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يادداشت- 1

ايرادات محدودسازي 
تراكنش هاي كارت به كارت

طي روزهاي پاياني هفته خبري 
منتشر شد كه منشأ انتقادات و 
بحث و تبادل نظرهاي فراواني در 
اتمسفر اقتصادي و فضاي كسب 
و كار كشور شد. بانك مركزي در 
يكي از بخشنامه هاي دستوري 
ك��ه معم��وال از آنها اس��تفاده 
مي كند، اعالم كرد كه فرآيند 
كارت به كارت در ش��بكه بانكي محدود شده و افراد قادر 
نيستند، بيش از 20 تراكنش كارتي در هر روز داشته باشند. 
بر اساس اعالم روابط عمومي بانك مركزي اين محدوديت 
با هدف نظارت هر چه بيشتر بر تبادالت پولي و جلوگيري 
از سوءاستفاده هاي احتمالي از خدمت انتقال وجه كارت به 
كارت اعمال مي شود. بالفصله پس از اعالم اين بخشنامه اما 
دامنه وسيعي از انتقادات از سوي اساتيد اقتصادي از يك 
طرف و فعاالن بازار كسب و كار نسبت به اين تصميم مطرح 
شد. اساتيد اقتصادي نسبت به بخشنامه هاي دستوري 
بانك مركزي و نگاه از باال و پايين اين س��اختار گاليه مند 
بودند و فعاالن كس��ب و كار خرد و كوچك نيز نسبت به 
محدوديت هايي كه اين فرآيند بر سر فعاليت هاي روتين 
آنها ايجاد مي كرد، مشكل داشتند. به نظر مي رسد، باز هم 
بايد ايرادات يك چنين نگاهي را براي تصميم سازان كشور 
بازگو كنيم تا بدانند كه اين روش مناسبي براي برخورد با 

مقوالت اقتصادي نيست.
نخست( يكي از آسيب هاي جدي اقتصادي كشور در تمام 
دهه هاي گذشته، بخش��نامه هاي دستوري و تصميمات 
خلق الساعه اس��ت. اين روند به خصوص از ميانه هاي دهه 
80 خورش��يدي افزايش چشمگيري پيدا كرد. حدفاصل 
سال هاي 84 تا 92 اقتصاد ايران با دامنه وسيعي از تصميمات 
غيركارشناسي و ناگهاني مواجه ش��د كه نه تنها گرهي از 
مشكالت اقتصادي كشورمان باز نكرده، بلكه باعث افزايش 
گرفتاري هاي اقتصادي و معيشتي كشور شد. اين روند اما به 
جز برخي برهه هاي خاص بر همين منوال تداوم پيدا كرد. 
هر دولتي در ايران احساس مي كرد كه مي تواند با استفاده از 
بخشنامه، بگير و ببند و تصميمات ناگهاني، اقتصاد كشور را 
كنترل كند. به عنوان نمونه طي سال هاي اخير اقتصاد ايران 
همواره با تورم دورقمي و باالتر مواجه بوده اس��ت. از منظر 
علمي براي برخورد با تورم بايد ريشه تورم را تحت تاثير قرار 
داد تا تورم در اثر اين اصالحات مهار شود. ريشه هاي بروز تورم، 
مواردي چون كسري بودجه، گسترش تقدينگي، توسعه پايه 
پولي و... است. اما تصميم سازان ايران به جاي برخورد علمي با 
اين واقعيت ها تصور مي كنند از طريق برخوردهاي تعزيراتي 
و بخشنامه هاي دستوري مي توانند روند افزايش قيمت ها 
را كنترل كنند. اما گزارش هاي آماري نشان مي دهد تورم 
با دستور و بخشنامه، مهار نمي شود و بخش رواني افزايش 
قيمت  ها، بدون توجه به دس��تورالعمل هاي شديداللحن 
مسووالن اقتصادي نوسانات خود را تداوم مي بخشند. بنابراين 
اصل موضوع صادر كردن بخشنامه ها بدون توجه روش حل 

مسائل داراي ايراد و اشكال است.
دوم( ح��اال به بحث تصمي��م اخير بانك مرك��زي براي 
محدودس��ازي تراكنش هاي كارت ب��ه كارت بازگرديم. 
مسووالن بانك مركزي اعالم كرده اند براي مقابله با برخي 
ناهنجاري هاي اقتصادي تصمي��م گرفته اند دايره آزادي 
فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با انتق��ال كارت به كارت را 
محدود سازند. اين در حالي است كه در شرايط كرونا اغلب 
اقتصادها در سطح بين المللي به دنبال آن هستند تا فضايي را 
ايجاد كنند كه فعاالن اقتصادي به جاي فعاليت هاي فيزيكي 
كسب و كار به فعاليت هاي آنالين و برخط روي بياورند. در 
كنار اين موارد، رشد كسب و كار خرد و متوسط، ركن اصلي 
بهبود محيط هاي كسب و كار در سطح جهاني است. اما شما 
تصور كنيد، يك نانوا، يك دستفروش، يك فروشنده آنالين 
و... كه بخش قابل توجهي از كسب و كار خود را با استفاده از 
نقل و انتقال كارت به كارت برنامه ريزي و انجام مي دهند با 
صدور يك چنين بخشنامه هايي چه آسيب هايي را متحمل 
خواهند شد؟ ش��ك نكنيد اين روند بسياري از گونه هاي 

كسب و كار خرد در كشور را تعطيل خواهد كرد. 
سوم( آمارهاي بيكاري در اقتصاد ايران باالست. بر اساس 
اعالم مسووالن اقتصادي كشور، براي ايجاد هر يك شغل 
نيازمند سرمايه هاي گذاري هاي چند ده ميليوني هستيم. 
در وضعيت تحريم ها از يك طرف و مصايب برآمده از كرونا، 
بار اصلي اشتغالزايي در كشورمان را مشاغل آنالين و خرد 
به دوش مي كش��ند. هر فردي كه يك كسب و كار خرد را 
ايجاد مي كند نه تنها گليم خود را از آب بيرون مي كشد، بلكه 
براي تعداد ديگري از افراد جامعه نيز اشتغال ايجاد مي كند. 
مبتني بر اين اهميت، مجموعه تصميم سازي هاي كشورمان 
بايد با مورد توجه قرار گرفتن موضوع رشد كسب و كار خرد 
برنامه ريزي شود. اين نوع تصميم سازي ها كه به طور مستقيم 
براي اين نوع مشاغل محدوديت ايجاد مي كند، شاخص هاي 
كالن اقتصادي مانند بيكاري، گسترش فقر، آسيب هاي 
اجتماعي و... را با مش��كل مواجه مي كند. اگر قرار است با 
سايت هاي شرط بندي و س��اير ناهنجاري هاي اقتصادي 
اينچنيني مي توان از س��اير روش ه��اي نظارتي بهره برد، 
بدون اينكه نياز باشد براي ساير مشاغل مشكل تراشي شود. 
محدود سازي تراكنش هاي كارت به كارت براي مقابله با 
سايت هاي شرط بندي مانند آن است كه مسووالن انتظامي 
كشور براي مقابله با دزدي در شهر اعالم كنند، واحدهاي 
اقتصادي بايد تعطيل شوند تا آمار دزدي كاهش پيدا كند. 
طبيعي است هيچ عقل سليمي اين شيوه برنامه ريزي نظارتي 

را قبول نخواهد كرد.

آلبرت بغزيان

رشد 61 درصدي قيمت خوراكي ها و فشار بر سفره هاي مردم

هزينه  خانوارها سنگين تر شد؛ تورم 45.8 درصدي در شهريور 1400

رشد تورم بدون توقف
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 چالش مجلس شوراي اسالمي 
در مواجهه با آزمون هاي حرفه اي 

 جمع آوري 
اعتماد بازار

 انتظار 
براي ترميم بورس

 امنيت بيت كوين هم 
۱۰۰ درصدي نيست

حاشيه نشيني با رفتارهاي 
قهري درمان نمي شود

روزي روزگاري در اين سراي 
يك بن��ده خدايي ب��ود كه از 
بس مجمل و عجيب و غريب 
سخن گفت كه طنزي برايش 
در عموم جامعه رواج پيدا كرد 

و گسترده شد ...
»دو دوتا ده تا!« حال متاسفانه 
اين شده اس��ت حكايت امروز 
ما با برخي از طرح ه��ا و لوايح و مدافعانش، گويي كه انگار 
تفكرهايي به صورت لجوج كم��ر بر ويراني هر آنچه پايه و 
بنيان در اين مملكت گرفته است، نهاده اند و در اين ميان 
نظر متخصصين، اساتيد، علماي برجسته، تفكر عموم، 
تحليل اقتصاددانان، وضعيت فعلي جامعه، ابعاد بين المللي، 
ديدگاه ها، نظريه هاي حرف��ه اي و... كوچك ترين محلي 
از نگرش و توجه ندارند. كارگ��زاران در نهادينه كردن آن 
طرح ها و لوايح كه مورد نظر عده اي قليل مي باشد و در پياده 
كردن يك خط تفكر، بدون توجه به جوانب ديگر با تمام 
قدرت در حركتند و در مقابلش هم اساتيد و حقوقدانان در 
تالش براي حفظ حقانيت موضوع، متاسفانه اين هم شده 
حكايت كانون هاي وكالي دادگس��تري با داستان هايي 
كه برايش هر از چندگاهي بدون كارشناس��ي و مطالعه 
پياده سازي مي كنند!  در راستاي اين هجمه ها حال مواجه 
شديم با »طرح تس��هيل صدور برخي مجوزهاي كسب 
و كار« كه ش��غل وكالت را هدف قرار داده است و به دليل 
هم رديف قرار دادن اين خدمت عمومي با كس��ب و كار با 
واكنش ها و نقدهاي كارشناسانه و هوشمندانه مختلفي 
مواجه مي باشد؛ بر اساس تبصره ۱ماده ۶ اين طرح »كانون 
وكالي دادگس��تري و مركز وكال، كارشناس��ان رسمي 
و مش��اوران خانواده مكلفند هر س��ال از طريق سازمان 
سنجش آموزش كشور نس��بت به برگزاري آزمون پروانه 
وكالت اقدام نماين��د. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد 
امتياز ميانگين نمرات يك درصد حايزان باال ترين امتياز 
را كس��ب كرده اند، قبول اعالم شده و جهت طي مراحل 
مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفي مي گردند...«  
صاحب نظران، كارشناسان و كانون هاي وكال، به اين امر در 
تبصره ۱ ماده ۶ اين طرح انتقاد داشته اند؛ زيرا هنگامي كه 
قانون مالك دريافت پروانه وكالت را كسب نمره به ميزان 
۷0 درصد از نمره ۱ درصد باالترين نمره ها مي داند؛ به اين 
معنا است كه قانون گذار تعداد را حذف و ظرفيت پذيرش 
را شناور مي كند؛ اين امر ش��ايد در بيان ساده بيايد اما در 
عمل مشكالت فراواني در بس��تر جامعه ايجاد مي كند؛ 
اوال- پذيرش بدون تعداد، به زبان ساده به اين معنا است كه 
به »ظرفيت« و »فضاي« اشتغال موجود در بازار توجه نشده 
است و صرفا كسب نمره كه برابر با معدلي پايين مي باشد و 
مخاطب عام با نوع تحرير ماده در نگاه اول آگاه نمي گردد! 
مالك دريافت پروانه وكالت قرار داده است. اين در حالي كه 
تعداد پذيرفته شدگان بايد متناسب با نياز جامعه و توسعه 
ادامه در صفحه6 اقتصادي كشور باشد.   

خدش��ه دار ش��دن اعتم��اد 
س��هامداران موضوعي نيست 
كه در كوتاه مدت امكان مرمت و 
بازسازي آن وجود داشته باشد. 
اقداماتي از س��وي دولت قبل 
صورت گرفت كه سبب آسيب 
به اعتماد س��هامداران ش��د، 
ازجمله اين اتفاق��ات مي توان 
به تأمين مالي دولت قبل از بازار سرمايه بدون لحاظ منافع 
سرمايه گذاران خرد اشاره نمود، اين موضوع 9 ماه بر بازار 
اثرگذار بوده اس��ت، بنابراين نمي توان انتظار داشت كه با 

اقدامات كوتاه مدت اين خدشه واردشده، ترميم شود.
يكي از مسير هاي اعتمادسازي را مي توان داشتن يك برنامه 
ميان مدت براي بازار و حمايت عملي از آن بيان كرد كه تمام 
اركان در اين حمايت حضورداشته باشند و نكته بعد اينكه 
اعتماد به تدريج به بازار بازمي گردد. براي اعتمادس��ازي 
مشخصًا بايد از بازار حمايت عملي صورت گيرد. حمايت 
عملي از بازار به اين صورت اس��ت كه به طور مثال حجم 
معامالت و خريد سهامداران حقوقي وابسته به دولت در 
يك مدت ادامه دار باشد و شاهد رفتار هاي نوساني و موقت 
و اقداماتي كم اثر براي رفع تكليف نباشند. بايد سهامداران 
با چشم خود مش��اهده كنند كه حجم معامالت افزايش 
ادامه در صفحه2 پيداكرده است... 

يك ضرب المثل قديمي است 
كه مي گويد »اين رشته سر دراز 
دارد« دقيقًا داس��تان بورس و 
وعده هاي مسووالن است. پيش 
از انتخابات رياست جمهوري و 
حتي پ��س  از آن رييس دولت 
سيزدهم وعده هاي زيادي در 
خصوص احياي بازار س��رمايه 
داد كه آمارها نش��ان مي دهد اين وعده ها نمود واقعي در 
بورس نداشته اند و تنها بازار چند روزي نسبت به انتخابات و 
پيروزي ابراهيم رييسي واكنش مثبت نشان داد و  پس از  آن 
در حال نوسان هاي شديد است. به غيراز اين موضوع بخش 
عمده اي از س��هامداران بورسي به رييس دولت سيزدهم 
اعتماد دارند و س��رمايه هاي خود  را با وعده ايشان در بازار 
سهام نگه داشته اند؛ اما در آن سو بخش ديگري از سهامداران 
به دنبال كوچ سرمايه گذاري هستند. سياست هاي دولت 
مشخص نيست و نمي توان آينده اي واضح براي اقتصاد و 
بورس متصور بود اما كاهش نرخ دالر به واسطه مذاكرات و 
توافقات و سياست هاي خارجي نشان مي دهد كه احتمااًل 
اقتصادي پويا خواهيم داش��ت. البته اقتصاد پويا با تورم و 
كاهش ارزش پول ملي معنايي ندارد و بايد مسووالن فكري 
به حال كشور كنند. از سوي ديگر قيمت گذاري دستوري 
ادامه در صفحه2 و عرضه كامل فوالد و... 

همبس��تگي بيت كوي��ن ب��ا 
بازارهاي جهاني در ريزش اخير، 
زنگ خطري براي فعاالن اين 
بازار است. بيت كوين كه روزي 
قرار بود به عن��وان حصاري در 
برابر نوسانات بازارهاي سنتي 
عم��ل كن��د و به عن��وان يك 
سرمايه گذاري جايگزين قلمداد 
مي شد، اكنون پا به پاي ديگر بازارها حركت مي كند. روحيه 
بازار به وضوح تغيير كرده است و اين بدان معني است كه 
ترس از سقوط هاي بزرگ تر همچنان در بين تمامي فعالين 
در بازارهاي مختلف وجود دارد. تاثير سياست هاي چين 
در بازار رمزارزها در ماه هاي گذشته نشان داد كه بيت كوين 
هم متاثر از بازارهاي جهاني است و نمي توان به عنوان يك 
سرمايه جداي از بازارهاي ديگر به آن نگاه كرد. البته بعضي 
معتقدند اين همبستگي در كوتاه مدت تاثيرگذار است و 
تاثيري بر روند ميان و طوالني مدت نخواهد داشت. اما آنچه 
اهميت دارد اينكه اين بازار به هيچ عنوان قابل پيش بيني 
نيست و هيچ كس نمي تواند ادعا كند كه مي داند روند بازار 
به چه سمت حركت مي كند. بيت كوين كه در  برهه اي 40 
درصد ارزش خود را از دست داده، مي تواند تا 20 درصد هم 
كاهش پيدا كند، همان طور كه ممكن است تا ۱00 درصد 
ادامه در صفحه6 هم افزايش پيدا كند.  

حاشيه نشيني هميشه يكي 
از معض��الت كالن ش��هرها 
به ش��مار مي رفته اما اينكه 
بخواهيم با رفتارهاي قهري 
با اين معضل مب��ارزه كنيم 
خود باعث ب��روز معضالت 
ديگري خواهد بود. در حال 
حاضر اعتياد، فحش��ا و... از 
مهم ترين بزه هايي است كه در حاشيه شهرها وجود 
دارد، ام��ا اينكه با خ��راب كردن يك ب��اره خانه هاي 
س��اخته ش��ده در اين مناطق بخواهيم مردم ساكن 
در آنجا را كه عمدت��ا تعداد زيادي كودك هم در بين 
آنها وجود دارد از آن منطقه برانيم، قطعا نتيجه عكس 
خواهد داد. برخورد با حاشيه نش��يني، بايد با ترميم 
ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي در شهرهاي كوچك 
همراه باشد، اگر مي خواهيم مردم شهرهاي كوچك و 
روستاها به حاشيه شهرهاي بزرگ مهاجرت نكنند و 
محل سكونتشان تبديل به مركز بزه نشود، بايد شرايط 
زندگي در زادگاه خودش��ان را براي آنها فراهم كنيم. 
افراد وقتي در شهر محل سكونت خود نه شغل دارند و 
نه امكان فراهم آوردن حداقل هاي ممكن براي زندگي 
را الجرم به حاشيه شهرهاي بزرگ مهاجرت مي كنند...  
ادامه در صفحه 8  

گزارش روز

وزير اقتصاد براي دبير جديد مناطق آزاد ۱۰ ماموريت كاري ترسيم كرد

»سعيد محمد« سكاندار جديد مناطق آزاد
تعادل | »س��عيد محمد« حكم گرفت. فرمانده پيشين 
قرارگاه سازندگي خاتم االنبيا با حكم وزير اقتصاد، سكان 
مناطق آزاد را به دست گرفت. پس از گذشت بيش از يك  
ماه از استقرار تيم دولت سيزدهم و گمانه زني ها براي حضور 
»سعيد محمد« در تيم دولت سيدابراهيم رييسي، سرانجام 
او توانست نظر رييس دولت را براي عهده داري مسووليت 
جلب كند و حكم رياس��ت دبيرخانه شوراي عالي مناطق 
آزاد كه از مهم ترين بخش هاي اقتصادي و سياسي كشور 
به شمار مي رود را تصاحب كند. »محمد« كه مي توان او را 
از مجريان ابرپروژه هاي اقتصادي در ايران نام برد، حال در 
دولت س��يزدهم، فصل تازه اي از فعاليت كاري خود را در 
مناطق آزاد رقم خواهد زد. در همين حال، وزير اقتصاد در 
تازه ترين حمكش، ۱0 ماموريت مهم را در راستاي تحقق 
اهداف تحول گرايي در مناطق آزاد و با محوريت توليد ملي و 

برون گرايي براي »سعيد محمد« ترسيم كرده است.

  ۱۰ ماموريت كاري براي »سعيد محمد« 
»سعيد محمد« به دبيري شوراي عالي مناطق آزاد منصوب 
ش��د تا توجه جدي به مناطق آزاد با رويكرد تازه اي دنبال 

شود. اين حكم را »احسان خاندوزي« وزير امور اقتصادي و 
دارايي براي محمد صادر كرد. در اين حكم از سعيد محمد 
خواس��ته ش��ده براي تحقق راهبردهاي زير تالش كند؛ 
»۱- تقويت جذابيت هاي قانون��ي و مقرراتي مناطق براي 
توليد كنندگان و صادركنندگان به ويژه تسهيل كامل كسب 
و كار و برخورداري از معافيت هاي مالياتي و گمركي؛ 2- ارايه 
پيش نويس اليحه اصالح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد؛ 3- 
تكميل رويه هاي مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تاكيد بر محصور 
بودن مناطق و استقرار گمرك در درب هاي خروج و اتصال 
به سامانه هاي حاكميتي؛ 4- تمركز بر كيفيت )نه گسترش 
كمي( مناطق آزاد با هدف تحقق بند )۱۱( سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي؛ 5- رصد دقيق عملكرد مناطق در گسترش 
صادرات و افزايش پيوند اقتصادي با كشورهاي همسايه و 
ترغيب سرمايه گذاري و مشترك؛ ۶- وضع قواعد عزل و نصب 
مديران شايسته براي مناطق و شفافيت عملكردي مالي براي 
سازمان منطقه؛ ۷- اصالح نظام درآمدي سازمان هاي مناطق 
با هدف كاهش تمايل به واردات و واگذاري اراضي؛ 8- تقويت 
مديريت متمركز مناط��ق و حذف ناهماهنگي ها با اجراي 
ماده )۶5( قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه؛ 9- ايجاد 

ظرفيت دور زدن تحريم هاي ظالمانه و ۱0- نقش آفريني در 
توسعه جوامع محلي، توانمندسازي و كاهش محروميت؛ 
تمام توان خود را مصروف كن��د و متناوبا گزارش ۶ ماهه و 
يك ساله عملكرد مناطق به اطالع دولت و مجلس برسد.« به 
عنوان ۱0 ماموريت كاري براي سكاندار جديد مناطق آزاد 

ترسيم شده است. 

  سعيد محمد كيست؟
سعيد محمد، يكي از چهره هاي باسابقه سپاه پاسداران 

انقالب اسالمي و يكي از مجريان ابرپروژه هاي اقتصادي 
در ايران بوده كه اين روز ها از سوي دولت ابراهيم رييسي، 
به عنوان دبير ش��وراي عالي مناط��ق آزاد تجاري و ويژه 
اقتصادي انتخاب شده است. او كه متولد ۱۱ اسفند ماه 
سال ۱34۷ است، از سابقه فرماندهي قرارگاه سازندگي 
خاتم االنبيا)ص( تا مديريت شركت هاي مهم اقتصادي 
را برعهده دارد. »محمد« پس از اس��تعفا از سمت خود 
در قرارگاه خاتم االنبيا به عنوان مشاور فرمانده كل سپاه 
ادامه در صفحه2 پاسداران فعاليت داشته است. 

امان اهلل قرايي مقدمفائزه طاهريرقيه نداييعليرضا تاج برمريم دهقان

 بيت كوين با آشفتگي ماه سپتامبر مواجه شده
 ماهي كه هميشه براي اين ارز ديجيتال نزولي بوده است

 برگشت مصوبه مجلس از شوراي نگهبان
 به معناي رد آن نيست

رييس جمهور قانون جهش 
توليد مسكن را در نخستين  روز  

پاييز ابالغ كرد

گروه راه و شهرسازي| سرانجام ابراهيم رييسي، 
رييس جمهور »قانون جهش توليد و تامين مسكن« 
را در اولي��ن روز پايي��ز س��ال جاري ب��راي اجرا به 
وزارتخانه هاي راه و شهرس��ازي و امور اقتصادي و 
دارايي ابالغ كرد. به اين ترتيب، از روز اول مهر سال 
۱400، شمارش معكوس براي ساخت ساالنه يك 
صفحه 5 را بخوانيد ميليون مسكن آغاز شد و...  

»تعادل« از مقصران نشت 
نهاده هاي دامي در بازار سياه 

گزارش مي دهد

 فرش�ته فريادرس | نش��ت نهاده هاي دامي در 
بازارسياه چگونه و از طريق چه كساني انجام مي شود؟ 
برخي انگش��ت اته��ام را به س��مت واردكنندگان 
نهاده هاي دامي مي گيرند و آنه��ا را برهم زنندگان 
نظم بازار معرفي مي كنند. اما واردكنندگان ضمن رد 
اين اتهام، آن را دادن آدرس غلط مي دانند. به گفته 
آنها، با توجه به اينكه تمامي فرآيند تامين، توزيع و 
مصرف نهاده هاي دامي از طريق سامانه بازارگاه رصد 
مي شود و ...  صفحه 7 را بخوانيد

رييس جمهوري: توسعه صادرات به عراق و كشورهاي همسايه ضروري است

سهم ايران در تجارت با همسايگان بسيار پايين است و رقم ۲0 ميليارد دالر 
کنونی با تالش مضاعف می تواند به 40 تا 50 ميليارد دالر برسد

 ممنوعيت تراكنش هاي رمزارزي 
در چين  و ريزش بيت كوين

صفحه 6     صفحه 7    

صفحه 2    

 دو ايراد شورا 
به طرح واردات خودرو

آغاز  رسمي  
ساخت  ميليوني  

مسكن

برهم زنندگان 
بازار نهاده ها

گاليه رييسي از سهم تجارت ايران



سيدابراهيم رييسي روز گذشته در جمع علما، نخبگان 
و خانواده هاي ش��هدا و ايثارگران ايالم افزود: سهم ما از 
صادرات به كشورهاي منطقه نمي تواند ۲ درصد باشد و 
بايد از ۲۰ ميليارد دالر به ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دالر برسد كه با 

يك اقدام سريع و كار جهادي امكان پذير است.
وي با اشاره به ۴۳۰ كيلومتر مرز مشترك ايالم با عراق، 
تاكيد كرد: مرز نه تهديد كه يك فرصت بسيار خوب 
براي ارتباط مردم ۲ كشور ايران و عراق به ويژه مردم 
ايالم است كه ريش��ه فرهنگي، اعتقادي و باور و ايده 
با همديگر دارند. رييس جمهوري خواس��تار تشكيل 
كارگروه حقوقي و اقتصادي بين ۲ كشور ايران و عراق 
به ويژه اس��تان ايالم و استان هاي همجوار در عراق به 

منظور رفع مشكالت صادركنندگان شد.
وي گفت: اقتصاد گردشگري از ظرفيت هاي مهمي در 
استان ايالم است كه مي تواند در رفع بيكاري و ايجاد 
اش��تغال نقش مهمي ايفا كن��د. وي تاكيد كرد: بايد 
زيرساخت هاي اس��تان ايالم به نحوي آماده شود كه 
مساله كريدور ريلي و آزادراه به عنوان وسيله ارتباطي  
كامل با كشور عراق در اين استان آماده شود و هم زمينه 
براي صادرات در استان كه مي تواند يكي از بازارهاي 
اصلي توليد كننده كاالي ايراني تبديل شود و اين يك 

ضرورت است.
رييس جمهوري مساله گردش��گري زيارت براي استان 
ايالم را يك ضرورت دانس��ت و يادآور شد: بنده در زمان 
خادمي آس��تان قدس رض��وي توفيق زي��ارت اربعين 
حسيني)ع( را از طريق مرز مهران داشته ام و با همكاري 
اس��تان موكب هايي با نام  مبارك امام رضا)ع( در ورودي 
و خروجي مرز به نام آس��تان قدس داير كرديم. رييسي 
ادامه داد: از ديگر ظرفيت هاي اس��تان ايالم مي توان به 
كشت و توسعه گياهان دارويي، جنگل ها، انبوه درختان 
بلوط و طبيعت  بكر اشاره كرد كه بايد با همت مسووالن 
و مش��اركت مردم اين امكانات خدادادي استان بالفعل 
ش��ود. وي به نقش خانواده اش��اره كرد و اظهار داش��ت: 
نهاد خانواده از اهمي��ت ويژه اي در نظام پربركت انقالب 
اس��المي برخوردار است چرا كه خانواده محل صيانت از 
تمام اعضاي خانواده؛ فرهن��گ و دينمداري، اخالقيات 
فردي، اجتماعي و جمعي است و اثربخشي نهاد خانواده 

در جامعه انكارناپذير است.

  رف�ع مش�كالت نيازمن�د روحي�ه جه�ادي، 
ايثارگري و بسيجي است

رييس جمهوري گفت: رفع مش��كالت كشور نيازمند 
روحيه جهادي، ايثارگري و بسيجي است كه با بهره گيري 

از آنها چالش ها رفع خواهند شد.

رييسي ادامه داد: شهدا و ايثارگران در دوران هشت سال 
دفاع مقدس ني��ز با توكل به خدا نش��ان دادند مي توان 
مشكالت را پشت سر گذاشت و همان فرهنگي كه جبهه 
را اداره و سنگرهاي دفاع مقدس را شكل داد امروز مي تواند 
كارساز باش��د. وي بيان كرد: در دوران هشت سال دفاع 
مقدس همگي داراي انگيزه و اراده پوالدين و فرهنگ ما 
مي توانيم بودند و با همگرايي خودخواهي و خودبيني را زير 
پا گذاشتند و با روحيه كار جمعي و همكاري پيروز شدند.

رييس جمهوري با بيان اينكه همگي بايد از مدافعان حرم 
درس بگيري��م ادامه داد: بايد با كار جه��ادي و نو در گام 
دوم انقالب حركتي متفاوت داشته باشيم و اين در واقع 
پيام شهدا، دفاع مقدس و ايثارگران در همه بخش هاي 

كشور است.
رييس��ي با گراميداش��ت ي��اد و خاطره ش��هدا گفت: 
جاي جاي اين استان يادآور شهامت، شجاعت، ايثار و از 
خودگذشتگي نيروهاي دلداده به امام و انقالب و به ملت 
بزرگ ايران اس��ت. رييس جمهوري ادامه داد: همه بايد 
بدانند ايالم دينش را به كش��ور ادا كرده و در خط مقدم 
جبهه مردانه ايستادگي و مقاومت كردند و از ارزش ها و 

ناموس مملكت دفاع كردند كه بايد قدردان ايثارگران و 
خانواده هاي آنها بود و اين قدرداني نه در سخن بلكه بايد 
در عمل صورت گيرد. وي اضافه كرد: بايد باب الحسين)ع( 
را در استان ايالم براي زيارت هرساله فراهم كرد، اگر چه 
اقدامات خوبي تاكنون براي توسعه زيرساخت ها منتهي 
به اين  مرز انجام شده است اما اين اقدامات مقدماتي بوده 
و بايد بيش��تر در اين خصوص براي رفع نواقص كار كرد. 
رييس جمهوري به درخواست يكي از شركت كنندگان 
اين نشست در خصوص تاس��يس اردوگاه دانش آموزي 
اش��اره كرد و گفت: احداث اين مجموعه حركت خوب و 
مثبتي است كه تاسيس آن بايد مد نظر قرار گيرد. رييسي 
به رتبه بندي معلمان نيز اشاره كرد و افزود: اين طرح به 
عنوان مطالبه اين قشر در دست اقدام قرار داشته و درصدد 
هستيم به درستي اجرا شود. وي تاكيد كرد: با اجراي اين 
طرح هم بايد معيش��ت، منزلت، هويت و ارتقاي كيفي 
معلمان مد نظر قرار گرفته و نبايد تنها نگاه اقتصادي به 
آن وجود داشته باشد. وي با اشاره به موضوع راهيان نور 
و يادمان هاي دفاع مقدس ادامه داد: راهيان نور بركاتي از 
سوي خداوند براي اين سرزمين هستند چرا كه راهيان نور 

يك جريان اميدساز است كه بايد پررونق تر از گذشته مورد 
توجه ويژه مسووالن قرار بگيرد. وي تاكيد كرد: باتوجه به 
اينكه راهيان نور يك جريان فرهنگي و معنوي اميدساز 
در كشور است، دستگاه هاي دولتي بايد براي رونق بخشي 
مطاوب تر به اين مقوله تالش بيش��تري داش��ته باشند 
چرا كه راهيان نور متعلق به همه مردم و گروه ها اس��ت. 
رييس جمهوري به موضوع مسكن ايثارگران نيز اشاره كرد 
و يادآور شد: بخش قابل توجهي از زمين مورد نياز احداث 
مسكن ايثارگران تامين شده است و اين موضوع در اولويت 
برنامه ه��اي دولت و مورد تاكيد اس��ت. وي در خصوص 
محروميت زدايي از شهرستان تازه تاسيس هليالن نيز 
از استاندار، سپاه و بسيج سازندگي و ساير دستگاه هاي 
متولي خواست فردا گروهي را براي رسيدگي به وضعيت 
اين شهرستان اعزام كنند تا كارها و اقدامات انجام شده يا 

در حال انجام در منطقه را احصا كنند.
رييس��ي گفت: در اس��تان ايالم مناطقي وج��ود دارد 
ك��ه نيازمند توج��ه ويژه مس��ووالن اس��ت و بايد براي 
محروميت زدايي اين مناطق بيشتر مورد توجه و اولويت 

قرار بگيرد.
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الميادين به نقل از يك مقام ارشد 
ايراني مدعي شد 

بازگشت به مذاكرات وين 
طي چند روز آينده 

ش��بكه خبري الميادين به نقل از مقام ارشد ايراني در 
نيويورك خبر از بازگشت به مذاكرات وين طي چند روز 
آينده داد. بازگشت به مذاكرات وين به زودي و طي چند 
روز يا چند هفته آتي صورت خواهد گرفت درباره تمايل 
دولت بايدن براي بازگشت به توافق هسته اي به دليل 
عدم وجود نش��انه هاي واقعي كه سخنان دولت بايدن 
را تاييد كند، تردي��د داريم. ايران هرگز آينده خود را به 
توافق هسته اي مرتبط نخواهد كرد و هرگز تا ابد منتظر 
باقي نخواهيم ماند. گفت وگوها با كشورهاي منطقه و 
در راس آنها عربس��تان سعودي، به صورت طبيعي در 
حال انجام است. تروريست هاي داعش در حال حاضر 
به سوي افغانستان روانه شده اند و ايران تحركات آنها را 
زيرنظر دارد.  ايرج مسجدي: دور چهارم مذاكرات ايران-

عربس��تان در بغداد برگزار مي شود/ مذاكره دوجانبه با 
امريكا نخواهيم داشت.

