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يادداشت- 1

صنعت نفتي كه پير شده است
»چاه ش��ماره يك«، نخستين 
چاه نفتي خاورميانه اس��ت كه 
در س��ال 1287خورش��يدي 
در مسجدس��ليمان اس��تان 
خوزس��تان ب��ه نفت رس��يد. 
تاريخي كه بر ت��ارك اين چاه، 
اين مخ��ازن و اين صنعت قرار 
دارد، نش��ان دهنده آن اس��ت 
كه چاه هاي نفت اي��ران اغلب از عمري ب��االي يك قرن 
برخوردارند. به عبارت روشنتر، صنعت نفت ايران با توجه 
به قدمت و تاريخچه پرباري كه دارد، نيازمند نوس��ازي و 
به روزآوري است و مي بايست متناسب با شرايط جديد و 
تحوالت نوين بر روي آن سرمايه گذاري شود. همان طور 
كه اشاره شد، صنعت نفت ايران يكي از قديمي ترين صنايع 
نفتي در سطح جهان است و با توجه به اين قدمت نيازمند 
تدابير ويژه اي براي شكوفايي، پويايي و به روز بودن است. به 
عنوان مثال الزم است برداشت نفت از منابع زيرزميني در 
ايران برداشت هاي صيانتي باشد. صرف اينكه امروز با هدف 
درآمدزايي برداشت هاي بي رويه و غيرمولد از چاه هاي نفت 
استفاده شود و فكري براي احيا و سرمايه گذاري در چاه هاي 
نفت انجام نگيرد، صنعت نفت ايران را در سال هاي آينده با 
مشكالت عديده اي مواجه خواهد كرد. فعاالن اين صنعت 
به درستي مي گويند كه چاه هاي نفت مانند موجود زنده 
هستند كه براي ادامه حيات و بهبود شاخص هاي رشد، 
نيازمند رسيدگي و توجه است. همزمان با استخراج منابع 
زيرزميني از چاه هاي نفت مي بايست تزريق گاز، آب شور 
و... در آن صورت گيرد تا پويايي خود را از دس��ت ندهد. از 
سوي ديگر تجهيزات نوين و فناوري هاي به روز مدام بايد 
به كار گرفته شوند تا ايران از قافله صنعت نفت جهاني عقب 
نماند. در خصوص توسعه زيرساخت ها همان طور كه در 
قراردادهاي منعقد ش��ده در پارس جنوبي مشاهده شد، 
ايران نياز جدي به سرمايه گذاري هاي هنگفت و پول هاي 
كالن دارد تا بتواند از سهم و جايگاه خود در بازار نفت صيانت 
كند. براي سرمايه گذاري هاي زيربنايي دو مسير عمده وجود 
دارد؛ نخست استفاده از سرمايه گذاري هاي خارجي است 
كه يا به صورت مشاركت مستقيم يا دريافت تسهيالت از 
نهادهاي مالي و... ظهور و بروز پيدا مي كنند يا اينكه استفاده 
از سرمايه گذاري هاي داخلي است كه در قالب استفاده از 
منابع بازار سرمايه، ايرانيان مقيم خارج و...مطرح مي شوند. 
ايران اگر در ارتباط با جهان بيروني مشكالتي دارد و معتقد 
است كه كشورهاي بزرگ غربي با ايران ساز و كار ندارند، 
بايد آلترناتيوهايي براي جايگزيني تدارك ببيند تا بتواند 
از ظرفيت آنها اس��تفاده كند. اما متاسفانه تصميم سازان 
اقتصادي و راهبردي كشور هم در حوزه مناسبات بيروني 
و هم در بخش سرمايه گذاري دروني، اقدامات قابل توجهي 
نداشته اند. از يك طرف، مديران ايراني اعتماد ايرانيان به 
بازار سرمايه را صرف نيازهاي سطحي و زودگذر مي كنند 
و از سوي ديگر بستر الزم براي مشاركت ايرانيان خارج از 
كشور يا ساير افراد و كارتل هايي كه مايل به سرمايه گذاري 
در ايران هستند را مسدود مي كنند. يعني در شرايطي كه 
صندوق بين المللي پول، بانك جهان��ي و... حاضر به ارايه 
تسهيالت به ايران نيستند و شركت هاي بزرگ غربي هم 
بنا به هر دليلي در ايران س��رمايه گذاري نمي كنند، ايران 
بايد از ظرفيت ايرانيان مقي��م خارج كمك بگيرد و 80 يا 
100ميليارد دالر سرمايه براي توسعه زيرساخت هايش 
به دس��ت بياورد. ش��ركت هاي فراواني در ع��راق، كويت 
و... حاضر هس��تند در صنعت نفت ايران سرمايه گذاري 
كنند. اما نحوه تصميم س��ازي هاي ايران به گونه اي است 
كه نه كارتل هاي بزرگ غربي و نه شركت هاي منطقه اي 
حاضر به سرمايه گذاري در ايران نيستند. دولت ايران بايد 
مشوق هايي را براي اين شركت ها ارايه كند تا سرمايه گذاران 
حاضر در منطقه، دالرهاي خود را به جاي بانك هاي غربي 
راهي صنعت نفت ايران كنند. اين موضوع نيازمند ايجاد 
يك سياس��ت منطقه اي فعال، تنش زدايي و اعتمادزايي 
اس��ت كه تا به امروز توجهي به آن نشده است. ايران نبايد 
و نمي تواند در چند جبهه براي خود مش��كل بتراشد. اگر 
در ارتباط با غرب به هر دليلي تنش هايي وجود دارد، بايد 
تالش شود در سطح منطقه اي دوستان افزون تري براي 
ايران تدارك ديده شود. كس��اني كه طي سال هاي اخير 
به سفارت عربستان در ايران حمله كردند، ضربه اي كاري 
به اقتصاد و توسعه كشورمان وارد ساختند و باعث شدند 
تا روند س��رمايه گذاري پايدار در ايران توسط كشورهاي 
منطقه خدشه دار شود.بنابراين معتقدم دولت جديد بايد 
هرچه سريع تر از يك طرف پرونده هسته اي ايران را براي 
پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي پيش ببرد و از س��وي 
ديگر با بهبود مناسبات ارتباطي با كشورهاي منطقه اي 
تالش كند آلترناتيوهايي براي س��رمايه گذاري و ارتباط 
تدارك ببيند. بايد بدانيم، كشورهاي منطقه منتظر ايران 
نمي مانند تا مش��كالت خود را در سطح جهاني حل كند 
و بعد اقدام به سرمايه گذاري بر روي زيرساخت هاي خود 
كند. بعد از كشورهايي مانند عربستان، قطر، امارات و... كه 
بار خود را در اقتصاد و رفاه بسته اند، امروز عراق هم درحال 
جذب سرمايه هاي هنگفت ش��ركت هاي غربي و فاصله 
گرفتن از ايران است. شركت هايي مانند توتال فرانسه كه طي 
سال هاي گذشته براي سرمايه گذاري در صنايع انرژي ايران 
بي تابي مي كردند، امروز عراق را براي سرمايه گذاري هاي 
پايدار برگزيده اند. در روزها و سال هايي كه ما در تنگناي 
مشكالت سياسي و جناحي داخلي و گرفتاري هاي برآمده 
از تحريم هستيم، همسايگان ما س��رمايه گذاري بر روي 
زيرساخت هاي خود را آغاز كرده اند و فاصله خود با توسعه 

را كاهش مي دهند. اگر بدانيم...

حسن مرادي

كارشناسانخبرازخروجنقدينگيواصالحبيشترتاالرشيشهايميدهند

گروه بازار سرمايه|   روز گذشته نيز بازار سهام روند 
نزولي به خود گرفت و سهامداران نااميدتر از گذشته 
ش��دند. اينگونه كه به نظر مي رسد با به پيش كشيده 
شدن مداخله در قيمت ها و قيمت گذاري دستوري اين 
بازار درروند اصالح قيمت ها قرار بگيرد. به نظر مي آيد 

كه اين روزها حتي افزايش نرخ دالر نيز نتواند بازار را 
نجات دهد و دخالت ها ادامه دار خواهد بود.چند وقتي 
مي شود كه بازار تغيير روند داده و به نوعي متعادل شده، 
بهبود و تداوم روند صعودي معامالت بازار سهام در تير 
و مردادماه منجر به آسودگي خاطر سهامداراني شد كه 

ضرر و زيان هاي سنگيني را طي يك سال گذشته در 
اين بازار متحمل شده بودند و ايجاد تعادل در معامالت 
بورس طي دو ماه اخير را به عنوان فرصتي دوباره براي 
سرمايه گذاري در بورس و كسب بازدهي معقول از اين 
بازار مي دانس��تند. اما معامالت اين بازار از نخستين 

روزهاي شهريورماه با نوس��اناتي همراه شد كه اغلب 
كارشناسان بازار سرمايه وجود چنين روندي را در بازار 
طبيعي اعالم كردند و معتقد بودند كه بازار هميشه بعد 
از تجربه هر رشد سنگيني، براي مدتي موقت نيازمند 
صفحه 4 را بخوانيد استراحت است ...  

معامالت  پرپيچ  و خم بورس
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موازي كاري  يا نبود تعاملضرورت مهار كسري بودجه مزمن در كوتاه مدت مسير بازارگردان ها هموار شودشعار، وعده و ديگر هيچ...
بع��د از وعده دولت س��يزدهم 
در خص��وص س��اخت ي��ك 
ميليون واحد مسكوني در هر 
سال توسط دولت، بسياري از 
تحليلگران با انتقاد از يك چنين 
رويكردهاي��ي، اش��اره كردند 
اساسا منطق اقتصادي امكان 
تحقق يك چني��ن وعده اي در 
شرايط امروز كشور را ناممكن مي كند. نبايد فراموش كرد، 
اقتصاد ايران در ش��رايط دشوار تحريمي قرار دارد و دامنه 
وسيعي از مش��كالت پيش روي اقتصاد و معيشت كشور 
ق��رار دارد. با اين گزاره هاي واقعي به نظر مي رس��د، وعده 
ساخت يك ميليون واحد مسكوني بيشتر به يك روياي در 
دوردست شبيه است تا واقعيتي كه بتوان بر روي آن حساب 
جدي باز كرد. براي كنكاش يك چنين موضوعي در وهله 
نخست بايد پرسيد كه اصوال آيا وعده ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني توسط دولت ها در سطح جهان سابقه دارد؟ 
تجربيات تاريخي گوياي اين واقعيت است كه در سال هاي 
بعد از جنگ جهاني دوم تا به امروز هيچ دولتي نتوانسته 
اس��ت يك چنين عملكردي را از خود به جاي بگذارد. در 
س��طح اقتصاد ايران، براي ساخت يك چنين حجمي از 
ساخت و س��از س��االنه حداقل 500 تا 800هزار ميليارد 
تومان منابع مالي نياز است كه يك چنين منابعي در شرايط 
فعلي امكان پذير نيست. فراموش نكنيد اقتصاد ايران در 
س��ال 1400 با كس��ري حدود 450هزار ميليارد توماني 
روبه روست، بنابراين امكان تخصيص نيمي از بودجه كالن 
كشور به ساخت و ساز مسكن كمي دور از ذهن است. اين 
در حالي اس��ت كه شاخص هاي اقتصادي كشور از جمله 
تورم، بيكاري، فقر مطلق و... در شرايط نامناسبي قرار دارد. 
ضمن اينكه دولت با مشكالت عديده اي در حوزه نيازهاي 
ارزي مواجه است. حتي اگر فرض بگيريم كه دارايي هاي 
مسدود ايران در ساير كشورها آزاد شود يا برجام در مسير 
احيا قرار بگيرد، باز هم كشور به اندازه اي مشكل اقتصادي 
دارد كه نمي تواند اين منابع را صرف ساخت مسكن كند. 
تنها چاره اي كه پيش روي دولت مي ماند، چاپ اسكناس 
اس��ت كه باعث رش��د نقدينگي و افزايش تورم مي شود. 
مشكل مصالح س��اختماني نيز يك مشكل جدي است و 
امكان تخصيص يك چنين حجم از مصالح س��اختماني 
وجود ندارد. با اين المان ها معتقدم امكان اجراي يك چنين 
وعده اي توسط دولت تقريبا غيرممكن است و دولت بيشتر 
در راس��تاي جلب توجه افكار عمومي اين ايده را در زمان 
انتخاب��ات مطرح كرده و در دوران پ��س از آن نيز ناچار به 
اجراي آن شده است. كشورهاي توسعه يافته دهه ها قبل 
متوجه شدند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي 
چاره اي جز خصوصي كردن اقتصاد و جلوگيري از دخالت 
دولت ها ندارند. بر اين اساس است كه كشورهاي توسعه 
يافته برنامه ريزي جهت كاهش بخشنامه هاي دستوري، 
تصميمات خلق الساعه و دخالت هاي گاه و بيگاه را در دستور 
ادامه در صفحه 2 كار قرار دادند تا...  

س��ال گذش��ته هنگام��ي كه 
دس��تورالعمل بازارگردان��ي 
ابالغ شد، بازار سرمايه شرايط 
مطلوبي نداش��ت و همچنين 
چندان با اين مفهوم آشنا نبود و 
بازارگردان ها با شرايط نامناسب 
معامالتي وارد بازار شدند، اما در 
حال حاضر باگذش��ت حدود 
يك سال از شروع عمليات گسترده بازارگرداني مي توان 
گفت بازار كاماًل با مس��اله بازارگرداني آشنا شده و سهم 
بازارگردان ها از معامالت در حال افزايش اس��ت. اين خبر 
خوبي است كه نشان مي دهد ش��رايط بهتري نسبت به 
گذش��ته در مقوله بازارگرداني وجود دارد. همچنين بايد 
در نظر بگيريم كه وقتي بازارگرداني در بازار شناخته شده 
و جا بيفتد، بورس كمتر دچار تالطم و هيجان مي شود و 
همچنين صف خريدوفروش به ندرت تشكيل مي شود. 
بازارگردان ها با خريدوفروش سهام بازار را نقدشونده نگه 
مي دارند و همچنين از تبعات نامناسب عدم تقارن معامالتي 
براي بازار جلوگيري مي كنند. در حال حاضر ابهاماتي در 
قوانين و مق��ررات وجود دارد و مقوله بازارگرداني نيازمند 
وضع قوانين و مقررات است. امسال نيز در برخي مجامع 
شاهد بوديم كه حسابرس ها، سهام موجود در صندوق هاي 
بازارگرداني را سهام خزانه توصيف كردند و بايد اين ابهامات 
ادامه در صفحه 2 در قوانين و مقررات رفع شود.  

دولت بايد حداقل كارهايي در 
كوتاه و بلندمدت انجام دهد 
تا زنجيره انتقال فش��ارهاي 
بودجه اي بر معيش��ت مردم 
كاهش يابد.هي��چ دولتي به 
عمد مايل نيست بدهي هاي 
خود را نپردازد و ش��عار تمام 
دولت ه��ا هم اين اس��ت كه 
ساختار اقتصادي را اصالح خواهند ساخت و تعهدشان 
را به سرانجام مي رسانند، اما براي اين كار نياز است تا 
داراي بودجه متوازن باشند و دچار كسري نشوند، در 
ذات همين بودجه س��ال 1400 كسري زيادي وجود 
دارد زيرا بس��ياري از درآمدها مورد توجه قرار گرفته 
كه قابل تحقق نيست.  كسري بودجه دولتي وقتي به 
ش��كل مزمن در مي آيد، عوارض و عواقب بسيار بدي 
در بخش ه��اي مختلف برجاي خواهد گذاش��ت كه 
مهم ترين مساله آن هم دامن زدن به رشد تورم است. 
بخشي از بودجه پنهان دولت به تعهداتش در سيستم 
بانكي و اوراق هاي منتشرشده، برمي گردد زيرا اين كار 
براي بانك ها مشكالتي به وجود آورده است. مطالبات 
پيمانكارهايي كه ب��راي دولت كار كردند و پروژه هاي 
زيادي را به س��رانجام رساندند به صورت ديون به آنها 
پرداخت ش��ده، يعني اوراق قرض��ه و اوراق بدهي  به 
آنه��ا داده اند كه در بازار نقد نمي ش��ود و طبيعتا براي 

پيمانكاران مش��كالتي را به وجود آورده كه دود آن به 
چشم تمام مردم كشور مي رود.

 كسري بودجه دولت وقتي به شكل مزمن در مي آيد، 
عوارض و عواقب بس��يار بدي در بخش هاي مختلف 
برجاي خواهد گذارد و مهم ترين مس��اله آن هم دامن 
زدن به رشد تورم است. وقتي پول ها پرداخت نمي شود، 
قدرت خريد كاهش مي يابد و ركود به وجود مي آيد، از 
طرف ديگر توازن پرداخت ها را به هم مي زند، بنابراين 
دركل روند رش��د را كند مي س��ازد.  س��ازمان تامين 
اجتماعي يكي از نهادهايي اس��ت كه در اين خصوص 
مي تواند مورد اش��اره قرار گيرد. منابع اين سازمان در 
واقع از كس��ري حقوق كاركنان و اعضاي خود از بدو 
استخدام تا زمان بازنشستگي تامين مي شود كه از آن 
بايد در جهت سرمايه گذاري هاي درست استفاده شود تا 
در مقابله با تورم توان ايجاد ارزش افزوده را داشته باشد. 
برداشت دولت از اين صندوق يا نپرداختن واحدهاي 
دولتي و سهم كارفرما سبب وارد ساختن ضربه شديدي 
به آن مي شود. دولت به دليل وجود كسري بودجه ، به 
صندوق بازنشس��تگي، اعضا و مستمري بگيران ظلم 
كرده است. كارشناسان براين اعتقادند بار كسري بودجه 
پنهان بر معيشت مردم از طريق رشد تورم و انتظارات 
تورمي وارد مي شود، دقيقا همين اتفاق روي مي دهد 
زيرا چنانچه به همان بحث تامين اجتماعي برگرديم، 
ادامه در صفحه 2 وقتي دولت سهم خود را... 

همين چن��د روز پي��ش بود 
كه مع��اون بهداش��ت وزارت 
بهداش��ت و درم��ان در يك 
برنامه تلويزيوني اعالم كرد كه 
محدوديت هاي تردد ش��بانه 
برداشته شده است و در عين 
ح��ال از مردم خواس��ت تا در 
صورت لزوم از خانه هاي خود 
بيرون بياين��د. طرحي كه بيش از چندين ماه از اجرايي 
ش��دن آن مي گذرد اما به گواه مردم و مس��ووالن هيچ 
تاثي��ري در كاهش آمار ابتال به كرونا نداش��ته اس��ت. 
محدوديتي كه به گمان برخي فقط منبع درآمدي براي 
دولت بود تا با جريمه كردن خودروها كسري بودجه اش را 
تامين كند. اما حاال كه اين طرح از سوي يكي از مسووالن 
وزارت بهداشت و درمان لغو شده اعالم مي شود، تنها دو 
روز بعد از اعالم اين خبر پليس راهور ناجا اعالم مي كند 
كه لغو منع تردد شبانه هنوز به پليس ابالغ نشده است. 
يعني مردم سرگردان بين مسووالني كه حتي نمي توانند 
با خود تعامل داشته باشند چه برسد با مردم سردرگم كه 
اين روزها هر لحظه خبري را مي شنوند و چند ساعت بعد 
تكذيبيه خبر را مي خوانند و نمي دانند كدام را باور كنند. 
اگر منع تردد شبانه لغو نشده پس چرا معاون بهداشت 
وزارت بهداشت و درمان اين خبر لغو اين طرح را در يك 
برنامه تلويزيوني اعالم مي كند.  ادامه در صفحه 8 

يادداشت -6

اقتصاد ديجيتالي و بنگاه ها 
به طوركلي شركت هاي كوچك 
و متوسط نسبت به شركت هاي 
بزرگ، سهم مشاركت مستقيم 
كوچك و كمت��ري در تجارت 
بين المللي دارند. اين نتيجه تا 
زماني ك��ه هزينه هاي ثابت در 
صادرات وجود داش��ته باشد و 
الجرم بايد روي قيمت محصول، 
سرشكن ش��ود، مانند هزينه يادگيري در مورد بازارهاي 
خارجي يا دانش قوانين و مق��ررات تجارت بين المللي، و 
هزينه صرفه مقياس هاي حمل ونق��ل، از نظر اقتصادي 
مصداق خواهد داشت. ازنظر تئوري، گسترشGVC ها 
)زنجيره ارزش جهاني( مي تواند اين تأثيرات را كاهش داده 
و مشاركت در تجارت را براي شركت هاي كوچك تر آسان تر 
كند؛ زيرا تجزيه و جداسازي مراحل توليد، باعث مي شود كه 
يك شركت تخصصي بتواند بازارهاي اختصاصي يا گوشه اي 
را پيدا كند، اما علي رغم اين امكان، شركت هاي كوچك و 

متوسط در GVCها حضور كمتري دارند.
بااين وجود همان طور كه دسترسي به فناوري اطالعات و 
ارتباطات رو به رشد است، اين وضعيت نيز تغيير مي كند. 
به عنوان مثال، شواهدي مبني بر اينكه اينترنت هزينه هاي 

جس��ت وجو را كاهش مي دهد، تبادل بيش��تر را تسهيل 
مي كند و بهره وري شركت را افزايش مي دهد، وجود دارد. 
همچنين زيرس��اخت ها و بسترهاي تجارت الكترونيكي 
گسترده در بين كش��ورهاي دنيا فرصت هاي جديدي را 
براي ش��ركت هاي كوچك و متوسط و حتي شركت هاي 
خرد فراهم مي كند. تحقيقات جديد با استفاده از اطالعات 
سطح بنگاه حاصل از نظرسنجي هاي بانك جهاني، نشان 
مي دهد اگر يك شركت داراي وب س��ايت باشد، اين امر، 
مش��اركت توليد صنعتي بنگاه هاي كوچك و متوسط در 
GVC و تجارت با او را تس��هيل مي كند؛ به ويژه، اينگونه 
بنگاه هاي كوچك و متوسط، به احتمال زياد از نهاده هاي 
خارجي براي توليد استفاده و ستانده خود را صادر مي كنند. 
به عالوه، وقتي ميزان قابليت و توانايي مشاركت يك شركت 
در فرآيند تولي��د و تجارت و زنجيره ارزش مربوطه مدنظر 
باش��د، ارتباط و رويك��ردICT محور، براي ش��ركت هاي 
كوچك، مهم تر از شركت هاي بزرگ است. شواهد موجود، 
حاكي از اهميت دسترسي بنگاه هاي كوچك و متوسط به 
ICT براي پيوستن به حلقه هاي مختلف GVC  در اقتصاد 
ديجيتالي است، بااين حال دسترس��ي به فناوري جديد، 
نه تنها بر اساس اندازه شركت، بلكه بر اساس سطح توسعه 
منطقه اي كه بنگاه در آن واقع اس��ت، متفاوت مي باش��د. 

محدوديت هاي زيرساختي كه كشورهاي درحال توسعه 
در تجارت الكترونيك��ي با آن روبرو هس��تند: دامنه اي از 
ابتدايي ترين آن يعني از دسترسي به يك منبع برق ثابت تا 
پيچيده ترين آن مانند عدم دسترسي به سامانه هاي پرداخت 
الكترونيكي يا عدم وجود كابل هاي اينترنت پرس��رعت را 
در برمي گيرد. اين يك مش��كل ويژه اس��ت؛ نه تنها به اين 
دليل كه فناوري ارتباطات و اطالعات )ICT( براي تجارت 
الكترونيكي ضروري است، بلكه به اين دليل كه ICT اكنون 
ضرورتي انكارناپذير براي بيشتر شدن امكان پيوستن به اكثر
GVC ها محسوب مي شود. ويژگي كاركردي اينترنت مهم 
نيست؛ صرف نظر از نبود ويژگي هايي مانند دسترسي به باند 
پهن و بسترهاي تجارت الكترونيكي، واقعيت اين است كه 
تجارت الكترونيكي تنها در صورت وجود اينترنت با پهناي 
باند مناسب مي تواند توسعه يابد. ازاين رو، مطالعات تجربي 
نشان مي دهد دسترسي به اينترنت، عملكرد شبكه هاي 
صادراتي بخش هاي توليد كارخانه اي و خدماتي را - از طريق 
كاهش هزينه هاي جست وجو و كاهش موانع الكترونيكي 
و همچنين ارتقاي توان ارتباطي و اطالعاتي كش��ورهاي 
درحال توسعه- بهبود مي بخشد. عالوه بر اين، نشان داده 
شده است كه اينترنت، بهره وري را به ويژه بهره وري بنگاه هاي 
كوچك تر و كمتر مبتكرانه را افزايش مي دهد. بااين حال، 

بنگاه هاي كوچك و متوسط با چالش هاي ديگري نيز )كه 
درون GVC ها با اقتصاد ديجيتالي درهم آميخته و عجين 
است( روبرو هستند. عالوه بر عقب ماندن بنگاه هاي بزرگ 
ازنظر استفاده كلي از فناوري ديجيتال و قابليت هاي مربوطه، 
مشاغل كوچك نيز ممكن است در دسترسي به بسترهاي 
تجارت الكترونيكي و سازوكارهاي پرداخت با مشكل مواجه 
باشند. همچنين ممكن است سياست ملي، به طور ناخواسته 
از بين المللي شدن موفقيت آميز بنگاه هاي كوچك و متوسط 
از طريق GVC ها جلوگيري كند.  از طرفي رويه هاي پيچيده 
گمركي، عدم قطعيت در قوانين و سياست ها و موانع تجارت 
خدمات، همگي تأثير منفي بر بنگاه هاي كوچك و متوسط 
مي گذارند و علي رغم فرصت هاي ارايه شده از طريق تجارت 
الكترونيكي، نيز چالش هايي را براي مشاركت شركت هاي 
كوچك و متوسط در GVC ها ايجاد مي كنند. اين يافته ها 
تأكيد بر نياز مداوم و مستمر بهبود محيط كسب وكار و 
زيرس��اخت فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين بر 
گسترش خدمات الكترونيكي مانند پرداخت الكترونيكي 
و تجارت الكترونيكي تأكيد دارد كه همه اينها به اندازه 
زيادي به نفع SME ها خواهد بود؛ اما اين عوامل، كمبود 
اطالعات در مورد بنگاه هاي كوچك و متوسط  را نيز نشان 
ادامه در صفحه 2 مي دهند.  

همايون دارابيعباس اكبرپور

مهدي رضايي 

مريم شاهسمنديسيد بهاءالدين حسيني هاشمي

اليحه»تامينامنيتزناندرمقابلخشونت«
گرفتاردرهزارتويمجلس

 رشدارزشيوآن
دربرابردالربهباالترينميزان۳ماهه

 سايه هاي ترديد 
و انتظارهاي طوالني

صفحه 8     صفحه 3    

 افزايش قيمت 
طال و ارز در بازار 

كميسيوناقتصاديمجلس:۱۹هزار
بيتكويندرايراناستخراجميشود

پارلمانشهريپايتختپسازبرگزاري
۱0جلسه،وضعقوانينراآغازكرد

پس از پنج ماه گزارش كميسيون اقتصادي مجلس 
درمورد وضعيت صنعت اس��تخراج رمزارزهاي 
جهان روا و مبادالت آن در داخل كشور در صحن 
علني قرائت ش��د. براس��اس اين گ��زارش طبق 
برآوردهاي س��ايت هاي صرافي ايران��ي در بازار 
داخلي روزان��ه 700 بيت كوين معادل حدود 40 
ميليون دالر يا حدود صد ميليارد تومان به صورت 
غيررسمي خريد و فروش مي شود. اين گزارش، 
تبادل رمزارزه��ا را پرچالش ترين حوزه بحث در 
صفحه 6 را بخوانيد اين حوزه دانست كه...  

س��رانجام ديروز پارلمان ش��هري پايتخت پس از 
برگزاري 10 جلسه، بررسي دو اليحه دو فوريتي را 
در دستور كار خود قرار داد. به اين ترتيب، دو فوريت 
اليحه اصالحيه مصوبه اصالحيه نحوه اخذ مطالبات 
حوزه شهرسازي از سوي اعضاي شوراي شهر تهران 
تصويب شد. به موجب تبصره س��ه اين اليحه در 
صورتي كه فردي تمايل داشته باشد، عوارض خود 
را به صورت نقدي و يكجا پرداخت كند به مدت 60 
روز پس از الزم االجرا ش��دن اين مصوبه، مشمول 
صفحه 5 را بخوانيد پاداش و...  

رسميت 
 رمزارزها  

در تبادالت  داخلي 

اصالح 
60 روزه نرخ 

عوارض ساختماني

موسسه»فيچ«،ريسكتجارت
وسرمايهگذاريدرايرانرامنتشركرد

 نمره پايين ايران 
در ريسك تجاري
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درگفتوگويتلفنيرييسيوپوتين
مطرحشد

رييس جمهور روسيه روز سه شنبه در تماس تلفني با 
آيت اهلل دكتر سيدابراهيم رييسي، با بيان اينكه به علت 
احتمال ابتال به بيماري كرونا به قرنطينه رفته اس��ت، 
خواستار انجام هماهنگي براي ديدار دو رييس جمهور در 
اولين فرصت شد. به گزارش ايسنا، رييس جمهور روسيه 
با اشاره به همكاري هاي مسكو – تهران در زمينه مقابله 
با كرونا و همچنين توليد مشترك واكسن اسپوتنيك، 
بر تداوم اي��ن همكاري ها تاكيد كرد. رييس جمهوري 
اسالمي ايران نيز در تماس تلفني »والديمير پوتين«، 
گفت: توسعه و تعميق همكاري هاي دو كشور را در همه 
ابعاد دنبال مي كنيم. حجت االسالم رييسي همچنين با 
تاكيد بر ضرورت تداوم همكاري هاي دو كشور در زمينه 
مقابله با كرونا از جمله در زمينه توليد واكسن مشترك، 
اظهار داشت: اين همكاري ها بايد تا ريشه كن شدن كامل 

اين بيماري عالمگير با قوت ادامه يابد.

پيش بيني اوپك از تاخير 
احياي تقاضا براي نفت

اوپك به دليل شيوع كروناي دلتا، در پيش بيني خود از 
بهبود رشد تقاضا براي نفت تجديدنظر كرد و اكنون انتظار 
دارد رشد بيش��تر تقاضا به جاي سه ماهه چهارم سال 

۲۰۲۱، در سال ميالدي آينده حاصل شود.
به گزارش ايسنا، اوپك در گزارش ماهانه خود پيش بيني 
كرد تقاضا براي نفت در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به 
۹۹.۷۰ ميليون بشكه در روز مي رسد كه ۱۱۰ هزار بشكه 
در روز كمتر از پيش بيني ماه گذشته اين گروه است. در 
گزارش اوپك آمده است: ريسك فزاينده افزايش موارد 
كوويد ۱۹ كه ناشي از شيوع واريانت دلتاست، چشم انداز 
تقاضا براي نفت در سه ماهه پاياني سال ۲۰۲۱ را تيره 
كرده است. در نتيجه برآورد اين گروه از تقاضا براي نفت 
در نيمه دوم س��ال ميالدي جاري پايين تر برده ش��د و 
روند احياي بيش��تر تقاضا براي نفت تا نيمه اول س��ال 
۲۰۲۲ به تاخير افتاد. دولت ها، كش��ورها و بازرگانان به 
دقت روند احياي تقاضا براي نفت را پس از ريزش��ي كه 
در سال ۲۰۲۰ داشت، دنبال مي كنند. روند آهسته تر 
احياي تقاضا، قيمت ها را در معرض كاهش قرار داده و 
اين دي��دگاه را تقويت مي كند كه تاثير پاندمي ممكن 
اس��ت روي الگوهاي مصرف براي م��دت طوالني تر يا 
هميشگي تاثير بگذارد. نفت برنت پس از انتشار گزارش 
اوپك باالي ۷۳ دالر در هر بش��كه معامله ش��د. قيمت 
نفت برنت از ابتداي سال ميالدي جاري تاكنون بيش 
از ۴۰ درصد رشد كرده كه تحت تاثير اميدها به احياي 
اقتصادي و كاهش عرضه اوپك پالس حاصل شده اما 
نگراني درباره واريانت دلتا مانع رش��د بيشتر قيمت ها 
شده است. با وجود بازبيني نزولي اوپك از ميزان تقاضا در 
سه ماهه چهارم، اوپك اعالم كرد تقاضا براي نفت جهان 
در كل سال ۲۰۲۱ به ميزان ۵.۹۵ ميليون بشكه در روز 
معادل ۶.۶ درصد رشد مي كند كه عمال تغييري نسبت 
به پيش بيني ماه پيش اين گروه ندارد. پيش بيني ميزان 
رشد تقاضا در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱۵ ميليون بشكه در روز 
افزايش داده شد در حالي كه برآورد گزارش ماه گذشته 
اوپك ۳.۲۸ ميليون بشكه در روز و برآورد منابع اوپك در 
نشست اول سپتامبر ۴.۲ ميليون بشكه در روز بود. اوپك 
اعالم كرد روند احياي تقاضا براي نفت در س��ال ۲۰۲۲ 
اكنون قويتر فرض مي شود. با افزايش نرخ واكسيناسيون، 
انتظار مي رود وضعيت شيوع كوويد ۱۹ بهتر مديريت 
شود و فعاليت هاي اقتصادي و رفت و آمد به سطح پيش 
از همه گيري برگردد. با وجود تغييرات اخير در برآورد 
اوپك، اين گروه همچنان باالترين رشد تقاضا براي نفت 
را در ميان سه سازمان پيش بيني كننده نفت پيش بيني 
مي كند. آژانس بين المللي انرژي رشد تقاضا براي نفت را 
به ميزان ۵.۳ ميليون بشكه در روز و اداره اطالعات انرژي 
امريكا پنج ميليون بش��كه در روز پيش بيني مي كند. 
گروه اوپك پالس در حال تسهيل تدريجي محدوديت 
عرضه اي كم سابقه اي است كه از ماه مه سال ۲۰۲۰ به 
اجرا گذاشت و كشورهاي عضو اين گروه در ژوييه موافقت 
كردند توليدشان را به صورت جمعي ماهانه ۴۰۰ هزار 
بشكه در روز در فاصله اوت تا دسامبر افزايش دهند و اين 
برنامه را در نشست اول سپتامبر تاييد كردند. بر اساس 
گزارش رويترز، گزارش ماهانه اوپك نشان داد توليد اين 
گروه در اوت ۱۵۰ هزار بشكه در روز رشد كرد و به ۲۶.۷۶ 

ميليون بشكه در روز رسيد

ضرورت مهار كسري بودجه 
مزمن در كوتاه مدت 

به صندوق تامين اجتماع��ي واريز نمي كند، بنابراين 
براي اداي وظايف خود با مشكل مواجه خواهد شد. در 
واقع برداشت از يك صندوق به صورت غيرمجاز صورت 
مي گيرد كه چنانچه فرد ديگري اين كار را انجام مي داد، با 
آن تحت عنوان جرم اختالس برخورد مي شد. دولت بايد 
به خصوصي سازي روي آورد و دارايي ها را به اين بخش 
برگرداند، دست به نظارت زند و از تصدي گري بپرهيزد 
و در كوچك سازي ساختار اقتصادي خود مصمم باشد. 
از طرفي دولت بايد به شكلي رفتار كند كه كشور از رشد 
اقتصادي بي بهره نماند زيرا در اين حالت داراي درآمد 
مالياتي خواهد بود و كسري بودجه را مي تواند از اين محل 
جبران كند.  تمام اين مسائل كالن هستند و بالفاصله 
امكان انجام آن وجود ندارد. بنابراين در كوتاه مدت كار 
خاصي جز پيشي گرفتن انضباط مالي نمي توان انجام 
داد، بايد براي افزايش درآمد ملي و س��اماندهي بخش 
ماليات برنامه ريزي صورت گيرد تا دولت در نتيجه آن 
از افرادي كه به معناي واقعي صاحب درآمد هس��تند، 

ماليات اخذ كند.

