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فرونشست ،نيمي از دشتهاي كشور را كوير كرد ه است

نيـازاقتـصادايـران

محسنياژهاي :گسترش
آزاديهاي مشروع نياز به سازوكار دارد

زلزله خاموش در استان تهران

عدم تمديد مهلت بازگشت ارز و سياستهاي دولت آينده عامل كاهش نرخ ارز

كاهش 280توماني نرخ دالر

صفحه2

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

«زمين»
در باتالق
ركود تورمي

گروهراهوشهرسازي|شايدپاييزسال1399را
بتوانيكيازاستثناييترينفصلهاياقتصادايران
طي س��الهاي 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 .نيمهاي كه ديدگاه غالب ،پيروزي ترامپ
صفحه 5رابخوانيد
در انتخابات بود و ...

خشكسالي را نميتوان با شعار
و وعده و وعيد بر طرف كرد

مرگ حيات
در اين
جغرافياي پهناور

فعاالن اقتصادي ممنوعيت واردات كاالهاي خارجي را مورد نقد قرار دادند

صفحه7

« تعادل» از روند نگرانكننده قطعيهاي مكرر برق گزارش ميدهد

بحران خاموشي
سخنگوي صنعت برق:
خاموشيهاي گسترده در راه است

يادداشت2-

بافتموقعيتيتعارضگونه
برجام

بع��د از پاي��ان انتخاب��ات
رياس��تجمهوري در اي��ران
و تغيي��ر در ش��اكله اجراي��ي
كش��ورمان به نظر ميرس��د،
تحوالت ت��ازهاي در مذاكرات
هس��تهاي ايران با كشورهاي
مهديمطهرنيا غرب��ي ش��كل گرفته اس��ت؛
تحوالتي كه نيازمند ارزيابيها
و تحليل دقيق و موش��كافانه براي پيشبيني احتماالت
پيشرويكشوراست.دراينميانبسياريبهدنباليافتن
پاسخي براي اين پرسش بنيادين هستند كه سرنوشت
مذاكراتهستهايايرانبا 4+1وامريكاچهخواهدشد؟واقع
آناستكهپروندههستهايايرانيكداللتضمنيبريك
بافتار بسيار گستردهتر از مسائل مربوط به ايران در نظام
بينالملل به ويژه در پرونده روابط با غرب و امريكاست .در
ايران پس از سال 57يك نظام انقالبي در چارچوب اسالم
انقالبيشيعهشكلگرفتهكهمعتقدبهارايهيكگفتماندر
سطحجهاناسالموالبتهرودرروييبانظامبينالملليحاكم
آمده از اراده قدرته��اي بزرگ بينالمللي به ويژه اياالت
متحدهامريكاست.لذادرايرانازامريكابهعنوانامپرياليسم
جهاني ياد ميشود كه به دنبال سوءاستفاده از منابع ساير
كشورهااست.درواقعپروندههستهايايرانذيليكچنين
پرونده گستردهتري شكل گرفته است .از سوي ديگر بايد
توجهداشتكهنظامبينالملل(بهمعنايكالنآن)اساسا
معطوف مغناطيس قدرت امريكاست .حتي قدرتهاي
رقيب اي��االت متحده در امتداد اين قدرت مغناطيس��ي
مستقر شدهاند و عليرغم جهتهاي مختلف همراستا و
مبتنيبرمنافعخودعملميكنند.تهرانامامعتقداست
چيرگي موجود در نظام بينالملل يك امر ناعادالنه است
و تالش ميكند در برابر آن بايس��تد .نبايد فراموش كرد،
تهراندرشرايطفعليتحتتحريمهايشديديقراردارد
و هزينههاي مقاومت در برابر وضع موجود بينالملل را به
تنهاييپرداختميكند.پروندههستهايدرواقعيكبهانه
معناداردرجهتايجادفشاربرتهراناستكهنظامونظامات
حاكمبرروابطبينالمللراياپذيرانيستيابهدنبالافزايش
قدرت خود در ابعاد منطقهاي و بينالمللي اس��ت .بر اين
اساس است كه انتقادات از فعاليتهاي مشروع هستهاي
ايران در ش��رايطي مطرح ميشود كه برخي همسايگان
ايرانمانندپاكستانورژيمصهيونيستي(درقالبسياست
ابهام)نيزدارايتسليحاتهستهايهستند.اماغرباساسا
انتقاديبهايننوعفعاليتهاندارد.بنابراينپروندههستهاي
ايرانجداازمسائلمرتبطبادانشهستهاي،مسالهسركشي
ايران از نظامات موجود در نظام بينالمللي است و اياالت
متحدهامريكادركانونايننظمبهعنوانيگانهابرقدرتقرن
بيستمبهدنبالتداومدامنهنفوذشدرقرن 21است.رقباي
امريكاازجملهچينوروسيههرچندتالشميكنندازبرگ
ايراناستفادهكنند،امادرعملدرسطحنظامبينالمللآنها
نيزآغشتهوهمراهباامريكاامادرعينحالمبتنيبرمنافع
ادامه در صفحه5
خودعملميكنند.

وزير كشور:
كمبود برق چالش جدي كشور است
نرگس رس�ولي |ديروز به روال روزهاي گذش��ته
تهرانيها شاهد خاموشيهاي گسترده بودند و دچار
هتتريك خاموشيها هم ش��دند؛ خاموشيهاي 3
ساعته و  4ساعته آنهم براي سهبار در روز .خاموشي
كه مس��ووالن دولتي علت آن را در كمبود آب ،نبود
ظرفيتتوليد،عدمزيرساختهايكافيو...ميخوانند.
البته تهرانيها قبال هم شاهد خاموشيهاي گسترده
در سنوات گذشته بودند ،تابستان  ٨٦زماني كه مردم
مجبور بودند خاموشيهاي گسترده را تحمل كنند،
ش��ايد تنها چيزي كه كمي التيامدهنده گرماي هوا
و تاريكي بود علم به اين مطلب ب��ود كه مردم آن روز
را در تاريكي گذراندند تا زمس��تان س��خت  ٨٥مردم
اس��تانهاي شمالي كش��ور بتوانند با استفاده از برق
توليدي نيروگاههاي آبي خانههايش��ان را گرم نگه
دارند .خاطرات زمس��تان س��رد  ٨٥و تابستان گرم
 ٨٦اگرچه 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  ٩٩پشتسر گذاشتهايم و
نه برق نيروگاهها صرف گرم و روشن نگه داشتن خانه
استانهاي شمالي كشور شد تا دل خوش به چرخش
صنعت اين روزها با همراهي پشت سر گذاشته شود.
اينروزهاخبرهايتوانيربيشترخبرهايپليسياست
تا مديريت خاموشيها .گويا توانير كه طي سالهاي
گذشته به دنبال تشويق به كاهش مصرف برق بود اين
روزها را تنها به ضبط و دستگيري ماينرهاي خانگي و
صنعتي ميگذراند تا در كنار تمام آمارهاي هدررفت
برقي كه در دهههاي گذشته در كارنامه توانير نوشته
ميشدامسالباضبطوكشفماينرهاپروندهقطورتري
را روي ميز توانير گذاشته است .حاال كه توانيريها اين
كشفيات را عامل جلوگيري از مصرف برق ميدانند اما
خارج شدن چندين نيروگاه از مدار توليد باعث شد تا
خاموشيها ميزبان تهرانيها ،كرجيها و حتي برخي
ديگر از استانها باشند.
البته گويا اين خاموشيها فقط مردم را غافلگير كرده و
دستاندركاران پيش از اين منتظر خاموشيها بودند،
چراكه علي بخش��ي ،رييس هياتمديره سنديكاي
صنعت برق با بيان اينكه وقوع خاموشيهاي امسال
كامال قابل پيشبيني بود ،گفته :نرخ رش��د ظرفيت
نيروگاهي كشور از  ۱۳۸۹تا  ۱۳۹۹ب ه طور كلي نزولي
ب��وده و از ۸.۸درصد در س��ال  ۱۳۸۹به ۲.۲درصد در
سال ۱۳۹۹كاهش يافته و رشد متوسط ساالنه در۱۰
سال گذشته۳درصد بوده است .او با بيان اينكه در پنج
سال اخير سهم بخش توليد از مجموع سرمايهگذاري
انجام ش��ده ،حدود ۱۵درصد بوده است ،اظهار كرد:
معادل ارزي سرمايهگذاري انجام شده نشان ميدهد
كه روند سرمايهگذاري در صنعت برق از سال ۱۳۸۷
نزولي شده و از ۶.۵ميليارد دالر در سال ۱۳۸۷به۰.۶۳
ميليارد دالر در سال  ۱۳۹۹رس��يده است .اين روند
نزولي سرمايهگذاري با روند نزولي نرخ رشد افزايش
ظرفيت نيروگاهي كشور هم همخواني دارد.
اوبابياناينكهروندرشدتقاضادردههگذشتهصعودي
بوده و ب ه طور متوس��ط 5درصد رش��د داشته است،
گفت :اين در حالي است كه روند رشد ظرفيت توليد

برق كشور در  ۱۰سال گذشته ب ه طور متوسط نزولي
بوده و متوسط رشد آن 3درصد بوده است .اين تفاوت
نرخ رشد منجر به شكاف عرضه و تقاضا ميشود كه در
نتيجه آن حجم عرض��ه برق از حجم تقاضاي برق جا
مانده و منجر به خاموشي ميشود.

مطالبات بخش خصوصي از وزارت نيرو است .در حالي
كه تنها با تخصيص ۱۰۰۰ميليارد تومان به سازندگان
و پيمانكاران كوچك و متوس��ط امكان نجات تمامي
شركتهاي كوچك و متوسط فعال صنعت برق ناشي
از مطالبات معوق فراهم خواهد شد.

رمزارزها نميتواند عامل اصلي باشد
به گفته رييس هياتمديره س��نديكاي صنعت برق
درخصوص استخراج غيرقانوني رمزارزها كه به عنوان
عامل بروز خاموش��يهاي ابتداي سال  ۱۴۰۰مطرح
ش��ده ،اگرچه به دليل نبود اطالعات دقيق ،نميتوان
مبتني بر داده اس��تدالل كرد ،ول��ي ميتوان مدعي
شد كه موضوع رمزارزها نميتواند عامل اصلي باشد،
چراكه شكاف بين عرضه و تقاضاي برق روندي داشته
است كه از س��الهاي قبل وجود داشته و بدون ظهور
رمزارزها (چه قانوني چه غيرقانوني) ،پديده خاموشي
بازهم مش��اهده ميش��ده است .بخش��ي با اشاره به
ظرفيتهاي صنعت برق ،گفت :اين صنعت ۱۵۰هزار
اشتغال مستقيم ايجاد كرده و  ۲۰۰۰بنگاه اقتصادي
بزرگ و كوچك و متوسط در آن فعال هستند ،سهم
يكدرصديازتوليدناخالصداخليداردوسهمارزش
افزوده بخش توليد ،انتقال و توزيع از كل ارزش افزوده
صنعت برق۵۶درصد تخمين زده ميشود.
او با بيان اينكه س��هم بخش تولي��د تجهيزات برقي
۴۴درصد بوده ،اظهار ك��رد :ميزان مطالبات صنعت
برق بدين شرح است كه ۱۰هزار ميليارد تومان ميزان

افت سرمايهگذاري
در طول يك دهه اخير
به گفته رييس هياتمديره س��نديكاي صنعت برق
س��رمايهگذاري در صنعت برق از  ۶.۵ميليارد دالر در
سال  ۱۳۸۵به  ۶۳۰ميليون دالر در سال  ۹۹رسيده
و تعداد قراردادهاي متوقف در ح��وزه توزيع بيش از
 ۳۰۰ق��رارداد و تعداد قرارداده��اي متوقف در حوزه
انتقال :بيش از  ۱۰۰قرارداد اس��ت .بخشي با اشاره به
ابرچالشهاي صنعت برق ايران ،گفت :چرخه معيوب
اقتصادبرقكهشاملقيمتگذاريبرق،كسريبودجه
و كاهش سرمايهگذاري ميشود يكي از چالشهاي
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.

بازتاب

واكنشمقاماتبه خاموشيهايگسترده
واكنش قاليباف به قطعي مكرر برق :مردم از بيبرنامگي كالفه شدهاند
رييس مجلس ش��وراي اس�لامي از قطعي مكرر و بيبرنامه برق انتقاد ك��رد .محمدباقر قاليباف در صفحه
شخصي خود در توييتر نوشت« :قطعي مكرر برق در سراسر كشور و مختل شدن زندگي و كسبوكار مردم،
نيازمند تدبير و مديريت است؛ اگر افزايش مصرف و مازاد تقاضا به هر دليلي در كوتاهمدت جبران نميشود،
الاقل به برنامه اعالمشده خاموشيها پايبند باشيد تا مردم بتوانند مشكالت را تدبير كنند.مردم از اين همه
بيبرنامگي كالفه شدهاند».
عذرخواهي و توضيح وزير درباره قطع اينترنت همزمان با قطع شدن برق
جواد آذريجهرمي ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در توييتي نوشت :باتري دكلهاي تلفن همراه ،براي
۲ساعت پاسخگوي قطع برقند؛ پس از دشارژ كامل ،نيازمند ۸ساعت اتصال به شارژرند تا بهطور كامل شارژ
شوند .وزير ارتباطات در صفحه توييتر خود نوشت:«همه بايد پاسخگو باشند .باتري دكلهاي تلفن همراه،
براي ۲ساعت پاسخگوي قطع برقند؛ پس از دشارژ كامل ،نيازمند ۸ساعت اتصال به شارژرند تا بهطور 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 ميطلبيم».
وزير كشور :خاموشيها با آگاهي قبلي مردم باشد
وزيركشورگفت:اگرقراراستخاموشيداشتهباشيم،بهتراستبرنامهريزيشده،توزيعشدهوباآگاهيقبلي
مردم باشد .به گزارش ايسنا ،عبدالرضا رحماني فضلي ديروز در حاشيه جلسه ستاد اطالعرساني اقتصادي در
جمع خبرنگاران در رابطه با جزييات اين جلسه ،اظهار داشت :وظيفه ما اين است كه حلقه وصل و رابط ميان
حوزههاي اقتصادي ،افكار عمومي و مردم و همچنين فعالين عرصه اقتصادي از نظر رسانهاي باشيم .تاكنون
همجلساتخوبيبرگزاروتالشكرديمباتركيبيكهدرجلسههستاعمازبخشخصوصي،تعاونيواكثريت
نمايندگانرسانههايمهموموثروهمدستگاههاياجراييكهدرحوزههايمختلفازجملهاقتصاديهستند،
ادامه در صفحه2
همه حرفها گفته و شنيده شود.

صفحه3

يادداشت1 -

خطرانحصاردرصنعت لوازمخانگي

گلي ماندگار| بيآبي ،كرونا ،قطعي برق ،همه
و همه اتفاقاتي است كه اين روزها دست به دست
هم دادهاند تا زندگي را براي مردم سختتر كنند.
وضعيت هر روز بحرانيتر از روز قبل ميش��ود و
مسووالنتنهابهوعدهووعيددادناكتفاميكنند.
اينكه سيس��تان و بلوچس��تان عالوه بر بيآبي و
صفحه 8رابخوانيد
خشكساليكه...

صفحه5

عبور از مصرف
البته مصطفي رجبي مشهدي ،سخنگوي صنعت برق
باز ه��م روي ميزان مصرف مان��ور ميدهد و ميگويد:
امروز به دليل گرماي هوا ،احتماال مصرف برق از ۶۶هزار
مگاوات عبور خواهد كرد .او با بيان اينكه سه روز بسيار
گرم را پيش رو داريم ،گفت :روز يكش��نبه نياز مصرف
به  ۶۵هزار و  ۹۰۰مگاوات رسيد كه تاكنون در صنعت
برق سابقه نداشته است ،اما با توجه به گرماي پيش رو،
احتمالاينكهاينميزانحتياز ۶۶هزارمگاواتنيزفراتر
رود ،وجود دارد .به منظور حفظ پايداري شبكه ،رلههاي
فركانس��ي بهكار گرفته شده اس��ت و هنگامي كه تراز
توليد و مصرف از حد استاندارد فراتر رود و امكان كنترل
مصرف وجود نداشته باشد ،اين رلهها به صورت خودكار
بهكار افتاده و برق تعدادي از مشتركان را قطع ميكنند.
سخنگويصنعتبرقباعذرخواهيازمشتركانبهدليل
بروز اينگونه خاموشيهاي خارج از برنامه ،تصريح كرد:
در صورتي كه رلههاي فركانسي به درستي عمل نكنند،
شاهد خاموشي گستردهاي در كشور خواهيم بود و به
همين دليل به اين رلهها جهت حفظ پايداري ش��بكه
برق كل كشور نيازمنديم .او با اشاره به اينكه نيروگاههاي
كش��ور توان توليد بيش از  ۵۵هزار م��گاوات را ندارند،
گفت :هماكنون شاهد فاصله  ۱۱هزار مگاواتي توليد و
مصرف برق هستيم كه اين ميزان فاصله توليد و مصرف
را بايد با فعاليتها و برنامههاي جابهجايي بار صنايع و
مشتركان عمده پر كنيم يا اگر امكانپذير نباشد ،ناچار
از اعمال خاموشي خواهيم شد .او در عين حال با اشاره
به ضرورت همكاري و مديريت بار توسط صنايع از عدم
هماهنگيصنايعسخنميگويدوميافزايد:متاسفانهدر
تعدادي از استانها شاهد عدم همكاري صنايع هستيم
و همين موضوع مشكل را مضاعف كرده است در حالي
كه براس��اس مصوبات دولت ،صنايع موظف به كاهش
۵۰درصديمصارفازسال ۱۳تا ۲۱هستند.سخنگوي
صنعت برق تصريح كرد :در صورت همكاري صنايع ،ما
هم در ماههاي بعدي با آنها نهايت همكاري را خواهيم
داش��ت .رجبي مش��هدي همچنين تاثير راهكارهاي
مديريت مصرف را در جلوگيري از بروز خاموشي بسيار
مهم آني عنوان كرد و گفت :در صورتي كه مشتركان از
سايهبان براي كولرهاي آبي اس��تفاده و از دور كند اين
نوع كولرها بهره بگيرند ،شاهد كاهش  ۲هزار مگاواتي
مصرف برق خواهيم ب��ود .او افزود :اگر دماي كولرهاي
گازي در كشور به جاي  ۱۸روي  ۲۵درجه تنظيم شود،
شاهد كاهش  ۵هزار مگاواتي مصرف برق خواهيم بود.
س��خنگوي صنعت برق گفت :با هر يك درجه افزايش
درجه ترموستات كولرگازي۳،درصد از مصرف برق اين
نوع كولرها كم ميشود .بحثي كه از  2سال پيش مانور
زيادي روي آن شده است و هنوز هم جاي كار دارد.
مجلس چه ميكند؟
طبقگفتهرييسكميسيونانرژيمجلسدرروزهاي
گذشته اعضاي كميسيون تماسهايي را با مسووالن
وزارت نيرو درباره علت قطعي مكرر برق داشتهاند و در
همين خصوص كميسيون جلسه فوقالعادهاي را روز
چهارشنبه هفته جاري با مسووالن وزارت نيرو درباره
قطعي مكرر برق خواهد داشت .ادامه در صفحه2

روشن و خاموش شدن
چراغها!

برخ��ي ارق��ام اقتص��ادي
زماني كه در زندگي روزمره
درك و لم��س ميش��وند
اهمي��ت مييابند .تا پيش از
عينيتيابيدرزندگيواقعي،
ايناعدادعمدتاموضوعاتياند
براي بحثهاي كارشناسانه و
حسينحقگو
جلسات اداري و...
بيشكمهمترينايناعداداقتصادي«سرمايهگذاري»
است؛رقميكهشايدجامعهومردمكمتردركروشني
از آن دارند و حكومتها به سبب همين كمتوجهي و
پيچيدگي موضوع ،كمتر درباره آن سخن ميگويند
و ب��اال و پايين رفتن اين رقم را در انتهاي كارنامه خود
ن��زد افكار عمومي ميگش��ايند .گرايش حكومتها
عمدتا اين اس��ت كه از ميزان توليد يا خدماترساني
و ايجاد ش��غل و كاهش گراني و ...س��خن بگويند اما
منش��أ اين موفقيتها و اينكه منابع آنها از چه محلي
تامين ش��دهاند را به س��كوت برگ��زار ميكنند .در
حالي كه مهمتري��ن بحث اقتصادي همين موضوع و
روشنگري راجع به محل تامين منابع جهت انجام اين
فعاليتهاست.اينكهآيااينافزايشتوليدواشتغالزايي
و ارزان��ي و خدماترس��اني از محل س��رمايهگذاري
حاصل از پسانداز جامع��ه و بنگاهها و جلب و جذب
سرمايههاي خارجي و ...بوده يا از محل فروش منابع
و ذخاير بينالنسلي و انتش��ار پول بيپشتوانه و...؟ از
چند س��ال پيش تاكنون تقريبا هفته و روزي نبوده
است كه كارشناسان و فعاالن اقتصادي از رشد منفي
سرمايهگذاري در طي دهه اخير سخن نگفته باشند و
در گزارشهاي تحليلي و بيانيه و سخنراني نسبت به
آسيبهاي ويرانگر اين سقوط انباشت سرمايه هشدار
ندادهباشند.چنانكهاخيرارييساتاقتهرانعنوانكرد
براي اولينبار رشد موجودي سرمايه در ميهنمان در
سال قبل منفي ش��د كه به معني پيشي گرفتن نرخ
استهالك از سرمايهگذاري و خروج بس نگرانكننده
ادامه در صفحه5
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يادداشت3-

فلسفهبورسسرمايهگذاري
بلندمدتاست

از نظر بنده فلسفه اصلي بازار،
سرمايهگذاريهاي بلندمدت
ب��وده و ب��راي تامي��ن مالي
بلندمدت برنامهريزي ش��ده
است اما در اين ميان افرادي
با ش��روع برخي نوسانها در
كمال خانزاده بازار شروع به ايجاد صفهاي
خريد و ف��روش ميكنند كه
نتيجهاي جز متشنج كردن بازار را به دنبال ندارد .بازار
سرمايهمطلوبهمانندزمينكشاورزيياباغهايميوه
است كه وقتي سرمايهگذاران قصد سرمايهگذاري در
آن را دارن��د بدانند كه با واژهاي تحت عنوان تخصيص
كارا مواجه هستند بهطوريكه شاهد محصول خوب،
فروش و كيفيت خوب آن باغ باش��ند .سرمايهگذاران
زماني با مطالعه درس��ت و تسلط كامل به بازار سرمايه
پا ميگذارند كه ناظران با طراحي مكانيزمهاي اساسي
مانعي براي روند اش��تباهات موجود در بازار س��رمايه
باشند .سرمايهگذاري در بازار سرمايه را نبايد با بسياري
از فعاليتهاي داللي يا موارد مشابه آن اشتباه گرفت.
بسياري از افرادي كه به دنبال نوسانگيري از بازارهاي
مختلف هستند ،اساسا سرمايهگذار نيستند .چنانچه
بتوان ايرادهاي موجود در بازار سرمايه را توسط ناظران
بازار به موقع شناسايي و تشخيص داد ،ميتوان اميدوار
بود سرمايهگذاران و سهامداران بدون هيچگونه نگراني
در بازار حضور داشته باش��ند .سرمايهگذاران زماني با
مطالعهدرستوتسلطكاملبهبازارسرمايهپاميگذارند
كه ناظران با طراحي مكانيزمهاي اساسي مانعي براي
روند اشتباهات موجود در بازار سرمايه باشند .فلسفه
اصلي بازار ،سرمايهگذاريهاي بلندمدت بوده و براي
تامين مالي بلندمدت برنامهريزي شده است اما در اين
ميان افرادي با شروع برخي نوسانها در بازار شروع به
ايجادصفهايخريدوفروشميكنندكهنتيجهايجز
متشنجكردنبازاررابهدنبالندارد.بهعقيدهبندهبرخي
سرمايهگذاران ياد گرفتهاند كه سهام شركتي را قبل از
مجمعخريدهونزديكبهبرگزاريمجمعآنرابفروشند
يابعدازمجمعكهسهمبازگشاييميشودباقيمتهاي
حمايتي كه ناش��ران دارند ،سهم خود را عرضه كنند.
بازار سرمايه باغ زيبايي است كه امكان سرمايهگذاري را
برايهمهافرادجامعهفراهمكردهاست.بنابراينناظران
بازار به تش��خيص به موقع خود نبايد اجازه دهند كه
سودجويان بازار بخواهند در بازار هيجاني كه هيچگونه
تعريفعلميبرايآننداشتهوبهمكانيزمبلندمدتبازار
اعتقادي ندارند ،جوالن دهند .بازار سرمايه براي كساني
كهايدهبلندمدتنداشتهودرصددايجادهيجان،شايعه
و زيان ده شدن آن هستند ،بايد دافعه ايجاد كند .تاكيد
ميكنم كه قوام و پايداري بازار سرمايه به نقدينگي آن
نيستبلكهبهحضورناظرانياستكهميتوانندبادرايت
به موقع ،جلوي ضرر و زياني كه س��هامداران را تهديد
ميكند،بگيرند.

خبر
از سرگيري مذاكرات
اوپك پالس در سايه اختالفات

خبرگ��زاري رويترز ب��ه نقل از منابع��ي از داخل گروه
اوپكپالسگزارشداد:تالشهابرايحلاختالفهابر
سرتوافقيجهتمشخصكردنسهميهتوليدنفت۲۳
عضو اين مجموعه تا قبل از نشست امروز(ديروز) هيچ
گونهپيشرفتينداشتهاست.بهگزارششفقنابهنقلاز
الجزيره،وزرايگروهاوپكپالسديروز (دوشنبه)براي
نجات مذاكرات مربوط به توليد نفت پس از اختالفات
هفتهگذشتهكههنگاماعتراضاماراتمتحدهعربيبه
پيشنهاد تمديد محدوديتهاي 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 انر ِژي
عربستانكهنسبتبهعقالنيتبرايدستيابيبهتوافق
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
ادامهميدهندكهجلساتنفتيدرروزهايپنجشنبهو
جمعهبرايدستيابيبهتوافقناموفقبود.درسايهچنين
شرايطي ۲۳،كشورصادركنندهنفتاوپكپالسديروز
(دوشنبه)بارديگربرايايجادراهحليدرخصوصتعيين
ميزانسهميههاينفتيازآگوستآتيتشكيلجلسه
ميدهند.مذاكراتمياناوپكومتحدانشازخارجاين
سازمان،يكروزپسازمخالفتاماراتباطرحيصورت
ميگيرد كه اوپك پالس هماكنون در حالي رايزني بر
سر آن است و اين كش��ور آن را ناعادالنه ميداند .طرح
پيش��نهادي به افزايش توليد نفت به ميزان ۴۰۰هزار
بشكهدرروزازآگوستتادسامبرآتياشارهداردبهطوري
كه مقدار اضافي نفتي كه تا پايان س��ال در بازار عرضه
ميشود به دو ميليون بشكه در روز خواهد رسيد .اين
طرحمطابقباراهبردكلياوپكپالسازماهمهگذشته
است كه افزايش تدريجي توليد پس از كاهش شديد
توليدآنبهدليلكروناراايجابميكند.اوضاعوشرايط
باعث شده اس��ت تا طرح تمديد توافق اجرايي كنوني
مطرحشوداماابوظبيباچنينموضوعيمخالفاستو
آنناعادالنهميدانددرحاليكهعربستانوروسيهازآن
حمايتكردهاند.اماراتتمايلداردپيشازموافقتبرسر
تمديدتوافقكنونيبهبعدازآوريل،افزايشسطوحتوليد
موردبررسيومناقشهقرارگيرد.امادرمقابلعبدالعزيز
بن سلمان ،وزير انرژي عربستان سعودي خروج امارات
ازايناجماعراردكردهوگفتهاست:پيشنهادعربستانو
روسيهبرايتمديدتوافقكاهشتوليدنفتكهاكنوندر
حالاجراست،موردقبولهمهكشورهايعضوبهغيراز
اماراتقرارگرفتهاست.وزيرانرژيعربستانتاكيدكرد
كه ۳۴سال است كه در جلسات اوپك شركت ميكند
اماهيچگاهنظيردرخواستاماراتراشاهدنبودهاست.
اين اختالف در واقع همان موضوعي ب��ود كه دور اول
گفتوگوهاياوپكپالسدرروزهايپنجشنبهوجمعه
راناكامكرد.حليمهكرافت،تحليلگرشركتآربيسيدر
يادداشتيآورد:احتمالعدمتوافقياحتيخروجامارات
از اوپك افزايش يافته اس��ت زيرا به نظر ميرسد براي
ائتالف اوپك پالس دشوار است كه درخواست امارات را
بدونهي چگونهتنشيبپذيرد.