»سعيد محمد« سكاندار جديد 
مناطق آزاد

 قرارگاه خاتم االنبيا يكي از بزرگ ترين نهاد هاي اقتصادي 
كشور است و »سعيد محمد« در مهر ماه ۹۷ به سمت 
فرماندهي آن رسيد. او قبل از آن نيز سوابق مديريتي 
متعددي در شركت هاي وابسته به قرارگاه خاتم االنبيا 
داشته است. او پيش تر مديرعامل گروه ايرانيان اطلس 
)وابسته به بنياد تعاون سپاه( بود، همچنين در فاصله 
س��ال هاي ۱۳۸۶ ت��ا ۱۳۹۳ مديرعاملي سپاس��د )از 
زيرمجموعه هاي قرارگاه خاتم( را عهده دار بوده است. 
در سوابق كاري »محمد« رييس هيات مديره انجمن 
مديريت پروژه ايران نيز به چش��م مي خ��ورد.  قرارگاه 
خاتم االنبيا به رياست »سعيد محمد« پروژه هاي متعدد 
اقتصادي در حوزه هاي مختلف صنعت و معدن، نفت و 
گاز پتروشيمي، راه و شهرس��ازي، فناوري اطالعات و 
ارتباطات و طراحي و مهندسي اجرا كرده است. حال از 
آنجا كه مناطق آزاد ايران نيازمند يك مديريت قوي به 
ويژه براي عملي كردن قوانين بر زمين مانده مناطق آزاد 
است، »س��عيد محمد« با ارتباط خوبي كه با نهاد هاي 
مختلف ذي نفوذ دارد، مي تواند گزينه مناس��بي باشد 
براي رفع مشكالتي كه مناطق آزاد با آن دست و پنجه 
ن��رم مي كنند. اين نفوذ و گس��تردگي روابط در حالي 
است كه »سعيد محمد« فعاليت هاي پژوهشي و علمي 
متعددي نيز داشته است. او در جايگاه مديرعاملي سپاسد 
و با بهره گي��ري از پروژه هاي بزرگ تحت مديريت اين 
مجموعه، در سال ۱۳۹۳ تنديس برنز جايزه بين المللي 
پروژه برتر در سطح مگاپروژه ها را از انجمن بين المللي 
مديريت پروژه )IPMA( كس��ب نمود. همچنين در 
س��ال ۱۳۹۲ تنديس بلورين جايزه ملي پروژه برتر در 
سطح مگاپروژه ها را نيز از انجمن ملي مديريت پروژه 
ايران دريافت كرد.  نشريه فارين پالسي در مقاله اي در ۲۲ 
جوالي ۲۰۲۰ از »سعيد محمد« در كنار »سيدابراهيم 
رييسي، محمدباقر قاليباف، سعيد جليلي و سيدپرويز 
فتاح« به عنوان يكي از مردان رهبر معظم انقالب براي 
عبور از بحران اقتصادي و تش��كيل دولت با محوريت 
جوانان معتقد به ايدئولوژي انقالب اسالمي نام برده بود. 
اين مقاله از او به عنوان شخصيتي داراي وفاداري شديد 
به انقالب ۱۹۷۹ و شخصيت علمي عالي ياد مي كند و 
تركيب اين دو مقوله را براي رهبري ايران جذاب مي داند. 
انديشكده INSTITUTE GLOBAL CHANGE از 
سعيد محمد به عنوان يكي از كانديدا هاي بالقوه انتخابات 
۲۰۲۱ ايران نيز نام برده بود. حال از آنجايي كه ۷ منطقه 
آزاد به مناطق آزاد كش��ور اضافه شده، عزم و مديريت 
قوي براي اقدامات سريع در راستاي توسعه زيرساختي 
و آماده سازي اين مناطق براي فعاليت اقتصادي توليد 
محور الزم اس��ت. بنابراين بايد ديد اين مدير جوان با 
بهره گيري از چه رويكردي قرار است اهداف ترسيم در 

مناطق آزاد را تحقق ببخشد.

انتظار براي ترميم بورس
 سيمان در بورس كاال نيز داستان خود را  دارد. در يك 
نگاه كلي مي توان گفت كه كش��ور ممل��و از دالالن و 
رانت خواران است كه اجازه رشد اقتصادي نمي دهند 
و اين افراد به قدري قدرتمند هستند كه همه را تهديد 
مي كنند، حال سوال اينجاس��ت كه اين قدرت از كجا 
آمده اس��ت؟ نرخ دالر نيز جاي خ��ود دارد و اين روزها 
شاهد نوسان آن هس��تيم. درصورتي كه روند كاهشي 
آن ادامه پيدا كند باي��د در انتظار يك اصالح عميق تر 
در بازار باشيم اما در اين صورت رشد يا توقف اين نرخ، 
توقف اصالح بورس نيز غيرقابل پيش بيني نيست. ديگر 
مورد تأثيرگذار بر روي رونِد بورس، نرخ بهره بين بانكي 
است كه در حال حاضر در قيمت هاي پاييني قرار دارد. 
درصورتي كه دولت ابراهيم رييسي برافزايش نرخ بهره 
بين بانكي همت گمارد، بار ديگر جوي منفي عليه بازار 
سرمايه شكل خواهد گرفت. در صورتي هم كه نرخ بهره 
بين بانكي با تغيير چشم گيري مواجه نشود، تهديدي از 
اين سمت متوجه بورس نخواهد بود. بنابراين حل و فصل 
تمامي موضوعات مطرح شده به دولت و نگاه آن بستگي 
دارد. دولت دوازدهم ضربه مهلكي به بورس وارد كرد و 
رييس دولت سيزدهم نيز پيش از انتخابات وعده ترميم 
آن را داد؛ درست است مشكالت چند روز و چندماهه 
حل نمي شود اما بايد كاري هم انجام شود، تنها با صحبت 
و وعده نبايد انتظار تحول داشت. در حال حاضر و طي ماه 
شهريور چيزي جز نوسان در بورس ديده نشده و انتظار 
مي رفت كه حداقل تكليف ابهامات و ش��ايعات حول 
محور رياست سازمان بورس مشخص شود تا شايد بازار 
كمي آرام بگيرد بازهم كاري نشد و اغلب فعالين بورسي 
درانتظار تعيين تكليف رياس��ت اين سازمان هستند 
چراكه عقيده دارند رييس سازمان مي تواند وضعيت را 
تغيير بدهد )بهتر يا بدتر كند( . به هرحال مي توان گفت 
كه دولت كاري براي بورس نكرده، تنها س��هامداران با 
وعده هاي رييس دولت سعي كرده اند وضعيت را تغيير 
دهند و انتظار مي رود كه دولت سيزدهم و ابراهيم رييسي 

فكري به حال بورس و اقتصاد كشور كند.

جمع آوري  اعتماد بازار
 عرضه حقوقي ها كاهشي شده و شاخص مثبت است 
تا اعتماد به بازار جذب شود. از سوي ديگر سهامداران 
بايد يقين داشته باشند كه دولت جديد از تجربه هاي تلخ 
سال گذشته درس گرفته است و ديگر بدون لحاظ منافع 
تمام سرمايه گذاران به تأمين مالي از بازار دست نمي زند.

نكته بعدي كه مي شود به آن اشاره كرد اين موضوع است 
كه دولت قبل هنگامي كه تأمين مالي خود را از بازار آغاز 
كرد برخي از افراد با رانت يا روش هاي مختلف ديگري 
از اين موضوع آگاه شدند و از اين اتفاق به سود خود بهره 
بردند. اگر ناظران بازار و دولت تصميم بر حمايت از بازار را 
داشته باشند بايد مانع از خروج بيش ازاندازه نقدينگي از 
بازار شوند. رقم خوردن اتفاقات بيان شده سبب بازگشت 
اعتماد به سوي بازار مي شود و تا زماني كه اعتماد كامل 
به بازار بازنگردد، بقيه اقدامات مانند تزريق نقدينگي از 
سوي دولت و تغيير قوانين بر بازار تأثيرگذار نخواهد بود 
و تا زماني كه اعتماد به بازار برنگردد بيشتر از قبل شاهد 

خروج نقدينگي از بازار خواهيم بود.

رييس جمهوري: توسعه صادرات به عراق و كشورهاي همسايه ضروري است

هزينه  خانوارها سنگين تر شد؛ تورم 45.8 درصدي در شهريور 1400

سهم ايران از تجارت منطقه بايد به بيش از ۵۰ميليارد دالر برسد

رشد 61 درصدي قيمت خوراكي ها و فشار بر سفره هاي مردم
گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري| 

گزارش هاي رس��مي از ادامه روند افزايش تورم تا ۴۵.۸ 
درص��د حكايت دارد. مركز آمار اي��ران وضعيت تورم در 
ش��هريور ماه س��ال جاري را اعالم كرد ك��ه طي آن نرخ 
تورم ساالنه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت 
در يك س��ال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه 
قبل از آن در شهريور ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور 
به ٤٥.٨ درصد رسيده كه نسبت به همين اطالع در ماه 
قب��ل، ٠.٦ واحد درصد افزايش را نش��ان مي دهد. طبق 
اع��الم مركز آمار ايران، ش��اخص كل تورم در ش��هريور 
۱۴۰۰ به عدد ۳۵۱.۱ رس��يد كه به معناي تورم ساالنه 
۴۵.۸ درصدي و ميانگين رشد دوازده ماهه قيمت ها در 
شهريور ۱۴۰۰ نسبت به دوازده ماهه منتهي به شهريور 
۹۹، تورم نقطه به نقطه ۴۳.۷ درصدي نسب به شهريور 
۱۳۹۹ و تورم ماهانه ۳.۹ درصدي نسبت به مرداد ۱۴۰۰ 
است. شاخص هاي مركز آمار نشان مي دهد كه بيشترين 
رشد قيمت ها مربوط به گروه خوراكي ها و آشاميدني ها 
بوده كه تنها در شهريور نسبت به مرداد افزايش ۵ درصدي 
داشته است، يعني در يك ماه شهريور، قيمت ها ۵ درصد 
رشد كرده است و معموال تورم ۵ درصدي در مورد اقتصاد 
كشورهاي صنعتي در طول يك سال رخ مي دهد در حالي 
كه در ايران تنها در ي��ك ماه قيمت خوراكي ها ۵ درصد 
رش��د كرده است.  افزايش قيمت خوراكي ها در شهريور 
۱۴۰۰ نس��بت به ش��هريور ۹۹ نيز معادل ۶۱.۶ درصد 
بوده كه نشان دهنده فشار افزايش قيمت ها در كاالهاي 
مصرفي و معيشتي و افزايش فشار بر سفره هاي خانوارها 
و كاهش قدرت خريد مردم اس��ت و خان��واده اي كه در 
سال قبل مثال با ۳ ميليون تومان هزينه خوراك خود را 
تامين مي كرده اكنون بايد ۴ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 
هزينه كند تا همان سفره را داشته باشد.  ميانگين رشد 
قيمت هاي خوراكي و افزايش هزينه معيش��ت در طول 
دوازده ماهه منتهي به شهريور ۱۴۰۰ نيز نسبت به دوازده 
ماهه منتهي به شهريور ۹۹ يعني نرخ تورم مواد خوراكي 
معادل ۵۹.۵ درصد بوده است.  جزييات رشد قيمت مواد 
خوراكي نس��بت به سال قبل نيز نشان مي دهد كه رشد 
قيمت نان و غالت ۴۷ درصد ، گوش��ت قرمز  ۵۶ درصد، 
گوش��ت  مرغ ۵۴ درصد، ماهي ۶۹ درصد، شير و پنير و 
تخم مرغ ۷۲ درصد، روغن ۹۷ درصد، ميوه و خش��كبار 
۵۵ درصد، سبزيجات و حبوبات ۹۳ درصد، شكر و مربا 
و عسل و شكالت و شيريني ۶۴ درصد، چاي ۶۶ درصد، 
افزايش قيمت داشته اند.  در غير خوراكي ها نيز دخانيات 
۳۴ درصد، پوشاك و كفش ۵۳ درصد، مسكن و آب و برق 
و گاز ۲۶ درصد، اجاره ۲۵ درصد، بهداش��ت و درمان ۴۳ 
درصد، حمل و نقل ۳۷ درصد، تفريح ۴۲ درصد، آموزش 
۱۸ درصد، هتل و رس��توران ۶۵ درصد، افزايش قيمت 
داشته كه نشان دهنده افزايش فش��ار بر هزينه خانوار و 

ركود نسبي در بخش هاي مختلف است زيرا تا زماني كه 
خانواده از موضوع غذا و معيش��ت خود اطمينان حاصل 
نكند تمايلي به تفريح و س��فر و رستوران و هتل و كفش 
و... ندارد و رشد هزينه درمان ۴۳ درصدي نيز در شرايط 

كرونا فشار بر مردم را دو چندان كرده است.

  افزايش نرخ تورم نقطه اي
اما نرخ تورم نقطه اي، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، 
نسبت به ماه مشابه سال قبل اس��ت كه در شهريور ماه 
به ٤٣.٧ درصد رس��يده اس��ت؛ يعني خانوارهاي كشور 
به طور ميانگين ٤٣.٧ درصد بيش��تر از شهريور ١٣٩٩ 
براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات يكس��ان« 
هزينه كرده اند.نرخ تورم نقطه اي شهريور ماه ١٤٠٠ در 
مقايس��ه با ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزايش يافته است.  
نرخ تورم نقطه اي گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« با افزايش ٣.٢ واحد درصدي به ٦١.٦ درصد 
و گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« با كاهش ٠.٧ 

واحد درصدي به ٣٥.٤ درصد رسيده است.

  افزايش نرخ تورم ماهانه خانوارها
منظ��ور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغيير عدد ش��اخص 
قيمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهريور 
به ٣.٩ درصد رسيده كه در مقايسه با ماه قبل، ٠.٧ واحد 
درصد افزايش داشته است. تورم ماهانه براي گروه هاي 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد 
بوده است. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم ماهانه براي 
خانوارهاي ش��هري ٤.٠ درصد اس��ت كه نسبت به ماه 
قبل ٠.٨ واحد درصد افزايش داش��ته اس��ت. همچنين 

اين نرخ براي خانوارهاي روس��تايي ٣.٦ درصد بوده كه 
نسبت به ماه قبل ٠.٤ واحد درصد افزايش داشته است. 
ادامه روند افزايش قيمت از ماه هاي گذشته تاكنون، به 
رشد همه جانبه شاخص هاي تورم و ثبت اعدادي تكرار 
نشده در چند سال اخير منتهي شده است .آنچه در آمار 
اخير مركز آمار ايران در رابطه با تورم شهريور منتشر شد 
نشان داد كه تمامي شاخص هاي تورم با افزايش همراه 
بوده و روند رو به رشد تورم ساالنه، باز هم به باالترين حد 
خود طي سال هاي گذشته رسيده است. تورم ساالنه كه 
در ماه هاي اخير روند افزايش��ي طي كرده و ركورد ثبت 
مي كرد براي شهريورماه نيز به ۴۵.۸ درصد رسيده كه ۰.۶ 
درصد نسبت به ماه قبل از خود افزايش دارد، اين باالترين 
حد تورم در بيش از ۸ سال گذشته در شاخص ساالنه به 
شمار مي رود. ديگر ش��اخص افزايش يافته تورم ماهانه 
است كه با رشد ۰.۷ دصدي به ۳.۹ درصد در شهريور ماه 
رسيده و تورم نقطه به نقطه نيز با رشد ۰.۵ درصدي عدد 

۴۳.۷ درصد را در آخرين ماه تابستان ثبت كرده است.
رون��د رو به رش��د ت��ورم در حال��ي ادامه پي��دا كرده و 
ركوردش��كني مي كند كه اين موض��وع از مدتي قبل با 
توجه به رويه موجود و البته وضعيت بودجه دولت، از سوي 
كارشناسان و مسووالن پيش بيني و هشدار داده شده بود، 
به هر صورت كسري سنگين بودجه دولت در سال جاري 
و استقراضي كه به ويژه در ماه هاي ابتدايي امسال از سوي 
دولت از بانك مركزي صورت گرفته و چاپ پولي كه انجام 

شده از عوامل افزايش پايه پولي و تورم اعالم مي شود.

  متوسط افزايش هزينه خانوارها بيش 
از ۴۳ درصد

اما مروري بر جريان تورم كاال و خدمات مصرفي مردم در 

شهريور ماه، حاكي از آن است كه روند طي شده، افزايش 
به  طور متوسط ۴۳.۷ درصدي هزينه را براي خانوارها در 
تامين كاال و خدمات به همراه داشته است. اين در حالي 
اس��ت كه در بين كاالها و خدمات م��ورد مصرف مردم 
»روغن و چربي ها« با ۹۷ درصد افزايش نس��بت به سال 
قبل در صدر ق��رار دارد و بعد از آن گروه »س��بزيجات« 
با ۹۳.۸، »ش��ير و پني��ر و تخم م��رغ« ۷۲.۵ و »ماهي و 
صدفداران« با ۶۹.۸ باالترين حد افزايش قيمت نسبت 
به سال قبل داشته است.  در اين بين گروه »ارتباطات« 
با ۵.۵ و »آم��وزش« ۱۸.۸ كمترين افزايش هزينه را در 
مقايسه با شهريور سال گذشته به همراه داشته است. در 
مورد تورم س��االنه نيز گروه »روغن و چربي ها« با ۹۲.۵ 
بيشترين تورم را داشته و كمترين در اين شاخص به »آب، 
برق و سوخت« با تورم ۱۹.۷ درصد اختصاص دارد. تورم 
ماهانه نيز كه خود با افزايش همراه بوده رشد ۱۰ درصدي 
در گروه »ش��ير، پنير و تخم مرغ« را نيز به همراه داشته 
كه باالترين حد تورم ماهانه در ش��هريور است. كمترين 
ميزان نيز با ۰.۸ درصد به گروه »گوشت قرمز و ماكيان« 
اختصاص دارد. در گروه عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها 
و دخانيات« بيشترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل 
مربوط به گروه »لبنيات و تخم مرغ« )ماست، پنير و شير 
پاستوريزه(، گروه »س��بزيجات« )كاهو، هويج فرنگي و 
كدو سبز( و گروه »ادويه و چاشني« )رب گوجه فرنگي، 
سس مايونز( است. در گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي 
و خدمات«، گروه »مس��كن، آب، برق و گاز« )متوس��ط 
قيمت يك متر مكعب گاز و آب، اجاره بها(، گروه »هتل و 
رستوران« )غذاهاي سرو شده در رستوران( و گروه »حمل 
و نقل« )روغن موتور و انواع اتومبيل س��واري( بيشترين 

افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.

  درصد تغييرات شاخص قيمت در دهك هاي 
هزينه اي كل كشور در ماه جاري

دامنه تغييرات نرخ تورم ساالنه در شهريور ماه ١٤٠٠ براي 
دهك هاي مختلف هزين��ه اي از ٤٥.٥ درصد براي دهك 
ششم تا ٤٩.٤ درصد براي دهك دهم است. منظور از نرخ 
تورم ماهانه، درصد تغيير عدد شاخص قيمت، نسبت به ماه 
قبل است. نرخ تورم ماهانه شهريور ١٤٠٠ به ٣.٩ درصد 
رسيده كه در مقايسه با همين اطالع در ماه قبل، ٠.٧ واحد 
درصد افزايش داشته اس��ت. تورم ماهانه براي گروه هاي 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب ٥.٠ درصد و ٣.٣ درصد 
بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ تورم ماهانه براي 
خانوارهاي ش��هري ٤.٠ درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 
٠.٨ واحد درصد افزايش داشته است. همچنين اين نرخ 
براي خانوارهاي روستايي ٣.٦ درصد بوده كه نسبت به ماه 

قبل ٠.٤ واحد درصد افزايش داشته است.

سفير ايران در بغداد: 

دور چهارم مذاكرات ايران و عربس��تان در بغداد برگزار 
خواهد شد و اميدواريم كه اين گفت وگوها با عربستان 
به شكل سازنده پيش برود. مذاكرات با عربستان درحال 
پيشرفت است و اميدواريم كه به نتايج مطمئني برسيم و 
بعد از آن در خصوص آنها بيانيه خواهيم داد. هر دو طرف 
ايراني و س��عودي تمايل به مذاكره و رسيدن به نتيجه 
دارند. برجام ميان ايران و مجموعه ۱+۵ بود و مذاكرات 
دوجانبه نبود بلكه اتحادي��ه اروپا و امريكا و ايران در آن 
حضور داشتند. در مرحله جديد نيز با برگزاري مذاكرات 
دوجانبه موافقت نخواهيم كرد زيرا ما با اروپايي ها وارد 
مذاكرات شديم و مواضعمان شفاف  و مشخص است. 
امريكايي ها خودش��ان از برجام خارج شدند و بايد به 

آن بازگردند

دور چهارم مذاكرات ايران و 
عربستان در بغداد برگزار مي شود

مجلس نمايندگان امريكا روز گذشته نسخه اي از اليحه 
بودجه دفاعي س��ال ۲۰۲۲ را به تصويب رساند. برخي 
مفاد اين طرح به دنبال ملزم كردن دولت به اقداماتي ضد 
ايران است. براس��اس ترجمه خبرگزاري فارس، يكي 
از بندهاي اين مصوبه ب��ه »گزارش دهي درباره روابط 
نظامي ايران و چين« اختصاص يافته است. در اين بند 
آمده است: حداكثر ۱۸۰ روز بعد از تاريخ اجرايي شدن 
اين قانون و طي ۴ سال آينده به صورت ساالنه، وزير دفاع 
بايد گزارشي مش��تمل بر ارزيابي هايي مفصل از موارد 
ذيل به كميته هاي نيرهاي مسلح مجلس نمايندگان 

و سنا ارايه بدهد: 
۱( روابط نظامي ميان اي��ران و چين، از زمان منقضي 
شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

در اكتبر ۲۰۲۰؛ 
۲( تاثيرات مستقيم يا غيرمستقيمي كه فسخ مجوزها 
و معافيت هاي تحريمي يا تعليق تحريم هاي اقتصادي 
عليه ايران ممكن است بر استفاده از چنين ابزارهايي يا  

اثربخشي  آنها به جاي بگذارد.
در يكي ديگ��ر از بندهاي اين مصوب��ه از دولت امريكا 
خواسته ش��ده حداكثر ۱۸۰ روز بعد از اجرايي شدن 
اين قانون و پس از آن هر ۶ ماه يك بار گزارش��ي درباره 
توانمندي هاي نظامي ايران و پيشرفت هاي آن تقديم 
كميته هاي مقتضي مجلس سنا و مجلس نمايندگان 
كند. پيش از اين پايگاه »واشنگتن فري بيكن« گزارش 
داده بود: »كميته مطالعاتي جمهوري خواهان« به عنوان 
بزرگ ترين فراكسيون حزب جمهوري خواه در كنگره 
كه از ماه ها پيش تحقيقات درباره ديپلماس��ي دولت 
بايدن با ايران را ش��روع كرده در تدوين اين طرح هاي 
ضد ايراني نقش داش��ته اس��ت.«  يكي از اين طرح ها، 
وزارت خزان��ه داري امريكا را مل��زم مي كند در صورت 
صدور معافيت تحريمي براي ايران، فورا كنگره را از اين 
موضوع مطلع كند. هدف از اين طرح، جلوگيري از كنار 
گذاشتن كنگره از وضعيت مذاكرات دولت بايدن با ايران 
عنوان شده است. در طرح ديگر، از دولت بايدن خواسته 
شده گزارش��ي با موضوع »عمليات هاي مخرب ايران 
در خاك امريكا« به كنگره ارائه دهد. فري بيكن مدعي 
شده هدف از ارايه اين طرح رسيدگي به افزايش فعاليت 
ايران در خاك امريكاست.  طبق گزارش فري بيكن در 
سومين طرح از وزير دفاع امريكا خواسته شده كنگره 
را از »تهديده��اي كوتاه مدت و بلندم��دت مربوط به 
شبه نظاميان تحت حمايت  ايران  در عراق«  مطلع  كند.

تصويب  چند  طرح  ضدايراني  
در  مجلس  نمايندگان  امريكا 

رييس فراكسيون محيط زيست مجلس ضمن بازديد 
از جنوب مشهد و س��اخت و سازهاي غيرمجاز تاكيد 
كرد: فراكسيون محيط زيس��ت مجلس موضوع اين 
زمين خواري گسترده را بررس��ي مي كند. به گزارش 
ايسنا، سميه رفيعي در جريان سفر و بازديد از جنوب 
مش��هد از زمين خواري و كوه خواري گسترده در اين 
منطقه خب��ر داد و گفت: »برابر اطالع��ات دريافتي، 
شهرداري مش��هد در جنوب اين شهر اقدام به احداث 
يك جاده كمربندي بدون مجوز و خارج از طرح تفصيلي 
شهر كرده اس��ت كه حدود ۴.۷ كيلومتر آن اجرا شده 
و در پي آن اقدام به زمين خواري گس��ترده اراضي كه 
بين اين جاده كمربندي و كوه هاي اطراف بوده، كرده 
است.« او گفت: »ادعا شده كه شهرداري بخشي از اين 
اراضي ملي را در اختيار تعاوني ادارات راه و شهرسازي، 
جهادكشاورزي و... قرار داده است و در اين بين بخشي 
از اراضي نيز با صدور مجوز از سوي شهرداري فروخته و 
برج سازي شده است، در حالي كه اين مناطق خارج از 

طرح تفصيلي شهر واقع شده اند.« 

بررسي زمين خواري گسترده 
جنوب مشهد در مجلس



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت اونس جهاني طال كه پنجش��نبه در محدوده 
1700 دالر بوده روز جمعه 2 مهر 1400 به 1743 دالر 
كاهش يافت و پيش بيني مي شود كه با كاهش قيمت 
جهاني طال، نرخ سكه و طال در هفته جاري كاهش يابد. 
قيمت ارز در آخرين روز معامالت هفته گذشته و اولين 
روز پاييز 1400، نيز اندكي افزايش يافت و قيمت دالر 27 
هزار و 511 تومان، قيمت ي��ورو 32 هزار و 231 تومان، 
پوند انگليس 37 هزار و826 تومان و درهم امارات 7 هزار 
و 491 تومان اعالم ش��ده اس��ت. همچنين با اعالم هر 
اونس طال به قيم��ت 1700 دالر، و افزايش قيمت دالر 
به 27511 تومان، قيمت س��كه ني��ز افزايش 230 هزار 
توماني داشته و به مرز 12 ميليون تومان رسيد. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي )پنجشنبه، اول مهرماه( در مقايسه 
با روز گذش��ته ثابت ماند و 26 هزار و 630 تومان معامله 
شد. قيمت فروش يورو نيز تغييري نداشت و 31 هزار و 
590 تومان تعيين ش��د. قيمت خريد هر دالر 26 هزار و 
102 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 964 تومان 
بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي 26 
هزار و 56 توم��ان و نرخ فروش آن 26 هزار و 293 تومان 
اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در اين بازار 30 هزار و 588 
تومان و نرخ فروش آن نيز 30 هزار و 865 تومان اعالم 
شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت، حواله يورو 
به قيمت 27 هزار و 134 تومان فروخته و حواله دالر 
به قيمت 23 هزار و 114 تومان معامله ش��د. قيمت 
دالر در خردادماه وارد كانال 26 هزار تومان شد و چند 
روزي هم با نرخ 27 هزار تومان فروخته مي شد و در اين 
محدوده نوسان داشت، اما از ابتداي شهريورماه شاهد 
روند نزولي ن��رخ دالر در صرافي هاي بانكي بوديم. از 
اواخر هفته گذشته نرخ دالر در صرافي هاي بانكي در 
محدوده قيمتي 26 هزار و 700 تومان ثابت مانده بود 
و هم اكنون در ميانه كانال 26 هزارتومان نوسان دارد. 

       مقاومت ۱۲ ميليون توماني قيمت سكه 
نشكست

قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي طرح جديد 
)پنجش��نبه، اول مهرماه( در بازار تهران با افزايش 
232 هزار توماني نس��بت به روز گذشته به رقم 11 
ميلي��ون و 992 هزار تومان رسيد.س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 401 هزار تومان 
معامله ش��د. همچنين نيم س��كه به��ار آزادي پنج 
ميليون و 950 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 
500 هزار تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 207 
هزار تومان قيمت خورد.ع��الوه بر اين، در بازار طال 
نيز نرخ هر گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 156 
هزار تومان رس��يد. قيمت هر مثقال طال نيز چهار 
ميليون و 986 هزار تومان، قيمت طالي 24عيار در 
هر گرم يك ميليون و 535 هزار ارزش گذاري شده 
است. شد.همچنين اونس جهاني طال نيز يك هزار و 
770 دالر و 92 سنت قيمت خورد كه با در مقايسه 
با روز گذشته 4 دالر كاهش داشت.مهم ترين عوامل 
موثر در رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و 
اونس جهاني است. براين اساس با وجود آنكه قيمت 
اونس جهاني طال 6 دالر كاهش قيمت داش��ت اما 
به دليل افزايش اندك ن��رخ دالر تا 26 هزار و 630 
تومان، قيمت سكه سير صعودي آرامي داشته است. 

      حباب سكه ۵۲۰ هزار تومان شد
محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
روز جمعه درباره تحوالت بازار سكه و طال در هفته گذشته 
گفت: هفته گذشته هفته آرام و با ثباتي براي بازار طالي 
داخلي بود و البته در برخي روزهاي هفته نوساناتي داشتيم 
اما گاهي افزايشي و در برخي روزها كاهشي بود. ضمن اينكه 
در هفته گذشته تقاضا در بازار سكه و طال به شدت كاهش 
يافت و رك��ود بر آن حاكم بود. وي علت اي��ن ركود را ايام 
اربعين دانست و گفت: كاهش داد و ستدها موجب كاهش 
حباب س��كه شد و حباب س��كه به طور متوسط 60 هزار 
تومان كاهش يافت و به 520 هزار تومان رسيد. نايب رييس 
اتحاديه طال و جواهر تهران درباره قيمت ها در هفته آينده 
گفت: تا دوشنبه هفته آينده قيمت ها در همين سطح 
خواهد ماند. البته ممكن است با نوساناتي همراه باشد 
اما اين نوسانات قابل توجه نخواهد بود. وي علت ثبات 
در روزهاي آينده را نبود اتفاقات سياسي و اقتصادي در 
هفته پيش رو بيان كرد و گفت: چون رويدادي در سطح 
ملي و بين المللي نداريم پيش بيني ما اين است كه بازار 

طال  وسكه در داخل همچنان ثابت خواهد بود.

     قيمت دالر در اولين روز كاري مهرماه
مدير ارتباطات بازار متشكل ارز ايران، ضمن اعالم نرخ دالر 
و يورو از معامله حدود 8 ميليون اس��كناس دالر و يورو در 
بازار متش��كل ارزي طي اولين روز كاري مهرماه خبر داد.
مهدي گوهررستمي اظهار كرد: در جلسه معامالتي امروز، 
معامالت نماد دالر كار خود را با نرخ 26 هزار و 285 تومان 
آغاز كرد و در پايان ساعت معامالت به نرخ 26 هزار و 471 
تومان رسيد كه بررسي ارقام معامالتي روزانه، نرخ ميانگين 
وزني 26 هزار و 346 تومان به ازاي هر دالر را نشان مي دهد.
در جلسه معامالتي پنجشنبه، نماد معامالتي يورو كار خود 
را با نرخ 31 هزار و 64 تومان ش��روع كرد و در پايان جلسه 
معامالتي، نرخ هر يورو به رقم 31 هزار و 168 تومان رسيد. 
به اين ترتيب اس��كناس يورو در معامالت امروز اين بازار، 
نرخ ميانگين وزني 31 هزار و 73 تومان را ثبت كرد. حجم 
معامالت اسكناس دالر در بازار متش��كل ارز ايران در روز 
پنجشنبه )يكم مهرماه( 7 ميليون و 327 هزار و 700 دالر و 
حجم معامالت در نماد معامالتي يورو 409 هزار و 200 يورو 
بود.به گفته اين مقام مسوول، دالر در پايين ترين نرخ خود با 
رقم 26 هزار و 260 تومان و در باالترين نرخ با رقم 26 هزار 
و 471 تومان معامله شد. همچنين هر يورو در پايين ترين 

نرخ خود به قيمت 30 هزار و 931 تومان و در باالترين نرخ 
به قيمت 31 هزار و 168 تومان معامله شد.بررسي معامالت 
انجام ش��ده در جلسه معامالتي پنجشنبه )يكم مهرماه( 
بيانگر آن اس��ت كه نرخ ميانگين وزني روزانه دالر 0.33 
درصد افزايش و نرخ ميانگين وزني اس��كناس يورو 0.24 

درصد كاهش را نسبت به روز چهارشنبه نشان مي دهند.