در حال خريد هواپيماهاي 
جديد هستيم

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجلس از برنامه خريد هواپيماهاي جديد با استفاده 
از تس��هيالت بانكي خب��ر داد. وي درب��اره خريد 
هواپيم��اي جديد گفت: ۵۰ درص��د هواپيماهاي 
كش��ور زمينگير ش��ده اند در حالي كه تقاضا براي 
سفرهاي هوايي باالست. وي با اشاره به وجود فاصله 
زياد عرضه و تقاضا در صنعت هوانوردي و محدود 
بودن تعداد صندلي هاي پروازي نسبت به تقاضاي 
س��فر گفت: همين موضوع سبب باال رفتن قيمت 
بليت هواپيما شده اس��ت. نماينده مردم جهرم در 
مجلس هزينه هر يك س��اعت-صندلي هواپيما را 
۹۰۰ هزار تومان دانس��ت و يادآور شد: اين نرخي 
است كه سازمان هواپيمايي كشوري مصوب كرده 
اس��ت بنابراين بايد به س��مت خريد و وارد كردن 
هواپيماهاي جديد حركت كنيم. وي با بيان اينكه 
با كشورهاي مختلفي براي واردات هواپيما مذاكره 
شده، تصريح كرد: شركت هايي هستند كه مي توانند 
به راحتي هواپيما خريداري كنند و ما براي خريد و 

واردات هواپيما مشكلي نداريم. 

اقتصاد ديجيتالي و بنگاه ها 

مسير بازارگردان ها هموار شود

شعار، وعده و ديگر هيچ...

ازنظر تئوري، اقتصاد ديجيتالي موجب تقويت مشاركت 
بنگاه هاي كوچك و متوس��ط در GVC ها مي ش��ود، 
اما براي تدوين سياس��ت هاي موثر، نياز به جمع آوري 

داده هاي بهتر است.
همان طور كه گفته ش��د، استانداردس��ازي، مي تواند 
به مثاب��ه مانع��ي در برابر انتش��ار و انتقال فن��اوري از 
شركت هاي فراملي به ش��ركت هاي محلي در زمينه 
مش��اركت آنها درGVCها ايجاد  كند. لذا در بدو ورود 
ابتدا الزم است حلقه هاي پايين تري از فرآيند توليد را 
براي ارتقاء در زنجيره ارزش جهاني به خود اختصاص و 
هدفگذاري كنيم. با توجه به خصوصيات كشورمان كه 
از انواع منابع معدني و كاني هاي سوختي و غير سوختي 
برخوردار اس��ت كه در اكثر آنه��ا داراي مزيتي رقابتي 
هس��تيم، غلبه بر استانداردس��ازي با توجه به ماهيت
GVCها، جز از طريق مشاركت با شركت هاي فراملي 
و جذب FDI  در صنايع مزيت دار كشور ميسر نمي شود.

با توجه به اهميت جايگاه و نقش شركت هاي فراملي در 
پيوستن بهGVCها و ارتقاي محصول، الجرم بايد آن 
دسته از بنگاه هاي كوچك و متوسط صنعتي و معدني 
انتخاب ش��وند كه اواًل براي آنها زنجيره ارزش جهاني 
GVCوجود داشته باشد، يعني امكان برقراري پيوند با
هاي مرتبط وجود داشته باشد و در اينگونه زنجيره ها 
قابل طرح باشند، )نظير خودروسازي، پوشاك و لوازم 
الكترونيكي( و ثانيًا مبتني بر صنايع رقابتي ما باشند. 
اين رويك��رد، ما را به مبح��ث اولويت بندي بنگاه هاي 
 FDI كوچك و متوس��ط صنايع مختلف براي جذب
و سياس��ت گذاري هاي مربوطه سوق مي دهد. صنايِع 
پايين دستي صنايع شيميايي، ش��امل »توليد الياف 
مصنوعي«، »توليد الس��تيك رويي و تويي و روكش 
كردن مجدد و بازسازي الستيك هاي رويي«، »توليد 
س��اير محصوالت الس��تيكي« و »توليد محصوالت 
پالستيكي به جز كفش« براي ارتقاء درGVCها داراي 

اولويت هستند؛ محصوالت اين صنايع در توليد پوشاك 
و اتومبيل سازي و... كاربرد دارند. همچنين بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط مرتبط ب��ا صنايع پايين دس��تي 
كاني هاي فلزي شامل صنايع »توليد بدنه � اتاق سازي 
� براي وسايل نقليه موتوري و ساخت تريلر و نيم تريلر« 
و »توليد قطعات و ملحقات براي وسايل نقليه موتوري و 
موتور آن ها« نيز براي ارتقا درGVCها مناسب هستند.

البته بيشترين مشكل در پيوستن و ارتقاي بنگاه هاي 
كوچك و متوس��ط كش��ور، ع��الوه بر فراه��م نبودن 
بسترهاي س��ابق الذكر، تحريم هاي اقتصادي هستند 
كه مانع حضور ش��ركت هاي فراملي در ايران ش��ده و 
نيز امكان گسترش تجارت را از شركت ها و بنگاه هاي 
مختلف كشور سلب كرده اس��ت. بديهي است بدون 
س��رمايه گذاري خصوصا س��رمايه گذاري مس��تقيم 
خارجي، علي الخص��وص در بخش مع��ادن و صنايع 
معدني، دانش فني و منابع مالي توليد فراهم نمي شود 

به نحوي ك��ه حتي اگر بهترين سياس��ت هاي جذب 
سرمايه گذاري خارجي را نيز تدوين و تصويب نماييم 
در سايه تحريم، جذب س��رمايه مكفي و فناوري موثر 
س��نگين معدني اتف��اق نخواهد افتاد؛ يا با س��ختي و 
هزينه هاي گزاف همراه خواهد ب��ود. حتي در اختيار 
داشتن مهم ترين زيرس��اخت هاي الزم در اين زمينه 
ازجمله زيرساخت هاي تجارت الكترونيك نيز با موانع 
كاركردي مواجه خواهند شد و موانع تجاري ناخواسته ء 
معطوف به تحريم اقتصادي عليه كشور، موجب مي شود 
تا از صرفه هاي ناشي از مقياس در زمينه توليد بهره مند 
نباشيم و از سوي ديگر، سرمايه گذار خارجي مايل و قادر 
به سرمايه گذاري مالي و صنعتي در كشور ما نخواهد بود؛ 
بنابراين، بخش اعظم موفقيت صنايع معدني كشور ما در 
پيوستن بهGVC ها و همچنين به طور خاص ارتقاء در 
حلقه هاي باالتر آن، مستلزم تالش و موفقيت در جهت 

رفع تحريم ها و عبور از آن خواهد بود.

يكي ديگر از مش��كالت بازارگردان ها اين است كه به 
لحاظ نقدينگي قوي نيستند و جا دارد به صندوق ها 

كمك شود.
در ح��ال حاضر چ��ون تع��داد بازارگردان ها س��ال 
گذش��ته اندك بود، در تعداد نماده��اي بازارگرداني 
بين صندوق ه��اي بازارگرداني تق��ارن وجود ندارد و 
بايد توزيع متناس��ب با موجودي يا كفايت س��رمايه 
صندوق ها صورت بگيرد و به اين س��مت حركت كرد 
كه صندوق ها منابع بيشتري داش��ته باشند و از آنها 
به صورت موثرتر در بازار اس��تفاده كنند. الزم اس��ت 
تمامي راه هايي كه به تقويت نقدينگي بازارگردان ها 
كمك مي كند، هموار ش��ود. در ح��ال حاضر عمده 
مناب��ع صندوق ه��اي بازارگرداني از طريق ناش��ران 
تأمين مي ش��ود اما ض��رورت دارد از طرق مختلفي 
مانند تسهيالت، اعتبارات، آورده نقدي حتي به نوعي 
فروش اوراق، صندوق هاي بازارگردان اجازه داش��ته 
باشند تأمين منابع انجام دهند. مساله ديگر كه براي 
صندوق هاي بازارگردان بسيار مهم است، اين است كه 

صندوق هاي بازارگ��ردان باوجوداينكه ذيل كارگزار 
معامله گر قرار مي گيرند، متأسفانه تا به امروز در قانون 
بازار سرمايه دسترسي مستقيم به سيستم معامالت 
نداش��تند و اين مش��كل عمده اي را براي آنها ايجاد 
مي كن��د و بايد صندوق هاي بازارگرداني دسترس��ي 
مس��تقيم و آزادانه به هسته معامالت داشته باشند تا 
بتوانند هرلحظه نسبت به خريدوفروش سهام اقدام 
كنند و تصميمات آنها محرمانه باقي بماند. متأسفانه 
يك آفت سيستم بازارگرداني، بحث افشاي اطالعات 
معامالتي بازارگردان اس��ت كه مي تواند به سيستم 

آسيب وارد كند.
ديگر مشكل اين است كه عمليات بازارگرداني به نوعي 
در صندوق ه��اي بازارگرداني منحص��ر به نمادهايي 
است كه طرف قرارداد بازارگرداني باشند. اين مساله 
باع��ث محدوديت در عملكرد صندوق ها مي ش��ود و 
مي توان اين محدوديت نمادها را برداش��ت تا تمامي 
اين صندوق ها بتوانند در هر نمادي كه خود منابع آن 
را تأمين مي كنند با شرايط كارمزد پايين ورود كنند و 

بازارگردان��ي را انجام دهند. به عبارت ديگر ما نيازمند 
اين هستيم كه بازارگردان ها اختيارات بيشتري داشته 
باشند و با نقدينگي كه دارند بتوانند وارد بازارگرداني 
نمادهاي مختلف شوند. اگر اين محدوديت ها رفع شود 
حركت بازار مي تواند ساده بشود هرچند كه بحث دامنه 
نوسان و حجم مبنا نيز داراي اهميت است و گشايش در 
اين دو محدوديت معامالتي نيز مي تواند بازارگرداني 

را ساده تر كند.
همچنين موضوع عرضه هاي اوليه بسيار مهم است. 
در عرضه هاي اوليه ساير بازارهاي جهان نيز متعهد 
پذيره نويس��ي و خريدار عمده كه سهام را به سبدها 
و صندوق ه��ا تخصي��ص مي دهن��د در عرضه هاي 
اولي��ه نقش اصل��ي را ايفا مي كنن��د و اين عرضه ها 
به طور مس��تقيم توس��ط بازار خريداري نمي شود. 
در جريان اي��ن روند، تعداد ش��ركت هاي كوچك و 
اس��تارتاپي كه در ص��ف ورود به بازار س��رمايه قرار 
مي گيرند نيز زياد مي ش��ود كه ممكن است ريسك 
بااليي داش��ته باشند، درنتيجه با تخصيص سهام به 

صندوق ها و به طور غيرمستقيم ريسك اين عرضه ها 
براي سرمايه گذاران مديريت خواهد شد زيرا قريب 
به اتفاق سرمايه گذاراني كه در عرضه هاي اوليه شركت 
مي كنند هيچ مطالعه و بررس��ي نداشته و اطمينان 
دارند قطع به يقين عرضه هاي اوليه سودآور است؛ اما 
مديران صندوق ها هميشه با شناخت و تحليل اقدام 
به خريد سهام حتي عرضه اوليه مي كنند؛ همچنين 
باعث تس��ريع در فرآيند پذيرش و عرضه سهام نيز 
خواهد ش��د. با اين روش مردم براي سرمايه گذاري 
غيرمستقيم و حضور در صندوق هاي سرمايه گذاري 
تش��ويق مي ش��وند، با توجه به اينكه صندوق هاي 
س��رمايه گذاري بزرگي در بازار فعال هس��تند اين 
رون��د مي توان��د نفع عرضه ه��اي اوليه را ب��ه تعداد 
بسيار بيشتري از سرمايه گذاران برساند، همچنين 
شركت هاي س��بدگردان و تأمين سرمايه ها تشويق 
مي ش��وند براي تخصيص بيشتر سهام عرضه اوليه، 
اقدام به بزرگ كردن صندوق هاي خود كنند تا سهم 

بيشتر و به تبع آن بازدهي بيشتري داشته باشند.

 اين مشكالت حل شود. با اين توضيحات ممكن است اين 
پرسش در اذهان عمومي شكل بگيرد كه اقتصاد ايران براي 
كاستن از بار مشكالت حوزه مسكن و پاسخ به مطالبات اقشار 
كم برخوردار جامعه براي بهره مندي از مسكن چه بايد بكند؟ 
اين پرسش يكي از مهم ترين ضرورت هايي است كه مقامات 
دولتي هرگز طرح نكرده اند و همواره دهه هاي متمادي را از 
كف داده اند. براي رسيدن به پاسخ اين پرسش بايد ديد ساير 
كشورهايي كه عملكرد مناسبي از خود در حوزه رفاه عمومي 

به جاي گذاشته اند چه كرده اند؟ مشاركت بخش خصوصي 
و ايجاد نهضت س��اخت و ساز توسط خود مردم، راهكاري 
اس��ت كه دولت از طريق آن مي توان��د اين معادله را حل و 
فصل كند. در زمان دولت اصالحات يك چنين ايده هايي 
امتحان شدند و اتفاقا نتايج مناسبي هم به دست آمد. دولت 
سيزدهم هم چنانچه قصد دارد به مطالبات مردم در حوزه 
مسكن پاس��خ دهد، بايد از ظرفيت هاي خود مردم براي 
پاسخگويي به خواسته هاي آنان استفاده كند. كشوري مانند 

اندونزي كه اتفاقا زلزله خيز است و بيش از ۲۰۰ميليون نيز 
جمعيت دارد با گسترش مشاركت هاي عمومي و استفاده 
از دانش كشورهاي پيشرو در ساخت و ساز توانست ظرف 
مدت كوتاهي دامنه وسيعي از واحدهاي مسكوني را بسازد. 
اين در حالي است كه ايران دهه هاي متمادي است كه به 
دنبال حل مشكل مسكن است، اما هر دوره با اتخاذ روش هاي 
غيركارشناسي سرمايه گذاري هاي هنگفتي در حوزه مسكن 
صورت مي دهد اما نتيجه اي به دس��ت نمي آورد. مسكن 

مهر يك نمونه از طرح ها و س��رمايه گذاري هاي هنگفتي 
است كه عمال نتيجه مناس��بي به دنبال نداشته است. به 
نظرم ديگر وقت آن رسيده است كه مسووالن تصميم ساز 
كشورمان به جاي گوش كردن به صحبت هاي سوداگران، 
در هاي اتاق خود را به روي اساتيد دانشگاهي و كارشناسان 
صاحب نظر باز كنند تا بتوان از دل رويكردهاي كارشناسي، 
برنامه ريزي هاي عملياتي براي حل مش��كل مسكن را در 

دستور كار قرار داد.

نزديك به ۱۱ س��ال اس��ت كه از عمر پرداخت يارانه 
نقدي بدون هيچ تغييري در مي��زان آن مي گذرد، با 
توجه به ش��رايط اقتصادي به نظر مي رسد بايد براي 
حذف آن يا افزودن بر اين مبلغ هر چه سريع تر چاره اي 

انديشده شود.
به گزارش خبرنگار ايِبنا، پرداخت يارانه نقدي يا عدم آن 
يكي از مباحثي است كه تقريبا از روز اول مطرح بوده 
است. گروهي با آن از ابتدا مخالف بودند و به نوعي اين 
كار را نادرست مي پنداشتند، آنان بر اين اعتقاد بودند كه 
به جاي پرداخت يارانه نقدي بايد اين مبلغ را در حوزه 
توليد و صنعت هزينه كرد تا با ايجاد اشتغال شرايط و 
رشد اقتصادي حركتي رو به جلو در پيش گيرد كه در 
نتيجه اين روند وضعيت مالي مردم هم بهبود خواهد 
يافت. اما جمعي ديگر كه عمدتا يا دولتي به حس��اب 
مي آمدند يا طرفدار آن محس��وب مي ش��دند، بر اين 
اساس كه يارانه عدالت اجتماعي را توسعه مي دهد و 
حق مردم است، بر اجراي يارانه نقدي اصرار ورزيدند 

و موفق هم شدند. 
اكنون حدود ۱۱ سال است كه از زمان پرداخت يارانه 
نقدي مي گذرد، اما همچنان مباحث پرداخت يا عدم 
پرداخت آن در ميان اس��ت و با توجه به اينكه شرايط 
اقتصادي امروز كشور با روز اول شروع اين كار تفاوت 
پيدا كرده، بحث در اين خصوص بيش از س��ابق شده 

است.

  سال ۸۹ 
بد نيست اشاره  شود كه پرداخت يارانه نقدي در سال 
۸۹ كليد خورد، در اين خصوص الزم است تا چند نكته 
مورد توجه قرار گيرد. اول آنكه شرايط اقتصادي كشور 
در س��ال ۸۹ با امروز بر اس��اس گزارش بانك مركزي 
بسيار متفاوت بوده است. در گزارش مورد اشاره آمده 
كه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه برحسب 
قيمت هاي جاري، از ٣٥٦٢ هزار ميليارد ريال در سال 
١٣٨٨ ب��ه ٤٣٠٤ هزار ميليارد ريال در س��ال ١٣٨٩ 
افزايش يافت. تغييرات اين دو عدد ۲۰.۸ درصد رشد 
اس��مي در توليد ناخالص داخلي را نش��ان مي دهد. 
همچنين گروه هاي »صنايع و معادن« با ۲.۵ درصد، 
»خدمات« با ۲.۱ درصد، »كش��اورزي« ۱.۱ درصد و 
»نفت« دو دهم درصد س��هم از رشد توليد ناخالص 

داخلي را به خود اختصاص داده است. 
بانك مركزي در همين گزارش اضافه مي كند كه در 

بخش تجارت خارج��ي، صادرات كاالها و خدمات در 
س��ال ۸۹ )به قيمت هاي ثابت( رشدي معادل ۱۱.۳ 
درصد و واردات كاالها و خدمات نيز از رشدي معادل 

۸.۲ درصدي برخوردار بوده است.
البته در همين سال صادرات نفت و فرآورده هاي آن، 
صادرات محصوالت كشاورزي، سرمايه گذاري صنعتي، 
ميزان توليد اشتغال با كاهش و بدهي دولت به بانك ها 
و موسس��ات اعتباري و بدهي دولت به بانك مركزي 
افزايش داشته و فش��ار تحريم و نگراني هاي حاصل 
ازآن با نرخ تورمي ۱۲.۴ درصدي شرايط را براي مردم 

سخت كرده بود. 
در چني��ن ش��رايطي برنامه حذف يارانه ه��ا با هدف 
بازگرداندن منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي به مردم اجرايي شد و اولين مرحله واريز يارانه 
نقدي در آذرماه به حس��اب خانوارها، با پرداخت ۴۰ 
ه��زار و پانصد توم��ان به ازاي هر نف��ر در ماه، صورت 
گرفت. دولت جهت انجام اين كارمبلغي نزديك به ۵ 
هزار ميليارد تومان به منظور واريز ۸۱ هزار تومان يارانه 
نقدي دوماهه به ازاي هر فرد، براي ۶۰ ميليون و پانصد 
هزار نفر مش��مول طرح در اين مرحله در نظر گرفته 
بود، البته اين رقم تا همين اندازه باقي نماند، مدتي بعد 
به دنبال حذف يارانه نان و افزايش قيمت آن، ۵ هزار 
تومان افزوده شد كه تا به امروز همين رقم ۴۵ هزار و 

۵۰۰ پرداخت مي شود. 

  سال ۱۴۰۰ 
آخرين آمار مربوط به تحوالت اقتصادي سال ۱۴۰۰ 
مربوط به تيرماه است كه توسط بانك مركزي به انتشار 
درآمده اس��ت. در اين گزارش بررس��ي روند شاخص 
بهاي كاال و خدمات مصرفي حاكي از آن است كه هر 
چند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهاي كاالها 
و خدمات مصرفي در تيرماه نس��بت به ماه گذشته با 
كاهش همراه بوده، اما نرخ تورم همچنان در س��طوح 
بااليي قرار دارد. همچنين بررس��ي ت��ورم ماهانه به 
تفكي��ك گروه هاي اختصاصي كاال و خدمت نش��ان 
مي دهد كه در اين ماه اگرچ��ه اقالم كااليي عمدتًا از 
محل »خوراكي ها و آش��اميدني ها« سهم عمده اي از 
تورم ماهانه را به خود اختصاص داده اند؛ ولي گروه هاي 
»تفريح و امور فرهنگي«، »مس��كن، آب، برق و گاز و 
ساير سوخت ها« و »بهداشت و درمان« عمدتًا متاثر از 

اقالم خدمتي، با بيشترين تورم ماهانه مواجه بوده اند.
بررسي بازار دارايي ها از جمله سهام و مسكن حكايت 
از آن دارد كه قيمت ها در بازار مسكن در تيرماه سال 
جاري با افزايش مواجه ش��ده، البته نشانه هاي بهبود 
وضعيت در بازار سهام نيز قابل مشاهده است. بر اين 
اساس، متوس��ط قيمت خريد و فروش يك متر مربع 
زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران، در 
تيرماه سال جاري نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزايش 
را تجربه كرده، همچنين ش��اخص كل بورس اوراق 

بهادار در پايان تيرماه ۱۴۰۰ در مقايسه با روز پاياني 
ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزايش يافته است.

با توجه به اين شرايط اقتصادي كه البته شيوع بيماري 
كرونا و دوران رياست جمهوري چهارساله دونالد ترامپ 
برآن بي تاثير نيست، ميزان يارانه نقدي كه ماهانه به 
حساب مردم واريز مي شود، عليرغم آنكه مجلس وعده 
افزايش آن را داده بود، هم��ان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان 

روز اول است. 

  وضعيت يارانه نقدي
كميس��يون تلفيق مجلس در نظر داشت كه در قالب 
قانون بودجه ۱۴۰۰ دست به افزايش يارانه نقدي بزند، 
به طوري كه از ۷۸ ميليون يارانه بگير به ۲۰ ميليون نفر 
۹۱ هزار تومان، به ۲۳ ميليون نفر ۱۳۶ هزار تومان، به 
۲۵ ميلي��ون نفر ۱۸۳ هزار تومان و به ۱۰ ميليون نفر 
نيز ۲۶۸ هزار تومان پرداخت ش��ود. اين طرح بيش از 
۱۴۶ هزار ميليارد تومان در سال براي دولت بار مالي 
به همراه داش��ت. با اين حال كميسيون تلفيق اعالم 
مي كرد، بخش اعظم منابع الزم براي آن از افزايش نرخ 
تسعير ارز در بودجه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حذف 
ارز ۴۲۰۰ توماني تامين خواهد شد كه در نهايت مورد 

تصويب قرار نگرفت.
همان طور كه در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، مخالفت 
با پرداخت يارانه نقدي از روز اول وجود داشت و اكنون 
كه توليد در كشور با موانع بس��ياري مواجه است و از 
محدوديت هاي تجارت خارجي هم بي بهره نيستيم و 
از نظام مالياتي كارآمدي هم محروم هستيم، استفاده 
از روش پرداخ��ت نق��دي يارانه به هيچ عن��وان امر 
مطلوبي محسوب نمي شود و بهتر آن است تا به  جاي 
پرداخت هاي نق��دي، از روش هاي حمايتي در قالب 
سيستم تامين اجتماعي اس��تفاده شود تا با حمايت 
غيرمستقيم از حقوق مردم و مصرف كنندگان، شرايط 

بهتري براي آنها فراهم آيد.
ولي با اين حال چنانچه بر پرداخ��ت آن اصرار وجود 
دارد، بايد در نظر داشت كه بخش عظيمي از جمعيت 
كشور در حال دس��ت و پنجه نرم كردن با مشكالت 
ش��ديد اقتصادي اس��ت كه اين مبلغ يارانه نقدي نه 
تنها هيچ كمكي به آنها نمي كند، بلكه بسيار ناكارآمد 
به حس��اب مي آيد، بنابراين به نظر مي رسد زمان آن 
فرارسيده حداقل بر ميزان يارانه نقدي افزوده شود تا 

شايد به كاري آيد.

دولتجديدپساز۱۱سالپرداختيارانهبدونتغييرچهخواهدكرد؟

يارانههاكالفسردرگمدولتها
اميدواري براي ديدار 

در آينده نزديك 

رييسسازمانبرنامهوبودجه:

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: »خلق پول« جز 
تورم افسارگسيخته و آسيب جدي به معيشت مردم، 
نتيجه  اي نداش��ته اس��ت. بنابراين بايد تالش شود تا 
خلق پول ريش��ه كن ش��ود و براي تحقق پروژه ها بايد 
مديران در استان ها به خلق منابع رو بياورند. »مسعود 
ميركاظمي« در چهارمين جلس��ه ستاد بودجه سال 
۱۴۰۱ كشور اظهار داشت: اقتصادمحوري، اساس كار 
است. بايد از پروژه محوري فاصله بگيريم و با تمركز بر 
برنامه به نتيجه برسيم. وي با اشاره به اينكه ادامه روند 
فعلي اقتصاد، روند مطلوبي نيست، تصريح كرد: منابع 
پايدار و غيرپايدار مصرف شده، بدهي هايي به اسم تحقق 
برنامه ها بر كشور تحميل شده است و اوراق قرضه هايي 
كه دولت هر سال بايد بازپرداخت كند جز افزايش تورم 
و فشار اقتصادي بر افراد ضعيف جامعه و كاهش درآمد 
مردم و عدم تحقق برنامه، نتيجه اي دربر نداشته است. 
رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: بايد سهم استان ها 
در هر بخش براي رشد اقتصادي مشخص و اين مساله تا 
سطح شهرستان ها توسط سازمان هاي استاني استخراج 
و تدوين شود. ميركاظمي با بيان اينكه تمام تالش ما اين 
است كه به بخش توليد شتاب داده شود، خاطرنشان 
كرد: طبق روال گذشته اگر برنامه اقتصادي پيش برود 
هزينه جبران ناپذيري بر كشور وارد مي شود، بنابراين، 
توجه به رشد اقتصادي و افزايش بهره وري مورد توجه 
همه برنامه ريزان، تصميم گيران و تصميم  سازان قرار 
گيرد. رييس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه ما 
كشور ثروتمندي هستيم، افزود: سازمان برنامه و بودجه 
با مشاركت استان ها براي تحقق رشد اقتصادي و افزايش 
بهره وري، برنامه ريزي را در دس��تور كار داشته باشد تا 
شاخص سطح زندگي مردم بهبود پيدا كند، چرا كه مردم 
ما شايسته زندگي بهتري هستند. وي با انتقاد از خلق پول 
طي سال هاي گذشته، اظهار داشت: تا كي بايد خلق پول 
صورت گيرد كه جز تورم افسارگسيخته و آسيب جدي 
كه به معيشت مردم وارد كرده، نتيجه  اي نداشته است. 
بنابراين به جد بايد تالش شود تا خلق پول، كه ساده  ترين 
راه است ريشه كن شود و براي تحقق پروژه ها بايد مديران 

در استان ها به خلق منابع رو بياورند.

 »خلق پول« بايد ريشه كن شود

سوميننامهبذرپاشبهوزرايدولت
سيزدهم

سومين نامه ارسالي به وزيران دولت سيزدهم با موضوع 
اراي��ه اهم موارد تحقق يافت��ه و تحقق نيافته مرتبط با 
دستگاه هاي ذيربط به همراه وظايف مغفول مانده و نيز 
پروژه هاي فاقد عملكرد موثر و كارآمد، خطاب به وزير 
صنعت، معدن و تجارت نگاشته شد. به گزارش ايسنا، 
دفتر روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات 
كش��ور اعالم كرد: در اين نامه كه به امضاي رييس كل 
ديوان محاسبات كش��ور رسيده است، ضمن يادآوري 
احكام مغفول مانده از قبل در وزارتخانه مذكور، تاكيد 
شده كه مبناي رسيدگي اين ديوان در حوزه هاي مالي و 
رعايت و عملكرد، اجراي قوانين واسناد باالدستي، ارتقاي 
شفافيت، مبارزه با فساد، حذف قوانين مزاحم و موازي و 
تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولويت بندي اقدامات 
اجرايي دستگاه هاي تحت امر خواهد بود. برخي از احكام 
مغفول كه در نامه مهرداد بذرپاش به وزير صنعت – معدن 

– تجارت درج شده، به شرح زير است: 
- ايج��اد و تقويت نش��ان )برند(هاي تج��اري داخلي 

محصوالت صنعتي و خوشه هاي صادراتي
- تعيين عمق ساخت داخل محصوالت داخلي و نصب 
برچسب نشان دهنده درصد عمق ساخت داخل و درج 

رتبه بندي توليدكنندگان كاالها
- عرضه كنندگان خدمات و پيمانكاران طراحي - ساخت

- اقدام به اس��تفاده از استفاده از س��امانه نرم افزاري به 
شناس��ه داركردن كليه انبارها و مراكز نگهداري كاال با 

هدف شناسايي كاالهاي قاچاق
- رهگيري كاال از بدو ورود تا سطح عرضه

- طراح��ي و س��اخت خودروهاي داخل��ي با حداكثر 
استاندارد.

عالوه بر موارد فوق، تاكيد شده است كه در وزارت صنعت 
– معدن – تجارت، انجام و پيگيري مستمر پروژه هاي رونق 
توليد و تعيين تكليف واحد توليدي مشكل دار با هدف فعال 
نمودن آنها، تكميل و راه اندازي طرح مهم و ملي، تكميل 
طرح هاي صنعتي با پيشرفت فيزيكي باال، ايجاد توازن 
زنجيره مواد اوليه مورد نياز و توسعه صنعت فوالد و مس 
كشور براي توليد پايدار، افزايش صادرات كاال و خدمات 
غيرنفتي، مديريت هدفمند واردات در راستاي حفظ تراز 
مثبت تجاري، ارتقاي رقابت پذيري واحدهاي توليدي 
كوچك و متوسط با هدف افزايش صادرات و همچنين 
برنامه ريزي جهت تحقق آنها براي رسيدن به اهداف اقتصاد 

مقاومتي بايد به صورت جدي پيگيري شود.

وزير صمت، در جريان احكام 
مغفول مانده قرار گرفت

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
روز سه شنبه 23 شهريور 1400، قيمت ارز بار ديگر در 
بازار آزاد افزايش يافت و دالر به كانال 27 هزار توماني 
وارد ش��د. براين اس��اس، قيمت دالر 27 هزار و 423 
تومان، قيمت يورو 31 هزار و 435 تومان، پوند انگليس 
38 هزار و 84تومان و درهم امارات 7 هزار و 440 تومان 
اعالم شده است. به دنبال افزايش قيمت دالر به 27423 
تومان و كاهش اونس جهاني طال به 1788 دالر، قيمت 
طال و سكه نيز تغيير كرده و قيمت سكه به 11 ميليون 
و 900 هزار رس��يد و پيش بيني كاهش بيشتر آن نيز 
در صورت كاهش بيش��تر قيمت اون��س جهاني طال 
وجود دارد. كارشناسان با توجه به سفر رييس آژانس 
به تهران و همچنين نشست پيش روي شوراي حكام، 
معتقدند كه بازار نس��بت به اي��ن ديدارها و توافق ها و 
همچنين نشست شوراي حكام واكنش نشان داده و 
ظرف روزهاي آينده بايد ديد كه نتايج نشست شوراي 
حكام و واكنش ايران و ب��ازار ارز و طال چه خواهد بود.