سرمايهگذاران و شركتهاي
بزرگ نفتي درصدد ترك عراق

وزير نفت عراق خبر داد كه بريتيشپتروليوم سرگرم
بررس��ي خروج از اين كشور اس��ت و لوكاويل روسيه
هم ميخواهد س��هام ميدان قرنه غربي را به چينيها
بفروشد .علت اين امر نامناسب بودن فضاي عراق براي
سرمايهگذاريهايبزرگعنوانشدهاست.
احس��ان عبدالجبار ،وزير نفت عراق در ويدئويي كه در
فيس��بوك اين وزارتخانه بارگذاري ش��ده ،از خروج
احتماليبيپيولوكاويلازميدانهاينفتياينكشور
خبر داده است .عبدالجبار ميگويد ،بريتيش پتروليوم
مشغولتصميمگيريبرايتركعراقاستولوكاويل
روسيههمنامهاينوشتهكهميخواهدسهامخودشدر
ميدان قرنهغربي ۲-رابه شركتهايچينيعالقهمند
بفروشد .كنسرن بيپي در ميدان عظيم نفتي روميله
حضور دارد .احس��ان عبدالجبار اين سخنان را در يك
كميتهپارلمانيعراقدرتاريخ ۲۹ژوئن(هشتمتير)بيان
كرده اما ويدئوي صحبتهايش روز شنبه سوم ژوئيه
عمومي ش��ده است .او اذعان كرده كه شرايط و محيط
عراق براي س��رمايهگذاران بزرگ و حفظ شراكت آنها
مناسبنيست.خبرگزاريبلومبرگبهنقلازعبدالجبار
نوشتهاست«:شركتامريكايياكسونموبيلميخواهد
س��هم خودش در ميدان نفتي قرنه غربي ۱-به ارزش
۴۰۰ميليوندالررابفروشدوشركتدولتينفتبصره
توافقدراينزمينهرابررسيخواهدكرد».عراقباتوليد
روزانهچهارميليونبشكهنفت،بعدازعربستانسعودي،
دومين جايگاه توليدكنندگان اوپك را دارد .بلومبرگ
مينويسد،شركتهايبينالملليباوجودچنينرقمي،
به دليل بيثباتي سياسي ،مشكالت اجراي قراردادها و
تاخيردرپرداختپول،تمايلخودبرايحضوردرعراق
راازدستدادهاند.احسانعبدالجباراسماعيليكسال
قبل از كابينه عراق راي اعتماد گرفت و قبل از پس��ت
وزارتنفت،رياستشركتدولتينفتبصرهرابرعهده
داشت.اينشركتبرفعاليتهايتوليدوصادراتنفت
در ميدانهاي نفت��ي جنوبي نظارت ميكند .عراق در
دسامبر ۲۰۲۰ميزبانكنفرانسونمايشگاهنفتوگازبا
حضورنمايندگانشركتهاينفتيوبانكهايخارجي
بود .آن زمان عبدالجبار از كنس��رنهاي نفتي دعوت
كرده بود براي توسعه ميادين نفتي و گازي كشورش و
تقويتتوانمنديهايانساني،سرمايهگذاريهايهرچه
بيشتريانجامدهندوبابغدادهمكاريكنند.
در س��الهاي گذشته ،ش��ركتهاي چيني ،روسي و
اروپايي حضور فعالي در صنعت نفت عراق داشتهاند و
اينكشوربهدليلذخايرعظيمنفتوگازوهزينهاندك
اس��تخراج نفت ،مورد توجه و محل رقابت واشنگتن،
مسكووپكنبودهاست.
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اخبار

ايـران

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

محسنياژهاي:گسترشآزاديهايمشروعنيازبهسازوكاردارد

غالمحس��ين محس��ني اژهاي بعد از س��الها تجربه در
كسوتهاي مختلف قضايي و7سال معاون اولي در دوران
رياست آمليالريجاني 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
مراسممعارفهاش،بهطوررسميبرصندليقاضيالقضاتي
تكيه زد .با تعيين قاضيالقضات 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 حجتاالسالموالمس��لمين محمديگلپايگاني،
حجتاالسال موالمسلمينمنتظري،سيدابراهيمرييسي،
حجتاالسالموالمسلمين محس��نياژهاي ،محمدباقر
قاليباف،اسحاقجهانگيريوتعداديازمقاماتكشوري،
لشكريوقضاييبرگزارشد.
رييسي :حجتاالسالم اژهاي تالش ميكرد
بينامونشانباشد
سيدابراهيمرييسي،رييسدولتسيزدهمدراينمراسم
گفت :تا جايي كه من يادم ميآيد حجتاالس�لام اژهاي
در خيلي از پروندهها كه تالش ميكردند دوست نداشتند
نامش��ان باش��د و البته ما از اين همكاران در قوه قضاييه
كم نداريم .آيتاهلل س��يدابراهيم رييسي رييسجمهور
منتخبورييسسابققوهقضاييهدراينمراسمباتأكيدبر
صالحيتحجتاالسالموالمسلمينمحسنياژهايبراي
رياستقوهقضاييهگفت:من ۳۶سالاستكهازنزديكبا
حجتاالسالموالمسلمينمحسنيهمكارهستمودراين
 ۳۶سال چيزي كه از ايشان ديدم ،صالحيتهاي عملي
و تسلط بر مباني و حقوق است و ايشان قاضي توانمندي
است.ايشانروحيهايانقالبيدارندوتطوراتايامايشانرا
دچارتغييرنكردهاست.ويافزود:دراين ۲سالوانديهم
كهدرقوهقضاييهمسووليتداشتمنقشايشاندرمديريت
پروندههايمليومهمازموارديبودكهبهمجموعهآرامش
ميداد.ايشانمشاوريامينبرايهمهقضاتوبندهبودند
و الزم اس��ت كه از همه همكاران در سراسر كشور تقدير
و تش��كر كنم .رييسجمهور منتخب با بيان مشكالت و
كمبود امكانات در قوه قضاييه گف��ت :ما ۴۰تا ۵۰درصد
كمبود قاضي داريم ولي آنچه از عزيزان خواستيم شبانه
روز برايش تالش كردند و عزيزان كارنامهاي ارايه دادند كه
منجربهاظهارنظررهبرمعظمانقالبدرهفتمتيرماهدرباره
قوه قضاييه شد كه سند افتخاري براي دستگاه قضاست.
رييسجمهورمنتخبباتأكيدبراينكهاستمرارتحولبراي
قوهقضاييهضرورتدارد،گفت:دستگاهقضاييدربسترگام
دومنيازبهتحولداشتواينتحولدربسترسنديكهارايه
شد تبيين شده و انشاءاهلل سال به سال به روز شود و ارتقا
يابد .وي افزود :تالش من در اين مدت اين بوده كه موارد۸
گانهايكهدرسندتحولبيانشدهمحققشودوتالششد
كهحركت،حركتبرنامهمحورباشدواينحركتميتواند
مستمرباشد.رييسسابققوهقضاييهبااشارهبهتالشهاي
محسنياژهاياظهاركرد:ايشاندربسياريازپيشرفتها
نقش داش��تند اما هميش��ه تالش ميكردند كه بينام و
نشانباشند.تاجاييكهمنيادمميآيدايشاندرخيلياز
پروندههاكهتالشميكردنددوستنداشتندنامشانباشد
والبتهماازاينهمكاراندرقوهقضاييهكمنداريم.
رييس دفتر رهبري :م�ردم به نداي ملكوتي
رهبريپاسخمثبتدادند
حجتاالسالمگلپايگاني،رييسدفتررهبريگفت:قاطبه
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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 پيشبيني و اتخاذ تمهي��دات الزم اقدام
ميكرد ،به هر ح��ال برخي اتفاقات قابل پيشبيني و
پيشگيري است .نماينده انديمشك در مجلس با بيان
اينكه از ابتداي سال وزارت نيرو بايد نسبت به اورهال
بخشي از نيروگاهها و جلوگيري از استخراج رمزارزها
كه بعضا غيرقانوني و بعضا با مجوزهاي دولت استخراج
ميشوند ،اقدام ميكرد ،افزود :البته عليرغم 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 ميكنند كه وزارت نيرو و دستگاههاي
ذيربط بايد به صورت قانوني ب��ا آنها برخورد كنند.
رييس كميس��يون انرژي مجلس با تاكي��د بر اينكه
بايد زمانبندي دقيقي درباره اعالم خاموش��يها در
مجموعههاي اداري ،صنعتي و مش��تركين خانگي،
اعالم شود ،گفت :قطعا با برنامهريزيهاي دقيق شاهد
كاهش خاموشيها خواهيم بود ،البته توقع مردم هم
اين است كه زمانبندي خاموشيها كه اعالم ميشود
طبق آن انجام ش��ود و ب ه 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
چاههاي عميق است كه عمدتا با برق اين اقدام صورت
ميگيرد كه بايد با برنامهريزيهاي 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 ميشود الزم است اقدام كند يا اينكه براي
اين موض��وع با توجه به پيشبينيهاي هواشناس��ي
برنامهريزيهاي الزم از قبل انجام ميش��د ،افزود :از
سوي ديگر مديريت گروههاي پرمصرف بايد بهگونهاي
باشد كه كمترين آثار را در زندگي مردم داشته باشند،
البته گوي��ا ارادهاي ب��راي قطع ب��رق مجموعههاي

موافقت صندوق توسعه
با امهال بدهي  ۱۸۴طرح ارزي

صندوق توس��عه ملي به منظ��ور حمايت هرچه
بيش��تر از فعاالن اقتص��ادي در دوران تحريم با
امهال بده��ي  ۱۸۴طرح 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  184طرح ارزي از
مجموع  318طرح تامين مالي شده ،براي 368
مرتبه موافقت كرده است .اين امهالها كه مربوط
به دورههاي ساخت ،تنفس و بازپرداخت است با
هدف حمايت از سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي
و با توجه به مشكالت ارزي ناشي از تحريمها كه
منتج به ع��دم بهرهبرداري برخي واحدها يا عدم
امكان صادرات محصول ب��ه منظور بازپرداخت
ارزي تس��هيالت ش��ده ،صورت گرفته است .از
مجموع  368مرتبه امهال صورت گرفته بيش از
 80درصد موافقتها مربوط به سالهاي 1397
تاكنون بوده اس��ت .گفتني اس��ت :درخواست
امهال واحدهاي مذكور  1بار و برخي تا  7مرتبه
مورد موافقت صندوق توس��عه مل��ي قرار گرفته
است .شايان ذكر است؛ بيش��ترين تعداد امهال
نيز مربوط ب��ه حوزههاي آهن و ف��والد ،صنايع
غذايي ،مصالح ساختماني ،صنايع پايين دستي
پتروشيمي و نيروگاهها بوده است.

افزايش  ۱۰۰درصدي
فروش سفته و برات در تهران

مردمباهمهسختيها،تنگيهاوگرفتاريهايشاندراين
انتخاباتپرشوربهندايملكوتيرهبريپاسخمثبتدادند.
حجتاالسالممحمدمهديگلپايگاني،رييسدفتررهبر
انقالب در اين مراسم ضمن بازخواني حكم رييس جديد
قوه قضاييه اظهار كرد :ماه خ��رداد ،ماه پربركتي بود و ۲۸
خرداد از اياماهلل بود .اين انتخابات پرشور كه قاطبه مردم با
همهسختيها،تنگيهاوگرفتاريهايشانبهندايملكوتي
رهبري پاسخ مثبت دادند و همه شاهد بودند كه صفهاي
طوالني براي شركت در انتخابات در انتخابات به وجود آمد
آنهمدرحاليكهبمبارانتبليغاتعليهانتخاباتانجامشده
بود اما هيچ كدام بر مردم اثر نكرد .رييس دفتر مقام معظم
رهبري ضمن تبريك به مردم و رهبري و برگزاركنندگان
انتخاباتخطاببهرييسجمهورمنتخبگفت:برايشما
همين افتخار بس كه حضرت آقا در حكمي كه براي آقاي
اژهاي صادر كردند دوره ش��ما را افتخارآميز دانستند .وي
افزود:با اقدامات ايشان در قوه قضاييه مردم اميدوار شدند و
باسفرهايپيدرپيبهاستانهايمختلفمردمرااميدوار
كردند.گلپايگانيبااشارهبهكارنامهرييسجديدقوهقضاييه
گفت :ايشان مسووليتهاي متعددي داشتند كه در همه
موفقبودند.ويقاطعيتوسادهزيستيرادوويژگياصلي
محسنياژهايبرشمردوگفت:قاطعيتهمانچيزياست
كه امروز نيازمند آن هستيم .ايش��ان اگر بررسي كردند و
ديدند كسي تخلف كرده ،چشمهايش را ميبندد و اين در
حكمايشاننيزتأكيدشدهكهبايدبافسادومفسدانبرخورد
شود .رييس دفتر مقام معظم رهبري افزود :ايشان با همه
مسووليتهاي س��نگيني كه داشتند اما هميشه زندگي
طلبگيسادهايداشتهاندوايننيازهمهمسووالنماست.
اژهاي:خوشحالميشدمكهكسديگريرا
انتخابميكردند
حجتاالسالممحسنياژهاي،رييسقوهقضاييهگفت:من
خوشحال ميشدم كه كس ديگري به اين سمت انتخاب
ميكردندومندرخدمتايشانميبودموليتقديراينگونه

پرمصرف وجود ندارد ،وزارت نيرو بايد نس��بت به اين
كار اقدام كند و ضمن��ا فعاليت برخي مجموعههايي
كه ضرورت ن��دارد ،ميتواند در اولويت بعدي مصرف
قرار گيرد .رييس كميس��يون ان��رژي مجلس درباره
اقدامات اين كميسيون براي كاهش قطعيهاي برق،
اظهار داشت :در روزهاي گذشته اعضاي كميسيون
تماسهايي را با مس��ووالن وزارت ني��رو درباره علت
قطعي مكرر برق داشتهاند ،عليرغم اينكه نمايندگان
در حال حاضر براي سركش��ي در حوزههاي انتخابيه

بودومندلمبسيارروشناستكهبافضلپروردگاروكمك
ديگران قدمهايي را براي خدمت به مردم و نظامبرداريم.
حجتاالسالم والمس��لمين غالمحسين محسنياژهاي
در اين مراسم اظهار كرد :از كساني كه در اين ايام با اظهار
محبتهايشاناينطلبهحقيررادلگرمكردندتشكرميكنم
و از خدا ميخواهم كه درك صحيح ش��رايط ،اخالص در
عملوتحملاينبارسنگينرابهمنعنايتكند.
محوربرنامههايقوهقضاييهسندتحولاست
وي با تأكيد بر سند تحول قضايي گفت :محور برنامههاي
قوهقضاييهسندتحولاستوايندورهدورهتحولوتعالي
خواهد بود و بايد همانطور كه انتظار مردم است با وحدت
ويكپارچگيباهمهمسووالنقدمهايبلنديبرداريم.
محسنياژهايدرادامهبهبيانمحورهاياصليبرنامههاي
قوه قضاييه در دوره جديد پرداخت و گسترش عدالت در
همه ساحتها ،مبارزه جديتر و قاطعتر با فساد در همه
عرصهها و توس��عه فناوري براي خدمت بهتر و ارزانتر و
در مواردي به صورت مجاني را سه برنامه اول قوه قضاييه
دانست.رييسدستگاهقضابابياناينكهاستفادهحداكثري
ازظرفيتهايمردميازبرنامههاياصليقوهقضاييهاست،
گفت :استفاده حداكثري از ظرفيتهاي مردمي ميتواند
منجربهپيشگيريازوقوعجرموكاهشپروندههايورودي
بهقوهقضاييهشود.
گسترشآزاديهاي
مشروعنيازبهسازوكاردارد
وي ايجاد سازوكارهاي گس��ترش آزاديهاي مشروع را
برنامه ديگر قوه قضاييه در دوره جديد برش��مرد و اظهار
كرد :آزاديهاي مشروع سازوكار و تعريفي ميخواهد تا از
آزاديهايمشروعبيشازپيشبتوانيمدفاعكنيم.
محسنياژهايبازنگريدرارتباطضابطوقاضيوبازنگري
در نحوه س��رويسدهي به مقامات امنيت��ي ،اطالعاتي و
انتظاميراازديگرضرورتهايتحولدستگاهقضادانستو

خود هستند ،كميسيون جلس��ه فوقالعادهاي 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 كسبوكار مردم ،نيازمند تدبير
و مديريت است؛ اگر افزايش مصرف و مازاد تقاضا به هر
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واكنشمقاماتبه خاموشيهايگسترده

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 :دستگاهها توضيحات مختلفي در اين زمينه دادند .دستگاهها در
رابطه با روند افزايش قيمتها گزارشي ارايه دادند و تمهيدات و اقداماتي كه مقرر است تا انجام شود نيز مطرح
شد تا بتوانيم با اجراي تمهيداتي نسبت به مديريت قيمتها برنامهريزي مطلوب و مناسب داشته باشيم.
رحمانيفضليدر رابطهباترخيصكاالهادربنادر،افزود :بانكمركزي توضيحاتي در خصوصتامينارز 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 خاموشيها به عنوان مسالهاي كه افكار عمومي سخت درگير آن هستند،
توضيحات در جلس��ه داده شد و عواملي از جمله خشكسالي ،خارج ش��دن نيروگاههاي برقآبي و برخي از
نيروگاههاييكهدرشرايطكنونيبهاورهالنيازداشتند،بهعنوانعواملقطعيمطرحشدامابحثشداگرقرار
استخاموشيهمداشتهباشيمبهتراستخاموشي،برنامهريزيشدهوتوزيعشدههمراهباآگاهيقبليمردم
باشد.همچنيناهميتتامينبرقدرمناطقجنوبيكهباالترينحدگرمارادارندبهعنواناولويتمطرحشد.
وزيركشوردررابطهباتامينكاالهاياساسيگفت:درمرحلهگذرازيكدولتبهدولتديگربودهوبايدنسبت
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 بخشهاي مختلف دادند ما هيچ
مشكلي در تامين كاالهاي اساسي نداريم و بانك مركزي هم در اينجا برنامههاي 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 انشاءاهلل دولت
بعدي هم كه مستقر شد ادامه كار را خواهند داشت.
رحمانيفضلي در پايان تصريح كرد :تقاضا و توقع ما از مردم و به ويژه رسانههاي محترم اين است كه فضاي
كنوني جامعه را در آرامشنسبي قرار دهيم البته اين به معناي نديدن ونگفتن نيست بلكه هم بايدببينيم هم
بگوييموهممنتقلكنيموهمبايددرآرامشجامعهبكوشيم.همهاينهاراباهمداشتنهنركاررسانهاياست.

گفت:بايدبهصورتگستردهبرايهمهاقشارجامعهآرامش
ايجادشودوازنفوذبدخواهانبهبخشهاينظامجلوگيري
شود.ويافزود:بهعالوهبايدازتفحصوتجسسبيمورددر
موارديكهاسالموقانوناجازهندادهاست،جلوگيريشود.
جا دارد كه مردم خانواده بزرگ قوه قضاييه
رابشناسند
رييسقوهقضاييهباتأكيدبرنيازبهتوجهمضاعفبهخانواده
قوه قضاييه گف��ت :در اين موضوع تالشهاي 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
زحتمشانبرمردمپوشيدهاست.ويافزود:موضوعديگري
كه بايد به آن توجه شود صيانت كامل از قوه قضاييه است؛
چراكهدراينقوهاگرلكهكدريهمباشدديدهميشود.
رييسدستگاهقضاباتأكيدبراينكهقوهقضاييهبايدملجاء
و پناه هر تظلمخواهي باشد ،گفت :هركس مورد ظلم قرار
گرفت بايد بتواند به قوه قضاييه مراجعه كند و حق خود را
ارزان و سريع به دست آورد.
بايدبهافرادكمتواننگاهويژهداشتهباشيم
حجتاالسالموالمسلمين محسني اژهاي گفت :بايد به
كساني كه نه زبان گفتن دارند و نه پاي آمدن ،نگاه و كمك
ويژهداشتهباشيم.االنافراديهستندكهنميتوانندوكيل
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 ويژهاي نسبت به اين قشر داشته باشيم و در اين
مرحلهدولتومجلسحتمابايدكمككنند.ويافزود:با
حضور آيتاهلل 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
درپايانگفت:ازهمهرسانههاوصاحبانتريبوناستمداد
كمكدارم.ازنقدمنصفانهصاحباننظراستقبالميكنمو
تقاضادارمبهماكمككنندوياريماندهند.

دليلي در كوتاهمدت جبران نميشود ،الاقل به برنامه
اعالمشده خاموش��يها پايبند باشيد تا مردم بتوانند
مشكالت را تدبير كنند .مردم از اين همه بيبرنامگي
كالفه شدهاند».
بازگشت برق هستهاي
و حاال بع��د از هتتري��ك خاموش��يها در يك روز،
علياكبر صالحي رييس سازمان انرژي اتمي مسائل
مالي را عمدهترين دليل عدم دستيابي به اهداف توليد
 ۲۰هزار و  ۸هزار مگاوات برق هس��تهاي در كش��ور
دانسته و گفته كه تا  2روز ديگر برق هستهاي بوشهر
واردمدارميشود.رييسسازمانانرژياتميكشورمان
اظهار داشت :خارج شدن نيروگاه هستهاي بوشهر از
مدار به دليل مسائل فني بود و اين موضوعي است كه
براي نيروگاهها به صورت طبيعي ايجاد ميشود و اين
موضوع تقريبا حل ش��ده و ظرف  3 ،2روز آينده وارد
مدار خواهد شد .علياكبر صالحي تصريح كرد :در حال
تامين سوخت جديد نيروگاه بوشهر هستيم و منابع
مالي آن نيز در حال تامين است و وزارت نيرو بدهياي
كه به سازمان داشت را پرداخت كرد و امروز نيز بانك
مركزي دس��تور داد تا حواله پرداخت سوخت جديد
نيروگاه،بهروسيهباسرعتبيشتريانجامشود.رييس
سازمانانرژياتميگفت:سوختفعلينيروگاهبوشهر
تا  3 ،2ماه آينده به پايان ميرس��د سپس ما سوخت
جديد را بارگذاري خواهيم كرد و با بازگشت نيروگاه
هستهاي به مدار توليد ،ظرفيت هزار مگاواتي نيروگاه
بوشهر به چرخه توليد برق كشور مجددا بازميگردد.
س��ازمان انرژى اتمى شامگاه يكشنبه در اطالعيهاي
اعالم كرد« :به دنبال بروز نقص فني در نيروگاه بوشهر
وپسازاطالعقبلييكروزهبهوزارتنيرو،ايننيروگاه
بهطور 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».

بال��غ ب��ر  ۹۲ميلي��ارد ري��ال س��فته و ب��رات در
ارديبهش��تماه  ۱۴۰۰در شهر تهران فروخته شد
كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به
ترتيب  ۱۰۰.۹درصد و  ۴۱.۲درصد افزايش يافت.
براساس آمار بانك مركزي بالغ بر  92ميليارد ريال
سفته و برات در ارديبهشتماه 1400در شهر تهران
فروخته شد كه در مقايس��ه با ماه قبل و ماه مشابه
س��ال قبل به ترتيب  100.9درصد و  41.2درصد
افزايش يافت .در دو ماه اول سال 1400حدود137
ميليارد و  900ميليون ريال سفته و برات در شهر
تهران فروخته شد كه در مقايسه با دوره مشابه سال
قبل 69.3درصد افزايش نشان ميدهد.
طبق آمار شعبه واخواست دادگستري استان تهران
در ارديبهشتماه  1400معادل  300برگ سفته و
برات به مبلغي معادل  153ميليارد و  400ميليون
ريال در ش��هر تهران واخواس��ت ش��د .در اين ماه
شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست
ش��ده به ترتيب به اعداد  43.5و  83.2رس��يد كه
در مقايس��ه با ماه قبل از لحاظ تعداد  16.3درصد
كاهش و از لحاظ مبلغ  32.7درصد افزايش داشت
و نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل هر دو شاخص
مذكور به ترتيب 57.8درصد و 26.1درصد كاهش
نشان ميدهد.
ش��اخص متوسط مبلغ يك برگ س��فته و برات
واخواست شده در ارديبهشت ماه  1400به عدد
 191رسيد .عدد شاخص مذكور در ارديبهشت
ماه  1399معادل  109.2بوده اس��ت .در دو ماه
اول سال  1400معادل  800برگ سفته و برات
ب��ه مبلغي معادل  269ميلي��ارد و  100ميليون
ريال در ش��هر تهران واخواست شد .در اين دوره
متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ سفته و برات
واخواس��ت ش��ده به ترتيب به اعداد  47.8و 73
رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ
تعداد  26.6درصد كاهش و از لحاظ مبلغ 12.8
درصد افزايش نش��ان ميدهد .شاخص متوسط
مبلغ يك برگ س��فته و برات واخواست شده در
دو ماه اول سال  1400به عدد  155.8رسيد .عدد
شاخص مذكور در دوره مشابه سال  1399معادل
 85.7بوده است.

مهلت مالياتي خريداران سكه
تمام شد

س��ه ش��نبه  ۱۵تير م��اه آخرين مهلت تس��ليم
اظهارنامههاي مالياتي در سال ۱۴۰۰است.
طب��ق اعالم قبلي س��ازمان امور مالياتي كش��ور،
سهشنبه15تيرآخرينمهلتتسليماظهارنامههاي
مالياتي است.
مودي��ان ماليات��ي ميتوانن��د اظهارنام��ه
خ��ود را در درگاه مل��ي مالي��ات ب��ه آدرس
 WWW.INTAMEDIA.IRي��ا به س��امانه
عمليات الكترونيك��ي مالياتي به نش��اني TAX.
 GOV.IRارسال و ماليات خود را پرداخت كنند.
موديان مالياتي در صورت عدم تس��ليم اظهارنامه
مالياتي يا عدم ارسال فرم تبصره ماده  100قانون
مالياته��اي مس��تقيم در مهلت مق��رر ،عالوه بر
محروميت از تس��هيالت و معافيته��اي قانوني،
مشمول جرايم مالياتي خواهند شد.
مطابق قانون ،موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده
حداكث��ر  15روز پ��س از پايان ه��ر فصل مهلت
دارند اظهارنامه مالياتي خود را ارايه كنند ،لذا روز
س��ه ش��نبه  15تيرماه  1400آخرين مهلت ارايه
اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه اول
(بهار)  1400خواهد بود.
گفتني اس��ت ،آخرين مهل��ت پرداخت ماليات
مقطوع دريافتكنندگان س��كه در سال 1399
نيز است؛ دريافتكنندگان سكه در سال 1399
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  1399نسبت
به دريافت حداكث��ر ( )155قطعه س��كه اقدام
نمودهاند ،تا  15تيرماه مهلت دارند از تسهيالت
ماليات مقطوع برخوردار شوند.

