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يادداشت- 1

خيانت اقتصاددانان دولتي
رييس سازمان برنامه و بودجه 
دولت سيزدهم با حضور در يك 
برنامه تلويزيون��ي تصويري از 
مهم ترين برنامه هاي اقتصادي 
دولت جديد تش��ريح كرد كه 
به نظر مي رسد، ضروري است 
موضوع��ات مطروح��ه در اين 
برنامه از منظر تحليلي بررسي 
شود. كاظمي در اين برنامه با اشاره به اينكه اقتصاد ايران 
در س��ال 1400 به متمم بودجه نيازي ندارد به اين نكته 
اش��اره كرد كه »دول��ت بدون خلق پ��ول جديد، بودجه 
فعل��ي را اجرايي خواهد كرد.« بعد از بي��ان اين اظهارات 
اين پرس��ش كه دولت سيزدهم از چه طريقي قصد دارد، 
شمايل بودجه 1400 را بدون خلق پول جديد عملياتي 
كند؟ در محافل اقتصادي اقتصادي مطرح شده است. در 
پاسخ به اين پرسش بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه اين 
براي نخستين بار نيست كه بحث جبران كسري بودجه در 
اقتصاد ايران مطرح شده و طي سال هاي قبل نيز اين امكان 
وجود داشت كه بدون خلق پول جديد بتوان راهكارهايي 
را براي جبران كسري بودجه شناسايي و از آن بهره برداري 
كرد. حتما مي پرسيد كه چگونه؟ به نظرم براي درك اين 

موضوع بايد از زبان اعداد و ارقام بهره ببريم. 
سكانس نخست( بر اساس آمارهاي مستند، درآمد عملياتي 
20بنگاه بورسي در س��ال قبل بيش از 700 تا 800 هزار 
ميليارد تومان بوده است. بنگاه هايي كه به رانت منابع معدني 
و انرژي ارزان و رايگان متكي هستند اما محصول خود را با 
قيمت هاي جهاني عرضه مي كنند. سود عظيم اين بنگاه ها 
از طريق رانتي كه از طريق دولت )در واقع به وسيله منابع 
ملت( به آنها تزريق شده حاصل شده است. انرژي مصرفي 
)گاز، برق، آب و...( اين بنگاه ها بسيار ارزان است و مالياتي نيز 
نمي پردازند. ماليات دالري اين بنگاه ها در حالي كه در سال، 
90 حدود 13.2ميليارد دالر بوده است در سال گذشته به 
2ميليارد دالر رسيده است. يعني در طول يك دهه نه تنها 
ماليات دالري اين بنگاه ها افزايش پيدا نكرده، بلكه كاهش 
چشمگيري هم داشته است. يعني اين بنگاه ها از معافيت 
عظيم مالياتي برخوردار بوده اند و از اين طريق سودهاي 
عظيم برداشت كرده اند. از س��وي ديگر، سود بنگاه هاي 
بورسي در بورس تهران در حال حاضر، حدود 25ميليارد 
دالر است كه اين عدد در سال 96 حدود 12 الي 13 ميليارد 
دالر بوده است. دقت كنيد كه با وجود 7برابر شدن افزايش 
قيمت ارز، سود ارزي اين بنگاه هاي بورسي، 2برابر )يعني 
14برابر( شده است. مساله اين است كه دولت اين منابع 
بزرگ را از جيب ملت به جيب بنگاه هاي اقتصادي سرريز 
كرده است. از سوي ديگر، اقتصاد ايران طي سال هاي اخير 
حداقل 15درصد كوچك شده است، اما در همين بازه زماني 
سود دالري بنگاه هاي بورسي، بيش از 2برابر شده است. 
توجه كنيد، 12ميليارد دالر براي تعدادي بنگاه هاي بورسي 
عدد كوچكي نيست. طبيعي اس��ت كه اعداد در كسري 
بودجه منعكس مي ش��وند و تبعات آن را مردم با كوچك 
شدن سفره هايشان و حذف اقالم اساسي مي پردازند. براي 
مواجهه با يك چني��ن وضعيت نامتوزاني، دولت ها اگر به 
قيمت جهاني انرژي را به اين بنگاه ها تزريق نمي كند، حداقل 
متناسب با شرايط اقتصادي روز، قيمت نهاده هاي مورد نياز 
اين بنگاه ها را افزايش دهد. اين ضرورتي اس��ت كه دولت 
دوازدهم علي رغم همه توصيه هاي كارشناسي توجهي 
به آن نكرد )شايد هم نتوانست از اين بنگاه هاكه اغلب هم 

ريشه هاي حاكميتي دارند، دريافت كند(. 
سكانس دوم( به نظر مي رسد دولت سيزدهم نوع ديگري 
از راهبردهاي اجرايي را در خصوص اين بنگاه ها در پيش 
گرفته است. شايد اين رويكرد تازه برآمده از يكدست شدن 
دولت و توانايي حاكميتي آن باشد، اما به هر حال در حال 
انجام آن است. در نخستين گام دولت سيزدهم قبل از اينكه 
سكان هدايت اقتصاد را به دست بگيرد، قيمت نهاده هاي 
انرژي )برق، گاز و...( اين بنگاه ها را دو الي سه برابر افزايش 
داده است. اين حركت منابع خاصي را براي دولت جديد آزاد 
خواهد كرد. از سوي ديگر اقتصاد ايران امروز حدود 1ميليون 
بشكه نفت صادر مي كند. اگر قيمت نفت را 60الي 70دالري 
فرض كنيم، هر ماه 2ميليارد دالر و هر سال 24ميليارد دالر 
مي شود. اين عدد را در دالر 25هزار توماني ضرب كنيم به 
عدد 600هزار ميليارد توماني مي رسيم. اگر نيمي از اين 
مبلغ هم وارد اقتصاد شود، درآمد قابل توجهي در اختيار 
دولت قرار مي گيرد. معتقدم اگ��ر دولت با صرفه جويي و 
بهره وري باالتر عمل كند، مي تواند امسال را با تكانه هاي 

كمتري پشت سر بگذارد. 
سكانس سوم( اما بگذاريد، روايتي هم درباره موضوع رشد 
نقدينگي و توسعه پايه پولي بگويم كه طي سال هاي اخير 
افسانه هاي فراواني در خصوص اثرات آن در تورم و... مطرح 
مي شود. معتقدم، رشد نقدينگي به اندازه اي كه در خصوص 
آن داستان سرايي مي شود، حاد نيس��ت. در 3سال اخير 
سرعت رش��د تورم از سرعت رشد قيمت ها و رشد دارايي 
ها )مس��كن، زمين، بورس، دالر و...( عقب بوده اس��ت. به 
نظر مي رسد، برخي افراد و نهادها تالش مي كنند از طريق 
مطرح كردن موضوع نقدينگي ساير مشكالت اقتصادي را 
بپوشانند. بر اساس آمارهاي فدرال رزرو امريكا، پايه پولي 
امريكا بعد از بروز كرونا بيش از 2برابر افزايش پيدا كرده است. 
اين موضوع بيانگر چيست؟ يعني رشد نقدينگي يك پديده 
جهاني است كه بعد از كرونا تسريع شده است. بعد از كرونا، 
بانك مركزي اروپا، فدرال رزرو امريكا و بانك مركزي ژاپن، 
10تريليون دالر )10هزار ميليارد دالر پول( به اقتصادشان 
تزريق كرده اند. اما مي بينيم اتفاق خاصي در اين كشورها 
نيفتاده است.  ادامه در صفحه 2

احسان سلطاني

رونمايي ميركاظمي از برنامه هاي بودجه اي دولت، نيازي به متمم بودجه نيست

سياست هاي انقباضي در دستور
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نقش پر رنگ اورژانس 
اجتماعي در كاهش بزه ها

 به مخاطره افتادن 
معامالت بورس

 راهكار معقول
 اداره كشور

 آينده رمزارزها 
و سناريوهاي پيش رو

توجه ك��ردن ب��ه اورژانس 
اجتماع��ي در كش��ور اي��ن 
ش��انس را به م��ا مي دهد تا 
آمار آسيب هاي اجتماعي را 
به طرز قابل توجهي كاهش 
دهي��م و امني��ت جامعه را 
بيش از پيش تضمين كنيم. 
در واقع هرچ��ه در اورژانس  
اجتماعي سرمايه گذاري بيشتري ش��ود، ورودي به 
دادگاه، كالنتري و زندان كمتر مي شود. هزينه كردن 
در اورژانس اجتماعي بايد به صورت كلي و كامل انجام 
شود، با اختصاص بودجه قطره چكاني نمي توانيم بر 
مشكالتي كه در حال حاضر وجود دارد غلبه كنيم. در 
واقع توجه به اين حوزه بها دادن به زير س��اخت هايي 
است كه مي تواند ريسك افزايش بزه هاي اجتماعي را 
كاهش داده و باعث شود تا افراد قبل از اينكه دست به 
كار غيرقابل جبراني بزنند، براي همزيس��تي بهتر در 
جامعه آماده شوند. اما مساله مهم اين است كه در تمام 
سال هاي گذشته آنچه كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته 
حوزه هاي انتظامي و قضايي ب��وده و حوزه اجتماعي 
و مس��ائل مربوط به آن در اولوي��ت دولتمردان نبوده 
است. در حالي كه اگر بخواهيم نگاهي زيرساخت گرا 
به مساله داشته باشيم اهميت دادن به حوزه اجتماعي 
مي تواند بخشي از باري را كه به دوش حوزه انتظامي و 
قضايي به دليل وقوع بزه هاي صورت گرفته در جامعه 
هم كمتر خواهد شد، چرا كه توجه به زيرساخت هاي 
اجتماعي مي تواند نقش عمده اي در كاهش بزه هاي 
اجتماعي داشته باشد. اكنون كه 23 سال از تاسيس 
اورژانس اجتماعي مي گذرد، ش��ايد اگ��ر اين برنامه، 
برنامه اي جديد ب��ود مخصوصا اگر برنامه اي در حوزه 
انتظامي بود، امكانات و زيرس��اخت ها سريع تر فراهم 
مي شد چون معموال ما براي حوزه اجتماعي به اندازه 
حوزه هاي انتظامي و قضايي، اهميت قايل نيستيم و 
اين متاسفانه ضعفي است كه وجود دارد. پس هرچه 
اورژانس اجتماعي فعال تر ش��ود، مراجعه به پاسگاه 
و دادگاه كمتر خواهد ش��د. در واق��ع اين امر به منزله 
ناكارآمدي حوزه هاي قضايي و انتظامي نيست. هرچه 
بتوانيم مداخالت را با رويك��رد مددكاري اجتماعي 
انجام دهيم، طبيعتا اثرگذاري آن بيشتر خواهد بود 
به همين دليل بعد از 23 س��ال اگر توجه بيشتري در 
مديريت كالن كشور به اين موضوع صورت مي گرفت، 
شايد اكنون همه شهرها و بخش ها امكان دسترسي به 
خدمات اورژانس اجتماعي را به صورت فراگير و جامع 
مي توانستند، داشته باشند. در قانون حمايت از خانواده 
نيز تاثير اطالعات و تفكر اورژانس اجتماعي مشاهده 
مي شود. در سياست هاي كلي خانواده نيز ما اين بحث 
را داريم. در قانون حمايت از كودكان بي سرپرس��ت و 
بدسرپرست و...  ادامه در صفحه 8

در كن��ار گزارش ه��اي خوب 
ماهانه شركت ها در رابطه با آمار 
توليد، فروش و نيز گزارش��ات 
معق��ول از فعاليت س��ه ماهه 
ش��ركت ها، عوام��ل بنيادي 
حاضر در اقتصاد كشور و ثبات 
قيمت ه��اي جهان��ي از ديگر 
داليلي بودند كه س��بب رشد 
دوباره شاخص بورس طي هفته اخير شدند. شروع معامالت 
سيمان در بورس كاال يكي از نمونه هاي لغو قيمت گذاري 
دستوري اس��ت و اين س��يگنال مثبت را به بازار سرمايه 
مخاب��ره مي كرد كه در آينده قيم��ت فروش محصوالت 
ش��ركت ها از طريق عرضه و تقاضا مشخص مي شود و از 
مباحث قيمت گذاري دستوري رهايي پيدا خواهند كرد 
كه درنتيجه، اين موضوع سبب افزايش سود شركت هاي 

بورسي و قيمت سهام آنها در بازار سهام خواهد شد.
فعاالن بازار سرمايه اميدوار هستند تا تصميمات اقتصادي 
كه اتخاذ مي شود براي جلوگيري از تورم افسارگسيخته 
و نيز ايجاد زمينه هاي الزم براي افزايش رش��د اقتصادي 
باشد. روند بازار سرمايه هميشه بر اساس انتظارات تعيين 
و معامالت آن انجام مي شود، همه اين انتظارات مثبت در 
ذهن فعاالن بازار سرمايه باعث شد تا ارزش معامالت رشد 
كند، به گونه اي كه ارزش معامالت خرد روزانه در چند روز 
گذشته به ١٠ هزار ميليارد تومان رسيد. با توجه به چنين 
اتفاقي نه تنها ديگر در بازار شاهد صف هاي فروش دو ماه 
ابتدايي سال جاري نيستيم بلكه رونقي قابل توجه در بازار 
انجام شد، رونقي كه با رشد معقول قيمت سهام و افزايش 

نقدشوندگي در بازار همراه شده است.
شهريورماه نخستين ماهي اس��ت كه دولت جديد با وزرا 
و كابينه جديد شروع به كار خواهند كرد، به همين دليل 
فعاًل شاهد وجود برخي از ابهامات در تصميمات هستيم. 
تصميمات كوتاه مدت اقتصادي در خصوص كنترل تورم، 
قيمت ها و نيز ن��رخ ارز كه اتخاذ مي ش��ود، قطعًا درروند 
معامالت بازار در شهريورماه تأثيرگذار خواهند بود. عملياتي 
كه عمدتًا درگير قيمت هاي جهاني است و نوساناتي كه 
روزهاي گذشته در بازار صورت گرفته است، اثرات قيمت 
جهاني بر سودآوري شركت ها را بيش از گذشته كرده است.

هر چه رشد ش��اخص بورس با شتاب بيشتر باشد اصالح 
هم با همان شدت صورت خواهد گرفت؛ بنابراين اصالح 
شاخص بورس نبايد منجر به ترس سهامداران در بازار شود. 
برخي معتقدند كه شاخص كل بورس و سهام بزرگ بازار 
كه طي دو ماه گذش��ته بازدهي بسيار خوبي را در اختيار 
سهامداران قراردادند اكنون ديگر نيازمند اصالح قيمت 
هستند، درحالي كه در اين زمينه بايد منتظر ماند و ديد كه 
نگاه در كوتاه مدت به بازار سرمايه چگونه خواهد بود. در كنار 
اين مسائل نوسانات قيمتي هم در بازار رخ خواهد داد و به 
نظر مي رسد كه در شهريورماه شتاب رشد شاخص هم وزن 

نسبت به شاخص بورس بيشتر باشد.

بعد از تجربيات ناخوشايندي 
كه سهامداران و سرمايه گذاران 
بورس��ي از اقدام دول��ت براي 
جبران كسري بودجه از طريق 
بازار سرمايه پشت سر گذاشتند، 
اين پرس��ش كه دول��ت از چه 
طريقي قصد دارد كشور را اداره 
و كسري بودجه خود را جبران 
كند، به عنوان يك پرس��ش كليدي مطرح شده است. بر 
اساس آمارها كسري بودجه  1400 در محتمل  ترين حالت 
حدود 500 هزار ميليارد تومان تخمين زده مي شود و سوال 
اساسي اين است كه دولت چگونه دخل و خرج خود را در 7 
ماه پيش رو تراز خواهد كرد؟ آيا مانند دولت قبل از طريق 
دستكاري در نرخ بهره و... دست در جيب سهامداران بازار 
سرمايه خواهد كرد؟ در شرايطي كه ركود تورمي در بازارها 
تاخت و تاز مي كند و چشم انداز تورمي باعث رشد قيمت  ها 
شده است و رشد نقدينگي همچنان ادامه دارد، دولت چند 

منبع بالقوه براي تامين مالي پيش رو دارد:
نخست( آزادسازي منابع بلوكه شده: اين مورد مستلزم به 
نتيجه رسيدن مذاكرات است و فعال بعيد است اين مذاكرات 
آنقدر پيش برود كه منجر به آزادسازي فوري منابع و ورود 
منابع به كشور شود. ضمن اينكه بر اساس همين منابعي كه 
به كشور وارد نشده، اسكناس چاپ و توزيع شده و اصطالحا 
مقداري از منابع پيشخور شده است. حتي در صورت ورود 
اين منابع به بودجه  جاري بازهم تورم تشديد خواهد شد. 

دوم( استفاده از تنخواه گردان و منابع سپرده و كمك 
از بانك مركزي: ظاهرا در اين چند ماه سال 1400 از 
اين موارد استفاده شده اس��ت و غير از بدهكار كردن 
دولت و بزرگ تر كردن بح��ران فعلي نتيجه  ديگري 

نخواهد داشت. 
س��وم: افزايش فروش نفت: اين مورد نيز مس��تقيما به 
مذاكرات و گشايش  هاي سياسي گره خورده است و فعال 
با معادالت و مفروضات فعلي نمي شود روي اين افزايش 

درآمد حساب باز كرد. 
چهارم( افزايش ماليات دريافتي از اشخاص و شركت ها: 
اين مورد تا حدودي شدني است اما نياز به تغيير قانون و 
همراهي اصناف و مردم دارد. اينكه قانون تغيير كند يك 
بحث است و اينكه واقعا افراد حقيقي و حقوقي به آن 
تمكين كنند بحث ديگري است. بايد ديد اين ماليات ها 
چقدر قابليت وصول دارند. شايد در سال هاي بعد بشود 
دقيق  تر در اين خصوص نظر داد. ضمن اينكه ركودي 
كه در بخش توليد و خدمات وجود دارد چالش بزرگي 

در راه تحقق درآمدهاي مالياتي است. 
پنجم( واگذاري دارايي س��رمايه اي و مالي: واگذاري 
دارايي س��رمايه اي و مالي را مطاب��ق بودجه در نظر 
گرفته ام و با اين محاسبات همچنان 500 هزار ميليارد 
تومان كمبود داريم. بنابراين در اين آيتم نمي ش��ود 
ادامه در صفحه 6 انتظار معجزه داشت.  

به صورت كلي چهار س��ناريو 
مي ت��وان در خص��وص آينده 
رمزارزه��ا متص��ور ب��ود. اين 
س��ناريوها در ش��كل پايي��ن 
نماي��ش داده ش��ده  اس��ت. با 
نگاه ب��ه اين س��ناريوها كه در 
آنها جوانب تغيي��رات بزرگ و 
كوچك براي فناوري و جامعه 
مورد بررس��ي قرار گرفته، همچنين با توجه به آنچه در 
مورد تعامل فناوري و جامعه مي دانيم، مي توان به نتايج 

زير دست يافت.
 بسيار بعيد است كه بيت كوين يا ساير رمزارزهاي توزيع 
شده و آنالين براي يك دنياي ديجيتال و بدون مرز، باعث 
فروپاشي سيستم موجود ش��وند، چراكه هيچ نشانه اي 
وجود ندارد كه آنها بتوانند به س��طح پذيرش مورد نياز 
دست يابند. پيش بيني هاي جاه طلبانه در مورد جايگزين 
شدن ارزهاي حاكميتي توسط رمزارزها، به وضوح اشتباه 
اس��ت. هيچ فناوري در تعامل با جامعه، بدون آسيب، به 
حيات خ��ود ادامه نمي دهد. رمزارزه��ا مي توانند آينده 
متفاوتي را رقم بزنند، اما آين��ده اي كه در آن فناوري، ما 
را مجبور كند تا با تغييرات زياد تكنولوژيك اما تغييرات 

اجتماعي تدريجي و فزآينده، 
در مورد پايه و اساس سيستم 
مالي خود تجديد نظر كنيم، 
قابليت اجرايي ش��دن آن در 

هاله اي از ابهام است.
مي توان انتظار داش��ت كه 
پرداخت ه��اي ديجيتال��ي 
سهم بيشتري از تراكنش ها 

را به خود اختصاص دهد و استفاده از پول نقد و چك - 
پول فيزيكي، همچنان رو به كاهش باشد. با اين حال، 
بهتر است تغيير از پرداخت هاي فيزيكي به ديجيتالي 
به عنوان دور شدن از محل فروش، هم در زمان و هم در 
مكان، تصور شود. همچنين واضح است كه فناوري هاي 
متناظر و مورد استفاده براي ايجاد رمزارزها از كارايي 
و اثربخشي باالتري نسبت به راه حل هاي فعلي مبتني 
بر واسطه برخوردار هس��تند. همچنين آينده اي كه 
در آن متصديان اين فن��اوري جديد به منظور بهبود 
فرآيندهاي موج��ود، آن را در فرآيندها و راه حل هاي 
فعل��ي خود ادغام كنن��د، و تغيي��رات تكنولوژيكي و 
اجتماعي جدي را به وجود آورند، بعيد به نظر مي رسد. 
همچنين نمي توان تصور كرد كه در آينده، الگوي جديدي 
به وجود آيد كه در آن مصرف كنندگان قوانيني را مشخص 
نماين��د و تعيين كنند كه چگونه، چه موقع و با چه ارزي 
معامله نمايند؛ آينده اي كه در آن فرآيندهاي فعلي براي 
تبادل ارزش به وسيله تغييرات زياد فناوري و اجتماعي 
دگرگون شده و تغيير ش��كل يابند. توازن قدرت ممكن 
است از س��مت تاجر به نفع مش��تري باال رفته باشد، اما 

انتخاب مشتري در مورد چگونگي، زمان و ارز مورد معامله 
هنوز با توجه به زمينه فعاليت، محدود است.

در حالي كه مش��تريان يا تاجران ممكن اس��ت ترجيح 
دهند ثروت خود را ذخيره كنن��د و تمام پرداخت هاي 
خ��ود را با بيت كوين انجام دهن��د، اما همچنين مجبور 
هس��تند تا با ترجيح��ات س��ايرين و محدوديت هايي 
ك��ه دولت ب��راي آنها ايجاد كرده اس��ت، كن��ار بيايند. 
محتمل ترين نتيجه، انتقال به يك تعادل جديد اس��ت. 
آينده اي كه شامل تغييرات قابل توجهي در روابط بين 
تاجران و مصرف كنندگان و همچنين بين موسسات در 
بخش مالي مي باشد. همچنين آينده اي است كه در آن 
فناوري مورد استفاده براي تبادل ارزش، به تدريج تغيير 
مي ياب��د. ارزهاي حاكميتي باقي خواهن��د ماند و افراد 
همچنان به اندازه گي��ري و ذخيره ثروت خود )و ماليات 
از آن ه��ا( بر مبناي ارز حاكميت��ي محلي ادامه خواهند 
داد، چراكه رابطه بين دولت و شهروند بدون تغيير باقي 
مي ماند. از ط��رف ديگر، رابطه مش��تري و تاجر به طرز 
چشمگيري تغيير مي كند. ارزش به جاي اينكه از طريق 
تولي��د، ويژگي ها و عملكردي كه تاجران در دس��ترس 
قرار مي دهند، تعريف شود، توسط مصرف و ترجيحات 
مصرف كننده تعريف مي گردد. اين بدان معناس��ت كه 
به جاي فناوري، قدرت هاي 
اجتماعي آينده پرداخت ها را 
شكل خواهند داد. عدم عالقه 
ديرين��ه مصرف كنندگان به 
كار با پول، پرداخت – تبادل 
ارزش – را از مرك��ز ب��ه مرز 
رواب��ط آنها با تاجران س��وق 
خواهد داد. انتظار بر اين است 
كه اي��ن پرداخت ها از طريق ارزه��اي مكمل كه ارزش 
آنها نس��بت به واحد پول حاكميت محلي تعريف شده 
است، انجام ش��ود. رويه فعلي پرداخت در نقطه مبادله 
كاال ي��ا خدمات مصرف��ي احتمااًل رو به نابودي اس��ت. 
تسويه حس��اب بين موسس��ات به مكانيزم هاي جديد 
پرداخ��ت فوري انتقال مي يابد. اي��ن مكانيزم ها ممكن 
است بر مبناي مبادله ارزش از طريق يك واسطه معتمد 
در كوتاه مدت )مثال نظير بستر انتقال الكترونيكي امالك 
بورس استراليا( باش��د. در ميان مدت و بلندمدت انتظار 
مي رود تسويه حساب به سمت راه حل هاي نظير به نظير يا 
متناظر انتقال يابد، كه احتمااًل مبتني بر زنجيره بلوكي يا 
ساير بسترهاي تكنولوژي كه از رمزارزها برگرفته شده اند، 
صورت گيرد كه كارايي و اثربخش��ي بيش��تري نسبت 
به راه حل هاي مبتني بر واس��طه دارند. در نهايت، نقل و 
انتقاالت بين المللي به راه حل هاي مبتني بر رمزارزهاي 
نظير به نظير منتقل مي شوند كه در آن واحد پول محلي، 
به غير از تسهيل روند پرداخت ها، تنها به عنوان ضلع سوم 
و واسطه ارتباطي بين دو ارز كه به طور معمول مورد مبادله 

قرار نمي گيرند، استفاده مي شوند.  

سيد حسن موسوي چلك پيمان حدادي ياور دشت بانيمحسن عباسي

بررسي طرح تفكيك سه استان ايران

سياست يك بام و دو هوا جوابگو نيست

 رصد آمارهاي 5 ماهه توليد خودرو 
نشان مي دهد

وزير راه و شهرسازي خبر داد

رفع محروميت 
از واقعيت تا رويا

صفحه 8     صفحه 7    

صفحه 2    

 تيراژ توليد خودروسازان 
ثابت ماند! 

 توسعه حمل ونقل 
با تهاتر نفت

»تعادل«  داليل  ريزش  بازار  را  
بررسي مي كند

اصالح بورس موقتي است؟

كاهش قيمت ها در بازار، سكه 
۱۱ميليون و 920 هزار، دالر 27050 

تومان، دالر صرافي 26600

به دنبال تكليف رييس جمهور به تيم اقتصادي دولت 
براي انجام اقدامات فوري كنترل بازار در روز يكشنبه 
7 ش��هريور 1400، نرخ ارز و طال در روز دوش��نبه 
كاهش يافت و دالر به كانال 26 هزار تومان و سكه 
به كانال 11 ميليون تومان بازگشت. كارشناسان 
مي گويند كه با توجه به اين موضوع كه رييس جمهور 
تيم اقتصادي دول��ت را مكلف كرد كه راهكارهاي 
تقويت ارزش پول ملي را ارايه و درخصوص كنترل 
صفحه 3 را بخوانيد بازار ارز و...  

بازار س��هام ط��ي هفته ه��اي اخير رون��د صعودي 
پيش گرفت��ه بود؛ اما طي دو روز گذش��ته با نوس��ان 
معامالتي مواجه ش��د و صف هاي فروش از صف هاي 
خريد پيشي گرفت و برخي از حقيقي ها و حقوقي ها 
فرار را برقرار ترجيح دادند. ش��اخص كل بورس روند 
عكس پيش بيني ها در پيش گرفت و 49 هزار واحد 
صفحه 4 را بخوانيد افت را در پرونده خود ثبت كرد.  

دالر به  كانال 
27 هزار تومان 

بازگشت

سكته 
در بورس



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
ضرورت تغيير مسير برنامه هاي اقتصادي و عمراني، مشكل 
جدي در رشد ارقام ساالنه بودجه و رشد باالي هزينه هاي 
دولت و ضرورت بودجه انقباضي، يارانه پنهان 63 ميليارد 
دالري، رش��د كم اقتصادي و تورم دورقمي، ضرورت رشد 
بهره وري در اقتصاد و... موضوعاتي اس��ت كه در اظهارات 
مسعود مير كاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه مورد 
توجه ق��رار گرفته اس��ت و همان طور ك��ه اقتصاددانان و 
كارشناسان مختلف بر ضرورت خانه تكاني در ساختار بودجه 
و هزينه و درآمدهاي دولت تاكيد كرده اند، رييس سازمان 

برنامه و بودجه دولت جديد نيز به آنها اشاره كرده است. 
اما واقعيت اين است كه براي ايجاد تعادل در بودجه، بهبود 
منابع درآمدي دولت، رشد بهره وري، رشد اقتصاد، كنترل 
تورم، تعادل در بودجه دولت، كاهش يارانه هاي پنهان و... 
تنها نبايد افزايش درآمد دولت از طريق يارانه ها و ماليات يا 
فروش اوراق، فروش دارايي هاي دولت، بودجه انقباضي و... 
مورد توجه قرار گيرد. بلكه بايد متناسب سازي شاخص هاي 
اقتص��ادي و بودجه و عملكرد دولت، تع��ادل بودجه و هر 
انتظاري كه دولت دارد، از طريق بهبود فضاي كسب وكار 
مهيا شود. يعني شرايط كشور براي رشد سرمايه گذاري، 
كاهش هزينه مبادله و بهبود روابط خارجي، كاهش قيمت 
ارز، افزايش صادرات، رفع تحريم ها، كاهش هزينه انتقال 
پول و هزينه هاي تجارت، عضويت در FATF فراهم شود تا 
از اين طريق هزينه توليد كاال و خدمات كاهش يابد، مردم 
سرمايه گذاري و فعاليت توليدي بيشتر داشته باشند، درآمد 
مردم و فعاالن اقتصادي رش��د كند و از طريق رشد درآمد 
مالياتي دولت بتواند بودجه خود را متعادل كند، صادرات 
بيشتر داشته باشد، قيمت حامل هاي انرژي را افزايش دهد 
و يارانه هاي پنهان را كاهش دهد.  به عبارت ديگر، تا زماني 
كه دولت به وظيفه اصلي خود يعني بهبود فضاي كس��ب 
وكار توجه نكند، نمي تواند انتظار رش��د سرمايه گذاري، 
رش��د اقتصادي و افزايش درآمد مالياتي را داشته باشد. تا 
زماني كه مردم احساس نكنند كه وضعيت بهتري دارند، 
در نتيجه در تامين معيشت خود دچار مشكل خواهند بود 
و ماليات به اندازه كافي پرداخت نخواهد شد و دولت مجبور 
است كه براي امنيت اجتماعي، همچنان يارانه ها را افزايش 
دهد و امكان رشد قيمت حامل هاي انرژي را ندارد. اما اگر 
كار به خود مردم واگذار شود و دخالت دولت در امور مردم و 
اقتصاد كمتر شود. هزينه هاي مبادله با جهان كاهش يابد 
و تحريم ها رفع شود، در آن صورت مي توان انتظار تحوالت 
عمده در اقتصاد را داشت.  موضوع ديگر حقوق مالكيت و 
امنيت سرمايه گذاري، مالكيت بخش خصوصي و احساس 
تعلق فعاالن اقتصادي به جامعه اس��ت. اگر افراد احساس 
امنيت نداشته باشند و درخواست مهاجرت داشته باشند 
و همچنان ميليون ها ايراني به خارج س��فر كنند و هزاران 
ميليارد دالر س��رمايه ايراني در كشورهاي خارجي باشد، 
در آن صورت نمي توان انتظار رش��د بهره وري در اقتصاد را 
داشت و در نتيجه رشد اقتصادي اندك خواهد بود، درآمد 
گردشگري و ماليات، حامل هاي انرژي و... محدود خواهد 
بود. در حالي كه با همين 63 ميليارد دالر يارانه پنهان، دولت 
مي تواند سرمايه گذاري عمراني بزرگي داشته باشد و به جاي 
مصرف روزانه 3 ميليون بشكه نفت وگاز و همچنين مصرف 
باالي برق و آب، مي توان از آن درآمد ايجاد كرد و به كار توليد 
و رشد اقتصادي مصرف كرد.  به عبارت ديگر، اقتصاد ايران 
حتي با مصرف روزانه 3 ميليون بشكه نفت وگاز و اين همه 
منابع ديگر، هنوز در رشد اقتصادي اندك و صفر است و اگر 
اين منابع و يارانه ها نبود، قطعا رشد اقتصادي منفي مي شد. 
مگر آنكه قيمت حامل هاي انرژي منطقي شود و در مقابل 
مردم آزادي عمل اقتصادي واجتماعي داشته باشند و در 
نتيجه به رشد سرمايه گذاري منجر شود.  براين اساس، دولت 
جديد و سازمان برنامه و بودجه كشور به جاي اينكه به دنبال 
تعادل اسمي و ظاهري اعداد بودجه باشد و فشار بر يارانه ها 
و قيمت حامل هاي انرژي، فروش اوراق و دارايي هاي دولت 
و افزايش ماليات داشته باشد، حقوق ها كم باشد و بودجه 
انقباضي باشد و... بايد به دنبال انتظارات سرمايه گذاران باشد 
و به دنبال رفع تحريم ها، عضويت در FATF و بهبود ارتباط 
با جهان باشد، مفاهيم حقوق مالكيت، امنيت اقتصادي، 
احساس تعلق مردم، رفع مصادره و رشد سرمايه گذاري را 
در دس��تور كار قرار دهد تا شاهد حضور ايرانيان در صحنه 
اقتصاد و جامعه باشد و با رشد سرمايه گذاري، رشد بهره وري 
و رشد اقتصاد، شاهد رشد درآمدهاي دولت به صورت واقعي 
باشيم.  تا زماني كه دولت به دنبال كسري بودجه 500 هزار 
ميليارد توماني و استقراض از دولت، قرض گرفتن از بانك ها و 
مردم براي خريد اوراق مالي، فروش دارايي و كارهاي شكلي 
باشد، اقتصاد با تحرك و رشد مواجه نمي شود و دولت تنها 
مشكل خود را حل خواهد كرد و با تورم دو رقمي همچنان 
ادامه مي دهد.  اما اگر دولت راهكار بهبود فضاي كسب وكار 
و ارتباط با جهان را دنبال كند، اقتصاد از طريق قواعد و منطق 
اقتصادي رشد خواهد كرد. دولت تنها با بودجه انقباضي و 
فشار بيشتر بر مردم و كارمندان و طرح هاي عمراني مشكالت 
خود را افزايش خواهد داد و فشار بر خانوار بيشتر مي شود لذا 
بايد چاره كار رشد درآمدهاي كشور و دولت باشد نه محدود 

كردن بيشتر مردم و فعاالن اقتصادي. 
ميركاظمي با بيان اينكه امس��ال و تا پيش از دولت فعلي، 
۲۸0 هزار ميليارد تومان مصرف ش��ده است، توضيح داد: 
۲۲5 هزارميليارد توم��ان از آن داراي منابع قابل اتكا بوده 
هرچند كه بخشي از آن يعني حدود ۸5 هزار ميليارد تومان 
از واگذاري اوراق تامين ش��ده است.اين در حالي است كه 
50 هزار ميليارد توم��ان ديگر از محل تنخواه و به عبارتي 
استقراض از بانك مركزي بوده است. در مجموع در اين مدت 
50 درصد هزينه هاي انجام شده از محل استقراض و اوراق 
صورت گرفته كه منابع پايداري نيست. رييس سازمان برنامه 
و بودجه كشور با انتقاد از موثر نبودن برنامه هاي گذشته با 
وجود هزينه منابع، گفت: نيازمند تغيير مسيري هستيم 
كه پيش از اين تجربه شده اس��ت. مسعود ميركاظمي با 
اشاره به بحث وجود كسري بودجه كه اخيراً توسط رسانه ها 

مطرح شده است، گفت: بودجه سال 1400, اساساً متناسب 
طراحي نشده است و اگر بخواهيم طبق روال، در سال آينده 
هم ضريبي را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال 1401 
را تدوين كنيم مشكل جدي خواهيم داشت.در عملكرد 
پارسال كشور 56۲ هزار ميليارد تومان مصارف كشور بود 
كه از اين رقم، 30درصدش از طريق واگذاري دارايي هاي 
مالي مانند اوراق و مانند آن بود و 70 درصد منابع پايدار بود. 
ميركاظمي با ابراز اينكه »در بودجه 1400، دو سقف مصرف 
گذاشتيم«، گفت: سقف نخست، 937 هزار ميليارد تومان و 
سقف دوم هزار و ۲77 ميليارد تومان است.عملكرد پارسال 
را ببينيم و منابع پايدار آن را محاسبه كنيم حدود ۲ونيم تا 
3 برابر شده است. بايد پاسخ دهيم؛ به چه علت اين افزايش 
رقم بودجه را انجام داديم؟  ميركاظمي اضافه كرد: امسال در 
5 ماه ونيم يعني در اين 139 روز، ۲۸0 هزار ميليارد تومان 
مصارف كشور بوده است كه از اين رقم ۲۲0 هزار ميليارد 
تومان از منابع قابل اتكا بوده است.مابه التفاوت آن از ۲۲0 تا 
۲۸0 هزار ميليارد تومان از تنخواه استفاده شده است و ۸5 
هزار ميليارد تومان هم از طريق واگذاري دارايي هاي مالي 
بوده است. ميركاظمي با بيان اينكه اين نشان مي دهد از اول 
سال، امكان تأمين بودجه نبوده است، افزود: با توجه به اينكه 
منابع درآمدي پيش بيني شده ناشي از فروش نفت در بودجه 
امسال، محقق نشده است در اين 139 روز، فقط 15 درصد 
تحقق عمليات داشتيم. وي با تأكيد بر اينكه »بايد به روي 
منابع تأمين مالي و چگونگ��ي افزايش درآمدها، بازنگري 
كنيم «، گفت: بايد پايداري بودجه را بيشتر و در مصارف، 
مديريت كنيم. در پايان سال 91، عملكرد مصارف دولت، ۸9 
هزار ميليارد تومان بوده است؛ چگونه مي شود كه در سال 
1400 اين رقم به 937 هزار ميليارد تومان رسيد؟متوسط 
رشد اقتصادي در ۸ سال گذشته از صفر تا ۸دهم درصد بوده 

و عمدتاً تورم دورقمي بوده است.

