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يادداشت- 1

 هزار توي توسعه 
انرژي توسعه در ايران

اين روزه��ا موض��وع كمبود 
200ميلي��ون متر مكعب گاز 
در فصل زمس��تان كه توسط 
وزير نفت مطرح ش��ده، باعث 
به وجود آمدن دامنه وسيعي از 
تحليل ها در خصوص چرايي 
ي��ك چني��ن كمبودهايي در 
حوزه انرژي شده و بسياري به 
دنبال پاسخي براي اين پرسش هستند كه چرا يك چنين 
كمبودهايي در حوزه انرژي كشورمان ايجاد شده است؟ 
واقع آن اس��ت كه در حال حاضر اقتصاد ايران با توجه به 
تحريم هاي سنگين و مس��تمر انرژي، بيمه اي، بانكي و 
س��وء مديريت در مهار تحريمها ب��ا معضالت عديده اي 
روبه رو شده است. هر چند در برنامه هاي توسعه اي كشور 
ضرورت كاهش وابستگي به نفت مطرح شده اما اقتصاد 
ايران همچنان وابستگي دامنه داري به درآمدهاي نفتي 
خود دارد. با توجه به كمبودهاي ارزي كشور طي سال هاي 
اخير، چاه هاي نفت كشور )واساسا زيرساخت هاي حوزه 
انرژي( از احيا و به روز آمدي محروم بوده اند و اصوال توليد 
نفت و گاز كش��ور كاهش پيدا كرده است. ضمن اينكه 
ايران بازارهاي خود را نيز در اثر تحريم ها از دس��ت داده 
اس��ت. ايران با مجموعه اي از كشورهاي متنوع كه بعضا 
ده ها كشور را در بر مي گرفت، مراودات اقتصادي و تجاري 
داش��ت، اما اين اين مجموعه متنوع امروز بسيار محدود 
ش��ده اند؛ به گونه اي كه امروز چين و روسيه مشتريان 
عمده ايران محس��وب مي شوند. اين دو كشور نيز از نظر 
سياسي در مواجهه با ايران به منافع سياسي و راهبردي 
خود مي انديشند. كشوري مانند روسيه دهه ها است كه 
چشم به منافع ايران دوخته است. از زمان قاجار و هنگام 
پادشاهي فتحعلي شاه كه روس ها از طريق عهدنامه هاي 
تركمانچاي و گلستان منافع خود را پيگيري مي كردند 
وكل قفقازيه از خاك ايران منفك شد تا به امروز در جريان 
مذاكرات تعيين رژي��م حقوقي درياي خزر و موضوعات 
مرتبط با صادرات گاز ايران به اروپا كه روسيه جايگزين 
ادامه در صفحه 3 ايران شد و...  

محمود جام ساز

»تعادل«آخرينتغييراتطرحآزادسازيخودرويمجلسرابررسيميكند

وارداتخودروآزادميشود؟

يادداشت-3يادداشت-2

 تهديدات 
بازار سرمايه

 احياي نهضت ساخت، حمايت 
از توليد در شرايط مشكالت ارزي

به دلي��ل ترديدهاي��ي كه در 
زمينه روند تغييرات در بازارهاي 
ارز، ن��رخ به��ره، عرضه بلوكي 
س��هام عدالت، عرض��ه اوراق 
بدهي جديد در بازار س��رمايه 
و همچنين حساس��يت هاي 
مس��ووالن اقتصادي كشور و 
س��ازمان بورس وج��ود دارد، 
امكان رشد قابل توجه قيمت ها و شاخص كل وجود ندارد و 
نگاه فعاالن بازار كماكان متوجه تصميمات تيم مديريتي 
جديد در حوزه اقتصاد كش��ور اس��ت. چنانچه با افزايش 
نسبت به نرخ هاي پيشين در دستور كار قرار بگيرد، روند 
اصالح منفي ش��اخص را خواهيم داشت. هم اكنون نرخ 
ارزها از مدار نزول خارج  شده و ثبات نسبي دارد و چنانچه 
به همين وضعيت استيبل باشد، بازار سرمايه نيز واكنش 
مثبت خواهد داشت و بالعكس اگر دستاوردهاي مذاكرات 
هسته اي يا نتيجه مذاكره با عربس��تان به رفع بخشي از 
تحريم ه��ا و برقراري مراودات ارزي در س��طح بين الملل 
بينجامد، بازار بورس در پي كاهش احتمالي ارزها واكنش 

منفي نشان خواهد داد.
سياست هاي شديد دولت در برابر كاهش نرخ ارز طي ۱0 
روز گذشته به همراه عرضه سهام عدالت به صورت بلوكي 
و خرد گمانه هايي را تقويت مي كند كه در كنار مذاكرات 
هسته اي و مذاكرات با مسووالن سطح عالي عربستان در 
كشور عراق و دس��تيابي به منابع ارزي سمت وسوي نرخ 
ارز را به سمت پايين كاهش خواهد دهد. اين تهديدها در 
نوسانات روزانه بازار حتي در چند روز گذشته مشاهده شد 
و وضعيت بازار از مثبت به منفي و بالعكس تغيير كرد، اما 
شيب صعود همچنان با يك حاشيه بسيار ضعيف و كند در 
حال افزايش است و به نظر من، همين سايه حاكم است زيرا 
هنوز اين ابهام ها در بازار وجود دارد و عرضه روز چهارشنبه و 
تغيير و تحوالت در بازار باعث شد كه بورس از روند صعودي 
شكل گرفته در مرداد فاصله بگيرد؛ به طوري كه در شهريور 

كمتر از ۱.۵ درصد بازدهي براي شاخص ثبت شد.
در مردادماه برخالف انتظار، دوره تحول و نوسان در آن دسته 
از سهم هايي كه شاخص ساز بودند، سرمايه زيادي دارند و 
در صنايع خود حاكميت دارند، مانند فوالد، پتروشيمي و 
كاني بيشتر موردتوجه قرار گرفتند و بين ۳0 تا ۵0 درصد 
رش��د داش��تند و در حال حاضر با پديده اي به نام گردش 
نقدينگي بين سهم ها روبرو هستيم و بازار هرازگاهي روي 
سهم هاي كوچ يا تك س��هم ها حركت مي كند، اما پايدار 
نيست چون تناسب خاصي بين ارزش ذاتي و قيمت سهام 
مشاهده نمي شود. در سال ۱۴00، از سياست هاي موفق 
در امر سرمايه گذاري ابتدا نقدشوندگي باال و بعد، درصد 
پوشش عايدات مستمر است. هرچند ممكن است اين دو 
عامل بازدهي مطلوب نسبت به ساير شركت ها و صنايع 
را در بر نداشته باشد، اين سياست سرمايه گذاري در بازار 

ارجحيت خواهد داشت.

ب��ا توج��ه ب��ه تك��رار روند 
تحريم هاي اقتصادي، كه به 
شكل هاي مختلف از ابتداي 
انقالب و در دهه هاي مختلف 
به صورت محاصره اقتصادي، 
تحريم ارزي و دالري، تحريم 
صنعتي، تحريم نفتي، خروج 
امري��كا از برج��ام و...مطرح 
بوده، مسووالن و كارشناسان در هر دوره اي موضوعاتي 
را براي كاهش اثرات تحريم و محاصره اقتصادي مطرح 
كرده اند كه عمده آنها موضوع افزايش ساخت داخل 
و رش��د توليد ملي و تامين نيازها از داخل بوده است.  
نهضت ساخت داخل كه در دولت قبلي از سوي رضا 
رحماني آغاز و در مدت زمان كوتاهي توانست صرفه 
جويي ارزي خوبي را براي كشور به دنبال داشته باشد، 
اگر ادامه پيدا كند قطعا در روند توليد و ايجاد اشتغال 
تاثير بسزايي دارد. نهضت ساخت داخل در واقع يك 
استراتژي براي تمام ادوار صنعت كشور چه در دوران 
تحريم و چه در دوران غير تحريم اس��ت كه مي تواند 
تمام توليد كنندگان كشور در صنايع كوچك و بزرگ 
را درگير كرده و به ايجاد اش��تغال و توليد كه دو حلقه 
مفقوده امروز اقتصاد كشور است، كمك شاياني كند 
. استراتژي هاي توسعه اقتصادي از جمله جايگزيني 
واردات و توسعه صادرات نيز در هر مقطعي، به اهميت 
توليد داخلي توجه داشته اند. در برخي سال ها موضوع 
با عنوان خودكفايي و استقالل اقتصادي مطرح شده 
و در برخ��ي دهه ها نيز نهضت س��اخت داخل مطرح 
بوده اس��ت.  در همه اين موارد تاكي��د بر اين بوده كه 
اشتغال داخلي رش��د كند و از طريق امكانات داخلي 
نيازها برطرف شود و وابستگي به مواد و ماشين آالت و 
فناوري خارجي كمتر شود و در نتيجه نيازهاي ارزي 
و مخ��ارج ارزي دولت و بخش خصوصي كاهش يابد.  
با اين روش، در س��ال هايي كه قيمت ارز باالتر رفته و 
توليد داخلي با صرفه بوده، قدرت رقابتي توليد داخلي 
بيشتر شده و افزايش س��اخت داخل و عمق ساخت 
داخل افزايش يافته و در نتيجه ضمن ميلياردها دالر 
صرفه جويي ارزي، گردش مالي داخلي بيش��تر شده 
و اش��تغال بيشتري نيز ايجاد ش��ده است.  در صنايع 
مختلف خودروسازي، پتروشيمي، مخابرات، عمران و 
ساخت و ساز و جاده سازي، شاهد افزايش ساخت داخل 
بوده ايم و مثال درصد ساخت داخل قطعات خودرو از ۴0 
درصد در دهه هاي قبل به باالي 98 درصد در برخي 
محصوالت رسيد. تنوع محصول افزايش يافت و ضمن 
كمك به ارزش افزوده صنعت و اقتصاد كشور، گردش 
مالي و اشتغال بيشتر شد و بسياري از قطعه سازي ها 
در سراسر كشور ايجاد شد و اشتغال موثر و با ثبات آن 
و ميليون ها شغل خدماتي، تعميرگاه ها، فروشگاه ها، 
ادامه در صفحه 3 پيمانكاري ها و... 

محسن شمشيريفردين آقابزرگي

خودكشي؛ اعتراض به محروميت ها و ستم ها
يادداشت -4

زهرا سليماني| »آينه چون نقش تو بنمود راست/ 
خود شكن آينه شكستن خطاست«؛ اين عباراتي 
است كه علي شمس اردكاني در جريان گفت وگو با 
»تعادل« بارها با استفاده از آن تالش مي كند، ما را 
متوجه اهميت مقوله آگاهي مديران تصميم س�از 
كشور كند. مديراني كه هر حركت اشتباهي از سوي 
آنان سرنوشت نسل هاي فعلي و آينده را با تكانه هاي 
فرسايشي مواجه  و كش�ور را از كرانه هاي توسعه، 
دور تر مي كند.  در روزهاي ابتدايي شهريورماه كه 
اجالس منطقه اي بغداد با حضور روس�اي جمهور، 
رهبران و وزراي امور خارجه كشورهاي مختلف در 
حال برگزاري بود، حادثه اي با محوريت ايران رخ داد 
كه در روزهاي بعد منشأ تحليل ها و اظهارنظرهاي 
فراواني ش�د.در ش�رايطي كه مطابق تش�ريفات 
وزير امور خارج�ه ايران مي بايس�ت در صف دوم 
اجالس در كنار وزراي امور خارجه كشورهايي چون 
عربستان، قطر و... قرار مي گرفت، اما اميرعبدالهيان 
ترجي�ح داد ب�ا ساختارش�كني، خ�ود را در صف 
نخست و در رديف حكام و روساي جمهور بگنجاند. 
در ش�رايطي كه تحليل ها در اين خص�وص ادامه 
داش�ت، ناگهان اعالم شد، ش�ركت توتال فرانسه 
قراردادي 27ميليارددالري را با عراق براي توسعه 
زيرس�اخت هاي انرژيك اين كش�ور منعقد كرده 
اس�ت. قراردادي كه ارزيابي هاي تكميلي نش�ان 
م�ي داد در ادامه قرار اس�ت تا چن�د برابر افزايش 
پيدا كن�د و در بخش انرژي ه�اي تجديدپذير نيز 
امتداد پيدا كند. بعد از اين حادثه بود كه رضا زندي، 
خبرنگار حوزه نفت و انرژي، در حس�اب توييتري 
خود نوشت: »اينكه وزيرخارجه در كنفرانس عراق 
كجاي عكس بايس�تد مبين جايگاه ايران نيست. 
اما اينكه س�ر بجنبانيد و ببينيد عراق در توس�عه 
ميادين نفت و گاز، ك�ه نهايتا تبديل به ثروت ملي 
مي شوند، از ايران پيشي گرفته و جايگاه دوم ايران 
در اوپك را تصاحب كرده اس�ت و همين طور پيش 
مي رود موضوع با اهميتي است. حاال مدام در احياي 
برجام و رفع تحريم ها تعلل كنيد. باور كنيد صنعت 
نفت س�رمايه گذاري فوري مي خواهد. امسال ٢٠٠ 
ميليون مترمكعب كمبود گاز داريم. سال بعد…« 
اظهارنظرهايي كه به صورت هاي گوناگون توس�ط 
ساير اس�اتيد و تحليلگران نيز تكرار ش�د. با اين 

مقدمات، سراغ علي ش�مس اردكاني اقتصاددان 
و رييس كميس�يون انرژي اتاق بازرگاني صنايع و 
معادن ايران رفتيم تا در خصوص مهم ترين بايدها و 
نبايدهاي كشور براي توسعه زيرساخت ها در صنعت 
نفت گفت وگو كنيم. مرد سرد و گرم چشيده اقتصاد 
و انرژي ايران با اش�اره به اين واقعيت كه مهم ترين 
مشكل حوزه انرژي كشور، رويكردهاي پوپوليستي 
است، گفت: براي بهبود وضعيت ايران از يك طرف 
بايد ادب مذاكره و گفت وگو با جهان را مورد توجه 
ق�رار دهد و از س�وي ديگر اصالحات ض�روري در 
بخش هاي كالن اقتصادي )از جمله صنعت نفت( را 

در دستور كار قرار دهد.

  اخيرا اعالم شد كه شركت توتال بيش از 27ميليارد 
دالر ق�رارداد همكاري مش�ترك با ع�راق منعقد 
ك�رده اس�ت. قراردادهايي كه بس�ياري معتقدند 
زيرساخت هاي صنعت نفت عراق را متحول خواهد 
كرد و باعث ارتقاي سطح زيرساخت ها در اين كشور 
خواهد شد. در شرايط فعلي ايران به عنوان يكي از 
موسسان اوپك چه وضعيتي را در اين سازمان دارد؟
وضعيت ايران در اوپك به هيچ عنوان ش��رايط مناسبي 
نيس��ت. تحريم هايي كه طي دهه 90 در 2نوبت گريبان 
اقتصاد كشور را گرفته است، ايران را از نظر سهم بازار در رده 
آخر موسسان اوپك قرار داده است. اين در حالي است كه 
عراق توانسته بعد از عربستان جايگاه دوم اوپك را به خود 
اختصاص دهد. اما بايد ديد عراق چه مس��يري را پيموده 
است؟ بعد از حمله اياالت متحده به عراق در سال 200۳ 
و تغيير وضعيت حاكميتي اين كشور، طي دهه ها عراق 
وضعيت بي ثباتي را داشت، اما طي سال هاي اخير امريكا 
از شركت هاي معتبر جهاني در حوزه صنعت نفت خواسته 

تا روند سرمايه گذاري در عراق را تسريع بخشند. 
  اين در حالي اس�ت كه توتال بعد از برجام يكي از 
شركت هايي بود كه سرمايه گذاري هاي فراواني را 
در صنعت نفت و گاز اي�ران برنامه ريزي كرده بود. 
چطور شد كه توتال، بازار انرژي عراق را جايگزين 

ايران كرده است؟
در واق��ع امريكا از طري��ق افزايش س��رمايه گذاري هاي 
زيرس��اختي در عراق تالش مي كند، جاي��گاه ايران را در 
ح��وزه انرژي منطقه و جهان محدود كن��د. بعد از برجام 
توتال براي فاز ۱۱پارس جنوبي با ايران قرارداد بست، اما 

با تحريم هاي دوباره ترامپ عليه ايران، توتال آسيب هاي 
مالي فراواني را متحمل ش��د. بعد از اين تحوالت امريكا 
توتال را تشويق كرد تا قرارداد دامنه داري را با عراق منعقد 
كند. البته اين قرارداد مقدمه سرمايه گذاري هاي هنگفت 
توتال و ساير ش��ركت هاي بزرگ در عراق است و در ساير 
حوزه ها نيز امتداد خواهد داشت. قراردادهاي تجديدپذير 
و قراردادهاي گازي از ديگر بخش هايي است كه توتال در 
دل همكاري هاي راهبردي با عراق دنبال مي كند. محتواي 
اين قرارداد در گام نخس��ت توسعه ميدان نفتي بصره در 
جنوب عراق است . به طور كلي اين توافقات شامل ۳ پروژه 
نفتي و يك پروژه توليد نيرو از انرژي خورشيدي است كه 
بين توتال و وزارت برق عراق امضا شده است. قرار است در 
قالب اين سرمايه گذاري توليد نفت از ميدان رتاوي عراق از 
8۵ هزار بشكه به 2۱0 هزار بشكه در روز افزايش پيدا كند.
  بعد از ماجراهايي كه در جريان اجالس منطقه اي 
بغ�داد بر س�ر محل ايس�تادن وزير ام�ور خارجه 
كش�ورمان در ص�ف اول، ش�كل گرف�ت، برخي 
تحليلگران اعالم كردند، جايگاه واقعي كش�ورها 
نه به صورت نمادين در اثر ايستادن در رديف اول يا 
دوم اجالس ها بلكه در اثر توانايي هاي اقتصادي و 
راهبردي آنان است كه تعيين مي شود. نظر شما در 

خصوص اين موضوع چيست؟
درست است كه همچنان قدرت نظامي به صورت بنيادين 
اهميت ويژه اي دارد، اما واقع آن اس��ت كه امروز كشورها 
با استفاده از قدرت اقتصادي و قدرت نرم است كه جايگاه 
خود را در سطح جهاني مشخص مي كنند. بر اساس اين 
اهميت اس��ت كه امروز كشوري مانند سنگاپور يا ويتنام 
توانسته اند تاثير مناسبي در سطح جهاني از خود به جاي 
بگذارند. در عين حال كش��ور ديگري مانند كره شمالي، 
هرچند به بمب هسته اي دس��ت پيدا كرده، اما سال ها با 
تحريم هاي اقتصادي دس��ت به گريبان است و نتوانسته 
است در اقتصاد و توسعه حرفي براي گفتن داشته باشد. 
بنابراين امروز قدرت واقعي كش��ورها از طريق اقتصاد و 
توسعه پايدار است كه نمايان مي شود. اساسا امروز ديگر 
ابرقدرت ها به دنبال كشورگش��ايي به ش��كل كالسيك 
نيستند، بلكه با اس��تفاده از گزاره هاي اقتصادي است كه 
قدرت خود را بر س��اير كشورها ديكته مي كنند. بنابراين 
تصميم سازان ايراني نيز بايد بدانند كه ايستادن در صف 
نخست يا دوم كش��ورها موضوع چندان مهمي در عرصه 
جهاني محسوب نمي شود و بايد ديد ايران در عرصه توسعه 

پايدار چه قدم هايي توانسته است بردارد.
  اساس�ا توجه به تش�ريفات بين المللي و قواعد 

ديپلماسي تا چه اندازه اهميت دارد؟
همان طور كه گفتم، قدرت نرم كشورها در ادب ديپلماتيك 
و نحوه مواجهه و مذاكره با ساير كشورها نمايان مي شود. 
شما به نحوه ارسال هيات ديپلماتيك از سوي پيغمبر اسالم 
به منطقه نجران و ارس��ال نامه به اسقف و مسيحيان اين 
منطقه نگاه كنيد. ببينيد كه پيامبر اكرم ۱۴00 سال قبل تا 
چه اندازه ادب ديپلماتيك و فروتني و احترام به عقايد طرف 
مقابل را مد نظر داشتند. غير از متن قرارداد رفتار و گفتار 
پيامبر و ياران او بود كه بر روي مسيحيان نجران اثر گذاشت 
و آنان را شيفته پيامبر و اسالم كرد.پيامبر با ساير كشورهاي 
جهان مكاتبه، مذاكره و گفت وگو مي كرد و به طور كامل 
ادب گفت وگو و مذاك��ره را رعايت مي كرد. اما ما امروز به 
جاي توجه به توسعه و قدرت نرمي كه پيامبراكرم)ص( به 
بهترين نحو از آن بهره مي بردند، تالش مي كنيم در يك 
اجالس بدون رعايت تش��ريفات و ادب گفت وگو در صف 
نخست بايس��تيم، بدون اينكه توجه كنيم با اين حركت 
چه تاثير نامناسبي به جاي مي گذاريم. اساسا بايد ببينيم، 
سيستم سياسي و مديريتي ايران آيا به گونه اي است كه 

ساير كشورها از اين مدل الگو برداري كنند؟ 
  اگ�ر موافقيد به مباحث حوزه ان�رژي بازگرديم، 
محمد علي همايون كاتوزيان در كتاب نفت و توسعه 
اقتصادي در تمثيل زيبايي با تقارن س�ازي بحث 
نفت و اساطيري كه در خصوص زبانه هاي آتش در 
دوزخ مطرح شده، اش�اره مي كند كه نفت همواره 
براي اقتص�اد ايران نه يك نعمت، بلكه يك چالش 
جدي بوده است. چرا اقتصاد ايران نتوانسته از اين 
ظرفيت در راس�تاي بهبود وضعيت خود و توسعه 

پايدار استفاده كند؟
مشكل كشور ما، اتخاذ سياست هاي پوپوليستي در حوزه 
انرژي است. سياست هايي كه نه متعلق به امروز و اين دولت 
و اين حاكميت است، بلكه طي 70سال گذشته، كشور را 
گرفتار خود كرده است.يعني در ايران از زمان ملي شدن 
صنعت نفت، مدام در گوش ملت فرو شده كه مي خواهيم 
نفت را وارد  سفره هاي شما كنيم. اين سياست پوپوليستي 
قبل از انقالب جريان داشت، متاسفانه در سال هاي بعد از 
انقالب هم تداوم پيدا كرد. اگر در خاطرتان مانده باش��د، 
احمدي نژاد ش��عار آوردن نفت در سفره هاي مردم را سر 
ادامه در صفحه 2 مي داد.  

اين كه خودكشي چرا و چگونه 
اتفاق مي افتد، سوالي است كه 
بيشتر جامعه شناسان درباره 
آن اتفاق نظر دارند، خودكشي 
نوع��ي كن��ش اعتراض��ي به 
 ، س��تم ها  ، محروميت ه��ا
خش��ونت ها و نابرابري هايي 
است كه افراد در جامعه با آن 
مواجه هس��تند. با اقدامات دس��توري نمي توانيم آمار 

خودكشي را كاهش دهيم. اينكه در حال حاضر به واسطه 
بيماري كرونا و از بين رفت كسب و كارها يا از دست دادن 
عزيزان و ... ميل افراد به خودكشي بيشتر شده و حاال با 
پديده اي به نام خودكشي كادر درمان هم مواجه هستيم، 
مساله اي نيست كه تنها مربوط به اين روزها باشد، كرونا 
آمار را از افزايش داده اما علت اصلي براي بروز اين رفتارها 
نيست. قبل از هر چيز بايد با يك بررسي كالن در سطح 
جامعه كانون هايي كه خودكش��ي در آنها بيش از ديگر 
مناطق است شناسايي شود، داليل اقدام به اين كار مورد 

بررسي قرار گيرد. براي خيلي از مردم خودكشي كردن 
يك پزش��ك يا پرستار بس��يار دور از ذهن است. اينكه 
يك دانشجوي رشته دكتري اقدام به خود كشي كند، 
مساله اي اس��ت كه بايد روزها و ماه ها مورد بررسي قرار 
بگيرد. براي كاهش ميزان خودكشي بايد افراد، گروه ها 
و مناطقي كه كانون خودكشي هستند شناسايي شوند 
و اين گروه ها در چتر برنامه هاي حمايتي و برنامه هاي 
مداخالت روانشناسي قرار گيرند. البته فراموش نكنيم 
كه به لحاظ ف��ردي افرادي كه خودكش��ي مي كنند، 

تاب آوري پاييني دارند، مديريت بحران مسائل روحي 
و رواني را ندارند، از س��وي ديگران حمايت نمي شوند، 
قدرت حل مس��اله خود را در شرايط آشفتگي روحي از 
دست مي دهند، توس��ط جامعه انگ خورده و به جاي 
اينكه بتوانند توانمندي ها و شرايط خود را بهتر كنند، از 
جامعه حذف مي شوند و اين قدرت جامعه، افراد ضعيف 
را از بين مي برد. اگر نگاهي دقيق تر به آمارها بياندازيم 
متوجه مي شويم كه قربانيان اصلي خودكشي جوانان 
ادامه در صفحه 8 هستند.... 

امان اهلل قرايي

 عليشمساردكاني
درگفتوگوبا»تعادل«تشريحكرد

 ايراندرفصلزمستان
200ميليونمترمكعبكمبودگازدارد

 ميدانهايانرژي
حداقل70سالپيرترشدهاند

صفحه2

مصائب 
پوپوليسم نفتي

سكه۱۱0هزارتومانارزانشد

روز شنبه 20 ش��هريور ۱۴00، در بازار آزاد ارز دالر 
27 ه��زار و 8۱9 تومان، قيمت يورو ۳۱ هزار و ۵۵9 
تومان، پوند انگليس ۳8 هزار و 8۳۱ تومان و درهم 
امارات 7 هزار و ۵7۵ تومان معامله ش��د. با كاهش 
اونس جهاني طال به ۱788 دالر، قيمت سكه نيز ۱۱0 
هزار تومان كاهش يافت و به ۱2 ميليون و ۵0 هزار 
تومان رسيد.  نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )شنبه، 
20 شهريورماه( با ۱۳9 تومان افزايش نسبت به روز 
صفحه 3 را بخوانيد كاري گذشته به...  

خبر قفل شدن گوشي از برند شيائومي در كوبا در حالي 
منتشر شده كه انجمن واردكنندگان موبايل مي گويد 
تاكنون حتي يك مورد غيرفعال شدن گوشي در ايران 
يا كشورهاي تحريم شده ديگر از جمله كره شمالي، 
سوريه، سودان و كريمه گزارش نشده است و به نظر 
مي رسد خبر قفل شدن گوشي هاي شيائومي در ايران 
صحت ندارد. طبق اعالم انجمن واردكنندگان موبايل، 
اين محدوديت ها حتي در ليس��ت شرايط و ضوابط 
صفحه 6 را بخوانيد منتشر شده در...  

انتشاراخباريمبنيبرقفلشدن
گوشيهابهدليلتحريمهاي
امريكا،كاربرانرانگرانكرد

دالر صرافي وارد  
كانال 27 هزار 

تومان شد  

خبري از قفل شدن 
گوشي در ايران 

نيست

فعاالن اقتصادي بررسي كردند رييس جمهور: 

مشوق هاي 
 صادراتي 

در عرصه جهاني

افزايش روزانه  
واكسيناسيون 
به 2 ميليون نفر 

 پيام 
فرمانده كل قوا 
 درپي بازگشت 

ناوگروه 
7۵ نيروي دريايي

صفحه2

غريب  آبادي خبر داد

گروسي
 امروزدر تهران

ادعاي وال استريت ژورنال 
درباره حصول تفاهم ميان ايران و آژانس

طرح آزادسازي واردات خودرو در حالي به صحن علني 
مي رود كه همچنان بحث  بر سر آن ادامه دارد. هرچند 
مجلس در تالش است با تصويب طرح واردات خودرو، 

رانت موجود در اين بازار را حذف، بازار را س��اماندهي و 
موج قيمت ها را آرام كند. اما خبرهاي رسيده نشان از اين 
دارد كه طرح آزادسازي واردات خودرو بازهم دستخوش 

تغييراتي شده و در مسير انحرافي قرار گرفته است. پس 
از ايراد شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي خودرو 
واردات محصوالت هيبريدي با تعرفه صفر كه در مجلس 

دهم تهيه شده بود، كميسيون صنايع ماده مذكور را با 
اصالحاتي در چارچوب »آزادسازي مشروط واردات« 
صفحه 7 را بخوانيد تصويب كرد.   

صفحه7
صفحه2
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پيام فرمانده كل قوا درپي 
بازگشت ناوگروه ۷۵ نيروي دريايي

حض��رت آيت اهلل خامن��ه اي با تبريك بازگش��ت 
مقتدرانه و عزت آفرين ناوگروه ۷۵ نيروي دريايي 
ارتش از ماموريت تاريخ ساِز دريانوردي پهنه  اقيانوس 
اطلس، از فرمانده و يكاي��ك كاركنان آن قدرداني 
كردند. به گزارش ايسنا، در متن پيام فرمانده معظم 
كل قوا كه به امير سرلش��كر موسوي فرمانده كل 
ارتش جمهوري اس��المي ايران ابالغ ش��د، آمده 
است: »بازگش��ت مقتدرانه و عزت آفرين ناوگروه 
۷۵ نيروي دريايي ارتش جمهوري اس��المي ايران 
از ماموريت خطير دريانوردي پهنه اقيانوس اطلس 
را كه براي اولين بار در تاريخ دريانوردي كشور انجام 
شده است، تبريك مي گويم. امروز بحمداهلل ارتش 
جمهوري اس��المي ايران با كاركنان بصير، غيور و 
خستگي ناپذير خود در صحنه حاضر است و آماده 
مجاهدت در راستاي اهداف بلند انقالب شكوهمند 
اسالمي مي باش��د. اين توانمندي ها را حفظ كنيد 
و ارتقا دهي��د. مراتب تش��كر و قدرداني اينجانب 
را به فرمان��ده و يكايك كاركنان عزي��ز ناوگروه و 

دست اندركاران برسانيد.«

احمد وحيدي
رييس شوراي امنيت كشور شد

رييس جمهوري در اجراي اصل يكصد و هفتاد  و شش 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، با صدور حكمي 
احمد وحيدي وزير كشور را به عنوان »رييس شوراي 
امنيت كشور« منصوب كرد. به گزارش ايرنا، در متن 
حكم حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رييسي 
خطاب به احمد وحيدي، وزير كشور آمده است: »در 
اجراي اصل يكصد و هفتاد و ش��ش قانون اساس��ي 
جمهوري اس��المي ايران و به منظور انجام شايسته 
وظايف و ماموريت هاي ش��وراي امنيت كش��ور به 
موجب اين حكم جنابعالي را با كليه اختيارات به عنوان 
»رييس شوراي امنيت كشور« منصوب مي نمايم. اميد 
است ش��وراي امنيت كشور به عنوان بازوي توانمند 
شوراي عالي امنيت ملي، با هماهنگي و بهره گيري 
از تمام ظرفيت هاي دس��تگاه هاي ذي ربط، ضمن 
برنامه ريزي، اتخاذ تصميمات الزم و پيگيري مستمر 
بتواند در راستاي حفظ و ارتقاي امر خطير امنيت در 

داخل كشور گام هاي موثر بردارد.«

غريب  آبادي:
گروسي به تهران مي آيد

نماينده ايران در س��ازمان ملل هاي بين المللي در 
وين در صفحه توييترش س��فر مدي��ركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي به تهران را تاييد كرد. كاظم 
غريب آبادي، نماينده كشورمان در نزد سازمان هاي 
بين المللي در وين در صفحه توييترش نوشت: رافائل 
گروس��ي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي 
عصر امروز به تهران س��فر مي كند. او فردا با معاون 
رييس جمهور و رييس سازمان انرژي اتمي ديدار 
خواهد كرد. دو طرف يك بيانيه مش��ترك منتشر 
خواهند كرد.  پيش��تر خبرگزاري رويترز به نقل از 
»ديپلمات هايي« كه نام آنها را فاش نكرده، گزارش 
داده بود: رافائل گروسي مديركل آژانس بين المللي 
انرژي اتمي روز يكش��نبه )امروز( به منظور ديدار 
و گفت وگو با مقامات ايراني به تهران س��فر خواهد 
كرد. رويترز درباره اهداف اين سفر خبري منتشر 
نكرده اما پيشتر گفته شده بود كه گروسي به دنبال 
از سرگيري بازرسي هاي آژانس از ايران است و ايران 
تاكنون به اين درخواست آژانس بين المللي انرژي 

اتمي پاسخ منفي داده است.