يادداشت
مخارج دولت آينده
براساس فرهنگ قناعت باشد

كس��ري بودجه ب��ا تبعات
منفي بر افزايش نقدينگي
و نرخ تورم در اقتصاد ايران
همراه ميشود .دولت آينده
بايد دو كار را در دستور قرار
دهد ك��ه اولين آن تعامل با
جامعه جهاني در خصوص
مهديپازوكي
برج��ام داخ��ل چارچوب
منافعملياست.بهاينمعناكهسياستخارجيبايد
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 ميشود .كشور ايران اگر برجام را
نپذيردوتعاملباجامعهجهانيصورتنگيرد،تحريمها
بهقوتخودباقيخواهدماندكهقاعدتابرتورمنيزتاثير
منفيبرجايميگذاردومسبباتافتارزشپولملي
را به همراه ميآورد كه به ضرر طبقات ضعيف و ملت
ايرانتمامميشودونفعكاسبانتحريم،كالهبرداران
و رانتخواران را به همراه ميآورد .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.دوميننكتهايناستكهدولتكسريبودجه
خود را از طريق كاهش هزينههاي غيرضروري از بين
ببرد .متاس��فانه در بودجه ،۱۴۰۰بودجه بسياري از
دس��تگاهها افزايش يافت و هزين ه مملكت را باال برد.
بودجهمجلسيكيازهميننمونههابهحسابميآيد.
بودجهجاريخانهملتسال ۵۷۱،۹۹ميلياردتومان
بود ،دول��ت در اليحه بودجه ۱۴۰۰آن را به رقم۶۳۲
ميلياردتومانافزايشداد،امامجلسازآنجاكهبودجه
تحت اختيار خودش بود آن را به ۹۹۱ميليارد تومان
تبديلكرد.مواردباالبهاينمعنااستكهبودجهجاري
مجلس شوراي اسالمي نسبت به پارسال  ۶۵درصد
افزايش يافته ،اين مساله در مورد رقمهاي ديگر هم
اتفاق افتاده است .مثال يك رقم را براي ديون مجلس
يعني ۱۴۷ميليارد تومان را نيز مورد توجه قرار دادند،
اين كار مجلس تخلف تلقي ميشود 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 پروژههاي نيمه كاره بر يكديگر است .بهطور
نمونهبرايسالآيندهبنانهادهشدندوفرودگاهجديد
در شمال استان فارس و بناب مدنظر قرار گرفته و اين
درحالياستكهدر ۲۰كيلومتريبنابفرودگاهوجود
دارد يا دهها فرودگاه پس از انقالب ساخته شده كه در
حالخاكخوردناست،فرودگاهاراكيكيازاينموارد
بهحسابميآيد.
يكسريازهزينههاماننددستمزدمعلمان،پرستاران،
بازنشستگان ،كاركنان قوه قضاييه يا اساتيد دانشگاه
اجتنابناپذير است ،اما براي بخشي از كارها ميتوان
مانعبهوجودآورد.ازآنجاكهدولتسيزدهمموردوثوق
مقام معظم رهبري است ،ميتواند جلوي هزينههاي
غيرضروري را در بودجه بگيرد .فروش نفت ۳۴۹هزار
ميلياردتوماناستوايندرصورتيمحققخواهدشد
كه برجام پذيرفته شود .اتفاق ديگري غير از اين روي
دهدباكسريبودجهروبروميشويميااينكه ۲۵۵هزار
ميلياردتومانبابتفروششركتهايدولتيبهدست
خواهد آمد ،بنابراين دولت بايد براي تحقق آن كاري
انجام دهد .تاكيدم بر اين است كاهش مخارج دولت بر
اساسفرهنگقناعتباشدومجلسانقالبيقناعترا
كهجزوفرهنگاسالمياسترابهسرانجامبرساند.

خبر
نرخ سود بين بانكي بازهم
كاهش يافت

گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد بازار بين بانكي،
نش��ان ميدهد كه به مانن��د ماههاي قبل نرخ س��ود
بينبانكيروندكاهشيراطيميكندوبرهميناساس
نيزبه ۱۸.۱۲درصدكاهشيافتهاست .جدولتغييرات
نرخ سود بين بانكي نشان ميدهد كه نرخ سود در اين
بازاراز 19.76درصددرارديبهشتماهامسالبه18.12
درصددردهمينروزازتيرماهكاهشيافتهاست.هفته
قبل نرخ سود بين بانكي در دامنه  18.46درصدي در
نوسان بود ولي گزارش جديد بانك مركزي از عملكرد
بازار بين بانكي ،نشان ميدهد كه به مانند ماههاي قبل
نرخ س��ود بين بانكي روند كاهش��ي را طي ميكند و
برهميناساسنيزبه 18.12درصدكاهشيافتهاست.
البته نرخ سود بين بانكي از خردادماه به زير  19درصد
رس��يده و در كانال  18درصدي در نوسان بوده است؛
اين ن��رخ در 27خردادماه 18.54درصد بوده اس��ت و
حتي در20ام خرداد نيز به 18.42درصد كاهش يافته
بود .گفتني است ،نرخ سود بين بانكي براساس عرضه و
تقاضاستو ثابتنيست ايننرخنوسانداردبهگونهاي
كهباافزايشتقاضابرايدريافتوامبينبانكيوازسوي
ديگرعدمعرضهمتناسبباآن،نرخسودباالترميرودو
برعكس.برخيازكارشناساناقتصاديمعتقدند:كاهش
نرخسودبانكيميتواندنقشمهميدرحركتنقدينگي
از بانك به بازار س��رمايه داشته باشد و سبب رونق بازار
سرمايهگردد.پيشازاينهمالبتهرييسكلوقتبانك
مركزييكيازاهدافاينبانكرابرايكنترلتورمومهار
رشد نقدينگي ،كاهش نرخ سود بين بانكي اعالم كرده
بود .اين در حالي است كه گروه ديگري از كارشناسان
اقتصاديمعتقدندكهنرخبهرهبينبانكينبايدكاهش
يابد زيرا ،اث��رات تورمي ش��ديدي دارد و اگر نرخ بهره
بينبانكيخيليكاهشپيداكند،موجبكاهشسود
سپردههايبانكيميشود.بازاربينبانكييكيازاركان
بازارپولمحسوبميشودكهدرآنبانكهاوموسسات
اعتباري جهت تأمي��ن مالي كوتاهمدت و ايجاد تعادل
دروضعيتنقدينگيخود،بايكديگرمعاملهميكنند.
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عدم تمديد مهلت بازگشت ارز و سياستهاي دولت آينده عامل كاهش نرخ ارز

كاهش 280توماني نرخ دالر در 24ساعت اخير

گروه بانكو بيمه |محسنشمشيري|
نرخ دالر از  25280تومان در عصر روز يكشنبه به 25
هزار تومان در عصر روز دوشنبه رسيده و در 24ساعت
اخير حداقل  280تومان كاهش داشته است .فعاالن
بازار ميگويند 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
 98تا  31تير ماه و آخرين مهل��ت ايفاي تعهدات ارز
صادرات سال  99نيز  31شهريور اعالم شده است در
نتيجه انتظار ميرود كه با افزايش عرضه ارز صادراتي
از س��وي ش��ركتهاي بزرگ صادر كننده ،نرخ دالر
كاهش يابد .درحالي كه در س��اعات پاياني معامالت
روز يكشنبه نرخ دالر  ۲۵هزار و  280تومان بود اما در
روز دوشنبه تا مرز  25هزار تومان كاهش يافته است.
برخي فعاالن بازار نيزميگويند كه نخستين معامالت
دالر در بازار متشكل ارزي با حدود  ۴۰تومان كاهش
نسبت به آخرين قيمت روز كاري گذشته ،به  ۲۴هزار
و  ۶۴۷تومان رسيد .همچنين آخرين نرخ اعالم شده
براي معامالت در سامانه نيما ،براساس معامالت هفته
گذشته ،تاكنون ۲۲هزار و  ۱۰۱تومان براي فروش و
 ۲۱هزار و  ۹۰۲تومان براي خريد اعالم ش��ده است.
صرافي ملي هم قيم��ت دالر را با  ۱۰۱تومان كاهش
نسبت به آخرين نرخ روز قبل ۲۴ ،هزار و  ۸۲۸تومان
براي فروش و  ۲۴هزار و  ۳۳۶تومان براي خريد اعالم
كرد .نرخ اسكناس امريكايي در سامانه سنا كه پايان
معامالت روز يكشنبه  ۲۴هزار و  ۸۹۳تومان بود۲۴ ،
هزار و  ۶۸۲تومان اعالم ش��د .براين اساس مشخص
است كه عرضه ارز در سامانه نيما و بازار متشكل ارزي
افزايش يافته و صرافيها ني��ز نرخ را كاهش دادهاند و
همه اين موارد نش��اندهنده افزايش عرضه و كاهش
قيمتهاست.
برخ��ي صاحب نظران معتقدند كه در خواس��ت تيم
دولتآقايرييسيبراياعالماخبارتخلفاتاقتصادي،
اطالعرساني از س��وي مردم و كاركنان سازمانهاي
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 ميكنند تعهدات خود را انجام
دهند و در نتيجه افزايش عرضه ارز از سوي كساني كه
تاكنون دالرها را حبس كردهاند ،موجب رشد عرضه
ارز و كاهش قيمتها شده است .بازار معموال نرخها را
پيش خور ميكند يعني اگر چشمانداز را كاهش نرخ
ارز ارزيابي كند از ماهها قبل به اس��تقبال آن ميرود و
اگر چشمانداز را افزايش نرخها برآورد كند ،از چندماه
قبل به سمت افزايش قيمتها ميرود.
بر اساس اعالم حميد زادبوم  -رييس سازمان توسعه
تجارت  -آخرين مهلت ايفاي تعهدات ارزي صادرات
سال ۱۳۹۸س��ي و يكم تيرماه و اخرين مهلت ايفاي
تعهدات ارزي صادرات سال  ،۱۳۹۹پايان شهريورماه
س��الجاري بوده و اي��ن مهلت تمديد نخواهد ش��د.
صادركنندگان سال  ۱۳۹۸فارغ از مدت ۴ماهه ايفاي
تعهدات ارزي۲۸ماه و صادركنندگان سال ،۱۳۹۹نيز
به مدت  ۱۸ماه فرصت ايفاي تعهدات ارزي داشتهاند،
ضمن آنكه انعطاف در روشهاي 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  ۱۳۹۷نيز 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 ۲بخش الف بسته سياستي برگشت
ارز حاص��ل از صادرات س��الهاي  ۱۳۹۷-۱۴۰۰در
خصوص چگونگي ايفاي تعه��دات ارزي اين گروه از
صادركنندگان تصميمگيري ش��ود .زادبوم در پايان
تاكيد كرد :صادركنندگاني كه در موعد مقرر نسبت به
ايفاي كامل تعهدات ارزي خود اقدام نكنند ،مشمول
محدوديتهايمندرجدربستهسياستيخواهندشد.
سازمان توسعه تجارت ميگويد مهلت در نظر گرفته
ش��ده براي بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به كشور
ديگر تمديد نخواهد شد .از بهار سال ۱۳۹۷و همزمان
با از سرگيري تحريمهاي اقتصادي امريكا عليه ايران،
دولت اعالم كرد به منظور مديريت منابع ارزي كشور و
تامين نيازهاي وارداتي ،براي صادركنندگان يك تعهد
ارزي برقرار ميكند و به وسيله آن ،صادركنندگان بايد
در قالب روشهاي مورد تاييد بانك مركزي ،ارز خود
را به كش��ور بازگردانند .هرچند در سالهاي گذشته
بارها نحوه بازگشت اين ارز و شيوههاي 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 كردهاند كه
صادركنندگان شناس��نامهدار يا ارز خود را به كشور
بازگرداندهاند يا مانعي در كار بوده كه شرايط را توجيه
ميكند اما به نظر ميرسد همچنان موضوع بازگشت
ارزبهكشورمحلبحثباقيماندهوديگردولتقصدي
براي تمديد زمان بازگشت ارزهاي حاصل از صادرات
به ايران ندارد.

عقبنشيني دالر به كانال  ۲۴هزار تومان
نرخ دالر در صرافيهاي بانكي (دوشنبه ۱۴ ،تيرماه)
با  ۱۶۹تومان كاهش نسبت به روز گذشته به رقم ۲۴
هزارو ۸۵۲تومانرسيد.قيمتفروشيوروبا ۸۹تومان
كاهش نسبت به روز گذشته به  ۲۹هزار و  ۶۶۲تومان
رس��يد .قيمت خريد هر دالر  ۲۴هزار و  ۳۶۰تومان و
نرخ خريد هر يورو نيز  ۲۹هزار و  ۷۵تومان بود.عالوه
بر اين ،نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي  ۲۴هزار
و  ۵۲۷توم��ان و نرخ فروش آن  ۲۴هزار و  ۷۵۰تومان
اعالم شد .نرخ خريد يورو در اين بازار  ۲۹هزار و ۱۰۳
تومان و نرخ فروش آن نيز  ۲۹هزار و  ۳۶۸تومان اعالم
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت ،حواله يورو
به قيمت ۲۶هزار و ۲۲۴تومان فروخته و حواله دالر به
قيمت ۲۲هزار و ۱۰۱تومان معامله شد .دالر از هشتم
خردادماه وارد كانال ۲۳هزار توماني شد و در اين فاصله
به سوي كانال  ۲۴هزار تومان خيز برداشت ،اما دوباره
كاهش يافت و در كانال  ۲۳هزار توماني در نوسان بود
تا اينكه شنبه گذشته وارد كانال  ۲۴هزار تومان شد و
رشد آرام قيمتي را ادامه داده است.

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 گروههاي شغلي ۲

كاهش  ۱۸۰هزار توماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد
(دوش��نبه ۱۴ ،تيرماه) در بازار تهران با كاهش ۱۸۰
هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم  ۱۰ميليون

از جمله صنف طال و جواهر ملزم به تعطيلي هستند.
اتحاديه طال و جواهر تهران در اطالعيهاي اعالم كرد:
بازار طال و جواهر تهران و كليه واحدهاي صنفي اين
اتحاديه همزمان با مشاغل گروههاي 2به دستور ستاد
ملي مديريت كروناي ش��هر ته��ران مكلف به رعايت
محدوديتهاي كرونايي و تعطيلي ميباشند .با رشد
مبتاليان به بيماري كرونا و آغاز موج پنجم اين بيماري
درسطحكشورروزگذشتهرنگكروناييشهرتهرانبه
وضعيت قرمز درآمد و در پي آن ايجاد محدوديتهاي
كرونايي براي صنوف مختلف گروه شغلي  3 ،2و 4به
مرحله اجرا درآمد .بر همين اساس كليه مشاغل كاري
به جز گروه شغلي يك از جمله صنف طال ،جواهر ،نقره
وسكهتهرانملزمبهتعطيليتااطالعثانويميباشند.
بازار طالي تهران نيز در اين مدت تعطيل بوده و كليه
فعاليتها 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
نظارتبراماكنعموميبراجرايمصوباتابالغيستاد
ملي مبارزه با كرونا نظارت كرده و در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،واحدهاي صنفي را به مدت دو هفته
پلمبخواهندنمود.
افت قيمت سكه ،طال و ارز در بازار
در ب��ازار آزاد ارز ،قيمت دالر  25ه��زار و  150تومان،
قيمت يورو 29هزار و 800تومان و درهم امارات 6هزار
و 870تومان اعالم شده است .نايب رييس اتحاديه طال
و جواهر گفت :با تعطيلي بازار ،دوشنبه  ۱۴تير ۱۴۰۰
قيمت سكه ،طال و ارز با افت جزئي مواجه است .محمد
كشتي آراي با بيان اينكه هر انس جهاني طال ۱۷۸۸
دالر قيمت گذاري شده است ،افزود :با كاهش نرخ ارز،
قيمت سكه و طال نيز افت جرئي داشته است .قيمت
سكه طرح قديم ۱۰ميليون و ۵۰۰هزار تومان ،قيمت
سكه طرح جديد  ۱۰ميليون و  ۷۶۰هزار تومان ،نيم
سكه ۵ميليون و ۷۵۰هزار تومان ،ربع سكه ۳ميليون
و  ۷۵۰هزارتومان و سكه گرمي نيز دو ميليون و ۳۰۰
هزار تومان به فروش ميرسد .هم اكنون هر گرم طالي
 ۱۸عيار نيز يك ميليون و  ۶۰هزار و هر مثقال طال ۴
ميليون و ۵۹۲هزار تومان فروخته ميشود .نرخ ارز در
بازار با كاهش همراه است .قيمت دالر در بازار آزاد (تا
لحظه تنظيم خبر)  ۲۵ه��زار و  ۱۰۰تومان و هر يورو
 ۳۰هزار و  ۱۰۰تومان به فروش ميرسد.در بازار آزاد
قيمت طالي ۱۸عي��ار هرگرم يك ميليون و  ۶۰هزار
تومان ،قيمت س��كه تمامبهار آزادي طرح جديد ۱۰
ميلي��ون و  ۶۴۰هزار تومان و قيم��ت دالر  ۲۵هزار و
 ۱۵۰تومان است.

و  ۵۹۰هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار آزادي طرح
قديم نيز  ۱۰ميليون و  ۴۰۰هزار تومان معامله ش��د.
ج ميليون و ۶۰۰هزار
همچنين نيمسكه بهار آزادي پن 
تومان ،ربع سكه سه ميليون و  ۶۵۰هزار تومان و سكه
ي��ك گرمي نيز  ۲ميليون و  ۲۵۰ه��زار تومان قيمت
خورد.عالوه بر اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي
 ۱۸عيار به يك ميليون و  ۵۶هزار تومان رسيد .قيمت
هر مثقال طال نيز چهار ميليون و ۵۷۵هزار تومان شد.
همچنينهر اونس جهاني طالنيزيكهزارو ۷۹۲دالر
قيمتخورد.قيمتسكهدرآغازسالجديد ۱۱ميليون
تومان بود كه بهتدريج روند نزولي را ش��روع كرد تا به
بهاي  ۹ميليون تومان رسيد .از نيمه ارديبهشتماه،
به دنبال رش��د تدريجي قيمت ارز ،بهاي سكه اندكي
رشد كرد و در اين مدت در كانال  ۱۰ميليون تومان در
نوسان بوده است.
قرارداد آتي س�كه به بازار نقدي سيگنال
گرانيندهد
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��رمايهگذاري طال و سيمان در
بورس كاال ،اظهار داشت :از بورس كاال ميخواهم كه
عالوه بر توسعه بازار مشتقه و ورود داراييهاي جديد،
با جديت راهاندازي مجدد قرارداد آتي سكه را پيگيري
كند .بر اساس اين گزارش ،هفتههاي پاياني تابستان
 ،۱۳۹۷فشار برخي افراد براي توقف بازار آتي سكه زياد
ودرپاياننيزاينمعامالتمتوقفشد.يكيازمهمترين
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 ايبِنا با اشاره به اينكه قدمت
معامالتآتي سكه حدودپانزده سالاستوبااستقبال
هم مواجه شده بوداظهار داشت:ولي در بحران سال۹۶
و ۹۷متاسفانه عملكرد معامالت آتي به گونهاي 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
ميداد 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  ۹۶و  ۹۷در معامالت
آتي،قيمتهايپايهبهگونهاياعالمشدكهبهاصطالح
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
همسووهمقيمتبابازارنقديسكهباشد.يعنيجريان
معامالتبهگونهاينباشدكهبورسكاالسازخودشرا
بزند و قيمت را خودش تعيين و كشف قيمت كند ،در
حالي كه كشف قيمتها 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 قيمتهاي 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  60هزار توم��ان ،قيمت دالر  25هزار و  150تومان،
قيمت سكه تمامبهار آزادي طرح جديد  10ميليون و
 640هزار تومان و قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح
قديم نيز  10ميليون و  450هزار تومان است.قيمت
نيمس��كه بهار آزادي  5ميلي��ون و  650هزار تومان،
ربعسكه بهار آزادي 3ميليون و 650هزار تومان و سكه
يك گرمي  2ميليون و  250هزار تومان تعيين ش��ده
اس��ت و به فروش ميرسد .هر مثقال طال  4ميليون و
 590هزار تومان ارزشگذاري شده است.
پيشبيني بازار ارز
با توجه بهروند صعوديقيمتها در بازارارز،يك صراف
ضمنبياناينكهكاهشعرضهدرسامانهنيماتاثيرقابل

توجهي بر افزايش قيمتها داشته است ،پيش بيني و
تحليل خود را از آينده اين بازار مطرح كرد.
يك فعال بازار ارز در گفتوگو با ايسنا ،درباره وضعيت
فعلي قيمتها در بازار ارز اظهار كرد :پيش از انتخابات
رياستجمهوري 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��مانداز 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 قيمتها 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 ۲۵هزارتومانقراردارد ،تازمانيكهاتفاقخاصي
درباره نتيجه برجام رخ ندهد و عرضه تعادل پيدا نكند،
در اين كانال باقي ميماند .اي��ن صراف در ادامه بيان
كرد :در صورت به نتيجه رسيدن اخبار مثبت برجامي،
خريداران ارز فروشنده ميشوند و واردكنندگان براي
خريد ارز دست نگه ميدارند .اختالف قيمتها در بازار
آزاد و صرافيها تقريبا  ۳۰۰تا  ۵۰۰تومان است و بازار
متشكل ارزي قيمتهاي خود را باال برده است تا اين
فاصله زياد نشود كه دالالن از اين وضعيت سوءاستفاده
كنندامابااينوجودهمچنانتقاضابرايارزوجوددارد.
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 ميگيرد و
منابعبانكمركزينيزمربوطبهخزانهاستوبهراحتي
نميتوان��د آن منابع را به بازار تزريق كند .فعاالن بازار
شواهديازارزپاشينميبينند،زيرادرصورتارزپاشي
بايد شاهد افزايش عرضه ارز با قيمت پايين در سامانه
نيما يا بازار متشكل ارزي باشيم كه اكنون اين موارد
مشاهدهنميشود.
اين فعال ب��ازار ارز درباره گفت��ه اخير رييسجمهور
مبني براينكه در صورت نب��ود تحريمها قيمت دالر
 ۵۰۰۰تومان ميشد ،توضيح داد :افزايش قيمت ارز
ميتواند 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 دورههاي مختلف نميتوان گفت كه دالر در نبود
تحريمها به ۵۰۰۰تومان ميرسيد بلكه ۱۵تا ۲۰هزار
تومان ميشد ،زيرا تبادالت و تورم موجود در كشور بر
افزايش قيمت دالر تاثير ميگذارد.
قيمت ارزهاي ديجيتال در بازار
قيمت ان��واع رمزارزها و ارزهاي ديجيت��ال را در بازار
چهاردهم تيرماه ۱۴۰۰مشاهده كنيد.
اين روزها خبرهاي ضدونقيض يا مثبت و منفي زيادي
در بازار رمزارزها نسبت به گذشته مشاهده ميكنيم،
يكي از اين اخبار عنوان شده حمايت سطح  30هزار
دالر و مقاومت س��طح  40هزار دالري است كه بيت
كوين درگير آن ش��ده اس��ت و منجر به ايجاد الگوي
اصالحي شده اس��ت 34 .هزار و  260دالر بيتكوين
( 2)Bitcoinهزار و 276دالر اتريوم ()Ethereum
 300دالربايننسكوين ( 1)Binance Coinدالر و
 40سنت كاردانو ( 24 )Cardanoسنت دوجكوين
( 67 )Dogecoinسنت ريپل (15 )XRP Ripple
دالر و 54سنت پولكادات ( 20)Polkadotدالر و24
سنت يونيسواپ ( 514)Uniswapدالر بيتكوين
كش ( )Bitcoin Cashحمايت سطح  30هزار دالر
و مقاومت سطح  40هزار دالري كه بيت كوين درگير
آنشدهاستمنجربهايجادالگوياصالحيشدهاست،
همه اصالحها قيمتي نيس��تند ،يعني از نظر قيمت
كاهش پيدا نميكنند بلكه برخي از اصالحها 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.

ديدگاه
نصف شدن تورم با برداشته
شدن تحريمهاي بانكي

در ح��ال حاض��ر اقتصاد
ايران ب��ا ابرتورم باالي ۴۵
درصد دس��ت به گريبان
اس��ت و نقدينگ��ي آن به
مرز خطرناك  ۴هزار هزار
ميلي��ارد تومان رس��يده
سيدبهاءالدينحسينيهاشمي اس��ت.مهمترين چالش
پي��ش روي دولت جديد
تحريمه��اي امريكا و ع��دم امكان به��ره بردن از
امكانات و تسهيالت مالي بينالمللي و استفاده از
منابع ارزي و ديگر امكانات كش��ور در بخشهاي
مختلف به ويژه در بخش بانكي ،نفتي ،حمل و نقل
بينالمللي و بازرگاني است.
نقدينگ��ي در س��طح خطرن��اك  4ه��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
.اولويته��اي اقتصادي دولت جدي��د به مواردي
مرتبط ميشود 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 دولتهاي 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
بانكها از بانك مركزي نيز ش��ده است .دو بخش
مهم پايه پولي يعن��ي ( GAداراييهاي دولتي يا
مطالبات بانك مركزي از دولت) و ( BAمطالبات
بانك مركزي از بانكها) طي سالهاي متمادي و
بهطور مس��تمر افزايش پيدا كرده است .بانكها 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 ميكنند .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 ،سياستهاي دستوري تعيين نرخ
ارز ،نرخ سود بانكي و سركوب مالي سبب آربيتراژ
در بازار پول يعني بانكها 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 صادركنندهها 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 مييابد و قيمت آن در بازار
افزايش پيدا ميكند .نهايتاً 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
ميشود و كاهش همزمان اين دو مولفه و دو فاكتور
به راحتي قابل انجام نيس��ت .بنابراين هدفگذاري
بايد به گونهاي 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
طريقسيستمبانكيبهصورتخريداعتباريامكان
پذير بوده و تحمل سطح فعلي تورم در كوتاهمدت
تا ارتقاي درآمد س��رانه باالي خط فقر براي مردم
آس��انتر خواهد بود .مهمترين چالش پيش روي
دولت جديد تحريمهاي امريكا و عدم امكان بهره
بردن از امكانات و تس��هيالت مال��ي بينالمللي و
اس��تفاده از منابع ارزي و ديگر امكانات كش��ور در
بخشهاي مختلف به ويژه در بخش بانكي ،نفتي،
حمل و نقل بينالمللي و بازرگاني است .بيترديد
و براساس تجارب گذشته ميتوان گفت در صورت
برداشته ش��دن تحريمهاي بانكي و امكان اتصال
سيستم بانكي به شبكه سوييفت و برقراري رابطه
كارگزاري با بانكهاي تراز اول دنيا مانند قبل كه
به خودي خود موجب كس��ب اعتب��ارات بانكي و
مالي بينالمللي 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  FATFو اصالح
ساختار مالي و ترازنامهاي بانكها براساس مفاد و
كميتهبالحائزاهميتاست.درحوزهاقتصاد،نقش
و وظايف بانك مركزي در تدوين سياستهاي پولي
و بانكي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي و اعمال
نظارت موثر و نافذ بر بانكها 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 بانكها ،به
كارگيريافرادشايستهوتوانمنددرسطوحمديريت
و كارشناس��ي خدمت يا ادغ��ام بانكهاي ضعيف
كه فقط صندوق و خزانهدار صاحبان س��هام خود
هستند ضروري بوده و نياز است تا شرايط يكسان
بين بانكهاي دولتي ،بانكهاي خصوصي دولتي و
بانكهاي خصوصي و رتبهبندي بانكها بر حسب
ريسكپذيري و توانمندي صورت گيرد.