  ۶۳ ميليارد دالر يارانه پنهان
معاون رييس جمهور به جريان يارانه هاي پنهان و وضعيت 
قابل تامل آن اشاره كرد و گفت: اكنون حداقل 63 ميليارد 
دالر ميزان يارانه هاي پنهان است كه حساب كنيد با دالر ۲5 
هزار تومان چقدر مي شود؟ علي رغم پرداخت منابع سنگين 
براي يارانه توليد شاهديم قيمت پروتيين در بازار باالست و 
اين مرغ 40 هزار توماني آيا ارز 4۲00 توماني دريافت كرده 
است؟ از اين رو بايد به سمت تصحيح اين زنجيره حركت 
كرد.رييس سازمان برنامه و بودجه در همين رابطه با اشاره 
به يارانه حدود 1700 هزار ميليارد توماني حامل هاي انرژي 
گفت: اين رقم در حالي اس��ت كه ي��ك عده كه وضعيت 
مالي مطلوبي داشته و داراي اموال و دارايي زيادي هستند 
بيشترين سهم را مي برند ولي يك فرد روستايي سهم بسيار 
اندك��ي از يارانه ان��رژي دارد. او همچنين گفت: زماني كه 
منابع پايداري براي بودجه نيست به خلق نقدينگي و تورم 
مي انجامد و ضريب جيني هم در ۸ تا 10 س��ال گذشته، 
افزايشي بوده است يعني فاصله طبقاتي به نفع مرفهين، 
افزايش يافته اس��ت.علت اين كسري بودجه اين است كه 
به درستي تدوين نشده است. سقف اوليه بودجه امسال از 
حدود 566 هزار ميليارد به 937 هزار ميليارد تومان افزايش 
يافته است، اين اقدام بر چه اساسي بوده است؟ آيا وضعيت 
اقتصاد درست ش��ده يا رشد اقتصادي داشته ايم كه اغلب 
كمتر از يك درصد و حتي صفر يا منفي بوده و تورم بيشتر دو 
رقمي بوده است. رييس سازمان برنامه و بودجه ناپايداري 
بودجه را عامل حركت دولت به سمت خلق پول و افزايش 
تورم دانست و افزود: در واقع به نوعي از حساب اقشار ضعيف 
برداشت مي ش��ود. به اين ترتيب شاهد آن بوديم كه طي 
سال هاي گذشته، فاصله طبقاتي به نفع مرفهين افزايش 
يافته است.ما نمي توانيم از بخش هاي ضروري صرف  نظر يا 
تعديل كنيم. رسيدگي به وضعيت كرونا و واكسيناسيون در 
اهم برنامه هاي ما قرار دارد و اداره معيشت و تامين كاالهاي 
اساسي مورد توجه است.ذخاير اين كاالها در زمان تحويل 
دولت، كاهش يافته بود و اكنون در حال برنامه ريزي براي 
افزايش ذخاير كاالهاي اساسي هس��تيم. با اين وجود در 
طرف ديگر بايد مصارف كنترل و به س��مت حداقل خلق 
پول حركت كرد. معاون رييس جمهوري درباره وضعيت 
بودجه عمراني كشور هم گفت: به طور حتم امكان تحقق 
كام��ل بودجه هاي عمراني وجود ندارد و اگ��ر به اين روال 
پيش برويم شايد تكميل اين پروژه ها، 100 سال ديگر هم 
طول بكشد. بر اين اساس بايد به سمت استفاده از مشاركت 

مردمي پيش رفت.  ميركاظمي، ايران را جزو 10 كش��ور 
نخست جهان از نظر منابع توصيف كرد و با انتقاد از وضع 
موجود، اظهار كرد: در حالي كه همواره از تحريم به عنوان 
عامل اصلي ياد شده است، تحريم يكي از مسائل است و همه 
آن نيست؛ نبايد خودمان را گول بزنيم و آن را سياسي كنيم.

وقتي كارشناسان تذكر مي دادند؛ به جاي اينكه بگويند دارند 
دولت را تخريب مي كنند اگر كمي به اين تذكرات گوش 
مي كردند اكنون وضع اينگونه نبود. رييس سازمان برنامه 
و بودجه از اينكه بودجه كش��ور به نفت گره خورده است، 
گفت: چرا بايد همه مص��ارف و وضعيت درآمدي به نفت 
گره بخورد و چرا بايد دولت هر ماه منتظر باشد بانك مركزي 
س��هم 14.5 درصد شركت نفت را كنار گذاشته و مابقي را 
به آن بدهد. ميركاظمي تصريح كرد: بايد به سمت افزايش 
بهره وري در ساير بخش ها حركت كرد و ضروري است كه اين 
حساسيت ايجاد شود و همه دستگاه ها و حوزه هاي مرتبط 
به آن ورود كنند. معاون رييس جمهوري يارانه حامل هاي 
انرژي را نزديك به يك هزار و 700 ميليارد تومان برآورد كرد 
و گفت: يك ع��ده كه وضعيت مالي مطلوبي دارند و داراي 
اموال و دارايي زيادي هستند، بيشترين سهم را مي برند اما 
يك فرد روستايي، سهم بسيار اندكي از يارانه انرژي دارد. 
ميركاظمي يادآور شد زماني كه مي خواستيم يارانه نقدي 
پرداخت كنيم، مي گفتند بايد يارانه ها همس��ان باشد اما 
نمي دانيم چرا در مورد يارانه انرژي هر وقت كه بحث اصالح 
مطرح بود، چنين حمايتي وجود نداشت و حساسيتي ايجاد 
نمي شد. چون يك سري با رسانه در اختيار، آنقدر قدرت 
داشتند كه مانع از اين تعديل شوند. رييس سازمان برنامه و 
بودجه درباره پاداش بازنشستگي هم اظهار داشت: با توجه 
به كسري بودجه و تصميم ما براي حداقل خلق پول، بتوانيم 
امسال را بگذرانيم و بتوانيم وارد بودجه سال آينده شويم. 
ميركاظمي درباره برنامه هفتم توسعه هم خاطرنشان كرد: 
نيازمند تجزيه و تحليل برنامه هاي گذشته هستيم كه چرا 
براي دستيابي به آنها موفق نبوده ايم. ما بايد برنامه را نظام مند 
كنيم و االن منتظريم كه مجمع تشخيص مصلحت نظام اين 
سياست را تدوين و مورد تاييد رهبر معظم انقالب قرار گيرد. 
در حال بازنگري تدوين بودجه ساالنه هستيم. مي خواهيم 
مسيري ساده و اثربخش محقق شود و به نظر مي رسد كه 

امكان پذير باشد.

  افزايش فاصله طبقاتي به نفع مرفهين
در ابتدا شرايط بودجه سال جاري و برآورد كسري آن مطرح 
شد كه رييس س��ازمان برنامه و بودجه گفت كه علت اين 

كسري بودجه اين است كه به درستي تدوين نشده است.
وي با اشاره به رشد تند مصارف دولت از پايان سال گذشته در 
بودجه امسال و سقف اوليه آنكه از حدود 566 هزار ميليارد 
به 937 هزار ميليارد تومان افزايش يافته اس��ت، گفت كه 
اين اقدام بر چه اساس��ي بوده اس��ت؟ آيا وضعيت اقتصاد 
درست شده يا رشد اقتصادي داشته ايم كه اغلب كمتر از 
يك درصد و حتي صفر يا منفي بوده است؟ تورم بيشتر دو 

رقمي بوده است.

    ۵۰ درصد هزينه ها از طريق استقراض و اوراق 
بوده است

ميركاظمي در ادامه با اشاره به جريان عملكرد بودجه سال 
جاري گفت كه در 5.5 ماه ابتداي سال جاري يعني قبل از 
تحويل دولت، ۲۸0 هزار ميليارد تومان مصارف داشته ايم 
كه از آن ۲۲5 ميليارد تومان منابع قابل اتكا بوده هر چند 
كه بخشي از آن حدود ۸5 هزار ميليارد تومان از واگذاري 
اوراق تامين ش��ده است. اين در حالي اس��ت كه 50 هزار 
ميليارد تومان ديگر از محل تنخواه و به عبارتي استقراض 
از بانك مركزي بوده است. به گفته وي، در مجموع در اين 
مدت 50 درصد هزينه هاي انجام شده از محل استقراض 
و اوراق صورت گرفته كه منابع پايداري نيست. وي با بيان 
اينكه وقتي منابع بودجه پايدار نيست دولت به سمت خلق 
نقدينگي و افزايش تورم حركت مي كند، گفت: در اين حالت 
به نوعي برداشت از اقشار ضعيف صورت مي گيرد و شاهد 
آن خواهيم بود كه طي س��ال هاي گذشته ضريب جيني 
افزايش داشته كه نشان دهنده رشد فاصله طبقاتي به نفع 

مرفهين است.
 

  بايد انقباضي حركت كرد
معاون رييس جمهور در رابطه با اينكه در ادامه تا پايان سال 

چه برنامه اي براي مديريت بودجه در دستور كار خواهند 
داش��ت، توضيح داد: ما نمي توانيم از بخش هاي ضروري 
صرف نظر كرده يا تعديل كنيم. مثال رسيدگي به وضعيت 
كرونا و واكسيناسيون در اهم برنامه هاي ما قرار دارد يا اداره 
معيشت و تامين كاالهاي اساسي مورد توجه است؛ به  طوري 
كه ذخاير در زمان تحوي��ل دولت پايين آمده بود و اكنون 
در حال برنامه ريزي براي افزايش ذخاير كاالهاي اساسي 
هستيم. با اين وجود در طرف ديگر بايد مصارف كنترل و به 

سمت حداقل خلق پول حركت كرد.

  ما هم كارمنديم چرا افزايش ۱۰ برابري حقوق 
را حس نكرديم؟

وي با اشاره به اينكه مي گويند ما اگر افزايش هزينه داريم 
افزايش حقوق هم ايجاد كرده ايم، يادآور شد: مي بينيم از چند 
سال گذشته تاكنون هزينه ها 10 برابر رشد كرده است، اما 
آيا حقوق هم به اين نس��بت افزايش يافته، ما خودمان هم 
كارمند هستيم و حقوق مي گيريم ولي چنين افزايشي را 

حس نكرديم كه حقوق مان 10 برابر شود.

  اين  طور باشد ش�ايد پروژه هاي عمراني ۱۰۰ 
سال ديگر هم تمام نشود

ميركاظمي همچنين به وضعيت بودجه هاي عمراني اشاره 
داشت و گفت: وقتي كه مي خواهيم صرفه جويي كنيم با اين 
حجم باالي هزينه و مصارف به  طور حتم امكان تحقق كامل 
بودجه هاي عمراني وجود ندارد و اگر به اين روال پيش برويم 
شايد تكميل اين پروژه ها صد سال ديگر هم طول بكشد. بر 
اين اساس بايد به سمت استفاده از مشاركت مردمي و تدوين 

بسته هاي سياستي پيش رفت.
 

  اگر كمي هم به حرف كارشناسان توجه مي شد 
وضع اين نبود

رييس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تصحيح وضعيت 
موجود به اين اشاره كرد كه ما كشور ثروتمندي هستيم و در 
برخي منابع جزو 10 كشور اول دنيا قرار داريم، بنابراين نبايد 
وضع زندگي مردم ما اين گونه باشد. در حالي كه همواره از 
تحريم به عنوان عامل اصلي ياد شده است، تحريم يكي از 
مسائل است و همه آن نيست و نبايد خودمان را گول بزنيم 
و آن را سياسي كنيم وقتي كارشناسان تذكر مي دادند به 
جاي اينكه بگويند دارند دولت را تخريب مي كنند اگر كمي 

به اين تذكرات گوش مي كردند اكنون وضع اين طور نبود.
 

  دولت همه چيز را به نفت گره زده است
وي انتقادي هم به وضعيت وابستگي بودجه به نفت داشت و 
افزود: چرا بايد همه مصارف و وضعيت درآمدي به نفت گره 
بخورد و چرا بايد دولت هر ماه منتظر باش��د بانك مركزي 
سهم 14.5 درصد شركت نفت را كنار گذاشته و مابقي را به 
آن بدهد. بايد به سمت افزايش بهره وري در ساير بخش ها 
حركت شود و ضروري است كه اين حساسيت ايجاد شده 

و تمامي دستگاه ها و حوزه هاي مرتبط به آن ورود كنند.

  جريان فرهنگيان و اتفاق هايي 
كه اخالقي نبوده است

رييس سازمان برنامه و بودجه به موضوع همسان سازي 
حق��وق و فوق العاده ش��غل فرهنگي��ان كه اخي��را با آن 
مخالفت هايي صورت گرفت، اشاره داشت و توضيح داد: ما 
طي بررسي ها به اين نتيجه رسيديم كه احكامي در رابطه 
با حقوق فرهنگيان صادر شده كه با قانون مغايرت دارد و 
اختالف بااليي ايجاد مي كند كه اگر قرار بر اجراي آن باشد 
به مشكل برمي خوريم. از اين رو از وزير قبلي خواستيم تا 
اين احكام را براي اين ماه اص��الح كند و با توجه به اينكه 
زمان بر بود قرار شد كه در ادامه اين اصالحيه صورت بگيرد 
و ما هر آن چه طبق قانون باشد براي همسان سازي حقوق 
معلمان انجام خواهيم داد. به گفته وي، در مورد پرداخت 
پاداش بازنشستگي نيز به طور حتم براساس چارچوب هاي 
قانوني و با رعايت جوانب كس��ري بودجه و انضباط مالي 

اقدام مي كنيم.
ميركاظمي انتقاد كرد از اينك��ه در روزهاي پاياني دولت 
گذشته اتفاق هايي افتاده و احكامي صادر شده كه اخالقي 
نيست و تاكيد دارد كه اي كاش اين گونه برخورد نمي كردند 
تا دولت جديد را در تنگنا قرار داده و اين احساس ايجاد شود تا 

دولت در مقابل مردم يا فرهنگيان ايستاده است.
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سياست هاي انقباض مالي در دستور كار

تغييراتنرختورماستانهادرمردادماه

جديدترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد تورم نقطه اي 
خانوارهاي كل كش��ور در مردادماه با كاه��ش 0.4 واحد 
درصدي در مقايسه با ماه قبل به رقم 43.۲ درصد رسيده 
است. بررسي جزييات تورم نقطه اي دهك هاي هزينه اي 
در مردادماه 1400 نش��ان مي دهد كمترين تورم نقطه اي 
متعلق به دهك نهم با 41.9 درصد و بيشترين تورم نقطه اي 
نيز مربوط به دهك اول با 46.4 درصد است. تازه ترين اعالم 
مركز آمار ايران از وضعيت تورم بين دهك ها از اين حكايت 
دارد كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ٤٤.٦ درصد 
براي دهك  ششم تا ٥٠ درصد براي دهك دهم نوسان دارد. 
محدوده تغييرات تورم 1۲ ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ٥٤.٨ درصد براي دهك دهم 
تا ٥٩.٣ درصد براي دهك دوم است.همچنين در مورد گروه 
عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« بين ٣٣.٣ درصد 
براي دهك اول تا ٤٨.٨ درصد براي دهك دهم است.بر اين 
اساس، فاصله تورمي دهك هاي هزينه اي در اين ماه به ٥,٤ 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )٦,٢ درصد( ٠,٨ واحد 
درصد كاهش داشته اس��ت. فاصله تورمي در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
٠.٥واحد درصد كاهش و گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« نس��بت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد كاهش را 
نشان مي  دهد. به عبارت ديگر خانوارهاي دهك اول جامعه 
به عنوان پايين ترين طبقه اقتصادي، به طور ميانگين 46.4 
درصد بيش��تر از مرداد 1399 براي خريد يك »مجموعه 
كاالها و خدمات يكسان« هزينه كرده اند. همچنين به طور 
مش��خص در بخش خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات، 
تورم نقطه اي خانوارهاي كل كش��ور با افزايش در مقايسه 
با ماه قبل به رقم 5۸.4 درصد رس��يده است. در اين گروه، 
مشاهده مي ش��ود كه كمترين تورم نقطه اي با ثبت 57.9 
درصد متعلق به دهك هزينه دهم جامعه است و بيشترين 
تورم نقطه اي نيز مربوط به دهك دهك اول جامعه با 59.6 
درصد بوده اس��ت. بر اساس اين گزارش، در گروه كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات نيز نرخ تورم نقطه اي كل كشور در 
شرايطي به رقم 36.1 درصد رسيده است كه نسبت به ماه 
قبل )37.4 درصد( كاهش يافته اس��ت. از سوي ديگر در 
اين گروه، دهك هزينه اول ب��ا 33.۲ درصد كمترين تورم 
نقطه اي كاالهاي غيرخوراكي و خدمات را دارد و بيشترين 
تورم نقطه اي نيز متعلق به دهك دهم با نرخ 3۸.7 درصد 
است. بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور در مرداد 
1400 مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با 4.9 درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان    قم با ١.٨ 
درصد افزايش است. در مرداد ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل 
براي خانوارهاي كشور )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٣٧,٨ رسيد كه 
نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش نشان مي  دهد. در اين 
ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به 
استان كهگيلويه و بويراحمد با ٤.٩ درصد افزايش و كمترين 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان    قم با ١,٨ درصد افزايش 
اس��ت. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي كشور ٤٣.٢ درصد 
است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم 
)٥٣.٤ درصد( و كمترين آن مربوط به استان تهران )٣٧.٦ 
درصد( اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به عدد ٤٥.٢ درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم )٥١.٤ 
درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان قم )٤٠.٩ درصد( 
است. در مرداد ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
ش��هري )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٣٤,١ رسيد كه نسبت به ماه 
قبل ٣.٢ درصد افزايش نشان مي دهد. در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان فارس 
با ٤.٦ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان قم با ١.٨ درصد افزايش است. درصد تغيير شاخص 

كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي شهري كشور ٤٢.٤ درصد است. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان ايالم 
)٥٢.٣ درصد( و كمترين آن مربوط به استان تهران )٣٧.٤ 
درصد( اس��ت. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه 
١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد ٤٤.٥ درصد رسيد. 
بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم )٥٠.٩ 
درصد( و كمترين آن مربوط به اس��تان  قم )٤٠.٨ درصد( 
است. در مرداد ماه ١٤٠٠ عدد شاخص كل براي خانوارهاي 
روستايي )١٠٠=١٣٩٥( به ٣٥٨,١ رسيد كه نسبت به ماه 
قبل ٣.٢ درصد افزايش داشته است. در اين ماه بيشترين نرخ 
تورم ماهانه خانوارهاي روستايي مربوط به استان كهگيلويه 
و بويراحمد با ٥.٨ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه 
مربوط به استان  كردستان با ١.٧ درصد افزايش مي  باشد. 
درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( براي خانوارهاي روستايي ٤٧,٧ درصد است. 
بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان  ايالم )٥٨.٤ 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان سمنان )٣٩.٣ درصد( 
است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه ١٤٠٠ براي 
خانوارهاي روستايي به عدد ٤٨.٧ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان  كرمانش��اه )٥٤.٤ 
درصد( و كمترين آن مربوط به استان  تهران )٤٢.٦ درصد( 
اس��ت. در اين ماه بيش��ترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
كشور مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ٤.٩ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان    قم با 
١.۸ درصد افزايش است.  درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
كشور ٤٣.٢ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان ايالم )٥٣.٤ درصد( و كمترين آن مربوط 
به استان تهران )٣٧.٦ درصد( است.   نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به مرداد ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي كشور به عدد 
٤٥.٢ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط 
به استان ايالم با 51.4 درصد و كمترين آن مربوط به استان 
قم با ٤٠.٩ درصد اس��ت. در مرداد ماه امسال عدد شاخص 
كل براي خانوارهاي شهري به ٣٣4.1 رسيد كه نسبت به ماه 
قبل ٣.٢ درصد افزايش نشان مي  دهد.  در اين ماه بيشترين 
نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به استان فارس 
با ٤.٦ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان   قم با ١.٨ درصد افزايش است.  درصد تغيير شاخص 
كل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي 
خانوارهاي شهري كشور ٤٢.٤ درصد است. بيشترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به استان ايالم 
 با ٥٢.٣ درصد و كمترين آن مربوط به استان تهران با ٣٧.٤ 
درصد است.  نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مرداد ماه ١٤٠٠ 
براي خانوارهاي شهري به عدد ٤٤.٥ درصد رسيد. بيشترين 
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ايالم با ٥٠.٩ درصد و 
كمترين آن مربوط به استان قم ٤٠.٨ درصد است. در مرداد 
ماه ١٤٠٠ عدد ش��اخص كل براي خانوارهاي روس��تايي 
به ٣٥٨.1 رس��يد كه نسبت به ماه قبل ٣.٢ درصد افزايش 
داشته است.  در اين ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي 
روستايي مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد با ٥.٨ درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان  كردستان 
با ١.٧ درصد افزايش است.  درصد تغيير شاخص كل نسبت 
به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي 
روستايي ٤٧.7 درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان  ايالم با ٥٨.٤ درصد و كمترين آن مربوط به 
استان سمنان با ٣٩.٣ درصد است.  نرخ تورم دوازده ماهه 
منتهي به مرداد ماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي روستايي به عدد 
٤٨.٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به 
استان  كرمانشاه با ٥٤.٤درصد و كمترين آن مربوط به استان  

تهران با ٤٢.٦ درصد است.
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 البته تورمي 4 الي 5درصدي رخ داده كه بر اساس ارزيابي 
 هاي تحليلي برآمده از افزايش قيمت نيروي كار، تخريب 
زنجيره هاي عرضه، افزايش قيمت حم��ل و نقل دريايي، 
شوك مصرفي بعد از كرونا و... ايجاد شد. در اقتصاد جهان 
سال هاس��ت به اين نكته اشاره مي ش��ود كه تورم و رشد 
نقدينگي رابطه اي با هم ندارند. البته اين به اين معنا نيست 
كه دولت ها در ايران با خيال راحت اقدام به چاپ پول كنند.

بلكه بايد مشكل را به درستي شناخت تا بوان راه حل معقولي 
ارايه كرد.

سكانس چهارم( اما متهمان اصلي رشد نقدينگي در اقتصاد 
ايران چه افراد و جرياناتي هستند؟ متهمان رشد نقدينگي 
اقتصاددانان نزديك به دولت قبل هس��تند كه اتفاقا امروز 
بيش��ترين انتقادها را در خصوص رش��د نقدينگي مطرح 
مي كنند. طي س��ال هاي 9۲ تا 96 در اقتصاد ايران دولت 
يازدهم با قدرت هرچه تمام تر، اقدام به خلق نقدينگي كرد. 
اين خلق نقدينگي از طريق دست بردن بانك هاي خصوصي 
در جيب بان��ك مرك��زي رخ داد. در آن زمان اقتصاددانان 
نزديك به دولت و افرادي كه امروز مدام نقدينگي، نقدينگي 
مي كنند، در برابر اين موضوع سكوت كردند.از سال ۸0 تا 
به امروز 71درصد از خلق نقدينگي به واسطه بانك ها )به 
خصوص بانك هاي خصوصي( صورت گرفته اس��ت. اين 
روند از ۲طريق افزايش فزاينده پولي و دست درازي بانك ها 
به منابع بانك مركزي رخ داده اس��ت. 70 درصد نقدينگي 
كه سال99 توسط بانك مركزي وارد اقتصاد شده از طريق 
تسهيالت بوده است. بايد پرسيد چرا بانك مركزي اجازه 
داده اس��ت كه 70 درصد نقدينگي به اسم توليد به جيب 
دالالن ب��رود. در حالي كه همه مي دانن��د به دليل نقدي 
ش��دن فعاليت هاي اقتصادي، واحدهاي توليدي كش��ور 
اساس نيازي به نقدينگي خاصي نداشتند. وقتي سود فوالد 
مباركه در سال قبل 53هزار ميليارد تومان است، يعني از 
بزرگ ترين بنگاه ها تا كوچك ترين واحدها در بازار تهران 

مشكل نقدينگي نداشته اند.  
سكانس پنجم( دولت سيزدهم براي حل كسري بودجه چه 
اقداماتي مي تواند انجام دهد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد 

ببينيم كه ساير كشورها در اين زمينه چه راهكارهايي را در 
پيش گرفته اند؟ همان طور كه دولت امريكا و بانك مركزي 
اروپا ضريب فزاينده پول��ي را پايين آورده و پايه پولي را باال 
آوردند، ايران هم مي تواند از اين طريق مشكالت بودجه اي 
خود را پوشش دهد. جالب است بدانيد كه در امريكا كه مهد 
اقتصاد بازار است، پايه پولي در دوران كرونا از ۸ به 4 رسيده 
است. اين نقدينگي آزاد شده را براي نيازهاي اقتصادي شان 
صرف كردند. دولت سيزدهم مي تواند )و بايد( به بانك ها فشار 
بياورد و ضريب فزاينده را پايين و پايه پولي را باال بياورد. با اين 
روش بدون خلق پول، حدود 150هزار ميليارد تومان پول 
آزاد مي شود. در دولت روحاني اقتصادداناني چون مسعود 
نيلي و علي س��عدوندي و... ب��راي تامين منافع بانك هاي 
خصوصي و بنگاه هاي خصولت��ي اعالم كردند كه دولت از 
بانك ها استقراض كند و اقدام به انتش��ار اوراق كند. بانك 
مركزي دولت قبل، نرخ بهره بانكي را تك رقمي كرد تا قيمت 
پول پايين بيايد و بورس تحريك شود و مردم سرمايه هاي 
خود را وارد بورس كردند. از سوي ديگر دولت سيزدهم بايد 
از طريق بهبود مناسبات ارتباطي با 1+4 بايد تالش كند، 
تحريم هاي اقتصادي را لغو كند. اگر اين اتفاق بيفتد، دولت 
منابع فراواني را خواهد داشت كه مي تواند دست به اصالحات 
الزم بزند. راهكار بعدي آن است كه دولت از بنگاه هاي بزرگي 
كه سودهاي كالن برده اند، ماليات دريافت كند. اين روند 
ماليات ستاني در خصوص بنگاه هاي بورسي نيز مي تواند 
تداوم پيدا كند. چه معنا دارد، افراد و جرياناتي هزاران ميليارد 
سود از بورس ببرند، اما ماليات از سود سرمايه پرداخت نكنند. 
سكانس پاياني( دولت سيزدهم اگر همان گونه كه وعده داده 
خود را متعهد به منافع مردم مي داند، بايد از اين روش هاي 
معقول استفاده كند، اما اگر دولتي براي بنگاه هاي بورسي و 
سرمايه داران و... است كه همان اسلوب هاي امتحان پس 
داده قبل��ي را آزمايش خواهد كرد. بنابراين معتقدم دولت 
سيزدهم امروز بر سر يك دو راهي قرار گرفته است. اينكه به 
منافع مردم و كشور فكر كند يا منافع بانك هاي خصوصي، 
بنگاه هاي خصولتي و ساير نهادها و ارگان هايي كه نسبتي با 

مطالبات مردم ندارند.

خيانتاقتصادداناندولتي

آمار

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
به دنبال تكليف رييس جمهور به تيم اقتصادي دولت 
براي انجام اقدامات فوري كنترل بازار در روز يكشنبه 
7 شهريور 1400، نرخ ارز و طال در روز دوشنبه كاهش 
يافت و دالر به كانال 26 هزار تومان و سكه به كانال 11 
ميليون تومان بازگشت. كارشناسان مي گويند كه با توجه 
به اين موضوع كه رييس جمهور تيم اقتصادي دولت را 
مكلف كرد كه راهكارهاي تقويت ارزش پول ملي را ارايه 
و درخصوص كنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوري و 
سازمان يافته انجام دهند، انتظار مي رود كه بانك مركزي 
و وزارت اقتصاد و س��اير نهادهاي اقتصادي، اقداماتي 
انجام دهند تا نرخ ارز كاهش يابد. از سوي ديگر، تغيير 
تيم هسته اي و احتمال مذاكرات در هفته هاي آينده، بر 
بازار اثر قابل توجهي داشته است.  فعاالن بازار مي گويند 
كه سومين روز هفته براي فعاالن بازار ارز با ادامه كاهش 
نرخ ارز به ويژه دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور همراه شده است. بررسي روند نرخ گذاري 
در بازار ارز نشان مي دهد بهاي خريد و فروش دالر و يورو 
در معامالت )دوشنبه هشتم شهريورماه 1400( كاهش 
يافته است. اين در حالي است كه روز گذشته نيز شاخص 

ارزي روند نزولي را به ثبت رسانده بود. 
عصر دوشنبه در س��اعت عصر، قيمت دالر 27050، 
دالر كانادا 21540، يورو 30580، درهم 7360 و پوند 
37430 تومان معامله شد و سكه 11 ميليون و 920 هزار 
تومان معامله شده است.  صبح دوشنبه نيز در بازار آزاد، 
قيمت دالر 27 هزار و 265 تومان، قيمت يورو 31 هزار 
و 614 تومان و درهم امارات 7 هزار و 428 تومان اعالم 
شده است. بر اساس جديدترين نرخ هاي اعالم شده در 
صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور، هر اسكناس دالر 
امريكا به نرخ 25837 تومان از مردم خريداري مي شود 
و در مقابل به قيمت 26358 تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته مي ش��ود كه اين رقم نسبت به روز قبل، 
1016 تومان و نسبت به روز شنبه، 1484 تومان ارزان تر 
شده است. همچنين هر اسكناس يورو در اين صرافي ها، 
در حال حاضر به قيمت 29983 تومان از مردم خريداري 
مي شود و در مقابل به قيمت 30589 تومان به متقاضي 
دريافت يورو فروخته مي شود كه نسبت به روز يكشنبه، 
1119 تومان و نسبت به اولين روز هفته نيز 1935 تومان 
كاهش نرخ دارد. محمد كشتي آراي، نايب رييس اتحاديه 
طال و جواهر گفت: به دليل كاهش نرخ ارز ش��اهد افت 
قيمت ها در بازار طال و سكه هستيم. قيمت انس جهاني 
به 1815 دالر رس��يده و به اين ترتيب هر قطعه سكه 
طرح جديد 11ميليون و 940 هزار تومان، سكه طرح 
قديم 11 ميليون و 700 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون 
و 300 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون و 900 هزار تومان 
و سكه هاي گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان فروخته 
شده است.هر گرم طالي 18 عيار1 ميليون و 166 هزار 
توم��ان و هر مثقال طال 5 ميلي��ون و 170 هزار تومان 
فروخته شده است. قيمت ارز با كاهش رو برو بوده است؛ 
قيمت دالر 27 ه��زارو 400 تومان و هر يورو 31 هزار و 

700 تومان فروخته شده است. همچنين قيمت دالر در 
بازار متشكل ارزي 26 هزار و 400 تومان و هر يورو 30 
هزار و 800 تومان معامله شده است. اين در حالي است 
كه قيمت دالر در صرافي ملي ايران 26 هزار و 600 تومان 

و هر يورو 31 هزار تومان قيمت خورده است.