دالر در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، 23 شهريورماه( 
با 15۶ تومان افزايش نسبت به روز گذشته به 2۶ هزار 
و ۶12 تومان رس��يد.قيمت فروش يورو در مقايسه با 
روز گذش��ته )دوشنبه، 22 شهريورماه( با 25۶ تومان 
افزايش به 31 هزار و 454 تومان رسيد. قيمت خريد 
هر دالر 2۶ هزار و 85 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 
هزار و 831 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متش��كل ارزي 2۶ هزار و 42 تومان و نرخ فروش 
آن 2۶ هزار و 279 تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در 
اين بازار 30 هزار و 75۶ تومان و نرخ فروش آن نيز 31 
هزار و 3۶ تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در 
معامالت روز دوشنبه )22 شهريورماه(، حواله يورو به 
قيمت 27 ه��زار و 235 تومان فروخته و حواله دالر به 
قيمت 23 هزار و ۶1 تومان معامله ش��د.قيمت طالي 
18عيار هر گرم يك ميليون و 154 هزار تومان، قيمت 
دالر 27 هزار و 423 تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 
طرح جديد 11 ميليون و 890 ه��زار تومان و قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 11 ميليون و 400 
هزار تومان است.قيمت نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
تومان، ربع سكه بهار آزادي 3 ميليون و 550 هزار تومان 
و سكه يك گرمي 2 ميليون و 200 هزار تومان تعيين 
شده است و به فروش مي رسد.قيمت طالي 24عيار در 
هر گرم يك ميليون و 541 هزار تومان و هر مثقال طال، 
5 ميليون تومان ارزش گذاري شده است.بانك مركزي 
)سه شنبه، 23 شهريور ماه( نرخ رسمي 4۶ ارز عمده و 
اصلي را اعالم كرد. بر اين اساس نرخ 20 ارز افزايش و 20 
ارز كاهش يافت، همچنين نرخ ۶ ارز ثابت ماند. هر دالر 
امريكا 42 هزار ريال، پوند انگليس 58 هزار و 142 ريال 
و يورو 49 هزار و ۶02 ريال ارزش گذاري ش��د.محمد 
كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال، با اشاره به اينكه 
هر انس جهاني طال با قيمت 1794 دالر عرضه ش��ده 
است، افزود: 23 شهريور، قيمت سكه طرح قديم 11 
ميليون و 400 هزار تومان، قيمت سكه طرح جديد 11 
ميليون و 950 هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون تومان، 
ربع سكه 3 ميليون و ۶00 هزارتومان و سكه هاي گرمي 
دو ميليون و 2۶0 هزار تومان به فروش مي رس��د. هر 
گرم طالي 18 عيار 1 ميليون و 155 هزار تومان و هر 
مثقال طال 5 ميليون تومان فروخته مي شود. قيمت ارز 
سه شنبه بيست و سوم شهريور در بازار با افزايش روبرو 
بوده است.قيمت دالر امريكا 27 هزار و 450 تومان و هر 

يورو 32 هزار و 490 تومان به فروش مي رسد.

      قيمت جهاني طال كاهش يافت
قيمت جهاني ط��ال در معامالت سه ش��نبه، تحت تاثير 
نوسانات دالر در آستانه انتشار گزارش تورم امريكا، افت كرد.

قيمت خريد نقدي هر اونس طال در بورس لندن، اسپات گلد 
0.12 درصد افت كرد و به يك هزار و 791 دالر و 25 سنت 
بازگش��ت.قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا هم 
0.12 درصد افت كرد و به يك هزار و 793 دالر و 30 سنت 
بازگشت. شاخص دالر كه ديروز در برابر رقيبان مهم خود 
به باالترين سطح چند هفته اخير رسيده بود، اندكي از آن 

سطح فرونشست تا افت قيمت طال محدود شود.

    رشد ارزش يوآن در برابر دالر 
به باالترين ميزان ۳ ماهه

برخي كارشناسان مي گويند كه اعالم چين براي معامالت 
بورس كاال در چين با يوان موجب ش��ده كه ارزش يوان 
در مقابل دالر افزايش يابد و اين موضوع مي تواند تقاضا 
براي ي��وان چين براي خريد محص��والت از بزرگ ترين 
كارخانه ساخت جهان يعني چين را افزايش داده و دالر را 
تضعيف كند. اما در عين حال برخي ديگر از صاحب نظران 
معتقدند كه اعتماد به دالر در چند دهه اخير باال بوده و به 
سادگي نمي توان اعتماد به چين آنهم بعد از بحران بزرگ 
كرونا كه منشأ آن چين بوده را افزايش داد و لذا بايد ديد 
كه در ماه هاي آِينده بازارهاي جهان چه واكنشي نشان 
مي دهند و آيا حاضرند كه معامالت با يوان را به جاي دالر 
جايگزين كنند؟بانك مركزي چين ارزش پايه يوآن در 
براب��ر دالر را ۶9 واحد افزاي��ش داده و به باالترين ميزان 
در 3 ماه اخير رس��اند. بانك مركزي چين روز گذش��ته 
ارزش يوآن در براب��ر دالر را ۶9 واحد افزايش داد. با اين 
حس��اب ارزش يوآن در برابر دالر به باالترين ميزان در 3 
ماه گذشته رسيده اس��ت. از اينرو، برابري يوآن-دالر به 
۶.4497 يوآن در برابر دالر رسيده كه از اواسط ماه ژوئن 
تاكنون بيشترين سطح به شمار مي رود. البته روز جمعه 
هم ارزش يوآن در برابر دالر رش��د كرده بود.به طور كلي 
طي 3 هفته گذشته ارزش يوآن به صورت پياپي در برابر 
دالر رش��د كرده و عاملي كه در روزهاي اخير بيشترين 
تاثير را در اين زمينه داشته نخستين گفت وگوي تلفني 
بين روساي جمهور چين و امريكا از زمان ورود جو بايدن 
به كاخ سفيد بوده اس��ت.فارس گزارش داده، گوآن تائو، 
مدير بخش پرداخت هاي بين المللي سازمان مبادالت 
ارزي چين در اين باره مي گويد: در ۶ ماه نخست امسال 
ارزش يوآن در برابر دالر روندي W ش��كل را طي كرده 

اس��ت.پيش تر نيز مدير بخش سياست هاي پولي بانك 
مركزي چين نيز هش��دار داده بود كه براي سال جاري 
شاهد نوسانات ارزش در برابري يوآن-دالر خواهيم بود. 
وي البته گفته بود كه پكن ت��الش خواهد كرد تا ارزش 
يوآن را در يك محدوده منطقي و متعادل نگهدارد.طي 
سال گذشته و به خاطر بحران كرونا، ارزش يوآن در برابر 
دالر براي ماه هاي متوالي كاهش يافته بود و كار تا جايي 
پيش رفت كه بانك مركزي چين ارزش رسمي يوآن را تا 
7.131۶ يوآن در برابر دالر كاهش داد كه از سال 2008 
 )PBC( تاكنون بي سابقه بوده است.بانك مركزي چين
اعالم كرد ك��ه نرخ مبادله ارز اين كش��ور يعني يوان در 
برابر دالر امريكا به حداكثر ميزان س��طح خود از اواسط 
ماه ژوئن رسيده اس��ت.بانك مركزي چين )PBC( روز 
دوش��نبه اعالم كرد كه نرخ مبادله ارز اين كش��ور يعني 
يوان در برابر دالر امريكا ۶9 صدم درصد افزايش يافته و به 
حداكثر ميزان سطح خود از اواسط ماه ژوئن رسيده است.

بر اساس اين گزارش، ارزش رنمينبي Renminbi )نام 
رسمي واحد پول چين( افزايش يافت و در معامالت روز 
دوشنبه هر دالر در برابر ۶.4497 يوان معامله شد.پيش 
از اين، ارزش پول چين در معامالت روز جمعه به باالترين 
سطح يك هفته اي خود رسيده بود و پس از انتشار اخبار 
مربوط به نشست جو بايدن، رييس جمهور امريكا و شي 
جين پينگ، رييس جمهور چين براي اولين بار در هفت 
ماه گذشته، سومين افزايش هفتگي متوالي خود را ثبت 
كرد. محورهاي اين گفت وگو مسائل اقتصادي، تغييرات 

آب و هوايي و شيوع كرونا اعالم شد.
گوان تائو، سرپرست بخش پرداخت هاي بين المللي در 
اداره مبادله ارزهاي خارجي چين، اخيراً اعالم كرده بود 
كه در نيمه اول س��ال جاري ميالدي، نرخ مبادله يوان 
نسبت به واحد پول اياالت متحده يك مسير W شكل 
را دنبال كرده اس��ت.پيش از اين، سان گوفنگ، رييس 
سياست هاي پولي بانك مركزي چين، هشدار داده بود كه 
نوسانات دو طرفه يوان در برابر دالر در سال 2021 عادي 
خواهد بود. با اين ح��ال، وي گفت كه پكن »ثبات پول 
چين را در محدوده منطقي و متعادل حفظ مي كند«.

سال گذشته، در بحبوحه همه گيري بيماري كوويد-19، 
يوان در برابر دالر امريكا براي چند ماه رو به كاهش بود. 
در ماه م��ه 2020، بانك مركزي چين نرخ ارز ملي را به 
7.131۶ ي��وان در هر دالر كاه��ش داد كه پايين ترين 
س��طح از فوريه 2008 بود. با اين حال، پس از آن، يوان 

شروع به تقويت تدريجي در برابر پول امريكا كرد.

     روبل ديجيتال قبل از ۲۰۳۰ 
قانوني مي شود

وزارت دارايي روس��يه اعالم كرد ك��ه راه اندازي روبل 
ديجيتال توس��ط بان��ك مركزي اين كش��ور يكي از 
پروژه هاي كليدي ديجيتالي شدن در اين دهه خواهد 
بود.وزارت دارايي روس��يه گفت: يك��ي از پروژه هاي 
كليدي آينده در بخش ديجيتالي شدن، راه اندازي روبل 
ديجيتال قبل از س��ال 2030 است. )روبل ديجيتال( 
سومين شكل پولي است كه توسط بانك مركزي روسيه 
منتشر مي شود. به گفته اين وزارتخانه، راه اندازي روبل 
ديجيتال به توسعه بيش��تر زيرساخت هاي پرداخت، 
افزايش رقابت و گسترش ابزارهاي جديد مالي جديد 
كمك مي كند. اين ارز همچنين به افزايش دسترسي 
و كاهش هزينه خدمات براي مردم و مش��اغل كمك 
خواهد كرد. پيش از اين قرار بود روبل ديجيتالي تا پيش 
از پايان سال 2023 رونمايي شود. نخستين بار در ماه 
اكتبر س��ال قبل بانك مركزي روسيه از كار بر روي 
پ��روژه ارز ديجيتالي خود خبر داده بود.طبق اعالم 
مقامات روس��ي، روبل ديجيتال در كنار روبل هاي 
كاغذي در چرخه خواهند بود و قرار نيست روبل هاي 
كاغذي از چرخ��ه به طور كامل خارج ش��وند بلكه 
هدف س��هولت انجام تراكنش ها با امكان نگهداري 
روبل در كيف پ��ول الكترونيك��ي و انجام عمليات 
پرداخت و دريافت با استفاده از موبايل خواهد بود. 

     ارزش دالر در بازار جهاني 
ارزش دالر مقابل رقباي خارجي خود افزايش يافت.

در حالي ك��ه مخالفت جمهوري خواه��ان با اليحه 
پيشنهادي دولت بايدن براي اجرايي شدن يك بسته 
عظيم محرك 3.5 تريليون دالري باال گرفته است، 
دموكرات ها در كنگره از پيش نويس طرحي رونمايي 
كردند كه نرخ ماليات را افزايش خواهد داد تا بخشي 
از هزينه هاي اين طرح تامين شود. تالشي كه كامال 
در تضاد با نظر جمهوري خواهان در كاهش ماليات 
است و در صورت تصويب، نرخ ماليات بر درآمد را به 
2۶.5 درصد و براي شركت ها به 39.۶ درصد افزايش 
خواهد داد.  تورم چين در ١٢ ماه منتهي به آگوست 
به مثبت 0.8 درصد رس��يد. اين نرخ ت��ورم كه 0.2 
درصد كمتر از تورم ماه قبل و 0.1 درصد بيش��تر از 
نرخ پيش بيني شده توسط كارشناسان بوده، بيش از 
همه تحت تأثير افزايش تورم حمل و نقل قرار گرفته 
كه تورم آن به مثب��ت 5.9 درصد افزايش پيدا كرده 
اس��ت. اين كمترين تورم ثبت ش��ده پنج ماه اخير 
در چين بوده اس��ت. مواد غذايي ب��ا تورم منفي 0.8 
درصدي اصلي ترين عامل كاهنده تورم بوده اس��ت. 
تورم فرهنگ و آم��وزش 3.0 درصد و آب و برق 1.1 

درصد اندازه گيري شده است.
ش��اخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل س��بدي از 
ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت با 0.12 
درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 92.۶57 
واحد بسته ش��د. در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 
0.12 درصد كاهش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي 
1.382 دالر مبادله شد. يورو 0.04 درصد پايين رفت و با 
ماندن در كانال 1.18 به 1.180 دالر رسيد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آس��يايي، هر دالر با 0.1 درصد افزايش 
به 110.14 ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي 1.358 دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل ۶.452 يوان چين اعالم شد.
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انتظار كارشناسان براي باز كردن 
قفل FATF در دولت سيزدهم 

پرون��ده ُپرحاش��يه FATF پ��س از چند س��ال 
بحث هاي مفص��ل و اختالف نظر بين دولت قبل 
و مخالفان به دولت سيزدهم رسيد و اين بار اين 
 FATF دولت است كه بايد درباره نحوه حل گره

تصميم گيري كند.
 Financial( گروه وي��ژه اقدام مالي يا هم��ان
Action Task Force(، ي��ك س��ازمان بين 
دولتي است كه در س��ال 1989 با هدف تدوين 
مقرراتي براي كش��ورها به منظور شفاف سازي 
مبادالت مالي و همچنين مقابله با پولش��ويي و 
تامين مالي ترورس��يم در جهان تاس��يس شد و 

مقر آن در پاريس است.
عدم پيوستن ايران به مقررات FATF و نپذيرفتن 
برخي كنوانس��يون هاي اين سازمان، باعث قرار 
گرفتن نام ايران به همراه كره ش��مالي در ليست 
س��ياه FATF شده كه در طول س��ال هاي اخير 
دش��واري هاي فراواني را براي كش��ور در انجام 
مبادالت مال��ي بين المللي، انتقال ارز و تس��ويه 
خريدهاي بين المللي و همچنين دريافت منابع 

حاصل از صادرات و ... ايجاد كرده است.
تقريبا هر روز در رسانه هاي كشور درباره موضوع 
FATF مباحثي مطرح مي ش��ود و بس��ياري از 
كارشناس��ان درباره تبعات ادامه عدم پيوس��تن 
ب��ه FATF هش��دار مي دهند. در نقط��ه مقابل 
نيز برخي گروه ها پيوس��تن به مق��ررات مقابله 
با پولش��ويي و تامين مال تروريسم را در صورت 
برآورده نشدن برخي خواسته هاي ايران، زيانبار 
مي دانن��د و معتقدند مس��ائل مرب��وط به قفل 
مبادالت نظام بانكي، افزايش هزينه هاي مربوط 
به دور زدن تحريم ها و نقل و انتقاالت مالي، اساسا 
از ناحيه FATF نيست. برخي نيز عنوان مي كنند 
كه غربي ها ابتدا بايد كل تحريم هاي ايران را يكجا 
 FATF متوقف كنند تا ايران بتوان��د به مقررات
بپيون��دد، در غير اين ص��ورت پذيرفتن اينگونه 
كنوانسيون ها به معناي فشار بيشتر كشورهاي 
تحريم كننده بر ايران و تس��لط بيشتر بر جريان 

دادوستدهاي مالي كشور خواهد بود.
در دولت گذش��ته تالش هاي فراواني براي رفع 
مشكالت داخلي مرتبط با FATF صورت گرفت 
و رييس جمهور وقت نيز در چند مرحله نس��بت 
به درخواست دولت از مجمع تشخيص مصلحت 
نظام براي تصميم گيري در اين باره سخن گفت، 
با اين حال برخي اعض��اي مخالف نظر دولت در 
مجمع تشخيص مصلحت با رد توجيهات دولت 

درباره پذيرفتن FATF، با آن مخالفت كردند.
حال اين پرونده به دولت س��يزدهم منتقل شده 
و اين بار دولت جديد است كه بايد در اين زمينه 
تصميم گيري و اعالم موض��ع كند. تاكنون و در 
مدت كوتاه از زمان تش��كيل اي��ن دولت، در اين 
خص��وص اظهارنظ��ر خاصي ص��ورت نگرفته و 
بايد منتظر آينده نزدي��ك ماند تا ديدگاه دولت 
س��يزدهم در اين خصوص و نحوه مواجهه آن با 

مساله FATF مشخص شود.
موضوعي كه مسلم است اينكه بايد در خصوص 
رفع موانع و مشكالت بين المللي انجام مبادالت 
مالي و بانكي تصميم گيري شود و موكول كردن 
اين مس��اله به آينده ب��ه معني ادامه فش��ارها و 
تحريم هاي سنگين نظام بانكي ايران و پرداخت 
هزينه هاي گزاف بانك ها در اين زمينه به منظور 
انجام مبادالت مالي بين المللي كشور خواهد بود.

متوسط رشد ماهانه
 ۳.۵ درصد تورم

نرخ تورم دهك هاي هزينه اي در تيرماه امس��ال 
به صورت متوس��ط 3.5 درصد افزايش داشته و 
كارشناس��ان معتقدند دولت بايد در زمينه مهار 
نرخ تورم در ماه هاي پيش رو تصميمات درست 
و موث��ري را اتخاذ كند. بررس��ي گ��زارش مركز 
آمار ايران از وضعيت رش��د نرخ تورم دهك هاي 
هزينه اي كش��ور در تيرماه س��ال جاري نش��ان 
مي دهد كه به صورت متوس��ط در اين ماه، نرخ 
تورم دهك هاي هزينه اي ب��ه ميزان 3.5 درصد 

افزايش داشته است.
بر پاي��ه اين گزارش، باالترين ميزان افزايش نرخ 
تورم ماهانه مربوط به دهك دهم با 3.9 درصد و 
كمترين ميزان نيز مرب��وط به دهك هاي دوم تا 
هفتم به ميزان 3.3 درصد بوده اس��ت. در ساير 
دهك ها نيز نرخ تورم به ميزان 3.4 تا 3.5 درصد 
رش��د ماهانه را به ثبت رس��انده است. نگاهي به 
روند نرخ تورم ماهانه دهك ها نشان از رشد نرخ 
تورم دارد به نحوي كه نرخ تورم ماهانه دهك ها 
كه در ارديبهش��ت ماه امسال در تمامي دهك ها 
منفي بوده، در خرداد 1400 به صورت متوسط 
3.2 درصد افزايش ياف��ت و در تيرماه نيز به 3.5 

درصد رسيد.
در عين حال، رشد نرخ تورم ماهانه تيرماه امسال 
به نس��بت تيرماه سال گذشته روند بهتري دارد. 
در تيرماه سال 99 متوس��ط افزايش ماهانه نرخ 
تورم دهك هاي هزينه اي كشور ۶.4 درصد بوده 
و در دهك دهم نرخ تورم تا 7.2 درصد نيز رش��د 
يافته بود. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه 
مهم ترين چالش و مساله دولت در ماه هاي پيش 
رو و ابتداي كار دولت سيزدهم، مساله رشد نرخ 
تورم و ادامه روند افت س��طح معيش��ت خانوار 
خواهد بود. همچنين رش��د انتظارات تورمي در 
جامعه مي تواند فش��ارهاي معيشتي را افزايش 

داده و به رشد نرخ ها در بازارها دامن بزند.
بنابراي��ن كارشناس��ان مي گوين��د دول��ت بايد 
برنامه ريزي هاي موثري را در زمينه مهار رش��د 
نرخ تورم و همچنين جلوگيري از رشد انتظارات 

تورمي انجام دهد.

وام ازدواج نيازي به
مراجعه حضوري ندارد

براي دريافت وام ازدواج نيازي به مراجعه حضوري به 
شعب بانك ها نيست و فرآيند آن همچون قبل از طريق 
س��امانه مربوطه  كه بانك مركزي تعبيه كرده است، 
انجام مي ش��ود اما باتوجه به برخي سواالت و ابهامات 
متقاضيان اين وام در طول فرآيند ثبت نام، پاس��خ و 
توضيحات اين ابهامات ارايه ش��ده اس��ت. به گزارش 
ايس��نا، وام ازدواج يكي از وام هاي پرتقاضاي سيستم 
بانكي است كه هر ساله در بودجه كشور، بانك مركزي 
و دولت مكلف مي شوند به بانك ها ابالغ كنند تا درصدي 
از وام ه��اي پرداختي خ��ود را به اي��ن امر اختصاص 
دهند. بدين منظور، طبق قانون بودجه در سال جاري 
تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج ها 
معادل 70 ميليون تومان و با دوره بازپرداخت 10 ساله 
تعيين شده اس��ت.همچنين، به منظور كاهش سن 
ازدواج جوانان، بانك مركزي مكلف شد كه تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج براي زوج هاي زير 25 س��ال و 
زوج هاي زير 23 سال واجد شرايط دريافت تسهيالت 
ازدواج را تا سقف 100 ميليون تومان افزايش دهد.در 
اين زمينه، بانك ها بايد براي ضمانت صرفا يكي از سه 
مورد اعتبارسنجي، يعني يك ضامن و سفته يا سهم فرد 
از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند 
و طبق گفته مدير اداره اعتبارات بانك تعداد ضامن ها 
در متن قانون پيش بيني نشده و مبناي اعتبارسنجي 
)وضعيت مالي متقاضي و ضامن( اعالم شده است.براين 
اساس، به تشخيص بانك ها ممكن است تعداد ضامن ها 
كم يا زياد شود.ثبت نام وام ازدواج به صورت اينترنتي 
و از طريق مراجعه به سايت تسهيالت قرض الحسنه 
وام ازدواج ve.cbi.ir 1400 انجام مي شود.اين سايت 
توسط بانك مركزي راه اندازي شده است تا متقاضيان 
در هرس��اعتي از ش��بانه روز براي ثبت نام و پيگيري 
درخواست خود به اين سايت مراجعه كنند. اما در اين 
بين، برخي از متقاضيان براي تكميل فرآيند ثبت نام 
خود با ابهامات و سواالتي مواجه هستند كه در ادامه به 
آنها پاسخ داده شده است.يكي از مشكالتي كه برخي 
متقاضيان وام ازدواج با آن درگير هس��تند، پذيرفته 
نشدن مكرر كد امنيتي ورود به سامانه براي تكميل 
فرآيندهاي ثبت نام اس��ت كه پيگيري هاي خبرنگار 
ايسنا از بانك مركزي با اين پاسخ مواجه شد كه حروف 
مدنظر كه براي ورود به سامانه تعبيه شده اند به كوچك 
و بزرگ بودن صفحه كليد حساس است و افراد بايد به 
اين موض��وع در وارد كردن كد مربوطه توجه كنند.از 
سوي ديگر، در فرآيند ثبت نام براي دريافت وام ازدواج 
باي��د از بين بانك هاي عامل موظ��ف به پرداخت اين 
تسهيالت، يكي از آنها انتخاب شود كه سامانه مربوطه 
در زمان انتخ��اب بانك عامل اين پيغام را مي دهد كه 
»هنگام انتخاب بانك عامل، بانكي را انتخاب كنيد كه 
بتوانيد در آن بانك ضامن تامين كنيد«. اين پيام به اين 
معني است كه قبل از انتخاب بانك عامل از شرايط 
بانك مورد نظر براي اخذ ضامن اطالع پيدا كنيد تا 
فرآيند دريافت تسهيالت براي شما تسهيل شود 
و ضامني متناسب با ش��رايط آن بانك ارايه دهيد.

عالوه بر اين، برخي ديگر از متقاضيان وام ازدواج كه 
به تازگي به سامانه براي ثبت نام و دريافت وام مراجعه 
كرده اند، اينگونه توضيح دادند كه براي انتخاب بانك 

عامل تنها يك بانك به آنها معرفي شده است.

كمك ۱ ميليارد دالري
صندوق بين المللي پول به لبنان

وزارت داراي��ي لبنان اعالم كرد كه قرار اس��ت اين 
كشور روز پنجش��نبه يك ميليارد و 135 ميليون 
دالر بودجه از صندوق بين المللي پول دريافت كند. 
به گزارش نشنال نيوز، وزارت دارايي لبنان اعالم كرد 
كه قرار است اين كشور روز پنجشنبه يك ميليارد 
و 135 ميليون دالر دارايي ذخيره موس��وم به حق 
برداشت مخصوص )SDR(، از صندوق بين المللي 
پول دريافت كند.اين اقدام صندوق بين المللي پول 
در حالي رخ مي دهد كه رهبران لبنان هفته گذشته 
بر سر تشكيل دولت جديد موافقت كردند و موجب 
بيرون آمدن اين كش��ور از يك بن بس��ت سياسي 
شدند.اين تخصيص بودجه ش��امل 8۶0 ميليون 
دالر مصوب امس��ال و 275 ميلي��ون دالر مصوب 
سال 2009 مي ش��ود كه به حساب بانك مركزي 
لبنان واريز خواهد ش��د. در اين بيانيه آمده است: 
وزارت دارايي از صندوق بين المللي پول خواس��ته 
بود كه حقوق برداشت مخصوص را به لبنان منتقل 
كند، به ويژه آنهايي كه از سال 2009 تصويب شده 
بود.ميشل عون، رييس جمهور لبنان، در تاريخ 10 
سپتامبر تشكيل دولت را پس از يك سال بن بست 
سياسي اعالم كرد و راه را براي آغاز مجدد مذاكرات 
اين كشور با صندوق بين المللي پول براي ارايه بسته 
كمك هموار كرد. بر اس��اس بياني��ه اي در توييتر، 
آقاي عون روز دوشنبه گفت كه اميدوار است برنامه 
سياست كابينه جديد شامل از سرگيري مذاكرات 
با صندوق بين المللي پول باشد.تخصيص بودجه 
صندوق بين المللي پول به اين كشور كه با يكي از 
عميق ترين بحران هاي مالي و اقتصادي تاريخ خود 
روبرو است، بسيار مورد نياز خواهد بود. در گزارش 
اخير س��ازمان ملل آمده اس��ت كه هفتاد و هشت 
درصد از مردم لبنان در فقر به س��ر مي برند چرا كه 
كاهش يارانه ها منجر به افزايش شديد هزينه هاي 
اصلي مانند سوخت و نان شده است.در اين گزارش 
كه توسط دفتر هماهنگي امور بشردوستانه سازمان 
ملل متحد منتشر شده است، 378.5 ميليون دالر 
بودجه ب��راي برنامه واكنش اضط��راري به بحران 
مورد نياز است. حق برداشت مخصوص يك دارايي 
ذخيره بين المللي اس��ت كه توس��ط وام دهنده 
مستقر در واشنگتن يعني صندوق بين المللي پول 
براي تكميل ذخاير رسمي كشورهاي عضو ايجاد 
شده است.هنگامي كه اعضاي اين صندوق بودجه 
تخصيصي خود را درياف��ت كردند، مي توانند آن 

را به عنوان بخشي از ذخاير ارزي خود نگه دارند.
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دولتهاقاعدهگذاريدربارهرمزارزهاراانجامدهند

افزايش قيمت طال و ارز در بازار 

سختگيري هاي هند و كره جنوبي در بازار ارزهاي ديجيتالي
انتشار اخبار جديد از سختگيري هاي بيشتر هند و 
كره جنوبي روي معامالت ارزهاي ديجيتالي باعث 
ريزش قيمت آنها ش��د. به گزارش سي ان بي س��ي، 
دولت هند كه پيش از اين به دليل مخالفت داخلي 
از طرح ممنوعي��ت فعاليت هاي مرتبط با رمزارزها 
عقب نشيني كرده بود، در حال آماده سازي طرحي 
است كه در صورت تصويب، خريد و فروش ارزهاي 
ديجيتال��ي را مش��مول دريافت مالي��ات مي كند. 
احتماال ممنوعيت ارزهاي ديجيتالي خصوصي نيز 
بخشي از اليحه خواهد بود. در كره جنوبي، احتمال 
تعطيلي دو س��وم صرافي هاي ارايه دهنده خدمات 

ارزهاي ديجيتالي در اين كشور باال گرفته است. 
دولت چين با صدور بيانيه جديدي به مردم اين كشور 
هشدار داد در توكن هاي غير مثلي )يا همان ان اف تي( 
سرمايه گذاري نكنند چرا كه قيمت آنها حباب است و 
از ديدگاه مالي، اين دارايي ها داراي ارزش خيلي كمتر 
از چيزي هس��تند كه اكنون قيمت گذاري مي شوند. 
وانگ جونهي- خبرنگار روزنامه ساوث چاينا مورنينگ 
پست- در مطلبي نوشت: وقتي كه هيجان بازارها تخليه 
ش��ود، ارزش اين ان اف تي ها به ميزان قابل توجهي 

كاهش پيدا خواهد كرد. 
كميسيون بازارهاي مالي و اوراق بهادار اروپا در گزارش 
خود با عنوان »رمزارزها: روند ها، ريسك ها و تالطم ها« 
از ارزهاي ديجيتالي به عنوان خطري براي ثبات مالي 
بازارها نام برده كه داراي پيامدهاي محيط زيس��تي 
زيان بار به ويژه در حوزه اس��تخراج رمزارزها هستند. 
اين گزارش افزوده است نوسانات باالي قيمتي ارزهاي 
ديجيتالي در كنار فناوري مالي غيرمتمركز كه نقش 
بانك مركزي را كمرنگ مي كند، براي ثبات مالي مضر 
هستند.مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 

در ح��ال حاضر 2030 ميليارد دالر برآورد مي ش��ود 
كه اين رقم نس��بت ب��ه روز قب��ل 4.17 درصد كمتر 
شده است.در حال حاضر 41 درصد كل بازار ارزهاي 
ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 18 درصد در اختيار 
اتريوم است. بيت  كوين 12 س��ال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و 

از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
يك كارشناس حوزه رمزارز ضمن بيان توصيه هايي 
به دولت درباره رمزارزها، گفت: در مقايس��ه با 10 
س��ال گذش��ته كه بازار رمزارزها قاع��ده و قوانين 
كمتري داشت، روند قاعده گذاري توسط دولت ها 
آغاز ش��ده و اين موضوع يك��ي از چالش هاي مهم 

اكوسيستم رمزارزها در سال آينده است. 
عليرضا ش��امخي در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: 
يكي از روندهاي مهم اكوسيس��تم رمزارزها، ورود 
فعال تر دولت ها به قاعده گذاري در اين بازار است. 
در آس��يا كش��ورهايي مثل كره جنوب��ي و هند به 
قاعده گ��ذاري و كنت��رل فعاليت  كارب��ران در بازار 
رمزارزه��ا ورود كرده اند. به طور كل��ي، بايد انتظار 
فضاي سختگيرانه تري از حضور دولت ها در آينده 
نزديك در اين اكوسيستم داش��ته باشيم. نامعلوم 
بودن حج��م قاعده گ��ذاري در اين ب��ازار، يكي از 
چالش هاي مهم اين اكوسيستم در سال آينده است.

وي افزود: در مورد روند قيمت بازار، بايستي بيت كوين 
را از س��اير رمزارزها جدا ك��رد. بازار بي��ت كوين با 
فشردگي همراه شده و تا سه ماه آينده نتواند سقف 
خوب و قابل مقايسه اي با سقف پيشين خود تشكيل 
دهد، شرايط بيت كوين براي ادامه فعاليت در بازار طي 
سال آينده سخت خواهد ش��د. از سوي ديگر، ساير 
رمزارزها چون اتريوم و ساير رمزارزها بازار بهتري در 

ماه هاي اخير داشته اند. زيرا، با به روز رساني پروژه ها 
در جهت كاهش هزينه تراكنش  و بهبود و تنوع قابليت 
اجراي قراردادهاي هوشمند روي آنها، آينده آنها رو 

به صعود پيش بيني مي شود. 
اين كارشناس حوزه رمزارز درباره ورود مردم به بازار 
رمزارزها گفت: همانند هميش��ه تاكيد مي كنم كه 
مردم با سرمايه بدون ريسك خود وارد اين بازار شوند 
و از وارد كردن كل سرمايه يا فروش كاالهاي اساسي 
زندگي و وام گرفتن براي سرمايه گذاري در اين حوزه 
اجتناب كنند. ب��ازار رمزارزها مانند هر بازار ديگري 
صعود و ن��زول دارد و از قضا يكي از پرريس��ك ترين 
بازارها اس��ت. ضمنا با توجه به رون��ق بازار رمزارزها 
برخي افراد مردم را تش��ويق به س��رمايه گذاري در 
پروژه هاي بدون پش��توانه فني مي كنن��د. به مردم 
توصيه مي كنم تا س��پيدنامه اين پروژه ها را مطالعه 
كنن��د و از افراد متخصص كمك بگيرند. ش��امخي 
به دولت توصيه كرد: متاس��فانه مساله صدور مجوز 
صرافي رمزارزها، مدت ها اس��ت كه مسكوت مانده 
است. ضروري است دولت به اين موضوع ورود و تعيين 
تكليف كند كه چه شرايطي براي تاييد صالحيت براي 
تاس��يس صرافي رمزارز مورد نياز است. همچنين، 
در صنع��ت ماينينگ و اس��تخراج رم��زارز به دليل 
سخت گيري هاي شديد راه براي ورود سرمايه گذاران 
داخلي بسته است. دولت از ميزان اين سخت گيري ها 
كم و از ظرفيت اس��تخراج كنندگان رمزارزها براي 

سرمايه گذاري در احداث نيروگاه ها بهره مند شود. 
وي ادام��ه داد: مس��اله مه��م ديگر، ع��دم تضعيف 
انجمن ه��اي صنفي نوپايي اس��ت ك��ه فعاالن اين 
ح��وزه تاس��يس كرده ان��د. رمزارزه��ا و بالكچين 
كس��ب وكارهاي جديدي هستند و نمي توان آنها را 

در قالب اصناف س��نتي و حاض��ر در فضاي فناوري 
اطالعات كشور مديريت كرد. متاسفانه، فعاليت هايي 
براي تضعيف اين انجمن ها در ماه هاي اخير صورت 
گرفته كه اين امر در بلندمدت نااميدي را به فعاالن 

حوزه بالكچين مانند ماينرها منتقل مي كند.