رويداد
افزايش سودآوري صنايع
در سال جاري

س�نا| نويد قدوسي ،كارش��ناس بازار سرمايه روند
معامالت بورس را در روزهاي آينده مورد پيشبيني
قراردادوگفت:تاكنونهيچگونهموضعرسميازسوي
حجتاالسالموالمسلمينرييسيدرخصوصكابينه
دولت سيزدهم مشخص نش��ده است كه همين امر
باعث عدم شفافسازي 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 ميتوان بهطور دقيق نسبت
به موضوعگيري اقتصادي دولت جدي��د و آثار آن در
بورس صحبت كرد ،اكنون به هيچ عنوان نميتوان 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
ذهنيسهامدارانرابهپايانرساندهومردمميتوانندبا
اطمينانخاطربيشتريبهدنبالسرمايهگذاريدراين
بازاربروند،ظهارداشت:اكنونريسكوعدماطميناني
از انتخابات كابينه دولت سيزدهم در بازار وجود دارد
كه با مشخص شدن آن ،ريس��ك فعلي بازار به پايان
ميرسد و س��هامداران روزهاي بهتري را در اين بازار
شاهدخواهندبود.اينكارشناسبازارسرمايهگفت:تا
چندوقتگذشتهانتظاراتبازاربيشتربرمبنايكاهش
نرخ ارز شكل گرفته بود و اخبار مثبت منتشر شده در
هفتهمنتهيبهبرگزاريانتخاباتدرخصوصمذاكرات
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 ميكند
و كمتر به اخبار مثبت توجه ميشود ،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��تجمهوري ،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
دربازارتجربهكردبهنرخبيشاز ۲۵هزارتومانرسيد.
قدوسي تاكيد كرد :انتظارات كاهش نرخ ارز كه گاهي
با يك سري اخبار و اظهارنظرها در زمينه نرخ دالر۱۵
هزارتومانيشنيدهميشدتعديلوبرطرفشدوامروز
كمتر كسي اين اعتقاد را دارد كه قيمت دالر به كمتر
از ۲۰هزار 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 ۱۲ماهه شركتها در بازار بوديم
كهباتوجهبهعملكردخوبشركتهادرسال ۹۹بازار
ديد مثبتي را نسبت به اين گزارش از خود نشان داد.
قدوسي با بيان اينكه در كنار اين اتفاق عملكرد ماهانه
شركتهامنتشرشدكهنشاندهندهفعاليتمثبتو
رو به رشد شركتها بود ،گفت :ترديد و نگرانيهايي از
سوي سهامداران در بازار وجود داشت مبني بر اينكه
سود سال ۹۹در سال ۱۴۰۰تكرار نشود اما با گزارش
ماهانهشركتهااگرروندفعليشركتهاتداومداشته
باشد بهطور حتم سودآوري شركتها در سال۱۴۰۰
باالتر از سال ۹۹خواهد بود كه اين موضوع به تناسب
ميتواند پتانس��يل رش��د را براي بازار ايجاد كند.اين
كارشناس بازار س��رمايه با اشاره به اينكه نرخ جهاني
كمككنندهبهبودوضعيتبازارسهامبود،اظهارداشت:
قيمت جهاني در بازگش��ت ش��اخص بورس به مدار
صعوديوكمكبهبازاربيتاثيرنبود،بهطورمشخص
در خصوص برخي از محصوالت مانند اوره كه افزايش
قيمترخدادسهامشركتهايمرتبطباآنتحتتاثير
اينافزايشقيمترشدخوبيراتجربهكردند.

معامالت سودآور در بورسكاال

محمد رضا برگي كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه
بازار آتي به رونق اقتصادي كمك شاياني ميكند ،زيرا
توليدكنندگان و مصرفكنن��دگان همزمان توانايي
كاهش ريسك خود را دارند اظهار كرد :در قراردادهاي
آتي خريدار و فروشنده با هم توافق ميكنند كه مقدار
معينيازكااليمشخصيراباكيفيتوقيمتمشخص
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 ميشود.
او بي��ان كرد :ب��ازار آتي ب��ه رونق اقتص��ادي كمك
ش��اياني ميكند؛ زي��را از يكس��و توليدكنندگان و
مصرفكنندگان ميتوانند ريس��ك خ��ود را كاهش
دهند و از سوي ديگر ،افراد پر ريسك كه تمايل دارند
سودهاي كالن با ريسك باال كسب كنند ،ميتوانند با
معامالت قانوني و مطمئن به هدف خود دست يابند.
قرارداد آتي چند طيف مخاطب از جمله ،خريداران،
فروشندگان و نوسانگيران 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 ميفروشند .نوسان گيران
نيز ،بازيگراني هستند كه قصد خريد و فروش فيزيكي
اصل كاال (زعفران ،زيره ،پسته و غيره) را ندارند ،بلكه
ميخواهند با پيشبيني 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 ويژگيها و منافع بسيار زيادي است كه ميتواند
سود كالني را نصيب فعاالن اين بازار كند .از جمله اين
منافع ،معافيت مالياتي ،تخصيص سود بانكي ،امكان
برداش��ت يكروزه موجودي از حساب ،كارمزدهاي
بسيار پايين و امكان خريد و فروش نامحدود در هر روز
معامالتياست.كنترلريسكيكيازويژگيهايبازار
آتياستكهخريدارانوفروشندگانميتوانندريسك
راكنترلكنند.معموالكشاورزميتواندريسكفروش
خود را در آينده كنترل كند و كاالي خود را از زمان حال
به قيمت مشخصي در آينده بفروشد.
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بازارسرمايه

بازارسرمايه

«تعادل» به پاي گفتوگو با مديران سيماني نشست

مرحله دوم سود سهام عدالت بابت عملكرد سال مالي
منتهيبه 29اسفند 98شركتهايسرمايهپذيرشامل
 40درصدوجمعاًبهمبلغبيشاز 3400ميلياردتومان
بهحس��اب  43ميليون و  837هزار و  413سهامداري
كه شمارهحساب بانكي معتبر در قالب شماره شباي
بانكي كه قب ً
ال به س��ازمان خصوصيسازي يا شركت
س��پردهگذاري مركزي اعالم كرده بودند ،واريز شد .بر
اس��اس اين اطالعيه ،از مجموع  36شركت بورسي و
فرابورسي ،از دو ش��ركت معدني و صنعتي گل گهر و
پتروشيميجمبهدليلافزايشسرمايهآنها،سودسهام
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 بهرهمند
شوند .همچنين ازآنجاييكه ش��ركتهاي مخابرات
ايرانوگروهمپناعليرغمپيگيريهايمتعددمتأسفانه
تمام يا بخشي از سود سهام خود را پرداخت نكردهاند از
باقيمانده سود س��هام عدالت به ميزان 50درصد40،
درصد آن بهحساب مش��موالن واريزشده و 10درصد
آن در مرحله بعد پرداخت ميشود .ضمناً آن دسته از
مشموالناعمازروشمستقيموغيرمستقيمكهبهدليل
اشكاالتموجوددرحساببانكيآنها،امكانواريزسود
سهامعدالتفراهمنشدهبودودراينفاصلهزمانيباارايه
اطالعات صحيح نسبت به رفع مشكل اقدام كردهاند يا
درفاصلهزمانياسفندماهسالگذشتهتاكنوندرسامانه
سجامثبتنامكردهاند،سودسهامآنهابهصورتتجميع
شده،بهميزان 90درصدپرداختخواهدشد.

پاي سيمان به بورسكاال باز شد

گروه بازارسرمايه|
سيمان يكي از محصوالت استراتژيك توليدي
دركشوراستكهبهداليلمختلفودربازههاي
زمانيمتفاوتموردتوجهرسانههاوكارشناسان
اقتصادي قرار ميگيرد .گاهي به دليل افزايش
قيمت مسكن كه ميشود بهانهاي براي توجه به
اجزايتشكيلدهندهمسكن(البتهدرصدتأثير
قيمتي سيمان در ساخت يك ساختمان بسيار
ناچيز است) و گاهي قيمتگذاري دستوري يا
آزادسازي قيمتها 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.
عرضهسيماندربورسكاالسالهاستازسوي
برخي كارشناسان توصيه ميشود و به هر حال
چند ماهي است اين مهم رنگ واقعيت به خود
گرفت�ه و در هفته جاري نيز ب�ا ورود هلدينگ
سيمانغدير،واردفازجديديميشود.مديران
صنعتسيماناعتقاددارندصنعتسيمانبايد
همچون صنعت فوالد راه بازار رقابتي را در پيش
بگي�رد و قيمتها از طريق عرض�ه و تقاضا در
بورس كاال تعيين شود .درنهايت از ابتداي سال
جاري برخي شركتهاي 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 ميتواند به خريداران و فروشندگان
كمك كند تا نرخ مرجعي در بازار داشته باشند
و معامالت خود را بر آن اس�اس انجام دهند .از
ي كه س�يمان در رينگ
س�وي ديگر در صورت 
صادراتيبورسكاالنيزعرضهشود،اينموضوع
موجب خواهد ش�د خريداران از هر نقطه دنيا
قيمتها را بهصورت آنالين رصد كنند.
بهاينترتيب تعداد بيشتري خريدار خارجي
به اي�ران خواهند آم�د و از محصوالت داخلي
استقبال ميكنند .مزيت ديگر بورس كاال براي
عرضهكنندگانسيمانميتواندتبليغاتبدون
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 ميگيرد و اي�ن موضوع كم�ك ميكند
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 ميآيد .بهاينترتيب 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 خواستهش�ده را با همان
كيفيت دريافت ميكنند ،ام�ا با توجه به آنكه
در بورس استانداردهايي تعريف ميشود ،هم
خريدار و هم فروشنده ملزم به رعايت قرارداد
خود هستند .نكته مهم اينكه در بازار سيمان
داللبازي و واسطهگري بسيار زياد است و اين
روزها به عنوان مشكل بزرگ از آن ياد ميشود
كه امروزه باعث ش�ده بين قيمت سيمان از در
كارخانه و سيماني كه به دست مصرفكنندهها
ميرس�د تا چند ص�د درصد تف�اوت به وجود
بيايد ،ام�ا درصورتيكه معامالت اين محصول
در بورس كاال انجام شود ،بسياري از خريداران
ميتوانند س�يمان موردنياز خود را بهصورت
مس�تقيم از عرضهكنندگان خريداري كنند.
ن ترتيب اين موضوع موجب خواهد ش�د
بهاي 
تا سيمان با نرخ و بهاي تمامشده پايينتري به
دست مصرفكنندگان برس�د ،زيرا در چنين
حالتي بسياري از دالالن و واسطهگران حذف
ميش�وند و كاال با واس�طه كمتري به دس�ت
مصرفكنندهميرسد.عالوهبراينخارجكردن
سيمانازقيمتگذاريدستوري،قطعاتاثيرات
مثبتي در سهام سيماني بورس خواهد داشت و
موضوع عرضه و تقاضا در صنعت سيمان حاكم
خواهد ش�د .باوجود اين هنوز بخش زيادي از
ش�ركتهاي فعال در عرصه سيمان از ورود به
بورس كاال اجتناب ميكنند و اين اتفاق باعث
شده بسياري از مش�تريان شركتهاي حاضر
در بورس كاال كه عموما ش�يوه سنتي خريد را
ميپسندند ،به سمت ساير شركتها متمايل
شوند.
ش�ركت توس�عه س�رمايه و صنع�ت غدي�ر
«هلدينگ س�يمان غدير» ب�ا  6زير مجموعه
س�يماني خود وارد بورس كاال خواهد ش�د تا
تأثير اين ورود سيمانيها به بورس بيش از پيش
نمايان شود .محمدرضا سليميان ،مديرعامل
هلدينگ سيمان غدير درخصوص عرضه اوليه
اين شركت با «تعادل» به پاي گفتوگو 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  1382آغاز 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 پتانسيلهاي 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.

جزييات توزيع مرحله دوم
سود سهام عدالت

«قرارداد آتي صندوق طال»
گامي براي جذب سرمايه

دلي��ل موضوع نيز رويكرد قيمتگذاري دس��توري
حاكم بر اين كاال بود كه با بهرهگيري از ظرفيتهاي
قانوني براي كش��ف ن��رخ به ج��اي قيمتگذاري،
خوشبختانه اين مشكل در صنعت سيمان نيز همانند
ساير گروههاي 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 مصرفكنندگان اين كاالي استراتژيك
است؛ از جمله اينكه به كشف نرخهاي شفاف و عادالنه
كمك ميش��ود ،با كاهش واس��طهگري و معامالت
شفافودسترسيمستقيممصرفكنندگانوعاملين
به ب��ازار ،فاصله بين قيمت تولي��د و مصرف كاهش
يابد ،هزينههاي معامالتي و بازاريابي توليدكنندگان
كاهش يافته و مصرفكنندگان 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
ميتوانند از روشهاي تامين مالي بازار سرمايه شامل
سلف موازي اس��تاندارد و ...براي اجراي پروژههاي
توس��عهاي خود اس��تفاده كنند يا حتي از ظرفيت
ابزارهاي مديريت ريس��ك ناشي از نوسان قيمتها
مانند قراردادهاي آتي و اختيار معامله استفاده كرده و
بتوانند برنامهريزي دقيقتري براي توسعه كسبوكار
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 شركتهاي 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 ميشوم بايد عرض
كنم كه حدود  20درصد ازس��يمان توليدي روزانه
شركتهاي 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.
پيشبيني 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 ،پيشبيني بنده اين اس��ت كه
معامالت س��يمان در بورس توسعه يافته و در آينده
ش��اهد حضور مجتمعهاي توليدي بيش��تر و حتي
مجموعههاي متعلق به بخش خصوصي در اين بازار
باشيم .استقبال خوبي از طرف خريداران نيز در بازار
مشاهده ميش��ود؛ كه البته الزم است هم در زمينه
ارايه آموزشهاي الزم به مصرفكنندگان و عاملين
و هم در زمينه تسهيل ورود به بورس (شامل اخذ كد
بورسي و )...اقدامات الزم توسط بورس و شركتهاي
كارگزاري برنامهريزي و پيگيري شود .نكته مهم اين
كه ،چنانچه نهادهاي تصميمگير و تصميم ساز در اين
حوزه ،ديد بلندمدتي داشته باشند و امكان معامالت

مستمر و دايمي س��يمان در بورس را ايجاد نمايند،
مجتمعهاي تولي��دي و مصرفكنندگان از ورود به
اين بازار استقبال ميكنند.
نكت��ه ديگر اينك��ه مطمئ��ن باش��يد در هلدينگ
س��يمان غدير ،همه تصميمات بر اساس مطالعات
و بررسيهاي دقيق گرفته ميشود يعني ما مدتها
بر روي چگونگي حضور ،ميزان عرضه و نحوه عرضه
و ميزان مش��اركت؛ مطالعه و برنامهريزي كرديم .از
اين رو مطمئنا عرضه خوب��ي را تجربه خواهيم كرد
كه نويد بخش عرضههاي قوي در نوبتهاي بعد نيز
خواهد بود .بيشك سيمان يك محصول استراتژيك
در كشور و در بازار به حس��اب ميآيد از اين رو ورود
هلدينگ سيمان غدير به بورس كاال را مثبت ارزيابي
ميكنم.
عرضه اوليه سيمان غدير را چگونه ميبينيد
و آيا اين موضوع به نفع بازار و شما خواهد بود؟
همانطور 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 هزينههاي معامالتي و واسطهگري
و  ...ميشود ،در كل مطلوب است .در مورد هلدينگ
غدي��ر هم الزم به توضيح اس��ت كه اي��ن هلدينگ
مديريت  6مجموعه توليدي سيمان شامل سپاهان،
كردستان ،دشتس��تان ،شرق ،سفيد ش��رق و مند
دشتي و حدود  10درصد از توليد سيمان كشور را بر
عهده دارد .اعتقاد بنده اين است كه شركتهاي تحت
مديريت هلدينگ نيز هر يك به شكلي ميتوانند از
مزاياي حضور در بورس بهره مند شوند؛ براي برخي
از ش��ركتها ،اس��تفاده از ظرفيت بازاريابي بورس
ميتواند مزيت مهمي باشد و براي مجموعه ديگري
حتي ميتوان از ظرفيتهاي رينگ صادراتي بورس
استفاده كرد .با كشف نرخ واقعي سيمان در بورس،
سهامداران شركتهاي سيماني در بورس نيز منتفع
خواهند شد؛ زيرا كاالي توليدي شركتهاي سيماني
كه آنها سهامدارشان هس��تند نيز متناسب با ساير
گروههاي كااليي و متناس��ب با آنه��ا قيمتگذاري
خواهد شد.
برنامه سيمان غدير براي بازارسرمايه ،توليد،
صادرات و امثال آن چيست؟
در حال حاضر برنامهريزي اصلي هلدينگ براي ورود
تمامي ش��ركتهاي زير مجموعه و مشتريان آنها به
بورس است؛ در اين حوزه بهطور جدي فرآيندهاي
مربوط به پذيرش ،اخذ كد بورس��ي ،توديع تضامين
مورد نياز و  ...در حال پيگيري است .انتظار ما اين است
كه بتوانيم تا  14تير ماه تمامي شركتها و مشتريان
آنها را به س��مت بورس هدايت نماييم .هدفگذاري
ميان م��دت هلدينگ ،عرضه  100درصد س��يمان
توليدي شركتها در رينگهاي داخلي و صادراتي
بورس كاالي ايران است .همچنين موضوعاتي مانند
استقرار معامالت گواهي سپرده كااليي سيمان براي
تامين مالي و خرده فروشي ،راهاندازي 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  92درصد ظرفيت عملياتي
شركتهاي زير مجموعه فعاليت ميكند .مجموعه
ما ص��ادرات محور اس��ت ،كارخانههاي س��يماني
زيرمجموعه سيمان غدير با داشتن زيرساختهايي
همچون ريل و راه آهن ،ش��رايط لجستيكي خوبي
دارند همچنين آمادگي دپوي استراتژيك شركتها
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  10درصد ظرفيت صنعت
س��يمان كل كش��ور را مديريت ميكند 4 .شركت
س��يماني فعال در بازار س��رمايه دارد و بخش عمده
صادرات سيمان كشور از طريق شركتهاي هلدينگ
سيمان غدير انجام ميشود.
خوشبختانه پراكندگي كارخانجات سيمان غدير به
شكلي است كه بخش اعظم كشور را پوشش ميدهد،
عمده توليدات س��يمان متعلق به شركت سپاهان
ب��ا توليد روزانه  9هزار تن اس��ت .صادرات كلينكر و
س��يمان ايران در سال  99حدود  15ميليون تن بود
كه با توجه به ويروس كرونا و محدويتهاي گمركي
نسبت به سال قبل ،حدود  19درصد كاهش دارد.
حدود  66درصد مع��ادل با  9.7ميليون تن از ميزان
صادرات ،مرب��وط به صادرات كلينك��ر و  34درصد
معادل با  5.0ميليون تن مربوط به صادرات سيمان
است .بيشترين حجم صادرات مربوط به سه كشور
عراق ( 20درصد) ،كويت ( 16درصد) و افغانس��تان
( 13درصد) است.
 25درصد از توليد هلدينگ سيمان غدير به 23كشور
دنيا صادر ميش��ود .عمده صادرات اين هلدينگ به
كش��ورهاي همس��ايه و بخش��ي نيز به كشورهاي
 cisاست .بازار س��يمان سفيد روسيه و كنترل بازار
خاكس��تري كش��ور قطر در دست س��يمان سفيد
هلدينگ سيمان غدير است .برنامهريزي ما اين است
كه صادرات سيمان را با محوريت متنوعسازي بازار
هدف ،توسعه دهيم .از جمله مهمترين برنامه شركت
براي س��ال  1400اين اس��ت كه بتوانيم پروژهايي
همچ��ون توليد كارخان��ه پاكت س��يمان ،نيروگاه
خورشيدي را راهاندازي كنيم و با توجه به آنكه بخش
بزرگي از مشكالت س��يمانيها 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 قيمتگذاري سيمان
در كشور چيست؟
همانگون��ه ك��ه مس��تحضريد وزارت صمت بارها
اعالم نموده است كه سيمان مشمول قيمتگذاري
نميش��ود اما؛ در عمل هم��واره در موضوع قيمت
سيمان ورود داشته و در اين زمينه محدوديتهايي
ايجاد كرده است .بر اس��اس ماده  18قانون توسعه
ابزارها و نهادهاي مالي جديد ،دولت مكلف اس��ت
كاالي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمتگذاري
خارج نمايد .با توجه به اينكه هماكنون س��يمان در
بورس پذيرش ش��ده ،وزارت صمت مصمم است با
اس��تفاده از اين ظرفيت قانوني ،س��يمان را از دايره
قيمتگذاري 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 قيمتگذاري و
معامالت س��يمان در بورس ميتواند به توسعه اين
صنعت كمك كند و منافع همگاني به دنبال دارد.

عليرضاناصرپور،معاونتوسعهبازارومطالعاتاقتصادي
بورس كاال و در بررس��ي قرارداده��اي آتي واحدهاي
سرمايهگذاري صندوق طال بيان كرد :با توجه به اينكه
ط�لا را به عنوان يك كاالي اس��تراتژيك در معامالت
مشتقههموارهموردتقاضايبازاربود،راهاندازيقرارداد
آتي صندوق طال اتفاق مثبتي در رش��د ابزارهاي بازار
كااليي قلمداد ميش��ود .عليرضا ناصرپور اضافه كرد:
با توجه به اينكه  ۹۵درص��د از داراييهاي قرارداد آتي
صندوق طال بر روي طال س��رمايهگذاري شده است؛
عم ً
ال بازدهي آننيز تقريباًبابازدهينوساناتوبازدهي
معامالت طال در بازار آزاد مش��ابه است و صندوق آتي
طالازاينجهتميتواندتقريباًبهشبيهسازينوسانات
معامالت طال بپردازد .وي تصريح كرد :بنابراين به نظر
ميرسدراهاندازياينصندوقكمكزياديبهوضعيت
بازار داشته باشد و ميتواند بخشي از نياز افرادي كه در
حوزه طال ميخواهند سرمايهگذاري كنند را پوشش
دهد .اميدوارم با توجه به ويژگيه��ا و مزايايي كه اين
صندوق دارد ،حجم معامالت آن نيز توسعه پيدا كند؛
هرچند كه به نظر هم ميرسد اين اتفاق بزودي عملي
خواهد شد .ناصرپور در مقايس��ه قرارداد آتي صندوق
طال با معامالت آتي س��كه اظهار كرد :فرق ابزار جديد
ايناستكه معامالتآنرويواحدهاي صندوقانجام
ميشود .معامالت قرارداد آتي صندوق طال نسبت به
معامالت س��كه طال از تنوع مناسبي برخوردار است و
نوسانات بر روي پورتفويي از داراييهاي مبتني بر طال
كه البته آنهم عمدتاً مبتني بر گواهي س��پرده است،
انجام ميشود .معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي
بورسكاالافزود:قراردادآتيصندوقطالازاينجهتكه
رويابزارمشتقهتعريفشدهاست،فرآيندتحويلآنبه
نسبتفرآيندتحويلقراردادهايآتيسكهطالسادهتر
است كه اين موضوع مزيت مهمي به شما ميرود.وي با
اشارهبهاهرميبودنمعامالتقراردادهايآتيواحدهاي
س��رمايهگذاري صندوق طال بيان كرد :براين اساس،
حجمقابلتوجهيازمعامالتيكهاكنوندرحوزهطالو
خارج از بازار سرمايه انجام ميشود به سمت استفاده از
اينابزارجديدجذبخواهدشد.همچنينافراديكهبه
دنبالانجاممعامالتاهرميدربازارهايموازيهستند
نيز ميتوانند به سمت بازار سرمايه حركت كنند؛ اين
موضوع كمك ميكند تا بخشي از وجوهي را كه شايد
ازبازارسرمايهخارجشدهاستمجدداًبهبازاربرگرداندو
امكانمعامالترابرايآنهافراهمسازد.

برگزاري دورههاي
مركز مالي ايران

مركز مالي ايران مطابق دستورالعملهاي اعالمشده
از س��وي وزارت بهداش��ت ب��ا رعاي��ت پروتكلهاي
بهداشتي در سه ماه فروردين ،ارديبهشت و خردادماه
س��ال جاري درمجموع بيش از  ۴۰۰۰۰نفر س��اعت
و  ۲۴دوره بهص��ورت آنالين و حض��وري برگزار كرد.
خالصهاي از فعاليت واحد آموزش مركز مالي ايران در
بهار سال  ۱۴۰۰به شرح ذيل است.دورههاي عمومي
و تخصصي مركز مالي ايران كه شامل تحليل بنيادي
جامع ،تحليل تكنيكال جامع ،مبارزه با پولشويي و
روشهاي كشف آن (مقدماتي) ،مهارتهاي ارتباط با
مشتريان،كارشناستوليدمحتوا،كارشناستحليلگر
صنعت پتروشيمي و اصول و فرآيندهاي ارزشگذاري
شركتها (مقدماتي) با حضور اساتيد برتر هر حوزه به
ميزان بيش از  ۱۷۰۰۰نفر ساعت در اين مركز برگزار
شد .همچنين دورههاي ويژه اين مركز باهدف آموزش
جايگاههايشغليبازارسرمايه(حسابداريكارگزاري،
آمادگي آزمون معاملهگري ،آمادگي آزمون اصول بازار
س��رمايه و آمادگي آزمون تحليلگري) كه بهمنظور
آمادگي شغلي در بازار سرمايه و باهدف مهارتافزايي
كارجويان تدارك ديدهشده اس��ت به ميزان بيش از
 ۱۳۰۰۰نفر ساعت و دورههاي بينالمللي (يادگيري
ماش��يني و  )CFAب��ه مي��زان بي��ش از  ۹۰۰۰نفر
س��اعت در مركز مالي ايران برگزار شد.گفتني است
نمايندگيهاي مركز مالي ايران در  ۶ش��هر كش��ور
ازجمله اصفهان ،قم ،خراس��ان رضوي ،كردس��تان،
آذربايجان ش��رقي و بوش��هر دورهه��اي مختلفي را
درمجموع به ميزان ۱۰۱۷نفر ساعت برگزار كردند.

ادامهازصفحهاول
روشن و خاموش شدن چراغها!