      عرضه ۱۱۴ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: س��امانه نيما )چهارش��نبه، 31 
شهريورماه( شاهد عرضه حدود 114 ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.از 
عرضه هاي مذكور حدود 43 ميليون دالر معامله شده است. 
براساس معامالت انجام شده، ميانگين موزون نرخ دالري 
معامالت 23 هزار و 103 تومان بوده اس��ت. اين امر حاكي 
از اين اس��ت كه نرخ ارز موثر در واردات كشور نرخ مذكور 
بوده است. س��امانه نيما از نيمه نخست سال 97 پس از 
تعديل سياست هاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين 
نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي تعيين ش��د.نظام 
يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با هدف تسهيل 
تامين ارز راه اندازي ش��ده و با استفاده از آن، خريداران 
)واردكنن��دگان( و فروش��ندگان )صادركنندگان( ارز 
متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 
در آن در فرايند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

      هفته آرام و باثبات بازار طال 
همزمان با كاهش دادوستدها

بازار ارز آخرين هفته تابستان را در آرامش و به دور از نوسان 
شديد كه ناش��ي از احتياط فعاالن بازار است سپري كرد. 
اما تحليلگران درخصوص روند بازار در سومين فصل سال 
پيش بيني هاي متفاوتي دارند.بازار ارز هفت��ه اي آرام را از 
سرگذراند و با وجود آنكه چشم انتظار دريافت سيگنال از 
نيويورك يا وين بود، اما در نهايت آخرين روزهاي شهريورماه 
در بازار ارز با نوساني محدود به پايان رسيد.در معامالت اين 
هفته، دالر باالترين نرخ را در روز شنبه با بهاي 27 هزار و 650 
تومان و پايين ترين سطح را روز يكشنبه در نرخ 27 هزار و 
250 تومان ثبت كرد. اين حداكثر و حداقل قيمتي براي يورو 
در هفته اي كه گذشت حداكثر 32 هزار و 420 تومان در روز 

سه شنبه و حداقل 31 هزار و 900 توماني در روز دوشنبه 
بود. به اين ترتيب با وجود نوسانات مقطعي قابل توجهي كه 
بازار ارز در آخرين ماه تابس��تان تجربه كرد، اما در مجموع 
قيمت دالر در كانال 27 هزار تومان و بهاي يورو نيز در كانال 
32 هزار تومان باقي ماندند و بازار توان كافي براي صعود يا 
سقوط از اين كانال را نداشت.تحليلگران بازار ارز مهم ترين 
عوامل تعيين كننده در مسير معامالت بازار طي ماه هاي اخير 
را اخبار مربوط به تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و مذاكرات 
هسته اي مي دانند كه هر سيگنال مثبت يا منفي در خصوص 
اين مسائل با واكنش سريع بازار مواجه مي شود. در همين 
راس��تا در هفته اي كه گذش��ت، برگزاري نشست ساالنه 
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك و سخنراني 
روساي جمهوري ايران و امريكا در اين نشست و همچنين 
سفر رييس سازمان انرژي اتمي ايران به وين براي شركت 
در نشست ساالنه آژانس بين المللي انرژي اتمي، مهم ترين 
اخباري بودند كه توجه فعاالن بازار ارز را در هفته گذشته 
به خود معطوف كرده بودند. اما در نهايت از هيچ كدام از اين 
نشست ها، سيگنال مشخصي به فعاالن اقتصادي نرسيد 
و همچنان بازار، روند محتاطانه خود را تداوم بخش��يد.در 
اين ميان از فعاليت بازارساز هم طي روزهاي اخير نيز نبايد 
چشم پوشيد كه با افزايش ميزان عرضه ارز، نشان مي دهد 
بانك مركزي در روزهايي كه همچنان تعيين رياست كل 
آن مشخص نشده است، نسبت به هرگونه افزايش قيمت در 
بازار حساس است. در همين راستا در روز دوشنبه كه براي 
لحظاتي قيمت دالر روند صعودي به خود گرفت و از مرز 27 
هزار و 500 تومان نيز عبور كرد، بازارساز ميزان عرضه در 
بازار را تا حدي افزايش داد كه موفق به ثبت ركورد پنجمين 
روز پر تزريق سال 1400 شد.از سوي ديگر بازار ارز در اين 
هفته در حاشيه اين عوامل برجسته، تحت تاثير برخي عوامل 
كوتاه مدت هم قرار داشت. از جمله آنها انتشار ناقص خبر 
محدوديت تراكنش با كارت هاي بانكي بود كه موجب نگراني 
برخي از معامله گران بازار ارز شد. همچنين فرارسيدن ايام 
سفرهاي زيارتي و تفريحي به برخي كشورهاي همسايه نيز 
ميزان تقاضا براي ارز را در هفته اي كه گذشت افزايش داد.به 
هر ترتيب به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، بازار ارز در حالي 
سومين فصل سال را آغاز مي كند كه همچنان چشم انتظار 
تصميم سياستمداران در موضوع تحريم ها است. انتظاري 
كه فعاالن اين بازار را به دو گروه عمده تقسيم كرده است. 
برخي با پيش بيني به درازا كشيده شدن زمان از سرگيري 
مذاكرات هسته اي و به نتيجه رسيدن اين مذاكرات، انتظاري 
صعودي براي هفته هاي آتي بازار دارند. اما گروهي ديگر با 
اشاره به روندهاي ش��كل گرفته در بازارهاي موازي سهام 
و سكه و همچنين رفتار بازارس��از طي روزهاي اخير، جو 
انتظاري حاكم بر بازار را نزولي توصيف مي كنند و معتقدند 
در هفته هاي آتي بازار روندي نزولي را تجربه خواهد كرد.

حال بايد منتظر ماند و ديد كدام دسته از اين فعاالن بازار 
ارز، رفتار محتاطانه روزهاي اخير را ترك كرده و ريسك 
خريد يا فروش در بازار را در روزهاي آتي پذيرا خواهند 
شد. آيا با افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش قيمت ها مواجه 
خواهيم بود، يا با افزايش عرضه قيمت ارز روندي كاهشي 
را طي خواهد كرد؟ به هر ترتيب در حال حاضر عملكرد 
معامله گران بازار چيزي جز اين دو مسير هست و آنها 
با خودداري از خريد يا فروش عمده، در انتظار دريافت 
سيگنال هاي مثبت هستند. البته برخي تحليلگران 
نيز تاكيد دارند كه طبق تجربه ماه هاي گذشته، نبايد 

از وقوع تحوالت پيش بيني نشده، غافل ماند.

ديدگاه 
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ساعت كاري بانك ها 
در نيمه دوم سال

طب��ق اع��الم مس��ووالن بانكي، س��اعت كاري 
بانك هاي كشور در نيمه دوم سال جاري تغييري 
نداش��ته است.  محمدرضا جمش��يدي، دبيركل 
كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در 
نامه اي به مديران عامل بانك ها اعالم كرد: ساعت 
فعاليت بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي در 
نيمه دوم س��ال جاري نسبت به گذشته تغييري 
نداشته و كماكان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه 
از 7:30 الي 14:30 و روزهاي پنجشنبه تا ساعت 
12:30 خواهد بود و پذيرش مشتريان مي تواند از 
ساعت 8 بامداد شروع شود. عالوه براين، عليرضا 
قيطاس��ي_ دبير ش��وراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي نيز گفت: شعب بانك ها در 
سراسر كشور از اول مهرماه 1400 روزهاي شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 و روزهاي 
پنجشنبه از س��اعت 7:30 تا 12:30 آماده ارايه 
خدمت ب��ه مراجعه كنندگان هس��تند. هرگونه 
تغيير در س��اعت فعاليت كاركنان دستگاه هاي 
اجرايي اعم از ملي و استاني صرفًا با تصويب ستاد 

ملي مقابله با بيماري كرونا خواهد بود.

ريزش مجدد  لير
ارزش لي��ر تركيه پس از تصمي��م بانك مركزي به 
كاهش نرخ بهره ريزش كرد.به گزارش بلومبرگ، 
تصميم غيرمنتظره بان��ك مركزي در كاهش نرخ 
بهره باعث ريزش مجدد ارزش لير شد. بانك مركزي 
تركيه تصميم گرفت تا نرخ به��ره را با يك درصد 
كاهش به 18 درصد برس��اند تا نرخ بهره مجددا به 
س��طح خود در ماه آگوست برس��د. اين نگراني در 
بين معامله گران وج��ود دارد كه با روي كار آمدن 
تيم مديريتي جديد در بانك مركزي تركيه، رجب 
طيب اردوغان مداخالت بيشتري را در كار اين نهاد 
انجام دهد.رييس جمهور تركيه كه يكي از منتقدان 
سرسخت نرخ بهره باال محسوب مي شود اخيرا در 
مصاحبه با يكي از شبكه هاي تلويزيوني اين كشور 
گفته بود نرخ بهره بايد از مقادير فعلي كمتر شود. وي 
با بيان اينكه رسيدن به يك محيط سرمايه گذاري 
آرام نيازمند خالص شدن از شر نرخ بهره باال است، 
افزود: نرخ تورم باالي تركيه در حال حاضر بيش از 

هر چيز ديگري به خاطر باال بودن نرخ بهره است. 
نگراني از وضعيت رواب��ط تركيه و امريكا، كماكان 
يكي از اصلي ترين نگراني هاي معامله گران بازارهاي 
ارز در اين كش��ور اس��ت. رجب طي��ب اردوغان- 
رييس جمهور تركيه- با وج��ود ديدار با جو بايدن 
گفته تركيه كماكان مصمم به تكميل خريد سامانه 
دفاع موشكي اس- 400 از روسيه است كه به يكي 
از مهم ترين مناقشات واشنگتن- آنكارا تبديل شده 
و امريكا نيز به همين دليل تحريم هايي عليه تركيه 
اعمال كرده است. لير كه دو هفته پيش به باال ترين 
س��طح هفت هفته اخير خود رسيده بود، بار ديگر 
رون��دي نزولي را تجربه كرد و ب��ه پايين ترين نرخ 
برابري خود مقابل دالر در دو ماه ماه اخير رس��يد 
تا جايي كه نرخ براب��ري دالر در كانال 8.7 تثبيت 
شد. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، هر 
دالر با 0.34 درصد افزايش به 8.773 لير رسيد.در 
برابر ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 
10.302 لير و هر پوند معادل 12.042 لير اعالم شد.

تجديد نظر بانك مركزي
در محدوديت كارت به كارت

به دنب��ال انتقادهاي فراوان فع��االن اقتصادي و 
مردم مبني بر محدود ك��ردن تراكنش كارت به 
كارت ب��ه 80 تراكنش در م��اه، و همچنين عدم 
توجه به اصل آزادي مبادله پول به عنوان يكي از 
مهم ترين اختراعات بشر، آزادي ورود و خروج به 
بازار كار و كاال و سرمايه، آزادي معامله و شفافيت 
در عرضه و تقاض��ا و مكانيزم قيمت ها در بازار، و 
همچنين در شرايطي كه اسكناس بي ارزش شده 
و عمال از چرخه فعاليت حذف ش��ده اس��ت، لذا 
بررسي اين محدوديت و بخشنامه بانك مركزي 
در دس��تور كار قرار گرفته وبا دستور رييس كل 
بانك مركزي، موضوع محدوديت تراكنش هاي 

كارت به كارت بار ديگر بررسي مي شود. 
كارشناس��ان معتقدند كه موضوع مورد نظر بانك 
مركزي حتي در مورد افراد عادي كه معامالت خرد 
و كسب وكارهاي كوچك دارند و امور زندگي شان با 
كارت به كارت مي گذرد نيز صدق نمي كند و همه 
مردم با ارقام بزرگ و حقوق هاي بزرگ چند ميليون 
توماني و باالي 10 ميليون تومان زندگي نمي كنند 
كه نيازي ب��ه دريافت هاي بس��يار كارت به كارت 
نداشته باشند و در ش��رايطي كه بسياري از خريد 
و فروش كاالها ب��ا ارقام ريز صورت مي گيرد، نبايد 
محدوديت تراكنش صورت بگيرد. بانك مركزي يا 
بايد اسكناس با ارزش به بازار تزريق كند يا بايد پول 
ديجيت��ال و كارت به كارت و آزادي مبادله و پول را 
به رسميت بشناس��د و اگر مبارزه با نوسان ارزي يا 
قمار و قاچاق مطرح است، بايد راهكارهاي ديگري 
براي مقابله با آنها انجام ش��ود. زي��را قاچاقچيان و 
قماربازها و نوس��ان گيرها، بالفاصل��ه روش هاي 
ديگري مانندمعامالت دالري را جايگزين مي كنند 
و اين مردم عادي هس��تند كه در كاهش تراكنش 
كارت ب��ه كارت زيان مي بينن��د.  بانك مركزي به 
دنبال اين انتقادهاي مردم و فعاالن بازار اعالم كرده 
كه پيرو اخبار منتشر شده در خصوص محدوديت 
تراكنش هاي »واريز به« كارت، به اطالع هم ميهنان 
گرامي مي رس��اند، اين محدوديت تاكنون توسط 
هيچ بانكي اعمال نش��ده اس��ت و حسب دستور 
رياست كل بانك مركزي در راستاي حمايت از كسب 
و كارهاي خرد،  مق��رر گرديد اين موضوع بار ديگر 
مورد بررس��ي قرار گرفته و رويه هاي بانك مركزي 
به نحوي تعيين شود كه نگراني براي كسب و كارها 
ايجاد نشود. الزم به ذكر است تراكنش هاي ساتنا، 
پايا، خريد از پايانه هاي فروشگاهي )پوز(، برداشت 
وجه از خودپرداز و كارت به كارت، طبق روال معمول 

در سيستم بانكي انجام مي شود.
پيش تر بانك مركزي طي اطالعيه اي اعالم كرده بود 
بر اساس بخشنامه ابالغي بانك مركزي، شبكه بانكي 
كشور موظف شده است براي تعداد تراكنش هاي 
واريزي به كارت هر شخص حقيقي، سقف تعيين 
ش��ده را اعمال كند.  در اين اطالعيه آمده بود: »به 
منظور جلوگي��ري از سوءاس��تفاده هاي محتمل 
در تبادالت پولي كش��ور بر بس��تر كارت به كارت، 
به زودي مجموع تعداد تراكنش هاي واريزي كه به 
كارت هاي هر شخص حقيقي )كد ملي( در يك روز 
انجام مي گيرد به بيس��ت تراكنش محدود خواهد 
شد.بنابر بخشنامه بانك مركزي اين محدوديت تنها 
در مورد تع��داد تراكنش هاي واريز به كارت اعمال 
خواهد شد و محدوديتي براي تعداد تراكنش هايي 
كه هر فرد به منظور كارت ب��ه كارت از كارت هاي 
بانكي خود به ساير كارت ها در شبكه بانكي انجام 
مي دهد، پيش بيني و تعيين نشده است. به عبارت 
ديگر اين محدوديت تنها ش��امل »واريز به كارت 
بانكي يك فرد است.« »مهران محرميان« معاون 
فناوري هاي نوين بانك مركزي در نشست با اصحاب 
رسانه با موضوع مقابله با سايت هاي قمار گفت كه 
بخشنامه اي براي اعمال محدوديت در تراكنش هاي 
واريزي به بانك ها ابالغ ش��ده است و در پي آن هر 
فرد با كد ملي خود روزانه تنها 20 تراكنش و ماهانه 
80 تراكنش واريزي مي تواند داش��ته باشد.  بانك 
مركزي نيز توضيح داد كه اين اقدام براي جلوگيري 
از سوءاس��تفاده هاي محتمل در تب��ادالت پولي 
كشور بر بستر كارت به كارت، بزودي مجموع تعداد 
تراكنش هاي واريزي كه به كارت هاي هر شخص 
حقيقي )ك��د ملي( در يك روز انج��ام مي گيرد به 
بيست تراكنش محدود خواهد شد. اين محدوديت 
با هدف نظارت هر چه بيش��تر ب��ر تبادالت پولي و 
جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از خدمت 

انتقال وجه كارت به كارت اعمال مي شود.

تيم اقتصادي دولت هرچه سريع تر 
برنامه هاي خود را اجرايي كند

يك عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي، 
تاكيد كرد: انتظار مي رود تيم اقتصادي دولت هرچه 
س��ريع تر برنامه هايي را كه براي ايجاد ثبات در بازار 
تهيه كرده اس��ت، اجرايي كند. رحمت اهلل فيروزي 
پوربادي در گفت وگو با ايس��نا، ب��ا تاكيد بر ضرورت 
نظارت جدي تر بر نحوه توزيع كاالها و كنترل قيمتها 
بيان كرد: با توجه به برنامه هايي كه وزراي دولت آقاي 
رييسي ارايه كردند، حتما كنترل قيمت كاالها و ايجاد 
ثبات نسبي در بازار محقق خواهد شد و انتظار مي رود 
تيم اقتصادي دولت هرچه سريع تر برنامه هايي را كه 
براي ايجاد ثبات در بازار تهيه كرده اند، اجرايي كنند. 
وي اظهار ك��رد: افزايش قيم��ت كاالهاي مصرفي 
مردم فشار بيش��تري را به اقشار آسيب پذير جامعه 
وارد مي كن��د و بايد با مديريت صحي��ح جلوي آن 
گرفته شود. نماينده مردم نطنز در مجلس شوراي 
اس��المي، تصريح كرد: بايد با اعمال نظارت دقيق 
بر بازار دست دالالن و افراد سودجو از جيب مردم 
بريده شود. قطعا دولت آقاي رييسي توجه ويژه اي 
به اين حوزه داش��ته و با اجرايي شدن برنامه هاي 

وزرا شاهد كنترل قيمت ها در بازار خواهيم بود.
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بي توجهي به اصالح نظام بانكي 
اصالح��ات در نظ��ام بانكي و 
استقالل بانك مركزي، بحثي 
اس��ت ك��ه از دول��ت هفتم در 
كش��ورمان مطرح بوده است و 
متأسفانه در اين سال ها، از سوي 
دولت ها اقدامي صورت نگرفته 
است و انتظار مي رود در دولت 
سيزدهم براي اين موضوع بسيار 
مهم، برنامه ريزي كارشناسي و جامعي انجام شود.تبعات 
تسهيالت تكليفي براي نظام بانكي كشور پر هزينه است 
در سال هاي اخير مشاهده شد كه اين تسهيالت تكليفي 
در قالب تبصره هاي بودجه به بانك ها تحميل شد. از سوي 
ديگر، خود دولت ها نيز تكاليفي را به بانك تحميل كردند. در 
حقيقت يك بخشي از فشار بر نظام بانكي در قوانين بودجه 

قرار مي گرفت و يك بخشي هم در بخشنامه هاي دولت به 
بانك ها مشاهده مي شد. به عنوان مثال در سال گذشته، ابالغ 
بخشنامه تسهيالت كرونايي از سوي دولت به بانك مركزي 
را شاهد بوديم كه آثار منفي در رشد نقدينگي و پايه پولي 
داشت.تسهيالت تكليفي نه تنها در دولت يازدهم و دوازدهم، 
بلكه در دولت هاي قبلي هم وجود داش��ته است، در دولت 
جديد بايس��تي براي حل اين مشكالت و چالش ها برنامه 
كارشناسي ارايه شود. به بيان ديگر نيازمند اصالحات اساسي 
در نظام بانكي از سوي دولت هستيم. مشكل ديگر تعيين 
دستوري نرخ سود است. در حقيقت اين مساله در سال هاي 
اخير، به نوعي انعكاس دهنده عدم استقالل بانك مركزي 
بوده است. زيرا با توجه به اينكه مي دانيم نرخ سود در شوراي 
پول و اعتبار تعيين مي شود و از طرف ديگر تركيب شوراي 
پول و اعتبار به گونه اي است كه دولت در اين شورا نفوذ دارد، 

درنتيجه تعيين دستوري نرخ هاي سود، مشهود بوده است 
و بايد در دولت سيزدهم براي اصالح اين رويه تالش شود. 
در حقيقت از اين زاويه، يعني هم تعيين دستوري نرخ سود 
تسهيالت و هم نرخ سود سپرده ها، اقتصادمان صدمه ديده 
است.مساله ديگري كه پيشنهاد مي شود در تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم براي مقابله با آن برنامه ريزي صورت بگيرد، 
مش��كل عدم رعايت مقررات احتياطي توس��ط برخي از 
بانك ها در دولت يازدهم و دوازدهم اس��ت. مشكلي كه در 
ابعاد مختلفي همچون كمتر بودن نسبت كفايت سرمايه در 
برخي از بانك ها از حد قانوني، مشاهده شده و نتايج منفي 
بر نظام بانكي و اقتصاد داشته است. با وجود تأكيدي كه در 
گذشته از س��وي سياست گذار بانكي شده بود، ولي بازهم 
شاهد عدم اجراي مناسب اين مقررات در برخي از بانك ها 
بوديم. بنابراين رعايت مقررات احتياطي توس��ط برخي 

از بانك ها، آنگونه كه بايد باش��د، انجام نش��ده است و بايد 
اين موضوع در دولت جديد رسيدگي شود.يك بخشي از 
داليل رشد باالي نقدينگي، به عدم استقالل بانك مركزي 
و يك بخشي از آن هم به نفوذ دولت در بانك ها برمي گردد؛ 
در حقيقت دولت ها درگذش��ته بانك ها را وادار مي كردند 
به اعطاي تسهيالت آن هم به شكل ناعادالنه كه اين رويه 
باعث رشد نقدينگي، ناترازي در صورت هاي مالي بسياري 
از بانك ها و درنتيجه افزايش تورم شده است. بنابراين دولت 
سيزدهم بايد به طورجدي براي اصالح اين مشكالت ورود 
كند، هرچند بسيار كار تخصصي است.مشكالت ساختاري 
را يك شبه نمي توان حل كرد ناترازي كه در نظام بانكي وجود 
دارد و ناترازي ك��ه در بودجه دولت وجود دارد )يعني عدم 
انطباق درآمدهاي دولت با هزينه هايش( مواردي است كه 
نبايد انتظار داشته باشيم كه يك شبه دولت آنها را حل كند.

نحوه وصول و برگشت زدن چك هاي جديد
قانون جديد چك اين امكان را فراهم كرده كه كس��ري 
چك از ديگر حس��اب هاي صادركننده وصول ش��ود و 
چنانچه چك سوءاثر نشود، نه تنها امكان صدور چك براي 
افراد نيست، بلكه امكان افتتاح حساب و دريافت كارت 
بانكي نيز وجود ندارد. قانون جديد چك در سال 1397 
در مجلس شوراي اسالمي با هدف كاهش آمار چك هاي 
برگشتي و بازگرداندن اعتماد به چك در بازار تصويب شد 
و پس از تعطيالت فروردين ماه 1400 چك هاي بنفش 
رنگ به متقاضيان تحويل داده شد.از مشخصات چك هاي 
جديد مي توان به شناس��ه يكتاي 16 رقمي در س��مت 
چپ باالي هر برگ چك و درج عبارت »كارس��ازي اين 
چك منوط به ثبت صدور، دريافت و انتقال آن در سامانه 
صياد است«، اشاره كرد .مهم ترين ويژگي چك در قانون 
جديد اين اس��ت كه تمامي چك ها بايد در سامانه صياد 
ثبت شوند. همچنين امكان صدور چك در وجه ذينفع 

مش��خص و وجه حامل نيز وجود ندارد.در قانون جديد 
چك، نحوه برگشت زدن چك با گذشته متفاوت است. 
در چك هاي جديد اگر صادركننده چك موجودي كافي 
در حس��اب جاري خود براي وصول چك نداشته باشد، 
بانك مي تواند كسري مبلغ را از ديگر حساب هاي موجود 
فرد در همان بانك برداشت كند.چنانچه در حساب هاي 
فرد صادركننده چك مبلغ كسري چك وجود نداشت، 
طلبكار مي تواند از بانك گواهي عدم پرداخت دريافت و 
با مراجعه به دفاتر الكترونيك قوه قضاييه و ثبت شكايت، 
اجراييه دريافت كند. البته افراد بايد توجه داشته باشند كه 
در گواهي عدم پرداخت، كد رهگيري چك برگشتي كه 
بانك مركزي صادر مي كند و مشخصات كامل صادركننده 
و دارنده چك نيز درج شود، همچنين بايد مهر يا امضاي 
صاحب حس��اب در گواهي عدم پرداخت و چك تطابق 
داشته باشد.براساس قانون جديد چك، 24 ساعت پس 

از عدم تامين كسري مبلغ چك، حساب هاي صادركننده 
در تمام بانك ها و موسس��ات مالي به اندازه مبلغ كسري 
مسدود مي شود. صادر كننده چك پس از صدور فرمان 
اجراي��ي 10 روز فرصت دارد تا مبلغ چ��ك را واريز كند 
در غير اين صورت مشمول قانون محكوميت هاي مالي 
مي شود.قانون جديد صدور چك براي جلوگيري از صدور 
چك بالمحل در مجلس تصويب و امسال اجرايي شد.در 
اين قانون نه تنها تفاوت هايي در نحوه صدور چك نسبت 
به گذشته وجود دارد بلكه محدوديت هاي زيادي براي 
صادركنندگان چك هاي بالمحل و برگشتي در نظر گرفته 
شده اس��ت.در قانون جديد چنانچه چك وصول نشود، 
بانك مركزي ظرف 24 ساعت حساب هاي صادركننده 
چك در تمام بانك ها و موسسات را به ميزان مبلغ كسري 
مسدود مي كند.در شرايطي كه چك رفع سوء اثر نشود، 
صادركننده اجازه افتتاح حساب جديد، دريافت كارت 

اعتباري و صدور چك جديد و ثبت در س��امانه صياد را 
ندارد.از ديگر محدوديت هاي فردي كه موفق به پرداخت 
كسري مبلغ چك نشوند، نمي تواند وام يا ضمانتنامه بگيرد 
يا از طريق گشايش اعتبار اسنادي پولي را حواله كند. اين 
محدوديت ها تا زماني است كه چك سوء اثر شود، يعني 
يا بايد كسري مبلغ چك واريز شود و وجه مسدود شود 
تا طلبكار، طل��ب خود را دريافت كند يا بايد رضايت نامه 
رسمي از طلبكار يا الشه چك به بانك ارايه شود.چنانچه 
مبلغ كسري چك واريز شود، بانك ظرف سه روز به طلبكار 
اطالع مي دهد و او تا يك س��ال فرصت دارد طلب خود را 
بردارد. عالوه براين اگر مراجع قضايي اعالم كنند پرونده 
مختومه است، رفع سوء اثر انجام مي شود.در ضمن اگر 
سه س��ال از زمان صدور گواهي عدم پرداخت بگذرد، 
چك رفع سوء اثر مي شود به شرط اينكه دارنده چك 

در مراجع قضايي از صادركننده چك شكايت نكند.

يادداشت

كامران ندري

راهكارهاي بانكي براي جلوگيري از 
افزايش و تجميع مطالبات معوق

افزايش مطالب��ات معوق 
يكي از دغدغه هاي مديران 
نظ��ام بانكي اس��ت گفت 
رعايت بهداشت اعتباري و 
اخذ وثائق و تضامين كافي 
در هن��گام اعط��اي وام از 
جمله اقداماتي اس��ت كه 
بانك ها مي توانن��د براي 
جلوگيري از بروز اين مش��كل انجام دهند. افزايش 
مطالبات معوق يك��ي از دغدغه هاي اصلي مديران 
نظام بانكي اس��ت و اين مشكل آثار و تبعات منفي 
فراواني ب��ر عملكرد بانك ها بر ج��اي مي گذارد به 
نوعي كه منجر به قفل شدن منابع بانك ها، افزايش 
هزينه هاي عمليات��ي، كاهش س��ود آوري و عدم 
امكان تخصيص به موقع و بهينه منابع به بخش هاي 
مختلف اقتصادي مي شود. عوامل متعددي منجر به 
ايجاد و انباشت مطالبات معوق بانك ها مي شود. عدم 
رعايت بهداشت اعتباري در زمان اعطا تسهيالت، 
عدم توجه و پيگيري به موقع مس��ووالن مربوط در 
شعب بانك، اعطا تسهيالت تكليفي توسط بانك ها 
كه دولت ضمان��ت آن را بر عهده مي گيرد، حوادث 
غير مترقبه و ايجاد ش��رايط اقتصادي ناپايدار مثل 
كرونا كه منجر به تعطيلي بسياري از مراكز خدماتي 
شده است، و همچنين عدم تس��ويه و پرداخت به 
موقع صورت وضعيت پيمانكاران از طرف كارفرما 
كه غالبا سازمان هاي دولتي هستند.  راهكارهايي 
براي پيشگيري از تجميع مطالبات معوق بانك ها 
پيشنهاد شده است شامل اخذ گزارشات و اطالعات 
مش��تري از طريق س��امانه هاي مربوط به بانك ها 
كه متصل به س��امانه بانك مركزي ميباشد، قبل از 
اعطاي تسهيالت كه توسط بانك ها انجام مي گردد.  
همچنين رعايت بهداشت اعتباري هنگام تشكيل 
پرونده اعتباري و اخذ مدارك مثبته از متقاضيان 
درياف��ت تس��هيالت، نظ��ارت بر نح��وه مصرف 
تسهيالت اعطايي توسط واحد اعطا  كننده و اخذ 
وثائق و تضامين كافي در هنگام اعطا وام از جمله 

راهكارهاي الزم در كاهش مطالبات معوق است.

 سيد محمد علي درياباري 



گروه بازار سرمايه|
هفته گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در برنامه اي 
اعالم كرد كه براي كنترل بازار فوالد يك برنامه سه ماهه 
در نظر دارد. مرحله اول كه از مهرماه شروع مي شود، 
رصد بازار فوالد و زنجيره آن است و اينكه تمام كاالهاي 
فوالدي اعم از مقاطع تخت و طويل بايد در بورس كاال و 
سامانه جامع تجارت ثبت شوند كه اين كمك مي كند 
اشراف كامل اطالعاتي وجود داشته باشد تا رانت ها، 

سهميه ها و چند قيمتي از بين برود.
الزام براي عرض��ه كل زنجيره فوالد در ب��ورس كاال از 
سوي وزارت صمت و مجلس پيگيري مي شود آن هم در 
شرايطي كه دالالن اين بازار سعي مي كنند كه امضاهاي 
طاليي باقي بماند. در معناي س��اده مي توان گفت كه 
تالش ها براي مديريت بازار فوالد بر مبناي مكانيزم تقابل 
عرضه و تقاضا جدي است و با توجه به تجربيات موجود 
در عرضه سيمان بستري بهتر از بورس كاال را براي آن 
متصور نيستيم. اين در حالي است كه زنجيره فوالد از 
مواد معدني همچون سنگ آهن و زغال سنگ آغازشده و 

تا محصول نهايي ادامه خواهد داشت.
از مزاياي عرضه در فوالد در بورس كاال را مي توان پوشش 
ريسك، تأمين مالي و كمك به بخش خصوصي از طريق 
كاهش مالي��ات، ايجاد اطمينان در بين طرفين معامله، 
حذف واسطه هاي غيرضروري، ايجاد شفافيت و كشف 
قيمت عادالنه، منصفانه و منطقي، ارايه اطالعات از روند 
نرخ ها و معامالت و انجام تحليل هاي اقتصادي، معرفي 
عرضه كننده به تع��داد زيادي خريدار داخلي و خارجي، 
بيان وضعيت اقتصادي كشور در قالب قيمت هاي مورد 
معامله و انجام معامالت مكانيزه و الكترونيكي و امثال اين 
موارد دانست به طوركلي مي توان گفت كه عرضه فوالد در 
بورس كاال جريان معامالت اين محصول را تغيير مي دهد.

      تمركز بر عرضه كل زنجيره در بورس كاال
سيد رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص عرضه فوالد در بورس كاال مي گويد: براي كنترل 
قيمت فوالد كه بر قيمت ساير محصوالت بازار نيز موثر 
است، سه راهكار تعريف ش��ده كه طي سه ماه عملياتي 
خواهد شد. اين سه راهكار سه مرحله اي خواهد بود كه از 
مهرماه آغاز و در آبان و آذر ادامه مي يابد. در مهرماه تمركز 
ما بر رصد كامل زنجيره فوالد است؛ يعني تمام توليدات 
مقاطع فوالدي، شمش و ساير محصوالت در قالب بورس 
عرضه و ثبت اطالعات در س��امانه جام��ع تجارت اقدام 
مي شود كه اين موضوع سبب اشراف كامل اطالعاتي شده 
و رانت ها، سهميه ها و چند قيمتي بودن ها از بين مي رود.

فاطمي امين توضيح مي دهد: در مرحله دوم ساختار بازار 
اصالح خواهد شد. اين اقدام اگرچه از مهرماه ابالغ و اجرا 
مي شود اما اوج آن از آبان ماه خواهد بود و به جرئت مي توان 
گفت از اواخر آبان امضاي طاليي معنا نخواهد داش��ت و 
رانت در بازار فوالد از بين رفته و ثباتي بر بازار حاكم خواهد 
ش��د. در مرحله سوم كه مجدداً از مهر استارت مي خورد 
اما تمركز آن در آذرماه است اصالح ساختار فوالد باهدف 
كاهش قيمت تمام شده رقم مي خورد. بدين ترتيب رقابت 
س��ازنده اي براي كاهش هزينه هاي سربار، هزينه هاي 
توليد و قيمت تمام ش��ده شكل مي گيرد تا بدين ترتيب 
اثرات نوسانات ارزي در بازار فوالد به حداقل ممكن برسد.

