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يادداشت- 1

سيلي به صورت اقتصاد
1( ماجراي سيلي زدن نماينده 
اصولگراي مجل��س به گوش 
سرباز راهور استعاره جالبي از 
نوع خاص رويكردي اس��ت كه 
برخي افراد و جريانات صاحب 
قدرت در كشورمان در مواجهه 

با مباحث اقتصادي دارند. 
بد نيست يك بار ديگر موضوع 
بازخواني شود تا ارتباط يك چنين رويكردهايي در اقتصاد 
نظيرسازي شود. نماينده اي كه بايد نماد قانون گرايي باشد 
برخالف قانون قصد عبور از خط ويژه خيابان را دارد. سرباز 
راهور بر اس��اس وظايف قانوني اش راه او را س��د مي كند و 
از او مي خواهد از مس��ير قانوني تردد كند. نماينده چون 
احس��اس قدرت مي كند به گوش س��رباز سيلي مي زند. 
در ادامه اين ماجرا هر چند هرازگاهي اعالم مي ش��ود كه 
قرار است به موضوع رسيدگي شود، اما در نهايت نماينده 
متخلف با قدرت به كار خود ادامه مي دهد و سرباز راهور از 
پيگيري موضوع صرف نظر مي كند. اين رويكردي است كه 
اغلب تصميم سازان ايراني در مواجهه با موضوعات مختلف 
اجتماعي، فرهنگي، اقتص��ادي و... از آن بهره مي برند. در 
اقتصاد و نظامات كلي بازارها نيز برخي نمايندگان اصولگراي 
مجلس تصور مي كنند با استفاده از قدرت نمايي و سيلي 
زدن به گوش قيمت ها، سركوب قيمت ها، بخشنامه هاي 
دستوري و خلق الساعه و... مي توانند كار خود را پيش ببرند، 
بدون اينكه تبعاتي براي آنها به همراه داشته باشد. اما تفاوت 
اقتصاد با ساير حوزه هاي ديگر اين است كه قدرت اقتصاد از 
هر ساختار ديگري بيشتر است. اگر فرد يا جرياني تصميم 
بگيرد از طريق س��ركوب قيمت ها يا تثبيت قيمت ها و... 
به گوش اقتصاد س��يلي بزند، اقتصاد ضربه اي به مراتب 

سنگين تر را به طرف مقابل وارد مي سازد. 
2( نمونه عيني يك چنين رويك��ردي را در جريان طرح 
ساماندهي بازار خودرو توسط برخي نمايندگان مي توان 
مشاهده كرد. مدت هاست كه كارشناسان و اساتيد اقتصادي 
اعالم مي كنند، امكان عرضه خودرو از طريق بورس كاال با 
توجه به ويژگي هاي خودرو مقدور نيست اما علي رغم اين 
واقعيت، باز هم از راهروهاي بهارس��تان خبر مي رسد كه 
نمايندگان طرح ساماندهي بازار خودرو را با محوريت عرضه 
خودرو از طريق بازار سرمايه در دستور كار قرار داده اند. اساسا 
يكي از ويژگي هاي بارز سياستمداران ايراني لجاجت آنها 
در برابر رويكردهاي كارشناسي و منطقي است. بايد ديد در 
كجاي دنيا خودرو در بورس عرضه مي شود كه ايران يك 
چنين كاري را انجام دهد. به نظر مي رس��د نمايندگان از 
اين واقعيت آگاه نيستند كه بازار سرمايه محل فروش كلي 
اقالم و كاالها است، در حالي كه خودرو اساسا كااليي است 
كه عرضه آن به صورت خرده فروشي صورت مي گيرد. با 
اين تصميم هم بازار خودرو با نوسانات پي در پي مواجه و هم 
بورس كاالي كشور با آسيب هاي جدي روبه رو مي شود. 
بايد از نمايندگان پرس��يد اگر فرد يا جرياني وارد بورس 
شود و 10هزار واحد خودرو را خريداري كند و بعد همين 
جريانات روند قيمت گذاري بازار خودرو را به دست بگيرند 
چه راهكاري مي توان براي آن ارايه كرد؟ پرسش اين است 
مگر پژو 206 را 10خودروساز توليد مي كنند كه نمايندگان 
براي كش��ف قيمت آن مي خواهند از بورس كاال استفاده 

كنند. اما مشكل بازار خودروي كشور كجاست؟
3( مشكل نوسانات بازار خودرو و اساس مشكالت اقتصاد 
كشورمان، ناشي از سياست هاي اشتباه پولي و بودجه ريزي 
غلط است كه بازارهاي 5گانه كشور و معيشت مردم را در 
هم مي نوردد. همان روزهايي كه نمايندگان مجلس بودجه 
800هزار ميليارد توماني دول��ت را تبديل به 1270هزار 
ميليارد توماني كردند بايد حساب يك چنين روزهايي را 
مي كردند. هر نماينده اي براي اينكه در ظاهر نشان دهد 
كه براي منطقه اش بودجه بيشتري گرفته، اعداد بيشتري 
را از طريق البي و رابط��ه وارد بودجه مي كند، نتيجه اين 
رويكردهاي غلط بودجه اي، ام��روز در افزايش تورم كلي 
جامعه و نوس��انات بازارهاي 5گانه كش��ور از جمله بازار 
خودرو نمايان مي شود. بعد به جاي اصالح ساختار بودجه 
و تصميم سازي هاي درست پولي، نمايندگان باز هم اقدام 
به اتخاذ يك تصميم غلط ديگر مي كنند و عرضه خودرو 
را به بورس كاال مي س��پارند. اگر قرار بود كش��ورها با يك 
چنين تصميمات بچه گانه اي به رشد برسند، االن اوگاندا 
در راس هرم اقتصادي جهاني به جاي امريكا نشسته بود 
و اي��ران يكي از ابرقدرت هاي اقتصادي ش��ده بود، اما اين 
اتفاق رخ نمي دهد چرا كه اقتصاد منطق خود را دارد و در 
برابر قدرت نمايي و سيلي زدن عقب نمي نشيند و ضربات 

محكم تري را وارد مي سازد.
4( اي��ن روزها واژه هايي مانند قيمت گذاري دس��توري، 
افزايش نظارت هاي س��لبي در بازاره��ا، خودكفايي و... از 
سوي مسووالن بسيار زياد شنيده مي شود. يك زماني است 
كش��وري تجربه اي در خصوص قيمت گذاري دستوري 
ن��دارد. اما حكومت ها در ايران بيش از نيم قرن اس��ت كه 
اق��دام به قيمت گذاري دس��توري مي كنن��د و نتايج آن 
همواره منجر به بروز مش��كالت بيشتر شده است.تجربه 
قيمت گذاري دس��توري، بيش از عمر جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت. سازمان حمايت در س��ال 54 تاسيس شده 
است. محمدرضاي پهلوي در دهه 50تصور مي كرد، قدرت 
زيادي دارد و مي تواند قيمت ها را تحت تاثير قرار دهد. اين 
تجربه هاي اقتص��ادي علي رغم تغيير حاكميت در طول 
40سال گذشته نيز تكرار شده است. مگر قبلي ها جواب 
گرفتند كه نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم به دنبال 
تكرار اين تجربه هاي شكست خورده هستند. بنابراين اين 
ادامه در صفحه 2 هم ناشي از لجاجت است.  

