دست س��يمان سفيد 
هلدينگ سيمان غدير است. برنامه ريزي ما اين است 
كه صادرات سيمان را با محوريت متنوع سازي بازار 
هدف، توسعه دهيم. از جمله مهم ترين برنامه شركت 
براي س��ال 1400 اين اس��ت كه بتوانيم پروژهايي 
همچ��ون توليد كارخان��ه پاكت س��يمان، نيروگاه 
خورشيدي را راه اندازي كنيم و با توجه به آنكه بخش 
بزرگي از مشكالت س��يماني ها ناوگان حمل و نقل 
است در سال جاري به دنبال توسعه دادن بخش حمل 

و نقل و لجستيك شركت نيز هستيم.
  نظر شما در مورد روش قيمت گذاري سيمان 

در كشور چيست؟
همان گون��ه ك��ه مس��تحضريد وزارت صمت بارها 
اعالم نموده است كه سيمان مشمول قيمت گذاري 
نمي ش��ود اما؛ در عمل هم��واره در موضوع قيمت 
سيمان ورود داشته و در اين زمينه محدوديت هايي 
ايجاد كرده است. بر اس��اس ماده 18 قانون توسعه 
ابزارها و نهادهاي مالي جديد، دولت مكلف اس��ت 
كاالي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري 
خارج نمايد. با توجه به اينكه هم اكنون س��يمان در 
بورس پذيرش ش��ده، وزارت صمت مصمم است با 
اس��تفاده از اين ظرفيت قانوني، س��يمان را از دايره 
قيمت گذاري دستوري خارج كرده و آن را به سازوكار 
عرضه و تقاضا و نظام ب��ازار واگذار نمايد. نكته مهم 
اينكه س��ازوكار بورس يك س��اختار شفاف و كامال 
تحت نظارت دارد و در صورت بروز هر نوع ناكارايي 
در كش��ف نرخ، ابزارهاي مناس��ب نظارتي براي آن 
تعبيه شده است. به نظر بنده روش قيمت گذاري و 
معامالت س��يمان در بورس مي تواند به توسعه اين 

صنعت كمك كند و منافع همگاني به دنبال دارد.
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افزايش سودآوري صنايع
در سال جاري

س�نا| نويد قدوسي، كارش��ناس بازار سرمايه روند 
معامالت بورس را در روزهاي آينده مورد پيش بيني 
قرار داد و گفت: تاكنون هيچ گونه موضع رسمي از سوي 
حجت االسالم والمسلمين رييسي در خصوص كابينه 
دولت سيزدهم مشخص نش��ده است كه همين امر 
باعث عدم شفاف سازي روي كار آمدن افراد احتمالي 
تيم جديد اقتصادي و تعيين تكليف معامالت بورس 
شده است. قدوسي خاطرنشان كرد: با مشخص شدن 
وزير اقتص��اد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و 
رييس كل بانك مركزي مي توان به طور دقيق نسبت 
به موضوع گيري اقتصادي دولت جدي��د و آثار آن در 
بورس صحبت كرد، اكنون به هيچ عنوان نمي توان با 
اطالعات فعلي در خصوص آثار دولت جديد در بورس 
صحبت كرد. اين كارش��ناس بازار سرمايه با بيان اين 
مطلب كه مشخص ش��دن نتيجه انتخابات مشغله 
ذهني سهامداران را به پايان رسانده و مردم مي توانند با 
اطمينان خاطر  بيشتري به دنبال سرمايه گذاري در اين 
بازار بروند، ظهار داشت: اكنون ريسك و عدم اطميناني 
از انتخابات كابينه دولت سيزدهم در بازار وجود دارد 
كه با مشخص شدن آن، ريس��ك فعلي بازار به پايان 
مي رسد و س��هامداران روزهاي بهتري را در اين بازار 
شاهد خواهند بود.اين كارشناس بازار سرمايه گفت: تا 
چند وقت گذشته انتظارات بازار بيشتر بر مبناي كاهش 
نرخ ارز شكل گرفته بود و اخبار مثبت منتشر شده در 
هفته منتهي به برگزاري انتخابات در خصوص مذاكرات 
وين زمينه كاهش بيشتر نرخ ارز در بازار را فراهم كرد. 
وي با بيان اينكه زماني كه بازار وارد روند منفي ش��ود 
اخبار منفي بار مضاعفي را در روند بازار ايجاد مي كند 
و كمتر به اخبار مثبت توجه مي شود، ادامه داد: در آن 
زمان انتظارات ايجاد شده در زمينه كاهش نرخ دالر 
به عنوان عاملي مهم مانع از رشد معامالت بازار سهام 
ش��د اما به تدريج و با مشخص شدن نتيجه انتخابات 
رياس��ت جمهوري، اخبار جدي��دي از مذاكرات وين 
منتشر شد كه اين موضوع باعث شد تا نرخ ارز در ابتدا 
يك كفي را براي خود تثبيت كند و بعد از رشدي كه 
در بازار تجربه كرد به نرخ بيش از 25 هزار تومان رسيد. 
قدوسي تاكيد كرد: انتظارات كاهش نرخ ارز كه گاهي 
با يك سري اخبار و اظهارنظرها در زمينه نرخ دالر 15 
هزار توماني شنيده مي شد تعديل و برطرف شد و امروز 
كمتر كسي اين اعتقاد را دارد كه قيمت دالر به كمتر 
از 20 هزار تومان برسد، اين موضوع محركي مهم بود 
كه باعث ش��د تا بازار در مدار صعودي قرار بگيرد.اين 
كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در اين ميان 
شاهد انتشار گزارش 12 ماهه شركت ها در بازار بوديم 
كه با توجه به عملكرد خوب شركت ها در سال 99 بازار 
ديد مثبتي را نسبت به اين گزارش از خود نشان داد. 
قدوسي با بيان اينكه در كنار اين اتفاق عملكرد ماهانه 
شركت ها منتشر شد كه نشان دهنده فعاليت مثبت و 
رو به رشد شركت ها بود، گفت: ترديد و نگراني هايي از 
سوي سهامداران در بازار وجود داشت مبني بر اينكه 
سود سال 99 در سال 1400 تكرار نشود اما با گزارش 
ماهانه شركت ها اگر روند فعلي شركت ها تداوم داشته 
باشد به طور حتم سودآوري شركت ها در سال 1400 
باالتر از سال 99 خواهد بود كه اين موضوع به تناسب 
مي تواند پتانس��يل رش��د را براي بازار ايجاد كند.اين 
كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به اينكه نرخ جهاني 
كمك كننده بهبود وضعيت بازار سهام بود، اظهار داشت: 
قيمت جهاني در بازگش��ت ش��اخص بورس به مدار 
صعودي و كمك به بازار بي تاثير نبود، به طور مشخص 
در خصوص برخي از محصوالت مانند اوره كه افزايش 
قيمت رخ داد سهام شركت هاي مرتبط با آن تحت تاثير 

اين افزايش قيمت رشد خوبي را تجربه كردند.

معامالت سودآور در بورس كاال
محمد رضا برگي كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه 
بازار آتي به رونق اقتصادي كمك شاياني مي كند، زيرا 
توليدكنندگان و مصرف كنن��دگان همزمان توانايي 
كاهش ريسك خود را دارند اظهار كرد: در قراردادهاي 
آتي خريدار و فروشنده با هم توافق مي كنند كه مقدار 
معيني از كاالي مشخصي را با كيفيت و قيمت مشخص 
در زمان و مكان مشخص معامله كنند. بر اين اساس 
واحدهاي صندوق طال، نقره، زيره، زعفران و پسته در 
بورس كاال و در قالب قراردادهاي آتي معامله مي شود.

او بي��ان كرد: ب��ازار آتي ب��ه رونق اقتص��ادي كمك 
ش��اياني مي كند؛ زي��را از يك س��و توليدكنندگان و 
مصرف كنندگان مي توانند ريس��ك خ��ود را كاهش 
دهند و از سوي ديگر، افراد پر ريسك كه تمايل دارند 
سودهاي كالن با ريسك باال كسب كنند، مي توانند با 
معامالت قانوني و مطمئن به هدف خود دست يابند. 
قرارداد آتي چند طيف مخاطب از جمله، خريداران، 
فروشندگان و نوسان گيران دارد كه هدف خريداران 
اين است كه كاالي مورد نياز خود را با كيفيت و قيمت 
مشخص خريداري كنند.اين كارشناس بازار سرمايه 
در رابطه با هدف فروشندگان موجود در بازار قرارداد 
آتي گفت: فروش��ندگان، نيز كاالي توليدي خود را با 
قيمت مشخص در آينده مي فروشند. نوسان گيران 
نيز، بازيگراني هستند كه قصد خريد و فروش فيزيكي 
اصل كاال )زعفران، زيره، پسته و غيره( را ندارند، بلكه 
مي خواهند با پيش بيني درست روند قيمت كاال، سود 
سرشاري به دس��ت آورند.برگي در خصوص ويژگي 
بازار قرارداد آتي گفت: استقبال چشمگير از اين بازار به 
دليل ويژگي ها و منافع بسيار زيادي است كه مي تواند 
سود كالني را نصيب فعاالن اين بازار كند. از جمله اين 
منافع، معافيت مالياتي، تخصيص سود بانكي، امكان 
برداش��ت يك روزه موجودي از حساب، كارمزدهاي 
بسيار پايين و امكان خريد و فروش نامحدود در هر روز 
معامالتي است. كنترل ريسك يكي از ويژگي هاي بازار 
آتي است كه خريداران و فروشندگان مي توانند ريسك 
را كنترل كنند. معموال كشاورز مي تواند ريسك فروش 
خود را در آينده كنترل كند و كاالي خود را از زمان حال 

به قيمت مشخصي در آينده بفروشد.

جزييات توزيع مرحله دوم
سود سهام عدالت

مرحله دوم سود سهام عدالت بابت عملكرد سال مالي 
منتهي به 29 اسفند 98 شركت هاي سرمايه پذير شامل 
40 درصد و جمعاً به مبلغ بيش از 3400 ميليارد تومان 
به حس��اب 43 ميليون و 837 هزار و 413 سهامداري 
كه شماره حساب بانكي معتبر در قالب شماره شباي 
بانكي كه قباًل به س��ازمان خصوصي سازي يا شركت 
س��پرده گذاري مركزي اعالم كرده بودند، واريز شد. بر 
اس��اس اين اطالعيه، از مجموع 36 شركت بورسي و 
فرابورسي، از دو ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر و 
پتروشيمي جم به دليل افزايش سرمايه آنها، سود سهام 
مشموالن دريافت نشد تا مشموالن سهام عدالت )در 
هر دو روش مستقيم و غيرمس��تقيم(، از مزاياي حق 
تقدم و س��هام جديد ناشي از افزايش سرمايه بهره مند 
شوند. همچنين ازآنجايي كه ش��ركت هاي مخابرات 
ايران و گروه مپنا علي رغم پيگيري هاي متعدد متأسفانه 
تمام يا بخشي از سود سهام خود را پرداخت نكرده اند از 
باقي مانده سود س��هام عدالت به ميزان 50 درصد، 40 
درصد آن به حساب مش��موالن واريزشده و 10 درصد 
آن در مرحله بعد پرداخت مي شود. ضمنًا آن دسته از 
مشموالن اعم از روش مستقيم و غيرمستقيم كه به دليل 
اشكاالت موجود در حساب بانكي آنها، امكان واريز سود 
سهام عدالت فراهم نشده بود و در اين فاصله زماني با ارايه 
اطالعات صحيح نسبت به رفع مشكل اقدام كرده اند يا 
در فاصله زماني اسفندماه سال گذشته تاكنون در سامانه 
سجام ثبت نام كرده اند، سود سهام آنها به صورت تجميع 

شده، به ميزان 90 درصد پرداخت خواهد شد.

»قرارداد آتي صندوق طال« 
گامي براي جذب سرمايه

عليرضا ناصر پور، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاال و در بررس��ي قرارداده��اي آتي واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق طال بيان كرد: با توجه به اينكه 
ط��ال را به عنوان يك كاالي اس��تراتژيك در معامالت 
مشتقه همواره مورد تقاضاي بازار بود، راه اندازي قرارداد 
آتي صندوق طال اتفاق مثبتي در رش��د ابزارهاي بازار 
كااليي قلمداد مي ش��ود. عليرضا ناصرپور اضافه كرد: 
با توجه به اينكه 95 درص��د از دارايي هاي قرارداد آتي 
صندوق طال بر روي طال س��رمايه گذاري شده است؛ 
عماًل بازدهي آن نيز تقريبًا با بازدهي نوسانات و بازدهي 
معامالت طال در بازار آزاد مش��ابه است و صندوق آتي 
طال ازاين جهت مي تواند تقريباً به شبيه سازي نوسانات 
معامالت طال بپردازد. وي تصريح كرد: بنابراين به نظر 
مي رسد راه اندازي اين صندوق كمك زيادي به وضعيت 
بازار داشته باشد و مي تواند بخشي از نياز افرادي كه در 
حوزه طال مي خواهند سرمايه گذاري كنند را پوشش 
دهد. اميدوارم با توجه به ويژگي ه��ا و مزايايي كه اين 
صندوق دارد، حجم معامالت آن نيز توسعه پيدا كند؛ 
هرچند كه به نظر هم مي رسد اين اتفاق بزودي عملي 
خواهد شد. ناصرپور در مقايس��ه قرارداد آتي صندوق 
طال با معامالت آتي س��كه اظهار كرد: فرق ابزار جديد 
اين است كه معامالت آن روي واحدهاي صندوق انجام 
مي شود. معامالت قرارداد آتي صندوق طال نسبت به 
معامالت س��كه طال از تنوع مناسبي برخوردار است و 
نوسانات بر روي پورتفويي از دارايي هاي مبتني بر طال 
كه البته آن هم عمدتًا مبتني بر گواهي س��پرده است، 
انجام مي شود. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاال افزود: قرارداد آتي صندوق طال ازاين جهت كه 
روي ابزار مشتقه تعريف شده است، فرآيند تحويل آن به 
نسبت فرآيند تحويل قراردادهاي آتي سكه طال ساده تر 
است كه اين موضوع مزيت مهمي به شما مي رود.وي با 
اشاره به اهرمي بودن معامالت قراردادهاي آتي واحدهاي 
س��رمايه گذاري صندوق طال بيان كرد: براين اساس، 
حجم قابل توجهي از معامالتي كه اكنون در حوزه طال و 
خارج از بازار سرمايه انجام مي شود به سمت استفاده از 
اين ابزار جديد جذب خواهد شد. همچنين افرادي كه به 
دنبال انجام معامالت اهرمي در بازارهاي موازي هستند 
نيز مي توانند به سمت بازار سرمايه حركت كنند؛ اين 
موضوع كمك مي كند تا بخشي از وجوهي را  كه شايد 
از بازار سرمايه خارج شده است مجدداً به بازار برگرداند و 

امكان معامالت را براي آنها فراهم سازد.

برگزاري دوره هاي
 مركز مالي ايران

مركز مالي ايران مطابق دستورالعمل هاي اعالم شده 
از س��وي وزارت بهداش��ت ب��ا رعاي��ت پروتكل هاي 
بهداشتي در سه ماه فروردين، ارديبهشت و خردادماه 
س��ال جاري درمجموع بيش از 40000 نفر س��اعت 
و 24 دوره به ص��ورت آنالين و حض��وري برگزار كرد. 
خالصه اي از فعاليت واحد آموزش مركز مالي ايران در 
بهار سال 1400 به شرح ذيل است.دوره هاي عمومي 
و تخصصي مركز مالي ايران كه شامل تحليل بنيادي 
جامع، تحليل تكنيكال جامع، مبارزه با پول شويي و 
روش هاي كشف آن )مقدماتي(، مهارت هاي ارتباط با 
مشتريان، كارشناس توليد محتوا، كارشناس تحليلگر 
صنعت پتروشيمي و اصول و فرآيندهاي ارزش گذاري 
شركت ها )مقدماتي( با حضور اساتيد برتر هر حوزه به 
ميزان بيش از 17000 نفر ساعت در اين مركز برگزار 
شد. همچنين دوره هاي ويژه اين مركز باهدف آموزش 
جايگاه هاي شغلي بازار سرمايه )حسابداري كارگزاري، 
آمادگي آزمون معامله گري، آمادگي آزمون اصول بازار 
س��رمايه و آمادگي آزمون تحليلگري( كه به منظور 
آمادگي شغلي در بازار سرمايه و باهدف مهارت افزايي 
كارجويان تدارك ديده شده اس��ت به ميزان بيش از 
13000 نفر ساعت و دوره هاي بين المللي )يادگيري 
ماش��يني و CFA( ب��ه مي��زان بي��ش از 9000 نفر 
س��اعت در مركز مالي ايران برگزار شد.گفتني است 
نمايندگي هاي مركز مالي ايران در 6 ش��هر كش��ور 
ازجمله اصفهان، قم، خراس��ان رضوي، كردس��تان، 
آذربايجان ش��رقي و بوش��هر دوره ه��اي مختلفي را 

درمجموع به ميزان 1017 نفر ساعت برگزار كردند.

»تعادل«بهپايگفتوگوبامديرانسيمانينشست

پاي سيمان به بورس كاال باز شد



گروه راه و شهرسازي|
شايد پاييز سال 1399را بتوان يكي از استثنايي ترين 
فصل هاي اقتصاد ايران طي سال هاي اخير قلمداد كرد. 
فصلي كه تحت تاثير روند مبارزات انتخاباتي امريكا و 
ريس��ك حذف يا تقويت ترامپ، اغلب بازارها دو نيمه 
متفاوت داش��تند. نيمه اي كه ديدگاه غالب، پيروزي 
ترامپ در انتخابات بود و در پي آن تشديد تحريم هاي 
اقتصادي عليه ايران و بدتر ش��دن شاخص هاي كالن 
انتظار مي رفت. و نيمه ديگري كه بر شكست ترامپ در 
انتخابات تكيه داشت و حذف ريسك اين رييس جمهور 
تندرو امريكايي از معادالت اقتصاد ايران را نويد مي داد 
و از همين رو، شاهد رويش پيامدهاي تعديل انتظارات 
تورمي در اغلب بازارها بوديم. در چنين شرايطي بود كه 
حجم معامالت زمين و ساختمان هاي كلنگي نسبت به 
فصل قبل افت 53.3 درصدي را تجربه كرد. در اين حال، 
البته قيمت اين دارايي دچار رشد منفي نشد و با كمي 
كاهش سرعت، نسبت فصل تابستان 99 تورم فصلي 
20.9 درصدي را ثبت كرد. ركورد تورمي زمين در پاييز 
سال گذشته  بي گمان نشانه اي از افت تمايل سازندگان 
به آغاز پروژه هاي جديد قلمداد مي شود كه نتيجه آن 
كمبود بيشتر عرضه واحدهاي نوساز در فاصله زماني 

تابستان و پاييز سال 1401 خواهد بود.