         بازگشت قيمت سكه به كانال ۱۱ ميليون تومان
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)دوشنبه، هشتم شهريورماه( در بازار تهران با كاهش 
250 هزار توماني نس��بت به روز گذشته، به رقم 11 
ميليون و 780 هزار تومان رس��يد. س��كه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز 11 ميليون و 500 هزار تومان 
معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 
150 هزار تومان، ربع سكه س��ه ميليون و 850 هزار 
تومان و سكه يك گرمي 2 ميليون و 350 هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 163 هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 38 هزار تومان 
شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز يك هزار و 815 
دالر و 18 سنت قيمت خورد.  مهم ترين عوامل موثر در 
رشد قيمت طال و سكه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهاني 
اس��ت. بر اين اساس قيمت دالر در دو روز گذشته روند 
نزولي داشته و دوباره در صرافي بانكي وارد كانال 26 هزار 
تومان شد و انس جهاني نيز با 2 دالر و 32 سنت كاهش 

يك هزار و 815 دالر و 18 سنت معامله شد.

      قيمت طال
 به باالترين سطح در يك ماه اخير رسيد

قيمت جهاني طال در معامالت، دوشنبه در حالي رشد 
كرد كه در سخنان جمعه ش��ب رييس بانك مركزي 
امريكا خبري از افزايش قريب الوقوع نرخ بهره نبود. قيمت 
جهاني طال در معامالت، دوشنبه در حالي رشد كرد كه در 
سخنان جمعه شب رييس بانك مركزي امريكا خبري از 
افزايش قريب الوقوع نرخ بهره نبود. جرومي پاول، رييس 
فدرال رزرو در سخنراني روز جمعه خود هيچ زمان بندي 
مشخصي هم در مورد برنامه بانك مركزي براي كاهش 
ماهانه خريد اوراق قرضه و تزريق پول به اقتصاد ارايه نداد. 
قيمت پيش خريد هر اونس طالي امريكا هم 0.2 درصد 
رشد كرد و به 1823 دالر و10سنت رسيد. قيمت جهاني 
طال بسيار به باال رفتن نرخ بهره امريكا حساس است و با 
نبود نشانه هايي از اين اتفاق در سخنراني پاول، راه براي 
باال رفتن قيمت طال هموار شد. سخنان پاول شاخص 

دالر را به پايين ترين سطح دو هفته اخير فرستاد.

     افت ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتال
ارزش بيشتر ارزهاي ديجيتالي مهم كاهش يافت.با افزايش 
احتمال وقوع سناريوي صعودي در بازار، مايكرو استراتژي، 
يكي از بزرگ ترين شركت هاي دارنده بيت كوين در جهان 
اعالم كرد 177 ميليون دالر ديگر بيت كوين خريده است تا 
بدين ترتيب تعداد كل بيت كوين هاي در اختيار اين شركت 
به 109 هزار بيت كوين برسد. ارزش كل بيت كوين هاي در 

اختيار اين شركت در حال حاضر چيز ي حدود سه ميليارد 
دالر و متوسط قيمت خريد هر بيت كوين توسط اين شركت 
معادل 26 هزار و 769 دالر بوده است.   كوبا كه در سال هاي 
اخير تحت تاثير تحريم هاي امريكا با مشكالت اقتصادي 
گس��ترده اي مواجه ش��ده، پس از الس��الوادور به دومين 
كشور جهان تبديل مي ش��ود كه به طور رسمي ارزهاي 
 ديجيتالي را به رسميت شناخته است. از مدت ها پيش اين 
گمانه زني وجود داشت كه كوبا پس از ممنوع اعالم كردن 
دالر در اين كشور، براي انجام تبادالت ارزي خود و برقراي 
جريان سرمايه ورودي جديد از ظرفيت ارزهاي ديجيتالي 
بهره گيرد.  بانك مركزي چين يك بار ديگر عليه ارزهاي 
ديجيتالي موضع گرفته و با صدور بيانيه اي از شهروندان 
اين كشور خواسته اس��ت تا از بازار رمزارزها دوري كنند. 
اين نهاد با تاكيد مجدد بر غيرقانوني بودن رمزارزها در اين 
كشور گفته است هيچ حمايت قانوني از كساني كه در اين 
بازار دچار ضرر شوند، صورت نخواهد گرفت. به گفته بانك 
مركزي چين، بيت كوين و س��اير رمزارزه��ا داراي ارزش 
ذاتي نيستند و قيمت آنها حباب است. مجموع ارزش بازار 
جهاني ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر 2090 ميليارد 
دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 0.41 
درصد كمتر شده است. در حال حاضر 47 درصد كل بازار 
ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 17 درصد در 
اختيار اتريوم است. بيت  كوين 12 سال پيش توسط گروه 
گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين ايجاد شد و از 

سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 
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دالر به كانال 27 هزار تومان بازگشت؛ اونس جهاني 1823 دالر

عزم جدي بانك مركزي براي فعال سازي كيف الكترونيك پول
مع��اون فناوري هاي نوي��ن بانك مرك��زي گفت: بانك 
مركزي با توجه به تصويب مقررات مربوطه و آماده سازي 
زيرساخت هاي الزم در خصوص كيف الكترونيك پول، 
عملياتي سازي اين خدمت مهم را در دستور كار دارد و از 
تمام ابزارهاي خود براي تسريع در اين امر استفاده خواهد 
كرد.  مهران محرميان، در ديدار با مديران ش��ركت هاي 
راهبر در زمينه كيف الكترونيك پول با اشاره به گذشت 
يكس��ال از تصويب مقررات كيف الكتروني��ك پول در 
شوراي پول و اعتبار، گفت: تغييرات اين حوزه در يكسال 
اخير مطابق با سطح انتظارات بانك مركزي نبوده است 
و اميدواريم كه اين هم انديش��ي آغ��از فصل جديدي از 
تحوالت در اين خدمت باشد. وي افزود: در اين راستا، از 
هفته آينده براي شركت هايي كه open loop هستند 
 close سوييچ تعامل پذيري فعال مي شود و شركت هاي
loop نيز بايد به تدريج وارد فرآيند شوند و بتوانند ساير 
خدمات را نيز به مشتريان ارايه دهند. معاون فناوري هاي 
 psp نوين اين بانك با تاكيد بر لزوم همكاري شركت هاي
در پيشبرد فرآيند تعامل پذيري گفت: همكاري بانك ها و 
شركت هاي راهبر در عملياتي شدن اين موضوع سازنده 
خواهد ب��ود و اگر بانك ها هم��كاري الزم را در اين مورد 
نداشته باشند بانك مركزي ملزم به تغيير مقررات خواهد 
شد.در صورت عدم همكاري ش��ركت هاي psp، قطعا 
بازيگران جديدي وارد عرصه مي ش��وند كه كل بازار را از 
آن خود خواهند كرد. مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي نيز در ادامه اين نشست با تاكيد بر اينكه اكنون 
فرصت مناسبي براي كساني است كه مي خواهند وارد 
اين حوزه شوند، گفت: بانك مركزي تاكنون در خصوص 
كارمزدهاي مربوط به كيف الكترونيك پول ورود نكرده 
است و اختيار تعيين آن بر عهده راهبران قرار داده شده 
اس��ت كه اين امر منجر به رقابت بين راهبران مي شود. 
محمد بيگي در اين خصوص گفت: بر اساس ماده 20 بند 
4 قانون پولي و بانكي در صورتي كه بانك مركزي نسبت به 
تعيين كارمزد براي كيف الكترونيك پول اقدام كند، ملزم 

به تعيين همزمان كف و سقف آن خواهد بود.
مدير اداره نظام ه��اي پرداخت با تاكيد بر اينكه س��قف 
تراكنش ه��اي كيف الكترونيك پول از ديگر مش��كالت 
مطرح شده توسط شركت هاي psp است، عنوان كرد: در 
حال حاضر سقف تراكنش ها 500 هزار تومان است و هر 

شخص صرفا در سه راهبر مي تواند كيف پول الكترونيكي 
داشته باشد كه در فازهاي بعدي براي توسعه و افزايش آن 
بايد تدابيري انديشيده ش��ود.  محمدبيگي در خصوص 
دوره تسويه در كيف پول هاي الكترونيكي و لزوم تسويه زير 
72 ساعت، خاطرنشان كرد: سيكل تسويه در كيف پول ها 
با شاپرك متفاوت خواهد بود و امكان تسويه دو بار در روز 
براي آنها تعبيه شده است. در پايان اين نشست نمايندگان 
راهبران ني��ز به بيان نظرات خود پرداختند و در خصوص 
بررسي آخرين اتفاقاتي كه در زمينه كيف الكترونيك پول 

در حال انجام است به هم انديشي نشستند.

      عزم جدي بانك مركزي
براي فعال سازي كيف الكترونيك پول

 مع��اون فناوري ه��اي نوين بانك مرك��زي گفت: بانك 
مركزي با توجه به تصويب مقررات مربوطه و آماده سازي 
زيرساخت هاي الزم در خصوص كيف الكترونيك پول، 
عملياتي س��ازي اين خدمت مهم را در دستور كار دارد 
و از تمام ابزارهاي خود براي تس��ريع در اين امر استفاده 
خواهد كرد. ب��ه گزارش روابط عموم��ي بانك مركزي، 
مهران محرميان، در ديدار با مديران شركت هاي راهبر در 
زمينه كيف الكترونيك پول با اشاره به گذشت يك سال 
از تصويب مقررات كيف الكترونيك پول در شوراي پول 
و اعتبار، گفت: تغييرات اين حوزه در يكسال اخير مطابق 
با سطح انتظارات بانك مركزي نبوده است و اميدواريم 
كه اين هم انديش��ي آغاز فصل جدي��دي از تحوالت در 
اين خدمت باشد. وي افزود: در اين راستا، از هفته آينده 
براي ش��ركت هايي كه open loop هس��تند سوييچ 
 close loop تعامل پذيري فعال مي شود و شركت هاي
نيز بايد به تدريج وارد فرآيند شوند و بتوانند ساير خدمات 
را نيز به مش��تريان ارايه دهند. معاون فناوري هاي نوين 
اين بانك با تاكيد بر لزوم همكاري شركت هاي psp در 
پيشبرد فرآيند تعامل پذيري گفت: همكاري بانك ها و 
شركت هاي راهبر در عملياتي شدن اين موضوع سازنده 
خواهد ب��ود و اگر بانك ها هم��كاري الزم را در اين مورد 
نداشته باشند بانك مركزي ملزم به تغيير مقررات خواهد 
شد.در صورت عدم همكاري ش��ركت هاي psp، قطعا 
بازيگران جديدي وارد عرصه مي ش��وند كه كل بازار را از 
آن خود خواهند كرد. مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك 

مركزي نيز در ادامه اين نشست با تاكيد بر اينكه اكنون 
فرصت مناسبي براي كساني است كه مي خواهند وارد 
اين حوزه شوند، گفت: بانك مركزي تاكنون در خصوص 
كارمزدهاي مربوط به كيف الكترونيك پول ورود نكرده 
است و اختيار تعيين آن بر عهده راهبران قرار داده شده 
اس��ت كه اين امر منجر به رقابت بين راهبران مي شود. 
محمد بيگي در اين خصوص گفت: بر اساس ماده 20 بند 
4 قانون پولي و بانكي در صورتي كه بانك مركزي نسبت به 
تعيين كارمزد براي كيف الكترونيك پول اقدام كند، ملزم 
به تعيين همزمان كف و سقف آن خواهد بود. مدير اداره 
نظام هاي پرداخت با تاكيد بر اينكه سقف تراكنش هاي 
كيف الكترونيك پول از ديگر مشكالت مطرح شده توسط 
شركت هاي psp است، عنوان كرد: در حال حاضر سقف 
تراكنش ها 500 هزار تومان است و هر شخص صرفا در 
سه راهبر مي تواند كيف پول الكترونيكي داشته باشد كه 
در فازهاي بعدي براي توسعه و افزايش آن بايد تدابيري 
انديشيده شود. محمدبيگي در خصوص دوره تسويه در 
كيف پول هاي الكترونيكي و لزوم تسويه زير 72 ساعت، 
خاطرنشان كرد: سيكل تسويه در كيف پول ها با شاپرك 
متفاوت خواهد بود و امكان تسويه دو بار در روز براي آنها 
تعبيه شده است. در پايان اين نشست نمايندگان راهبران 
نيز به بيان نظرات خود پرداختند و در خصوص بررسي 
آخرين اتفاقاتي كه در زمينه كيف الكترونيك پول در حال 
انجام است به هم انديشي نشستند. درحالي كه پيش از اين 
معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي از ارايه نوع 
جديد كيف پول هاي الكترونيك مبتني بر تعامل پذيري در 
سال جاري خبر داده بود، اكنون معاون فناوري هاي نوين 
بانك مرك��زي از آمادگي اين بانك براي عملياتي كردن 
اين خدمت و تسريع آن مي گويد.   كيف پول الكترونيكي 
يك ابزار پرداختي با قابليت ذخيره پول الكترونيكي است 
كه سابقه حضور آن در نظام بانكي كشور به سال 1392 
برمي گردد و اين كيف پول سه نوع بسته، نيمه بسته و باز 
دارد كه در كش��ور ما عموما كيف پول الكترونيك از نوع 
بسته در قالب كارت هاي هديه ارايه مي شود و مبالغ از قبل 
مشخصي در آنها قرار دارد. همچنين، نمونه اي از كيف پول 
الكترونيكي نيمه بسته در ايران، اپليكيشن هايي هستند 
كه مي توان در آنها حس��اب كاربري خود را با استفاده از 
كارت هاي بانكي ش��ارژ و در خريدها از آن استفاده كرد. 

اما با ابالغ ضوابط جديد صدور كيف پول الكترونيك در 
اوايل شهريور ماه سال گذشته اجازه صدور نوع جديدي از 
كيف پول الكترونيك )كيف پول الكترونيك از نوع باز( از 
سوي بانك مركزي صادر شد كه فقط از طريق بانك ها يا 
در همكاري با بانك ها صادر مي شود و از اين كيف پول ها 
مي توان در تمام تراكنش ها استفاده و همچنين مي توان با 
استفاده از آنها از دستگاه هاي خودپرداز پول دريافت كرد.

به عبارت ديگر، كيف پول ها با ذخيره اطالعات حساب 
شما و ذخيره پول به صورت ديجيتال به شما اين امكان را 
مي دهند كه بتوانيد به راحتي بدون نياز به پول نقد يا كارت 
بانكي خود عمليات پرداخت را در هر زماني فقط با استفاده 
از تلفن همراه، لپ تاپ و … انجام دهيد. پيش از اين، در 
سال گذشته براي جويا شدن از وضعيت صدور نوع جديد 
كيف پول الكترونيك معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك 
مركزي به ايسنا اعالم كرد كه كيف پول هاي الكترونيك 
مبتني بر تعامل پذيري در سال جاري ارايه خواهند شد. 
اكنون، معاون فناوري هاي نوين بانك مركزي از آمادگي 
اين بانك براي عملياتي س��ازي كيف پول الكترونيك و 
استفاده از تمام ابزارها در جهت تسريع در اين امر با توجه 
به تصويب مقررات مربوطه و آماده شدن زيرساخت هاي 
الزم خبر مي دهد. طبق اعالم مع��اون بانك مركزي، از 
هفته آينده براي شركت هايي كه open loop هستند، 
 close سوييچ تعامل پذيري فعال مي شود و شركت هاي
loop نيز بايد به تدريج وارد فرآيند شوند و بتوانند ساير 
خدمات را نيز به مشتريان ارايه دهند.عالوه بر اين، براساس 
گفته هاي مسووالن بانك مركزي در فازهاي بعدي كيف 
پول الكترونيك، تدابيري براي توس��عه و افزايش سقف 
تراكنش ها در اين كيف پول ها و داشتن هر شخص از كيف 

پول الكترونيك در بيش از سه راهبر انديشه خواهد شد.
در اين بين، گفته مي ش��ود كه سهولت در استفاده، امن و 
مطمئن بودن، سرعت باال، ارتباط آسان با ساير حساب ها و 
تجميع تراكنش هاي خرد از جمله مزاياي استفاده از كيف 
الكترونيك پول است كه از طريق آن مي توان تراكنش هايي 
چون افزايش موجودي، كاهش موجودي، كاهش موجودي 
با وجه نقد، كيف به كيف، خريد، برگشت از خريد و... انجام 
داد.الزم به ذكر اس��ت كه سقف تراكنش ها در كيف پول 
الكترونيك معادل 500 هزار تومان اس��ت و هر فرد تنها 
مي تواند در هر راهبر سه كيف پول الكترونيك داشته باشد. 

امضاي تفاهم نامه تبادل اطالعات 
بين قوه قضاييه و بانك مركزي

تفاهم نامه تبادل اطالعات مابين قوه قضاييه و بانك 
مركزي در 8 بن��د به امضاي دكت��ر اكبر كميجاني، 
رييس كل بانك مركزي و دكتر محمد مصدق، معاون 
اول قوه قضاييه رسيد.  به گزارش روابط عمومي بانك 
مركزي، در راستاي اجراي احكام مندرج در بند )پ( 
ماده 116 و بند )الف( ماده 117 قانون برنامه پنج ساله 
ششم توسعه، بند )ج( ماده 7 و ماده 21 قانون صدور 
چك، مواد 17 و 19 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي 
مالي، بند )د( ماده 1 قانون پولي و بانكي كش��ور، ماده 
522 قان��ون آيين دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و 
انقالب در امور مدني، قانون استسفاريه تبصره الحاقي 
به ماده 2 قانون اصالحي موادي از قانون صدور چك 
مصوب 76.3.10 مجمع تش��خيص مصلحت نظام 
و بند )خ( ماده 1 آيين نامه نظام س��نجش اعتبار و به 
منظور شفاف س��ازي فعاليت هاي اقتصادي و ايجاد 
زمينه اعتبارس��نجي و ب��ه روزآوري پايگاه اطالعات 
محكوميت هاي مالي، تفاهم نامه ياد شده ميان بانك 
مركزي به نمايندگي دكتر اكبر كميجاني و قوه قضاييه، 
دكتر محمد مصدق امضا شده است.  براين اساس در 
س��ند فوق الذكر و در ماده )1(، موض��وع تفاهم نامه 
برقراري زيرساخت هاي الزم به منظور تبادل اطالعات 
مورد نياز »قوه قضايي��ه« و »بانك مركزي« از طريق 
ايجاد درگاه تعاملي واحد بين شبكه ها و سامانه هاي 
رايانه اي ذي ربط طرفين يا ضبط و ارس��ال اطالعات 
مورد نياز بانك مركزي و قوه قضاييه در بستر وسايل و 
محيط هاي الكترونيكي و ترتيبات مشابه در چارچوب 
قوانين و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان ش��ده است. 
ذكر اين نكته ضروري است كه در ماده )2( سند مورد 
اشاره ذكر شده است كه طرفين در حدود صالحيت ها 
و اختيارات قانوني خود، براي نيل به اهدافي همچون 
ايج��اد و ب��ه كارگي��ري درگاه واحد ب��راي تعامالت 
الكترونيكي بين طرفين، تسريع و تسهيل دسترسي 
قوه و بانك به اطالعات مورد نياز و اس��تعالمات الزم 
متقابل از طريق درگاه واحد تعاملي به صورت برخط و 
پايدار، بهبود فرايندهاي رسيدگي به جرايم مرتبط با 
خدمات بانكداري و پرداخت، ارتقاي حفاظت از حقوق 
ارايه دهندگان و استفاده كنندگان از خدمات بانكي و 
پرداخت كشور در مقابل جرايم، تفاهم نامه ياد شده 
را اجرايي مي كنند. همچنين از ديگر اهداف اجرايي 
مدنظر سند فوق الذكر مي توان به انتظام تعامالت 
الكترونيك و تالش جهت به حداقل رساندن مكاتبات 
كاغذي بين مراجع قضاي��ي و نظام بانكي؛ حصول 
اطمينان از اعتبار اطالعات و اصالت ارايه دهندگان 
اطالعات توس��ط طرفين و تعيين كنترل س��طح 
خدمات مورد نياز براي سامانه تعاملي و انواع عمليات 
مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره كرد. خاطرنشان 
مي شود به موجب ماده )3( تفاهم نامه مابين بانك 
مركزي و قوه قضاييه، كميته راهبري متشكل از دو 
نماينده تام االختيار طرفين، عهده دار حسن اجراي 
مفاد اين سند اس��ت. براين اساس تمامي تعامالت 
الكترونيكي مورد نياز سازمان ها و نهادهاي وابسته 
به »قوه قضاييه« با نظام بانكي و پرداخت كش��ور و 
متقاباًل امور مربوط به بانك ها و موسسات اعتباري 
مرتبط با »قوه قضاييه«، براساس مفاد اين تفاهم نامه 
س��اماندهي خواهد ش��د و »بانك مركزي« و »قوه 
قضاييه« در اين خص��وص، مراتب را صرفًا از طريق 
نمايندگان خود در كميته راهبري پيگيري خواهند 
كرد. گفتني است براساس ماده )8( سند مورد اشاره، 
مدت اجراي اي��ن تفاهم نامه از تاريخ امضا به مدت 
3 سال است و مدت مذكور در صورت توافق طرفين 

قبل از انقضاي مدت اجرا قابل تمديد خواهد بود.

از سرگيري فعاليت بانك هاي 
افغانستان پس از توقف يك ماهه

بانك هاي سراسر افغانستان كه پس از به قدرت رسيدن 
طالبان اوايل ماه جاري ميالدي خدمات خود را متوقف 
كرده بودند، اعالم كردند كه با آغاز فعاليت بانك مركزي 
اين كش��ور جنگ زده، خدمات خود را از سر خواهند 
گرفت. بانك هاي سراسر افغانستان كه پس از به قدرت 
رسيدن طالبان اوايل ماه جاري ميالدي خدمات خود 
را متوقف كرده بودند، اعالم كردند كه با آغاز فعاليت 
بانك مركزي اين كش��ور جنگ زده، خدمات خود را 
از س��ر خواهند گرفت. بانك هاي محلي در بيانيه اي 
اعالم كردند: ما مي خواهيم به همه مش��تريان خود 
اطالع دهيم كه منتظر بمانند تا عمليات بانك مركزي 
افغانستان آغاز شود و به محض شروع فعاليت اين بانك، 
بانك هاي خصوصي نيز خدمات خود را آغاز خواهند 
كرد. بر اساس اين گزارش، سيستم بانكي اين كشور 
در آستانه فروپاشي اس��ت چرا كه ارسال كمك هاي 
مالي از سوي كشورها و موسسات خارجي، كه بخش 
عمده اي از بودجه دولت افغانستان را تشكيل مي دهند، 
در بحبوحه تحوالت سياسي در اين كشور متوقف شده 
است. صندوق بين المللي پول اوايل ماه جاري ميالدي 
اعالم كرد كه دسترسي افغانستان را به 450 ميليون 
دالر حق برداشت ويژه يا بدهي ارايه شده از سوي اين 
وام دهنده به كشورهاي فقير را محدود كرده است. اين 
اقدام پس از تالش امريكا براي جلوگيري از انتقال وجوه 
و منابع مالي به س��مت گروه طالبان، صورت گرفت.
بانك جهاني نيز هفته گذشته اعالم كرد كه به دليل 
عدم اطمينان به آينده افغانستان، حمايت مالي از اين 
كشور را متوقف مي كند. اگرچه مناطق روستايي تا حد 
زيادي بدون بانك هستند، بسياري از كاركنان دولت 
حقوق خود را از طريق موسسات مالي دريافت مي كنند. 
بسته شدن مستمر بانك ها منجر به كاهش پول نقد 
شده اس��ت.رييس فراري بانك مركزي افغانستان 
هفته گذش��ته هش��دار داد كه تورم شديد ممكن 
است در حالي رخ دهد كه واحد پول اين كشور در 
بحران كنوني تضعيف مي شود.حتي قبل از خروج 
نيروهاي امريكايي، اقتصاد افغانستان با مشكالتي 
مانند همه گيري كوويد-19، كاهش تجارت، كاهش 

كمك هاي خيرين و خشكسالي مواجه بود.

۱۲.۷ ميليون ابزار پذيرش فعال 
در شبكه بانكي

بيش از 3.3 ميليارد تراكنش بانكي در تيرماه امسال از 
طريق 12 ميليون و 760 هزار ابزار پذيرش اينترنتي، 
موبايلي و فروش��گاهي انجام ش��ده كه سهم ابزارهاي 
فروش��گاهي بي��ش از 90 درصد بوده اس��ت. گزارش 
اقتصادي شاپرك كه تيرماه امسال منتشر شد، نشان 
مي دهد كه در طول يك ماه بالغ  بر 3.3 ميليارد تراكنش 
با ارزش 5.606 هزار ميليارد ريال در شبكه الكترونيك 
پرداخت كارت پردازش )شاپرك(  شده است. بنا بر اين 
گزارش، كارتخوان هاي فروشگاهي، ابزارهاي پذيرش 
موبايل��ي و ابزاره��اي پذيرش اينترنت��ي )درگاه هاي 
پرداخت( بدنه اصلي شبكه شاپرك را تشكيل مي دهند 
و به طور خالصه، در تيرماه امسال، بيش از 9.6 ميليون 
كارتخوان فروشگاهي، 1.4 ميليون ابزار موبايلي و 1.6 
ميليون ابزار پذيرش اينترنتي مورد استفاده قرار گرفته 
است. مقايسه س��هم تعداد هر يك از ابزارهاي پذيرش 
فعال سيستمي از كل ابزارهاي بازار در تيرماه 1400 هم 
نشان مي دهد كه در مجموع كارتخوان هاي فروشگاهي 
همچنان در شبكه الكترونيكي پرداخت كارت )شاپرك( 
رتبه اول را دارند و سهم كارتخوان هاي فروشگاهي از بازار 
با تعداد 9 ميليون و 680 هزار و 960 كارتخوان، 75.87 
درصد بوده كه البته اين ميزان نسبت به خردادماه كه 
75.84 درصد برآورد ش��ده بود، اندكي كاهش داشته 
است. همچنين، س��هم ابزار پذيرش اينترنتي از بازار 
تراكنش ها در تيرماه، نزديك به يك ميليون و 626 هزار 
و 898 واحد بوده كه با 0.02 رش��د نسبت به خردادماه 
به 12.75 درصد رسيده است. از سوي ديگر، سهم ابزار 
پذيرش موبايلي از ب��ازار در تيرماه هم با يك ميليون و 
452 هزار و 301 واحد، به 11.38 درصد رسيده كه آن 
هم نسبت به خردادماه، اندكي كاهش را نشان مي دهد. 
بررس��ي جديدترين گزارش شاپرك از سهم ابزارهاي 
پذي��رش از تعداد تراكنش ها در تيرماه 1400 نش��ان 
مي دهد كه كارتخوان هاي فروشگاهي با 90.38 درصد 
بيشترين سهم را از بازار تراكنش هاي بانكي داشته اند و 
پس از آن ابزار پذيرش اينترنتي با 6.15 درصد و در نهايت 
ابزار پذيرش موبايلي با 3.47 درصد، در پله هاي بعدي 
قرار دارند. در بخش ديگري از گزارش اقتصادي شاپرك 
براي تيرماه به متوسط تراكنش هاي فعال سيستمي 
ابزارهاي مختلف نيز اش��اره شده كه آمار قبلي را تاييد 
مي كند. همانطور كه در جدول زير مي بينيد، مقايسه 
تعداد تراكنش هاي بانكي در بي��ن  ابزارهاي پذيرش 
مختلف در تيرماه 1400 نش��ان مي دهد كه كمترين 
متوس��ط تراكنش به ازاي هر ابزار متعلق به ابزارهاي 
پذيرش موبايلي با متوس��ط 81 تراكنش برآورد شده 
است. در حالي كه بيشترين تراكنش به ازاي هر ابزار 
پذي��رش بانكي با متوس��ط 315 تراكنش در اختيار 
كارتخوان هاي فروشگاهي و بعد از آن با متوسط 128 
تراكنش براي ابزارهاي پذي��رش اينترنتي قرار دارد. 
در مجموع، اين گزارش نش��ان مي دهد كه متوسط 
تراكنش هر ابزار پذيرش شاپركي )اعم از كارتخوان ها، 
موبايل خوان ها و درگاه ه��اي پرداخت اينترنتي( در 
تيرم��اه 1400، 265 تراكنش به ازاي هر ابزار اس��ت 
كه نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزايش 1.63 
واحدي را تجربه كرده و بدين ترتيب، تعداد تراكنش هاي 
شبكه شاپرك در مجموع همه ابزارها به 3 ميليارد و 
376 ميليون و 275 هزار و 901 تراكنش رسيده است.

آخرين وضعيت اعطاي
كارت اعتباري سهام عدالت

مدير پروژه كارت هاي اعتباري شركت سپرده گذاري 
مركزي آخرين وضعيت اعطاي كارت اعتباري سهام 
عدالت را تشريح كرد. سميه محمدي در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه مشموالن سهام عدالت همچنان 
مي توانند براي دريافت كارت اعتباري س��هام عدالت 
اقدام كنند، اظهار كرد: از ابتداي س��ال تا پايان مرداد 
ماه، بيش از 50 هزار نفر به روش مستقيم )مشموالني 
ك��ه روش مس��تقيم را ب��راي مديريت س��هام خود 
انتخاب ك��رده بودند( و بيش از 50 هزار نفر به صورت 
غيرمستقيم )مش��موالني كه روش مستقيم را براي 
مديريت سهام خود انتخاب كرده بودند( توثيق سهام 
عدالت را انجام داده اند. تعداد 1352 درخواست نيز رفع 
توثيق داش��ته ايم. وي ادامه داد: مشموالن مي توانند 
براي وثيقه گذاشتن س��هام عدالت و دريافت كارت 
اعتباري سهام عدالت به يكي از دو بانك ملي يا تجارت 
مراجعه كنند.بر اس��اس اين گزارش، دريافت كارت 
اعتباري سهام عدالت از 25 بهمن سال گذشته براي 
مشموالن اين سهام امكان پذير شده است و تاكنون 
فقط دو بانك براي اعطاي اي��ن كارت اعالم آمادگي 
كرده اند و متقاضيان مي توانند به صورت غيرحضوري 
كارت خود را دريافت كنند. البته اگر مشموالن مستقيم 
حتي يك س��هم از پرتفوي خود را فروخته باش��ند، 
نمي توانند كارت اعتباري را دريافت كنند. همچنين 
اگر يك مرجع قانوني به ش��ركت سپرده گذاري نامه 
داده باش��د كه بر اساس آن س��هام فرد توقيف شده 
باشد، آن فرد نمي تواند كارت اعتباري دريافت كند.

با وجود آنكه به گفته مسووالن، مذاكرات با 10 بانك 
براي ارايه خدمت مذكور ادامه دارد اما تاكنون فقط دو 
بانك ملي و تجارت براي اعطاي كارت اعتباري اعالم 
آمادگي كرده اند. بنابراين مش��موالن براي دريافت 
كارت اعتب��اري فقط بايد به يك��ي از دو بانك مذكور 
مراجعه كنند. البته نيازي به مراجعه حضوري نيست 
و خدمات ب��ه صورت غير حضوري ارايه مي ش��ود. 
مشموالن در مرحله نخس��ت حتما بايد در سامانه 
سجام به نشاني www.sejam.ir ثبت نام كرده 
باشند تا اطالعات هويتي آنها ثبت شده باشد.پس 
از آن براي درياف��ت كارت اعتب��اري از بانك ملي، 
مشموالن مستقيم بايد بانك ملي را به عنوان كارگزار 
خود انتخاب كنند )مي توانند از طريق تغيير كارگزار 
ناظر اين كار را انجام دهند( سپس مشترياني كه بانك 
ملي ايران را به عنوان كارگزار سهام عدالتشان انتخاب 
كرده اند مي توانند تا 50 درصد ارزش روز سهام عدالت 

خود را تسهيالت كارت اعتباري درخواست كنند.