 ادعاي وال استريت ژورنال 
درباره حصول تفاهم ميان ايران و آژانس

گفتني است وال استريت ژورنال مدعي شده است 
كه بر اساس گفته سه منبع نزديك به مذاكرات سفر 
گروسي به تهران پس از آن روي مي دهد كه تفاهمي 
ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي حاصل 
ش��ده كه تهران به آژانس دسترسي به تجهيزات 
نظارتي فعاليت هاي هسته اي خود را خواهد داد و 
همكاري با تحقيقات در خصوص مواد هس��ته اي 

پيدا شده در ايران را از سر خواهد گرفت.

دادستان كل كشور: 
راي ديوان عدالت درباره سند 

خودرو براي همه الزم االجرا است
دادستان كل كشور گفت: راي هيات عمومي ديوان 
عدالت اداري درباره سند خودرو براي همه از جمله 
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور الزم االجرا است.

به گزارش ايس��نا، حجت االس��الم والمس��لمين 
محمدجعفر منتظري درباره نقل و انتقال خودرو 
گفت: خواهشم اين است كه مردم كار نقل و انتقال 
را خودش��ان انجام دهند. چرا بخواهند حق الوكاله 
به وكيلي بدهند كه هزينه گزافي باش��د كه بر آنها 
تحميل ش��ود. وي افزود: انتقال خودرو در ادارات 
راهنمايي و رانندگي زماني نمي برد، مقدمات كار 
را فراهم كنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل 
كنند. دادستان كل كشور ادامه داد: اگر كسي به هر 
دليل مي خواهد اين كار را به وكيل واگذار كند وكيل 
اين كار را انجام دهد و اگر چنانچه به دفترخانه اي 
مراجعه شد و آن دفترخانه با اين بهانه از انجام وظيفه 
خودداري كرد، اين را حتما گزارش دهند. من هم 
با رييس محترم سازمان ثبت اين مساله را صحبت 
خواهم كرد و به عنوان يك تخلف و ترك وظيفه و 
ترك امري است كه يك دفترخانه ممكن است آن 

را انجام دهد كه به نظرم قابل تعقيب است.
منتظري تصريح كرد: از طرف ديگر آنچه كه مالك 
ما هم بود كه در نامه استناد كردم راي هيات عمومي 
ديوان عدال��ت اداري بود كه اين راي ديوان عدالت 
اداري ب��راي هم��ه الزم االجراس��ت از جمله براي 
سازمان ثبت و ادارات و دفاتر اسناد رسمي و آنها هم 
مكلف هستند در اجراي اين راي عمل كنند و اگر 

چنانچه اتفاق افتاد، قابل تعقيب خواهد بود.

اوپك پيش بيني تقاضاي نفت
در ۲۰۲۲ را پايين مي آورد

اوپك احتماال به خاطر افزايش بي ثباتي در نتيجه 
گس��ترش نوع دلتاي وي��روس كرونا، پيش بيني 
خود از تقاض��اي جهاني براي نف��ت را در 2022 
پايين مي آورد. اوپك قرار اس��ت در روز دوشنبه 
گزارش ماهانه بازار نفت را منتش��ر كند و احتماال 
در اين گزارش تقاضاي جهاني براي نفت در سال 
آينده ميالدي را پايين تر تخمين خواهد زد. اوپك 
در دو گ��زارش قبلي خود دورنماي تقاضا را بدون 
تغيير نگه داش��ته بود. اوپك در گزارش بازار نفت 
در ماه اوت اعالم كرد تقاضاي جهاني براي نفت در 
سال جاري ميالدي به طور متوسط 96.6 ميليون 
بش��كه در روز خواهد بود و در نيمه دوم 2022 از 
100 ميليون بشكه در روز مي گذرد. اوپك به رغم 
اوج دوباره كرونا در اقتصادهاي بزرگي مثل چين 
و امريكا، پيش بيني توليد را نس��بت به ماه قبل از 
آن تغييري نداده بود. در گزارش ماه گذشته اوپك 
آمده اس��ت تقاضاي جهاني براي نفت در س��ال 
آينده ميالدي به طور متوسط 99.9 ميليون بشكه 
در روز خواهد ب��ود و در نيمه دوم از 100 ميليون 

بشكه مي گذرد. 

كمبود گاز 
در زمستان حتمي است

نايب ريي��س انجمن ش��ركت هاي مهندس��ي و 
پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي، پيش بيني كرد 
كه زمستان امس��ال با توجه به كمبود شديد گاز، 
وحشتناك ترين سال خواهد بود و در صورت بروز 
سرمايي همچون س��رماي اواسط دهه ۸0 به هيچ 
عنوان، هيچ كسي نمي تواند مشكل كمبود گاز را حل 
كند. فرزاد كرماني اذعان داشت كه با توجه به كمبود 
گاز در زمستان، اين معضل به يك ابرچالش تبديل 
خواهد شد و ادامه داد كه ايران براي باالنس مصرف 
گاز، از تركمنستان گاز وارد مي كند اما با واردكردن 
گاز بيشتر از تركمنستان در زمستان پيش رو هم، 

هيچ مشكلي حل نمي شود.

مصائب پوپوليسم نفتي
اين در حالي است كه هر جامعه اي براي توسعه نياز به 
سرمايه گذاري و انباش��ت ثروت دارد، اما جامعه ايراني 
همواره به درآمدهاي نفتي به عنوان متريالي كه بايد به 
سرعت تبديل به ماست و شكر و پنير و بنزين و خودرو 
و... ش��ود و سر سفره مصرف آنان قرار بگيرد، نگاه كرده 
اس��ت. البته اين نوع نگاه را مسووالن و تصميم سازاني 
ترويج دادند كه با هدف كسب قدرت تالش داشتند تا از 

ظرفيت نفت و درآمدهاي نفتي بهره ببرند.
  ساير كشورها با اين درآمدهاي نفتي چگونه 

برخورد مي كنند؟ 
بايد ببينيد كش��وري مانند نروژ چطور با درآمدهاي 
نفتي اش برخ��ورد مي كند؟ اين درآمدها در بيش��تر 
كشورها به عنوان يك ثروت بين النسلي صرف توسعه 
پايدار كشور مي ش��ود. زماني كه نفت در ايران در سال 
1910 كشف ش��د و انگليس برنامه ريزي در خصوص 
آن را به دست گرفت، زمزمه هاي جنگ جهاني اول هم 
بلند ش��ده بود. چرچيل كه لرد دريادار بود، اعالم كرد 
كه زغال سنگ را ديگر در كشتي هاي انگليس مصرف 
نخواهند كرد، بلكه از نفت دپو شده ايران كه در اختيار 
انگليس قرار داشت، استفاده خواهند كرد. انگليس با 
استفاده از نفت ايران توانست سيطره خود را مانند قرن 
1۷بر سراسر درياها پياده كند و ارباب درياها لقب بگيرد. 
انگليس خود را ارباب درياها مي دانست و اين توفق را با 
استفاده از ظرفيت هاي انرژي ايران به دست آورد. اما آيا 
ايران توانست از اين ظرفيت انرژيك كه يكي از مهم ترين 
اهرم ها براي اثرگذاري در سطح جهان است، استفاده 
كند؟ خير، نفت براي ايران به جز بيماري هلندي، رانت، 
ركود تورمي و وابستگي بودجه به نفت و... دستاوردي 

نداشته است.
  تصميم س�ازان ايراني چه كار بايد مي كردند 

كه نكردند؟
همين امروز هم كه ش��ما به موضوعات داخلي توجه 
كنيد، مي بينيد كه بدترين تصميم��ات در اين حوزه 
اخذ مي ش��ود. به عنوان نمونه بايد ديد چرا مسووالن 
ايراني قيمت بنزين و فرآورده هاي انرژي را به گونه اي 
برنامه ريزي مي كنند كه اين همه قاچاق سوخت از ايران 
به كشورهاي همسايه سرازير شود؟ يعني سوبسيدي كه 
ايران به سوخت خود مي دهد و طبيعتا بايد در راستاي 
توسعه كشور به كار گرفته ش��ود به جيب كشورهاي 
همسايه مي رود. همين امروز كه كشور در حوزه توليد 

بنزين خودكفا شده، برخي دوره افتاده اند كه اتومبيل را 
ارزان كنيد و واردات خودرو را آزاد كنيد، اما هيچ  كس 
اين س��وال را مطرح نمي كند براي توسعه جايگاه هاي 
سوخت در كشور چه كارهايي صورت گرفته است. رشد 
زيرساخت ها چه شده است؟ وزير صمت دولت سيزدهم 
از ي��ك طرف اعالم ك��رده توليد خ��ودرو را 4 ميليون 
دستگاه افزايش مي دهد از سوي ديگر هم اعالم شده كه 
خودروي خارجي قرار است وارد شود. اما به رغم اينكه 
در قانون به صراحت آمده كه نرخ بنزين بايد بر اساس 
فوب خليج فارس تعيين شود، هيچ تصميمي در اين 
زمينه گرفته نمي شود. بايد از مديران تصميم ساز كشور 
خواست كه حداقل نرخ بنزين را به اندازه نرخ بنزين در 
افغانستان تنظيم كنند. وقتي قيمت بنزين تا اين اندازه 
ارزان است، قاچاق سوخت باال مي رود، مصرف بنزين 
هم باال مي رود، محيط زيست آسيب مي بيند، شهرها از 
دود و مازوت و... لبريز مي شوند. هزينه هاي سالمت ملت 
افزايش پيدا مي كند و هزاران مشكل ريز و درشت ديگر 
ظاهر مي شود. ارزان بودن قيمت انرژي مشكلي است كه 

هزاران مفسده ديگر از آن بيرون مي آيد.   
  يعني مي گوييد اقتصاد ايران در راهبردهاي 

كالن خود دچار مشكل است؟
دقيقا؛ آقاي وزير صمت به جاي اينكه اعالم كند قصد 
دارد، 4ميلي��ون خودرو توليد كن��د، بايد بگويد قصد 
دارد، حمل و نقل عمومي را به گونه اي متحول كند كه 
خودروهاي پرمصرف جاي خود را به خودروهايي پاك 
و سازگار با سالمت مردم و محيط زيست را بدهد. يعني 
نوع برنامه ريزي ها و وعده ها در سطح كالن كشور ايراد 
دارد. كشور آلمان با آن سابقه در خودروسازي به شركت 
بنز اعالم مي كند اجازه ن��دارد، فالن برند خودرو را كه 

آلودگي ايجاد مي كند را توليد كند.
  در اين ش�رايط دولت س�يزدهم براي اتخاذ 
بهترين راهب�رد در حوزه انرژي چه بايد بكند؟ 
ايران چط�ور مي تواند جايگاه س�نتي خود در 

اوپك را احيا كند؟
مس��ووالن ايراني در وهله نخس��ت بايد مساله گلوبال 
انرژي را بفهمند. انگار مديران ايراني در يك خواب عميق 
فرو رفته اند. بايد بدانند نقطه اوج تقاضاي نفت در س��ال 
201۸ بود. زماني كه بازار در ش��رايط ركود است )مانند 
ش��رايط امروز(، ايران به راحتي نمي تواند وارد بازار شود 
و بگويد س��هم من را پس بدهيد. اساسا سهم ما از طريق 

سياستگذاري هاي كالن خود ما تعيين مي شود. پيش نياز 
احياي قدرت ايران در حوزه انرژي، واقعي كردن قيمت 
انرژي و اصالحات در داخل است تا حداقل ظرفيت هاي 
كشور قاچاق نشود. اين ما هستيم كه تعيين مي كنيم، 
دنيا و اوپك با ما چگونه برخورد كنند. واقعي كردن قيمت 
انرژي پيش نياز هر نوع تصميم سازي است. طلبه ها در اين 
خصوص مي گويند، مقدمه واجبي است كه اوجب است از 
خود واجب. مثال وقتي كه هنگام نماز مي رسد، خود نماز 
واجب است، اما اوجب نماز چيست؟ وضو است. حاال بايد 
ديد اوجب وضو چيست؟ طهارت است. در حوزه نفتي هم 
براي اثر گذاري در اوپك بايد اوجب آنكه بهبود وضعيت 
داخلي و واقعي شدن قيمت انرژي است، ساماندهي شود.
  همان  طور كه مستحضريد بر اساس آمارهاي 
جديد بانك جهاني و س�اير نهاده�اي آماري، 
اقتصاد ايران بعد از تحريم ه�ا از اقتصادي 400 
ميليارد دالري به اقتصادي 191 ميليارد دالري 
بدل شده اس�ت. اين در حالي است كه اقتصاد 
كشوري مانند تركيه بيش از 750 ميليارد دالر 
گ�ردش مالي دارد ي�ا امارات با اقتص�ادي 400 
ميليارد دالري مواجه است. تداوم اين روند چه 

شمايلي از اقتصاد ايران مي سازد؟
هيچ عقل س��ليمي )غير از افراد افراطي( نمي تواند از 
تحريم دفاع كند و آن را نعمت بداند. واقعيت آن است 
كه تحريم هاي اقتصادي در كنار س��وءمديريت هاي 
داخلي اقصاد ايران را در شرايط نامناسبي قرار داده است. 
براي بهبود اين وضعيت چاره اي جز بهبود مناس��بات 
ارتباطي با جهان وجود ندارد. مديران بايد اين س��نگ 
بزرگ كه مقابل جريان سيال اقتصاد ايران قرار گرفته 
را از ميان بردارند تا اقتصاد ايران بتواند ضعف هاي خود 
را از طريق جذب سرمايه، توسعه زيرساخت ها و رشد 
مستمر جبران كند. در صورت عدم برنامه ريزي مناسب 
چشم انداز روش��ني پيش روي اقتصاد و تمدن ايراني 

وجود نخواهد داشت.
  اخيرا وزير نفت اعالم كرده كه كشور در فصل 
زمستان با مشكل كمبود گاز روبه رو خواهد شد. 
بر اساس اين مش�كل نيز اعالم شد مذاكراتي 
با تركمنس�تان براي واردات گاز صورت گرفته 
اس�ت. ايران دومين مخازن گاز جهان را دارد، 

دليل اين كمبود گاز چيست؟
اغلب مخازن نفت ايران، شدت گاز همراه شان باال است. 

ش��دت گاز همراه، عبارت است از حجم گازي كه با يك 
بشكه نفت از مخزن به  طور طبيعي خارج مي شود. البته 
هرچه مخزن و ميدان پيرتر مي ش��ود، شدت گاز آن هم 
پايين مي آيد. انگليس در سال هاي ابتدايي اكتشاف نفت 
در ايران، شروع به آتش زدن گاز كردند. چون تكنولوژي 
آن را نداشتند. ايراني ها هم طي ۷0 سال گذشته همين 
روند را ادامه دادند. اين موضوع باعث ش��د تا  دو اتفاق رخ 
دهد. نخست اينكه ميدان هاي ايران حداقل ۷0 سال پيرتر 
شده اند و ميزان گاز هر بشكه كاهش پيدا كند. موضوع 
دوم آن اس��ت كه ميزان توليد هم كاه��ش پيدا كرده و 
به علت كاه��ش گاز همراه، ميزان گاز كمتري همراه هر 
بشكه بيرون مي آيد. پس وقتي وزير نفت دولت سيزدهم 
مي گويد كه 200 ميليون متر مكعب روزانه كمبود گاز 
داريم، البد اي��ن واقعيات را مدنظر دارند. راز كمبودهاي 
اخير گاز كش��ور، در اين مشكل فني است. يعني وقتي 
ميزان توليد نفت باال مي رود، ميزان گاز همراه نيز افزايش 
مي يابد در نقطه مقابل در زمان تحريم ها كه امكان صادرات 
وجود ندارد و توليد نفت محدودتر مي ش��ود، ميزان گاز 
همراه نيز به شدت كاهش پيدا مي كند. بنابراين گرفتاري 
كاهش توليد نفت كه به دليل تحريم ها به وقوع پيوسته در 

حوزه ظرفيت هاي گازي نيز اثرگذار بوده است. 
  در اين شرايط دولت چه راهبردي را بايد مورد 

توجه قرار دهد؟
در وهله نخست بايد واقعيت را به مردم بگويند و وعده 
بيهوده به مردم ندهند. تامين روزانه 200 ميليون متر 
مكعب گاز بسيار دشوار است، مگر اينكه يك ميدان گازي 

وسيع روي خط بيايد.
  بنابراين نمي توان گفت كه به دليل اين كمبودها 
دولت به دنبال واردات گاز از تركمنستان است؟

اين ايده خوبي است. اما در اين موارد ايران بايد معامله 
انرژي كند. عيني بگويد از شما گاز مي گيريم و در ازاي 
آن به شما برق مي دهيم. بايد به دنبال صادرات فني به 
تركمنستان، ازبكستان و... باشيم. يعني معامله در ازاي 
معامله. اين راهبردي است كه در زمان دولت اصالحات 
در 2۵س��ال پيش مي افتم كه ايران تالش كرد به هاب 
انرژي منطقه بدل شود. اين گونه كه ايران اعالم كرده بود، 
هر كس گاز دارد، ايران خريدار آن اس��ت و هر كس گاز 
مي خواهد، ايران حاضر به فروش آن است. اين روند اما در 
دولت هاي بعدي و با حضور چهره هايي كه به هيچ عنوان 

دركي از واقعيات انرژي نداشتند با مشكل مواجه شد.

ادامه از صفحه اول

گروه بانك و بيمه |
پژوهشكده پولي و بانكي در گزارش��ي با اشاره به الزامات 
تش��كيل بازار آتي ارز به منظور پوشش ريسك نرخ ارز در 
ايران اعالم كرد: قرارداد آتي ارز، تعهدي دو طرفه است كه بر 
اساس آن مقدار مشخصي از پول پايه )پول خارجي( به نرخ 
معاوضه مشخص در تاريخ سررسيد مشخص با پول ديگر 
)معموال پول داخلي(، معاوضه مي شود. عمده معامالت 
مش��تقات ارزي در سررس��يد كوتاه مدت انجام مي شود. 
براي بيشتر ارزهاي مهم بازار پيمان آتي ارز به صورت خارج 
از بورس بس��يار نقدش��ونده با سررسيدهاي يك تا شش 
ماه بيشتر رايج اس��ت و در موارد معدودي سررسيدهاي 
سه تا پنج س��ال نيز براي آنها وجود دارد. سررسيد كمتر 
از يك ماه براي مش��تقات ارزي و نيز س��اير مشتقات در 
بورس هاي متشكل مرسوم نيس��ت ولي در بازار خارج از 
بورس سررسيدهاي كمتر از يك ماه نيز وجود دارد. امروزه 
در كنار مشكالت موجود براي بازار نقدي ارز، نبود يك بازار 
متشكل براي مشتقات ارزي از جمله قرارداد آتي در داخل، 
هزينه هاي گوناگوني براي سياست گذاران، توليدكنندگان 
و سرمايه گذاران ايجاد كرده اس��ت. وجود بازار مشتقات 
ارزي مي تواند دست كم بخشي از ريسك هاي قيمتي ارز را 
پوشش دهد و افقي كوتاه مدت براي فعاالن اقتصادي فراهم 
كند. با وجود ابالغ آيين نامه اجرايي معامالت آتي ارز-ريال 
در 29 تير سال ۸9 به منظور پوشش نوسان نرخ ارز براي 
صادركنندگان به دليل مسائلي از قبيل غيررقابتي بودن 
نرخ تعيين شده براي ارز توسط بانك، تحميل كارمزدهاي 
قابل توجه به طرفين، وجود سررسيد حداقل يك ماه و 
حداكثر دوازده ماه، هزينه هاي جانبي تعهد پيمان هاي 
آتي، امكان عقد پيمان تنها براي بنگاه هاي بزرگ و عدم 
وجود بازار ثانوي براي خريد و فروش اين پيمان و وجود 
ريسك اعتباري در اتاق پاياپاي، زمينه تشكيل بازار آتي 
ارز به شكل منسجم فراهم نشده است. در سال هاي اخير 
بازاري غيررس��مي در اقتصاد تشكيل ش��ده كه به بازار 
معامالت فردايي ارز مشهور است. در اين بازار ذينفعان 
ب��ازار ارز در پايان روز معامالتي، در رابطه با قيمت ارز در 
روز آينده وارد معامله شده و بر اساس پيش بيني هايي كه 
از نرخ ارز در روزهاي آينده دارند، تعهدات دو طرف را بر 
عهده مي گيرند. برآوردها نشان مي دهد در حال حاضر 
روزانه حدود 100 ميليون دالر معامل��ه در بازار آزاد ارز 
انجام مي ش��ود كه حدود ۷0 ميليون دالر آن مربوط به 
بازار معامالت فردايي است. با توجه به مشكالت مختلفي 
كه اين بازار از جهاتي همچون عدم شفافيت، شبهه دار 
بودن معامالت و مانند آن دارد، تش��كيل بازار آتي ارز به 
شكل منس��جم و رسمي مي تواند ضمن برطرف كردن 
اين مش��كالت، منافعي را نيز براي ذينفعان مختلف از 
جمله سياست گذار پولي، توليدكنندگان و ... داشته باشد.

       مهم ترين الزامات تشكيل بازار آتي ارز: 
با توجه به لزوم تفكيك بازار آتي ارز در سطح خرد و كالن 
بهتر است در وهله اول اين بازار به صورت محدود در بين 
كارگزاران عمده و با مبالغ كمتر شروع شود و در صورت 
موفقيت آميز بودن به تدريج دامنه آن گسترش يابد. الزم 

است محوريت تشكيل بازار معامالت آتي ارزي نيز بر عهده 
بانك مركزي باشد. گرچه انتقال شبكه معامالت آفشور 
خارج به داخل مي تواند نقش مهمي در تقويت بازار آتي ارز 
و فراهم شدن امكان مديريت بهتر آن توسط بانك مركزي 
داشته باشد ولي لزومي ندارد تشكيل اين بازار را منوط به 
انتقال شبكه معامالت آفشور به داخل كرد و مي توان در 
شرايط كنوني نيز اين بازار را تشكيل داد. اگر بانك مركزي 
بخواهد به عنوان عرضه كنن��ده اصلي در اين بازار ايفاي 
نقش كند، نگراني از عدم تحويل ارز در سررسيد وجود دارد 
و ممكن است ريسك زيادي به بانك مركزي تحميل شود. 
لذا ضرورت دارد بانك مركزي بيشتر زمينه فعاليت ساير 
مشاركت كنندگان در اين بازار را فراهم سازد و در قامت 
بازارگردان در اين ب��ازار ايفاي نقش كند. در كوتاه مدت 
مي توان معامالت آتي ارز را بر اساس دو قالب حقوقي يعني 
تعه��د بيع در آينده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخي 
مالحظات، طراحي كرد. براي اجراي صحيح هر دو قالب 
حقوقي الزم است تدابير مشخصي در نظر گرفته شود تا 
معامالت مذكور حقيقتًا بر روي كاال )ارز( اتفاق بيفتد و نه 
بر روي تغييرات نرخ ارز. با توجه به اينكه در سطح خرد، 
معامالت بيشتر به صورت توافقي انجام مي شود، بهتر است 
در وهله اول معامالت آتي ارز به صورت پيمان آتي ارزي 
انجام شود تا انعطاف پذيري بيشتري از جهت سررسيد و 
مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. با توجه به لزوم به حداقل 
رساندن جهت دهي بازار آتي به بازار نقدي ارز، بهتر است 
نخس��ت اين بازار با سررس��يد كوتاه مدت حداكثر پنج 
روزه تشكيل شود و در عين حال امكان بستن موقعيت 
معامالتي از طريق انجام معامله معكوس براي فعاالن اين 
بازار در صورت تأييد ناظر فراهم باشد. با توجه به نزديك 
بودن نرخ سنا )ميانگين موزون نرخ بازار ارز( به نرخ بازار، 
بهتر است تا پيش از تعيين نرخ واحد براي بازار نقدي اين 
نرخ به عنوان مرجع كش��ف قيمت در بازار آتي ارز مالك 
قرار گيرد. با توجه به احتمال جهت دهي بازار آتي به بازار 
نقدي ارز و بروز اختالل در نرخ هاي آني، قرارداد آتي ارز 

بايد به گونه اي طراحي شود كه بناي اصلي در قرارداد بر 
تحويل فيزيكي ارز باش��د مگر اينكه با تأييد ناظر امكان 
تسويه نقدي نيز فراهم شود. بهتر است همزمان با تشكيل 
ب��ازار آت��ي ارز در كوتاه مدت، سياس��ت هاي الزم براي 
مديريت بازارهاي رقيب به ويژه طال نيز مدنظر قرار گيرد. 
به منظور افزايش جذابيت بازار آتي ارز و كمك به تعميق 
آن مي توان از ابزارهاي مالي مكمل همانند گواهي سپرده 
ارزي، صكوك ارزي و ... نيز اس��تفاده كرد. تشكيل بازار 
رسمي معامالت آتي ارز در بورس كاال، راهكار ميان مدت 
و بنيادين در اين رابطه محسوب مي شود و مي توان از اين 
بستر معامالتي جهت تشكيل بازار معامالت مشتقه ارز 
در سطح خرد اس��تفاده كرد. در بخش اثرگذاري بازار بر 
بازار نقدي اين گزارش، هدف اصلي از تشكيل بازار آتي 
ارز پوشش ريس��ك نرخ ارز عنوان شده است. به عقيده 
تحليلگران در صورتي كه شرايط محيطي مناسب و بازار 
نقد و آتي خوب عمل كنند، ثبات نس��بي نرخ ارز منجر 
به ايج��اد افق ديد در آينده مي ش��ود و به اين ترتيب در 
مديريت انتظارات در رابطه با ن��رخ ارز موثر خواهد بود. 
از جمله نگراني هايي كه ممكن است در رابطه با تشكيل 
بازار آتي ارز وجود داشته باشد، احتمال جهت دهي اين 
بازار به بازار نقدي ارز و بروز اختالل در نرخ هاي آني است. 
لذا حتي اگر بازار آتي به لحاظ زمان بندي نوسانات قيمتي 
نقش پيشرو را در تعيين قيمت بازار نقدي داشته باشد، به 
عنوان دليلي بر نقش بي ثبات كننده بازار آتي نيست بلكه 
نشان دهنده آن است كه بازار آتي با ويژگي هايي كه دارد 
سريعتر و روانتر به اخبار واكنش نشان مي دهد. در تأييد 
اين فرضيه، پژوهش ها در بورس كاالي ش��يكاگو نشان 
مي دهد در سال 1996 بازار آتي ارز نقش پررنگتري در 
فرآيند كشف قيمت بازار نقدي داشته اما در سال 2006 
فرآيند برعكس شده و راهبر بازار، بازار نقدي بود. چنين 
تغيير رويه اي به شفافتر و كارآتر شدن بازار نقدي در گذر 
زمان نسبت داده مي شود. استفاده از ظرفيت بورس كاال 
در تشكيل بازار آتي ارز از جمله الزامات تشكيل بازار آتي 

ارز در ايران شناخته شده است. از آنجا كه بازارهاي نقدي 
ارز اكثراً غيرمتش��كل و غيرمتمركز هستند و معامالت 
در مكان ه��اي مختلف و با قيمت هاي مختلف ش��كل 
مي گيرند، سرعت پاس��خ اين بازارها به اخبار به كندي 
صورت مي گيرد. در واقع اگ��ر كاال يا اوراقي در بازارهاي 
متمركز و از طريق سامانه هاي الكترونيكي معامله شود، 
انتشار اطالعات و كشف قيمت س��ريع تر اتفاق ميفتد. 
براي مثال پژوهش ها نش��ان مي دهند كه در مورد يورو، 
بازارآتي نقش پيش��رو را در تعيين قيمت نقدي آن ايفا 
مي كند و برعكس در مورد ين ژاپن، نقش پيشرو بر عهده 
بازار نقدي است. در واقع هر دو بازار پيشرو با اينكه يكي از 
نوع آتي و ديگري از نوع نقدي است به صورت الكترونيكي 
هستند. بنابراين انتش��ار اطالعات در آنها در مقايسه با 
بازارهاي غيرالكترونيكي س��ريعتر اتفاق مي افتد. ايجاد 
يك بازار متش��كل آتي ارز به صورت مس��نجم مي تواند 
نقش موثري در مديريت بازار ارز ايفا كند و تشكيل بازار 
رسمي معامالت آتي ارز در بورس كاال، راهكار ميان مدت 
و بنيادين در اين رابطه محسوب مي شود. به ويژه اينكه در 
حال حاضر تجربه و چارچوب مقرراتي مشخصي در رابطه 
با تشكيل بازار مشتقات بر روي ساير دارايي هاي پايه مانند 
سكه يا زعفران در بورس كاال وجود دارد و مي توان از اين 
بستر معامالتي جهت تشكيل بازار معامالت مشتقه ارز 
در س��طح خرد استفاده كرد. در عمل بازار معامالت آتي 
ارز در بورس كاال مي تواند پس از موافقت بانك مركزي و 
بر اساس دو قالب حقوقي تعهد بيع در آينده يا عقد صلح 
طراحي شود. همچنين طرفين به صورت شرط ضمن عقد 
متعهد مي شوند مبلغي را به عنوان وجه تضمين نزد اتاق 
پاياپاي بورس كاال بگذارند و موظف مي شود تا متناسب 
با تغييرات قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند. اتاق 
پاياپاي از طرف آنان وكالت دارد تا متناسب با تغييرات، 
بخشي از وجه تضمين هر يك از طرفين را در اختيار 
طرف ديگر معامله قرار دهد و وي حق اس��تفاده از آن 
را خواهد داش��ت تا در سررس��يد با هم تسويه كنند. 
در اين روش هر يك از متعهد فروش يا متعهد خريد 
مي توانند در مقابل مبلغ معيني، تعهد را در بازار ثانوي 
به شخص ثالث واگذار كنند. در اين صورت شخص ثالث 
جايگزين طرفين در انجام تعهدات خواهد شد. فرآيند 
معامالت در بورس كاال و كش��ف قيمت واقعي در اين 
بورس با ميزان عرضه و تقاضا ارتباط مستقيم و منطقي 
دارد. در واقع عرضه، تقاضا و كش��ف قيمت واقعي سه 
ضلع مثلثي هستند كه برآيند آنها در بورس كاال نمود 
مي يابد. در بورس كاال با استفاده از قابليت هايي همچون 
امكان تعيين محدوده نوسان قيمت، در نظر گرفتن 
ابزارهاي تش��ويقي و تنبيهي براي عرضه كنندگان و 
خريداران عمده، ارتقاي شفافيت معامالت و ... امكان 
قيمت گذاري و مديريت نرخ ارز به شكل بهتري فراهم 
مي شود. به نظر مي رسد زيرساخت هاي راه اندازي 
بازار آتي ارز نيز تا حدي در بورس كاال فراهم باشد 
و در ص��ورت هماهنگي ميان بانك مركزي و اركان 
بازار س��رمايه مي تواند اميد داشت تا معامالت آتي 

ارز از اين طريق به شكل شفاف تر عملياتي شود.