     تورم فصلي زمين؛ 20.9 درصد
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده اس��ت، در پاييز 
1399، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين 
يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق 
بنگاه هاي معامالت ملكي در كل كشور 8 ميليون و 865 
هزار و 800 تومان با ميانگين مس��احت 350 متر مربع 
بوده است كه نسبت به فصل قبل 20.9 درصد و نسبت به 
فصل مشابه سال قبل 118.4 درصد افزايش داشته است. 
همچنين تعداد معامالت فروش زمين يا زمين ساختمان 
مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاه هاي معامالت 
ملكي در كل كش��ور نس��بت به فصل قبل 53.3 درصد 
كاهش و نسبت به فصل مشابه س��ال قبل 53.6 درصد 
افزايش داشته اس��ت. به گزارش »تعادل«، تورم فصلي 
قيمت زمين در حالي در پاييز س��ال گذش��ته به حدود 
21 درصد رسيد و كمي از سرعت آن كاسته شد كه طي 
5 فصل قبل از آن، روندي صعودي را طي كرده بود و در 
فصل هاي تابستان 98 تا تابستان 99 به ترتيب 9.3؛ 11.7؛ 
15.3؛ 22.1؛ 28.3 درصد را ثبت كرده بود. رش��د 118 
درصد تورم نقطه به نقطه قيمت زمين در پاييز سال 99 
نسبت به سال 98 نيز در شرايطي گزارش شده است كه 
در بهار سال 98 رشد 148 درصدي و در تابستان همان 

سال رشد 110 درصدي قيمت زمين ثبت شده بود. به 
نظر مي رسد، در بهار و تابستان سال 98، سرمايه گذاران 
و سازنندگان مسكن اميد و انتظار زيادي نسبت به رونق 
مسكن در سال هاي 99 و 1400 داشته اند. اما همانطور 
كه از آمار معامالت ملك طي 12 ماهه اخير استنباط 
مي شود، اين پيش بيني اگر چه از نظر رشد قيمت ها، 
درست بوده است اما از نظر سيطره ركود معامالتي بر 
بازار مسكن، يك پيش بيني نا درست به شمار مي رود، 
چه آنكه طي ماه هاي گذشته، معامالت ملك به شدت 
افت كرده است و حتي طي دو ماهه نخست سال، تعداد 
معامالت ملك در تهران به زير 5 هزار فقره رسيده بود اما 
در خردادماه كمي باالتر از اين رقم قرار گرفت. حال آنكه 
در حالت طبيعي، تعداد معامالت ملك در كالن شهري 
همچون تهران باالي 10 هزار فقره در ماه بوده است. 

     وضعيت استان ها چگونه بود؟
در ميان استان هاي كشور، بيشترين متوسط قيمت خريد 
و فروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني 
كلنگي معامله شده 30 ميليون و844 هزار و 500 تومان 
با ميانگين مس��احت 470 متر مربع در استان تهران و 
كمترين آن 441 هزار و 300 تومان با ميانگين مساحت 
489 مترمربع در استان كهگيلويه و بوير احمد بوده است.
از سوي ديگر، كمترين ميزان قيمت خريد و فروش يك 
مترمربع زمين يا زمين ساختمان هاي مسكوني كلنگي در 
معامالت انجام شده اين فصل مربوط به استان كهگيلويه 
و بوير احمد با 79 هزار و 300 تومان و بيش��ترين ميزان 
آن مربوط به اس��تان تهران با 155 ميليون و 669 هزار و 

800 تومان است. همچنين از كل معامالت انجام شده 
براي فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در 
كشور در پاييز 1399، استان فارس با 15.5 درصد، داراي 
بيشترين سهم و استان سيستان و بلوچستان با 0.1 درصد 
داراي كمترين سهم و استان هاي يزد، سمنان و خراسان 
جنوبي فاقد معامله ثبت شده هستند. مركز آمار همچنين 
تاكيد كرده است، با توجه به اينكه كاهش يا افزايش تعداد 
معامالت در شهرهاي بزرگ، باعث كاهش يا افزايش شديد 
متوسط )حسابي( قيمت در سطح استان يا كشور مي شود، 
از متوسط تعديل شده )وزني( كه در آن وزن با استفاده از 
سهم واحدهاي مسكوني داراي سكنه محاسبه مي شود، 
استفاده شده تا بتوان با حذف اثر تعداد معامالت، تغييرات 
واقعي قيمت را مشخص كرد. به اين ترتيب، براي محاسبه 
متوسط تعديل شده )وزني( كل كشور از متوسط تعديل 

شده استاني استفاده شده است.

     معناي افت معامالت زمين
در شرايطي متوس��ط قيمت هر متر مربع زمين در كل 
كشور طي پاييز سال 99 به 8 ميليون و 865 هزار و 800 
تومان رسيد كه متوس��ط قيمت هر مترمربع زيربناي 
مسكوني نيز 8 ميليون و 949 هزار و 600 تومان ثبت شده 
است. ارقامي كه بسيار به هم نزديك هستند. به عبارت 
ديگر، نسبت قيمت زمين به قيمت واحد مسكوني در پاييز 
سال گذشته 0.99 )حدود يك( بوده است و تقريبا اين 
دو عدد با هم مساوي بوده اند. يعني قيمت يك متر زمين 
با قيمت يك متر واحد مسكوني برابر بوده است. نكته اي 
كه دستكم طي سال هاي اخير بي سابقه بوده است. چه 

آنكه همواره قيمت هر متر زمين بيشتر از قيمت هر متر 
مسكن بوده است. اين مس��اله، به ويژه در كالن شهري 
همچون تهران بسيار مشهود بوده است و البته آمارهاي 
تحوالت قيمتي زمين در شهر تهران طي پاييز گذشته 
نيز همچنان مويد فزون تر بودن قيمت زمين نسبت به 
قيمت ملك بوده اس��ت. به طور مثال، ميانگين قيمت 
هر متر مربع زمين در شهر تهران طي تابستان سال 99 
معادل 1.53 برابر ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران 
بود. در تابستان سال گذشته ميانگين قيمت هر مترمربع 
زمين و ملك مسكوني كلنگي به 34 ميليون و 700 هزار 
تومان رسيد. ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن نيز در 
پايتخت در تابستان گذش��ته 22 ميليون و 700 هزار 
تومان بود. از اين رو، در تابس��تان سال 99 اختالف بين 
ميانگين قيمت زمين و مسكن در شهر تهران بيش از 10 
ميليون تومان بود. در پاييز اما اين نسبت به 1.52 رسيده 
و يك صدم واحد نسبت به تابستان كاهش يافت. همانطور 
كه مشاهده مي شود، نسبت قيمت زمين به قيمت مسكن 
در كل كشور حدود نيم درصد كمتر از اين نسبت در شهر 
تهران است. دليل تفاوت اين نسبت در تهران با كل كشور 
را بايد در بلندمرتبه سازي و تراكم فروشي در شهر تهران 
جست وجو كرد. آنجا كه قيمت زمين در تعداد واحدهاي 
مسكوني بيش��تري تقسيم مي ش��ود و به دليل وجود 
ظرفيت ايجاد ارزش افزوده بيشتر زمين در تهران، قيمت 
آن همواره از قيمت واحدهاي مسكوني بيشتر است، اما از 
آنجا كه چنين پديده اي در سراسر كشور رايج نيست، در 
شهرستان ها قيمت زمين اختالف بسيار اندكي با قيمت 
واحد مسكوني دارد به گونه اي كه نسبت ميان ميانگين 

هر دوي اين شاخص ها تقريبا برابر با يك است.
اگر از تحليل هاي تكنيكال بگذريم و شرايط بنيادين 
اقتصاد ايران در پاييز گذش��ته را مرور كنيم، متوجه 
خواهيم شد كه در پاييز گذش��ته و قبل از برگزاري 
انتخابات رياس��ت جمهوري امريكا )14 آبان 99( و 
احتمال قوي پيروزي ترامپ در آن، انتظارات تورمي 
در ايران به شدت افزايش يافته بود به گونه اي كه نرخ 
هر دالر امريكا به 32 هزار تومان نيز رس��يد. قيمت 
مس��كن در تهران نيز در مهرماه سال گذشته با ثبت 
تورم ماهانه 10 درصدي نسبت به شهريور به 26 هزار 
و 700 هزار تومان رسيد. در آبان اما كه خود دو نيمه 
متفاوت داشت، س��رعت رشد قيمت مسكن كاسته 
شد و متوس��ط قيمت هر متر مربع مسكن در شهر 
تهران با تورم 1.8 درصدي به 27 ميليون و 193 هزار 
تومان بالغ شد. اين روند اما در آذر ماه تورم منفي 1.1 
درصدي را از خود به جاي گذاشت و قيمت مسكن به 

26 ميليون و 905 هزار تومان بازگشت.
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روشن و خاموش شدن چراغ ها!
اگر امروز با كمبود شديد برق مواجه ايم، اين امر مربوط به 
يكي-  دو ماه اخير نيست و متاسفانه چند سالي است كه 
غفلت از سياست هاي صحيح و كارآمد در اين حوزه سبب 
وضعيت فاجعه بار امروز شده است.   از سياست »تخفيف 
100 درصدي براي 5/8 ميليون مش��ترك كم مصرف 
از بين 30 ميليون مش��ترك برق كش��ور« ) رسانه ها- 
99/10/20( تا » عدم تاديه بدهي دولت به نيروگاه هاي 
كوچك مقياس توليد برق و خارج شدن آنها از مدار توليد 
و ورشكستگي قريب الوقوع حدود دوهزارو200 نيروگاه 
برق كوچك مقياس بخش خصوصي« و... )خبرگزاري 
ايلنا- 99/10/20 ( تا فرسودگي خطوط توليد و كاهش 
راندمان نيروگاه ه��ا و... از همه مهم ت��ر قيمت گذاري 
دس��توري.  در واقع صنعت برق ب��ا  چالش هاي بزرگي 
همچون: »مكانيسم ناكارآمد قيمت گذاري«، »كسري 
بودجه«، »كاهش س��رمايه گذاري« و »افزايش بدهي 
دولت به بخش خصوصي« مواجه اس��ت. چالش هايي 
كه سبب شد تا س��رمايه گذاري در اين صنعت »روند 
نزولي داش��ته و از 3.4 ميليارد دالر در س��ال 1386 به 
1.6 ميليارد دالر در سال 1396 كاهش يابد«. )معاون 
پژوهشي س��نديكاي صنعت برق( البته بر مشكالت 
و چالش هاي ديگر اين ح��وزه مانند تحريم ها، انحصار 
شركت هاي بزرگ دولتي و... نيز نمي توان چشم پوشاند.  
اخيرا در خبري به نقل از فعاالن صنعت برق عنوان شد 
كه »افزايش ظرفيت توليد برق سرمايه اي معادل  حدود 
230 هزار ميليارد تومان نياز دارد و يكي از الزامات مهم  
رشد سرمايه گذاري، واقعي شدن قيمت برق است تا بخش 
خصوصي بتواند بيش از پيش در اين عرصه وارد شود.« 

)دنياي اقتصاد- 1400/4/6( 
با كمي دقت و نگاهي عام تر به مس��اله فوق، مشخص 
مي شود ريشه اين مش��كالت و ابر چالش ها در صنعت 
برق و س��اير بخش هاي صنعتي و اقتصادي، ناش��ي از 
اعمال س��ازوكار دس��توري و دولتي و به حاشيه رفتن 
نگرش آزاد و رقابتي مبتن��ي بر عرضه و تقاضا از طريق 
نظام قيمت هاست. متأسفانه كليت اقتصاد كشورمان با 
بحران ناكارآمدي به سبب مداخالت غير ضروري دولت 
و برهم زدن عرصه رقابت با قيمت گذاري دستوري مواجه 
است. سياستي كه از يك سو، حيف و ميل و ريخت و پاش و 
مصرف بي رويه منابع ارزشمند اقتصادي را دامن مي زند 
و از سوي ديگر به واسطه به صرفه نبودن سرمايه گذاري 
براي بخش خصوصي، كاهش توليد و صادرات و افزايش 
بدهي هاي دولت و از گردونه خارج ش��دن پيمانكاران 
و كارآفرينان و... را رقم مي زند. خارج ش��دن بنگاه ها از 
سرمايه گذاري وقتي با عدم پس انداز منابع خرد از سوي 
خانوارها و حركت دارايي هاي جامعه به سمت سفته بازي 
همراه مي شود تامين مالي براي حل مشكل افزايش توليد 
را دشوارتر از هر زمان ديگري مي سازد. ابرچالشي كه تا 
تكليف آن »روشن« نشود، هر روز چراغي »خاموش« 
مي ش��ود. بايد اعتماد و اطمينان را به جامعه بازگرداند 
و مردم را از طريق به كار انداختن س��رمايه هاي فكري 
و مالي ش��ان در اداره اين سرزمين شريك نمود.  بهبود 
وضعيت توليد در اثر افزايش بهره وري به خاطر استفاده 
از لوازم و ماشين آالت كاراتر است و اين نيز خود تحت تاثير 
انباشت و سرمايه گذاري بيشتر بوده است....هيچ پيشرفت 
تكنولوژيكي اگر كه سرمايه موردنياز آن پيش تر از طريق 
پس انداز فراهم نمي شد امكان تحقق نمي يافت. پس انداز 
و انباشت سرمايه، همچون واسطه اي هستند كه مرحله به 
مرحله از زمان غارنشينان بي تمدن در جست وجوي غذا 
به روش هاي مدرن صنعتي تغيير يافته اند. هر يك قدم 
ما به سمت رفاه، وامدار پس انداز بوده است. ماهرانه ترين 
ابداعات تكنولوژيكي عمال بي فاي��ده مي بودند اگر كه 
كاالي سرمايه اي مورد نياز از راه پس انداز فراهم نمي شد. 

)ذهنيت ضدسرمايه داري، لودويك فون ميزس( 

بافت موقعيتي تعارض گونه برجام
 با تكي��ه بر اين واقعيات عريان، برجام پذيرفته ش��د تا 
مقدم��ه اي ب��راي ورود ايران به پذي��رش نظام موجود 
بين المللي باشد. ايران اما اين امر را نپذيرفت و تالش كرد 
از برجام به عنوان يك موقعيت تنفسي و فرصتي براي 
بهره مندي از حق غني سازي استفاده كند. لذا تهران ساير 
موضوعات مانند پرونده منطقه اي، مسائل مرتبط با حقوق 
بشر و فعاليت هاي موشكي را نپذيرفته و آنها را خارج از 
دايره گفت وگوها قرار داده است. از سوي ديگر با روي كار 
آمدن ترامپ، امريكا با استفاده از دكترين بازيگر ديوانه 
تالش كرد ايران را به س��مت خروج از پرونده هسته اي 
بكشاند و ايران را در وضيعت منگنه جنگ هيبت و حيثيت 
قرار دهد. چرا كه امريكا اعالم كرد از برجام خارج مي شود و 
ايران در واكنش گفت، برجام را پاره مي كند. ايران هرچند 
تعهدات برجامي خود را كاهش داد اما در برجام مانده و در 
ادامه نيز علي رغم اينكه مجلس انقالبي خروج از پروتكل را 
به دولت تكليف كرده، ايران همچنان در برجام باقي مانده 
است.به طور طبيعي با روي كار آمدن دولتي اصولگرا در 
ايران، اجراي شعارهايي كه در دهه گذشته )به ويژه 8سال 
اخير بعد از برجام( با آتش زدن برجام در مجلس مطرح 
شده بود، بسيار دشوار شده است. بنابراين دولت جديد 
هم بايد وارد منطق مذاكره با امريكايي ش��ود كه ظاهرا 
حاضر است به برجام باز گردد، اما خواستار گسترش آن 
به ساير حوزه هاي مورد نظر خود است. در اين وضعيت 
دولت انقالبي منتقد پذيرش برجام، بايد پرونده مذاكرات 
را پيش ببرد و افرادي احتماال پرونده را به دست مي گيرند 
كه پيش از اين در زمان احمدي نژاد س��ابقه گفت وگو و 
مذاكره با غرب را داش��تند. واقع آن است كه شعارهاي 
مذاكره كنندگان دولت جديد در خصوص برجام و امريكا، 
رفتار و كنش انقالبي آنها و ساير ديدگاه هاي اين مجموعه، 
درست برخالف خواسته هاي امريكا است. خواسته هايي 
كه اروپا هم با آن همراه اس��ت و حتي پكن و روسيه هم 
همراستا با گفتمان امريكا در راستاي منافع خود عمل 
خواهند كرد. لذا بايد گفت برجام در ش��رايط فعلي در 
يك بافت موقعيتي تعارض گونه قرار گرفته است. بايد 
منتظر ماند و ديد دولت انقالبي كه پيش از اين هرگونه 
توافق با امريكا را سازش مي دانسته است، آيا تن به توافق 
و گفت وگو با امريكا خواهد داد؟ واكنش امريكا به حضور 
اين دولت چه خواهد بود؟ و س��اير پرسش هايي كه در 
شرايط فعلي پيش روي اين پرونده مهم قرار گرفته است.

شركت تعاوني اتوبوس سربازان 
تعطيل شد

داريوش اماني، رييس سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده اي درباره سانحه اتوبوس سربازان معلم گفت: 
بالفاصله پس از گزارش پليس در خصوص اين حادثه، 
شركت متخلف را تعطيل كرديم و كارت هوشمند 
راننده ها غيرفعال شد. به مديران استاني تاكيد كرديم 
نظارت مستقيم بر عملكرد شركت هاي اتوبوسراني 
داش��ته باش��ند و نظارت جدي بر عملكرد مديران 
فني مورد تاكيد قرار گرفت، ب��ه هر حال در حادثه 
اتوبوس س��ربازان تخلف مدير فن��ي محرز بود. وي 
ادامه داد: در اين راستا سامانه اي را طراحي خواهيم 
كرد كه نظارت بر عملكرد مديران فني شركت هاي 
حمل و نقل جامع تر و دقيق تر باشد. رييس سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي در پاس��خ به سوالي 
درباره ميزان تصادفات جاده اي و عمر ناوگان اتوبوس، 
گفت: در بين سال هاي 91 تا 99 كاهش ساالنه تلفات 
جاده اي را ش��اهد بوديم، تا جايي كه در بخش برون 
ش��هري 2.8 دهم درصد كاهش تلفات داشتيم. در 
بخش ناوگان اتوبوس كشور نيز ميانگين عمر ناوگان 
اتوبوسي 11 سال است. به گزارش ايرنا، اماني ديروز 
در نشستي آنالين در خصوص آخرين تصميم گيري 
براي ترخيص كاميون هاي سه سال ساخت كه حدود 
2 سال است در گمرك مانده، گفت: گاليه وزير راه و 
شهرسازي از ترخيص نشدن به موقع كاميون ها بود 
كه در مكاتبه جديد با گمرك به اين نتيجه رسيديم 
كه كاميون ها ترخيص و عمليات ش��ماره گذاري و 
اسقاط به صورت هم زمان انجام شود. به گفته اماني، 
ب��راي ترخيص كاميون ها از گم��رك به هماهنگي 
چند دس��تگاه نيازمند بود كه به همين دليل روند 
ترخيص طوالني شد. وي توضيح داد: سال گذشته 
براي واردات 2 هزار دس��تگاه كاميون ثبت سفارش 
ش��د و تاكنون 350 دس��تگاه كاميون زير سه سال 
ترخيص و شماره گذاري شده اند و باقي نيز در حال 
طي فرآيندهاي قانوني ترخيص از گمركات هستند. 
اين مسوول اضافه كرد: همچنان براي ثبت سفارش 
واردات كاميون هاي جديد در حال اقدام هستيم تا 
تعداد ديگري كاميون داراي شرايط قانوني به شرط 
اسقاط دست كم يك كاميون فرسوده ثبت سفارش 
شوند. اماني در پاسخ به اينكه چرا از برنامه نوسازي 
عقب هستيد و وزير راه هم به تازگي از كارخانجاتي 
كه قراردادهاي نوسازي را به موقع انجام ندادند گاليه 
كرده اس��ت، توضيح داد: سال گذشته در دو قرارداد 
جداگانه در مجموع براي نوس��ازي 6 هزار دستگاه 
كاميون با شبكه بانكي و س��ازندگان تفاهم شد كه 
در حال اجراس��ت. وي اضافه كرد: در بحث ناوگان 
مسافري نيز سال قبل با ايران خودرو قراردادي منعقد 
شد كه تاكنون 140 دس��تگاه آن تحويل شده و در 
حال تنظيم قرارداد جديدي براي ساخت و تحويل 
2 هزار دستگاه ديگر هس��تيم. اين مسوول افزود: 
در بحث نوسازي ناوگان ميني بوس هاي جاده اي، 
با توجه به تحريم هاي موج��ود در اين بخش با دو 
شركت داخلي توليدكننده ميني بوس هم همكاري 
كرديم كه با يك شركت براي ساخت 500 دستگاه 
ميني بوس قرارداد منعقد شد و با شركت ديگر هم 
در حال مذاكره براي انعقاد قرارداد هستيم. معاون 
وزير راه درباره داليل تاخي��ر اجراي اين قراردادها 
گفت: از آنجايي كه ميزان اقس��اط ماهانه با درآمد 
رانندگان همخواني نداشت، بهره بانكي در قرارداد 
ايران ديزل خودرو از 9 درصد به 6 درصد رس��يد و 
اكنون 80 درصد هزينه وسيله نقليه به صورت وام به 

راننده با بهره بانكي 6 درصد داده مي شود.