      توقف قيمت گذاري دستوري
يكي از مسائل مهمي كه در فوالد ديده و شنيده مي شود 
بحث قيمت گذاري دستوري اس��ت. برخي عقيده دارند 
كه فوالد نبايد وارد بورس كاال شود و بايد با قيمت گذاري 
عرضه شود. طي چند سال گذشته موضوع قيمت گذاري 
دستوري بر روي تمامي بازار اثر منفي داشته و تنها جيب 
دالالن و رانت خوران را پركرده و زياني بيش ازپيش به مردم 
رسانده است. حال تمامي مجلس و وزارت صمت در حال 
پيگيري اين عرضه مهم در بورس كاال هستند. عرضه فوالد 
نيز حواشي سيمان را دارد، براي ورود سيمان در بورس كاال 

ماه ها تالش شد و پس از اجماع تمامي اركان جامعه عرضه 
سيمان در بورس كاال عملي شد. رانت و امضاهاي طاليي 
بازار فوالد نيز تبديل به يك سد در مقابل عرضه اين محصول 
شده اما؛ بازهم اجماع هماهنگي جلوي آن را خواهد گرفت.

      تغيير قيمت ها ربطي به بورس ندارد
مهدي طغياني، عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
در نقد مواضع اخير برخي افراد مبني بر ضرورت تثبيت 
قيمت س��يمان و فوالد مي گويد: اگر منظور اين افراد، 
بازگشت به قيمت گذاري و ورود دولت به بازار سيمان 
به شكل سياست گذاري دس��توري است، كميسيون 
اقتصادي مجلس مخالف اين ديدگاه و سخنان است. 
ثابت نگه داشتن دس��توري قيمت، فس��اد آور است، 
همانطور كه تالش هاي ناكام براي تثبيت نرخ ارز و قيمت 
ساير كاالها طي س��ال هاي گذشته به بروز و گسترش 
فسادهاي متعدد دامن زد و پرونده هاي قضايي متعددي 
را در پي آورد. عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي 
مجل��س تأكيد مي كند: آنچه در بح��ث قيمت كاالها 
به ويژه كاالهاي ض��روري، منطقي و اصولي مي دانيم، 
اين است كه با پذيرش منطق بازار، تالش كنيم موانع 
برطرف و قيمت ها به صورت منطقي در نظام بازار تعيين 
شود؛ يعني با همان سازوكارهاي پذيرفته  شده در بازار و 
منطق عرضه و تقاضا در بازار كاالهاي ضروري، ازجمله 
سيمان، اجرايي شود. درواقع بايد به خروجي عرضه و 

تقاضا در بورس كاال اعتماد كنيم.
طغياني خاطرنشان مي كند: طي چند ماه گذشته، مشكل 
عرضه سيمان را در بازار به دليل قطعي برق داشتيم كه 
اين مشكل، قيمت ها را در بازار متالطم و غيرمنطقي كرد. 
بعضي اين اتفاق را به بورس كاال نسبت مي دادند، درحالي 
كه بورس يك مكانيزم حراج است و ربطي به تعيين قيمت 
يا باال و پايين رفتن قيمت ها ندارد. كما اينكه ديديم در 
هفته هاي گذشته با رفع موانع توليد و افزايش عرضه ها در 
بورس به تدريج بازار آرام  شد و اكنون به سطح قيمت هاي 
قبل از قطعي برق رسيده است. با اين تفاسير هر تأكيدي 
با مضمون تثبيت قيمت سيمان يا فراخواندن دولت براي 
ورود دس��توري به بازارها، منطقي نيس��ت و خسارات و 
لطمات زيادي به دنبال دارد. انواع و اقسام رانت ها، دونرخي 
شدن ها، خريدوفروش حواله ها و فسادهاي ناشي از آن، 
نتيجه سياست هايي اس��ت كه طي سال هاي گذشته و 
حتي دهه هاي قبل، تجربه كرده اي��م. به گفته نماينده 

اصفهان در مجلس، اگر دولت به عنوان خريدار عمده، 
مي خواهد وارد بازار شود و با نرخي مناسب سيمان را 
به پروژه هاي خود تزريق كند، اين موضوعي است كه 
بايد همه جوانب آن و راهكارهاي ضد رانت آن بررسي 
ش��ود، اما يك اتفاق در اين روند قطعًا نبايد رخ دهد و 
آن، تعيين قيمت مص��وب براي برخي افراد متقاضي 
سيمان است كه اين روند به معناي سياست مداخله اي 

و دستوري است و قطعًا موفق نخواهد بود.

      تعادل ميان عرضه و تقاضا
رضا جعفري، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در خصوص 
قيمت گذاري در دنيا مي گويد: كاموديتي ها بر اس��اس 
دالر قيمت گذاري مي شوند منتهي در كنار قيمت گذاري 
بين المللي، وقتي كاالها وارد كشورهاي مختلف مي شود، 
قيمت هاي متفاوتي دارند كه به اختالف قيمت بين بازار 
جهاني و بازار داخلي، آربيت��راژ مي گويند. به طور مثال 
همواره بين بورس شانگهاي و بورس لندن آربيتراژ مثبت 
يا منفي وجود دارد. لذا فقط فاكتور قيمت جهاني و دالر 
تعيين كننده در بازار نيست و فاكتورهاي ديگري نيز روي 
قيمت ها اثرگذار است و كشورها به خوبي مي توانند از آن 
اس��تفاده كنند. وي اضافه مي كند: به عنوان مثال وقتي 
كشور اندونزي در خصوص روغن پالم مي خواهد تنظيم 
بازار داش��ته باش��د، بين افزايش قيمت جهاني و ميزان 
عوارض صادراتي يا وارداتي كه روي روغن پالم مي گذارد، 
توانسته يك فرمول منطقي پيدا كند تا هم ثبات قيمتي 
را در داخل كش��ور داشته باشد و هم از صادرات حمايت 
كند. در روسيه نيز به ازاي صادرات گندم، مالياتي تحت 
عنوان عوارض صادراتي گرفته مي شود كه بتواند قيمت 
گندم را به نسبت قيمت هاي جهاني منطقي تنظيم كند. 
در چين هم اين سياست وضع شده است كه فروآلياژها 
مشمول عوارض صادراتي مي شوند و مشوق هاي صادراتي 
طيف وسيعي از كاموديتي ها لغو شده است و درواقع سعي 
مي كنند از ابزاري كه در اختيار دولت است، استفاده كنند. 
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه مي دهد: لذا سياست 
دالر و قيمت جهان��ي براي تعيين قيمت در كش��ورها 
الزامي نيست و سياست هاي تكميلي براي تنظيم قيمت 
در كشورهاي مختلف انجام مي شود كه اين سياست ها 
معمواًل ب��ه ثبات بازار كمك مي كند و ذينفعان داخلي و 
مصرف كننده نهايي را راضي نگه مي دارد كه در كنار آن به 
توليد و توسعه سرمايه گذاري نيز كمك مي شود. در كشور 

ما هم به نسبتي كه عوارض صادراتي گذاشته مي شود، 
قيمت فوالد در داخل نسبت به خارج كاهش پيدا مي كند 
اما هدف دولت آالن كاهش قيمت فوالد نيست بلكه هدف 
اين است كه با توجه به اينكه دالر چند نرخي است، سعي 
كنند قيمت هاي بازار فوالد با دالر ارزان تر تنظيم شود. 
مثاًل اگر دالر بازار آزاد ۲۷ هزار تومان است، مبنا قرار نگيرد 
و دالر ۲۳ هزارتوماني نيما مدنظر قرارگرفته شود و از اين 
طريق كمك كنند مبناي كشف قيمت در بازار هم از دالر 
۲۳ هزار تومان باشد. اگر اين اتفاق بيفتد، همان كاهش 
قيمتي اس��ت كه مدنظر وزارت صمت و مصرف كننده 
نهايي است. جعفري در خصوص قيمت گذاري دستوري 
مي گويد: طبق قانون دول��ت اجازه ندارد براي كاالهايي 
كه در بورس كاال عرضه مي شود، قيمت گذاري كند و اگر 
بخواهد قيمت را در سطح خاصي نگهدارد، مكلف است 
كه هزينه هاي آن را در بودجه سنواتي پيش بيني كند و 
به شركت توليدكننده پرداخت كند. تنها مداخله دولت 
در تعيين قيمت پايه است اما قيمت نهايي ميان خريدار 
و فروشنده تعيين مي ش��ود. كاالهايي كه در بورس كاال 
عرضه مي ش��ود، دولت به معن��اي كالن و بورس كاال به 
معني خاص، كمترين نقش را در قيمت گذاري دارند كه 
آن هم تعيين نرخ پايه است. وي توضيح مي دهد: البته 
كه با تنظيم عرضه كافي، مي توان مانع جهش قيمت 
ش��د منتهي اگر دالر خارج از كنترل بازار تغيير كند و 
محدوديت عرضه كاال در بورس وجود داش��ته باشد، 
قطعًا قيمت ها افزايش خواهد يافت. دولت تنها كاري 
كه مي تواند انجام دهد، كنترل عرضه و تقاضا در سطح 
منطقي اس��ت كه نه خيلي تفاوت مازاد داشته باشيم 
و نه كمبود تا فضاي قيمت نهايي، ش��فاف ش��ود. اين 
كارشناس بازار سرمايه درنهايت مي گويد: بازار فوالد 
امروز از وضعيت مناسبي برخوردار است. به نظرم اگر 
دولت سياس��ت يارانه دادن به صنعت فوالد را دارد كه 
نس��بت به صنايع ديگر با حاشيه سود باالتري مواجه 
است، مي تواند از طريق ماليات هاي پيشرفته يا پلكاني 
كه در قانون بودجه امسال هم روي آن مذاكراتي انجام 
شد يا از طريق اعمال جرايم صادراتي يا عوارض صادراتي 
كه خيلي محدود باش��د و بازار را برهم نزند، بازار را به 
تعادل برساند البته اگر الزم به كنترل باشد كه به نظر 
من در حال حاضر در كليه محصوالت مازاد عرضه وجود 
دارد و دولت در اين زمان بايد بيشتر نقش نظارتي داشته 

باشد تا اينكه بخواهد ورود براي كنترل بازار پيدا كند.
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بورس كاال 
ميزبان 8  مهمان جديد

كميته عرض��ه ب��ورس كاالي ايران هفته گذش��ته 
محصوالت متنوع��ي را هم در بازار اصل��ي و هم بازار 
فرعي پذيرش كرد به طوري كه بر اساس اطالعيه هاي 
مديريت پذيرش و بازاريابي، ۵ پذيرش در بازار اصلي 
و ۳ پذيرش در بازار فرعي به ثبت رس��يد. بر اس��اس 
اطالعيه هاي منتش��ره، كاالي سنگ آهن دانه بندي 
شركت معادن سرمك، شمش فوالدي شركت هاي 
فوالد آلياژي ايران و گروه مهندسين بهروش، ۹۰ هزار 
تن شمش فوالدي شركت معدني و صنعتي چادرملو 
كه عرضه كننده آن شركت سنگ آهن مركزي رباط 
است از كاالهايي بودند كه در بازار اصلي بورس كاالي 
ايران پذيرش شدند؛ در ادامه نيز كاالي پلي استايرن 
معمولي شركت پتروشيمي محب بسپار ايده گستر 
نيز در بازار اصلي پذيرش ش��ده اس��ت. پذيرش اين 
محصوالت پس از بررس��ي مدارك و مس��تندات در 
س��يصد و يازدهمين جلس��ه كميته عرضه در تاريخ 
۳۰ ش��هريورماه مورد تصويب قرار گرفت. در جلسه 
اخير كميته عرضه همچنين ۴۰ هزار تن ورق سازه 
فوالدي ش��ركت ذوب آهن اصفه��ان، ۵۰ هزار تن 
كلينكر شركت سيمان خاش و ۱۲۰۰ تن كربوكسي 
متيل سلولز شركت نيروكلر در بازار فرعي بورس كاال 
پذيرش شدند. اين كميته محصوالت مذكور را نيز پس 

از بررسي مدارك و مستندات مورد تصويب قرارداد.

حمايت از توليد با بورس كاال
كاالخبر| س��يد البرز حسيني، عضو كميسيون 
عمران مجلس ابتدا به سهم سيمان در قيمت مسكن 
اش��اره كرد و اظهار داش��ت: بدون شك نهاده هاي 
ساختماني در قيمت س��اختمان اثر دارند اما بايد 
با نگاهي كارشناسي سهم آنها در هزينه تمام شده 
ساخت را بررسي كرد كه آيا با گران شدن نهاده ها، 
قيمت ساختمان نيز همان اندازه افزايش مي يابد يا 
خير. سيد البرز حسيني تصريح كرد: تجربه سال هاي 
اخير نشان مي دهد كه گران شدن نهاده ها، مي تواند 
اثر رواني جدي بر قيمت ساختمان س��ازي داشته 
باشد كه اين جو رواني بيشتر از اثر واقعي قيمت نهاده 
است. مديركل پيشين راه و شهرسازي كردستان 
يادآور شد: فوالد و سيمان به عنوان دو نهاده اصلي در 
ساختمان همواره يك اثر وزني در قيمت تمام شده 
ساختمان دارند و يك اثر رواني بر نرخ ها مي گذارند 
در اين ميان اثر وزني اين دو نهاده به خصوص سيمان 
در ساختمان س��ازي بس��يار اندك است. به گفته 
حسيني، گاهي در بازار مسكن قيمت ها به صورت 
عرفي باال مي رود و هيچ منطقي پشت افزايش قيمت 
نيست. نماينده خدابنده در مجلس افزود: اكنون، 
زمين ۶۰ درصد قيمت مس��كن را شامل مي شود 
بنابراين الزم است براي كنترل قيمت مسكن، ابتدا 
روي قيم��ت زمين كار كارشناس��ي و اقدام عملي 
انجام شود. حس��يني توضيح داد: اگر دولت دنبال 
كاهش قيمت مسكن است بايد حتمًا روي قيمت 
زمين و كاهش قيمت زمين برنامه ريزي كند؛ زيرا 
اگر بتوان قيمت زمين را براي انبوه سازان به حداقل 
رساند، باقي هزينه هاي ساختمان با روش هايي مثل 
رشد عرضه محصوالت قابل  مديريت هستند و تأثير 
بسيار جزئي بر قيمت تمام شده مسكن دارد؛ لذا با 
كنترل قيمت زمين، هزينه هاي مس��كن به شدت 
كاه��ش خواهد ياف��ت. عضو كميس��يون عمران 
مجلس افزود: ما يك توليد كلي نسبت به ظرفيت 
كارخانه ها و ظرفيت مواد اوليه در طبيعت داريم كه 
بر اس��اس آمار اعالم شده در صورت استفاده كامل 
از ظرفيت ها، حدود ۸۰ تا ۸۵ ميليون تن س��يمان 
است و ۵۰ تا ۵۵ ميليون تن نيز مصرف سيمان در 
كشور وجود دارد. نماينده خدابنده در مجلس افزود: 
اگر توليدات سيمان به درستي در بورس عرضه شود 
و كل حجم توليد از بازار سنتي و داللي خارج شود، 
با حذف مافيا و دالالن، قيمت ها به تعادل مي رسد 
به طوري كه هم توليدكننده سود منطقي خواهد 
داشت و هم مصرف كننده، ناچار نيست سيمان را 
از بازار سياه خريداري كند؛ اين اتفاق هم اكنون در 
حال تحقق است. حسيني خاطرنشان كرد: سيمان 
يك محصول بومي است يعني هم دانش فني توليد 
اين محصول در كش��ور وجود دارد و هم نهاده هاي 
موردنياز توليد در طبيعت كش��ور موجود اس��ت 
بنابراين توليد اين محصول به ارز وابسته نيست كه 
با هر تالطم قيمت ارز، منتظر تكانه هاي شديد در 
اين حوزه باشيم البته اگر دستكاري از سوي دولت 
صورت نگيرد، ش��اهد التهاب بازار و رش��د كاذب 
قيمت ه��ا نخواهيم بود و رمز تحق��ق اين موضوع 
نيز عرضه مستمر محصول و پاسخگويي نياز بازار 
از طريق بورس كاالس��ت. او اف��زود: در حوزه بازار 
فوالد نيز اگر شرايط عرضه كل زنجيره در بورس 
كاال محقق ش��ود ش��اهد مديريت صحي��ح بازار 
به دوراز دخالت هاي دس��توري خواهيم بود؛ اين 
رويه ظرفيت باالي مكانيس��م بورس كاال را نشان 
مي دهد كه بايد از آن نهايت بهره را در ش��فافيت 
بازار و حمايت از توليدكننده و مصرف كننده برد.

اقدامات كليدي خاندوزي
 در حمايت از بازار سرمايه

به گفته دهقان دهنوي رييس س��ازمان بورس، وزير 
اقتصاد در جلسه كميته تأمين منابع با افزايش هرچند 
اندك نرخ س��ود در مقطع فعلي مخالفت كرده و اين 
موضوع كه با افزايش نرخ سود، اوراق به فروش برسد 
مطرح نيز نيست. رييس سازمان بورس خاطرنشان 
كرد: عملكرد صندوق ها در حوزه اوراق و سهام به دقت 
رصد مي شود. روز سه ش��نبه خالص خريد آنها ۲۱۳ 
ميليارد تومان بوده است. وي ادامه داد: سازمان بورس 
اين درخواست را از بانك مركزي داشته است كه مانند 
بازار بين بانكي در راس��تاي عمليات ب��ازار باز در بازار 
س��رمايه و اوراق موجود در آن نيز ورود كند و نرخ ها 
متعادل گردد تا آسيبي به بازار نرسد. دهقان دهنوي در 
بخش ديگري از صحبت هاي خود اظهار داشت: سهام 
عدالت قطعاً به گونه اي سامان دهي مي شود كه آسيبي 
به بازار سرمايه وارد نشود و نهايت دقت در آن خواهد 
شد و جوانب كار نيز س��نجيده مي شود. وي تصريح 
كرد: در م��ورد نرخ گذاري كااله��ا ديدگاه هاي بدنه 
دولت اعم از رييس جمهور، وزير صمت و وزير اقتصاد 
پرهيز از قيمت گذاري دستوري است. ازاين رو سازمان 
بورس به عنوان حامي منافع سهامداران خرد تا آخر از 
موضوع حضور محصوالت مختلف توليدي در بورس 
كاال و پرهيز از نرخ گذاري دستوري دفاع مي كند و اين 
موضوع را جز وظايف ذاتي خود مي داند. رييس سازمان 
بورس درباره پااليشي ها نيز گفت: جلسات و نامه هايي 
براي ارسال س��ريع تر اطالعات صورت هاي مالي اين 
شركت ها صورت گرفته است. روش جديدي كه براي 
شركت هاي پااليشي به كار گرفته مي شود محاسبه نرخ 
نفت بر اساس صادرات است كه كمي زمان بر خواهد 
بود؛ ولي درنهايت به سود اين صنعت است و دولت هم 

در پي تقويت سودآوري اين صنعت خواهد بود.

راه اندازي سررسيد قرارداد 
آتي واحدهاي صندوق طال

ب��ازار قراردادهاي آتي واحدهاي س��رمايه گذاري 
صندوق پش��توانه طالي لوتوس در بورس كاالي 
ايران از روز ش��نبه ۱۰ مهرماه ميزب��ان راه اندازي 
سررس��يد جديد ب��راي تحويل بهمن ماه اس��ت. 
معامالت اين سررسيد جديد تا تاريخ ۲۰ بهمن ماه 
قابل معامله خواهد بود. قراردادهاي آتي در نخستين 
روز معامالتي بدون حد نوس��ان قيمت��ي، با دوره 
پيش گشايش به مدت ٣٠ دقيقه در ابتداي جلسه 
معامالتي آغاز و پس از انجام حراج تك قيمتي رأس 
ساعت ۱۰:۳۰ با دوره عادي معامالتي و اعمال حد 
نوسان قيمت روزانه ادامه مي يابد. قيمت پايه قرارداد 
آتي، همان قيمت كشف شده در حراج تك قيمتي 
خواهد بود كه مبناي حد نوسان قيمت روزانه براي 
ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت. 
بديهي است در صورت انجام نشدن معامله در حراج 
تك قيمتي، قرارداد آت��ي متوقف و مجدداً همين 
فرآيند، روز كاري بعد تكرار خواهد شد. قراردادهاي 
آتي واحدهاي صندوق س��رمايه گذاري طال از روز 
ش��نبه ۱۲ تيرماه امس��ال در بورس كاالي ايران 
راه اندازي شد. دارايي پايه اين قراردادها، واحدهاي 
سرمايه گذاري صندوق س��رمايه گذاري پشتوانه 
طالي لوتوس )طال( اعالم ش��ده و همچنين اندازه 
هر قرارداد نيز ۱۰۰۰ واحد سرمايه گذاري صندوق 

سرمايه گذاري طال در نظر گرفته شده است.
حد نوس��ان قيمت روزانه اي��ن قراردادها حداكثر 
مثبت و منفي ۵ درصد با توجه به قيمت تس��ويه 
روزان��ه روز قبل و حداكثر حجم هر س��فارش ۲۵ 
ق��رارداد خواه��د ب��ود. در خصوص س��قف مجاز 
موقعيت هاي تعهدي باز و معامالت نيز بايد گفت 
كه سقف مجاز موقعيت هاي تعهدي باز مشتريان 
براي اشخاص حقيقي و حقوقي ۲۰۰ موقعيت در 
هر نماد معامالتي و براي بازارگردانان ۴۰۰ موقعيت 
در هر نماد معامالت��ي و قابل افزايش تا ۱۰ درصد 
موقعيت هاي تعهدي باز در آن نماد در بازار است. از 
سوي ديگر تعداد موقعيت هاي باز كل بازار در هر نماد 
معامالتي حداكثر معادل يك هزارم سقف واحدهاي 
معامالتي قابل ص��دور صندوق س��رمايه گذاري 

پشتوانه طالي لوتوس )طال( اعالم شده است.

صعود ادامه دار
  بورس هاي جهاني

بيش��تر ش��اخص هاي مهم بورس��ي جهاني بازهم 
صعود كردند. يوكيو ايش��يزوكي، كارشناس ارشد 
سرمايه گذاري در موسسه دايوا سكيوريتيز گفت: نرخ 
توم در بيشتر كشورهاي جهان كماكان مايه نگراني 
اس��ت چراكه كار بانك هاي مرك��زي را براي اجراي 
دلخواه سياست هاي جديد پس از دوره كرونا دشوار 
مي كند. در امريكا شاهد آن بوده ايم كه تورم براي مدت 
طوالني باالي چهار درصد باقي مانده است و اين در 
صورت تداوم مي تواند منجر به ايجاد چسبندگي قيمت 
اقالم ضروري شود كه به نوبه خود منجر به دشوارتر 
شدن كاهش نرخ تورم مي شود. در وال استريت همه 
شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي كه هر سه شاخص 
اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با ۱.۴۸ 
درصد صعود نسبت به روز قبل و در سطح ۳۴ هزار و 
۷۶۴.۸۲ واحد بسته شد. شاخص »اس اند پي ۵۰۰« 
با ۱.۲۱ درصد افزايش تا سطح ۴۴۴۸.۹۸ واحدي باال 
رفت و ديگر شاخص مهم بورسي امريكا يعني »نزدك 
كامپوزيت« با ۱.۰۴ درصد افزايش در سطح ۱۵ هزار 
و ۵۲.۲۵ واحدي بسته ش��د. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
با ۰.۰۷ درصد كاهش نس��بت به روز قبل و در سطح 
۷۰۷۸.۳۵ واحد بسته ش��د. شاخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با صعود ۰.۸۸ درصدي و 
ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۶۴۳.۹۷ واحدي به كار 
خود خاتمه داد و شاخص »كك ۴۰« بورس پاريس 
با پيشروي ۰.۹۸ درصدي در سطح ۶۷۰۱.۹۸ واحد 
بسته شد. در مادريد ش��اخص »ايبكس ۳۵« ۰.۷۸ 
درصد باال رفت و به ۸۸۷۶.۹۰ واحد رسيد. در معامالت 
بورس هاي آسيا، شاخص ها عملكرد خوبي داشتند؛ تا 
جايي كه شاخص »نيك كي ۲۲۵« بورس توكيو ژاپن 
با ريزش ۰.۶۷ درصدي تا سطح ۲۹ هزار و ۶۳۹.۴۰ 
واحدي پايين رفت. شاخص »هانگ سنگ« بورس 
هنگ كنگ ۱.۲۰ درصد باال رفت و در سطح ۲۴ هزار و 
۵۱۰.۹۸ واحد بسته شد. در چين شاخص »شانگهاي 
كامپوزيت« صعود ۰.۶۵ درصدي را تجربه كرد و در 
سطح ۴۸۵۳.۲۰ واحد بسته شد. در استراليا شاخص 
»اس اند پي اس اند ايكس ۲۰۰« بورس سيدني با ۱.۰۱ 
درصد افزايش و ايستادن در سطح ۷۳۷۰.۲۲ واحدي 
به كار خود خاتمه داد. در بين ديگر شاخص هاي مهم 

آسيايي، شاخص »تاپيكس« ژاپن صعودي بود.

اجماع مسووالن براي عرضه فوالد در بورس كاال ادامه دارد

صنعت فوالد هم مسير سيمان شد

افزايش معامالت تاالر نقره اي
در هفته گذشته شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي مختلفي 
در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه مهم ترين موضوع ها 
به تأكيد وزراي صمت و تعاون بر عرضه محصوالت در 
ب��ورس كاال، اعالم تبعات قيمت گذاري دس��توري در 
اقتصاد و آغاز به كار تاالر اختصاصي سيمان از شنبه آينده 
اختصاص داشت. حس��ين محمودي اصل كارشناس 
اقتصادي بابيان اينكه بورس كاال، بستري كاماًل رقابتي 
و شفاف است مي گويد: رانت، ناش��ي از قيمت گذاري 
دستوري است كه اين رويكرد با ايجاد دونرخي در بازار، 
بس��ياري از افراد را به خريد كاالي ارزان )دستوري( و 
البته فروش گران در بازار ترغيب مي كند؛ اما در رويكرد 
رقابتي، شرايط متفاوت اس��ت و براي مثال رشد دو تا 
س��ه برابري توليدات در حوزه فوالد و پتروشيمي طي 
سال هاي اخير به دليل خروج اين صنايع از قيمت گذاري 
دستوري و واگذاري روند معامالت به بورس كاال بوده كه 
در اين صنايع رقابت و شفافيت ايجاد كرده است. سيد 
رضا فاطمي امين در جلسه ويدئو كنفرانسي با استان ها 
در خصوص صنعت س��يمان با اش��اره به تجربه خوب 
عرضه سيمان در بورس كاال گفت: موضوع سيمان در 
قالب يك برنامه سه ماهه به صورت مداوم رصد و پايش 
خواهد شد به طوري كه قيمت سيمان در بورس با آغاز 
اجراي اين برنامه متعادل شد. قيمت سيمان به صورت 
پاكتي به زير ۲۵ هزار تومان رسيد و قيمت سيمان فله 
هم ح��دود ۱۸ هزار تومان ارزان تر ش��د. فاطمي امين 
بابيان اينكه به صورت كالن براي تعديل قيمت سيمان 
به موفقيت هاي خوبي رسيده ايم، تصريح كرد: استان ها 
بايد بيش��تر از اين پاي كار بياين��د و كار به صورت ويژه 

موردتوجه واقع شود. كارها بايد با جديت هر چه بيشتر 
دنبال ش��ود و انتظار دارم تمام��ي پروژه ها ازجمله ۱۹ 
پروژه نظام توزيع و پوشش كاال در سامانه باقدرت ادامه 
يابد. عليرضا ناصر پور، معاون توس��عه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس كاالي اي��ران گفت: معامالت گواهي 
سپرده سيمان به زودي در بورس كاالي ايران راه اندازي 
مي شود تا امكان خريد مشتريان خرد سيمان نيز فراهم 
و تسهيل ش��ود. براي اينكه خريداران خرد هم بتوانند 
دسترسي مناس��بي براي خريد سيمان در بورس كاال 
داشته باشند، گواهي سپرده سيمان تا پايان شهريورماه 
راه اندازي مي شود. قيمت ها در گواهي سپرده سيمان 
تابع بازار فيزيكي است و خريداران خرد كه نياز به خريد 

در تناژ پايين تر دارند مي توانند از طريق گواهي سپرده 
اقدام به خريد كنند. ناصر پور با اشاره به اينكه تقاضا براي 
خريد خرد سيمان در بورس كاال وجود دارد بيان كرد: 
بسياري از شركت هاي سيماني استقبال خوبي از عرضه 
خرد سيمان در بورس كاال كردند و درخواست پذيرش 
انبار دادند و به محض پذيرش انبار از سمت بورس كاال، 
امكان ارايه گواهي سپرده كااليي فراهم مي شود. الزامي 
به عرضه سيمان خرد توسط شركت هاي سيماني وجود 
ندارد و شركت ها بر اس��اس تمايل خود اقدام به عرضه 

سيمان به صورت خرد مي كنند.
بر اس��اس ابالغيه مدي��ر عمليات بازار ب��ورس كاالي 
 TTS ايران، تاالر اختصاصي سيمان در بستر معامالت

راه اندازي مي شود؛ بر اين اساس از روز شنبه ۳ مهرماه 
۱۴۰۰ كليه معامالت س��يمان به ص��ورت جداگانه در 
تاالر اختصاصي سيمان در بستر معامالتي TTS و رأس 
ساعت ۱۱:۳۰برگزار مي شود. سيد جواد جهرمي معاون 
عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران گفت: بورس 
كاال يك پلتفرم معامالتي است و در افزايش يا كاهش 
قيمت كاالها دخيل نيست بلكه گزارشگر روند عرضه و 
تقاضا و قيمت كشف شده در اين فرآيند است. نه امروز 
كه همه از كاهش قيمت س��يمان خرسند هستيم و نه 
فردا كه شايد قيمت كااليي افزايش يابد، بايد اين نگاه 
در كشور ايجاد شود كه بورس كاال در قيمت مداخله اي 
ندارد بلكه »قيمت« ثمره عرضه و تقاضا در بازار است. به 
گفته جهرمي در حال حاضر پيش بيني آينده بازار مقدور 
نيست و وظيفه ما اين است كه عرضه مناسبي را در بازار 
داشته باش��يم. طي چند هفته اخير با تالش هاي آقاي 
فاطمي امين وزير صمت عرضه هاي خوبي شكل گرفت 
و ۶۸ شركت پذيرش شدند و ۳ يا ۴ شركت نيز در نوبت 
پذيرش هستند و با تس��هيالتي كه در نظر گرفته شده 

باالي ۱۱ هزار نفر كد بورسي دريافت كردند.
اس��داهلل كش��اورز معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صمت گفت: هم اكنون به غيراز ۵ واحد توليدي 
كه نيمه فعال يا غيرفعال هستند، مابقي كارخانجات كد 
بورسي دريافت كرده اند و از طريق بورس عرضه سيمان 
صورت مي گيرد. همچنين مصرف كنندگان سيمان به ۳ 
بخش تقسيم مي شوند كه شامل طرح هاي بزرگ عمراني، 
صنايع سيمان بر و عامالن فروش هستند كه بيشتر آنها 
نيز در بورس ثبت نام كرده و كد بورسي دريافت كرده اند.



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام ابراهيم رييسي، رييس جمهور »قانون جهش 
توليد و تامين مسكن« را در اولين روز پاييز سال جاري 
براي اجرا به وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي 
و داراي��ي ابالغ كرد. به اين ترتيب، از روز اول مهر س��ال 
1400، شمارش معكوس براي ساخت ساالنه يك ميليون 
مسكن آغاز شد و در نخس��تين فاز از اجراي اين قانون، 
انتظار مي رود تا اول آذر سال جاري، دستگاه ها و نهادها 
زمين هاي خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار 
دهند.  بر اساس اين گزارش، طرح جهش توليد و تامين 
مسكن در پنج فصل براي تكليف دولت به ساخت مسكن 
با فراهم كردن زير ساخت هاي الزم از سوي كميسيون 
عمران مجلس ش��وراي اسالمي تهيه ش��ده است. در 
طرح جهش توليد و تامين مسكن با در نظر گرفتن سازو 
كارهايي جهت تامين منابع مالي، تامين زمين، تامين 
مصالح ساختماني و تامين خدمات ساختماني، سعي شده 
تا بس��تر الزم براي ساخت مسكن فراهم و دولت مكلف 
شده تا طي 4 سال، ساالنه يك ميليون واحد مسكوني 
توليد و عرضه كند. پيش از اين، در تاريخ 8 شهريور سال 
جاري، محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسالمي 
قانون »جهش توليد مسكن« را براي اجرا به رييس جمهور 
ابالغ كرده بود. بر اساس اصل يكصد و بيست و سوم قانون 
اساسي رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا 
نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابالغ به وي 
امضا كند و براي اجرا در اختيار مسووالن بگذارد. همچنين 
در م��اده 1 قانون مدني آمده اس��ت: »مصوبات مجلس 
شوراي اسالمي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل 
قانوني به رييس جمهور ابالغ مي شود. رييس جمهور بايد 
ظرف م��دت 5 روز آن را امضا و به مجريان ابالغ نمايد و 
دستور انتش��ار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف 

است ظرف 72 ساعت پس از ابالغ، منتشر نمايد.
به گزارش »تعادل«، يكي از اهدافي كه مجلس يازدهم از 
روزهاي ابتدايي آغاز به كار دنبال كرد، بحث ساماندهي 
بازار مسكن بود و از همان ابتدا طرح جهش توليد و تامين 
مسكن در راس��تاي حمايت از اقشار ضعيف جامعه در 
مجلس شوراي اسالمي كليد خورد. پس از بررسي هاي 
كارشناس��ي اين طرح در كميسيون عمران مجلس به 
تصويب صحن مجلس رسيد و در ادامه چندين بار بين 
مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشت. در نهايت 
پس از اصالح و رفع ايرادات شوراي نگهبان اين طرح در 
تاريخ 6 شهريور سال جاري به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

اگر چه قانون جهش توليد و تامين مس��كن از س��وي 
بسياري از كارشناسان اقتصادي با انتقادات جدي مواجه 
شده است، اما بي گمان، دستكم اجرا شدن بخش هايي از 
اين قانون مي تواند برخي گره ها را بگشايد. مساله تامين 
زمين براي ساخت و ساز يكي از اين گره ها است. در اين 
قانون تصريح شده است، دستگاه ها و نهادها مي بايست 
زمين هاي خود را با هدف خانه سازي در اختيار وزارت راه 
و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه طي مهلتي دو ماهه 
از اين دستور قانوني استنكاف كنند، زمين هاي مورد نظر 

به نام وزارت راه و شهرسازي خواهد شد. به اين ترتيب، 
دستگاه ها و نهادها تا اول آذرماه سال جاري مهلت دارند، 
زمين هاي خود را به وزارت راه و شهرسازي تحويل بدهند.