      هند از معامالت بيت كوين ماليات مي گيرد
دولت هند عقيده دارد فعاليتي كه درآمدزايي مي كند بايد 
مشمول ماليات شود، بنابراين بر معامالت و تجارت ارزهاي 
مجازي هم بايد ماليات وضع ش��ود.مقامات هند تصميم 
دارند بر معامالت و تجارت ارز مجازي در اين كشور ماليات 
وضع كنند.دولت هند عقيده دارد فعاليتي كه درآمدزايي 
مي كند بايد مشمول ماليات شود. اداره ماليات هند موافق 
وضع ماليات بر معامالت ارز مجازي است ولي اين بدان معنا 
نيست كه ارزهاي مجازي به عنوان يك گروه سرمايه اي 
معتبر پذيرفته مي شوند.طبق گفته رييس سابق رزرو بانك 
هند، ارزهاي مجازي بايد به عنوان يك س��رمايه و كاالي 
قانوني در هند پذيرفته شوند و بعد تحت حاكميت قوانين 
موجود قرار بگيرند. وي اضافه كرد مقامات هند بايد از ديدگاه 
مالياتي مراقب س��رمايه گذاري هاي مجازي افراد باشند.

مطالعات شركت تحقيقات بازار فايندر نشان مي دهد هند 
از نظر استفاده از ارزهاي مجازي در رتبه دوم دنيا قرار دارد 
و 30 درصد از افراد اين كشور ادعا مي كنند ارز مجازي در 
اختيار دارند.طبق اين گزارش، در هند، بيت كوين )1۶ 
درصد( محبوب ترين ارز مجازي است و پس از آن ريپل 
)8 درصد(، اتريوم )۶ درصد( و بيت كوين كش )۶ درصد( 
قرار دارند. علي رغم اقدام��ات دولت هند براي محدود 
كردن سرمايه هاي ديجيتال، سرمايه گذاري در ارزهاي 
مجازي در اين كش��ور از 923 ميلي��ون دالر در آوريل 

2020 به ۶.۶ ميليارد دالر در مه 2021 رسيده است.



گروه بازار سرمايه| 
روز گذش��ته نيز بازار س��هام روند نزولي ب��ه خود گرفت و 
سهامداران نااميدتر از گذشته ش��دند. اينگونه كه به نظر 
مي رس��د با به پيش كشيده ش��دن مداخله در قيمت ها و 
قيمت گذاري دستوري اين بازار درروند اصالح قيمت ها قرار 
بگيرد. به نظر مي آيد ك��ه اين روزها حتي افزايش نرخ دالر 
نيز نتواند بازار را نجات دهد و دخالت ها ادامه دار خواهد بود.

چند وقتي مي شود كه بازار تغيير روند داده و به نوعي متعادل 
شده، بهبود و تداوم روند صعودي معامالت بازار سهام در تير 
و مردادماه منجر به آسودگي خاطر سهامداراني شد كه ضرر 
و زيان هاي س��نگيني را طي يك سال گذشته در اين بازار 
متحمل شده بودند و ايجاد تعادل در معامالت بورس طي 
دو ماه اخير را به عنوان فرصتي دوباره براي سرمايه گذاري 
در بورس و كسب بازدهي معقول از اين بازار مي دانستند. اما 
معامالت اين بازار از نخستين روزهاي شهريورماه با نوساناتي 
همراه شد كه اغلب كارشناسان بازار سرمايه وجود چنين 
روندي را در بازار طبيعي اعالم كردند و معتقد بودند كه بازار 
هميشه بعد از تجربه هر رشد سنگيني، براي مدتي موقت 
نيازمند استراحت است تا بتواند به حمايتي مهم براي صعود 
دوباره شاخص بورس دست پيدا كند.  در كنار مقاومت جدي 
شاخص بورس بر روي كانال يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد، 
نتيجه مذاكرات برجام از ديگر مسائل تهديدكننده معامالت 
اين بازار بود كه اكثر س��هامداران بارها طي چند وقت اخير 
تحت تأثير گمانه زني هاي مربوطه نسبت به نتيجه مثبت 
مذاكرات و كاهش احتمالي نرخ دالر، با تصميمات هيجاني 
خود منجر به افزايش عرضه و ايجاد روند نزولي شاخص بورس 
شدند. به دنبال چنين اصالحي در بازار سهام، شاخص بورس 
طي روزهاي گذشته از ديد سرمايه گذاران اصالحي به نسبت 
شديد و عميق را تجربه كرد و منجر به ترس سهامداراني شد 
كه نگران تكرار دوباره روند سال گذشته بازار سهام بودند؛ اين 
در حالي است كه انتشار خبر تفاهم ايران و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و نيز ديدار گروسي و اسالمي در تهران، معامالت 
اين بازار را ب��راي مدتي موقت تحت تأثير خ��ود قرارداد و 
درنهايت منجر به افت بيش از ۴۰ هزار واحدي شاخص بورس 
شد. نبايد تأثير اخبار و اتفاقات را ناديده گرفت چراكه؛ اخبار 
سياسي و اقتصادي هريك به نوعي سيگنال براي بازار سهام 
محسوب مي شوند. براي مثالي ساده هنوز تكليف كسري 
بودجه مش��خص نشده و يك حس��اب سرانگشتي نشان 
مي دهد كه در روزهاي پاياني ۶ ماه نخست سال اين كسري 
فراتر از ۴۰۰ هزار ميليارد رفته و در مقايسه با سال هاي گذشته 
يك رقم فوق العاده بزرگي است. البته وعده هاي رييس دولت 
س��يزدهم را نبايد ناديده گرفت طرح يك ميليون واحدي 
مسكن بسياري را به ياد  طرح مسكن مهر و شيوه تأمين مالي 
آن  انداخته و به نظرمي رسد اين توانايي را دارد كه به سبب 
آن تجربه تلخ عاملي براي انتظارات تورمي باشد. به هرحال 
پيش بيني كمي سخت است و بايد منتظر ماند و ديد دولت 

فعلي چه كاري براي ترميم اقتصاد كشور انجام مي دهد.

شاخصبورساصالحميشود
مصطفي صفاري، كارشناس بازار سرمايه د روند معامالت 
بورس را هوشمند اعالم كرد و گفت: با توجه به مطرح شدن 
بحث قيمت گذاري دستوري در برخي از كاالها، فراهم شدن 
زمينه اصالح شاخص بورس در بازار حتمي بود. درصورتي كه 
با طرح موضوع قيمت گذاري دس��توري، معامالت بورس 
وارد مدار منفي نشود جاي تعجب دارد و در آن زمان ديگر 
نمي توان روند بازار را به عنوان روندي طبيعي دانست. صفاري 
خاطرنشان كرد: روند روز گذشته بازار سهام را نبايد به عنوان 
»روند اصالحي« نام گذاري كرد بلكه عكس العملي بود كه 
بازار در مقابل بحث قيمت گذاري دستوري از خود نشان داد 
و بايد آن را به عنوان روند يا رفتاري كاماًل درست ارزيابي كرد.

روند اصالحي فعلي در بازار را نمي توان ناشي از مساله برجام 

يا تعيين تكليف آن عنوان كرد، زيرا تأثير اين اتفاق بر روند 
بازار در بلندمدت رخ خواهد بود و سهامداران نبايد نگراني 
بابت اصالح شديد شاخص بورس در كوتاه مدت تحت تأثير 
نتيجه مذاكرات برجام داشته باشند. وي با تأكيد بر اينكه 
موضوع قيمت گذاري دستوري در كوتاه ترين زمان ممكن 
بر روند بازار و سود شركت ها تأثيرگذار خواهد بود، گفت: 
كليت روند منفي معامالت بورس در روز گذشته ناشي از 
ترس ايجادشده در صنايع مختلف و تأثيرگذاري بر سهام 
مختلف شركت ها بود. اگر اجازه دهند كه مكانيزم عرضه و 
تقاضا تعيين كننده قيمت ها باشد و آنها به صورت دستوري 
تعيين نشوند، بازار به روال عادي خود بازمي گردد و مي توان 
دوباره شاهد روزهاي پررونق در اين بازار بود. اين كارشناس 
بازار سرمايه به سهامداران توصيه كرد و افزود: سهامداران 
بهتر اس��ت در وضعيت فعلي معامالت بورس صبر داشته 
باشند و نبايد به هيچ عنوان هيجان را سرلوحه فعاليت هاي 
خود در اين بازار قرار دهند، زيرا رييس جمهوري اعالم كرده 
است كه حمايت از بازار سرمايه از اصلي ترين فعاليت هاي 
دولت س��يزدهم خواهد بود كه اين موضوع به مرور تأثير 
مثبتي را بر روند بازار ايجاد خواهد كرد. وي با تأكيد بر اينكه 
قيمت گذاري دستوري هميشه منجر به فس��اد در بازار و 
اجحاف در حق توليدكننده و مصرف كننده مي شود، گفت: 
در اين ميان و به دنبال قيمت گذاري دستوري، دالالن از بازار 
سوءاستفاده مي كنند و زمينه به هم ريختگي بازار را فراهم 
خواهند كرد. در اين مدت، اصالحي جدي مسير معامالت 
بازار سهام را تحت تأثير خود قرار نداد، اكنون شاخص بورس 
درگير مقاومتي بسيار مهم است و در كنار اين مقاومت شاهد 
بوديم كه حقيقي ها و حقوقي ها روش محافظه كارانه اي را 

براي سرمايه گذاري در بورس انتخاب كردند.

فشاربيشتربرايخروج
عرفان قريشي، كارش��ناس بازار سرمايه نيز در خصوص 
وضعيت اين روزهاي بازار براي »تعادل« نوشت: در حال 
حاضر چند عامل بر بدنه بازار فشار وارد مي كند. يكي مساله 
انتش��ار اوراق اس��ت كه از طريق نقدينگي و رقابت با بازار 
سرمايه باعث جذب برخي از سرمايه ها خواهد شد. مساله 
ديگر نيز موضوع قيمت گذاري دستوري است. ذهنيت كلي 
بازار اين است كه قيمت گذاري دستوري با شعار هميشگي 

حمايت از مصرف كننده، ادامه پيدا خواهد كرد و به ساير 
گروه ها و صنايع هم خواهد رسيد بنابراين همين مساله 
مي تواند به بدنه شركت هاي بورسي فشار وارد كند و جيب 
دالالن و رانت   خواران را پرپول   ت��ر كند. اين عوامل باعث 
مي شود احتماال يك فشار خروجي از بازار داشته باشيم و 
اصالحي براي كليت بازار و شاخص هم   وزن و شاخص كل 
اتفاق بيفتد. سرمايه گذاران بايد بپذيرند كه به بازار سرمايه 
به ديد سرمايه گذاري و تحليل   محور نگاه كنند. اين نگاه كه 
پول ماهانه از بازار به دست آوريم با فلسفه سرمايه گذاري 
چندان همخواني ندارد. تجربه تاريخي و گذشته   نگري نيز 
نشان داده كه بازار سهام همواره در ميان   مدت و بلند   مدت 

بافاصله از بازارهاي رقيب جلوتر بوده است.

معامالتازدريچهسهشنبه
شاخص كل بازار بورس در چهارمين روز كاري هفته يعني 
سه شنبه، ۲۳ ش��هريورماه با ۲۱ هزار و ۷۳۰ واحد افزايش 
در جايگاه يك ميليون و ۴۹۶ ه��زار واحدي قرار گرفت. در 
معامالت اين روز بيش از هفت ميليارد و ۲۱۳ ميليون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۱ هزار و ۵۴۹ ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با هفت هزار و 
۹۱۰ واحد افزايش به ۴۵۱ هزار و ۹۱۳ واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با چهار هزار و ۹۹۱ واحد رشد به ۲۸۵ هزار و ۱۵۷ 
واحد رسيد. شاخص بازار اول ۱۹ هزار و ۴۱۲ واحد و شاخص 
بازار دوم ۳۲ هزار و ۸۶۵ واحد افزايش داشتند. طي معامالت 
اين روز حقيقي ها حدود ۳۱۰ميليارد تومان وارد بازار سهام 
كردند. ارزش كل معامالت خرد ۶هزار ميليارد تومان بود، 
افراد حقيقي ۸۴درصد يعني ۵۰هزار و ۱۰۰ميليارد تومان 
سهام خريدند و مازاد خريدشان پنج درصد از كل معامالت 
شد. بيش��ترين ورود پول حقيقي به بورس و فرابورس در 
سه گروه »فرآورده هاي نفتي«، »محصوالت شيميايي« و 
»بانك ها و موسسات اعتباري« رقم خورد درحالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »سرمايه گذاري هاي استاني« و »عرضه 
برق، گاز، بخار و آب گرم«به نفع حقوقي ها تمام شد.سه نماد 
»فملي«، »شپنا« و »شبريز« لقب بيشترين افزايش سهام 
حقيقي را به خود اختصاص دادند، توجه حقوقي ها نيز بيشتر 
به »فوالد«، »پارس��ان« و »فوكا« معطوف بود عالوه بر اين 
در بين همه نمادها، ش��ركت گسترش نفت و گاز پارسيان 

با نماد »پارس��ان« با يك هزار و ۳۴۳ واحد، پتروش��يمي 
نوري با نم��اد »نوري« با يك هزار و ۲۳ واحد، فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با ۹۴۹ واحد، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با ۸۱۴ واحد، پااليش نفت 
بندرعباس با نماد »شبندر« با ۸۰۴ واحد، بانك ملت با نماد 
»وبملت« با ۷۸۴ واحد و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« 
با ۷۵۸ واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در 
مقابل فوالد خراسان با نماد »فخاس« با ۱۷۸ واحد، شركت 
سرمايه گذاري استان اصفهان با نماد »وسصفا« با ۱۰۳ واحد، 
فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« با ۹۹ واحد، 
گروه صنعتي پاكشو با نماد »پاكشو« با ۸۳ واحد و مخابرات 
ايران با نماد »اخابر« با ۵۹ واحد تأثير منفي بر شاخص بورس 
داشتند. بر پايه اين گزارش، در اين روز شركت سپيد ماكان 
با نماد »سپيد«، توليد نيروي برق آبادان با نماد »آبادا«، گروه 
دارويي بركت با نماد »برك��ت«، ليزينگ كارآفرين با نماد 
»ولكار«، شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا«، ليزينگ پارس��يان با نماد »ولپارس«، و پااليش 
نفت بندرعباس با نماد »شبندر« در نمادهاي پرتراكنش قرار 
داشتند. گروه فرآورده نفتي هم در معامالت امروز صدرنشين 
برترين گروه هاي صنعت شد و در اين گروه ۵۲۵  ميليون و 
۸۰۶ هزار برگه سهم به ارزش چهار هزار و ۴۴۶ ميليارد ريال 
دادوستد شد.همچنين شاخص فرابورس بيش از ۱۱۵ واحد 
كاهش داشت و بر روي كانال ۲۲ هزار و ۲۴۵ واحد ثابت ماند. 
در اين بازار دو ميليارد و ۷۴۸ ميليون برگه س��هم به ارزش 
۱۶۶ هزار و ۲۳۵ ميليارد ريال دادوستد شد. در چهارمين روز 
كاري هفته شركت پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، فوالد 
هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروشيمي زاگرس با نماد 
»زاگرس«، سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، بانك 
دي با نماد »ودي«، پااليش نفت الوان با نماد »ش��اوان«، 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، مجتمع جهان فوالد 
سيرجان با نماد »فجهان« گروه توسعه مالي مهر آيندگان 
با نماد »ومهان« تأثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنين بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، صنعتي مينو با نماد 
»غصينو«، توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، صنايع 
پتروشيمي تخت جمشيد با نماد »شجم«، سرمايه گذاري 
مالي سپهر صادرات با نماد »وسپهر« و رايان هم افزا با نماد 

»رافزا« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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خريدآسانسيمان
ازبورسكاال

كاال خبر| ميثم باقري، عضو هيات مديره كارگزاري 
بانك مس��كن گفت: معامالت گواهي س��پرده براي 
محصوالت��ي از قبيل ميلگ��رد، تيرآهن، محصوالت 
پليمري و شيميايي نيز مي تواند انجام شود و اين امر 
مستلزم حل كامل مساله ماليات بر ارزش افزوده است. 
ميثم باقري در خص��وص راه اندازي معامالت گواهي 
سپرده س��يمان افزود: چنين اقدامي قرار است براي 
تناژهاي زير ۱۰۰ تن احتماالً انجام شود، همين مساله 
باعث مي شود كس��اني كه به صورت خرد به كاال نياز 
دارند، بتوانند دسترسي بيشتري داشته باشند و ممكن 
است قابليت خريد روزانه هم براي آن ايجاد شود. وي 
بيان كرد: سبك و سياق خريد معامالت گواهي سپرده 
بسيار راحت تر است، ضمن اينكه ورود به آن هم آسان 
مي باشد. البته بايد توجه داشت كه در اين نوع معامالت، 
خريدار وقتي خريد را انجام مي دهد و نمي تواند مجددا 
آن را بفروشد. باقري ادامه داد: معامالت گواهي سپرده 
تاكنون براي كاالهاي كشاورزي انجام شده كه بحث 
ارزش افزوده را نداشتند. اما اين كار براي محصوالتي 
كه موضوع بهين ياب براي آنها مطرح نيس��ت، مثل 
ميلگرد، تيرآهن، محصوالت پليمري و شيميايي نيز 
مي تواند انجام بشود و اگر تا به امروز انجام نشده به دليل 
مشكالت ماليات ارزش افزوده بوده است. به گفته عضو 
هيات مديره كارگزاري بانك مس��كن، ورود كاالهاي 
جديد از اين طريق، مستلزم اين است كه مشكل ماليات 
ارزش افزوده به كلي حل شود؛ البته يكسري اقدامات 

انجام شده، اما هنوز به صورت كامل حل نشده است.

فرآيندهايپركاربردصندوقهاي
سرمايهگذاريچكليستدارشدند

س�نا| رضا نوحي، ريي��س اداره امور صندوق هاي 
سرمايه گذاري س��ازمان بورس و اوراق بهادار بابيان 
»س��ازمان بورس و اوراق بهادار چك ليس��ت هايي 
براي تع��دادي از فرايندهاي پركاربرد حوزه اجرايي 
صندوق هاي سرمايه گذاري تدوين و ابالغ كرد.« و 
در خصوص ضرورت تدوين اين چك ليست ها گفت: 
تسريع در بررسي درخواست هاي فعاالن بازار سرمايه 
و همچنين ايجاد تعامل سازنده با بخش هاي اجرايي 
مربوطه، همواره يكي از اهداف سازمان بورس و اوراق 
بهادار ب��وده كه در اين راس��تا برنامه هاي متعددي 
در دس��ت اجرا اس��ت. رضا نوحي ادامه داد: يكي از 
برنامه هاي يادش��ده، اعالم حداق��ل موارد كنترلي 
سازمان بر درخواست هاي اجرايي متقاضيان است تا 
از اين طريق متقاضيان نسبت به مدارك و مستندات 
الزم آگاهي يافته و بتوانند در زمان كوتاه تري با تأمين 
مدارك و مستندات مربوطه، نسبت به تأسيس انواع 
صندوق هاي س��رمايه گذاري، دريافت مجوز ثبت 
صورت جلس��ات صندوق ها و همچنين ساير امور 
اجرايي صندوق هاي فع��ال اقدام كنند. وي به مفاد 
چك ليست هاي مرتبط با مراحل مختلف صندوق هاي 
در شرف تأسيس اشاره كرد و افزود: اين چك ليست ها 
ش��امل دريافت مجوز موافقت اصولي، تأس��يس، 
پذيره نويسي و صدور مجوز فعاليت مي شود. همچنين 
در چك ليست هاي مرتبط با امور اجرايي صندوق هاي 
فعال، مواردي همچون تمديد مجوز فعاليت، تغيير 
مديران س��رمايه گذاري، افزايش سقف واحدهاي 
صندوق و ثبت صورت جلسات مربوطه لحاظ شده 
است. رييس اداره امور صندوق هاي سرمايه گذاري در 
تشريح مزاياي تدوين چك ليست هاي يادشده، اعالم 
كرد: انتظار مي رود با استفاده از اين چك ليست ها، 
از حجم مكاتبات براي يك امر واحد كاس��ته شود و 
از طرف ديگر، پيش از ارسال درخواست ها، كنترل 
ساختارمند توسط خود متقاضيان نيز صورت پذيرد. 
به بياني ديگر، كنترل بر درخواست ها از همان ابتدا 

و مبدأ و از سوي خود متقاضيان صورت مي گيرد.

روندروبهباالي
بورسهايجهاني

وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرد كسري بودجه اين 
كش��ور در ماه آگوست به ۱۷۱ ميليارد دالر رسيده كه 
اين رقم، ۲۹ ميليارد دالر كمتر از ماه قبل و دو ميليارد 
دالر كمتر از چيزي بوده است كه پيش تر تصور مي شد. 
با ازس��رگيري بخش بزرگي از فعاليت هاي اقتصادي، 
درآمدهاي مالياتي دولت رو به افزايش است و اين مسائله 
در كاهش كس��ري بودجه حتي در شرايطي كه دولت 
مجبور به حفظ بخش بزرگ��ي از مخارج خود به دليل 
كرونا است، تأثير زيادي در كمتر شدن كسري بودجه 
داشته است.  پس از چندين هفته تنش زايي، جو بايدن، 
رييس جمهور امريكا، در گفت وگوي تلفني با شي جين 
پينگ، همتاي چيني بر ضرورت تداوم گفت وگوها بين 
دو ط��رف تأكيد كرد. از زمان دول��ت ترامپ و اقدامات 
تنبيهي متقابل دو طرف عليه يكديگر در حوزه تجاري 
كه به جنگ تعرفه ها معروف شد، مناقشات دو كشور 
با توجه به سهم قابل توجهشان از اقتصاد جهاني تأثير 
غيرقابل انكاري روي عملكرد بازارهاي مالي داشت و اميد 
مي رود تلطيف فضاي روابط دو طرف تا حدي نگراني ها 
را كاهش دهد.   با بيش��تر شدن شانس تصويب اليحه 
حمايتي يك تريلي��ون دالري، نگراني ها از پيامدهاي 
تصويب اين اليحه با توجه به اينكه دولت بايدن پيش تر 
۳.۵ تريليون دالر در چند مرحله به اقتصاد تزريق كرده 
بود باعث افزايش نگراني فعاالن بازار از سخت تر شدن كار 
بانك مركزي امريكا براي مهار تورم و همچنين كاهش 
رشد اقتصادي شده اس��ت. تحليلگران بانك جي پي 
مورگان در گزارشي، برآورد خود از رشد اقتصادي امريكا 
در سه ماهه سوم سال را به ۲.۹ درصد كاهش دادند.  مركز 
آمار اتحاديه اروپا گزارش رشد اقتصادي دومين فصل 
سال ۲۰۲۱ را منتش��ر كرد كه بر اين اساس، متوسط 
رشد اقتصادي ۱۹ كشور عضو منطقه يورو و ۲۷ كشور 
عضو اتحاديه اروپا به ترتيب ۲.۲ درصد و ۲.۱ درصد بوده 
است. اين رشد در مقايسه با رشد سه ماهه قبل در منطقه 
يورو ۲.۵ درصد و در س��طح اتحادي��ه اروپا ۲.۳ درصد 
افزايش پيداكرده است. همچنين رشد اقتصادي ساالنه 
طي بازه زماني فوق در منطقه يورو به طور متوسط ۱۴.۳ 
درصد و در اتحاديه اروپا به طور متوسط ۱۳.۸ درصد بوده 
است. ديويد اسپيكا، كارشناس ارشد سرمايه گذاري در 
موسسه گايد استون كپيتال گفت: به صورت كلي، تمايل 
معامله گران به فروش س��هام خود با بهبود چشم انداز 
اقتصادي خيلي كمتر از قبل ش��ده اس��ت. بااين حال 
ريسك هاي زيادي وجود دارد كه مي تواند روند را به طور 
كامل معكوس كند گونه دلتا ويروس كرونا نيز با توجه 
به قدرت سرايت بااليش به يك نگراني مهم تبديل شده 
است. ما نگراني هاي تورمي و احتمال افزايش تنش ها بين 
چين و امريكا را نيز كماكان داريم. در وال استريت بيشتر 
شاخص ها صعودي بودند؛ تا جايي كه دو شاخص از سه 
شاخص اصلي بورسي در سطح باالتري از روز قبل خود 
بسته شدند. شاخص »داوجونز ايدانستريال اوريج« با 
۰.۷۶ درصد افزايش نس��بت به روز قبل و در سطح ۳۴ 
هزار و ۸۶۹.۶۳ واحد بس��ته شد. شاخص »اس اند پي 
۵۰۰« با ۰.۰۸ درصد صعود تا سطح ۴۴۵۹.۲۶ واحدي 
باال رفت و ديگر ش��اخص مهم بورس��ي امريكا يعني 
»نزدك كامپوزيت« با ۰.۰۷ درصد ريزش در سطح ۱۵ 
هزار و ۱۰۵.۵۸ واحدي بسته شد. در معامالت بازارهاي 
بورس در اروپا، شاخص »فوتسي ۱۰۰« بورس لندن 
با ۰.۵۶ درصد صعود نس��بت به روز قبل و در سطح 
۷۰۶۸.۴۳ واحد بسته ش��د. شاخص »دكس ۳۰« 
بورس فرانكفورت در آلمان با افزايش ۰.۵۹ درصدي 
و ايستادن در سطح ۱۵ هزار و ۷۰۱.۴۲ واحدي به 
كار خود خاتمه داد و ش��اخص »كك ۴۰« بورس 
پاريس با پيشروي ۰.۲ درصدي در سطح ۶۶۷۶.۹۳ 
واحد بسته شد. در مادريد شاخص »ايبكس ۳۵« 

۱.۳۹ درصد باال رفت و به ۸۸۱۶.۱۰ واحد رسيد. 

آيندهبازارسرمايه
نيازمنداصالحاست

به��روز محبي نجم آب��ادي، نماينده مردم س��بزوار، 
جغتاي، جوين، خوشاب و داورزن در مجلس شوراي 
اس��المي، گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و 
اهميت بازار سرمايه، سياستمداران كشور بايد ضمن 
آسيب شناسي دقيق گذش��ته، توجه ويژه به تحول 
بازار سرمايه داشته باشند. محبي نجم آبادي افزود: با 
توجه به ضرر و زيان تعداد زيادي از سهامداران خرد در 
سال گذشته و فرصت هايي كه به دنبال انتخاب مسير 
اشتباه تبديل به تهديد شد، بازار سرمايه بايد به طور 
دقيق آسيب شناس��ي شود. عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس عنوان كرد: بايستي مديران 
كشور براي ترميم دوباره بازار سرمايه تالش كنند تا 
مجدد ركود در بازار س��رمايه تكرار نشود. وي اظهار 
كرد: برنامه ريزي و ايجاد فرصت هاي استثنايي در بازار 
سرمايه در جهت شفافيت و واقعي تر شدن قيمت ها از 
ديگر برنامه هايي است كه بايد سرلوحه كارها قرار گيرد. 
دبير مجمع نمايندگان استان خراسان رضوي ادامه 
داد: نگاه عميق و بلندمدت به بازار سرمايه داشته باشيم 
و فراموش نكنيم حباب ها نتيجه غيرواقعي فكر كردن 
و نبود برنامه ريزي است. وي گفت: خوشبختانه كشور 
به س��مت واقع گرايي پيش مي رود و دولت سيزدهم 

نيز تالش مي كند از تمامي ظرفيت ها استفاده كند.

اصالحهميشهدربازار
وجوددارد

ب�ازار| اكبر حامدي مديرعامل كارگزاري بورسيرآن 
 هم اصالح قيمتي بعد از افزايشي كه در اين مدت قيمت 
سهم ها داشتند را در اين بازه زماني »منطقي« مي داند، 
اما اينكه تا كي ادامه دارد را خارج از تحليل عنوان كرد و 
آن را شبيه يك نوع پيشگويي خواند. در ابتدا به اين سوال 
كه آيا سهامداران با توجه به ريزش ها و رشدهاي كه در 
سال جاري وجود داشته بايد منتظر اصالح باشند، گفت: 
بازار سهام، احتماالت است و اخيراً هم تعداد بازيگران و 
سهامداران خرد زياد شدند و وجود اينها در اين نوسان 
بازار بي تأثير نيست. اصالح هميشه در بازار سرمايه وجود 
دارد و تنها مربوط به بازار بورس ايران هم نمي شود بلكه 
در تمام بازارهاي سرمايه دنيا است و به عبارتي اصالح 
جزو ذات بازار سرمايه اس��ت. ممكن است اين اصالح 
فرسايشي باشد يا زماني و شايد هم اصالح در حد يك يا 
دو روز يا يك هفته طول بكشد. اين كارشناس ادامه داد: 
درمجموع اصالح موقت براي بازار سرمايه باعث رشد 
شاخص و افزايش حجم معامالت و به اصطالح تحليلگران 
تكنيكال باعث كف سازي قيمت ها شود. با توجه به اينكه 
در روزهاي اخير قيمت ه��ا افزايش پيدا كرد، بنابراين 
اصالح در اين بازه معقول و منطقي است، اما اينكه منتظر 
باشيم كه اين اصالح تا كي ادامه پيدا كند، بيشتر مربوط 
به پيشگويي است و خارج از تحليل مي باشد. حامدي اين 
سوال را كه رشد قيمت سهم ها در وضعيت كنوني بازار 
تا كجا ادامه پيدا خواهد كرد، گفت: رشد سهام تا جاي 
ادامه دارد كه سهم هاي به ارزش ذاتي خود برسند. ارزش 
ذاتي سهام يك سرمايه گذاري بر اساس دو عامل قدرت 
سودآوري و كيفيت كسب سود تعيين مي شود. قدرت 
سودآوري بر اساس قابليت واحد اقتصادي براي افزايش 
ثبات سودآوري و اينكه، آيا براي سال هاي بعد هم قابل 
تكرار است؟ قابل انداز گيري مي باشد اما كيفيت كسب 
سود بر اساس عواملي مثل كس��ب رضايت مشتري، 
كاركنان، ريسك نسبي، رقابت، ثبات پيشبيني سودهاي 
آتي و غيره اندازه گيري مي ش��ود؛ در واقع ارزش ذاتي 
سهام ارزش واقعي يك شركت يا دارايي بر اساس لحاظ 
نمودن تمامي ابعاد كسب و كار از پتانسيل رشد گرفته 
تا صورت مالي، دارايي هاي مشهود و نامشهود و تمامي 
اينها اندازه گيري مي شود و بيشتر با اين نگاه بايد جلو 
برويم كه ارزش ذاتي سهام مساوي باارزش بازار نيست. 
او معامالتي كه سرمايه گذاران بنيادي در بازار سهام انجام 
مي دهند را بر مبناي تفاوت بين قيمت ذاتي سهم و قيمت 
بازار آن عنوان كرد و گفت: اين معامله گران به اين شيوه 
عمل مي كنند كه اگر قيمت سهام كمتر از ارزش ذاتي 
معامله شود، درنتيجه ارزش بازاري آن كمتر از ارزش 
ذاتي سهام است و اين مواقع سرمايه گذاران اقدام به خريد 
سهم مي كنند كه اصطالحا به سهامي كه كمتر از ارزش 
ذاتي خود در حال معامله باشد »آندر وليو« مي گويند. 

كارشناسانخبرازخروجنقدينگيواصالحبيشترتاالرشيشهايميدهند

معامالت  پرپيچ  و خم بورس

بهبودخدماتدهيباايجادرقابتبينشركتهايسپردهگذاري
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار به ارايه توضيحاتي در خصوص تهيه دستورالعمل 
جديد مبني بر اعط��اي مجوز س��پرده گذاري پرداخت 
و گفت: شركت سپرده گذاري، ش��ركتي است كه بحث 
تسويه معامالت و نگهداري اطالعات سهامداران را انجام 
مي دهد. سپرده گذاري يك شركت سهامي خاص است 
كه صحبت هايي براي تبديل آن به سهامي عام مطرح شده 
است. وي اظهار داشت: نكته مهم اين است كه بايد در بازار 
مالي رقابت بين شركت ها ايجاد شود تا اين رقابت منجر به 
ارتقاي كميت و كيفيت خدمات شود.  دهقان دهنوي به 
هدف از اجراي اين تصميم اشاره كرد و گفت: هدف از اين 
اقدام اين است كه مجوزي براي سپرده گذاري وجود داشته 
باشد تا اگر مجموعه هاي توانمند ديگري وجود دارند كه 
مي توانند خدمات بهتر و باكيفيت تري را به سهامداران ارايه 
دهند قادر به دريافت مجوز باشند. رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اظهار داشت: اجرايي شدن اين تصميم منجر به 
ايجاد رقابت بين شركت هاي سپرده گذاري مي شود كه اين 
امر به دنبال خود بهبود روند خدمات دهي در بازار سرمايه 
را به همراه مي آورد. وي بابيان اينكه در كنار اقداماتي كه 
براي بهبود وضعيت بازار سرمايه انجام شده اين اقدام نيز در 
دستور كار قرار گرفت تا خدمات دهي بهتري از اين طريق 
در اختيار سهامداران قرار گيرد، گفت: ارزيابي ما از اين اقدام 
اين است كه نهايي شدن اين اتفاق به نفع بازار سرمايه تمام 
مي شود، به همين دليل به دنبال فعاليت هاي توسعه اي، در 
راستاي انحصار زدايي از اين حوزه هستيم. دهقان دهنوي 
به موضوع احراز هويت در نامه ابالغ شده روز گذشته اشاره 
كرد و گفت: اين موضوع مساله جداگانه ديگري است كه به 
آن پرداخته شد، در قانون تصريح شده همه افرادي كه در 
حال فعاليت بازارهاي مالي هستند بايد احراز هويت شوند 
كه سامانه س��جام اين وظيفه را به درستي پيش مي برد و 
احراز هويت از طريق اين س��امانه به درستي و به سهولت 

در حال انجام است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با 
تأكيد بر اينكه شركت سپرده گذاري زمان بندي مربوط به 
احراز هويت را براي افرادي كه تابه حال احراز هويت نشده اند 
اعالم كرده اس��ت، گفت: درخواست ما از سهامداران اين 
اس��ت كه هر چه زودتر احراز هويت را در دستور كار خود 
قرار دهند و آن را براي نظم بخشيدن به معامالت بازار به 
اجرا برسانند.دهقان دهنوي خاطرنشان كرد: درعين حال 
سهامداران ساكن در خارج از كشور، به دليل عدم دسترسي 
به امكانات الزم و وجود برخي محدوديت ها نسبت به احراز 
هويت در سامانه سجام دغدغه هايي داشتند كه مطابق 
صحبت هاي صورت گرفته زمان كافي براي احراز هويت 

اين دسته از سرمايه گذاران در نظر گرفته مي شود.