گروه بازار سرمايه|
بازار سهام طي هفته هاي اخير روند صعودي پيش گرفته 
بود؛ اما طي دو روز گذشته با نوسان معامالتي مواجه شد و 
صف هاي فروش از صف هاي خريد پيشي گرفت و برخي از 
حقيقي ها و حقوقي ها فرار را برقرار ترجيح دادند. شاخص 
كل بورس روند عكس پيش بيني ها در پيش گرفت و 49 
هزار واحد افت را در پرونده خود ثبت كرد. البته دو اخير 
جز پر حاشيه ترين روزهاي معامالتي بودند و توانستند 

هفته هاي اخير سه ركورد كاهشي منفي را رقم بزنند.
معامالت دو روز گذشته بازار سرمايه كه تحت تأثير برخي 
از هيجانات منفي ايجادشده بود موجب برخي نگراني ها از 
سوي سهامداران شده اما به گفته كارشناسان بورسي، با 
توجه به اينكه در خارج از اين بازار هيچ تغييري در مسير 
متغيرهاي اثرگذار بر بازار سهام ايجاد نشده است دليلي 
براي توقف خريد س��هام وجود ن��دارد. دراين بين بازار با 
توجه به مقاومت هاي رواني تحت تأثير قرارگرفته و ممكن 
است چند روزي را به همين منوال مسير خود را طي كند. 
برخي اتفاقات دو روز اخير را به بازگشايي پرحاشيه نماد 
»ش��بندر« هم نس��بت مي دهند اما به نظر مي رسد بازار 
كمترين تأثيرپذيري را از اين عامل داش��ته و عوامل مهم 
ديگري در اين امر دخيل هس��تند. محمدمهدي آزادي، 
كارشناس بازار سرمايه نيز در خصوص اتفاق نماد »شبندر« 
و تأثير آن روي بازار نوشت: اتفاقي كه روز يكشنبه براي نماد 
»شبندر« رخ داد، براي نفت سپاهان و برخي ديگر از سهم ها 
نيز در روزهاي قبل رخ داده و دخالت سليقه اي بيش ازحد 
در قيمت، زمينه را ب��راي ايجاد ناراحتي و اعتراض فراهم 
كرده است. مسووالن مي توانستند به جاي بازگشايي نماد 
»شبندر« در روز يكشنبه، پيش گشايشي را در نظر بگيرند، 
زمان آن را افزايش مي دادند و با اطالعات بيش��تري اقدام 
مي كردند تا عرضه و تقاضا مش��خص شود. درنهايت نيز 
اشخاصي كه سهم فروخته بودند تا »شبندر« را خريداري 
كنند، موفق به اين كار مي شدند. از سوي ديگر نيز كليت 
بازار با آسيب مواجه نمي شد و »شبندر« نيز به نقد شوندگي 
خود مي رسيد. اين نماد را دو ماه بسته وعده اي را نسبت به 
اين سهم مشتاق كرده بودند؛ اما در روز بازگشايي، چنين 
اقدامي را انجام دادند. بازار از زمان شروع معامالت تا پايان 
آن، نوساني بود؛ زيرا با اين اقدام، ريسك را به معامالت بازار 
وارد كردند. درواقع بورس تهران با تداوم اشتباهات گذشته، 
ريس��ك را بار ديگر به بازار وارد كرد. اين در حالي است كه 
چنين ريسكي، قابل مديريت و اندازه گيري بود و بايد آن 
را به يك رفتار مثبت تبديل مي كردند؛ اما انجام اين رفتار 
منفي، سهامداران، مردم و بازار را سردرگم كرد. زماني كه 
گفته بودند، اجازه مي دهند دامنه نوسان را در هرجايي باز 
كنند، ديگر حق نداشتند چنين رفتاري را نشان دهند. نهاد 
ناظر بايد پيش از شروع معامالت، تصميم مي گرفت. حال 
كه اجازه دادند نماد بدون محدوديت باز شود، حق نداشتند 
چنين اقدامي را در بازار اعمال كنند. اين اقدامات، دفعات 
متعددي به بازار آسيب وارد كرده است و من توقع چنين 

اشتباه مجددي را از مسووالن شركت بورس تهران نداشتم. 
زماني كه از بازار متشكل صحبت مي كنيم، ديگر موضوعي 
تحت عنوان اعمال سليقه نداريم. مديران شركت بورس 
تهران تصميم گرفتند كه »شبندر« را بدون محدوديت 
۱۰۰ درصد بازگش��ايي كنند. درواقع پذيرفته اند كه اين 

سهم مي تواند در رنجي ۱۰۰ درصدي، نوسان كند.

     تأثير نرخ ارز
دراين بين نبايد از نرخ ارز غافل بوديم. طي روزهاي اخير دالر 
در بازار آزاد به قيمت 28 هزار و 7۰۰ تومان معامله مي شد 
كه باعث بسياري از فعالين بورسي سرمايه خود را خارج و 
وارد اي��ن بازار كنند؛ طي روزهاي اخير دالر روند نزولي به 
خود گرفته و حتي به 26 هزارتومان رسيده بود و درنهايت 
روز اخير در محدوه قيمتي 27 هزار و ۱۰۰ تومان معامله 
شد. همان گونه كه پيش ازاين هم گفته شد نرخ دالر تأثير 
مستقيم و بالفاصله بر روي معامالت بورس دارد. قيمت 
دالر در سامانه نيما كماكان در كانال 22 هزارتومان است و 
تفاوت چنداني با سال هاي گذشته را نشان نمي دهد و دالر 
در كانال 28 الي 27 هزار تومان در بازار آزاد معامله مي شود. 
باوجودآنكه شركت هاي بورسي عمدتاً به نرخ هاي نيمايي 
براي مبادالت خود تكيه مي كنند، روند نرخ آزاد معمواًل 
تعيين كننده رفتار بعدي قيمت در س��امانه بوده اس��ت. 
افزايش انتظارات تورمي از يك سو در كنار اتكا دولت به روش 

پرهزينه جبران كسري بودجه از محل پول پرقدرت باعث 
ش��ده تا تجربه  تثبيت كوتاه مدت ارزش ريال در زمستان 
و بهار گذش��ته با چالش مواجه ش��ود و نرخ آزاد از ابتداي 
تابستان ۱4۰۰ تاكنون، بيش از ۱۰ درصد رشد كند. اين 
در حالي است كه بر اساس  تراز تجاري، وضعيت مبادالت 
غير نفتي كش��ور در تعادل نس��بي قرار دارد و با احتساب 
فروش نفت، شرايط نامطلوب تلقي نمي ش��ود. ازاين رو 
شايد ابزارهاي تحليلي كه بيشتر فضاي رواني متقاضيان 
و عرضه كنندگان ارز را در نظر مي گيرد براي بررس��ي 
شرايط مناسب تر باشد. يكي از اين ابزارها، نسبت كل 
نقدينگي به دالر است كه در مقاطع مختلف، بيانگر توان 
رشد يا افت بيشتر ارزش پول ملي با توجه به كل قدرت 

خريد ريال نسبت به قيمت دالر است.

     چرا شاخص سرخ پوش شد؟
رضا احمدي، كارش��ناس بازار س��رمايه درباره برخي از 
داليل ريزش بازار روز گذشته بازار به »تعادل« مي گويد: 
فضاي حاكم بر دولت و ساخت مسكن ارزان و ملي باعث 
شده است تا براي تأمين مصالح ساختماني فشار بيشتري 
به شركت  هاي سيماني و ميلگردي وارد كنند تا بتوانند 

مصالح ارزان تري را براي ساخت مسكن بخرند.
احمدي همچنين درباره خطري كه صنايع س��يماني و 
فوالدي را در ماه هاي آينده احتماالً تهديد مي كند، توضيح 

مي دهد: با خريد مصالح براي ساخت مسكن از سمت دولت، 
برق و گاز مصرفي اين كارخانه ها باال مي رود. همچنين در 
مقطع فعلي اگر قطعي هاي برق صنايع فوالدي و سيماني 
ادامه دار باشد و در زمستان هم شاهد همچنين مسائله اي 
باش��يم، تأثير اين موضوع بر گزارش هاي سه ماهه پاييز 
و زمستان ش��ركت انعكاس منفي مي گذارد و توليد اين 
شركت ها را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد. اين كارشناس 
بازار درباره عامل مهم ديگر ريزش بازار طي روز دوش��نبه 
اظهار داشت: يكي از عواملي كه شوك زيادي را به بازار امروز 
تحميل كرد بحث الزام بانك ها از سمت دولت براي پرداخت 
تسهيالت 2۰ درصدي براي ساخت مسكن است كه فشار 
زيادي را به بانك ها وارد كرده است. همچنين روز گذشته 
نرخ بهره بين بانكي از محدوده ۱8 درصد دوباره به 22 درصد 
رسيد و اين موضوع باعث شده تا به خروج پول از بازار كمك 
كند و تمايل افراد را براي خريد اوراق با درآمد ثابت بيشتر 
كند.وي به تأثير نرخ دالر در بازار اشاره كرده مي گويد: 
با مشخص ش��دن قيمت دالر امروز 8 شهريور، روند 
بازار هم براي نيمه دوم مشخص مي شود. همچنين در 
وضعيت فعلي سهم هاي كوچكي كه وضعيت بنيادي 
مناسبي ندارند بيشتر احتمال ريزش را خواهند داشت 
 P/E ،و نمادهاي بزرگ شاخص ساز كه از بنياد مناسب
معقول و شناوري مناس��بي برخوردارند در وضعيت 

فعلي بازار روندهاي بهتري را خواهند داشت.
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بررسي قضايي نحوه انتخاب 
رييس سازمان بورس

حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر 
در مجل��س با اش��اره به اهميت بهبود ش��اخص هاي 
بازار س��رمايه در اقتصاد كشور گفت: يكي از مهم ترين 
بازارهاي اقتصادي كش��ور بازار سرمايه است كه نقش 
بي بدليلي در هدايت س��رمايه گذاري هاي عمومي در 
مسير پروژه هاي مولد و زيرساختي ايفا مي كند. بازاري كه 
بسياري از كشورها به وسيله آن زمينه شفافيت و توسعه 
فعاليت هاي مولد اقتصادي را فراهم مي كنند و به عنوان 
موتور پيشران اقتصادي در بخش هاي اقتصادي عمل 
مي كند. وي توضيح داد: در شرايطي كه مسووالن ارشد 
دولت قبلي و متوليان وزارت اقتصاد دولت دوازدهم به 
اشكال گوناگون فراخوان هاي عمومي براي حضور مردم 
در بازار سرمايه صادر مي كردند، اما زمينه ثبات و رشد 
اين بازار از طريق رويكردهاي تخصصي نظارتي و اعمال 
مديريت هاي مطلوب فراهم نشد. اين سوءمديريت ها 
كه مستقيماً توسط وزير اقتصاد و ساير زيرمجموعه هاي 
مرتبط با اين وزارتخانه صورت گرفت، نهايتاً باعث اتالف 
دامنه وس��يعي از س��رمايه هاي خرد مردمي شد كه 
س��رمايه هاي خود را وارد اين بازار كرده بودند. او افزود: 
در واكنش به اين سوء مديريت ها بيش از ۱۰۰ نماينده 
با امضاي نامه اي خواستار استعفاي فرهاد دژپسند وزير 
اقتصاد ش��دند كه اين درخواست ها علي رغم پيگيري 
نمايندگان به دليل قرار گرفتن در ماه هاي پاياني عمر 
دولت فرصت طرح و پيگيري پيدا نكرد؛ اما مشكالت 
مديريتي در بخش هاي اقتصادي ازجمله بازار سرمايه 
به اندازه اي، فراگير و جدي اس��ت ك��ه متوليان وزارت 
اقتصاد در دولت قبلي حتي دس��تورالعمل هاي اداري 
را نيز در نحوه انتخاب و به كارگيري مديران ارشد بازار 
سرمايه رعايت نكرده بودند. عضو هيات رييسه مجلس با 
اشاره به اينكه يكي از وعده هاي مجلس يازدهم، پيگيري 
مشكالت و سوء مديريت هايي است كه در زمان دولت 
گذشته باعث ريزش بورس و بروز مشكالت عديده براي 
سهامداران خرد ش��د، گفت: جدا از سوءمديريت هاي 
نظارتي، اطالعاتي و اجرايي، بخشي از مشكالت به نحوه 
اجراي قوانين و دستورالعمل هاي اداري مديران بورس 
و وزارت اقتصاد مربوط مي ش��د. كميسيون اقتصادي 
مجلس به طور دقيق گزارش��ي از اين مش��كالت را در 
خصوص مغايرت هاي قانوني نحوه انتخاب و انتصاب 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه و نظارت هاي 
تقنيني در خصوص آن را در دس��تور كار قرارداد. اين 
مسوول در تشريح مشكالتي كه باعث شد تا نمايندگان 
درخواست اعمال ماده 2۳4 در خصوص نحوه انتخاب 
رييس س��ازمان بورس كنند، يادآور شد: درواقع بعد از 
استعفاي قاليباف اصل از سازمان بورس و اوراق بهادار، 
فرهاد دژپسند وزير اقتصاد دولت دوازدهم بدون رعايت 
تشريفات قانوني و بدون توجه به شرايط احراز تصدي اين 
جايگاه حساس كه در آن تصريح شده، فرد منتخب نبايد 
در بخش هاي دولتي فعاليت داشته باشد، در جلسه 7 
بهمن ماه 99 شوراي عالي بورس و علي رغم هشدار عضو 
ناظر مجلس در ش��واري عالي بورس، گزينه موردنظر 
خود را معرفي و اقدام با اخذ رأي و صدور حكم براي وي 
مي كند. نمانده شاهين شهر در مجلس در ادامه گفت: 
اين موضوع با اعتراض عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس مواجه و بعد از بي توجهي مديران وزارت اقتصاد 
در قالب گزارش مكتوب در تاريخ 9 بهمن ماه 99 به سمع 
و نظر اعضاي كميس��يون اقتصادي مجلس مي رسد. 
بعد از قرائت موضوع در جلس��ه فوق العاده كميسيون 
اقتصادي مجلس و با احراز موارد تخلف، درخواس��ت 
اعمال ماده )2۳4( قانون آيين نامه داخلي مجلس مطرح 
و موضوع به هيات رييسه ارجاع مي شود. او افزود: نهايتًا 
در جلسه علني ۱9 مردادماه ۱4۰۰، نمايندگان گزارش 
كميسيون اقتصادي در موردبررسي مغايرت هاي قانوني 
در نحوه انتخاب و انتصاب رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در راستاي اجراي ماده )2۳4( را بررسي كرده و 
درنهايت با ۱8۱ رأي موافق با اعمال اين ماده و ارجاع اين 
پرونده به قوه قضاييه موافقت كردند. درحال حاضر روند 
بررسي موضوع در قوه قضاييه جريان دارد تا با مسببان 

اين رويه غيرقانوني مطابق قانون برخورد شود.

پوشش ريسك ساخت مسكن 
در بورس كاال

مهر| سخنگوي شوراي نگهبان به تازگي از تصويب 
نهايي طرح جهش توليد مس��كن از س��وي شوراي 
نگهبان خبر داده است كه با توجه به تبصره ماده )۱4( 
اين قانون، بايد وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور 
پوشش ريسك ساخت مسكن امكان پيش خريد و ساير 
ابزارهاي پوشش ريسك خريد مصالح ساختماني )صرفًا 
فوالد و س��يمان( را در بورس كاالي ايران فراهم كند؛ 
اين رويداد به معناي ورود گام به گام فوالد و س��يمان 

كشور به بازار ابزارهاي مالي بورس كاال است.
هادي طحان نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان به تازگي 
اعالم كرده اس��ت: طرح جهش توليد مس��كن كه در 
مراحل قبل با ابهامات و اش��كاالتي از س��وي شوراي 
نگهبان مواجه ش��ده بود، پس از انجام اصالحات در 
مجلس و بررسي مجدد در ش��ورا مغاير شرع و قانون 
اساسي شناخته نش��د. اميدوارم اجراي اين قانون به 
ايجاد رون��ق و جهش در اين صنعت پيش��ران و رفع 
يكي از دغدغه هاي مردم منجر شود. همچنين سيد 
نظام الدين موسوي سخنگوي هيات رييسه مجلس 
شوراي اسالمي نيز با اش��اره به تأييد طرح جهش 
توليد مسكن از سوي شوراي نگهبان و تبديل شدن 
اين طرح به قانون اعالم كرد كه براي تأمين مصالح 
س��اختماني مانند س��يمان و فوالد قرار است اين 
محصوالت از طريق بورس كاال تأمين شود و افراد 

مي توانند آن را پيش خريد كنند.
اعالم خبر تبديل ش��دن طرح جهش توليد مس��كن 
به قانون، نگاه اهالي بازار س��رمايه را بيشتر به تبصره 
ماده )۱4( طرح جهش توليد مسكن معطوف مي كند 
چراكه در اين ماده آمده است: وزارت امور اقتصادي و 
دارايي مكلف است به منظور پوشش ريسك ساخت 
مسكن، امكان پيش خريد و س��اير ابزارهاي پوشش 
ريس��ك خريد مصالح س��اختماني )صرف��ًا فوالد و 
س��يمان( را در بورس كاال فراهم كن��د. در اين زمينه 
نمايندگان مجلس در نشس��ت علني روز چهارشنبه 
۱8 فروردين ماه در جريان بررسي طرح جهش توليد 
و تأمين مسكن، با ماده )۱4( و تبصره آن با ۱7۱ رأي 
موافق، 2 رأي مخالف و يك رأي ممتنع از مجموع 2۱6 
نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند. اما با توجه به 
تأييد شوراي نگهبان و تبديل شدن اين طرح به قانون، 
نسخه اجرايي بورس كاال براي پوشش ريسك ساخت 
مسكن چيست؟ جواد فالح مدير توسعه بازار فيزيكي 
بورس كاالي ايران در اين باره گفت: تغييرات قيمتي 
مصالح ساختماني در دوره چندساله ساخت يك پروژه، 
از چالش هاي انبوه سازان و سازندگان به شمار مي رود 
به طوري كه سرمايه گذار در ابتداي ورود به يك پروژه، 
هزينه ساخت را برآورد و بر اساس آن اقدام به شروع كار 
مي كند. او افزود: اما در چند سال اخير به دليل نوساني 
بودن قيمت ها، سازندگان با افزايشي فراتر از حد انتظار 
خود در طول دوره ساخت مواجه شده اند و اين موضوع 
عالوه بر ايجاد مش��كالت مالي حتي در برخي موارد 
باعث توقف كار و نيمه كاره ماندن روند س��اخت شده 
است. فالح بابيان اينكه عوامل فوق درنهايت برافزايش 
قيمت تمام شده مسكن اثر مي گذارد، اظهار داشت: در 
اين زمينه، بورس هاي كااليي راهكاري براي پوشش 
ريس��ك افزايش قيم��ت دارند و دهه هاس��ت كه در 
كشورهاي توسعه يافته و سال هاست كه در كشورهاي 
در حال توس��عه از قراردادهاي مشتقه براي پوشش 
چنين ريسك هايي استفاده مي شود. مدير توسعه بازار 
فيزيكي بورس كاال گفت: تجربه راه اندازي قراردادهاي 
مشتقه شامل قرارداد آتي و اختيار معامله و همچنين 
معامالت كشف پريميوم در بورس كاالي ايران وجود 
دارد البته تاكنون س��يمان و فوالد وارد قرارداد كشف 
پريميوم، آتي و اختيار معامله نشده اند، اما زيرساخت 
سامانه اي، فني و مقرراتي آن آماده است.  او ادامه داد: 
بنابراين با توجه تأييد طرح جهش توليد مس��كن در 
شوراي نگهبان و تكليف مجلس ش��وراي اسالمي و 
همچنين اراده صنايع توليدكننده مصالح ساختماني 
و سازندگان ساختمان، مي توان انتظار داشت كه اين 
نوع معامالت براي اين دو محصول به سرعت راه اندازي 
ش��ده و طرفين معامله از مزاياي پوش��ش ريس��ك 
قراردادهاي مش��تقه بهره مند ش��وند.  فالح در ادامه 
به كاركرد قراردادهايي كه امكان پيش خريد مصالح 
ساختماني در بورس كاال را فراهم مي كنند، اشاره كرد 
و گفت: در اين نوع قراردادها طرفين معامله متعهد به 
انجام خريدوفروش در آينده باقيمت مش��خص يا با 
فرمول قيمتي معين مي ش��وند. به عبارتي مشخص 
مي شود كه در زمان سررسيد قرارداد )براي مثال 6 ماه 
آينده( بايد محصول باقيمت تعيين ش��ده در قرارداد 
مورد معامله قرار گيرد. همچنين اگر در قرارداد فرمول 
قيمتي تعيين شده باش��د در زمان سررسيد قرارداد، 
نرخ محصول بر اساس فرمول تعيين شده در قرارداد 
محاسبه شده و معامله بر اساس آن نرخ انجام مي شود.  
مدير توس��عه بازار فيزيكي ب��ورس كاال در خصوص 
قراردادهاي اختيار معامله نيز گفت: اين نوع قراردادها 
به نوعي بيمه قيمت هستند؛ در اين نوع قراردادها براي 
پوشش ريسك تغييرات قيمت، خريدار كاال مي تواند 
از اختيار معامله خريد اس��تفاده كند و فروشنده نيز 
از اختي��ار فروش. به عنوان مثال س��ازنده يك واحد 
مسكوني بر اس��اس نرخ روز ميلگرد، قرارداد اختيار 
معامله خريد ميلگرد با قيمت ۱2 هزار تومان به ازاي 
هر كيلوگرم را خريداري مي كند. اگر در سررس��يد، 
قيمت ميلگرد بيش از ۱2 هزار تومان بود، خريدار از 
اختيار خود استفاده مي كند و كسي كه اين اختيار را 
فروخته متعهد است كه در زمان سررسيد ميلگرد را با 
نرخ ۱2 هزار تومان بفروشد، اما اگر در زمان سررسيد، 
قيمت كمتر از ۱2 هزار تومان بود نيازي به استفاده از 
اختيار خريد نيست. او در پايان اظهار داشت: استفاده 
از اب��زار مالي ب��ورس كاال ب��راي مبادله محصوالت 
ساختماني و پوش��ش ريس��ك قيمت در آينده به 
خريداران مصالح ساختماني و سازندگان و انبوه سازان 
كمك شاياني در اطمينان بخشي از بازگشت مطلوب 
سرمايه و مصون ماندن از نوسانات قيمتي مي كند و 

درنهايت به رونق توليد مسكن منجر شود.

رشد اوراق بدهي، انتظارات 
تورمي را كمرنگ مي كند

اميرحسين شكرابي، كارش��ناس بازار سرمايه با اشاره 
به شوك هاي تورمي سال هاي 97 و 99، گفت: شوك 
تورمي س��ال 97 به دليل جهش ارزي و شوك تورمي 
سال 99 نيز به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و جهش 
ارزي بوده است. شكرابي بابيان اينكه نگراني هايي براي 
تورم ماهانه )تغييرات سطح عمومي قيمت ها در يك ماه 
نسبت به ماه قبل( و تورم نقطه به نقطه )سطح عمومي 
قيمت ها در يك ماه نس��بت به همان ماه در سال قبل( 
براي س��ال جاري پيش بيني مي شود، گفت: از ابتداي 
س��ال ۱4۰۰، روند تورم ماهانه صعودي بوده اس��ت و 
طبق آمار به دست آمده، تورم ماهانه در تيرماه ۳.2 و در 
خردادماه ۳.۵ درصد بوده است. اين كارشناس با اعالم 
اينكه تورم ماهانه ۳ درصد، زنگ خطري براي اقتصاد 
كشور محسوب مي ش��ود، بيان كرد: با توجه به شيب 
صعودي تورم ماهانه در ماه هاي اخير، بايد تغييراتي در 
سياست هاي پولي كشور اعمال شود تا همانند سال هاي 
97 و 99 ب��ا جهش تورمي مواجه نش��ويم. وي افزود: 
دولت ها از ابزارهاي متعددي براي كاهش كسري بودجه 
خود استفاده مي كنند. يكي از اين ابزارها اوراق بدهي 
است كه در كشور ما نيز از س��ال 99 ارزش بازار بدهي 
رشد قابل توجهي كرد و دولت به منظور كاهش كسري 
بودجه از اين ابزار بهره مند شد. به گفته اين كارشناس 
بازار سرمايه؛ در تير، آذر و اسفندماه سال گذشته شاهد 
رشد سنگين ارزش بازار بدهي بوديم و اين در حالي 
است كه در سال جاري ارزش اين بازار تغيير محسوسي 
نكرده و تنها حدود ۱2 هزار ميليارد تومان طي چهار 
ماه به ارزش بازار اوراق بدهي افزوده شده است. شكرابي 
اضافه كرد: نرخ بهره بين بانكي در اسفندماه سال 99، 
۱9 درصد و بعد از ايام نوروز بين ۱8 و ۱7 درصد و در 

حال حاضر نيز به ۱8.۵ درصد رسيده است.

»تعادل«داليلريزشبازاررابررسيميكند

سكته در بورس

هدفورسالتفرابورستوسعهبازارهايمالياست
امير هاموني، مديرعامل فرابورس ايران، در مراسم امضاي 
تفاهم نامه با مركز وكال، كارشناس��ان رسمي و مشاوران 
خان��واده قوه قضاييه بابيان اينكه فراب��ورس و مركز وكال 
مي توانند در موضوعات مختلفي همكاري متقابل و دوجانبه 
داشته باشند، گفت: تقويت حوزه فناوري هاي حقوقي و 
كمك به تأمين محتواي آموزش در حوزه حقوق فناوري 
مال��ي، كمك به تأمين مالي و نظارت بر درس��تي اجراي 
فرآيندهاي نوآورانه مربوط به اقتص��اد دانش بنيان و نيز 
توسعه سواد مالي ازجمله زمينه هايي است كه دو طرف 
مي توانند در آن همكاري مش��ترك داشته باشند. وي با 

اشاره به اينكه هدف و رسالت فرابورس ايران در بازار سرمايه 
راه اندازي، ايجاد و توسعه بازارهاي مالي است، افزود: در اين 
زمينه عالوه بر پذيرش شركت ها و عرضه اوليه سهام آنها، 
بسياري از ابزارهاي مالي- اسالمي نظير انواع صكوك نيز 
براي نخستين بار توس��ط فرابورس وارد بازار سرمايه شد 
تا دامنه تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي كشور 
بيش ازپيش گسترده تر شود. هاموني با يادآوري اينكه تأمين 
مالي نوآوري يكي ديگر از محور فعاليت هاي  فرابورس در 
بازار سرمايه است، ادامه داد: يكي از مهم ترين محورهاي 
همكاري طرفين در اين تفاهم نامه استفاده از ظرفيت هاي 

تأمين مالي فرابورس در اجراي فرايندهاي نوآورانه مربوط به 
اقتصاد دانش بنيان است، ضمن آنكه استفاده از ظرفيت هاي 
قانوني و تجربه هاي حقوقي درباره مشاوره، كارشناسي، 
داوري و وكالت پرونده هاي فرابورس و شركت هاي حاضر 
در بازارهاي تحت نظارت اين مجموعه نيز به كمك مركز 
وكال، از ديگر مفاد اين تفاهم نامه محسوب مي شود. به گفته 
مديرعامل فرابورس ايران، بهره برداري و استفاده متقابل از 
تأمين محتواي آموزشي توسط كارشناسان دو طرف نيز از 
ديگر موارد موردتوجه در اين تفاهم نامه است كه به ارتقاي 
سطح سواد مالي و توسعه كس��ب وكارهاي نوپا در كشور 

كمك مي كند. در بخش ديگري از اين مراس��م »علي 
بهادري جهرمي« رييس مركز وكال، كارشناسان رسمي 
و مشاوران خانواده قوه قضاييه نيز بابيان اينكه اين مركز 
مي تواند در حوزه هاي پژوهشي و كارشناسي حقوقي، 
همكاري مشتركي با فرابورس داشته باشد، اظهار داشت: 
اس��تفاده متقابل مركز و فراب��ورس از تأمين محتواي 
آموزشي توسط كارشناسان و مدرسان يكديگر، توجه 
ويژه به موضوع ارتقاي س��واد مال��ي و همچنين ارايه 
خدمات وكالتي و حقوقي، از ديگر موضوعاتي هستند 

كه در اين تفاهم نامه مدنظر قرارگرفته  است.

روند اصالحي شاخص كل بورس
شاخص كل در بازار بورس در سومين روز كاري هفته يعني 
دوشنبه، هشتم شهريورماه 49 هزار و 4۰9 واحد كاهش 
داشت كه درنهايت شاخص در كانال يك ميليون و ۵2۳ 
هزار واحدي به افت خود ادام��ه داد. در معامالت اين روز 
بيش از ۱2 ميليارد و 866 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۱۱۱ هزار و 667 ميليارد ريال دادوس��تد 
شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با ۱۳ هزار و ۱4۱ 
واحد كاهش به 4۵4 هزار و ۳68 واحد و شاخص قيمت 
)هم وزن( با هش��ت هزار و 292 واحد افت به 286 هزار و 
7۰9 واحد رسيد. شاخص بازار اول ۳8 هزار و 9۱7 واحد 
و ش��اخص بازار دوم 9۱ هزار و 22 واحد كاهش داشتند. 
طي معامالت اين روز حقوقي ها حدود هزار و 98۰ميليارد 
تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش كل معامالت خرد 
۱۱هزار و 6۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۳4درصد 
يعني سه هزار و 74۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان ۱8درصد از كل معامالت شد. بيشترين تزريق 
پول حقوقي ب��ه بورس و فرابورس در س��ه گروه »فلزات 
اساسي«، »محصوالت شيميايي« و »بانك ها و موسسات 
اعتباري« رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»فرآورده ه��اي نفتي« و »محص��والت كاغذي« به نفع 
حقيقي ها تمام شد. سه نماد »فملي«، »فوالد« و »شپنا« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »شبندر«، »دلر« و 
»چكارن« معطوف بود. عالوه بر اين در بين همه نمادها، 
شركت پااليش نفت بندرعباس با نماد »شبندر« با 6 هزار 
و ۵87 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه با 
نماد »ميدكو« با 67۳ واحد، نفت سپاهان با نماد »شسپا« 
با ۱98 واحد، گ��روه دارويي بركت با نماد »بركت« با 94 
واحد و آسان پرداخت پرش��ين با نماد »آپ« با 88 واحد 
تأثير مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در مقابل صنايع 

پتروش��يمي خليج فارس با نماد »فارس« با چهار هزار و 
۵۱۱ واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با س��ه 
هزار و 87۵ واحد، ملي صنايع مس ايران با نماد »فملي« 
با سه هزار و 44۳ واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« با 2 ه��زار و 894 واحد، س��رمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا« با 2هزار و 2۳2 واحد، معدني و 
صنعتي چادرملو با نماد »كچاد« با يك هزار و 62۰ واحد، 
شركت سرمايه گذاري غدير با نماد »وغدير« با يك هزار و 
4۵۵ واحد و گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« 
با يك هزار و 44۵ واحد تأثير منفي را بر ش��اخص بورس 
داشتند. برپايه اين گزارش، در اين روز شركت پااليش 
نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، سپيد ماكيان با نماد 
»س��پيد«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، فوالد 
مباركه اصفهان با نماد »فوالد«، ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فملي«، شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي 
با نماد »شستا« و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« در 

نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه فرآورده نفتي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
ش��د و در اين گروه سه ميليارد و ۳2 هزار برگه سهم به 

ارزش ۱9 هزار و 69۰ ميليارد ريال دادوستد شد.

     افت دوباره فرابورس
در سومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
692 واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال 22 هزار و ۱۱۱ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار چهار ميليارد و ۱8 
ميليون برگه س��هم به ارزش 2۰۰ ه��زار و 784 ميليارد 
ريال دادوستد ش��د. روز دوشنبه شركت بيمه پاسارگاد 
با نماد »بپاس«،  صنعتي مينو با نماد »غصينو«، توزيع 
دارو پخش با نماد »دتوزيع«، بيمه اتكايي ايرانيان با نماد 
»اتكام«، داروسازي سبحان انكولوژي با نماد »دسانكو« 
و شركت س��رمايه هامون صبا با نماد »وهامون« تأثير 
مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين سنگ آهن 

گهرزمين با نماد »كگهر«، پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، پتروشيمي مارون با 
نماد »مارون«، سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، پتروش��يمي 
تندگويان با نماد »شگويا«، سهامي ذوب آهن اصفهان با 
نماد »ذوب« و فرابورس ايران با نماد »فرابورس« با تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

     كاهش ادامه دار ارزش سهام عدالت
ارزش سهام عدالت در مقايسه با روز گذشته، ۵.٣درصد 
كاهش يافت.ارزش سبد ۵٣٢هزارتوماني و يك ميليون 
توماني سهام عدالت به ترتيب به ١4 ميليون و يك هزار 
تومان و ٢6 ميلي��ون و 6٧٣هزار تومان رس��يد. ارزش 
6٠درصد قابل فروش س��بد ۵٣٢هزارتوماني س��هام 
عدالت به ٨ ميليون و 4٠٠هزار تومان رسيده است. طي 
روز گذش��ته نيز ۱99 هزار و 98۰ تن ورق گرم شركت 
فوالد مباركه اصفهان در بورس كاالي ايران عرضه شد 
كه درنهايت ۱72 هزار و ۱۵۰ تن از اين محصول باقيمت 
پايه ۱97 هزار و 99۵ ريال به ازاي هر كيلوگرم معامله 
شد؛ معامالت امروز نسبت به فروش قبلي فوالد مباركه 
در بورس كاال كه قيمت ورق گرم 2۳۳ هزار و 24۳ ريال 
ثبت شده بود كاهش ۱۵ درصدي قيمت را نشان مي دهد. 
در شرايطي كه ورق گرم فوالد مباركه در آخرين معامله 
اين محص��ول در ب��ورس كاال )۱۳ مردادماه( روي رقم 
2۳۳ هزار و 24۳ ريال در هر كيلوگرم ثبت شد، اما امروز 
باعرضه پرحجم مباركه و پاسخگويي به نياز بازار، قيمت 
اين محصول روند كاهشي به خود گرفت و به قيمت ۱97 
هزار و 99۵ ريال معامله ش��د. بر اساس آمار معامالت 
بورس كاال، فوالد مباركه در عرضه آخر ورق گرم در بورس 

كاال ۱۳9 هزار و 92۰ تن ورق گرم خود را فروخته بود.