پژوهشكده پولي و بانكي مطرح كرد 

الزامات تشكيل بازار آتي براي پوشش ريسك نرخ ارز

رييس جمهوري با بيان اينكه گام هاي تحولي خوبي در 
زمينه مقابله با كرونا برداشته شده است، گفت: اميدواريم 
واكسيناسيون روزانه به زودي آمار 2 ميليون نفر در روز 

را پشت سر بگذارد.
سيدابراهيم رييسي روز شنبه در جلسه ستاد ملي مقابله 
با كرونا با بيان اينكه به لطف خدا گام هاي تحولي خوبي 
در حوزه مقابله با بيماري برداشته شده است، گفت: اولين 
گام تحولي در حوزه ساخت واكسن برداشته شده و عالوه 
بر ارايه مجوز به واكسن فخرا، خطوط توليد واكسن هاي 

بركت و رازي نيز ارتقا و توسعه يافته است.
رييس جمهوري با اشاره به اينكه در صدور مجوز توزيع 
و استفاده از واكسن هاي ساخت داخل تسريع شده اما 
به هيچ وجه دقت تحت تاثير سرعت قرار نگرفته است، 
افزود: در مجموع توليد واكسن داخلي پيشرفت بسيار 
خوبي داشته و اين روند تا رسيدن روند ساخت واكسن به 

حد كفايت نياز داخلي، تداوم خواهد داشت.
رييسي همچنين نزديك شدن آمار واردات واكسن به 
مرز ۵0 ميليون دوز را گام تحولي و مثبت ديگر در عرصه 
مقابله با كرونا عنوان كرد و اظهار داش��ت: افزايش آمار 
واردات و همزمان افزايش آمار واكسيناسيون روزانه تا 
حدود زيادي باعث ايجاد آرامش و رفع نگراني هاي مردم 
شده و اميدواريم واكسيناسيون روزانه به زودي آمار 2 
ميليون نفر در روز را پشت سر بگذارد. رييس جمهوري 
همچنين از اجراي موفق طرح به روز ش��ده غربالگري 
)شهيد سليماني( قدرداني و تصريح كرد: مجموع اين 
گام ها و اقدامات تحولي زمينه ساز بازگشايي مدارس 
و مراكز علمي و همچنين گشايش و رونق در كسب و 
كارها خواهد بود. به طور طبيعي تداوم عقب ماندگي هاي 
آموزشي و محدوديت هاي موجود براي كسب و كارها 
باعث نگراني مردم هستند و اميدواريم لوازم ضروري اين 
بازگشايي ها كه اصلي ترين آنها رسيدن واكسيناسيون به 

حد نصاب است، هر چه سريع تر فراهم شود.
رييس��ي تاكيد كرد: البته تحت هر ش��رايطي و حتي 
پس از به حدنصاب رس��يدن آمار افراد واكسينه شده، 
الزام همگان��ي به رعايت اصول بهداش��تي موثرترين 
اقدام در كنار واكسيناس��يون براي صيانت از مردم در 
برابر ويروس كوويد19 اس��ت. همه مردم بايد دولت را 
در اجراي دقيق و كامل شيوه نامه هاي بهداشتي ياري 
كنند. قرارگاه عملياتي س��تاد ملي مبارزه با كرونا هم 
باي��د در دوره جديد، تمام تالش خ��ود را براي اجراي 
حداكثري پروتكل ها به كار بگيرد و دبيرخانه ستاد نيز 
فعال تر از گذشته به رصد تحوالت و ارايه گزارش هاي 
دقيق بپردازد. رييس جمهوري خاطرنشان كرد: بهتر 
است گزارش هاي ارايه شده به ستاد از سوي بخش هاي 
مختلف درباره كاهش يا افزايش ابت��ال يا موارد فوتي، 
همراه داليل چرايي اين افزايش و كاهش مطرح شوند. 
رييسي در بخش ديگري از سخنانش گفت: به منظور 
مديريت افكارعمومي در مواجهه با شيوع كرونا و رفع 
نگراني هاي بي مورد، بهتر است با نظارت وزارت بهداشت 
نشست هاي علمي و كارشناسي در صدا و سيما برگزار 
شود و ديدگاه ها و نظرات مختلف در اين جلسات ارايه 

شده و به بحث و بررسي دقيق گذاشته شوند.
رييس جمهوري همچنين با اش��اره نزديك شدن به 
اربعين حضرت اباعبداهلل الحس��ين)ع( اظهار داشت: 
مذاكرات با طرف عراقي درحال انجام است تا با اولويت 
صيان��ت از جان عاش��قان و زائران خان��دان عصمت و 
طهارت، اين مراسم به بهترين شكل ممكن برگزار شود

رييس جمهوري: 
ميزان واكسيناسيون به روزي 

۲ ميليون نفر افزايش مي يابد
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روز شنبه 20 شهريور 1400، در بازار آزاد ارز قيمت دالر 
27 هزار و 819 تومان، قيمت يورو 31 هزار و 559 تومان، 
پوند انگليس 38 هزار و 831 تومان و درهم امارات 7 هزار 
و 575 تومان معامله شد. با كاهش اونس جهاني طال به 
1788 دالر، قيمت س��كه نيز 110 هزار تومان كاهش 
يافت و به 12 ميليون و 50 هزار تومان رس��يد.  نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي )شنبه، 20 ش��هريورماه( با 139 
تومان افزايش نس��بت به روز كاري گذشته به 27 هزار 
و 21 تومان رس��يد. قيمت فروش يورو در مقايسه با روز 
كاري گذشته )پنجشنبه، 18 شهريورماه( با پنج تومان 
افزايش به 31 هزار و 712 تومان رسيد. قيمت خريد هر 
دالر 2۶ هزار و 48۶ توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز 31 
هزار و 84 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 2۶ هزار و 377 تومان و نرخ فروش آن 2۶ 
هزار و ۶17 تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 
31 هزار و 178 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار و 4۶1 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
پنجشنبه )18 شهريورماه(، حواله يورو به قيمت 27 هزار 
و 279 تومان فروخته و حواله دالر به قيمت 23 هزار و 79 
تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي 
به سوي كانال 25 هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته 
در اين كانال نوسان داشت و وارد كانال 2۶هزارتومان شد و 
سپس در صرافي بانكي به قيمت 27 هزار تومان فروخته 
مي شد و طي دو هفته گذشته روند نزولي قيمت را شروع 
كرده وارد كانال 2۶ هزار تومان شده و چند روزي است در 

اين كانال قيمتي تثبيت شده است.
قيمت طالي 18عيار هر گرم ي��ك ميليون و 175هزار 
تومان، قيمت س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد 12 
ميليون و 50 هزار تومان و قيم��ت دالر 27 هزار و 819 
تومان است. قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 
11 ميليون و ۶50هزار تومان است. قيمت نيم سكه بهار 
آزادي ۶ ميليون و 170 هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي 
3 ميليون و 700هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون 
و 300 هزار تومان تعيين شده است و به فروش مي رسد. 
قيمت ط��الي 24عيار در هر گرم ي��ك ميليون و 578 

هزار توم��ان و هر مثقال طال، 5 ميليون و90 هزار تومان 
ارزش گذاري شده است.

   سكه ۱۱۰ هزار تومان ارزان شد
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد در 
بازار تهران ب��ا كاهش 110 هزار توماني نس��بت به روز 
كاري گذشته به رقم 12 ميليون و 50 هزار تومان رسيد.
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و ۶00 
هزار تومان معامله شد. همچنين نيم  سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و 170 هزار تومان، ربع سكه سه  ميليون و 700 
هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اي��ن، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 170 هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 73 هزار تومان شد. 
همچنين هر انس جهاني طال نيز يك هزار و 788 دالر و 

28 سنت قيمت خورد.
مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن 
دالر و انس جهاني است. انس جهاني با پنج دالر كاهش 
قيمت يك هزار و 788 دالر و 28 س��نت معامله مي شد. 

معامله گران بازار ارز در نخستين روز هفته، شاهد افزايش 
نسبي بهاي دالر و يورو هستند. بررسي نوسانات نرخ ارز به 
ويژه دالر نشان از رصد هوشمندانه بازارساز در معامالت 
دارد. به گونه اي كه بازارساز با افزايش نرخ خريد و فروش 
دالر، مانع از ورود تقاضاي كاذب به بازار و صرافي ها شده 
است. هر اس��كناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و 
مجاز به نرخ 2۶48۶ تومان از مردم خريداري مي ش��ود 
و در مقابل هر اس��كناس دالر امريكا به قيمت 27021 
تومان به متقاض��ي دريافت دالر فروخته مي ش��ود كه 
نسبت به پايان هفته قبل، افزايش يافته است. همچنين 
در اين صرافي ها، هر اسكناس يورو به نرخ 31084 تومان 
از مردم خريداري و در مقابل هر اس��كناس يورو به نرخ 
31712 تومان به متقاضي دريافت يورو فروخته مي شود. 
بر اساس اين گزارش، نرخ هر اسكناس دالر امريكا در بازار 
متش��كل ارز ايران )تنها مرجع رسمي كشف نرخ نقدي 
ارز - اسكناس( به رقم 2۶704 تومان و نرخ هر اسكناس 
يورو نيز به رقم 31321 تومان رس��يده است. قيمت هر 
اونس طال در پايان معامالت با 0.39 درصد افت به 1787 
دالر و 58 سنت رسيد. در حالي كه نامشخص بودن زمان 

انقباضي شدن سياس��ت پولي فدرال رزرو سبب شده تا 
اكثر س��رمايه گذاران از انجام معامالت عمده خودداري 
كنند و همزمان با تقويت دالر در معامالت اين هفته قيمت 
طال روز جمعه كاهش داش��ت و اولين كاهش هفتگي 5 
هفته گذشته را به ثبت رساند. هشدار روساي بانك هاي 
مركزي درباره س��قوط بيت كوي��ن: در حالي كه قيمت 
بزرگ ترين ارز ديجيتال جه��ان يعني بيت كوين اخيراً 
با فراز و نشيب هايي روبرو بوده اس��ت، برخي از روساي 
بانك هاي مركزي جهان درباره سوددهي و نوسانات ذاتي 
دارايي هاي رمزنگاري شده ابراز ترديد كرده اند.در حالي 
كه قيمت بزرگ ترين ارز ديجيتال جهان يعني بيت كوين 
اخيراً با فراز و نشيب هايي روبرو بوده است، برخي از روساي 
بانك هاي مركزي جهان درباره سوددهي و نوسانات ذاتي 
دارايي هاي رمزنگاري شده ابراز ترديد كرده اند. استفان 
اينگِوز، رييس بانك مركزي سوئد، در جريان كنفرانس 
بانكي اخير در استكهلم تأكيد كرد كه ارزش بيت كوين 
مي تواند به شدت س��قوط كند. وي اين ارز ديجيتال را با 
جمع آوري تمبر مقايسه كرد و در اعتبار و امكان سنجي 
بلندمدت آن ابراز ترديد كرد. وي گفت: »پول خصوصي 
معمواًل دي��ر يا زود از بي��ن مي رود.«مردم نمي خواهند 
قدرت خريد آنها يا حقوق آنها 10 درصد از روزي به روز 
ديگر افزايش يا كاهش يابد. شما اين نوسان را براي قدرت 
خريد نمي خواهيد. از اين نظر، بيت كوين محافظ خوبي 
براي ارزش نيس��ت. وي تأكيد كرد كه مكزيك با توجه 
به آنچه كه او به عن��وان معايب بيت كوين توصيف كرد، 
مانند الس��الوادور به دنبال استفاده از ارز رمزنگاري شده 
به عنوان واحد پول خود نخواهد بود.به گفته تام موتون، 
مدير فناوري بانك مركزي انگلس��تان، فناوري ارزهاي 
ديجيتالي بانك هاي مركزي در واقع مي تواند »ده ها هزار 
برابر كارآمدتر« از فناوري بيت كوين در هر تراكنش باشد.

وي طي اظهاراتي در ماه ژوئن گفت: با توجه به كاستي هاي 
عملكردي و ناكارآمدي انرژي، به هيچ وجه نوع فناوري 
ما در ارز ديجيتال بانك مركزي قابل مقايسه )با فناوري 
بيت كوين( نيست.بر اساس اين گزارش، بيت كوين بيش 
از 9 درصد از پايين ترين قيمت خود طي يك هفته يعني 

42900 دالر افزايش يافته است.

ديدگاه رويداد

خبر 
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جريمه يك بانك رومانيايي 
براي نقض تحريم هاي ايران

دفتر كنت��رل دارايي هاي خارجي امري��كا اعالم كرد: 
فرست بنك روماني براي 98 تراكنش  مالي به ارزش 3.5 
ميليون دالر از طريق بانك هاي امريكايي به نفع اشخاص 

و نهادهاي مستقر در ايران و سوريه جريمه شد.
بانك »فرست بنك« روماني و شركت »جي سي فالورز« 
توافق كردند تا 8۶2 ه��زار و 318 دالر به دفتر كنترل 
دارايي ه��اي خارجي امريكا، اوف��ك )OFAC(، براي 
مصالحه بر سر نقض تحريم هاي ايران و سوريه بپردازند.

شركت »جي سي فالورز«، يك شركت سرمايه گذاري 
امريكايي ست كه مالكليت بانك »فرست بنك« روماني 
را در اختيار دارد. اين ش��ركت در س��ال 2018، بخش 

اعظمي از سهام اين بانك را خريداري كرده است.
بر اساس اين گزارش، در اوايل سال 2019، بانك ملي 
روماني، ناظر فرست بنك، يك معامله دالري امريكا را 
كه فرست بنك براي حمل الوار از روماني به سوريه انجام 
داده بود، مطرح كرد. فرست بنك، در ابتدا يك بازنگري 
پنج ساله براي جلوگيري از انجام هرگونه معامله ممنوع 
ديگر را آغاز كرد. پس پايان اين بازنگري، فرست بنك 
داوطلبانه مراودات خود را به OFAC اعالم و با تحقيقات 

همكاري كرد.
در بازه زماني مارس 201۶ تا دس��امبر 2018، فرست 
بن��ك، 34 پرداخ��ت خروجي را از طري��ق بانك هاي 
امريكايي پ��ردازش كرد كه در آنها كاربر نهايي معامله 
در ايران مس��تقر بود. اين پرداخت ها به نفع مشتريان 
ايراني فرس��ت بنك انجام شده بود. از جوالي 201۶ تا 
دسامبر 2018، فرس��ت بنك 3۶ پرداخت خروجي را 
از طريق بانك هاي امريكايي پردازش كرد كه اس��ناد 
مالي تجاري نش��ان مي دهد، واردكنندگان در سوريه 
مس��تقر بودند. همچنين بين اكتب��ر 2018 و مارس 
2019، اين بانك، 28 پرداخت به يورو انجام داده است 
كه شامل طرف هاي ايراني مي شود، در حالي كه فرست 
بنك مي دانست يا دليل داش��ت كه پرداخت ها براي 
طرف هاي ايراني انجام مي ش��ود. در مجموع، فرست 
بنك 98 تراكنش مالي ب��ه ارزش 3.5 ميليون دالر از 
طريق بانك هاي امريكايي به نفع اشخاص و نهادهاي 
مس��تقر در ايران و سوريه انجام داده است. روز گذشته 
نيز وزارت خزانه داري امريكا از اعمال جريمه عليه يك 
شركت مستقر در تگزاس به اتهام عدم رعايت قوانين 
مربوط به تحريم هاي ايران خبر داد. اين شركت مستقر 
در تگزاس كه در زمينه ساخت تجهيزات سخت  افزاري 
و نرم  افزاري انيميشن هاي سه بعدي فعاليت مي كند، 
به دليل نقض تحريم ها عليه ايران جريمه ش��د. دفتر 
كنترل دارايي هاي خارجي وزارت خزانه  داري امريكا در 
اطالعيه اي اعالم كرد كه شركت »نيوتك« با پرداخت 
بيش از 189 هزار دالر براي حل و فصل ادعاهاي مبني 
بر نقض آگاهانه تحريم ها عليه ايران موافقت كرده است. 
دولت امريكا در راس��تاي اه��داف خصمانه خود عليه 
جمهوري اسالمي ايران و پيشبرد جنگ اقتصادي عليه 
اين كشور تحريم هايي را به بهانه هاي مختلف وضع كرده 
است. واشنگتن ش��ركت هاي امريكايي و شركت هاي 
مستقر در كشورهاي ثالث را به تبعيت از اين تحريم ها 
ملزم مي كند. »دفتر تروريسم و اطالعات مالي« وزارت 
خزانه داري يا »FTI« كه در سال 2004 به عنوان يكي 
از نهادهاي وزارت خزانه داري امريكا ايجاد شده مركز 
طراحي جنگ اقتصادي اين كش��ور عليه كشورهاي 
مخالف با سياست هاي كالن واشنگتن به شمار مي رود.  
»دفتر تروريسم و اطالعات مالي« ماموريت ادعايي خود 
را »اجراي راهبردهاي دولت امريكا براي مبارزه با تامين 
مالي تروريسم در سطح داخلي و بين المللي، تدوين و 
اجراي راهبردهاي ملي در خصوص مبارزه با شبكه هاي 
پولشويي و تامين مالي تروريسم« اعالم مي كند. اين 
دفتر شامل چهار زيرمجموعه 1-دفتر كنترل دارايي هاي 
خارجي )اوفك( 2- دس��تيار وزي��ر در امور اطالعات و 
تحليل 3- دس��تيار وزير در امور تامين مالي تروريسم 

و 4- شبكه اجراي قوانين مربوط به جرايم مالي است.

اقساط وام ۱ ميليون توماني 
كرونا به نيمه رسيد

يارانه نقدي ش��هريورماه س��اعت 24 ش��نبه واريز و 
پانزدهمين قسط از اقساط تسهيالت قرض الحسنه يك 
ميليون توماني مرحله اول وام كرونا از يارانه سرپرستان 
خانواري كه تسهيالت را دريافت كرده اند كسر خواهد 
شد. سازمان هدفمندسازي يارانه ها با صدور اعالميه اي 
اعالم كرد يكصد و بيست و هفتمين مرحله يارانه نقدي 
مربوط به ش��هريور ماه س��ال جاري روز شنبه مورخ 
1400/0۶/20 راس س��اعت 00: 24 پرداخت خواهد 
شد. يارانه پرداختي شهريور ماه سال 1400 مانند سنوات 
گذشته به ازاي هر نفر 45500 تومان به همراه افزايش 
حداقل مستمري خانوارهاي مددجويان تحت حمايت 
كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور 
به حساب سرپرس��تان خانوارها واريز و قابل برداشت 
خواهد بود. همچنين براساس مصوبه ستاد ملي كرونا 
و اطالع رساني هاي انجام شده قبلي، اين ماه پانزدهمين 
قسط از اقساط تسهيالت قرض الحسنه يك ميليون 
توماني مرحله اول وام كرونا از يارانه سرپرستان خانواري 

كه تسهيالت را دريافت كرده اند كسر خواهد شد.

ذخاير ارز و طالي روسيه به 
باالترين سطح تاريخ رسيد

بانك مركزي روس��يه در گزارش جديد خود اعالم 
كرد ذخاير ارز و طالي روس��يه در هفته منتهي به 
اول سپتامبر به ركورد تاريخي ۶18.1 ميليارد دالر 
رسيده است. بانك مركزي روسيه در گزارش جديد 
خود اعالم كرد ذخاير ارزي و طالي روسيه در هفته 
منتهي به يك س��پتامبر به ركورد تاريخي ۶18.1 
ميليارد دالر رسيده است. اين ذخاير از يك آگوست 
تا اين تاريخ 17.1 ميليارد دالر يا 2.9 درصد جهش 
كرده اند. ركورد قبلي در 27 آگوست ثبت شده بود 
ك��ه در آن ذخاير ارزي و طالي روس��يه به ۶15.۶ 

ميليارد دالر رسيده بود. 

 وضعيت گردش چك
 در ۳۱ استان

بانك مركزي آم��ار چك هاي مبادل��ه اي، وصولي و 
برگشتي به تفكيك استان ها را منتشر كرد كه طي آن 
استان تهران باالترين و غير از مناطق آزاد، كهگيلويه 
و بويراحمد و ايالم كمترين مي��زان مبادله را به ثبت 
رساندند. براس��اس گزارش بانك مركزي، بيش از ۶ 
ميليون و 90 هزار فقره چك در تيرماه 1400 در كل 
كش��ور مبادله شد كه بيش��ترين ميزان مبادله چك 
متعلق به استان تهران به تعداد يك ميليون و 735 هزار 
فقره چك و كمترين ميزان هم در استان كهگيلويه و 
بويراحمد با تعداد 4500 فقره چك مبادله شد. البته 
اين ميزان در مناطق آزاد نيز 3100 فقره بود.  در تيرماه 
سال جاري، بعد از تهران، استان هاي اصفهان، خراسان 
رضوي و يزد بيشترين تعداد مبادله چك را داشتند كه 
به ترتيب ۶82 ه��زار و 400، 48۶ هزار و 700 و 412 
هزار فقره بود.  حدود 5 ميليون و 530 هزار فقره چك 
وصول شد كه بيشترين تعداد چك هاي وصول شده 
براي استان تهران با رقم يك ميليون و 59۶ هزار فقره 
به ثبت رسيد. استان هاي اصفهان، خراسان رضوي، 
يزد و آذربايجان ش��رقي نيز باالترين تعداد چك هاي 
وصول ش��ده را داش��تند. اصفهان با ۶15 هزار و ۶00 
فقره، خراسان رضوي با 439 هزار و 100 فقره، 377 
هزار و 500 فقره و آذربايجان شرقي با 345 هزار و 500 
فقره چك وصول شده در رتبه دوم تا پنجم قرار گرفتند. 
كمترين سهم در چك هاي وصولي نيز به ترتيب براي 
مناطق آزاد با 2800 فق��ره، كهگيلويه و بويراحمد با 
3400 هزار فقره و ايالم ب��ا 4000 هزار فقره چك به 
ثبت رسيد.  براساس گزارش بانك مركزي، حدود 
5۶0 هزار و 200 فقره چك در تيرماه امسال در كل 
كشور برگشت داده شده كه در اين بخش نيز سهم 
تهران با 139 هزار و 500 فقره چك بيشتر از ديگر 
استان ها بود. بعد از آن نيز استان هاي اصفهان با ۶۶ 
هزار و 800 فقره، خراسان رضوي با 47 هزار و ۶00 
فقره و يزد 34 هزار و 500 فقره بيش��ترين سهم را 
در چك هاي برگش��تي اين ماه داشتند. همچنين 
مناطق آزاد با 300 فقره چك، استان ايالم با 500 
فقره چك و استان كهگيلويه و بويراحمد نيز با 700 
فقره چك كمترين تعداد چك هاي برگشتي را در 

آمارهاي رسمي تيرماه 1400 به ثبت رساندند. 

سكه ۱۱۰ هزار تومان ارزان شد

دالر صرافي وارد  كانال 27 هزار تومان شد  

 احياي نهضت ساخت داخل، حمايت از توليد ملي در شرايط مشكالت ارزي

هزار توي توسعه انرژي توسعه در ايران

 را به همراه داشت. به عبارت ديگر افزايش ساخت داخل 
و نهضت س��اخت داخل در صنعتي مانند خودروسازي، 
تحول بزرگ��ي در توليد و اش��تغال و رش��د اقتصادي و 
فرصت هاي ش��غلي مختلف به همراه داشته و شركت ها 
و پيمانكاري هاي بسياري را ايجاد كرده است. به تدريج 
ش��ركت ها به رده هاي باالي كيفي ارتقا يافتند و كيفيت 
قطعات بهتر ش��د و تعدادي از شركت هاي ايراني در رده 
شركت هاي بين المللي قرار گرفتند و طرف قرارداد توليد 
مشترك با ش��ركت هاي مطرح جهان مانند رنو نيسان و 
پژو هس��تند. هرچند كه هنوز در مورد كيفيت، مصرف 
س��وخت و آلودگي هوا، قيمت باال، كيفيت پايين برخي 
مواد و قطعات مشكالت زياد است اما نمي توان موفقيت ها 
و دستاوردهاي شركت هاي ايراني و متخصصان داخلي 
را ناديده گرفت و سهم نهضت س��اخت داخل در تامين 
نيازهاي كشور را پنهان كرد.  در صنعت نفت وپتروشيمي، 
برق و آب و عمران و ساخت و ساز نيز پيمانكاران مختلف 
ب��ا گريدها و كيفيت محصول و خدمات مختلف ش��كل 
گرفتند و به تدريج موجب رش��د و ارتقاي آنها ش��د. در 
برخي زمينه ها رش��د كيفي و كمي را شاهد بوده ايم و در 
برخي زمينه ها هنوز تا نقطه مورد انتظار فاصله داريم. اما 
در مجموع بايد گفت كه اگر ساخت داخل كردن قطعات 
و فعاليت ها نبود، قطعا كشور بايد با هزينه اي باالي 200 
ميليارد دالر واردات اداره مي شد. اما امروز توليد ناخالص 
داخلي و نيازهاي مصرفي و س��اخت و سازهاي فعلي، با 
واردات و مخارج ارزي بسيار كمتري تامين مي شود. هر 
چند كه در موارد بسياري كيفيت مورد نظر تحقق نيافته 
و مصرف كننده خواستار واردات اجناس نو و حتي دست 
دوم با قيمت كمتر است ولي بايد در نظر داشت كه امكان 
تامين اين همه كاال با درآمد ارزي فعلي فراهم نيست و در 

اين زمينه بدون ساخت داخل كردن، نمي توان نيازها را 
برطرف كرد و الزم است كه كشور با مخارج ارزي كمتري 
اداره شود.  براين اساس، در شرايط تداوم تحريم ها و فشارها 
كه معلوم نيست تا چه زمان ادامه دارد و همچنين با توجه به 
اينكه مشخص نيست چه تعداد از تحريم ها و محدوديت ها 
برطرف شده و چه تعداد ديگر باقي خواهد ماند، ضروري 
است كه دولت جديد كه امروز هماهنگي سياسي كافي با 
مجلس و قوه قضاييه و نهادها و سازمان هاي ديگر كشور 
دارد، به دنبال احياي نهضت ساخت داخل باشد و همانطور 
كه مشكل واكس��ن كرونا را با واردات انبوه حل مي كند، 
براي حمايت از توليد ملي نيز راه��كاري بيابد و از توليد 
ملي در مقاب��ل واردات، دخالت ها، قاچاق، موانع مختلف 
و... حمايت ش��ود. زيرا نه امكان مخارج ارزي براي تامين 
همه نيازهاي كشور وجود دارد و نه وضعيت فعلي و ركود 
بسياري از صنايع و فعاليت هاي عمراني قابل تداوم است. 
اقتصاد كشور بايد احيا شود و كسب وكار رونق پيدا كندو 
همه اين موارد بدون رشد توليد داخلي فراهم نمي شود.  
امروز كشور به برق، آب، ساختمان سازي، تامين كاالهاي 
معيشتي مردم و ... نياز دارد و اين نيازها در حال رشد است 
وگراني كاالها خ��ود حكايت از ادامه تورم و كمبود توليد 
است و لذا با نهضت ساخت داخل مي توان بخشي از مشكل 
را از طريق رشد توليد و بهره وري وكارايي و افزايش اشتغال 
و گردش مالي بيش��تر حل كرد. درآمد مردم نيز افزايش 
مي يابد و قدرت خريد بهتر خواهد شد . در نتيجه دولت 
و مجل��س و قوه قضاييه بايد در همه زمينه هاي حقوقي، 
سياسي و... به دنبال احياي ساخت داخل و نهضت ساخت 
داخل باشند.  دولت بايد بالفاصله موضوع احياي نهضت 
ساخت داخل را در دس��تور كار قرار دهد. اين موضوع در 
دهه هاي مختلف از ابتداي انقالب، دهه 13۶0، 1370، و 

1390 به ش��كل هاي مختلف مطرح بوده است و تنها در 
دوره اي كه افزايش درآمد نفت باعث شد كه قيمت دالر 
براي يك دوره 12 ساله در حد 800 تا 1200 تومان باشد، 
به حاشيه رفته اس��ت. زيرا در دهه 1380، بدون توجه به 
تورم موجود، دالر ارزان روند واردات كاالهاي خارجي را 
تش��ديد كرد و حتي واردات ديوار پيش ساخته را شاهد 
بوديم و س��االنه 10 ميليارد دالر هزينه سفر خارجي به 
تركيه وامارات و شرق آسيا مي شد و هر كااليي با دالر ارزان 
1000 توماني صورت مي گرفت و حتي برخي مسووالن 
مي گفتند كه دالر بايد 100 تومان تا 400 تومان باش��د. 
اين وضعيت واردات كش��ور را به باالي 70 ميليارد دالر 
افزايش داد و بسياري از صنايع و توليدات داخلي به ركود 
و تعطيلي كشيده شدند.   به تدريج واقعيت هاي اقتصاد 
به زودي خود را نمايان كرد و مشخص شد كه با پوشش 
دالر ارزان، سال ها نياز كشور به توليد داخلي، كنترل تورم 
و مهار رشد نقدينگي به حاشيه رفته است. امروز نيز الزم 
است كه يك نهضت ساخت داخل و حمايت از توليد ملي 
احيا شده و حتي در شرايط پس از تحريم نيز ادامه يابد و 
نرخ ارز متناسب با تورم داخلي رشد كند و اجازه ندهيم كه 
دالرهاي نفتي ساخت داخل و اشتغال ملي را به حاشيه 
ببرد.  آخرين تجربه مهم نهضت ساخت داخل با توجه به 
فرامين رهبري در مورد توليد مل��ي، در دوره وزارت رضا 
رحماني در دولت روحاني در دستور كار قرار گرفت و براي 
صنايع پتروشيمي، خودروسازي، مخابرات دستاوردهايي 
به همراه داش��ت و براساس بررسي ها حدود 1.7 ميليارد 
دالر صرفه جويي ارزي به همراه داشت. لذا بايد محورهاي 
همين برنامه بار ديگر مورد توجه قرار گيرد و كار نيمه تمام 
از سر گرفته شود.  هر چند كه اين روند به داليل مختلف 
سياس��ي با محدوديت هايي مواجه ش��د اما اين موضوع 

مي تواند اكنون با ش��روع به كار دولت جديد، در دستور 
كار ق��رار گيرد و به تامين نيازهاي صنايع بزرگ كش��ور 
كمك كند.  امروز با توجه به سياست هاي دولت جديد و 
همچنين تاكيد فرامين رهبري در مورد توليد ملي، الزم 
اس��ت كه اين نهضت بار ديگر در دستور كار قرار گيرد و 
پيگيري ش��ود. زيرا با توجه به تداوم تحريم ها، مشكالت 
ارزي، ضرورت توجه به ساخت داخل و تامين نياز از داخل 
كش��ور، مي تواند موثر باش��د و با افزايش ساخت داخل و 
نهضت ساخت داخل و تامين نيازها از داخل كشور، مي توان 
نتايج بسيار ارزشمندي را شاهد بود و ضمن كاهش واردات 
و مخ��ارج ارزي و كمك به تعادل ب��ازار ارز، زمينه تامين 
نيازهاي كش��ور و تامين كاالهاي مورد نياز را در دستور 
كار قرار داد و دس��تاوردهاي قابل تحسيني داشته باشد.  
اگر يك سياست كارآمد مي تواند به توليد ملي كمك كند 
خارج از نگاه سياسي و مالحظات ديگر بايد به آن برسيم . 
نهضت ساخت داخل تحولي بود كه اگر در دولت روحاني 
به آن پرداخته مي ش��د، قطعا نتايج بسيار درخشاني به 
همراه مي داشت. در حالي كه دولت قبلي توليد را به نتايج 
مذاكرات گره زده بود و منتظر نتايج مذاكرات وگشايش در 
فضاي تجاري بود. در نتيجه موضوع توليد ملي و افزايش 
ساخت داخل و رشد توليد با توانايي هاي داخلي به حاشيه 
رفت و با حلقه هاي مفقوده بس��ياري همراه شد.  موضوع 
ديگر در رابطه با ساخت داخل، توجه به فرامين مقام معظم 
رهبري است كه تاكيد كردند حل مشكالت مملكت تنها 
با توليد ملي و ايجاد اشتغال فراهم مي شود و لذا با توجه به 
اهميت توليد ملي، بايد نهضت ساخت داخل به عنوان يكي 
از اركان اصلي حمايت از توليد ملي، بار ديگر در دستور كار 
قرار گيرد و امكانات و شرايط آن تقويت شود و شاهد رشد 

توليد و افزايش ساخت داخل در صنايع مختلف باشيم. 