پيش از اين، رييس جمهور در شامگاه سيزدهم شهريور 
1400 در نخستين گفت وگوي زنده تلويزيوني با مردم 
در مورد وعده هاي انتخاباتي خود و دنبال كردن آن اظهار 
كرد: در حوزه مسكن وعده هاي كه داده شده بايد انجام 
شود ما در سال حدود 2 ميليون مسكن نيازمنديم و ما 
كف آن را گفتيم. مجلس هم قان��ون دارد و بافت هاي 
فرسوده بايد درست شود و دولت در بخشي از اين موضوع 
خودش مسكن مي س��ازد و در بخشي هم تسهيالت 
پرداخت مي كند. اصلي ترين موضوع در مسكن، زمين 
اس��ت كه بايد آماده سازي شود. مس��كن جزو موارد 
پيشتاز و پيشران اقتصاد است كه خيلي صنايع را با 
خود همراه مي كند. من روز اول دولت، اين موضوع را 
به وزير مكلف كردم و ايشان هم با قدرت و حساسيت 
دارد دنبال مي كند. بعضي در اين مورد ترديد نكنند.

      سهم اندك بافت فرسوده
 از توليد يك ميليون مسكن

اگر چه بر اساس مصوبه مجلس، راهكارهاي متعددي 
براي تامين زمين در نظر گرفته شده است، اما از آنجا 
كه بافت هاي فرس��وده نيازمند نوسازي هستند و در 
واقع تهديدي بالقوه براي كالنشهرها به شمار مي روند، 
هم دولت، هم مسووالن شهرداري و هم مردم انتظار 
دارند كه ميان وعده ساخت يك ميليون مسكن در سال 
توس��ط دولت و مجلس با الزام به نوسازي بافت هاي 
فرسوده، ارتباطي برقرار شود و بخشي از اين بافت هاي 
فرس��وده در قالب اين وعده نوسازي شوند. البته اين 
مساله اي دو سويه است و بي گمان، با برقراري اين پيوند، 
زمين بافت هاي فرس��وده به كمك اين وعده خواهد 
آمد. اما به اذعان برخي از كارشناسان، سهم زمين هاي 
متعلق به بافت هاي فرس��وده س��هم اندكي در طرح 

ساخت ساالنه يك ميليون مسكن خواهند داشت. 

      سهم 10 درصد بافت فرسوده 
در همي��ن رابط��ه، محم��د آقامي��ري، نايب رييس 
كميس��يون عمران و حمل و نقل گفت: نمي توان به 
بافت هاي فرسوده به عنوان هدف گذاري براي توليد 
يك ميليون واحد مسكوني در سال چشم داشته باشيم. 
البته مي توان اميدوار بود كه اين بافت ها سهم 10 تا 15 

درصدي در توليد مسكن داشته باشد.
عضو شوراي اسالمي شهر تهران با اشاره به اينكه بخش 
خصوصي براي ترغيب مردم به نوسازي بافت هاي فرسوده 
مي تواند ورود پيدا كند، گفت: اين امر نيازمند مشوق هايي 
از سوي دولت و شهرداري است. آقاميري در گفت وگو با 
مهر، با اشاره به اينكه توليد يك ميليون واحد مسكوني در 
سال در گرو مشاركت بخش خصوصي است در عين حال 
بر ضرورت به كارگيري سازندگان ذي صالح در ساخت 
و سازها تاكيد كرد و گفت: سازمان نظام مهندسي بايد 
مكانيزم به كارگيري سازندگان ذي صالح در ساخت و 
س��ازها را به شهرداري و شوراي شهر تهران ارايه دهند. 
آقاميري تاكيد كرد: سازندگان به عنوان متخصصان بايد 
در عرصه ساخت و ساز ورود پيدا كنند و تحقق اين امر هم 
بيش از هر چيزي در گرو سازمان نظام مهندسي است كه 
بتواند با زمينه سازي و رايزني با شهرداري و شوراي شهر، 
زمينه حضور اين متخصصان در امر ساخت و ساز را فراهم 
كند. وي افزود: در همين حال سازندگان ذي صالح نيز 
بايد اين اطمينان را بدهند كه اگر اين عده در بخش 
ساخت و س��از وارد ش��وند قطعًا قادر خواهند بود با 

افزايش كيفيت رضايت بهره برداران را جلب كنند.

اين عضو شوراي ش��هر تهران افزود: قطعًا شوراي شهر 
تهران از به كارگيري سازندگان ذي صالح در ساخت و ساز 
حمايت خواهد كرد و اگر سازمان نظام مهندسي قادر باشد 
كه يك مكانيزم دقيق براي به كارگيري اين عده در ساخت 
و ساز فراهم كند، شوراي شهر و شهرداري از به كارگيري 
متخصصان در عرصه ساخت و ساز حمايت خواهند كرد.

آقا اميري در پاس��خ به اينكه آي��ا وعده هاي دولت در 
بخش مسكن عملياتي هس��تند يا خير نيز گفت: اگر 
انتظار داشته باشيم كه دولت به تنهايي اقدام به ساخت 
يك ميليون واحد مسكوني در سال كند، شايد به لحاظ 
تخصصي امكان پذير نباشد، ولي اگر بخش خصوصي را 
درگير اين امر كنيم، امكان اجرايي شدن آن وجود دارد. 
سال هاست بخش مسكن غيرفعال و منفعل شده است 
و با اين اوصاف بخش خصوصي عالقه مند است كه وارد 
بخش ساخت و ساز شود و مجددا نسبت به فعال سازي 
اين بخش اقدام كند. نايب رييس كميسيون عمران و 
حمل و نقل درباره اين سوال كه برخي بر اين باورند كه 
دولت در طرح جهش توليد مسكن، بهتراست، بيش از 
هر چيز به بافت هاي فرسوده كه داراي خدمات زيربنايي 
و روبنايي اس��ت ورود پي��دا كند تاكيد ك��رد: امكان 
سرمايه گذاري دولت در بافت هاي فرسوده بسيار كم 
است. بافت هاي فرسوده دست بخش خصوصي است 
و هركس مالك ملك خود است و دولت نمي تواند، اين 
امالك را تصاحب كند و آن را از مالكان شان بگيرد و آنها 
را براي بازسازي ملكشان مورد اجبار قرار دهد. آقاميري 
تاكيد كرد: ولي بخش خصوصي براي ترغيب مردم به 
نوسازي بافت هاي فرسوده مي تواند ورود پيدا كند كه 
البته اجرايي كردن اين امر هم نياز به مشوق هاي دارد 
كه ش��هرداري و دولت بايد اين مش��وق ها را به بخش 
خصوصي ارايه دهد تا در اين زمينه ورود پيدا كند. وي 
روند بهسازي و نوس��ازي بافت هاي فرسوده را به طور 
كلي كند ارزيابي كرد و گفت: اساسًا روند بازسازي در 
اين بافت ها حركت كندي دارد، اين در حالي است كه 
ما نياز به مكانيزم پرسرعتي داريم كه قادر باشد مشكل 
مس��كن مردم را در زمان كوتاهتري حل كند اين در 
حالي است كه مشكالت مالي و بي عالقگي بسياري از 
مالكان به احياي بافت هاي فرسوده، سبب شده كه روند 
بهسازي در اين بافت ها بسيار كند باشد. او اظهار كرد: 
نمي توان به بافت هاي فرسوده به عنوان هدف گذاري 
براي توليد يك ميليون واحد مسكوني در سال چشم 
داشته باشيم. البته مي توان اميدوار بود كه اين بافت ها 

سهم 10 تا 15 درصدي در توليد مسكن داشته باشد.
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نرخ كرايه تاكسي و اتوبوس
 از مهران تا تهران

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كرايه بازگشت 
زائران اربعين با سواري هاي پالك عمومي )پالك ع( از 
مهران تا ته��ران را نفري 670 هزار تومان اعالم كرد. به 
گزارش مهر، بر اين اساس كرايه مرز مهران تا تهران براي 
صندلي جلو 755 هزار تومان و صندلي عقب 670 هزار 
تومان اس��ت. كرايه مرز مهران تا قم براي صندلي جلو 
720 هزار تومان و صندلي عقب 600 هزار تومان است. 
همچنين كرايه سواري مهران تا اهواز صندلي جلو ۳00 
و صندلي عقب 275 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

كرايه س��واري مهران تا اصفهان نيز براي صندلي هاي 
جلو و عقب به ترتيب 765 و 624 هزار تومان تعيين شد. 
همچنين كرايه مهران تا كرمانشاه و همدان به ترتيب 
240 و 400 هزارتومان تعريف ش��ده است. در تحولي 
ديگر، داريوش باقرجوان، مديركل سازمان راهداري از 
قيمت متوسط 400 هزار تومان بليت اتوبوس مهران-
تهران براي ورود زميني زائران اربعين به كش��ور خبر 
داد. باقرجوان در گفت وگو با تسنيم اظهار كرد: تعيين 
نرخ بليت بر اساس مصوبه شوراي عالي ترابري بر عهده 
صنف است؛ اما براي مسير مهران-تهران به عنوان يك 
مسير استاندارد به طور متوسط قيمت بليت اتوبوس 
400 هزار تومان اس��ت. وي ادامه داد: اتوبوس هاي 24 
نفره، ۳2 نفره، 44 نف��ره و ... در ناوگان داريم كه به طور 
متوسط قيمت بليت براي اتوبوس ۳0 نفره ۳70 تا 400 
هزار تومان خواهد بود. قيمت س��اير اتوبوس ها نيز به 
تبع همين قيمت است؛ يعني اگر 44 نفره است قيمت 
پايين تر و اگر تعداد صندلي ها كمتر از ۳0 نفر باشد قيمت 
مقداري باالتر خواهد ب��ود مديركل دفتر حمل ونقل 
مسافر سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي با تاكيد 
بر نظ��ارت كامل در جابه جايي زمين��ي زائران اربعين 
حسيني، افزود: در پايانه مرزي نظارت كامل خواهيم 
داشت و در اين راستا نيز بنرهايي در رابطه با نرخ بليت 
نصب شده است. باقرجوان با اشاره به نظارت بر نرخ هاي 
مصوب بليت اتوبوس توسط سازمان راهداري، اظهار 
كرد: حدود 2500 دستگاه اتوبوس براي جابه جايي زائران 
اربعين آماده هستند و به نسبت ورود ديده بان خواهيم 
داشت و مشخص است كه ظرف مثال 6 ساعت آينده چه 
تعداد زائر وارد مرز مي شوند. به همان نسبت اتوبوس ها 
را وارد پايانه مرز خواهيم كرد. در داخل پايانه نيز عمليات 
مسافرگيري انجام مي شود تا زائران معطل نشوند. وي 
يادآور شد: پيش فروش بليت اتوبوس از روز چهارشنبه 
عملياتي شده اس��ت. به عزيزاني كه به صورت كاروان 
سفر كرده اند پيشنهاد مي كنيم اگر قرار است در زمان 
برگشت از مرز زميني وارد كشور شوند از همين االن با 
شركت هاي حمل ونقل قرارداد امضا كنند. بابك طالبي، 
معاون حمل ونقل سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
نيز اعالم كرد كه بر اساس توافق هاي صورت گرفته و با 
توجه به يكسر خالي بودن اتوبوس مقرر شده تا نرخ بليت 
اتوبوس دوبرابر قيمت عادي محاسبه شود. طالبي اظهار 
كرد: با توجه به رويه اي كه در سال هاي قبل هم جاري 
بود و مصوبات ستاد اربعين و مصوبه اي كه از شوراي 
عالي ترابري براي ايام خاص مانند ايام نوروز، اربعين و 
دهه آخر صفر گرفتيم، به دليل اينكه سفرها به صورت 
يكسر خالي است و امسال هم سفري به صورت زميني 
به مرزهاي كشور نداش��تيم، مقرر شد تا نرخ بليت 

اتوبوس دو برابر قيمت عادي محاسبه شود.

پشت پرده عدم صدور 
كد رهگيري از سوي امالكي ها

مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
با بيان اينكه كد رهگيري از ابتدا رايگان بوده و هم اكنون 
نيز هست، تاكيد كرد: علت اينكه برخي مشاوران از ارايه 
كد رهگيري به متعاملين خودداري مي كنند اين است 
كه جواز ندارند يا به دليل تخلف، دسترسي آنها را مسدود 
كرده ايم؛ شهروندان مي توانند با تلفن 7۳۳4 شكايات 
خود را در اين زمينه به اتحاديه گزارش دهند. خسروي 
در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: از سال 1۳88 كه سامانه 
كد رهگيري به منظور باال بردن ضريب امنيت معامالت 
ايجاد شده رايگان بوده و در حال حاضر نيز وجهي بابت 
اين موضوع دريافت نمي شود. لذا اينطور نيست كه از 
هم اكنون طبق قانون جهش توليد و تامين مسكن، كد 
رهگيري رايگان شده باشد بلكه از ابتدا بدون هزينه بوده 
اس��ت. وي افزود: كد رهگيري مزاياي فراواني دارد كه 
مهم ترين آن به افزايش ضريب اطمينان معامالت، باال 
بردن امنيت اجتماعي و استخراج آمار مسكن برمي گردد. 
كد رهگيري در واقع عزت صنف مشاوران امالك است 
و اگر شخصي از ثبت آن خودداري كرد احتماال به اين 
دليل است كه به خاطر تخلف نمي تواند آن را اريه كند. 
خس��روي تصريح كرد: بعضا پيش مي آيد كه مشاور 
امالك دچار تخلف شده و ما دسترسي او را به سامانه كد 
رهگيري مسدود كرده ايم. عده اي هم جواز ندارند و در 
مواردي پلمب مغازه تا سه ماه طول مي كشد كه در اين 
سه ماه ممكن است خالف هاي زيادي مرتكب شوند. 
شهروندان مي توانند كليه موارد تخلف دفاتر امالك را با 
شماره تلفن 7۳۳4 اتحاديه امالك گزارش كنند كه در 
اسرع وقت رسيدگي مي شود. رييس اتحاديه مشاوران 
امالك با بيان اينكه كميس��يون حل اختالف مستقر 
در اتحاديه امالك برابر قانون نظام صنفي به طور دائم 
تخلفات صنفي را رسيدگي مي كند گفت: از 12 سال 
قبل كميسيون حل اختالف طبق مواد 27 و 28 موارد 
تخلف را رسيدگي مي كند. البته موضوعات مختلفي در 
شكايات مردم وجود دارد كه به اذعان اماكن، ما بيشترين 
ميزان همكاري درخصوص رسيدگي به شكايات و پلمب 
واحدهاي صنفي را در بين صنوف داريم. وي با انتقاد از 
مصوبه ستاد كرونا مبني بر اينكه براي تمديد قراردادهاي 
اجاره نيازي به دريافت كد رهگيري نيست، اظهار كرد: 
اين موضوع باعث مي شود كه آمار كد رهگيري پايين 
بيايد و با خأل آمار مواجه شويم و همچنين مشكالتي 
براي متعاملين ايجاد شود. خسروي، پرداخت نكردن 
حق كميسيون از سوي متعاملين را از جمله شكايات 
رايج عنوان كرد و گفت: روزي دو سه نفر از مشاوران به 
ما مراجعه مي كنند و مي گويند كه خريدار يا فروشنده 
حق الزحمه ما را پرداخت نكرده اس��ت. متعاملين در 
اختيار اتحاديه نيست اما از دادگستري، كميسيون 
ش��كايات در اتحاديه امالك مستقر شده كه در اين 

موارد حق و حقوق مشاوران را مطالبه مي كند. 

رييس جمهور قانون جهش توليد مسكن را در نخستين  روز  پاييز ابالغ كرد

آغاز  رسمي  ساخت  ميليوني  مسكن

با همکاری و مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان کرمانشاه و بانک کار آفرين صورت گرفت

بهره برداری از مدرسه ابتدایی ۶ کالسه باظرفيت ۳۲۰ دانش آموز
ب�ا حض�ور  آقای�ان مه�دی س�یف 
علیشاهی ، دکتر احمد بهاروندی از 
اعضای هیات مدیره بانک کارآفرین، 
دکتر منوچهر فخری معاون عمرانی 
استاندار کرمانشاه، مهندس  فضل اهلل 
رنجبر فرماندار اس�تان کرمانش�اه، 
مهن�دس مرزب�ان نظ�ری مدیرکل  
نوس�ازی  مدارس  استان کرمانشاه، 
و حاج غالمحسین افتخاری رییس 
مجمع خیرین استان،مراسم افتتاحیه 
مدرسه ابتدایی پسرانه »کارآفرین« 
برگزار شد. در این مراسم دکتر باقری 
رییس آم�وزش و پ�رورش ناحیه 2 
استان کرمانشاه ضمن خیر مقدم به 
مهمانان و مدعوین س�اخت مدرسه 
6 کالسه کارآفرین استان را نشانه ای 
از عمل خیر ثمر بخ�ش و اهمیت به 
جایگاه مهم مدرسه در جامعه را عنوان 
نمود. وی با بیان آمادگی کامل آموزش 
و پرورش اس�تان جهت  بازگش�ایی 
مدارس در صورت صالحدید س�تاد 
مقابله با کرونا، از تالش های بی وقفه 
جامعه خیرین مدرسه ساز استان و 
اداره کل نوسازی مدارس کرمانشاه 
در گس�ترش هرچه بیش�تر عدالت 
آموزشی در اس�تان تقدیر و تشکر 
نمود.در ادامه  مهندس نظری مدیرکل 
نوسازی مدارس اس�تان با تشکر از 
اعضای هیات مدیره بانک کار آفرین 
جهت قبول ای�ن امر خی�ر با مثبت 
خواندن روند ساخت و ساز فضاهای 
آموزشی استان عنوان نمود: از سال 
۹6 تا کنون ۳۱۰ مدرسه با اعتبار ۳5۰ 
میلیارد تومان در استان ساخته شده 
که از این می�زان ۱55 میلیارد تومان 
کمک خیری�ن و ۱۹5 میلیارد تومان 
اعتب�ارات دولتی بوده اس�ت. وی با 
اشاره به اینکه هم اکنون از نظر سرانه 
فضای آموزشی از میانگین کشوری 

باالتر هستیم، افزود: میانگین فضای 
آموزشی در کش�ور 5.2 درصد است 
که این رقم در کرمانشاه به 6.۴ درصد 
می رس�د و در رتبه دهم کشور قرار 
داریم. مدی�رکل نوس�ازی مدارس 
اس�تان کرمانش�اه گفت : همزمان با 
شروع س�ال تحصیلی جدید در اول 
مهرماه، 2۱ مدرس�ه ب�ا ۱۱۴ کالس و 
اعتبار ۳5 میلیارد تومان در اس�تان 

کرمانشاه به بهره برداری می رسد.
دکتر احم�د بهارون�دی عضو هیات 
مدیره و مع�اون مدیرعام�ل در امور 
توسعه سرمایه انسانی بانک کارآفرین 
نیز ضم�ن ابراز خرس�ندی از افتتاح 
این مدرس�ه همزم�ان با آغاز س�ال 
تحصیل�ی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ عن�وان نمود: 
یکی از اعتق�ادات من این اس�ت که 
باید نام پرورش پیش از آموزش قرار 
داده ش�ود چرا که موض�وع پرورش 
بس�یار مه�م و قاب�ل توج�ه اس�ت. 
به گونه ای ک�ه در احادیث و روایات از 
ائمه معصومین تاکید زیادی به توجه 

بر موضوع پرورش داشته اند.وی ضمن 
تش�کر وز اقدام�ات و همکاری های 
همیشگی اداره کل نوسازی مدارس 
و مجم�ع خیری�ن اس�تان یک�ی از 
مزیت های کشورمان را موضوع غنی 
آم�وزش و پ�رورش خوان�د و تاکید 
کرد:  بس�یار دوس�ت داش�تم روزی 
بتوانیم به جای آم�وزش و پرورش از 
نام پرورش و آموزش اس�تفاده کنیم 
چرا که مزیت های پرورشی می تواند 
روند رس�یدن به  اهداف آموزشی را 
تسریع کند.خاطر نشان می گردد  این 
مدرس�ه، در زمینی به مساحت ۱۴۰۰ 
متر مربع و   با 6۸۳ متر زیربنا به صورت 
6 کالسه با ظرفیت پذیرش ۳2۰ دانش 
آم�وز در مقطع ابتدایی با مش�ارکت 
بانک  کارآفرین و مش�ارکت ونظارت 
اداره کل نوس�ازی م�دارس اس�تان 
کرمانشاه به بهره برداری رسیده است. 
#روابط_عمومی اداره کل نوس�ازی 

مدارس استان #کرمانشاه
nosazi_kermanshah@
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 آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
توام با ارزيابي كيفي به صورت فشرده    )  نوبت اول (

كد فراخوان 2000091990000014 سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( 

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مبلغ تضمین 
فرایند ارجاع 

كار )ریال( 

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه از سامانه 

ستاد

تاریخ بارگزاري پاكات 
در سامانه ستاد)مهلت 

ارسال پیشنهاد(

زمان جلسه
 توجیهي

تاریخ بازگشایي 
اولیه پاكات 
ارزیابي كیفي

زمان بازگشایي 
پاكات 
الف و ج

تجدید مناقصه واگذاري 
حجمي زماني انبار نفت 

ناحیه سیرجان  
7۰.262.266.5۱2۳.5۱۳.۱۱۳.۳26

از تاریخ 
چاپ آگهي ۱۴۰۰/7/۳ 

تا تاریخ ۱۴۰۰/7/۸ 
 ۱۴۰۰/7/۱۸

۱۴۰۰/7/۱2 سالن 
جلسات منطقه 

ساعت۱۰ 

۱۴۰۰/7/۱۹
ساعت ۸ 

۱۴۰۰/7/25 ساعت 
۱۳:۳۰

ضمانت نامه معتبر بانكي یا واریز نقدي مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به شماره حساب ۹2۰۰۰552۱2 بانك ملت و شناسه 552۸۱ شركت ملي پخش فرآورد ه هاي نفتي منطقه نوع تضمین
كرمان

محل گشایش 
كرمان چهارراه خواجو جنب زمین ورزشي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه كرمان تلفن ۳25۳۱۱۹۱ – ۰۳۴ پیشنهادها

شرایط عمومي و مدارك 
مورد نیاز براي شركت در 

مناقصه

دارا بودن و ارائه گواهي تائید  صالحیت معتبر از اداره كل تعاون ، كار و  رفاه  امور اجتماعي  )شركتهایي حق حضور در مناقصه را دارند كه داراي رتبه بندي طرح طبقه بندي مشاغل 
كارگري مورد تائید وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در موضوع مناقصه و پیمان )حسب مورد ( باشند(/دارا بودن و ارائه گواهینامه  صالحیت ایمني معتبر  از اداره كل تعاون ، كار 
و رفاه امور اجتماعي/ارائه تصویر كارت ملي و شناسنامه مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شركت ، تصویر كلیه صفحات اساسنامه شركت، تصویر آگهي تاسیس شركت ، گواهي 

آخرین تغییرات در روزنامه رسمي ،  سوابق شغلي و تحصیلي مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره ، گواهي صاحبان امضاء مجاز شركت و مشخصات هویتي شركت ) گواهي كد اقتصادي 
و شناسه ملي ( ، ارائه اسناد مبني بر ارتباط موضوع مناقصه با اساسنامه شركت ، ارائه گواهینامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات و عوارض ارزش افزوده/عدم وجود سوء عملكرد در 
پیمانهاي سنوات گذشته/عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركتها ) در صورت قرارداشتن در لیست شركتهاي ممنوع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه 

گزار ضبط خواهد گردید (/احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس معیارهاي ارزیابي توانمندي بهداشتي ، ایمني و زیست محیطي ) HSE(/ احراز امتیاز  قابل قبول بر اساس معیارهاي 
ارزیابي توانمندي مالي مناقصه گران /  ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده )سال ۹۸ ؛ ترجیحاً سال ۹۹ ( / كلیه مدارك و مستندات مهمور و مي بایست به تائید مدیر عامل شركت 

رسیده باشند./مسئولیت صحت مستندات ارائه شده برعهده متقاضي شركت در مناقصه بوده و در هرمرحله از مناقصه و فرآیند پس از آن جهت عقد قرارداد ؛ صحت آنها براي 
شركت محرز نگردد مناقصه و قرارداد ابطال و ضمانت نامه هاي ارائه شده ضبط مي گردد. / تكمیل فرم هاي استعالم ارزیابي كیفي و الصاق نمودن كلیه مستندات مرتبط در سامانه 

ستاد / برنده مناقصه مكلف به ارائه اصل یاكپي برابر با اصل مستندات بارگزاري شده مي باشد و در صورت هرگونه تناقض برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

نوبت اول آگهي روز شنبه  مورخ ۱۴۰۰/7/۳  و نوبت دوم آگهي روز یك شنبه ۱۴۰۰/7/۴ تاریخ چاپ آگهي

توضیحات 

كلیه مدارك شرایط عمومي  در سامانه به همراه فرمهاي ارزیابي كیفي بارگزاري گردد. 
از بارگزاري  مدارك تكراري و غیرمرتبط با موضوع مناقصه در سامانه ستاد خودداري گردد 

تمامي صفحات داخل فایلهاي بارگزاري شده در سامانه ستاد پشت سرهم و به ترتیب شماره گذاري گردد.
مناقصه با هر تعداد شركت كننده بازگشایي مي گردد.

 برابر  رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۰۴۰۰۳۱۸2- ۱۴۰۰/۴/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض دولت جمهوری اسالمی ایران   به نمایندگی از سازمان جهاد کشاورزی استان 
مازندران شناس�ه ملی ۱۴۰۰۳۰65۸۰۰ نسبت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس�احت ۱۰5۳۳/5۳ مترمربع پالک 
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منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف ۱۱۹۳7۳۹
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/7/۳  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/7/۱۸

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آيين نامه قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

کارت ماشین خودرو سواری دنا تیپ EF7 مدل ۱۴۰۰رنگ سفید 
روغن�ی با ش�ماره موتور 147H0571556و ش�ماره شاس�ی 
NAAW01HE1ME321790با شماره پالک ۱۹ 5۴7 و 2۳ به 

نام مریم ملکی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقودي



 بيت كوين كه در دو هفته گذشته، با روند نزولي همراه 
بوده  و حتي به كمتر از ۴۰ هزار  دالر هم سقوط كرده 
بود، روز گذشته، براي س��اعاتي از ۴۵ هزار دالر عبور 
كرد، اما درپي ممنوعيت تراكنش هاي مرتبط با ارزهاي 
ديجيتال در چين، بيت كوين باز هم با ريزش مواجه شد 

و بار ديگر به ۴۱ هزار دالر رسيد. 
بيت كوين روز گذش��ته در صرافي بيت اس��تمپ به 
۴۵,۱۸۰ دالر هم رسيد. پادشاه ارزهاي ديجيتال در 
روزهاي اخير در عبور از مقاومت ۴۴ هزار دالر با چالش 
مواج��ه بود، اما اطالعيه توييتر مبني بر فعال ش��دن 
قابليت پاداش دهي با بيت كوين موجب ايجاد حركت 
صعودي در بهاي آن ش��د. اين شبكه اجتماعي اولين 
مرحله پاداش دهي با شبكه اليتنينگ از طريق درگاه 
پرداخت استرايك )Strike( را براي كاربران آي او اس 
فراهم كرد. به دنبال اين اتفاق، بانك مركزي چين در 
حالي تمامي تراكنش هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال را 
ممنوع كرد، درپي اين اقدام، معامله بيت كوين، اتريوم، 
تتر و ساير كوين هاي اصلي در بازار ممنوع است. اكنون 
تمامي فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال در اين 
كشور غيرقانوني محسوب مي شود. با اين حال چين 
هنوز مالكيت ارزهاي ديجيتال را ممنوع نكرده است. 

      توييتر بيت كوين را به رسميت شناخت
توييتر س��رانجام ويژگ��ي دريافت كم��ك مالي به 
صورت بيت كوي��ن را فعال كرد و اكن��ون تبديل به 
شبكه اجتماعي شده كه اس��تفاده از رمزارزها را به 
عنوان روش پرداخت خود پذيرفته اس��ت. كاربران 
مي توانند با استفاده از امكان جديد tipping، كيف 
پول بيت كوين خود را به ساير پلتفرم هاي پرداخت 
متصل كنند. توييتر از چند ماه قبل در حال آزمايش 
اين ويژگي جديد بوده است. اكنون طبق اعالم توييتر، 
ويژگي پرداخت اين شبكه اجتماعي اكنون به صورت 
آزمايشي در دس��ترس كاربران iOS و از هفته هاي 
آينده براي كاربران اندرويد عرضه مي ش��ود. عالوه 
بر اين، توييتر به كاربران اجازه مي دهد ۹ س��رويس 
پرداخ��ت از جمل��ه Venmo و Cash App را به 
حس��اب خود متصل كنن��د و پرداخت ها به صورت 
مستقيم توس��ط توييتر پردازش نمي شود. پيش از 
اين مشخص ش��ده بود كه پرداخت هاي بيت كوين 
توييتر به واس��طه Strike انجام مي ش��ود كه يك 
اپليكيش��ن كيف پول بيت كوين است و روي شبكه 
اليتنينگ اجرا مي شود. شبكه اليتنينگ به نحوي 
طراحي شده كه انجام معامالت ديجيتال سريع تر و 
 ،Strike ارزان تر را فراهم مي كند. عالوه بر نام كاربري
كاربران توييتر همچنين مي تواند آدرس بيت كوين 
خود را به پروفايل خود اضافه كنند، تا كاربران ديگر 
براي پرداخت كمك هاي مال��ي، آن  را در كيف پول 
رمزارز دلخواه خود كپي و جايگذاري كنند. اپليكيشن 
توييتر هنگام دريافت بيت كوين از طريق Strike، به 
كاربران اطالع رساني مي كند و آنها در ادامه مي توانند 
از انعام دهنده تشكر كنند يا واكنش خود را با ايموجي 
ارسال كنند. توييتر همچنين روش هايي براي رديابي 
انعام هاي دريافت ش��ده، در اختيار توليدكنندگان 
قرار مي ده��د. برنامه هاي توييتر براي اس��تفاده از 
رمزارزها به بيت كوين محدود نمي ش��ود، زيرا اين 
ش��ركت اعالم كرد كه قص��د دارد از طريق اتصال 
NFT كيف پ��ول ديجيتال كاربران، از احراز هويت

ها يا توكن هاي غير قابل تعويض نيز پشتيباني كند. 
سخنگوي توييتر اعالم كرد: »احراز هويت NFT به 
صورت يك نشان در تصوير پروفايل كاربران نشان 

داده مي شود و اعتبار آن را نشان مي دهد.«

      ممنوعيت تراكنش هاي مرتبط با 
ارزهاي ديجيتال در چين

با وجود اين، كمي پس از آن، يكي از مديران بانك 
مركزي چين نگراني خود را درباره ارزهاي ديجيتال 
ابراز كرد. براساس گزارش ش��انگهاي سكيوريتيز 
ژورنال، ون شينش��يانگ، مدير بخ��ش پرداخت و 
تس��ويه بانك مركزي چين، نگراني خود را درباره 
ارزهاي ديجيتال و استيبل كوين ها ابراز كرده است. 
وي با اش��اره به عبور ارزش بازار بيت كوين از ۸۰۰ 
ميليارد دالر و گذشتن ارزش بازار استيبل كوين ها 

از ۱۲۰ ميلي��ارد دالر، خط��رات ب��زرگ مرتبط با 
بازار ارزهاي ديجيتال بيان و آنها را چالش��ي بزرگ 
خطاب كرد. درحالي كه بانك مركزي چين تمامي 
تراكنش هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال را ممنوع 
كرد، درپي اين اقدام، معامله بيت كوين، اتريوم، تتر 
و ساير كوين هاي اصلي در بازار ممنوع است. اكنون 
تمامي فعاليت ه��اي مرتبط با ارزهاي ديجيتال در 
اين كشور غيرقانوني محسوب مي شود. با اين حال 
چين هنوز مالكيت ارزهاي ديجيتال را ممنوع نكرده 
است. درپي انتشار اين خبر بهاي بيت كوين با افت 

شديد مواجه شد و به حوالي ۴۱ هزار دالر رسيد.