اگرامروزباكمبودشديدبرقمواجهايم،اينامرمربوطبه
يكي -دوماهاخيرنيستومتاسفانهچندسالياستكه
غفلتازسياستهايصحيحوكارآمددراينحوزهسبب
وضعيتفاجعهبارامروزشدهاست .ازسياست«تخفيف
۱۰۰درصدي براي  ۵/۸ميليون مش��ترك كممصرف
از بين ۳۰ميليون مش��ترك برق كش��ور» (رسانهها-
 )99/10/20تا « عدم تاديه بدهي دولت به نيروگاههاي
كوچكمقياستوليدبرقوخارجشدنآنهاازمدارتوليد
وورشكستگيقريبالوقوعحدوددوهزارو 200نيروگاه
برق كوچكمقياس بخش خصوصي» و( ...خبرگزاري
ايلنا )99/10/20-تا فرسودگي خطوط توليد و كاهش
راندمان نيروگاهه��ا و ...از همه مهمت��ر قيمتگذاري
دس��توري .در واقع صنعت برق ب��اچالشهاي بزرگي
همچون«:مكانيسمناكارآمدقيمتگذاري»«،كسري
بودجه»« ،كاهش س��رمايهگذاري» و «افزايش بدهي
دولت به بخش خصوصي» مواجه اس��ت .چالشهايي
كه سبب شد تا س��رمايهگذاري در اين صنعت «روند
نزولي داش��ته و از 3.4ميليارد دالر در س��ال 1386به
 1.6ميليارد دالر در سال  1396كاهش يابد»( .معاون
پژوهشي س��نديكاي صنعت برق) البته بر مشكالت
و چالشهاي ديگر اين ح��وزه مانند تحريمها ،انحصار
شركتهايبزرگدولتيو...نيزنميتوانچشمپوشاند.
اخيرا در خبري به نقل از فعاالن صنعت برق عنوان شد
كه«افزايشظرفيتتوليدبرقسرمايهايمعاد لحدود
 ۲۳۰هزار ميليارد تومان نياز دارد و يكي از الزامات مهم
رشدسرمايهگذاري،واقعيشدنقيمتبرقاستتابخش
خصوصي بتواند بيش از پيش در اين عرصه وارد شود».
(دنياياقتصاد)1400/4/6-
با كمي دقت و نگاهي عامتر به مس��اله فوق ،مشخص
ميشود ريشه اين مش��كالت و ابرچالشها در صنعت
برق و س��اير بخشهاي صنعتي و اقتصادي ،ناش��ي از
اعمال س��ازوكار دس��توري و دولتي و بهحاشيهرفتن
نگرش آزاد و رقابتي مبتن��ي بر عرضه و تقاضا از طريق
نظامقيمتهاست.متأسفانهكليتاقتصادكشورمانبا
بحرانناكارآمديبهسببمداخالتغيرضروريدولت
وبرهمزدنعرصهرقابتباقيمتگذاريدستوريمواجه
توپاشو
فوميلوريخ 
است.سياستيكهازيكسو،حي 
مصرفبيرويهمنابعارزشمنداقتصاديرادامنميزند
و از سوي ديگر بهواسطه بهصرفهنبودن سرمايهگذاري
برايبخشخصوصي،كاهشتوليدوصادراتوافزايش
بدهيهاي دولت و از گردونه خارجش��دن پيمانكاران
و كارآفرينان و ...را رقم ميزند .خارج ش��دن بنگاهها از
سرمايهگذاريوقتيباعدمپساندازمنابعخردازسوي
خانوارهاوحركتداراييهايجامعهبهسمتسفتهبازي
همراهميشودتامينماليبرايحلمشكلافزايشتوليد
را دشوارتر از هر زمان ديگري ميسازد .ابرچالشي كه تا
تكليف آن «روشن» نشود ،هر روز چراغي «خاموش»
ميش��ود .بايد اعتماد و اطمينان را به جامعه بازگرداند
و مردم را از طريق بهكار انداختن س��رمايههاي فكري
و ماليش��ان در اداره اين سرزمين شريك نمود .بهبود
وضعيت توليد در اثر افزايش بهرهوري به خاطر استفاده
ازلوازموماشينآالتكاراتراستوايننيزخودتحتتاثير
انباشتوسرمايهگذاريبيشتربودهاست....هيچپيشرفت
تكنولوژيكياگركهسرمايهموردنيازآنپيشترازطريق
پساندازفراهمنميشدامكانتحققنمييافت.پسانداز
وانباشتسرمايه،همچونواسطهايهستندكهمرحلهبه
مرحلهاززمانغارنشينانبيتمدندرجستوجويغذا
به روشهاي مدرن صنعتي تغيير يافتهاند .هر يك قدم
مابهسمترفاه،وامدارپساندازبودهاست.ماهرانهترين
ابداعات تكنولوژيكي عمال بيفاي��ده ميبودند اگر كه
كااليسرمايهايموردنيازازراهپساندازفراهمنميشد.
(ذهنيتضدسرماي هداري،لودويكفونميزس)

راهوشهرسازي

  سهشنبه  15تير  25 1400ذيالقعده  1442سال هشتم شماره Tue. July 6. 2021 1980

5

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

«زمين» در باتالق ركود تورمي

گروه راه و شهرسازي|
شايد پاييز سال 1399را بتوان يكي از استثناييترين
فصلهاي اقتصاد ايران طي سالهاي 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 .نيمهاي كه ديدگاه غالب ،پيروزي
ترامپ در انتخابات بود و در پي آن تشديد تحريمهاي
اقتصادي عليه ايران و بدتر ش��دن شاخصهاي كالن
انتظار ميرفت .و نيمه ديگري كه بر شكست ترامپ در
انتخابات تكيه داشت و حذف ريسك اين رييسجمهور
تندرو امريكايي از معادالت اقتصاد ايران را نويد ميداد
و از همين رو ،شاهد رويش پيامدهاي تعديل انتظارات
تورمي در اغلب بازارها بوديم .در چنين شرايطي بود كه
حجممعامالتزمينوساختمانهايكلنگينسبتبه
فصل قبل افت 53.3درصدي را تجربه كرد .در اين حال،
البته قيمت اين دارايي دچار رشد منفي نشد و با كمي
كاهش سرعت ،نسبت فصل تابستان  99تورم فصلي
 20.9درصدي را ثبت كرد .ركورد تورمي زمين در پاييز
سال گذشته بي گمان نشانهاي از افت تمايل سازندگان
به آغاز پروژههاي جديد قلمداد ميشود كه نتيجه آن
كمبود بيشتر عرضه واحدهاي نوساز در فاصله زماني
تابستان و پاييز سال 1401خواهد بود.

تورم فصلي زمين؛  20.9درصد
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده اس��ت ،در پاييز
 ،1399متوسط قيمت خريد و فروش هر متر مربع زمين
يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده از طريق
بنگاههاي معامالت ملكي در كل كشور  8ميليون و 865
هزار و  800تومان با ميانگين مس��احت  350متر مربع
بوده است كه نسبت به فصل قبل 20.9درصد و نسبت به
فصل مشابه سال قبل 118.4درصد افزايش داشته است.
همچنينتعدادمعامالتفروشزمينيازمينساختمان
مسكوني كلنگي انجام شده از طريق بنگاههاي معامالت
ملكي در كل كش��ور نس��بت به فصل قبل  53.3درصد
كاهش و نسبت به فصل مشابه س��ال قبل  53.6درصد
افزايش داشته اس��ت .به گزارش «تعادل» ،تورم فصلي
قيمت زمين در حالي در پاييز س��ال گذش��ته به حدود
 21درصد رسيد و كمي از سرعت آن كاسته شد كه طي
 5فصل قبل از آن ،روندي صعودي را طي كرده بود و در
فصلهايتابستان 98تاتابستان 99بهترتيب9.3؛11.7؛
15.3؛ 22.1؛  28.3درصد را ثبت كرده بود .رش��د 118
درصد تورم نقطه به نقطه قيمت زمين در پاييز سال 99
نسبت به سال  98نيز در شرايطي گزارش شده است كه
در بهار سال  98رشد  148درصدي و در تابستان همان

سال رشد  110درصدي قيمت زمين ثبت شده بود .به
نظر ميرسد ،در بهار و تابستان سال  ،98سرمايهگذاران
و سازنندگان مسكن اميد و انتظار زيادي نسبت به رونق
مسكن در سالهاي  99و  1400داشتهاند .اما همانطور
كه از آمار معامالت ملك طي  12ماهه اخير استنباط
ميشود ،اين پيش بيني اگر چه از نظر رشد قيمتها،
درست بوده است اما از نظر سيطره ركود معامالتي بر
بازار مسكن ،يك پيش بيني نا درست به شمار ميرود،
چه آنكه طي ماههاي گذشته ،معامالت ملك بهشدت
افتكردهاستوحتيطيدوماههنخستسال،تعداد
معامالتملكدرتهرانبهزير 5هزارفقرهرسيدهبوداما
درخردادماهكميباالترازاينرقمقرارگرفت.حالآنكه
درحالتطبيعي،تعدادمعامالتملكدركالنشهري
همچون تهران باالي  10هزار فقره در ماه بوده است.
وضعيت استانها چگونه بود؟
درمياناستانهايكشور،بيشترينمتوسطقيمتخريد
و فروش يك متر مربع زمين يا زمين ساختمان مسكوني
كلنگي معامله شده 30ميليون و 844هزار و 500تومان
با ميانگين مس��احت  470متر مربع در استان تهران و
كمترين آن  441هزار و  300تومان با ميانگين مساحت
 489مترمربع در استان كهگيلويه و بوير احمد بوده است.
از سوي ديگر ،كمترين ميزان قيمت خريد و فروش يك
مترمربعزمينيازمينساختمانهايمسكونيكلنگيدر
معامالت انجام شده اين فصل مربوط به استان كهگيلويه
و بوير احمد با  79هزار و  300تومان و بيش��ترين ميزان
آن مربوط به اس��تان تهران با  155ميليون و  669هزار و

 800تومان است .همچنين از كل معامالت انجام شده
براي فروش زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در
كشور در پاييز ،1399استان فارس با 15.5درصد ،داراي
بيشترينسهمواستانسيستانوبلوچستانبا 0.1درصد
داراي كمترين سهم و استانهاي يزد ،سمنان و خراسان
جنوبيفاقدمعاملهثبتشدههستند.مركزآمارهمچنين
تاكيد كرده است ،با توجه به اينكه كاهش يا افزايش تعداد
معامالتدرشهرهايبزرگ،باعثكاهشياافزايششديد
متوسط(حسابي)قيمتدرسطحاستانياكشورميشود،
از متوسط تعديل شده (وزني) كه در آن وزن با استفاده از
سهم واحدهاي مسكوني داراي سكنه محاسبه ميشود،
استفادهشدهتابتوانباحذفاثرتعدادمعامالت،تغييرات
واقعيقيمترامشخصكرد.بهاينترتيب،برايمحاسبه
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 99به 8ميليون و 865هزار و800
تومان رسيد كه متوس��ط قيمت هر مترمربع زيربناي
مسكونينيز 8ميليونو 949هزارو 600تومانثبتشده
است .ارقامي كه بسيار به هم نزديك هستند .به عبارت
ديگر،نسبتقيمتزمينبهقيمتواحدمسكونيدرپاييز
سال گذشته ( 0.99حدود يك) بوده است و تقريبا اين
دو عدد با هم مساوي بودهاند .يعني قيمت يك متر زمين
با قيمت يك متر واحد مسكوني برابر بوده است .نكتهاي
كه دستكم طي سالهاي اخير بيسابقه بوده است .چه

آنكه همواره قيمت هر متر زمين بيشتر از قيمت هر متر
مسكن بوده است .اين مس��اله ،به ويژه در كالنشهري
همچون تهران بسيار مشهود بوده است و البته آمارهاي
تحوالت قيمتي زمين در شهر تهران طي پاييز گذشته
نيز همچنان مويد فزونتر بودن قيمت زمين نسبت به
قيمت ملك بوده اس��ت .بهطور مثال ،ميانگين قيمت
هر متر مربع زمين در شهر تهران طي تابستان سال 99
معادل 1.53برابر ميانگين قيمت مسكن در شهر تهران
بود.درتابستانسالگذشتهميانگينقيمتهرمترمربع
زمين و ملك مسكوني كلنگي به ۳۴ميليون و ۷۰۰هزار
تومان رسيد .ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن نيز در
پايتخت در تابستان گذش��ته  ۲۲ميليون و  ۷۰۰هزار
تومان بود .از اين رو ،در تابس��تان سال  99اختالف بين
ميانگينقيمتزمينومسكندرشهرتهرانبيشاز۱۰
ميليون تومان بود .در پاييز اما اين نسبت به 1.52رسيده
ويكصدمواحدنسبتبهتابستانكاهشيافت.همانطور
كهمشاهدهميشود،نسبتقيمتزمينبهقيمتمسكن
دركلكشورحدودنيمدرصدكمترازايننسبتدرشهر
تهراناست.دليلتفاوتايننسبتدرتهرانباكلكشور
را بايد در بلندمرتبهسازي و تراكم فروشي در شهر تهران
جستوجوكرد.آنجاكهقيمتزميندرتعدادواحدهاي
مسكوني بيش��تري تقسيم ميش��ود و به دليل وجود
ظرفيتايجادارزشافزودهبيشترزميندرتهران،قيمت
آنهموارهازقيمتواحدهايمسكونيبيشتراست،امااز
آنجا كه چنين پديدهاي در سراسر كشور رايج نيست ،در
شهرستانهاقيمتزميناختالفبسياراندكيباقيمت
واحد مسكوني دارد به گونهاي كه نسبت ميان ميانگين
هر دوي اين شاخصها تقريبا برابر با يك است.
اگر از تحليلهاي 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��تجمهوري امريكا ( 14آبان  )99و
احتمال قوي پيروزي ترامپ در آن ،انتظارات تورمي
در ايران بهشدت افزايش يافته بود به گونهاي كه نرخ
هر دالر امريكا به  32هزار تومان نيز رس��يد .قيمت
مس��كن در تهران نيز در مهرماه سال گذشته با ثبت
تورم ماهانه  10درصدي نسبت به شهريور به  26هزار
و  700هزار 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  1.8درصدي به  27ميليون و  193هزار
تومان بالغ شد .اين روند اما در آذر ماه تورم منفي 1.1
درصدي را از خود به جاي گذاشت و قيمت مسكن به
 26ميليون و  905هزار تومان بازگشت.

شركت تعاوني اتوبوس سربازان
تعطيلشد

داريوش اماني ،رييس سازمان راهداري و حمل و نقل
جادهاي درباره سانحه اتوبوس سربازان معلم گفت:
بالفاصلهپسازگزارشپليسدرخصوصاينحادثه،
شركت متخلف را تعطيل كرديم و كارت هوشمند
رانندههاغيرفعالشد.بهمديراناستانيتاكيدكرديم
نظارت مستقيم بر عملكرد شركتهاي 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
ادامهداد :در اين راستا سامانهاي را طراحي خواهيم
كرد كه نظارت بر عملكرد مديران فني شركتهاي
حمل و نقل جامعتر و دقيقتر باشد .رييس سازمان
راهداري و حمل و نقل جادهاي در پاس��خ به سوالي
دربارهميزانتصادفاتجادهايوعمرناوگاناتوبوس،
گفت:دربينسالهاي ۹۱تا ۹۹كاهشساالنهتلفات
جادهاي را ش��اهد بوديم ،تا جايي كه در بخش برون
ش��هري  ۲.۸دهم درصد كاهش تلفات داشتيم .در
بخش ناوگان اتوبوس كشور نيز ميانگين عمر ناوگان
اتوبوسي  ۱۱سال است .به گزارش ايرنا ،اماني ديروز
در نشستي آنالين در خصوص آخرين تصميمگيري
برايترخيصكاميونهايسهسالساختكهحدود
 ۲سال است در گمرك مانده ،گفت :گاليه وزير راه و
شهرسازي از ترخيص نشدن به موقع كاميونها بود
كه در مكاتبه جديد با گمرك به اين نتيجه رسيديم
كه كاميونها ترخيص و عمليات ش��مارهگذاري و
اسقاط به صورت همزمان انجام شود .به گفته اماني،
ب��راي ترخيص كاميونها 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  ۲هزار دس��تگاه كاميون ثبت سفارش
ش��د و تاكنون  ۳۵۰دس��تگاه كاميون زير سه سال
ترخيص و شمارهگذاري شدهاند و باقي نيز در حال
طي فرآيندهاي قانوني ترخيص از گمركات هستند.
اين مسوول اضافهكرد :همچنان براي ثبت سفارش
واردات كاميونهاي جديد در حال اقدام هستيم تا
تعداد ديگري كاميون داراي شرايط قانوني به شرط
اسقاط دستكم يك كاميون فرسوده ثبت سفارش
شوند .اماني در پاسخ به اينكه چرا از برنامه نوسازي
عقب هستيد و وزير راه هم بهتازگي از كارخانجاتي
كه قراردادهاي نوسازي را به موقع انجام ندادند گاليه
كرده اس��ت ،توضيحداد :سال گذشته در دو قرارداد
جداگانه در مجموع براي نوس��ازي  ۶هزار دستگاه
كاميون با شبكه بانكي و س��ازندگان تفاهم شد كه
در حال اجراس��ت .وي اضافه كرد :در بحث ناوگان
مسافرينيزسالقبلباايرانخودروقرارداديمنعقد
شد كه تاكنون  ۱۴۰دس��تگاه آن تحويل شده و در
حال تنظيم قرارداد جديدي براي ساخت و تحويل
 ۲هزار دستگاه ديگر هس��تيم .اين مسوول افزود:
در بحث نوسازي ناوگان مينيبوسهاي جادهاي،
با توجه به تحريمهاي موج��ود در اين بخش با دو
شركتداخليتوليدكنندهمينيبوسهمهمكاري
كرديم كه با يك شركت براي ساخت  ۵۰۰دستگاه
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  ۹درصد به  ۶درصد رس��يد و
اكنون ۸۰درصدهزينهوسيلهنقليهبهصورت وامبه
راننده با بهره بانكي  ۶درصد داده ميشود.

وزارت راه :مسكن ملي اقساطي
غيرقانوني است

بافتموقعيتيتعارضگونهبرجام
با تكي��ه بر اين واقعيات عريان ،برجام پذيرفته ش��د تا
مقدم��هاي ب��راي ورود ايران به پذي��رش نظام موجود
بينالملليباشد.ايرانامااينامررانپذيرفتوتالشكرد
از برجام به عنوان يك موقعيت تنفسي و فرصتي براي
بهرهمنديازحقغنيسازياستفادهكند.لذاتهرانساير
موضوعاتمانندپروندهمنطقهاي،مسائلمرتبطباحقوق
بشر و فعاليتهاي موشكي را نپذيرفته و آنها را خارج از
دايرهگفتوگوهاقراردادهاست.ازسويديگربارويكار
آمدن ترامپ ،امريكا با استفاده از دكترين بازيگر ديوانه
تالش كرد ايران را به س��مت خروج از پرونده هستهاي
بكشاندوايرانرادروضيعتمنگنهجنگهيبتوحيثيت
قراردهد.چراكهامريكااعالمكردازبرجامخارجميشودو
ايراندرواكنشگفت،برجامراپارهميكند.ايرانهرچند
تعهداتبرجاميخودراكاهشدادامادربرجامماندهودر
ادامهنيزعليرغماينكهمجلسانقالبيخروجازپروتكلرا
بهدولتتكليفكرده،ايرانهمچناندربرجامباقيمانده
است.بهطور طبيعي با روي كار آمدن دولتي اصولگرا در
ايران،اجرايشعارهاييكهدردههگذشته(بهويژه8سال
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 حوزههاي مورد نظر خود است .در اين وضعيت
دولتانقالبيمنتقدپذيرشبرجام،بايدپروندهمذاكرات
راپيشببردوافرادياحتماالپروندهرابهدستميگيرند
كه پيش از اين در زمان احمدينژاد س��ابقه گفتوگو و
مذاكره با غرب را داش��تند .واقع آن است كه شعارهاي
مذاكرهكنندگاندولتجديددرخصوصبرجاموامريكا،
رفتاروكنشانقالبيآنهاوسايرديدگاههاياينمجموعه،
درستبرخالفخواستههايامريكااست.خواستههايي
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 تعارضگونه قرار گرفته است .بايد
منتظر ماند و ديد دولت انقالبي كه پيش از اين هرگونه
توافقباامريكاراسازشميدانستهاست،آياتنبهتوافق
وگفتوگوباامريكاخواهدداد؟واكنشامريكابهحضور
اين دولت چه خواهد بود؟ و س��اير پرسشهايي كه در
شرايطفعليپيشروياينپروندهمهمقرارگرفتهاست.

ايرانشهر

فرونشست نيمي از دشتهاي كشور را كوير كرد ه است

زلزله خاموش در استان تهران

تاللهي،عضوهياتعلميمركزتحقيقاتراه،
بهگفتهعليبي 
مسكن و شهرسازي ،بهطور دقيق از 609دشت كشورمان
نيمي از آنها به دليل فرونشس��ت و افت آبهاي زيرزميني،
كويريشدندونيمديگرهمحالتمطلوبندارندودرآستانه
بحران و خطر قرار گرفتهاند .در حال حاضر دشت ورامين،
مهيار،اشتهاردوشهرياردرمرزبحرانهستندوهرچهزودتر
تاللهيدرگفتوگو
بايدجلويكويريشدنآنهارابگيريم.بي 
باايلنادربارهموضوعفرونشستدركشوربهويژهاستانتهران
اظهاركرد:اخيراموسسهبينالمللياينتللبتحقيقاتيدر
اينزمينهانجامدادهوكشورمانراازنظرموضوعفرونشست
به بمب ساعتي بيصدا تش��بيه كرده است .وي با اشاره به
عدمتوجهمستمرمسووالنورسانههابهبحثفرونشست
و تهديدات و مخاطرات آن گفت :نكته بس��يار مهم در اين
پديدهها ،عادت ديرينه مواجهه با مخاطرات اس��ت كه در
كشورمانمعموالدريكدورهايمخاطراتطبيعيدركانون
توجهقرارميگيردودردورهايهماينمخاطراتفراموش
ميشوند اين در حالي اس��ت كه اين رفتار نوساني مردم و
مس��ووالن مهمترين نقطه ضعف براي پيگيري و رفع اين
مشكالتمحسوبميشودچراكهسرمايهگذاريمستمر
براي حل يك مساله انجام نخواهد شد اما در عين حال آن
عارضهيامخاطرهطبيعيادامهپيداميكندوشكلبحران
وحالتبرگشتناپذيريميگيرد.اوباتاكيدبراينكهدرباره
فرونشستزميندرمقايسهبامخاطراتيمانندزلزلهشانسي
كه داريم اين اس��ت كه ميتوان اين مخاطره را شناسايي و
كنترلومتوقفكنيم،بيانداشت:ناحيهايدرژاپنشبيه
به مناطقي در تهران با فرونشست ساالنه 11سانتيمتري
مواجهبودكهباانجاماقداماتوتمهيداتيتوانستاينميزان
فرونشسترابهصفربرساند.
 25سانتيمتر؛ فرونشست ساالنه
جنوب غرب تهران
بيتاللهي با بيان اينكه در حال حاضر متاس��فانه ميزان

فرونشس��ت س��االنه در جنوب غرب ته��ران  24تا 25
سانتيمتر است ،گفت :براي متوقفسازي اين مخاطره
و فرونشست در تهران ،نياز به يك مديريت سيستماتيك
داريم چراكه اين پديده قابل كنترل است و برعكس زلزله
كه ناگهاني رخ ميده��د و نميتوان جلوي آن را گرفت،
ميتوان جلوي وقوع فرونشس��ت را گرفت و آن را مهار
كرد .وي تاكيد كرد :در كنار فرونشس��تهاي تدريجي
در طول سال با پديده فروريزش يا حفرههايي در سطح
زمين مواجه هس��تيم كه اگر اين پديدهها همراه با هم
رخ بدهند خسارات قابل توجهي متوجه مردم و محيط
زيست و زيرس��اختهاي كشور ميشود .در حال حاضر
اين حفرات در خيابان مولوي ،ش��هران و خيابان پيامبر
در تهران ديده ميش��ود و پديده همزمان فرونشست و
فروريزش در دشت ورامين ،اشتهارد و شهريار باعث ايجاد
شكافهاي 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،خساراتبسياروسيعخواهدبود.بيتاللهيباتاكيد
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
كنترلكنيم.
آثار برگشتناپذير فرونشست
وي با اش��اره به آثار برگش��تناپذير فرونشست گفت:
فرونشس��ت تدريجي و چيزي ش��بيه به تجمع چربي
در رگهاي خوني اس��ت و ممكن اس��ت به مرحلهاي
برسد كه امكان برگشتپذيري و ترميم وجود نداشته
باش��د .عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه ،مسكن و
شهرسازي تاكيد كرد :عمل فرونشست منجر به تحكيم
خاك ميشود و در اين ش��رايط آب ديگر داخل زمين

نفوذ نميكند و تمام منافذ زمين بس��ته ميشود و در
اين صورت دشتهاي حاصلخيز و پهناور كشور را ديگر
نميتوانيم 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 .بيتاللهي ادامه داد :وقتي به دليل
فرونشست،خاك تحكيم شود ،آبهايناشيازبارشها
در سطح زمين جاري ميش��وند و خاك مغذي كه در
نيممتريويكمتريسطحزمينقراردارندراميشويند
و در شرايطي كه خاك مواد مغذي ندارد ،دشتها به كوير
تبديل ميشوند .وي با اشاره به دشتهايي كه به دليل
فرونشست ش��رايط بحراني دارند ،بيان داشت :بهطور
دقيق از  609دش��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 گرفتهاند .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
اشارهبهميزانفرونشستتهرانگفت:طبقبرآوردهايي
كه موسسات تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي اعم از
يك موسسه بينالمللي آلماني ،دانشگاه تهران ،سازمان
نقشهبرداري ،مركز تحقيقات راه و شهرسازي و ...انجام
دادهاند برآوردها نش��ان ميدهد كه در مناطق جنوب
غربيتهرانيعنيمناطق 18و 19نرخفرونشستحدود
 24سانتيمتر در سال است در حالي كه استانداردهاي
بينالمللي فرونشس��ت  4ميليمتري در س��ال را مرز
بحراني تعريف كرده است .بيتاللهي افزود :حال اينكه
درجنوبغربتهرانزيرساختهاييمانندمخازننفت
در ري ،پااليشگاه نفت ،مجتمعهاي مختلف صنعتي
مستقر شدهاند و خطوط لولههاي 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.

نرخفرونشستساالنهورامين؛ 17سانتيمتر
بيتاللهي يادآور شد :فرونشست برعكس زلزله كه در
يكنقطهرخميدهد،يكمنطقهگستردهووسيعرادر
برميگيردبهطوريكهمنطقهفرونشستجنوبغرب
تهران30كيلومترطولو20كيلومترعرضدارد.منطقه
پايينترازجنوبغربخوشبختانهفرونشستندارداما
محدوده دشت ورامين كه عمده محصوالت كشاورزي
تهران از آن منطقه تامين ميش��ود ،دچار فرونشست
جدياستبهطوريكهنرخفرونشستدردشتورامين
درسال 17سانتيمتراست.
 80هزار حلقه چاه در تهران!
وي افزود :در اس��تان تهران  50هزار حلقه آب داراي
مجوز وجود دارد كه همچنين  30هزار حلقه چاه هم
فاقد مجوز هستند و چاههاي غيرمجاز بيرحمانه از
زمين آب ميكش��ند و اين وظيفه وزارت نيرو اس��ت
كه جلوي حف��ر چاههاي غيرمجاز را بگيرد .وي ادامه
داد :در همين چاههاي داراي مجوز هم استفادههاي
غيرقانوني انجام ميشود بهطوري كه اگر مصرف مجاز
 10ليتر در ثانيه است ،آن را به 20ليتر در ثانيه افزايش
دادهاند .حال اينكه با نصب كنترهاي هوشمند بر روي
پمپهاي چاهها ميتوان 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
روانآبها و سيالبها به گودالهايي است كه اين آب
را به زير زمين ميبرند .در فصلهاي پاييز و زمستان
كه نياز به آب زراعي كم است ميتوان اين روانآبها 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.

به تازگي بعضي اتحاديهها فراخوانهايي براي فروش
مسكن ملي اقساطي دادهاند 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  ۱۴۰۰پيامكهاي��ي درخصوص فروش
مسكن ملي اقس��اطي با پيش پرداخت  ۹۰ميليون
تومان و اقساط ماهيانه ۷ميليون به برخي افراد ارسال
ش��د .به دنبال بررسيها از منشأ ارسال اين پيامكها
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 ميش��ود ندارد و مربوط به داخل شهر تهران
است.با اين حال وزارت راه و شهرسازي ،بهكارگيري
نام مسكن ملي از سوي شركتها 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 شركتها با اقدامات غيرقانوني پروژههايي
را پيشفروش كردهاند كه كامال غيرقانوني است و در
اين خصوص هيچگونه مجوزي از سوي وزارتخانه به
آنها ارايه نشده است .اين در حالياست كه طبق قانون،
هرگونه پيش فروش ساختمان و مسكن ميبايست
داراي مجوز رس��مي از وزارت راه و شهرسازي باشد.
محم��ودزاده تصريح كرد :همميهنان 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  ۱۳۹۸به
گوش رسيد و غيرقانوني اعالم شد ،حاال مسكن ملي
اقساطي هم به نوعي حاشيه جديدي است كه طرح
اقداممليمسكنباآندرگيرشدهاست.امامسكنملي
واقعي از سوي وزارت راه و شهرسازي دنبال ميشود و
تاكنون پنج مرحله ثبت نام براي آن انجام شده است.
قيمت عليالحس��اب هر متر مس��كن ملي بر اساس
آخرينقيمتهاازهزينهتوليد ۳.۷ميليونتوماناست
كه ممكن است در آينده افزايش يا كاهش پيدا كند كه
البته كاهش آن بسيار بعيد به نظر ميرسد.