بورسكاال؛بهترينمكانيزمبرايعرضهوتقاضا
وي در حاشيه مراسم واكسيناسيون نهادهاي مالي در جمع 
خبرنگاران به تبعات اعمال قيمت گذاري دستوري در بورس 

كاال اش��اره كرد و افزود: در م��اده ١٨ قانون ابزارها كه جزو 
قوانين مصوب مجلس است، به صراحت اعالم شده است كه 
اگر كااليي وارد بورس كاال شد، ديگر در آن كاال نبايد اجازه 
وضع هيچ نوع دخالتي اعم از قيمت گذاري، سهميه بندي و 
منع صادراتي وجود داشته باشد. موضوع كاماًل روشن است، 
كاالهايي كه در بورس كاال عرضه مي شوند، به هيچ عنوان 
امكان قيمت گذاري ب��راي آنها وجود ندارد و ما همچنين 
اجازه اي را به كس��ي نمي دهيم. دهقان دهنوي ادامه داد: 
مسووالن مربوطه ازجمله مسووالن وزارت صمت به صراحت 
در حوزه س��تاد تنظيم بازار اع��الم كرده اند كه هدف آنها 
عرض��ه محصوالت در بورس كاال اس��ت و مكانيزم عرضه 
و تقاضا را براي قيمت گذاري قبول دارند. رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار خاطرنشان كرد: تالش آنها اين است 
تا از بس��تر موجود براي شفاف سازي، روان شدن تجارت و 
نيز افزايش كارايي معامالت استفاده كنند؛ بنابراين به نظر 
نمي رسد نگراني بابت قيمت گذاري دستوري در اين حوزه 

وجود داشته باشد. وي در پاسخ به سوالي مربوط به اينكه 
سازمان بورس براي ساماندهي به اين وضعيت اقدامي را در 
دستور كار دارد يا خير؟ گفت: زماني كه قيمت سيمان در 
كشور به دليل قطعي برق به شدت افزايش پيدا كرد، بورس 
كاال توانست ساماندهي و نظام بخشي اين كاال را انجام دهد. 
دهقان دهنوي افزود: بورس كاال محصول سيمان را كه در 
بازار با كمبود مواجه شده بود به نحو درستي در كشور توزيع 
كرد؛ بنابراين مكانيزم فعاليت اين بازار در كشور ثابت شده 
اس��ت. وي در ادامه درباره علت توقف نماد ش��ركت هاي 
سرمايه گذاري اس��تاني و برنامه هاي سازمان بورس براي 
سامان بخشيدن به وضعيت اين شركت ها اشاره كرد و افزود: 
فعاليت شركت هاي سرمايه گذاري همچون ديگر شركت ها 
است؛ بنابراين مشمول همه قوانين نظارتي سازمان بورس 
هستند. دهقان دهنوي گفت: برخي از اين شركت ها عالوه 
بر عدم ارايه صورت هاي مالي از انتشار گزارش ها خودداري 
كرده اند؛ بنابراين كس��اني كه در اين ش��ركت ها حضور 
دارند همكاري الزم را نداش��ته اند و طبق ضوابط نماد آنها 
متوقف شده است. وي در ادامه به افزايش نقش تعاوني ها 
در بازار سرمايه اشاره كرد و گفت: توسعه نقش تعاوني ها در 
كشور از اهميت زيادي برخوردار است، اما بايد توجه داشت 
كه مفهوم تعاون در تعاوني ها برقرار باشد و مشاركت همه 
مردم براي تعيين سرنوشت منافع خود در قالب يك شركت 
تعاوني رخ دهد تا اين موضوع تحقق پيدا كند. دهقان دهنوي 
به آخرين وضعيت انتخابات هيات مديره سهام عدالت اشاره 
كرد و افزود: اكنون فرايند انتخابات هيات مديره سهام عدالت 
به دليل وجود برخي از مالحظات در مراجع نظارتي متوقف 
است. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان گفت: 
در اين ميان جلساتي را به عنوان كميسيون تخصصي 
شوراي عالي بورس برگزار كرديم تا صحبت ها شنيده 
و ابهامات رفع ش��ود تا بعدازآن، انتخابات برگزارشده و 

زمينه تعيين تكليف وضعيت شركت ها مشخص شود.



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام ديروز پارلمان شهري پايتخت پس از برگزاري 10 
جلسه، بررسي دو اليحه دو فوريتي را در دستور كار خود 
قرار داد. به اين ترتيب، دو فوريت اليحه اصالحيه مصوبه 
اصالحيه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرس��ازي از سوي 
اعضاي شوراي شهر تهران تصويب شد. به موجب تبصره سه 
اين اليحه در صورتي كه فردي تمايل داشته باشد، عوارض 
خ��ود را به صورت نقدي و يكجا پرداخت كند به مدت 60 
روز پس از الزم االجرا شدن اين مصوبه، مشمول پاداش و 
جايزه خوش حسابي به ميزان 25 درصد خواهد شد. ديروز 
همچنين اعضاي شوراي شهر، به دو فوريت اليحه مجوز 
به شهرداري تهران جهت مش��اركت در برگزاري مراسم 
اربعين حسيني راي مثبت دادند و بر اين اساس مقرر شد 
كه شهرداري 6 ميليارد تومان براي مراسم اربعين هزينه 
كند. در ادامه اليحه اي نيز در ارتباط با صدور مجوز اوراق 
مشاركت براي بازسازي محله نفرآباد و اطراف حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني )ع( در دستور كار اعضا قرار گرفت و با 
توجه به طرح مشتركي كه در كميسيون هاي شهرسازي و 
برنامه به تصويب رسيده بود اين مساله مورد موافقت اعضاي 
شوراي شهر تهران قرار گرفت. بر اين اساس اعضاي شوراي 
شهر تهران با تصويب رقم 550 ميليارد تومان در قالب اوراق 
مش��اركت، اين رقم را براي بازسازي اطراف حرم حضرت 

عبدالعظيم حسني )ع( و محله نفرآباد در نظر گرفتند.

      ارايه تخفيف ۲۵ درصدي در نرخ عوارض
در جلسه صبح ديروز شوراي شهر تهران، اليحه دو فوريتي 
اصالحيه مصوب��ه اصالحيه نحوه اخ��ذ مطالبات حوزه 

شهرسازي در دستور كار اعضاي شوراي شهر قرار گرفت.
چم��ران درباره اين اليحه گفت: اين اليحه هر س��اله اجرا 
مي شود و براي كس��اني كه عوارض خود را يكجا پرداخت 
مي كنند تخفيف در نظر گرفته مي شود كه به دليل تغيير 
دوره مديريتي به تاخير افتاد. در ادامه مهدي اقراريان درباره 
اين اليحه گفت: علت و چرايي اينكه طرح با دو فوريت در 
جلسه مطرح مي شود را اعالم كنند. عبدالرضا گلپايگاني 
معاون شهردار تهران در توضيح اين اليحه گفت: طي چند 
ماه گذشته ارباب رجوع ها به دليل انتخابات و ركود، كمتر 
براي پرداخت عوارض به شهرداري مراجعه كردند و از اين 
جهت درخواست ارايه دو فوريت اليحه را داديم. بعالوه در 
بازه زماني شهريور تا آبان درآمد شهرداري از عوارض پايين 
است و به اين دليل اين تخفيف را در اين بازه اعالم كرديم. و 

به اين دليل مي خواهيم در اين بازه زماني اثرگذاري داشته 
باشد. بر اساس اين گزارش، اعضاي شوراي شهر به دو فوريت 
اليحه اصالحيه مصوبه اصالحيه نحوه اخذ مطالبات حوزه 
شهرسازي راي مثبت دادند. به موجب تبصره سه اين اليحه 
در صورتي كه فردي تمايل داش��ته باشد تا عوارض خود را 
به صورت نقدي و يكجا پرداخت كند به مدت ۴5 روز پس 
از الزم االجرا شدن اين مصوبه، مش��مول پاداش و جايزه 
خوش حس��ابي به ميزان ۳0 درصد خواهد ش��د. در ادامه 
جزييات اين اليحه مورد بررس��ي قرار گرفت.  ناصر اماني 
پيش��نهاد داد تا درصد تخفيف از ۳0 درصد به 25 درصد 
كاهش يابد و بازه زماني از ۴5 روز به 60 روز افزايش يابد كه 
اين پيشنهاد با موافقت اعضاي شوراي شهر تهران به تصويب 
رس��يد. به گزارش »تعادل«، در 12 بهمن س��ال گذشته، 
اليحه نحوه محاسبه و دريافت عوارض ساختماني مبتني 
بر تعيين ارزش امالك در شهر تهران )با تاكيد بر موقعيت 
مكاني( با افزايش 50 درصدي عوارض ساختماني در شوراي 
پنجم تهران تصويب شد. با تصويب اين اليحه تالش شد 
تا دريافت عوارض ساختماني عادالنه شود. بر اين اساس، 
دفترچه ارزش معامالتي شهر تهران مبتني بر مرغوبيت 
مكاني تك تك پارسل هاي شهر تهران )۹۴0 هزار پارسل( 
 تدوين شد. در اين دفترچه اصطالحي به نام »لوكيشن رنت« 
)location rent( ب��ه معن��اي ارزش مكان��ي تك تك 
پارسل هاي شهر تهران آمده است و با هدف دستيابي مشاور 
به ارزش مكاني واقعي، مولفه ها و شاخصه هاي بسيار زيادي را 
مدنظر قرار داده كه مهم ترين آنها تاثيرپذيري از ضوابط طرح 
تفصيلي شهر تهران است، يعني ضوابط طرح تفصيلي چه 
سرنوشتي را براي يك ملك در شهر تهران رقم مي زند، هم 
ضوابط محدود كننده و هم ضوابط تشويق كننده اي كه در 
طرح تفصيلي براي برخي از پهنه ها و زير پهنه ها وجود دارد. 
حاال اما شوراي شهر با تصويب اليحه جديد، راي به تخفيف 

25 درصدي عوارض ساختماني داده است.

      زاكاني: شهرفروشي خط قرمز ماست
عليرضا زاكاني، ش��هردار تهران در حاشيه حضور خود در 
صحن شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: تعداد 
صدور پروانه ها نسبت به سال هاي گذشته كاهش پيدا كرده، 
اما نكته مهم تر اين است كه تغييراتي كه شوراي پنجم در 
بحث عوارض داده بود سبب شد كه ساخت و ساز در شهر 
منقبض شود. بنابراين دو ويژگي در اليحه شهرداري مد نظر 
قرار گرفت. نخست اينكه بين ۳0 تا 65 درصد تعديل نرخ 

عوارض صورت بگيرد كه به اين دليل است كه شوراي شهر 
ميانگين 50 درصد را تصويب كرده بود و در محاسباتي كه 
انجام شده بود نيز حدود 10 درصد از صدور قبوض، باالي 
100 درصد درآمده بود، ماحصل جلسات اين شد كه بين 
۳0 تا 65 درصد تغييرات داده شود كه مصوبه شورا لحاظ 
شود و مبتني بر آن هم از ديروز عملياتي شد و مشكالتي 
كه از گذشته وجود داشت، رفع شد. زاكاني درباره دومين 
اليحه دوفوريتي شهرداري نيز گفت: همه ساله روال اين 
بوده كه بخشي از نيروهاي شهرداري براي خدمت رساني در 
نجف و كربال اعزام مي شدند و اين تعداد در برخي ادوار به 2 
هزار نفر هم مي رسيد. طبق سهميه اي كه امسال در اختيار 
شهرداري قرار داده شده است ۳00 نفر را به اين مراسم اعزام 
خواهيم كرد و بنا شد كه اين افراد از كساني كه ويژگي هاي 
ممتازي دارند، از سوي خود نواحي انتخاب و معرفي شوند 
و از جنبه تشويقي براي حضور در اربعين حسيني و ارايه 

خدمت به زائران سيدالشهدا )ع( اعزام شوند. شهردار تهران 
درباره امكان استفاده از ظرفيت بسيج در برگزاري مراسم 
اربعين گفت: در مصوبه ما امكان استفاده از كمك خيرين و 
ديگران لحاظ شده بود البته 6 ميليارد توماني كه براي اعتبار 
لحاظ شده در سال هاي قبل بيشتر بود اما اين محاسبه اي 
بود كه بين معاونت خدمات شهري و شوراي شهر صورت 
گرفته بود و تاكي��د كرديم كه در همين قالب و به صورت 
شفاف اين امر انجام ش��ود كه اگر قرار بر انجام تغييري به 
عنوان متمم شد تغييرات به شورا آورده شود تا كاري خارج 
از ضوابط انجام نشود. زاكاني درباره انتصابات در شهرداري 
با بيان اينكه موضوع انتصابات هنوز آغاز نشده، توضيح داد: 
در مناطق و ساير بخش ها در شهرداري كارها طبق روال و به 
صورت محكم و جدي در حال انجام است و سر فرصت جايي 
كه تغيير الزم باشد انجام خواهيم داد. شهرداري تهران در 
پاسخ به اينكه آيا قرار است رويه شهرداري نسبت به تراكم 

فروشي و ساخت و ساز تغيير كند، عنوان كرد: روال اين 
است كه در قالب طرح جامع بتوانيم بازسازي و نوسازي 
شهر را انجام دهيم و سرعت بخشيدن به هر چيزي كه 
در قالب قانون باشد را حسن مي دانيم؛ اما آن چيزي كه 
تحت عنوان تراكم فروش��ي و شهر فروشي باشد خط 
قرمز ما است و به سمت آن نخواهيم رفت و مسير درست 

پيشرفت و توسعه شهر را دنبال خواهيم كرد.
شهردار تهران ادامه داد: سال گذشته 6۷ درصد درآمد 
شهرداري از شهرسازي بوده؛ اما همه اينها تراكم فروشي 
نيست و اين اشتباه مصطلحي است كه عده اي كل اين 6۷ 
درصد را به يك نوعي به تراكم فروشي مرتبط مي كنند. 
اگر در قبال قانون اين امر محقق شود مفيد و موثر است 
چرا كه ما 12 هزار متر بافت ناپايدار در شهر داريم كه 
هم يك تهدي��د بزرگ و هم يك فرصت اس��ت و ما از 
فرصت آن استفاده و تهديدات آن را مرتفع خواهيم كرد.
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نگراني شوراي شهر تهران از 
حسابرسي توسط ديوان محاسبات

شوراي شهر تهران از طرح كميسيون اقتصادي مجلس 
مبني بر انتخاب حسابرس براي شهرداري و سازمان هاي 
تابعه آن از سوي ديوان محاسبات ابراز نگراني كرد. در 
همين رابطه، ناصر اماني، عضو شوراي اسالمي شهر تهران 
با اشاره به مساله دعواي قديمي بين ديوان محاسبات و 
شهرداري ها گفت: متأسفانه با طرح كميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي اين دعوا به نفع ديوان خاتمه 
مي پذيرد. اماني در جريان دوازدهمين جلس��ه صحن 
علني شوراي شهر تهران افزود: متأسفانه اخيراً طرحي 
در كميسيون اقتصادي مجلس در دستور كار قرار گرفته 
كه محتواي آن اين است كه حسابرس براي موسسات 
و شهرداري ها از طريق ديوان محاسبات معرفي شود. 
اين مساله لطمات زيادي به شهرداري ها وارد مي كند 
به طوري كه بر اساس طرح كميسيون اقتصادي مجلس 
چنانچه حس��ابرس خارج از تصميم ديوان محاسبات 
انتخاب شود، جرم محس��وب مي شود. اين عضو شورا 
اضافه كرد: البته اين مساله دعواي قديمي بين ديوان 
محاسبات و شهرداري ها اس��ت كه متأسفانه با طرح 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي اين دعوا 
به نفع ديوان خاتمه مي پذيرد و اجازه مي دهد به صورت 
زيركانه و ظريف در تمام مسائل شهرداري ها ورود پيدا 
كنند. عضو شوراي شهر تهران خطاب به رياست شورا 
گفت: در ادوار گذشته اين مساله مطرح بود كه با مقاومت 
شما اين مساله عملياتي نشد شد و اميدواريم رايزني انجام 
شود تا اين طرح به تصويب نرسد چرا كه با تصويب اين 

طرح مشكالتي براي شهرداري ها ايجاد خواهد شد.

پروانه تاكسي رانندگاني كه 
واكسن نزنند، تمديد نمي شود

مرتضي ضامني، مديرعامل اتحاديه تاكسيراني كشور از 
كاهش چشمگير آمار ابتال به كرونا در بين تاكسيران ها 
پس از واكسيناسيون خبر داد و گفت: رانندگاني كه بدون 
دليل پزشكي واكسن نمي زنند، حتما محدوديت هايي را 
براي آنها در نظر بگيرند و پروانه فعاليت آنها را تمديد نكنند. 
ضامني در گفت وگو با ايلنا، درباره آمار واكسيناسيون 
رانندگان تاكسي گفت: واكسيناسيون در حوزه حمل 
و نقل ش��هري در همه شهرها اجرا ش��ده است و هيچ 
شهري را نداريم كه فرايند واكسيناسيون در آن انجام 
نشده باشد. برآورد ميداني ما از سازمان ها نشان مي دهد 
۸0 درصد از رانندگان ناوگان در فرايند واكسيناسيون 
رانندگان شركت كردند و 20 درصد باقيمانده است كه 
برداشت ما اين است اين تعداد خارج از اولويت رانندگان 
واكسينه شدند اما عدد دقيق را وزارت بهداشت بايد ارايه 
دهد.  او از راه اندازي سامانه اي براي رصد واكسيناسيون 
رانندگان توسط مسافران خبر داد و گفت: وزارت بهداشت 
با همكاري وزارت كشور به زودي سامانه اي را راه اندازي 
خواهد كرد كه براساس آن سامانه هاي مبدا ما به صورت 
وب س��رويس با سامانه وزارت بهداش��ت ارتباط برقرار 
خواهد كرد و مسافران مي توانند استعالم بگيرند كه آيا 
راننده واكسينه شده است يا نه. اين كار براي كل ناوگان 
حمل ونقل از جمله آژانس ها، خودروهاي سرويسي و 
تاكسي ها انجام خواهد شد.  ضامني در واكنش به اينكه 
واكسيناسيون براي رانندگان اجباري خواهد بود يا نه 
گفت: از آنجايي كه رانندگان قرار است در حوزه عمومي 
كار كنند، از اين رو، موضوع اجباري شدن تزريق واكسن 
بايد رخ مي داد. اين موضوع توسط سازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كشور به سراسر شهرداري هاي كشور ابالغ 
شده است تا رانندگاني كه بدون دليل پزشكي واكسن 
نمي زنند، حتما محدوديت هايي را ب��راي آنها در نظر 
بگيرند و پروانه فعاليت آنها را تمديد نكنند. مكاتبات انجام 
شده و در شهرها در حال اجرا است.  مديرعامل اتحاديه 
تاكسيراني كشور درباره آمار ابتال و مرگ و مير ناشي از 
كرونا در بين رانندگان تاكسي گفت: درشهرهاي بزرگ 
۷۳0 راننده در اثر كرونا فورت كرده اند كه اين رقم آمار 
60 درصد شهرهاي كشور را شامل مي شود. همچنين 
حدود ده هزار راننده تاكسي نيز به كرونا مبتال شده اند. 
بعد از اجراي واكسيناس��يون آمار ابتال به كرونا كاهش 
چش��مگيري داشته اس��ت. او درباره ثبت نام سرويس 
مدارس همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد اظهار كرد: 
در حوزه سرويس مدرسه، تكليفي بر حوزه شهرداري ها 
و مديريت شهري است كه شركت هاي مجاز را شناسايي 
و تاييد كنند. در بحث رانندگان نيز همين فرايند طي 

مي شود و زير مجموعه شركت ها قرار مي گيرند. 

پارلمانشهريپايتختپسازبرگزاري10جلسه،وضعقوانينراآغازكرد

اصالح 60 روزه نرخ عوارض ساختماني

رييساتحاديهامالك:نسخهچشمبستهبرايبازارمسكننپيچيد

انتقاد از طرح مجلس براي كاهش تعرفه بنگاه ها
گروه راه و شهرسازي|

 در واكن��ش ب��ه تصوي��ب كلي��ات طرح كاه��ش تعرفه 
بنگاه هاي معامالت ملكي در كميسيون عمران مجلس، 
مصطفي قلي خس��روي، رييس اتحاديه مشاوران امالك 
اظهار كرد: در ايران نرخ مشاوران امالك يك دوازدهم دنيا 
است و آقايان با طرح هاي چشم بسته مي گويند اين نرخ باز 
هم بايد كاهش پيدا كند. در اين حال، برخي از كارشناسان 
اقتصاد مسكن بر اين باورند كه در شرايط كنوني، سريع ترين 
راه براي ساماندهي قيمت ها به ويژه در بازار اجاره مسكن، 
»تغيير ساختار مشاوران امالك« است، به گونه اي كه منافع 
مش��اوران امالك با افزايش قيمت ها قطع شود.  اما رييس 
اتحاديه مشاوران امالك با بيان اينكه تعرفه مشاوران امالك 
در تركيه و امارات 6 درصد ارزش ملك است، گفت: امارات، 
پاكستان و حتي افغانستان در س��ال هاي اخير براي بازار 
مسكن، توسعه گر و دالل، ساز و كارهاي بسيار دقيق وضع 
كرده، احترام شغل داللي را باال برده و در صنعت ساختمان 
پيشرفت كرده اند؛ در ايران نرخ مشاوران امالك يك دوازدهم 
دنيا است و آقايان با طرح هاي چشم بسته مي گويند اين نرخ 
باز هم بايد كاهش پيدا كند.  خسروي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: كساني كه بعضا در مجلس از كاهش حق الزحمه 
مشاوران امالك سخن مي گويند قانون مدني مصوب سال 
1۳1۷ و قانون دالالن را بخوانند كه شغل داللي را به عنوان 
مولد اقتصادي نگاه كرده است. ما مولد اقتصادي و مالياتي 

هستيم و نوك پيكان بخش پيشران مسكن قرار داريم كه 
اگر نباشيم اقتصاد كش��ور دچار ركود مي شود. وي افزود: 
مي گويند تعرفه مشاوران امالك بايد كاهش پيدا كند اما 
آيا تبعات چنين تصميمي كه مي تواند به جرم زايي منجر 
ش��ود را در نظر گرفته اند؟ وقتي حق و حقوق يك فرد را به 
او ندهيد فضا را براي دور زدن قانون فراهم مي كنيد. دولت 
گذشته كميسيون مشاوران را كه قبال نيم درصد از هريك 
از متعاملين بود به 25 صدم درصد كاهش داد يعني آن را 
به يك دوازدهم دنيا رساند و مجلس فعلي در همان راستا 
مي گويد كه بايد تعرفه باز هم كاهش پيدا كند. برويد ببينيد 
تصميم دولت قبل چه مشكالتي را براي معيشت خانواده 
1۳5 هزار مش��اور امالك ايجاد كرده اس��ت. تورم به ۴5 
درصد رسيده، تخم مرغ شانه اي 50 هزار تومان شده، برنج 
كيلويي50 هزار تومان ش��ده، بعد مي گويند حق الزحمه 
مش��اوران امالك كاهش يابد. رييس اتحاديه مش��اوران 
امالك با اشاره به قانون دالالن س��ال 1۳1۷ خاطرنشان 
كرد: توصيه مي كنم عزيزان مسوول، يك بار قانون مدني و 
قانون دالالن را مطالعه كنند و ببينند چه ارزشي براي شغل 
داللي كه مولد اقتصادي اس��ت قائل شده اند. كشورهاي 
پيشرفته و حتي كشورهاي همسايه خودمان با وضع قوانين 
و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده اند. براي 
دالل احت��رام قائلند؛ چرا كه دالل به ايجاد ش��غل و رونق 
اقتصاد كمك مي كند. خس��روي با بيان اينك��ه در اروپا و 

امريكا شش درصد از قيمت ملك به عنوان حق الزحمه به 
واسطه گر اختصاص مي يابد كه از سوي فروشنده پرداخت 
مي شود، گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در امريكا 6 درصد و 
در تركيه 6 درصد قيمت مسكن به دالل اختصاص مي يابد. 
امارات، پاكستان و حتي افغانستان در سال هاي اخير براي 
بازار مسكن، توسعه گر و دالل، ساز و كارهاي بسيار دقيق 
وضع كرده و احترام شغل داللي را باال برده اند. در تهران نرخ 
مشاوران امالك 25 صدم درصد از قيمت ملك است و آقايان 
مي گويند بايد كاهش پيدا كند. وي تاكيد كرد: از نمايندگان 
محترم مجلس انتظار مي رود به جاي ارايه نسخه هاي چشم 
بسته و خلق الساعه، قانون مدوني را براي مشاوران امالك 
وضع كنند كه از زيرنظر قانون نظام صنفي بيرون بيايد. اگر 
نمي توانند دست كم اين شغل را مستثني كنند و با توجه 
به اهميت كاالي باارزش مسكن، دست ما را براي تنبيهات 
و تش��ويقات باز بگذارند. هم اكن��ون اتحاديه امالك هيچ 
اختياري در اين زمينه ندارد و البته بيشترين همكاري را با 
شوراي حل اختالف و اماكن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران 
امالك متخلف انجام مي دهد؛ زيرا مسكن مهم ترين دارايي 
يك خانوار اس��ت كه كوچك ترين اش��تباه يك مشاور در 
عقد قرارداد بايد آخرين اشتباه او باشد. با يك نقطه محرم و 
مجرم به كلي تغيير مي كند. خسروي با اشاره به قانون جهش 
توليد و تامين مسكن درخصوص احداث ساالنه يك ميليون 
واحد مسكوني گفت: نمايندگان مجلس بايد شرايط تامين 

مسكن را فراهم كنند تا قيمت مسكن پايين بيايد؛ وگرنه 
دولت قبل به اندازه كافي گفتاردرماني كرد. مي گفتند علت 
گراني مسكن، وجود مافيا و سالطين است اما هيچگاه قانون 
ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه هاي خالي را به 
نتيجه نرساندند. توقع داريم نمايندگان فعلي مجلس به اين 
موضوعات برسند نه اينكه از سياست هاي دولت قبل پيروي 
كنند. رييس اتحاديه مشاوران امالك، سوق يافتن جوانان به 
شغل مشاور امالك را ناشي از افزايش نرخ بيكاري دانست و 
گفت: فوق ليسانس كشاورزي، مهندس برق يا فوق ليسانس 
ادبيات به دليل آنكه دولت نتوانسته شغلي براي او ايجاد كند، 
مشاور امالك شده است. حاال مي خواهيد حق و حقوق اين 
فرد را هم ندهيد، خوب اصال ندهيد. نتيجتا او متعاملين را 
دور مي زند كه فقط پرونده هاي قضايي را با اين كار افزايش 
مي دهيد و براي قوه قضاييه دردسر ايجاد مي كنيد. بنابراين 
گزارش، روز يكشنبه 21 شهريور 1۴00 عبدالجالل ايري، 
سخنگوي كميسيون عمران مجلس از تصويب كليات طرح 
كاهش تعرفه بنگاه هاي معامالت ملكي در اين كميسيون 
خبر داد و گفت: وابس��تگي حق الزحمه بنگاه هاي ملكي 
با قيمت ملك، تعارض منافع ايجاد مي كن��د. كه وزارت 
صمت دولت روحاني نيز هفتم مهرماه سال 1۳۹۹ نرخ 
كميسيون مشاوران امالك را كه تا قبل از آن نيم درصد 

از ارزش ملك بود، به 25 صدم درصد كاهش داده بود.

      راهكار كنترل و ساماندهي بازار اجاره 
چيست؟

پيش از اين نيز، فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصادي گفته 
بود: تا زمان تحقق ثبات شرايط اقتصادي و امكان توليد 
ساالنه يك ميليون واحد مسكوني، بازار اجاره با تغيير 

ساختار مشاوران امالك بهبود خواهد يافت. بيضايي در 
گفت وگو با يكي از خبرگزاري هاي داخلي، درباره راهكار 
كنترل بازار اجاره تا زمان رس��يدن به سقف توليد يك 
ميليون واحد مسكوني، افزوده بود: مي توانيم به جاي 
انتخاب مسيرهاي سخت كه نيازمند فعاليت عمراني 
با اعتبار زياد اس��ت از ظرفيت »تغييرات ساختاري« 
نهادهاي مرتبط استفاده كنيم. بازار اجاره نيازمند آن 
است كه ساختار مش��اوران امالك مورد بازبيني قرار 
گيرد و مشاوران امالك را از وضعيت لجام گسيخته فعلي 
رها كنيم. به گفته اين كارشناس اقتصادي بازار اجاره 
اكنون توسط اپراتورهاي اجاره داري مديريت مي شود 
كه خود عامل افزايش قيمت ها هستند و وقتي ساختار 
اشتباه است، مديريت قيمت ها در بازار سخت مي شود. 
اين كارش��ناس اقتصادي توضيح داده بود: هر چقدر 
هم كه گفته شود واحد صنفي، باالي سر دفاتر امالكي 
وجود دارد و ابزار نظارتي موجود است از آنجايي كه هر 
واحدي مستقل كار مي كند قدرت نظارت كاهش يافته 
است. مشاوران امالك از افزايش قيمت واحد مسكوني 
استقبال مي كنند چون ذينفع هستند؛ براي همين بايد 
اصالحات ساختاري انجام داد و منافع مشاوران امالك 
را از وضعيت فعلي كه شامل سودگيري از درصِد حق 
كميسيون است به رقم ثابت تغيير دهيم. وي افزوده 
بود: زماني كه مشاوران امالك از افزايش قيمت، سود 
نبرند و به گونه اي برنامه ريزي ش��ود تا از ثبات قيمت 
و افزايش معامالت س��ود ببرند، واسطه گري و داللي 
كاه��ش يافته و ب��ازار اجاره نيز كنترل مي ش��ود. در 
ميان مدت، راهكار تغيير ساختار  و در بلندمدت راهكار 
رفتن به سمت اجاره داري حرفه اي پاسخگو خواهد بود.

شركت مدیریت تولید برق نكا در نظر دارد نسبت به ساخت 90 عدد پره ثابت ردیف یک توربین 
فش�ار ضعیف واحد بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا طبق شرایط ذیل و همچنین شرایط فنی و 
خصوصی کار پیوست اسناد مناقصه اقدام نماید. عالقمندان می توانند اسناد مناقصه را از روز 
سه شنبه مورخ 1400/6/23 لغایت روز یکشنبه مورخه 1400/7/4 با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره 200009379100008 
دریافت نموده و پس از تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخه 
1400/7/18 ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( صرفا پاکت الف را به 
صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت 11/30 
صبح روز دوشنبه مورخ 1400/7/19 با توجه به شرایط مناقصه باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است 
به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، 
مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

1- مدت زمان تحویل کاال: 2 ماه از تاریخ پیش پرداخت
2- حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی کمیسیون 

مناقصه آزاد می باشد.
3- سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 651/000/000 ریال است 
که بایستی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مناقصه در پاکت الف به دستگاه 

مناقصه گذار تسلیم گردد:
1-3- رسید بانکی وجه مزبور به حساب این شرکت

2-3- چک تضمین شده بانکی به نفع کارفرما
3-3- ضمانت نامه بانکی به نفع  کارفرما

4- به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک 
شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- توانای�ی ارائه ضمانت نامه بانکی حس�ن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ ق�رارداد پس از 
عقد قرارداد

6- سایر اطالعات و جزییات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
 www.npgm.ir   ، www.tender.tpph.ir ،   جهت مشاهده آگهی و خالصه اسناد به سایت های
پایگاه ملی مناقصات کشور و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( مراجعه و براي کسب 
موارد بازرگاني با ش�ماره تلفن 34622717-011 خانم حیدری و کسب اطالعات فنی بیشتر با 

شماره تلفن 09113535369 آقای مهندس معافی تماس حاصل فرمایید .
اداره روابط عمومی

 آگهي مناقصه عمومي 
شماره 1400/9

 نوبت دوم

شركت مدیریت تولید برق نكا
نیروگاه شهید سلیمي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



پس از پنج ماه گزارش كميس��يون اقتصادي مجلس 
درمورد وضعيت صنعت استخراج رمزارزهاي جهان روا 
و مبادالت آن در داخل كش��ور در صحن علني قرائت 
شد. براساس اين گزارش طبق برآوردهاي سايت هاي 
صرافي ايراني در ب��ازار داخلي روزانه ۷۰۰ بيت كوين 
معادل حدود ۴۰ ميلي��ون دالر يا حدود صد ميليارد 
تومان به صورت غيررس��مي خريد و فروش مي شود. 
اين گزارش، تبادل رمزارزه��ا را پرچالش ترين حوزه 
بحث در اين حوزه دانست كه ريسك بزرگي را متوجه 
اقتصاد كشور مي كند و برخورد صرفًا سلبي و منفعل 
موجود با اين حوزه هرگز نمي تواند راه حل مناسبي براي 
مواجهه با اين ريسك باشد. در مقابل اينطور عنوان شد 
كه يكي از دغدغه هاي اساسي، تبعات رسميت يافتن 
رمزارز در تبادالت داخلي است، چرا كه اوال استفاده از 
رمزارز در مبادالت داخلي موجب تضعيف حكمراني 
ريال و كاهش اقتدار بانك مركزي خواهد ش��د و ثانيا 
رسميت يافتن آن باعث اقبال عمومي به استفاده از آن 
مي شود، درحالي كه حوزه رمزارز به دليل ويژگي هاي 
غيرقابل كنترلي آن مي تواند زمينه ساز خسارت شود.