 همكاري روس ها با ايران در خاك سوريه، روس ها همواره 
منافع خ��ود را مدنظر قرار داده ان��د. در واقع تحريم ها هم 
باعث شد تا ايران سبد متنوع مش��تريان خود را از دست 
بدهد و هم اينكه توانايي كلي خود در حوزه انرژي را دچار 
استهالك بيند. فراموش نكنيد ايران در سال هاي پيش از 
انقالب توليد نفت بيش از ۶ميليون بشكه در روز داشت، 
اين در حالي اس��ت كه ايران امروز حدود 300هزار بشكه 
نفت صادرات دارد. البته آمارها در اين زمينه متفاوت است و 
برخي اين آمارها را نيز تا 1ميليون بشكه اعالم مي كنند. اما 
با توجه به درآمدهاي نفتي سال گذشته ايران را كه مقادير 
متفاوتي از از 1.2 ميليارد تا 5ميليارد دالر اعالم كرده اند . 
اين اعداد و ارقام نشان مي دهد، حجم اقتصاد ايران در اثر 
تحريم ها و سوء مديريت ها بين 10 تا 13 درصد كوچك 
شده است. اين كوچك شدن شامل عرصه نفت و گاز كشور 
نيز مي شود. اين درحالي است كه در سال 2001 چهارمين 
توليد كننده نفت خام در جهان بوديم و بر اس��اس برآورد 
مجله نفت وگاز ذخائر قطعي نفت ما 137 ميليارد بشكه بود 
كه حدودا  10 درصد از مجموع ذخاير گاز جهان را تشكيل 
ميداد. متاسفانه در حال حاضر ايران با كمبود گاز بواسطه 
فرتوت شدن چاه هاي نفت روبه رو شده است و قرار است 
اين كمبودها را از طريق واردات از برخي كشورهاي همسايه 
تامين كند. ممكن است تداوم اين روند باعث شود ايران در 
آينده براي تامين انرژي فسيلي خود نيز با مشكل روبه رو 
شود. ايران حداقل بر اساس آمارهاي منابع معتبر همچون 

اوپك حدود 3/2 ميليون بشكه نفت در روز توليد مي كند 
كه حدود 2 ميليون آن مصرف داخلي است كه بايد آن را 
تامين كند. اين روند كمبودها حتي حوزه برق را نيز شامل 
مي شود. به دليل سياست هاي اشتباه كشور دامنه وسيعي 
از ظرفيت هاي انرژي كشور اتالف مي شود. بر اساس برخي 
اظهارات كه توسط مقامات مسوول مطرح مي شود در ايران 
بيش از 10هزار مزرعه بزرگ بيت كوين وجود دارد كه كسي 
از وجود آنها با خبر نبوده است. معني اين اعداد و ارقام اين 
است كه سوداگران و كاسبان تحريم، سايه سنگين خود را 
در بخش هاي گوناگون اقتصادي گسترده اند. در ماجراي 
ارز 4200 توماني هم مشخص شد كه چه رانت عجيب و 
عظيمي توسط كاسبان تحريم برداشت شده است. فقط 
در حوزه نفتي، در زمان تحريم ها مش��خص شد كه ايده 
دور زدن تحريم ها تا چه اندازه ظرفيت هاي كش��ور را در 
مسير اتالف و س��وداگري ها و اختالس هاقرار داده است. 
تا چه اندازه ايران ناچار ش��ده است، هزينه هاي بيشتري 
بپردازد ؟ چه اندازه به مشتريان خود تخفيف داده و چقدر 
استمهال بدهي صورت گرفته اس��ت؟ بايد بررسي شود 
كه كاسبان تحريم چه نقش��ي در مشكالت امروز كشور 
داش��ته اند. نتيجه يك چنين سياس��ت هايي را امروز در 
پرونده محكوميت 4الي 5نفر از مديران شركت بازرگاني 
پتروش��يمي كشور به 20س��ال زندان به عينه مي توانيد 
مشاهده كنيد. در شرايط فعلي صدها پرونده اختالس ده ها 
هزار ميليارد توماني در كشور وجود دارد.اين مجموعه عظيم 

از نابه هنجاري هاي اقتصادي به دليل تحريم هاي اقتصادي 
و گسترش فساد ونفوذ كاسبان تحريم در اقتصاد كشور و 
مديريت نابخردانه اقتصاد دولتي حكايت مي كند .متاسفانه 
اوضاع زماني بحراني تر مي ش��ود كه تحليلگران نشانه اي 
از اصالحات و بهبود را در برنامه ريزي هاي كالن مشاهده 
نمي كنند. تنها برخي تصميمات فوري براي فرو نشاندن 
صداي اعتراضات مردمي اتخاذ مي شود كه نه تنها باعث 
بهبود وضعيت نمي شود، بلكه باعث بروز مشكالت افزونتري 
مي گردد. اقتصاد ايران نيازمند ده ها و صدها ميليارد دالر 
س��رمايه گذاري براي احياي صنعت نفت خود است. اما 
متاسفانه اين منابع در اختيار كشور نيست. از سوي ديگر 
تصميم سازان كشور نيز به جاي اتخاذ تصميمات معقول 
به گونه اي برنامه ريزي مي كنند و بودجه مي ريزند كه بر 
دامنه مشكالت مي افزايد. پيش بيني فروش نفت 2ميليون 
و 300 هزار بشكه اي نفت و ساير درآمدها در شرايطي كه 
هنوز چشم انداز روشني پيش روي كشور در اين خصوص 
وجود ندارد، اقتصاد ايران را در سال جاري با كسري بيش از 
400هزار ميليارد توماني مواجه مي كند. در حالي كه اقتصاد 
ايران با مشكل تامين منابع مواجه است و خط فقر كشور به 
زير 11ميليون تومان رسيده است، نشانه اي از بهبود روند 
تصميم سازي ها مشاهده نمي شود. متاسفانه حضور دولت 
جديد نيز تغييري در راهبردهاي كالن كشور ايجاد نكرده 
است. معلوم نيست تا چه زماني مردم در مواجهه با گراني ها 
و مشكالت معيشتي سكوت مي كنند و دندان بر روي جگر 

مي فشارند. در حال حاضر شاخص فالكت ايران در مقايسه 
با ساير كشورها بسيار باالست. ايران از منظر بحراني بودن 
شاخص فالكت در رده تعداد انگشت شمار كشورهاي فقير 
جهان قرار دارد . موسسه لگاتوم كه موسسه معتبر اعتبار 
سنجي اقتصاد كشور هاي جهان است پيش بيني كرده كه 
كاهش س��رمايه گذاري، و بهره وري و اشتغال و...در ايران 
باعث افزايش ت��ورم، بيكاري مي گردد كه مجموع اين دو 
باعث وخيم تر شدن شاخص فالكت خواهد شد. وضعيت 
تورم ايران كه 50درصدي است بسيار باالست. اين در حالي 
است كه معدل تورم در ساير كشورها 2الي 3درصد است. 
نرخ تورم باالي 5 درصد براي اقتصادهاي توسعه يافته يك 
شوك عظيم است چه برسد به اقتصادي مانند ايران كه با 
مش��كالت عديده اي روبه رو است و از چرخه تجارت بين 
المللي بيرون مانده است. اگر تصميمي براي جايگزيني 
يك نظام اقتصادي آزاد رقابتي مبتني بر اصول و الزامات 
علم اقتصاد، با اين مجموعه بي نظم اقتصاد سياسي دولتي 
اتخاذ نشود ودر عرصه ديپلماسي خارجي انعطاف پذيري 
در جهت حفظ منافع ملي صورت نپذيرد، چشم انداز پيش 
روي اقتصاد و معيشت كشور همچنان بحراني خواهد بود. 
در اين شرايط ضروري است مسووالن كشور امروز و قبل 
از هر تصميم ديگري، مصالح مردم و منافع ملي را بر ساير 
منافع و مصالح ترجيح دهند و اقتصاد و معيشت كشور را در 
مسير بازسازي قرار دهند. چرا كه ممكن است، فردا براي 

اصالحات بنيادين بسيار دير باشد.

ارز ۴۲۰۰ توماني كارايي ندارد 
ح��ذف ارز 4200 توماني 
باي��د ب��ا كار هماهن��گ 
صورت بگيرد، اي��ن نوع از 
تخصيص ارز ديگر كارايي 
ندارد.متاس��فانه كاركرد و 
ماموريتي كه براي ارز 4200 
توماني وجود داشت تقريبا 
از بين رفته و در حال حاضر 
هيچ كارايي براي اقتصاد كشور ندارد. البته بخشي از 
اقالم و كاالهاي اساسي با ارز تخصيصي وارد مي شود، 
ولي با قيمت  روز و تورم تطبيق پيدا مي كند.  ارز 4200 
توماني جز اينكه رانت بسيار بزرگي را در سيستم توزيع 
ايجاد ك��رد، كار ديگري انجام نداد. جمله فوق به اين 
معنا است كه ارزپاشي بدون هيچ دستاوردي صورت 
گرفت زيرا اهدافي كه از اين تخصيص انتظار مي رفت، 
پوشش داده نشد، و در واقع افرادي كه به آن دسترسي 
پيدا كردند، شايد از طريق صادرات همان محصوالت 
سودهاي بسيار كالني را به جيب زدند.  كارشناسان 
درباره سيستم ارزپاشي و تخصيص آن بابت كاالهاي 
اساس��ي معتقدند كه اين حرك��ت وعده ها را تحقق 
نخواهد بخشيد، نشانه آن هم اين است كه ارزش ريالي 
كاالها يك بار با انتظارات تورمي، يك بار با قيمت هاي 
اعالمي توسط شوراي رقابت، يك بار هم با آزادسازي 
ن��رخ ارز افزايش پيدا مي كن��د، در حالي كه چنانچه 
روش هاي غلط مورد استفاده قرار نمي گرفت، قيمت 
كاالها زودتر به تعادل مي رسيد و شاهد ميزان تورم در 
اين اندازه نبوديم. بزرگ ترين مشكل در زمينه مورد 
بحث سيستم توزيع نامناسب است زيرا اين مساله دقيقا 
از قيمت گذاري مناسب جلوگيري مي كند. همين امر 
تا به امروز اجازه نداده كه اقتصادي بدون تنش داشته 
باشيم، بنابراين در صورتي كه بنا باشد دولت كارهاي 
درست را به سرانجام برساند، اولين نكته آن تن دادن به 
اصول علم اقتصاد است كه در اين حالت ابتدا بايد هدف 
مشخصي تعيين و در نهايت هم تصميمات هماهنگ 
اخذ شود. ارزپاشي ها براي يك جريان خاص و بسيار 
اندك، س��ودآور بود. بر همين اساس از هدف تعيين 
شده كه تثبيت قيمت براي مصرف كننده ها و اقشار 
كم  درآمد بود، دور افتاد. ح��ذف ارز 4200 توماني با 
كار هماهنگ بايد صورت گيرد، زيرا متاسفانه از ابتدا 
تصميم درستي نه تنها در اين رابطه بلكه در خصوص 
نمونه هاي مشابه هم در دست قرار نگرفت، بر فرض يك 
شبه قيمت بنزين اضافه شد كه ميزان تورم انتظاري 
هم در نتيجه آن باال رفت و به تورم افسارگس��يخته 
تغيير شكل داد. در همين وضعيت به وسيله يكسري 
تصميمات هماهنگ تورم قابل كنترل و آثار رواني آن 
از ذهن مردم قابل پاك كردن بود، اما براي ارز هم روش 
سابق در پيش گرفته شد و بازار خود را با ارز آزاد تطبيق 
داد. كنترل اين وضعيت داراي روش هاي مختلفي 
اس��ت كه عمده آنها بر مي گردد به دولت در تامين 
كاالهايي كه قرار است نرخ ارز تخصيصي آنها تغيير 
پيدا كند. با تمام اينها بايد اين نكته را مورد توجه قرار 
داد كه صرفا يك يا دو بخش با مشكل مواجه نيست، 
بسياري از قسمت هاي اقتصادي كشور داراي ايراد 
است و چنانچه بنا باشد همين امروز ارز تخصيصي 
4200 توماني بدون وجود يك برنامه ميان مدت ۶ 
تا 18 ماه همراستا با تامين كاالي اساسي در حدي 
كه احتكارگران نتوانند بازار از تعادل خارج س��ازند، 

برداشته شود حتما به تورم منجر خواهد شد.

حميد ميرمعيني

ادامه از صفحه اول



بررس��ي روندهاي تاريخي بازار نش��ان مي دهد كه ميان 
نرخ ارز، تورم و بازار س��هام رابطه همبسته وجود دارد. بر 
اساس تجربه ها مي توان گفت كه افزايش تورم و نرخ دالر 
موجبات تغيير روند بورس را پديد مي سازد از سويي ديگر 
نيز قيمت گذاري دستوري بر روي شركت ها و سودآوري 
آنان اثر مي گذارد. به هرح��ال مولفه هاي تأثيرگذار روي 
بورس در حال تغييرند و اين مولفه ها مي توانند آينده بورس 
و سرمايه گذاري را تغيير دهند. مريم محبي، تحليلگر بازار 
س��رمايه در گفت وگو با »تعادل« در پيش بيني وضعيت 
بازار تا پايان سال جاري مي گويد: براي پيش بيني وضعيت 
ب��ورس و تأثيرپذيري آن از نرخ ارز و تورم بايد س��ه عامل 
مهم يعني اقتصاد كالن، نرخ دالر، شروع مجدد سودآوري 
شركت ها موردبررسي قرارداد. وي ادامه مي دهد: نخستين 
مولفه اقتصاد كالن: بررسي شاخص هاي كالن اقتصادي از 
منظر تورم، انتظارات تورمي و شاخص بهاي توليدكننده 
ازيك طرف و عدم دستيابي به رشد اقتصادي متناسب با 
تورم انتظاري از طرف ديگر، نشان دهنده كاهش مستمر 
قدرت پول ملي است. چاپ مستمر پول و بي انضباطي هاي 
مديريتي در هدايت سرمايه به بخش هاي مولد اقتصادي 
نيز مزيد بر علت ش��ده و از كنار هم چيدن اين مولفه هاي 
اقتصادي، مي توان انتظار داشت كه تورم فعلي در سال هاي 
آينده نيز همچنان ادامه داشته باشد. اين مشاور بازارهاي 
مالي و اعتبار سنجي توضيح مي دهد: افزايش برابري دالر به 
ريال، باعث افزايش ارزش جايگزيني شركت ها خواهد شد.

اي��ن افزايش نه ب��ه دليل توانگري مالي ش��ركت ها، 
بلكه ب��ه دليل بزرگ تر ش��دن عدد ري��ال در هنگام 
تبديل يا محاسبه جايگزيني و همچنين ارزش بازار 
شركت ها خواهد شد؛ بنابراين صرف نظر از حفظ ارزش 
دارايي هاي شركت، به دليل افزايش عددي دالر، شاهد 
افزايش عددي ميزان دارايي هاي شركت ها خواهيم 
بود. محبي با اشاره به سومين مولفه يعني شروع مجدد 
سودآوري شركت ها اظهار مي كند: اثرات سوء پاندمي 
كرونا طي دو سال گذشته، بر كسب وكارهاي مختلف در 

اقصي نقاط جهان غيرقابل  چشم پوشي است. 
اينك با طي شدن چندين ماه از كشف، تزريق و اثرگذاري 

واكسن كرونا در جوامع مختلف شاهد ازسرگيري مجدد 
كسب وكارها هستيم. اين مهم در ايران نيز قابل مشاهده 
است. به عبارت ديگر، با ازسرگيري مجدد كسب وكارها 
پ��س از كاهش اثرات كرونا ما ش��اهد افزايش مس��تمر 
س��ودآوري ش��ركت ها خواهيم بود. اين تحليلگر بازار 
سرمايه درنتيجه گيري اين سه مولفه تأثيرگذار مي گويد: 
تمامي اين بررسي ها ما را به اين نتيجه مي رساند كه رشد 
عددي شاخص با شيب ماليم تا پايان سال ۱۴۰۰ دور از 
ذهن نخواهد بود. ميزان اين رش��د مي تواند تحت تأثير 
عوامل مختلف اقتصادي و سياسي متغير باشد. چنانچه 
هر يك از عوامل ذكرش��ده ب��ا چالش هاي جذب مواجه 

ش��د تا حدي كه متغير مربوطه را از روند فعلي منحرف 
سازد، شاخص مي تواند تحت تأثير اين انحراف، در مسير 
ثبات يا عكس آنچه پيش بيني ش��د ق��رار گيرد. محبي 
درنهايت و با اشاره به قيمت گذاري دستوري و تأثير آن 
بر روي بازار س��هام توضيح مي دهد: بازار بورس بازاري 
هوش��مند، درعين حال بازاري تابع بر دو فاكتور مهم به 
نام عرضه و تقاضاست. در نظر گرفتن نرخ هاي دستوري 
براي محصوالت مختلف، علي الخصوص محصوالتي كه 
قيمت آنها بر اساس دالر و در سطح بين الملل مشخص 
مي شود، اثر مستقيم بر بازار بورس دارد. اين اثر مي تواند 
در قال��ب هيجان، كاهش يا افزاي��ش عرضه و كاهش يا 

افزايش تقاضا پديدار شود. ش��وك اين اثر مي تواند بين 
چند دقيقه تا چند روز يا حتي ماه ادامه دار باشد. وليكن 
مهم ترين مساله، ميزان قدرت مرجع قانون گذار بر روي 
محصول مربوطه است. به عنوان مثال اگر دولت تصميم بر 
اعمال نرخ دستوري بر يكي از كاالهاي اساسي بگيرد، اين 
اعمال نفوذ مي بايستي با ابزار تشويقي مانند يارانه توليد، 
معافيت مالياتي، تخصيص ارز ترجيحي و غيره همراه باشد 
تا به نتيجه مطلوب برسد. صرف اعالم لزوم رعايت قيمت 
دستوري توسط توليدكنندگان و بازرگانان، بدون رعايت 
ساير شروط الزم معموال اثري جز هيجان كوتاه مدت و بر 

هم ريختن بازار كارايي مانند بازار بورس نخواهد داشت.
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بازارسرمايهحرفهايترميشود
امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس ايران در خصوص 
روش جديد عرضه هاي اوليه براي برخي شركت هاي 
كوچك و متوسط و اختصاص سهام به صندوق هاي 
سرمايه گذاري تأكيد كرد: درروش تركيبي به عنوان 
يك��ي از روش ه��اي عرضه اوليه، بي��ش از 8 ميليون 
س��رمايه گذار صندوق هاي س��رمايه گذاري از منافع 
عرضه هاي اولي��ه بهره مند مي ش��وند. همچنين در 
عرضه هاي بزرگ تر نيز مش��اركت س��رمايه گذاران 
حقيقي ب��ه مجم��وع 8 ميليون اضافه خواهد ش��د. 
وي با اش��اره به اينكه صندوق هاي س��رمايه گذاري 
بي��ش از 8 ميليون يوني��ت هولدر )س��پرده گذار در 
واحده��اي صندوق ه��اي س��رمايه گذاري( دارند، 
گفت: با اختصاص عرضه هاي كوچك و متوس��ط به 
صندوق ه��اي س��رمايه گذاري، عدالت در تخصيص 
بهينه س��هام شركت ها بين س��رمايه گذاران رعايت 
مي شود، نگاهي به آمارها نشان مي دهد كه مشاركت 
مستقيم در عرضه هاي اوليه رقم بسيار پايين تري است 
به طوري ك��ه در آخرين عرضه اوليه فرابورس )جهان 
فوالد سيرجان( كه باالترين ميزان مشاركت در سال 
۱۴۰۰ بوده، سه ميليون و ۱۱9 هزار نفر حاضر شدند. 
مديرعامل فرابورس ايران به تأكيد اهالي بازار سرمايه، 
متخصصان و كارشناسان اين بازار براي نهادينه شدن 
فرهنگ سرمايه گذاري غيرمستقيم اشاره كرد و اظهار 
داشت: ترغيب و تشويق به سرمايه گذاري غيرمستقيم 
از طريق صندوق ه��ا، يكي از داليل مه��م اين روش 
عرضه اوليه است. هاموني اين روش عرضه و تخصيص 
سهام به صندوق ها را مختص شركت هاي كوچك و 
متوسط دانس��ت و افزود: انتقاد بسياري از اهالي بازار 
سرمايه به عرضه هاي كوچك و تخصيص سهام بسيار 
اندك و چند ۱۰ هزارتوماني به هر كد مدت هاس��ت 
مطرح شده و با اين تغيير روش، چنين موضوعي نيز 
برطرف خواهد شد. وي دليل ديگر اجراي اين روش را 
مشاركت حرفه اي هاي بازار در كشف قيمت دانست 
و اف��زود: در اين روش عرضه اوليه، اگر س��ود نصيب 
صندوق ها مي ش��ود به اين مفهوم است كه بيش از 8 
ميليون نفر از اين منافع بهره مند خواهند شد. اين مقام 
مسوول همچنين با اشاره به اينكه روش ثبت سفارش 
همچنان مورداستفاده قرار خواهد گرفت، يادآور شد: 
ظرفيت هاي جديدي كه توسط سازمان بورس و اوراق 
بهادار در اصالحات دستورالعمل مدنظر قرارگرفته تنوع 
عرضه هاي اوليه را بيشتر كرده است كما اينكه عرضه  
سهام شركت هاي بزرگ تر به رويه سابق خواهد بود. به 
گفته مديرعامل فرابورس ايران از اين به بعد روش هاي 
عرضه هاي اوليه متنوع تر ش��ده كه باعث تسريع اين 
فرآيند خواهد شد. اين موضوع مي تواند ورود شركت ها 
را آس��ان تر كرده و از سوي ديگر هيات پذيرش هم با 
دست بازتري مي تواند اقدام به پذيرش شركت ها كند. 
عالوه بر اينها ايجاد تنوع در روش هاي عرضه اوليه 
پاسخ به مطالبات اهالي بازار سرمايه بود كه هميشه 
به تك روي��ه اي بودن اين فرآين��د معترض بودند. 
هامون��ي در ادامه اين گفت وگو همچنين ترغيب 
سرمايه گذاران تازه وارد به روش هاي غيرمستقيم 
را از مهم تري��ن مزي��ت اطالعيه دس��تورالعمل 
عرضه هاي اوليه توسط سازمان بورس عنوان كرد.

عرضهاوليهتوسندرفرابورس
ولي اله فاطمي اردكاني، بنيان گذار ش��ركت توسعه 
س��امانه هاي نرم اف��زاري نگين با نماد »توس��ن« در 
نشست عرضه اوليه اين شركت گفت شركت توسن 
اولين بار محيط توليد را تجاري كرد و عمده ويژگي آن 
ريسك پذيري و پيشگام بودن در به كارگيري فناوري 
بوده است. فاطمي اردكاني با تأكيد بر اينكه اگر فناوري، 
به روز نش��ود، فرصت هاي تجاري نسل هاي قبلي نيز 
كم كم از بين مي رود، اظهار كرد: شركت توسن امروز 
توانسته نسل سوم نرم افزارهاي خود را به بازار عرضه 
كن��د تا بانك هاي كش��ور را براي ورود ب��ه بانكداري 
ديجيتال كه به بانكداري شناختي نيز معروف بوده و 
بر مبناي هوش تجاري و هوش مصنوعي طراحي شده 
اس��ت، آماده  كند. وي شركت توس��عه سامانه هاي 
نرم اف��زاري نگين را به عنوان برند جهاني كه در اغلب 
فضاهاي نوآوري شناخته شده اس��ت، معرفي كرد و 
گفت: همواره پتانسيل هاي بزرگي براي درآمدزايي 
در اين مجموعه وجود دارد؛ چراكه ارايه دهنده نسل 
جديد خدمات در كشور اس��ت و با عبور از بانكداري 
س��نتي، اين مجموعه در آينده تاول ساز خواهد بود. 
وي در ادامه به اينكه در سال 95 حدود ۴۰ ميليون نفر 
به واسطه بانك ها از خدمات توسن بهره مند مي شدند، 
اشاره كرد و افزود: اين رقم در سال ۱۴۰۰ به 8۰ ميليون 
رسيده است و ازآنجاكه پيش ازاين بيشتر براي بانك ها 
و شركت ها توليد محصول مي كرديم، رفته رفته تالش 
داريم به صورت مس��تقيم نيز به مردم سرويس ارايه 
 كنيم. بنيان گذار شركت توسعه سامانه هاي نرم افزاري 
نگين استفاده ۴2 درصد از بانك هاي فعال در كشور از 
نرم افزار بانكداري متمركز توسن را حاكي از اعتماد اين 
بانك ها به اين مجموعه و خدمات آن دانست. فاطمي 
اردكاني در بخش ديگري از اين نشست خبري بابيان 
اينكه توس��ن در حال كار روي بحث اعتبارسنجي بر 
اساس شهرت اس��ت، گفت: ما معتقديم كه در نسل 
بعدي بانكداري كشور بايد وثيقه و پشتوانه هاي مشهود 
و فيزيكي حذف ش��ده و دارايي هاي نامش��هود اعم از 
اعتبار فردي و اجتماعي افراد، حس��ن شهرت، ميزان 
كارآفريني و ... به اعتبار تبديل شود. مديرعامل شركت 
توسعه سامانه هاي نرم افزاري نگين، سرمايه اوليه اين 
شركت در چند سال اول را حدود ۱۰۰ ميليون تومان 
اعالم كرد و گفت: توسن از محدود مجموعه هاي فعال 
در حوزه نوآوري است كه بدون سرمايه گذار و حمايت 
مستقيم يك بانك، فعاليت خود را شروع كرد و در حال 
حاضر سرمايه آن به 2۰۴ ميليارد تومان رسيده است. به 
گفته وي باوجوداينكه تمركز اصلي توسن به نوآوري و 
نوآفريني بوده است اما درآمدهاي اين شركت در سال 
99 حدود 32۰ ميليارد تومان بوده كه پيش بيني شده 

است تا پايان ۱۴۰۰ به ۴2۰ ميليارد تومان برسد. 

راهاندازي
صندوقسرمايهگذاريوقف

سلمان خادم المّله، مديرعامل شركت تأمين سرمايه 
امين با اشاره به تصويب تأسيس صندوق سرمايه گذاري 
وقف گفت: ازآنجايي كه با وقف يك دارايي، آن دارايي از 
چرخه اقتصادي حذف مي شود، طرحي در نظر گرفته 
شد تا هم با پول كمتر بتوان عمل وقف را انجام داد و هم 
اينكه پولي كه وقف مي شود، وارد چرخه اقتصادي شود 
و براي كل اقتصاد نيز منفعت ايجاد كند و نيات واقف را 
نيز پوشش دهد. وي ادامه داد: در وقف سنتي هم زمان با 
وقف يك دارايي و جاري شدن صيغه وقف، اصل دارايي 
از مالكيت واق��ف خارج و به عنوان يك دارايي وقفي در 
نظر گرفته مي شود اما در صندوق سرمايه گذاري وقف 
با كمترين ميزان دارايي حتي با هزار تومان، عمل وقفي 
انجام و دارايي وارد چرخه اقتصادي مي شود. خادم المله 
بابيان اينك��ه در اين نوع از صندوق ها همچون س��اير 
صندوق هاي سرمايه گذاري، دو ركن اجرايي و نظارتي 
حضور دارند، اظهار كرد: متولي و مدير صندوق ازجمله 
اركان اجرايي هستند و ركن نظارتي صندوق نيز بر فرايند 
صندوق از خريد واحد تا پوشش نيت واقف نظارت دارد. 
وي با اشاره به شروط كميته فقهي سازمان بورس و اوراق 
بهادار براي صندوق سرمايه گذاري وقف، گفت: »شرط 
غلبه« از مهم ترين شرايط اين كميته است. به بياني ديگر، 
سهم هايي مي توانند موضوع وقف باشند كه دارايي ثابت 
)شامل زمين، ساختمان، تجهيزات، ماشين آالت و …( 
آن شركت نسبت به كل دارايي هايش، بيش از ۶۰ درصد 
باشد.  خادم المله ادامه داد: واقف به ازاي پولي كه به اين 
صندوق پرداخت مي كند، واحد يا واحدهايي را خريداري 
مي كند. با خريد واحدهاي صندوق، پول از مالكيت فرد 
خلع و وقف نامه اي به نام فرد صادر مي شود. مدير صندوق 
نيز به نيابت از واقف، س��هم هايي را مي خرد و از منافع 
حاصل از آن، به نيات موردنظر واقف مي پردازد. وي از 
صندوق سرمايه گذاري آستان قدس رضوي و ستاد 
عتبات عاليات به عنوان نخستين نمونه هاي در شرف 
تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري وقف يادكرد و 
گفت: براي ستاد عتبات عاليات به دليل شرايط ويژه 
اين س��تاد، صندوق ويژه اي در دست طراحي است. 
بخشي از اين صندوق، صندوق وقف و بخش ديگر، 
صندوق حبس سهام اس��ت. خام المله ادامه داد: در 
صندوق حبس سهام، سرمايه گذار منافع يك سهم را 
براي مدت زمان مشخصي وقف نيت خود مي كند و 
پس از اتمام آن دوره، منافع سهم به خود سرمايه گذار 
بازمي گردد. درحالي كه در صن��دوق وقف، دارايي 

وقف شده ديگر به سرمايه گذار بازنمي گردد.

تمركزبرتوليد
نهروينوساناتارز

تجارت نيوز| اميد موس��وي، كارشناس بازار سهام 
درباره ايجاد ب��ازار آت��ي ارز و تأثير آن در بازار س��هام 
مي گويد: بي ثباتي اقتصاد كالن و نوسانات قيمت، تورم 
باال، نبود نقدينگي مناسب در شركت ها، تحريم هاي 
خارجي و سختي مبادالت مالي و جذاب بودن بازارهاي 
غيرمولد نظير بازار دالر و طال، به ترتيب 5 مشكل اصلي 
توليدكنندگان ايران است. اگر بازار آتي ارز شكل بگيرد، 
مي توان مهم ترين مشكل توليدكنندگان، يعني نرخ ارز 
و ثباتش را تا حدي بهبود داد. طبيعتًا يك توليدكننده 
اگر بتواند با گرفتن پوزيش��ن هاي الزم، نرخ ارز را براي 
خود مشخص و تا حدي قابل پيش بيني كند، با آرامش و 
خيالي آسوده براي توسعه كسب وكار خود گام برمي دارد. 
قانون گذار و دولت بايد تالش��ش اين باشد كه توانايي 
صنعتگر  و كارآفرين را بر توليد متمركز شوند و نه نگراني 
از نوس��انات نرخ ارز وب هاي تمام شده و فروش! وي در 
بخش ديگري افزود: وجود بازار مشتقات ارزي مي تواند 
دست كم بخشي از ريسك هاي قيمتي ارز را پوشش دهد 
و افقي هرچند كوتاه مدت براي فعاالن اقتصادي فراهم 
كند. جالب است بدانيم همين االن به صورت غيررسمي 
نزديك به ۷۰ درصد معامالت ارز در كش��ور، معامالت 
فردايي يا به نوعي مشتقه است. موسوي همچنين درباره 
شكل گيري بازار آني ارز گفت: حداقل ۱۰ سال است كه 
زمزمه هاي راه اندازي بورس آتي ارز را مي ش��نويم ولي 
متأسفانه تاكنون عملياتي نشده است. اميدواريم دهقان 
دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بتوانند در 
تعامل با بانك مركزي، هر چه سريع تر اين بازار را حتي 
براي ش��روع با دوره هاي سررس��يد كوتاه مدت حتي 
يك هفته اي شروع ش��ود و به مرور به دوره هاي باالتر ۶ 
ماهه و يك ساله و حتي بيشتر برسد. ميثم درخشنده، 
كارشناس حوزه بانكي هم در اين باره معتقد است، هر 
چه ابزار معامالت در بازار سهام بيشتر شود، اقبال نسبت 
به حضور در بازار سهام و معمله در بورس بيشتر مي شود.

عملكردهاشفافسازيميشود
عليرضا ش��هبازي، نماينده مردم نهاوند در مجلس 
ش��وراي اس��المي بابيان اينكه شفاف س��ازي جزو 
بنيان هاي مهم واصلي براي نهادهاي مالي به شمار 
مي رود گفت: اقدام س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
انتشار صورت هاي مالي بسيار ارزشمند بوده زيرا اين 
موضوع ضمن شفاف سازي عملكردها، تأثير بسيار 
خوبي را در بخش هاي مرتبط با سازمان گذاشته است. 
عليرضا ش��هبازي اعالم كرد: امروزه نبود شفافيت 
در برخي سازمان ها مش��كالت زيادي را در كشور 
و در اقتصاد كالن ايجاد ك��رده و اطمينان مردم را 
به عملكرد مديران كمرنگ كرده است. وي افزود: 
سهامداران عالقه مند به سرمايه گذاري بيشتر در 
بازار سرمايه بايد نسبت به عملكرد نهادهاي مالي، 
اطالعات كافي داشته باش��ند تا با خيالي راحت و 
اطمينان بيشتر سرمايه گذاري  كنند. نماينده مردم 
نهاوند با اعالم اينكه اطمينان به خريد سهام در بازار 
سرمايه ناشي از شفاف س��ازي است، خاطرنشان 
كرد: در مجموعه سازمان ها و نهادهاي مالي ازجمله 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مردم ني��از به ارايه 
اطالعات كامل و درس��ت از عملكردها دارند تا در 

بستري امن حضورداشته و سرمايه گذاري كنند.