فربد زاوه

افت  شديد  واردات تراز تجاري مرداد  را مثبت كرد

تصوير آماري كاالهاي دپو شده 

يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

تغيير مسير معامالت بازارعدم نياز به لوايح اصالحي بودجهثبت نام از جاماندگان
يكي از مطالب��ات جدي آن 
دسته از شهرونداني كه امكان 
ثبت نام آنها در پروژه س��هام 
عدالت فراهم نشده بود، ايجاد 
بستري براي ثبت نام دوباره 
در س��هام عدالت بود. بعد از 
بررس��ي هاي ف��راوان نهايتا 
س��ال گذش��ته كميسيون 
اقتصادي مجل��س درباره جاماندگان س��هام عدالت 
تعيين تكليف كرد و پوشش جاماندگان سهام عدالت 
قانون شد. براساس تصميم نمايندگان در كميسيون 
اقتصادي، بستري فراهم شد تا اين دسته از شهروندان 
نيز بتوانند در س��هام عدالت ثبت نام كنند. با توجه به 
اين واقعيت كه مددجويان بهزيس��تي و كميته امداد 
هس��تند، مجلس تصميم گرفت تا در خصوص آنها 
تصميم س��ازي كند. درب��اره تعداد اف��راد جامانده از 
سهام عدالت اختالف نظرهايي بين دستگاه ها وجود 
دارد. البته جاماندگان س��هام عدالت از اقشار مختلف 
هس��تند اما در ميان آنها تحت پوشش كميته امداد 
بيشترين جمعيت از جاماندگان محسوب مي شوند. 
در دوره خدم��ت دولت دوازدهم، بحث جاماندگان از 
سهام عدالت را مطرح و تعيين تكليف كرديم اما دولت 
دوازدهم اين مصوبه قانون را به اجرا نرساند. به هر حال 
وقتي اين موضوع قانون شد و به تصويب شوراي نگهبان 
رسيد، ترك فعل آن جرم محس��وب مي شود. وقتي 
دولت دوازدهم اين قانون را به اجرا نرساند و پروسه آن 
طوالني شد، كار به دولت سيزدهم كشيد و هر دولتي 
موظف به اجراي قوانين است كه البته آقاي خاندوزي 
زماني كه در مجلس و كميس��يون اقتصادي حضور 
داش��ت، موافق موضوع حمايت از جاماندگان سهام 
عدالت بود و به اين موضوع اش��راف دارد. به طور قطع 
با همراهي دولت اين موضوع سريع تر انجام مي شود 
تا اينك��ه مجلس بخواهد از ابزار قانون��ي و با ورود قوه 

قضاييه اقدام كند. 
اجراي اين قانون ممكن اس��ت ب��راي دولت بار مالي 
داشته  باشد اما محل تامين از سبد دستگاه هايي است 
كه سهام شان براي سهام عدالت در نظر گرفته شده  بود 
و از همان س��بد و از باقيمانده همان سهام شركت ها، 
سهام جاماندگان تامين مي شود. اگر اين قانون زودتر 
تصويب مي شد دولت دوازدهم هم در ادامه كار خود 
مجب��ور به تمكي��ن از اين قانون ب��ود وگرنه مجلس 
سازوكارهايي دارد از جمله ماده 234 آيين نامه داخلي 
كه گزارش به صحن علني مي رود و پس از راي گيري و 
به قوه قضاييه. پيش ازاين هم در مواردي مانند قانون 
چك كه دولت آن را به اجرا نمي رساند، مجلس ورود 
كرد و با اعمال نظ��ارت مجلس، بانك مركزي اجراي 
قانون جدي��د و چك هاي صي��ادي را پذيرفت. خبر 
خوش براي مردم اين اس��ت كه به زودي جاماندگان 
از سهام عدالت هم سهام دار مي شوند كه اولويت آنها 
سازمان هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند.

طي روزهاي اخير دامنه وسيعي 
از اظهارنظرهاي موافق و مخالف 
در خصوص چراي��ي عدم ارايه 
اليح��ه متمم بودجه توس��ط 
دولت در فضاي عمومي و محافل 
اقتصادي كشور مطرح شده كه 
به نظر مي رس��د ضروري است 
در خص��وص آن توضيحات��ي 
ارايه شود. در اتسمفر كلي موضوعات مرتبط با بودجه سه 
واژه وجود دارد كه باي��د در زمان ارزيابي هاي تحليلي به 
آنها توجه شود. نخست( اليحه متمم بودجه، دوم( اليحه 
اصالحي بودجه و سوم( مكانيسم تخصيص كه هر كدام از 
آنها در شرايط خاصي معنا و مفهوم پيدا مي كند. به طوركلي 
در زماني كه بودجه با مشكلي در مكانيسم اجرايي مواجه 
مي شود يا به وس��يله متمم يا از طريق اليحه اصالحي با 
مش��كل اجرايي بودجه برخورد ص��ورت مي گيرد. با اين 
توضيحات بايد ديد چه زماني دولت بايد اليحه متمم ارايه 
كند و چه زماني مي بايست از طريق اليحه اصالحي اقدام 
كند. به طور كلي اليحه متمم بودجه زماني ارايه مي شود كه 
دولت بخواهد از سطح كلي بودجه تجاوزكند. يعني وقتي 
كه دولت بخواهد از حجمي افزون تر از ميزاني كه مجلس 
مصوب كرده است، استفاده كند ازاليحه متمم بودجه بهره 
مي برد. به عنوان مثال س��قف دوم بودجه 1400 بيش از 
1200هزار ميليارد تومان است، اگر دولت بخواهد 1500 
يا 1600هزار ميليارد توم��ان هزينه كند، قطعا نيازمند 