دريچه
نحوه درآمدزايي
شبكههاي اجتماعي خارجي

نحوه درآمدزايي پلتفرمها و شبكههاي 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 قابلتوجهي از ارتباطات بين انس��انها از
طريق شبكههاي اجتماعي و پيامرسانها شكل
ميگي��رد و دادههايي كه توس��ط كاربران توليد
ميش��ود در اين پلتفرمها ميزباني ميش��وند .به
بيان ديگر پلتفرمهاي ارتباطي نظير پيامرسانها
و شبكههاي اجتماعي ،اصليترين ابزار جمعآوري
دادهها هستند و از آنجايي كه پس از طال و نفت،
داده و اطالعات ارزشمندترين كاالي جهان امروز
به ش��مار ميآيند ،ش��ركتهاي بزرگ فناوري
اطالعات ،سرمايهگذاري هنگفتي براي تصاحب
سهم هرچه بيشتري از اين دادهها انجام ميدهند.
از اي��ن رو پيشنويس ط��رح «حمايت از حقوق
كاربران و خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي»
كه به تازگي توسط كميسيون فرهنگي مجلس و
با همكاري مركز پژوهشهاي مجلس تدوين شده
است نيز به موضوع حمايت از حريم خصوصي و
داده افراد در فضاي مجازي نگاه ويژهاي دارد .اين
طرح بر مرزباني فضاي مجازي و دفاع س��ايبري
از كش��ور و جلوگيري از بهرهبرداري غيرمجاز از
دادهها در گذرگاههاي 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 ارايهدهندگان 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 دادههاي آنها»« ،احراز هويت معتبر
كاربران و حفظ اطالعات كاربران مطابق تعهدات
و قواني��ن» و «ع��دم انتقال دادهه��اي مرتبط با
هويت و فعاليت كاربران ايراني به خارج از كشور
و ذخيرهسازي و پردازش آن در خارج از كشور»
را رعايت كنند .در اين باره مسعود فياضي معاون
مطالعات آموزش و فرهن��گ مركز پژوهشهاي
مجلس در خصوص داليل الزامي ش��دن داشتن
نمايندگي پلتفرمه��اي خارجي در ايران مطابق
با آنچه كه در اين طرح به آن اش��اره ش��ده است،
تاكيد كرد :پيامرس��انهاي خارج��ي منافعي از
جامعه  ۸۰ميليوني ايراني دارند و درآمدزايي كه
در اين شبكهها اتفاق ميافتد ،اندك نيست تا اين
پلتفرمها به راحتي از آن چشمپوشي كنند .وي با
بيان اينكه حضور كاربران ايراني در اين پلتفرمها
براي آنها س��ودآوري دارد ،گف��ت :آنها منافعي
دارند و فقط ب��راي ارايه خدمت في س��بيلاهلل،
زيرس��اختهاي پرهزين��ه خ��ود را در اختيار ما
نميگذارند و اگر صرفه اقتصادي نداش��ته باشند
قطعاً به ما سرويس نميدهند .با اين وجود از نگاه
يك كاربر كه با دنياي فناوري و مسيرهاي كسب
درآم��د از آن ميانهاي ندارد اين س��وال به ذهن
ميآيد كه چرا پلتفرمها و ش��بكههاي اجتماعي
خارجي در ازاي خدمتي كه ارايه ميدهند مبلغي
براي حق عضويت و اش��تراك از مخاطبان خود
نميگيرند و بهطور كل نح��وه درآمدزايي آنها از
فعالي��ت كاربران ايراني در اين ش��بكهها چگونه
اس��ت .محمدجعفر نعن��اكار حقوق��دان فضاي
مجازي در گفتوگ��و با مهر ،به مواردي اش��اره
ميكند كه ب��راي پلتفرمها با س��ودآوري همراه
اس��ت و ميگويد :ي��ك پلتف��رم داراي ويتريني
از س��رويسها و خدمات اس��ت كه اشتراك يك
كاربر و استفاده از آن س��رويسها ميتواند براي
پلتفرم منفعت به همراه داشته باشد .وي با بيان
اينكه كاربران در شبكههاي اجتماعي با اشتراك،
الي��ك و درج كامنت بدون آنكه بدانند ،بخش��ي
از دادههاي خود را نش��ر ميدهن��د ،اضافه كرد:
هماكنون چند  ۱۰ميلي��ون ايراني با عضويت در
پلتفرمهاي خارجي از جمله اينس��تاگرام عاليق
خود را به اش��تراك ميگذارند و اي��ن پلتفرمها
بر مبناي ذائقهس��نجي از طريق هوش مصنوعي
نسبت به تبليغ محصوالت اقدام ميكنند.
نعناكار با بيان اينكه پلتفرمه��اي خارجي در قبال
ارايه خدمات رايگان ،با استفاده از دادههاي حاصل
از جس��توجوي كاربران به تبليغ هدفمند و دقيق
شركتهاي تجاري در محيط وب پرداخته و كسب
درآمد ميكنن��د .اما چالش اصل��ي زماني به وقوع
ميپيوندد ك��ه مالكين اين پلتفرمه��ا كاربردهاي
ديگري ني��ز روي اي��ن دادهها تعري��ف كنند .اين
كارش��ناس فضاي مج��ازي ادام��ه داد :آنچه براي
پلتفرمها از اهميت زيادي برخوردار است و به نوعي
منابع مالي پنهان آنها محسوب ميشود ،مربوط به
فروشدادهكاربراناست.فروشديتابهمراكزامنيتي
و دستگاههاي جاسوسي دنيا از جمله اقداماتي است
كه تمامي پلتفرمهاي خارجي انجام ميدهند و اين
مراكز از اين طريق به مهندس��ي داده و مهندس��ي
فرهنگي كشورها از جمله ايران اقدام ميكنند.
نعن��اكار گفت :منب��ع درآم��دي پلتفرمها 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 پلتفرمها از فروش داده كاربران به نهادهاي
امنيتي كش��ورها ،هزينههاي هنگفتي دريافت
ميكنند .به همين جهت به نفعشان 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.
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دانش و فن

 ۴۴درصد از سرمايهگذاران بيتكوين معتقدند قيمت بيتكوين به زير  ۳۰هزار دالر ميرسد

كارشناسانصعود بيتكوين را درروزهايآينده احتمالميدهند
شبكه خبري سيانبيس��ي بهمنظور درك احساسات
سرمايهگذاراننسبتبهقيمتبيتكوين،يكنظرسنجي
را در بين مجموعهاي از استراتژيس��تهاي بازار س��هام و
مديران پورتفوهاي س��رمايهگذاري انجام داده است۴۴ .
درصد شركتكنندگان اين نظرسنجي ميگويند قيمت
بيتكوين تا پايان سال به زير  ۳۰هزار دالر خواهد رسيد.
با وجود اين ،چند روز مانده به آغاز دوره آزادسازي فروش
سهامصندوقگرياسكيل(،)Grayscaleاظهارنظرهادر
رابطهباتاثيراينبازگشاييبرقيمتبيتكوينافزايشيافته
اس��ت .در حال حاضر در محدوده ۳۳هزار دالر در نوسان
است،امايكيازكارشناسانبازارارزهايديجيتالميگويد
باآغازدورهبازگشاييسرمايهگذارانصندوقگرياسكيل
برايبازپرداختوامهايخودنيازبهخريدمجددبيتكوين
دارندوهمينموضوعميتواندسببافزايشقيمتشود.
كاهشاخيرقيمتبيتكوينوسقوطآنبه ۲۹هزاردالر
نحال،بسياري
اعتمادسرمايهگذارانرامتزلزلكرد.بااي 
ازمعاملهگرانباتجربهايكهمدتزيادياستدراينبازار
هستند،نويدفرارسيدنبازارصعوديراميدهند.اززماني
كهقيمتبيتكوينبه۳۲هزاردالربازگشت،معاملهگران
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 پيشبيني ميكنند .شايد به همين
دليلاستكهدولتهايبزرگجهانهمچنانمشغول
مطالعه اقتصادهاي كوچكتري هس��تند كه در حفظ
زيرساختهايارزفياتخودناموفقبودهاند،تاباپيبردن
به اش��تباهات آنها ،از تكرار آنها اجتن��اب كنند .اگرچه
كارشناسانميگويندارزشيكارزديجيتالتنهاباموارد
استفادهآنسنجيدهميشود،امابيتكوينباوجودهمه
احتماالتوگمانهزنيها،همچنانجايگاهخودرابهعنوان
يك ذخيره ارزش حفظ كرده است .همچنين با توجه
به تعداد زياد اف��رادي كه از روي ترس اقدام به فروش
بيتكوينهاي خود كردهاند و تغيير ديدگاهها درباره
بيتكوين و ارزهاي ديجيتال ،نرخ پذيرش بيتكوين
در سراسر جهان با يك افزايش آهسته و پيوسته روبرو
خواهد شد و موارد استفاده جديد و منحصربهفردي را
براي اين ارز ديجيتال ايجاد خواهد كرد.
 ۴۴درصد سرمايهگذاران ،نسبت به رشد
بيتكوينبدبينهستند
درطولتمامصعودوسقوطهايتاريخيقيمتبيتكوين،
سرمايهگذاران سعي كردهاند از ابزارها و نشانههاي سنتي
براي درك نوس��انات قيمت اين ارز ديجيتال اس��تفاده
كنند؛ اما هيچوقت در اين كار موفق نش��دهاند .در همين
راستا ،ش��بكه خبري سيانبيسي يك نظرسنجي را در
بين گروهي از مديران پورتفوها و استراتژيستهاي بازار
سهام انجام داده است تا به احساسات دروني آنها نسبت به
بيتكوينپيببرد.آنهاازشركتكنندگانايننظرسنجي
خواس��تند كه به سوال «بيتكوين تا انتهاي سال به كجا
خواه��د رفت؟» پاس��خ بدهند .برنامه اس��كواك باكس
()SquawkBoxشبكهسيانبيسي،نتيجهرااينگونه
گزارش داد ۴۴:درصد از ش��ركتكنندگان ميگويند كه
بيتكوين به زير ۳۰هزار دالر خواهد رس��يد و در همين
قيمتثابتخواهدماند؛امابقيهخوشبينترهستند.از۵۶
باقيمانده۲۵،درصدپيشبينيكردندكهقيمتبيتكوين
ي كه ۲۵ديگر
تا ۴۵هزار دالر افزايش خواهد يافت ،در حال 

ادارهفضايمجازيچينبهاپاستورهادستوردادهيك
اپتاكسياينترنتيراحذفكنند.بهگزارشمهربهنقل
ازرويترز،رگوالتورفضايسايبريچينبهاپاستورهاي
موبايل دس��تور داده تا اپ تاكسي اينترنتي «دي دي
گلوبال» را حذف كنند زيرا بهطور غيرقانوني اطالعات
كاربرانراجمعآوريميكردهاست.ادارهفضايمجازي
چين()CACبهايناپدستوردادهتاباانجامتغييراتيبا
قوانينحفاظتازاطالعاتچينهمخوانيكند.چهارروز
قبلسهاماينشركتتاكسيآناليندربورسنيويورك
عرضه شد .پس از آن CACروز جمعه اعالم كرد براي
حفظامنيتمليومنافععموممردمتحقيقيدربارهدي
ديانجامميدهد.درپياينامرقيمتسهاماپمذكور
 ۵.۳درصدكاهشيافت.درمقابلاينشركتنيزثبتنام
كاربران جديد را متوقف كرده و اپ خود را از اپاستورها
حذفخواهدكرد.همچنينديدياعالمكردتغييراتي
در راس��تاي همخواني با قوانين حفاظ��ت از اطالعات
كاربراناعمالميكند.البتهكاربرانداخلچينكهقب ً
ال
اين اپ را دانلود كردهاند ،قادر به استفاده از آن خواهند
بود .دي دي از اين اطالعات براي فناوريهاي خودروي
خودرانوهمچنينتحليلترافيكاستفادهميكند.

شبكه اجتماعي حامي ترامپ
هك شد

معتقدبودندقيمتاينارزديجيتالبه ۵۵هزاردالرخواهد
رسيد.يكاقليت ۶درصدينيزاظهاركردندكهبيتكوين
ميتواند به  ۶۰هزار دالر بازگردد و به س��قف تاريخي ۶۵
ه��زار دالري خ��ود در آوري��ل( ۲۰۲۱فروردين)۱۴۰۰
نزديكشود.ايننظرسنجيخاصتنهانشاندهندهبخش
كوچكيازجمعيتفعالدرحوزهارزهايديجيتالاستو
بههيچوجهبيانگركليتاحساساتسرمايهگذاراننيست.
بنابراينبهخوانندگانتوصيهميشود(نهحاالونههيچوقت
ديگري)براساسمطالبيكهدرموردبازارنزوليياصعودي
منتشر ميش��وند يا رفتار س��رمايهگذاران را پيشبيني
ميكنند،تصميمگيرينكنند.
سقوط  ۱۰۰۰دالري بيتكوين
 ۷ميليون دالر قرارداد را ليكوييد كرد
ريزشقيمتبيتكوينتبعيتسايرارزهايديجيتالرابه
همراهداشتودرپي آنبيش از ۷ميليوندالر قرارداد آتي
ليكوييد شد .بيت كوين صبح دوشنبه در ناحيه۳۵,۵۰۰
دالر با مقاومت روبرو شد و ارزش آن طي ۳۰دقيقه۱۰۰۰
دالركاهشيافتكهدرنتيجهآن ۸۹،درصدازموقعيتهاي
خريد (النگ) ليكوييد شدند .بيش��ترين خسارت با ۴.۲
ميليون دالر مربوط به قراردادهاي بيتكوين بود و اتريوم
با  ۲.۵ميليون دالر ضرر در جايگاه بعد قرار گرفت .اين در
حالياستكهبابهپايانرسيدنمحدوديتهاييكهگري
اسكيل براي فروش سهام صندوق سرمايهگذاري در بيت
كوين خود در نظر گرفته اس��ت ،اين احتمال وجود دارد
كه بازار تا حدودي رش��د كند .تع��دادي از تحليلگران و
س��رمايهگذران بازار ارزهاي ديجيتال ميگويند ممكن
اس��ت برخي از سرمايهگذارانگري اسكيل مجبور شوند
تا مقداري بيتكوين خريداري كنند ،تا بتوانند مبلغ الزم
برايبازپرداختوامهاييكهباآنخريدهاياصليصندوق
راانجامدادهاندبازپرداختكنند.يكشركتفعالدرزمينه

ارزهاي ديجيتال به نام امبر گروپ ()Amber Group
در توييتر خود نوشته است« :زمزمههاي نزولي بسياري
درباره برداشته شدن محدوديتهاي معامالت صندوق
بيتكوينگرياسكيلبهگوشميرسدوايندرحالياست
كهبهآسانيازكنارايننكتهعبورميكنيمكهپرداختهايي
كهازطريقبدهيتامينميشونددرنهايتخريدهايآني
را در پي دارند ».پيشبيني ماه گذشته كارشناسان بانك
جيپي م��ورگان ( )JPMorganبا اين موضوع تناقض
دارد؛بزرگترينبانكامريكاگفتهبودكهبابهپايانرسيدن
محدوديتهايفروشسهامصندوقگرياسكيل،ارزش
س��هام اين صندوق و قيمت بيتكوي��ن كاهش خواهد
يافت .كارشناس��ان جيپي مورگان به رهبري نيكوالس
پانيگيرتزوگلو ،در ۲۴ژوئن ( ۳تير) با انتشار مطلبي اعالم
كردند« :فروش سهام صندوق بيتكوينگري اسكيل در
پايان يك دوره ۶ماهه ك��ه در ماههاي ژوئن (تير) و ژوئيه
(مرداد) انجام ميشود ،ميتواند خالف جهت بيتكوين
حركت كند و بهطور كلي س��بب شكلگيري يك فشار
نزولي در بازار بيتكوين و سهام صندوق بيتكوينگري
اسكيلشود».بااينحالاكنونكهدرآستانهبرداشتهشدن
محدوديتها قرار داريم كارشناسان ارزهاي ديجيتال به
مخالفتبااينفرضيهپرداختهاند.باوجوداينكهفروشسهام
صندوقبيتكوينگرياسكيلميتواندمنجربهكاهشو
از بين بردن س��رمايههاي جديد شود ،به نظر ميرسد كه
تاثير منفي اين پديده با خري��د مجدد بيتكوين در بازار
آني تاحدودي جبران ميش��ود .جف دورمن ،مدير ارشد
سرمايهگذاريدرشركتآركاكهدرزمينهسرمايهگذاري
درارزهايديجيتالفعاليتميكند،اينهفتهدرگزارشي
نوشت« :بزرگترين برداشت محدوديتها براي فروش
س��هام تا دو ماه ديگر اتفاق ميافتد و اين ميتواند منجر
به فروش گسترده سهام صندوق بيتكوينگري اسكيل
در بازار آزاد ش��ود ».او همچنين گفته است كه اين اتفاق

اينترنت ماهوارهاي در ايران بهكجا رسيد؟

مس��ووالن ايراني درحالي كه معتقدند نبايد از اينترنت
ماهوارهاي بترسيم ،بلكه بايد خود را براي فراگيري اين
فناوريآمادهكنيم،طيماههايگذشتهوباجديترشدن
موضوعپروژههاياينترنتماهوارهاي،بارهاعنوانكردند
كهاپراتورهايماهوارهايملزمبهفعاليتطبقمعاهدات
بينالملليدرحوزهفضاييهستندوبايدقوانينومقررات
ملي كشورها را رعايت كنند .به گزارش ايسنا ،طبق آمار
اتحاديهبينالملليمخابرات(،)ITUبيشاز ۴ميلياردنفر
در كشورهاي در حال توسعه و بيش از  ۲۰۰ميليون نفر
دركشورهايپيشرفتهبهاينترنتدسترسيندارندواين
درحالياستكهطبقآماراتحاديهبينالملليمخابرات،
متوسط ضريب نفوذ اينترنت در دنيا از حدود ۱۷درصد
در سال  ۲۰۰۵به حدود  ۵۳درصد در سال  ۲۰۱۹است.
بنابراينتأمينخدماتپهنباندواينترنت،محركاصلي
توس��عه منظومهها و ارايه خدمات به صورت منطقهاي
ي ميتوانند
و جهاني شده است .منظومههاي ماهوارها 
با توجه به ويژگيه��اي ذاتي خود همچ��ون پايداري،
انعطافپذيري،تأخيركموتأمينظرفيتقابلمالحظه
و ارزانقيمت ،كمك شاياني در كاهش شكاف ديجيتال
در كشور و سيگنالرساني به مناطق محروم و دورافتاده
داشتهوبهعنوانبخشمهميدراليهزيرساختوخدمات
پايه معماري شبكه ملي اطالعات نقشآفرين باشد .در
اينراستاپروژهاينترنتماهوارهاي«استارلينك»بهطور
رسميدرسال ۲۰۱۵اعالمشد.اينپروژهايدهاصليايالن
ماسك ،ميلياردر عالقهمند به فضاست .هدف آن فراهم
كردن پوشش گسترده اينترنت با پرتاب هزاران ماهواره
كوچك به مدار نزديك زمين اس��ت .اين پروژه ميتواند
انقالبي در دسترس��ي به اينترنت پرس��رعت در سراسر
جهانايجادكند.بااتمامآنبسياريازافرادجهانخواهند
توانستباكمترينتأخيروبهراحتيبهاينترنتدسترسي
پيداكنند.شركتفضايياسپيسايكسدرآنزماناعالم
كرد كه قصد دارد با ارسال هزاران ماهواره به مدار زمين،
اينترنترادرسراسردنيادردسترسقراردهد.آنطوركهدر
گزارشهامنتشرشده،دسترسيبهاينترنتاستارلينكاز
طريقديشهايماهوارهايكهانتظارميرودبين ۲۰۰تا
 ۳۰۰دالر هزينه داشته باشد در دسترس افراد عادي قرار

رگوالتور چيني دستور حذف
اپتاكسي اينترنتي را صادر كرد

خواهدگرفت.نصبآنهابهدانشفنيخاصياحتياجندارد
وديشبهطورخودكارجهتخودرابراساسمجموعهاي
ازموتورهاينصبشدهدرزيرديشتنظيمميكند.
لزوم فعاليت اپراتورهاي ماهوارهاي
در چارچوب قانون
مركز ملي فضاي مجازي پيش از اين در اسفندماه،۱۳۹۹
رويكرد خ��ود را درباره منظومههاي ماه��وارهاي اينطور
مطرح كرده بود كه با رشد اقتصاد بخش فضايي ،كشورها
براي ايجاد نوآوري و رشد اقتصادي به دنبال نقشآفريني
و بهرهبرداري در اين صنعت نوپا هستند و دولتها بهطور
فزايندهايبرايجذبوتسهيلورودسرمايهگذارانجديد
تميكنند.دراينمياناگرچهاهدافيهمچون
فضاييرقاب 
ايجاد فرصتهاي جهاني ارتباطات براي كاهش شكاف
ديجيتال و پوش��ش مناطق مح��روم و كمبرخوردار 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.اپراتورهايماهوارهايملزمبهفعاليتطبقمعاهدات
بينالمللي در حوزه فضايي و اصول و مقررات سازمان ملل
و اتحاديههاي تخصصي مربوطه هس��تند و بايد قوانين و
مقررات ملي كشورها را براي حفظ استقالل و حاكميت
دولتهادرحوزهارتباطاتوصيانتازگذرگاههايرسمي
تبادلاطالعاترابهمنظورجلوگيريازهرجومرجومقابله
با جرايم س��ايبري رعايت كنند .حفظ حريم خصوصي
آحاد جامعه از جمله الزامات و خطوط قرمز مقررات براي
اپراتورهاي ماهوارهاي در توس��عه زيرساخت ارتباطي و
فعاليت در معماري ش��بكه ملي اطالعات كش��ور است.
مركزمليفضايمجازيضمنتوجهبهتأثيرمنظومههاي
ماهوارهاي به عنوان بخش جداييناپذير ارتباطات آينده و
به منظور سامانبخشي به فعاليت سازمانهاي متولي در
اينحوزه،اقدامبهتشكيلكارگروهمنظومههايماهوارهاي
با رويكرد بهرهمندي از فرصته��اي جهاني و صيانت از
ظرفيتهايمليباحضورهمهنمايندگانونقشآفرينان
صنعتفضايي،حوزهارتباطاتوفناورياطالعات،تنظيم
مقررات ارتباطاتوكسبوكاركرده است .اينكارگروهها

مسووليتتدوينراهبردها،طرحهايكالنملي،مقررات،
دستورالعملها و استانداردهاي بهرهمندي از فرصتها و
پيشگيري از آسيبهاي احتمالي را از ابعاد مختلف فني
و توسعه زيرس��اخت ،رگوالتوري ،كسب و كار ،حقوقي،
ارتباطاتبينالمللودفاعيوامنيتيبرعهدهدارند.

سرنوشت اينترنت ماهوارهاي در ايران
كارشناساندربارهاينكهاينترنتاستارلينكچهزمانيبه
ايرانخواهدرسيدوبهترينسياستدرقبالاينموضوع
چهبايدباشد،معتقدنداينترنتاستارلينكخيليسريعتر
از آنچ��ه فكر ميكنيم در ايران هم در دس��ترس خواهد
بود و تا چند ماه آينده در آسمان ايران ظاهر ميشود اما
بايد صبر كرد و ديد كه ش��رايط ارايه سرويس اينترنت
ماهوارهاي 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 ميكند .از آنجا
كه اسپيس ايكس يك ش��ركت امريكايي است ملزم به
رعايتقوانيندولتامريكاستبنابراينارايهاينسرويس
مانند س��اير سرويسهاي ديگر ش��ركتها دستخوش
برخيجهتگيريهايسياسيخواهدبود.مواضعيكه
درهمينابتدايكارديدهميشودبدونشكبركيفيتو
كميتارايهسرويساينترنتموثرخواهدبود.
دولتنگاهتهديديبهاينترنتماهوارهايندارد
البته چندي پيش علي ربيعي ،سخنگوي دولت ،با اشاره
به نظر دولت درباره دسترس��ي مردم اي��ران به اينترنت
ماهوارهاي،گفت:اينترنتماهوارهايضرورتياستكهدر
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��يونهاي تخصصي شوراي عالي فضايي ،برنامه
مدونيبرايتوسعهونيزهمكاريهايبينالملليدرجهت
بهرهبرداريازاينتكنولوژي،ترسيمشدهاست.همچنين
در حال��ي كه نمايندگان مجلس در مصوبهاي مقرر كرده
بودند ١٠درصد افزايش حقاالمتياز و حقالسهم دولت از
كارور(اپراتور)هايارايهدهندهخدماتمخابراتيبايدصرف

ميتواندمنجربهافزايشفشارخريددربازاربيتكوينشود
و هركس كه سهام صندوقگري اسكيل خود را بفروشد
مجدداًبيتكوينميخردتابتواندازتفاوتبينقيمتسهام
وقيمتبيتكوينبهنفعخوداستفادهكند.
شركت گرياسكيل چگونه
باعث رشد قيمت بيتكوين ميشود؟
برداشته شدن محدوديتها ميتواند اتفاق قابلتوجهي
باش��د ،چراكه معامالت س��هام صندوقگري اسكيل در
سالهاي اخير و تا اوايل سال  ۲۰۲۱بسيار پرطرفدار بوده
اس��ت .به گفته جيپي مورگان ،صندوق بيت كوينگري
اس��كيل در دس��امبر ( ۲۰۲۰دي  ۲ )۹۹ميلي��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 صندوقگري اس��كيل به  ۱.۷ميليارد دالر رسيد.
سرمايهگذارانيكهباقرضكردنبيتكويندرصندوقگري
اسكيل س��رمايهگذاري كردهاند اكنون براي بازپرداخت
وامهايخودنيازبهخريدمجددبيتكويندارند.بههمين
ترتيبكسانيكهقصدواريزبهحسابصندوقرادارند،بايد
اقدامبهخريدبيتكوينكردهتابتوانندموجوديپورتفوليو
خودراافزايشدهند.بنابراينبافرضثابتماندنمعيارهاي
مربوط به عرضه ،خريدهاي مجدد سرمايهگذاران پس از
برداشته ش��دن محدوديتها از سويگري اسكيل ،باعث
افزايش قيمت بيت كوين خواهد شد .يكي از بزرگترين
روزهاي آزادسازي س��هام در اين دوره  ۱۸ژوئيه ( ۲۷تير)
است؛ قرار اس��ت در اين روز  ۱۶,۰۰۰سهم صندوق بيت
كوينگرياسكيلعرضهشود.بابرداشتهشدنمحدوديتها
معاملهگران براي خريد به بازارهاي آني هجوم ميبرند تا
بيتكوي��ن الزم براي بازپرداخت وامها ي��ا افزايش ارزش
سبدسرمايهگذاريخودراتأمينكنند،كههمينموضوع
ميتواندسببافزايشقيمتبيتكوينشود.

مقابلهباتهديداتاينترنتماهوارهايتوسطمخابراتشود،
ربيعي در اين خصوص توضيح داد :هر شركت بينالمللي
ب��راي ارايه خدمات ميتواند پس از اخذ مج��وز ،در ايران
خدمترسانيكندودولتنگاهتهديدمحوريبهاينفناوري
ندارد.آنچهتحتعنوانمقابلهبااينفناوريابتدادرمجلس
مصوب شده بود ،نيز پس از ايراد شوراي نگهبان ،در قانون
بودجهتوسطمجلسمحترمازقانونحذفشد.
ايران براي استفاده از
فناوريهايماهوارهايمقرراتسرزمينيدارد
در عين حال ،محمدجواد آذري جهرمي ،وزير ارتباطات و
فناورياطالعات بهتازگيخاطرنشانكرد:امريكاهموارهبه
دليلخويسلطهجوييدرتمامعرصههانهتنهادربرابرايران
بلكه در برابر بسياري از كشور دارد ،ميخواهد پلتفرمهاي
خود را توس��عه بدهد و اقتصاد حوزه ديجيتال را بهصورت
 ۱۰۰درصدي براي ش��ركتهاي خ��ودش مطالبه كند.
امريكاازمدتهاقبلدنبالابزاريبرايبسطسلطهخودش
بر كشورها بوده است ،پروژههايي 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 سختگيريهايي كه داخل كشور صورت
ميگيرد ،بايد مديريت ش��ده و رويهها اصالح شوند .البته
بايد به نياز مردم هم توجه شود و اينكه تكنولوژي اينترنت
ماهوارهايدرحالحاضرايجادشدهاست.مابراياستفادهاز
فناوريهايماهوارهايمقرراتسرزمينيداريموهرشركتي
كه بخواهد در اين زمينه فعال شود ،اگر حقوق بينالملل را
رعايتكند،بايدازمامجوزبگيردواگرمثلخيليازمسائل
ديگررعايتنكنند،بايدپيگيريحقوقيشود.ويادامهداد:
البتهسازمانفضاييهمبهدنبالايجادمنظومهماهوارهاي
بوده و س��ند آن را استخراج كرده و طراحيها را انجام داده
است .هم شرايط مذاكرات بينالمللي را در نظر گرفتيم تا
ما نيز به كشورهاي داراي منظومه ماهوارهاي بپيونديم .ما
نبايدازاينترنتماهوارهايبترسيم،بلكهبايدخودمانراآماده
كنيمتااينفناوريهمفراگيرشودوبرايآناعتمادبهنفس
داشتهباشيموبدانيماينترنتماهوارهايقطعاًبرايماتهديد
نيستوماازفرصتهاييكهايجادشده،استفادهميكنيم.