وزارت راه: مسكن ملي اقساطي 
غيرقانوني است

به تازگي بعضي اتحاديه ها فراخوان هايي براي فروش 
مسكن ملي اقساطي داده اند كه وزارت راه و شهرسازي 
اعالم كرده اين موضوع غيرقانوني اس��ت و از شركت 
مذكور نيز شكايت شده است.به گزارش ايسنا، اواسط 
خردادم��اه 1400 پيامك هاي��ي درخصوص فروش 
مسكن ملي اقس��اطي با پيش پرداخت 90 ميليون 
تومان و اقساط ماهيانه 7 ميليون به برخي افراد ارسال 
ش��د. به دنبال بررسي ها از منشأ ارسال اين پيامك ها 
مشخص شد يك ش��ركت تعاوني آنها را ارسال كرده 
است. درخصوص جزييات طرح عنوان شد اين پروژه 
ارتباطي با طرح اقدام ملي مسكن كه در حومه شهرها 
احداث مي ش��ود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران 
است.با اين حال وزارت راه و شهرسازي، به كارگيري 
نام مسكن ملي از سوي شركت ها را نوعي سوءاستفاده 
از طرح اقدام ملي مس��كن دانسته و از شركت مذكور 
شكايت كرده است.محمود محمودزاده، معاون وزير 
راه و شهرس��ازي در اي��ن خصوص گفته اس��ت: اين 
مجموعه شركت ها با اقدامات غيرقانوني پروژه هايي 
را پيش فروش كرده اند كه كامال غيرقانوني است و در 
اين خصوص هيچگونه مجوزي از سوي وزارتخانه به 
آنها ارايه نشده است. اين در حالي است كه طبق قانون، 
هرگونه پيش فروش ساختمان و مسكن مي بايست 
داراي مجوز رس��مي از وزارت راه و شهرسازي باشد.

محم��ودزاده تصريح كرد: هم ميهنان ب��ه اين قبيل 
اقدامات اعتماد نكنند و اين كار ارتباطي با وزارت راه 
و شهرس��ازي ندارد. در اين خصوص شكايت حقوقي 
انجام ش��ده و اميدواريم اين موضوع در اس��رع وقت 
رسيدگي حقوقي شود.بر اس��اس اين گزارش، بعد از 
فروش امتياز مس��كن ملي كه از اواخر سال 1398 به 
گوش رسيد و غيرقانوني اعالم شد، حاال مسكن ملي 
اقساطي هم به نوعي حاشيه جديدي است كه طرح 
اقدام ملي مسكن با آن درگير شده است. اما مسكن ملي 
واقعي از سوي وزارت راه و شهرسازي دنبال مي شود و 
تاكنون پنج مرحله ثبت نام براي آن انجام شده است. 
قيمت علي الحس��اب هر متر مس��كن ملي بر اساس 
آخرين قيمت ها از هزينه توليد 3.7 ميليون تومان است 
كه ممكن است در آينده افزايش يا كاهش پيدا كند كه 

البته كاهش آن بسيار بعيد به نظر مي رسد.
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فرونشستنيميازدشتهايكشورراكويركردهاست

زلزله خاموش در استان تهران
به گفته علي بيت اللهي، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازي، به طور دقيق از 609 دشت كشورمان 
نيمي از آنها به دليل فرونشس��ت و افت آبهاي زيرزميني، 
كويري شدند و نيم ديگر هم حالت مطلوب ندارند و در آستانه 
بحران و خطر قرار گرفته اند. در حال حاضر دشت ورامين، 
مهيار، اشتهارد و شهريار در مرز بحران هستند و هرچه زودتر 
بايد جلوي كويري شدن آنها را بگيريم. بيت اللهي در گفت وگو 
با ايلنا درباره موضوع فرونشست در كشور به ويژه استان تهران 
اظهار كرد: اخيرا موسسه بين المللي اينتل لب تحقيقاتي در 
اين زمينه انجام داده و كشورمان را از نظر موضوع فرونشست 
به بمب ساعتي بي صدا تش��بيه كرده است. وي با اشاره به 
عدم توجه مستمر مسووالن و رسانه ها به بحث فرونشست 
و تهديدات و مخاطرات آن گفت: نكته بس��يار مهم در اين 
پديده ها، عادت ديرينه مواجهه با مخاطرات اس��ت كه در 
كشورمان معموال در يك دوره اي مخاطرات طبيعي در كانون 
توجه قرار مي گيرد و در دوره اي هم اين مخاطرات فراموش 
مي شوند اين در حالي اس��ت كه اين رفتار نوساني مردم و 
مس��ووالن مهم ترين نقطه ضعف براي پيگيري و رفع اين 
مشكالت محسوب مي شود چراكه سرمايه گذاري مستمر 
براي حل يك مساله انجام نخواهد شد اما در عين حال آن 
عارضه يا مخاطره طبيعي ادامه پيدا مي كند و شكل بحران 
و حالت برگشت ناپذيري مي گيرد.او با تاكيد بر اينكه درباره 
فرونشست زمين در مقايسه با مخاطراتي مانند زلزله شانسي 
كه داريم اين اس��ت كه مي توان اين مخاطره را شناسايي و 
كنترل و متوقف كنيم، بيان داشت: ناحيه اي در ژاپن شبيه 
به مناطقي در تهران با فرونشست ساالنه 11 سانتي متري 
مواجه بود كه با انجام اقدامات و تمهيداتي توانست اين ميزان 

فرونشست را به صفر برساند.

    25 سانتي متر؛ فرونشست ساالنه
جنوب غرب تهران

بيت اللهي با بيان اينكه در حال حاضر متاس��فانه ميزان 

فرونشس��ت س��االنه در جنوب غرب ته��ران 24 تا 25 
سانتي متر است، گفت: براي متوقف سازي اين مخاطره 
و فرونشست در تهران، نياز به يك مديريت سيستماتيك 
داريم چراكه اين پديده قابل كنترل است و برعكس زلزله 
كه ناگهاني رخ مي ده��د و نمي توان جلوي آن را گرفت، 
مي توان جلوي وقوع فرونشس��ت را گرفت و آن را مهار 
كرد. وي تاكيد كرد: در كنار فرونشس��ت هاي تدريجي 
در طول سال با پديده فروريزش يا حفره هايي در سطح 
زمين مواجه هس��تيم كه اگر اين پديده ها همراه با هم 
رخ بدهند خسارات قابل توجهي متوجه مردم و محيط 
زيست و زيرس��اخت هاي كشور مي شود. در حال حاضر 
اين حفرات در خيابان مولوي، ش��هران و خيابان پيامبر 
در تهران ديده مي ش��ود و پديده همزمان فرونشست و 
فروريزش در دشت ورامين، اشتهارد و شهريار باعث ايجاد 
شكاف هاي خطرناك شده است. عضو هيات علمي مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي يادآور شد: در تهران 
خطوط ريلي، لوله گاز، آب و... خطوط فاضالب متعددي 
وج��ود دارد كه اگر اتفاقات دش��ت ورامين در تهران رخ 
دهد، خسارات بسيار وسيع خواهد بود. بيت اللهي با تاكيد 
بر اينكه تمام مشكالت ناشي از فرونشست قابل كنترل 
است، خاطرنشان كرد: ما اين شانس را داريم كه خسارات 
و آثار فرونشست كه هزاران مرتبه بيشتر از زلزله است را 

كنترل كنيم.

   آثار برگشت ناپذير فرونشست
وي با اش��اره به آثار برگش��ت ناپذير فرونشست گفت: 
فرونشس��ت تدريجي و چيزي ش��بيه به تجمع چربي  
در رگ هاي خوني اس��ت و ممكن اس��ت به مرحله اي 
برسد كه امكان برگشت پذيري و ترميم وجود نداشته 
باش��د. عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و 
شهرسازي تاكيد كرد: عمل فرونشست منجر به تحكيم 
خاك مي شود و در اين ش��رايط آب ديگر داخل زمين 

نفوذ نمي كند و تمام منافذ زمين بس��ته مي شود و در 
اين صورت دشت هاي حاصلخيز و پهناور كشور را ديگر 
نمي توانيم بازتوليد كنيم چرا كه خاك آن از بين رفته و 
ُخللي كه زير زمين وجود دارد مس��دود شده و آب قابل 
نفوذ به آن نيس��ت. بيت اللهي ادامه داد: وقتي به دليل 
فرونشست، خاك تحكيم شود، آب هاي ناشي از بارش ها 
 در سطح زمين جاري مي ش��وند و خاك مغذي كه در 
نيم متري و يك متري سطح زمين قرار دارند را مي شويند 
و در شرايطي كه خاك مواد مغذي ندارد، دشتها به كوير 
تبديل مي شوند. وي با اشاره به دشت هايي كه به دليل 
فرونشست  ش��رايط بحراني دارند، بيان داشت: به طور 
دقيق از 609 دش��ت كش��ورمان نيمي از آنها به دليل 
فرونشس��ت و افت آبهاي زيرزميني، كويري ش��دند و 
نيم ديگر هم حالت مطلوب ندارند و در آستانه بحران و 
خطر قرار گرفته اند. در حال حاضر دشت ورامين، مهيار، 
اشتهارد و شهريار در مرز بحران هستند و هرچه زودتر 
بايد جلوي كويري ش��دن آنها را بگيريم. او همچنين با 
اشاره به ميزان فرونشست تهران گفت: طبق برآوردهايي 
كه موسسات تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي اعم از 
يك موسسه بين المللي آلماني، دانشگاه تهران، سازمان 
نقشه برداري، مركز تحقيقات راه و شهرسازي و... انجام 
داده اند برآوردها نش��ان مي دهد كه در مناطق جنوب 
غربي تهران يعني مناطق 18 و 19 نرخ فرونشست حدود 
24 سانتي متر در سال است در حالي كه استانداردهاي 
بين المللي فرونشس��ت 4 ميلي متري در س��ال را مرز 
بحراني تعريف كرده است. بيت اللهي افزود: حال اينكه 
در جنوب غرب تهران زيرساخت هايي مانند مخازن نفت 
در ري، پااليشگاه نفت، مجتمع هاي مختلف صنعتي 
مستقر شده اند و خطوط لوله هاي نفت و گاز متراكم در 
اين ناحيه وجود دارن��د. وي ادامه داد: در اين منطقه با 
احتساب مناطق اسالمشهر و چرمشهر، نزديك به 2.5 

ميليون نفر در ناحيه فرونشست تهران ساكن هستند.

      نرخ فرونشست ساالنه ورامين؛ 17 سانتي متر 
بيت اللهي يادآور شد: فرونشست برعكس زلزله كه در 
يك نقطه رخ مي دهد، يك منطقه گسترده و وسيع را در 
بر مي گيرد به طوري كه منطقه فرونشست جنوب غرب 
تهران 30 كيلومتر طول و 20 كيلومتر عرض دارد. منطقه 
پايين تر از جنوب غرب خوشبختانه فرونشست ندارد اما 
محدوده دشت ورامين كه عمده محصوالت كشاورزي 
تهران از آن منطقه تامين مي ش��ود، دچار فرونشست 
جدي است به طوري كه نرخ فرونشست در دشت ورامين 

در سال 17 سانتي متر است.

   80 هزار حلقه چاه در تهران!
وي افزود: در اس��تان تهران 50 هزار حلقه آب داراي 
مجوز وجود دارد كه همچنين 30 هزار حلقه چاه هم 
فاقد مجوز هستند و چاه هاي غيرمجاز بي رحمانه از 
زمين آب مي كش��ند و اين وظيفه وزارت نيرو اس��ت 
كه جلوي حف��ر چاه هاي غيرمجاز را بگيرد. وي ادامه 
داد: در همين چاه هاي داراي مجوز هم استفاده هاي 
غيرقانوني انجام مي شود به طوري كه اگر مصرف مجاز 
10 ليتر در ثانيه است، آن را به 20 ليتر در ثانيه افزايش 
داده اند. حال اينكه با نصب كنترهاي هوشمند بر روي 
پمپ هاي چاه ها مي توان جلوي آن را گرفت و وزارت 

نيرو بايد به اين موضوع ورود كند. 
عضو هي��ات علمي مرك��ز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي با اشاره به راهكاري ديگر، مهار فرونشست 
در كش��ور اظهار كرد: يكي ديگر از راهكارها، هدايت 
روان آب ها و سيالب ها به گودال هايي است كه اين آب 
را به زير زمين مي برند. در فصل هاي پاييز و زمستان 
كه نياز به آب زراعي كم است مي توان اين روان آبها را 
به زير زمين نفوذ داد تا فرونشست كاهش يابد كه اين 
اقدام هم در حوزه وظايف وزارت نيرو است كه اتفاقا در 

اين حوزه عملكرد اين وزارتخانه رضايتبخش نيست.



شبكه خبري سي ان بي س��ي به منظور درك احساسات 
سرمايه گذاران نسبت به قيمت بيت كوين، يك نظرسنجي 
را در بين مجموعه اي از استراتژيس��ت هاي بازار س��هام و 
مديران پورتفوهاي س��رمايه گذاري انجام داده است. ۴۴ 
درصد شركت كنندگان اين نظرسنجي مي گويند قيمت 
بيت كوين تا پايان سال به زير ۳۰ هزار دالر خواهد رسيد. 
با وجود اين، چند روز مانده به آغاز دوره آزادسازي فروش 
سهام صندوق گري اسكيل )Grayscale(، اظهارنظرها در 
رابطه با تاثير اين بازگشايي بر قيمت بيت كوين افزايش يافته 
اس��ت. در حال حاضر در محدوده ۳۳ هزار دالر در نوسان 
است، اما يكي از كارشناسان بازار ارزهاي ديجيتال مي گويد 
با آغاز دوره بازگشايي سرمايه گذاران صندوق گري اسكيل 
براي بازپرداخت وام هاي خود نياز به خريد مجدد بيت كوين 
دارند و همين موضوع مي تواند سبب افزايش قيمت شود. 

كاهش اخير قيمت بيت كوين و سقوط آن به ۲۹ هزار دالر 
اعتماد سرمايه گذاران را متزلزل كرد. با اين  حال، بسياري 
از معامله گران باتجربه اي كه مدت زيادي است در اين بازار 
هستند، نويد فرارسيدن بازار صعودي را مي دهند. از زماني 
كه قيمت بيت كوين به ۳۲ هزار دالر بازگشت، معامله  گران 
اميدوارند كه اين ارز ديجيتال دوباره به دوران اوج قبلي 
خود بازگردد. بسياري از كارشناسان ديگر نيز با توجه به 
تضعيف موقعيت ارزهاي فيات در سراسر جهان، رشد 
ارزهاي ديجيتال را پيش بيني مي كنند. شايد به همين 
دليل است كه دولت هاي بزرگ جهان همچنان مشغول 
مطالعه اقتصادهاي كوچك تري هس��تند كه در حفظ 
زيرساخت هاي ارز فيات خود ناموفق بوده اند، تا با پي بردن 
به اش��تباهات آنها، از تكرار آنها اجتن��اب كنند. اگرچه 
كارشناسان مي گويند ارزش يك ارز ديجيتال تنها با موارد 
استفاده آن سنجيده مي شود، اما بيت كوين با وجود همه 
احتماالت و گمانه زني ها، همچنان جايگاه خود را به عنوان 
يك ذخيره ارزش حفظ كرده است. همچنين با توجه 
به تعداد زياد اف��رادي كه از روي ترس اقدام به فروش 
بيت كوين هاي خود كرده اند و تغيير ديدگاه ها درباره 
بيت كوين و ارزهاي ديجيتال، نرخ پذيرش بيت كوين 
در سراسر جهان با يك افزايش آهسته و پيوسته روبرو 
خواهد شد و موارد استفاده جديد و منحصر به فردي را 

براي اين ارز ديجيتال ايجاد خواهد كرد.

    ۴۴ درصد سرمايه گذاران ، نسبت به رشد 
بيت كوين بدبين هستند

در طول تمام صعود و سقوط هاي تاريخي قيمت بيت كوين، 
سرمايه گذاران سعي كرده اند از ابزارها و نشانه هاي سنتي 
براي درك نوس��انات قيمت اين ارز ديجيتال اس��تفاده 
كنند؛ اما هيچ وقت در اين كار موفق نش��ده اند. در همين 
راستا، ش��بكه خبري سي ان بي سي يك نظرسنجي را در 
بين گروهي از مديران پورتفوها و استراتژيست هاي بازار 
سهام انجام داده است تا به احساسات دروني آنها نسبت به 
بيت كوين پي ببرد. آنها از شركت كنندگان اين نظرسنجي 
خواس��تند كه به سوال »بيت كوين تا انتهاي سال به كجا 
خواه��د رفت؟« پاس��خ بدهند. برنامه اس��كواك باكس 
)Squawk Box( شبكه سي ان بي سي، نتيجه را اينگونه 
گزارش داد: ۴۴ درصد از ش��ركت كنندگان مي گويند كه 
بيت كوين به زير ۳۰ هزار دالر خواهد رس��يد و در همين 
قيمت ثابت خواهد ماند؛ اما بقيه خوش بين تر هستند. از ۵۶ 
باقيمانده، ۲۵ درصد پيش بيني كردند كه قيمت بيت كوين 
تا ۴۵ هزار دالر افزايش خواهد يافت، در  حالي  كه ۲۵ ديگر 

معتقد بودند قيمت اين ارز ديجيتال به ۵۵ هزار دالر خواهد 
رسيد. يك اقليت ۶ درصدي نيز اظهار كردند كه بيت كوين 
مي تواند به ۶۰ هزار دالر بازگردد و به س��قف تاريخي ۶۵ 
ه��زار دالري خ��ود در آوري��ل ۲۰۲۱ )فروردين ۱۴۰۰( 
نزديك شود. اين نظرسنجي خاص تنها نشان دهنده بخش 
كوچكي از جمعيت فعال در حوزه ارزهاي ديجيتال است و 
به هيچ وجه بيانگر كليت احساسات سرمايه گذاران نيست. 
بنابراين به خوانندگان توصيه مي شود )نه حاال و نه هيچ وقت 
ديگري( بر اساس مطالبي كه درمورد بازار نزولي يا صعودي 
منتشر مي ش��وند يا رفتار س��رمايه گذاران را پيش بيني 

مي كنند، تصميم گيري نكنند.