»تعادل« در گفت وگو  با يك كارشناس بازار سرمايه آينده تاالر شيشه اي را  بررسي  مي كند

شروع مجدد سودآوري شركت هاي بورسي

فرش سبز بورس براي سهامداران
شاخص كل بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
شنبه، 2۰ شهريورماه با چهار هزار و 5۰9 واحد افزايش 
در جايگاه يك ميليون و 53۰ هزار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از هشت ميليارد و 5۱۶ ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶9 هزار و 928 
ميليارد ريال دادوس��تد ش��د. همچنين ش��اخص كل 
)هم وزن( با دو ه��زار و ۷53 واحد كاهش به ۴۶3 هزار و 
3۴۴ واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با يك هزار و ۷3۷ 
واحد افت به 292 هزار و 3۷2 واحد رسيد. شاخص بازار 
اول چهار هزار و 9۶9 واحد و شاخص بازار دوم سه هزار 
و 882 واحد افزايش داش��تند. عالوه بر اين در بين همه 
نمادها، شركت ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« با 
يك هزار و ۱9۷ واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 9۴۷ 
واحد، پتروش��يمي پرديس با نماد »شپديس« با ۶۷۷ 
واحد، گسترش نفت و گاز پارس��يان با نماد »پارسان« 
با ۶2۶ واحد، پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« 
ب��ا 53۶ واحد، فرآوري معدني اپ��ال كاني پارس با نماد 
»اپال« با 5۱8 واحد، نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد 
»تاپيكو« با ۴8۷ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 

»كگل« با ۴۴8 واحد، شركت سرمايه گذاري غدير با نماد 
»وغدير« با ۴3۰ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا« با ۴2۴ واحد و بانك پارسيان با 
نماد »وپارس« با ۴۰9 واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس 
همراه ش��دند. در مقابل مخابرات ايران با نماد »اخابر« 
با 329 واحد، فوالد خوزس��تان با نماد »فخوز« با 2۷۴ 
واحد، گروه دارويي بركت با نماد »بركت« با 25۴ واحد، 
خدمات انفورماتيك با نماد »رانفور« با 2۱۶ واحد، بانك 
صادرات ايران با نماد »وبصادر« با ۱۷۴ واحد، سايپا با نماد 
»خساپا« با ۱۶5 واحد، توسعه معدني و صنعتي صبانور با 
نماد »كنور« با ۱۶2 واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد 
»فوالد« با ۱۴۶ واح��د، ايران خودرو با نماد »خودرو« با 
۱35 واحد و سيمان فارس و خوزستان با نماد »سفارس« 
با ۱33 واحد تأثير منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه 
اين گزارش، در اولين روز كاري هفته شركت سپيد ماكان 
با نماد »سپيد«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
با نماد »شس��تا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، 
پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد«، س��ايپا با نماد »خساپا« و ملي 

صنايع مس ايران با نماد »فملي« در نمادهاي پرتراكنش 
قرار داشتند. گروه فلزات اساسي هم در معامالت امروز 
صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه 
3۱۴  ميليون و 3۱۶ ميليون برگه سهم به ارزش پنج هزار 
و ۱35 ميليارد ريال دادوستد شد. طي روز شنبه شاخص 
فرابورس بيش از ۴2 واحد افزايش داشت و بر روي كانال 
22 ه��زار و 8۱۱ واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 
سه ميليارد و 335 ميليون برگه سهم به ارزش ۱82 هزار 
و 328 ميليارد ريال دادوستد ش��د. در اين روز شركت 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، فرابورس ايران با 
نماد »فرابورس«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروشيمي تندگويان با 
نماد »شگويا«، توكاريل با نماد »توريل«، سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، نفت پاسارگاد با 
نماد »شپاس«،  سنگ آهن گهر زمين با نماد »كگهر«، 
توليدات پتروش��يمي قائ��د بصير با نماد »ش��بصير«، 
پتروشيمي مارون با نماد »مارون« و ذوب روي اصفهان 
با نماد »فروي« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
شركت س��هامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، 

شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، بانك دي با نماد 
»دي«، صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، 
مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، توليد نيروي 
برق دماوند با نماد »دماوند«، توزيع داروپخش با نماد 
»دتوزيع«، بيمه سامان با نماد »بساما«، بيمه دي با نماد 
»ودي« و بيمه اتكايي ايرانيان با نماد »اتكاي« با تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

رشد۲۱۸هزارواحديشاخصبورس
در۱۰۸روزمعامالتي

از ابتداي امس��ال تا پايان هفته گذش��ته تعداد ۷9۱ 
ميليارد و 85 ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش ۶25۶ 
هزار و 9۶9 ميلي��ارد ريال در بي��ش از 8۰ ميليون و 
۴9۷ ه��زار و ۶9۴ دفعه ط��ي ۱۰8 روز معامالتي در 
ب��ورس اوراق بهادار مورد معامله ق��رار گرفت. اين در 
حالي است كه تعداد ۷3 ميليارد و 335 ميليون واحد 
از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس 
تهران به ارزش كل بيش از ۱35۰ هزار و 9۷۴ ميليارد 

ريال نيز در اين مدت مورد معامله قرارگرفته است. 

پور ابراهيمي در نامه اي به رييس جمهور خواستار شد

لزومعرضهنفتخاموميعاناتگازيصادراتيازطريقبورسانرژي
محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در نامه اي به رييس جمهور خواستار عرضه نفت 
خام، نفت كوره و ميعانات گازي صادراتي ايران از طريق 
بورس انرژي شد. وي در اين نامه آورده است: به استحضار 
مي رساند بر اساس بندهاي ۱3 تا ۱5 سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبر )مدظله العالي( 
به منظور مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات 
نفت و گازبر ايجاد تنوع در روش هاي فروش و مش��اركت 
دادن بخش خصوصي درفروش تأكيد شده است. در ادامه 
اين نامه آمده است: دربند ۱9 سياست هاي فوق، معظم له 
بر شفاف سازي اقتصاد و سالم س��ازي آن و جلوگيري از 
اقدام��ات، فعاليت ها و زمينه هاي فس��ادزا در حوزه هاي 
پولي، تجاري، ارزي تأكيد فرموده اند. پور ابراهيمي در نامه 
خود به رييس جمهور آورده است: همچنين ظرفيت هاي 
قانوني مناس��بي ازجمله بند )ح( ماده )۴( قانون برنامه 
ششم توسعه تبصره )2( ماده ۱3 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و بند )۱( بخش الف 
ماده )۱( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 
از مقررات مالي دولت بر توسعه س��از و كارهاي مبتني بر 
بازار سرمايه جهت توسعه صنعت نفت و گاز كشور تأكيد 
دارد. رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 
مي افزايد: نگاهي به عملكرد وزارت نفت و ش��ركت هاي 
تابعه آن در س��ال هاي گذشته نشانگر آن است علي رغم 
پيگيري هاي صورت گرفته از سوي كميسيون اقتصادي 
مجلس، اين وزارتخانه از ظرفيت بازار س��رمايه به منظور 
شفافيت در معامالت نفت و فرآورده هاي نفتي به منظور 
جلوگيري از تضييع حقوق عمومي و كاهش زمينه هاي 
فسادزا و همچنين تنوع بخشي در ش��يوه هاي فروش و 
توسعه مشاركت بخش خصوصي در چارچوب مكانيزم 
ش��فاف بورس استفاده نكرده اس��ت. وي ادامه مي دهد: 
ضعف هاي عملكردي بسياري در اين زمينه قابل مشاهده 
اس��ت و به عنوان نمونه علي رغم پيگيري هاي مس��تمر 

مجلس شوراي اسالمي و ظرفيت هاي قانوني اشاره شده، 
بررسي ها نشان مي دهد وزارت نفت و شركت هاي تابعه 
از عرضه منظم و مستمر نفت خام، نفت كوره و ميعانات 
گازي در بورس انرژي اس��تنكاف ورزي��ده و بر مدل هاي 
فروش سنتي و غير شفاف تأكيددارند، به طوري كه فقط 
در سال ۱399، چهار ميليون تن انواع نفت خام نفت، نفت 
كوره و ميعانات توسط شركت ملي نفت خارج از سيستم 
بورس عرضه شده است. اين در حالي است كه در صورت 
باور به شفافيت و اتخاذ سياست ها و تدابير مناسب جهت 
اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار س��رمايه اين امكان وجود 
دارد. در نام��ه نماينده مردم كرم��ان و راور در مجلس به 
رييس جمهوري آمده اس��ت: بخش زيادي از نفت خام و 
فرآورده هاي نفتي از طريق مكانيزم بورس عرضه ش��ده 
و ضمن كشف قيمت ش��فاف منابع درآمدي بيشتري را 
نصيب كشور نموده و ظرفيت هاي بالقوه بخش خصوصي 
فعال شود. وي خطاب به رييس جمهور مي افزايد: براين 
اساس و در اجراي سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري 
و قوانين و مقررات باالدس��تي و همچنين سياست ها و 

برنامه ه��اي حضرت عالي در راس��تاي مواجهه با تحريم 
به منظور افزايش درآمدهاي نفتي دولت پيشنهاد مي شود 
موارد ذيل در دستور كار دولت محترم قرار گيرد. رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد اول 
را اينگونه مطرح مي كند كه عرضه نفت خام، نفت كوره و 
ميعانات گازي صادراتي ايران از طريق بورس انرژي ايران 
به صورت منظم و مستمر و تسهيل فرايند صادرات از طريق 
اين مكانيزم شفاف هرچه سريع تر اجرايي شود.  در ادامه 
پيشنهاد دوم چنين عنوان شده است: تدوين برنامه معين 
زمان بندي ش��ده عرضه نفت خام و ميعانات گازي با قيد 
اهداف كمي در خصوص اجراي بند )ح( ماده ۴ قانون برنامه 
ششم توسعه كشور و پايش مستمر آن به منظور اطمينان 
خريداران از اس��تمرار عرضه بلندم��دت.  پور ابراهيمي 
پيشنهاد س��وم را با عنوان پيگيري و تسريع درراه اندازي 
بازار آت��ي براي نفت خ��ام، گاز طبيع��ي و فرآورده هاي 
هيدروكربوري و همكاري موثر وزارت نفت در توسعه اين 
بازار، عنوان مي كند. همچنين وي پيشنهاد چهارم خود را 
برنامه ريزي براي جذب پس اندازهاي عمومي و نقدينگي 

سرگردان از طريق تشكيل و پذيرش صندوق هاي بزرگ 
پروژه مبتني بر پروژه هاي ملي حوزه نفت، گاز و پتروشيمي 
عن��وان كرده و از عرض��ه خوراك تحويلي ب��ه هر يك از 
پااليشگاه ها، پتروپااليشگاه ها، پااليشگاه هاي تازه تأسيس، 
طرح هاي توسعه اي ظرفيت جديد پااليشگاه هاي موجود، 
پااليشگاه هاي كوچك و پتروشيمي ها به صورت منظم و 
مستمر با تناوب عرضه حداقل ماهانه از طريق بورس انرژي 
ايران و اجراي تبصره 2 م��اده ۱3 قانون رفع موانع توليد 
رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به عنوان پيشنهاد 
پنجم يادكرده است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسالمي با تأكيد بر لزوم تجديد ساختار صنعت گاز 
كشور و شكل گيري بازار متشكل و شفاف در بورس انرژي، 
از انجام تهاتر نفت خ��ام و فرآورده هاي نفتي با مطالبات 
طلبكاران طبق مكانيزم بورس به عنوان پيشنهاد هفتم 
نام برد و افزوده است: تسريع درراه اندازي بازار بهينه سازي 
مصرف انرژي و همكاري وزارت نفت در رونق بخش��ي به 
گواهي صرفه جويي انرژي به منظور مديريت مصرف انرژي 
كشور از طريق بازار سرمايه كشور پيشنهاد هشتم به دولت 
است.  وي آورده است: استفاده از ظرفيت انتشار اوراق 
سلف موازي اس��تاندارد نفت خام و فرآورده هاي نفتي 
به منظور تأمين مالي دولت نيز پيش��نهاد ديگر است. 
پور ابراهيمي در پايان اين نامه خطاب به رييس جمهور 
عنوان كرده است: اميدوارم تالش براي رونق و توسعه 
روزافزون بازار انرژي كشور كه منطبق باسياست هاي 
كالن اقتصادي حاكم بر كشور و قوانين برنامه مصوب 
است، بتواند در بلندمدت عالوه بر تقويت توانمندي هاي 
بخش خصوصي به ارتقاي شفافيت و رقابت در بازار انرژي 
ايران، كاهش زمينه هاي فساد و تضييع حقوق بيت المال، 
اصالح نظام مالي دولت و همچنين نقش آفريني بيشتر 
و موثرتر ايران در تجارت منطقه اي و بين المللي انرژي 
بينجامد و كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي 

در اين زمينه آماده هرگونه همكاري است.



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه ترانزيت كاال از ابتداي سال تاكنون، از مرزهاي 
جاده اي كشور به 8 ميليون تن و از بنادر به 10 ميليون تن 
رسيده است، برخي برآوردهاي كارشناسي حاكي از اين 
است كه با زيرساخت هاي موجود تا ۵0 ميليون تن ترانزيت 
كاال در سال نيز دست يافتني است. و اين در حالي است 
كه بر اساس اعالم سازمان تجارت جهاني، بيش از 100 
ميليون تن كاال از اطراف كشورمان در سال جابه جا مي شود 
ولي ما اين فرصت را از دست داده ايم. از آنجا كه ترانزيت 
هر تن كاال، درآمدي معادل فروش يك بشكه نفت خام 
دارد، مي توان گفت كه اقتصاد ايران از محل ترانزيت كاال، 
درآمد قابل توجهي را هر ساله از دست مي دهد. درآمدي 
كه در كنار بارور شدن حمل و نقل هوايي، ريلي و دريايي 
مي تواند جايگزين يا مكمل مناس��بي براي درآمدهاي 
نفتي باشند. ضمن اينكه رشد شقوق مختلف ترابري بر 
خالف صنعت نفت كه صنعتي س��رمايه بر است، كمتر 
وابسته به سرمايه است و از اشتغالزايي بيشتري نسبت 
به صنعت نفت برخوردار است.  در همين رابطه، ابراهيم 
محمدي، عضو هيات عامل صندوق توسعه حمل و نقل 
معتقد است ترانزيت يك نوع از تجارت و كسب و كار است 
نه جابه جايي كاال از يك مبدأ به مقصد؛ شما وقتي كااليي 
را از كشوري به كش��ور ديگر از طريق خاك خود منتقل 
مي كنيد مانند ايجاد جوي آب است كه در كنار آن آباداني 
و زندگي رشد مي كند؛ ترانزيت هم همين گونه است؛ اگر 
براي آن سامانه اي ايجاد نش��ود و اين جريان آب به يك 
جريان دايمي تبديل نش��ود، اگر رقبا آن را از ما بگيرند، 
ديگ��ر امكان بازگرداندن اين جري��ان و حركت به خاك 
كشورمان وجود ندارد. وي با بيان اينكه ترانزيت مي تواند 
در كنار خود سرمايه گذاري جذب كند و زيرساخت ها را 
توسعه دهد، گفت: متأسفانه اين جريان را از دست داده ايم 
و تغيير شرايط ژئوپليتيك منطقه كاماًل محسوس است؛ 
ما همچنان در منطقه قره باغ، مشكل ارتباط با ارمنستان 
به عنوان عضو اتحاديه اوراسيا را داريم؛ شايد به طور موقت 
آن را حل كرده باشيم، اما تركيه هنوز هم دنبال دسترسي 
مستقيم به آسياي ميانه از طريق آذربايجان است. عضو 
هيات عامل صندوق توسعه حمل و نقل يادآور شد: آيا در 
حالي كه در صادرات برخي كاالها از جمله نفت تحريميم، 
سعي كرديم براي جبران كاهش درآمدهاي صادراتي، در 
جذب ترانزيت كاالهاي آسياي ميانه اقدامي كنيم؟ يا اينكه 
كاالهاي هند را به اروپا برسانيم؟ تبديل تهديدها به فرصت 
در ترانزيت، به همين موارد برمي گردد. وي افزود: برخي 
كشورهاي همسايه ما يا برخي كشورهاي جنوب خليج 
فارس، مشتري غالت قزاقستان هستند؛ چرا براي ترانزيت 
اين كاالها تالشي نش��د؟ غير از ترانزيت، حتي در حمل 
كاالهاي داخلي هم نتوانسته ايم سامانه هاي اطالعاتي در 
خصوص نقطه يابي حمل اين كاالها ايجاد كنيم كه چه 
كاالهايي از چه مبادي با ريل و چه كاالهايي با جاده قابل 
حمل اس��ت. محمدي ادامه داد: ترانزيت را مي توان به 
عنوان شاخصه ارتقاي امنيت ملي در نظر گرفت؛ چون 
ب��ا ترانزيت امنيت اقتصادي ايجاد مي ش��ود؛ وقتي در 
پايانه هاي مرزي بتوانيم براي ساكنان از طريق ترانزيت، 
درآمد ثابت ايجاد كنيم، هيچگاه فردي وارد مقوله قاچاق 
نمي ش��ود؛ چون به تجارت م��رزي و ترانزيت از مرزها 

اهميت نداده ايم، قاچاق در مرزها افزايش يافته است.

     ترانزيت مشمول تحريم نيست 
وي با تأكيد بر اينكه ترانزيت مشمول تحريم نيست، 
تصريح كرد: تركيه كريدور الجورد را علي رغم اينكه 
امني��ت ندارد، راه ان��دازي مي كند؛ كري��دوري كه از 
افغانستان وارد تركمنستان شده و سپس از طريق بندر 
تركمن باشي با كشتي هاي رو-رو به بندر باكو مي رود 
سپس از آنجا از طريق كشورهاي همسايه ما به خليج 
فارس مي رس��د؛ در حالي كه طي اين مسير از خاك 
ايران به مراتب ارزان تر و كوتاه تر اس��ت. معاون سابق 
سير و حركت ش��ركت راه آهن با اشاره به تردد ۵ رام 
قطار حامل كاالهاي چيني از خاك ايران گفت: تصويب 
كرديم تا هر كانتينر ۲0 فوت 1۲ سنت در كيلومتر و ۴0 
فوت، ۲0 سنت در كيلومتر از چين به ايران بيايد؛ اما 
ادامه اجراي اين قطار متوقف شد و ديگر ادامه نيافت 

كه جاي سوال دارد. اگر اين خط ترانزيتي به صورت 
دايمي راه مي افتاد، ديگر تحريم ها بي اثر مي شد.

     درآمد ترانزيت
هر تن معادل درآمد يك بشكه نفت 

وي ب��ا تأكيد بر اينكه ه��ر يك تن ترانزي��ت درآمدي 
معادل فروش يك بش��كه نفت خ��ام دارد، بيان كرد: با 
زيرس��اخت هاي موجود مي توانيم ت��ا ۵0 ميليون تن 
ترانزيت كاال داش��ته باشيم؛ بر اس��اس اعالم سازمان 
تجارت جهاني، بيش از 100 ميليون تن كاال از اطراف 
ما در سال جابه جا مي شود ولي ما اين فرصت را از دست 
داده ايم. محم��دي اضافه كرد: اگر تفك��ر راهبردي بر 
سياس��ت هاي حمل و نقل حاكم ش��ود، مي توانيم به 
ترانزيت ساالنه ۵0 ميليون تن كاال دست يابيم؛ در حال 
حاضر در داخل كشور ساالنه ۵0 ميليون تن كاال جابه جا 
مي شود؛ در حالي كه در ترانزيت، نيازي به اضافه كردن 
واگن جديد نيست چون واگن هاي كشورهاي آسياي 
ميانه و CIS از خاك كش��ور عب��ور مي كند؛ آنهايي كه 
مي گويند واگن براي ترانزيت كم اس��ت، راه را اشتباه 
مي رون��د؛ ما براي ترانزيت فقط كش��نده ني��از داريم. 
وي ادامه داد: ترانزي��ت انبارها و مخازن بنادر جنوبي و 
پايانه هاي بنادر شمالي را فعال مي كند كه اينها نيز به 
خودي خود درآمدزايي براي صنعت حمل و نقل كشور 
است. ولي در حال حاضر فقط براي هر كانتينر ۵0 دالر 
مي گيريم كه از مرزهاي زميني به بنادر جنوبي منتقل 
كنيم حال آنكه تخليه و بارگيري در بنادر، انبارش كاالها 
در انبارها و سيلوهاي بندر، بيمه كشتي ها و… هر كدام 

مي تواند جداگانه درآمد براي كشور داشته باشد.

     در شاهراه قرار داريم
 اما ديگري منتفع مي شود

عضو هيات عامل صندوق توس��عه حمل و نقل گفت: 
در حالي كه كشوري مانند جمهوري آذربايجان كه در 
يك منطقه مسدود و بس��ته قرار دارد، توانسته از محل 
بي تفاوتي ما به ترانزيت، اين صنعت را براي كشور خود 
فعال كند ولي ما در شاهراه هستيم؛ اگر تردد كشتي هاي 
رو-رو را از بنادر شمالي فعال كرده بوديم، مي توانستيم 
ترانزيت كشورهاي حاشيه درياي خزر و تردد كشتي ها 
از بنادر اكتائو، تركمن باش��ي و آستاراخان را به بنادر 

شمالي كشورمان منتقل كنيم نه بندر باكو.

      چرا ايجاد اسكله هاي رو-رو 
در بنادر شمالي   موفق نبود؟

وي در پاس��خ به اين پرس��ش ك��ه چرا ب��راي تردد 

كشتي هاي رو-رو از بنادر شمالي ما مشتري پيدا نشد 
و تجار و بازرگانان منطق��ه، همچنان حاضرند از مرز 
آستارا وارد بندر باكو شده و سپس از كشتي هاي رو-

روي اين بندر استفاده كنند، اظهار كرد: چون بندر باكو 
براي اين موضوع سرمايه گذاري سنگيني كرده است؛ 
اسكله رو-رو نياز به پسكرانه و ديپلماسي اقتصادي فعال 
دارد؛ ولي كدام يك از نمايندگان ايران در كشورهاي 
منطقه توانسته اند براي انتقال بار تجار و بازرگانان به 

بنادر شمالي بازاريابي كنند؟ 
محمدي با تأكي��د بر اينكه م��ا در ترانزيت و زنجيره 
حمل و نقل، راهبرد براي خودمان تعريف نكرده ايم، 
ابراز داش��ت: راهبرد تنها ش��امل خط مشي گذاري 
نمي شود؛ بلكه بايد چش��م انداز و نقشه راه طراحي 
ش��ود و برنامه اي كه تدوين ش��ده، بر اس��اس آن 
س��ال ها در حوزه ترانزيت كار ش��ود؛ اگر مي بينيم 
ام��روز قزاقس��تان اين حج��م عظيم غ��الت براي 
كش��ورهاي مختلف تأمين مي ش��ود، قطعًا با يك 

برنامه كوتاه مدت نيست. چرا پنبه، گوگرد و غالت 
آسياي ميانه از خاك ايران به خليج فارس نمي رود؟

      ترانزيت جاده اي به ۸ ميليون تن رسيد
در اين حال، داريوش اماني، رييس س��ازمان راهداري 
خبر داد: ترانزيت جاده اي از مرزهاي كش��ور با رش��د 
قابل توجه به 8ميليون تن رس��يده است. او همچنين 
اعالم كرد كه ترانزيت از بنادر كش��ور از ابتداي سال به 
10 ميليون تن رسيده است.  اماني با اشاره به ورود بنادر 
چابهار، انزلي، فريدونكنار، آستارا، اميرآباد و… به چرخه 
واردات و حمل كاالهاي اساسي تصريح كرد: از ابتداي 
سال تاكنون 10 ميليون تن جابه جايي كاالي اساسي از 
همه بنادر كشور داشته ايم كه ۷.۳ ميليون تن آن به بندر 
امام خميني )ره( اختصاص داشته است.  رييس سازمان 
راهداري درباره مرزهاي كشور تأكيد كرد: در حال حاضر 
اكثر مرزهاي ما باز است و جابه جايي، واردات، صادرات و 
ترانزيت كاال از اكثر پايانه هاي مرزي در حال انجام است.
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تهراني ها ساالنه ۱.۵ميليارد ساعت 
در ترافيك اند

به طور ميانگين روزانه ۳1 دقيق��ه از وقت تهراني ها در 
ترافيك تلف مي شود. ماجرا وقتي دردناك تر مي شود 
كه طبق آمار مشترك س��ازمان حمل ونقل و ترافيك 
و پليس راه��ور مي توان گفت كه جمعي��ت بيش از ۹ 
ميليون نفري پايتخت در مجموع روزانه ۴ ميليون و ۶۵0 
هزار ساعت و س��االنه بيش  از يك ونيم ميليارد ساعت 
در ترافيك س��پري مي كنند. به گزارش ايسنا به نقل از 
روزنامه همش��هري، بزرگراه هايي مانند شهيد همت، 
شهيد حكيم، شهيد اشرفي اصفهاني، جالل آل  احمد، 
شهيد نواب صفوي، شهيد سعيدي، شهيد صدر و تونل و 
بزرگراه هاشمي رفسنجاني نه تنها در ساعت صبحگاهي و 
عصرگاهي كه در اغلب ساعات شبانه روز ترافيك سنگين 
داشته اند. حتي ترافيك در تعدادي از بزرگراه ها گاهي قفل 
مي شود كه از جمله آنها شمال به جنوب بزرگراه شهيد 
مدرس، حوالي تقاطع بزرگراه صدر تا خيابان وليعصر 
)پارك وي( و بزرگراه شهيد چمران از محدوده سئول تا 
خيابان وليعصر است. به همين  خاطر شهروندان بايد خود 
را بيش از پيش براي سفرهاي درون شهري فصل خزان 
آماده كنند و مديريت زمان و س��فر و استفاده از وسايل 
حمل ونقل همگاني را در برنامه روزانه خود بگنجانند.  بر 
اس��اس اين خبر، روزانه در تهران نزديك به 8 ميليون و 
۶00 هزار خودرو تردد مي كنند كه از اين ميزان بيش از 
۷ ميليون مربوط به تهران مي شود و حدود يك ميليون 
و ۶00هزار خودرو هم از ش��هرهاي اقماري و اطراف به 
پايتخت مي آيند. طبق آمار مركز كنترل ترافيك شهر 
تهران تعداد سفر خودروهاي سواري نسبت به ۳ سال 
پيش ۴۳درصد افزايش يافته است. يعني از ۶ ميليون به 
8 ميليون و ۶00 هزار سفر رسيده است. حاال تصور كنيد 
اگر چاره اي براي اين حجم خودرو انديشيده نشود مقدار 
زماني كه هر شهروند در ترافيك سر مي كند، حتي آنهايي 
كه از وس��ايل انبوه بري مثل اتوبوس و تاكسي استفاده 
مي كنند، چقدر خواهد بود. به هر ترتيب، اكنون به صورت 
ميانگين هر پايتخت نشين در مجموع ساالنه 188 ساعت 
از عمرش در ترافيك هدر مي رود؛ زماني معادل يك ونيم 
بار رفت و برگشت به كره  ماه با آپولو 11. به  گفته كورش 
جدي  ثاني، مديرعامل ش��ركت كنترل ترافيك شهر 
تهران، ترافيك  شهري سه عامل اصلي دارد: »انسان«، 
»راه« و »وسيله نقليه« كه هر كدام از اين عوامل نباشد 
ترافيك شكل نخواهد گرفت. ازدحام در شهر به عوامل 
زيادي بستگي دارد كه از مهم ترين آنها مي توان به ازدياد 
خودرو، ايرادات هندسي معابر، فرهنگ غلط استفاده از 
خودروي شخصي، عدم  پوشش كافي حمل ونقل عمومي 
و عدم  فرهنگ استفاده از حمل ونقل عمومي اشاره كرد.

ابالغ نظام نامه فني و اجرايي 
انرژي به مناطق ۲۲ گانه شهرداري 
شينا انصاري، مديركل محيط زيست و توسعه پايدار 
ش��هرداري تهران از ابالغ نظام فني و اجرايي »امكان 
سنجي، طراحي، نصب، راه اندازي و نظارت بر بهره برداري 
تجهيزات و س��امانه هاي انرژي ه��اي تجديدپذير در 
شهرداري تهران« توس��ط معاونت خدمات شهري و 
محيط زيست به مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران خبر 
داد. به گزارش ايسنا، انصاري با اشاره به اينكه انرژي هاي 
تجديدپذير از جمله انرژي خورشيدي به عنوان مهم ترين 
و در دسترس ترين منابع انرژي با قابليت بهره برداري 
باال سال هاس��ت كه در دنيا و كشورهاي منطقه مورد 
توجه ويژه قرار گرفته اند، گفت: ب��ا توجه به اقدامات و 
تجربيات گذشته، رويكرد مديريت انرژي در كشور نيز 
بر اساس استفاده از اين نوع منبع انرژي برنامه ريزي شده 
است. وي اضافه كرد: شهرداري ها به عنوان مهم ترين 
ارگان مديريت شهري با توسعه و ترويج فناوري هاي 
انرژي هاي تجديدپذير در ش��هرها، ع��الوه بر فراهم 
آوردن زمينه هاي تروي��ج اجتماعي و فرهنگي آن در 
جامعه، منجر به بهبود وضعيت مصرف انرژي، كاهش 
آلودگ��ي هوا و تغييرات اقليم��ي و مديريت هزينه ها 
شده اند.  انصاري با بيان اينكه اداره كل محيط زيست 
و توسعه پايدار با توجه به شرح وظايف و رسالت خود و 
در راستاي اجراي مصوبات شوراي اسالمي شهر تهران 
و قوانين فرادست از ساليان پيش اقدام به برنامه ريزي و 
اجراي پروژه هاي متعدد در اين زمينه كرده است، گفت: 
گستردگي فعاليت هاي شهرداري و تعدد سازمان هاي 
تصميم گير و مجري در آن باعث بروز موانع و چالش هايي 

در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير شده است.

تداوم افزايش سفرهاي جاده اي 
مردم در دوران كرونا

سفرهاي جاده اي در هفته گذشته باز هم افزايش يافت 
و با وجود قرمز بودن استان هاي مختلف از نظر شيوع 
ويروس كرونا مردم همچنان سفرهاي خود را به مناطق 

مختلف كشور ادامه داده و بيشتر كرده اند.
به گزارش ايس��نا، در هفته اي كه گذش��ت سفرهاي 
مردم مانند دو هفته پي��ش رو به افزايش بود و تقريبا 
همه اس��تان ها اين روند را داشته اند. چرا كه بر اساس 
جديدترين گزارش مركز مديريت راه هاي كش��ور از 
تحليل وضعيت تردد در روزهاي دوازدهم تا هجدهم 
شهريور ماه، متوسط تردد بين استاني به يك ميليون 
و ۷1۲ هزار و ۳8۶ وس��يله نقليه رس��يده كه نسبت 
به مدت مش��ابه در هفته قبل از اين گزارش ۶ درصد 
افزايش داشته است. البته اين آمار كاهش ۹ درصدي 
را در قياس با بازه زماني مشابه در سال گذشته نشان 
مي ده��د. در اين بازه زماني ح��دود ۷ ميليون و 8۷0 
هزار خودرو در محورهاي برون شهري مشاهده شدند 
كه ح��دود ۲00 هزار خودرو كمتر از هفته قبل از اين 
بررسي بوده اما با اين وجود آمار تردد بين استاني بيشتر 
شده كه نشان مي دهد تعداد جابه جايي مردم از تاريخ 
1۲ تا 18 ش��هريور ماه و رفت و آمد آنها در محورهاي 
مواصالتي افزايش بيشتري داشته است. در اين ميان 
خودروهاي تهران و البرز از پالك هاي غير بومي كشور 
بازهم س��همي حدود ۲0 درصد داشته و صدرنشين 
س��فرهاي جاده اي بوده اند. پس از آن وسايل نقليه با 
پالك استان هاي خراس��ان رضوي، اصفهان، گيالن 

و آذربايجان غربي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
در هفته گذشته س��فرهاي مردم در اكثر استان هاي 
كشور روند افزايشي نسبت به هفته قبل از آن داشته 
است. بر اساس اين آمار ترددهاي جاده اي در بازه زماني 
1۲ تا 18 ش��هريور ماه اس��تان هاي گيالن، خراسان 
ش��مالي، مازندران و خراس��ان رضوي به ترتيب ۲۳ 
درصد، 1۷ درصد، 1۶ درصد و 1۶ درصد نس��بت به 
بازه زماني مشابه در سال گذشته كاهش يافته است و 
از سوي ديگر كرمان، سيستان و بلوچستان، فارس و 
هرمزگان نيز بيشترين كاهش تردد هفتگي را با منفي 
10 درصد، منفي پنج درصد، منفي ۴ درصد و منفي 
۴ درصد نس��بت به هفته قبل از اي��ن گزارش تجربه 
كرده اند. اين در حالي است كه ديگر استان هاي كشور 
همگي با افزايش سفرهاي جاده اي مواجه شده اند و اين 
گزارش مي گويد كه خوزستان، كهكيلويه و بويراحمد، 
هرمزگان و بوشهر بيشترين افزايش تردد بين استاني 
را با 11 درصد، 8 درصد، ۴ درصد و يك درصد رش��د 
نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته تجربه كرده 
و بيشترين تردد بين استاني نسبت به هفته قبل از اين 
آمار به استان هاي ايالم، مازندران، گيالن، كهكيلويه 
بوير احمد و قم به ترتيب با ۳۷ درصد، ۲۲ درصد، ۲1 

درصد، 1۲ درصد و 1۲درصد رشد اختصاص دارد.