اليحه متمم بودجه است. اگردولتي بخواهد سقف مصوب 
بودجه را تغيير و افزايش دهد براساس قانون بدون استفاده 
از اليحه متمم امكان اجراي يك چني��ن ايده اي را ندارد. 
بنابراين مشخص شد كه بودجه متمم تحت چه سازوكاري 
بايد عملياتي شود. اما در شرايطي كه دولت برنامه اي براي 
افزايش سقف بودجه نداشته باشد و تنها قصد داشته باشد 
اعداد و ارقام دروني بودجه را دچار تغييرات س��ازد بايد از 
اليحه اصالحي به��ره برد. به عنوان مثال زماني كه دولت 
بخواهد حجم بودجه عمراني را افزايش و س��هم بودجه 
جاري را كاهش دهد )يا بالعكس( نيازمند اليحه اصالحي 
است. در واقع اليحه اصالحي زماني ارايه مي شود كه سقف 
بودجه تغيير داده نمي شود و تنها تغييرات شكلي در بطن 
بودجه تغيير مي پذيرد. در غير اين موارد دولت براي اجراي 
بودجه به لوايح تكميلي نيازي ندارد و با استفاده از مكانيسم 
تخصيص مي تواند تغييرات بودجه اي مد نظر خود را محقق 
كند. در شرايط فعلي دولت سيزدهم نه قصدي براي افزايش 
سقف بودجه دارد كه نياز به اليحه متمم احساس شود و 
نه برنامه اي براي ايجاد تغييرات شكلي در بودجه دارد كه 
بخواهد با اس��تفاده از اليحه اصالحي اين موارد را اجرايي 
كند. بنابراين انتقاداتي كه از س��وي كارشناسان و برخي 
تحليلگ��ران در خصوص چرايي ع��دم ارايه اليحه متمم 
ارايه مي شود، فاقد تحليل هاي جامع است. در يك چنين 
شرايطي دولت ترجيح داده است مانند دولت هاي قبلي رتق 
و فتق مورد نظرش در بودجه را از طريق مكانيسم تخصيص 
ادامه در صفحه 2 عملياتي كند. 

ترس فعلي س��هامداران از روند 
اصالح��ي بازار، طبيعي اس��ت 
و نمي ت��وان در كوتاه م��دت 
خوش بيني براي سرمايه گذاري 
در اين ب��ازار را به س��هامداران 
بازگردان��د. با توجه ب��ه وجود 
شرايط بنيادي در اقتصاد كشور، 
وضعي��ت حاك��م در بازارهاي 
موازي و نيز ش��رايط فعل��ي در بازار س��هام خطر چنداني 
نمي تواند تا پايان سال جاري روند صعودي معامالت بورس 
را مختل كند. نبايد انتظار داشت روند صعودي بازار با شتاب 
زياد و به صورت ممتد ادامه داش��ته باشد، به طور حتم قرار 
گرفتن بازار بر مدار صع��ودي در بازه زماني بلندمدت نياز 
به اص��الح دارد. در صورتي كه روند صعودي بازار به صورت 
م��داوم ادامه دار باش��د، ديگر هيچ فرص��ت خريدي براي 
سهامداران ايجاد نمي شود؛ بنابراين فقط در زمان اصالح 
بازار است كه سهامداران تمايل به خريد سهام ارزنده بازار 
با قيمت هاي پايين تر را خواهند داش��ت. به نظر مي رسد 
كه ب��ازار به مرور و با انتش��ار گزارش 6 ماهه ش��ركت هاي 
صادرات محور و نيز تثبيت نرخ دالر به مرحله تعادل برسد و 
بعد از آن دوباره جان تازه اي در روند صعودي بازار خواهيم 
داشت. بر اساس پيش بيني هاي صورت گرفته، از نيمه دوم 
شهريور ماه وضعيت تعادلي معامالت بورس به روند صعودي 
تبديل خواهد ش��د و دوباره سهامداران در آن زمان قادر به 
كسب بازدهي معقولي از اين بازار خواهند بود. در وضعيت 

فعلي هيچ خطري تهديدكننده معامالت بورس نيست، 
همچنين سرمايه گذاران همسو با تورم حاكم در كشور بايد 
سرمايه هاي خود را تبديل به دارايي هاي مالي يا كاال كنند. 
بازارهاي موازي اكنون با ريس��ك مالياتي همراه هستند و 
بر اساس صحبت هاي انجام ش��ده قرار بر اعمال ماليات بر 
عايدي سرمايه در اين بازارها است؛ بنابراين سرمايه گذاري 
در بازار سرمايه بهترين سپر در برابر تورم است. به عقيده بنده 
اكنون شركت هايي در بازار سرمايه حضور دارند كه در حال 
صادرات هستند و درآمد آنها وابسته به دالر است كه سهام 
اين شركت ها در بازار با اقبال مواجه خواهد شد. مهم ترين 
نكته اين اس��ت كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم بارها در 
صحبت هاي خود اشاره به بازار سرمايه داشتند، اين موضوع 
به عنوان اتفاقي مهم و بي سابقه تلقي مي شود كه به طور حتم 
بر روند بازار تأثيرگذار خواهد بود و مي توان آن را به فال نيك 
گرفت. دولت سيزدهم بايد در اجرايي كردن اقدامات مدنظر 
خود توجه ويژه اي را به اعتماد سهامداران و نقش بازار سرمايه 
در اقتصاد ملي داشته باشد و بهتر است حساسيت ها نسبت به 
تصميم گيري در بهبود وضعيت بازار افزايش پيدا كند. سهام 
ش��ركت هايي مانند فلزات اساسي، پتروشيمي، پااليشي 
و معدني ها كه درآمد آنها وابس��ته به دالر اس��ت به دليل 
بالتكليف بودن موضوع برجام، نرخ فعلي دالر و... به عنوان 
بهترين مقصد براي سرمايه  تلقي مي شوند اما در صورت 
گشايش برجام، سهامي مانند گروه بانك ها و خودروسازي 
كه در چند وقت اخير از رشد بازار هم منتفع نشدند بهترين 

مسير براي سرمايه گذاري در بازار سهام باشند.