بالتكليفي بيت كوي��ن در نزديكي ۵۰ ه��زار دالر باعث 
شده است تا تحليل گران در كوتاه مدت نظراتي متفاوت 
و تا حدي ضدونقيض داش��ته باشند. ممكن است مدتي 
قيمت بيت كوين بي��ن ۴۶,۲۰۰ ت��ا ۴۹,۵۰۰ دالر گير 
بيفتد. اگر خريداران بتوانند قيم��ت را به باالي ۴۹ هزار و 
۵۰۰ دالر برسانند، هدف بعدي مقاومت ۵۰ هزار و ۵۰۰ 
دالري خواهد بود. شكسته ش��دن اين مقاومت مي تواند 
آغازكننده يك روند صعودي ديگر باشد. در سوي ديگر، 
سقوط به زير ۴۶,۲۰۰ دالر، ممكن است باعث كاهش تا 

۴۴ هزار دالر شود.
از س��وي ديگر، تثبيت قيمت بيت كوين در نزديكي ۵۰ 
هزار دالر مي تواند خريداران بيشتري به سمت بازار ديگر 
ارزهاي ديجيتال بكش��اند. چند روز پي��ش جروم پاول 
رييس فدرال رزرو، اعالم ك��رد كه بانك مركزي امريكا تا 
پايان س��ال ۲۰۲۱ ميالدي خريد ماهيانه ۱۲۰ ميليارد 
دالري اوراق قرضه خود را كاه��ش خواهد داد. او در ادامه 
عنوان كرد كه افزايش نرخ بهره تا زماني كه بازار كار و تورم 
بتوانند با موفقيت آزمايش هاي پيش روي خود را پشت 
سر بگذارند، ادامه خواهد يافت. پس از صحبت هاي پاول 
شاخص دالر سقوط كرد و قيمت بيت كوين هم طي يك 
ساعت پس از اظهارات پاول چيزي در حدود ۱,۵۰۰ دالر 
رشد كرد. اين مساله نشان مي دهد كه مشتركان بازارهاي 
مختلف صحبت هاي پاول را تا حدي زياده روي مي دانند. 
بالتكليفي بيت كوين در نزديكي ۵۰ هزار دالر باعث شده 
اس��ت تا تحليل گران در كوتاه مدت نظراتي متفاوت و تا 
حدي ضدونقيض داشته باشند. رايان كالرك، معامله گر 
بازار، معتقد اس��ت كه فاز تثبيت قيمت فعلي بيت كوين 
مشابه ماه دسامبر ۲۰۲۰ )آذر ۹۹( و زماني است كه قيمت 
بيت كوين در محدوده ۲۴هزار دالر قرار داشت. كالرك از 
احتمال اصالح قيمت و رسيدن به بازه اي بين ۳۹ هزار تا 

۴۲هزار دالر تا ماه سپتامبر صحبت مي كند.

تحليلقيمتبيتكوين
درروزهايگذشته

قيمت بيت كوين روز جمعه از ميانگين متحرك نمايي 
۲۰ روزه در مح��دوده ۴۶,۸۲۳ دالر احيا ش��د، ولي 
خريداران نتوانستند قيمت را به باالي ناحيه مقاومتي 
۵۰ هزار تا ۵۰ هزار و ۵۰۰ دالر برس��انند. اين موضوع 
نشان مي دهد كه فروشندگان هنوز تسليم نشده اند. 
در صورتي كه قيمت از سطوح فعلي سقوط كند و به 
زير ميانگين متحرك نمايي ۲۰ روزه برسد، بيانگر آن 
است كه معامله گران كوتاه مدت به دنبال برداشت سود 
خود از بازار هستند. اين موضوع مي تواند باعث كاهش 
قيمت تا ۴۳ هزار دالر ش��ود. پس از اين ناحيه ممكن 
است بيت كوين به ۴۲ هزار دالر هم برسد. در صورت 
احياي قيمت از اين ناحيه، ممكن است طي چند روز 
پس از آن شاهد تثبيت بين ناحيه ۴۲ هزار تا ۵۰ هزار 
و ۵۰۰ دالر باش��يد. به عالوه، اگ��ر قيمت بيت كوين 
از س��طوح فعلي يا ميانگين متحرك نمايي ۲۰ روزه 
احيا ش��ود، خريداران تالش خواهند كرد قيمت را به 
ناحيه مقاومتي پيش رو برسانند. اگر آنها در انجام اين 
كار موفق ش��وند، راه براي رسيدن به ۶۰ هزار دالر باز 
مي شود. البته ممكن است مدتي قيمت بيت كوين بين 
۴۶,۲۰۰ ت��ا ۴۹,۵۰۰ دالر گير بيفتد. اگر خريداران 
بتوانند قيمت را به باالي ۴۹ هزار و ۵۰۰ دالر برسانند، 
هدف بعدي مقاومت ۵۰ ه��زار و ۵۰۰ دالري خواهد 
بود. شكسته ش��دن اين مقاومت مي تواند آغازكننده 
يك روند صعودي ديگر باشد. در سوي ديگر، سقوط 
به زير ۴۶,۲۰۰ دالر، ممكن است باعث كاهش تا ۴۴ 

هزار دالر شود.

موجودياستيبلكوينهادرصرافيها
بهبيشترينميزانتاريخرسيد

كي يانگ جو، مديرعامل شركت تحليل درون زنجيره اي 
كريپتوكوانت در توييتي عنوان كرد كه در روزهاي گذشته 
چيزي در حدود ۲ ميليارد دالر استيبل كوين به صرافي ها 
وارد شده است. حجم اس��تيبل كوين هاي موجود روي 
صرافي هاي آني به اوج تاريخي تازه اي رسيده است. طبق 
آمارهاي كريپتوكوانت، چيزي در حدود ۱۹.۲۲ ميليارد دالر 
استيبل كوين در صرافي ها نگه داري مي شود. جو معتقد 
است كه با توجه به اين حجم از استيبل كوين ها، احتمااًل 
يك روند صعودي بلندمدت براي بيت كوين، اتريوم و ساير 
ارزهاي ديجيتال برتر بازار آغاز خواهد شد. كريپتوكوانت 
در بخش ديگري از آماره��اي خود ادعا مي كند كه اخيراً 
۱.۷ ميليارد دالر اس��تيبل كوين به صرافي ها وارد ش��ده 
است. استيبل كوين ها يكي از ابزارهاي معامله گران براي 
سرمايه گذاري هستند و اگر اين حجم از سرمايه به بازارهاي 
ارزهاي ديجيتالي نظير بيت كوي��ن، اتريوم و كاردانو وارد 
ش��ود، احتمال افزايش قيمت آنها وجود دارد. مديرعامل 
كريپتوكوانت اين فرضيه را هم مطرح مي كند كه ممكن 
است ورود اين حجم از استيبل كوين ها نشانه سقوط شديد 
بازار در كوتاه مدت باشد؛ چراكه ممكن است معامله گران 
پيش از سقوط بزرگ بازار، به دنبال كسب سود باشند. اواخر 
ماه ژانويه )بهمن ۹۹(، تنها ۴.۱۹ ميليارد دالر استيبل كوين 
در صرافي ها وجود داش��ت. حجم ۱۹.۲۲ ميليارد دالري 
فعلي حاكي از جهش حدود پنج برابري در اين ميزان است. 
يو اس دي كوين در حال حاضر بزرگ ترين استيبل كوين 
قانون گذاري ش��ده بازار است. بر اس��اس داده هاي كوين 
ماركت كپ، حجم بازار اين ارز ديجيتال بيش از ۲۷ ميليارد 
دالر است. اين در حالي است كه حجم بازار تتر بيش از دو 
برابر يواس دي كوين است. در حال حاضر ارزش بازار تتر در 

محدوده ۶۵ ميليارد دالر قرار دارد. 

مقامبانكمركزيچين:
بيتكوينهيچارزشيندارد

از س��وي ديگر، مناقش��ه درباره بيت كوي��ن و ارزهاي 

ديجيت��ال در چين ادام��ه دارد. يكي از مقامات ارش��د 
بانك مركزي چين گفته است بيت كوين و ساير ارزهاي 
ديجيتال ارز قانوني نيستند و هيچ ارزشي ندارند. به گفته 
اين مقام ارش��د، بان��ك مركزي چين به دنب��ال اتخاذ 
تدابيري است تا فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتال 
را به طور كامل در اين كشور متوقف كند. دولت چين به 
تالش هاي هدفمند خود براي متوقف كردن استفاده از 
ارزهاي ديجيتال در اين كشور ادامه مي دهد و بار ديگر 
خطرات مرتبط ب��ا ارزهاي ديجيتال را به ش��هروندان 
خود گوشزد كرده اس��ت. به گزارش يكي از رسانه هاي 
داخلي چين، ين يوپينگ، معاون دفتر حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان خدمات مالي در بانك مركزي چين، روز 
۲۷ اوت )۵ شهريور( در جريان يك نشست خبري گفته 
است »ارزهاي ديجيتال چيزي جز سرمايه گذاري هاي 
پرخطر نيستند.« او از س��رمايه گذاران چيني خواسته 
تا با اجتناب از معامالت مربوط ب��ه ارزهاي ديجيتال و 
افزايش آگاهي خود نسبت به خطرات سرمايه گذاري هاي 
اين چنين��ي، از دارايي خود محافظ��ت كنند. اين مقام 
بانك مركزي چين گفته اس��ت: »يك  بار ديگر به مردم 
يادآوري مي كنيم كه ارزهاي ديجيتالي مانند بيت كوين 
ارز قانوني نيستند و هيچ ارزش واقعي ندارند.« يوپينگ 
در ادامه اف��زود كه بانك مركزي چي��ن به دنبال اتخاذ 
تدابير شديدتري است تا فعاليت هاي مرتبط با معامالت 
ارزهاي ديجيتال را با همكاري س��اير نهادهاي نظارتي 
اين كشور به طور كامل متوقف كند. اين اقدامات شامل 
شناس��ايي صرافي هاي خارجي و معامله گران داخلي و 
همچنين توقف فعاليت تمامي وب س��ايت ها، برنامه ها 
و ش��ركت هاي فعال در زمينه ارزهاي ديجيتال است. 
بانك مركزي چين در حال برنامه ريزي براي گسترش 
تبليغ��ات مربوط به اين سياس��ت ها از طريق نهاد هاي 
دولتي و ديگر كانال هاي فعال در اين كش��ور است تا در 
نهايت شاهد توقف كامل معامالت ارزهاي ديجيتال در 
چين باشد. يوپينگ گفت بانك مركزي چين قصد دارد 
سيستمي را ارايه كند كه كار مقابله با فعاليت هاي مرتبط 
با ارز ديجيتال را از طريق تش��ويق مردم به گزارش آني 

موارد تخلف آسان تر كند. دولت چين در ماه هاي گذشته 
ممنوعيت هاي مربوط به صنعت ارز ديجيتال را همواره 
شديد تر كرده است تا از رشد سريع بازار ارز ديجيتال اين 
كشور جلوگيري كند. بانك مركزي چين چند ماه پيش 
به تمامي بانك ها و موسس��ات مالي اين كشور دستور 
داد تا ارايه خدمات مرتب��ط با ارزهاي ديجيتال را كه به 
مشتريان حقيقي و حقوقي ارايه مي دهند متوقف كنند 
و هش��دار داد كه در غير اين صورت ممكن است مجوز 
فعاليت آنها باطل ش��ود. ممنوعيت هاي اعمال شده از 
س��وي دولت چين تأثيرات منفي زيادي بر صنعت ارز 
ديجيتال داشته است كه از جمله اين موارد مي توان به 
سقوط ۵۰ درصدي قيمت بيت كوين پس از پشت سر 
گذاش��تن اوج تاريخي ماه آوريل )فروردين( اشاره كرد. 
اما فشارهاي مقامات چيني به ممنوع كردن معامالت ارز 
ديجيتال ختم نمي شود. ممنوع شدن فعاليت ماينرهاي 
بيت كوين در پرجمعيت ترين كش��ور جهان هم ضربه 
شديدي به بدنه صنعت ارز ديجيتال وارد كرد. به دنبال 
ممنوعيت گسترده استخراج ارزهاي ديجيتال در چين، 
شبكه بيت كوين براي اولين بار در ۱۰ سال گذشته، با ۴ 
كاهش سختي متوالي مواجه شد. چين كه زماني بيش 
از ۵۰ درصد فعاليت هاي استخراج بيت كوين را به خود 
اختصاص داده بود، در نهاي��ت ماينرها را مجبور كرد تا 
فعاليت خود را به كشورهايي منتقل كنند كه رابطه بهتري 

با ارزهاي ديجيتال دارند.

آياماف:بيتكوينگزينهمناسبي
برايپولقانونينيست

همچنين صندوق بين المللي پول با انتشار پيامي در توييتر 
مدعي شد دارايي هاي ديجيتال همانند بيت كوين به صورت 
خصوصي عرضه مي شوند و ريسك هاي قابل توجهي را به 
همراه دارند. اين نهاد مالي خاطرنشان كرد استفاده از آنها 
به عنوان معادل پول ملي توصيه نمي شود. كاربران جامعه 
ارزهاي ديجيت��ال در واكنش به اين توييت، اعالم كردند 
آي ام اف در حال تبديل شدن به يك سازمان ناكارآمد است 

كه احتماالً تا ۱۰ سال ديگر وجود نخواهد داشت.

دنياي فناورياخبار

ادامه از صفحه اول
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افزايشتعرفهخدماتتلفن
ثابتدردفاترپيشخواندولت

س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباط��ات راديويي در 
مصوبه جدي��د خود تعرفه خدم��ات تلفن ثابت در 
دفاتر پيش��خوان دولت را افزاي��ش داد. به گزارش 
ايرنا، س��ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
)رگوالتوري( س��قف تعرفه خدمات تلفن ثابت در 
دفاتر پيشخوان خدمات دولتي و بخش غيرعمومي 
غيردولتي حوزه ICT، تعرفه خدماتي مانند صدور 
قبض، وصل خط پس از پرداخت بدهي، ثبت نام خط 
حقيقي، كشف مزاحمت تلفني، اعتراض مشترك به 
صورت حس��اب و چاپ ريزمكالمات را افزايش داده 
است. بر اس��اس مصوبه تازه رگوالتوري، تعرفه هاي 
ارايه خدمات تلفن ثابت در دفاتر پيشخوان خدمات 
دولت و بخش عمومي غير دولتي ICT روس��تايي 
افزايش يافته است. پيش از اين خدمات تلفن ثابت 
براس��اس تعرفه اي كه مربوط به بيش از هفت سال 
قبل بود، ارايه مي شد و تمامي خدمات، قيمت واحد 
داش��تند اما پس از ابالغ اين مصوبه، ثبت نام خط، 
تغيير نام خط و تغيير مكان تلفن ثابت براي مشتركان 

حقوقي و حقيقي با دو تعرفه مجزا انجام مي شود.

رجيستريحذفنميشود
فرآيندهااصالحميشود

سخنگوي انجمن واردكنندگان موبايل، تبلت و لوازم 
جانبي با اش��اره به تصميم براي حذف رجيس��تري 
حض��وري از مب��ادي ورودي، گف��ت: قرار نيس��ت 
فرآيندهاي رجيس��تري حذف شود، بلكه بناست در 
جهت اصالح و منطبق بر ش��رايط، اصالح ش��ود. به 
گزارش ايسنا، طرح رجيستري يا شناسنامه دار كردن 
تجهيزات سيم كارت خور به عنوان راهي براي مبارزه با 
قاچاق مطرح شد كه از ابتدا با چالش هايي همراه بود. 
يكي از اين راه هاي دور زدن رجيستري در ابتدا، واردات 
چمداني گوشي هاي مسافري بود؛ زيرا افرادي كه به 
اين شيوه گوشي هاي خود را وارد مي كردند، از پرداخت 
۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف بودند و پس از 
آن نيز برخي واردكنندگان غيررسمي و قاچاقچيان 
گوشي براي استفاده از گوشي هاي قاچاق، از اطالعات 
مسافران واقعي استفاده مي كردند. براي مقابله با اين 
موارد، گمرك ايران سال گذشته اعالم كرد بر اساس 
تصميم س��تاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز و در راستاي 
جلوگيري از سوءاستفاده از اطالعات مسافرين ورودي 
براي رجيستري گوشي تلفن همراه، اظهار و ثبت تلفن 
همراه مسافران، از مهرماه ۱۳۹۹ صرفا در محل مبادي 
ورودي كشور و پس از احراز هويت دقيق و تشخيص 
غيرتجاري بودن و طي تش��ريفات گمركي در لحظه 
ورود به كشور انجام شده و از هرگونه ثبت غيرحضوري 
تلفن همراه مسافري و بعد از خروج از گمركات اجرايي 
مبادي ورودي، توسط مس��افران ممانعت مي شود. 
با وجود اين همان زمان، انتقادات بس��ياري از سوي 
مس��افران به دليل ش��كل گيري صف هاي طوالني و 
معطلي چندساعته در مبادي ورودي براي رجيستري 
گوشي موبايل مطرح بود، آن هم در شرايط كرونايي 
موجود كه موجب ايجاد آسيب هايي براي مسافران و 
البته كاركنان گمرك شده بود. از سوي ديگر، معاون 
فني گمرك اي��ران اعالم كرد ك��ه در برخي مبادي 
زميني عده اي سودجو جهت كسب منفعت شخصي 
و دريافت امتياز رجيستري گوش��ي، اقدام به ورود و 
خروج افراد از كشور و خريد و فروش حق رجيستري 
كرده اند كه خود مشكالت بسياري ايجاد كرده بود. در 
اين راستا به تازگي، معاون فني گمرك ايران عنوان كرد 
طي بررسي هاي صورت گرفته در رابطه با رجيستري 
گوشي تلفن همراه و همچنين تاكيد وزير اقتصاد بر 
ضرب االجل حذف فرآيند حضوري رجيستري، مقرر 
شده است كه با تشكيل كارگروهي در رابطه با حذف 
عمليات رجيستري در مبادي ورودي گمرك و انجام 
كامال غيرحضوري آن تصميم نهايي اخذ شود. البته در 
اين ميان شائبه اي براي برخي ايجاد شده كه قرار است 
فرآيند رجيستري گوشي حذف شود كه در اين راستا، 
محمدرضا عاليان، سخنگوي انجمن واردكنندگان 
موبايل، تبلت و لوازم جانبي، با بيان اينكه فرآيندهاي 
رجيستري حذف نمي ش��ود و فقط در جهت بهبود 
اصالح و منطبق بر شرايط مي شود، به ايسنا توضيح 
داد: انجام رجيستري در مبادي قانوني به دليل اظهار 
گمركي با صف و گاليه مسافران روبرو مي شد. از طرفي 
به دليل عدم اطالع رساني مناسب، برخي از مسافرها 
بدون اطالع از رويه هاي رجيستري، از الزام رجيستر 
شدن در گمرك فرودگاهي مطلع نمي شدند. به همين 
دليل بنا شده فرآيند را به شكلي بررسي كنند تا مسافر 
بدون صرف وقت، معطلي در صف و انجام تش��ريفات 
غيرضروري بتواند از حق خود اس��تفاده كند. وي در 
پاسخ به اين س��وال كه با غيرحضوري شدن فرآيند 
رجيس��تري، آيا باز هم ام��كان دور زدن اين فرآيند و 
خريد و فروش پاسپورت تكرار نمي شود، بيان كرد: يكي 
از دغدغه هاي ستاد مبارزه با قاچاق كاال همين موضوع 
است كه بنا شده در كميسيون تخصصي مورد بحث 
قرار گيرد. طبيعتا تا جايي كه اين رويه به نقطه ايده آل 
خودش برسد، سعي و خطاهايي صورت مي گيرد، اما 
نهايتا بايد به جايي ختم شود كه كمترين بروكراسي 
و گرفتاري براي مردم ايجاد ش��ود. همچنين يكي از 
مش��كالت اين روش، الزام رجيس��تري گوشي هاي 
دست دوم بود كه مسافر از خارج همراه خودش مي آورد 
كه در اين رويه، قرار است اين مسائل حل شود. عاليان با 
تاكيد بر اينكه رجيستري يكي از موثرترين اقدامات 
دولتي از ابتداي ورود موبايل طي سال هاي اخير بوده 
است، افزود: انجمن واردكنندگان موبايل به صورت 
دايم نظرات كارشناس��ي خود را به س��تاد مبارزه با 
قاچاق كاال و گمرك ايران منعكس مي كند. اگر تمام 
فرآيندها و رويه ها به صورت اصولي، سيستماتيك 
و غيرحضوري انجام شود، از ايجاد فساد و دور زدن 
قانون جلوگيري مي كند. به همين منظور كميته اي 
براي بررسي شرايط تشكيل شده تا سازوكار جديد 

را مشخص كند و تا آن زمان، چيزي اجرا نمي شود.

نظارتبرالگوريتمشركتهاي
فناوريچينيبيشترميشود

چين پيش نويس قوانيني را براي كنترل الگوريتم 
شركت هاي فناوري ارايه كرده است طبق اين قوانين 
الگوريتم ها نبايد كاربران را به صرف مبالغ هنگفت 
ترغيب كنند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، چين 
تصميم دارد نظ��ارت خود ب��ر الگوريتم هاي مورد 
استفاده در كسب و كار شركت هاي فناوري را بيشتر 
كند. در همين راستا پيش نويس قوانيني گسترده 
را تهيه كرده است. سازمان فضاي سايبري چين در 
بيانيه اي اعالم كرد ش��ركت ها بايد از قواعد اخالقي 
تجاري و اصول عدالت پيروي كنند. همچنين آنها 
نبايد مدل هاي الگوريتمي بسازند كه كاربران را به 
صرف مبلغي كالن ترغي��ب مي كند. قانون مذكور 
شامل موردي است كه گزينه اي در اختيار كاربران 
قرار مي دهد تا الگوريتم هاي پيش��نهاد سرويس را 

خاموش كنند.

راهكارمعقولادارهكشور
 ششم( افزايش حقوق مالكانه، افزايش قيمت حامل هاي 

انرژي و سوخت و خوراك واحد هاي توليدي و ...
 اين موارد قطعا اصالح خواهد ش��د اما دو نكته وجود 
دارد. براي امس��ال بعيد است دولت بتواند كار خاصي 
در اين زمينه انجام ده��د ضمن اينكه تغيير ناگهاني 
اين موارد باعث شوك و آسيب به بازار سرمايه و مردم 
مي شود. )افزايش قيمت بنزين سال ۹۸ را به ياد داريد( 
دوم اينكه به نظر من دولت همزمان با اين تصميمات 
قيمت گذاري صنايع را هم آزاد خواهد كرد و بنابراين 
اثرات درآمدي اين طرح خصوصا براي امسال چندان 
مشخص نيست. كم كم به گزينه هاي در دسترس دولت 
مي  رسيم مواردي كه براي دولت هميشه در دسترس 
بوده است و دولتي ها خاطره خوشي از اين منابع دارند. 
هفتم( افزاي��ش قيم��ت ارز؛ يك��ي از محبوب ترين 
روش هاي جبران كسري بودجه در دولت هاي پيشين 
بوده است به گونه اي كه آن دولت ها را به نوسان گيران 
قهاري در بازار ارز تبديل كرده بود. اگرچه س��ناريوي 
بلندمدت دالر صعودي اس��ت اما فع��ال تا مدتي هم 
از منظ��ر تكنيكالي حوال��ي ۲۸۵۰۰ تومان مقاومت 
داريم و هم دولت در ابتداي كارش اس��ت و بعيد است 
)البته غيرممكن نيست!( كه فعال سراغ تامين مالي از 

دالر برود. 
هشتم( فروش طال و سكه؛ از ذخاير طال و سكه اطالعاتي 
در دست نيست اما انتقاداتي كه در زمان آقاي بهمني به 
حراج ذخاير طال شد و همچنين مشكالت مالياتي كه 
براي خريداران سكه ها پيش آمد استفاده اين گزينه  در 

شرايط فعلي را كمرنگ تر كرده است. 
نهم( فروش اوراق مرابحه و...؛ جديد ترين متد براي به 
عقب انداختن بحران در دولت ها همين اوراق مرابحه 
است كه در ماه هاي پاياني دولت روحاني به  شدت انتشار 
آن افزايش يافت. به  طوري  كه منجر به فشار به بازار سهام 
شد. اين گزينه همچنان در اختيار دولت جديد نيز است 
و ممكن اس��ت از اين روش دوباره در حجم گس��ترده 
استفاده شود اما اين كار مقدمات و تبعاتي دارد. ازجمله 
اينكه انتشار اين اوراق مستلزم از بين بردن انتظارات 
تورمي است. با توجه به سود ۲۰ درصدي اين اوراق در 
شرايط تورم ۴۰ درصدي اين اوراق براي خريد جذاب 
نخواهد بود بنابراين فروش اين اوراق مس��تلزم اتخاذ 
سياس��ت هاي انقباضي ش��ديد در حوزه  پولي و مالي 
است كه خود باعث دامن زدن به ركود خواهد شد كه با 
سياست هاي اعالمي دولت خصوصا ساخت مسكن و 

آزادسازي نرخ ها و... در تضاد است.
تبعات انتش��ار اين اوراق هم مانند گلوله  برفي كه هر 
لحظه در حال بزرگ تر ش��دن است در سال هاي بعد 
گريبان دولت را خواهد گرفت و بدهي هاي بزرگ تري 

را به وجود خواهد آورد. 
دهم( فروش سهام و واگذاري شركت ها؛ اين آيتم تامين 
مالي هم سال گذشته مورد توجه دولت قرار گرفت اما در 
ميانه هاي بازي، دولت ميز بازي را ترك كرد. سياست 
رونق بورس در شرايط تورمي يكي از راهكارهاي مهار 
تورم است و در ش��رايط ركود تورمي بورس به عنوان 
سوپاپ اطمينان اقتصاد، منابع مازاد را جذب مي كند 
و فرصت براي ايجاد رونق در ساير بخش هاي اقتصاد 
بدون ايجاد اثرات تورمي به وجود مي آيد. در كنار رونق 
بورس مي توان سياست هاي انبساطي پولي، افزايش 
س��رمايه گذاري و ايجاد اش��تغال را به راحتي و بدون 
نگراني از تشديد تورم اجرايي كرد، زيرا بورس در حال 
جذب منابع سرگردان است و همان طور كه مي دانيم 
ب��ورس اثري بر تورم ندارد. در هر معامله  س��هامي كه 
انجام مي شود يك طرف پولي پرداخت مي كند و طرف 
ديگر پول دريافت مي كند و اين پول، پولي است كه در 
بازار جريان دارد. پول جديدي چاپ نمي ش��ود و اين 
به معناي توليد پول جديد نيست. در بورس وجوهي 
كه صرف خريد و فروش سهام مي شود فقط بين افراد 
جابه جا مي ش��ود و پول جديدي توليد نمي شود كه 
اثرات تورم زايي داشته باشد. ضمن اينكه وقتي اين پول 
صرف افزايش سرمايه و اوراق شركتي مي شود به توليد 

كمك خواهد كرد. 
با اين توضيحات معتقدم دولت سيزدهم بين دوراهي 
ركود و تورم قرار دارد: اگر س��مت انتشار اوراق مرابحه 
برود بايد سركوب قيمتي انجام دهد و دستوري بازارها 
را كنترل كند كه اين كار ركود را سنگين  تر خواهد كرد 
به خاطر تفاوت قيمت كاالها در داخل و خارج، قاچاق 
كاال بيشتر خواهد شد و بيكاري افزايش چشم  گيري 
خواهد داشت و وعده هاي اعالمي دولت محقق نخواهد 
نشد. از س��وي ديگر اگر دولت تورم را با بورس كنترل 
كند و عرضه هاي حساب ش��ده در بازار انجام بدهد و 
بساط قيمت گذاري دستوري را از بازار و صنايع برچيند، 
مي تواند از محل فروش سهام و انواع صندوق ها و مالياتي 
كه از بازار كسب مي كند به راحتي سياست هاي رونق و 
اشتغالزايي را بدون نگراني از سرايت تورم اجرايي كند.

تحليلگرانقيمتارزهايديجيتال،دركوتاهمدتنظراتيمتفاوتوضدونقيضدارند

بالتكليفي بيت كوين در محدوده ۵۰ هزار دالر

مدلهايامريكايي،چينيواروپاييحكمرانياينترنت
اليه ه��اي مختلف عملكرد كنش��گران در مس��ائل 
ژئوپليتيك امروزه ارتباط زيادي با فضاي مجازي و 
نحوه حكمراني آن پيدا كرده كه به تبع آن مدل هاي 

متفاوتي نيز از حكمراني را پديد آورده است.
 به گ��زارش مهر، حكمران��ي جهان��ي اينترنت در 
سال هاي اخير به موضوعي نوظهور و تازه براي بحث 
ميان متخصصان و كارشناسان حوزه هاي مختلف 
علوم انساني و فضاي مجازي، بدل شده است. گرچه 
بحث هاي ياد شده، راهبردهاي منتشر شده از سوي 
كشورها و تاسيس نهادهاي بين المللي چون آيكان، 
سبب پيدايش و رشد فزاينده ادبيات گسترده اي در 
اين حوزه شده است؛ اما همچنان در ميان حكومت ها 
و كارشناس��ان، اجماع و اتفاق نظري در مورد نحوه 

مواجهه با اينترنت، وجود ندارد.
اين در حالي اس��ت كه آغاز دهه ۲۰۲۰ ميالدي، با 
بروز حوادثي چون همه گيري كرونا و طرح احتمال 
دس��تكاري در نتيجه انتخابات رياس��ت جمهوري 
امريكا، ضرورت ايجاد اتفاق نظر و همكاري ديجيتال 
مي��ان دولت ه��ا در راس��تاي كنت��رل بحران هاي 
اينچنين��ي در فضاي مج��ازي را اثب��ات مي كند. 
ژئوپليتيك تا پيش از اين هرگز به اين اندازه با مساله 
حكمراني اينترنت گره نخورده بوده اس��ت. امروزه 
اليه هاي مختلف عملكرد كنش��گران در مس��ائل 
ژئوپليتي��ك، ارتباط فزاينده اي ب��ا فضاي مجازي 
يافته است و رنگ و بوي تازه اي به مفهوم حكمراني 
فض��اي مجازي داده اس��ت. تعريف��ي از حكمراني 
اينترنت كه از س��وي اغلب كارشناس��ان پذيرفته 
شده، عبارت اس��ت از: »حكمراني اينترنت اصول، 
هنجاره��ا، قوانين، رويه ها و برنامه هايي اس��ت كه 
دولت ها، بخش خصوصي و جامعه مدني، در زمينه 
استفاده از اينترنت و فضاي مجازي، تدوين كرده و 

به كار مي گيرند.«

۳مدلحكمرانيبراياينترنت
ژاكلين تريويسان پيگاتو، استاد حوزه حكمراني اينترنت 
در دانشگاه ايالتي سائوپائولوي برزيل، اخيراً طي مقاله اي 
با عنوان »پارادوكس حكمراني اينترنت« به چالش هاي 
موجود در اين حوزه پرداخته است. وي مي نويسد: »فرض 
مي كنيم كه رويدادهاي اخير جهان، سه مدل حكمراني به 
وجود آورده است. ۱. اياالت متحده كه از طريق فناوري هاي 
بزرگ و فراملي خود سياست اقتصادي بازار آزاد را در اولويت 
قرار مي دهد و داده و اطالعات را به منابع قدرت سايبرنتيك 
تبديل مي كند. ۲. اروپاييان با استفاده از مقررات سختگيرانه 
منطقه اي در سطح اتحاديه، شركت هاي جهاني فعال در 
حوزه فضاي مجازي را كنترل و مهار مي كنند. ۳. چين نيز 
با مداخله مستقيم دولت در حوزه فناوري، محدودسازي 
حضور ش��ركت هاي تكنولوژي خارجي و حمايت مالي و 
معنوي گسترده از توسعه فناوري به صورت بومي، رويكرد 
منحصر به فردي در زمينه حكمراني فضاي مجازي اتخاذ 
كرده اس��ت. از همين روي، پارادوكس قابل شناس��ايي، 
تناقض ميان برنامه هاي حكمراني اينترنت و ذات جهاني 
اين پديده نوظهور اس��ت.« تا به امروز تعداد بي ش��ماري 
مقاله در مورد اليه هاي مختلف مديريت جهاني اينترنت و 
تجربيات كشورهاي مختلف در اين زمينه ها منتشر شده 
كه هر يك بخش خاصي از اين رشته نوپديد را مورد مطالعه 
قرار داده است. حقيقت اين است كه مدل هاي مختلف ياد 
شده براي حكمراني اينترنت، با وجود اختالفات بي شمار، 
همچنان به سبب وجود يك اينترنت واحد در سطح جهان، 
در حالت همزيستي قرار دارند. بنابراين، براي دستيابي به 
تحليلي همه جانبه و كامل بايد سياست هاي مختلف و بعضًا 
متضاد را در يك چارچوب مشترك مورد بررسي قرار داد. 
به طور كلي، مطالعه سه رويكرد مورد تاكيد پيگاتو، يعني 
امريكا، چين و اتحاديه اروپا، به سبب ميزان نفوذ و قدرت 
اثرگذاري، بيش از ديگر مناطق حائز اهميت است. بنابراين، 
براي تجزيه و تحليل دقيق و ش��ناخت نس��بي شرايط و 

وضعيت حكمراني فضاي مجازي در جهان، پژوهشگران 
بايد چين را در اليه زيرس��اخت و محتوا بررس��ي كرده، 
سياست هاي كالن سرمايه داري اياالت متحده امريكا را 
در نظر بگيرند و به قوانين محدود كننده اتحاديه اروپا براي 

پلتفرم هاي آنالين نيز، توجه كنند.