     سقوط ۱۰۰۰ دالري بيت كوين
 ۷ ميليون دالر قرارداد را ليكوييد كرد

ريزش قيمت بيت كوين تبعيت ساير ارزهاي ديجيتال را به 
همراه داشت و در پي آن بيش از ۷ ميليون دالر قرارداد آتي 
ليكوييد شد. بيت كوين صبح دوشنبه در ناحيه ۳۵,۵۰۰ 
دالر با مقاومت روبرو شد و ارزش آن طي ۳۰ دقيقه ۱۰۰۰ 
دالر كاهش يافت كه در نتيجه آن، ۸۹ درصد از موقعيت هاي 
خريد )النگ( ليكوييد شدند. بيش��ترين خسارت با ۴.۲ 
ميليون دالر مربوط به قراردادهاي بيت كوين بود و اتريوم 
با ۲.۵ ميليون دالر ضرر در جايگاه بعد قرار گرفت. اين در 
حالي است كه با به پايان رسيدن محدوديت هايي كه گري 
اسكيل براي فروش سهام صندوق سرمايه گذاري در بيت 
كوين خود در نظر گرفته اس��ت، اين احتمال وجود دارد 
كه بازار تا حدودي رش��د كند. تع��دادي از تحليل گران و 
س��رمايه گذران بازار ارزهاي ديجيتال مي گويند ممكن 
اس��ت برخي از سرمايه گذاران گري اسكيل مجبور شوند 
تا مقداري بيت كوين خريداري كنند، تا بتوانند مبلغ الزم 
براي بازپرداخت وام هايي كه با آن خريدهاي اصلي صندوق 
را انجام داده اند بازپرداخت كنند. يك شركت فعال در زمينه 

 )Amber Group( ارزهاي ديجيتال به نام امبر گروپ
در توييتر خود نوشته است: »زمزمه هاي نزولي بسياري 
درباره برداشته شدن محدوديت هاي معامالت صندوق 
بيت كوين گري اسكيل به گوش مي رسد و اين در حالي است 
كه به آساني از كنار اين نكته عبور مي كنيم كه پرداخت هايي 
كه از طريق بدهي تامين مي شوند در نهايت خريدهاي آني 
را در پي دارند.« پيش بيني ماه گذشته كارشناسان بانك 
جي پي م��ورگان )JPMorgan( با اين موضوع تناقض 
دارد؛ بزرگ ترين بانك امريكا گفته بود كه با به پايان رسيدن 
محدوديت هاي فروش سهام صندوق گري اسكيل، ارزش 
س��هام اين صندوق و قيمت بيت كوي��ن كاهش خواهد 
يافت. كارشناس��ان جي پي مورگان به رهبري نيكوالس 
پانيگيرتزوگلو، در ۲۴ ژوئن )۳ تير( با انتشار مطلبي اعالم 
كردند: »فروش سهام صندوق بيت كوين گري اسكيل در 
پايان يك دوره ۶ ماهه ك��ه در ماه هاي ژوئن )تير( و ژوئيه 
)مرداد( انجام مي شود، مي تواند خالف جهت بيت كوين 
حركت كند و به طور كلي س��بب شكل گيري يك فشار 
نزولي در بازار بيت كوين و سهام صندوق بيت كوين گري 
اسكيل شود.« با اين حال اكنون كه در آستانه برداشته شدن 
محدوديت ها قرار داريم كارشناسان ارزهاي ديجيتال به 
مخالفت با اين فرضيه پرداخته اند. با وجود اينكه فروش سهام 
صندوق بيت كوين گري اسكيل مي تواند منجر به كاهش و 
از بين بردن س��رمايه هاي جديد شود، به نظر مي رسد كه 
تاثير منفي اين پديده با خري��د مجدد بيت كوين در بازار 
آني تاحدودي جبران مي ش��ود. جف دورمن، مدير ارشد 
سرمايه گذاري در شركت آركا كه در زمينه سرمايه گذاري 
در ارزهاي ديجيتال فعاليت مي كند، اين هفته در گزارشي 
نوشت: »بزرگ ترين برداشت محدوديت ها براي فروش 
س��هام تا دو ماه ديگر اتفاق مي افتد و اين مي تواند منجر 
به فروش گسترده سهام صندوق بيت كوين گري اسكيل 
در بازار آزاد ش��ود.« او همچنين گفته است كه اين اتفاق 

مي تواند منجر به افزايش فشار خريد در بازار بيت كوين شود 
و هركس كه سهام صندوق گري اسكيل خود را بفروشد 
مجدداً بيت كوين مي خرد تا بتواند از تفاوت بين قيمت سهام 

و قيمت بيت كوين به نفع خود استفاده كند.

     شركت گري اسكيل چگونه
 باعث رشد قيمت بيت كوين مي شود؟

برداشته شدن محدوديت ها مي تواند اتفاق قابل توجهي 
باش��د، چراكه معامالت س��هام صندوق گري اسكيل در 
سال هاي اخير و تا اوايل سال ۲۰۲۱ بسيار پرطرفدار بوده 
اس��ت. به گفته جي پي مورگان، صندوق بيت كوين گري 
اس��كيل در دس��امبر ۲۰۲۰ )دي ۹۹( ۲ ميلي��ارد دالر 
ورودي داشته كه يك ركوردي تاريخي باري اين صندوق 
اس��ت. يك ماه پ��س از آن، در ژانويه )بهم��ن( نيز حجم 
ورودي صندوق گري اس��كيل به ۱.۷ ميليارد دالر رسيد. 
سرمايه گذاراني كه با قرض كردن بيت كوين در صندوق گري 
اسكيل س��رمايه گذاري كرده اند اكنون براي بازپرداخت 
وام هاي خود نياز به خريد مجدد بيت كوين دارند. به همين 
ترتيب كساني كه قصد واريز به حساب صندوق را دارند، بايد 
اقدام به خريد بيت كوين كرده تا بتوانند موجودي پورتفوليو 
خود را افزايش دهند. بنابراين با فرض ثابت ماندن معيارهاي 
مربوط به عرضه، خريدهاي مجدد سرمايه گذاران پس از 
برداشته ش��دن محدوديت ها از سوي گري اسكيل، باعث 
افزايش قيمت بيت كوين خواهد شد. يكي از بزرگ ترين 
روزهاي آزادسازي س��هام در اين دوره ۱۸ ژوئيه )۲۷ تير( 
است؛ قرار اس��ت در اين روز ۱۶,۰۰۰ سهم صندوق بيت 
كوين گري اسكيل عرضه شود. با برداشته شدن محدوديت ها 
معامله گران براي خريد به بازارهاي آني هجوم مي برند تا 
بيت كوي��ن الزم براي بازپرداخت وام ها ي��ا افزايش ارزش 
سبد سرمايه گذاري خود را تأمين كنند، كه همين موضوع 

مي تواند سبب افزايش قيمت بيت كوين شود.

دنياي فناوري دريچه
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نحوه درآمدزايي
شبكه هاي اجتماعي خارجي

نحوه درآمدزايي پلتفرم ها و شبكه هاي اجتماعي 
خارج��ي از كاربران ايراني موضوعي اس��ت كه با 
ارايه ط��رح »حمايت از حقوق كاربران و خدمات 
پايه كاربردي فض��اي مجازي« ب��ار ديگر مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. به گ��زارش مهر، امروزه 
بخش قابل توجهي از ارتباطات بين انس��ان ها از 
طريق شبكه هاي اجتماعي و پيام رسان ها شكل 
مي گي��رد و داده هايي كه توس��ط كاربران توليد 
مي ش��ود در اين پلتفرم ها ميزباني مي ش��وند. به 
بيان ديگر پلتفرم هاي ارتباطي نظير پيام رسان ها 
و شبكه هاي اجتماعي، اصلي ترين ابزار جمع آوري 
داده ها هستند و از آنجايي كه پس از طال و نفت، 
داده و اطالعات ارزشمندترين كاالي جهان امروز 
به ش��مار مي آيند، ش��ركت هاي بزرگ فناوري 
اطالعات، سرمايه گذاري هنگفتي براي تصاحب 
سهم هرچه بيشتري از اين داده ها انجام مي دهند. 
از اي��ن رو پيش نويس ط��رح »حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« 
كه به تازگي توسط كميسيون فرهنگي مجلس و 
با همكاري مركز پژوهش هاي مجلس تدوين شده 
است نيز به موضوع حمايت از حريم خصوصي و 
داده افراد در فضاي مجازي نگاه ويژه اي دارد. اين 
طرح بر مرزباني فضاي مجازي و دفاع س��ايبري 
از كش��ور و جلوگيري از بهره برداري غيرمجاز از 
داده ها در گذرگاه هاي مرزي تاكيد كرده اس��ت. 
در جاي ديگ��ر اين طرح نيز بر ل��زوم اخذ مجوز 
فعاليت خدمات اثرگ��ذار پايه كاربردي داخلي و 
خارجي تاكيد ش��ده و عرض��ه و فعاليت خدمات 
پايه كاربردي خارجي اثرگذار در كشور را مستلزم 
معرفي نماينده قانوني و پذيرش تعهدات ابالغي 
كميس��يون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي 
كرده است. بر اين اساس ارايه دهندگان خدمات 
پايه كاربردي، بايد نس��بت به كاربران و در قبال 
نظم و امنيت عمومي مواردي از جمله »صيانت از 
حريم خصوصي كاربران و جلوگيري از دسترسي 
غيرمجاز به داده هاي آن ها«، »احراز هويت معتبر 
كاربران و حفظ اطالعات كاربران مطابق تعهدات 
و قواني��ن« و »ع��دم انتقال داده ه��اي مرتبط با 
هويت و فعاليت كاربران ايراني به خارج از كشور 
و ذخيره سازي و پردازش آن در خارج از كشور« 
را رعايت كنند. در اين باره مسعود فياضي معاون 
مطالعات آموزش و فرهن��گ مركز پژوهش هاي 
مجلس در خصوص داليل الزامي ش��دن داشتن 
نمايندگي پلتفرم ه��اي خارجي در ايران مطابق 
با آنچه كه در اين طرح به آن اش��اره ش��ده است، 
تاكيد كرد: پيام رس��ان هاي خارج��ي منافعي از 
جامعه ۸۰ ميليوني ايراني دارند و درآمدزايي كه 
در اين شبكه ها اتفاق مي افتد، اندك نيست تا اين 
پلتفرم ها به راحتي از آن چشم پوشي كنند. وي با 
بيان اينكه حضور كاربران ايراني در اين پلتفرم ها 
براي آنها س��ودآوري دارد، گف��ت: آنها منافعي 
دارند و فقط ب��راي ارايه خدمت في س��بيل اهلل، 
زيرس��اخت هاي پرهزين��ه خ��ود را در اختيار ما 
نمي گذارند و اگر صرفه اقتصادي نداش��ته باشند 
قطعًا به ما سرويس نمي دهند. با اين وجود از نگاه 
يك كاربر كه با دنياي فناوري و مسيرهاي كسب 
درآم��د از آن ميانه اي ندارد اين س��وال به ذهن 
مي آيد كه چرا پلتفرم ها و ش��بكه هاي اجتماعي 
خارجي در ازاي خدمتي كه ارايه مي دهند مبلغي 
براي حق عضويت و اش��تراك از مخاطبان خود 
نمي گيرند و به طور كل نح��وه درآمدزايي آنها از 
فعالي��ت كاربران ايراني در اين ش��بكه ها چگونه 
اس��ت. محمدجعفر نعن��اكار حقوق��دان فضاي 
مجازي در گفت وگ��و با مهر، به مواردي اش��اره 
مي كند كه ب��راي پلتفرم ها با س��ودآوري همراه 
اس��ت و مي گويد: ي��ك پلتف��رم داراي ويتريني 
از س��رويس ها و خدمات اس��ت كه اشتراك يك 
كاربر و استفاده از آن س��رويس ها مي تواند براي 
پلتفرم منفعت به همراه داشته باشد. وي با بيان 
اينكه كاربران در شبكه هاي اجتماعي با اشتراك، 
الي��ك و درج كامنت بدون آنكه بدانند، بخش��ي 
از داده هاي خود را نش��ر مي دهن��د، اضافه كرد: 
هم اكنون چند ۱۰ ميلي��ون ايراني با عضويت در 
پلتفرم هاي خارجي از جمله اينس��تاگرام عاليق 
خود را به اش��تراك مي گذارند و اي��ن پلتفرم ها 
بر مبناي ذائقه س��نجي از طريق هوش مصنوعي 

نسبت به تبليغ محصوالت اقدام مي كنند. 
نعناكار با بيان اينكه پلتفرم ه��اي خارجي در قبال 
ارايه خدمات رايگان، با استفاده از داده هاي حاصل 
از جس��ت وجوي كاربران به تبليغ هدفمند و دقيق 
شركت هاي تجاري در محيط وب پرداخته و كسب 
درآمد مي كنن��د. اما چالش اصل��ي زماني به وقوع 
مي پيوندد ك��ه مالكين اين پلتفرم ه��ا كاربردهاي 
ديگري ني��ز روي اي��ن داده ها تعري��ف كنند. اين 
كارش��ناس فضاي مج��ازي ادام��ه داد: آنچه براي 
پلتفرم ها از اهميت زيادي برخوردار است و به نوعي 
منابع مالي پنهان آنها محسوب مي شود، مربوط به 
فروش داده كاربران است. فروش ديتا به مراكز امنيتي 
و دستگاه هاي جاسوسي دنيا از جمله اقداماتي است 
كه تمامي پلتفرم هاي خارجي انجام مي دهند و اين 
مراكز از اين طريق به مهندس��ي داده و مهندس��ي 

فرهنگي كشورها از جمله ايران اقدام مي كنند. 
نعن��اكار گفت: منب��ع درآم��دي پلتفرم ها تنها 
مختص به ف��روش تبليغات نب��وده و با توجه به 
اهميت داده و اطالعات اس��تخراج ش��ده از آن 
به عنوان ثروت و ارزش��مندترين كاالي جهان، 
اين پلتفرم ها از فروش داده كاربران به نهادهاي 
امنيتي كش��ورها، هزينه هاي هنگفتي دريافت 
مي كنند. به همين جهت به نفع شان است كه در 
كشور ما بدون ضابطه و رعايت قوانين و مقررات و 
به دور از پرداخت كسورات قانوني فعاليت داشته 

باشند و داده كاربران را به فروش بگذارند.

رگوالتور چيني دستور حذف 
اپ تاكسي اينترنتي را صادر كرد

اداره فضاي مجازي چين به اپ استورها دستور داده يك 
اپ تاكسي اينترنتي را حذف كنند. به گزارش مهر به نقل 
از رويترز، رگوالتور فضاي سايبري چين به اپ استورهاي 
موبايل دس��تور داده تا اپ تاكسي اينترنتي »دي دي 
گلوبال« را حذف كنند زيرا به طور غيرقانوني اطالعات 
كاربران را جمع آوري مي كرده است. اداره فضاي مجازي 
چين )CAC( به اين اپ دستور داده تا با انجام تغييراتي با 
قوانين حفاظت از اطالعات چين همخواني كند. چهار روز 
قبل سهام اين شركت تاكسي آنالين در بورس نيويورك 
عرضه شد. پس از آن CAC روز جمعه اعالم كرد براي 
حفظ امنيت ملي و منافع عموم مردم تحقيقي درباره دي 
دي انجام مي دهد. در پي اين امر قيمت سهام اپ مذكور 
۵.۳ درصد كاهش يافت. در مقابل اين شركت نيز ثبت نام 
كاربران جديد را متوقف كرده و اپ خود را از اپ استورها 
حذف خواهد كرد. همچنين دي دي اعالم كرد تغييراتي 
در راس��تاي همخواني با قوانين حفاظ��ت از اطالعات 
كاربران اعمال مي كند. البته كاربران داخل چين كه قباًل 
اين اپ را دانلود كرده اند، قادر به استفاده از آن خواهند 
بود. دي دي از اين اطالعات براي فناوري هاي خودروي 

خودران و همچنين تحليل ترافيك استفاده مي كند.

شبكه اجتماعي حامي ترامپ 
هك شد

شبكه اجتماعي كه مشاور ارشد ترامپ راه اندازي كرد 
هك شد و هكرها نام برخي كاربران اين شبكه را تغيير 
دادند. به گزارش مهر به نق��ل از رويترز، چند روز قبل 
جيس��ون ميلر يكي از مشاوران ارش��د دونالد ترامپ، 
رييس جمهور پيشين امريكا يك شبكه اجتماعي جديد 
به نام GTTR راه اندازي كرد كه براي مدت كوتاهي هك 
شد. اين درحالي است كه ۵۰۰ هزار نفر در آن ثبت نام 
كرده بودند. ميلر در يك بيانيه ايميلي درباره هك نوشت: 
مشكل ظرف چند دقيقه رديابي و برطرف شد. هكرها 
فقط توانسته بودند نام چند كاربر را تغيير دهند. در اين 
ميان يكي از خبرنگاران نشريه سالن اسكرين شات هايي 
از چند پروفايلGTTR در توئيتر منتشر كرد از جمله 
حساب كاربري مايك پمپئو )وزير امور خارجه دولت 
ترامپ( و خود ميلر كه طي هك تغييراتي در آنها ايجاد 
شده بود. او همچنين درباره امنيت اين شبكه اجتماعي 
گفت كه وضعيت آن اصالح ش��ده است. جالب آنكه 
ظاهر اين اپ شباهت بسيار زيادي به توئيتر دارد و در 
حقيقت بخش هاي خانه، پست ها و پروفايل كاربران 
با توئيتر يكسان است. GTTR در اپ استورهاي اپل 
و گوگل خود را به عنوان يك شبكه اجتماعي بدون 
تبعيض براي مردم سراسر جهان معرفي كرده است. 

گوگل اپليكيشن هاي سارق 
پسورد فيس بوك را حذف كرد

گوگل ۹ اپ اندرويد را از پلي استور حذف كرده كه با 
س��رقت اطالعات ورود به حساب كاربري فيس بوك 
افراد، قواني��ن حريم خصوصي را نق��ض كرده اند. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از انگجت، تحليلگران 
»Dr.Web« )يك توليد كننده روس��ي ن��رم افزار 
آنتي ويروس( ۹ اپ حاوي تروژان كش��ف كردند كه 
اطالعات ورود به حس��اب كارب��ري فيس بوك )نام و 
پسورد( را سرقت مي كنند. پس از اين كشف، گوگل 
اپليكيشن هاي مذكور را از پلي استور حذف كرد. اين 
اپ ها نام هاي مبهمي نداشتند و بدافزار موجود در آنها 

به طور كلي ۵.۸ ميليون بار دانلود شده بود.