شبكه اجتماعي كه مشاور ارشد ترامپ راهاندازي 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،
رييسجمهورپيشينامريكايكشبكهاجتماعيجديد
بهنام GTTRراهاندازيكردكهبرايمدتكوتاهيهك
شد .اين درحالي است كه ۵۰۰هزار نفر در آن ثبتنام
كردهبودند.ميلردريكبيانيهايميليدربارههكنوشت:
مشكل ظرف چند دقيقه رديابي و برطرف شد .هكرها
فقطتوانستهبودندنامچندكاربرراتغييردهند.دراين
ميانيكيازخبرنگاراننشريهسالناسكرينشاتهايي
از چند پروفايل GTTRدر توئيتر منتشر كرد از جمله
حساب كاربري مايك پمپئو (وزير امور خارجه دولت
ترامپ)وخودميلركهطيهكتغييراتيدرآنهاايجاد
شدهبود.اوهمچنيندربارهامنيتاينشبكهاجتماعي
گفت كه وضعيت آن اصالح ش��ده است .جالب آنكه
ظاهرايناپشباهتبسيارزياديبهتوئيترداردودر
حقيقتبخشهايخانه،پستهاوپروفايلكاربران
با توئيتر يكسان است GTTR.در اپ استورهاي اپل
و گوگل خود را به عنوان يك شبكه اجتماعي بدون
تبعيضبرايمردمسراسرجهانمعرفيكردهاست.

گوگل اپليكيشنهاي سارق
پسورد فيسبوك را حذف كرد

گوگل  ۹اپ 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 كردهاند .به
گزارش خبرگزاري مهر به نقل از انگجت ،تحليلگران
«( »Dr.Webيك توليدكننده روس��ي ن��رم افزار
آنتي ويروس)  ۹اپ حاوي تروژان كش��ف كردند كه
اطالعات ورود به حس��اب كارب��ري فيس بوك (نام و
پسورد) را سرقت ميكنند .پس از اين كشف ،گوگل
اپليكيشنهاي مذكور را از پلي استور حذف كرد .اين
اپها نامهاي مبهمي نداشتند و بدافزار موجود در آنها
بهطور كلي ۵.۸ميليون بار دانلود شده بود.

ويژه
آغاز دومين دوره حمايت
همراه اول از طرحهاي پژوهشي
و پاياننامههاي دانشگاهي

پس از استقبال دانشجويان و اس��اتيد از دور نخست،
مركز تحقيق و توسعه همراه اول دور دوم حمايتهاي
پژوهشي دانش��گاهي را آغاز كرد .به گزارش اداره كل
ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران ،مركز تحقيق و
توسعه همراه اول با هدف بهرهمندي از ظرفيت اعضاي
هياتعلميدانشگاهها،ارتقايكيفيترسالهها،تقويت
و تشويق دانش��جويان تحصيالت تكميلي به تعريف
پاياننامههامطابقبانيازمنديهايپژوهشيهمراهاول،
اقدام به اعطاي دور دوم گرنت پژوهشي كرده است .اين
طرحكهبهحمايتازطرحهايپسادكتريپژوهشگران
با هدف كمك به حل مس��ائل پيش��رو همراه اول نيز
ميپردازد،پژوهشهاييدرابعادرصدفناوريهاينوين،
تحليل و ارزيابي آنها ،ارايه طرحهاي نوآورانه و خالقانه،
اجراي نمونه پايلوتهاي فناوري و توس��عه محصول
متناسببانيازمنديهايهمراهاولراپوششميدهد.
موضوع��ات م��ورد حمايت ك��ه بايد نيازمح��ور و در
راستاي توسعه بازار و كسب و كار همراه باشد و قابليت
تجاريس��ازي در مراحل بعدي را داشته باشد ،در دو
محورپژوهشيوكاربرديقابلارايههستند.محورهاي
اولويتدار همراه اول به تفكي��ك حوزههاي فناوري و
موضوعات پژوهش��ي و كاربردي تعريف شده و در اين
دورهازفراخوان،ظرفيتپذيرشطرحهايكاربرديدو
برابرپژوهشياست.دانشجويانوپژوهشگرانميتوانند
براي آگاهي از دستورالعمل اعطاي گرنت ،محورهاي
اولويتدار و ثبت نام به نش��اني bi.hamrahrd.ir
يا جهت كس��ب اطالعات بيشتر به بخش اكوسيستم
نوآوري در س��ايت مركز تحقيق و توس��عه به نشاني
 rd.mci.irمراجع��ه كنند .در اي��ن دوره از فراخوان،
دانشجوياندانشگاههايصنعتيشريف،تهران،صنعتي
اميركبير،علموصنعتايران،صنعتيخواجهنصيرالدين
طوسي،صنعتياصفهان،تربيتمدرس،شاهد،شهيد
بهشتي،صنعتيشيراز،شيراز،اصفهان،فردوسيمشهد
وتبريزميتوانندمشاركتداشتهباشند.

اخبار
متروكه شدن  ۶۴۰۰كانتينركاال
در گمرك رجايي

فارس|ناظرگمركاتاستانهرمزگانگفت:درسال۹۹
حدود ۶هزارو ۴۹۹كانتينركاالدرحالانجامتشريفات
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 ۹۶تا پايان س��ال ۹۸تعداد۶۲
ه��زار و  ۱۳۹رديف (كانتينر) موضوع تع��داد  ۱۷هزار
قبض انبار به وزن ۸۵۴ميليون تن بوده است .مديركل
گمرك شهيد رجايي بندرعباس افزود :بالغ بر ۱۳هزار
و۳۰۰كانتينر مروبط به س��ال  ،۹۶بي��ش از ۲۷هزار و
۸۸۰كانتينر براي سال ۹۷و حدود ۲۱هزار كانتينر نيز
سال ۹۸متروكه ش��د .ناظر گمركات استان هرمزگان
تاكيد كرد :از فهرست فوق بالغ بر۱۳هزار و ۵قبض انبار
در حين انجام تشريفات متروكه شدن توسط صاحب
كاالازگمركترخيصوازبندرشهيدرجاييخارجشده
است .وي ادامه داد :از تعداد ۳۹۹۵قبض انبار باقيمانده
تعداد  ۲۸۵۸قبض انبار تشريفات متروكه شدن آن در
گمركبهاتمامرسيدهوكاالتحويلسازمانجمعآوري
و فروش اموال تمليكي ش��ده است .همچنين ۱۱۳۷
قبضانباردرجريانتشريفاتتكميليمتروكههستند
كه بالغ بر  ۱۹۹۴اظهارنامه متروكه مربوط به سال ۹۶
بوده كه از اين ميزان ۱۵۴۴قبض انبار به سازمان اموال
تمليكيارسالشدهو ۴۵۰موردآندرجريانتشريفات
متروكهاست.اكبرپوردرموردسال ۹۷نيزگفت۱۱۹۹:
اظهارنامه متروكه به ثبت رس��يده كه  ۸۶۷اظهارنامه
به اموال تمليكي ارسال ش��ده و  ۳۳۲اظهارنامه نيز در
جريان تشريفات متروكه هستند .در سال ۹۸نيز۸۰۲
مورداظهارنامهمتروكهوجودداشتكه ۴۴۷اظهارنامه
به س��ازمان اموال تمليكي ارسال شد و ۳۵۵اظهارنامه
نيزدرجريانتشريفاتمتروكهقراردارد.ناظرگمركات
استانهرمزگاندرموردكانتينرهايمتروكهسال۹۹نيز
عنوانكرد:كلكانتينرهايسالگذشتهشامل ۱۹هزار
و ۴۲۸رديف(كانتينر)بودهكهازاينتعداددرحالحاضر
تعداد  13هزار و  ۴۱كانتينر در حين انجام تش��ريفات
متروكه ،توسط صاحب كاال از گمرك ترخيص و از بندر
شهيدرجايي هرمزگان خارج ش��ده است ،براي تعداد
 ۶۳۸۸كانتينر به تعداد  ۱۲۳۰اظهارنامه تنظيم شده
استكهتشريفاتمتروكهشدنآندرجريانقراردارد.

ن مالياتي
بانكها و سازما 
همراه با اصناف تعطيل شوند

رييس اتاق اصناف تهران در نامهاي به استاندار تهران
اعالم كرد كه براي اثربخشي بيشتر كنترل بيماري
كرونادرصورتلزومبايدبانكهاوسازمانهايمالياتي
هم تعطيل شوند .قاس��م نوده فراهاني در نامهاي به
انوشيروانمحسنيبندپياستاندارتهراناعالمكردكه
باوجودشرايطبداقتصاديامكانتعطيليواحدهاي
صنفي وجود ندارد ،اما براي اثربخشي بيشتر كنترل
بيماريكرونادرصورتلزومبايدبانكهاوسازمانهاي
مالياتينيزهمراهبااصنافتعطيلشوند.درنامهرييس
اتاقاصنافبهمحسنبندپياستانداراستانتهراندر
مورخ  ۱۴۰۰/۴/13آمده اس��ت :احتراما ،همانگونه
كه مستحضريد شرايط اقتصادي صاحبان صنوف و
خانوادههاي آنها ،به مرحلهاي از بحران و آسيبهاي
مختلفرسيدهاستكهديگرامكانتعطيليواحدهاي
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
بسياربدفعاالناقتصاديبهدليلتعطيليپيدرپيآنها
از سوي ستاد ملي كرونا و افزايش هزينههاي صنوف
از جمله حاملهاي انرژي ،ماليات ،هزينه پرس��نلي،
اجاره واحد صنفي ،عوارض پسماند شهرداري و دهها
معضل و مشكل ديگر ،وضعيت را به سمتي هدايت
كرده است ،در اين شرايط مديريت و كنترل صنوف را
غيرقابلپيشبينيكردهاست.طبقگزارشاتواصله
نارضايتي از ادامه تعطيلي صنوف بس��يار باالست و
صاحبانصنوفوبازاريانتاكيددارند«همراهاصناف،
س��ازمانها و ارگانهايي كه با حوزه اصناف از جمله
بانكها ،سازمانهاي امور مالياتي و… نيز همگام با
اصنافبايدتعطيلگردند»ونبايدبارهمهمشكالتو
آسيبهايويروسكرونابهدوشاصنافقرارگيرد.آنها
تاكيد دارند اگر قرار باشد تعطيلي طبق روال گذشته
صرفاً براي حوزه اصناف اعمال شود ،امكان نافرماني
صنوفازرعايتوپذيرشدستورهايصادرشدهبسيار
باالس��ت و ممكن است همراه چالشهاي خياباني و
اعتراضات صنفي همراه شود .لذا از محضر جنابعالي
درخواستدراينخصوصارايهطريقگردد.

بيسكوييتهاي يك ميليون و
 ۵۰۰هزار توماني در راه ايران!

ايس�نا |دبيركل بنكداران موادغذايي ضمن اش��اره
به اينكه بيس��كوييتهاي وارداتي ي��ك ميليوني در
كشور مورد اس��تقبال قرار گرفته اس��ت ،خبر از ورود
بيس��كوييتهاي يك ميليون و  ۵۰۰هزار توماني به
كشور را داد .قاسمعلي حسني در اين باره اظهار كرد :با
شيوعكروناوكاهشسفرهايخارجيمصرفتنقالت
و كاالهاي خوراكي لوكس نسبت به سالهاي گذشته
افزايش يافته و همين امر منجر به افزايش واردات اين
دست كاالها شده اس��ت .وي ادامه داد :به دليل فروش
فوقالعاده اين تنقالت و استقبال باالي بخشي از افراد
جامعه از اين اقالم ،بيسكوييتهاي يك ميليون تا يك
ميليونو ۵۰۰هزارتومانيآلماني،سوييسي،فرانسوي
و انگليس��ي در راه است .دبيركل بنكداران مواد غذايي
اضافهكرد:قيمتاينبيسكوييتهامعادليارانهدوسال
اقشار آسيب پذير جامعه است و به صورت غير رسمي
وارد كشور ميشوند و دولت نيز حقوق گمركي از آنها
دريافت نميكند .وي در پايان گفت :به دولت پيشنهاد
ميكنيم كه در اين بخش شفافسازي انجام شود .اگر
وارداتاينكاالهاآزاداستپسبايستياجازهدادهشوند
وارداتكاالهاياساسيترمانندشكرو...همآزادشود.

صنعت،معدنوتجارت
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فعاالن اقتصادي ممنوعيت واردات كاالهاي خارجي را مورد نقد قرار دادند

تعادل |
تش��كل بخشخصوصي 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،
روايتهايي از آن را از دولتيها 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
ميت��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 ميگويند 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.

بااينحال،تقاضايانجمنصنايعلوازمخانگيايرانبراي
ممنوعيتوارداتكاالهايخارجي،باواكنشكارآفرينان
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 تشكلهاي بخشخصوصي اظهار تاسف كرد و
اين نكته را يادآور شد كه صنايع كشور در زمين رقابت،
قوام و قدرت پيدا ميكنند و تجارب داخلي و بينالمللي
در ط��ول تاريخ صنعت جه��ان نش��ان داده كه اعمال
توبرافراشتنديواربلندتعرفههاومحدوديتها
ممنوعي 
براي حمايت از صنايع ،نتيجهاي غير از انحصارگرايي و
تضعيف مصرفكنندگان 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 تصميمگيريهاي
اينچنيني باشد ،به «پايگاه خبري اتاق تهران» گفت:
در حمايت از توليد و صنايع داخلي ،شك و شبههاي در
كشور وجود ندارد و بخشخصوصي بهطور قاطع خود
براينباوراستكهصنعتكشوربايدبهطورجديمورد
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 سياستهاي حمايتي ،بر عهده
دولتاستوانجمنياتشكلهايصنعتينيزبايدپيرو
اصل وجود رقابت در عرصه توليد باشند و اين نكته را
فراموشنكنندكهمصرفكنندهداخليبايداختيارالزم
برايانتخابكااليموردنيازخودراداشتهباشدواينكه
با اعمال محدوديته��ا ،اين اختيار را از مصرفكننده
سلبكنيم،شايستهصنايعكشورنيست.

جريانسازي براي شكلگيري 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 ميش��ود ،برخي
برندهاي داخلي با جريانسازي 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
هيچمنافعيبرايكشورندارد.ازاينرو،دولتدرشرايطي
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.
بهطوريكه 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
كردهاند و از اين طريق مدعي بوميس��ازي لوازم خانگي
در ايران هستند ،گفته بود :بهطور قطع ايران با استفاده از
فناوريهايازردهخارجكشورهايشرقآسيانميتوانددر
بازارلوازمخانگيحرفيبرايگفتنداشتهباشد،بههمين
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��ركتهايي كه توان رقابت در ب��ازار دارند ميتوانند
محصوالتخودرادرداخلوخارجعرضهكنند.
ابوالفض��ل روغني گلپايگاني با بيان اينك��ه لوازم خانگي
وارداتي مشمول تعرفه هستند ،به همين دليل مشكلي
براي توليدات داخلي ايجاد نميكنن��د ،به «خبرگزاري
موج»گفتهاست:درشرايطكنونيتوليدكنندهايميتواند
مدعيعرضهمحصوالتباكيفيتباشدكهصادراتداشته
باشدوهرشركتيكهبهاينتوانمنديرسيدهباشد،بهطور
قطع به دنبال انحصار بازار نخواهد رفت و مصرفكنندهها
همبااستفادهازمحصوالتباكيفيتداخلبهدليلقيمت
رقابتيومناسبيكهداردازاينمزيتبهرهمندخواهندشد.

ازطرفي،نگاهيبهجهاناطرافنشانميدهدكهحتيدر
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 ميخورد و ميتوان
در كشور توليدكننده سامسونگ و ال جي ،ردپاي بوش و
در كش��ور توليدكننده بيام و ،حضور تويوتا و هيونداي را
مشاهدهكرد.دليلحضوراينبرندهاهمبهايندليلاست
ي هستند كه با ميل و
كه اين محصوالت ،كاالهايي رقابت 
سليقهونيازهايمتفاوتمصرفكنندگانگرهخوردهاند.
براين اساس جش��ن خودكفايي صنعت لوازم خانگي
ي��ا ممنوعيت واردات به مدت  ۵س��ال دراين حوزه در
ش��رايطي مطرح ميش��ود كه بازار لوازم خانگي ايران
در رك��ود عميقي فرو رفت��ه كه ناش��ي از عدم تمايل
مصرفكنندگان 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
مصرفكننده از محصوالت بازار اس��ت؛ بنابراين اين
ب��ه معني ض��رورت ايجاد فض��اي رقابتي ب��راي بازار
لوازم خانگي اس��ت تا توليدكنندهها متناس��ب با نياز
مصرفكننده 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
البيگري در فضاي رانتي ومسموم اقتصاد و همچنين
البيگريبابرخيازمديراندولتي،مانعازورودبرندهاي
خارجي به كشور ش��دند .حال در گامي فراتر به دنبال
اين هستند تا با بسته شدن كامل دروازههاي واردات از
آب گلآلودي كه چرخه توليد و عرضه محصوالت لوازم
خانگي را در برگرفته ،به نفع خود ماهي بگيرند.

سرپرستدفترخدماتبازرگانيوزارتجهادكشاورزيتشريحكرد

انتقادانجمنقطعهسازانازمديريتمعيوبصنعتخودروسازي

آخرين وضعيت تامين نهادههاي دامي در كشور

طلب    60هزارميلياردتومانيقطعهسازان

سرپرس��ت دفتر خدم��ات بازرگان��ي وزارت جهاد
كش��اورزي با تاكيد بر اينكه نهادههاي دامي مورد
نياز كش��ور تا پايان سال تامين ش��ده است ،اظهار
كرد :الته��اب در بازار نهادهها بيش��تر جنبه رواني
دارد و تحت تاثير تغيير دولت است .حسن عباسي
معروفان در گفتوگ��و با ايلنا با تاكي��د بر اينكه از
ابتداي سال تامين و توزيع نهادههاي دامي به ميزان
نياز انجام گرفته اس��ت ،اظهار كرد :تاكنون بيش از
 4ميليون و  700هزار ت��ن انواع نهادههاي دامي از
طريق سامانه بازرگاه توزيع شده است كه شامل 1
ميليون تن جو 2 ،ميلي��ون و  700هزار تن ذرت و
حدود  1ميليون تن كنجاله سويا ميشود.
وي ادامه داد :به عبارت ديگر در هر ماه  1ميليون و
 600هزار تن نهادهدامي در بخش دام و طيور توزيع
شده كه مطابق با نياز كشور است .به گفته عباسي
معروفان؛ آمار نش��ان ميدهد هر توليدكننده كه تا
هفته قبل نهاده دامي خريد كرده ،نهادههاي دامي
خود را تحويل گرفته اس��ت .وي ب��ا تاكيد بر اينكه
در بين خريد و عرضههاي 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  17هزار تن
اعالم كرد .وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آنچه
گفتيد ب��راي ماههاي اخي��ر بود ،اكنون ش��رايط
تامين نهادههاي دامي در چه وضعيت است ،گفت:
هماكنون  4ميليون و  100هزار تن انواع نهادهدامي
در بنادر وجود دارد كه ش��امل  829هزارتن جو2 ،
ميليون و  150هزار ت��ن ذرت و بيش از  700هزار
تن كنجاله سويا ميشود.
عباسي معروفان تصريح كرد :همچنين  475هزار
تن دانه س��ويا در بنادر وجود دارد كه  18درصد آن
براي روغن كشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و

مابقي به نهادههاي دامي براي توزيع اضافه ميشود.
وي محل انبار  3ميليون و  30هزار تن از نهادههاي
دامي عنوان شده را بندر امام (ره) و مابقي آن را در
12بندر ديگر كش��ور عنوان كرد .عباسي معروفان
درباره برنام��ه تامين نهادههاي دامي براي ماههاي
آينده كش��ور نيز گفت :براي تامي��ن نياز ماههاي
آينده كش��ور تا امروز 14 ،ميلي��ون تن نهادهدامي
ثبت سفارش شده است كه تا پايان سال پاسخگوي
نياز كش��ور خواهد بود .وي در پاسخ به اين پرسش
كه وضعيت تامين ارز نهادههاي دامي چگونه است،
اظهار كرد :ارز تمام نهادههاي دامي خروجي تامين
ش��ده و نهادههاي دامي موجود در بن��ادر نيز 50
درصد ارز خود را دريافت كردهاند.
عباس��ي معروفان معتقد اس��ت؛ الته��اب در بازار
نهادههاي 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 نهادههاي ايجاد ش��ود ،در حالي كه
فارغ از دولتها تامين نهادههاي دامي در راس��تاي
حذف امنيت غذايي كش��ور تا پايان س��ال صورت
گرفته است .عباس��ي معروفان ديگر دليل التهاب
در بازار نهادهها را مربوط به خشكس��الي و كاهش
علوفه دامي دانست .وي افزود :خشكسالي موجب
شده توليد كلش گندم و يونجه به عنوان اصليترين
علوفههاي 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
نهادهها ني��ز برنامه داريم ،اظهار كرد :اس��تفاده از
علوفههاي جايگزين و همچني��ن افزايش واردات
براي جبران كس��ري علوفه ،بخش��ي از برنامههاي
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  3ميليون تن ب��ه  6ميليون تن افزايش خواهد
داد و ارز مورد نياز آن در حال تامين است.

اعضايانجمنقطعهسازانتهرانباانتقادازساختارمعيوب
مديريت صنعت خودروس��ازي ،از طلب  60هزار ميليارد
توماني سازندگان قطعات از شركتهاي خودروساز خبر
دادند.بهگزارشخبرگزاريفارس،محمدرضانجفيمنش
در يك نشس��ت خبري كه به صورت مجازي برگزار شد،
با بيان اينكه در حال حاضر بدهي خودروس��ازان به شبكه
تأمين قطعات 60هزار ميليارد تومان است ،اظهار داشت:
قطعهس��ازان در شرايط مناس��بي قرار ندارند و در همين
زمينه روز گذش��ته جلس��هاي در محل استانداري تهران
برگزار ش��د كه طي آن ،خواس��تار رفع مشكالت صنعت
قطعهسازي ش��ديم .وي با بيان اينكه خودروسازان توان
پرداخت به موقع مطالبات قطعهسازان را ندارند ،افزود :در
حال حاضر خودروسازان بابت تحويل هر دستگاه خودرو
 50تا 60ميليونتومانزيانميبينندكهبااحتسابتوليد
ك ميليون دس��تگاه خودرو در سال ،اين زيان به بيش از
ي 
 100هزار ميليارد تومان ميرسد .اين عدد در واقع رانتي
است كه توزيع ميشود و زيان خودروس��ازان را به همراه
دارد.نجفيمنشبابياناينكهمابلديمتحريمهارادوربزنيم
فقطبايدقيمتقطعاتومواداوليهاصالحشود،گفت:فردا
در سازمان گسترش ميز تخصصي داخليسازي قطعات
كه مدتي متوقف بود ،دوباره برگزار خواهد ش��د .وي ادامه
داد :ارزبري هر دستگاه خودرو حدود 1500تا 1700يورو
استودرواقع 37درصداينارزبريبهمواداوليهاختصاص
دارد كه در اختيار خودروس��ازان نيست .وي توضيح داد:
سهم قطعات الكترونيكي 30درصد است و 33درصد نيز
به مجموعه قطعات و كاالهاي وارداتي اختصاص دارد كه
براي ايران خودرو 560يورو و براي س��ايپا 509يورو اعالم
ميشود.رييسانجمنقطعهسازانتهرانبابياناينكهبراي
كاهش 300يوروييارزبريتوليدهرخودرووداخليسازي
آن برنامهريزي شده است ،گفت :اگر داخليسازي قطعات
بهبيشاز 90درصدبرسدهيچوقتتحريمهانميتوانددر
صنعت داخل تأثيرگذار باشد .به گفته وي ،ميزان ارزبري
در واردات خ��ودرو به صورت قطعات س��يكيدي  6تا 8
هزار يورو و براي واردات خودروي س��اخته شده  10تا 20
هزار يورو است .وي كمبود نقدينگي قطعهسازان و دولتي

محمودملكوتيخواه
عضو هياتمديره شستا:

تجربه ،چابكي ،نظم و روحيه
ضدفساد از مهمترين عوامل
موفقيتهاي شستا بوده است

خطر انحصارگرايي در صنعت لوازم خانگي

توليد در زمين بدون رقيب
تا پيش از اين ش��اهد گفتههايي 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 .بهطوريكه وزير صمت
ب��ه تازگي در اظهاراتي گفته اس��ت« :با ت��داوم وضعيت
مطلوب توليد لوازمخانگ��ي در آينده نزديك جايي براي
عرضان��دام برنده��اي خارجي وجود نخواهد داش��ت»
عليرضا رزمحسيني با ترسيم سياستهاي وزارت صمت
درجهتتحققشعارپشتيبانيورفعموانعتوليد،بيانكرده:
«سياس��ت وزارت صمت در جهت تقويت توليد داخلي و
كاالي ساخت ايراني است و اگر وارداتي هم صورت گيرد،
درجهتتقويتهمينهدفوتامينمواداوليهواحدهاي
توليدي كشور است ».سياستي كه به نظر ميرسد حتي
روي كاغذ هم منطقي نباشد؛ چراكه با منع ورود برندهاي
خارجي نه تنها شاهد انحصار در بازار داخلي خواهيم بود،
بلكهمانعازشكلگيريرقابت،توليدبيكيفيتوعدمورود
تكنولوژيهايجديدبهكشورخواهيمبود.
اما جالبتر 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
ميروند ،طي درخواستي از دولت ،خواستار ممنوعيت
واردات لوازم خانگي به كش��ور طي يك دوره پنجساله
ش��دند .آنطور كه دبيركل اي��ن انجمن صنعتي عنوان
كرد ،اين درخواس��ت با هدف حمايت از صنايع داخلي
صورتگرفتهودرخواستكنندگانبهدنبالآنهستند
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 آيندهاي نزديك خبر داد و سياس��ت
وزارتخانه متبوعش كه در روزهاي پاياني دوره دوازدهم
به سر ميبرد را اينگونه اعالم كرد كه «تا زماني كه نيازي
درداخلوجودنداشتهباشد،وارداتيصورتنميگيرد».