گزارش كميسيون اقتصادي درمورد مزيت ها و معايب 
مبادالت رمزارزها از ارديبهش��ت ماه سال جاري در 
دستور كار صحن علني بود؛ اما در صحن علني قرائت 
نمي ش��د و حتي اين موضوع باعث انتقاد محمدرضا 
پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي هم شد. اما 
در نهايت در صحن علني روز گذشته مجلس، گزارش 
كميسيون اقتصادي درمورد وضعيت صنعت استخراج 
رمزارزهاي جهان روا و مبادالت آن در داخل كشور در 
صحن علني قرائت ش��د. غالمرضا مرحبا، سخنگوي 
كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به بازار غيررسمي 
خريد و فروش رم��زارز در داخل اع��الم كرد ماهيت 
نامتمركز بودن رمزارزها و تأكيد فعلي بر ناشناس بودن 
دارندگان و مبادله كنندگان و عدم احراز هويت آنان، 
بزرگ ترين چالش فراروي كشورها براي تصميم گيري 
در اين حوزه است. او گفت: »قاعدتا بانك هاي مركزي 
كش��ورها چندان موافقتي با وج��ود چنين پديده اي 
كه مي تواند بس��تر انواع اقدامات مخ��رب در اقتصاد 
زيرزمين��ي و كاهش قدرت بانك مرك��زي در اعمال 

سياست هاي اقتصادي خود باشد، ندارند.« 

      ارزش كل بازار رمزارزدنيا
 ۱.۵ تريليون دالر است

مرحبا در ادامه اين گزارش به ميزان استخراج ساالنه 
رمزارز اش��اره و بيان كرد: »ارزش كل بازار رمزارز دنيا 
حدود ۱.۵ تريليون دالر با گ��ردش روزانه ۵۳ هزار و 
۱۵۰ ميليارد دالر تخمين زده مي شود كه بيت كوين 
به تنهاي��ي ۵۷ درصد اين بازار را ب��ه خود اختصاص 
داده است. ميزان استخراج س��االنه رمزارزها در دنيا 
۱۵ ميليارد دالر و در اي��ران ۱.۱ ميليارد دالر برآورد 
مي ش��ود. در حال حاض��ر از ۳۲۴ ه��زار بيت كوين 
اس��تخراجي در دنيا، ۱۹ ه��زار و ۵۰۰ بيت كوين به 
صورت غيررس��مي در ايران استخراج مي شود.« او با 
بيان اينكه بايد بررس��ي شود سناريوي طرح موضوع 
رمزارز در پش��ت پرده چيس��ت، گفت: »عدم احراز 
هويت مبادله كنندگان اين بازار خود يك چالش براي 
كشورها است. البته استفاده از رمزارزها به عنوان پول، 
محل تامل كارشناسان نيز هست. برخي اين پديده را 
به فلزات گرانبها شبيه سازي كردند. عدم محدوديت 
جغرافيايي آن باعث شكل گيري يك اقتصاد فرامرزي 
ش��ده كه در دنيا و هم ايران، استخراج و مبادالت آن 
متقاضياني دارد. اين متقضيان به دليل عدم ساماندهي 
در شرايط و زيرزميني فعاليت مي كنند. پديده رمزارز 
عالوه بر تبديل ش��دن به موضوعي در حال بس��ط و 
تاثيرگذار بر اقتصادهاي ملي و جهاني منجر به ايجاد 
بازارهاي خارجي و داخلي و صنايع مرتبط شده است. 
همانطور كه مديريت صحي��ح آن مي تواند موجب 
ايجاد فرصت هايي براي اقتصاد شود، عدم توجه به 
آن مي تواند آس��يب زا باشد.« براساس اين گزارش 
مي توان در پنج حوزه نحوه مواجهه با پديده رمزارز 
را دس��ته بندي كرد. مرحبا در اين م��ورد توضيح 
داد: »اين پنج دسته عبارت هس��تند از استفاده از 
رمزارزها براي تبادالت خارجي همراه، استخراج و 
توليد رمزارزهاي موجود، طراحي رمزارزهاي ملي يا 
چندجانبه، تبادل رمزارز و صنايع مرتبط با رمزارز.«

      توجه به ظرفيت داخلي
 براي توليد رمزارز ملي

در ادامه مرحبا، س��خنگوي كميسيون اقتصادي به 
تفصيل به نحوه مواجه با رمزارزها پرداخت. براساس 
گزارش كميس��يون اقتصادي در دس��ته بندي اول 
يعن��ي اس��تفاده از رمزارزها براي تب��ادالت خارجي 
همراه براس��اس گزارش كميسيون اقتصادي به نظر 
مي رس��د به واسطه امكاني كه رمزارزها در كاهش اثر 
تحريم ها ايجاد مي كند، نمي توان نسبت به استفاده 
از اين ظرفيت بي تف��اوت و بي برنامه بود. در ادامه اين 
گزارش آمده اس��ت: با محاس��به مخاطرات از دست 
رفتن سرمايه به داليل مختلف و مقايسه آن با شرايط 
مبادالت غيررس��مي كش��ور در دنيا ك��ه مخاطرات 
مشابهي دارد، استفاده از شيوه هاي گوناگون جلوگيري 
از رصد مبادالت مالي كشور منطقي و ضروري به نظر 
مي رسد كه استفاده از رمزارزها در اين راستا، به عنوان 
مس��ير جايگزين معامالت تهاتري يا تسهيل كننده 
اين ن��وع معامالت قابل تعريف اس��ت. كميس��يون 
اقتصادي پيش��نهاد مي دهد تا در اين ح��وزه، فارغ از 
بحث استخراج رمزارزها، ما به ازاي صادرات كشور به 
كشورهاي مختلف، رمزارز دريافت و در قبال واردات 
نيز همان رمزارزها را پرداخت كرد. در بحث دس��ته 
دوم يعني اس��تخراج و تولي��د رمزارزهاي موجود 
كميسيون اقتصادي اعتقاد دارد كه استخراج و توليد 
)ماينينگ( رمزارزهاي موجود )ازجمله بيت كوين(، 
مي تواند به صورت تبديل منابع انرژي فسيلي كشور 
يا س��اير منابع طبيعي همچون جري��ان آب و باد و 
انرژي هس��ته اي به برق و سپس استخراج رمزارز با 
استفاده از برق توليدي، تعريف شود. بايد خروج ارز 
براي خريد دس��تگاه ها و تجهيزات ماينينگ را نيز 
مدنظر قرار داد. همچنين وجود بازار پررونق جهاني 
رمزارز و قابليت تبديل آن به ارزهاي واقعي مي تواند 
ظرفيت بالقوه اي براي دسترسي به منابع ارزي باشد.

      نسبت به رمزارزهاي ملي نظرات منفي 
وجود دارد

گزارش كميس��يون اقتصادي در ادام��ه به طراحي 
رمزارزهاي ملي يا چندجانبه پرداخت. براين اساس 
نظرات منفي نسبت به رمزارزهاي ملي يا چندجانبه 
وجود داشت؛ اما توجه به ظرفيت هاي داخلي در ايجاد 
شبكه ملي اطالعات، پيام رسان هاي داخلي و ماهواره 
داخلي، بايد اهتمام جدي سياست گذاران و مديران 
كش��ور به كار گرفته ش��ود تا بتواند به جاي بازي در 
بستري مبهم و طراحي شده، خود ايجادكننده قواعد 
بازي و اعمال حاكميت باشد. بزرگ ترين نقطه مقاومت 
و مخالفت بس��ياري از فعاالن اين بازار نيز همين جا 
است كه بايد در خصوص آن گفت وگوها و بررسي هاي 
عميق تري صورت پذيرد. دس��ته بعدي نيز به حوزه 
تبادل رمزارز اختصاص دارد. آنطور كه كميس��يون 
اقتصادي بررس��ي كرده، مهم ترين و پرچالش ترين 
حوزه بحث در زمينه رمزارزها، تبادل است كه نيازمند 
بررسي دقيق و آينده نگري عميق است. اتفاقا ريسك 
بزرگي كه متوجه اقتصاد كشور مي شود نيز در همين 
بخش اس��ت كه البته برخورد صرفًا سلبي و منفعل 
موجود با اين حوزه هرگز نمي تواند راه حل مناس��بي 

براي مواجهه با اين ريسك باشد. كميسيون اقتصادي 
اعتقاد دارد كه تبديل اين تهديد به فرصت و بررسي 
دقيق تر جنبه هاي مثبت موضوع تبادل رمزارز، در كنار 
ريسك هاي آن و همچنين بررسي دقيق آثار اقتصاد 
كالني تبادل رمزارز در كش��ور توسط عموم مردم، از 
الزامات اين حوزه اس��ت. دسته پنجم به حوزه صنايع 
مرتبط با رمزارز اختصاص دارد كه از منظر نمايندگان 
ابتدا صنعت برق و چگونگي تسهيم برق موجود در اين 
بخش و ساير بخش هاي اقتصاد يا توسعه ظرفيت توليد 
برق براي توس��عه استخراج رمزارزها مطرح مي شود. 
همچني��ن تكنولوژي ايجاد و توليد رم��زارز كه تاثير 
بسيار مهمي بر مصرف برق و ساير جنبه هاي موضوع 
دارد، محل و تاسيس��ات واحدهاي مزارع استخراج و 
چگونگي دسترسي به دستگاه هاي استخراج از جمله 
واردات يا ساخت اين دستگاه هاي نيز از ديگر مباحث 
مهم حوزه صنايع مرتبط با رمزارزها هستند. به همين 
خاطر كميس��يون اقتصادي از دولت مي خواهد تا با 
هدف گذاري و برنامه ريزي مشخص نسبت به ارزيابي و 
مطالعه آينده پژوهي اين موضوع و ساماندهي استفاده 
از ظرفيت هاي اين حوزه را در دس��تور كار قرار دهد و 
نسبت به افزايش قدرت كشور دراين حوزه با انتخاب 

راهبرد مناسب در هر پنج مورد گفته شده اقدام كند.

      بسترهاي تبادل رمزارز مجوز ندارند
در ادامه اين گزارش كميسيون اقتصادي نكاتي متذكر 
شد. مرحبا در اين زمينه گفت: »برخي از برآوردها از 
بررسي هاي س��ايت هاي صرافي ايراني حاكي از اين 
است كه در بازار داخلي روزانه ۷۰۰ بيت كوين معادل 
حدود ۴۰ ميليون دالر يا ح��دود صد ميليارد تومان 
به صورت غيررسمي خريد و فروش مي شود. در برخي 
برآوردها رقم معامالت رمزارزها در بازارهاي معروف 
داخلي تا ۲۰۰۰ ميليارد تومان هم برآورد شده است. 
عالقه وافر ايجادش��ده از بهره مندي از رش��د قيمت 
رمزارزها واقعيتي غيرقابل انكار است. از اين رو مردم 
به صورت گس��ترده در حال گرايش و فعاليت دراين 
بازار هستند. اين موضوع در حالي است كه هيچ يك از 
بسترهاي تبادل رمزارز در كشور مجوز ندارند و البته 
سياست گذاري براي اقدام قانونمند در اين حوزه نيز 
در كشور انجام نش��ده كه از نقاط ضعف كشور دراين 
حوزه اس��ت.« در اين گزارش آمده اس��ت: »به دليل 
فقدان مقررات و نبود بازار سازمان يافته عموم مردم 
به دليل عدم بهره من��دي از دانش الزم درخريد امن 
رمزارزهاي با قابليت اتكاي بيش��تر و همچنين عدم 
دسترسي به صرافي و فروشندگان داراي مسووليت 
داخلي، با انجام خريدهاي اينترنتي دچار خسارت يا 
حتي به طور ناخواس��ته درگير جرايم پولشويي شده 
و مي ش��وند، از اي��ن حيث الزم اس��ت ضمن تعيين 
متولي، به ساماندهي اين تقاضاها پرداخته شود. يكي 
از دغدغه هاي اساسي، تبعات رسميت يافتن رمزارز 
در تبادالت داخلي است، چرا كه اوال استفاده از رمزارز 
در مبادالت داخلي موجب تضعيف حكمراني ريال و 
كاهش اقتدار بانك مركزي خواهد شد و ثانيا رسميت 
يافتن آن باعث اقبال عمومي به استفاده از آن مي شود، 
درحالي كه حوزه رمزارز به دليل ويژگي هاي غيرقابل 

كنترلي آن مي تواند زمينه ساز خسارت شود.«

      فرصت ها و چالش هاي صنعت استخراج 
رمرزارز

 كميسيون اقتصادي همچنين به فرصت ها و چالش هاي 
صنعت اس��تخراج رمزارز پرداخ��ت و آورده: »يكي از 
چالش هاي مطرح ش��ده در زمس��تان س��ال جاري، 
كمبود برق در فصل زمس��تان بود كه موضوعي جديد 
در سال هاي اخير و پس از توسعه صنعت برق بود. اين 
صنعت تا حد زيادي متكي به فناوري بوده و به همين 
خاطر داراي دوره عمر كوتاهي است، همچنين سرعت 
تغيير تكنولوژي و استهالك باال از ديگر مشكالت است.« 
از فرصت هاي اين صنعت، ايجاد ارتباط اين صنعت با 
توليدكنندگان برق و همچنين ايجاد شفافيت درآمدي 
آن است. براساس گزارش كميسيون وزارت نيرو غالبا در 
انجام تعهدات مالي خود نسبت به نيروگاه داران دچار 
تاخيرهاي طوالني مدت ش��ده و اي��ن امر موجب بروز 
مشكالت مالي ش��ديد براي سرمايه گذاران خصوصي 
بخش نيروگاهي شده است كه با رفع ممنوعيت هاي 

موجود مي تواند به صنعت برق ما نيز كمك كند. 

      يك طرح براي ساماندهي صنعت رمزارز
در اين گزارش همچنين قانون »حمايت از اس��تخراج 
رمزارز و س��اماندهي ايجاد، توليد )اس��تخراج( و بازار 
مبادالت داخلي رمزارز« براي تصويب مطرح شد. طبق 
ماده يك اين طرح دولت مرجع تنظيم مقررات مبادالت 
رمزارزها در داخل كشور و مكلف است ظرف مدت سه 
ماه از الزم االجرا ش��دن اين قانون نسبت به ساماندهي 
ايجاد، توليد )استخراج( و بازار مبادالت داخلي رمزارزها 
اقدام كند. البته براساس اين طرح، به كارگيري رمزارزها، 
غير از رمزارز مل��ي، به عنوان اب��زار پرداخت در داخل 
كش��ور يا براي راه اندازي و اداره شبكه پرداخت داخلي 
ممنوع است. س��ازمان بورس و اوراق بهادار همچنين 
مكلف است نسبت به ارايه پيشنهاد ايجاد بستر قانوني 
سرمايه گذاري يا استفاده از نوسانات قيمتي رمزارزها در 
قالب صندوق هاي س��رمايه گذاري يا ابزارهاي موضوع 
بنده��اي ۲۱ و ۲۴ م��اده )۱( قانون ب��ازار اوراق بهادار 
جمهوري اسالمي ايران، به ش��واري عالي بورس اقدام 
كند. وزارت امور اقتصادي و دارايي هم موظف است در 
صورت لزوم، مقررات الزم براي اجرايي شدن اين تبصره 
را به هيات وزيران پيشنهاد كند. آنطور كه در ماده ۲ اين 
طرح آمده: »دولت مكلف است اقدامات ذيل را ظرف سه 
ماه پس از ابالغ اين قانون انجام و به كميسيون اقتصادي 
مجلس گزارش كند. اول برآورد گسترش ايجاد و توليد 
رمزارزها به وي��ژه رمزارزهاي مس��تعد جهان روايي و 
تصاحب سهم بازار عمده در جهان، دوم پيش بيني آينده 
فناوري در حوزه ايجاد، توسعه و تبادل رمزارزها، سوم 
هدف گذاري سهم كشور از استخراج و تملك رمزارزها 
حداقل براي ۱۰ س��ال پس از زمان اب��الغ اين قانون، 
چهارم برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در كشور 
به ويژه از جنبه اقتصاد كالن، انرژي و محيط زيست.« 
طبق ماده ۳ وزارت صمت متولي صنعت استخراج رمزارز 
و مسوول صدور مجوز واحدهاي استخراج آن است. طبق 
تبصره اين ماده، نيروي انتظامي مكلف است حسب اعالم 
وزارت صنعت، معدن وتجارت يا سازمان نظام صنفي 
رايانه اي، نسبت به پلمب واحدهاي غيرمجاز استخراج 
رم��زارز و معرفي ذي نفع اين واحدها به مراجع قضايي 
اقدام كند. همچنين آنطور كه در ماده ۴ اين طرح آمده ، 
دولت مكلف است به گونه اي برنامه ريزي كند كه ضمن 
تأمين انرژي مورد نياز صنايع موجود و مصرف خانگي 
مطابق با الگوي مصرف، انرژي مورد نياز براي استخراج 
رمزارزها طبق هدف گذاري مذكور در بند )ج( ماده ۲ 
اين قانون، با تأكيد بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
توليد انرژي تأمين شود. واحدهاي استخراج رمزارز نيز 
مي توانند حامل انرژي مصرفي خود را از بورس انرژي 
يا عقد قراردادهاي دوجانبه با توليدكنندگان داخلي و 
خارجي تامين كنند و مجاز به ترانزيت برق مورد نياز يا 
مازاد مصرف هر دو تا سقف نياز اسمي مزرعه، از طريق 
شبكه سراسري برق هس��تند. واحدهاي استخراج 
رمزارز همچنين مي توانند با اخذ مجوز از وزارت نيرو 
و با ظرفيت مورد نياز نسبت به احداث يا مشاركت 
در نيروگاه برق اقدام و برق توليدي مازاد بر مصرف 
خود را به وزارت نيرو با رعاي��ت ضوابط ابالغي و با 
رعايت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم 

يا متقاضيان داخلي و خارجي بفروشند.

اخباردنياي فناوري
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فيس بوك به سلبريتي ها اجازه 
مي دهد قوانين را نقض كنند

گزارشي جديد نش��ان مي دهد فيس بوك به كاربران 
رده باال، س��لبريتي ها و سياستمداران اجازه مي دهد 
قواني��ن پلتف��رم را دور بزنند و در ص��ورت نقض آنها 
مجازات نمي شوند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از انگجت، طبق گزارش��ي جديد، فيس بوك سال ها 
است كه از يك برنامه ناشناخته VIP استفاده مي كند 
كه به ميليون ها كاربر رده باال اجازه مي دهد قوانينش را 
دور بزنند. طبق گزارش وال استريت ژورنال اين برنامه 
XCheck ن��ام دارد. برنامه مذكور در مواقعي به كار 
مي رود كه يك حساب كاربري رده باال قانوني را زير پا 
بگذارد، اين تخطي به يك تيم جداگانه ارسال مي شود 
و بنابراين به جاي بازبين ها، كارمندان فيس بوك آن 
را بررس��ي مي كنند. فيس بوك قباًل از وجود چنين 
برنامه اي خبر داده بود. البته رس��انه هاي ديگر نيز به 
اين امر اش��اره كرده بودند. اما گزارش وال اس��تريت 
ژورنال نشان مي دهد بيش��تر محتوايي كه سيستم 
بررسي متقابل نسبت به آنها هشدار مي دهد، بررسي 
نمي شوند. اين امر به سلبريتي ها، سياستمداران و ديگر 
افراد رده باال اجازه مي دهد بدون هيچ عواقبي قوانين 
پلتفرم را زير پا بگذارند. در يك مثال كه در گزارش نيز 
ثبت شده، نيمار، تصاوير مستهجن از زني را پست كرد 
كه قبال اين بازيكن فوتبال را به آزار جنسي متهم كرده 
بود. اين پست خالف قوانين فيس بوك است و حساب 
كاربري نقض كنن��ده آن به طور معم��ول در پلتفرم 
مس��دود مي شود. اما سيستم بررس��ي متقابل اجازه 
نداد بازبين هاي پلتفرم محتوا را حذف كنند. در نتيجه 
پس از ۶۰ ميليون بازدي��د به تدريج محتواي مذكور 
حذف شد و نيمار با هيچ عواقبي روبرو نشد. همچنين 
اين گزارش اش��اره مي كند در ماه ژوئن هيات نظارت 
فيس بوك در خصوص شيوه تعليق نامحدود حساب 
كاربري دونالد ترامپ در پلتفرم، درباره اين سيستم به 
شركت فشار آورد. همچنين هيات نظارت فيس بوك در 
بيانيه اي در توييتر اعالم كرد در موارد متعددي نسبت 
به فقدان ش��فافيت در فرآيندهاي بازبيني محتواي 
فيس بوك درباره مديريت ناهماهنگ حس��اب هاي 
كاربري رده باال، اظهار نگراني كرده است. هيات بازبيني 
به طور مرتب هشدار داده بود فعاليت هاي فيس بوك در 
كل شفاف نيست. اين امر به خصوص درباره مديريت 
حس��اب هاي كاربري رده باال قابل مشاهده است. از 
سوي ديگر فيس بوك اشاره كرده گزارش وال استريت 
ژورنال با توجه به اطالعات قديمي نوش��ته ش��ده و 

شركت سعي دارد سيستم كنترل خود را ارتقا دهد.

كره جنوبي گوگل را 
۱۷۶ ميليون دالر جريمه كرد

تحقيقات رگوالتور آنتي تراس��ت كره جنوبي نشان 
داده گوگل اجازه نمي دهد توليدكنندگان موبايل از 
نسخه شخصي سازي شده اندرويد استفاده كنند و اين 
شركت را ۱۷۶.۶۴ ميليون دالر جريمه كرده است. به 
گزارش خبرگزاري مهر به نق��ل از رويترز، رگوالتور 
آنتي تراست كره جنوبي جريمه اي ۱۷۶.۶۴ ميليون 
دالري )۲۰۷ ميلي��ون ون( براي گوگل تعيين كرده 
است. اين ش��ركت آمريكايي متهم شده از موقعيت 
برتر خود براي محدود كردن رقابت در بازار سيستم 
عامل موبايل استفاده كرده است. اين جريمه پس از 
تحقيقات »كميس��يون تجارت عادالنه كره جنوبي 
)KFTC( « درباره اقدامات گوگل براي جلوگيري از 
شخصي سازي اندرويد توسط توليدكنندگان موبايل 
محلي وضع شده است. »كميسيون تجارت عادالنه 
كره جنوبي« اعالم كرد اين نهمين جريمه بزرگي به 
ش��مار مي آيد كه تاكنون وضع كرده است. رگوالتور 
مذكور ادعا مي كند هنگاميكه توليدكنندگان موبايل 
قراردادهايي كليدي در خصوص ليسانس فروشگاه 
اپ ب��ا گوگل امضا مي كنند، اين ش��ركت آمريكايي 
توليدكنندگان را وادار مي كند از يك توافقنامه ضد 
تكه تكه كردن )AFA( نيز پيروي كنند. در حقيقت 
گوگل با چنين اقدامي رقابت در بازار را از بين مي برد. 
طبق توافقنامه ضد تكه تكه كردن، توليدكنندگان 
دس��تگاه ها اجازه ندارند نس��خه هاي اصالح ش��ده 
اندرويد را روي دستگاه هايشان نصب كنند. به گفته 
KFTC اين روند به گوگل كمك كرده تا سلطه خود 
در بازار سيس��تم عامل موبايل را تثبي��ت كند. اين 
جريم��ه جديدترين اقدام ضد انحص��ار عليه گوگل 
در كره جنوبي به حساب مي آيد. در اوايل ماه جاري 
ميالدي پارلمان اين كشور اليحه اي تصويب كرد كه 
به موجب آن اپراتور فروشگاه هاي بزرگ مانند گوگل 
و اپل نمي توانند توسعه دهندگان نرم افزار را وادار كنند 
از سيستم هاي پرداخت شأن استفاده كنند. از سوي 
ديگر اين قانون اجازه نمي دهد اين اپراتورها كميسيون 

خريد در اپ از توسعه دهندگان دريافت كنند.

دادگاه هلند
 به نفع رانندگان اوبر رأي داد

دادگاهي در هلند اعالم كرد اوبر بايد رانندگان خود 
را جزء كارمندان به حساب بياورد و براي آنها حقوق 
رانندگان بخش تاكسيراني را در نظر بگيرد. به گزارش 
خبرگزاري مهر به نق��ل از رويترز، دادگاهي در هلند 
اعالم كرد رانندگان تاكس��ي اينترنت��ي اوبر كارمند 
شركت به حساب مي آيند و پيمانكار هستند. بنابراين 
آنها تحت پوش��ش قانون كار محلي قرار مي گيرند و 
حقوق بيشتري خواهند داش��ت. اين رأي مانعي در 
گس��ترش مدل كسب و كاري ش��ركت اوبر در اروپا 
است. نتيجه اين دادگاه برد ديگري براي اتحاديه هاي 
كارگري به حساب مي آيد كه خواهان پرداخت حقوق 
و مزاياي بيش��تري براي كاركنان در اقتصاد آنالين 
هستند. از سوي ديگر در سال جاري در انگليس نيز 
تصميم مشابهي درباره رانندگان اوبر گرفته شد. دادگاه 
منطقه اي آمستردام در خصوص شكايت از اوبر به نفع 
فدراسيون اتحاديه هاي تجاري هلند )FNV( رأي داد. 
اين فدراسيون ادعا مي كند ۴۰۰۰ راننده اوبر كه در اين 
شهر فعاليت مي كنند، كارمند شركت تاكسي اينترنتي 
هس��تند بايد مزايايي مش��ابه رانندگان تاكسيراني 
دريافت كنند. اوبر اعالم كرد خواهان تجديدنظر در اين 
رأي است و هم اكنون هيچ تصميمي براي استخدام 
رانندگان در هلند ندارد. موريتس شونفلد مديرعامل 
اوبر در شمال اروپا مي گويد: ما از اين تصميم متاسفيم 
زيرا مي دانيم كه تعداد زي��ادي از رانندگان تمايل 
دارند، مستقل بمانند. رانندگان نمي خواهند آزادي 
خود براي تعيين زمان و مكان كاركردن را از دست 
بدهند. طبق رأي دادگاه در هلند، رانندگاني كه با اپ 
اوبر مسافر جابه جا مي كنند تحت پوشش توافقنامه 
كار دس��ته جمعي قرار مي گيرند ك��ه براي بخش 
تاكسيراني به كار مي رود. همچنين دادگاه اعالم كرد 
اوبر به دليل عدم اجراي شرايط توافقنامه كار براي 

رانندگان بايد مبلغ ۵۰ هزار يورو جريمه بپردازد.

شكايت از آمازون در آمريكا 
گسترده تر شد

ش��كايت از آمازون در آمريكا ابعاد گس��ترده تري 
يافته و اكنون ش��امل توافقنامه هاي اين شركت با 
عمده فروشان مي شود. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نق��ل از رويترز، طبق اعالم دفتر دادس��تاني كل 
واشنگتن دي سي، شكايت آنتي تراست اين ناحيه 
عليه آمازون وس��يع تر ش��ده و توافقنامه هاي اين 
خرده فروش��ي آنالين با عمده فروشان و همچنين 
فروشندگان طرف سوم را نيز در برگيرد. اين ناحيه 
در ماه مه  از آمازون شكايت كرد زيرا اين شركت اجازه 
نمي دهد فروشندگان طرف سوم قيمت كااليي در 
وب س��ايت هاي ديگر را پايين تر از به��اي آن كاال 
در آمازون ارايه كنند. اين در حالي اس��ت كه بهاي 
اعالم شده كاال در آمازون شامل هزينه ها نيز مي شود 
و ۴۰ درصد قيمت كل را در بر مي گيرد. ش��كايت 
جديد شامل اتهاماتي اس��ت كه طبق آن آمازون با 
عمده فروشان توافقنامه اي براي تضمين دستيابي به 
حداقل سود امضا مي كند. در نتيجه اگر آمازون براي 
رقابت با يك فروشنده آنالين ديگر، قيمت محصول 
را پايين بياورد، عمده فروش بايد مابه التفاوت قيمت 
ف��روش و حداقل قيمت تعيين ش��ده را به آمازون 
بپردازد. اين پرداخت ها انگيزه عمده فروشان براي 
كاه��ش قيمت جه��ت افزايش رقاب��ت را كاهش 
مي دهند. آمازون اكنون اقدامي براي رد اين شكايت 
انجام داده است. در بيانيه اين شركت آمده است: 
فروش��ندگان قيمت محصوالتي كه در فروشگاه 
عرضه مي ش��ود را تعيين مي كنن��د. آمازون در 
طيف وسيع كاالها قيمت هايي پايين ارايه مي كند. 

شاد پلتفرمي ماندگار
در آموزش و پرورش است

سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ضمن تشكر ويژه 
از همراه اول بابت توس��عه ش��اد، اين پلتفرم را يكي از 
بزرگ ترين دس��تاوردهاي نظام در ايام كرونا دانست. 
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ضمن تشكر ويژه 
از همراه اول بابت توس��عه ش��اد، اين پلتفرم را يكي از 
بزرگ ترين دس��تاوردهاي نظام در ايام كرونا دانست. 
به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت ارتباطات سيار 
ايران، صبح امروز سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰، عليرضا 
كاظمي سرپرست وزارت آموزش و پرورش با حضور در 
مركز مانيتورينگ شبكه آموزشي دانش آموز موسوم به 
»شاد« از بخش هاي مختلف اين سامانه بازديد كرد. در 
اين مراسم كه مهدي اخوان بهابادي مديرعامل همراه 
اول، عليرضا كاظمي سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
و جمعي از مديران ارش��د همراه اول و وزارت آموزش و 
پرورش حضور داشتند، مديرعامل همراه اول گزارش 
كاملي از آغاز به كار اين شبكه و پيشرفت هاي آن طي دو 
سال اخير ارايه و نحوه مانيتورينگ بخش هاي مختلف 
شاد را توضيح داد. اخوان بهابادي در جريان اين بازديد 
و در آستانه سال تحصيلي جديد مژده »رايگان« بودن 
اينترنت همراه اول براي كاربران »شاد« را داد و اظهار كرد: 
همچنين سيمكارت هاي الزم براي دانش آموزان تدارك 
ديده شده تا در صورت نياز و نظر والدين با محدوديت هاي 
تعيين شده توس��ط والدين، در اختيار آنان قرار گيرد. 
مديرعامل همراه اول اشاره اي به نسخه جديد پلتفرم 
شاد كه همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد در اختيار 
دانش آموزان و معلمان قرار مي گيرد، داش��ت و گفت: 
طبيعتا چون توسعه اين پلتفرم كاري نو و بدون سابقه 
قبلي در كشور بود، ابتداي امر با نواقصي همراه بود كه 
تكميل شد و در نسخه جديد براي سال تحصيلي پيش 
رو، پيش بيني مي كنيم اين نرم افزار با كيفيتي بسيار 
خوب پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان و معلمان باشد.

بهترين مسير براي دريافت 
اطالعات يا خريد محصوالت 

درگاه هاي رسمي اپراتورهاست
 سيدياسر رايگاني مديركل ارتباطات و سخنگوي 
شركت ارتباطات س��يار ايران در مصاحبه با فارس 
گفت: به دليل تنوع محصوالت و خدمات ارايه شده 
توسط اپراتورهاي تلفن همراه، هم وطنان بهتر است 
ب��راي دريافت اطالعات، درياف��ت خدمات و خريد 
محصوالت به درگاه هاي رسمي اپراتورها مراجعه و با 
مقايسه محصوالت نسبت به خريد آنها اقدام كنند. 
رايگاني با بيان اينكه ش��ركت ارتباطات سيار ايران 
در راستاي مس��ووليت اجتماعي، حفظ ارزش هاي 
معنوي برند و جلوگيري از بروز هرگونه سوءاستفاده  و 
تخلف اقدامات گسترده اي نظير اطالع رساني دوره اي 
به مش��تركان انجام داده است، افزود: شبكه فروش 
و خدمات حضوري و ديجيتال همراه اول در سطح 
كشور، با هدف تسهيل دسترسي به تمامي محصوالت 
و خدمات اين اپراتور و عرضه آنها با قيمت هاي مصوب، 

آماده ارايه خدمات به مشتركان و متقاضيان است.
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رسميت  يافتن  رمزارزها  در تبادالت  داخلي ؟

احتمال فعاليت بخش خصوصي در بستر »شاد«
سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش ضمن تشكر ويژه 
از همراه اول بابت توس��عه ش��اد، اين پلتفرم را يكي از 
بزرگ ترين دستاوردهاي نظام در ايام كرونا دانست. به 
گزارش اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سيار ايران، 
سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰، عليرضا كاظمي سرپرست 
وزارت آموزش و پرورش با حضور در مركز مانيتورينگ 
شبكه آموزشي دانش آموز موسوم به »شاد« از بخش هاي 
مختلف اين سامانه بازديد كرد. در اين مراسم كه مهدي 
اخوان بهابادي مديرعامل همراه اول، عليرضا كاظمي 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش و جمعي از مديران 
ارش��د هم��راه اول و وزارت آموزش و پ��رورش حضور 
داشتند، مديرعامل همراه اول گزارش كاملي از آغاز به كار 
اين شبكه و پيشرفت هاي آن طي دو سال اخير ارايه و 
نحوه مانيتورينگ بخش هاي مختلف شاد را توضيح داد.

     امسال هم اينترنت شاد
 براي مشتركان همراه اول رايگان است

اخوان بهابادي در جريان اين بازديد و در آس��تانه سال 
تحصيلي جديد مژده »رايگان« بودن اينترنت همراه 

اول براي كاربران »ش��اد« را داد و اظهار كرد: همچنين 
س��يم كارت هاي الزم براي دانش آموزان تدارك ديده 
ش��ده تا در صورت نياز و نظر والدين با محدوديت هاي 
تعيين شده توس��ط والدين، در اختيار آنان قرار گيرد. 
مديرعامل همراه اول اشاره اي به نسخه جديد پلتفرم 
شاد كه همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد در اختيار 
دانش آموزان و معلمان قرار مي گيرد، داش��ت و گفت: 
طبيعتا چون توسعه اين پلتفرم كاري نو و بدون سابقه 
قبلي در كشور بود، ابتداي امر با نواقصي همراه بود كه 
تكميل شد و در نسخه جديد براي سال تحصيلي پيش 
رو، پيش بيني مي كنيم اين نرم افزار با كيفيتي بسيار 
خوب پاسخگوي نيازهاي دانش آموزان و معلمان باشد. 
وي همچنين براي نخستين بار خبر از احتمال مشاركت 
شركت ها و بخش خصوصي فعال در حوزه آموزش و 
پرورش در اين پلتفرم داد و اذعان كرد: در صورتي كه 
ش��وراي عالي فضاي مجازي اين موضوع را تصويب 
كند، مي توان گفت يكي از اتفاقات خوب شكل خواهد 
گرفت؛ به اي��ن صورت كه اين ش��ركت ها مي توانند 
خدمات خود را براس��اس سياس��ت هايي كه توسط 

وزارت آموزش و پرورش وضع مي شود روي بستر شاد 
به عنوان پلتفرم مادر قرار دهند كه در نهايت تحول 
جدي در حوزه خدمات شاد را به ارمغان خواهد آورد.