 آغاز دومين دوره حمايت 
 همراه اول از طرح هاي پژوهشي 

و پايان نامه هاي دانشگاهي
پس از استقبال دانشجويان و اس��اتيد از دور نخست، 
مركز تحقيق و توسعه همراه اول دور دوم حمايت هاي 
پژوهشي دانش��گاهي را آغاز كرد. به گزارش اداره كل 
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، مركز تحقيق و 
توسعه همراه اول با هدف بهره مندي از ظرفيت اعضاي 
هيات علمي دانشگاه ها، ارتقاي كيفيت رساله ها، تقويت 
و تشويق دانش��جويان تحصيالت تكميلي به تعريف 
پايان نامه ها مطابق با نيازمندي هاي پژوهشي همراه اول، 
اقدام به اعطاي دور دوم گرنت پژوهشي كرده است. اين 
طرح كه به حمايت از طرح هاي پسادكتري پژوهشگران 
با هدف كمك به حل مس��ائل پيش��رو همراه اول نيز 
مي پردازد، پژوهش هايي در ابعاد رصد فناوري هاي نوين، 
تحليل و ارزيابي آنها، ارايه طرح هاي نوآورانه و خالقانه، 
اجراي نمونه پايلوت هاي فناوري و توس��عه محصول 
متناسب با نيازمندي هاي همراه اول را پوشش مي دهد.

موضوع��ات م��ورد حمايت ك��ه بايد نيازمح��ور و در 
راستاي توسعه بازار و كسب و كار همراه باشد و قابليت 
تجاري س��ازي در مراحل بعدي را داشته باشد، در دو 
محور پژوهشي و كاربردي قابل ارايه هستند. محورهاي 
اولويت دار همراه اول به تفكي��ك حوزه هاي فناوري و 
موضوعات پژوهش��ي و كاربردي تعريف شده و در اين 
دوره از فراخوان، ظرفيت پذيرش طرح هاي كاربردي دو 
برابر پژوهشي است. دانشجويان و پژوهشگران مي توانند 
براي آگاهي از دستورالعمل اعطاي گرنت، محورهاي 
 bi.hamrahrd.ir اولويت دار و ثبت نام به نش��اني
يا جهت كس��ب اطالعات بيشتر به بخش اكوسيستم 
نوآوري در س��ايت مركز تحقيق و توس��عه به نشاني  
rd.mci.ir مراجع��ه كنند. در اي��ن دوره از فراخوان، 
دانشجويان دانشگاه هاي صنعتي شريف، تهران، صنعتي 
اميركبير، علم و صنعت ايران، صنعتي خواجه نصيرالدين 
طوسي، صنعتي اصفهان، تربيت مدرس، شاهد، شهيد 
بهشتي، صنعتي شيراز، شيراز، اصفهان، فردوسي مشهد 

و تبريز مي توانند مشاركت داشته باشند.

۴۴درصدازسرمايهگذارانبيتكوينمعتقدندقيمتبيتكوينبهزير۳۰هزاردالرميرسد

كارشناسانصعودبيتكوينرادرروزهايآيندهاحتمالميدهند

اينترنت ماهواره اي در ايران به كجا رسيد؟
مس��ووالن ايراني درحالي كه معتقدند نبايد از اينترنت 
ماهواره اي بترسيم، بلكه بايد خود را براي فراگيري اين 
فناوري آماده كنيم، طي ماه هاي گذشته و با جدي تر شدن 
موضوع پروژه هاي اينترنت ماهواره اي، بارها عنوان كردند 
كه اپراتورهاي ماهواره اي ملزم به فعاليت طبق معاهدات 
بين المللي در حوزه فضايي هستند و بايد قوانين و مقررات 
ملي كشورها را رعايت كنند. به گزارش ايسنا، طبق آمار 
اتحاديه بين المللي مخابرات )ITU(، بيش از ۴ ميليارد نفر 
در كشورهاي در حال توسعه و بيش از ۲۰۰ ميليون نفر 
در كشورهاي پيشرفته به اينترنت دسترسي ندارند و اين 
درحالي است كه طبق آمار اتحاديه بين المللي مخابرات، 
متوسط ضريب نفوذ اينترنت در دنيا از حدود ۱۷ درصد 
در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۳ درصد در سال ۲۰۱۹ است. 
بنابراين تأمين خدمات پهن باند و اينترنت، محرك اصلي 
توس��عه منظومه ها و ارايه خدمات به صورت منطقه اي 
و جهاني شده است. منظومه هاي ماهواره اي  مي توانند 
با توجه به ويژگي ه��اي ذاتي خود همچ��ون پايداري، 
انعطاف پذيري، تأخير كم و تأمين ظرفيت قابل مالحظه 
و ارزان قيمت، كمك شاياني در كاهش شكاف ديجيتال 
در كشور و سيگنال رساني به مناطق محروم و دورافتاده 
داشته و به عنوان بخش مهمي در اليه زيرساخت و خدمات 
پايه معماري شبكه ملي اطالعات نقش آفرين باشد. در 
اين راستا پروژه اينترنت ماهواره اي »استارلينك« به طور 
رسمي در سال ۲۰۱۵ اعالم شد. اين پروژه ايده اصلي ايالن 
ماسك، ميلياردر عالقه مند به فضاست. هدف آن فراهم 
كردن پوشش گسترده اينترنت با پرتاب هزاران ماهواره 
كوچك به مدار نزديك زمين اس��ت. اين پروژه مي تواند 
انقالبي در دسترس��ي به اينترنت پرس��رعت در سراسر 
جهان ايجاد كند. با اتمام آن بسياري از افراد جهان خواهند 
توانست با كمترين تأخير و به راحتي به اينترنت دسترسي 
پيدا كنند. شركت فضايي اسپيس ايكس در آن زمان اعالم 
كرد كه قصد دارد با ارسال هزاران ماهواره به مدار زمين، 
اينترنت را در سراسر دنيا در دسترس قرار دهد. آنطور كه در 
گزارش ها منتشر شده، دسترسي به اينترنت استارلينك از 
طريق ديش هاي ماهواره اي كه انتظار مي رود بين ۲۰۰ تا 
۳۰۰ دالر هزينه داشته باشد در دسترس افراد عادي قرار 

خواهد گرفت. نصب آنها به دانش فني خاصي احتياج ندارد 
و ديش به طور خودكار جهت خود را براساس مجموعه اي 

از موتورهاي نصب شده در زير ديش تنظيم مي كند.

    لزوم فعاليت اپراتورهاي ماهواره اي
در چارچوب قانون

مركز ملي فضاي مجازي پيش از اين در اسفندماه ۱۳۹۹، 
رويكرد خ��ود را درباره منظومه هاي ماه��واره اي اينطور 
مطرح كرده بود كه با رشد اقتصاد بخش فضايي، كشورها 
براي ايجاد نوآوري و رشد اقتصادي به دنبال نقش آفريني 
و بهره برداري در اين صنعت نوپا هستند و دولت ها به طور 
فزاينده اي براي جذب و تسهيل ورود سرمايه گذاران جديد 
فضايي رقابت  مي كنند. در اين ميان اگرچه اهدافي همچون 
ايجاد فرصت هاي جهاني ارتباطات براي كاهش شكاف 
ديجيتال و پوش��ش مناطق مح��روم و كم برخوردار كره 
زمين در كنار اهداف اقتصادي و توسعه سهم بازار جهاني 
مشهودند اما اهداف جانبي و نهفته سياسي و امنيتي آنها 
از جمله تاثيرگذاري بر حكمراني ارتباطات نيز غير قابل 
انكارند. اپراتورهاي ماهواره اي ملزم به فعاليت طبق معاهدات 
بين المللي در حوزه فضايي و اصول و مقررات سازمان ملل 
و اتحاديه هاي تخصصي مربوطه هس��تند و بايد قوانين و 
مقررات ملي كشورها را براي حفظ استقالل و حاكميت 
دولت ها در حوزه ارتباطات و صيانت از گذرگاه هاي رسمي 
تبادل اطالعات را به منظور جلوگيري از هرج و مرج و مقابله 
با جرايم س��ايبري رعايت كنند. حفظ حريم خصوصي 
آحاد جامعه از جمله الزامات و خطوط قرمز مقررات براي 
اپراتورهاي ماهواره اي در توس��عه زيرساخت ارتباطي و 
فعاليت در معماري ش��بكه ملي اطالعات كش��ور است. 
مركز ملي فضاي مجازي ضمن توجه به تأثير منظومه هاي 
ماهواره اي به عنوان بخش جدايي ناپذير ارتباطات آينده و 
به منظور سامان بخشي به فعاليت سازمان هاي متولي در 
اين حوزه، اقدام به تشكيل كارگروه منظومه هاي ماهواره اي 
با رويكرد بهره مندي از فرصت ه��اي جهاني و صيانت از 
ظرفيت هاي ملي با حضور همه نمايندگان و نقش آفرينان 
صنعت فضايي، حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات، تنظيم 
مقررات ارتباطات و كسب و كار كرده است. اين كارگروه ها 

مسووليت تدوين راهبردها، طرح هاي كالن ملي، مقررات، 
دستورالعمل ها و استانداردهاي بهره مندي از فرصت ها و 
پيشگيري از آسيب هاي احتمالي را از ابعاد مختلف فني 
و توسعه زيرس��اخت، رگوالتوري، كسب و كار، حقوقي، 

ارتباطات بين الملل و دفاعي و امنيتي بر عهده دارند.

    سرنوشت اينترنت ماهواره اي در ايران
كارشناسان درباره اينكه اينترنت استارلينك چه زماني به 
ايران خواهد رسيد و بهترين سياست در قبال اين موضوع 
چه بايد باشد، معتقدند اينترنت استارلينك خيلي سريعتر 
از آنچ��ه فكر مي كنيم در ايران هم در دس��ترس خواهد 
بود و تا چند ماه آينده در آسمان ايران ظاهر مي شود اما 
بايد صبر كرد و ديد كه ش��رايط ارايه سرويس اينترنت 
ماهواره اي اس��پيس ايكس در ايران چگونه خواهد بود. 
عالوه بر اين سوال اينجاست كه آيا وزارت ارتباطات ايران 
مجوز استفاده از اين نوع اينترنت را صادر مي كند. از آنجا 
كه اسپيس ايكس يك ش��ركت امريكايي است ملزم به 
رعايت قوانين دولت امريكاست بنابراين ارايه اين سرويس 
مانند س��اير سرويس هاي ديگر ش��ركت ها دستخوش 
برخي جهت گيري هاي سياسي خواهد بود. مواضعي كه 
در همين ابتداي كار ديده مي شود بدون شك بر كيفيت و 

كميت ارايه سرويس اينترنت موثر خواهد بود.

     دولت نگاه    تهديدي به اينترنت ماهواره اي ندارد
البته چندي پيش علي ربيعي،  سخنگوي دولت، با اشاره 
به نظر دولت درباره دسترس��ي مردم اي��ران به اينترنت 
ماهواره اي، گفت: اينترنت ماهواره اي ضرورتي است كه در 
عصر اقتصاد ديجيتال و براي توسعه صنعت اينترنت اشيا 
و همچنين دسترسي به اينترنت در مناطق دورافتاده در 
همه دنيا در حال پيگيري است. در سازمان فضايي ايران 
و كميس��يون هاي تخصصي شوراي عالي فضايي، برنامه 
مدوني براي توسعه و نيز همكاري هاي بين المللي در جهت 
بهره برداري از اين تكنولوژي، ترسيم شده است. همچنين 
در حال��ي كه نمايندگان مجلس در مصوبه اي مقرر كرده 
بودند ١٠ درصد افزايش حق االمتياز و حق السهم دولت از 
كارور )اپراتور( هاي ارايه دهنده خدمات مخابراتي بايد صرف 

مقابله با تهديدات اينترنت ماهواره اي توسط مخابرات شود، 
ربيعي در اين خصوص توضيح داد: هر شركت بين المللي 
ب��راي ارايه خدمات مي تواند پس از اخذ مج��وز، در ايران 
خدمت رساني كند و دولت نگاه تهديدمحوري به اين فناوري 
ندارد. آنچه تحت عنوان مقابله با اين فناوري ابتدا در مجلس 
مصوب شده بود، نيز پس از ايراد شوراي نگهبان، در قانون 

بودجه توسط مجلس محترم از قانون حذف شد.

    ايران براي استفاده از 
فناوري هاي ماهواره اي مقررات سرزميني دارد

در عين حال، محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعات  به تازگي خاطرنشان كرد: امريكا همواره به 
دليل خوي سلطه جويي در تمام عرصه ها نه تنها در برابر ايران 
بلكه در برابر بسياري از كشور دارد، مي خواهد پلتفرم هاي 
خود را توس��عه بدهد و اقتصاد حوزه ديجيتال را به صورت 
۱۰۰ درصدي براي ش��ركت هاي خ��ودش مطالبه كند. 
امريكا از مدت ها قبل دنبال ابزاري براي بسط سلطه خودش 
بر كشورها بوده است، پروژه هايي به اسم آزادي و مقابله با 
سانسور كه در نهان اهداف اقتصادي دارند. آذري جهرمي 
با بيان اينكه ما نيز بايد در اين ش��رايط خود را آماده كنيم، 
افزود: برخي از سخت گيري هايي كه داخل كشور صورت 
مي گيرد، بايد مديريت ش��ده و رويه ها اصالح شوند. البته 
بايد به نياز مردم هم توجه شود و اينكه تكنولوژي اينترنت 
ماهواره اي در حال حاضر ايجاد شده است. ما براي استفاده از 
فناوري هاي ماهواره اي مقررات سرزميني داريم و هر شركتي 
كه بخواهد در اين زمينه فعال شود، اگر حقوق بين الملل را 
رعايت كند، بايد از ما مجوز بگيرد و اگر مثل خيلي از مسائل 
ديگر رعايت نكنند، بايد پيگيري حقوقي شود. وي ادامه داد: 
البته سازمان فضايي هم به دنبال ايجاد منظومه ماهواره اي 
بوده و س��ند آن را استخراج كرده و طراحي ها را انجام داده 
است. هم شرايط مذاكرات بين المللي را در نظر گرفتيم تا 
ما نيز به كشورهاي داراي منظومه ماهواره اي بپيونديم. ما 
نبايد از اينترنت ماهواره اي بترسيم، بلكه بايد خودمان را آماده 
كنيم تا اين فناوري هم فراگير شود و براي آن اعتماد به نفس 
داشته باشيم و بدانيم اينترنت ماهواره اي قطعاً براي ما تهديد 
نيست و ما از فرصت هايي كه ايجاد شده، استفاده مي كنيم.



تعادل |
تش��كل بخش خصوصي در حوزه لوازم خانگي به دنبال 
انحصارگرايي. درخواس��ت انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران از دولت براي ممنوعيت واردات كاالهاي خارجي، 
حكايت جديدي اس��ت كه صنعت كش��ور پيش از اين، 
روايت هايي از آن را از دولتي ها شنيده است؛  درست مثل 
خودكفايي در توليد گندم يا صنعت خودرو. اما پرسش 
اين اس��ت كه آيا با ايجاد انحصار و بستن دروازه واردات 
مي ت��وان در اين صنعت به خودكفايي رس��يد؟ فعاالن 
اقتصادي معتقدند با ايجاد انحصار، اصل رقابت كه تكمله 
رشد و شكوفايي صنايع است، مورد خدشه قرار خواهد 
گرفت. آنها مي گويند اين اس��تراتژي كه جلوي واردات 
بخشي از صنعت گرفته شود تا آنكه واحدهاي توليدي بقا 
داشته باشند و در زماني كه دوره آن نيز مشخص نيست، 
به شكوفايي برسند، از اساس اشتباه است و اين رويكرد 
هيچ جايگاهي در اقتصاد امروز جهان ندارد .از اين منظر، 
سياست دولت در اين صنعت بايد بر اين اصل استوار باشد 
كه با مديريت واردات در مس��ير متعادل كردن بازار گام 
بردارد، تا هم فضاي مسموم بازار لوازم خانگي را رقابتي 

كند، هم تا مانع از انحصار طلبي و قاچاق در بازار شود.

    توليد در زمين بدون رقيب 
 تا پيش از اين ش��اهد گفته هايي چون جشن خودكفايي 
گندم و س��اير محصوالت كش��اورزي بودي��م، حال اين 
ش��عارها به حوزه توليدات صنعتي نظير ل��وازم خانگي، 
خودرو ...نيز س��رايت كرده است. به طوري كه وزير صمت 
ب��ه تازگي در اظهاراتي گفته اس��ت: »با ت��داوم وضعيت 
مطلوب توليد لوازم  خانگ��ي در آينده نزديك جايي براي 
عرض ان��دام برنده��اي خارجي وجود نخواهد داش��ت« 
عليرضا رزم حسيني با ترسيم سياست هاي وزارت صمت 
در جهت تحقق شعار پشتيباني و رفع موانع توليد، بيان كرده: 
»سياس��ت وزارت صمت در جهت تقويت توليد داخلي و 
كاالي ساخت ايراني است و اگر وارداتي هم صورت گيرد، 
در جهت تقويت همين هدف و تامين مواد اوليه واحدهاي 
توليدي كشور است.« سياستي كه به نظر مي رسد حتي 
روي كاغذ هم منطقي نباشد؛ چراكه با منع ورود برندهاي 
خارجي نه تنها شاهد انحصار در بازار داخلي خواهيم بود، 
بلكه مانع از شكل گيري رقابت، توليد بي كيفيت و عدم ورود 

تكنولوژي هاي جديد به كشور خواهيم بود. 
اما جالب تر اينجاس��ت كه انجمن صنايع لوازم خانگي 
ايران كه تش��كلي خصوصي است و اعضاي آن گروهي 
از توليدكنندگان و صنعتگران لوازم خانگي به ش��مار 
مي روند، طي درخواستي از دولت، خواستار ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي به كش��ور طي يك دوره پنج ساله 
ش��دند. آنطور كه دبيركل اي��ن انجمن صنعتي عنوان 
كرد، اين درخواس��ت با هدف حمايت از صنايع داخلي 
صورت گرفته و درخواست كنندگان به دنبال آن هستند 
تا ممنوعي��ت واردات كاالهاي اين بخ��ش همزمان با 
اجراي برنامه هفتم توسعه، در دستوركار قرار گيرد. اين 
درخواست از س��وي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران 
در حالي به تازگي مطرح ش��ده است كه وزير صنعت، 
معدن و تج��ارت نيز از جش��ن خودكفايي در صنعت 
لوازم خانگي طي آينده اي نزديك خبر داد و سياس��ت 
وزارتخانه متبوعش كه در روزهاي پاياني دوره دوازدهم 
به سر مي برد را اينگونه اعالم كرد كه »تا زماني كه نيازي 
در داخل وجود نداشته باشد، وارداتي صورت نمي گيرد.«

با اين حال، تقاضاي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران براي 
ممنوعيت واردات كاالهاي خارجي، با واكنش كارآفرينان 
و فعاالن اقتصادي مواجه شده است. در اين رابطه، سيد 
حسين سليمي از صنعتگران با سابقه و از اعضاي اتاق 
بازرگاني ايران، از مواجهه با چنين رويكردي از س��وي 
يكي از تشكل هاي بخش خصوصي اظهار تاسف كرد و 
اين نكته را يادآور شد كه صنايع كشور در زمين رقابت، 
قوام و قدرت پيدا مي كنند و تجارب داخلي و بين المللي 
در ط��ول تاريخ صنعت جه��ان نش��ان داده كه اعمال 
ممنوعيت  و برافراشتن ديوار بلند تعرفه ها و محدوديت ها 
براي حمايت از صنايع، نتيجه اي غير از انحصارگرايي و 
تضعيف مصرف كنندگان داخلي در پي نخواهد داشت.