يادداشت -5
هياهو براي هيچ

روز گذش��ته دومي��ن گزارش 
نظارت مستمر بر اجراي بودجه 
1400 از سوي ديوان محاسبات 
كشور منتشر شد؛ گزارشي كه 
مبتني بر آن مي توان نوري به 
ابعاد پنهان رويكردهايي تاباند 
كه بر اس��اس آنها درآمدهاي 
مورد نياز بودجه تامين ش��ده 
است. با توجه به اين واقعيت كه اقتصاد ايران بعد از تحريم ها 
از درآمدهاي نفتي خود محروم بوده اس��ت، بس��ياري از 
تحليلگران در بطن گزارش ديوان محاس��بات به دنبال 
برنامه ريزي هايي بودند كه مجل��س از طريق آنها تالش 
كرده، س��هم درآمدهاي نفتي در بودجه را كاهش دهد. 
مهم ترين گ��زاره درآمدي بعد از نف��ت در هر بودجه اي 
سهم درآمدهاي مالياتي است. مجلس يازدهم با استفاده 
از طرح هايي چون ماليات بر عايدي س��رمايه، ماليات از 
خودروهاي لوكس و ماليات از خانه هاي خالي اعالم كرده 
كه به دنبال كاهش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه ساالنه 
و افزايش سهم مالياتي اس��ت. 15آذرماه سال99 بود كه 
نمايندگان مجلس يازدهم با س��ر و صداي فراوان قانون 
ماليات از خانه هاي خالي را تصويب كردند. بالفاصله پس 

از تصويب اين قانون، نمايندگان با ارايه طرح ديگري قانون 
ماليات از خودرو هاي لوكس را نيز با هدف بازتوزيع ثروت و 
مقابله با سوداگري تصويب كردند. اما بررسي اعداد و ارقام 
ارايه شده توسط ديوان محاسبات نشان دهنده اين واقعيت 
روشن است كه تا به امروز سهم ماليات بر خانه هاي خالي و 
ماليات از خودروهاي لوكس در درآمدهاي بودجه اي صفر 
بوده است. اين در حالي است كه نايب رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس يازدهم كه اين روزها در ش��مايل وزير 
اقتصادي دولت سيزدهم مشغول فعاليت است بالفاصله 
پس از تصويب قانون ماليات بر خانه هاي خالي اعالم كرده 
بود، اين قانون اثرات عيني در كاهش قيمت مسكن خواهد 
داشت و بخش قابل توجهي از نيازهاي بودجه اي را نيز تامين 
خواهد كرد. اما در همان ايام برخي تحليلگران و اس��اتيد 
اقتصادي از جمله كمال اطهاري در گفت وگو با »تعادل« 
اعالم مي كردند، علي رغم همه تبليغاتي كه براي تصويب 
يك چنين قوانيني صورت مي گيرد، چشم انداز روشني 
در خصوص دريافت ماليات از خانه هاي خالي نمي توان 
متصور شد. اطهاري با اشاره به اين واقعيت كه حوزه هاي 
مرتبط با انبوه سازي و س��اخت و ساز مسكن در كشور از 
چنان درجه نفوذ و اعتباري در رده هاي باالي حاكميتي 
برخوردار هس��تند كه به اين راحتي نمي توان دايره نفوذ 

آنان را براي دريافت ماليات محدود كرد. اين استاد دانشگاه 
در همان ايام در گفت وگويي كه با خبرنگار تعادل داشت، 
اعالم كرد، بعيد مي داند، طرح ماليات از خانه هاي خالي 
و مالي��ات از خودروهاي لوكس با توج��ه به نفوذ مافياي 
خودرو و مسكن در كشور سرانجامي داشته باشد. با عبور 
از اين اظهارنظرهاي موافق و مخالف امروز به نظر مي رسد، 
تحليل هايي كه منتقدان طرح هاي مالياتي ارايه مي كردند، 
بيشتر به واقعيت نزديك ش��ده است تا رويكردهايي كه 
برخي نماين��دگان در خصوص اثرگ��ذاري اين طرح ها 
مطرح مي كردند.  اما در بطن گزارش ديوان محاس��بات 
در خصوص بودجه 1400 چه مواردي مطرح شده است؟ 
ديوان محاسبات كشور ديروز اعالم كرد: در بازه زماني 4 
ماه ابتداي سال، از مجموع 175 جزء بند و تبصره، مفاد، 60 
حكم 34.5 درصد به صورت كامل اجرا شده است و تعداد 
55 حكم معادل 30 درصد از احكام به صورت ناقص اجرا 
شده و 60 حكم معادل 34.5 درصد كاًل اجرا نشده است. 
نكته قابل توجه اينكه از مجموع 1118 دستگاه اجرايي 
مشمول ارايه صورتحس��اب ماهانه، تعداد 900 دستگاه 
معادل 81 درصد در موعد مقرر گزارش دس��تگاه خود را 
به ديوان محاسبات كشور ارايه نموده اند و 218 دستگاه 
اجرايي معادل 19 درصد همچنان به عنوان»حساب نداده« 

شناخته مي شوند. الزم به ذكر است با همكاري خزانه داري 
كل كشور، تعداد دستگاه هاي »حس��اب نداده« از 306 
دستگاه در پايان ارديبهشت ماه به 218 دستگاه در پايان 
تيرماه كاهش يافته است. بررسي وضعيت تحقق منابع و 
مصارف بودجه دولت در 4 ماهه منتهي به تيرماه 1400 از 
تحقق 47 درصدي منابع بودجه اي در مقابل تحقق 62 
درصدي مصارف حكايت دارد كه به منظور پوشش كسري 
موجود، دولت بخشي از اين كسري را از محل تنخواه گردان 
خزانه و بخش��ي ديگر را از محل منابع موضوع ماده 125 

قانون محاسبات عمومي تامين نموده است.
عدم توفيق در حصول كامل منابع درآمدي پيش بيني شده 
در قانون از سوي دستگاه هاي اجرايي متولي امر، در مقابل 
تحقق كامل غالب هزينه ها و مصارف پيش بيني شده، منجر 
به ادامه روند كسري در بودجه كل كشور در 4 ماه ابتداي 
سال شده است. يافته هاي ديوان محاسبات كشور نشان 
مي دهد بيش از 90 درصد از درآمدهاي مالياتي مستقيم در 
4 ماه ابتداي سال نسبت به ميزان پيش بيني شده در قانون 
بودجه محقق شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه 2 
ماهه ابتداي سال رشد نشان مي دهد. يادآور مي شود ماليات 
بر خانه هاي لوكس و خودروهاي الكچري به جهت عدم 

تصويب مقررات در دولت، همچنان صفر است. 