     پلتفرم شاد ماندگار شد
عليرضا كاظمي، سرپرس��ت وزارت آموزش و پرورش 
نيز ضمن آشنايي با فرايند مانيتورينگ پلتفرم شاد و در 
جريان قرار گرفتن از روند نرم افزاري آن، تشكر ويژه اي 
از همراه اول داش��ت كه توانست س��ريعا از زمان شيوع 
كرونا، يك��ي از بزرگ ترين دس��تاوردهاي نظام در اين 
دوران )دوران كرون��ا( را توليد و عرضه كند. وي ضمن 
ابراز خرسندي از بازديد از مركز مانيتورينگ پلتفرم هاي 
ديجيتال همراه اول در آس��تانه سال تحصيلي جديد، 
ابراز كرد: امس��ال هم س��ال تحصيلي را با »شاد« آغاز 
مي كنيم و در نسخه اي كه تا قبل از آغاز به كار مدارس 
رونمايي مي كنيم، ظرفيت هاي كامال متفاوت تري ديده 
شده كه اميدواريم بتواند جذابيت هاي بيشتري را براي 
دانش آموزان داشته باش��د. كاظمي امكان دسترسي 
دانش آم��وزان محروم تري��ن نقاط كش��ور به بهترين 

تدريس ها از اين طريق را افتخار دانس��ت و گفت: البته 
در اين پلتفرم و نس��خه جدي��د قابليت هاي خوبي هم 
براي معلمان فراهم شده تا معلمان برتر كشور بتوانند 
توانمندي هاي خود را به سراسر كشور عرضه كنند. وي 
نخستين دستور كار شوراي عالي فضاي مجازي كشور 
كه قرار است درباره شاد باشد را باعث مباهات دانست و 
افزود: امسال هم علي رغم اينكه وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات تحت فشار بود و همچنان نتوانسته مطالبات 
همراه اول را پرداخت كند، اما وزير ارتباطات تمهيدات 
الزم را پيش بيني كرده اند تا استفاده از پلتفرم شاد رايگان 
باشد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنين در 
پاسخ به اين سوال كه امكان حذف پلتفرم شاد از سيستم 
آموزش و پرورش كشور در صورت حضوري شدن مدارس 
وجود دارد، گفت: برگشت به گذشته امكان پذير نيست؛ 
زين پس آموزش در فض��اي مجازي برقرار خواهد بود، 
حتي اگر مدارس كامال حضوري باش��د. در آن صورت 
شاد به عنوان بخشي از فعاليت هاي آموزش و پرورش يا 
نقش مقومي، يا مكملي يا اصلي خواهد داشت كه دنبال 

طرحي براي استفاده از آن در هر سه حوزه هستيم.



تعادل|
  بررسي شاخص ريسك تجارت و سرمايه گذاري كه حاصل 
ميانگين سه زيرگروه »بازبودن اقتصاد«، »مداخله دولت« و 
»مولفه هاي حقوقي« است و براي هر كشور از صفر تا 100 
بهترين امتياز محاسبه مي شود، حاكي از آن است كه اين 
شاخص براي ايران معادل رقم 36.3 است و رتبه كشور در 
ميان 18 كشور منطقه خاورميانه و آفريقا و پايين تر از كرانه 
باختري و غزه سيزدهم است. درجه بازبودن اقتصاد ناظر بر 
ميزان واردات، صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
است. هرچه درهاي اقتصاد بر روي شركت هاي خصوصي 
و خارجي گشوده تر باشد، امتياز اين شاخص بيشتر است. 
اما امتياز ايران در شاخص بازبودن سرمايه گذاري رقم پايين 
29.9 از 100 و رتبه آن از ميان 18 كشور منطقه پانزدهم 
اس��ت. ميزان مداخله دولت هم ناظر بر مقدار مالياتي كه 
دولت از كسب وكارها مي گيرد و همچنين ميزان دسترسي 
آنها به بازارهاي مالي توس��عه يافته و امكان اخذ وام است. 
ايران در مجموع با كسب امتياز متوسط 48.1 از مجموع 
100 در زمينه مداخله دولت، با اختالف ناچيزي پايين تر 
از »مصر« و در رتبه س��يزدهم در بين هجده كش��ور قرار 
گرفته است. مولفه هاي حقوقي نيز ناظر بر درجه ستواري، 
شفافيت و كارآمدي نظام هاي اداري و حقوقي است، كه 
فساد گس��ترده و موانع بوروكراتيك در كنار ريسك هاي 
سياسي مزمن، سرمايه گذاري را در ايران پرريسك مي كند. 
بر مبناي اين مالحظات، ايران با كسب امتياز 31.9 از 
100 در ميان 18 كشور منطقه، به لحاظ ريسك هاي 

حقوقي در رتبه سيزدهم قرار گرفته است.

     ريسك تجارت و سرمايه گذاري ايران
باوجود برخورداري از ظرفيت ه��اي بالقوه عظيم تجاري 
در بخش ه��اي س��وخت هاي فس��يلي، زيرس��اخت ها و 
صنايع مصرفي، دروازه هاي ايران اساس��ا به روي تجارت و 
سرمايه گذاري خارجي به ويژه از سوي شركت هاي غربي 
بسته است. اين مساله در كنار روابط تيره با برخي كشورهاي 
همسايه مانند »عربستان سعودي و اسراييل« سبب شده تا 
ايران شركاي تجاري معدودي داشته باشد. همچنين بستر 
عملياتي نيز در مقياسي گسترده تر همچنان و با توجه به 
وجود مشكالت ساختاري شامل ضعف حاكميت قانون، 
فساد گسترده، بار مالياتي باال و حضور گسترده شركت هاي 
دولتي كه به بيرون راندن سرمايه گذاران بخش خصوصي 
منجر مي شود، براي سرمايه گذاران خارجي بستري پرچالش 
خواهد بود. گفته مي شود، دولت جديد امريكا اعالم كرده 
كه اياالت متحده به دنبال بازگشت به توافق هسته اي ايران 
است، مشروط به آنكه تهران به تعهدات خود در توافق كاماًل 
پايبند باشد. بدان معني كه لغو تحريم ها مي تواند تمديد شود 
و اين امر امكان افزايش بالقوه صادرات نفتي ايران و حمايت از 
بازيابي سرمايه گذاري را فراهم مي كند. در مجموع، ايران در 
ريسك تجارت و سرمايه گذاري، امتياز ضعيف 36.3 از 100 را 
كسب كرده و در ميان هجده كشور منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا، پايين تر از »كرانه باختري و غزه« در رتبه سيزدهم قرار 
مي گيرد. گزارش ريسك تجارت و سرمايه گذاري ايران؛ فصل 
سوم 2021 مشتمل بر شاخص ريسك عملياتي موسسه 
فيچ از سوي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتشر شده است. 

     تحليل بازبودن اقتصادي
اين شاخص با تحليل دو زيرگروه بازبودن تجاري و بازبودن 
سرمايه گذاري تحليل مي شود. بازبودن تجاري: روندهاي 
تجارت در ايران به ويژه از سال 2011 تحت تاثير تحريم ها 
بوده و حجم آن محدود ش��ده اس��ت. با اين حال تجارت 
خارجي يكي از مولفه هاي كليدي اقتصاد ايران و منبع مالي 
اصلي تامين نيازهاي بخش دولتي و نيز واردات اقالم كليدي 
به شمار مي رود. به هرصورت عملكرد ايران به لحاظ حجم 
مبادالت تجاري به نسبت حجم اقتصاد آن بسيار ضعيف تر 
از ظرفيت هاي بالقوه كشور و نيز كشورهاي مشابه منطقه 
است. تركيب تجارت در سبد صادرات به طور عمده محدود به 
سوخت هاي فسيلي و محصوالت مرتبط به آنها است و ساير 
اقالم صادراتي از قبيل كاالهاي مصرفي صنعتي، محصوالت 
كشاورزي و فلزات در درجه دوم اهميت قرار دارند. شركاي 
اصلي صادراتي ايران كشورهاي »چين، عراق، امارات متحده 
عربي، كره جنوبي و افغانس��تان« بوده اند، اما 54 درصد از 
صادرات ايران به مقصد »اروپا يا آسيا بدون مقصد مشخص 
ديگر« ثبت شده كه نشان مي دهد بخشي از مبادالت تجاري 
در اروپا و آسيا شايد از بيم برانگيختن خشم امريكا، به صورت 
پنهاني صورت مي گيرد. اين امرحاكي از ريسك حقوقي 
بااليي است كه شركت ها در تجارت با ايران با آن مواجهند، 
زيرا چنين كاري مي تواند به دليل نقض تحريم هاي امريكا 
به وضع مجازات هاي شديد يا به قرار گرفتن شركت ها در 
فهرست تحريم ها منجر شود.   تركيب تجارت در واردات 
ايران نشان مي دهد، بيشتر محصوالت وارداتي با كسري 
موازنه تجاري مواجهند. اين مساله به ويژه با توجه به روابط 
پرتنش ايران با برخي كشورهاي منطقه و جهان، تأثيرات 
ناشي از تحريم ها و وابستگي بيش از حد به درآمدهاي نفتي 
جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي واردات، ايران را در 
برابر اختالالت محيط بيروني به شدت آسيب پذير مي سازد. 
مشكالت مربوط به تأمين مواد اوليه كليدي مانند كاالهاي 
واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز توليدكنندگان صنعتي يكي 
از عوامل عمده محدودكننده ظرفيت رشد بخش صنعت در 
ايران است. در سال 2018، گروه ماشين آالت و محصوالت 
صنعتي پيچيده، مشتمل بر آن دسته از تجهيزات سرمايه اي 
و كاالهاي واسطه اي كه به عنوان نهاده در فرآيند توليد مورد 
استفاده قرار مي گيرند، با سهم 35.0 درصد بزرگ ترين سهم 
را در واردات داش��تند.  اقالم خوراكي و كشاورزي به عنوان 
دومين گروه محصوالت وارداتي، 25.8 درصد از حجم كل 
واردات ايران را به خود اختصاص دادند و ارزش واردات اين 
اقالم 10.6ميليارد دالر بود. شركاي وارداتي، 5 شريك اصلي 
»چين، امارات، هند، تركيه و آلمان« هستند كه چين در 
جايگاه نخست قرار دارد. شركاي وارداتي ايران در قياس با 

شركاي صادراتي آن به لحاظ پراكندگي جغرافيايي تنوع 
بيشتري دارند، اما سهم چين از سايرين بيشتر است و 24.9 
درصد از كل واردات ايران را به خود اختصاص داده اس��ت. 
نرخ هاي قابل توجه تعرفه واردات مانع مهمي در مس��ير 
مبادالت تجاري ايران است. ميانگين اين تعرفه ها در ايران 
15.2درصد است كه دومين رقم باالي تعرفه هاي وارداتي 
در منطقه )پس از سوريه( و يازدهمين نرخ باالي تعرفه در 
جهان به شمار مي آيد. ايران در موافقتنامه هاي تجارت آزاد 
فعال معدودي عضويت دارد و عضو هيچ اتحاديه گمركي 
نيز نيست. با اين حال، كشور طي چند سال گذشته به 
دنبال امضاي موافقتنامه تجارت آزاد با كش��ورهايي 
در آس��ياي ميانه و آسياي جنوبي بوده و براي تقويت 
مبادالت تجاري خود به اين كشورها روي آورده است.

      بازبودن سرمايه گذاري
ايران ظرفيت هاي بالقوه بزرگي براي سرمايه گذاري دارد 
ولي به دليل تحريم ها و پيچيدگي بس��تر عملياتي، براي 
س��رمايه گذاران خارجي پرچالش است. بستر عملياتي 
نامناس��ب عامل مهم تري از تحريم ها است؛ به طوري كه 
حتي اگر تحريم ها برداشته شوند، موانع ساختاري پرشماري 
در مسير س��رمايه گذاري مس��تقيم خارجي وجود دارد. 
امتياز ايران در شاخص بازبودن سرمايه گذاري رقم پايين 
29/9 از 100 و رتبه آن از ميان 18 كشور منطقه پانزدهم 
است. روندهاي سرمايه گذاري نشان مي دهد ظرفيت هاي 
بالقوه آشكار ايران موجب جذب سرمايه گذاري آن دسته از 
شركت هايي شده، كه قادر به مقابله با ريسك هاي عملياتي 
موجود بوده اند. نمونه ديگر، سرمايه گذاري هاي مستقيم 
چين اس��ت كه در دوران تحريم ها نيز تداوم يافته اس��ت. 
بخش هاي اصلي جذب كننده س��رمايه گذاري مستقيم 
خارجي در س��ال 2019 شامل صنايع شيميايي، فلزات، 
استخراج كاني ها، خدمات، گردشگري و مخابرات بوده اند. با 
اين حال ميزان سرمايه گذاري مستقيم خارجي وارد شده 
تنها 10.3درصد از كل توليد ناخالص داخلي ايران بوده كه 
سومين نسبت پايين در سطح منطقه است.  مشوق هاي 
سرمايه گذاري خارجي در ايران بر مبناي قانون تشويق و 
حمايت از سرمايه گذاري خارجي صورت مي گيرد. ضمانت 
جبران هرگونه ضرر و زيان ناش��ي از مص��ادره دارايي ها يا 
ملي شدن بخش هاي مختلف اقتصادي به سرمايه گذاران، 
برچيده ش��دن محدوديت هاي مربوط به درصد مالكيت 
سهام شركت ها توسط طرف هاي خارجي و اعطاي مجوز 
سه ساله اقامت براي سرمايه گذاران، مديران و متخصصان 
خارجي، اعطاي مش��وق هاي مالياتي و كاهش تعهدات 
اداري سرمايه گذاران خارجي از جمله اين مشوق ها است. 
از موانع اصلي سرمايه گذاري خارجي، تحريم ها، ماهيت 
غيرش��فاف اقتصاد، الزامات مربوط به مالكيت محلي 

و كندي روند اصالحات قراردادهاي نفت و گاز است. 

     تحليل مداخله دولت 
فعاليت اقتصادي در ايران با بار مالي بااليي همراه است كه 
خود معلول مداخالت بسيار شديد دولت در اقتصاد كشور 
است. حضور س��نگين دولت در فعاليت هاي اقتصادي در 
تمامي صنايع كليدي از جمله بانكداري باعث دش��واري 
دسترسي به وام و از بين رفتن فرصت هاي بخش خصوصي 
مي شود. ايران در مجموع با كسب امتياز متوسط 48.1 از 
مجموع 100 در زمينه مداخله دولت، با اختالف ناچيزي 
پايين تر از مصر و در رتبه س��يزدهم در ميان 18 كش��ور 
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته است. ماليات 
در اي��ران يكي از عوامل مهم كاهش جذابيت اين كش��ور 

به عنوان مقصد سرمايه گذاري است. نرخ ماليات در ايران 
سومين نرخ باالي ماليات در سطح منطقه است. ايران در 
مجموع با كسب امتياز 57.9 از مجموع 100 در زمينه اخذ 
ماليات، در ميان هجده كشور منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا در رتبه س��يزدهم قرار گرفته است.  در فرآيندهاي 
مالياتي ميان شركت هاي داخلي و خارجي تفاوتي نيست. 
اشخاص و ش��ركت هاي ايراني ملزم به پرداخت ماليات بر 
درآمدهاي خود در سرتاس��ر جهان، صرف نظر از مبدأ آن 
درآمد هستند. با اين وجود كل نظام مالياتي، بيشتر تأمين 
كننده منافع نهادهاي وابسته به بخش دولتي است، زيرا 
شمار زيادي از آنها از پرداخت ماليات معافند و اين موجد 
محيط رقابتي ناعادالن��ه و موجب تضعيف رقابت پذيري 
سرمايه گذاران بخش خصوصي در ايران مي شود. ماليات 
بر ش��ركتها از يك نظام مالياتي دواليه پيروي مي كند كه 
ماليات در آن، ابتدا به مقدار س��ود در سطح شركت تعلق 
مي گيرد، در حالي كه اعتباري در سطح سهامداران در نظر 
گرفته نمي شود و از سوي ديگر، سود سهامي كه شركت ها 
ميان سهامداران خود توزيع مي كنند از ماليات معاف است. 
به استثناي مواردي كه اشخاص حقوقي به طور مشخص 
و بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم از پرداخت ماليات 
معاف شده باشند، تمامي سود شركت ها منهاي معافيت هاي 
تعيين شده مش��مول مالياتي با نرخ استاندارد 25 درصد 
مي شوند. اين، سومين نرخ باالي ماليات در سطح منطقه 
است. تشريفات مالياتي نيز زمان زيادي مي گيرد و با 216 
ساعت، اندكي باالتر از ميانگين منطقه يعني 213 قرار دارد. 
اين مساله بار مالياتي را براي كسب و كارها به لحاظ كاهش 
بهره وري به واس��طه نظام اداري پيچيده در ايران افزايش 
مي دهد.   ماليات بر درآمد اشخاص در ايران تأمين كننده 
منافع شاغالن در بخش عمومي متورم كشور است كه نرخ 
ماليات يكسان 10 درصدي در مورد آنها اعمال مي شود. اما 
ماليات صاحبان مشاغل آزاد به صورت پله كاني و از 0 تا 35 
درصد محاسبه مي ش��ود كه رقم 35 درصد، سومين رقم 
باالي ماليات بر درآمد در كل منطقه خاورميانه و ش��مال 
آفريقا است. عالوه بر اين، حد باالي نرخ براي تمامي كاركنان 
غيرمقيم اعمال مي ش��ود.   بخش مالي در ايران به شدت 
هدف تحريم هاي بين المللي قرار گرفته و در نتيجه، ارتباط 
ميان بانك هاي ايراني با بازارهاي مالي جهاني گسس��ته 
شده و امكان اعطاي اعتبار و نيز سهولت انتقال پول براي 
شركت هاي چندمليتي به شدت محدود گشته است. دولت 
نيز حضور قابل توجهي در بخش بانكداري دارد و توان بانك ها 
در تخصيص منابع را از ميان مي برد، زيرا حجم بااليي از اين 
منابع به پروژه هاي دولتي تخصيص مي يابند. اين مساله 
در كنار عدم دسترسي به بازارهاي مالي جهاني گزينه هاي 
مالي شركت هاي ايراني را محدود مي كند؛ به طوري كه بر 
اس��اس گزارش رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد براي 
بازه زماني 2019 -2018 دسترسي به منابع مالي به عنوان 
عمده ترين مانع در مسير كسب و كار در ايران برشمرده شده 
است. بدين ترتيب ايران در زمينه موانع مالي با كسب امتياز 
پايين 4.38 از مجموع 100 در ميان هجده كشور منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا در جايگاه چهاردهم قرار گرفته 
است.  بازار مالي اصلي ايران، بازار بورس تهران است كه به 
دليل محدوديت دسترسي س��رمايه گذاران ايراني به بازار 
مالي جهاني به مجرايي جذاب براي جذب سرمايه تبديل 
شده است. حجم اين بازار نزديك به حجم بازار مالي تركيه 
است. برنامه بلندپروازانه نوسازي و به سازي با هدف افزايش 
ميزان شفافيت و جذب س��رمايه گذاران بيشتر داخلي و 
خارجي در اين بازار اجرا مي شود. سامانه مبادالتي جديدي 
متعلق به شركت آتوس يورونكست ماركت سلوشن در بازار 

بورس تهران راه اندازي ش��ده كه امكان خريد و فروش 
سهام در يك روز واحد و نيز افزايش چهار برابري تعداد 
كارگزاري هاي همزم��ان فعال را فراهم كرده اس��ت. 
همچنين در سامانه جديد، امكان اتصال بازار بورس با 
بورس هاي بين المللي نيز فراهم شده، هرچند افزايش 
مشاركت خارجي همچنان با مانع تحريم ها مواجه است.

      تحليل بستر حقوقي
 فساد گس��ترده و موانع بوروكراتيك در كنار ريسك هاي 
سياسي مزمن، سرمايه گذاري را در ايران پرريسك مي كند. 
بر مبناي اين مالحظات، ايران با كسب امتياز 31.9 از 100 
در ميان 18 كش��ور منطقه، به لحاظ ريسك هاي حقوقي 
در رتبه س��يزدهم قرار گرفته است. زيرگروه اين شاخص، 
محيط اداري و بس��تر حقوقي اس��ت. در محي��ط اداري 
ايران كاغذبازي و پارتي بازي رايج اس��ت كه به تاخيرهاي 
طوالني در انجام امور بازرگاني و آغاز فعاليت كس��ب و كار 
مي انجامد و مانع كارآفريني و سرمايه گذاري در پروژه هاي 
پرريسك مي شود. روند توسعه دولت الكترونيك در ايران 
شرايط مناسبي ندارد و دورنماي افزايش ميزان كارآيي در 
رويه هاي اداري را تضعيف كرده و امكان بالقوه بروز تأخير و 
رانت جويي مقامات رسمي را مي افزايد. از همين رو، ايران با 
كسب امتياز پايين 39.8 از مجموع 100 به لحاظ محيط 
اداري در ميان كش��ورهاي منطقه در جايگاه يازدهم قرار 
مي گيرد. بستر حقوقي محيط عملياتي كسب وكارها تحت 
تاثير فرهنگ فراگير فساد در بخش هاي دولتي و خصوصي 
و توانايي محدود اشخاص حقيقي و حقوقي جهت فعاليت 
آزادانه بدون ترس از تعقيب قضايي است. فرايندهاي قانوني 
در ايران به شدت سختگيرانه هستند و بسياري از پرونده ها 
در محاكم غيرعلني رسيدگي مي ش��وند.  بدين ترتيب، 
ايران با كس��ب امتياز 24.0از 100 به لحاظ بستر حقوقي 
در ميان هجده كش��ور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
در جايگاه چهاردهم قرار مي گيرد. محاكم قضايي محاكم 
قضايي در ايران مستقل نيس��تند. ساز وكارهاي حاكم بر 
 حل و فصل موارد اختالف در قراردادهاي تجاري در ظاهر، 
ساز وكارهايي ش��فاف، كم هزينه و كارآمدند. اما فرهنگ 
نهادينه شده فساد سبب مي شود، فرآيند حل اختالف تحت 
تأثير ارتش��ا و روابط نزديك ميان طرف هاي درگير و نظام 
حاكم قرار بگيرد. فساد فراگير دولتي و بخش خصوصي نيز 
موجب ريسك هاي عمده اي براي كسب وكارها مي شود، 
مانند احتمال ايجاد هزينه هاي غيرمترقبه در نتيجه ضرورت 
پرداخت رش��وه يا اختالس اموال، آسيب هاي حيثيتي و 
هزينه هاي حقوقي مربوط به وارد ش��دن به فعاليت هاي 
فسادآلود و نيز احتمال انجام اقدامات حقوقي عليه كساني 
كه نظراتي صريح يا نامطلوب مطرح مي كنند. فرهنگ فساد 
ريسك عمده اي است كه سرمايه گذاران را مي هراساند. ايران 
در ميان 18 كشور خاورميانه و شمال آفريقا در رتبه 14 و 
باالتر از »عراق، ليبي، يمن و سوريه« است. حقوق مالكيت 
فكري و روند اجراي قوانين حمايت از آن در ايران همچنان 
پايين تر از سطح استاندارد است. به استثناي آثار خارجي كه 
حق مالكيت فكري برايشان درخواست و اعطا شده باشد، 
تنها آثار داخلي در داخل ايران از حمايت هاي مربوط به اين 
نوع مالكيت برخوردارند و آث��ار ايراني در خارج از مرزهاي 
ايران اغل��ب از اين نوع حمايت ها محرومند. اين ضعف در 
قانون كپي رايت، به ويژه توليدكنندگان دارو در ايران را در 
شرايط دشواري قرار مي دهد زيرا آنها هيچ تضميني براي 
مالكيت انحصاري كار خود ندارند. حمايت هاي ناكافي از 
حقوق مالكيت فكري در ايران همچنان سرمايه گذاران را از 
سرمايه گذاري در صنايع نوآور و پژوهش- محور بازمي دارد. 

رويداداخبار

ويژه
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حذف فيزيكي كارت بازرگاني
تا دهم مهرماه

قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني با اش��اره به 
الكترونيكي ب��ودن تمامي مراحل مرتبط با صدور 
كارت بازرگاني، خواستار اقدامات الزم براي حذف 
كامل فيزيك كارت بازرگاني در سراس��ر كش��ور 
ش��د. محمد صادق مفتح طي نام��ه اي خطاب به 
ريي��س اتاق ايران، رييس كل س��ازمان توس��عه 
تجارت، رييس مركز توس��عه تجارت الكترونيكي 
و مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت، اقدامات الزم به منظور حذف كامل مراحل 
تهيه، چاپ و تحويل فيزي��ك كارت بازرگاني در 
اتاق ه��اي بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
شهرس��تان هاي سراسر كش��ور، حداكثر تا دهم 
مهرماه س��ال جاري را خواستار شد. بر اساس اين 
گزارش پيرو سياس��ت هاي كالن كشور در زمينه 
بهبود محيط كس��ب و كار و برنامه هاي توس��عه 
دولت الكترونيك در زمينه حذف فيزيك اس��ناد 
و مدارك فيزيكي به ويژه در ش��رايط ويژه ناشي از 
ش��يوع بيماري كرونا، سياست هاي وزارت صمت 
در زمينه كاهش هزين��ه و زمان صدور مجوزهاي 
كسب و كار، بهبود جايگاه ايران در شاخص جهاني 
سهولت كسب و كار و همچنين الكترونيكي بودن 
تمامي فرآيندهاي مرتبط با كارت بازرگاني، دستور 
حذف فيزيك كارت بازرگاني صادر ش��ده اس��ت. 
گفتني است مالك عمل فعاليت بازرگانان، وضعيت 
برخط آنان در س��امانه يكپارچ��ه كارت بازرگاني 
هوشمند مي باشد و حذف فيزيك كارت، هزينه و 
زمان تهيه، چاپ و ارسال كارت فيزيكي و مراجعه 
حضوري متقاضي را به ط��ور كامل حذف نموده و 

صرفه جويي قابل توجهي را محقق خواهد كرد.

تعادل در بازار تخم مرغ با واردات 
رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار با اشاره به 
واردات 10 هزار تن تخم مرغ ط��ي روزهاي آينده از 
ثب��ات بازار تخم مرغ تا دو هفته ديگر خبر داد. رييس 
هيات مدي��ره اتحاديه مرغ تخم گ��ذار گفت: با مجوز 
وزارت جهاد كشاورزي، ظرف چند روز آينده 10 هزار 
تن تخم مرغ وارد كشور مي شود و با تمهيدات صورت 
گرفت��ه ظرف دو هفته آينده ب��ازار تخم مرغ به ثبات 
مي رسد. حميد كاشاني، رييس هيات مديره اتحاديه 
مرغ تخم گذار افزود: در ماه هاي گذش��ته مشكالتي 
همچون نرسيدن به موقع نهاده ها و همچنين تغيير 
نيافتن قيمت مص��وب تخم مرغ، عليرغ��م افزايش 
قيمت نهاده هاي توليد موجب بي ثباتي در بازار تخم 
مرغ ش��د. رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم گذار 
گفت: اتحاديه مرغ تخم گذار در ماه هاي گذشته بارها 
به مسووالن هشدار داده بود كه در نتيجه اين چالش ها 
بازار بي ثبات خواهد شد، ولي توجهي نشد. وي گفت: 
همچنين قرار است به زودي قيمت تخم مرغ اصالح 
شود و از آنجا كه در حال حاضر قيمت هر شانه تخم مرغ 
در درب مرغداري 38 تا 39 هزار تومان است، قيمت 
اين محصول در بازار به ازاي هر شانه بايد بين 43 تا 45 
هزار تعيين شود كه اين موضوع نيز موجب پايداري 

توليد و جلوگيري از هرج و مرج در بازار مي شود.

ارز ۴۲۰۰ توماني 
با بازار روغن چه كرد؟ 

ايس�نا|افزايش واردات روغن، دپوي بيش از 1.2 
تني انواع آن در گمرك و بنادر و البته افزايش قيمت 
تا 100 درصدي، گزارشي از وضعيت تورم و واردات 
اين كاالي اساسي مشمول ارز 4200 توماني است. 
روغن از جمله اقالمي است كه به خصوص از نيمه دوم 
سال گذشته با افزايش قيمت و گاها كمبود در بازار 
مواجه ش��د و همواره در بين اقالم خوراكي باالترين 
ميزان ت��ورم را به خود اختصاص داده بود تا اينكه در 
ماه گذش��ته باالخره از صدر تورم پايين آمد و جاي 
خ��ود را به كاالهاي ديگر داد. ب��ا اين حال همچنان 
افزايش قيمت روغن نسبت به قبل قابل توجه است؛ 
به طوري كه آمار مركز آمار نشان مي دهد هر بطري 
900 گرمي روغن مايع در مرداد سال جاري تا مرز 23 
هزار تومان هم فروش رفته و به طور متوسط 17 هزار 
و 650 تومان قيمت داشته است.  بر اين اساس روغن 
مايع كه در مرداد سال گذشته هر بطري حدود 9300 
تومان قيمت داشته، 89.7 درصد گران شده است. در 
رابطه با روغن جامد نيز هر يك كيلو در مرداد پارسال 
حدود 10 هزار تومان فروش رفته ولي در همين ماه 
در سال جاري بيش از 27 هزار و 300 تومان قيمت 
خورده و متوسط فروش 21 هزار و 300 تومان بوده 
است، بنابراين افزايش قيمت روغن جامد نسبت به 
سال گذشته باالي 110 درصد ثبت شده است. اما در 
مورد با واردات روغن دو كاال مطرح است؛ روغن خام 
و دانه هاي روغني كه البته هر دو مشمول ارز 4200 
توماني مي شود. بررسي آمار گمرك نشان مي دهد 
كه در حدود چهار ماهه ابتدايي سال جاري بيش از 
679 هزار تن روغن خام و خوراكي به ارزشي حدود 
875.4 ميليون دالر وارد ايران شده كه از لحاظ وزني 
205 و ارزش 407 درصد نس��بت به همين دوره در 
سال گذشته افزايش واردات دارد. همچنين تا نيمه 
شهريور ماه سال جاري ميزان موجودي و آنچه كه در 
شناورها به بنادر رسيده از اين حكايت دارد كه حدود 
670 هزار تن روغن خام در گمرك و بنادر موجود بوده 
است. در رابطه با واردات دانه هاي روغني نيز در حدود 
چهار ماه ابتدايي سال جاري 794.6 هزار تن به ارزش 
بيش از 537.5 ميليون دالر واردات صورت گرفته كه 
63 درصد از نظ��ر وزن و 122 درصد از لحاظ ارزش 
نسبت به سال گذشته رشد دارد. حدود 583.1 هزار 
تن نيز موجودي دانه هاي روغني و آنچه كه از اين 
كاال در شناورها وجود داشته تا نيمه شهريور ماه در 
گمرك و بنادر گزارش شده است. بر اين اساس در 
حال حاضر بيش از 1.2ميليون تن از انواع روغن و 

دانه هاي روغني در گمرك و بنادر موجود است.

روايت آماري
 از تجارت با كشورهاي اسالمي 

بنابر آمار اعالمي از س��وي گمرك، ميزان صادرات 
به 46 كش��ور اس��المي در 5 ماه نخست سال 99 
برابر با 22.7 ميليون تن به ارزش 6.5ميليارد دالر 
بوده است. اين درحالي اس��ت كه ميزان صادرات 
به 50 كش��ور اس��المي در همين ب��ازه زماني در 
سال 1400 برابر با 27.3 ميليون تن به ارزش 9.1 
ميليارد دالر عنوان شده است. اين آمار بيانگر رشد 
20 درص��دي در وزن و 50 درص��دي از نظر ارزش 
كاالهاي صادراتي در بازه زماني ياد ش��ده اس��ت.  
به گزارش »تعادل« بيش��ترين ميزان صادرات به 
»عراق« 3.1 ميليارد دالر، »امارات متحده عربي« 
 1.9 ميلي��ارد دالر، »تركيه« 1.1 ميلي��ارد دالر و

» افغانس��تان« 855 ميلي��ون دالر ب��وده اس��ت. 
همچني��ن بنابر آمار ارايه ش��ده از س��وي لطيفي 
س��خنگوي گمرك، ميزان صادرات به »اندونزي« 
458 ميليون دالر، »پاكستان« 421 ميليون دالر، 
»عم��ان« 228 ميليون دالر، »ازبكس��تان« 174 
ميلي��ون دالر، »آذربايج��ان« 161 ميليون دالر، 
»تركمنس��تان« 117 ميليون تومان، »س��وريه« 
86 ميلي��ون دالر، »الجزاي��ر« 66 ميلي��ون دالر، 
»قزاقستان« 63 ميليون دالر، »قطر« 58 ميليون 
دالر، »كوي��ت« 52 ميلي��ون دالر، و »مال��زي« 
42 ميليون دالر بوده اس��ت.  اما مي��زان واردات از 
كشورهاي اسالمي، نشان مي دهد، در 5 ماه نخست 
سال گذش��ته برابر با 4.8 ميليون تن كاال به ارزش 
5.2 ميليارد دالر وارد كشور شده است. اين درحالي 
است كه در 5 ماه نخست سال جاري ميزان واردات 
از اين كشورها، 7.2 ميليون تن به ارزش 8 ميليارد 
دالر عنوان شده كه نشان از رشد 50 درصدي از نظر 

وزني و 54 درصدي از نظر ارزشي دارد. 