اين كارآفرين در حوزه صنعت، به صنعت خودروسازي 
در كش��ور اش��اره كرد و با بيان اينكه وضعيت كنوني 
اين صنعت بايد آينه تم��ام نماي تصميم گيري هاي 
اينچنيني باشد، به »پايگاه خبري اتاق تهران« گفت: 
در حمايت از توليد و صنايع داخلي، شك و شبهه اي در 
كشور وجود ندارد و بخش خصوصي به طور قاطع خود 
بر اين باور است كه صنعت كشور بايد به طور جدي مورد 
حمايت قرار گيرد، اما اين استراتژي كه جلوي واردات 
بخشي از صنعت گرفته شود تا آنكه واحدهاي توليدي 
بقا داشته باش��ند و در زماني كه دوره آن نيز مشخص 
نيست، به شكوفايي برسند، از اساس اشتباه است و اين 
رويكرد هيچ جايگاه��ي در اقتصاد امروز جهان ندارد. 
سليمي، افزود: تببين سياست هاي حمايتي، بر عهده 
دولت است و انجمن يا تشكل هاي صنعتي نيز بايد پيرو 
اصل وجود رقابت در عرصه توليد باشند و اين نكته را 
فراموش نكنند كه مصرف كننده داخلي بايد اختيار الزم 
براي انتخاب كاالي مورد نياز خود را داشته باشد و اينكه 
با اعمال محدوديت ه��ا، اين اختيار را از مصرف كننده 

سلب كنيم، شايسته صنايع كشور نيست.

    جريان سازي براي شكل گيري انحصار 
از سوي ديگر، با توجه به اينكه صنعت لوازم خانگي ايران 
با عدم تناس��ب عرضه و تقاضا مواجه اس��ت و بخشي از 
نياز داخلي از طريق قاچاق كاال تامين مي ش��ود، برخي 
برندهاي داخلي با جريان سازي به دنبال ادامه ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي هستند، اين در حالي است كه عمال 
اين مس��اله به افزايش قاچاق لوازم خانگي دامن زده كه 
هيچ منافعي براي كشور ندارد. از اين رو، دولت در شرايطي 
كنوني بايد در مس��ير متعادل كردن بازار گام بردارد، تا 
فضاي مس��موم بازار لوازم خانگي را رقابت��ي و تا مانع از 

انحصار طلبي و قاچاق در بازار شود.
به طوري كه رييس كميس��يون صنعت ات��اق بازرگاني 
ايران چندي پيش با انتقاد به اينكه در حال حاضر برخي 
توليدكنندگان داخلي فناوري دست دوم را به كشور وارد 
كرده اند و از اين طريق مدعي بومي س��ازي لوازم خانگي 
در ايران هستند، گفته بود: به طور قطع ايران با استفاده از 
فناوري هاي از رده خارج كشورهاي شرق آسيا نمي تواند در 
بازار لوازم خانگي حرفي براي گفتن داشته باشد، به همين 
دليل بايد واردات لوازم خانگي در كشور از سر گرفته شود 
و البته اين به معني عدم حمايت از توليد داخلي نيس��ت 
و ش��ركت هايي كه توان رقابت در ب��ازار دارند مي توانند 

محصوالت خود را در داخل و خارج عرضه كنند.
ابوالفض��ل روغني گلپايگاني با بيان اينك��ه لوازم خانگي 
وارداتي مشمول تعرفه هستند، به همين دليل مشكلي 
براي توليدات داخلي ايجاد نمي كنن��د، به »خبرگزاري 
موج« گفته است: در شرايط كنوني توليدكننده اي مي تواند 
مدعي عرضه محصوالت با كيفيت باشد كه صادرات داشته 
باشد و هر شركتي كه به اين توانمندي رسيده باشد، به طور 
قطع به دنبال انحصار بازار نخواهد رفت و مصرف كننده ها 
هم با استفاده از محصوالت با كيفيت داخل به دليل قيمت 
رقابتي و مناسبي كه دارد از اين مزيت بهره مند خواهند شد.

از طرفي، نگاهي به جهان اطراف نشان مي دهد كه حتي در 
كشورهاي داراي بهترين توليدات لوازم خانگي و خودرو، 
نظير كره، ژاپن، آلمان، امريكا و... نيز كاالهايي با برندهاي 
غيرملي آن كشورها به وفور به چشم مي خورد و مي توان 
در كشور توليدكننده سامسونگ و ال جي، ردپاي بوش و 
در كش��ور توليدكننده بي ام و، حضور تويوتا و هيونداي را 
مشاهده كرد. دليل حضور اين برندها هم به اين دليل است 
كه اين محصوالت، كاالهايي رقابتي  هستند كه با ميل و 
سليقه و نيازهاي متفاوت مصرف كنندگان گره خورده اند. 
براين اساس جش��ن خودكفايي صنعت لوازم خانگي 
ي��ا ممنوعيت واردات به مدت ۵ س��ال دراين حوزه در 
ش��رايطي مطرح مي ش��ود كه بازار لوازم خانگي ايران 
در رك��ود عميقي فرو رفت��ه كه ناش��ي از عدم تمايل 
مصرف كنندگان به خريد اس��ت؛ بخشي از اين مساله 
ناشي از تورم و گراني كاال و كاهش قدرت خريد مردم 
اس��ت، اما بخش ديگر اين مساله متاثر از عدم رضايت 
مصرف كننده از محصوالت بازار اس��ت ؛ بنابراين اين 
ب��ه معني ض��رورت ايجاد فض��اي رقابتي ب��راي بازار 
لوازم خانگي اس��ت تا توليدكننده ها متناس��ب با نياز 
مصرف كننده كيفيت محصوالت خود را باال برند و توان 
صادرات به كشورهاي همس��ايه هم پيدا كند و از اين 
طريق وضعيت توليدات ملي هم محك خواهد خورد 
كه چقدر اداعاي برندهاي داخلي واقعي است. اين در 
حالي است كه برخي توليدكنندگان مونتاژكار داخلي 
در عرصه لوازم خانگي. به بهانه حمايت از توليد داخل و 
البي گري در فضاي رانتي ومسموم اقتصاد و همچنين 
البي گري با برخي از مديران دولتي، مانع از ورود برندهاي 
خارجي به كشور ش��دند. حال در گامي فراتر به دنبال 
اين هستند تا با بسته شدن كامل دروازه هاي واردات از 
آب گل آلودي كه چرخه توليد و عرضه محصوالت لوازم 

خانگي را در برگرفته، به نفع خود ماهي بگيرند. 
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متروكه شدن ۶۴۰۰ كانتينر كاال 
در گمرك رجايي

فارس |ناظر گمركات استان هرمزگان گفت: در سال ۹۹ 
حدود ۶ هزار و۴۹۹ كانتينر كاال در حال انجام تشريفات 
متروكه شدن و تحويل به سازمان اموال تمليكي است. 
ابوالفضل اكبرپور با اشاره به وضعيت كاالي متروكه در 
بندر ش��هيدرجايي و گمركات استان هرمزگان اظهار 
داش��ت: از ابتداي سال ۹۶ تا پايان س��ال ۹۸ تعداد ۶۲ 
ه��زار و ۱۳۹ رديف )كانتينر( موضوع تع��داد ۱۷ هزار 
قبض انبار به وزن ۸۵۴ ميليون تن بوده است. مديركل 
گمرك شهيد رجايي بندرعباس افزود: بالغ بر ۱۳ هزار 
و۳۰۰كانتينر مروبط به س��ال ۹۶، بي��ش از ۲۷هزار و 
۸۸۰كانتينر براي سال ۹۷ و حدود ۲۱ هزار كانتينر نيز 
سال ۹۸ متروكه ش��د. ناظر گمركات استان هرمزگان 
تاكيد كرد: از فهرست فوق بالغ بر ۱۳هزار و ۵ قبض انبار 
در حين انجام تشريفات متروكه شدن توسط صاحب 
كاال از گمرك ترخيص و از بندر شهيدرجايي خارج شده 
است. وي ادامه داد: از تعداد ۳۹۹۵ قبض انبار باقيمانده 
تعداد ۲۸۵۸ قبض انبار تشريفات متروكه شدن آن در 
گمرك به اتمام رسيده و كاال تحويل سازمان جمع آوري 
و فروش اموال تمليكي ش��ده است. همچنين ۱۱۳۷ 
قبض انبار در جريان تشريفات تكميلي متروكه هستند 
كه بالغ بر ۱۹۹۴ اظهارنامه متروكه مربوط به سال ۹۶ 
بوده كه از اين ميزان ۱۵۴۴ قبض انبار به سازمان اموال 
تمليكي ارسال شده و ۴۵۰ مورد آن در جريان تشريفات 
متروكه است. اكبرپور در مورد سال ۹۷ نيز گفت: ۱۱۹۹ 
اظهارنامه متروكه به ثبت رس��يده كه ۸۶۷ اظهارنامه 
به اموال تمليكي ارسال ش��ده و ۳۳۲ اظهارنامه نيز در 
جريان تشريفات متروكه هستند. در سال ۹۸ نيز ۸۰۲ 
مورد اظهارنامه متروكه وجود داشت كه ۴۴۷ اظهارنامه 
به س��ازمان اموال تمليكي ارسال شد و ۳۵۵ اظهارنامه 
نيز در جريان تشريفات متروكه قرار دارد. ناظر گمركات 
استان هرمزگان در مورد كانتينرهاي متروكه سال ۹۹ نيز 
عنوان كرد: كل كانتينرهاي سال گذشته شامل۱۹ هزار 
و۴۲۸ رديف )كانتينر( بوده كه از اين تعداد در حال حاضر 
تعداد ۱۳ هزار و ۴۱ كانتينر در حين انجام تش��ريفات 
متروكه، توسط صاحب كاال از گمرك ترخيص و از بندر 
شهيدرجايي هرمزگان خارج ش��ده است، براي تعداد 
۶۳۸۸ كانتينر به تعداد ۱۲۳۰ اظهارنامه تنظيم شده 
است كه تشريفات متروكه شدن آن در جريان قرار دارد.

بانك ها و سازمان  مالياتي
همراه با اصناف تعطيل شوند

رييس اتاق اصناف تهران در نامه اي به استاندار تهران 
اعالم كرد كه براي اثربخشي بيشتر كنترل بيماري 
كرونا در صورت لزوم بايد بانك ها و سازمان هاي مالياتي 
هم تعطيل شوند. قاس��م نوده فراهاني در نامه اي به 
انوشيروان محسني بندپي استاندار تهران اعالم كرد كه 
با وجود شرايط بد اقتصادي امكان تعطيلي واحدهاي 
صنفي وجود ندارد، اما براي اثربخشي بيشتر كنترل 
بيماري كرونا در صورت لزوم بايد بانك ها و سازمان هاي 
مالياتي نيز همراه با اصناف تعطيل شوند. در نامه رييس 
اتاق اصناف به محسن بندپي استاندار استان تهران در 
مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ آمده اس��ت: احتراما، همان گونه 
كه مستحضريد شرايط اقتصادي صاحبان صنوف و 
خانواده هاي آنها، به مرحله اي از بحران و آسيب هاي 
مختلف رسيده است كه ديگر امكان تعطيلي واحدهاي 
صنفي براي فعاالن اقتصادي ممكن نيست و از سوي 
ديگر فش��ارهاي روحي و رواني آستانه تحملي براي 
صنوف باقي نگذاشته اس��ت. لذا با توجه به وضعيت 
بسيار بد فعاالن اقتصادي به دليل تعطيلي پي در پي آنها 
از سوي ستاد ملي كرونا و افزايش هزينه هاي صنوف 
از جمله حامل هاي انرژي، ماليات، هزينه پرس��نلي، 
اجاره واحد صنفي، عوارض پسماند شهرداري و ده ها 
معضل و مشكل ديگر، وضعيت را به سمتي هدايت 
كرده است، در اين شرايط مديريت و كنترل صنوف را 
غيرقابل پيش بيني كرده است. طبق گزارشات واصله 
نارضايتي از ادامه تعطيلي صنوف بس��يار باالست و 
صاحبان صنوف و بازاريان تاكيد دارند »همراه اصناف، 
س��ازمان ها و ارگان هايي كه با حوزه اصناف از جمله 
بانك ها، سازمان هاي امور مالياتي و… نيز همگام با 
اصناف بايد تعطيل گردند« و نبايد بار همه مشكالت و 
آسيب هاي ويروس كرونا به دوش اصناف قرار گيرد. آنها 
تاكيد دارند اگر قرار باشد تعطيلي طبق روال گذشته 
صرفًا براي حوزه اصناف اعمال شود، امكان نافرماني 
صنوف از رعايت و پذيرش دستورهاي صادرشده بسيار 
باالس��ت و ممكن است همراه چالش هاي خياباني و 
اعتراضات صنفي همراه شود. لذا از محضر جنابعالي 

درخواست در اين خصوص ارايه طريق گردد.

بيسكوييت هاي يك ميليون و 
۵۰۰ هزار توماني در راه ايران!

ايس�نا |دبيركل بنكداران موادغذايي ضمن اش��اره 
به اينكه بيس��كوييت هاي وارداتي ي��ك ميليوني در 
كشور مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت، خبر از ورود 
بيس��كوييت هاي يك ميليون و ۵۰۰ هزار توماني به 
كشور را داد. قاسمعلي حسني در اين باره اظهار كرد: با 
شيوع كرونا و كاهش سفرهاي خارجي مصرف تنقالت 
و كاالهاي خوراكي لوكس نسبت به سال هاي گذشته 
افزايش يافته و همين امر منجر به افزايش واردات اين 
دست كاالها شده اس��ت. وي ادامه داد: به دليل فروش 
فوق العاده اين تنقالت و استقبال باالي بخشي از افراد 
جامعه از اين اقالم، بيسكوييت هاي يك ميليون تا يك 
ميليون و ۵۰۰ هزار توماني آلماني، سوييسي، فرانسوي 
و انگليس��ي در راه است. دبيركل بنكداران مواد غذايي 
اضافه كرد: قيمت اين بيسكوييت ها معادل يارانه دوسال 
اقشار آسيب پذير جامعه است و به صورت غير رسمي 
وارد كشور مي شوند و دولت نيز حقوق گمركي از آنها 
دريافت نمي كند. وي در پايان گفت: به دولت پيشنهاد 
مي كنيم كه در اين بخش شفاف سازي انجام شود. اگر 
واردات اين كاالها آزاد است پس بايستي اجازه داده شوند 

واردات كاالهاي اساسي تر مانند شكر و ...هم آزاد شود.

فعاالناقتصاديممنوعيتوارداتكاالهايخارجيراموردنقدقراردادند

انتقادانجمنقطعهسازانازمديريتمعيوبصنعتخودروسازيسرپرستدفترخدماتبازرگانيوزارتجهادكشاورزيتشريحكرد

خطر انحصارگرايي  در صنعت  لوازم خانگي 

طلب60هزارميلياردتومانيقطعهسازانآخرينوضعيتتاميننهادههايداميدركشور
سرپرس��ت دفتر خدم��ات بازرگان��ي وزارت جهاد 
كش��اورزي با تاكيد بر اينكه نهاده هاي دامي مورد 
نياز كش��ور تا پايان سال تامين ش��ده است، اظهار 
كرد: الته��اب در بازار نهاده ها بيش��تر جنبه رواني 
دارد و تحت تاثير تغيير دولت است. حسن عباسي 
معروفان در گفت وگ��و با ايلنا با تاكي��د بر اينكه از 
ابتداي سال تامين و توزيع نهاده هاي دامي به ميزان 
نياز انجام گرفته اس��ت، اظهار كرد: تاكنون بيش از 
۴ ميليون و ۷۰۰ هزار ت��ن انواع نهاده هاي دامي از 
طريق سامانه بازرگاه توزيع شده است كه شامل ۱ 
ميليون تن جو، ۲ ميلي��ون و ۷۰۰ هزار تن ذرت و 

حدود ۱ ميليون تن كنجاله سويا مي شود.
وي ادامه داد: به عبارت ديگر در هر ماه ۱ ميليون و 
۶۰۰ هزار تن نهاده دامي در بخش دام و طيور توزيع 
شده كه مطابق با نياز كشور است. به گفته عباسي 
معروفان؛ آمار نش��ان مي دهد هر توليدكننده   كه تا 
هفته قبل نهاده دامي خريد كرده، نهاده هاي دامي 
خود را تحويل گرفته اس��ت. وي ب��ا تاكيد بر اينكه 
در بين خريد و عرضه هاي انجام شده تا هفته اخير 
تنها يك مورد با مشكل مواجه شد، افزود: در مورد 
مذكور كاالي فروشنده معيوب بوده و امكان توزيع 
نداشته و الزم به جايگزيني است كه اكنون در حال 

انجام آن هستيم.
عباس��ي معروفان حجم كاالي معيوبي كه موجب 
مشكل در توزيع شده اس��ت را حدود ۱۷ هزار تن 
اعالم كرد. وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آنچه 
گفتيد ب��راي ماه هاي اخي��ر بود، اكنون ش��رايط 
تامين نهاده هاي دامي در چه وضعيت است، گفت: 
هم اكنون ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تن انواع نهاده دامي 
در بنادر وجود دارد كه ش��امل ۸۲۹ هزارتن جو، ۲ 
ميليون و ۱۵۰ هزار ت��ن ذرت و بيش از ۷۰۰ هزار 

تن كنجاله سويا مي شود.
عباسي معروفان تصريح كرد: همچنين ۴۷۵ هزار 
تن دانه س��ويا در بنادر وجود دارد كه ۱۸ درصد آن 
براي روغن كشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و 

مابقي به نهاده هاي دامي براي توزيع اضافه مي شود. 
وي محل انبار ۳ ميليون و ۳۰ هزار تن از نهاده هاي 
دامي عنوان شده را بندر امام )ره( و مابقي آن را در 
۱۲ بندر ديگر كش��ور عنوان كرد. عباسي معروفان 
درباره برنام��ه تامين نهاده هاي دامي براي ماه هاي 
آينده كش��ور نيز گفت: براي تامي��ن نياز ماه هاي 
آينده كش��ور تا امروز، ۱۴ ميلي��ون تن نهاده دامي 
ثبت سفارش شده است كه تا پايان سال پاسخگوي 
نياز كش��ور خواهد بود. وي در پاسخ به اين پرسش 
كه وضعيت تامين ارز نهاده هاي دامي چگونه است، 
اظهار كرد: ارز تمام نهاده هاي دامي خروجي تامين 
ش��ده و نهاده هاي دامي موجود در بن��ادر نيز ۵۰ 

درصد ارز خود را دريافت كرده اند.
عباس��ي معروفان معتقد اس��ت؛ الته��اب در بازار 
نهاده هاي دامي به رغم تامين و توزيع مناس��ب آن 
بيش��تر جنبه رواني دارد. وي گفت: اين نگراني در 
بين دامداران شدت گرفته است كه با تغيير دولت 
خأل در ب��ازار نهاده هاي ايجاد ش��ود، در حالي كه 
فارغ از دولت ها تامين نهاده هاي دامي در راس��تاي 
حذف امنيت غذايي كش��ور تا پايان س��ال صورت 
گرفته است. عباس��ي معروفان ديگر دليل التهاب 
در بازار نهاده ها را مربوط به خشكس��الي و كاهش 
علوفه دامي دانست. وي افزود: خشكسالي موجب 
شده توليد كلش گندم و يونجه به عنوان اصلي  ترين 
علوفه هاي دامي مورد اس��تفاده در كش��ور كاهش 
پيدا كند. عباس��ي معروف��ان با بي��ان اينكه براي 
جبران كاه��ش توليد علوفه و كاهش اثر آن بر بازار 
نهاده ها ني��ز برنامه داريم، اظهار كرد: اس��تفاده از 
علوفه هاي جايگزين و همچني��ن افزايش واردات 
براي جبران كس��ري علوفه، بخش��ي از برنامه هاي 
وزارت جهادكشاورزي براي كاهش مشكالت ناشي 
از خشكس��الي در اين حوزه اس��ت. وي اظهار كرد: 
همچنين وزارت جهادكشاورزي ميزان واردات جو 
را از ۳ ميليون تن ب��ه ۶ ميليون تن افزايش خواهد 

داد و ارز مورد نياز آن در حال تامين است.