يك مقام مسوول: حمل و نقل كاال مشمول تحريم نيست

درآمد ترانزيت هر تن كاال معادل يك بشكه نفت

فراخوان عمومی جذب سرمايه گذار

نوبت اول

اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه

آدرس مشخصات پروژه ردیف 

1
احداث زمین بدل با حصار،دفتر مدیریت،رختکن،بوفه،سکوی 

 تماشاچی،حمام و سرویس بهداشتی،خرید ماشین آالت و 
دستگاه های مورد نیاز،نصب تاسیسات مورد نیاز،دفتر مدیریت

ورزشگاه جانبازان 

2
احداث زمین بدل با حصار،دفتر مدیریت،رختکن،بوفه،سکوی 

تماشاچی،حمام و سرویس بهداشتی،خرید ماشین آالت و 
دستگاه های مورد نیاز،نصب تاسیسات مورد نیاز،دفتر مدیریت

ورزشگاه 15 خرداد 

3
احداث زمین چمن طبیعی،رختکن،بوفه،ساختمان اداری،تجهیزات 

رختکن،دستگاه خط کشی چمن،تجهیزات کامل بوفه،انشعابات 
برق،آب و گاز،نصب پروژکتور در اطراف زمین،ست کامل اداری

ورزشگاه امام خمینی 

به اس�تناد ماده 27 قانون الحاق دو و دستورالعمل هیئت وزیران مصوبه 1۴2۶00مورخ 13۹۴/07/0۴ این فراخوان 
جهت اطالع عموم منتشر می گردد لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن شرایط و مدارک 

ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه دبیرخانه ماده 27 مراجعه نمایند.
1-  مشخصات پروژه

2-  مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT)ساخت ،بهره برداری و انتقال( 
واگذار می گردد. 

3-  سپرده شرکت در فراخوان : مبلغ تضمین شرکت در فراخوان پنج درصد )5%(قیمت پیشنهادی جهت تکمیل 
و ساخت پروژه می باشد که متقاضی می بایست مبلغ مذکور را به شماره حساب ۴05۶0055075۹5۴72و شناسه 

واریز ۹۴212855۶21۴0002۶11۴0000000000نزد بانک مرکزی واریز نماید . 
۴- مهلت دریافت اسناد :کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

1۴00/0۶/31 به دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند.
5-  مهلت تکمیل و ارائه پاکت:  متقاضیانی که اسناد را در مورد مقرر دریافت نمودند ضروری است  پاکت الف و ب  
و ج را به صورت دربسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1۴00/07/0۶ تحویل دبیرخانه مرکزی اداره کل 
ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که خارج از وقت 

مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۶- تاریخ افتتاح پاکت پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1۴00/07/0۹ در کمیسیون بازگشایی 

می شود. حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد می باشد.
7- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن  38353۹۴۶-083 اداره کل ورزش و جوانان استان 
کرمانشاه )مهندس رشیدی( تماس حاصل فرمایید.

۹- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده سرمایه گذاری می باشد . 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 



خبر قفل ش��دن گوشي از برند ش��يائومي در كوبا در حالي 
منتشر شده كه انجمن واردكنندگان موبايل مي گويد تاكنون 
حتي يك مورد غيرفعال شدن گوشي در ايران يا كشورهاي 
تحريم ش��ده ديگر از جمله كره شمالي، س��وريه، سودان و 
كريمه گزارش نشده است و به نظر مي رسد خبر قفل شدن 
گوشي هاي شيائومي در ايران صحت ندارد. طبق اعالم انجمن 
واردكنندگان موبايل، اين محدوديت ها حتي در ليست شرايط 
و ضوابط منتشر ش��ده در وب سايت شيائومي چين، هند يا 
مناطق ديگر ذكر نشده است و احتماال گوشي هاي محدودي 
كه در كوبا غيرفعال شده اند توسط مسافران يا يك شركت از 
مبدا اروپا وارد كوبا شده است. انجمن واردكنندگان موبايل 
ضمن اعالم اينكه هيچ خبر رسمي مبني بر غيرفعال شدن 
گوشي هاي شيائومي در ايران منتشر نشده اعالم كرد كه از 

طريق منابع خود در حال پيگيري اين موضوع است.
از روز گذشته، گزارش هايي در فضاي آنالين منتشر شده كه 
 )Redmi( از افزايش موارد قفل شدن گوشي هاي برند ِردمي
و مي  )Mi( شيائومي در كشورها و سرزمين هايي كه هدف 
تحريم ه��اي امريكا ق��رار دارند، حكايت داش��ت. صاحبان 
گوشي هاي ش��يائومي و ردمي در گروه هاي سايت رديت و 
XDA Developers به سايرين درباره افزايش موارد قفل 
شدن گوشي هاي اين ش��ركت چيني هشدار دادند. اگرچه 
سياس��ت صادرات شيائومي، فروش تلفن هاي هوشمند به 
كشورها و سرزمين هاي تحت تحريم را ممنوع كرده اما پيش 
از اين خريدن يك گوشي شيائومي در يك منطقه و بردن آن 
به منطقه ديگري آسان بود. در واقع همين موضوع به تبديل 
شدن شيائومي به يكي از محبوب ترين شركتهاي سازنده تلفن 
هوشمند جهان كمك كرد. با اين حال اين شركت هنوز به بازار 
سودآور امريكا رخنه نكرده است. نوت بوك چك در گزارش 
خود اينطور آورده بود كه احتماال برنامه هاي توسعه شيائومي 
براي بازار امريكا به جريان افتاده و روشن است كه براي موفق 
شدن در اين كشور، شيائومي بايد به دقت مقررات امريكايي 
را دنبال كند. اين به معناي آن است كه شيائومي بدون اجازه 
دولت امريكا در كشورها و سرزمين هاي تحت تحريم واشنگتن 
شامل كريمه، كوبا، ايران، كره شمالي، سودان و سوريه گوشي 
نخواهد فروخت. فهرست اين كشورها در شرايط و مفاد فروش 
ش��يائومي آمده و در بند »صادرات « تاكيد شده كه خريدار 
نمي تواند محصولي كه از فروشنده خريداري كرده را به كشور 
يا سرزمين يا هر بخشي صادر كند كه تحت قوانين كنترل 
صادرات ممنوع است. متاسفانه براي طرفداران گوشي هاي 
مي و ِردمي در سوريه و به خصوص كوبا كه شيائومي محبوبيت 
زيادي دارد، گزارش هاي فراواني درباره قفل ش��دن گوشي 
براي كاربران منتشر شده اس��ت. در گوشي هاي قفل شده 
پيامي مشاهده مي شود با اين مضمون كه دستگاه به دليل 

محدوديت هاي تحريم بين المللي قفل ش��ده است. گفته 
شده گوشي هاي شيائومي و ِردمي كه براي نخستين بار 
در مقصد ممنوعه استفاده شده اند، قفل شده اند، بنابراين 
فعال سازي و استفاده در كشوري كه هدف ممنوعيت قرار 
ندارد مي تواند به جلوگيري از مشكل قفل شدن گوشي 
كمك كند. اس��تفاده از ROM سفارشي هم مي تواند 

راهكاري براي طرفداران گوشي هاي شيائومي باشد.

     گوشي هاي شيائومي در ايران 
غيرفعال نشده است

اولين بار سه روز پيش يك كاربر از كوبا در سايت رديت، از قفل 
شدن گوشي جديد خود پس از چند روز استفاده خبر داده 
بود. او گفت كه گوشي شيائومي نوت ۸ ديگري نيز دارد كه 
نزديك به يك سال از آن استفاده مي كند و اين مشكل براي 
اين گوشي اتفاق نيفتاده و براي گوشي جديدش بعد از چند روز 
اتفاق افتاده است. اين كاربر كوبايي ادعا كرده بود كه از بيش از 
۲۰ مورد مشكل مشابه كه براي كاربران ديگر اتفاق افتاده آگاه 
است اما توضيحات بيشتري نداده است. شيائومي در كشور كوبا 
به صورت رسمي فروش و خدماتي ارايه نمي دهد اما بسياري از 
گوشي هاي ساخت اين شركت استفاده مي كنند. پس از آن، از 
شب گذشته، برخي از سايت ها مانند XDA به بازنشر اين خبر 
پرداختند و كشورهاي ديگري را نيز به كوبا اضافه كردند. اين 
در حالي است كه انجمن واردكنندگان موبايل اعالم مي كند با 
جست وجويي كه انجام داده، هيچ موردي در ايران يا كشورهاي 
ديگر گزارش نشده است و حتي افراد ديگري از كوبا چنين 
مشكلي را گزارش نكرده اند. دليل اضافه كردن نام ايران، كره 
شمالي، سوريه، سودان، كريمه به اين ليست، بند ۱۴.۲ شرايط 

و ضوابط فروش شيائومي اروپاست كه در وب سايت شيائومي و 
همچنين هنگام روشن كردن و فعال سازي اوليه گوشي هاي 
شيائومي ذكر ش��ده است. بر اساس اين بند، صادرات دوباره 
كليه محصوالت شيائومي تابع قوانين صادراتي امريكا است و 
هرگونه فروش اين محصوالت به كشورهاي كوبا، سوريه، ايران، 
كره شمالي، سودان و كريمه ممنوع است. آنطور كه محمدرضا 
عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي، به ايسنا گفت، اين ش��رايط و ضوابط براي صادرات 
گوشي ها و محصوالتي  است كه از مبدا اروپا به اين كشورها 
صادر مي شوند و درواقع اين محصوالت فقط براي استفاده 
در اروپا توليد شده اند و نمي توان آنها را بنا به قوانين تحريمي 
اياالت متحده به اين كشورها صادر كرد، مانند هر كاالي ديگر. 

      در صورت تحريم ايران توسط شيائومي
 دولت بايد وارد ميدان شود

او همچنين در پاس��خ به اين پرسش كه آيا پيگيري رسمي 
در اين مورد انجام شده، اظهار كرد: اين موارد به بدنه دولتي 
مربوط است و اميدواريم كه دولت بتوانند پيگير اين موضوع 
باش��د. هيچ برندي از گوشي هاي بين المللي در حال حاضر 
به طور رس��مي وارد ايران نمي ش��ود و اين موضوع به دليل 
تحريم هاي بانكي اس��ت. با اين حساب اگر قرار باشد برندي 
از توليدكنندگان موبايل ايران را تحريم كند، فقط مربوط به 
شيائومي نيست و همگي اين كار را بايد بكنند اما اين اتفاق رخ 
نداده و بر اساس پيگيري  هاي ما، قرار هم نيست رخ بدهد. به 
گفته عاليان، اين قوانين مربوط به فروشنده يعني شيائومي 
فرانسه )كه نمايندگي كل ش��يائومي اروپا را برعهده دارد( 
و مشتريست و مربوط به س��اير مناطق نمي شود. حتي در 

ليست شرايط و ضوابط منتشرشده در وب سايت شيائومي 
چين، هند يا مناطق ديگر اين محدوديت ها ذكر نشده است و 
احتماال اين گوشي هاي محدودي كه در كوبا غيرفعال شده اند 
توسط مسافران يا يك شركت از مبدا اروپا وارد كوبا شده اند. 
از آنجايي كه حتي يك مورد غيرفعال شدن گوشي در ايران يا 
كشورهاي ذكرشده جز كوبا نبوده ايم، بنابراين به احتمال بسيار 
زياد اين خبر واقعيت ندارد. عاليان خاطرنشان كرد: البته اين 
خبر از منابع رسمي شيائومي منتشر نشده و به همين دليل 
انجمن آن را تاييد نمي كند، اما ما در حال پيگيري موضوع 
هستيم. با وجود اين آنچه مسلم است، اينكه هنوز در ايران هيچ 
نمونه اي از غير فعال شدن گوشي هاي شيائومي گزارش نشده، 
از طرفي طي روزهاي گذشته براي چند مدل  از گوشي هاي 
شيائومي كه در ليست ممنوعه رگوالتوري بودند، آپديت رفع 
مشكل شماره گيري تماس هاي اضطراري آمده است. با كنار 
هم ق��راردادن اين موارد مي توان نتيجه گرفت كه اين اتفاق 
حداقل براي موبايل هاي شيائومي در ايران نمي افتد، اما باز بايد 

منتظر اعالم نظر منابع رسمي شيائومي باشيم.

         مشكلي موبايل كاربران ايراني را تهديد نمي كند
از سوي ديگر، شركت رايانه همراه كيان كه خود را نماينده 
رسمي محصوالت شيائومي در ايران و همچنين واردكننده 
رسمي اين برند معرفي مي كند، در گفت وگو با ديجياتو ايجاد 
هرگونه مشكل براي گوشي هاي شيائومي در ايران به خاطر 
تحريم ها را رد كرد. نويد پاشاپور، مديرعامل اين شركت ضمن 
رد ادعاهاي مطرح شده مبني بر اينكه شركت شيائومي به 
خاطر تحريم ها قصد دارد تا گوشي هاي فروخته شده در بازار 
ايران را غيرفعال كند، تاكيد كرد كه اين موضوع توسط آنها 
و همكارانشان در كشور مبدا اين كمپاني بزرگ يعني چين 
بررسي شده و قرار نيس��ت چنين اتفاقي براي گوشي هاي 
ايراني رخ بدهد. پاشاپور با تاكيد بر اينكه طي روزهاي اخير 
آپديت هايي براي انواع گوش هاي شيائومي عرضه شده كه 
مش��كل تماس اضطراري را براي كاربران رفع كرده، گفت: 
تالش يك ماهه و شبانه روزي همكارانمان با ديگر مسووالن 
شيائومي در چين منجر به اين شد كه بتوانيم كاري كنيم تا 
چنين آپديتي براي تمامي مدل هاي پرفروش شيائومي در بازار 
ايران عرضه شود. با دريافت اين آپديت مشكل عدم تماس 
اضطراري براي كاربران و دارندگان اين گوش��ي ها حل 
خواهد شد و درست زماني كه چنين اتفاقي افتاده، چنين 
خبري منتشر مي شود كه صحت هم ندارد. وي اظهار كرد: 
قرار نيست هيچ مشكلي براي گوشي هاي شيائومي رخ 
بدهد و خبري از اعمال چنين تحريم هايي براي كاربران 
داخل كشور از س��وي اين كمپاني وجود ندارد. به گفته 

پاشاپور مردم نبايد نگراني در اين مورد داشته باشند.
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رأي جديد دادگاه عليه قوانين 
اپ استور صادر شد

طبق راي دادگاه مربوط به ش��كايت اپيك گيمز از اپل 
اين ش��ركت بايد به توس��عه دهندگان اپ اجازه دهد 
سيس��تم هاي پرداخت خود را به مشتريانش��ان ارايه 
كنن��د. به گزارش مهر ب��ه نقل از رويت��رز، يك قاضي 
امريكايي برخي قوانين اپ استور اپل را لغو كرد و به اين 
ترتيب شركت مجبور خواهد شد به توسعه دهندگان 
نرم افزارها اج��ازه دهد روش هاي پرداخت جايگزين را 
به مشتريانشان ارايه كنند. اين رأي كه مربوط به پرونده 
شكايت اپيك گيمز )شركت توليدكننده فورت نايت( 
از اپل بود، به نوعي حاكي از پيروزي توسعه دهندگان 
اپ دارد. البت��ه رأي قاضي دادگاه اپل را ملزم نمي كند 
كه به توس��عه دهندگان اپ اجازه دهد از سيستم هاي 
پرداخت در اپ خود اس��تفاده كنند. از سوي ديگر اين 
شركت همچنان مي تواند كميسيون ۱۵ تا ۳۰ درصدي 
از پرداخت هاي مش��تريان در سيستم پرداخت خود 
دريافت كند. ش��ركت اپيك گيمز اعالم كرد خواهان 
تجديدنظر در اين رأي اس��ت. همچنين تيم سوييني 
مدير ارشد اجرايي اپل در توييتي اعالم كرد: رأي دادگاه 
بردي براي توسعه دهندگان يا مصرف كنندگان نيست. 
شكايت اپيك گيمز از اپل سروصداي زيادي به پا كرد 
و درحقيقت يكي از جدي تري��ن پرونده هاي حقوقي 
عليه اين شركت در دادگاه هاي امريكا بود. اپيك گيمز 
اپل را متهم كرده بود فروش��گاه اپ را به منبع انحصار 
غيرقانوني تبديل كرده است. اين شركت سال گذشته 
داخل اپليكيشن فورت نايت يك درگاه پرداخت مالي 
تعبيه كرد كه سيستم پرداخت اپل را دور مي زد. پس 
از آن اپل بازي رايانه اي مذكور را از فروشگاه اپل استور 
حذف كرد و در پي آن اپيك گيمز از اپل شكايت كرد.

حالت تاريك در نسخه روميزي 
گوگل فعال شد

گوگل حالت تاريك يا دارك مد را روي نسخه روميزي 
جس��ت وجوگر اينترنتي خود فعال كرد. پيش از اين 
خدمات مذكور روي اپليكيشن موبايلي اين شركت 
فعال شده بود. به گزارش مهر به نقل از انگجت، گوگل 
از دسامبر گذش��ته از برنامه ريزي خود در اين زمينه 
خبر داده ب��ود و آزمايش هايي ني��ز به همين منظور 
انجام شده بود. گوگل مي گويد ظرف چند هفته آينده 
اين خدمات براي همه كاربران در دس��ترس خواهد 
بود. براي دسترسي به اين حالت تازه كاربران بايد به 
بخش تنظيمات رفته، گزينه تنظيمات جست وجو را 
انتخاب كنند، سپس به بخش Appearance رفته 
و گزينه تاريك يا dark را انتخاب كنند. همچنين 
گزينه پيش فرض وسيله نيز در نظر گرفته شده 
كه به طور خودكار مضمون صفحه جست وجوگر 

را بر مبناي تنظيمات دستگاه به روز مي كند. 

ايتاليا خواهان شفاف سازي 
درباره عينك فيس بوك شد

سازمان حفاظت از داده ايتاليا از فيس بوك مي خواهد 
درباره عينك هوش��مند خود، شفاف س��ازي كند. به 
گ��زارش مهر به نق��ل از رويترز، س��ازمان حفاظت از 
داده هاي ايتاليا روز گذش��ته از فيس بوك خواس��ت 
توضيحاتي درباره عينك هوشمند جديد خود ارايه كند 
تا همخواني آن با قوانين حريم خصوصي بررسي شود. 
فيس بوك با همكاري شركت ري بن عينك هوشمندي 
را ابداع كرده كه به كاربران اجازه مي دهد به موسيقي 
گوش كنند، تماس هاي تلفني را پاسخ دهند يا عكس 
و ويدئوي كوتاه ثبت و آن را به وسيله يك اپ مخصوص 
در سرويس هاي فيس بوك به اشتراك بگذارند. سازمان 
حفاظت از اطالعات ايرلند بر فعاليت هاي فيس بوك در 
اتحاديه اروپا نظارت مي كند. در همين راستا سازمان 
گارانته ايتاليا كه وظيفه حفاظت از داده ها در اين كشور 
را برعهده دارد، مذاكراتي با كميسيوني حفاظت از 
اطالعات ايرلن��د انجام داده ت��ا از فيس بوك درباره 
محصول جديد توضيحاتي بخواهد. سازمان حفاظت 
از داده ايتاليا مي خواهد از اقدامات فيس بوك براي 
حفاظت مردم و به خصوص كودكاني كه فيلمبرداري 
مي شوند، سيستم هايي كه براي جمع آوري داده ها 
به طور ناشناس به كار مي روند و همچنين ويژگي هايي 

مانند دستيار صوتي متصل به عينك، مطلع شود. 

 تگزاس حذف كاربر از پلتفرم ها 
به دليل انتشار ديدگاه را ممنوع كرد

ايالت تگ��زاس امريكا قانوني را براي ش��بكه هاي 
اجتماعي و سرويس هاي وب با بيش از ۵۰ ميليون 
كاربر وضع ك��رده تا كارب��ران را به دليل انتش��ار 
ديدگاه هايشان از پلتفرم حذف نكنند. به گزارش 
مه��ر به نق��ل از ورج، گرگ آبوت، فرمان��دار ايالت 
تگزاس امريكا اليحه اي درباره شيوه بازبيني محتوا 
در شبكه هاي اجتماعي امضا كرده است. اين قانون 
جديد ممنوع يا محدود كردن محتواي نشان دهنده 
ديدگاه كاربر يا فرد ديگر، خواه در شبكه اجتماعي 
بيان شده باشد يا خير، غيرمجاز مي داند. همچنين 
اين قانون ش��بكه هاي اجتماعي را ملزم به افشاي 
شيوه ترويج و بازبيني محتوا مي كند و طبق آن اين 
شركت ها بايد مانند فيس بوك و گوگل گزارش هاي 
شفافيت درباره فعاليت هايشان منتشركنند. اگر 
پلتفرم ها درب��اره محتواي غيرقانوني هش��داري 
دريافت كنند، بر اساس قانون جديد موظف هستند 
آن را در ۴۸ س��اعت بررس��ي كنن��د. البته قانون 
تصويب شده در ايالت تگزاس، مشابه يكي از لوايح 
پيشنهادي به كنگره امريكا است. شركت هايي كه 
قانون تگزاس را نقض كنند با ش��كايت هاي مدني 

يا اقداماتي از سوي دادستاني روبرو خواهند شد.

انتشار اخباري مبني بر قفل شدن گوشي ها به دليل تحريم هاي امريكا، كاربران را نگران كرد

خبري از قفل شدن گوشي در ايران نيست

تملک فوالد اکسين از سوی فوالد خوزستان

فوری ترين راه اشتغال منطقه ای  در مسير انباشت ثروت ملی
هجده س��ال پيش و با هدف تکميل زنجيره توليد 
فوالد، طرح احداث شرکت فوالد اکسين به منظور 
توليد ورق عريض در مجاورت شرکت فوالد خوزستان 
آغاز ش��د.  اين مهم با زيرساخت، دانش فنی، اعتبار 
مالی و در نهايت راه اندازی شرکت فوالد اکسين تماما 
از سوی فوالد خوزستان انجام شد. فوالد اکسين در 
سال ۱۳۸۸ با ظرفيت اسمی يک ميليون و ۵۰ هزار 
تن و تنها توليدکنن��ده ورق  های عريض فوالدی در 

خاورميانه به بهره برداری رسيد.
احداث خط توليد نورد ورق عريض به منظور تامين 
مواد اوليه زنجيره صنايع کشتی سازی، مخازن تحت 
فشار، خطوط انتقال نفت و گاز و ... و قطع وابستگی 
واردات اس��لب های مورد نياز صنايع فوق از خارج و 
استراتژی صادرات محصول، از سوی شرکت فوالد 

خوزستان به عنوان مجری طرح تعيين شد.
يکپارچه س��ازی زنجيره ارزش محصوالت فوالدی 
در جنوب کش��ور به عنوان عاملی موثر در توس��عه 
صنعت فوالد و آثار توسعه ای و اشتغال پايدار ناشی 
از آن منوط به الحاق خط نورد تجهيزات ورق عريض 
در اختيار شرکت فوالد اکسين خوزستان به عنوان 

صنعت ميانی در زنجيره ارزش است.
همه  چيز برای يک شروع عالی و قرار گرفتن فوالد 
اکس��ين در مدار توليد محصوالت نهايی که کمک 
ش��ايانی به صنعت نفت می کرد آماده ب��ود، که در 
تصميمی ناگهانی و غير کارشناسی، فوالد اکسين 
بدون در نظر گرفتن ش��رايط به وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی واگذار شد. 
اين اتف��اق در حال��ی رخ داد ک��ه ضمانتنامه ۲۵۰ 
ميليون يوروي��ی بانک صادرات مرب��وط به بدهی 
ناش��ی از خريد تجهيزات کارخانه از شرکت دانيلی 
ايتاليا به فوالد خوزس��تان در زمان راه اندازی خط 
توليد اين کارخانه ناديده گرفته ش��د و فرزندی که 
به تازگی راه رفتن را بلد ش��ده بود، با بی مهری تمام 
از مادرش جدا ش��د و اين اقدام ناسنجيده، شروعی 
بود برای مصيبت هايی که اگر نبود مهر مادر ش��ايد 
به فرجامی شوم تبديل می شد. در صورتی که روند 
فعاليت پروژه ورق عريض در قالب جديد و مستقل 
و به نام فوالد اکس��ين خوزستان پس از واگذاری به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  تا آنجا پيش رفت 
که در پايان س��ال ۱۳۹۸ فوالد اکسين خوزستان با 
بيش از ۱۱۳۰ ميليارد توم��ان بدهی تناژی، بيش 
از ۵۰۰ ميلي��ارد تومان بدهی ريال��ی، بيش از ۱۵۰ 
ميليارد تومان بدهی مالياتی، زيان س��نواتی، ۱۳۰ 
ميليارد تومان مطالبات مشکوک الوصول، فاقد مواد 
اوليه، فاقد قطعات استراتژيک مورد نياز خط توليد، 

فاقد محصول قابل فروش، فاقد دستورالعمل و آيين 
نامه، نابسامانی در تشکيالت سازمانی، احتمال بروز 
بحران کارگری، عدم امکان دريافت کارت بازرگانی، 
عدم امکان دريافت دس��ته چک بانکی، عدم امکان 
دريافت ضمانتنامه، بدهی های بيمه ای، بی اعتباری 

نزد مشتريان و ديگر مشکالت مواجه شد.
اين موارد تنها بخشی از مشکالتی بودند که عليرغم 
ادامه دار ب��ودن حمايت ه��ای زيرس��اختی فوالد 
خوزستان از بعد انفصال فوالد اکسين از اين شرکت 
داشت. تصفيه خانه و سيستم آب و فاضالب صنعتی، 
جاده های دسترس��ی، خدمات فنی و مهندس��ی، 
تامين اکسيژن مورد نياز خط توليد و نيروی انسانی 
متخصص و باتجربه بخشی از اين زيرساخت هاست 
که از سوی فوالد خوزستان در اختيار فوالد اکسين 
قرار گرفت. ش��رايط ب��ه قدری بحرانی ش��د که در 
س��ال ۱۳۹۷ وزير وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از فوالد خوزس��تان خواست به منظور جلوگيری از 
ورشکس��تگی و ايجاد بحران های امنيتی ناشی از 
بيکاری کارکنان مجموعه، مديريت اکسين را بر عهده 
بگيرد. فوالد اکسين بحران زده اواخر بهمن ۱۳۹۷ با 
انتصاب امين ابراهيمی )قائم مقام ارشد مدير عامل و 

عضو هيات مديره فوالد خوزستان در همان زمان( به 
سمت مديرعامل فوالد اکسين انتخاب شد. 

تنها ب��ا نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه ورود ش��رکت 
فوالد خوزس��تان در اداره فوالد اکسين می توان به 
تاثير و اهميت انتقال مديريت و مالکيت اين شرکت 
به فوالد خوزستان پی برد. افزايش ميزان توليد از ۳۰ 
هزار تن به ۷۴ هزار تن در ماه )۵/۲ برابر (، افزايش ۱۰ 
برابری خريد قطعات استراتژيک خط توليد، توليد 
ورق های مخصوص محيط ترش شرکت نفت برای 
اولين بار در ايران، ۵/۹ برابر افزايش توليد محصوالت 
آلياژی خاص نسبت به کل سال ۱۳۹۷، جايگزينی 
فروش مس��تقيم به جای فروش کارمزدی پس از ۲ 
سال و بسياری موفقيت های ديگر که حاصل حضور 
مديران فوالدی در اداره اکسين بود. طی اين دوسال، 
فوالد اکسين از فروش کارمزدی به فروش مالکيتی 
رسيد و توانس��ت  تعميرات اساسی تجهيزات را در 
جهت به حداکثر رساندن ظرفيت توليد، انجام دهد 
و با حضور کلي��دی در پروژه های بزرگ ملی نفت و 
گاز )همچون پروژه افتخارآميز خط لوله انتقال نفت 
گوره به جاسک( در سطح ملی، کشور را به خودکفايی 
برساند. اما با شروع سوددهی شرکت فوالد اکسين، 

سهامداران آن تفاهمنامه را فراموش کردند و با تغيير 
دولت روند واگذاری متوقف شد.