فضايمجازيوچالشيفراملي
برايكشورهايجهان

ش��رايط امروز جهان و افزايش تنش و رقابت در بستر 
فضاي مجازي، عصر حاضر را از حيث حكمراني اينترنت 
از همه دوره هاي تاريخي پيشين متمايز ساخته است. 
شركت هاي امريكايي بزرگ فعال در حوزه فناوري با 
س��رمايه گذاري هنگفت در اليه محتواي اينترنت، به 
پلتفرم هاي توسعه يافته اي چون فيس بوك و گوگل 
بدل شده اند. اين در حالي است كه چين به عنوان رقيب 
استراتژيك اياالت متحده امريكا، عالوه بر توليد و توسعه 
پلتفرم ها در راستاي شكس��تن انحصار شركت هاي 
امريكايي، تمركز خود را بر توس��عه زيرس��اخت نيز 
معطوف كرده است. اگرچه فيس بوك در حال حاضر 
حدود ۲.۷ ميليارد كاربر فعال در س��طح جهان دارد، 
اما چين نيز با پلتفرمي چون وي چت كه ۱.۲ ميليارد 
كاربر جهاني را در خود جاي داده، موفق به شكس��تن 
انحصار شركت هاي امريكايي شده است. اين امر بدين 
معنا است كه پيشگامي و انحصار اياالت متحده امريكا 
در حال كمرنگ ش��دن بوده و ذي نفعان جديدي در 
اين حوزه، پا به عرصه وجود گذاشته اند. فاصله گرفتن 
ماهيت اينترنت از روزهاي ابتدايي تولدش، بحث ميان 
جامعه شناسان را به اوج خود رسانده است و بسياري از 
كارشناسان معتقدند كه تضاد مبنايي جهاني شدن با 
پديده هايي چون ملي گرايي و تفاوت فرهنگي، به عرصه 
فضاي مجازي نيز راه يافته و حل اين تضاد بزرگ، قطعًا 

همكاري بين المللي همه ذي نفعان را مي طلبد.

مبنايحكمرانيچندذيربطي
بر مبن��اي مدل حكمراني چن��د ذي ربطي، فضاي 
اظهارنظر در م��ورد نحوه مديري��ت اينترنت، بايد 
براي هم��ه طرف هاي عالقه مند، اع��م از دولت ها، 
ش��ركت هاي خصوصي و جامعه مدني، كاماًل باز و 
آزاد باش��د. بر همين اساس، مي توان نتيجه گرفت 
كه س��ه گروه ذي نف��ع اصلي در زمين��ه حكمراني 
اينترنت وج��ود دارد. الئورا دنارديس، نويس��نده، 
پژوهش��گر و اس��تاد رش��ته معماري و حكمراني 
اينترن��ت، در اين م��ورد مي گويد: »يك��ي از نكات 
مهم ب��راي درك حكمران��ي اينترنت، اين اس��ت 
كه سيس��تم واحدي براي نظ��ارت و هماهنگي در 
آن وجود ن��دارد. به ج��اي آن، مجموعه اي كلي از 
عملكردهاي تعريف ش��ده، وجود دارد كه هركدام 
تحت نظارت ساختارهاي مختلف حكومتي بر روي 
يك يا چن��د بازيگر اعمال مي ش��وند. در مجموع، 
مديريت و هماهنگي فناوري هاي الزم جهت تداوم 
فعاليت اينترنت و سياست هاي ناهمگن كه پيرامون 
اين فناوري وضع شده اس��ت، به عنوان حاكميتي 
توزيع ش��ده و چند جانبه تلقي مي شود.« بر اساس 
تعاريف موجود در اين سيستم حكمراني، ترتيبات و 
تصميمات عمومًا از پايين به باال اتخاذ شده و حركت 
مي كنند. بنابراين از لح��اظ تئوريك در حكمراني 
چند ذي ربطي فض��اي مجازي، تصميمات با توجه 
به خواست و نظر ذي نفعان اتخاذ مي شود. طرفداران 
اين ديدگاه معتقدند كه قدم نخس��ت در مديريت 
كالن اينترنت، اطمينان از مشاركت همه ذي نفعان 
متاثر از فض��اي مجازي در جريان بحث و گفت وگو 
اس��ت. در عمل، با ورود تدريجي بازيگران جديد به 
اكوسيستم اينترنت، با اهداف تجاري و زيرساختي 
و تعدد توسعه دهندگان، شيوه و نگرش ابتدايي رفته 

رفته رنگ باخت و ديدگاه فعلي جايگزين آن شد.



آگهی شهناز پرون دارای  شماره شناسنامه 136 بشرح دادخواست به کالسه 0000220 از این دادگاه درخواست گواهی  
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیما علی محمدی بشناسنامه 203 در تاریخ 1399/12/2 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن کرحوم منحصر است به :
1-حسین پرون به ش ش 3329149361 صادره از گیالنغرب -  پسر متوفی 
2-یونس پرون  به ش ش 3329180987 صادره از گیالنغرب -  پسر متوفی 

3- فرهاد پرون به ش ش 3379832251 صادره از قصر شیرین -  پسر متوفی 
4- شهناز پرون به ش ش 3329507292 صادره از گیالنغرب -  دختر متوفی 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا به هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 

رونوشت آگهی حصر وراثت

رییس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب 

خانم زینت مرادیان دارای شماره شناسنامه 29 بشرح دادخواست به کالسه 0000254از این دادگاه 
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اردشیری بشناسنامه 
1223 در تاری�خ 1398/10/06 اقامتگاه دائمی خود ب�درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
1- خان�م زینت مرادی�ان  ش ش 29 کد ملی  3329627123    تاریخ تول�د   1327/11/3   محل صدور گیالنغرب          

نسبت با متوفی  همسر 
2- جاس�م اردش�یری ش ش 686 کد ملی     3329587695 تاریخ تولد    1359/07/1  محل صدور   گیالنغرب          

نسبت با متوفی پسر 
3- یوس�ف اردش�یری ش ش 685 کد ملی     3329587687 تاریخ تولد  06/1 /1357   محل صدور   گیالنغرب          

نسبت با متوفی پسر 
4- فرحناز اردش�یری ش ش 212 کد مل�ی     3329375851 تاریخ تول�د   1350/7/1   محل صدور     گیالنغرب        

نسبت با متوفی دختر 
5- مهن�از اردش�یري ش ش 435 کد مل�ی     3329585196 تاریخ تول�د  1352/4/3  محل صدور   گیالنغرب          

نسبت با متوفی دختر 
6- مریم اردشیری ش ش 779 کد ملی3329588616      تاریخ تولد  1360/7/1    محل صدور گیالنغرب            نسبت 

با متوفی دختر 
7- مرضیه اردش�یری ش ش 120  کد ملی     3329956968 تاریخ تول�د 1365/8/15     محل صدور  گیالنغرب           

نسبت با متوفی دختر 
8- آرزو اردشیری ش ش 0 کد ملی    3320004085  تاریخ تولد 1368/1/21     محل صدور     گیالنغرب        نسبت با متوفی دختر 
9- زهرا اردشیری ش ش 0  کد ملی     3320084844 تاریخ تولد 1372/2/1     محل صدور       گیالنغرب      نسبت با متوفی دختر 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید تا به هرکس�ی اعتراضی 
 دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد . 

رونوشت آگهی حصر وراثت

رییس شعبه اول شورای حل اختالف گیالنغرب - غالمرضا پروین 

 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. 

گروه راه و شهرسازي|
»تنگناي مالي« در ش��رايط تحريم و كرونا به ويژگي بارز 
اقتصاد ايران در چند سال اخير تبديل شده به گونه اي كه 
افزون بر ايجاد شكاف بودجه اي حدود 500 هزار ميليارد 
توماني، »تامين مالي« انواع پروژه هاي عمراني و غيرعمراني 
را با مشكل مواجه كرده است. با بازگشت تحريم هاي نفتي 
ايران از سال 1397 درآمدهاي نفتي كشور به شدت افت كرد 
و همزمان به دليل وجود تحريم هاي مالي امكان تبادالت 
مالي ناشي از صادرات كاالهاي غيرنفتي نيز از ايران سلب 
شد. در اين شرايط، تخصيص بودجه به يارانه هاي پيدا و 
پنهان منجر به تشديد كسري بودجه ساالنه در سال جاري 
شده است. همزمان، دولت سيزدهم كه به تازگي تشكيل 
شده، برنامه هاي عمراني مفصلي در بخش مسكن )ساخت 
4 ميليون آپارتمان در 4 سال فعاليت دولت( و بخش هاي 
حمل و نقلي كشور تدارك ديده اس��ت. بي گمان، انجام 
چنين پروژه هاي��ي براي اقتصاد ايران ضروري اس��ت اما 
چگونگي انجام آنها به ويژه در شرايط كنوني اقتصاد ايران 
محل توجه و نقد كارشناسان بوده است. آنگونه كه رستم 
قاسمي، وزير كنوني راه و شهرسازي )وزير اسبق نفت( 
اعالم كرده است، اين وزارتخانه آمادگي دارد، ساخت و 
انجام پروژه هاي ريلي، جاده اي و دريايي را با نفت تهاتر 
كند. او كه در يك برنامه تلويزيوني صحبت مي كرده، با 
تاكيد بر روش تهاتر براي افزايش جذابيت سرمايه گذاري 
بخش خصوصي گفته، به دنبال تهاتر نفت با ساخت و 

انجام انواع پروژه هاي ريلي، جاده اي و دريايي هستيم.

     »نفت«؛ از اشتباه لفظي تا واقعيت عيني 
وزير راه و شهرسازي هفته گذشته در جريان برگزاري جلسه 
راي اعتماد و به هنگام ارايه برنامه هاي خود از تريبون مجلس 
گفت: »10 دس��تور را نوشته ام كه در اولين روز از حضورم 
در وزارت »نفت« آنها را در دستور كار قرار مي دهم« كه با 
خنده نمايندگان و سر و صدايشان براي يادآوري اشتباه 
رستم قاسمي همراه شد. اگرچه رستم قاسمي يكشنبه 
شب در برنامه تلويزيوني ياد شده اين مساله را »يك اشتباه 
لفظي« توصيف كرد؛ اما ش��اهديم كه برنامه »تهاتر نفت 
با انجام پروژه هاي حمل و نقلي« عمال ارتباط مستقيمي 
با مس��ووليت هاي وزارت نفت دارد. در اين حال، قاسمي 
توضيح بيشتري در رابطه با طرح تهاتري خود نداده است، 
اما بي گمان، انجام معامالت تهاتري در شرايطي كه نفت و 
همچنين تبادالت مالي كشور در تحريم هستند و چشم انداز 
روشني هم از حل و فصل چالش هاي هسته اي وجود ندارد، 
معقول و منطقي به نظر مي رسد. در اين عين حال، چند 

سوال در اين رابطه وجود دارد. اينكه آيا وزارت راه با دولت 
و به طور مشخص با وزارت نفت در اين رابطه رايزني كرده و 
موافقت آن را گرفته است؟ آيا تهاتر نفت با انجام پروژه هاي 
عمراني و حمل و نقلي صرفا با بخش خصوصي داخلي 
انجام خواهد ش��د؟ در اين ص��ورت، آيا چنين تهاتري 
ب��راي بخش خصوصي ايران جذاب اس��ت؟ آيا بخش 
خصوصي مي توان��د در داخل يا در خارج از كش��ور، 
نفت دريافتي را پول نقد يا كاالهاي مورد نظر و مورد 
استفاده خودش تبديل كند؟ در صورتي كه تهاتر نفت 
با دولت ها يا شركت هاي خارجي نيز صورت بگيرد، آيا 
سايه تحريم ها بر سر اين تهاتر وجود نخواهد داشت؟ 

     راه اندازي بانك زمين
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه مسكن دغدغه حاكميت 
و رييس جمهوري است، ادامه داد: رييس جمهوري موضوع 
مسكن را به طور جدي پيگيري مي كند و آمده ايم كه به 
اين خواسته رييس جمهور تحقق بخشيم. وي همچنين 
از راه ان��دازي بانك زمين خبر داد و گفت: بانك موجودي 
زمين را مطرح كرديم كه در اين زمينه بايد از تالش هاي 
آقاي اسالمي تش��كر كنم چراكه اقدامات موثري انجام 
شده است. قاسمي ادامه داد: بر اساس قانون جهش توليد 
مسكن، تمام بخش هاي دولت موظف هستند تمام اراضي 
خود را براي ساخت يك ميليون واحد مسكن در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي قرار بدهند و طبق قانون اگر ظرف 
دو ماه اين اقدام صورت نگيرد، ثبت اسناد به طور مستقيم 
مي تواند سند را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد.  
وي همچنين از شناسايي يك ميليون هكتار زمين دولتي 

در كشور مناسب براي س��اخت مسكن خبر داد و گفت: 
يك ميليون هكتار زمين دولتي شناس��ايي شده است و 
به زودي در اختيار وزارت راه و شهرس��ازي قرار مي گيرد 
كه البته بخش��ي از اين اراضي نياز به تغيير كاربري دارد. 
بنابراين با اين قانون مشكل زمين كه تا 5٠ درصد در بخش 
مسكن سهم دارد را حل كرده ايم و در اين بخش مصوبه 
قانوني داريم. قاسمي ادامه داد: البته از اين 4 ميليون واحد 
مسكوني، يك ميليون روس��تايي خواهد بود. وزير راه و 
شهرسازي همچنين از راه اندازي صندوق توسعه مسكن 
خبر داد و گفت: مصوبه صندوق توسعه مسكن را گرفته ايم 
كه تمام بودجه هاي مسكني در اين صندوق خواهد بود . 
وي با اشاره به تامين مالي براي ساخت يك ميليون واحد 
مس��كن در كشور اظهار داشت: متاس��فانه در سال هاي 
گذشته سهم مسكن در تسهيالت بانكي بسيار پايين بوده، 
به طوري كه در سال ٩٩ اين عدد حدود 5 درصد بوده كه 
كال ي��ك درصد آن اختصاص پيدا كرده  اس��ت. اما طبق 
قانون سهم مسكن در تسهيالت به ٢٠ درصد رسيده و اگر 
اين قانون از سوي بانك ها اجرا نشود، مجازات خواهند شد. 
وزير راه و شهرسازي تاكيد كرد: سياست ما اين است كه 
اين سود تسهيالت براي اقشار كم درآمد مناسب باشد كه 
براي دهك هاي پايين يا سود كاهش مي يابد يا دوره اقساط 
طوالني مي شود . وي ادامه داد: اساسا هدف از ساخت يك 
ميليون واحد در سال اين است كه مستأجران صاحب 
خانه شوند. سياست ما اين است كه اوال اين ساخت و 
سازها در داخل شهرها باش��د و در پيرامون شهرها و 
ش��هرهاي جديد انجام شد، بايد شهرسازي باشد و نه 
مسكن سازي و به دنبال ايجاد شهرهاي شب رو نيستيم.

     دولت اراضي ملي را از انحصار خارج كند
در اين حال، مهدي س��لطان محمدي، كارشناس اقتصاد 
مسكن با اشاره به عامل و مولفه تامين اراضي براي ساخت يك 
ميليون واحد مسكوني در سال گفت: مساله بسيار مهم در اين 
پروژه تامين زمين است هر چند كه در كشورمان زمين هاي 
باير قابل توجهي وجود دارد اما به اين معنا نيست كه بتوانيم 
دراين اراضي باير ساخت و ساز داشته باشيم چرا كه موضوع 
بسيار مهمي كه هزينه ساخت اين پروژه را افزايش مي دهد، 
آماده سازي اراضي براي تبديل مناطق سكونت گاهي است. 
كارشناس اقتصاد مسكن در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه در 
شهرهاي بزرگ فعال چنين ظرفيتي براي تامين اراضي وجود 
ندارد، گفت: مي دانيم كه در شهرها قيمت زمين به صورت 
تصاعدي در حال افزايش است و براي اجراي اين پروژه نياز 
به برنامه ريزي و سرمايه گذاري در شهرهاي جديد داريم و 
اين هم موضوعي نيست كه به سرعت به اجرا در بيايد و آن را 
از تنور خارج كنيم. وي با بيان اينكه تبديل اراضي شهرهاي 
جديد به زمين هاي قابل سكونت زمان بر است اظهار داشت: 
امروز شاهد آن هستيم كه شهرهايي مانند پرديس و هشتگرد 
كه در اطراف تهران ساخت و سازهاي انبوهي در اين مناطق 
شكل گرفته هنوز به نحو مطلوبي آماده سكونت نشده اند و 
هنوز هم نياز به افزايش سرمايه گذاري بيشتر در اين مناطق 
وجود دارد. وي با بيان اينكه زمين هاي باير متعلق به دولت 
اس��ت و براي اجراي چنين پروژه هايي بايد اراضي را از 
انحصار خارج كند، اظهار داشت: بخش خصوصي زميني 
در اختيار ندارد كه بتواند در اين پروژه ها با چنين مقياسي 
از آنها اس��تفاده كند و اين زمين هاي باير در اختيار 
دولت است كه براي تحقق هدف ساخت يك ميليون 
واحد در سال اين اراضي را بايد از انحصار خارج كند.

     اول ثبات اقتصادي، بعد ساخت مسكن
فرهاد بيضايي، كارشناس اقتصادي درباره راهكار تحقق 
وعده ساخت يك ميليون واحد مسكوني گفت: ابتدا بايد به 
دنبال ايجاد ثبات اقتصادي باشيم. هنگامي كه كشور وارد 
مسير باثبات اقتصادي شود مي توانيم برنامه ريزي دقيقي كه 
داراي اهداف كمي است انجام دهيم. بيضايي در گفت وگو با 
ايرنا افزود: در صورتي كه سياست اقتصادي به سمت كنترل 
وضعيت اقتصاد رود و شاخص هاي كالن اقتصادي مثل تورم 
و رشد نقدينگي تحت كنترل باشد، امكان تحقق طرح توليد 
مسكن وجود دارد. به گفته اين كارشناس اقتصادي، مي توان 
بخشي از نقدينگي موجود را به سمت مسكن هدايت كنيم 
و منابع را در اين سمت به گردش درآوريم اما نكته مهم اين 
است كه حوزه هاي ديگر هم نيازمند سرمايه گذاري است.
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در شهر

تعارض منافع
چالش بزرگ پايتخت

زه��را نژادبهرام، عضو س��ابق ش��وراي ش��هر تهران 
اعتماد س��ازي ميان مردم را مهم ترين وظيفه شوراي 
شهر خواند و گفت: اصلي ترين چيزي كه بايد شوراي 
شهر ششم به آن توجه داشته باشد ايجاد آرامش براي 
شهروندان است. همچنين اميدوارم شوراي شهر ششم 
پروژه هايي كه توس��ط شوراي قبلي شروع شد را نيمه 
كاره رها نكنند و از توسعه آن غافل نمانند. نگاه شوراي 
شهر پنجم بردن توسعه به دل محله ها بود. شهر ما زماني 

توسعه مي يابد كه در اختيار شهروندانش قرار بگيرد.
نژادبهرام تعارض منافع ميان نهادهاي مسوول را چالشي 
بزرگ بر سر اداره پايتخت خواند و ادامه داد: به علت وجود 
نهادهاي مس��وول متعدد و عدم وجود مديريت واحد، 
تعارض منافع به شدت در شهر تهران مشاهده مي شود. 
شهرداري، استانداري و فرمانداري تهران سه نهاد مسوول 
مختلف هس��تند. تعارض منافع منجر به پايين آمدن 
سرعت و س��هولت اداره شهر مي شود. علي رغم تالش 
ما براي رس��يدن به مديريت واحد، نتوانستيم در دوره 
پنجم شوراي ش��هر تهران به اين هدف نزديك شويم. 
علت اصلي اين موضوع اين اس��ت كه ساختار سياسي 
كشور ما اين سازمان ها را از يكديگر جدا كرده و هر كدام 
از اين نهادها قدرت خود را دارند و نظر خود را مي دهند. 
لذا امكان مديريت واحد شهري در شهر تهران وجود ندارد 
و اين اليحه مدت هاست در راهروهاي بهارستان دست به 
دست مي شود. به نظر مي رسد شهرداري مسوول اداره 
شهر اس��ت اما در واقع اين طور نيست و تعارض منافع 

سبب مشكل بودن هماهنگي مي شود.
عضو سابق شوراي شهر تهران افزود: سازمان هايي هم 
مانند س��ازمان آب و فاضالب وجود دارند كه همكاري 
مناسبي با شهرداري دارند و توسعه ۸0 درصدي سيستم 
فاضالب شهر تهران مرهون اين همكاري است. از ديگر 
نهادهايي كه همكاري ثمربخش��ي با شهرداري دارند 
مي توان به بنياد مستضعفان اشاره كرد كه با اختصاص 
مبلغ��ي به ش��هرداري ته��ران كمك كرد تا ب��ه زنان 
سرپرست خانوار و دست فروشاني كه از پاندمي كوويد 
19 متضرر شده بودند نفري يك ميليون تومان كمك 
كند.همچنين نيروي انتظامي و پليس راهور همكاري 

خوبي با شهرداري تهران داشتند. 
وي ب��ا توجه به اهمي��ت موضوع آلودگ��ي هوا گفت: 
مسووليت مقابله با مشكل آلودگي هوا با توجه به قانون 
هواي پاك بر عهده سازمان محيط زيست است و توقع 
حل اين مشكل توسط شهرداري انتظاري بي جاست. اما 
شهرداري تهران در حل اين مشكل با سازمان محيط 
زيست همكاري مي كند. افزايش ظرفيت فضاي سبز، 
توسعه طرح ترافيك، تعامل الزم با وزارت نفت در رابطه با 
نوع سوخت، افزايش اتوبوس ها در راستاي توسعه حمل و 
نقل عمومي، توجه به معاينه فني خودروها، توسعه شبكه 
مترو با توجه به كلنگ خوردن پروژه راه اندازي خط 10 
متروي تهران و لزوم رعايت استانداردهاي خودروسازي 
راهكارهايي هستند كه شورا براي مقابله با مشكل آلودگي 
هوا ارايه كرده است. نژادبهرام اعتماد سازي ميان مردم را 
مهم ترين وظيفه شوراي شهر خواند و گفت: اصلي ترين 
چيزي كه بايد شوراي شهر ششم به آن توجه داشته باشد 
ايجاد آرامش براي شهروندان است. همچنين اميدوارم 
شوراي شهر ششم پروژه هايي كه توسط شوراي قبلي 
شروع ش��د را نيمه كاره رها نكنند و از توسعه آن غافل 
نمانند.نگاه ش��وراي ش��هر پنجم بردن توسعه به دل 
محله ها بود. شهر ما زماني توسعه مي يابد كه در اختيار 
شهروندانش قرار بگيرد. او در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به 
اولويت هاي شوراي شهر تهران در دوره ششم اظهار كرد: 
شوراي شهر از دو زاويه به مشكالت شهر نگاه مي كند. 
وقتي از زاويه كالن و اس��تراتژيك به موضوعات توجه 
مي كنيم، رفع مشكل فساد و مبارزه با تخلفات و تقويت 
مشاركت مردم مساله اي است كه در دستور كار شورا 
قرار مي گيرد كه اين اقدامات، هم با يكديگر رابطه طولي 
دارند و هم به شكل عرضي با هم مرتبط اند. قطعا زماني 
كه يكي از اين اتفاقات رخ دهد هدف ديگر نيز بالطبع 
محقق خواهد شد.ضمن اينكه اهميت اعتمادسازي ميان 
شهروندان جايي بروز پيدا مي كند كه بدانيم يك شهر 
دوازده ميليوني با يك شورا اداره نخواهد شد و اداره شهر 
مستلزم همكاري تك تك شهروندان است. از سوي ديگر 
زماني كه مردم بيشتر در امور شهر مشاركت كنند نسبت 
به آن حس مسووليت بيشتري خواهند داشت و در حفظ 
و نگهداشت آن تالش بيش از پيشي خواهند كرد. وي 
جلب اعتماد مردم را ماموريت شوراي شهر خواند و افزود: 
با توجه به نظرسنجي هاي صورت گرفته، سطح اعتماد 
مردم تهران به ش��هرداري كاهش يافته است. ما سعي 
كردي��م در دوره مديريت خود براي ريش��ه كن كردن 
فساد اقداماتي را به انجام برسانيم. فساد در شهرداري 
يكي از عواملي بود كه باعث بي اعتمادي مردم نسبت به 
شهرداري تهران مي شد. دو موضوع ديگر نيز وجود داشته 
و دارد كه باعث نگراني و سختي شهروندان تهران در اين 
سال ها شده است. اين دو موضوع آلودگي هوا و ترافيك 

هستند كه شهر تهران سال هاست با آنها درگير است.

ايرانشهر

3 فروند هواپيماي»كام اير«
از ايران خارج شدند

محمد ذيبخش، سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري 
گفت: فعال پروازي بين ايران و افغانستان برقرار نمي شود.

ذيبخش در گفت وگو با ايلنا درباره آخرين وضعيت پروازها 
بين ايران و افغانستان اظهار كرد: فعال پروازي بين ايران 
و افغانستان برقرار نيست و بايد ديد پس از عادي شدن 
وضعيت كشور افغانستان در اين باره چه تصميمي گرفته  
مي شود. وي همچنين با اشاره به سه فروند هواپيماي 
كام اير متعلق به افغانستان كه به دليل تنش ها در اين 
كشور مالك شركت آنها را به ايران منتقل كرده بود، گفت: 
هر سه فروند هواپيما از كشورمان خارج شدند. سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري ادامه داد: دو فروند هواپيماي 

كام اير به كابل و يك فروند به مزارشريف منتقل شدند.

بازگشت ۶ هزار متر زمين
تصرف شده به دولت

مديركل راه و شهرسازي استان تهران از اجراي اعمال 
ماده 477 ديوان عالي كش��ور و اخذ ۶ هزار متر مربع از 
پالك ثبتي 11۶ اصلي بنام دولت و به نمايندگي سازمان 
ملي زمين و مسكن خبر داد. به گزارش تسنيم، خليل 
محبت خواه، مديركل راه و شهرسازي استان تهران اظهار 
كرد: با دستور رييس قوه قضاييه و راي ديوان عالي كشور 
۶ قطعه از اراضي پالك مذكور كه حس��ب درخواست 
اعمال ماده 477 و پذيرش آن برابر راي صادره از شعبه 
دوم ديوان عالي كشور، دادنامه هاي صادره نقض و قرار 
عدم اس��تماع دعوي خواهان صادر شده بود، اقدامات 
الزم جهت ابطال اس��ناد و اعاده مالكيت دولت صورت 
گرفته است. اخذ سند حدود ۶ هزار متر مربع از پالك 
ثبتي 11۶ اصلي در راستاي اجراي راي كميسيون ماده 
12 موات و بنام دولت جمهوري اسالمي با نمايندگي 
سازمان ملي زمين و مسكن صادر شد . وي افزود: برابر 
دادنامه هاي قطعي ص��ادره اين اداره موظف به تنظيم 
سند رسمي حدود ۶ قطعه از اراضي پالك اصلي 11۶ 
موسوم به اريكه ايرانيان مجتمع فرهنگي-هنري-تجاري 
با زيربناي بيش از 20 هزارمتر مربع در هش��ت طبقه 
بوده است كه ارزش ريالي آن 2هزار ميليارد ريال برآورد 
شده است. مديركل راه و شهرسازي استان تهران افزود: 
حسب درخواست اعمال ماده 477 و تالش شبانه روزي 
همكاران اداره حقوقي و پذيرش آن برابر راي صادره از 
شعبه دوم ديوان عالي كشور دادنامه هاي صادره نقض و 
قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر شد و اقدامات الزم 
جهت ابطال اسناد و اعاده مالكيت دولت در دست انجام 
است. وي با بيان اينكه رفع تصرفات زمين خواري يكي از 
مهم ترين چالش هاي وزارت راه و شهرسازي است، گفت: 
اين اراضي با هدف حفظ انفال و با توجه به سياست هاي 
تحولي قوه قضاييه در راستاي حفاظت از اراضي دولتي 

و حفظ حقوق بيت المال اعاده و صيانت شده است. 

وزيرراهوشهرسازيخبرداد

تهاتر نفت با پروژه هاي حمل و نقلي 

دركداممناطقتهرانخانهارزانشد؟
كاهشقيمتمسكندر4منطقهپايتختطيمرداد

تازه ترين آمار بانك مركزي حكايت از رسيدن قيمت مسكن 
در تهران به مرز 31 ميليون تومان طي مردادماه امسال دارد 
و بررسي ها نشان مي دهد كه در اين ماه فقط در چهار منطقه 
تهران قيمت خانه در مقايسه با ماه قبل كاهش يافته است.

به گزارش ايسنا، براساس آخرين آمارها متوسط قيمت يك 
متر مربع مسكن در شهر تهران طي مرداد ماه به 30 ميليون 
و 970 هزار تومان رسيده كه نسبت به ماه قبل و مدت مشابه 
در سال قبل به ترتيب 3.1 و 34 درصد افزايش يافته است.

همچنين، تعداد معامالت انجام شده در اين ماه 5.5 هزار 
فقره بوده كه در مقايسه با ماه قبل ۸.4 درصد افزايش داشته 
است.  در اين بين، بررسي جزييات متوسط قيمت هر متر 
خانه و تعداد معامالت انجام شده در مناطق 22 گانه شهر 
تهران نشان مي دهد كه بيشترين قيمت هر متر خانه ۶4 
ميليون و 55۸ هزار تومان در منطقه يك و كمترين آن با 

14 ميليون و 410 هزار تومان در منطقه 1۸ بوده است.

      قيمت خانه در هر منطقه تهران چند؟ 
همچنين، در پنجمين ماه سال در مناطق 1 و 1۸ تهران 
به ترتيب معادل 259 و 133 فقره خانه معامله شده است. 
از سوي ديگر، متوسط قيمت هر متر خانه در مناطق 2، 3، 
4 و 5 تهران به ترتيب معادل 47 ميليون و ۸73 هزار و ۸00 
تومان، ۶1 ميليون و 22 ه��زار تومان، 33 ميليون و 255 
هزار و 900 تومان و 37 ميليون و 9700 تومان است. تعداد 
معامالت انجام شده در هر يك از مناطق باال نيز به ترتيب 
معادل 4۸۶، 1۸9، 439 و ۸۸۸ فقره است. همچنين، در 
مناطق ۶، 7، ۸ و 9 تهران نيز هر متر خانه به ترتيب معادل 
44 ميليون و ۸۸۶ هزار تومان، 30 ميليون و ۶0۶ هزار 
تومان، 2۸ ميليون و 72 هزار و ۸00 تومان و 21 ميليون 
و ۸17 هزار و 300 تومان معامله مي شود كه در هر يك از 
اين مناطق طي چهارمين ماه سال به ميزان 21۸، 2۶4، 

2۸5 و 13۶ فقره خانه معامله شده است.

عالوه براين، هر متر خانه در مناطق 10، 11، 12 و 13 شهر 
تهران به قيمت 19 ميليون و ۸52 هزار و 300 تومان، 20 
ميليون و 973 هزار و ۸00 تومان، 1۸ ميليون و ۶۶4 هزار و 
500 تومان و 2۸ ميليون و يك هزار و 700 تومان فروخته 
شده كه در هر يك از آنها به تعداد 592، 22۶، 129، و 1۶۶ 
فقره خانه معامله شده است. طبق اعالم بانك مركزي، در 
مردادماه سال جاري متوس��ط قيمت هر متر مسكن در 
مناطق 14، 15، 1۶ و 17 تهران به ترتيب معادل 22 ميليون 
و 971 هزار و 200 تومان، 17 ميليون و 173 هزار و 300 
تومان، 1۶ ميليون و 293 هزار و 700 تومان، 15 ميليون 
و ۶72 هزار و 500 تومان بوده كه در اين مدت در هر يك از 
اين مناطق 30۸، 272، 104 و 123 فقره خانه معامله شده 
است. از سوي ديگر، طي پنجمين ماه سال جاري در مناطق 
19، 20، 21 و 22 ته��ران قيمت هر متر خانه به ترتيب به 
17 ميليون و 159 هزار و 200 تومان، 17 ميليون و 2۸00 
تومان، 23 ميليون و 55۸ هزار تومان، 2۸ ميليون و ۶۶3 
هزار و 500 تومان رسيده كه در هر يك از اين مناطق نيز 41، 

51، 135 و 55 فقره مسكن معامله شده است. 