      آلت كوين ها  ديرتر از بيت كوين و اتريوم 
از اوج خود سقوط مي كنند

 داده هاي تازه نش��ان مي دهد كه در جريان سقوط 
اخير بازار، آلت كوين هايي كه ارزش بازار متوسطي 
دارند، در مقايسه با ساير ارزهاي ديجيتال عملكرد 
بهتري داشته اند و در مجموع كاهش قيمت كمتري 
را تجربه كرده اند. وضعيت ب��ازار بيت كوين در دو 
هفته اخير نزولي بوده اس��ت و به دنبال آن س��اير 
ارزهاي ديجيت��ال بازار هم س��قوط كردند. از بين 
۱۰ ارز برت��ر ب��ازار، بيت كوين و اتريوم بيش��ترين 

انعطاف پذيري را در نمودار هفتگي داشتند.
 بازار اخيراً در ش��رايطي قرار گرفته بود كه شايعات 
قيم��ت را ب��اال مي بردند و اخبار تأثي��ر معكوس بر 
قيمت داشتند. عامل عمده اي كه اين روزها بر بازار 
تأثير گذاشته اخبار مربوط به احتمال ورشكستگي 
ش��ركت اورگرند، غول صنعت امالك و مستغالت 
چين، اس��ت. به همين دليل ميزان بي اعتمادي در 

بازار رو به افزايش بوده است.
 در ميان اين هياهو ك��ه بر بيت كوين و ديگر ارزهاي 
مطرح بازار تأثير گذاشت، برخي از ارزهاي ديجيتال 
توانس��تند موقعيت صعودي خود را حفظ كنند. بر 
اساس گزارش آركين ريسرچ، زماني كه روند نزولي 
در بازار آغاز ش��د، قيمت آلت كوين هايي كه ارزش 
بازار متوس��طي داشتند ش��روع به افزايش كرد. در 
نمودار ۳۰ روزه، ش��اخص مربوط به آلت كوين هاي 
داراي ارزش بازار متوس��ط كه شامل ارزهايي مانند 
تزوس )Tezos(، الگورن��د )Algorand( و اولنچ 
)Avalanche( مي شود، رش��د اندك قيمت ها را 
نشان مي دهد. اين توكن ها طي سه ماهه سوم سال 
جاري ميالدي رش��د چشمگيري داش��تند و جزو 
ارزهاي ديجيتالي بودند ك��ه در جريان روند نزولي 
هفته هاي اخير هم بيشترين كاهش قيمت را تجربه 
كردند. با اين حال بازدهي ۳۰ روزه آنها ۵ درصد بوده 
اس��ت. عملكرد ماهانه ارزهاي ديجيتال به تفكيك 
ارزش ب��ازار در مقابل ارزه��اي ديجيتال بزرگ بازار 

مانند بيت كوين، اتريوم، كاردانو، س��والنا و بايننس 
كوين، به ط��ور كلي در نمودار ۳۰ روزه س��قوطي ۹ 
درصدي را تجربه كرده اند. دارايي هاي كوچك تر هم 
در اين دوره با ۱۴ درصد كاهش تا ۲۱ سپتامبر )۳۰ 

شهريور( بدترين عملكرد را داشته اند.
 آركين ريس��رچ گفته اس��ت: »همان طور كه اغلب در 
آش��فتگي هاي بازار اتفاق مي افتد، تسلط بيت كوين 
افزايش يافته است، چراكه آلت كوين ها معمواًل نقش 
دارايي هاي با ريس��ك باال را در ب��ازار ارز ديجيتال ايفا 
مي كنند. نرخ تسلط بيت كوين در هفته گذشته نزديك 
به ۱.۱۴ درصد افزايش يافت و توانست سهم بازار ارزهاي 
مهمي مانند اتريوم، كاردانو و سوالنا را از آن خود كند.«

 
      بيت كوين به عوامل كالن اقتصادي 

واكنش نشان مي دهد
 ش��ركت س��رمايه گذاري كيو س��ي پي كپيتال، در 
گزارشي جداگانه وضعيت بيت كوين و بازار ارزهاي 
ديجيتال را به طور كلي مورد بررسي قرار داده است. 
ارزهاي ديجيتال با ارزش بازار متوسط توانسته اند در 
بازه هاي زماني طوالني  مدت بخشي از رشد قيمتي 
خ��ود را حفظ كنند. با وجود اينكه ه��ر ارز از عوامل 
بنيادي )فاندامنت��ال( خاص خود تأثير مي گيرد، به 
احتمال زياد آلت كوين هاي با ارزش بازار متوس��ط 
هم در كوتاه مدت از مسير قيمتي بيت كوين پيروي 
خواهند كرد. بيت كوين اكنون با آشفتگي ماه سپتامبر 
)شهريور( مواجه ش��ده؛ ماهي كه هميشه براي اين 
ارز ديجيتال نزولي بوده است. بيت كوين همچنين 
با چالش هايي ازجمله احتمال وضع قوانين جديد در 
امريكا و عملكرد بد بازارهاي مالي آسيا به دنبال بحران 
بدهي اورگرند روبرو شده است. كيو سي پي كپيتال در 
گزارش خود گفته است كه ۲۲ سپتامبر )۳۱ شهريور( 
روز مهمي براي تعيين روند بازار در كوتاه مدت بود. 
بازار پس از يك آخر هفته طوالني باز شده و در صورتي 
كه فش��ار نزولي ادامه داشته باش��د، بيت كوين بايد 

بتواند قيمت ۴۰,۲۰۰ دالر را حفظ كند.
 كيو سي پي كپيتال انتظار دارد كه دولت با مداخله 
خود بتواند ش��ركت امالك و مستغالت اورگرند را 
نجات دهد. چنين چيزي مي تواند بهترين سناريو 
موجود ب��راي بيت كوين و ب��ازار ارزهاي ديجيتال 
باشد. با اين حال ترس و ترديد زيادي درباره رويكرد 

دولت چين وجود دارد.
 كيو س��ي پي كپيتال گفته اس��ت: »تاكن��ون هيچ 
اطالعاتي از سوي قانونگذاران چيني ارايه نشده است 
و اين مساله بازار را مي ترساند. ترس به اين خاطر است 
كه شي جينپينگ، رييس جمهور چين، مي تواند در 
آستانه صدمين س��الگرد حزب كمونيست در سال 
۲۰۲۲ اجازه ده��د كه اورگرند شكس��ت بخورد تا 

نمونه اي براي ديگر شركت هاي فعال در بازار امالك 
و مستغالت اين كشور باشد. او پيش از اين اقدامات 
س��خت گيرانه اي در برابر ش��ركت هاي بزرگ حوزه 
فناوري و آموزش داشته اس��ت. بازار در حال حاضر 

قيمت سهام اورگرند را ناچيز ارزيابي كرده است.«

      سرمايه گذار بيت كوين: در سه ماهه پاياني
 ميليونرهاي كريپتويي ساخته مي شوند

در عين ح��ال، در حالي كه براي اف��راد تازه وارد به 
بازار، احساس��ات صع��ودي كه توس��ط طرفداران 
بيت كوين پخش مي شود ممكن است عجيب باشد، 
اما بازيگران قديمي بازار از الگوهاي تاريخي قيمت 
مطلع و تقريبًا مطمئن هستند كه ماه سپتامبر فقط 
يك بلوف نزولي است. الرك ديويس، سرمايه گذار 
بيت كوين، در صحبت هاي خود كه احساسات يك 
بيت كوين ماكسيما ليست را كاماًل منعكس مي كند، 
توضيح مي دهد كه چرا سه ماهه چهارم بهترين بازار 
را خواهيم دي��د. عليرغم بازار قرمز اخير، او با بياني 
جسورانه شروع مي كند كه بس��ياري از طرفداران 
به طور غيرمس��تقيم در گذش��ته بيان كرده اند. او 
اعتقاد دارد افزايش قريب الوقوع قيمتي بيت كوين 
را به سطحي مي رساند كه قباًل ديده نشده است، و 
سپس به هجوم ميليونرهاي كريپتو منجر مي شود. 
او مي گويد: »س��ه ماهه چه��ارم ۲۰۲۱ ميليونرهاي 
زيادي را به ارمغان مي آورد، ما هنوز براي بازار ارزهاي 
ديجيتال قيمت بااليي نداشته ايم. در حالي كه ترس 
اين هفته زياد بود ، من تا پايان امسال همچنان صعودي 
هستم.« دليل اين ديدگاه در الگوهاي تاريخي بازار از 
سال ۲۰۱۳ منعكس شده است، جايي كه بازار براي 
چهار سال متوالي از سال ۲۰۱۷ ارزش قابل توجهي 
را از دس��ت داده اس��ت. ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ني��ز در اين 
دسته قرار گرفتند، در حالي كه ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ استثنا 
هس��تند. اگرچه بحران اخير چين مخصوص امسال 
اس��ت و باعث ايجاد تنش در بازار شده، كارشناسان 
اصرار دارند كه درست مثل سال ۲۰۱۳، بازار هنوز در 
چرخه سالمي قرار دارد و مي افزايند: »اگر ما به نظريه 
طوالني شدن چرخه اعتقاد داريم، به احتمال زياد روند 
صعودي اواخر سال ۲۰۲۱ يا اوايل ۲۰۲۲ است.« عالوه 
بر اين، در الگوهاي تاريخي بعد از ماه سپتامبر دو روند 
صعودي داشته ايم. اين الگوي تاريخي مشابه شرايط 
فعلي بازار است و سرمايه گذار معتقد است كه اگرچه 
تاريخ ممكن است به درستي از گذشته تقليد نكند، 
»مطمئنا شباهت هايي دارد.« عالوه بر اين ، داده هاي 
درون زنجيره اي هنوز براي بيت كوين بسيار صعودي 
هس��تند. اوج عرضه بيت كوين در سال ۲۰۲۰ اتفاق 
افتاده و ماه هاي آينده براي بيت كوين اميدوار كننده 

است ، زيرا كميابي باعث افزايش قيمت مي شود.

اخبار

ادامه از صفحه اول
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چالش مجلس شوراي اسالمي در 
مواجهه با آزمون هاي حرفه اي 

اين امر درحالي است كه با وجود دانشگاه هاي متعدد 
و مختلف و تعداد باالي فارغ التحصيل، وقتي كس��ب 
نمره اي پايين مالك قرار گيرد، نتيجه اي منفي حاصل 
مي گردد و رقابت براي انتخاب بهترين فارغ التحصيالن 
در شغلي كه با جان و مال و آبرو و حيثيت مردم سروكار 

دارد، از بين مي رود.
ثانيا- اگر مالك كسب يك نمره خام باشد و معياري براي 
انتخاب بهترين ها نباشد، در آن صورت مجزا از كاهش 
نمره علمي منتخبان، تعداد وكال، كارشناسان رسمي، 
بدون توجه به ظرفيت و نياز جامعه افزايش نامتعارفي 
پيدا مي كند و عمال وضعيت عرضه و تقاضا و بازار كسب 
وكار را دچار اختالل خواهد كرد و اين اختالل زمينه بروز 
مفاسد مختلف مي گردد. لذا تعداد وكال، كارشناسان 
رسمي و سردفتران در دهه هاي قبل عمدتا متناسب با 
نياز كشور انتخاب شده و وكال و كارشناسان و سردفتران 
در مسير آموزش، طي دوره هاي مختلف كار آموزي و 
بررسي صالحيت و شايستگي ها، پخته و كارآزموده شده 

و به بازار كار وارد مي شدند. 
ثالثا- اين طرح جديد، عمال نظ��ارت نخبگان، افراد با 
تجربه و پيشكسوتان كانون هاي وكال را بر روند انتخاب 
وكال از بين مي برد و معلوم نيست كه با چه افرادي با چه 
س��طح هوش و استعداد و توان علمي و فن بيان مواجه 
خواهيم شد و مراكز حقوقي و قضايي و اقتصادي جامعه 
مشخص نمي باشد كه با چه معضالت و گرفتاري هايي 
مواجه خواهند شد و در عمل شهروندان متضرر اصلي 

اجراي اين طرح نادرست خواهند بود.
اميد است رويه نادرست آزمون و خطا در جامعه متوقف 
گردد و بيش از اين به اقتصاد م��ردم ضرر وارد نگردد و 
مجلس قبل از تصويب طرح ها و لوايح، نظر متخصصين، 
اساتيد نخبه و علماي حقوق و صاحبين انديشه را بررسي 
نمايد و به كارزار عمومي و نظر عموم جامعه توجه كند تا 
شاهد ضرر هاي غيرقابل جبران به جان و مال و حيثيت 

افراد نباشيم.

امنيت بيت كوين هم ۱۰۰ 
درصدي نيست

تضميني براي اين بازار نيس��ت و بايد اين اخطار را به 
مردم بدهيم كه اين بازار هنوز نابالغ اس��ت و نوسانات 
زيادي دارد. تنها چيزي ك��ه مي توان پيش بيني كرد 
اين اس��ت كه وقتي قيمت بيت كوين با شدت زيادي 
به سمت باال حركت مي كند، بايد منتظر يك برگشت 
باشيم. هرچه اين سرعت بيشتر باشد، بايد احتياط را هم 
افزايش داد. بايد محتاط تر باشيم و سرعت عمل بااليي 
داشته باشيم براي اينكه به اين تغيير روند واكنش سريع 
نشان دهيم. اما يك اصل كلي اين است كه بايد بدانيم 
در بازار س��رمايه، سرمايه مان را چطور مديريت كنيم. 
اصل اول، علم مديريت س��رمايه اس��ت. دومين اصل، 
استراتژي معامالتي براي ورود و خروج به بازار سرمايه 
است و در اصل سوم به تحليل بازار مي رسيم. بايد توجه 
داشت اخبار و موضع گيري  حاكميت ها در بازار رمزارزها 
تاثير زيادي دارد، اين تاثيرات بسيار پردامنه و پرنوسان 
هستند و در بازار، تاثير بسيار آني مي گذارند. اگر فردا يكي 
از حاكميت هايي كه داراي قدرت اقتصادي در جهان 
است، موضع مثبتي درباره بيت كوين اتخاذ كند، اين بازار 
مي تواند برعكس روند اين روزها كه تحت تاثير بازار چين 
و ممنوعيت تراكنش ارزهاي ديجيتالي، روند نزولي در 
پيش گرفته، روند مثبتي به خود بگيرد. در نهايت فارغ از 
بازار سرمايه رمزارزها و بورس و ساير بازارهاي جانبي در 
كشور، يك قانون كلي وجود دارد و آن اينكه هركسي كه 
مي خواهد وارد بازار سرمايه شود، بايد يكسري اطالعات 
اساسي زيربنايي را كسب كرده باشد. ما بايد اطالعات اين 
بازار را به صورت تخصصي كسب كنيم و حداقل با الفباي 

حضور در بازار آشنا شويم.

جزييات غير حضوري شدن 
رجيستري تلفن همراه

معاون فني گمرك گفت: رجيس��تري گوشي تلفن 
هم��راه مس��افران ورودي، از اي��ن پس ب��ه صورت 
غيرحضوري انجام مي ش��ود. به گزارش مهر به نقل 
از صداوسيما، مهرداد جمال ارونقي افزود: به دستور 
وزير امور اقتص��ادي و دارايي مبن��ي بر حذف همه 
ايستايي هاي موجود در فرآيند رجيستري گوشي تلفن 
همراه مسافران ورودي، اين فرآيند پس از اين به صورت 
غيرحضوري انجام مي شود. وي ادامه داد: از اين پس 
فقط احراز هويت شخص مسافر و گوشي تلفن همراه 
وي در مبادي ورودي توسط گمرك در حداقل زمان 
ممكن صورت مي پذيرد و همه كنترل هاي الزم بعدي 
در راستاي رجيس��تر كردن گوشي از جمله كنترل 
گذرنامه از طريق سرويس ناجا و وجود سيم كارت به 
نام مسافر ورودي به صورت كاماًل غيرحضوري و ظرف 
مهلت يك ماه از تاريخ ورود مسافر در سامانه مربوطه 
انجام مي شود. وي تاكيد كرد: بايد توجه داشت هيچ 
فرآيند اضافي از جمله تكميل فرم، پرداخت حقوق 
ورودي يا س��اير فرآيندها نبايد در گمركات مبادي 
ورودي وجود داشته باش��د و در صورت مشاهده هر 
گونه ايستايي در اين زمينه، وفق مقررات رفتار خواهد 
شد. معاون فني گمرك افزود: شايان ذكر است گمرك 
جمهوري اسالمي ايران به زودي نسبت به ارايه برخط 
سرويس مسافري بر روي اينترنت نيز اقدام خواهد كرد 
تا مسافران ورودي بتوانند پيش از ورود يا هنگام ورود 
به كشور نسبت به ورود اطالعات و IMEI گوشي تلفن 
همراه خود به شرط كنترل اوليه توسط گمرك اقدام 
كند و مراتب به طريق مقتضي اطالع رساني خواهد 
شد. وي اضافه كرد: همچنين ارزش همه مدل هاي 
گوشي در سامانه جهت ادامه فرآيند رجيستري تعريف 
و اعمال شده كه مسافران ورودي مي توانند در هنگام 
رجيستر گوش��ي خود با مراجعه به سامانه اطالعات 

الزم را دريافت كند.

امريكا و اروپا عليه شركت هاي 
فناوري متحد مي شوند

امريكا و اتحاديه اروپا روشي يكسان براي كنترل 
شركت هاي بزرگ فناوري در پيش مي گيرند. به 
گزارش مهر به نقل از رويترز، طبق سندي كه به 
تازگي فاش شده، اتحاديه اروپا و امريكا تصميم 
دارند روش هماهنگ��ي را براي كنترل قدرت در 
حال رش��د ش��ركت هاي بزرگ فناوري در بازار 
در پي��ش بگيرن��د. احتمااًل در اجالس ش��وراي 
تجارت و فن��اوري امريكا- اتحادي��ه اروپا كه در 
۲۹ س��پتامبر برگزار مي ش��ود اين اقدام همراه 
با طرح هاي��ي درباره آب وهوا، تج��ات و زنجيره 
ذخاير اعالم مي ش��ود. امريكا و اروپا سعي دارند 
قدرت در حال رشد ش��ركت هاي بزرگ فناوري 
مانند گوگل، فيس بوك، اپل و آمازون را كنترل 
كنند. همكاري ميان اين دو منطقه اهميت زيادي 
براي قانونگذاران هر دو سوي اقيانوس آتالنتيك 
دارد و درنتيجه فرايند مقابله شركت هاي بزرگ 
امريكايي با قوانين جديد سخت تر خواهد شد. اين 
شورا داراي ۱۰ گروه فعال در زمينه هاي مختلف 
مانند قدرت بخشيدن به تجارت، اقتصاد و روابط 
و همچنين ارزش هاي دموكراتيك يكسان است. 
در سند مذكور آمده اس��ت: گروه متمركز براي 
قانونگذاري شركت هاي فناوري درباره روش هاي 
نظارت بر پلتفرم فناوري تبادل اطالعات مي كند 
و عالوه برآن به دنبال همگرايي ميان روش هاي 
مذكور اس��ت. ما با چند چالش يكس��ان درباره 
قدرت دروازه بازي پلتفرم هاي بزرگ و مسووليت 
واس��طه گري آنالين روبرو هستيم. همچنين در 
اين متن اشاره ش��ده مي توان اقدامات بيشتري 

براي مقابله با اخبار جعلي انجام داد.

دادگاه امريكايي فيس بوك را مجبور 
به انتشار اسناد يك نسل كشي كرد

يك قاضي فدرال در امريكا به فيس بوك دس��تور 
داد تا اسناد مربوط به برخي حساب هاي كاربري را 
منتشر كند. اين حساب ها محتوايي در حمايت از 
خشونت عليه اقليت روهينگيا در ميانمار داشتند. 
به گزارش مهر به نقل از رويترز، اين اقليت مسلمان 
در ميانمار براي مدت طوالني با خشونت و كشتار 
و آزار ارتش و دولت ميانمار مواجه بودند و بسياري 
از آنها آواره ش��ده يا به كش��ورهاي ديگر پناهنده 
ش��دند. اين قاضي در واش��نگتن از فيس بوك به 
علت ع��دم انتقال اين اطالعات به بازرس��اني كه 
در حال تحقيق در م��ورد اين جنايت بين المللي 
عليه اقليت روهينگيا هستند به شدت انتقاد كرد. 
انتظار مي رود با تكميل اين تحقيقات ميانمار به 
علت ابعاد اين نسل كشي تحت تعقيب قرار بگيرد. 
فيس بوك تا به حال از افشاي اطالعات درخواستي 
خودداري كرده و مدعي شده اين كار در تناقض 
با قوانين اياالت متحده اس��ت كه ارايه دهندگان 
خدمات ارتباطي الكترونيك را از افشاي ارتباطات 
كاربران بازمي دارد. قاضي رسيدگي كننده به اين 
پرونده معتقد است پست ها و مطالب يادشده كه 
حاال از فيس بوك پاك شده اند، تحت پوشش اين 
قانون نيستند. گامبيا در حال پيگيري اين پرونده 
در ديوان بين المللي دادگس��تري در الهه است 
و ميانمار را به نقض كنوانس��يون ۱۹۴۸ سازمان 
ملل متحد در مورد نسل كشي متهم كرده است. 
مقامات ميانمار هم مدعي هستند با يك شورش 
مقابله كرده اند و انجام يك جنايت نظام مند را رد 
كرده اند. بيش از ۷۳۰ هزار نفر از اقليت مسلمان 
روهينگيايي در آگوس��ت س��ال ۲۰۱۷ به دنبال 
هجوم ارتش از اين كش��ور گريختن��د و به گفته 
پناهندگان بس��ياري از افراد اين اقليت قتل عام 

شده و به آنها تجاوز شد.

نشست مجازي كاخ سفيد براي 
رسيدگي به مشكل كمبود تراشه

پت گلس��ينگر مدي��ر اجراي��ي اينتل ب��ه همراه 
نمايندگاني از اپل، مايكروس��افت، سامس��ونگ، 
جنرال موتورز، فورد و استالنتيس در يك نشست 
مجازي در كاخ سفيد در مورد كمبود جهاني تراشه 
شركت مي كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
اين نشس��ت به ميزباني وزير بازرگاني امريكا جينا 
ريموندو و مدير ش��وراي ملي اقتصادي برايان ديز 
برگزار مي ش��ود. از جمله موضوعات اين نشس��ت 
مي توان به بررس��ي تأثي��ر گونه دلت��اي ويروس 
كرونا بر عرضه تراش��ه و نحوه هماهنگي بهتر بين 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان تراش��ه اش��اره 
كرد. قرار اس��ت نمايندگاني از تي اس ام سي، بي ام 
و و ميكرون تكنولوژي نيز در نشست مذكور حضور 
داشته باش��ند. كاخ س��فيد به جزييات بيشتري 
در اين زمينه اش��اره نكرده و تنه��ا اعالم كرده كه 
توليدكنن��دگان، مصرف كنن��دگان و گروه هاي 
صنعتي در نشس��ت مذكور رايزن��ي خواهند كرد. 
كمبود جهاني تراش��ه به علت تعطيلي هاي مكرر 
ناشي از دوركاري، شركت هاي مشهور خودروسازي 
را مجبور به كاهش توليدات خود در سراسر جهان 
كرده و اين امر بعد از افزايش مجدد تقاضا براي خريد 
خودرو مشكل آفرين شده است. در ابتداي شيوع 
ويروس كرونا تقاضاي خريد خودرو كاهش يافت و 
در مقابل افراد زيادي خواستار خريد انواع لپ تاپ و 
تبلت و غيره به منظور دوركاري شدند. همين مساله 
موجب شد تا تعادل بازارهاي مذكور به هم بريزد و 
بخش اعظم تراشه ها و نيمه هادي هاي توليدي در 
جهان به سمت بازار محصوالت الكترونيك سرازير 
شود. پيش از اين جو بايدن رييس جمهور امريكا 
شخصًا در ماه آوريل با مديران برخي شركت هاي 
ب��زرگ فناوري ديدار ك��رده و از حمايت خود از 
قانونگذاري به منظور تأمين بودجه اضافي براي 

فعاالن صنعت نيمه هادي خبر داده بود.

بيت كوين با آشفتگي ماه سپتامبر مواجه شده؛ ماهي كه هميشه براي اين ارز ديجيتال نزولي بوده است

ممنوعيتتراكنشهايرمزارزيدرچينوريزشبيتكوين

آخرين  وضعيت  پيشرفت  ۲۳ پروژه  اولويت دار  الكترونيكي
گزارش رصد و پايش پيش��رفت ۲۳ پروژه اولويت دار 
الكترونيكي همزمان با سومين سال ابالغ اين طرح، در 
راستاي اعالم چالش ها براي رفع موانع و پيشبرد آن 
توسط سازمان فناوري اطالعات ايران منتشر شد. به 
گزارش مهر، در عصر حاضر دولت الكترونيك به عنوان 
محوري حياتي در ارايه خدمات بهتر، تعامل موثرتر و 
افزايش ش��فافيت شناخته مي شود و يكي از مقوالت 
مهم در جامعه اطالعاتي اس��ت كه آن را »استفاده از 
فناوري اطالعات و ارتباطات براي پشتيباني از عملكرد 
حاكميت و فراهم س��اختن زيرساخت هاي موردنياز 
ارايه ان��واع خدمات الكترونيكي، افزايش مش��اركت 
شهروندان و فراهم كردن اطالعات و خدمات دولتي 
متناسب با نياز ش��هروندان، كسب وكارها، كارمندان 
و ديگر بخش هاي دولت��ي« تعريف مي كنند. نتيجه 
اجراي دول��ت الكترونيك��ي را مي ت��وان در افزايش 
چابكي، كارآيي و اثربخشي دولت و تسهيل دسترسي 
به خدمات و اطالع��ات باكيفيت و همچنين افزايش 
شفافيت و پاس��خگويي دولت دانست و از آنجايي كه 
انتظارات افراد در ارتباط با نحوه و كيفيت ارايه خدمات 
به طور روزافزون در حال تغيير اس��ت و دولت نيز بايد 

پاس��خگوي اين نيازها و انتظارات باشد، ايجاد دولت 
الكترونيك نه تنها يك الزام براي جوامع كنوني است، 
بلكه ابزاري براي توسعه كشورها نيز به شمار مي رود. 
در ايران نيز همس��و با تحوالت جديد جامعه جهاني، 
پرداخت��ن به دولت الكترونيك يك��ي از دغدغه هاي 
اصلي به شمار مي رود و براي پيش��برد اهداف آن، از 
آبان سال ۹۶ با تشكيل كارگروهي متشكل از وزارت 
ارتباطات )سازمان فناوري اطالعات ايران(، سازمان 
اداري و استخدامي، س��ازمان برنامه و بودجه و چند 
تن از خبرگان اين ح��وزه، پيرو ابالغي��ه معاون اول 
رييس جمهور، توس��عه دول��ت الكترونيكي جدي تر 
شد. در اين كارگروه به جهت تنوع و تعدد پروژه هاي 
دولت الكترونيك در كشور و به منظور هدفمندسازي 
و تسريع در پيشرفت و بهره برداري از پروژه هاي مهم 
و حيات��ي، ۲۳ پروژه به عن��وان پروژه هاي اولويت دار 
دولت الكترونيك از مي��ان مجموعه پروژه ها انتخاب 
و به تصويب هيات وزيران در تاريخ ۹ ارديبهشت ۹۷ 
رسيد. پس از آن نيز شيوه نامه اجرايي اين سند در ۲۰ 
شهريورماه سال ۹۷ توسط سازمان اداري و استخدامي 
ابالغ شد. در اين سند مسووليت تشكيل دفتر مديريت 

۲۳ پ��روژه اولوي��ت دار الكترونيك��ي و ارايه گزارش 
آنالين و دوره اي به رييس جمهور به سازمان فناوري 
اطالعات محول شد. سازمان فناوري اطالعات ايران 
به نمايندگ��ي از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
مس��ووليت اجراي پروژه هاي دولت الكترونيك را در 
قالب »گذرگاه تبادل خدم��ات دولت الكترونيك«، 
»اپ��ن ديتا«، »كارپوش��ه ملي ايراني��ان« و نيز »۲۳ 
پروژه اولويت دار الكترونيكي« بر عهده دارد. از اين رو 
معاونت دولت الكترونيك سازمان فناوري اطالعات 
در گزارش��ي آخرين وضعيت س��رويس ها و خدمات 
۲۳ پروژه اولويت دار الكترونيكي را منتشر كرده است. 
در اين س��امانه معماري فرآيند و دسترس��ي جهت 
ايجاد پروتكل يكپارچه و برخط از ارس��ال گزارش از 
دستگاه هاي مجري و همكار تا نظارت اعضاي كارگروه 
ماده ۴ و شوراي اجرايي فناوري اطالعات، پياده سازي 
شده اس��ت. اين گزارش با هدف همكاري در تعيين 
كليه ابعاد پروژه و تكميل نواقص مستندات و رصد و 
پايش پيشرفت پروژه و مشكالت و چالش ها در جهت 
رفع موانع و پيشبرد آن منتشر شده است. مطابق اين 
گزارش، از ميان ۲۳ پروژه اولويت دار دولت الكترونيكي، 

تنها پيشرفت و عملكرد ۵۱ درصد پروژه ها قابل قبول 
اعالم شده، ۳۵ درصد پروژه ها نيازمند پيشبرد و ۱۲ 
درصد نيز نيازمند بازبيني هستند. با اين وجود به نظر 
مي رسد كه با گذشت بيش از ۳ سال از ابالغيه اجراي 
اين مصوبه، اين گزارش عملكرد، قابل قبول نيس��ت. 
براي مثال پروژه هايي مانند توس��عه و استقرار نظام 
جامع سالمت الكترونيك، سامانه ماليات الكترونيك و 
سامانه يكپارچه حسابداري و مالي دستگاه هاي اجرايي 
كه سامانه هاي با اهميتي محسوب مي شوند با گذشت 
بيش از ۳ سال همچنان نيازمند بازبيني اعالم شده اند. 
در اين ميان س��امانه GNAF، سامانه استقرار هويت 
هوشمند اشخاص حقوقي، استقرار و كاربردي شدن 
امضاي الكترونيك در تبادالت و اسناد، ساماندهي دفاتر 
پيشخوان، ايجاد نظام بيمه الكترونيكي و بهره برداري 
از سامانه اعتبارسنجي مدارك آموزش رسمي كشور، 
اس��تقرار پنجره واحد صدور مجوزهاي كشور، ايجاد 
سامانه جامع مديريت نظام اداري و خدمات كشور، 
ايجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه و استقرار 
كارپوشه ملي ايرانيان از جمله خدمات الكترونيكي 

هستند كه پيشرفت آنها قابل قبول است.



تعادل| فرشته فريادرس |
نش��ت نهاده هاي دامي در بازارس��ياه چگون��ه و از طريق 
چه كس��اني انجام مي ش��ود؟ برخي انگش��ت اتهام را به 
س��مت واردكنندگان نهاده هاي دامي مي گيرند و آنها را 
برهم زنندگان نظم بازار معرفي مي كنند. اما واردكنندگان 
ضمن رد اين اتهام، آن را دادن آدرس غلط مي دانند. به گفته 
آنها، با توجه به اينكه تمامي فرآيند تامين، توزيع و مصرف 
نهاده هاي دامي از طريق س��امانه بازارگاه رصد مي شود و 
هي��چ واردكننده اي بدون گرفتن مجوز توزيع از س��امانه 
بازارگاه امكان خروج بار از گمركات را ندارند. بنابراين چنين 
ادعايي صحت ندارد و س��رنخ اين موض��وع را بايد درجاي 
ديگري رديابي وجس��ت وجو كرد. اما اتفاقي كه به گفته 
برخي از فعاالن صنفي در اين بين رخ مي دهد، اين اس��ت 
كه برخي واحدهاي توليدي بيشتر از نياز واقعي شان نهاده 
درخواست مي كنند واضافه آن را در بازار مي فروشند. برخي 
هم حواله هاي خارج از سيستم مي گيرند ونظارتي هم بر 
سامانه بازارگاه وجود ندارد. ازاين رو، بنابه اظهارات منتقدان، 
اين مدل داراي اش��كال است كه وزارت جهاد هم خودش 
مجري باشد وهم ناظر. با اين همه شايد علل اصلي باز شدن 
پاي نهاده هاي دامي به بازارهاي آزاد را بتوان »عدم ارايه آمار 
صحيح از جوجه ريزي« و »فروش نهاده دامي با نرخ مصوب 
در بازار آزاد از س��وي دامداران ومرغداران« عنوان كرد. از 
سوي ديگر، پشت صحنه برهم خوردن بازار نهاده هاي 
دامي را مي توان در »فقدان برنامه ريزي و سياست گذاري 
براي تامين و توزيع نهاده ها و تخصي��ص ارز«، »عدم 
زمانبندي براي خريد هر يك از نهاده هاي دامي براساس 
بر مبناي زمان برداشت«، »قيمت وكيفيت محصول در 
كنار مولفه هايي نظير كمبود ناوگان حمل و نقل، رسوب 

نهاده ها در گمركات و...« هم جست وجو كرد. 