رييس جديد سازمان
توسعه تجارت منصوب شد

رييس كل جديد س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
با حكم وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت منصوب 
شد. س��يد رضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن 
و تجارت در حكمي »عليرضا پيم��ان پاك« را به 
عنوان مع��اون وزير صمت ورييس كل س��ازمان 
توس��عه تجارت ايران برگزيد. پيش از اين حميد 
زادبوم، رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران بود.

توان بخشي افراد  كم توان جسمي 
با حمايت بنياد بركت

ش��ركت دانش بني��ان مش��اركتي بني��اد بركت 
س��تاد اجرايي فرمان امام موفق به توليد فناوري 
توان بخش��ي هوش��مند براي افرادي ش��د كه از 
لرزش دس��ت رنج مي برند. معاون تامين نهاده ها 
و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت ضمن اعالم 
اين خبر اظهار داشت: استارتاپ فن آسا به عنوان 
يكي از ش��ركت هاي دانش بنيان مشاركتي بنياد 
بركت اقدام به س��اخت قاشق هوشمند تخصصي 
براي بيماران، س��المندان و افرادي كرده است كه 
از لرزش دست رنج مي برند. هادي جوهري تاكيد 
كرد: متاسفانه ميليون ها نفر در سراسر جهان مبتال 
به لرزش غيرقابل درمان دست ناشي از اختالالت 
مختلف مانند بيماري پاركينس��ون، كهولت سن، 
صدمات سر، بيماري هاي مغز و اعصاب و... هستند. 
در اين ش��رايط، خوردن غذا به يكي از چالش هاي 
زندگي اين افراد تبديل مي شود كه در بسياري از 
موارد، افسردگي و انزواي اجتماعي آنها را به دنبال 
دارد. وي افزود: قاش��ق هوش��مند توليد شده در 
كشور به اين افراد كمك مي كند تا به طور مستقل 
و بدون نگراني غذا بخورند و از غذاخوردن در كنار 
ديگران لذت ببرند. اين قاشق كمكي از فناوري هاي 
پايدارسازي فعال نوين و همچنين الگوريتم هاي 
تشخيص دقيق لرزش اس��تفاده مي كند و به اين 
ترتيب، اجازه نمي دهد لرزش دس��ت فرد به س��ر 
قاشق منتقل شود و غذا بريزد. معاون مشاركت هاي 
اقتصادي بنياد بركت درباره ش��ركت دانش بنيان 
مش��اركتي اي��ن بنياد ني��ز توضيح داد: ش��ركت 
دانش بنيان فن آس��ا از سال 1397 توسط جمعي 
از اساتيد و دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد با 
هدف طراحي ابزارهاي توان بخشي هوشمند براي 
كمك به زندگي بهتر بيماران آغاز به فعاليت كرد. 
»قاشق يار« اولين محصول اين شركت، يك قاشق 
هوش��مند براي افرادي اس��ت كه از لرزش دست 
رنج مي برند. جوهري خاطرنش��ان كرد: ش��ركت 
دانش بنيان مشاركتي بنياد بركت در ادامه مسير 
خود قصد دارد با توسعه فناوري هاي توان بخشي 
نوي��ن، زندگي آس��ان و بدون دغدغ��ه اي را براي 
بيماران مبتال به بيماري هاي مغز و اعصاب فراهم 
كند. وي با اشاره به توليد انبوه اين محصول از پايان 
س��ال جاري گفت: پيش بيني مي كنيم در فاز اول 
راه اندازي خط توليد انبوه، س��االنه 2 هزار قاشق 
هوشمند توليد شود. قيمت تمام شده اين محصول 
نيز يك س��وم محصوالت خارجي اس��ت. معاون 
مش��اركت هاي اقتصادي بنياد بركت با اشاره به 
حجم كل سرمايه گذاري 13 ميليارد ريالي براي 
توليد اين فناوري توان بخشي خاطرنشان كرد: در 
حال حاضر فقط دو كشور امريكا و چين اقدام به 
توليد قاشق هوشمند براي افراد سالمند و داراي 
لرزش دست مي كنند كه محصول امريكايي فقط 
در داخل اين كش��ور و محص��ول چيني در چند 
كشور معدود توزيع مي شود. در چنين شرايطي، 
امكان ص��ادرات محصول ايراني به كش��ورهاي 

مختلف و ارزآوري فراهم است.

موسسه»فيچ«،ريسكتجارتوسرمايهگذاريدرايرانرامنتشركرد
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خبرروز

تلفات كرونا از ۱۱۵ هزار نفر گذشت
تلفات كرونا از ابتداي شيوع در كشور )اسفند ۹۸( تاكنون با مرگ ۴۰۸ نفر ديگر به ۱۱۵ هزار و ۱۶۷ نفر رسيد. تعداد تلفات روزانه 
كرونا طي اين مدت و به ويژه در اواخر مرداد چند بار ركورد زد و در دوم شهريور ماه با ۷۰۹ مورد مرگ در باالترين ركورد ايستاد. با اين 
حال در پي تسريع روند واكسيناسيون گرچه شيب تلفات روزانه طي روزهاي اخير به زير ۵۰۰ نفر رسيده اما تا رسيدن به وضعيت دي 
سال ۱۳۹۹ فاصله دوري وجود دارد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۲ هزار و ۳۲۹ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ 
در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۴۳۶ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۳۴۰ هزار و 
۶۵۶ نفر رسيد. در حال حاضر ۱۶۸ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۲۰۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۷۱ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 موازي كاري 
يا نبود تعامل

اگر هم لغو شده چرا به پليس راهور اعالم نشده 
اس��ت. چه كسي مسوول دستور لغو اين طرح 
بوده و چه كس��ي بايد اين دستور را به پليس 
راهور اعالم مي كرده اس��ت؟ اينجاس��ت كه 
موازي كاري و نبود تعام��ل اعتماد اجتماعي 
مردم را نش��انه مي رود. تعداد خبرهايي از اين 
دست در ايام كرونا بيش��تر هم شده، از اعالم 
تامين ميليون ها دوز واكسن داخلي و خارجي 
كه در نهايت معلوم شد شعارهاي وزير اسبق 
بهداش��ت و درمان بوده و قرار نيست اجرايي 
ش��ود، تا خبري در مورد توليد واكس��ن هاي 
روسي در كش��ور و ارس��ال كامل محموله ها 
به روس��يه. مس��وولي اين خبر را اعالم كرد و 
مس��وولي ديگر آن را كذب محض دانس��ت و 
باالخره هم مردم نفهميدند چه كس��ي راست 

مي گويد و چه كسي...؟
البته اين م��وازي كاري و عدم شفاف س��ازي 
تنها مختص دوران كرونا نيس��ت، اين روشي 
است كه اكثر مسووالن كشور سال ها در پيش 
گرفته اند و نمي دانند اين روش چقدر مي تواند 
به اعتماد عمومي مردم آس��يب وارد كند. در 
مورد همين م��رگ و ميره��اي كرونايي چرا 
بايد وزارت بهداش��ت يك رقم را اعالم كند و 
از س��وي ديگر يكي از نمايندگان مجلس رقم 
ديگري را بگويد و متخصصان حوزه بهداشت 
 و درم��ان به رقم ديگري اش��اره كنند و مردم 
سر در گم بمانند كه در اين بين باالخره روزانه 
چند خانوار عزادار مي ش��وند و چ��ه تعداد از 
هموطنانشان جان خود را از دست مي دهند. 
روز گذشته مس��عود پزشكيان از مرگ روزانه 
بين ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ بيمار كرونايي در كش��ور 
خبر داد. اين رفتارها قرار اس��ت تا كجا ادامه 
پيدا كند، آي��ا واقعا تعام��ل برقراركردن بين 
دستگاه هاي مختلف در كشور و به قول معروف 
يك كاس��ه ك��ردن حرف ها و خبره��ا اينقدر 
سخت است كه مردم مجبورند هر روز با اخبار 
ضد و نقيض مواجه شوند و سرگردان بمانند. 
چرا بايد هيچ مسوولي به اين مساله توجه نكند 
كه اعالم يك خبر اشتباه شايد اصال به قيمت 
جان يك انسان تمام شود. مثل همان خبري 
كه در مورد داروي بيماري قارچ سياه از سوي 
يكي از مس��ووالن وزارت بهداش��ت و درمان 
اعالم شد و باعث شد قيمت داروي درمان اين 
بيماري ناگهان از ۳۰۰ هزار تومان به ۴ ميليون 
تومان برسد و سر از بازار سياه دارو در بياورد. 
كاش مس��ووالن باالدس��تي همان طور كه به 
فكر مسائل فرعي جامعه هستند، در اين باره 
هم تدبيري بينديشند و برقراري تعامل و قطع 
موازي كاري را در دستور كار خود قرار دهند.

گليماندگار|
 سال هاست كه نيمي از جمعيت كشور 
در انتظار تصويب اليحه »تامين امنيت 
زنان در مقابل خشونت« مانده اند و در تمام اين سال ها 
اليحه مذكور يا از س��وي دولت ها رد ش��ده يا در قوه 
قضاييه مورد جرح و تعديل قرار گرفته يا اصال در يك 
بازه زماني به دس��ت فراموشي سپرده شده است. اما 
بعد از سال ها انتظار اين اليحه در دولت دوازدهم مورد 
بحث و بررس��ي قرار گرفت، به تصويب رسيد، به قوه 
قضاييه رفت و در آنجا هم تصويب شد و براي تصويب 
نهايي و تبديل شدن به قانون راهي مجلس شد، اما...

اين اليحه حاال در هزار توي مجلس بي سامان مانده 
اس��ت. نه خبري از اصالحات آن به گوش مي رسد و 
نه احتمالي بر تصويب آن است. سرعت رسيدگي به 
اين اليحه بعد از كشته شدن رومينا به دست پدرش 
و واكنش هايي كه در جامعه نس��بت به اين قتل غير 
انساني رخ داد، بيشتر شد. اما حاال مساله اينجاست 
كه به تعويق افتادن تصويب اين اليحه چقدر مي تواند 

در اين شرايط به ضرر جامعه باشد.
در ش��رايطي كه بيماري كرونا به خودي خود باعث 
افزايش خشونت هاي خانگي شده و اين مساله مختص 
به ايران نيست و بسياري از كشورها درگير آن هستند 
و درصد قابل توجهي از قربانيان خشونت هاي خانگي 
را زنان تشكيل مي دهند، به نظر مي رسد تصويب اين 
اليحه بس��يار ضروري به نظر مي رسد. اين در حالي 
اس��ت كه خبرهايي از قوه قضاييه به گوش مي رسد 
كه قرار اس��ت برخي قوانين به نفع زنان تغيير كند، 
در اين شرايط بايد ديد همه چيز زير سايه هاي ترديد 
تصميم گيرندگان از بين مي رود يا انتظار طوالني زنان 

براي رسيدن به حقوق حقه شان به ثمر مي نشيند.

     اين اليحه سياسي نيست
معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده در دولت 
دوازدهم با اش��اره به تدوين لوايح در دولت دوازدهم 
گفت: اليحه تامين امنيت زنان عليه خشونت براساس 
ضرورت واقعي جامعه ش��كل گرفته است و سياسي 
نيست. معصومه ابتكار درباره اظهارات اخير رييس 

قوه قضاييه مبني براينكه قوانين بايد به نفع زنان تغيير 
كند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بيشترين 
تعداد لوايح و اقدامات حقوقي براي اصالح قوانين به 
نفع زنان و خانواده بوده ايم. ش��ايد شاخص ترين اين 
لوايح؛ اليحه حفظ كرامت و تامين امنيت زنان در برابر 
خشونت بود كه خوشبختانه اين اليحه با همكاري قوه 
قضاييه اصالح و نهايي شده و بعد از تصويب در دولت 
به مجلس ارسال ش��ده و در حال حاضر در مجلس 
شوراي اسالمي در حال بررسي اس��ت. او ادامه داد: 
انتظار ما اين است كه اين اليحه با توجه به اينكه مورد 
تاييد قوه قضاييه بوده با حداقل تغييرات در مجلس نيز 
تصويب شود. در كنار اين اليحه ما حدود ۳۰ پيشنهاد 
كه البته برخي به صورت پيشنهاد و برخي به صورت 
اليحه بود را در اين دوره ۴ ساله تدوين كرديم. برخي از 
اين لوايح مانند اليحه »تشديد مجازات پدر در صورت 
قتل فرزند« در دولت تصويب ش��د. اين اليحه نيز با 
همكاري قوه قضاييه تدوين شد. همچنين اليحه اي 
كه به مادران اجازه مي دهد از حساب سپرده فرزندان 
برداش��ت كنند، تصويب ش��د. اين اليحه نيز يك 
اليحه بسيار مهم بود و خوشبختانه اين هم از دولت 
دوازدهم عبور كرده و به مجلس ارايه شده است و ما 

انتظار رسيدگي به هر سه اليحه را داريم.

      مشكالت را به اليه هاي پنهان جامعه 
منتقل مي كند

معاون زنان و خانواده دول��ت دوازدهم با بيان اينكه 
اين لوايح قطعا به بهبود وضعيت زنان كمك مي كند، 
خاطرنش��ان كرد: اين موارد مطالبه و خواست زنان 
اس��ت و خيلي از اين موارد تبعيض هاي ناروايي را به 
وجود آورده است كه نه شرعي، نه قانوني و نه انساني 
اس��ت. برخي از اين  تبعيض ها به دليل مش��كالت 
فرهنگي كه در جامعه وجود دارد، ايجاد ش��ده است 
مانند همين بحث خشونت كه در حقيقت يك مشكل 
رفتاري و فرهنگي اس��ت و مش��كلي است كه فقط 
اختصاص به ايران ندارد و در ديگر كش��ورهاي دنيا 
نيز وجود دارد و در بسياري از كشورها شايد شديدتر 
از كشور ما وقوع اين پديده ها را شاهد باشيم، ولي در 

نهايت قوانين و مقرراتي در اين خصوص وجود دارد 
و اين خيلي مهم است و ما هم بايد قوانين و مقررات 
الزم را داشته باشيم و براي همين هم انتظار است كه 
قوه قضاييه در اين زمينه به صورت جدي ورود كند 
و مي ش��ود اظهار اميدواري كرد از اين موضوع، اما با 
احتياط چراكه اگر واقعا تبديل به عمل نشود و صرف 
اظهارات باشد، كمكي نخواهد كرد و شايد در برخي 

از مواقع مشكالت را به اليه هاي پنهان منتقل كند.

      اليحه تامين امنيت زنان عليه خشونت 
براساس ضرورت جامعه 

ابتكار با بيان اينكه اليحه حفظ كرامت و امنيت زنان 
عليه خش��ونت تقريبا نزديك به يكسال است كه در 
مجلس است، تصريح كرد: واقعا ضرورت دارد هرچه 
زودتر اين اليحه به سرانجام برسد، چراكه اين اليحه 
هم يك مطالبه اس��ت و هم براساس ضرورت واقعي 
جامعه ش��كل گرفته است. از طرفي ما لوايحي را كار 
كرديم كه در قوه قضاييه به نتيجه نرسيد مانند اليحه 
»برابري ديه زن و مرد« كه مورد قبول واقع نشد، البته 
اين مساله يك بحث فقهي هم دارد و ما در ارتباط با 
مسائل فقهي براي بسياري از قوانيني كه نياز به اصالح 
دارد، نشست هايي را در قم برگزار كرديم چراكه بايد 
ابعاد فقهي اين موضوعات باز شده و كنكاش شود و به 

بحث گذاشته شده و باب اصالح بسته نشود.
او ادامه داد: امروز يك��ي از ضروريات جامعه ما اين 
است كه فقه پويايي الزم را در ارتباط با مسائل زنان و 
خانواده داشته باشد براي همين هم ما نشست هاي 
تخصصي متعددي را در قم برگزار كرديم كه بسيار 
مورد توجه و استقبال صاحب نظران، هم حوزويان 
و هم دانش��گاهيان ق��رار گرفت و امي��دوارم دولت 

سيزدهم اين رويه را بتواند ادامه دهد.

      بي توجهي به بحث حقوق زنان
 كمكي به تحكيم خانواده نمي كند

ابتكار درباره اصالح قوانين مربوط به طالق گفت: در 
مس��اله طالق بايد بگويم ما بازنگري شروط طالق و 
سخت تر شدن شرايط طالق را بررسي كرديم البته در 

حال حاضر هم شرايطي وجود دارد اما كافي نيست و 
ما در اين خصوص يك اليحه اي را تدوين كرديم كه 
در كميسيون لوايح موجود است، اين اليحه مهم است 
و در واقع خيلي از لوايحي كه ما تدوين كرديم مي تواند 
بسيار كمك كننده باشد، از جمله همين شروط طالق 
يا پيشنهاد ديگري در كميسيون لوايح موجود است 
و درباره بحث گذرنامه و اجازه خروج زنان از كشور 
است كه بسيار مهم است و اگر با رويكرد درستي به 
موضوع اجازه خروج زنان از كش��ور توجه نشود، از 

مواردي است كه به خانواده لطمه مي زند.
معاون رييس جمهور در دولت دوازدهم تصريح كرد: 
امروز نگاه زنان به جامعه در راس��تاي تحوالتي است 
كه در دنيا اتفاق افتاده و نگاه ها به دنيا و آينده تغيير 
كرده است و ما در چارچوب شرع مقدس مي توانيم 
تغييرات خ��وب و مثبتي را در قوانين مربوط به زنان 
و قواني��ن مربوط به خانواده به وج��ود بياوريم كه به 
تحكيم خانواده و تنظيم و بهب��ود روابط عادالنه در 
داخل خانواده كمك كند. اما متاس��فانه يك فضايي 
هم بوده و افرادي در برابر اين تغييرات موضع گيري و 
جانبداري داشتند و برخي از اين اصالحات و تغييرات 
را غيرض��روري مي دانس��تند و اج��ازه ورود به آن را 
نمي دادند. به نظر من حتما بايد فرصت بازنگري اين 

مسائل داده شود و دولت سيزدهم مسووليت سنگيني 
در اين زمينه دارد و حداقل اين است كه هر چه از اين 
پيشنهادها باقي مانده است را به نتيجه و ثمر برساند.

ابتكار با اشاره به تصويب اليحه حمايت از كودكان 
و نوجوان��ان گف��ت: دول��ت دوازده��م از مجلس 
درخواس��ت كرد تا به اليحه رس��يدگي كند و اين 
موضوع باعث ش��د اين اليح��ه در مجلس اولويت 
پيدا كند و در صحن مطرح ش��د، همچنين دولت 
كمك كرد تا باالخره مجلس اين اليحه را تصويب 
كند. همچنين با پيگيري دولت آيين نامه اجرايي 
براي آن نوشته و اجرايي شد و آموزش اين قانون و 
اصالحاتي كه بايد در مقررات ديگر انجام مي شد تا 
اين قانون اجرايي شود، توسط پيگيري هاي دولت 

انجام شد و اين خيلي اتفاق بزرگي بود.

     »ازدواج« براي زنان 
القاي محدوديت مي كند

ابتكار با بيان اينكه همچنين دولت دوازدهم تالش 
كرد تا اليحه تامين امنيت زنان در مقابل خشونت 
هم س��ريعتر به مجلس برسد، گفت: البته در همان 
ابتدا مجلس كمي تعلل كرد اما االن انتظار است كه 
به اين اليحه رسيدگي ش��ود، چراكه اين بحث ها، 

بحث هاي سياسي نيست و مطالبه عموم زنان جامعه 
است و بي توجهي به بحث حقوق زنان و جايگاه زنان 
و مطالبات آنها كمكي به تحكيم خانواده نمي كند 
يعني عده اي تفكري دارند كه اگر به اين موضوعات 
توجه كنيم، اينها بنيان خانواده را تضعيف مي كند 
در حالي كه اينطور نيست و بسياري از اين مشكالت 
به خاطر عدم اصالح اين قواني��ن و اين موضوعات 
اس��ت به طور مثال در موضوع ط��الق يا گذرنامه يا 
محدوديت هاي ديگري كه به شكل ناروا در خانواده 
وجود دارد يا بحث خش��ونت يا م��وارد ديگر باعث 
ش��ده كه جوانان ديگر رغبتي براي ازدواج نداشته 
باشند، چراكه فكر مي كنند حقوق و آزادي هايشان 

در چارچوب ازدواج گرفته مي شود.
او افزود: ازدواج يك پيماني است كه شرايطي را براي 
كساني كه اين پيمان را پذيرفته اند حاكم مي كند. اما 
لزوما اين بحث محدوديت نيست و اتفاقا زمينه هاي 
ديگري را براي رشد و پيشرفت افراد و اعضاي خانواده 
به وجود مي آورد و دريچه هاي ديگري را براي ارتقا 
و پيش رفتن باز مي كند. اما متاس��فانه در برخي از 
موارد شاهد هس��تيم كه نوع نگاه و نوع قوانين به 
گونه اي اس��ت كه القاي محدوديت مي كند و اين 

براي جوان امروزي ديگر قابل قبول نيست.

گزارش

اليحه»تامينامنيتزناندرمقابلخشونت«گرفتاردرهزارتويمجلس

سايه هاي ترديد و انتظارهاي طوالني

رويخطخبر

مرزهايزمينيدراياماربعينبستههستند
فرمانده مرزبان��ي ناجا ضمن تاكيد بر 
انسداد مرزهاي زميني در ايام اربعين 
از همه زائران حس��يني خواس��ت كه 
از مراجعه به مرزه��ا خودداري كنند. 
سردار گودرزي در اين باره گفت: بنابر 
اعالم مسووالن كشور عراق و باتوجه 
به فراگيري بيم��اري كرونا، مرزهاي 
زمين��ي پذي��راي زائ��ران حس��يني 

نخواهند بود و در اين راس��تا هيچ برنامه اي براي 
پذيرش زائران و خدمت رساني به آنها وجود ندارد. 
او با اش��اره به اينكه دو كش��ور جمهوري اسالمي 
ايران و عراق دوست و برادر هستند و همكاري دو 
 كشور همواره در چارچوب قوانين بوده است، افزود:

 با توجه به رايزني هايي انجام ش��ده با 
كشور عراق و ش��رايط بيماري كرونا، 
گشايش مرزهاي زميني براي اربعين 
امسال تا اين لحظه امكان پذير نخواهد 
بود ولي مسووالن ذي ربط همچنان در 
حال رايزني هستند. فرمانده مرزباني 
ناج��ا اي��ن را ه��م گفت ك��ه تمامي 
مرزبانان و خادمان م��ردم عزيزمان 
در مرزها ني��ز از اين موضوع ناراحت هس��تند، 
چرا كه ما به حضور ميليون��ي زائران در اين ايام 
عادت كرده بوديم و امي��دوارم هرچه زودتر اين 
بيماري ازبين رود تا دوباره شاهد حضور عاشقان 

اهل بيت)ع( در مرزهاي كشور خود باشيم.

واكنشبهخبر»ارايهپروندهوكارنامهدانشآموزان«بهپدر
مديركل ارزيابي عملكرد و پاس��خگويي 
به ش��كايات وزارت آم��وزش و پرورش 
به موض��وع ممانعت از تحوي��ل مدارك 
تحصيل��ي دانش آموزان به مادرانش��ان 
واكن��ش نش��ان داد و گف��ت ك��ه هيچ 
ممنوعيتي براي گرفتن كارنامه توسط 
م��ادر نداريم و هم��واره اع��الم كرده ايم 
»اولياي دانش آم��وز« مي توانند در اين 

زمينه اقدام كنند. محمدحسين كفراشي اظهار كرد: 
هيچ ممنوعيتي براي گرفتن كارنامه توسط مادر نداريم 
و همواره اعالم كرده ايم »اولياي دانش آموز« كه شامل 
پدر و مادر و همچنين قيم قانوني هستند، مي توانند 
مدارك تحصيلي اعم از كارنام��ه و پرونده تحصيلي 
دانش آموز را دريافت كنند. او افزود: در صورتي پدر يا 
مادر نمي توانند مدارك تحصيلي را از مدرسه بگيرند كه 

جدا شده باشند و دادگاه حضانت را به يك 
نفر از آنها داده باشد. به عنوان مثال ممكن 
است از لحاظ قانوني پدر حضانت را گرفته 
باش��د و به مدرسه اعالم كند كه پرونده و 
مدارك را فق��ط به خودم بدهيد. اگر پدر 
و مادر با هم زندگي مي كنند و اختالفي 
با يكديگر ندارند، منع��ي تاكنون وجود 
نداشته و ندارد. مديركل ارزيابي عملكرد 
و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش با 
بيان اينكه در ۷۰ درصد موارد، مادران امور آموزشي 
بچه ها را چه در دوره ابتدايي و چه متوسطه پيگيري 
مي كنند گفت: مادران ما عضو انجمن اولياء و مربيان 
هس��تند و در تصميم گيري هاي مدرسه مشاركت 
مي كنند. اگر موردي اتفاق افتاده در سامانه شكايات 

ثبت كنند، ما پيگيري و برخورد مي كنيم.

خطرآپارتايِدواكسندركمينجهان
 معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��كي در ديدار با نماينده 
س��ازمان جهاني بهداشت درباره خطر 
آپارتايد واكسن در جهان هشدار داد و 
گفت دنيا فقط با واكسيناسيون عمومي 
از ويروس كرونا ايمن مي شود. عليرضا 
رييسي افزود: اين بسيار خطرناك است 
كه اعالم شود فقط به واكسن هاي فايزر، 

مدرنا، آسترازنكا يا جانسون اند جانسون ويزاي سفر 
به برخي كشورها صادر مي شود. او ادامه داد: آپارتايد 
واكسن كه برخي كش��ورهاي بزرگ در حال دامن 
زدن به آن هس��تند جز به سود چند شركت معدود 
توليد كننده اين واكسن ها به نفع دنيا و سالمت مردم 
نخواهد بود. سخنگوي ستاد ملي مقابله با كرونا بيان 
كرد: تا زماني كه ۷۰ درصد مردم جهان واكس��ينه 
نشوند واكسيناسيون دز سوم به مردم اين كشورها 

نيز به نفع آنان نخواهد بود و اين تبعيض 
آشكار آنان را از جهش هاي جديد كرونا 
ايمن نمي كند. رييسي گفت: پيش بيني 
مي كنم تا سال ۲۰۲۲ دنيا درگير كرونا 
باشد زيرا تا اين س��ال فقط ۴۰ درصد 
جمعيت جهان واكس��ينه مي شوند و 
ايمن��ي زماني حاصل خواهد ش��د كه 
اين رقم به ۷۰ درصد برس��د. او خطاب 
به نماينده سازمان جهاني بهداش��ت افزود: انتظار 
دارم اين موارد را به مديران ارش��د سازمان جهاني 
بهداشت منعكس كنيد و عليه اين آپارتايد و تبعيض 
كمپين ايجاد شود. معاون بهداشت وزارت بهداشت 
خاطرنش��ان كرد: شعار س��ازمان جهاني بهداشت 
»اولين واكسن بهترين واكسن« است در حالي كه 
اينگونه اقدامات موجب هجوم كش��ورها به اينگونه 
واكسن ها و اختالل در روند واكسيناسيون مي شود.

رويداد

چند روز ديگر به آغاز سال جديد تحصيلي مانده است. 
واكسيناس��يون س��رعت گرفته و معلمان نيز يكي از 
اولويت هاي اصلي واكسيناسيون از مردادماه بودند. حاال 
ديگر كمتر كسي است كه نداند يك سال و نيم آموزش 
آنالين و بس��ته بودن درب مدارس چه آسيب هايي را 
براي كودكان و نوجوانان در پي داشته است. هر چند 
در اين ايام ماه هايي بوده كه شرايط كرونا آنقدر سخت 
گرفته كه تجمع دانش آموزان در عموم مدارس كشور 
كه رعايت حداقلي پروتكل ها در آنها نه عملي است و نه 
جدي گرفته مي شود، دور از شرط كنترل كرونا بود اما 
شايد يكي از بزرگ ترين سوال ها از سيستم آموزشي و 
تربيتي كشور بعد اين ماه هاي كرونايي اين باشد كه آيا 
همان قدر كه تالش شد به واسطه شبكه شاد و مدرسه 
تلويزيوني و آموزش هاي مجازي مدرسه به مدرسه تا 
حدي عقب افتادن از آموزش جبران شود، تالشي براي 
جبران خسارت هاي روحي و رواني كه دوري از مدرسه 
در اين ايام بر سر كودكان، نوجوانان آورده، شده است؟ 
آيا به همان اندازه به صورت جدي براي راه حل عملي 
باز كردن مدارس در يك سال و نيم گذشته تالش شد؟

واقعيت اين اس��ت كه آنچه نم��ود بيروني دارد عقب 
ماندن ش��ديد بخش پرورش��ي آم��وزش و پرورش و 
خصوصًا بخش مراقبت از آس��يب هاي اجتماعي اين 
بخش از واقعيت هاي آسيب هاي دانش آموزي است. 
كمتر شاهد هش��دارهاي جدي بسته بودن مدارس و 
پيگيري آس��يب ها يا تعليم خانواده ها و فعال كردن 
جدي مشاوران براي مقابله با اين پديده بوديم و امروز 
شاهد رشد چشم گير آسيب هاي روحي رواني در ميان 
قش��ر كودكان و نوجوانان هستيم. اين در حالي است 
كه در ستاد ملي مقابله با كرونا نيز متخصصان صاحب 
صالحيت در حوزه س��المت روان حضور و رأي جدي 
در تصميم گيري ها ندارن��د. اينكه جامعه چقدر براي 

پسا كرونا و مش��كالت آن آماده است؟ سوالي است 
كه هيچ كس نمي تواند به آن پاسخ دقيقي بدهد و 
مس��اله زماني بغرنج تر مي شود كه شواهد حاكي از 

بي برنامگي مسووالن در اين زمينه هم هست. 

     پسا كرونا و مشكالت رواني مردم
محمد حاتمي رييس سازمان نظام روان شناسي و 
مش��اوره ايران با گاليه از اين مساله كه نماينده اين 
انجمن در س��تاد ملي مقابله با كرونا جايي ندارد در 
حالي كه در پساكرونا مشكل اصلي جامعه برخاسته 
از مشكالت رواني مردمي است كه با سوگ، ترس هاي 
متعدد و… رو ب��ه رو بوده اند، در خصوص اينكه آيا 
مي ش��ود باز هم به خاطر كرونا در س��ال تحصيلي 
جديد در مدارس را بسته نگه داشت، به خبرنگار مهر 
گفت: قطعًا ديگر آسيب هاي عدم بازگشايي مدارس 
غيرقابل جبران خواهد بود. م��ن در مقام يك روان 
ش��ناس مي گويم كه بزرگ ترين دغدغه مسووالن 
كش��ور امروز بايد ك��ودكان و نوجواناني باش��د كه 

مدارسشان اين همه وقت بسته بوده است.
او ادامه داد: دوران كودكي و نوجواني دوران تحول 
رش��دي اس��ت. تحول فكري، تحول ش��ناختي، 
تحول اجتماعي و… در اين س��نين رخ مي دهد. 
در نوجواني هويت افراد ش��كل مي گيرد و آماده 
مي ش��وند تا به سمت مستقل ش��دن بروند. اين 
امر ميسر نمي ش��ود مگر در بس��تر فعاليت هاي 

اجتماعي و نقش پذيري هاي اجتماعي.

      روبرويي با جامعه اي بيمار
اگر كس��ي ادعا كن��د در درون خانواده مي ش��ود 
دوره تح��ول رش��دي به خوبي طي ش��ود هرگز از 
او قبول نكني��د. در مدرس��ه ارتباط با دوس��تان، 

نقش پذيري ها، قوانين مدرسه، تنبيه و تشويق ها، 
ارتباط با معلم و… س��بب ايجاد ش��خصيت فرد 
مي شود. رييس سازمان نظام روان شناسي و مشاوره 
ايران اظهارداشت: اين روزها شايد والدين خوشحال 
باشند فرزندشان در اتاق است و دارد درس مي خواند 
اما كس��ي نمي داند آنها در دني��اي مجازي در چه 
فضايي س��ير مي كنند. متأسفانه فضاي مجازي به 
اضافه قرنطينه باعث شده در يك سال و نيم گذشته 
رش��د اجتماعي خوبي از سوي بچه ها شكل نگيرد 

و شايد ما در آينده با جامعه بيماري رو به رو باشيم.
او درباره اينكه اگر در ستاد ملي مقابله با كرونا بوديد چه 
راهكاري را پيشنهاد مي داديد، گفت: اگر در ستاد ملي 
مقابله با كرونا بودم مي گفتم كه از ابتداي ۱۴۰۰ بايد 
بيشترين فشار گذاشته مي شد تا واكسيناسيون اين 
قشر خيلي زودتر در اولويت باشد تا مدارس و دانشگاه ها 
در اولويت بازگشايي باشند. هيچ راهي جز بازگشايي 
مدارس و دانشگاه ها نداريم. حتي علم آموزي در فضاي 
آنالين هم با ترديد رو به روست چه برسد به بحث هاي 
تربيتي. اگر قرار است بودجه اضافه تري هزينه كنيم 
بايد اين كار را بكنيم تا مدارس باز شود چون فردا بايد 
هزينه بيشتري براي درس��ت كردن شرايط روحي و 

رواني اين كودكان و نوجوانان بدهيم.
حاتمي تاكيد كرد: در حال حاضر در خانه ماندن زياد 
و فضاي مجازي س��بب بروز اختالل ها در كودكان و 
نوجوانان شده اس��ت. پر واضح است كه نوجواني سن 
هويت يابي اس��ت. نوجوان پرسشگر اس��ت. وقتي او 
معلم و همكالس��ي هايش در دسترسش نباشند كه 
به پرسش هايش پاسخ دهند معلوم نيست كجا و نزد 
چه كسي در فضاي مجازي دنبال جوابش مي گردد. 
 االن ديگر حتي بايد يك مرحله جلوتر بود و مش��اور 

و روان شناس در تك تك مدارس گذاشت.

هيچراهيجزبازگشاييمدارسنداريم
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