     خانه در كدام مناطق تهران ارزان شد؟ 
بنابراين، در پنجمين ماه سال جاري بيشترين و كمترين 
متوسط قيمت هر متر خانه متعلق به مناطق 1و 1۸ بوده 
است كه مناطق 5 و 19 نيز به ترتيب بيشترين و كمترين 
تعداد معامالت در اين ماه را داشته اند.  البته بررسي تفاوت 
متوس��ط قيمت مس��كن در مناطق 22 گانه تهران در 
مردادماه نسبت به تير س��ال جاري بيانگر اين است كه 
معادل 1۸ منطقه از تهران با افزايش قيمت مسكن در ماه 
موردنظر مواجه شده اند كه در اين بين، به ترتيب مناطق 
1، 3 و 4 بيشترين افزايش قيمت را داشته اند.  عالوه براين، 
مسكن در مردادماه سال جاري تنها در مناطق 5، ۶، 1۶ 
و 10 تهران نسبت به تيرماه كاهش قيمت داشته  است. 



تعادل-  گروه صنعت|
 رصد داده هاي آماري نشان مي دهد، مرداد ماه سال جاري 
63 هزار و 251 دستگاه انواع خودرو در كشور توليد شده كه 
نسبت به مرداد سال قبل 4.9 درصد رشد داشته است. اما 
بررسي آمارهاي منتشر شده سامانه كدال حاكي از توليد 
345 هزار و 392 دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ 
كشور »ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو« از ابتداي امسال تا 
پايان مردادماه است. اين ميزان توليد در مقايسه با آمار مدت 
مشابه سال قبل )توليد 34۸ هزار و 3۰3 دستگاه خودرو( افت 
ناچيز ۸3 صدم درصدي را نشان مي دهد. تحليل داده هاي 
منتشر شده نشان مي دهد، جمع توليدات ايران خودرو در 
پنج ماهه ابتدايي امسال در هم سنجي با سال گذشته )169 
هزار و 65 دس��تگاه( تقريبا بدون تغيير بوده و امسال ۸91 
دستگاه بيشتر بوده اس��ت. اما ميزان توليد نارنجي پوشان 
جاده مخصوص در مقايسه با پنج ماهه نخست 99 افت 4.2۸ 
درصدي را نشان مي دهد. اين گروه خودروسازي در مرداد 
ماه امسال 22 هزار و 411 دستگاه خودرو توليد كرده است. 
گاليه برخي مشتريان شركت هاي خودروساز نسبت به 
تأخير در تحويل خودرو، درحالي است كه خودروسازان 
وعده افزايش توليد خودرو را داده بودند، اين در شرايطي 
است كه آمارهاي 5 ماهه تقريبًا ثبات تيراژ توليد و عدم 
تغيير را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد.

      توليد خودرو به روايت آمار 
مرداد امسال 63 هزار و 251 دستگاه انواع خودرو در كشور 
توليد شد كه نسبت به مرداد س��ال قبل 4.9 درصد رشد 
داشته است. در اين مدت توليد خودرو سواري نيز با رشد 
۸.1 درصدي به 57 هزار و ۸74 دس��تگاه رسيد. در مورد 
توليد ون، وانت و ميني بوس و ميدل باس نيز به ترتيب بايد 
به رش��د 93.3 درصدي، افت 26.2 درصدي و رشد 31.4 
درصدي طي مرداد امس��ال در مقايسه با مرداد 99 اشاره 
كنيم. در پنجمين ماه س��ال توليد اتوبوس 11.3 درصد 
كاهش يافت و به 47 دستگاه رسيد و در عين حال توليد 
كاميونت، كاميون و كشنده با رشد 5۸.2 درصدي به 625 
دستگاه رسيده است. بررسي ها نشان مي دهد، طي 5 ماه 
ابتدايي امس��ال 3۸6 هزار و 277 دستگاه انواع خودرو در 
كشور توليد ش��ده كه نسبت به 5 ماهه اول سال 99 رشد 
1.5 درصدي را داشته است. در اين مدت 354 هزار و 541 
دستگاه سواري در كشور توليد شده كه نسبت به 5 ماهه 

نخست سال گذشته 2.3 درصد افزايش داشته است.

      توليد آبي پوشان بدون تغيير 
در پنج ماهه نخست امسال گروه صنعتي ايران خودرو موفق 
به توليد 169 هزار و 956 دس��تگاه خودرو شد. اين گروه 
صنعتي توانست در اين مدت 116 هزار و 5۰2 دستگاه در 
گروه پژو، 1۸ هزار و 9۸4 دستگاه در گروه سمند، 2۰ هزار و 
هشت دستگاه دنا، 11 هزار و 61 دستگاه رانا، يك هزار و 957 
دستگاه هايما، يك هزار و 341 دستگاه تارا و 1۰3 دستگاه 
پژو 2۰۰۸ توليد كند. تحليل داده هاي منتشر شده نشان 
مي دهد، جمع توليدات اين خودروساز در پنج ماهه ابتدايي 
امسال در هم سنجي با پارس��ال )169 هزار و 65 دستگاه( 
تقريبا بدون تغيير بوده و امسال ۸91 دستگاه بيشتر بوده 
است. آبي پوشان جاده مخصوص در مرداد ماه امسال 24 

هزار و 911 دستگاه خودرو توليد كردند.

      افت توليد نارنجي پوشان 
برپايه آمارهاي س��امانه كدال، در اين مدت گروه سايپا به 
عنوان دومين خودروساز بزرگ كشور موفق به توليد 131 
هزار و 669 دستگاه خودرو شد كه شامل 115 هزار و 376 
دستگاه خودرو در خانواده تيبا، 9  هزار و 145 دستگاه سايپا 
151 )وانت پرايد(، 6 هزار و 65۰ دستگاه شاهين و همچنين 
13۸ دس��تگاه خودروي صادراتي كامل )CBU( و 36۰ 
دستگاه اس. كي. دي )SKD يا قطعات نيمه كامل( بود. اين 

ميزان توليد در مقايسه با پنج ماهه نخست 99 افت 4.2۸ 
درصدي نشان مي دهد. نارنجي پوشان جاده مخصوص در 
مرداد ماه امسال 22 هزار و 411 دستگاه خودرو توليد كرد. 
همچنين بنابر آمار منتشر شده، تا پايان مرداد ماه امسال 
همچنين پارس خودرويي ه��ا موفق به توليد 43 هزار و 
767 دس��تگاه خودرو شامل 25 هزار و 545 دستگاه در 
گروه Q2۰۰ )كوئيك(، 9 هزار و 73۰ دستگاه كوئيك 
معمولي، هفت هزار و 995 دستگاه در گروه S2۰۰ )ساينا( 
و 497 دستگاه در گروه برليانس شدند. اين ميزان توليد در 
مقايسه با مدت مشابه سال 99 رشد پنج درصدي را نشان 
مي دهد. جمع توليدات اين خودروساز در مردادماه امسال 

هشت هزار و 759 دستگاه به ثبت رسيد.

      برنامه وزير جديد چيست؟ 
اما بررس��ي مهم ترين برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در س��ال 14۰۰ حاك��ي از برنامه ريزي براي توليد 
يك ميليون و 2۰۰ هزار دس��تگاه انواع خودروي سواري و 
وانت است. با توجه به توليد 9۸4 هزار و 2۰۰ دستگاه انواع 
سواري و وانت در سال 99، رشد 21.9 درصدي در اين بخش 
پيش بيني شده اس��ت. سيد رضا فاطمي امين وزير جديد 
صمت همچنين وعده هايي مبني ب��ر افزايش تيراژ توليد 
خودرو و كاهش شديد قيمت ها را داده است. بايد ديد اين 
وعده تا چه حد محقق مي شود و خودروسازان به چه صورت 
به وعده هاي هميشگي خود براي رشد توليد عمل خواهند 
كرد. در همين زمينه، پيشتر »س��يدرضا فاطمي امين«، 
»زيان انباشته، كيفيت پايين توليدات و قيمت« را سه چالش 
اساسي صنعت خودرو عنوان كرده و گفته: اين مشكالت به 
آن معني نيست كه اين صنعت را كنار بگذاريم. فاطمي امين 
اظهار ك��رده بود كه عده اي مي گويند كه اگر اين صنعت را 
كنار گذاشته و به واردات خودرو اقدام كنيم به نفع ما است، اما 
برعكس معتقدم صنعت خودروسازي داراي ظرفيتي است 
كه مي تواند به افتخار ملي تبديل شود. در همين راستا، او به 
تدوين يك برنامه 2 ساله براي صنعت خودرو اشاره كرده بود 
كه با اجرايي شدن آن، تحول جدي در اين صنعت به دنبال 
خواهد داشت و اوج آن سال 14۰4 خواهد بود. وزير صنعت، 
معدن و تجارت تاكيد كرد: بايد همزمان به تقويت رقابت، 
اصالح ساز و كارهاي مديريتي و اقتصادي و افزايش توليد 
در خودروسازي بپرداريم تا در اين صنعت به توفيق برسيم. 

او همچنين گفته بود: برنامه ما توليد 1.6 ميليون دستگاه 
خودرو در سال آينده است كه در سال 14۰4 به سه ميليون 
دستگاه افزايش خواهد يافت و بايد 3۰ درصد آن معادل حدود 
يك ميليون دس��تگاه تا آن زمان، روانه بازارهاي صادراتي 
ش��ود. وعده هايي كه البته خيلي ها آن را نشدني و عجيب 
خواندند. اما حال كه فاطمي امين بر صندلي وزارت صمت 
تكيه زده است، بايد ديد كه چگونه و از چه طريقي مي خواهد 
برنامه هايش را عملي كند و اينكه در نهايت چه سياستي را 
براي تحول صنعت خودرو از يكسو و متعادل سازي قيمت ها 

در بازار خودرو از سوي ديگر در پيش خواهد گرفت. 

     تحقيق و تفحص از وعده افزايش توليد خودرو
در همين حال، »خبرگزاري فارس« نوش��ت: اخيراً طرح 
تحقيق و تفحص از صنعت خودرو به تصويب نمايندگان 
مجلس رسيد كه موضوع تيراژ توليد يكي از محورهاي مهم 
آن است. حجت اهلل فيروزي، عضو كميسيون صنايع و معادن 
مجلس در اين مورد با بيان اينكه كميته تحقيق و تفحص از 
خودروسازي ها موضوع تيراژ توليد اين شركت ها را بررسي 
مي كند، گفت: خودروس��ازان در جلسات متعددي كه در 
كميسيون صنايع مجلس تشكيل شد، وعده افزايش تيراژ 
توليد را دادند، بنابراين در صورتي كه توليد آنها در ابتداي 
سال كاهش يافته باشد، بايد علت را توضيح دهند. فيروزي 
درباره انتشار خبرهايي مبني بر كاهش توليد خودروسازان 
تصريح كرد: عدول خودروس��ازان از برنامه هاي ارايه شده 
مبني ب��ر افزايش تيراژ توليد بايد داليل مش��خص و قابل 
دفاعي داشته باشد. به اين معنا كه به طور مثال ممكن است، 
ماشين آالت آنان خراب شده باشد يا با كمبود قطعه روبرو 
شده باشند، در غير اين صورت هر توجيه ديگري پذيرفتني 
نيست و نشان دهنده وجود مشكالت مديريتي است. عضو 
كميسيون صنايع و معادن مجلس ادامه داد: كميته تحقيق 
و تفحص از خودروسازان اين موضوع را بررسي مي كند و در 
صورت تاييد كاهش عمدي تيراژ توليد توسط خودروسازان 
در ماه هاي ابتدايي سال جاري به منظور ايجاد نوسان در بازار 
خودرو، اين موضوع را در گزارش نهايي لحاظ خواهد كرد و 
به مراجع قضايي ارجاع مي شود. وي افزود: خودروسازان در 
جلسات متعددي كه در كميسيون صنايع و معادن تشكيل 
شد، وعده افزايش تيراژ توليد را دادند، بنابراين در صورتي كه 
توليد آنها كاهش يافته باشد بايد علت كاهش را توضيح دهند.

     تصميم گيري درباره قيمت خودرو
 پس از شهريور

از سوي ديگر، رضا ش��يوا رييس شوراي رقابت در پاسخ به 
اينكه پس از پايان 6 ماه از افزايش قيمت خودرو مجدد شاهد 
تغيير قيمت در كارخانه خواهيم بود يا خير، در اظهاراتي گفته 
است: 6 ماه از آخرين افزايش قيمت خودرو در ارديبهشت 
ماه گذشته و در حال حاضر همان افزايش ۸ درصدي روي 
محصوالت اعمال شده و قيمت ها تا پايان شهريورماه تغييري 
نخواهد كرد. به گفته او، شوراي رقابت در پايان شهريورماه 
نامه اي تحت عنوان درخواست تورم بخشي به بانك مركزي 
ارس��ال خواهد كرد. شيوا با بيان اينكه ش��وراي رقابت در 
خصوص افزايش قيمت خ��ودرو در آينده تصميم گيري 
خواهد كرد، گفت: در حال حاضر زمان گراني مجدد خودروها 
مشخص نيست. در پايان شهريور بانك مركزي اطالعات 
مربوط به تورم بخشي را جمع آوري مي كند و آن را به شورا 
ارس��ال خواهد كرد. اين پروسه زماني احتماال 2 تا 3 هفته 
زمان مي برد و تغيير قيمت بعد از شهريوراعالم مي شود. وي با 
اشاره به مصوبه اي كه اخيرا شوراي رقابت در مورد خودرو هاي 
پيش فروش شده داش��ته، گفت: خودروس��ازان ديگر به 
هيچ دليل نمي توانند خودرويي را كه قيمت آن مشخص 
نشده باش��د را پيش فروش كنند. رييس شوراي رقابت در 
مورد ابالغيه جديد اين ش��ورا درباره شرايط پيش فروش 
خودروسازان، گفت: در تاريخ 6 شهريور ماه 14۰۰ شوراي 
رقابت ابالغيه اي منتشر كرد مبني بر اينكه اگر خودروسازي 
بخواهد پيش فروش خودرو داش��ته باشد، بايد قيمت آن 
خودرو مشخص باشد. وي ادامه داد: به طور مثال اگر قيمت 
خودرو 1۰۰ ميليون تومان باشد و متقاضي 5۰ ميليون تومان 
مبلغ علي الحساب پرداخت كرده باشد، اين پيش پرداخت 
5۰ درصد س��هم خودرو خواهد بود. ش��يوا ادام��ه داد: اگر 
احتماال در آينده تورمي شامل حال خودروها شود، فقط 5۰ 
درصدي كه مالك نيست را شامل مي شود و 5۰ درصد ديگر 
شامل تورم نمي شود. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه 
قيمتگذاري خودرو هاي مونتاژي بر عهده شوراي رقابت است 
يا خير، گفت: بحث تعيين قيمت خودروهاي مونتاژ فعال بر 
عهده شوراي رقابت نيست. تعداد و توليد شركت هاي مونتاژ 
خودرو كم است و فعال بحث قيمت گذاري براي آنها مطرح 
نيست. معموال براي خودرو هايي دستورالعمل صادر مي كنيم 

كه توليد انبوه دارند و مورد استقبال عامه مردم است.

خبررويداد
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دليل گراني برنج چيست؟ 
دبير انجمن برنج عدم نظارت بر ب��ازار را دليل افزايش 
سرسام آور قيمت برنج عنوان كرد و از كشاورزان 5 استان 
كشور خواس��ت از افزايش سطح زير كشت خودداري 
كنند. جميل عليزاده شايق، عدم نظارت بر بازار را دليل 
افزايش سرسام آور قيمت برنج عنوان كرد و از كشاورزان 
5 اس��تان كشور خواس��ت از افزايش سطح زير كشت 
خودداري كنند. دبير انجمن برنج در واكنش به افزايش 
چشمگير قيمت برنج در بازار گفت: عدم نظارت بر بازار 
مهم ترين دليل اتفاقات بازار برنج است. دبير انجمن برنج با 
اشاره به اينكه در برخي از مراكز خرده فروشي قيمت برنج 
خارجي به بيش از 5۰ هزار تومان رسيده است، گفت: 
متأسفانه چون نظارتي وجود ندارد، فروشندگان به هر 
قيمتي كه دلشان مي خواهد، برنج را عرضه مي كنند و به 
نظر مي رسد كه اين اتفاقات مورد رضايت دستگاه هاي 
مسوول نيز است چرا كه هيچ كاري براي مديريت آن 
انجام نمي دهند. شايق با بيان اينكه قيمت هر كيلوگرم 
برنج طارم هاشمي بدون اختالط در شمال بين 34 تا 35 
هزار تومان است، گفت: متأسفانه اين برنج وقتي به بازار 
تهران مي رسد، نه تنها ناخالصي زيادي دارد بلكه قيمت 
آن نيز افزايش چشمگيري دارد. وي وضعيت توليد برنج 
را در س��ال جاري مطلوب عنوان و اضافه كرد: امسال 
حداقل 2 ميليون و 25۰ تا 2 ميليون و 3۰۰ هزار تن برنج 
در كشور توليد مي شود ضمن اينكه ميزان نياز ما حدود 
3 ميليون تن است. شايق با اشاره به اينكه سال گذشته 
2 ميليون و 4۰۰ هزارتن برنج در كشور توليد شد، ادامه 
داد: سال گذشته يك سال استثنايي در حوزه توليد برنج 
بود و به دليل شرايط آب و هوايي و بارندگي هاي مطلوب 
موفق شديم اين ميزان برنج را در كشور توليد كنيم. وي 
با اشاره به اينكه واردات برنج هم امسال و هم سال گذشته 
انجام شده است، گفت: سرانه مصرف برنج در كشور بين 
35 كيلو و 5۰۰گرم تا 36 كيلوگرم اس��ت و با توجه به 
توليد 2.2 ميليون تني، حداكثر به 75۰ تا ۸۰۰ هزار تن 
واردات نياز داريم. شايق با اشاره به  افزايش قيمت برنج 
خارجي نيز افزود: برنج هندي قيمت جهاني دارد و نرخ 
آن كاماًل مشخص است ضمن اينكه اين نوع برنج از نظر 
كيفيت نيز در درجه دو و سه قرار مي گيرد با اين حال 
شاهد اين هستيم كه قيمت آن در بازار به شدت افزايش 
يافته است و براي اين مساله چيزي جز عدم نظارت 
دستگاه ها را نمي توان عنوان كرد. وي در بخش ديگري 
از سخنان خود از كشاورزان در استان هاي خوزستان، 
ايالم، اصفهان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و 
بوير احمد خواست كه س��ال آينده از افزايش سطح 
زيركشت برنج خودداري كنند. شايق تصريح كرد: ما 
در شرايط خشكسالي و بحران آب قرار داريم و افزايش 

سطح زيركشت برنج، به اين چالش ها دامن مي زند.

آيا در نهاده هاي دامي 
خاك اره وجود دارد؟ 

ايسنا | رييس هيات مديره انجمن صنفي گاوداران 
مي گويد: وقتي اختالف قيمت نهاده دولتي و آزاد زياد 
شود تخلفات نيز افزايش مي يابد. ممكن است عده اي 
كه وجدان كاري ندارند به نهاده هاي دامي مواد ديگري 
اضافه كنند اما همه نهاده ها قب��ل از اينكه به دام داده 
شود مورد آزمايش قرار مي گيرند. روز گذشته محمد 
جواد عسگري عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي 
مجلس شوراي اسالمي در يك برنامه راديويي از تخلفات 
صورت گرفته در توزيع نهاده هاي دامي خبر داد و گفت 
كه 1۰ كامي��ون با يك پالك از بندر نهاده دامي خارج 
مي كردند و اين نهاده ها را در اهواز دپو و سپس خاك اره 
به آن اضافه مي كردند و به دامداران تحويل مي دادند. 
در اين راستا و در پاسخ به اين سوال كه آيا نهاده هايي كه 
به دام ها داده مي شود داراي ناخالصي از جمله خاك اره 
هستند يا خير، سيد احمد مقدسي_رييس هيات مديره 
انجمن صنفي گاوداران - به ايس��نا گفت: س��ال هاي 
قبل اين اتفاق در مورد كنجاله س��ويا رخ داد ولي با آن 
برخورد شد و جلوي آن را گرفتيم. وي ادامه داد: ممكن 
است عده اي كه وجدان كاري ندارند مرتكب اين خطا 
شوند اما نهاده ها پس از ورود به دامداري هاي صنعتي 
آزمايش مي شوند و اگر پروتئين سوياي ارسال شده كم 
باشد بار تخليه نمي شود. به عبارت ديگر همه نهاده ها 
قبل از اينكه به دام داده شوند، آزمايش مي شوند. وي 
اضافه كرد: براي مثال در يك كيلو سويا بايد 44درصد 
پروتئين وجود داشته باشد. اگر پروتيين سويا كمتر 
از اين مقدار باش��د نش��ان دهنده وجود خاك اره، 
خاك يا آجر آس��ياب شده در آن است. به گفته وي 
وقتي اختالف قيمت نهاده هاي دولتي و آزاد زياد 
ش��ود ميزان تخلفات هم باال مي رود. مقدسي در 
بخش ديگري از صحبت هايش به وضعيت تامين 
نهاده هاي دامي نيز اشاره كرد و گفت: حدود يك 
ماهي مي شود كه تامين نهاده هاي دامي با سختي 
صورت مي گي��رد، زيرا دولت در تامين وتخصيص 
ارز براي واردات نهاده هاي دامي با مشكالتي مواجه 
است. اميدواريم اين مشكالت به زودي مرتفع شود.

احتكار ۹۰۰ ميليون تومان 
مواد اوليه در دو انبار تهران

ايسنا  | معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( استان تهران از تشديد نظارت بر انبارها 
و مراكز نگهداري كاال در تهران خبر داد و گفت كه از دو 
واحد انبار در شهرستان بهارستان بالغ بر 17 هزار و 5۰۰ 
كيلوگرم انواع م��واد اوليه به ارزش تخلف بيش از 9۰۰ 
ميليون تومان كشف شده است. سعيد محمدي پور در 
گفت وگو با ايسنا، از اجراي گشت مشترك بازرسي 
و نظارت بر انبارها و مراكز نگهداري كاال در راستاي 
تشديد نظارت ها در سطح استان خبر داد. وي با بيان 
اينكه انبارها نقش بسزايي در چرخه تامين و توزيع 
كاال و مواد اولي��ه واحدهاي توليدي دارند، تصريح 
كرد: شهرستان ها به ويژه جنوب تهران با تعداد 73 
هزار انبار به عنوان بزرگ ترين مراكز نگهداري كاال 
در كل كشور محسوب مي شوند كه فرايند رصد و 
كنترل اين انبارها در اولويت كاري اين معاونت است.

دليل اجراي رجيستري
در مبادي ورودي چه بود؟ 

در پي انتشار اخبار حذف فرايند رجيستري تلفن 
همراه مسافري از مبادي ورودي كشور، حميد رضا 
دهقاني نيا سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز به شفاف سازي سوابق موضوع و مالحظات 
فرايند ثبت مسافري گوشي تلفن همراه پرداخت 
وگفت: قبل از دي ماه 99، ثبت مسافري به صورت 
اينترنتي و بدون احراز حضوري مس��افر در مبادي 
ورودي كشور انجام مي شد كه در نتيجه اين موضوع، 
متخلفان با دسترسي به اطالعات هويتي مسافران 
در شركت هاي حمل ونقل، آژانس هاي مسافرتي يا 
ديگر بخش هاي مرتبط همزمان با مسافرت مسافر 
با صدور س��يم كارت به نام وي بدون اطالع  ايشان، 
گوشي قاچاق خود را ثبت و آن را تطهير مي كردند.

وي افزود: اين موضوع س��بب ورود سيل انبوهي از 
شكايت ها به مراجع قضايي، ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز و س��اير دستگاه هاي درگير در طرح شده 
بود تا جايي كه اعتراض دادستاني كل كشور را نيز در 
پي داشت. وي گفت: در نتيجه دادستان كل كشور 
طي مكاتبه اي در تاريخ 9۸/7/13 با وزير وقت امور 
اقتصادي و دارايي، ضمن صدور دستور اصالح رويه 
موجود مسافري، اظهار كاال در مبادي و ثبت پس 
از احراز هويت دقيق مسافر، طي تشريفات گمركي 
و پرداخت حق��وق ورودي را مطالبه كرد. دهقاني 
نيا افزود: از همان زمان، اين ستاد پيگيري موضوع 
را آغاز ك��رد و با توجه به پيچيدگي ه��اي اجرا، در 
نهايت فرايند ثبت گوشي مسافري براي اتباع غير 
ايراني از تاريخ 99/3/13 و براي اتباع ايراني از تاريخ 
99/1۰/1 منوط به احراز حضوري مس��افر و اظهار 
كاال در مبادي ورودي كشور شد. وي اظهار داشت: 
در نتيجه اين اقدام، ضمن صيانت از حقوق مسافر 
براي ثبت گوشي همراه خود، از سوءاستفاده از رويه 
مسافري براي تطهير كاالي قاچاق جلوگيري شد. 
سخنگوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز، 
گفت: در حال حاضر، مس��افر پس از احراز هويت و 
اظهار كاال در مبادي ورودي كشور، يك ماه فرصت 
دارد تا از طريق درگاه اينترنتي گمرك نس��بت به 

پرداخت حقوق ورودي اقدام كند.

288 پروژه راه و پل سازي بركت 
در مناطق روستايي و عشايري

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام 2۸۸ پروژه راه و 
پل سازي را در مناطق روستايي و عشايري افتتاح كرده يا 
در دست اجرا دارد. معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت ضمن بي��ان اين مطلب افزود: بنياد 2۸۸ 
پروژه عمراني و زيربنايي شامل 251 پروژه راه سازي و 
37 احداث پل  را با اعتبار 2 هزار ميليارد ريال در مناطق 
محروم روس��تايي و عشايري كش��ور به بهره برداري 
رسانده يا در دست اجرا دارد. محمد مهجوري تاكيد 
ك��رد: از 2۸۸ پروژه عمران��ي و زيربنايي بنياد بركت 
در حوزه راه س��ازي و احداث پل  تا ب��ه امروز ۸3 طرح 
راه سازي به بهره برداري رسيده و 37 پل به طور كامل 
احداث شده اس��ت. وي خاطرنشان كرد: تعهد مالي 
بنياد بركت در راه سازي و احداث پل  به ترتيب يك هزار 
و 676 ميليارد و 324 ميليارد ريال است.  مهجوري با 
اشاره به اجراي پروژه هاي راه  و پل  سازي بركت در 15 
استان كشور گفت: عمده پل ها و راه ها در استان هاي 
خوزستان، مازندران، لرستان، سيستان و بلوچستان، 
چهارمحال و بختياري، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، 
قم، آذربايجان غربي و خراسان رضوي و جنوبي افتتاح 
ش��ده يا در دست اجرا است. به گفته معاون عمراني و 
طرح هاي زيربنايي بني��اد بركت، اكثر طرح هاي اين 
بنياد در حوزه راه سازي و احداث پل در مناطق روستايي 
و عشايري استان هاي محروم و كمتر توسعه يافته قرار 
دارد. وي تصريح كرد: طرح هاي راه س��ازي روستايي 
بنياد بركت ش��امل احداث راه، تعريض و بهس��ازي، 
ايمن س��ازي، رفع نق��اط حادثه خيز و ايج��اد ايل راه 
عشايري مي شود. مهجوري خاطرنشان كرد: با وجودي 
كه ايجاد نهضت اشتغال زايي با هدف محروميت زدايي، 
توسعه و توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي در مناطق 
محروم و كمتر برخوردار كش��ور به عنوان رس��الت و 
ماموريت اصلي بنياد بركت تعيين شده است اما اين 
بنياد فعاليت هاي گسترده اي را نيز در حوزه هاي عمراني 

و زيربنايي در اين مناطق در دست اجرا دارد.

از ابتداي سال جاري
تا نيمه مرداد14۰۰

بيش از 21۰۰ پلمپ جهت رفع خرابي تجهيزات 
سامانه هوشمند نازل هاي سوخت در منطقه البرز 
نصب شد . از ابتداي سال جاري تا نيمه مرداد 14۰۰ 
در جايگاه ه��اي عرضه س��وخت )بنزين و نفتگاز( 
ش��ركت ملي پخش فرآورده ه��اي نفتي منطقه 
البرز بي��ش از 21۰۰ عدد پلمپ جهت رفع خرابي 
كارتخوان ها، صفحه كلي��د و خطاهاي نرم افزاري 
برروي تلمبه هاي عرضه س��وخت در منطقه البرز 
توسط شركت پشتيبان سامانه هوشمند نصب شده 
است.  به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي منطقه البرز، قلندرزاده سرپرست 
روابط عمومي اين شركت در اين باره گفت: با توجه 
به تراكنش هاي باال و س��وخت رساني بي وقفه به 
همشريان، واحد سامانه هوشمند سوخت منطقه 
البرز با همكاري شركت پشتيبان سامانه هوشمند، 
براساس دستورالعمل صادره از شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران نسبت به تعويض و تعمير 
قطعات خراب نازل هاي سوخت اين منطقه اقدام و 
بيش از 21۰۰ عدد پلمپ بر روي درب تلمبه هاي 

سوخت جايگاه هاي استان نصب كرده است.

رصدآمارهاي5ماههتوليدخودرونشانميدهد

تيراژ توليد خودروسازان ثابت ماند!
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سازمانحمايت:توليدكنندگانسنديارايهندادند!تجارتباهمسايگانشمالي
بر اساس گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق تهران، 
صادرات كااليي ايران به همه طرف  هاي تجاري اوراس��يا 
طي 4 ماهه نخست 14۰۰ در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل، افزايش يافته و در مقابل واردات ايران از اين كشورها 
به استثناي قرقيزستان و روسيه، با كاهش همراه بوده است.

مديركل دفتر همكاري هاي بين الملل گمرك ايران اعالم 
كرد كه حجم مبادالت تجاري ايران با كش��ورهاي عضو 
اتحاديه اقتصادي اوراسيا در چهار ماهه اول سال جاري با 
93 درصد افزايش در ارزش، از يك ميليارد و 6۰۰ ميليون 
دالر فراتر رفته است. به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني 
تهران به نقل از گمرك، حس��ين كاخكي گفت: در چهار 
ماهه اول سال جاري صادرات كش��ورمان به كشورهاي 
عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا بالغ بر 35۸ ميليون دالر شده 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد 
داشته است. وي ادامه داد: در اين مدت پنج كشور مقصد 
كاالهاي صادراتي كشورمان، به ترتيب فدراسيون روسيه با 
مبلغ 1۸۸ ميليون و 926 هزار دالر، ارمنستان با ۸3 ميليون 
و 43 هزار دالر، قزاقستان با 53 ميليون و 395 هزار دالر، 
قرقيزس��تان با 24 ميليون و 294 هزار دالر و بالروس با 6 
ميليون و 57۸ هزار دالر بوده اند. كاخكي اظهار داشت: در 
همين مدت واردات كشورمان از كشورهاي عضو اتحاديه 
اقتصادي اوراسيا به يك ميليارد و 252 ميليون دالر رسيده 
است. به گفته وي در مدت ياد شده، به ترتيب فدراسيون 
روسيه با مبلغ يك ميليارد و 62 ميليون و 723 هزار دالر، 
قزاقستان با 17۸ ميليون و 722 هزار دالر، بالروس با هشت 
ميليون و 29۰ هزار دالر، ارمنستان با 2 ميليون و 239 هزار 
دالر و قرقيزستان با 216 هزار دالر اولين تا پنجمين مبدا 
كاالهاي وارداتي كشورمان بوده اند. در همين رابطه، معاونت 

بررسي هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران طي گزارشي به 
جزييات بيشتري از تجارت كااليي ايران و كشورهاي حوزه 
اوراسيا پرداخته است. بر اساس اين گزارش، طي 4 ماهه 
نخست 14۰۰ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، صادرات 
كااليي ايران به همه طرف  هاي تجاري اوراس��يا افزايش 
يافته و در مقابل واردات ايران از اين كش��ورها به استثناي 

قرقيزستان و روسيه، با كاهش همراه بوده است.
طي مدت مورد بررسي، تراز تجاري ايران با همه كشورهاي 
اوراسيا به جز روسيه، به نفع ايران، مثبت بوده ضمن اينكه 
كسري تراز تجاري با روسيه نيز در مقايسه با مدت مشابه 
سال 1399، كاهش يافته است. اين گزارش در ادامه آورده 
است كه در مجموع، برآيند تحوالت مزبور منجر به بهبود 49 
درصدي كسري تراز تجاري ايران با گروه اوراسيا طي 4 ماهه 
نخست س��ال 14۰۰ شده است؛ هر چند به نظر مي رسد 
در تير ماه 14۰۰، تراز تجاري ايران با كشورهاي عضو اين 
اتحاديه در مقايسه با خرداد 14۰۰ كمي تضعيف شده است.

بر اساس گزارش معاونت بررسي هاي اتاق تهران، صادرات 
و واردات ايران به اوراسيا طي 4 ماهه نخست 14۰۰ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 3۸ درصدي و 
كاهش ۸ درصدي همراه بوده و به 333 ميليون دالر و 472 

ميليون دالر رسيده است.
در اين گزارش آمده است كه عمده اقالم صادراتي ايران به 
كشورهاي اين منطقه شامل محصوالتي چون ميوه هاي 
خوراكي، سبزيجات و نباتات، مواد پالستيكي و چدن و 
آهن و فوالد بوده است. همچنين چربي ها و روغن هاي 
حيواني يا نباتي، گندم، چوب و اشياي چوبي، ديگ بخار 
و ماشين آالت و وسايل مكانيكي جزو اقالمي است كه 

ايران از كشورهاي حوزه اوراسيا خريداري كرده است.