عليرضا تاج برسيد شمس الدين حسينيغالمرضا مرحبا

زهرا سليماني

وزارتخانه آموزش و پرورش همچنان 
با سرپرست اداره مي شود 

 فقط ۳۴ درصد احكام بودجه
در ۴ ماه اول اجرايي شد

فعاالن ساختماني از وخامت اوضاع توليد مسكن پرده برداشتند

آمارها از كاهش فعاليت هاي ساختماني  در شهريورماه خبر مي دهند

ابهام در بازگشايي مدارس 
در سال جديد تحصيلي

صفحه 8     صفحه 2    

صفحه 7    

 تحقق ۹ درصدي درآمد نفتي  
و مشكالت جبران كسري بودجه

ساخت و ساز در كما

وزير امور اقتصادي و دارايي: كسري بودجه 
بايد به شكل غيرتورمي و بدون رشد 

اقتصادي انقباضي كنترل شود

محدوديت هاي  ايجادشده در زمينه واردات  
عامل افزايش قيمت و اختالل در تامين 

تجهيزات است

 وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در تالشيم تا ظرف 
مدت يك ماه آينده كليه اطالعات و صورت وضعيت 
ش��ركت هاي دولتي، بانك ها و بيمه ه��ا را همانند 
ش��ركت هاي بورسي، ش��فاف به مردم ارايه كنيم. 
مش��كالت اقتصادي فعلي گواه آن است كه اقتصاد 
كشور به صورت هوشمند مديريت نشده و اساسًا ميز 
مديريت اقتصادي هوشمند در كشور نداريم كه از 
حاال بتوانيم در مورد روند ماه هاي آينده اقتصاد ايران 
صفحه 3 را بخوانيد برنامه ريزي كنيم.   

وضعي��ت فعلي ب��ازار و كمب��ود ش��ديد كاال در 
بازار در ش��رايط افزايش نياز روزاف��زون مردم به 
تجهيزات IT به دليل آموزش آنالين و دوركاري و 
تخصيص ندادن ارز از طريق بانك مركزي و اعمال 
سياست هايي كه براي واردكننده شفاف و روشن 
نيس��ت، منجر به بروز مشكالتي در حوزه فناوري 
اطالعات مي ش��ود و معضالتي كه در پي دوام اين 
شرايط س��خت به وجود خواهند آمد، قطع شدن 
صفحه 6 را بخوانيد زنجيره توزيع، بيكاري و...  

ممنوعيت واردات 
داستان تكراري 

حوزه آي تي

 ارايه شفاف 
اطالعات بانك ها 
تا يك ماه آينده



گروه كالن | 
 با توجه به اينكه طي چهار ماهه ابتداي س��ال جاري 
تنها ۹ درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده، بايد ديد 
دولت تا انتهاي سال چه ميزان نفت خواهد فروخت و 

كسري اين محل را از چه طريقي تامين خواهد كرد.
بررسي ها نشان مي دهد، بودجه عمومي كشور در سال 
1400 با كسري تراز عملياتي 50 درصدي معادل 464 
هزار ميليارد تومان و كسري تحقق نيافته، حداقل 30 

درصدي معادل 383 هزار ميليارد تومان روبرو است.
در نتيجه، افزايش كسري تراز عملياتي باعث افزايش 
بار تأمين هزينه هاي جاري از محل واگذاري دارايي هاي 
سرمايه اي )فروش سرمايه( و مالي )استقراض( شده 
است.ناپايداري منابع درآمدي از جمله منابع حاصل 
از فروش نفت، اموال غيرمنقول و اوراق بدهي نيز دولت 
را در معرض كسري بودجه تأمين نشده قرار مي دهد.

كس��ري بودجه تأمين نشده ناش��ي از عدم تأمين 
منابع پيش بيني شده براي پوشش مصارف است. 
ناتواني دولت در دريافت مالي��ات، فروش كاالها و 
خدمات، ص��ادرات نفت و ميعان��ات گازي، فروش 
اموال منقول و غيرمنقول، و فروش اوراق باعث عدم 

تحقق منابع بودجه مي شود.
با توجه به افت ش��ديد درآمدهاي نفتي، دولت در 
سال 13۹۹ تمركز بيشتري بر فروش اوراق داشت. 
به طوري كه از هفت��ه دوم خردادماه 13۹۹ به طور 
مرت��ب هرهفته وزارت اقتص��ادي مبلغي اوراق در 

بازار بين بانكي و بورس عرضه مي كرد.
به گزارش تسنيم، آمارها نشان مي دهد كه در نتيجه 
اين روند با كاهش درآمده��اي نفتي باوجود آنكه 
سهم فروش اوراق اسالمي در بودجه سال ۹۹ تنها 
88 هزار ميليارد تومان بود، به دليل شيوع بيماري 
كرونا و كس��ري بودجه قابل توجه دولت، ش��وراي 
عالي هماهنگي اقتصادي، مجوز انتشار 150 هزار 
ميليارد تومان اوراق مالي اسالمي را تصويب نمود، 
بدين ترتيب سقف مجاز انتشار اوراق مالي در سال 

13۹۹، 238 هزار ميليارد تومان رسيد.
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد، در چهار 
ماه ابتدايي امسال، صرفا بالغ بر 11.6 هزار ميليارد 
تومان درآمد ناشي از صادرات نفت و فرآورده هاي 
نفتي حاصل ش��ده كه حدودا ۹ درصد رقم مصوب 

بودجه براي اين دوره زماني است.
كارشناس��ان به منظور ارايه راه��كار براي مواجهه 
با كس��ري بودجه، اقداماتي همچ��ون بازنگري در 

هزينه ها، لغو سقف دوم بودجه، زمينه سازي براي 
تحقق مناب��ع درآم��دي به خص��وص درآمدهاي 
مالياتي را توصيه مي كنند كه مي تواند در دستور كار 
دولت قرار گيرد. در صورت كه دولت نتواند از طريق 
راهكارهاي فوق كس��ري بودجه مورد نياز را تامين 
كند به ناچار به اس��تفاده از پايه پولي روي خواهد 
آورد كه منجر به تورم خواهد ش��د. البته در صورت 
كه اين اقدام همراه با رشد س��پرده قانوني بانك ها 

باشد مي تواند از شدت اين مساله بكاهد.
در اين زمينه، رييس ديوان محاسبات نيز اعالم كرد، 
طي 4 ماه اول سال، صرفا 34.5 درصد احكام اجرايي 
شده و با همكاري خزانه داري كل 81 درصد دستگاه ها 
در ارايه صورتحس��اب در موعد مقرر همكاري خوبي 
داش��ته اند. مهرداد بذرپاش اعالم ك��رد: با همراهي 
جهادي همكارانم در ديوان محاسبات كشور، دومين 
گ��زارش نظارت مس��تمر 2 ماهه بر اج��راي بودجه 
سال 1400 دوشنبه 15 شهريور ماه منتشر شد.اين 