اعضاي انجمن قطعه سازان تهران با انتقاد از ساختار معيوب 
مديريت صنعت خودروس��ازي، از طلب ۶۰ هزار ميليارد 
توماني سازندگان قطعات از شركت هاي خودروساز خبر 
دادند. به گزارش خبرگزاري فارس، محمدرضا نجفي منش 
در يك نشس��ت خبري كه به صورت مجازي برگزار شد، 
با بيان اينكه در حال حاضر بدهي خودروس��ازان به شبكه 
تأمين قطعات ۶۰ هزار ميليارد تومان است، اظهار داشت: 
قطعه س��ازان در شرايط مناس��بي قرار ندارند و در همين 
زمينه روز گذش��ته جلس��ه اي در محل استانداري تهران 
برگزار ش��د كه طي آن، خواس��تار رفع مشكالت صنعت 
قطعه سازي ش��ديم.  وي با بيان اينكه خودروسازان توان 
پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان را ندارند، افزود: در 
حال حاضر خودروسازان بابت تحويل هر دستگاه خودرو 
۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان زيان مي بينند كه با احتساب توليد 
يك  ميليون دس��تگاه خودرو در سال، اين زيان به بيش از 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان مي رسد. اين عدد در واقع رانتي 
است كه توزيع مي شود و زيان خودروس��ازان را به همراه 
دارد. نجفي منش با بيان اينكه ما بلديم تحريم ها را دور بزنيم 
فقط بايد قيمت قطعات و مواد اوليه اصالح شود، گفت: فردا 
در سازمان گسترش ميز تخصصي داخلي سازي قطعات 
كه مدتي متوقف بود، دوباره برگزار خواهد ش��د. وي ادامه 
داد: ارزبري هر دستگاه خودرو حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ يورو 
است و در واقع ۳۷ درصد اين ارزبري به مواد اوليه اختصاص 
دارد كه در اختيار خودروس��ازان نيست.  وي توضيح داد: 
سهم قطعات الكترونيكي ۳۰ درصد است و ۳۳ درصد نيز 
به مجموعه قطعات و كاالهاي وارداتي اختصاص دارد كه 
براي ايران خودرو ۵۶۰ يورو و براي س��ايپا ۵۰۹ يورو اعالم 
مي شود. رييس انجمن قطعه سازان تهران با بيان اينكه براي 
كاهش ۳۰۰ يورويي ارزبري توليد هر خودرو و داخلي سازي 
آن برنامه ريزي شده است، گفت: اگر داخلي سازي قطعات 
به بيش از ۹۰ درصد برسد هيچ وقت تحريم ها نمي تواند در 
صنعت داخل تأثيرگذار باشد. به گفته وي، ميزان ارزبري 
در واردات خ��ودرو به صورت قطعات س��ي كي دي ۶ تا ۸ 
هزار يورو و براي واردات خودروي س��اخته شده ۱۰ تا ۲۰ 
هزار يورو است.  وي كمبود نقدينگي قطعه سازان و دولتي 

بودن مديريت صنعت خودروسازي را از جمله مهم ترين 
موانع پيش  روي صنعت قطعه سازي عنوان كرد و گفت: در 
حال حاضر خودروسازان و قطعه سازان خارجي تمايل به 
همكاري با توليدكنندگان ايراني دارند و منتظرند تا وضعيت 
مذاكرات و تحريم ها مشخص شود. نجفي منش در ادامه در 
مورد وضعيت توليد قطعات خودرو توسط صنايع نظامي 
نيز گفت: ورود نظامي ها به صنايع غيرنظامي توجيه ندارد 
و اگر هر كس��ي كار خودش را انجام دهد، بهتر است. پولي 
كه قرار است به صنعت نظامي داده شود اگر به قطعه سازان 
پرداخت شود، حتما آنها مي توانند توليد قطعات را در داخل 
انجام دهند. در صورتي كه به نتيجه نرسيدند، صنايع نظامي 
وارد شوند. وي، در حال حاضر قطعه سازان به دليل مشكالت 
مالي، كمتر به توسعه توليداتشان فكر مي كنند در حالي كه 
اگر اين مشكل برطرف ش��ود پتانسيل زيادي در صنعت 
قطعه سازي وجود خواهد داشت.. وي با بيان اينكه ارزش بازار 
قطعات خودرو در سال گذشته ۱۶۰ هزار ميليارد تومان بود و 
براي امسال ۲۵۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي شود، گفت: 
۱۰۰ هزار ميليارد تومان نيز براي بازار خدمات پس از فروش 
پيش بيني مي شود و در حال حاضر ۵۵ تا ۶۰ درصد قطعات 
در داخل توليد مي شوند.  اميرحسين جاللي نايب رييس 
انجمن قطعه سازان تهران نيز در اين نشست خبري اظهار 
داشت: در حال حاضر قطعه س��ازان با ۵۰ درصد ظرفيت 
خود فعال هستند كه ۷۰ درصد دليل اين مشكل به مسائل 
داخلي و ۳۰ درصد بقيه به تحريم ها و مسائل خارجي مربوط 
مي شود. وي ادامه داد: صنعت خودروسازي حتي زماني كه 
حدود ۲ ميليون دستگاه خودرو توليد مي كرد نيز سودآور 
نبود كه دليل اين موضوع به ساختار مديريت صنعت خودرو 
برمي گردد. وي افزود: مديريت خودروسازي ها به دفعات 
تغيير مي كند و افراد با ديدگاه هاي مختلف سر كار مي آيند 
كه فرصتي براي اج��راي ديدگاه هاي خود ندارند. جاللي 
با تأكيد بر اينكه صنعت خودروسازي نيازمند يك تغيير 
بزرگ در ساختار است، افزود: زماني كه يك ميليون و ۶۰۰ 
هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شد به سهامداران سود 
۱۰ هزار توماني پرداخت شد، حاال چطور انتظار دارند كه 
در شرايط فعلي، صنعتي با كيفيت و سودده داشته باشيم؟ 

 محمودملكوتيخواه
عضوهياتمديرهشستا:

تجربه، چابكي، نظم و روحيه 
ضدفساد از مهم ترين عوامل 

موفقيت هاي شستا بوده است

محمود ملكوتي خواه عضو هيات مديره شستا اقدامات 
صورت گرفته و تعامل ويژه هيات مديره اين ش��ركت 
بزرگ سرمايه گذاري با اركان ديگر اين سازمان را الگوي 
مناسبي براي ديگر دستگاه ها دانست و گفت: اين تعامل 
با هداي��ت مدبرانه دكتر ش��ريعتمداري، وزير محترم 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده است. وي ضمن 
يادآوري رويكرد تعاملي مرحوم مهندس تركان، تجربه، 
اثربخش��ي موثر، كارايي مثبت و نقش آفريني جدي 
هيات مديره شستا را در كنار يك مديرعامل جوان و با 
انرژي از داليل پيشرفت امور در شستا عنوان كرد و افزود: 
سودآوري و جهش توليد در شستا محقق نمي شد اگر 
اين تعامل و همراهي در تيم مديريت وجود نداشت. اين 
عضوهيات مديره شستا با بيان اينكه در دوسال اخير با 
۱۴۵ جلسه هيات مديره، نظم و سرعت در تصميم گيري 
ايجاد ش��ده به همه اركان تابعه از جمله ۹هلدينگ و 
۱۶۵ شركت، تسري يافته است، اضافه كرد:  پيگيري 
مستمر مبني بر اجراي مصوبات هيات مديره، بي ترديد 
بيشترين تاثير را در موفقيت هاي مديريتي شستا داشته 
است. ملكوتي خواه با اشاره به چابكي و سرعت عمل 
مديرعامل شستا در اجراي مصوبات هيات مديره، گفت: 
اين تجربه موفق همكاري در شستا به همراه روحيه 
جهادي و ضدفساد اركان مديريتي موجب شده است 
كه شستا به عنوان يك سرمايه بين النسلي از آسيب هاي 
ناشي ازعدم تعامل اركان مديريتي كه چالشي جدي در 
بنگاه هاي اقتصادي است، رنج نبرد و با سرعت بيشتر به 
سوي سودآوري گام بردارد و الگوي مناسبي پيش روي 

ديگر شركت ها و رقباي اقتصادي باشد.

به ميزان تخصيص مواد اوليه 
تعهد عرضه محصول در بورس 

ايجاد شود
معاون خريد شركت ذوب آهن اصفهان خواستار آن شد 
تا به ميزان تخصيص مواد اوليه به واحد هاي توليد كننده 
فوالد، تعهد عرضه محصول در بورس ايجاد شود. محمد 
جعفر صالحي در همايش تعامل س��نگ آهن و فوالد 
در تاالر بورس در محل هتل المپيك افزود: ذوب آهن 
بزرگ ترين توليد كننده مقاطع تبديل فوالد در غرب 
آسيا است و امروز با توليد ريل ملي و محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر در تالش است تا جايگاه واقعي خودش را 
بيابد. وي بيان داشت: ذوب آهن سه ورودي براي توليد 
چدن دارد، در س��ال هاي گذش��ته كميته پشتيباني 
زغال سنگ در ايميدرو به قيمت  گذاري مي پرداخت، 
اما از سال ۹۷ پذيرفته شد قيمت زغال  سنگ به شمش 
خوزستان متصل شود و ضريب ۲۶.۵ درصد براي آن در 
نظر گرفته شد. صالحي خاطرنشان كرد: همين مساله 
در سال گذش��ته افزايش هزينه حدود ۱۵۰۰ ميليارد 
توماني را براي ذوب آهن به دنبال داشت، سياست گذاري 
كه امروز همه به نوعي معترض به آن هستند اما راهي 
بي بازگشت است. وي بيان داشت: اين مساله سبب شد 
تا در سال هاي گذش��ته شركت هاي معدني به سمت 
فوالد سازي و فوالد س��ازان به فاز اكتشاف معدن ورود 
كنند، از جمله ذوب  آهن به موضوع اكتشاف ورود كرد 
كه كاري هزينه بر و پر ريس��ك اس��ت كه در اصل بايد 
توسط حاكميت و نه توسط بخش خصوصي انجام شود.

راهبران و كاركنان سكو هاي مترو 
در اولويت دريافت واكسن

مديرعامل شركت مترو با بيان اينكه راهبران و كاركنان 
سكو هاي ايستگاه هاي مترو در اولويت دريافت واكسن 
كرونا قرار گرفتند، گفت: در صورت تخصيص واكسن 
در اسرع وقت واكسيناسيون اين افراد انجام مي شود. 
علي عبداهلل پور در مصاحبه اختصاصي با  صدا و سيما، 
با اش��اره به ش��روع به كار منتخبان ش��وراي ششم و 
همچنين مش��كالتي كه در ح��وزه تجهيزات مترو و 
كمبود ها در واگن ها وجود دارد، افزود: بي ترديد همه 
مسووالن در مديريت شهري و دولت بر اهميت توجه 
به توسعه و تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي پايتخت 
به ويژه مت��رو تاكيد دارند. وي اف��زود: انتظار مي رود 
تمامي فعاليت هايي كه حول محور مسائل اقتصادي 
و اجتماعي صورت مي گيرد حول محور حمل و نقل 
عمومي نيز انجام شود و با اين نگرش به گونه اي شهر 
اداره شود كه همه نگاه ها به توسعه و نوسازي ناوگان 
حم��ل و نقل عمومي به ويژه مترو باش��د. مديرعامل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: با 
اين كار اقتصاد شهري رونق مي يابد، آلودگي هوا كم 
مي شود و هم به اشتغالزايي كمك مي كندو بي شك 
توجه و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي يك دستاورد 
مديريتي به شمار مي رود. عبداهلل پور تصريح كرد: در 
همه كشور هاي پيشرفته دنيا يكي از محور هاي مهم، 
توجه به حمل و نقل عمومي اس��ت و با نگاهي به اين 
كشور ها مي توان دريافت كه محور همه فعاليت هاي 
شهري حول و حوش حمل و نقل عمومي به ويژه مترو 
است. وي با اش��اره به جايگاه متروي ايران در جهان 
اضافه كرد: توسعه شبكه مترو، خطوط مترو، ساخت 
ايستگاه ها و سرفاصله قطار ها در ايران در جايگاه بيستم 
دنيا قرار دارد، اما اين مقدار و جايگاه كافي نيست و با 
توجه به ازدحامي كه در س��اعات پرتردد وجود دارد، 

نياز مهم در شرايط كرونايي فعلي تامين واگن است.
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خبرروز

۱۵۷ نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
۱۵۷ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۸۴ هزار و ۹۴۹ نفر رسيد. اين در حالي 
است كه ۱۶ هزار و ۲۵ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شدند كه هزار و ۷۸۰ نفر از آنها بستري شدند. به اين 

ترتيب شمار مبتاليان هم به سه ميليون و ۲۷۰ هزار و ۸۴۳ نفر رسيد. 
سه هزار و ۲۵۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون 
۲۴ ميليون و ۴۳ هزار و ۱۲۹ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. اكنون ۹۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، 

۱۸۳ شهر در وضعيت نارنجي و ۱۷۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

زاهدان تنهاس��ت، زاهدان هميش��ه تنها بوده اما 
امروز از هميش��ه تنهاتر اس��ت، مردم مثل برگ 
درخت زمين مي ريزند؛ چرا كسي كاري نمي كند؟ 
آدم هاي نگران و عزادار مي گويند »زاهدان خيلي 
تنهاس��ت« و اگر بچه زاهدان باش��ي، معناي اين 
تنهايي هميش��گي را به خوب��ي مي فهمي؛ بچه 
زاهدان كه باشي مي داني چقدر اين شهر تنها بود 
وقتي آب نداش��ت و دبه ها را مي ُبردند در گرماي 
سوزان تابستان سر كوچه ها تا آب شيرين بگيرند؛ 
معناي تمام شدن گاز و صف هاي طوالني پپسي 
گاز و ايران گاز را مي داني؛ معناي نبودن نفت در 
زمستان هاي خش��ك و صف هاي طوالني توزيع 
كوپني نف��ت را مي داني؛ معن��اي تنهايي آنهايي 
كه براي يك لقمه نان در خيابان ها ش��بانه روزي 
كار مي كنند، فرقي نمي كند چهارراه رس��ولي يا 
چهارراه مگسي؛ دروازه خاش يا خيابان دانشگاه!

    »زاهدان« به راستي عزادار است
زاهدان هميش��ه تنها بوده و حاال با موج سنگين 
كروناي هندي، مردمان محروم استان سيستان 
و بلوچستان از هميش��ه تنهاتر هستند؛ آمارهاي 
رس��مي، هولن��اك اس��ت و همه همش��هريان و 
آش��نايان، عزادارند؛ همه پروفايل ها سياه است؛ 
زاهدان ب��ه معناي واقعي كلمه »عزادار« اس��ت! 
وقتي مرزها را كنت��رل نكردند و كروناي هندي، 
ساده، به سادگي آب خوردن به جنوب شرقي ترين 
استان كشور نفوذ كرد، مش��خص بود كه چنين 
روزه��اي س��ياهي در راه خواهد ب��ود؛ وضعيت 
بحراني در سيس��تان و بلوچستان به دليل شيوع 
ويروس جهش يافته هندي موسوم به دلتا ايجاد 
شده كه قدرت سرايت آن ۲.۵ تا سه برابر ويروس 

معمولي كروناست. 
اين نوع ويروس در ۶۰ درصد موارد افراد بين ۳۰ 
تا ۶۰ سال يعني جمعيت مولد و شاغل جامعه را 
مبت��ال مي كند به همين دليل باي��د براي كنترل 
اوضاع اقدامات احتياطي را تشديد كرد. دو هفته 
از آغاز بحران جدي زاهدان گذشته اما هيچ اقدام 
جدي اي صورت نداده اند؛ تنها از چهارشنبه هفته 
قبل تا روزهاي ابت��داي اين هفته، مراكز دولتي و 
اداري و مغازه هاي استان و شهر زاهدان را تعطيل 

كرده اند اما ديگر هيچ....
بحران تا اندازه اي جدي اس��ت كه مي گويند آمار 
مبتاليان در اس��تان سيستان و بلوچستان از كِل 
كشور پاكستان بيشتر اس��ت و صداي دادستان 
زاه��دان درآمده اس��ت؛ مهدي ش��مس آبادي 
دادس��تان عموم��ي و انقالب مركز سيس��تان و 
بلوچس��تان گفته اس��ت: ترك فعل مسووالن در 
مقابله با اقدامات پيشگيرانه كرونا پيگرد قضايي 
دارد و طب��ق قانون با متخلف��ان و خاطيان بدون 

اغماض برخورد خواهد شد.