     نهاده هايي كه سر از بازار آزاد در آوردند
»ارز، مش��كالت حمل  ونقل و به تبع آن رسوب نهاده هاي 
دام و طي��ور در گمركات و بنادر«، گراني نهاده ها و افزايش 
هزينه هاي جانبي، تنها بخشي از عواملي است كه در كنار 
مساله تحريم و تبعات منفي آن بر واردات نهاده ها، صنعت 
پرورش دام و طيور را تحت تاثير قرار داده و صداي اعتراض و 
نارضايتي فعاالن اين بخش را هم درآورده است. در اين ميان، 
خشكسالي هم مزيد بر علت شده است. در اين ميان، دولت به 
عنوان بخشي از تدابير حمايتي، سهميه هايي را براي كمك 
به تغذيه دام در قالب »جو، ذرت و سويا« تخصيص مي دهد 
و موظف به تامين آن است كه اين امر از طريق سامانه موسوم 
به بازارگاه انجام مي شود. اما دامداراني كه با مشكل تامين 
نهاده هاي دامي مواجه هستند، مي گويند: هر چند مسووالن 
از ذخيره كافي نهاده هاي دامي براي شرايط اضطراري خبر 
مي دهند، اما توزيع اين نهاده ها به موقع نيست واين موضوع 
به متوليان دولتي در اين زمينه بر مي گردد. در مقابل، وزارت 
جهاد كشاورزي مدعي است نهاده به اندازه كافي وارد سامانه 
بازارگاه نمي شود، در حالي كه وزارت صمت مدعي تامين 
كامل نهاده ها است. از اين رو، گفته مي شود، نهاده هايي كه 
پس از ترخيص كاال وارد سامانه بازارگاه نمي شوند منحرف 
شده، كه دستگاه هاي مسوول بايد پاسخگو باشند. سيدجواد 
ساداتي نژاد رييس كميسيون كشاورزي مجلس نيز سال 
گذشته در اظهاراتي به گفته بود: »مفهوم نهاده در بازار سياه 
با وجود اختصاص ارز 4200 به آن نشان دهنده توزيع نهاده 
خارج از سامانه بازارگاه است و بخش ديگر نيز رسوب نهاده 
در گمركات است كه نياز به تغيير رويكرد داريم.« از سوي 
ديگر، ناصر نبي پور رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
تهران هم چندي پيش وضعيت بازار نهاده هاي دامي را نيز 
بسيار نامطلوب عنوان كرده بود ودر اظهاراتي گفته بود: »يك 
ماه و نيم است كه ذرت پيدا نمي شود و برخي توليدكنندگان 
هنوز ذرت سهميه مردادماه خود را دريافت نكرده اند و آن را از 
بازار آزاد كيلويي 6 هزار تومان خريداري مي كنند. در حالي 
كه نرخ مصوب آن كيلويي ۱۹00 تومان است.« او با اشاره 
به اينكه مرغدار بايد نهاده م��ورد نياز خود را از بازار آزاد 
تأمين كند، عنوان كرده: »مسووالن بايد جوابگو باشند 
كه نهاده هاي بازار آزاد از كجا آمده اس��ت؟ ما هر چقدر 
نهاده بخواهيم در بازار آزاد وجود دارد! اين مساله را بارها 

به مسووالن دولت دوازدهم گفتيم اما توجهي نشد. «

     آيا مقصر نشت نهاده ها واردكنندگان هستند؟ 
اما سوال اينجاس��ت كه نهاده هاي دامي چگونه سر از بازار 
آزاد در مي آورند؟ و توزيع نهاده هاي دامي خارج از بازارگاه 
توسط چه كس��اني انجام مي شود؟ برخي انگشت اتهام را 
به سمت واردكنندگان نهاده هاي دامي مي گيرند و آنها را 
برهم زنندگان نظم بازار معرفي مي كنند. موضوعي كه از 
سوي واردكنندگان رد مي شود و مي گويند طرح كردن اين 
موضوع دادن آدرس غلط است و بايد مساله را در شركت هاي 

توزيع كننده كه عمدتا دولتي هم هستند، رديابي كرد. به 
گفته آنه��ا، با توجه به اينكه تمامي فرآيند تامين، توزيع و 
مصرف نهاده هاي دامي از طريق سامانه بازارگاه رصد مي شود 
و واردكنندگان بدون گرفتن مجوز توزيع از سامانه بازارگاه 
امكان خروج بار از گمركات را ندارند، چنين ادعايي صحت 
ندارد؛ زيرا تعيين خريدار از طريق سامانه بازارگاه صورت 
مي گيرد.  »بازارگاه« سامانه دولتي است كه توسط وزارت 
جهاد كشاورزي با هدف توزيع عادالنه نهاده و به نرخ دولتي 
راه اندازي شده اس��ت كه دامداران در اين سامانه ثبت نام 
مي كنند و نهاده خود را از مراكز و انبارهايي كه تعريف شده 
دريافت مي كنند. در اين ميان اما برخي فعاالن اين حوزه، 
اينكه وزارت جهاد كشاورزي خود مجري و ناظر بر سامانه 
باش��د را امري ناصحيح مي دانند. هرچن��د بنابه اظهارات 
مسووالن وزارت جهاد، »هر محموله وارداتي بايد به محض 
ورود به كشور در سامانه بازارگاه ثبت شود.« اما اين سوال 
همچنان قابل طرح است، پس اين بازار سياه چگونه شكل 
مي گي��رد؟ فعاالن اين حوزه معتقدند، نش��ت نهاده هاي 
دامي و تشكيل بازار سياه در بخش توزيع انجام مي شود و 
واردكنندگان هيچ نقشي در اين بخش ندارند. به عبارتي 
ديگر، هيچ واردكننده اي اجازه خروج كاال از گمرك بدون 
دستور جهاد كشاورزي را ندارد وسامانه بازارگاه به شكلي 
طراحي شده، كه تا زمانيكه توليدكننده با تاييد وزارت جهاد 
درخواست خود را وارد نكند و تحويل نهاده را تاييد نكند، 
نمي تواند رفع تعهد ارزي را انجام دهد. يعني روند كار به اين 
شكل است كه واردكننده ابتدا ورود كاال را به گمرك اظهار 
مي كند و بعد بالفاصله خروج كاال با جزييات آن از جمله نوع 
كاال، ميزان آن و بارنامه و ... به جهاد كشاورزي اعالم مي كند. 
پس از آنكه جهاد اين اطالعات را دريافت كرد اجازه خروج 
كاال را از گمرك مي دهد. البته جهاد كشاورزي در سامانه 
بازارگاه اين ام��كان را فراهم كرده، كه توليدكنندگان 
بتوانند درخواست خود را براي دريافت نهاده به صورت 
مستقيم ثبت كنند اما صحت اطالعات وراستي آزمايي 
توليدكننده با جهاد كشاورزي است. بنابراين بدون تاييد 
وزارت جهاد كشاورزي و توليدكننده مبني بر دريافت 

نهاده واردكننده نمي تواند ارز خود را دريافت كند.

        واردكننده در مسير توزيع امكان تخلف دارد؟ 
حال براساس توضيحاتي هم كه »عماد شيعه« فعال صنفي 
در اين حوزه به »ايس��نا« ارايه داده، وقتي يك واردكننده، 
باري را وارد كشور مي كند با توجه به بخشنامه هاي موجود 
مي تواند ۹0 درصد آن را به صورت پيش عرضه در سامانه 
بازارگاه اظهار كند. وقتي اظهار انجام شد تمام كاال از طريق 
س��امانه بازارگاه به فروش مي رسد. از طرفي سامانه يي در 
گمرك وجود دارد كه بارهاي وارد شده از ابتدا تا انتها رصد 
مي ش��وند. البته در بخش نهاده هاي دامي نيز در سامانه 
بازارگاه براي مرغداران كد يكتا تعريف شده، كه مشخص 
مي ش��ود بار دقيقا به كدام واحد توليدي مي رود. بنابراين 
واردكنن��ده هيچ گون��ه امكان تخلفي ن��دارد. همچنين 
هرماشين حمل نهاده هاي دامي براساس كدهاي مشخصي 
بايد از مسيرهاي مشخص شده تردد كنند و اين امكان وجود 
ندارد كه مسير را تغيير دهند. براساس اين اظهارات سه نوع 
سيستم توزيع وجود دارد؛ »توزيع از طريق تشكل ها، توزيع 

سيستمي و توزيع استاني.« اين سيستم توزيع توسط وزارت 
جهاد مشخص مي شود كه واردكننده از كدام طريق مي تواند 
نهاده هايش را بفروشد. يعني واردكننده از اينكه چه كسي 
بارش را خريداري مي كند، هيچگونه اطالعي ندارد و اينكه 
آيا مرغداري كه اين نهاده را دريافت مي كند واجد شرايط 
دريافت نهاده است يا خير نيز توسط وزارت جهادكشاورزي 
تعيين مي شود. به گفته »شيعه«، بسياري از تشكلهاي دام 
وطيور براي مرغداري هايي كه زيرنظر خودشان هستند، 
نه��اده خريداري مي كنند. ممكن اس��ت اين واحدهاي 
توليدي بيش��تر از نياز واقعيشان نهاده درخواست كنند 
و نهايت اضافه بار را در بازار بفروش��ند. بنابراين اين فعال 
اقتصادي معتقد است، در بخش واردكننده و توزيع كننده ها 
هيچ تخلفي صورت نمي گيرد و به ريزتناژي كه واردكننده 
نهاده وارد مي كند در س��امانه بازارگاه عرضه مي شود. اما 
سيستم توزيع در سامانه بازارگاه دچار مشكالت اساسي 
است. او معتقد است كه بايد در سامانه بازارگاه تشكل ها 
و ظرفيت توزيع برداشته شود و ارز 4200توماني حذف 
ش��ود؛ چراكه بهترين قيمت ها در بازار رقابتي ش��كل 
مي گيرد. اگر واردات محصوالت رقابتي شود و يارانه يي 
كه به سختي به واردكننده داده مي شود به مصرف كننده 
نهايي داده شود، نتايج مثبتي حاصل خواهد شد كه هم به 

نفع توليدكننده خواهد بود و هم مصرف كننده.

      نظارت با چه كسي است؟ 
در همين حال، پيگيري »تع��ادل« از معاون فني گمرك 
ايران هم نش��ان مي دهد، براي ترخيص نهاده هاي دامي 
حتماً بايد مجوز عرضه در بازارگاه ارايه شود در غير اينصورت 
كاال ترخيص نمي ش��ود. اما مهرداد ارونقي به اين موضوع 
هم اشاره مي كند، كه گمرك بعد از خروج كاال نظارتي بر 
كاالي ترخيص شده، ندارد و نظارت بعد از ترخيص، توسط 
مراجع ديگر انجام مي شود نه گمرك. حال به گفته رييس 
هيات مديره اتحاديه مركزي دامداران، نكته همينجاست 
كه كس��ي به اين بازارگاه نظارتي ن��دارد، وزارت جهاد هم 
مجري است و هم نظارت مي كند، و اين كار داراي اشكال 
است. به گفته فرهاد اكبري، برخي از دامداران هستند كه 
بيش از ۱۵0 درصد خوراك دامداري شان را از اين سامانه 
مي گيرند، يعني بخشي مازاد مي ماند كه در بازار آزاد به 
چندين برابر قيمت مي فروشند و كسي به اينها نظارتي 
ندارد. برخي حواله هاي خارج از سيستم مي گيرند و كسي 
به اينها نظارت ندارد، اصوال سيستمي كه وزارتخانه خودش 
مجري و ناظر است غلط است و بايد اين مدل عوض شود.

      پشت صحنه باز شدن پاي نهاده به بازار آزاد 
بااين همه، همچنان برخي از تامينكنندگان نهاده هاي دامي 
به عنوان عامل برهم زننده نظم بازار ياد مي ش��ود. »عماد 
ش��يعه« در اين باره به ما مي گويد: تمامي فرآيند تامين، 
توزيع و مصرف نهاده هاي دامي از طريق س��امانه بازارگاه 
رصد مي شود و واردكنندگان بدون گرفتن مجوز توزيع از 
سامانه بازارگاه امكان خروج بار از گمركات را ندارند، بنابراين 
چنين ادعايي صحت ندارد زيرا تعيي��ن خريدار از طريق 
سامانه بازارگاه صورت مي گيرد. به گفته اين فعال صنفي، 
يكي از داليل باز شدن پاي نهاده هاي دامي به بازارهاي آزاد 

را مي توان در »عدم ارايه آمار صحيح از جوجه ريزي« دانست. 
اما دليل ديگر اينكه » تخصيص وتامين ارز نهاده دامي مورد 
نياز واحدهاي صنعتي با نرخ مصوب ديرتر از بازه زماني مورد 
نظر دامداران و مرغداران در اختيار آنها قرار گرفته و آنها تامين 
نهاده مورد نظر را در بازار انجام مي دهند و به محض دريافت 
نهاده با نرخ دولتي، اقدام به عرضه آن در بازار آزاد مي كنند.« 
همچنين بنابه اظهارات »شيعه«، فقدان سياست گذاري 
و برنامه ريزي در زمين��ه واردات نهاده هاي دامي تمامي 
چرخه تامين تا مصرف اين اقالم را با مشكالت عديده اي 
مواجه كرده و نتيجه عدم برنامه ريزي به تامين كنندگان 
نهاده هاي دامي تحميل ش��ده است. »نبود برنامه ريزي 
از س��وي مديران براي تامين و تخصي��ص ارز«، »عدم 
زمانبندي براي خريد هر يك از نهاده هاي دامي براساس بر 
مبناي زمان برداشت«، »قيمت و كيفيت محصول در كنار 
مولفه هايي نظير كمبود ناوگان حمل و نقل و....« عواملي 
هستند كه تنظيم بازار نهاده هاي دامي را بر هم مي زنند. 
»ش��يعه« درباره تبعات عدم برنامه ريزي در زمانبندي 
مناس��ب براي خريد نهاده هاي دامي نيز مي گويد: هر از 
گاهي ش��اهد افزايش عرضه يكي از انواع نهاده در بازار و 
كاهش تقاضا براي آن و ايجاد كمبود براي نوع ديگري از 
نهاده هاي دامي و ايجاد تقاضاي شديد در بازار هستيم. به 
عنوان مثال در ش��رايط موجود با افزايش عرضه كنجاله 
س��ويا اس��تحصالي داخلي و كاهش عرضه ذرت مواجه 
هس��تيم و همين امر موجب شده تا دو محموله كنجاله 
سويا شركت بنده به ارزش 34 ميليارد تومان همچنان در 
صف انتظار فروش و تبديل كاال به نقدينگي قرار بگيرد. 
به گفته او، بروز چنين خطاهايي در كنار عدم تخصيص 
به موقع نهاده براي واحدهاي دامداري ومرغداري و عدم 
تامين نقدينگي براي آنها موجب مي ش��ود تا نهاده هاي 
دامي موجود در انبارها و بنادر رسوب كند و در نهايت از 
بروز چنين شرايطي تمامي حلقه هاي تامين تا مصرف اين 
كاالها متضرر شوند. اين فعال صنفي در عين حال تصريح 
مي كند، فقدان برنامه ريزي و سياست گذاري براي تامين 
و توزيع نهاده هاي دامي همواره تبع��ات خود را در بازار 
نمايان كرده، اما با دادن آدرس غلط همواره علت اصلي 
بروز مشكل در بازار نهاده هاي دامي به تامين كنندگان اين 
اقالم منتسب شود. نكته قابل توجه ديگر اينكه نه تنها در 
زمينه تامين بلكه براي توزيع نهاده هاي دامي هم از سوي 
متوليان امر برنامه ريزي مدوني صورت نگرفته اس��ت. 
چراكه به گفته او، در حال حاضر بازار با افزايش عرضه 
كنجاله سويا روبرو است، اما به دليل عدم تخصيص ارز 
سوي سامانه بازارگاه به مرغداران و همچنين اولويت 
داشتن شركت هاي دولتي براي توزيع همچنان شاهد 
رس��وب كاالهاي بخش خصوص��ي در انبارها وبنادر 
هستيم. ناگفته نماند، رييس اتاق بازرگاني تهران هم 
در روزهاي پاياني ش��هريورماه طي نام��ه اي از معاون 
اقتصادي دولت درخواست كرده تا مشكالت موجود در 
فرآيند خطير تامين نهاده هاي دامي مبتني بر3 محور 
ارايه شده از سوي اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
وطيور شامل »تبيين سياست هاي تخصيص و تامين 
ارز، تجهيز امكانات لجس��تيك و تنظيم فضاي رقابت 

بخش هاي دولتي و خصوصي« تسهيل شود.

اخباررويداد
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ايجاد ۲ ميليون شغل
طي چهار سال در صنعت

وزير صمت گفت: دولت تالش مي كند تا چهار س��ال 
آينده چهار ميليون شغل در كشور ايجاد شود كه از اين 
ميزان دو ميليون شغل در حوزه صنعت و بر عهده وزارت 
صمت است. سيد رضا فاطمي امين، وزير صمت، صبح 
روز جمعه دوم مهرماه ماه در جريان سفر رييس جمهور 
و اعضاي دولت به استان ايالم از چهار واحد توليدي واقع 
در شهرك صنعتي شهرستان ايوان بازديد و در جهت 
رفع موانع و مشكالت اين واحدها دستورات الزم را صادر 
كرد. فاطمي امين اظهار كرد: امسال به لحاظ اقتصادي 
س��الي ويژه محسوب مي ش��ود و اميدواريم با تالش و 
كمترين هزينه از اي��ن دوران گذار عبور كنيم. تحول 
در بخش اقتصادي از اولويت هاي مهم دولت سيزدهم 
است كه بايد با همدلي اين امر مهم تقويت شود. وي با 
بيان اينكه با تهيه سند راهبردي برنامه ها و منابع مالي 
و عملكردي، نحوه عملكرد مديران ارزيابي مي شود كه 
اين موضوع طي هفته هاي آينده در پنج استان كشور 
از جمله ايالم آغاز مي ش��ود، گفت: مديران اس��تاني 
ظرفيت ها و فرصت هاي اقتصادي استان ها را شناسايي 
و مش��كالت قابل حل را پيگيري كنند. وزير صمت با 
بيان اينكه مشكالت واحدهاي تعطيل و نيمه تعطيل 
شهرس��تان ايوان قابل حل است تصريح كرد: با توجه 
به برنامه ريزي انجام شده با تكميل طرح هاي توليدي 
نيمه تمام، اشتغال چشمگيري ايجاد مي شود. كسري 
بودجه نيز به سبب كمبود منابع و افزايش هزينه هاست 
كه با برنامه ريزي مي ت��وان اين موضوع را نيز رفع كرد. 
وزير صمت همچنين در حاشيه بازديد از واحدهاي 
توليدي استان ايالم، گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي 
صورت گرفت��ه طي 6 ماهه دوم س��ال جاري پنج 
ميليارد دالر توليدات صنعتي داخلي بيش از سال 

گذشته به كشورهاي خارجي صادر خواهد شد.

ترخيص ۱۲ميليون تن كاال
از ابتداي سال

تسنيم | معاون فني گمرك گفت: از ابتداي سال جاري 
تا 26 شهريورماه، بيش از ۱2 ميليون ُتن كاالي اساسي از 
گمركات كشور ترخيص شده است. مهرداد جمال ارونقي 
افزود: از ابتداي سال جاري تا 26 شهريورماه، بيش از ۱2 
ميليون ُتن كاالي اساس��ي مشمول ارز ترجيحي اعم 
از گندم، ذرت، ج��و، دانه هاي روغني، روغن خام، دارو، 
تجهيزات و ملزومات ضروري پزشكي، به ارزش حدود 
7 ميليارد دالر از گمركات كش��ور ترخيص شده است 
كه اين ميزان ترخيص كاال، نسبت به مدت مشابه در 
سال قبل، از نظر وزني 24 درصد و از نظر ارزشي حدود 
80 درصد افزايش نش��ان مي دهد كه ركورد جديدي 
در ترخيص كاال هاي اساسي از گمركات كشور به شمار 
مي رود. ارونقي با اشاره به اين موضوع كه در حال حاضر 
صاحبان كاال هاي اساسي، با اطمينان خاطر نسبت به 
ترخيص كاال هاي اساسي خود از گمركات كشور اقدام 
مي كنند افزود: تس��هيالت ارايه شده از سوي گمرك، 
حمل يكس��ره و ترخيص فوري مي باشد و درصورتي 
كه كد رهگيري بانك، از سوي صاحبان كاال ارايه نشود، 
مي توانند نسبت به ترخيص ۹0 درصد از كاال هاي خود 
اقدام كنند و اس��تقبال از اين امر باعث روان تر ش��دن 
ترخيص كاال هاي اساسي از گمركات كشور شده است. 
اين مقام مسوول افزود: براي حذف كمترين ايستايي در 
ترخيص كاال هاي اساسي، پيشنهاد قرار گرفتن تمامي 
اين اقالم در مسير سبز ترخيص به هيات مقررات زدايي 
وزارت اقتصاد داده ش��ده و با پذي��رش اين موضوع، به 
زودي تمامي كاال هاي اساسي و ضروري كشور از مسير 
سبز گمرك ترخيص شده و صرفًا هنگام خروج كاال از 
گمرك، مجوز هاي قانوني الزم اخذ خواهد شد. ارونقي 
گفت: در حال حاضر، ۵۵ فروند كشتي، حاوي بيش از 
2 ميليون ُتن كاالي اساسي نيز درحال تخليه كاال هاي 
خود يا منتظر در لنگرگاه بوده و هيچگونه كمبودي از نظر 
كاال هاي اساسي وجود ندارد. معاون فني گمرك اشاره 
كرد: در حال حاضر بيش از ۱0 هزار ُتن محموله مرغ 
منجمد در سردخانه هاي استان تهران تخليه و ضمن 
نمونه برداري و صدور مجوز هاي قانوني از جمله مجوز 
دامپزشكي، اجازه ترخيص فوري قسمت عمده اين 

محموله ها از سوي گمرك صادر شده است.

ايران جايگزين تركيه
در تامين نساجي ارمنستان شد

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و ارمنستان 
اظهار داشت: اخيرا آذربايجان در مرز ورودي خود پست 
ايستگاه بازرسي قرار داده كه از هر كاميون ورودي ۱30 
دالر دريافت مي كند. در مسير برگشت هم مشكالتي 
را ايجاد مي كنن��د و مي خواهند مبلغي را اضافه كنند. 
در واق��ع آذربايجان با اي��ن كار هزينه هاي صادراتي ما 
را افزاي��ش مي دهد كه به ط��ور اتوماتيك تاثير منفي 
در تجارت ما خواهد گذاش��ت و مي تواند آن را كاهش 
دهد. »هرويك ياري جانيان« در مورد آخرين وضعيت 
تجاري ايران و ارمنس��تان اظهار كرد: حجم صادرات 
ايران به ارمنس��تان افزايش چشم گيري داشته است 
ولي از آنجا مصرف سوخت اين كشور از ايران در تابستان 
به اوج خود مي رسد به همين علت آمار دقيق از حجم 
مبادالت و ميزان افزايش صادرات ما به ارمنس��تان در 
آينده مشخص مي شود. وي افزود: صادرات نساجي از 
تركيه كه يكي از كشورهاي مهم تامين كننده نساجي 
ارمنستان بود قطع شده و ايران توانسته تا حدي جاي آن 
را بگيرد. وي تصريح كرد: اخيرا اذربايجان در مرز ورودي 
خود پست ايستگاه بازرسي قرار داده كه از هر كاميون 
ورودي ۱30 دالر دريافت مي كند. در مسير برگشت 
هم مشكالتي را ايجاد مي كنند و مي خواهند مبلغي 
را اضافه كنند. در واقع اذربايجان با اين كار هزينه هاي 
صادراتي ما را افزايش مي دهد كه به طور اتوماتيك 
تاثير منفي در تجارت ما خواهد گذاشت و مي تواند آن 
را كاهش دهد. وي اضافه كرد: در حال حاضر بسياري 
از مواد اوليه ارمنستان مانند پليمر، مصالح ساختماني 

و بسياري از خدمات از طريق ايران تامين مي شود.

واردات ۱۵۰ هزار تن يونجه
 از روسيه

ايلنا |رييس ش��وراي تامين كنندگان دام كشور 
اظهار داش��ت: در س��ال جاري با توجه به ش��رايط 
كرونايي و كاهش مصرف، بيشتر دام پرواري زمستان 
۹۹ و نيمه نخست سال جاري دست دامدار مانده و 
باعث شده كه دام چربي بگيرد. به طوري كه در حال 
حاضر نزديك به 7 ميليون راس گوسفند چربي گرفته 
و 200 هزار راس گوساله باالي 800 كيلوگرم داريم 
كه دس��ت توليدكننده مانده است. منصور پوريان 
با اش��اره به اهميت تهاتر در بخش كشاورزي اظهار 
داشت داشت: تهاتر فعاليت قديمي در اقتصاد است 
و ما با استفاده از آن مي توانيم در ازاي نفت يا مشتقات 
آن، كاالي اساسي وارد كشور كنيم. تا جايي كه اطالع 
دارم بعد از تحريم هاي بانكي بيشتر خريدهاي ما به 
صورت تهاتر كااليي پيش مي رفت يعني كاال در ازاي 
كاال، به اين صورت كه براي هر كدام قيمتي تعريف 

مي شده سپس ما به تفاوت آنها كاال مبادله مي شد.
وي ادامه داد: در ايران براي بعضي كاالها وضعيت نسبي 
داريم، شايد براي تهيه بعضي كاالها با مشكل رو به رو 
شويم اما با كمك تهاتر مي توانيم كاالي مورد نياز را تهيه 
كنيم. از زماني كه مشكالت بانكي و تحريم ها بيشتر شد 
شاهد رشد تهاتر با كشورهايي كه امكان تعامل داشتند 
بوديم. رييس شوراي تامين كنندگان دام كشور تصريح 
كرد: يكي از مشكالت كش��ور ما فروش نفت است، با 
فروش نفت ارز وارد كشور مي شود تا بتوانيم در مقابل آن 
كاالهاي مورد نياز را تامين كنيم. البته اين مبادله كاال 
با كاال هميشه با نفت انجام نمي شود براي مثال به چين 
ماده اوليه مانند سنگ مي دهيم اما در مقابل كاالي نهايي 
تحويل مي گيريم. پوريان با اش��اره به اينكه وجود يك 
سري كاالها در ايران امتياز خوبي براي واردات و صادرات 
محسوب مي ش��وند گفت: واردات و صادرات به چند 
صورت مانند ارز و تهاتر صورت مي گيرد. درحال حاضر 
اس��تفاده ارز براي كشور ما امكان پذير نيست اما تهاتر 
انجام اين كار را براي ما ممكن كرده است. اين مسوول با 
اشاره به مشكالتي كه صادرات به وسيله ارز براي اقتصاد 
به وجود آورده بود عنوان كرد: يكي از مش��كالت ارزي 
بود كه وارد كشور مي كرديم، زيرا بايد وارد سيستم ارزي 
مي شد اما بحث نبود ارز، كمبود ارز و عدم بازگشت ارز 
سبب شد مجموعه اقتصادي كشور با مشكل روبرو شود. 
در اين راستا بسياري از صادركنندگان چنان با مشكل 
مواجه شدند كه مجبور به تعطيلي كارشان شدند. وي 
ادامه داد: به  وسيله تهاتر مي توان كاالي مورد نياز كشور 
را وارد و مش��كل را حل كرد. امروز مشكل اصلي ايران 
واردات است اما اين كار يكي ابزارهايي است كه تحريم ها 
را دور مي زند. پوريان در مورد استفاده از تهاتر در بخش 
كشاورزي اظهار داشت: مثال ما در سال هاي اخير موضوع 
تهاتر نفت و نهاده هاي دامي با روسيه را داشتيم، يا در 
سال ۹7 مي توانستيم در ازاي واردات 2 كيلوگرم الشه 
گرم، يك كيلوگرم دام زنده صادر كنيم و اينگونه مشكل 
ما برطرف مي شد كه متاسفانه تداوم نيافت. وي افزود: در 
همين راستا ما پيشنهاد تهاتر دام زنده با نهاده هاي دامي 
را به وزارتخانه داده ايم كه متاسفانه تاكنون بدون پاسخ 
مانده است. رييس شوراي تامين دام كشور با بيان اينكه 
با مشكل انباش��ت دام پرواري روبرو هستيم، گفت: در 
سال جاري با توجه به شرايط كرونايي و كاهش مصرف، 
بيشتر دام پرواري زمستان ۹۹ و نيمه نخست سال جاري 
دس��ت دامدار مانده و باعث شده كه دام چربي بگيرد. 
به طوري ك��ه در حال حاضر نزديك به 7 ميليون راس 
گوسفند چربي گرفته و 200 هزار راس گوساله باالي 
800 كيلوگرم داريم كه دست توليدكننده مانده است.

 ركورد روزانه ۱46 ذوب
در فوالد مباركه شكسته شد

مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه گف��ت: ثبت ركورد 
توليد روزانه ۱46 ذوب در شركت فوالد مباركه تنها پس 
از چند روز از رفع محدوديت هاي انرژي و در آغاز هفته 
دفاع مقدس، نشان از روحيه جهادين فوالد مباركه در 
جبهه صنعت دارد. حميدرضا عظيميان در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد اظهار كرد: شركت فوالد مباركه در دو ماه 
گذش��ته به دليل وجود محدوديت هاي شديد انرژي، 
نتوانست به ظرفيت هاي فوالدسازي دست يابد اما به 
محض رفع محدوديت ها، فعاليت توليدي خود را افزايش 
داده و پس از گذشت كمترين زمان ممكن، موفق به ثبت 
ركورد توليد روزانه ۱46 ذوب )معادل 26 هزار و ۱00 تن 
اسلب( گرديد و اين در حالي است كه ركورد قبلي شركت 
فوالد مباركه در اين بخ��ش در تاريخ 3۱ فروردين ماه 
سال جاري با توليد روزانه ۱44 ذوب  )معادل 2۵ هزار و 
۹۵0 تن اسلب( به ثبت رسيده بود. وي با بيان اينكه ثبت 
چنين ركورد ارزشمندي در فوالد مباركه از چند منظر 
حائز اهميت است، افزود: ثبت اين ركورد در آغاز هفته 
دفاع مقدس يعني فرزندان اين مرز و بوم در جبهه صنعت 
هم قدرتمندانه در حال تالش هستند و براي سربلندي 
كشور مي جنگند. اين روحيه جهادي در فوالدمردان 
شركت فوالد مباركه نشان مي دهد توانايي براي بازگشت 
ناحيه فوالدس��ازي به پويايي سابق و همچنين ثبت 
ركوردهاي بيشتر پابرجاست. وي اذعان داشت: بازگشت 
به توليد پس از توقف يا كاهش قابل توجه آن، نيازمند 
انرژي بسيار و بسيج همه امكانات است كه شركت فوالد 
مباركه به خوبي توانسته اين مساله مهم را عملياتي كند.

عظيميان تصريح كرد: اگرچه به دليل محدوديت هايي 
كه در فصل تابستان تجربه كرديم و محدوديت هايي 
كه در زمستان خواهيم داش��ت، اندكي از برنامه هاي 
پيش بيني شده فاصله بگيريم اما همه تالش خود را براي 
جبران عقب افتادگي ها خواهيم داشت. وي با اشاره به 
نحوه برخورد فوالد مباركه با محدوديت هاي انرژي عنوان 
داشت: اگرچه ناحيه فوالدسازي اين شركت با كاهش 
توليد مواجه شد اما از اين موقعيت به بهترين شكل ممكن 
استفاده كرد و با انجام تعميرات اساسي و بلندمدت بدون 

هرگونه حادثه جدي، براي توليدات بيشتر آماده شد.