گزارش ه��ا حركتي تحولي براي نظ��ارت بر عملكرد 
مالي دس��تگاه هاي اجرايي همزمان با اجراي بودجه 
اس��ت. طي 4ماه اول س��ال صرفا 24.5 درصد احكام 
اجرايي ش��ده و با همكاري خزانه داري كل 81 درصد 
دستگاه ها در ارايه صورتحساب در موعد مقرر همكاري 
خوبي داشته اند. ساير دستگاه ها هم موظف هستند 
خود را با ش��رايط وفق دهند. بيشترين درصد تحقق 
مناب��ع درآمدي مربوط ب��ه فروش و واگ��ذاري انواع 
اوراق و درآمدهاي ماليات��ي و كمترين ميزان تحقق 
در بخش واگذاري شركت هاي دولتي، منابع حاصل از 
واگذاري طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي و واگذاري 
اموال منقول و غيرمنقول دس��تگاه ها بوده است كه 
اين موضوع ني��از به اقدامات جدي دارد.رييس ديوان 
محاسبات كشور با اش��اره به دومين گزارش نظارتي 
ديوان بر اجراي بودجه گفت كه طي 4 ماه اول س��ال، 
صرفا 34.5 درصد احكام بودجه اجرايي ش��ده است.
مه��رداد بذرپاش در مطلبي در صفح��ه توييتر خود 

با هش��تگ » گزارش به مردم« نوش��ت: با همراهي 
جهادي همكارانم در ديوان محاسبات كشور، دومين 
گ��زارش نظارت مس��تمر 2 ماهه بر اج��راي بودجه 
سال 1400 دوشنبه 15 شهريورماه منتشر شد. اين 
گزارش ها حركتي تحولي براي نظارت بر عملكرد مالي 

دستگاه هاي اجرايي همزمان با اجراي بودجه است.
 طي 4 ماه اول سال، 34.5 درصد احكام اجرايي شده 
و با همكاري خزانه داري كل 81 درصد دس��تگاه ها 
در ارايه صورتحساب در موعد مقرر همكاري خوبي 
داشته اند. ساير دستگاه ها هم موظف هستند خود 
را با شرايط وفق دهند.بيشترين درصد تحقق منابع 
درآم��دي مربوط به فروش و واگ��ذاري انواع اوراق 
و درآمده��اي مالياتي و كمتري��ن ميزان تحقق در 
بخش واگذاري ش��ركت هاي دولتي، منابع حاصل 
از واگ��ذاري طرح هاي تملك دارايي س��رمايه اي و 
واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دستگاه ها بوده 

است كه اين موضوع نياز به اقدامات جدي دارد.

اخبار

ادامه از صفحه اول

نگاه

خبر
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آيين نامه منابع و مصارف 
هدفمندي يارانه ها ابالغ شد

 آيين نام��ه اجرايي تبص��ره )14( ماده واح��ده قانون 
بودجه سال 1400 كل كشور، موضوع منابع و مصارف 
هدفمن��دي يارانه ها اص��الح و با امضاي مع��اون اول 
رييس جمهوري ابالغ شد.هيات وزيران در جلسه مورخ 
10 شهريور 1400 )اينجا(، به منظور تامين نظر مجلس 
شوراي اسالمي، پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور 
مبني بر اصالح آيين نامه اجرايي تبصره )14( ماده واحده 
قانون بودجه س��ال 1400 كل كشور موضوع منابع و 
مصارف هدفمندي يارانه ها را به تصويب رساند.به موجب 
اصالح آيين نامه فوق، هزينه حمل جاده اي )نفتكش 
ها( در س��قف بودجه مصوب شركت ملي پااليش و 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران و براساس نرخ تفاهم 
شده با سازمان برنامه و بودجه كشور از سرجمع فروش 
از حساب يك طرفه فروش ماهانه معادل يك دوازدهم 
آن قبل از واريز به حساب سازمان، قابل برداشت است.

حضور ميركاظمي
در كميسيون برنامه و بودجه

سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي 
اسالمي از حضور رييس س��ازمان برنامه و بودجه در 
جلسه امروز اين كميس��يون خبر داد. محمدمهدي 
مفتح در گفت وگو با ايس��نا در توضيح جلس��ه امروز 
كميسيون برنامه و بودجه گفت: اين جلسه با حضور 
مس��عود ميركاظمي رييس جديد س��ازمان برنامه و 
بودجه كشور جهت انجام معارفه، بحث و تبادل نظر 
در خصوص برنامه ها و اولويت هاي س��ازمان در سال 
جاري و بودجه س��ال آينده تشكيل شد. نمايندگان 
دغدغه ها و پيشنهادات خود در خصوص تدوين و ارايه 
برنامه پنجساله هفتم توسعه، بودجه سال جاري و نحوه 
هزينه كرد براي ماه هاي باقي مانده از س��ال، نيازهاي 
مالي كش��ور، يكسان س��ازي نظام پرداخت، تامين 
مالي پروژه هاي نيمه تمام عمراني، اصالح س��اختار 
بودجه و تعيين راهبردها، خط مشي و محدوديت ها 
براي تدوين بودجه س��ال بيان كردند. وي ادامه داد: 
ميركاظمي ب��رآوردي از درآمده��ا و هزينه ها، نحوه 
تامين هزينه هاي مورد نياز براي اداره هرچه بهتر كشور، 
تش��كيل كارگروه هايي براي بررسي مسائل مختلف 
كشور از جمله بودجه سال جاري و سال آينده، اصالح 
ساختار بودجه بيان كرد. در مجموع جلسه خوبي بود 
و نمايندگان نسبت به مجموعه منابع درآمدي كشور 
و هزينه كردها و شيوه هاي مديريتي جديد سازمان 

برنامه و بودجه اشراف خوبي پيدا كردند. 

عدم نياز به لوايح اصالحي 
بودجه

 از سوي ديگرنبايد فراموش كرد كه بودجه 1400 كل 
كشور بودجه اي با دو سقف است. از يك طرف بودجه 
1400 با سقف بيش از 800هزار ميليارد توماني بسته 
شده است و از سوي ديگر بعد از تغييرات نمايندگان 
بودجه با حجم بي��ش از 120هزار ميليارد توماني را 
داريم. عدم تحقق بودجه در سقف دوم اتفاق مي افتد 
و سقف نخس��ت بودجه احتماال محقق خواهد شد. 
در اين ميان بس��ياري از نمايندگان نيز اعتقاد دارند 
در ش��رايط فعلي ضرورتي براي ارايه اليحه متمم و 
اصالح��ي وجود ندارد. البته ممكن اس��ت دولت در 
آينده بخواه��د تغييراتي را در بودج��ه اعمال كند. 
در صورت وقوع اين تغيي��رات بدون ترديد نيازمند 
اليحه هاي متمم يا اصالحي خواهيم بود. اگردولت 
بخواهد باالتر از سقف بودجه هزينه كند، اليحه متمم 
و چنانچه بخواهد تغييرات شكلي داشته باشد، اليحه 
اصالحي مورد نياز است. در اين ميان با توجه به اينكه 
دولت برنامه اي براي افزايش سقف يا تغييرات شكلي 
بودجه ندارد، در اين برهه ضرورتي براي ارايه اليحه 
متمم يا اصالحي احساس نكرده و از طريق مكانيسم 

تخصيص اجراي بودجه را پيگيري مي كند.