از طرفی مديريت درخش��ان فوالد خوزس��تان بر 
اکس��ين تا بدان جا پيش رفت که در دی ماه س��ال 
۱۳۹۸ در چارچ��وب برنامه های راهب��ردی وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اه��داف: جايگزينی 
مديريت سهام به جای بنگاه داری، ايجاد قطب های 
فوالدی در کشور و بازگش��ت مديريت متمرکز به 
فوالد خوزس��تان تفاهمنامه واگذاری سهام فوالد 
اکسين به فوالد خوزستان ميان نمايندگان وزارت 
و مديرعامل وقت فوالد خوزس��تان مبنی بر انتقال 
۶۰ درصدی از کل س��هام فوالد اکس��ين به صورت 
ثبتی به امضا رس��يد. اما دريغ که به داليل نامعلوم 
و باز هم بدعهدی، اين تفاهمنامه ش��کل اجرايی به 
خود نگرفت و همچنان بالتکليفی شرايط را به سمت 
بغرنج نمودن اوضاع پيش می برد! جای تعجب دارد 
با وجود نهايی شدن تفاهمنامه در حضور مقام عالی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و گذشت نزديک 
به دوسال هنوز از سوی وزارتخانه مبنی بر واگذاری 
سهام فوالد اکسين به فوالد خوزستان اقدامی نشده 
است. اگر نبود مديريت کارآمد فوالد خوزستان در 

تصدی فوالد اکسين، معلوم نبود چه سرنوشت شومی 
انتظار مجموعه را می کشيد. فش��ار بانک صادرات 
مبنی بر جاری نمون ضمانتنامه و پيگيری مراحل 
قانونی، که در اين صورت ممکن اس��ت بزرگترين 
عرضه کننده  شمش فوالدی کشور که در سال های 
اخير توانسته با ازرآوری حاصل از صادرات محصوالت 
باکيفيت، جايگزين شايسته ای برای صادرات نفتی 
کش��ور لقب گرفته، با مش��کالتی مواجه ش��ود که 
پيامد آن گريبان گير فوالد اکسين هم خواهد شد. 
قطعا تعطيلی دو ش��ريان اصلی توليد فوالد و ورق 
کش��ور عالوه بر آثار زيان بار بر اقتصاد کشور، استان 
خوزستان را که در شرايط فعلی هم بيشترين نيروی 
بيکار را در خود جای داده است، با مشکالت امنيتی 
مواجه می کند. در صورت اجرايی شدن ضمانتنامه 
بانک صادرات و صدور رای دادگاه، خط توليد فوالد 
خوزستان تعطيل شده و ناگزير اقدام متقابل فوالد 
خوزس��تان را به همراه داش��ته و موجبات تعطيلی 
فوالد اکس��ين را به دنبال دارد. وقوع چنين شرايط 
فاجعه باری که دور از ذهن نيس��ت عالوه بر بيکاری 
بيش از يازده هزار َتن به طور مستقيم و شصت هزار 
َتن به طور غيرمستقيم، ضربه  مهلکی به صنعت فوالد 

کشور وارد می کند. اينک و پس از دخالت دلسوزانه و 
بهنگام فوالد خوزستان، سزاوار نيست در شرايطی که 
با تملک فوالد اکسين از سوی فوالد خوزستان عالوه 
بر تکميل زنجيره فوالد و دستيابی به توليد سيزده 
ميليون تنی فوالد در افق ۱۴۰۴ و پايداری توليد در 
استان زرخيز خوزس��تان و خلق ثروت ملی، شاهد 
تاخير در واگذاری سهام اين شرکت به اصل خويش 
باشيم.  به عالوه بايد توجه داشت در صورت رخ دادن 
اين اتفاق مبارک و از سرگيری و سرمايه گذاری فوالد 
خوزس��تان در طرح فوالدس��ازی اکسين، سه هزار 
نيروی انسانی به طور مستقيم به کارگيری می شوند. 
اين تعداد يعنی باز شدن گره کور بيکاری در استان 
خوزستان، ثبات امنيت، به کارگيری جوانان متعهد، 
متخصص و کارآمد که در نهايت به رشد و شکوفايی 

استان خوزستان و توليد ثروت ملی منجر می شود.
برای واگذاری فوالد اکسين به فوالد خوزستان عالوه 
بر پيگيری های مستمر مديران اين مجموعه، همت 
مسئوالن دلسوز استان و کشور الزم است. از نماينده 
محترم ولی فقيه که همواره يار و ياور صنايع استان 
بوده اند، همچنين استاندار محترم که خود زمانی در 
مقام عالی وزارت حضور داشته اند و بدون شک با نگاه 
ملی پيگير خواهند بود، تا نمايندگان محترم مجلس 
که صدای رسای مردم و بنگاه های اقتصادی استان 
بوده و هستند، نياز است به ياری فوالد خوزستان آمده 
و در تسريع واگذاری س��هام فوالد اکسين به فوالد 

خوزستان تاثيرگذار باشند. 
آری تجربه های تلخ بنگاه داری غير کارشناس��ی بر 
صنايع کشور و استان تا به امروز هزينه های بسياری 
بر اقتصاد کشور وارد کرده است و تکرار آن در مجموعه 
فوالد اکسين جز حسرت و از دست رفتن سرمايه های 

ملی،  عايدی به همراه ندارد.
از همه    دلس��وزان نظام تقاضا می کنيم برای حفظ 
روند توليد پايدار کشور همگام و همراه با بنگاه های 
اقتصادی موفق که هدفی جز ايجاد اش��تغال برای 
جوانان منطق��ه، آبادانی ايران اس��المی، ارزآوری و 
دس��تيابی به بازارهای بين الملل و در نهايت بی اثر 
کردن تحريم های ظالمانه ندارند، در جهت تسريع 
در تملک سهام فوالد اکس��ين به فوالد خوزستان 
پيش قدم باشند و زمينه ساز تحولی بزرگ در جنوب 

کشور، سرزمين الله های سرخ باشند.
ش��رکت فوالد خوزس��تان آمادگی دارد در فرآيند 
واگذاری سهام، تمامی موارد قانونی و بدون در نظر 
گرفتن ش��رايط همجواری، اجرايی ش��ود و سهام 
شرکت فوالد اکسين به قيمت روز کارشناسی و به 

فوالد خوزستان واگذار شود.



تعادل| فرشته فرياد رس |
طرح آزادسازي واردات خودرو در حالي به صحن علني 
مي رود، كه همچنان بحث  بر سر آن ادامه دارد. هرچند 
مجلس در تالش است با تصويب طرح واردات خودرو، 
رانت موجود در اين بازار را حذف، بازار را ساماندهي و 
موج قيمت ها را آرام كند. اما خبرهاي رس��يده نشان 
از اين دارد كه طرح آزادس��ازي واردات خودرو بازهم 
دس��تخوش تغييراتي شده و در مس��ير انحرافي قرار 

گرفته است.
پس از ايراد شوراي نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهي 
خودرو واردات محصوالت هيبريدي با تعرفه صفر كه 
در مجلس دهم تهيه شده بود، كميسيون صنايع ماده 
مذكور را با اصالحاتي در چارچوب »آزادسازي مشروط 
واردات« تصويب كرد. بر اساس اين طرح، هر شخص 
حقيقي و حقوقي مي تواند نس��بت به واردات خودرو 
در قال��ب يك��ي از دو روش »در ازاي صادرات كاال« يا 
»واردات بدون انتقال ارز« اقدام كند. حال براساس آنچه 
عباسپور سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس، 
اعالم كرده، طبق اصالحيه مجلس بر اين طرح، تنها 
واردات خودروي هيبريدي و برقي با اين شرايط آزاد 
مي ش��ود؛ كه اين موضوع و ح��ذف واردات خودروي 
بنزيني يا گاز سوز در طرح اصالح شده از سوي ايزدخواه 

و فيروزي دو نماينده مجلس تكذيب شد. 

     طرح امروز در صحن علني
 بازار خودرو در شرايطي ناآرام است كه واردات خودرو 
از سال 97 ممنوع ش��د و توليد خودروسازان نيز طي 
سال هاي اخير پاس��خگوي نياز بازار نبود. در چنين 
وضعيتي ش��اهد نوس��ان قيمت ها در بازار خودرو با 
كوچك ترين نوسان نرخ ارز هستيم. از همين رو و به 
منظور ساماندهي بازار خودرو، طرح آزادسازي واردات 
خودروهاي خارجي به بازار داخلي از س��وي مجلس 

كليد خورد.
اين طرح كه به تصويب اوليه در كميس��يون صنايع 
و معادن مجلس رس��يده، ظاهرا قرار اس��ت امروز در 
صحن علني مجلس در فاز نهايي تصويب قرار بگيرد. 
مرور جزييات اين طرح نشان مي دهد كه پس از ايراد 
ش��وراي نگهبان به ماده ۴ طرح س��اماندهي خودرو، 

مبني بر واردات محصوالت هيبريدي با تعرفه صفر و 
مغاير خواندن آن با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، 
كميسيون صنايع اين ماده از طرح را با اصالحاتي در 
چارچوب آزادسازي مش��روط واردات تاييد كرد. در 
اصالحيه كميس��يون صنايع آمده بود: »هر شخص 
حقيقي و حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا 
قطعات يا ساير كاالها و خدمات مرتبط با انواع صنايع 
نيرو محركه يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت 
به واردات خودروي تمام برقي يا دو نيرويي  )هيبريدي( 
يا واردات خودروي بنزيني يا گاز سوز با برچسب انرژي 
B و باالتر يا داراي ش��اخص ايمني 3 س��تاره يا باالتر 
بر اساس گواهي هاي استاندارد معتبر، معادل ارزش 

صادراتي اقدام كند«.
بر اين اساس هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند 
نس��بت به واردات خودرو در قالب يكي از دو روش 
»در ازاي صادرات كاال« ي��ا »واردات بدون انتقال 
ارز« اقدام كند. اين دو روش براي ورود خودروهاي 
خارجي با هدف »اس��تقالل واردات خودرو از تعهد 
ارزي سياست گذار« طراحي شده است. در مصوبه 
اولي��ه ورود خودروهاي كاركرده حداكثر 3 س��ال 

ساخت نيز مجاز اعالم شد.

     خودروهاي بنزيني از طرح خط خورد؟
حال اما براس��اس گفته هاي روز گذشته سخنگوي 
كميسيون صنايع و معادن مجلس، طبق اصالحيه 
مجلس بر اين طرح، هر كس��ي كه بتواند خودرو يا 
قطعات خودرو صادر كند و براي دولت هزينه ارزي 
ايجاد نكند، مي تواند واردات خودرو داش��ته باشد 
البته تنها واردات خودروي هيبريدي و برقي با اين 

شرايط آزاد مي شود.
روح اهلل عباسپور در پاسخ به س��والي در مورد اينكه 
آيا زيرس��اخت  هاي الزم در كش��ور ب��راي واردات 
خودروه��اي برقي و هيبريدي وج��ود دارد يا خير و 
همچنين وضعيت مالي��ات واردات اين خودروهاي 
چگونه خواهد بود در اظهاراتي به »ايلنا« گفته است: 
وقتي قانون گذار پيش بيني كرده كه واردات خودرو 
تنها براي خودروهاي برقي و هيبريدي باشد، حتما 
زمينه هاي آن نيز وجود دارد. براساسا اين اظهارات به 

نظر مي رسد، اين طرح يك بار ديگر دستخوش تغيير 
شده و واردات خودروهاي بنزيني در اين طرح نيز خط 
خورده است. البته حجت اهلل فيروزي عضو كميسيون 
صنايع مجل��س و روح اهلل ايزدخ��واه ديگر نماينده 
مجلس، اين موضوع را تكذيب و عنوان كردند كه هيچ 
تغييري مبني بر حذف واردات خودروهاي بنزيني در 

طرح اصالح شده، اعمال نشده است. 

     انتقاد به تغييرات طرح 
در همين راستا، مهدي دادفر دبير انجمن واردكنندگان 
خودرو واكنش ب��ه خبر ح��ذف واردات خودروهاي 
بنزيني از طرح مذكور، به »تعادل« گفت: اگر اين خبر 
صحت داشته باشد، مشخص نيس��ت، اين كار با چه 
هدفي صورت گرفته است و چگونه مي خواهند فقط 
خودروهاي برقي راكه زيرس��اخت آن هنوز در كشور 
فراهم نيست وارد كنند. اين درحالي است كه به گفته 
دادفر، آنچه كه در كميسيون صنايع و معادن مجلس در 
رابطه با واردات خودرو به تصويب اوليه رسيده بود، طرح 
بسيار مطلوبي بود و نتيجه آن افت ۵۰ تا ۸۰ درصدي 

قيمت ها در بازار خودروهاي خارجي است.
ضمن اينك��ه واردات خودرو عالوه بر كاهش ش��ديد 
قيمت  در بازار خودروهاي خارجي، به راه افتادن نهضت 
مديريت هزينه  در خودروس��ازهاي داخلي و متعادل 
شدن قيمت  خودروهاي توليدي آنها را در پي دارد. اين 
در شرايطي است كه در حال حاضر قيمت خودروهاي 
وارداتي به ش��دت از قيمت خودروهاي توليد داخل 
فاصله گرفته اس��ت و قيمت اين خودروهاي خارجي 
را مي توان با دالر 7۰ ي��ا 7۵ هزار توماني تطبيق داد، 
در صورتي كه نرخ ارز آزاد ۲۵ تا ۲7 هزار تومان است. 
حال به گفته دادفر، با حذف واردات خودروهاي بنزيني 
سرنوشت اين طرح اصال مشخص نيست و كارايي آن 
قطعا زير سوال خواهد رفت. دادفر مي گويد: با اين اقدام 
معلوم نيست كه نمايندگان واقعًا قصد دارند انحصار 
مطلق بازار را بشكنند يا قرار است در بر همان پاشنه 

خواهد بچرخد؟! 
از س��وي ديگر، فربد زاوه، كارشناس خودرويي نيز بر 
اين باور است كه اساسا براساس قانون اساسي و قانون 
تجارت، به هيچ عنوان نمي توان مانع از واردات خودرو 

ش��د. او بابيان اينكه اعالم كاهش ۵۰ تا ۸۰ درصدي 
قيمت خودرو در صورت آزادس��ازي واردات، موجي 
متضاد از خوشحالي و نگراني ايجاد كرد، به »تعادل« 
گفت: هرچند ك��ه احتماال منظور از اين كاهش براي 
خودروهاي موجود در بازار هس��ت و مختص واردات 
جديد نيس��ت، اما در پيش نويس جديد اين مصوبه، 
واردات خودروهاي دس��ت دوم تا س��ه سال كاركرد 
آزاد شده بود اما بعدا حذف شده است. حاال هم عنوان 
ش��ده كه واردات خودروهاي بنزيني از طرح مذكور 
خط خورده اس��ت؛ كه اگر صحت داشته باشد، واقعا 
جاي تامل دارد! زاوه معتقد است كه واردات براي همه 
ايراني ها آزاد است و وزارت صمت مجاز به محدود كردن 
به بهانه نمايندگي و خدمات نيست. ضمن اينكه نياز به 
خريد ارز از شبكه بانكي نيست و با ارز اشخاص هم قابل 
اجراست! بنابه اظهارات او، واقعيت اين است اگر تنها 
شرط اول اجرايي شود، خودروهاي ميلياردي بازار با 
كاهش بيش از ۵۰ درصدي مواجه مي شوند. بنابراين 
بايد دقت كرد كه نرخ برابري محاسبه تعرفه همچنان 
۴۲۰۰ تومان است و تعرفه موثر گمركي واردات هيچ 
كااليي عمال به نرخ خريد واقعي ارز بيشتر از ۱۵ درصد 
نيست؛ بنابراين سقوط قيمت خودروهايي همچون 
لندكروز يا كمري ۲۰۰۸ در صورت نبود محدوديت 

حجم موتور و واردات دست دوم قطعي است.

    آينده بازار خودرو
حال از آنجايي كه اعمال تحريم ها جدا از اينكه جهش 
نرخ دالر را در بازار ايران درپي داش��ت، اثر آن در بازار 
خودرو نيز به شدت نمايان و دستخوش تغييرات قيمتي 

سنگيني شد. درهمين حال، ممنوعيت واردات، شوك 
ديگري را به بازار خودرو وارد كرد. همين دو عامل كافي 
بود تا نمودار قيمت خودروها به صورت سرسام آوري 

صعودي و ضربه نهايي به اين بازار وارد شد. 
حال اگر طرح آزادس��ازي واردات خودرو )به ويژه 
خودروهاي بنزيني و گازس��وز( با موافقت مجلس 
روبرو نش��ود و هيچ خودروي جديدي وارد كش��ور 
نش��ود، به فرض گران ش��دن دالر، چه سرنوشتي 
در انتظار بازارخودرو خواهد بود؛ ش��واهد و قراين 
موجود، حاكي از اين است كه قطع به يقين قيمت ها 
بازهم به ص��ورت سرس��ام آوري افزايش خواهند 
يافت. به ط��ور مثال خودروي پراي��د كه هم اكنون 
تخت گاز در حال حركت اس��ت تا خود را به كانال 
۱6۰ ميليون تومان برس��اند، از م��رز ۲۰۰ ميليون 
تومان هم عبور خواهد ك��رد. خودروهاي خارجي 
هم كه از اين قاعده گراني مستثنا نيستند و بيشتر 
درمعرض گران ش��دن قرار دارند و نس��بت به قبل 

دچار حباب قيمتي فزاينده اي خواهند شد.
 بنابراين پر واضح اس��ت زماني كه خودروي خارجي 
نو به داخل كشور وارد نش��ود، مردم مجبورند براي 
رفع نياز خودرويي خود به خريد خودرو دس��ت دوم 
با قيمت غير واقعي روي بياروند آن هم با قيمت هاي 
گزاف. اما تنها كساني از اين بازار مه آلود خودرو سود 
برده و خواهند برد، دالالني هستند كه خودروهايشان 
را احتكار كرده اند، تا در صورت تداوم مسدود شدن 
در ه��اي واردات، آنها را روانه بازار كنند. اين درحالي 
است در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست، كه به خودرو 

به عنوان يك كاالي سرمايه اي نگريسته شود. 
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سهم ۸۰ درصدي بخش
صنعت و معدن در جذب سرمايه

شاتا |وزارت صمت در گزارشي حجم سرمايه گذاري 
خارجي بخش صنع��ت، معدن و تج��ارت در پنج ماه 
نخست امس��ال را 3۸۸ ميليون دالر معادل ۸۰ درصد 
ميزان س��رمايه گذاري خارجي در كش��ور اعالم كرد. 
معاونت طرح و برنامه اين وزارتخانه از تصويب 6۸ مورد 
س��رمايه گذاري خارجي ب��ا ارزش ۴۸۵ ميليون دالر 
در كل كش��ور در پنج ماه نخست امس��ال خبر داد. بر 
اس��اس گزارش مربوطه، از اين ميزان سرمايه گذاري، 
بخش صنعت، مع��دن و تجارت با ۴9 م��ورد و حجم 
سرمايه گذاري 3۸۸ ميليون دالر، به ترتيب سهم 7۲ و 
۸۰ درصدي را به خود اختصاص داده است. همچنين 
در اين بازه زماني، س��هم حجم سرمايه گذاري بخش 
صنعت 97.9 درصد، بخش معدن ۲.۱ درصد و س��هم 
بخش تجارت صفر بوده است. اين در حالي است كه از 
۴9 مورد سرمايه گذاري خارجي مصوب در اين بخش، 
۱9 شركت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجي، ۲۱ شركت 
به صورت مشاركتي با شركاي داخلي )J.V( و 9 مورد به 
صورت مشاركت مدني، بيع متقابل و BOT هستند. در 
بخش ديگر اين گزارش، بيشترين حجم سرمايه گذاري 
خارجي در دوره مورد بررس��ي را مربوط به گروه هاي 
س��اخت راديو، تلويزيون و وس��ايل ارتباطي، ساخت 
مواد و محصوالت شيميايي، س��اخت فلزات اساسي، 
س��اخت چوب و محصوالت چوب و چ��وب پنبه )به 
استثناي مبلمان( عنوان و پنج كشور نخست از لحاظ 
ارزش سرمايه گذاري خارجي مصوب را امارات، تركيه، 

افغانستان، هنگ كنگ و آلمان معرفي كرده است.

ساخت 75 مركز بهداشتي و 
درماني بركت پس از شيوع كرونا

بنياد بركت س��تاد اجرايي فرمان امام از زمان ش��يوع 
ويروس كرونا تاكنون 7۵ مركز بهداشتي و درماني را در 
مناطق محروم كشور احداث كرده است. معاون عمراني 
و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت با اشاره به فعاليت هاي 
عمران��ي و زيربنايي اي��ن بنياد گفت: از زمان ش��يوع 
ويروس كرونا تا به امروز 7۵ مركز بهداش��تي و درماني 
براي خدمت رساني به مردم مناطق روستايي و محروم 
سراسر كشور ساخته شده است. محمد مهجوري افزود: 
بنياد بركت با هدف توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي، 
ارتقاي شاخصه هاي سالمت و بهداشت و ارايه خدمات 
درماني به مردم مناطق محروم و كم تر توس��عه يافته، 
اجراي و تكميل پروژه هاي بهداش��تي و درماني را در 
مناطق محروم و روستايي كش��ور دنبال مي كند. وي 
خاطرنشان كرد: بنياد بركت نسبت به ساخت ۲6۵ مركز 
بهداشتي و درماني در كشور تعهد دارد كه تا به امروز ۱۸۰ 
مركز به بهره برداري رسيده و افتتاح شده است. به گفته 
معاون عمران��ي و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت، اين 
مراكز بهداشتي و درماني شامل خانه و مركز بهداشت، 
مركز جامع سالمت، آزمايشگاه، پايگاه اورژانس، مركز 
تجهيزات پزشكي، پايگاه سالمت و... مي شود.  مهجوري 
تصريح كرد: 6۵۰ منطقه روس��تايي تحت پوش��ش 
طرح هاي بهداش��تي و درماني بنياد بركت قرار دارند و 
حجم كل سرمايه گذاري براي ساخت ۲6۵ مركز تعهد 
شده، 3 هزار و 7۵۰ ميليارد ريال است. وي با تاكيد بر 
اينكه استان هاي سيستان و بلوچستان، خوزستان 
و لرستان بيشترين سهم را از پروژه هاي پروژه هاي 
بهداشتي و درماني بركت به خود اختصاص داده اند، 
اظهار داشت: بنياد همچنين در ساخت و تكميل ۱7 
بيمارستان در مناطق محروم با يك هزار و ۵۰۰ تخت 
مشاركت داشته كه بيمارستان هاي درگز، مينودشت، 
گرمس��ار، ميانه، بانه، فردوس، قرچك ورامين، بهار 

همدان و ني ريز از جمله اين پروژه ها هستند.

نقش استراتژيك فوالد مباركه در 
تأمين مواد اوليه صنعت لوازم خانگي

رييس واحد گالوانيزه و ورق رنگي شركت فوالد مباركه 
گفت: شركت فوالد مباركه به عنوان تنها توليدكننده ورق 
رنگي مورد نياز صنعت لوازم خانگي در كشور توانسته با 
ظرفيت توليد ماهانه 6۰۰ تن ورق گالوانيزه ويژه براي 
اين صنعت، عالوه بر افزايش كيفيت محصوالت نهايي، 
با جلوگيري از واردات محصوالت خارجي باعث عرضه 
محصوالت داخلي اين صنعت با قيمت مناسب در بازار 
شود. عليرضا گندمكار رييس واحد گالوانيزه و ورق رنگي 
شركت فوالد مباركه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
كرد: اين شركت در حال حاضر قادر به توليد 3 نوع ورق 
رنگي ساختماني، دكوراتيو و ورق هاي مخصوص لوازم 
خانگي اس��ت كه از كيفيت بااليي برخوردار است. وي 
با بيان اينكه توليد ورق هاي گالوانيزه رنگي براي توليد 
لوازم خانگي، بسيار دش��وار بوده و از حساسيت بااليي 
برخوردار است، افزود: شركت فوالد مباركه در ايران تنها 
توليد كننده اين نوع ورق بوده و يكه تاز اين عرصه است و 
در اين مسير بايد با شركت هاي كره اي و اروپايي رقابت 
كند كه بيش از ۲۵ سال تجربه در توليد اين نوع ورق هاي 
فوالدي دارند و خوشبختانه توانسته عملكرد قابل قبولي 
داشته باشد. رييس واحد گالوانيزه و ورق رنگي شركت 
فوالد مباركه خاطرنشان كرد: فوالد مباركه ماهانه ۵۰۰ 
تن ورق گالوانيزه ويژه براي لوازم خانگي توليد مي كند 
كه ورق اوليه براي توليد بيش از ۲۲ هزار دستگاه يخچال 
را تشكيل مي دهد. وي در ادامه اذعان داشت: اين ميزان 
توليد فوالد مباركه در حالي است كه ظرفيت توليد 6۰۰ 
تن ورق مخصوص اين صنعت در ماه با راه اندازي خط 
تكميلي آن در آينده به ۱۰6۰ تن افزايش خواهد يافت 
كه مي تواند به توليد ۵۸ هزار دستگاه يخچال يا ۱7۵ 
هزار دستگاه ماشين لباسشويي تبديل شود؛ اين ميزان 
توليد عالوه بر اينكه مي تواند كشور را واردات لوازم خانگي 
بي نياز كند بلكه مي تواند زمينه ساز صادرات و ارزآوري 

براي كشور در اين شرايط تحريمي را نيز فرآهم آورد.

واردات خودرو آزاد مي شود؟ 

طرح آزادسازي واردات خودرو در صحن

تعادل |
نمايندگان بخش خصوصي در س��ومين گردهمايي 
كميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران 
به نقد و بررسي سياست هاي تشويقي صادرات در ايران 
و مقايسه اين سياس��ت ها با مشوق هاي صادراتي در 
تعدادي از كشورها پرداختند. آنان تدوين مشوق هاي 
صادراتي هدفمند و در چارچوب اس��تراتژي توسعه 
صادرات و استراتژي جذب سرمايه گذاري مستقيم 
خارجي و همچنين انعقاد موافقت نامه هاي تجارت 
آزاد ب��ا مقاصد صادرات��ي را از جمله سياس��ت هاي 

اثربخش براي حمايت از صادرات برشمردند.

     تجارت، جاده اي دو طرفه است
در سومين نشست كميسيون»تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات« اتاق تهران عالوه بر بررسي انواع مشوق هاي 
صادراتي كه در هفت كشور منتخب به اجرا گذاشته 
شده است، مختصات توليد و صادرات صنعت كفش در 
ايران و جهان نيز مورد واكاوي قرار گرفت. پس از بيان 
اين توضيحات توسط رييس كميسيون تسهيل تجارت 
و توسعه صادرات، معاون بررسي هاي اقتصادي اتاق 
تهران با ارايه يك گزارش به تحليل كاركرد مشوق هاي 
صادراتي در ايران و نوع تشويق ها در هفت كشور تركيه، 
هند، فيليپين، برزيل، كانادا، آمريكا و چين پرداخت. 
مريم خزاعي با بيان اينكه متوسط رشد ساالنه صادرات 
كاالها و خدمات طي دهه 9۰ حدود منفي ۲ درصد و 
رش��د واردات هم حدود منفي ۱6 درصد بوده است، 
ادامه داد: طي نيمي از سال هاي دهه 9۰صادرات نه تنها 
نقشي در افزايش رشد اقتصادي نداشته، بلكه تاثير آن، 
كاهنده و منفي بوده است. اما سال ۱399 تنها سالي 
در دهه 9۰ است كه با وجود رشد اقتصادي مثبت ۱.۸ 
درصدي، صادرات كاالها و خدمات در اين رشد نقش 
مثبتي نداشته و مشاركت صادرات در رشد منفي ۱.7 
واحد درصد بوده است. او با بيان اينكه توسعه تجارت 
بدون اصالحات ساختاري امكان پذير نيست، تعريفي 
از مشوق صادراتي ارايه كرد و گفت: مشوق صادراتي، 
نوعي كمك اقتصادي اس��ت كه دولت ها به بنگاه ها 
يا كس��ب و كارها با اهداف نف��وذ و حفظ موقعيت در 
بازارهاي خارجي و كمك به حفظ و ارتقا رقابت پذيري 
محصوالت داخلي در بازارهاي جهاني ارايه مي كنند. 
معاون اقتصادي اتاق تهران با اشاره به اينكه مشوق ها 
اغلب در سه سطح، بخش عمومي، مناطق آزاد و بانك 
صادرات ارايه مي شود، گفت: معافيت يا تخفيف ماليات 
بر ارزش اف��زوده، معافيت گمركي، كمك مالي براي 
حضور در نمايشگاه ها و تبليغات، معافيت يا تخفيف 
ماليات بر مصرف و معافيت از حق تمبر جزو حمايت ها 
در بخش عمومي است. همچنين، پوشش ماليات بر 
درآمد تكليف، معافيت يا تخفي��ف ماليات بر درآمد 
شركتي و معافيت يا تخفيف ماليات بر دارايي از جمله 
مشوق ها در مناطق آزاد اس��ت. افزون بر اين، اعطاي 
تضامين و اعتبارات صادراتي نيز از سوي اگزيم بانك ها 
در دستور كار قرار گرفته است. خزاعي، سپس به تجربه 
برخي كشورها در اعطاي مشوق هاي صادراتي اشاره 

كرد. از جمله تركيه كه قرار گرفتن در ميان ده اقتصاد 
بزرگ جهان در س��ال ۲۰۲3 با سهم ۱.۵ درصدي از 
حجم تجارت جهان و نس��بت ۸۰ درصدي صادرات 
ب��ه واردات را هدف ق��رار داده و يازده اق��دام را براي 
دس��تيابي به اين هدف تعيين كرده است. خزاعي در 
ادامه، تقبل 7۰ درصد هزينه هاي آموزش بنگاه هاي 
فع��ال در زمينه تجارت خارجي، ام��كان تامين مواد 
اوليه به قيمت هاي بازار جهاني براي توليد محصوالت 
صادراتي، معافيت درآمد توليدكنندگان مناطق آزاد 
تركيه از ماليات بر درآمد اشخاص و ماليات بر درآمد 
شركت ها و برقراري موافقت تجارت آزاد با 3۲ كشور 
جهان را به عنوان بخشي از مشوق هاي صادراتي اين 
كشور برش��مرد. او در ادامه به سياست هاي تشويقي 
كشورهايي چون هند، كانادا، برزيل، فيليپين، آمريكا 
و چين نيز اشاره كرد. پس از آن، خزاعي پيشنهاداتي 
براي تغيير و اثربخشي سياست هاي تشويقي در حوزه 
صادرات ارايه كرد. تدوين مشوق هاي صادراتي هدفمند 
و در چارچوب استراتژي توسعه صادرات و استراتژي 
جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، تدوين و اجراي 
مشوق ها در چارچوب اصول سازمان تجارت جهاني و 
اجراي آن در بازه زماني مشخص و تخفيف يا معافيت 
تعرفه براي واردات خطوط توليد تكنولوژيك جزوي 
از اين پيش��نهادات بود. او همچني��ن گفت: اعطاي 
تسهيالت براي توليد صادراتي بايد منوط به صادرات 
گرا بودن توليد باشد. همچنين انعقاد موافقت نامه هاي 
تجارت آزاد با مقاصد صادراتي نيز يكي از راهكارهاي 
موثر براي نفوذ صادركنندگان به بازارهاي صادراتي 
است. )گزارش كامل معاونت بررسي هاي اقتصادي 
اتاق تهران با عنوان تش��ويق صادرات در اينجا قابل 
درياف��ت اس��ت.(  در ادامه، احمدرضا فرش��چيان، 
ديگر عضو اين كميسيون پيشنهاد كرد كه برخي از 
تجربه هاي مورد اشاره در گزارش معاونت بررسي هاي 
اقتصادي اتاق تهران كه در ساير كشورها اجرايي شده 
و در ايران نيز قابليت اجرا دارد، توس��ط كميسيون 
مورد پيگيري قرار گيرد. او همچنين تاكيد كرد كه 
مش��وق هاي صادراتي بايد پس از تحقق صادرات به 
افراد تعلق گيرد. فرشچيان در ادامه پيشنهاد ايجاد 
اتاقي براي برقراري ارتباط ميان صادركنندگان جديد 
با صادركنندگان صاحب تجربه و متقدم را مطرح كرد. 
عباس آرگون، يكي ديگر از اعضاي اين كميسيون هم 
درباره ثبات سياست هاي در بازه سه الي چهارساله 
س��خن گفت. پس از طرح اين نكات، مقرر ش��د كه 
تبادل نظر در زمينه مش��وق هاي صادراتي و سپس 
ارايه نظرات بخش خصوصي به دستگاه هاي ذيربط 

در جلسات آتي كميسيون ادامه يابد.

     جايگاه ايران در صادرات كفش جهان
در ادامه، علي لش��گري، عض��و هيات مديره جامعه 
صنعت كفش گزارش��ي از »جايگاه ايران در صادرات 
كفش جهان« ارايه كرد. او با اش��اره به وضعيت توليد 
كفش گفت: آخرين بررسي ها نشان مي دهد كه تعداد 
واحدهاي جوازدار و بدون جواز در زنجيره ارزش چرم، 

كيف، كفش و ملزومات و صنايع مرتبط حدود 6۰ هزار 
و 6۰9 واحد است كه از اين آمار ۱۱ هزار و 79۲ واحد 

توليدي و ۴۸ هزار و 7۱7 واحد توزيعي است. 
لش��گري س��پس به رتبه ايران در صادرات و واردات 
جهاني كفش اشاره كرد و گفت: رتبه ايران در صادرات 
از حي��ث مق��داري، ۸6 و از حي��ث ارزش دالري 93 
است. همچنين رتبه ايران در واردات رسمي از لحاظ 
مقداري۴7 و از لحاظ ارزشي6۴ است. او در بخشي از 
اين گزارش، اعالم كرد كه واردات غيرقانوني كفش به 
كش��ور به دليل اعمال برخي ممنوعيت هاي وارداتي 
به ۱۸۰ ميليون دالر مي رس��د و در عين حال ارزش 
صادرات اين محصول معادل۱۰۵ ميليون دالر برآورد 
مي شود. لشگري در ادامه با اشاره به سهم ناچيز ايران از 
واردات كشورهاي همسايه كه به ۰.97 درصد مي رسد، 
به ظرفيت هاي صنعت كفش اشاره كرد و گفت: ايران 
مي توان��د به هاب كفش منطقه غرب آس��يا در حوزه 
مواد اوليه و محصول نهايي تبديل ش��ود. اين صنعت 
در عين حال از توان بااليي در ارزآوري و رشد صادرات 
با تمركز بر صادرات انواع كفش رويه چرمي برخوردار 
است. همچنين اين صنعت داراي ظرفيت بااليي در 
اشتغالزايي بوده و نياز به سرمايه گذاري اندك براي 
استقرار و توسعه كسب و كار از مزيت هاي آن است. 
او با اش��اره به اينكه تداوم ش��يوع گسترده بيماري 
كوويد- ۱9 و كاهش سطح توليد در داخل همزمان 

با تعطيلي و اعم��ال محدوديت هاي تجاري يكي از 
داليل عمده كاهش صادرات اين محصول اس��ت، 
ادام��ه داد: افزايش قيمت مواد اولي��ه در بازارهاي 
جهاني و داخل، عدم دسترسي منظم و تضميني به 
مواد اوليه موردنياز، كاهش قيمت دالر و در نتيجه 
از بين رفتن مزيت قيمت براي صادركننده ايراني در 

مقايس��ه با رقباي خارجي، افزايش سهم بازارهاي 
كفش هاي تركيه اي در بازار عراق، بروز جنگ هاي 
داخلي در افغانس��تان و افزايش قيمت پايه و ارزش 
دالري كاالهاي صادراتي، با توجه به نوس��انات نرخ 
ارز و عدم ثبات و افزايش نرخ تورم از جمله عواملي 
است كه صادرات كفش را تحت تاثير قرار داده است.