يك مقام مس��وول در سازمان حمايت گفت: اين سازمان 
به منظور انجام تكاليف قانوني از انجمن تاير درخواس��ت 
كرد تا اسناد مرتبط با چرايي افزايش قيمت را ارايه كند كه 
اين انجمن از تصميم خود عقب نشيني كرد. مصطفي تنها 
سخنگوي انجمن تاير در بيس��تم مرداد ماه سال جاري، 
خبر افزايش 15 درصدي محصوالت تاير را رسانه اي كرد. 
بالفاصله پس از انتشار اين خبر مشاهدات ميداني بيانگر 
آن بود كه بار ديگر بازار تاير با گراني و افزايش قيمت مواجه 
شده است. با اين حال سخنگوي انجمن تاير هفته گذشته 
و در مصاحبه ديگري، خبر از ملغي شدن مصوبه افزايش 
نرخ تاير داد و اعالم كرد كه افزايش قيمت به دليل تقاضاي 
پايين در بازار با مخالفت جدي فروش��ندگان تاير مواجه 
شده است. بررسي ها نشان مي دهد كه در پي اين اظهارات 
ضدونقيض در چند روز گذش��ته قيم��ت يك جفت تاير 
پرايدي، افزايش بيش از 1۰ درصدي را تجربه كرده است. 
در حالي كه روز گذشته برخي از رسانه ها، مخالفت صريح 
س��ازمان حمايت را مانع افزايش قانوني قيمت تاير عنوان 
كردند اما منايي، معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان و 
توليدكنندگان، در گفت وگو با مهر ضمن رد اين ادعا گفت: 
طبق مصوبه ستاد تنظيم بازار در سال گذشته، مصوبات 
انجمن صنفي تاير در خصوص قيمت گذاري بايستي در 
چارچوب مشخص شده از سوي سازمان حمايت باشد. وي 
ادامه داد: به همين جهت و به منظور انجام تكاليف قانوني، 
س��ازمان حمايت از انجمن تاير درخواست كرد تا اسناد و 
مدارك مرتبط با چرايي افزايش قيمت را به اين سازمان ارايه 
كند كه بالفاصله پ��س از اين اتفاق، انجمن تاير از تصميم 
خود مبني بر افزايش 15 درصدي قيمت تاير منصرف شد. 
در همين رابطه تنها سخنگوي انجمن تاير، در گفت وگو با 

خبرگزاري مهر ضمن انتقاد از شيطنت برخي رسانه ها در 
رسانه اي كردن اخبار مربوط با افزايش قيمت، گفت: انتشار 
اخبار مربوط به گراني كاالها قبل از قطعي شدن آن، به نفع 
مردم نيست و رسانه هاي منتشركننده اين اخبار بايستي 
دقت كنند تا در راستاي اهداف مردم اقدام به توليد محتوا 
كنند. وي دليل مصاحبه ابتدايي خود را كه طي آن از افزايش 
قريب الوق��وع 15 درصدي قيمت تاير خبر داده بود، اصرار 
بيش از حد برخي از رسانه هاي تخصصي حوزه خودرو عنوان 
كرد و از آن انتقاد كرد. همچنين، داوود سعادتي نژاد رييس 
اتحاديه فروش��ندگان الستيك و روغن نيز در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در واكنش به افزايش قيمت تاير طي روزهاي 
اخير گفت: در حال حاضر بازار تاير در شرايط كما قرار دارد 
و در حالي كه عرضه تاير بسيار شرايط مساعدي دارد، تقاضا 
بسيار اندك است. وي افزود: ظرفيت تمامي انبارهاي تاير 
تكميل است و مغازه دارها به دليل كمبود مشتري، در حال 
تعطيل كردن مغازه هاي خود و رجوع به انبارهاي عمومي 
هستند؛ چرا كه تاير بر اثر قرارداشتن در فضاي باز و آزاد، دچار 
پوسيدگي شده و مقاومت خود را از دست مي دهد. رييس 
اتحاديه فروشندگان الستيك و روغن افزايش قيمت تاير در 
شرايط فعلي را اشتباه دانست و گفت: انتشار اخبار افزايش 
قيمت، همين تعداد اندك مشتري را نيز از بازار دور مي كند 
و اثر منفي بر روي بازار خواهد گذاشت. چرا كه فروشگاه هاي 
تاير براي تسويه با توليدكنندگان، بايد سبد خريداري شده 
خود را به فروش برسانند. به نظر مي رسد انتشار اخبار ضد 
و نقيض در خصوص بازار تاير در برخي از رس��انه ها كه 
شائبه ذي نفع بودن توليدكنندگان تاير در آن وجود دارد، 
موجب التهاب و سردرگمي فعاالن اين بازار شده است كه 

در نتيجه به زيان مصرف كننده نهايي تمام خواهد شد.
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خبرروز

۶۶۹ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداش��ت، ۶۶۹ بيمار كوويد -۱۹ ديگر جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. همچنين 
در همين بازه زماني با تزريق ۷۶۵هزار و ۱۳۴ دوز واكسن، ركورد تزريق روزانه واكسن كرونا در كشور نيز شكست. در حال حاضر 
مجموع بيماران كوويد۱۹ در كش��ور به ۴ ميليون و ۹۶۰ هزار و ۷۴۴ نفر و مجموع جان باختگان بيماري به ۱۰۷ هزار و ۱۵۱ نفر 
رسيد. خوشبختانه تاكنون ۴ ميليون و۱۷۵ هزار و ۴۰۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. ۷ هزار و ۸۸۶ 
نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۸ ميليون و ۷۸۰ 

هزار و ۳۰۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است.

ادامهازصفحهاول

نقش پر رنگ اورژانس 
اجتماعي دركاهش بزه ها

آيين نامه ه��اي اجراي��ي ك��ه ب��راي اي��ن 
قانون نوش��ته ش��د، مش��اهده مي ش��ود كه 
اورژانس اجتماعي نقش محوري دارد. آيين نامه 
اورژانس اجتماعي سال ۹۲ در هيات دولت به 
تصويب مي رس��د و اين مسائل نشان مي دهد 
كه اورژانس اجتماعي، يك ضرورت بود و امروز 
هر چه در اين مس��ير جلوتر مي آييم، بيش��تر 
به اهمي��ت اورژانس اجتماعي پ��ي مي بريم و 
ضرورت آن را مي شناسيم. نكته مهم ديگر اين 
است كه در اورژانس اجتماعي، هماهنگي هاي 
بين بخشي و درون سازماني بسيار حياتي است 
اما چند كار براي اين موضوع بايد بيشتر مورد 
توجه قرار گيرد. توس��عه زيرساخت در حوزه 
اورژانس اجتماعي اس��ت كه اگر زيرس��اخت 
ضعيف باشد، پاس��خگويي به مطالبات مردم 
كم خواهد بود و به موقع صورت نخواهد گرفت 
و اگر اورژانس اجتماعي نتواند به موقع مداخله 
كند و پاس��خگو باش��د، خود اين امر مي تواند 
تهديد باش��د؛ اين موضوعي است كه نبايد به 
راحتي از كنار آن گذشت. اورژانس اجتماعي، 
برنامه حاكميتي اس��ت و همان گونه كه امروز 
شاهديم كه به واسطه كرونا، دريافت كنندگان 
بيش��تري از خدمات سازمان بهزيستي وجود 
دارند. در اين شرايط در وزارت بهداشت حدود 
۲۰۰ هزار نفر نيروي انس��اني جذب ش��د، به 
همين ش��كل هم در حوزه اورژانس اجتماعي 
ني��ز هرچه به جلوتر مي روي��م، نياز به تقويت 
نيروي انساني بيشتر احساس مي شود. ثبات 
و امنيت شغلي نيروي انساني بسيار مهم است 
بنابراين دولت جديد براي اس��تخدام نيرو در 
اين حوزه بايد اهتمام الزم را داش��ته باشد تا 
همكاران با اطمينان خاطر بيش��تري در اين 
حوزه كار كنند. اطالع رساني بيشتر در حوزه 
اورژانس اجتماعي مهم است؛ گاهي هنگامي 
كه اطالع رساني مي ش��ود، اورژانس اجتماعي 
ناگزير اس��ت خدمات بيش��تري را ارايه دهد 
و همين فش��ارها مي تواند كم��ك كند كه به 

اورژانس اجتماعي كمك بيشتري شود.

گليماندگار|
طرح تفكيك اس��تان هاي سيس��تان و 
بلوچستان، اصفهان و كرمان اولين بار سال 
۹۶ مطرح شد، اين طرح با هدف تمركززدايي و كاهش 
بوروكراسي اداري از سوي برخي كارشناسان مطرح و 
در مجلس مورد بحث و بررسي قرار گرفت. اما شايد يكي 
از عمده ترين داليل اين تقسيم ها برداشتن فشارهاي 
اقتصادي و كاهش محروميت در برخي استان ها مانند 
سيستان و بلوچستان باشد. البته اين طرح هم مانند 
بس��ياري از طرح هاي مطرح ش��ده داراي مخالفان و 
موافقاني است. در اين بين اما مساله استان سيستان و 

بلوچستان بيش از بقيه مورد توجه است. 

       ارسال نامه به رييس جمهور
بهمن ماه همان س��ال ۹۶ كه طرح تفكيك اس��تان 
سيستان و بلوچستان بعد از سال ها بحث و جدل در 
مجلس مطرح شد، مخالفان و موافقان اين طرح براي 
رييس جمهور نامه نوش��تند و داليل خود را در مورد 
موافقت و مخالفت هايشان توضيح دادند. مساله اينجا 
بود كه نمايندگان استان سيستان و بلوچستان از اولين 

مخالفان اجرايي شدن اين طرح بودند. 

       تاكيد بر يكپارچه بودن سيستان و بلوچستان
مخالف��ان ديدگاه خود را اينگونه بي��ان كرده بودند كه 
سيستان و بلوچستان استاني تاريخي و يكپارچه است. 
در اين خطه بلوچ ها و سيس��تاني ها همراه با اقوام ديگر 
س��ال ها در كنار يكديگر زندگي  كرده اند و موجوديت 
يكپارچه اي را شكل داده اند. مساله يكپارچگي هويتي 
مهم ترين دغدغه نمايندگان براي تقسيم استان است. 
اين نماين��دگان در نامه خود به دكتر حس��ن روحاني 
متذكر شده بودند كه »خرد شدن استان هاي كشور به 
واحدهاي كوچك تر را هرگز در راستاي منافع ملي كشور 
نمي دانيم، بلكه تقسيمات كشوري در طول سال هاي 
گذشته موجب فاصله بين قوميت هاي مختلف ايراني 
شده و گسس��ت هاي اجتماعي را بيشتر كرده است.« 
آن سوي ديگر ماجرا مربوط به ديدگاه موافقان تقسيم 

سيستان وبلوچستان اس��ت كه در اين باره ۲ نماينده 
استان در مجلس شوراي اسالمي در نامه اي جداگانه به 
رييس قوه مجريه نوشته بودند كه »سيستان و بلوچستان 
گستردگي فراواني دارد و فاصله شمال تا جنوب آن به 
بيش از ۹۰۰ كيلومتر مي رسد و اين گستردگي مديريت 
استان را دشوار كرده است. تقسيم استان خواسته مردم 
است. تقسيمات كشوري به عنوان يكي از ظرفيت هاي 
توسعه اي در هر منطقه محسوب مي شود و روند پيشرفت 
خراسان قبل و بعد از تقسيم مي تواند گواه اين امر باشد«.

      اعالم آمادگي استاندار وقت
مس��كوت ماندن موضوع تفكيك اس��تان سيستان و 
بلوچستان چند ماهي بيشتر طول نكشيد تا اينكه در آبان 
ماه ۹۷ استاندار وقت سيستان و بلوچستان در يك نشست 
خبري دوباره اين موضوع را سر زبان ها انداخت. او در يك 
نشست خبري از استقبال مردم دراين باره سخن گفت 
و اعالم كرد كه تفكيك اين استان يكي از خواسته هاي 
مردم سيستان و بلوچستان است. باالخره هم با تالش 
موافقان طرح تفكيك استان سيستان و بلوچستان به 
۴ استان در ۲۸ آبان ۹۹ به مجلس شوراي اسالمي رفت. 
با اعالم وصول طرح مذكور در مجلس شوراي اسالمي 

دوباره بحث بين موافقان و مخالفان داغ شد. 

      رفع محروميت از واقعيت تا رويا
مهم ترين مس��اله اي كه موافقان طرح تفكيك اس��تان 
سيستان و بلوچستان مطرح مي كنند، اين است كه اجرايي 
شدن اين طرح تا حد زيادي به رفع محروميت اين استان 
كمك مي كند. اما س��وال اينجاست كه چطور و چگونه 

مي شود كه تفكيك استاني باعث چنين اتفاقي شود.
علي پيروزجاه، كارشناس جامعه شناسي شهري در اين 
باره به تعادل مي گويد: نمي توانيم در مورد رفع محروميت 
با اجرايي شدن چنين طرحي قاطع نظر بدهيم. استاني با 
مشخصات سيستان و بلوچستان، با پيوستگي قومي كه 
دارد و البته با مشكالت عديده اي كه سال ها در اين استان 
بوده و هيچ تدبيري هم براي آن انديشيده نشده، نمي تواند 

تنها با تفكيك به آنچه كه حق اوست دست پيدا كند.

او درباره اين مس��اله كه استاندار سيستان چند سال 
گذش��ته اعالم كرده بود كه تفكيك اس��تان يكي از 
خواس��ت هاي مردم اس��ت اظهار م��ي دارد: بعيد به 
نظر مي رسد، چنين چيزي خواس��ته مردم باشد. ما 
نمي توانيم با وعده اينكه تفكيك مي تواند باعث بهتر 
شدن وضعيت معيشت و زندگي آنها باشد نظرشان را 
جلب كنيم، چرا كه بعد از تفكيك بايد به مطالبات مردم 
پاسخ داده شود، زندگي در استان هايي مانند سيستان و 
بلوچستان با آداب خاصي همراه است. مردم اين استان 
سنت هاي خاص خودشان را دارند و طرح جدا كردن 

آن مي تواند به جاي رفع مشكالت به آنها دامن بزند.

      سياست يك بام و دو هوا
پيروز جاه در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: اجرايي 
كردن چنين طرح هايي نياز به س��ال ها تحقيق جامعه 
شناختي دارد. نبايد بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسان 
اين حوزه، متخصصان آگاه به زندگي قومي و قبيله اي و 
البته بررسي دقيق تاثيراتي كه اجراي طرح بر زندگي مردم 
مي گذارد بي گدار به آب زد. در واقع نمي توانيم با سياست 
يك بام و دو هوا دس��ت به چنين اقداماتي بزنيم، تا وقتي 
كه طرح هاي تحقيقاتي مشخص و مدون در اين زمينه 
به انجام نرسد اجرايي كردن چنين طرح هايي مي تواند 
عواقب بدي در پي داشته باشد. او در مورد دو استان ديگر 
يعني اصفهان و كرمان هم همين نظر را دارد و مي گويد: 
به نظر من تفكيك اين اس��تان ها ب��دون در نظر گرفتن 
بررسي هاي الزم مورد بحث قرار گرفته است. اينكه ما تنها 
بخواهيم با اين دليل كه تفكيك مي تواند موقعيت اقتصادي 
و معيشتي را براي مردم اين استان ها بهتر كند، نمي توانيم 

به آيين ها و سنت هاي آنها بي اعتنا باشيم. 

       كاهش بوروكراسي اداري و نظارت بيشتر
اما حاال كه طرح تفكيك اس��تان ها به مجلس رفته، اين 
مس��اله ش��كل جدي تري به خود گرفته است. هر چند 
كه همچنان موافقان و مخالفاني دارد. عضو كميسيون 
ش��وراهاي مجلس در اين باره به تعادل مي گويد: ايجاد 
استان هاي جديد يكي از راهكارهاي تمركززدايي است، 

زيرا مشكالت نظام اداري پيچيده و بوروكراسي را كاهش 
مي دهد. ابوالفضل ابوترابي ضمن تاكيد بر تمركز زدايي در 
حوزه هاي مختلف در كشور مي افزايد: تقسيمات كشوري 
بايد مبتني بر تمركززدايي باشد كه ايجاد استان هاي جديد 

يكي از راهكارهاي تمركززدايي بشمار مي رود.
او همچنان بر اصل تمركز زدايي تاكيد كرده و مي گويد: 
تقسيم استان هايي مانند سيستان و بلوچستان، اصفهان 
و كرمان از سوي كارگروه طرح هاي تقسيمات كشوري 
كميسيون شوراها و امور داخلي كشور يكي از راهكارهاي 
تمركززدايي است.بررسي و توجه به پيوست هاي سياسي، 
امنيتي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و غيره در راستاي 
ايجاد استان هاي جديد يكي از موضوعات مهمي است كه 
نبايد از آن غافل شد از اين رو چنين موضوعات مهمي در 
كارگروه طرح هاي تقسيمات كشوري مورد توجه قرار دارد.

ابوترابي اما همه چيز را تمام ش��ده نمي داند و مي افزايد: 
كميسيون ش��وراها در حال بررسي طرح هايي است كه 
كارگروه طرح هاي تقسيمات كشوري تدوين كرده است 
و در حال حاضر سه طرح از سوي نمايندگان براي تقسيم 
استان سيستان و بلوچس��تان، استان اصفهان و كرمان 
ارايه و به كميسيون شوراها ارجاع شده كه در حال بررسي 

جزييات كارشناسي آنها از ابعاد مختلف هستيم.
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: بر اساس اين ۳ 

طرح استان  سيستان و بلوچستان به ۴ استان، اصفهان به 
۲ استان، )اصفهان و گلساران( و كرمان به ۲ استان كرمان 
شمالي و جنوبي تقسيم مي شود. هدف از اين كار كاهش 
بوروكراسي اداري، نظارت هر چه بيشتر مسووالن استاني 
و همچنين كاهش مس��افت طوالني كه شهرستان ها با 
مركز استان دارند و غيره است. عضو كميسيون شوراهاي 
مي گويد: بايد اذعان كرد تمركززدايي يكي از مولفه هاي 
آمايش سرزميني است زيرا به ظرفيت هاي مناطق مختلف 
كشور توجه مي كند و اين امر به عدالت نيز نزديك تر است.

          اقدام كارشناسي دقيقي  صورت نگرفته است
اين طور كه از شواهد پيداست حتي نمايندگان مجلس هم 
براي تصويب اين طرح هنوز به نظر مشتركي نرسيده اند. 
مساله جالب اين است كه به گفته برخي نمايندگان بيش 
از همه مساله تفكيك سيستان و بلوچستان موضوع بحث 
است و انگار كه طرح تفكيك اصفهان و كرمان بررسي نشده 
منتفي است.  يكي ديگر از نمايندگان سيستان و بلوچستان 
نيز در اين باره به تعادل مي گويد: بحث تقسيم استان كامال 
فني است و بايد كارشناسان در حوزه هاي مختلف از جمله 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي در مورد 
آن نظر بدهند. بايد اين طرح به طور دقيق بررسي شود و 
ما مطمئن باشيم كه اجرايي شدن آن به نفع مردم است. 

مساله اينجاست كه هنوز هيچ كار كارشناسي دقيقي بر 
روي اين طرح هاي ارايه شده صورت نگرفته است. در مورد 
اصفهان و كرمان هم همين طور اس��ت. نمي توانيم يك 
روزه در اين بار تصميم بگيريم. محمد سرگزي در پاسخ به 
اين سوال كه طرح مذكور چند سالي است كه مطرح شده 
و نمي توان آن را تصميم يك ش��به ناميد اظهار مي دارد: 
مساله مطرح شدن طرح نيس��ت. مساله اين است كه در 
تمام اين چند سال ما كدام كار كارشناسي و پژوهشي را در 
مورد اين طرح انجام داده ايم و چه نتيجه هاي ميداني را به 
دست آورده ايم. ما براي تصويب چنين طرحي نياز به سند 
پشتيبان علمي داريم كه دقيق و درست به ما بگويد تفكيك 
يا عدم تفكيك كدام به نفع مردم اين استان ها است كه البته 

تاكنوني چنين سندي به دست ما نرسيده است. 

       بايد بر اساس سند پشتيبان اقدام كنيم
او در بخ��ش ديگ��ري از س��خناش مي گوي��د: 
انديشكده هاي علمي و سياسي بايد وارد ميدان شوند و 
پيرامون موضوع تقسيم استان مطالعه كنند كه آيا اين 
به صالح منطقه ما هست يا خير. ابتدا بايد انديشكده ها 
و پژوهشكده ها پيرامون اين موضوع مطالعه كنند و با 
استفاده از نظر وزارت كشور و نظرات نمايندگان وارد 

موضوع شوند و بر اساس سند پشتيبان اقدام كنند.

گزارش

بررسيطرحتفكيكسهاستانايران

رفعمحروميتازواقعيتتارويا
سياست يك بام و دو هوا جوابگو نيست

رويخطخبر

آخرينوضعيتكرونادرتهران
فرمان��ده عمليات مقابله ب��ا كرونا در 
تهران، آخري��ن وضعيت ابتال و فوتي 
ناش��ي از اي��ن بيماري در ته��ران را 
اعالم كرد. دكت��ر عليرضا زالي گفت: 
ب��ا افتتاح اي��ن مركز كم��ك بزرگي 
در امر واكسيناس��يون انجام خواهد 
ش��د. زالي افزود: تاكنون در تهران ۴ 
ميليون و ۶۵۰ هزار دز واكسن تزريق 

ش��ده اس��ت. فرمانده عمليات مقابله با كرونا در 
كالن ش��هر تهران گفت: ظرفيت واكسيناسيون 

ش��هر ته��ران در حال حاض��ر ۱۳۰ 
ه��زار دز در روز اس��ت. بناب��ر اعالم 
رواب��ط عموم��ي وزارت دف��اع، زالي 
افزود: آمارها نشان مي دهد روند ابتال 
و فوتي ها نس��بت به هفته گذش��ته 
كاهش داشته اس��ت. او ادامه داد: بر 
اس��اس اين آمار، فوتي ها نس��بت به 
هفته قب��ل ۷ درص��د و مبتاليان در 
بخش آي س��ي يو ۳ درصد و بس��تري در بخش 

عادي ۲ درصد كاهش داشته است.

توزيعدارويتركاعتياد»بوپرهنورفين«درزندانها
چندي پيش س��تاد مبارزه با موادمخدر 
از اجراي پايل��وت طرح توزي��ع داروي 
»بوپ��ره نورفين« در س��ازمان زندان ها 
خبر داد؛ طرحي كه به مفهوم س��نجش 
اثربخشي دارو نبوده و باهدف شناسايي 
و رفع موانع و مشكالت استفاده از داروي 
بوپره نورفين در بخش هايي مانند سازمان 
زندان ها مورد استفاده قرار گرفته است.

رضا تويسركان منش، مديركل درمان و حمايت هاي 
اجتماعي س��تاد مبارزه با مواد مخدر ضمن اشاره به 
اجراي پايلوت طرح توزي��ع داروي »بوپره نورفين« 
در س��ازمان زندان ها گفت: در اي��ن طرح، پايلوت به 
مفهوم سنجش اثربخش��ي دارو نيست، زيرا اين دارو 
سال هاست كه در علم پزشكي اس��تفاده مي شود و 
در پروتكل هاي ملي هم وارد شده است. يعني اكنون 
در مراكز MMT  هم دارودرماني، هم س��م زدايي و 
هم درمان نگهدارنده ب��ا داروي بوپره نورفين موجود 
است و حتي هيات وزيران هر س��اله براي آن تعرفه 

مشخص مي كنند. در اين پايلوت موانع و 
مشكالت استفاده از داروي بوپره نورفين 
را در جايي مانند س��ازمان زندان ها كه 
سال هاست عادت به استفاده از متادون 
دارند، شناس��ايي و رف��ع مي كنيم تا 
استفاده گسترده از اين دارو اتفاق بيفتد. 
مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي 
ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با طرح 
موضوع در كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر و 
با مشورت با سازمان زندان ها، در گام اول درخصوص 
زندانياني كه ب��ه داليل ديگري به ج��ز اعتياد در 
زندان هس��تند، )مانند افرادي ك��ه به دليل چك 
برگشتي، سرقت و كالهبرداري در زندان هستند 
اما معتادند( برمبناي پروتكل هاي موجود وزارت 
بهداشت كه درمان با داروي بوپره نورفين، پارشيال 
آگونيس��ت  اوپيوئيدها اس��ت و درمان سبكتري 
محسوب مي شود و داراي مزاياي متعددي است 

را تاييد كرد تا در سازمان زندان ها تسري دهيم. 

آغازواكسيناسيونعشايراستانتهران
مدير امور عشاير اس��تان تهران از آغاز 
واكسيناسيون عشاير اس��تان تهران 
خبر داد. فرشيد ذبيحي گفت: در اين 
طرح به تمامي عش��اير باالي ۱۸ سال 
واكس��ن تزريق خواهد ش��د. او افزود: 
عشاير استان تهران تا نيمه شهريورماه 
در مناطق ييالقي )سردس��ير( حضور 
دارند و پس از آن كوچ پاييزه عش��اير 

از مناطق ييالقي به مناطق قش��القي اس��تان آغاز 
خواهد شد. ۱۴ هزار و ۳۱۵ هزار نفر از عشاير كشور 
در استان تهران زندگي مي كنند و بر اساس گزارش 
مركز آمار ايران جمعيت عشاير استان در ۴۰ سال 
گذشته تا حدودي ثابت بوده و دليل آن هم اين است 
كه ظرفيت مراتع جوابگوي جمعيت بيشتر نيست. 
به گفته ذبيحي، عشاير استان تهران، قشالق را در 
جنوب شرقي استان و در شهرستان هاي ورامين و 

پاكدشت و فصل ييالق را در ارتفاعات 
الب��رز و در شهرس��تان هاي دماوند و 
فيروزكوه مستقر مي شوند. او افزود: بر 
همين اساس واكسيناسيون اين جامعه 
توليد كنن��ده، عليه وي��روس كرونا در 
مناطق عشايري استان آغاز شده است. 
طرح واكسيناسيون عشاير استان تهران 
با همكاري فرمانداران و دانشگاه هاي 
علوم پزشكي در شهرستان هاي دماوند، فيروزكوه 
و شميرانات انجام خواهد ش��د. همچنين با توجه 
به اينكه هم اكنون عش��اير استان تهران در مناطق 
ييالقي اس��تان حضور دارند طرح واكسيناسيون 
در اين مناطق آغاز ش��ده اس��ت و در اين طرح قرار 
است به تمامي عشاير باالي ۱۸ سال واكسن تزريق 
 شود و تيم هاي مركز بهداشت با حضور در مناطق 

عشاير نشين مشغول واكسيناسيون هستند.

رويداد

س��ويه هاي جديد ويروس كرونا از جمله دلتا، به گفته 
پزش��كان همه گروه هاي جمعيتي از جمله كودكان و 
نوجوانان را نيز درگير مي كنند، اما چگونه بايد از آنها در 
برابر اين سويه ها محافظت كرد؟كرونا دلتا كه از خرداد 
سال جاري در كشور شيوع يافت، بر اساس اعالم سازمان 
بهداشت جهاني، نخستين بار در هند شناسايي شد. اين 
جهش كه به گفته برخي متخصصين علوم پزشكي 
با افزايش قدرت عفوني زايي، درصدد بقا و سازگاري 
با سيستم بدن انس��ان است، برخالف سويه چيني، 
انگليسي و آفريقايي، مي تواند همه گروه هاي جمعيتي 
از جمله كودكان را درگير و در برابر برخي واكسن ها 
نيز مقاومت كند. اين سويه به طور معمول با گيجي و 
خواب آلودگي، فش��ار و درد در قفسه سينه، اسهال و 
استفراغ، دردهاي شكمي، تنگي نفس و كاهش سطح 
هوشياري همراه شده و در كودكان و نوجوانان باعث تب 

شديد و سرفه هاي پي در پي مي شود.

      كرونا درصدد سازگار شدن با بدن انسان
دكتري ويروس شناسي پزش��كي و عضو هيات علمي 
دانشگاه تربيت مدرس درباره اين سويه گفت: ويروس 
كرونا با گذش��ت زمان و تكثر در جوامع انس��اني دچار 
موتاسيون )جهش( و تغيير مي ش��ود. اين تغييرات در 
قسمت اتصال ويروس به سلول ميزبان بيشتر است، زيرا 

ويروس كرونا درصدد سازگار شدن با بدن انسان است.
مهرداد روانشاد افزود: در واقع ويروس كرونا با تغيير 
ساختار به دنبال تشديد قدرت عفوني زايي بوده و به 
دنبال اين هدف در كشورها با اقوام و ملل متعدد تغيير 
شكل مي دهد. او توضيح داد: سويه جديد دلتا هم با 
افزايش قدرت بيماري زايي همه گروه هاي جمعيتي 
از جمله كودكان و نوجوانان را درگير مي كند. پيش 
از اين جهش، كودكان به عنوان ناقل بي عالمت، صرفا 

بيماري را منتقل مي كردن��د، اما ويروس كرونا دلتا 
عالوه بر بزرگساالن، كودكان و نوجوانان را نيز همراه 

با عالئم باليني بيماري درگير خواهد كرد.

      قدرت انتقال كرونا دلتا
 ۱۲ برابر بيشتر از كروناي چيني است

مس��عود مرداني عضو س��تاد ملي مقابله با كرونا نيز در 
خصوص سويه جديد دلتا و ابتالي كودكان و نوجوانان 
عنوان ك��رد: ويروس كرونا دلتا برخالف س��ويه چيني 
وانگليس��ي، عالوه بر بزرگس��االن، كودكان و نوجوانان 
را نيز درگير مي كن��د و عالئم آن نيز عمدتا در اين گروه 
جمعيتي شديدتر است. همچنين عالئم اين ويروس 
تقريبا مش��ابه عالئم متعارف كرونا نظير آب ريزش 
بيني، تب، گلودرد و س��ردرد است كه در اين سويه با 
شدت بيشتري بروز مي كند. او ادامه داد: قدرت انتقال 
و سرايت اين ويروس نيز ۱۲ برابر بيشتر از سويه چيني 
بوده و بنابراين به سرعت انتقال مي يابد. عضو ستاد ملي 
مقابله با كرونا در خصوص بهبوديافتگان كرونا نيز يادآور 
شد: بهبوديافتگان كوويد۱۹ به دليل وجود آنتي بادي 
در بدن، در مقابل اين ويروس نيز ايمن و در صورت ابتال 

نيز موارد خفيف بيماري را تجربه خواهند كرد.

      چگونه بايد از كودكان ونوجوانان
در برابر كرونا دلتا محافظت كرد؟

در حال حاضر با گذشت بيش از ۱۸ ماه از شيوع اين 
بيماري، هيچ واكسن تاييد ش��ده اي براي كودكان 
و نوجوان��ان در زمينه كوويد۱۹ س��اخته نش��ده و 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به عنوان راهكار اصلي 
پيشگيري از ابتال به اين بيماري براي تمامي گروه هاي 
س��ني مطرح مي ش��ود، اما به اعتقاد كارشناس��ان 
اجتماعي و روانشناختي رعايت اين ضوابط بهداشتي 

توسط كودكان مس��تلزم آموزش هاي عملي است. 
عضو انجمن علمي روان پزش��كان ايران در اين باره 
گفت: رعايت پروتكل هاي بهداش��تي مقابله با كرونا 
براي كودكان و نوجوانان مستلزم تعيين پاداش براي 
رفتار صحيح، تنبيه رفتار غلط و همچنين آموزش هاي 
عملي اس��ت. فربد فدايي افزود: در حال حاضر كرونا 
بايد به عنوان يكي از مخاطرات زندگي روزمره انسان 
به كودكان و نوجوانان آموزش داده ش��ود؛ به عنوان 
مثال براي عبور از خياب��ان كودكان برخي از ضوابط 
همچون توجه به چراغ زرد و قرمز را آموزش مي بينند، 
رعايت اصول بهداشتي مقابله با كرونا نيز بايد همانند 
اين اصول آموزش داده شود. او تصريح كرد: گاه يك 
كودك بازيگوش بدون رعايت اصول ايمني از خيابان 
گذر مي كند. اين امر حاكي از عدم آموزش مخاطرات 
اين مساله توس��ط خانواده از طريق تشويق و ارايه 
پاداش براي رفتار صحيح و همچنين تنبيه و توبيخ 
رفتار غلط اس��ت. عضو انجمن علمي روان پزشكان 
ايران ادامه داد: رعايت شيوه نامه هاي بهداشتي نظير 
استفاده از ماسك و حفظ فاصله اجتماعي نيز بايد 

توسط پدر ومادر به صورت عملي نشان داده شود.

       مقابله با كرونا توسط والدين
و الگوبرداري فرزندان

اوتاكيد كرد: درواقع اصول بهداشتي مقابله با كرونا بايد 
توسط والدين رعايت شود، زيرا كودكان ونوجوانان از رفتار 
بيش از گفتار الگوبرداري مي كنند. همچنين رعايت اين 
ضوابط بايد از طريق اعطاي پاداش مادي و معنوي نظير 
تشويق لفظي، ثبت در دفتر، اهداء هديه و جايزه تقويت 
شود. اين متخصص اعصاب و روان با تاكيد بر عدم انجام 
تنبيه بدني ادامه داد: عدم رعايت اين ضوابط نيز مي تواند 

با اخراج از جمع خانواده و تحمل تنهايي همراه باشد.

چگونهازكودكاندربرابركرونادلتامحافظتكنيم؟
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