ويژه

بودن مديريت صنعت خودروسازي را از جمله مهمترين
شرويصنعتقطعهسازيعنوانكردوگفت:در
موانعپي 
حال حاضر خودروسازان و قطعهسازان خارجي تمايل به
همكاريباتوليدكنندگانايرانيدارندومنتظرندتاوضعيت
مذاكراتوتحريمهامشخصشود.نجفيمنشدرادامهدر
مورد وضعيت توليد قطعات خودرو توسط صنايع نظامي
نيز گفت :ورود نظاميها به صنايع غيرنظامي توجيه ندارد
و اگر هر كس��ي كار خودش را انجام دهد ،بهتر است .پولي
كه قراراستبهصنعتنظاميداده شوداگربه قطعهسازان
پرداختشود،حتماآنهاميتوانندتوليدقطعاترادرداخل
انجامدهند.درصورتيكهبهنتيجهنرسيدند،صنايعنظامي
واردشوند.وي،درحالحاضرقطعهسازانبهدليلمشكالت
مالي،كمتربهتوسعهتوليداتشانفكرميكننددرحاليكه
اگر اين مشكل برطرف ش��ود پتانسيل زيادي در صنعت
قطعهسازيوجودخواهدداشت..ويبابياناينكهارزشبازار
قطعاتخودرودرسالگذشته 160هزارميلياردتومانبودو
برايامسال 250هزارميلياردتومانبرآوردميشود،گفت:
 100هزارميلياردتوماننيزبرايبازارخدماتپسازفروش
پيشبينيميشودودرحالحاضر 55تا 60درصدقطعات
در داخل توليد ميشوند .اميرحسين جاللي نايبرييس
انجمن قطعهسازان تهران نيز در اين نشست خبري اظهار
داشت :در حال حاضر قطعهس��ازان با  50درصد ظرفيت
خودفعالهستندكه 70درصددليلاينمشكلبهمسائل
داخليو 30درصدبقيهبهتحريمهاومسائلخارجيمربوط
ميشود.ويادامهداد:صنعتخودروسازيحتيزمانيكه
حدود 2ميليون دستگاه خودرو توليد ميكرد نيز سودآور
نبودكهدليلاينموضوعبهساختارمديريتصنعتخودرو
برميگردد .وي افزود :مديريت خودروسازيها به دفعات
تغييرميكندوافرادباديدگاههايمختلفسركارميآيند
كه فرصتي براي اج��راي ديدگاههاي خود ندارند .جاللي
با تأكيد بر اينكه صنعت خودروسازي نيازمند يك تغيير
بزرگ در ساختار است ،افزود :زماني كه يك ميليون و600
هزاردستگاهخودرودركشور توليد شدبهسهامداران سود
 10هزار توماني پرداخت شد ،حاال چطور انتظار دارند كه
درشرايطفعلي،صنعتيباكيفيتوسوددهداشتهباشيم؟

محمود ملكوتيخواه عضو هياتمديره شستا اقدامات
صورت گرفته و تعامل ويژه هياتمديره اين ش��ركت
بزرگسرمايهگذاريبااركانديگراينسازمانراالگوي
مناسبيبرايديگردستگاههادانستوگفت:اينتعامل
با هداي��ت مدبرانه دكتر ش��ريعتمداري ،وزير محترم
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي انجام شده است .وي ضمن
يادآوريرويكردتعامليمرحوممهندستركان،تجربه،
اثربخش��ي موثر ،كارايي مثبت و نقشآفريني جدي
هياتمديره شستا را در كنار يك مديرعامل جوان و با
انرژيازداليلپيشرفتاموردرشستاعنوانكردوافزود:
سودآوري و جهش توليد در شستا محقق نميشد اگر
اينتعاملوهمراهيدرتيممديريتوجودنداشت.اين
عضوهياتمديره شستا با بيان اينكه در دوسال اخير با
۱۴۵جلسههياتمديره،نظموسرعتدرتصميمگيري
ايجاد ش��ده به همه اركان تابعه از جمله 9هلدينگ و
 ۱۶۵شركت ،تسري يافته است ،اضافه كرد :پيگيري
مستمرمبنيبراجرايمصوباتهياتمديره،بيترديد
بيشترينتاثيررادرموفقيتهايمديريتيشستاداشته
است .ملكوتيخواه با اشاره به چابكي و سرعت عمل
مديرعاملشستادراجرايمصوباتهياتمديره،گفت:
اين تجربه موفق همكاري در شستا به همراه روحيه
جهادي و ضدفساد اركان مديريتي موجب شده است
كهشستابهعنوانيكسرمايهبينالنسليازآسيبهاي
ناشيازعدمتعاملاركانمديريتيكهچالشيجديدر
بنگاههاياقتصادياست،رنجنبردوباسرعتبيشتربه
سويسودآوريگامبرداردوالگويمناسبيپيشروي
ديگرشركتهاورقباياقتصاديباشد.

به ميزان تخصيص مواد اوليه
تعهد عرضه محصول در بورس
ايجاد شود

معاونخريدشركتذوبآهناصفهانخواستارآنشد
تابهميزانتخصيصمواداوليهبهواحدهايتوليدكننده
فوالد،تعهدعرضهمحصولدربورسايجادشود.محمد
جعفر صالحي در همايش تعامل س��نگ آهن و فوالد
در تاالر بورس در محل هتل المپيك افزود :ذوبآهن
بزرگترين توليدكننده مقاطع تبديل فوالد در غرب
آسيااستوامروزباتوليدريلمليومحصوالتباارزش
افزوده باالتر در تالش است تا جايگاه واقعي خودش را
بيابد .وي بيان داشت :ذوب آهن سه ورودي براي توليد
چدن دارد ،در س��الهاي گذش��ته كميته پشتيباني
زغالسنگ در ايميدرو به قيمتگذاري ميپرداخت،
اماازسال ۹۷پذيرفتهشدقيمتزغالسنگبهشمش
خوزستانمتصلشودوضريب ۲۶.۵درصدبرايآندر
نظر گرفته شد .صالحي خاطرنشان كرد :همين مساله
در سال گذش��ته افزايش هزينه حدود ۱۵۰۰ميليارد
تومانيرابرايذوبآهنبهدنبالداشت،سياستگذاري
كه امروز همه به نوعي معترض به آن هستند اما راهي
بيبازگشتاست.ويبيانداشت:اينمسالهسببشد
تا در سالهاي گذش��ته شركتهاي معدني به سمت
فوالدسازي و فوالدس��ازان به فاز اكتشاف معدن ورود
كنند ،از جمله ذوبآهن به موضوع اكتشاف ورود كرد
كه كاري هزينه بر و پر ريس��ك اس��ت كه در اصل بايد
توسطحاكميتونهتوسطبخشخصوصيانجامشود.

راهبران و كاركنان سكوهاي مترو
در اولويت دريافت واكسن

مديرعاملشركتمتروبابياناينكهراهبرانوكاركنان
سكوهايايستگاههايمترودراولويتدريافتواكسن
كرونا قرار گرفتند ،گفت :در صورت تخصيص واكسن
در اسرع وقت واكسيناسيون اين افراد انجام ميشود.
علي عبداهللپور 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
كمبودها در واگنها وجود دارد ،افزود :بيترديد 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 ميرود
تمامي فعاليتهايي كه حول محور مسائل اقتصادي
و اجتماعي صورت ميگيرد حول محور حمل و نقل
عمومي نيز انجام شود و با اين نگرش به گونهاي شهر
اداره شود كه همه نگاهها به توسعه و نوسازي ناوگان
حم��ل و نقل عمومي به ويژه مترو باش��د .مديرعامل
ش��ركت بهرهبرداري متروي تهران و حومه گفت :با
اين كار اقتصاد شهري رونق مييابد ،آلودگي هوا كم
ميشود و هم به اشتغالزايي كمك ميكندو بيشك
توجهوتوسعهناوگانحملونقلعمومييكدستاورد
مديريتي به شمار ميرود .عبداهلل پور تصريح كرد :در
همه كشورهاي پيشرفته دنيا يكي از محورهاي مهم،
توجه به حمل و نقل عمومي اس��ت و با نگاهي به اين
كشورها ميتوان دريافت كه محور همه فعاليتهاي
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
ايستگاههاوسرفاصلهقطارهادرايراندرجايگاهبيستم
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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خشكسالي را نميتوان با شعار و وعده و وعيد بر طرف كرد

خبر روز

 ۱۵۷نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند

 ۱۵۷بيمار كوويد ۱۹جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان اين بيماري به  ۸۴هزار و  ۹۴۹نفر رسيد .اين در حالي
است كه  ۱۶هزار و  ۲۵بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹در كشور شناسايي شدند كه هزار و  ۷۸۰نفر از آنها بستري شدند .به اين
ترتيب شمار مبتاليان هم به سه ميليون و  ۲۷۰هزار و  ۸۴۳نفر رسيد.
سه هزار و  ۲۵۵نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستانها تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون
 ۲۴ميليون و  ۴۳هزار و  ۱۲۹آزمايش تش��خيص كوويد ۱۹در كشور انجام شده است .اكنون  ۹۲شهر كشور در وضعيت قرمز،
 ۱۸۳شهر در وضعيت نارنجي و  ۱۷۳شهر در وضعيت زرد قرار دارند.
عكس روز

مرگ حيات در اين جغرافياي پهناور

گلي ماندگار|
گزارش بيآبي ،كرون��ا ،قطعي ب��رق ،همه و
همه اتفاقاتي اس��ت كه اي��ن روزها
دست به دست هم دادهاند تا زندگي را براي مردم
س��ختتر كنند .وضعيت هر روز بحرانيتر از روز
قبل ميشود و مسووالن تنها به وعده و وعيد دادن
اكتفا ميكنند .اينكه سيستان و بلوچستان عالوه
بر بيآبي و خشكس��الي كه سالهاست دامان اين
جغرافيا را گرفته حاال با كرونا هم دس��ت و پنجه
نرم ميكند .اكثر ش��هرهاي كش��ور با بيبرقي در
طول ش��بانه روز مواجهاند و خيلي جاهاي ديگر
هم هستند كه با كم آبي مواجهاند .اين روزها حال
جنوب هم خوب نيس��ت .از هورالعظيم خبرهاي
بدي به گوش ميرسد .رو به خشكي ميرود و مردم
براي گرفتن حق آبه آن دست به دامان مسووالن
شدهاند .اگر هورالعظيم خشك شود ،باز هم تمام
شهرهاي جنوبي كشور اسير ريزگرد خواهد شد.
خشكسالي مشكلي است كه از سالها پيش آغاز
ش��ده و حاال بيش از هر زم��ان ديگري خودش را
نشان ميدهد .نميشود با اين پديده شوخي كرد.
جاي شعار و وعده ندارد ،آب نباشد زندگي نيست.
حاال ه��ر روز عكسهايي از هورالعظيم منتش��ر
ميشود كه نشان از ساقط شدن حيات در آن دارد.
ماهيها ميميرند .جس��د بيج��ان گاوميشها و
مردمي ك��ه براي خريد آب در صف ميايس��تند،
همه و همه نشان از وضعيت وخيم بيآبي در كشور
دارد .اين پايان ماجرا نيس��ت ،برداش��تهاي غير
اصولي از آبهاي 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 بيپاسخ مانده است.
وضعيت خطرناك خوزستان
نماين��ده دش��ت آزادگان ب��ا بيان اينك��ه مردم
خوزس��تان در وضعيتي به مرات��ب خطرناكتر از
وضعيت كرونايي قرار دارند ،زيرا تامين آب مورد
نياز آنها به خطر افتاده است ،گفت :مردم در برخي
خبر

اعتمادسازي
ومشاركتاجتماعي

شفافيت ،اعتمادسازي و گفتوگو مهمترين اصل
مشاركت اجتماعي است .يكي از رويكردهاي اصلي
دركنترلوكاهشآسيبهاياجتماعيبرنامههاي
مبتني بر مش��اركت اجتماعي ،تقويت پيوندهاي
اجتماعيوهميارياجتماعياستبهاينمعنيكه
در فعاليتهاي توانمندسازي و ارتقاء محالت مردم
نقشاصليراايفاءميكنند.مديركلدفترپيشگيري
از آسيبهاي اجتماعي س��ازمان بهزيستي در اين
باره گفت :س��ازمان بهزيستي بالغ بر ۲۰سال است
كه فعاليتهاي اجتماع محور را در سطح كشور و در
محالتمختلفانجامميدهد.رويكرداصليسازمان
بهزيس��تي اين اس��ت كه در محالت آسيب خيز،
كمتر برخوردار و حاش��يهاي اقدامات خود را ارايه
دهد البته بس��ياري از فعاليتها نيز گس��ترش آن
عموميتر است و در همه محالت اجرا ميشود ،اما
گام مهم و اساسي در برنامهريزي اجتماع محور اين
استكهبعدازجلبمشاركتمردممحله،شفافيت
و اعتمادس��ازي در ابتدا نيازسنجي و اولويتبندي
صحيحيازمسائلومشكالتمحلهتوسطساكنان
محله و داوطلبان محلي داش��ته باشيم و سپس با
كمك خود م��ردم پروژههايي را براي پيش��گيري
طراحي كنيم .آرزو ذكايي فر افزود :در همين راستا
پنج قطب در كشور مشخص شدهاند كه شامل پنج
گروهاستانياستوتسهيلگرانموضوعاتمربوطبه
تحليلوضعيتجامعهمحليراكهعمدتاًبخشمهم
آننيازسنجيمحلياستميآموزند.همچنينكار
با مردم ،شناسايي افراد كليدي ،تشكيل گروههاي
محلي از ديگر مس��ائلي اس��ت كه در اين كارگاهها
به صورت تخصصي به تس��هيلگران آم��وزش داده
ميش��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 فعاليتهاي خود را در زمينه آگاهس��ازي،
دانش افزايي و توانمندسازي با هدف ارتقاء سالمت
اجتماعيآحادمردمارايهميدهد،گفت:قصدداريم
امسالبرنامههارابراساستحليلوضعيتمشكالت
محالت حاش��يه و كمبرخوردار گس��ترش دهيم.
مديركل دفتر پيش��گيري از آسيبهاي اجتماعي
سازمانبهزيستيگفت:همزمانبااينكارگاه،اولين
كارگاهآموزشيبرنامهريزياجتماعمحوردرمناطق
آسيب خيز نيز به صورت سراسري از هفتم تيرماه
لغايت نهم تيرماه به صورت كشوري برگزار گرديد.
كارگاه تحليل وضعيت جامعه محلي براي ۱۰۰نفر
از تسهيلگران محلي در استانها 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
برنامهريزي اجتماع محور در مناطق آس��يب خيز
براي حدود ۷۰نفر از كارشناسان دفتر پيشگيري از
آسيبهاياجتماعيسراسركشوردرسطحاستانها
وشهرستانهابرگزارشدهاست.

شهرهاي خوزستان مثل هويزه و دشت آزادگان،
در صفهاي آبفروشي ميايستند 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 حقآبههاي زيس��ت محيطي را
انجام نميدهد .او افزود :از ابتداي خردادماه امسال
تاكنون رهاسازي آب در خوزستان توسط وزارت
نيرو به حداقل رسيده است و اقدامات انجامشده در
اين زمينه اصال مطلوب و در شأن مردم خوزستان
نيست .نماينده دشت آزادگان در مجلس شوراي
اس�لامي گفت :برخي رودخانههاي خوزس��تان
خشك شدهاند و كودكان در اين رودخانهها فوتبال
بازي ميكنند .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 طوالنيترين رودخانههاي 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 رودخانهها
و تاالبها پاسخگوي مردم باشد ،افزود :وزارت نيرو
موظف است كه حقآبه شرب انساني ،حقآبههاي
زيس��ت محيطي و حقآبه 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
هولناكترين فجايع زيس��ت محيط��ي در تاريخ
است .در هورالعظيم ماهيان بسياري از بين رفتهاند
و دامهاي ساكنان حاشيه تاالب نيز تلف شدهاند 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 مديريته��اي اين حوزه
را بر اس��اس آمار ،ارزيابي و آسيبشناسي كنند تا
متوجه شوند كه پشت اين قضاياي مديريت آبي،
چه مسالهاي وجود دارد.
او گفت :مردم خوزس��تان در وضعيتي به مراتب
خطرناكتر 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 رودخانهها
حتي ديگ��ر امكان پمپ��اژ آب را ندارن��د و مردم
بالتكلي��ف ماندهاند .نماينده دش��ت آزادگان در
مجلس ش��وراي اس�لامي با بيان اينكه برخي از
مردم در خوزستان براي تامين آب مورد نياز خود
با بش��كه آب خريداري ميكنند ،افزود :مردم در
برخي ش��هرهاي خوزس��تان مثل هويزه و دشت
آزادگان ،در صفهاي آبفروش��ي ميايستند تا
آب خريداري كنند و اين مساله ،فاجعه است.
محيط زيست چه ميكند؟
حال بايد اين سوال را مطرح كرد كه واقعا سازمان
عري��ض و طويل محيط زيس��ت ب��راي رفع اين
بحرانها چه برنامهاي دارد .آيا خشكسالي هم از
نگاه آنها مانند حادثه تصادف اتوبوس خبرنگاران
اتفاقي اس��ت كه افتاده و كاري نميشود براي آن
كرد .اين همه سال بيتدبيري در سايه شعارها و
وعدهها سرانجامي را براي اين سرزمين رقم زده
كه هي��چ كس دلش نميخواس��ت و نميخواهد
آن را باور كند .خشكس��الي شوخي نيست؛ مرگ
حيات در اين جغرافياي پهناور است.

روي خط خبر

احكامجديد بازنشستگانتأميناجتماعيصادرشد

احكام افزايش س��ال  ۱۴۰۰مستمري
بازنشستگان س��ازمان تامين اجتماعي
صادر ش��د .به گزارش س��ازمان تامين
اجتماعي ،اين احكام با افزايش س��االنه
سنواتي و متناسبس��ازي مرحله دوم،
صادر و نهايي ش��ده است .بازنشستگان
ميتوانن��د ب��راي مش��اهده اح��كام
افزايشهاي خود به پايگاه اطالعرساني
سازمان تامين اجتماعي به نشاني www.tamin.
 irمراجع��ه كنند .بنا بر اين گزارش ارديبهش��ت ماه
اطالعيهاي 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 كانونهاي بازنشستگي اعالم شد كه براساس
آن اعم��ال م��اده( ۹۶افزايش س��نواتي) بر مجموع
مبالغ مستمري و متناسبسازي 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 ( ۹۶افزايش سنواتي) و

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

برجميالدتعطيلشد

ب��ه منظ��ور جلوگي��ري از ش��يوع
وي��روس «كرونا» به وي��ژه نوع دلتا
تمام��ي فعاليته��اي مجموعه برج
ميالد از ديروز دوش��نبه  ۱۴تيرماه
تا اطالع ثانوي تعطيل اس��ت .روابط
عمومي برج ميالد اعالم كرد :نظر به
دستور العملهاي 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
برنامههاي اين مجموعه لغو ميشود.
تا پايان ش��رايط قرم��ز كرونايي در
تهران ،برنامههاي فرهنگي ،تفريحي،
خدمات ،رس��توران و كافي شاپهاي مجموعه
برج ميالد نيز تعطيل خواهند بود.

كمبود دارو را به ۱۹۰خبر دهيد

بهرغمتماميمشكالتارزيوتحريمهاي
بيس��ابقه كمبود اقالم دارويي نسبت به
سالهايگذشتهبسياركمتراست.رييس
سازمانغذاودارو،بابياناينمطلبگفت:
با كمبود دارو مواجه نيس��تيم و مردم در
صورتمشاهدهچنينموضوعينيازاست
با تماس از طريق شماره ۱۹۰سازمان غذا
و دارو و وزارت بهداش��ت را در جريان قرار
دهند .شانهس��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 نميشود البته در برخي موارد كمبود وجود دارد
امابهصورتمعمولومداومنبودهاست.رييسسازمان

غذاودارويادآورشد:باتوجهبهاينكهمنبع
بسياري از مواد اوليه دارويي كشورهايي
اس��ت كه ارز خاصي را نياز دارند بنابراين
با مش��كالتي مواجه شدهايم 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 داروخانهها پيدا
نميش��ود و اكثر آنها از توزيع نشدن اين
داروهاخبرميدهند.ضمناينكهطيچندماهگذشته
بيماران ديابتي براي تامين انسولين با مشكل مواجه
بودند و البته در حال حاضر داروهايي مانند فلوكستين
كه براي بيماران با مشكالت روحي تجويز ميشود در
داروخانههايافتنميشود.

بیآبی در روستاهای استان گلستان
كوتاه و خواندني
   محققان كانادايي ابزاري براي محاسبه زمان مرگ ساختهاند كه به باال بردن كيفيت زندگي فرد بيمار در واپسين روزهاي زندگي كمك ميكند.
به گزارش يوركآلرت ،اگرچه بيشتر كاناداييها در اثر عوامل قابل پيشبيني فوت ميكنند اما تنها  ۲۰درصد آنها در سال آخر عمر در خانه مورد
ويزيت پزشك قرار ميگيرند .براي درك نياز افراد مسن به مراقبت در سالهاي آخر عمر محققان ابزاري به نام«احترام»ساختهاند .اين حسابگر
ميتواند احتمال فوت فرد طي شش ماه آينده را پيشبيني كند .دادههاي آن براساس اطالعات جمعآوري شده از  ۴۹۱هزار فرد مسن در سالهاي
 ۲۰۰۷تا  ۲۰۱۳كه تحت مراقبت خانگي بودند به دست آمده است.
  محققان «دانشگاه دوك» در مطالعه اخيرشان از توسعه يك آزمايش جديد كوويد ۱۹-با دقت۱۰۰درصدي در تشخيص كروناويروس سندرم حاد
تنفسي  ۲از ساير ويروسهاي كرونا خبر دادهاند .مهندسان پزشكي اين دانشگاه از دستگاهي به اندازه يك تبلت رونمايي كردهاند كه ميتواند
بهطور همزمان چندين آنتي بادي و نشانگر زيستي كوويد ۱۹-را تشخيص دهد .نتايج اوليه نشان ميدهد اين آزمايش ميتواند فرق بين آنتي
باديهاي توليد ش�ده در پاسخ به كروناويروس سندرم حاد تنفسي  ۲و چهار كرونا ويروس ديگر را با دقت ۱۰۰درصدي تشخيص دهد .محققان
اكنون در حال بررس�ي اين موضوع هستند كه آيا ميتوان از اين دستگاه كاربردي و مفيد براي پيشبيني شدت عفونت كوويد ۱۹-يا مصونيت
فرد در برابر انواع جهشهاي اين ويروس نيز استفاده كرد يا خير.
   بررسيهاي يك مطالعه نشان داد كه مهمترين عوامل خطر ايجاد كم شنوايي؛ «سابقه خانوادگي كمشنوايي»« ،مصرف داروهاي اتوتوكسيك»،
«بستري در بخش مراقبتهاي ويژه»« ،زردي باال»« ،وزن پايين» و «ابتال به ديابت بارداري» هستند .كمشنوايي مادرزادي در نوزادان ۳تا ۱۴روزه،
شيوع بااليي دارد و شيوع آن طبق بررسيها در هزار تولد ۴.۳۶،مورد است .كمشنوايي ،شايعترين آسيب حسي در جهان است و بر اساس گزارش
سازمان بهداشت جهاني ۳۴،ميليون كودك كمشنوا در جهان وجود دارد .با توجه به تاثيرات سوء كمشنوايي مادرزادي بر روند رشد گفتار و زبان و
اهميت توجه به سن طاليي رشد گفتار و زبان ،غربالگري شنوايي در نوزادان از اهميت بااليي برخوردار است .بر همين اساس پژوهشگران دانشگاه
علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ،كمشنوايي در نوزادان را مورد بررسي قرار دادند.
رويداد

«زاهدان» خيلي تنهاست

زاهدان تنهاس��ت ،زاهدان هميش��ه تنها بوده اما
امروز از هميش��ه تنهاتر اس��ت ،مردم مثل برگ
درخت زمين ميريزند؛ چرا كسي كاري نميكند؟
آدمهاي نگران و عزادار ميگويند «زاهدان خيلي
تنهاس��ت» و اگر بچه زاهدان باش��ي ،معناي اين
تنهايي هميش��گي را به خوب��ي ميفهمي؛ بچه
زاهدان كه باشي ميداني چقدر اين شهر تنها بود
وقتي آب نداش��ت و دبهها را ميبُردند در گرماي
سوزان تابستان سر كوچهها تا آب شيرين بگيرند؛
معناي تمام شدن گاز و صفهاي طوالني پپسي
گاز و ايران گاز را ميداني؛ معناي نبودن نفت در
زمستانهاي خش��ك و صفهاي طوالني توزيع
كوپني نف��ت را ميداني؛ معن��اي تنهايي آنهايي
كه براي يك لقمه نان در خيابانها ش��بانه روزي
كار ميكنند ،فرقي نميكند 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 پروفايلها 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 شرقيترين
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  ۲.۵تا سه برابر ويروس
معمولي كروناست.
اين نوع ويروس در  ۶۰درصد موارد افراد بين ۳۰
تا  ۶۰سال يعني جمعيت مولد و شاغل جامعه را
مبت�لا ميكند به همين دليل باي��د براي كنترل
اوضاع اقدامات احتياطي را تشديد كرد .دو هفته
از آغاز بحران جدي زاهدان گذشته اما هيچ اقدام
جدياي صورت ندادهاند؛ تنها از چهارشنبه هفته
قبل تا روزهاي ابت��داي اين هفته ،مراكز دولتي و
اداري و مغازههاي استان و شهر زاهدان را تعطيل
كردهاند اما ديگر هيچ....
بحران تا اندازهاي جدي اس��ت كه ميگويند آمار
كل
مبتاليان در اس��تان سيستان و بلوچستان از ِ
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 نميكنند يا آنهايي كه
به راس��تي كوتاهي ميكنن��د وقتي كمك مادي
به اين مردم محروم در كار نيس��ت تا چند روزي
بيدغدغ��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  ۱۹گفت :يكي از مهمترين 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 پروتكلها ندارند! اما واقعيت
موض��وع را هيچكس نميگوي��د! واقعيتي تلخ و
عريان از مردمي كه نميتوانند در خانه بنشينند
چون ن��ان خالي در بس��اط ندارن��د؛ از كودكان
كاري كه در همه خيابانهاي شهر زاهدان ناچاراً
براي يك لقمه نان دوندگ��ي ميكنند و هيوالي
مرگ كروناي��ي در هر قدم آنها را تعقيب ميكند؛
واقعيت ،بسيار تلخ است و وقتي از زبان خود مردم
ميشنويم ،تلختر هم ميشود:
خبري از واكسيناسيون نيست
م��ردم زاه��دان ،از هرك��ه ميپرس��ي ،خبري از
واكسن و واكسيناسيون ندارند؛ حتي سالمندان
يا ب��ه ندرت واكس��ينه ش��دهاند يا به س��ختي و
ب��ا تحمل صفه��اي طوالن��ي در اي��ن روزهاي

بحراني توانس��تهاند واكسن تزريق كنند؛ و عالوه
بر ش��اغالن غيررس��مي اين ش��هر كه بسيارند و
اص��والً «نميتوانند» در خانه بنش��ينند ،معضل
بزرگ ديگر ،كودكان كار بيش��ماري است كه در
خيابانهاي اين شهر به دنبال نان هستند؛ دريغ
كه نتيجه سياس��تهاي تعديلي دهههاي اخير
براي زاهدان ،موج س��نگين متكديان و كودكان
كار بوده اس��ت؛ زاهداني كه نس��لهاي پيش به
ياد نميآورن��د در خيابانهايش اينهمه كودك
كار باشد!
بحران در زاهدان جدي اس��ت و ب��ا بهانه آوردن
و فرافكن��ي ،موج بحران فروك��ش نميكند؛ بايد
پرس��يد واقعاً چه برنامهاي براي اينهمه 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 برنامهاي دارند؛ وزارت
بهداشت و نمايندگان مجلس چه برنامهاي دارند؛
بيمارس��تانها لبالب پُر ،امكان��ات در مرز اتمام و
مرگ كرونايي در زاهدان بيداد ميكند.
«زاهدان خيلي تنهاس��ت؛ يا به سرعت اين مردم
مح��روم را با اولوي��ت آنهايي ك��ه محرومترند و
بيشتر در معرض خطر ،واكس��ينه كنند يا اينكه
الاقل از صندوق ذخيره يا س��اير منابع بيتالمال
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 ميكرديم قرار است محرومان و مستضعفان
سهمي از ثروتها داشته باشند ،روزگاري بود كه
فكر ميكرديم قرار است بيايند و بليتهاي سينما
مهربان زاهدان را قسمت كنند اما حاال فقط ِ
مرگ
ِ
كرونايي را قسمت ميكنند ،خدايا معجزهاي كن،
زاهدان خيلي تنهاست»....