سامانه 
پيامكي 
روزنامه 
 تعادل 

30005320

برگ سبز خودرو سواری س�ايپا تیپ sainaمدل 1400ظرفیت پنج 
نفر تعداد سیلندر 4نوع سوخت بنزين تعداد محور 2  شماره موتور 
m15 /9162175  و NAS831100m5724724 به رنگ سفید 
روغنی به نام حسن بهادر پور با شماره شناسنامه 658 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي

گیالنغرب

فعاالن اقتصادي بررسي كردند

مشوق هاي صادراتي در عرصه جهاني



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sun. Sep 12. 2021  2030   يكشنبه 21 شهريور 1400    5 صفر 1443  سال هشتم    شماره 

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:01اذانمغرب:19:37اذانصبحفردا:5:18

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

كرونا ۴۴۴ خانواده ديگر را عزادار كرد
با وجود روند كاهشي ش��هرهاي قرمز، نارنجي و زرد كرونايي در كشور، تلفات اين ويروس نسبت به روزهاي قبل رو به تنزل گذاشته اما 
همچنان بر مدار سه رقمي مي گردد و بر اساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ۴۴۴ نفر ديگر جان باختند. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۶ هزار و ۶۵۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه دو هزار و ۷۰۴ نفر از آنها بستري 
شدند. به اين ترتيب مجموعه تلفات كرونا در كشور به ۱۱۳ هزار و ۸۲۴ نفر رسيد. ۷ هزار و ۳۴۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در 
بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۳۰ ميليون و ۱۲۳ هزار و ۷۲۹ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در 
كشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۶۸ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

خودكشي؛ اعتراض به 
محروميت ها و ستم ها

 در واقع خودكشي با بحث خشونت، يأس اجتماعي 
و تحليل رفتن سيستم هاي حمايت اجتماعي در 
نظام ارتباطي خانواده و جامع��ه ما اتفاق مي افتد. 
نمي توان گفت يك عامل در خودكش��ي موثر بوده 
و مربوط به دوره اي اس��ت كه فرد در مشكالت قرار 
دارد، بلكه كل تجربه و مسائلي كه در دوره كودكي 
براي والدين فرد اتفاق مي افتد )مرگ والدين، طالق 
والدين، خشونت، بيماري ها و اختالالت رفتاري و 
رواني والدين، بدرفتاري، اعتياد والدين و...( در دوره 
بزرگس��الي و جواني فردي كه دست به خودكشي 
مي زند اثرگذار است و لذا خودكش��ي در آن واحد 
اتفاق نمي افتد. انساني كه در جامعه زندگي مي كند، 
با يك س��ري باورها، ارزش ه��ا و هنجارها زندگي 
مي كند كه رفتارها و كنش ها در شرايط اجتماعي و 
فرهنگي خود معنا پيدا مي كند و اتفاق مي افتد؛ در 
جامعه اي كه سطح خودكشي باالست، باتوجه به 
تمام باورهايي كه خانواده نسبت به هويت و حقوق 
كودك دارد يا نوع نگاه و باوري كه به كار و هس��تي 
زنان وجود دارد، نوع نگاه تحقيرآميزي كه به كودكان 
وجود دارد و فرهنگ انگ زني و برچس��ب زني كه 
وجود دارد، مجموعه اين باورهاي فرهنگي در اين 
شرايط باعث مي شود كه يك خودكشي اتفاق بيفتد؛ 
يعني تركيب عناصر اجتماعي مانند فرهنگ تعصب 
و ناموس و حفظ حيثيت و ش��رف و خشونت هاي 
خانگ��ي كه در همان فرهنگ و در ش��رايط ناايمن 
اقتصادي و اجتماعي موجود است، باعث مي شود 
انساني با خودكشي درگير شود. به همين دليل آن 
فرهنگ باعث مي شود انساني احساس تبعيض كند؛ 
شرايط اقتصادي و اجتماعي و نابرابري هاي اجتماعي 
و اقتصادي اس��ت ك��ه باعث پايين آمدن س��طح 
قدرت كنشگري فرد مي شود. اگر مي خواهيم آمار 
خودكشي را كاهش بدهيم بايد به توسعه و تقويت 
برنامه اورژانس اجتماعي در كانون هاي خودكشي 
توجه شود، به اين معني كه در حال حاضر اورژانس 
اجتماعي در مناطق روستاها و شهرهاي كوچك نوپا 
است و در اين راستا بايد سطح آموزش ها، مهارت ها، 
تكنيك ها و قابليت هاي نيروهاي اورژانس به لحاظ 
كيفي افزايش يابد. همچني��ن بايد افراد، گروه ها و 
مناطقي كه كانون خودكش��ي هستند شناسايي 
ش��وند و اين گروه ها در چت��ر برنامه هاي حمايتي 
و برنامه هاي مداخالت روانشناس��ي ق��رار گيرند. 
مهم ترين مطالعات نشان مي دهد كه خشونت هاي 
خانگي، اختالفات خانگ��ي، بيماري هاي روحي و 
رواني و اختالالت رواني و فقر و مسائل و مشكالت 
مالي منجر به خودكش��ي مي شود و بايد اين موارد 
در كشور كنترل شود. در واقع بايد كاري كنيم كه 
ش��رايط نوع كنش هاي ارتباطي در فضاي خانواده 
و مداخ��الت و برنامه ها براي بحث پيش��گيري از 

خودكشي در كانون خانواده متمركز شود.

ما به عنوان سازمان نظام پزشكي تهران 
بزرگ، اولين پيامي كه داريم، به وزارت 
بهداشت است و آن اين است كه همه ما 
در يك كشتي سوار شديم و همه با هم دست به دست 
هم داده و براي پيش��برد برنامه هاي نظام سالمت در 
كشور همكاري كنيم. نظام پزشكي هم اعالم آمادگي 
مي كن��د كه با بخش ه��اي حاكميتي مانن��د وزارت 
بهداشت براي پيشبرد برنامه ها همكاري كند. رييس 
نظام پزش��كي تهران بزرگ از مراكز نظارتي خواست 
كه چرايي عدم واردات واكسن در دوره قبل پيگيري 
شود و گفت: در زمينه واكسن اعالم كردند كه ما ملت 
ايران را موش آزمايشگاهي نمي كنيم، اما در دارو موش 
آزمايشگاهي كردند؛ اين تناقض بود و بايد سوال شود.

      درخواست نظام پزشكي 
براي حضور  در ستاد كرونا

دكتر مويد علويان افزود: يكي از خواسته هاي جدي ما كه 
فكر مي كنيم جزو وظايف مان است، در بحث كروناست. 
ما در س��تاد كرونا حضور نداريم، اما نظام پزشكي اعالم 
آمادگي مي كند كه در س��تاد كرونا حضور يافته تا هم 
از فعاليت ه��ا آگاه��ي پيدا كرده و ه��م راهنمايي هاي 
كارشناسي كند. وزارت بهداشت نبايد خودش را از اين 
بدنه عظيم كارشناس��ي در نظام پزشكي محروم كند. 
انجمن هاي علمي و... بدنه علمي كشور هستند و در قالب 
نظام پزشكي آماده اند كه به وزارت بهداشت كمك كنند.

      جامعه پزشكي در دوران كرونا 
از جان مايه گذاشت

علويان ادامه داد: پيام دوم ما در ارتباط با نظام پزشكي 
تهران، حفظ و حفاظت از كرامت جامعه پزشكي است. 
جامعه پزش��كي مورد اعتماد مردم است و اين اعتماد 
بايد روزبه روز با عمل نيك و رفتار و برنامه ها و خدمات 
صادقانه و خوب افزايش يابد. مردم ديدند كه در ابتداي 
كرونا با وجود اينكه از جان كادر درمان حفاظت كامل 
نشد و واكسيناسيون كرونا در كادر درمان با تاخير انجام 
شد كه ناشي از بي مباالتي يا كم سوادي يا ساده انگاري 
بود، اما به هر حال كادر درمان ايس��تادند و شهدايي را 

تقديم حفظ سالمت مردم كردند. بايد سر تعظيم نسبت 
به خانواده هاي آنها فرود آوريم. زيرا اكنون سرپرست و 
عضو خانواده آنها وجود ندارد. روز پزشك امسال برايم 
تبريك گفتن بسيار س��خت بود. زيرا فكر مي كردم 
داغ خانواده هاي داغدار تازه مي شود. اينجاست كه 
كادر پزشكي پاي كار ايستادند و جانفشاني كردند. 
از همه بخش هاي حاكميت��ي تقاضا مي كنيم كه 
قدر اين س��رمايه عظيم ملي را بدانند. اين سرمايه 
با خون به دس��ت آمده و اعتبارش با جان به دست 
آمده است. براي افزايش كرامت اين جامعه دست 
به دست هم داده و كرامت پزشكي را افزايش دهيم.

     اعتقاد به اتاق شيشه اي
علويان با بيان اينكه در نظام پزشكي تهران به شفافيت 
معتقديم، گفت: براي ارايه فعاليت هايمان به اتاق شيشه اي 
اعتقاد داريم. يكي از مواردي كه خواستم اين است كه تمام 
فعاليت ها، نامه ها و مكاتباتمان بايد قابل مشاهده باشد. ما 
چيز محرمانه نداريم و همه احكام، قراردادها، برنامه ها و ... 
بايد ديده شود. ما منتخب بخشي از جامعه پزشكي هستيم 

كه به ما اعتماد كردند و ما هم بايد با آنها شفاف باشيم.

     لوكوموتيو واكسن 
در حال سرعت گرفتن است

علويان در پاسخ به سوالي درباره تزريق دوز بوستر واكسن 
كرونا، گفت: ما بايد بر اساس مستندات علمي و تجارب 
جهاني حركت كنيم. همكاران ما در وزارت بهداش��ت 
قبلي دنبال اين بودند كه مدلي را از ايران به خارج صادر 
كنند. اشكالي ندارد كه در بخش هايي كه در كشور داريم 
كار مي كنيم، ورود نيروهاي مس��لح، بسيج و... موجب 
افتخار است. اينكه بگوييم اين نيروها پيشرو هستند و 
بسيار خوب است، اما واقعيت اين است كه بايد به دنيا هم 
نگاه كنيم و ببينيم براي كنترل اين پاندمي چه كارهايي 
مي كنند. اكنون لوكوموتيو واكس��ن به شدت در حال 
سرعت گرفتن اس��ت. ما بايد مردم را به واكسيناسيون 
تشويق كنيم، بايد بدانيم كه واكسيناسيون به تنهايي 
پيش��گيري نمي كند و بايد ماسك و اقدامات حفاظتي 
را جدي بگيري��م، اما دقت كنيم كه دوس��تاني نيايند 

بگويند كه عده اي واكس��ن زدند، مردند و مبتال شدند. 
به طور قطعي هم ش��واهد داخلي و هم شواهد خارجي 
نشان مي دهد كه واكسيناسيون موجب كاهش بستري 
و كاهش مرگ و مير مي ش��ود. بنابراين هر واكسني كه 
مورد تاييد سازمان جهاني بهداشت باشد يا واكسن هاي 
توليد داخل مورد تاييد وزارت بهداشت، بايد مردم را به 
مصرف شان تشويق كنيم. اين يك تكليف عقلي و ملي 
است. هيچگاه نبايد در اين زمينه ترديد ايجاد كنيم. در 
بحث دوز بوستر هم حفظ كادر درمان برايمان اوالست.

     دوز بوستر براي كادر درمان تزريق شود
او افزود: در ابتداي كار به دليل بي مباالتي، كم سوادي، 
عدم دقت و... عده اي از كادر درمان را از دس��ت داديم 
و اين اتفاق نبايد تكرار ش��ود. به همين دليل بايد به 
س��راغ آنچه در دنيا پيش رفته، پيش رويم. اكنون بر 
اس��اس مكاتباتي كه انجام شده، توصيه شده كه دوز 
بوستر براي كادر درمان تزريق شود. البته نياز دارد كه 
كميته علمي كرونا در كشور بازبيني مجدد و چيدماني 
جدي��د ش��ود و از بخش هاي علم��ي قوي تري براي 
مشورت گيري استفاده شود. همچنين واكسيناسيون 
خانواده هاي كادر درمان هم جزو اولويت هاي سازمان 
اس��ت كه س��ازمان كل در حال اقدام است و در نظام 
پزشكي تهران هم با شدت و قوت بيشتر انجام مي شود.

      بربازگشايي مدارس در مهرماه
 اصرار نشود

علويان درباره بازگشايي مدارس در وضعيت فعلي كرونا 
در كشور نيز گفت: اگر بي تدبيري در جامعه اتفاق افتد 
و بيماران زياد ش��ود، مگر همكاران ما در نظام پزشكي 
دچار آسيب نخواهند ش��د؟ بنابراين بايد كمك كنيم 
تا بار بيماري در جامعه كاهش يابد. ما در بحث مدارس 
پيش��نهاد هم داديم و اعتقاد داريم بايد در كميته ملي 
كرونا تصميمات كارشناس��ي تر گرفته ش��ود. اصراري 
براي افتتاح مدارس در مهر ماه نشود. شايد بتوان با يك 
تا دو ماه تاخير با پوشش مناسب واكسيناسيون معلمين، 
مربيان، كارمندان اداري مدارس، رانندگان سرويس هاي 
مدارس، والدين و ... انجام شود كه در اين صورت ريسك 

و حلقه انتقال به ش��دت كاهش مي يابد. مي توانند اين 
يك ماه را در فروردين يا تابستان جبران كنند. از طرف 
ديگر هم ضرورتي ندارد كه بگوييم يا مدرسه تعطيل يا 
هر روز. بلكه مي توان يك روز در ميان يا ش��يفتي كرد. 
هم��ان كاري كه دنيا انجام دادند. يادمان باش��د كه در 
برخي كش��ورها با بازگش��ايي مدارس، با افزايش قابل 
توجه ابتال در بچه ها مواجه شدند. گوش به زنگ باشيم، 
شواهد را ببينيم و تصميم بگيريم، كوركورانه و بر اساس 
نظر شخصي رفتار نكنيم، همه را هم به يك چوب نزنيم. 
مي توان مدل هاي مختلف براي مدارس مختلف بر اساس 
جمعيت و ... اعمال شود. در عين حال در زمينه بهداشت 
كرونا فرصتي داد تا بس��ياري از بيماري هاي عفوني 
مانند اسهال و استفراغ ها و ... كاهش يابد. زيرا بهداشت 
قوي تر شده، اگر بتوانيم سطح بهداشت مردم را تقويت 
كرده و دادن وسايل بهداشتي در مدارس را مانند نهضت 

مدرسه سازي پيش بريم، نتايج خوبي خواهد داشت.

     چرايي كندي واردات واكسن
تا پيش از اين

علويان در پاسخ به سوالي درباره چرايي كندي واردات 
واكسن در دوره قبلي، گفت: از ارديبهشت سال ۱۳۹۹ 
من به صراحت نظراتم را به عنوان يك استاد بازنشسته 

دانشگاه اعالم كردم كه مي توانيد آنها را با يك سرچ 
ببينيد. در آن زمان به صراحت اعالم كردم كه بياييد 
در مطالعات واكس��ن هاي خارجي مشاركت كنيد. 
زيرا اين يك مدل مش��خص است. وقتي كشوري در 
مطالعه واكسن هاي خارجي مشاركت مي كند، امكان 
دسترس��ي به اين واكسن ها برايش تسريع مي شود. 
البته در اين مشاركت اسم كشور خاصي مدنظرمان 
نبود. متاس��فانه اين اتفاق نيفت��اد و بجاي اينكه در 
واكس��ن مطالعه ش��ود، در داروها مطالعه شد و بعدا 
اثبات ش��د كه هيچ اثري نديديم. بيش��ترين حجم 
نمون��ه بيم��ار را در مطالعات داروي��ي وارد كرديم. 
اينجا در زمينه واكسن اعالم كردند كه ما ملت ايران 
را موش آزمايش��گاهي نمي كنيم، اما در دارو موش 
آزمايشگاهي كرديم. اين تناقض بود و بايد سوال شود.

    پيگيري شود كه چرا واكسن وارد نشد
او ادامه داد: دوم اينكه در عين حالي كه به شدت و جديت 
از توليد داخلي حمايت كرده و توليد داخل را يك فرصت 
طاليي و ضرورتي تاريخي مي بينيم؛ چراكه نمي دانيم 
دو س��ال ديگر چه اتفاقي مي افتد و آيا بايد هر شش ماه 
يك بار واكسن جديدي بزنيم، آيا ويروس جهش كرده و 
بايد واكسن را تغيير دهيم و اينجاست كه ظرفيت سازي 

در داخل بسيار مهم است. با اين حال تا زماني كه توليد 
داخلي كفاف كشور را ندهد، بايد واردات انجام مي داديم. 
حال اينكه چرا واردات انجام نشده، بايد پيگيري شود. 
بحث حقوقي و جان انسان هاست. چيزي نيست كه از 
آن صرف نظر كنيم. به نظر من كساني كه در حاكميت 
هستند، ابتدا خودشان آستين باال زده و مراكز نظارتي 
مانند بازرسي كل كشور بايد ببيند كه آيا مسووالن حوزه 
س��المت و حتي دولت و حاكميت به تكاليف خودشان 

براي حفظ جان مردم عمل كردند يا خير؟
علويان تاكيد كرد: چطور پزشك بايد جوابگوي مرگ 
يك بيمار باشد و بايد ما را قانع كند كه اشتباه نكردم 
و من تالشم را انجام دادم. حال چطور مي خواهيم از 
مرگ هزاران نفر بگذريم. پيام واضح اين است كه نبايد 
از اين موضوع گذشت. زيرا حق الناس است. مرگ اين 
افراد حق الناس است، زنان بي سرپرست و بچه هاي 
يتيم پشت آي سي يوها چه مي شوند. مباحث اجتماعي 
كه بعدا گريبان گير جامعه مي ش��وند، چه؟ هش��ت 
سال دفاع مقدس و ايس��تادگي در برابر گرگ هايي 
مانند امريكا و كشورهاي منطقه اي كه عليه ما بودند، 
داشتيم. هشت سال دفاع كرده و شهيد داديم و تبعات 
آن جنگ و شهدا هنوز در جامعه ما باقي است. چطور 

مي توانيم به آساني از مرگ اين افراد بگذريم؟ 

گزارش

رييس سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ در نشست خبري خود عنوان كرد

چرا در دوره قبل واكسن وارد نشد؟!

رويخطخبر

تعيين شهريه مهدهاي كودك متناسب با نرخ تورم
رييس س��ازمان ملي تعليم و تربيت 
كودك از تدوين نظام نامه شايستگي 
و صالحيت مربيان كودك خبر داد. 
عليرضا حاجيان زاده گفت: در آينده 
هر فرد جديدي كه جذب مي ش��ود 
بايد احراز صالحيت شود و دوره هايي 
را بگذراند. افرادي كه اكنون مشغول 
هس��تند نيز به تدريج در اين پايش 

قرار مي گيرند. او درباره تعيين شهريه مهدهاي 
كودك ني��ز گفت: براي امس��ال اعالم كرده ايم 
تعيين ش��هريه بر اس��اس رش��د نرخ تورم و با 
تاييد س��ازمان حمايت از مصرف كنندگان در 
استان ها انجام ش��ود كه فعال كار متوقف نماند. 

ولي براي س��ال هاي بعد بايد معيار 
مشخصي براي تعيين شهريه تعيين 
كنيم كه ه��م بخش غيردولتي توان 
 اداره كار را داش��ته باشد و هم امكان 
ثبت نام ب��راي مردم فراهم باش��د. 
باي��د ن��رخ متعادلي تعيين ش��ود. 
حاجيان زاده ادام��ه داد: ضمن آنكه 
در مناطق مح��روم نمي توان مهدها 
را صد درص��د غيردولتي اداره ك��رد. معتقديم 
همه مردم بايد امكان دسترسي به فعاليت هاي 
تربيتي اوان كودكي را داش��ته باشند. قطعا در 
بودجه سال آينده هم پيش بيني هاي الزم را در 

اين زمينه خواهيم داشت.

اعزام ۴۰۰ پزشك و پرستار هالل احمر به عراق 
معاون مركز پزش��كي حج و زيارت 
جمعيت ه��الل احم��ر، اقدامات و 
خدمات اين جمعيت براي مراس��م 
اربعين حسيني امسال را تشريح كرد. 
دكتر طاه��ر درودي مدير عمليات 
پزشكي اربعين حسيني)ع(، درباره 
اقدام��ات هالل احمر ب��راي اربعين 
امس��ال، گفت: طبق مصوبه س��تاد 

مركزي اربعين، امس��ال هالل احمر يك مركز 
درماني در شهر نجف اشرف و يك مركز درماني 
هم در كربال خواهد داش��ت. با توج��ه به اينكه 
امس��ال حضور پياده زائران ايران��ي و خروج به 
صورت زمين��ي را نداريم، بي��ن راه را جمعيت 
هالل احمر پوش��ش نمي ده��د. او افزود: طبق 

برنامه با توجه به اينكه تاريخ قطعي 
پروازها هنوز مش��خص نش��ده، اما 
احتماال اولين پروازها از ۲۸ شهريور 
خواهد بود، نيروهاي ما هم از همان 
روز اعزام مي ش��وند و ان ش��اءاهلل تا 
روز ۲۳ صف��ر هم اراي��ه خدمات به 
زائ��ران را خواهيم داش��ت. درودي 
درباره وضعيت اعزام پزشك و كادر 
درمان براي ارايه خدمت در درمانگاه هاي هالل 
احمر، گفت: باتوجه به اينكه امس��ال زائر ايراني 
به ص��ورت زميني اعزام نمي ش��ود و با توجه به 
تاييدي��ه اي كه عراقي ها و وزارت كش��ور عراق 
داده اس��ت، تعداد افرادي ايراني كه مي توانند 

اعزام شوند، حدود ۳۰ هزار نفر است. 

بازگشايي مدارس آرام و تدريجي خواهد بود
مع��اون آم��وزش متوس��طه وزارت 
آم��وزش و پ��رورش در گردهمايي 
مش��ترك اعضاي ش��وراي معاونان 
و مدي��ران كل آم��وزش و پ��رورش 
به تش��ريح و تبيي��ن اقدامات انجام 
ش��ده در حوزه معاونت متوس��طه 
درخصوص بازگش��ايي م��دارس و 
اجراي پروژه مهر، پرداخت. عليرضا 

كمرئي اظهار كرد: در استمرار آموزش از طريق 
فض��اي مجازي، آم��وزش تلويزيون��ي و پخش 
برنامه هاي زنده آموزش��ي را با همكاري و همت 
معلم��ان و دانش آم��وزان اراي��ه كرده ايم كه تا 
حد زي��ادي باعث كاهش اس��ترس خانواده ها و 
دغدغه ه��اي جامعه در امر آم��وزش، در دوران 
كرونا شد. او افزود: آموزش و پرورش، در دوران 
كرونا مس��ير ترقي و پيش��رفت را با سرعت طي 
كرد و توانست در سطح ستاد و استان ها آموزش 

را با كيفيت قاب��ل قبولي ارايه دهد. 
در ارزيابي ه��اي ص��ورت گرفته از 
طريق اس��تان ها، نش��ان داده شده 
است كه در پخش آموزش از طريق 
تلويزيون، مشكل خاصي نداشته ايم 
و در ح��وزه ابتداي��ي و متوس��طه، 
آم��وزش تلويزيوني ب��ه عنوان يكي 
از بس��ترهاي اصل��ي يادگي��ري 

دانش آموزان شناخته شده است. 
مع��اون آم��وزش متوس��طه گفت: الزم اس��ت 
شبكه هاي اس��تاني را فعال تر از قبل كنيم و اگر 
نقصاني در آم��وزش متمركز داري��م، از طريق 
برنامه هاي استاني پوش��ش داده و آن را جبران 
كنيم. سعي كنيم كه مسير اين بستر يادگيري 
را براي دانش آموزان هموارتر از قبل كنيم تا هم 
دانش آموز و هم خانواده، بتوانند از خدمات ارايه 

شده در آن بهره ببرند. 

رويداد

با تمام اتفاقات و هزينه هاي��ي كه براي درياچه اروميه و 
احياي دوباره آن انجام شد، سطح آب اين درياچه رو به 
كاهش است. يادمان نرفته كه دو تن از همكارانمان را در 
راه همين درياچه از دست داديم و در مراسمي كه ستاد 
احياي درياچه اروميه برگزار ك��رده بود در واقع باوجود 
هزاران ميليارد هزينه كرد از سوي ستاد احياي درياچه 
اروميه، سطح تراز درياچه اروميه روند معكوس داشته 
و حتي ۲۰ سانتي متر نسبت به ميانگين كاهش سطح 
قبل از احيا، عقب نشيني داشته است. ايستگاه فضايي 
چين طي روزهاي گذش��ته عكس��ي از درياچه اروميه 
منتشر كرده است كه اين عكس نشان از كمبود شديد 
آب درياچه اروميه و گسترش كشند قرمز در سطح اين 
درياچه دارد. علت آن وجود جلبك ها و باكتري هايي است 
كه در شرايط شوري زياد و گرم شدن هوا رنگ قرمز توليد 
مي كنند تا بتوانند در اين شرايط مقاوم باشند؛ به همين 
دليل رنگ درياچه به صورت قرمز ديده مي شود. بر اساس 
آخرين پايش هاي صورت گرفته، س��طح تراز درياچه 
اروميه در س��ال جاري ۱۲۷۰.۷۴ ب��وده كه اين ميزان 
در مقايس��ه با مدت زمان پارسال كه ۱۲۷۱.۳۴ بود ۶۰ 
سانتي متر كاهش داشته است. كاهش ۳۳۴ كيلومتري 
سطح دريا اروميه نسبت سال گذشته مديرعامل شركت 
آب منطقه اي آذربايجان غربي نيز با اشاره به كاهش ۶۰ 
سانتي متري سطح تراز درياچه اروميه در مقايسه با مدت 
زمان مشابه در سال گذشته گفته است: وسعت درياچه 
اروميه ۲ هزار و ۲۷۳ كيلومتر مربع است كه اين ميزان در 
مدت مشابه سال گذشته ۳ هزار و ۶۰۷ كيلومترمربع بود 

كه هزار و ۳۳۴ كيلومتر مربع كاهش دارد.

       نگراني شيب تند كاهش سطح تراز اروميه 
در سال هاي اخير

اين در حالي اس��ت كه قبل از تشكيل ستاد احياي 

درياچه اروميه در دولت يازدهم، تراز اين حوزه آبي 
ساالنه به طور متوسط ۴۰ سانتي متر كاهش مي يافت. 
اين كاهش شديد آبي در تصوير جديد منتشر شده 
فضاي��ي به خوبي قاب��ل لمس اس��ت و نگراني ها از 
بازگشت دوباره شرايط بحراني به درياچه اروميه را 
تشديد مي كند. مديرعامل شركت آب منطقه اي 
آذربايجان غربي كاهش ۲۲ درصدي بارندگي ها 
در حوضه آبري��ز درياچه اروميه را از داليل بحران 
خشك شدن درياچه اروميه عنوان كرده است، در 
حالي كه س��تاد احيا مهم ترين تدبير براي احياي 
درياچه اروميه را ساخت سد و تونل آب زاب موسوم 
به كاني س��يب مي داند. قاس��م تقي زاده خامسي 
معاون آب و آبفاي وزير نيرو در ايين افتتاح س��د 
كاني سيب اعالم كرد: اين سد به عنوان مهم ترين 
منبع تأمين آب پايدار در راستاي احياي درياچه 
اروميه بوده و ساالنه ۶۰۰ ميليون مترمكعب از اين 

سد در اختيار اين درياچه قرار مي گيرد.
سد خاكي كاني سيب، تونل انتقال آب، كانال انتقال 
آب از خروجي تونل اصلي به سمت درياچه اروميه 
و بند انحرافي بادين��اوا را چهار جزء اصلي اين طرح 
بزرگ انتقال آب از رودخانه زاب شمرده مي شوند كه 
تا پايان سال ۹۷، ۱,۴۴۰ ميليارد تومان از محل منابع 
عمومي و تسهيالت صندوق توسعه ملي براي اين 
پروژه هزينه شده بود و در سال ۹۸ نيز ۱۳.۶ ميليون 
يورو از مح��ل مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و ۱۷ 
ميليون دالر نيز از محل باقيمانده تسهيالت صندوق 

توسعه ملي براي تكميل آن تخصيص يافت.

     زاب آب نرسانده، جان ستاند
درياچه اروميه در قالب طرح هاي س��تاد احيا قرار 
بود از س��ال ۱۳۹۴، ظرف مدت ۱۰ س��ال به تراز 

اكولوژيك خود برسد؛ حال بعد از گذشت ۶ سال و 
اجراي طرح هاي سازه اي متفاوت و هزينه كرد ۱۱ 
هزار ميليارد توماني درياچه اروميه روند معكوسي 
 را در مقاب��ل احي��اي نش��ان مي دهدو ب��ا وجود 
هزينه كردهاي فراوان و مخالفت اغلب كارشناسان 
حوزه محيط زيست و توسعه پايدار با رويكرد ستاد 
احيا به چالش درياچه اروميه، در مسير انتقال آب 
از رودخانه زاب به درياچه اروميه و س��اخت تونل 
انتقال آب از خردادماه س��ال جاري مشكالتي به 
وجود آمد، در مس��ير حفاري اين تونل يك بستر 
آبرفت��ي قرار گرفت و روند حفاري كند ش��د و در 
حالي كه س��يد باقر نوبخت رييس سازمان برنامه 
و بودجه دولت دوازده��م در آخرين بازديدش از 
تونل انتقال آب زاب روند احداث را مثبت ارزيابي 
كرد و گفت: مجري براي افتتاح طرح تا پايان تير 
ماه امس��ال قول مساعد داده اس��ت، اما اين اتفاق 
نيفتاد. پس از گذشت يك ماه از وعده بي سرانجام 
مسووالن دولت دوازدهم، براي ايجاد يك فضاي 
رسانه اي مثبت از روند احياي درياچه، مسووالن 
ستاد احيا تصميم به برگزاري يك تور خبرنگاري و 
مثبت نشان دادن روند پروژه داشتند كه متأسفانه 
با بي تدبيري برگزار كنندگان اين تور خبري، جان 
دو خبرنگار از دس��ت رفت و بي��ش از ۶ خبرنگار 
به شدت مصدوم شدند. اكنون با ورود به نيمه دوم 
شهريورماه هنوز خبري از افتتاح اين تونل نيست.

درياچه اروميه در قالب طرح هاي ستاد احيا قرار 
بود از س��ال ۱۳۹۴، ظرف مدت ۱۰ سال به تراز 
اكولوژيك خود برسد؛ حال بعد از گذشت ۶ سال 
و اجراي طرح هاي سازه اي متفاوت و هزينه كرد 
۱۱ هزار ميلي��ارد توماني درياچ��ه اروميه روند 

معكوسي را در مقابل احياي نشان مي دهد.

روند معكوس احياي درياچه اروميه
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