»تعادل« از مقصران نشت نهاده هاي دامي در بازار سياه گزارش مي دهد

برهمزنندگانبازارنهادهها

برگشت مصوبه مجلس از شوراي نگهبان به معناي رد آن نيست

دو ايراد شورا به طرح واردات خودرو
با اعالم سخنگوي شوراي نگهبان، مصوبه آزادسازي واردات 
خودرو به دليل برخي ابهامات، به مجلس شوراي اسالمي 
عودت داده ش��د و اين در حالي اس��ت كه با وجود برگشت 
خوردن آن، به نظر مي رس��د ايرادهاي مطروحه قابل رفع 
هستند و مصوبه موردنظر سرانجام تاييديه شورا را خواهد 
گرفت.  طرح آزادس��ازي واردات خودرو چهارشنبه هفته 
گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسالمي با راي باالي 
نمايندگان به تصويب رسيد و براي بررسي و تاييد به شوراي 
نگهبان ارسال شد. حاال آن طور كه سخنگوي شوراي نگهبان 
اعالم ك��رده، مصوبه آزادس��ازي واردات خودرو با ابهاماتي 
مواجه بوده و از همين رو به مجلس برگشت داده شده است. 
اما ايراد شوراي نگهبان به مصوبه آزادسازي واردات خودرو 
چيست؟ طبق اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان، ابهام و 

ايراد نخست، به عنوان »بدون انتقال ارز« در اين مصوبه وارد 
است كه شوراي نگهبان آن را مبهم و قابل تفسير مي داند. 
در متن مصوبه مجلس آمده كه واردات خودرو بدون انتقال 
ارز آزاد اس��ت و همچنين در ازاي ص��ادرات كاالي مرتبط 
با خودرو، هر شخص حقيقي و حقوقي مي تواند نسبت به 
واردات خودرو اقدام كند. حاال گويا ايراد شوراي نگهبان اين 
است كه ممكن است از عنوان »بدون انتقال ارز« تفسير به 
راي صورت بگيرد و زمينه ساز تخلف و آشفتگي در واردات 
ش��ود. مثال امكان دارد اينگونه تفسير شود كه مي توان در 
ازاي ص��ادرات هر كااليي و صرف عدم انتقال ارز، نس��بت 
به واردات خودرو اقدام كرد. اين ابهام از س��وي نمايندگان 
مجلس و واردكنندگان خودرو پذيرفته شده و از همين رو 
قرار است در تفسير عنوان »بدون انتقال ارز« عبارتي تكميلي 

كه نش��ان دهد منظور از آن، واردات خودرو با استفاده از ارز 
با منشأ خارجي است، اضافه شود. اين عبارت تكميلي مثال 
مي تواند اين باشد كه »واردات خودرو به واسطه ارز با منشأ 
فعاليت هاي اقتصادي در خارج از كشور« آزاد است. اما ابهام و 
ايراد ديگر شوراي نگهبان به مصوبه آزادسازي واردات خودرو، 
به تضاد يكي از بندهاي آن با مصوبات وزارت صمت است. در 
متن مصوبه آزادسازي واردات خودرو گويا موضوع خدمات 
پس از ف��روش خودروها چندان م��ورد توجه قرار نگرفته 
است، موضوعي كه با مصوبات و سياست هاي وزارت صمت 
در تضاد قرار دارد. طبق قانون وزارت صمت، واردكنندگان 
خودرو بايد بابت ارايه خدمات پس از فروش محصوالت شان 
تضمين الزم را ارايه بدهند و در غير اين صورت مجوز فعاليت 
به آنها داده نخواهد ش��د. حاال شوراي نگهبان مي گويد در 

مصوبه آزادسازي واردات خودرو، هماهنگي الزم با قوانين 
وزارت صمت مشاهده نمي شود و نمايندگان بايد اين موضوع 
)خدمات پس از فروش خودروهاي خارجي( را دقيق تر بيان 
كنند. بررسي ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان به مصوبه 
آزادسازي واردات خودرو نشان مي دهد، رفع آن كار چندان 
سختي نباشد و نمايندگان مجلس مي توانند با تهيه متني 
دقيق تر و شفاف تر از مصوبه، نظر مثبت شورا را براي تاييد آن 
اخذ كنند. بنابراين هرچند آزادسازي واردات خودرو فعال و 
براي مدتي مسكوت خواهد ماند، اما به نظر مي رسد شانس 
تاييد آن در ارسال دوباره به شوراي نگهبان بسيار باال است. به 
عبارت بهتر، ايرادات شوراي نگهبان كامال قابل رفع هستند و 
از همين رو مصوبه آزادسازي واردات خودرو به احتمال فراوان 

در هفته هاي آتي تاييد و در مسير اجرا قرار خواهد گرفت. 



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. Sep 25. 2021  2041   شنبه 3 مهر 1400    18 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:11:56اذانمغرب:18:13اذانصبحفردا:4:31

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز
كرونا جان ۲۸۴ نفر ديگر را در ايران گرفت

۲۸۴ بيمار مبتال به كوويد ۱۹ ديگر جان خود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري در كشور به ۱۱۸ هزار 
و ۷۹۲ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۱۵ هزار و ۲۹۴ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور 
شناسايي شد كه دو هزار و ۱۶۱ نفر از آنها بستري و مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۵۰۸ هزار و ۸۸۵ نفر 
رسيد. ۶ هزار و ۵۰۲ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ نيز در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.

 در حال حاضر ۲۹ ش��هر كشور در وضعيت قرمز، ۲۲۴ ش��هر در وضعيت نارنجي، ۱۶۵ شهر در وضعيت زرد و ۳۰ شهر در 
وضعيت آبي قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 بررسي چالش هاي 
حوزه اجتماعي

 به اين اميد كه بتوانند در آنجا زندگي بهتري 
براي خود و خانواده شان رقم بزنند، از آنجايي 
هم كه صداي دهل شنيدن از دور خوش است 
و وقتي به حاش��يه ش��هرهاي بزرگ مي آيند 
و متوجه مي ش��وند كه اينجا ه��م نمي توانند 
از ش��غل و درآمد مناس��بي برخوردار شوند، 
الجرم به كارهاي خالف روي مي آورند. همين 
افراد كه ش��ايد در زادگاهش��ان سيگار هم به 
لب نگذاش��ته اند، حاال با انواع و اقس��ام مواد 
مخدري مواجه مي شوند كه مي تواند آنها را به 
عالمي ديگر بفرستد و غم و غصه هايشان را به 
دست فراموشي بسپارد و اينگونه مي شود كه 
وقتي از بين افراد بي بضاعت حاضر در حاشيه 
شهرها آمار گرفته مي شود متوجه مي شويم 
كه درصد قابل توجهي از آنها اعتياد دارند. در 
اين بين زنان و كودكان هم زندگي مناس��بي 
ندارند، آنها هم از حداقل ها محروم هس��تند، 
همين مي ش��ود كه كودكان ب��ه خيابان هاي 
شهر مي آيند و دستفروشي مي كنند، گدايي 
مي كنن��د و زنان ه��م گاهي مجب��ور به تن 
فروشي مي ش��وند. در واقع وقتي پدر خانواده 
دچار اعتياد مي ش��ود ديگر تنها صورتكي از 
آن خان��واده باقي خواهد ماند و ديگر افراد آن 
خانواده نيز با انواع س��ختي ها و بزه ها دست و 

پنجه نرم مي كنند. 
در بس��ياري از مواقع كودكاني كه در حاشيه 
ش��هر زندگي مي كنند و پدر يا مادرش��ان يا 
هر دو معتاد هس��تند، مجبور مي شوند براي 
تامين مع��اش خود و ديگر اعض��اي خانواده 
دس��ت به مواد فروشي هم بزنند. كم نيستند 
كودكاني كه در سنين ۸ تا ۱۲ سال در حاشيه 
شهرها مواد فروشي مي كنند و از اين راه هم 
خرج خود و خانواده ش��ان را تامين مي كنند 
و هم مواد م��ورد نياز پدر و مادرش��ان را. به 
همين خاطر است كه مي گويند اعتياد بنيان 
خانواده را از هم مي پاشد. شما از كودكي كه 
تمام بهترين س��ال هاي عمرش را كه بايد به 
تحصيل و بازي مي گذرانده، اس��ير مشكالت 
زندگي بزرگ ترها بوده و بايد بار يك خانواده 
را به دوش مي كشيده، انتظار داريد وقتي به 
سن نوجواني و جواني مي رسد، چه ره آوردي 
براي جامعه داشته باشد. متاسفانه اين روزها 
حاشيه شهرها و شهرك هاي اقماري به محلي 
امن براي افراد بزه كار تبديل ش��ده و در اين 
ميان كودكان بسياري در كنار اين افراد بزرگ 
مي شوند و البته كه اگر كسي به فكر آنها نباشد 
و راهنمايي شان نكند همان راهي مي روند كه 
مثال پدر و برادر بزرگ تر رفته و اسير گرداب 

خالف و اعتياد و... مي شوند.

گليماندگار|
 مواقع زيادي از ع��ادي انگاري كرونا دچار 
ضرر و زيان شده ايم، اين ضرر هم جاني بوده 
و هم مالي. هر وقت مسووالن كرونا را تمام شده دانستند 
و با اطمينان خاطر از كنترل اين بيماري صحبت كردند، 
بعد از آن جامعه با موج عظيمي از اين همه گيري مواجه 
شده است. آمار ابتال و مرگ و مير به يك باره افزايش يافته. 
همين عادي انگاري ها بود كه باعث شد تاكنون بيش از 
۱۰۰ هزار قرباني بدهيم. همين عادي انگاري ها بود كه 
باعث ش��د مردم هم رعايت پروتكل ها را جدي نگيرند و 
همه گيري كرونا نفس كادر درمان را به شماره بيندازد. حاال 
اما وضعيت كامال فرق مي كند. هر ساده انگاري مي تواند 
به فاجعه اي ديگر و البته بزرگ تر ختم ش��ود، به همين 
خاطر اس��ت كه بسياري از متخصصان حوزه بهداشت و 
درمان اعالم كرده ان��د، مراكز درماني و البته كادر درمان 
توان مواجه ش��دن با يك موج ديگر كرونا را ندارند. حاال 
كه واكسيناسيون سراسري به سرعت در حال انجام است 
و دولت ع��زم خود را جزم كرده تا هر چه زودتر مدارس را 
بازگشايي كند، بايد به اين نكته توجه كرد كه هر گونه سهل 
انگاري در اين زمينه مي تواند به قيمت جان دانش آموزان 
تمام شود. بايد به مردم گوشزد كرد كه تزريق حتي دو دوز 
واكسن نمي تواند آنها را رويين تن كند. بايد توجه داشت 
كه تا ريشه كن شدن اين بيماري، رعايت پروتكل ها الزامي 
است و اگر قرار باشد مدارس بازگشايي شده و دانش آموزان 
سر كالس درس حاضر شوند، بايد تمام نكات ايمني براي 
حفظ جان آنها انجام شود. نبايد فراموش كنيم كه واكسن 
تنها آمار مرگ و مي��ر كرونا را كاهش مي دهد، اما به طور 
كامل از ابتال به اين بيم��اري جلوگيري نمي كند. هنوز 
خيلي مشخص نيست كه مقاومت بدن كودكان در برابر 
اين بيماري به چه صورت است. حتي اگر دانش آموزان 
۱۲ تا ۱۸ سال واكسينه شوند، باز هم كودكان ۷ تا ۱۲ 
سال كه به مدرسه مي روند در معرض خطر قرار دارند. 
توجه به تمام اين نكات مي تواند باعث شود تا بازگشايي 
مدارس بدون اينكه باعث بروز موج ديگري از كرونا در 
كشور شود، انجام گيرد. فراموش نكنيم كه گونه هاي 
جديد كرونا در برخي از كشورها ظهور كرده و قرباني 
هم گرفته ما نيز در اين شرايط بايد گوش به زنگ باشيم.

      ضرورت پايش كرونا در مدارس
رييس كميته كشوري اپيدميولوژي كرونا ضمن تشريح 
وضعيت كرونا در كش��ور و توصيه به شكل گيري نظام 
پايش و مراقبت كرونا در مدارس، گفت: واكسيناسيون 
به ويژه بر كاهش موارد مرگ و بس��تري موثر است، ولي 
به تنهايي كافي نيست و با اينكه پوشش واكسيناسيون 
درحال افزايش است ولي هنوز متاسفانه حدود ۴۰۰ مرگ 
كرونا مثبت در كش��ور داريم كه بيشتر در مناطق غربي 
و شمال غربي كش��ور رخ مي دهد. دكتر حميدسوري ، 
رييس تيم واكنش سريع كوويد-۱۹ وزارت بهداشت با 
اشاره به اينكه اكثر منحني هاي كشوري نشان مي دهد 
كه از پيك پنجم عبور كرديم، گفت: البته اين به معناي آن 
نيست كه در همه كشور اين اتفاق افتاده است. در مناطق 
غرب و شمال غربي كش��ور همچنان مناطقي داريم كه 
وضعيت نگران كننده اي دارد و هنوز تخت هاي بسياري از 
بيمارستان ها توسط بيماران كرونايي اشغال است. او افزود: 
علي رغم نگراني ها اما آنچه كه اكنون مهم است اين است 
كه روند بستري بيماران در حال كاهش است؛ البته ميزان 
مرگ و مير به كندي در حال كاهش اس��ت و اين نشان 
مي دهد آنگونه كه انتظار داشتيم افزايش واكسيناسيون 
نتوانسته به سرعت اثر معني داري بر مرگ ها داشته باشد 
و تغيير سريعي ايجاد كند، اما اميدواريم با افزايش تيراژ 
واكسيناسيون، ساير مداخالتي هم كه بايد صورت گيرد 
مورد غفلت واقع نشود و با بسته تركيبي از اقدامات موثر 
در كاهش موارد مرگ و بستري، سرعت بهبود شرايط 
را بيشتر كنيم. دكتر س��وري اظهار داشت: معناي اين 
اطالعات اين است كه واكسيناسيون به ويژه بر موارد مرگ 
و بستري موثر است ولي به تنهايي كافي نيست و با اينكه 
پوشش واكسيناسيون درحال افزايش است ولي هنوز 
متاسفانه حدود ۴۰۰ مرگ كرونا مثبت در كشور داريم كه 
بيشتر در مناطق غربي و شمال غربي كشور رخ مي دهد.

       نگراني بروز واريانت هاي جديد كرونا 
همچنان وجود دارد

اين اپيدميولوژيست درباره بروز پيك ششم كرونا، بيان 
كرد: علي رغم اينكه واكسن چندان تابع تغييرات جزئي 
آب و هوايي نيست ولي معموال با س��رد شدن هوا مردم 

بيشتر به فضاهاي بسته پناه مي برند و در اين فضاها احتمال 
ابتال به بيماري كرونا بيشتر از فضاهاي باز است. حال در 
اين شرايط اگر مدارس هم بازگشايي شوند، تراكم بچه ها 
در مدارس و انتقال عامل بيماري زا توسط آنها به خانواده 
و افراد پرخطر بيشتر مي شود. از طرفي نگراني بابت بروز 
واريانت هاي جديد كرونا در كش��ور همچنان وجود 
دارد؛ به ويژه آنكه در كش��ورهاي همسايه هم رويت 
شده است و ممكن است در كشور ما هم واريانت هايي 
مثل »المبدا« و »مو« وجود داش��ته باشد، اما هنوز 

آنقدر نيست كه تصور كنيم واريانت غالب است.

      پيك جديد در آبان؛ سرنوشت قطعي نيست
او ادامه داد: عالوه بر موارد ذكر شده، بزرگ ترين فاصله 
بين دو پيك كرونايي در كشورمان را بين پيك سوم و 
چهارم ديديم كه طرح ش��هيد سليماني اجرايي شد. 
با اين حساب اينكه آبان ماه قطعا منتظر پيك ششم 
باشيم سرنوشت قطعي نيست و همه چيز به رفتار ما و 
تمهيدات و اقدامات موثري كه انجام مي دهيم وابسته 
است. پيش بيني ها بر اس��اس شرايط موجود صورت 
مي گيرد ولي مي توانيم شرايط موجود را با مداخالت 

موثر و هدفمند به شرايط مطلوب تغيير دهيم.

       مدارس اختيارات بومي داشته باشند
سوري درباره ويژگي هاي عادي سازي شرايط زندگي 
با گسترش واكسيناسيون كرونا، اظهار كرد: طبيعي 
اس��ت كه همه جوامع در تالش هستند كه به سمت 
ش��رايط عادي پيش بروند. تالش براي رس��يدن به 
شرايط عادي با عادي انگاري شرايط متفاوت است؛ 
بايد براي عادي شدن ش��رايط تالش كنيم اما نبايد 
دچار عادي انگاري شويم. مرز بين اين دو اين است كه 
چه ساز و كاري فراهم شده باشد تا كمترين خطر ما 
را تهديد كند. براي مثال بايد نظام پايش و مراقبت 
مس��تمر در مدارس داير كنيم كه به محض اينكه 
تغييرات و آش��فتگي هايي رخ داد، واكنش سريع 
داشته باشيم. مدارس بايد اختيارات بومي بيشتري 
داشته باشند، درست است كه وضعيت بيماري در 
كشور الگوي كلي دارد ولي تنوع عوامل مختلف در 

كشور سبب مي شود خيلي به يك بخشنامه واحد 
براي كل كش��ور اميدوار نباش��يم و انتظار نداشته 

باشيم در همه جا يك پاسخ واحد بگيريم.

     اعمال دستورالعمل ها با نظارت
 و حسن اجرا باشد

او افزود: اقداماتي مثل پايش واريانت هاي جديد ويروس 
كرونا بسيار مهم اس��ت، هنوز در مورد برخي واريانت ها 
اطالعات دقيق نداريم كه بر كودكان چه تاثيري مي گذارد، 
چه برسد به اينكه واريانت هاي جديد ديگري هم وارد شود. 
اعمال دستورالعمل ها بايد با نظارت و حسن اجرا باشد. 
يعني ضابطيني براي حسن اجراي دستورالعمل ها تعريف 
شوند و مرتبا زنگ خطر مدارس به گوش باشد تا به محض 

بروز خطر بتوانيم واكنش سريع و موثري اعمال كنيم.

      نگراني دوباره براي آنفلوآنزا
س��وري درباره همزماني ش��يوع آنفلوآن��زا و كرونا 
در فصل سرد س��ال نيز بيان كرد: علت اينكه سال 
گذشته شيوع آنفلوآنزا در كشور ما و جهان باال نبود 
به خاطر اين بود كه مردم براي جلوگيري از ابتال به 
كرونا ماسك داشتند و همان ماسك سبب مي شد 

احتمال ابتال به آنفلوآنزا هم كاهش يابد. امسال اگر 
پروتكل ها به اندازه س��ال گذشته باشد بازهم اميد 
داريم كه آنفلوآنزا شيوع بااليي در كشورمان نداشته 
باش��د اما چون درصد رعايت ها نسبت به سال قبل 
كاهش يافته است، همچنان اين نگراني وجود دارد.

        همزماني تزريق واكسن كرونا و آنفلوآنزا 
آري يا خير؟

او درباره تزريق واكس��ن آنفلوآنزا و اينكه تزريق اين 
واكسن پس از تزريق واكسن كرونا محدوديتي دارد يا 
خير، گفت: واكسن آنفلوآنزا پلتفرم و ساختار متفاوتي 
دارد و چون تعامل بين دو واكسن كرونا و آنفلوآنزا را 
نمي دانيم، طبيعتا توصيه هاي جهاني اين است كه تا 
زماني كه ايمني كافي در فرد ايجاد نشده است، اين 
اتفاق نيفتد. واكس��ن آنفلوآنزا درخواست داوطلبانه 
دارد و مي توان زمان تزريق آن را چند هفته به تاخير 
انداخت. بنابراين توصيه كلي اين اس��ت كه افراد تا 
چند هفته بعد از تزريق دوز دوم واكسن كرونا، واكسن 
آنفلوآنزا تزريق نكنند. هرچند كه احتياج به مطالعات 
بيشتر است اما بهتر است تا ۴ هفته پس از تزريق دوز 
دوم صبر كنند و سپس واكسن آنفلوآنزا تزريق كنند.

       الزامات حضور در راهپيمايي  اربعين حسيني
س��وري درباره راهپيمايي اربعين نيز اظهار كرد: پيامد 
هر مواجهه اي ب��ا ويروس مي تواند بروز بيماري باش��د؛ 
زيرا ويروس به دنبال بدن هايي جهت استقرار مي گردد؛ 
بنابراين اين رفتار ما است كه ممكن است پذيراي ويروس 
باشد. يكي از اين رفتارها حضور در اجتماعات و تجمعات 
است . طبيعتا بايد بدانيم واكسيناسيون به تنهايي كافي 
نيست كه بگوييم فرد ديگر به ويروس مبتال نمي شود يا 
ديگر حامل عامل بيماري زا نخواهد بود. از طرفي سفرها به 
ويژه سفرهاي برون مرزي مي تواند الگوي ژنتيكي ويروس 
را تغيير دهد. از اين رو در صورت سفر بايد برخي اقدامات 
صورت گيرد. اول آنكه به حداقل ممكن برسد. بسياري از 
كشورها سفرهاي غيرضروري و مستحب را ممنوع كردند. 
او در پايان، افزود: در كشور ما نيز محدوديت هايي ايجاد 
شده اس��ت كه بايد در حد اعالي خود اجرايي شود. افراد 
بايد حتما دو دوز واكسن تزريق كرده باشند و پيش از سفر 
آموزش ببينند و سعي كنند از حضور در اماكن متراكم 
خودداري كنند و بدانند كه آلودگي در كش��ور عراق هم 
 PCR كم نيست و هنگام برگشت هم بايد بالفاصله تست
بدهند و در صورت مثبت بودن تست تا دو هفته در قرنطينه 

باشند كه سبب شيوع بيماري در كشور نشوند.

گزارش

نگاهي به آخرين وضعيت كرونا در كشور

عادي انگاري عامل بروز موج هاي جديد كرونا است

رويخطخبر

خدمت رساني مراكز درماني ايران در كربال و نجف 
ربيس مركز پزش��كي حج و زيارت هالل احمر از 
فعاليت ش��بانه روزي دو مرك��ز درماني ايران در 
كربال و نجف خبر داد. س��يدعلي مرعشي گفت: 
خدمات رساني مراكز درماني در كربال و نجف تا 
روز ۲۳ صفر ادامه دارد. او افزود: امس��ال با توجه 
به محدوديت اعزام زائران ايراني به ۶۰ هزار نفر 
ما نيز تع��داد درمانگاه ه��ا و همچنين نيروهاي 
درماني و پرس��تاري را كاهش دادي��م، بنابراين 
دو درمان��گاه يك��ي در نجف و يك��ي در كربال با 
تجهيزات و تيم تخصصي داير ش��ده و به زائران 
خدمت مي ده��د. همچنين تع��دادي اتوبوس 
آمبوالنس براي انتقال بيماران احتمالي از كربال 
و نجف به مهران و سپس درمان در كشور وجود 
دارد ك��ه در اين خصوص با اورژانس كش��ور نيز 
هماهنگي هاي الزم شده است. مرعشي همچنين 
گفت: در اربعي��ن ۱۴۰۰ حدود ۱۸۰ نفر نيروي 
درماني، پرستاري و پشتيباني از ۲۶ شهريورماه تا 
هشتم مهرماه برابر با ۱۰ تا ۲۳ صفر ارايه خدمت 
مي كنند كه در ميان نيروها پزشكان متخصص 
در زمينه ه��اي ارتوپدي، جراحي، عفوني، زنا ن، 
داخلي، طب اورژانس، پزش��كان عمومي و كادر 
پرس��تاري به صورت ش��بانه روزي انجام وظيفه 
مي كنن��د. او با بي��ان اينكه برخي س��ازمان ها و 
گروه هاي مردمي در طول مس��ير و ش��هرهاي 
زيارتي خدمات درماني به صورت س��رپايي ارايه 
مي دهند، اظهار كرد: درمانگاه هاي اين سازمان ها 
و گروه هاي مردمي در مواكب اس��ت كه موكب 
آس��تان قدس، حضرت معصومه و امام حس��ن 

مجتبي از جمله آنها محسوب مي شود.
 اگر زائران در طول مس��ير دچار بيماري شدند، 

طبق هماهنگي ه��اي الزم مي توانند از خدمات 
هالل احمر كش��ور ع��راق نيز اس��تفاده كنند. 
رييس مركز پزش��كي حج و زي��ارت هالل احمر 
با اش��اره به آمادگي كامل مركز پزش��كي حج و 
زيارت هالل احم��ر در ارايه خدم��ات به زائران 
اربعين حس��يني در دو درمانگاه كربال و نجف به 
صورت شبانه روزي گفت: درمانگاه نباء در هتل 
نباء و در مي��دان ابتداي جاده كوفه در ميدان در 
شهر نجف قرار دارد و درمانگاه كربال هم در هتل 
الماس شرق واقع شده كه به صورت شبانه روزي 
ب��ه فعالي��ت مي پردازن��د. او اف��زود: در صحن 
عقيله بني هاش��م در كربال نيز نيروهاي مردمي 
درمانگاهي را ب��ا همكاري هالل احمر راه اندازي 
كرده اند و به زائران خدمت رساني مي كنند. ضمن 
اينكه نيروهاي راهنماي امداِد گمش��دگان هم 
به راهنماي��ي بيماراني كه نياز به كمك و آدرس 

درمانگاه ها داشته باشند مي پردازند.
رييس مركز پزش��كي حج و زيارت هالل احمر با 
بيان اينكه تمام زائران بايد كارت واكسيناسيون 
مبني بر تزريق دو دز واكس��ن را داش��ته باشند، 
اظهار كرد: داش��تن تست پي س��ي آر منفي نيز 

حداكثر ۷۲ ساعت قبل از اعزام ضروري است.

زنان عامل اصلي ناباروري نيستند
رييس انجمن ناباروري مردان از وجود حدود سه 
ميليون زوج نابارور در كشور خبر داد. سيد جليل 
جليل حسيني گفت: زنان عامل اصلي ناباروري 
نيس��تند. او افزود: علت ناباروري در زوجين ۵۰ 
درص��د در زن��ان و ۵۰ درصد در مردان اس��ت و 
خانواده نبايد زنان را در اين زمينه مقصر بدانند، 
مردان نيز بايد پا ب��ه پاي زنان به درمان ناباروري 
بپردازن��د. جليل حس��يني اظهار داش��ت: براي 
ناباروري روش هاي مختلفي از جمله توصيه هاي 
بهداشتي، درمان هاي دارويي، جراحي پايه و غيره 
وجود دارد كه بيمه به صورت كامل اين درمان ها 
را پوش��ش مي دهد. او تصريح كرد: با مس��اعدت 
وزارت بهداش��ت درمان ناباروري تحت پوشش 
بيمه پايه قرار گرفت و زوجي��ن نبايد نگراني در 
مورد هزينه ها داشته باشند، در گذشته زوج هاي 
نابارور تواناي��ي مالي براي درمان نداش��تند كه 
خوشبختانه اين مش��كل حل شده است. رييس 

انجم��ن ناب��اروري م��ردان گفت: قرار اس��ت به 
زودي با همكاري وزارت بهداش��ت در بس��ياري 
 از بيمارس��تان هاي دولت��ي بخ��ش اي دي اف 
ب��راي زوجي��ن ناب��ارور راه اندازي ش��ود. جليل 
حس��يني با بيان اينك��ه توجه به زنان ب��اردار از 
پايه هاي رشد جمعيت است، گفت: براي درمان 
يك بيماري در كشور بايد يك تيم پزشكي مرتبط 
بيمار را تحت معالج قرار دهد و همفكري علمي در 

موضوع درمان بيماران اصل مهم است.

رويداد

حدود ۷۰ درصد فاضالب توليدي در س��اختمان هاي 
مس��كوني و اداري را آب خاكس��تري تشكيل مي دهد 
كه محصول شست وش��وي لباس، استحمام، روشويي 
و ظرفش��ويي است كه مي توان با مديريت صحيح آن را 
دوباره به چرخه مصرف بازگرداند. آب خاكستري پس از 
تصفيه، مي تواند بسته به نوع و ميزان تصفيه اعمال  شده، 
براي مصارف غيرش��رب، آبياري سطحي و زيرزميني، 
لباس شويي و سرويس بهداشتي، مورد استفاده مجدد 
قرار گيرد. در چند سال گذشته استفاده از آب خاكستري 
در برخي كشورها توس��عه خوبي داشته است، مثال در 
ژاپن، تعداد موارد اس��تفاده از سيستم هاي بازچرخاني 
آب خاكس��تري در س��اختمان ها رو به افزايش است؛ 
به طوري كه اين تعداد از ۱۸ مورد در سال ۱۹۶۹ به ۱۰۴ 
مورد در سال ۲۰۱۰ رسيده است، در اين ميان مي توان به 
پروژه اي در توكيو اشاره كرد كه با هدف استفاده مجدد از 
آب خاكستري اجرا شد بر اين اساس از توليد ساالنه ۳۴۵ 
هزار متر مكعب پساب تصفيه شده از يك مجمتع، ۲۳۰ 
هزار متر مكعب آن براي آبياري فضاي سبز و سرويس هاي 
بهداشتي مورد اس��تفاده قرار گرفت. برخي كشورهاي 

عربي نيز به اين سمت در حال حركت هستند. 

      نواقص قوانين بازچرخاني
 و استفاده از آب هاي خاكستري

عباس اكبرزاده عضو هيات علمي موسس��ه تحقيقات 
آب در اي��ن باره گفت: مهم ترين مزيت اس��تفاده از آب 
خاكستري در واحدهاي مسكوني كاهش ميزان برداشت 
آب از رودخانه ها و سفره هاي آب زيرزميني است، كاهش 
مصرف انرژي و آلودگي هاي شيميايي ناشي از فرآيند 
تصفيه، كاهش نياز به احداث تصفيه خانه هاي متمركز و 
شبكه هاي جمع آوري فاضالب، كاهش نياز به استفاده از 
سپيتيك تانك ها، شارژ آب هاي زيرزميني و احياي مواد 

مغذي از ديگر پيامدهاي مثبت در اين زمينه است. او با 
اشاره به نواقص قوانين بازچرخاني و استفاده از آب هاي 
خاكستري در كشور اظهار داشت: با توجه به اينكه ارتقاي 
بهره وري از آب، محور اصلي توسعه كشور است و هزينه 
توليد آب شرب بهداشتي حدود سه برابر هزينه اي است 
كه از مشتركان دريافت مي شود، بايد آيين نامه ها، قوانين 
و استانداردهايي براي اين بخش در نظرگرفته شود كه 
اين امر مستلزم هم افزايي متخصصان براي بررسي تمام 
جنبه هاي آن است. اكبرزاده گفت: دو نقشه راه ملي و 
يك طرح كالن ملي درباره پساب تهيه شده است كه 
يكي از خروجي هاي آن استفاده از منابع آب غير متعارف 
مانند آب هاي خاكستري، تصفيه پساب، نمك زدايي، 
استحصال آب باران، تبديل كردن رطوبت هوا به آب، 
استفاده مجدد از زه آب است كه اكنون هم پژوهش و هم 
كارهاي اجرايي در اين بخش به اين سمت متمايل است.

     توسعه زير سايه آب
مدير مركز تحقيقات آب و فاضالب افزود: اكنون هم يك 
نقشه راه در زمينه آبهاي نامعتارف استخراج شده و هم 
پژوهش هاي كشور به اين سمت هدايت شده اند. در واقع 
با توجه به كم آبي موجود، افكار عمومي نيز بر روي اين 
مساله متمركز شده است و ديگر از چالش عبور كرده و 
به ابر چالش رسيده است، هيچ زيرساخت توسعه اي در 
كشور نمي تواند توسعه يابد مگر اينكه از قبل مساله آب 
آن حل شده باشد كه همان توسعه بر مبناي آب است. 
 او درباره اينكه آيا بخشي از اين مشكل به نحوه مصرف ما 
بر مي گردد؟ گفت: اين مساله تا حدي وجود دارد اما نبايد 
هميشه انگشت اتهام به سمت مردم باشد، يك زماني فكر 
مي كردم ما كه اسم خودمان را متخصص آب گذاشتيم 
چه كمكي به مردم كرديم، اينكه درس داديم يا پژوهش 
كرديم خوب است اما چه تاثيري روي مردم گذاشته؟ مثال 

زماني عده اي مي گفتند براي اينكه در فالش تانك ها آب 
كمتري مصرف شود شيشه نوشابه را در آن قرار دهيد تا 
حجم منبع تا حدي كاهش يابد، بايد ديد چه تعدادي 
اين كار را كردند؟ در حالي كه بايد پايه اي كار كرد، سال 
۱۳۹۵ اولين اس��تاندارد در اين زمينه تدوين شد كه 
مردم خودبه خود و بدون اينكه بدانند به سمت كاهش 
مصرف آب هدايت شدند، تا قبل از اينكه استانداردهاي 
بهينه مصرف ك��ردن آب در خان��ه را تدوين كنيم 
مي ديدم كه فلش تانك ها بزرگ بودند و در هر بار ۱۵ تا 
۱۸ ليتر آب از آن خارج مي شد االن ديگر چنين فالش 
تانك هاي بزرگي ديده نمي شود چون بر اساس اين 

استاندارد فالش تانك ها ساخته مي شوند. 

     اصالح ساختارها
اكبرزاده افزود: يعني نبايد همه جا مردم را هدف قرار 
داد، وقتي استاندارد ساخت فالش تانك را درست كنيد 
و حجم آن كم شود ديگر با هر بار تخليه مثال ۶ ليتر آب 
تخليه مي شود نه ۱۸ ليتر، بعد هم وقتي اين استاندارد 
درست شود خودبخود سرويس ها هم طوري طراحي 
مي شود كه با اين حجم آب پاك شود يعني مصرف آب 
در فالش تانك كمتر از نصف ش��د، آبي كه با كيفيت 
ش��رب اس��ت و ما آن را دور مي ريزيم.  او تاكيد كرد: 
بنابراين بهتر است كه برويم سراغ استانداردهايي كه 
مردم را بدون اينكه خودشان بدانند به سمت درست 
مصرف كردن هدايت كنيم، همچنين كارخانه هاي 
ش��يرآالت ديگ��ر نمي توانند بدون توج��ه به ميزان 
خروجي آب از شير، شير آب توليد كنند در حالي كه 
قبال اينطور نبود، صنعتي كه مهر استاندارد سازمان 
ملي استاندارد را دارد بايد حتما شير يا سردوشي توليد 
كند كه ميزان خروجي آب آن استاندارد باشد كه در 

مديريت مصرف كارا است و اثرگذاري ملي دارد.

آيا آب خاكستري محيط  زيست را سبز مي كند؟ 
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