سيلي به صورت اقتصاد
5( از س��ال ۹8 كه مجلس يازدهم تشكيل شد تا به 
امروز كه حدود 2س��ال و نيم گذش��ته است، آقايان 
نماينده از اين صحبت هاي بي اساس مطرح مي كنند. 
در نقطه مقابل هم اس��اتيد اقتصادي و اقتصاددانان 
مدام تكرار مي كنند ك��ه با يك چنين رويكردهايي 
نمي توان كشتي اقتصاد را به ساحل سالمت راهنمايي 
كرد. مثل ماجراي سيلي نماينده و صورت سرباز راهور 
كه تصور مي كنند رخ مي دهد اما هيچ اتفاق خاصي 
نمي افتد. اما تفاوت اقتصاد با س��رباز راهور آن است 
كه اگر به گوش اقتصاد كشور از طريق قيمت گذاري 
دستوري و تصميم سازي هاي اشتباه سيلي بزنيد، با 
لگد پاسخ شما را مي دهد، اما مساله آن است كه اين 
ضربه تنها به نمايندگان وارد نمي شود و همه مردم 

بايد آثار دردآور آن را تحمل كنند.

لزوم هدايت سيل نقدينگي 
به سمت بخش هاي مولد

يك كارش��ناس اقتص��ادي با بيان اينكه مش��كل 
ما نقدينگي نيس��ت گفت: مش��كل اصلي، وجود 
نقدينگي ها در بخش هاي غيرمولد است كه منجر به 
تورم مي شود. دكتر مرتضي افقه، عضو هيات علمي 
دانشگاه در خصوص اقدامات كوتاه مدت و بلندمدت 
براي كاهش نرخ تورم و افزايش قدرت خريد مردم 
گفت: دولت ها، درمورد جراحي هاي عميق اقتصادي 
به صورت ريشه اي عمل نكردند و سي سال است كه 
حرفهاي تكراري مي زنيم و مي شنويم بدون اينكه 
مشكلي حل شود و دليلش هم ريشه اي نپرداختن 

به موضوعات است. 

موافقت كميسيون اقتصادي
 با تفحص از شستا

س��خنگوي كميس��يون اقتصادي مجلس ش��وراي 
اسالمي  از تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از شركت 
سرمايه گذاري شستا در جلسه امروز اين كميسيون خبر 
داد. غالمرضا مرحبا در گفت وگو با ايسنا در توضيح جلسه 
امروز كميسيون اقتصادي از انتخاب محسن عليزاده به 
عنوان نماينده كميس��يون در هيات مقررات زدايي از 
كسب و كارها خبر داد و گفت: طغياني، عليپور و توانگر 
به عنوان اعضاي كميس��يون اقتصادي در كميسيون 
مشترك طرح الزام انتشار اطالعات و اليحه شفافيت 
انتخاب شدند و همچنين اميرآبادي فراهاني و باقري 
بناب نيز جهت عضويت در كميسيون مشترك بررسي 
طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي تعيين 
ش��دند. وي ادامه داد: همچنين در اين جلسه موضوع 
اعمال ماده 234 آيين نامه درباره مغايرت هاي قانوني در 
اجراي قانون چك و عدم اجراي ماده 11 قانون پايانه هاي 
فروش��گاهي و س��امانه هاي مؤديان مورد بررسي قرار 
گرفت. بانك مركزي احكام قانوني مربوطه را در فرصت 
قانوني اجرا نكرده كه در اين جلس��ه مس��ووالن بانك 
مركزي ضمن ارايه توضيحاتي قرار شد تعهدات جديدي 
به كميس��يون ارايه كند. با توجه ب��ه وعده هاي داده 
شده راي گيري صورت نگرفت البته در صورت عدم 
پايبندي مجدد راي گيري انجام مي شود.در اين جلسه 
تقاضاي تحقيق و تفحص از شركت سرمايه گذاري 
تامين اجتماعي شستا نيز مورد بررسي و تصويب قرار 
گرفت. همچنين پيش نويس طرح ماليات بر عايدي 
سرمايه نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه  مقرر 
شد قبل از بسته ش��دن بودجه سال 1401 آخرين 

ويرايش اين طرح به صحن مجلس ارايه شود.
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تحقق ۹ درصدي درآمد نفتي  و مشكالت جبران كسري بودجه

دو برابر شدن نرخ ارز قدرت خريد مردم را 20 درصد كاهش مي دهد 

فرصتهايازدسترفتهاقتصاديدريكدههگذشته

برخ��ي از مطالع��ات حاكي 
از اين اس��ت كه رابطه علت 
و معلول��ي بي��ن ن��رخ ارز و 
ت��ورم در فركانس ه��اي باال 
)كوتاه مدت( و فركانس هاي 
پايي��ن )بلندم��دت( برقرار 
است، از سوي ديگر بر اساس 
برخي مطالعات تجربي انجام 
ش��ده هر 10 درصد رش��د نرخ ارز باع��ث افزايش دو 
درصدي در نرخ تورم مي ش��ود كه بر همين اس��اس 
مي توان نتيجه گرف��ت كه هر 100 درصد افزايش در 
نرخ ارز، نرخ تورم را حدود 20 درصد پس از گذش��ت 
چهار فصل افزايش مي ده��د و لذا به تبع آن هر 100 
درصد افزاي��ش در نرخ ارز باعث كاه��ش حدود 20 

درصدي در قدرت خريد مي شود.
كنترل نرخ رشد نقدينگي و به تبع آن كنترل تورم از 
عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلندمدت هستند هرچند 
كه نرخ هاي رشد توليد ناخالص داخلي اندك يا منفي 
نيز بر افزايش نرخ ارز در سال هاي اخير موثر بوده است.