    »متخلفان و خاطيان« چه كساني هستند؟
اما مساله اينجاست كه اين »متخلفان و خاطيان« 
چه كساني هستند؛ كس��اني كه مرزها را كنترل 
نكردند و اجازه دادند ويروس بيايد و مردم را مبتال 
كند يا كساني كه هيچ اقدامي براي واكسيناسيون 
مردم محروم اين اس��تان نمي كنند يا آنهايي كه 
به راس��تي كوتاهي مي كنن��د وقتي كمك مادي 
به اين مردم محروم در كار نيس��ت تا چند روزي 
بي دغدغ��ه در خانه بمانند؛ نه تنه��ا اين اقدامات 
احتياطي و جدي ص��ورت نگرفته بلكه به عقيده 
برخي مس��ووالن، متخلفان و خاطي��ان، »خود 

مردم« هستند!
دوازده��م تيرم��اه، دبير كميته علمي كش��وري 
كوويد ۱۹ گفت: يكي از مهم ترين مش��كالت ما 
در استان سيس��تان و بلوچستان، اقبال و اشتياق 
بس��يار كم از سوي مردم نس��بت به ساير مناطق 

كشور براي انجام واكسيناسيون است.
يا برخي كه معتقدند؛ مردم اين استان اعتقادي به 
ماسك زدن و رعايت پروتكل ها ندارند! اما واقعيت 
موض��وع را هيچكس نمي گوي��د! واقعيتي تلخ و 
عريان از مردمي كه نمي توانند در خانه بنشينند 
چون ن��ان خالي در بس��اط ندارن��د؛ از كودكان 
كاري كه در همه خيابان هاي شهر زاهدان ناچاراً 
براي يك لقمه نان دوندگ��ي مي كنند و هيوالي 
مرگ كروناي��ي در هر قدم آنها را تعقيب مي كند؛ 
واقعيت، بسيار تلخ است و وقتي از زبان خود مردم 

مي شنويم، تلخ تر هم مي شود: 

    خبري از واكسيناسيون نيست
م��ردم زاه��دان، از هرك��ه مي پرس��ي، خبري از 
واكسن و واكسيناسيون ندارند؛ حتي سالمندان 
يا ب��ه ندرت واكس��ينه ش��ده اند يا به س��ختي و 
ب��ا تحمل صف ه��اي طوالن��ي در اي��ن روزهاي 

بحراني توانس��ته اند واكسن تزريق كنند؛ و عالوه 
بر ش��اغالن غيررس��مي اين ش��هر كه بسيارند و 
اص��واًل »نمي توانند« در خانه بنش��ينند، معضل 
بزرگ ديگر، كودكان كار بي ش��ماري است كه در 
خيابان هاي اين شهر به دنبال نان هستند؛ دريغ 
كه نتيجه سياس��ت هاي تعديلي دهه هاي اخير 
براي زاهدان، موج س��نگين متكديان و كودكان 
كار بوده اس��ت؛ زاهداني كه نس��ل هاي پيش به 
ياد نمي آورن��د در خيابان هايش اين همه كودك 

كار باشد!
بحران در زاهدان جدي اس��ت و ب��ا بهانه آوردن 
و فرافكن��ي، موج بحران فروك��ش نمي كند؛ بايد 
پرس��يد واقعًا چه برنامه اي براي اين همه كودك 
كار و كارگ��ران غيررس��مي دارند؟ ب��راي مردم 
محروم زاهدان قرار است چه بكنند تا هر روز مثل 
برگ درخت فرونريزند؛ براي ش��يرآباد و باباييان، 
محالت محروم زاهدان چه برنامه اي دارند؛ وزارت 
بهداشت و نمايندگان مجلس چه برنامه اي دارند؛ 
بيمارس��تان ها لبالب ُپر، امكان��ات در مرز اتمام و 

مرگ كرونايي در زاهدان بيداد مي كند.
»زاهدان خيلي تنهاس��ت؛ يا به سرعت اين مردم 
مح��روم را با اولوي��ت آنهايي ك��ه محروم ترند و 
بيشتر در معرض خطر، واكس��ينه كنند يا اينكه 
الاقل از صندوق ذخيره يا س��اير منابع بيت المال 
برداشت كنند و به شهروندان محروم اين استان 
پول مناسب بدهند تا چند وقت، حداقل دو هفته 
در خان��ه بمانند؛ يادش بخي��ر، روزگاري بود كه 
فكر مي كرديم قرار است محرومان و مستضعفان 
سهمي از ثروت ها داشته باشند، روزگاري بود كه 
فكر مي كرديم قرار است بيايند و بليت هاي سينما 
مهرباِن زاهدان را قسمت كنند اما حاال فقط مرِگ 
كرونايي را قسمت مي كنند، خدايا معجزه اي كن، 

زاهدان خيلي تنهاست....«

»زاهدان«خيليتنهاست
رويخطخبر خبر

 اعتماد سازي 
و مشاركت اجتماعي

شفافيت، اعتمادسازي و گفت وگو مهم ترين اصل 
مشاركت اجتماعي است. يكي از رويكردهاي اصلي 
در كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي برنامه هاي 
مبتني بر مش��اركت اجتماعي، تقويت پيوندهاي 
اجتماعي و همياري اجتماعي است به اين معني كه 
در فعاليت هاي توانمندسازي و ارتقاء محالت مردم 
نقش اصلي را ايفاء مي كنند. مديركل دفتر پيشگيري 
از آسيب هاي اجتماعي س��ازمان بهزيستي در اين 
باره گفت: س��ازمان بهزيستي بالغ بر ۲۰ سال است 
كه فعاليت هاي اجتماع محور را در سطح كشور و در 
محالت مختلف انجام مي دهد. رويكرد اصلي سازمان 
 بهزيس��تي اين اس��ت كه در محالت آسيب خيز،

 كمتر برخوردار و حاش��يه اي اقدامات خود را ارايه 
دهد البته بس��ياري از فعاليت ها نيز گس��ترش آن 
عمومي تر است و در همه محالت اجرا مي شود، اما 
گام مهم و اساسي در برنامه ريزي اجتماع محور اين 
است كه بعد از جلب مشاركت مردم محله، شفافيت 
و اعتمادس��ازي در ابتدا نيازسنجي و اولويت بندي 
صحيحي از مسائل و مشكالت محله توسط ساكنان 
محله و داوطلبان محلي داش��ته باشيم و سپس با 
كمك خود م��ردم پروژه هايي را براي پيش��گيري 
طراحي كنيم. آرزو ذكايي فر افزود: در همين راستا 
پنج قطب در كشور مشخص شده اند كه شامل پنج 
گروه استاني است و تسهيلگران موضوعات مربوط به 
تحليل وضعيت جامعه محلي را كه عمدتاً بخش مهم 
آن نيازسنجي محلي است مي آموزند. همچنين كار 
با مردم، شناسايي افراد كليدي، تشكيل گروه هاي 
محلي از ديگر مس��ائلي اس��ت كه در اين كارگاه ها 
به صورت تخصصي به تس��هيلگران آم��وزش داده 
مي ش��ود. هدف ما اين است كه امسال ضريب نفوذ 
خدماتمان را در محالت گس��ترش دهيم. او با بيان 
اينكه سازمان بهزيس��تي چندين سال است كه در 
محالت فعاليت هاي خود را در زمينه آگاه س��ازي، 
دانش افزايي و توانمندسازي با هدف ارتقاء سالمت 
اجتماعي آحاد مردم ارايه مي دهد، گفت: قصد داريم 
امسال برنامه ها را بر اساس تحليل وضعيت مشكالت 
محالت حاش��يه و كم برخوردار گس��ترش دهيم. 
مديركل دفتر پيش��گيري از آسيب هاي اجتماعي 
سازمان بهزيستي گفت: همزمان با اين كارگاه، اولين 
كارگاه آموزشي برنامه ريزي اجتماع محور در مناطق 
آسيب خيز نيز به صورت سراسري از هفتم تيرماه 
لغايت نهم تيرماه به صورت كشوري برگزار گرديد. 
كارگاه تحليل وضعيت جامعه محلي براي ۱۰۰ نفر 
از تسهيلگران محلي در استان ها در حال برگزاري 
است. همچنين كارگاه دوم كه از هفتم تيرماه آغاز 
ش��ده اس��ت و به مدت س��ه روز ادامه دارد با عنوان 
برنامه ريزي اجتماع محور در مناطق آس��يب خيز 
براي حدود ۷۰ نفر از كارشناسان دفتر پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي سراسر كشور در سطح استان ها 

و شهرستان ها برگزار شده است.

احكامجديدبازنشستگانتأميناجتماعيصادرشد
احكام افزايش س��ال ۱۴۰۰ مستمري 
بازنشستگان س��ازمان تامين اجتماعي 
صادر ش��د. به گزارش س��ازمان تامين 
اجتماعي، اين احكام با افزايش س��االنه 
سنواتي و متناسب س��ازي مرحله دوم، 
صادر و نهايي ش��ده است. بازنشستگان 
مي توانن��د ب��راي مش��اهده اح��كام 
افزايش هاي خود به پايگاه اطالع رساني 

www.tamin. سازمان تامين اجتماعي به نشاني
ir مراجع��ه كنند. بنا بر اين گزارش ارديبهش��ت ماه 
اطالعيه اي از س��ازمان تامين اجتماع��ي در حضور 
رييس كان��ون عالي بازنشس��تگان و رييس اتحاديه 
پيشكسوتان بازنشس��تگان تامين اجتماعي و ديگر 
اعضاي كانون هاي بازنشستگي اعالم شد كه براساس 
آن اعم��ال م��اده۹۶ )افزايش س��نواتي( بر مجموع 
مبالغ مستمري و متناسب سازي اسفند سال ۱۳۹۹ 
مس��تمري بگيران صورت گرف��ت. ۷۵ درصد عقب 
ماندگي مس��تمري س��ال برقراري به نسبت حداقل 
مستمري جبران شد و با توجه به انتظارات و مطالبات 
همه سطوح مستمري بگيران و بازنشستگان تامين 
اجتماعي، پس از اعمال ماده ۹۶ )افزايش سنواتي( و 

اجراي متناسب سازي حقوق مستمري 
بگيران و افزايش مزاياي جانبي، دريافتي 
هيچ مستمري بگيري كمتر از ۱.۵ برابر 
مجموع پرداختي اس��فند سال۱۳۹۹ 
نخواهد بود. مرحله اول متناسب سازي 
حقوق بازنشس��تگان تامين اجتماعي 
در م��رداد س��ال ۹۹ اجراي��ي و حقوق 
ماهانه مس��تمري بگيران اين سازمان از 
۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزاي��ش يافت. مرحله دوم 
اين متناسب س��ازي نيز در پرداخت حقوق فروردين 
ماه اين جمعيت لحاظ خواهد شد. به گفته مصطفي 
ساالري، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، براساس 
اين متناسب سازي، بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از 
فروردين ١۴٠٠، ۴ ميليون و ۲۰۰ تا ۴ميليون و ۳۰۰ 
هزار تومان دريافت مي كنند. بازنشستگان با بيش از 
٣٠ س��ال سابقه نيز باتوجه به سنوات بيش از اين 
مبلغ و بازنشس��تگان كمتر از ٣٠ سال سابقه هم 
كمتر از اين ميزان را )باتوجه به سنوات( دريافت 
خواهند كرد. در اين راستا همچنين ۲۸ اسفندماه 
۹۹ مبلغ يك  ميليون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت 

علي الحساب به حساب بازنشستگان واريز شد.

خشكساليرانميتوانباشعارووعدهووعيدبرطرفكرد

مرگ حيات در اين جغرافياي پهناور
گليماندگار| 

بي آبي، كرون��ا، قطعي ب��رق، همه و 
همه اتفاقاتي اس��ت كه اي��ن روزها 
دست به دست هم داده اند تا زندگي را براي مردم 
س��خت تر كنند. وضعيت هر روز بحراني تر از روز 
قبل مي شود و مسووالن تنها به وعده و وعيد دادن 
اكتفا مي كنند. اينكه سيستان و بلوچستان عالوه 
بر بي آبي و خشكس��الي كه سال هاست دامان اين 
جغرافيا را گرفته حاال با كرونا هم دس��ت و پنجه 
نرم مي كند. اكثر ش��هرهاي كش��ور با بي برقي در 
طول ش��بانه روز مواجه اند و خيلي جاهاي ديگر 
هم هستند كه با كم آبي مواجه اند. اين روزها حال 
جنوب هم خوب نيس��ت. از هورالعظيم خبرهاي 
بدي به گوش مي رسد. رو به خشكي مي رود و مردم 
براي گرفتن حق آبه آن دست به دامان مسووالن 
شده اند. اگر هورالعظيم خشك شود، باز هم تمام 
شهرهاي جنوبي كشور اسير ريزگرد خواهد شد. 
خشكسالي مشكلي است كه از سال ها پيش آغاز 
ش��ده و حاال بيش از هر زم��ان ديگري خودش را 
نشان مي دهد. نمي شود با اين پديده شوخي كرد. 
جاي شعار و وعده ندارد، آب نباشد زندگي نيست.  
حاال ه��ر روز عكس هايي از هورالعظيم منتش��ر 
مي شود كه نشان از ساقط شدن حيات در آن دارد. 
ماهي ها مي ميرند. جس��د بي ج��ان گاوميش ها و 
مردمي ك��ه براي خريد آب در صف مي ايس��تند، 
همه و همه نشان از وضعيت وخيم بي آبي در كشور 
دارد. اين پايان ماجرا نيس��ت، برداش��ت هاي غير 
اصولي از آب هاي زير زميني عالوه بر دامن زدن به 
خشكسالي كشور را با مشكل فرونشست زمين هم 
مواجه كرده اس��ت. حاال چه كسي يا كساني قرار 
است فكري به حال اين وضعيت كنند، سوالي است 

كه تاكنون بي پاسخ مانده است. 

     وضعيت خطرناك خوزستان
نماين��ده دش��ت آزادگان ب��ا بيان اينك��ه مردم 
خوزس��تان در وضعيتي به مرات��ب خطرناك تر از 
وضعيت كرونايي قرار دارند، زيرا تامين آب مورد 
نياز آنها به خطر افتاده است، گفت: مردم در برخي 

شهرهاي خوزستان مثل هويزه و دشت آزادگان، 
در صف هاي آب فروشي مي ايستند تا آب خريداري 
كنند و اين مس��اله، فاجعه است. قاسم ساعدي، با 
انتق��اد از وضعيت تاالب هورالعظي��م اظهار كرد: 
متاسفانه امسال تنش آبي همه خوزستان را دربر 
گرفت��ه و وزارت نيرو وظايف اولي��ه خود در قبال 
طبيعت و تامين حق آبه هاي زيس��ت محيطي را 
انجام نمي دهد. او افزود: از ابتداي خردادماه امسال 
تاكنون رهاسازي آب در خوزستان توسط وزارت 
نيرو به حداقل رسيده است و اقدامات انجام شده در 
اين زمينه اصال مطلوب و در شأن مردم خوزستان 
نيست. نماينده دشت آزادگان در مجلس شوراي 
اس��المي گفت: برخي رودخانه هاي خوزس��تان 
خشك شده اند و كودكان در اين رودخانه ها فوتبال 
بازي مي كنند. رودخانه جراحي توسط وزارت نيرو 
كامال خشك ش��ده و كارون با آن همه عظمت به 
يك نهر كوچك تبديل شده است. رودخانه كرخه 
كه از طوالني ترين رودخانه هاي كش��ور است نيز 

متاسفانه وضعيت خوبي ندارد.
س��اعدي با بيان اينك��ه وزير نيرو بايد نس��بت به 
وضعيت به وجود آمده در خوزستان براي رودخانه ها 
و تاالب ها پاسخگوي مردم باشد، افزود: وزارت نيرو 
موظف است كه حق آبه شرب انساني، حق آبه هاي 
زيس��ت محيطي و حق آبه مورد نياز كش��اورزان و 

دامداران را تامين كند.
او ب��ا انتق��اد از عملكرد رييس س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت تصريح ك��رد: آق��اي كالنتري در 
جاي خود ج��ا خوش ك��رده و هي��چ كاري براي 
هورالعظي��م انجام نداده اس��ت. نماينده دش��ت 

آزادگان در مجلس شوراي اسالمي گفت: اتفاقاتي 
ك��ه ام��روز در هورالعظيم رخ داده اس��ت، يكي از 
هولناك ترين فجايع زيس��ت محيط��ي در تاريخ 
است. در هورالعظيم ماهيان بسياري از بين رفته اند 
و دام هاي ساكنان حاشيه تاالب نيز تلف شده اند و 

اين تاالب، وضعيت خوبي ندارد.
س��اعدي افزود: دولت و نهادهاي نظارتي بايد مچ 
مسببان اصلي خشك ش��دن تاالب هورالعظيم را 
بگيرند. نهادهاي نظارتي باي��د در بحث مديريت 
آب كش��ور ورود كنند و مديريت ه��اي اين حوزه 
را بر اس��اس آمار، ارزيابي و آسيب شناسي كنند تا 
متوجه شوند كه پشت اين قضاياي مديريت آبي، 

چه مساله اي وجود دارد.
او گفت: مردم خوزس��تان در وضعيتي به مراتب 
خطرناك تر از وضعيت كروناي��ي قرار دارند، زيرا 
تامين آب مورد ني��از آنها به خطر افتاده اس��ت. 
تاسيس��ات آبرس��اني در بس��ياري از روستاهاي 
خوزس��تان به دليل خش��ك ش��دن رودخانه ها 
حتي ديگ��ر امكان پمپ��اژ آب را ندارن��د و مردم 
بالتكلي��ف مانده اند. نماينده دش��ت آزادگان در 
مجلس ش��وراي اس��المي با بيان اينكه برخي از 
مردم در خوزستان براي تامين آب مورد نياز خود 
با بش��كه آب خريداري مي كنند، افزود: مردم در 
برخي ش��هرهاي خوزس��تان مثل هويزه و دشت 
آزادگان، در صف هاي آب فروش��ي مي ايستند تا 

آب خريداري كنند و اين مساله، فاجعه است.

     محيط زيست چه مي كند؟
حال بايد اين سوال را مطرح كرد كه واقعا سازمان 
عري��ض و طويل محيط زيس��ت ب��راي رفع اين 
بحران ها چه برنامه اي دارد. آيا خشكسالي هم از 
نگاه آنها مانند حادثه تصادف اتوبوس خبرنگاران 
اتفاقي اس��ت كه افتاده و كاري نمي شود براي آن 
كرد. اين همه سال بي تدبيري در سايه شعارها و 
وعده ها سرانجامي را براي اين سرزمين رقم زده 
كه هي��چ كس دلش نمي خواس��ت و نمي خواهد 
آن را باور كند. خشكس��الي شوخي نيست؛ مرگ 

حيات در اين جغرافياي پهناور است.
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برجميالدتعطيلشد
ب��ه منظ��ور جلوگي��ري از ش��يوع 
وي��روس »كرونا« به وي��ژه نوع دلتا 
تمام��ي فعاليت ه��اي مجموعه برج 
ميالد از ديروز دوش��نبه ۱۴ تيرماه 
تا اطالع ثانوي تعطيل اس��ت. روابط 
 عمومي برج ميالد اعالم كرد: نظر به 
دستور العمل هاي ستاد ملي مبارزه 
با شيوع كرونا و قرار گرفتن تهران در 

وضعيت قرمز كرونايي، برج ميالد تعطيل است. 
بر اساس گزارش روابط عمومي برج ميالد، بنا به 

ضرورت پيش��گيري و كاهش خطر 
ابتال به ويروس كرونا در س��طح شهر 
ته��ران و با توجه ب��ه مراجعه روزانه 
گردش��گران داخل��ي و خارج��ي به 
مجموعه ب��رج ميالد، تا اطالع ثانوي 
برنامه هاي اين مجموعه لغو مي شود. 
تا پايان ش��رايط قرم��ز كرونايي در 
تهران، برنامه هاي فرهنگي، تفريحي، 
خدمات، رس��توران و كافي شاپ هاي مجموعه 

برج ميالد نيز تعطيل خواهند بود.

كمبوددارورابه۱۹۰خبردهيد
به رغم تمامي مشكالت ارزي و تحريم هاي 
بي س��ابقه كمبود اقالم دارويي نسبت به 
سال هاي گذشته بسيار كمتر است. رييس 
سازمان غذا و دارو، با بيان اين مطلب گفت: 
با كمبود دارو مواجه نيس��تيم و مردم در 
صورت مشاهده چنين موضوعي نياز است 
با تماس از طريق شماره ۱۹۰ سازمان غذا 
و دارو و وزارت بهداش��ت را در جريان قرار 

دهند. شانه س��از ادامه داد: برخي كمبودها در رابطه با 
داروهاي برندي هستند كه مشابه توليد داخلي دارند و 
بر اين اساس ارزي به واردات داروهاي مشابه تخصيص 
داده نمي شود البته در برخي موارد كمبود وجود دارد 
اما به صورت معمول و مداوم نبوده است. رييس سازمان 

غذا و دارو يادآور شد: با توجه به اينكه منبع 
بسياري از مواد اوليه دارويي كشورهايي 
اس��ت كه ارز خاصي را نياز دارند بنابراين 
با مش��كالتي مواجه شده ايم كه با كمك 
بانك مرك��زي و وزارت اقتص��اد در حال 
رفع مشكل هس��تيم. اين در حالي است 
كه برخي اقالم دارويي در داروخانه ها پيدا 
نمي ش��ود و اكثر آنها از توزيع نشدن اين 
داروها خبر مي دهند. ضمن اينكه طي چند ماه گذشته 
بيماران ديابتي براي تامين انسولين با مشكل مواجه 
بودند و البته در حال حاضر داروهايي مانند فلوكستين 
كه براي بيماران با مشكالت روحي تجويز مي شود در 

داروخانه ها يافت نمي شود. 
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