بايد حركت سريع و كوتاه مدت در جهت كاهش نرخ 
رشد نقدينگي و نرخ تورم و همچنين كنترل و كاهش 
نرخ ارز در ميان مدت و بلندمدت، در دستور كار باشد. 
برقراري تناسب بين نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد 
توليد ناخالص داخلي، تأمين كسري بودجه دولت 
از طريق ف��روش اوراق بدهي، راه اندازي سيس��تم 
هدفگذاري تورم و عمق بخش��ي به ب��ازار اوراق در 

چارچوب عمليات ب��ازار باز و وضع نرخ هاي بهره يا 
س��ود جذاب مبتني بر بازار و متناسب با نرخ تورم 
براي اوراق، جلوگيري از ايجاد پديده س��لطه مالي 
يا جلوگيري سرايت كسري بودجه دولت به ايجاد 
اختالل در وظاي��ف بانك مرك��زي در كنترل نرخ 
رشد نقدينگي و هماهنگي بين تيم اقتصادي دولت 
و كاهش تعدد مراجع تصميم گير در حوزه اقتصاد، 
همگي از عواملي است كه هم در كوتاه مدت و هم در 
بلندمدت موجب حركت سريع در جهت كاهش نرخ 
رش��د نقدينگي و نرخ تورم مي گردد و در بلندمدت 
نيز موجبات كنترل و كاهش نرخ ارز بر اساس نظريه 

برابري قدرت خريد فراهم مي آورد.
يك��ي از الزامات مورد نياز براي رفع كس��ري بودجه 
دولت، اصالح نظام مالياتي كش��ور اس��ت، برقراري 
يك سيستم مالياتي هوشمند مثل سيستم ماليات 
بر تراكنش به جاي همه ان��واع ماليات ها )ماليات بر 
درآمد اشخاص، ماليات بر شركت ها و ماليات بر ارزش 
افزوده و...( در كش��ور عالوه بر اينكه به صورت آني و 
بهنگام )Real time( درآمدهاي مالياتي سرشاري 
را به جهت گستردگي پايه اين نوع ماليات براي دولت 
به همراه خواهد داشت، باعث رفع كسري بودجه نيز 
مي شود. البته اجراي موفق آن در برخي كشورها مثل 

برزيل اين مساله را تأييد مي كند.
ماليات بر تراكنش، تأخير وص��ول و اجراي عمليات 
مالي��ات س��تاني را نخواهد داش��ت و مي تواند با يك 
نرخ ثابت مثال ي��ك درصد براي هر تراكنش مثبت يا 

منفي اعمال شود. البته بايد تاكيد شود كه ماليات بر 
تراكنش بايد به جاي همه انواع ماليات ها در كش��ور 
برقرار شود نه اينكه در كنار س��اير ماليات ها.در واقع 
ماليات بر تراكنش يك ماليات هوشمند بوده و حتي 
از جمله تثبيت كننده هاي خودكار مالي است كه در 
شرايط ركودي اقتصادي به صورت خودكار با كاهش 
تراكنش ه��ا كاهش مي يابد و موج��ب تعميق ركود 
نمي شود و با برقراري ماليات بر تراكنش نيازي به وجود 
ساير ماليات ها مثل ماليات بر درآمد اشخاص، ماليات بر 
شركت ها و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود زيرا كه 
اين ماليات همه انواع ماليات ها را در خود مستتر دارد.

به عنوان نمونه زماني كه فردي اقدام به خريد كااليي 
مي كند يك تراكنش منفي از حس��اب او، مالياتي را 
براي دولت منظور مي كند كه شبيه ماليات بر ارزش 
افزوده خواهد بود. همچني��ن زماني كه حقوق يك 
كارمند به حس��اب او واريز مي ش��ود يك تراكنش 
مثبت در حس��اب فرد ايجاد مي شود و لذا در لحظه 
براي دولت درآمد مالياتي منظور مي شود كه شبيه 

ماليات بر درآمد اشخاص خواهد بود.
همچنين ماليات بر تراكنش مالياتي كارا اس��ت كه 
موجب ايجاد تغيير در رفتار مصرفي و پس اندازي فرد 
نمي شود. ماليات بر تراكنش نياز به ارايه اظهار نامه از 
س��وي مودي يا مميزي از سوي سازمان امور مالياتي 
كشور را ندارد و لذا وصول آن نيروي انساني بسيار كمي 
نياز دارد و فساد و پرداخت رشوه را به نحو چشمگيري 
كاهش مي دهد و امكان دور زدن آن بسيار اندك است 

و در اكثر مواقع با توج��ه به اينكه هزينه دور زدن اين 
ماليات بيشتر از منافع دور زدن است، افراد انگيزه اي 
براي تخطي از آن ندارند.اصواًل نحوه انتقال تغييرات 
نرخ ارز به قيمت هاي داخلي در قالب اثرات مستقيم و 
غير مستقيم دسته بندي مي شود: نخست اثر مستقيم 
كه نشان دهنده انتقال تغيير نرخ ارز به قيمت كاالهاي 
وارداتي است. دوم هم اثرغيرمستقيم است كه افزايش 
ن��رخ ارز و كاهش ارزش پول ملي باعث ارزان ش��دن 
كاالهاي داخلي براي خريداران خارجي شده كه منجر 
به افزايش صادرات و تقاضاي كل مي ش��ود و س��طح 

قيمت هاي داخلي افزايش مي يابد.
كنترل نرخ رشد نقدينگي و به تبع آن كنترل تورم از 
عوامل مهم موثر بر نرخ ارز در بلندمدت هستند هرچند 
كه نرخ هاي رشد توليد ناخالص داخلي اندك يا منفي 
نيز بر افزايش نرخ ارز در سال هاي اخير موثر بوده است.

درنهايت بايد به اين نكته مهم توجه داش��ت كه در 
ميان م��دت و بلندمدت اصالح ترتيب��ات نهادي و 
كاهش تع��دد نهادهاي تصميم گير در حوزه اقتصاد 
و تعامل بهتر آنه��ا با يكديگر ني��ز از جمله مواردي 
اس��ت كه س��بب كاهش ايجاد اختالل و كندي در 
تصميم گيري هاي اقتصادي مي شود و چنانچه اصالح 
ترتيبات نه��ادي در جهت كاهش تع��دد نهادهاي 
تصميم گي��ر در حوزه اقتص��اد و تعامل و هماهنگي 
بيشتر بين اين نهادها وجود داشته باشد، مي تواند در 
كوچك كردن دولت و كاهش كسري بودجه دولت و 

به تبع آن كاهش تورم كمك شاياني كند.

از منظر كارشناسي در حوزه 
اقتص��اد بين الملل اي��ن باور 
وج��ود دارد ك��ه از ظرفي��ت 
اقتصاد ايران در دهه گذشته 
استفاده مناسب نشده است.

از جمله مولفه هايي كه در هر 
كشوري باعث رشد و جهش 
اقتصادي مي ش��ود، داشتن 
نيروي كار، منابع سرزميني، تجارت هدفمند با شناسايي 
بازارهاي داخلي و خارجي و مديريت متناسب با تحوالت 

جهاني در عرصه اقتصاد و تجارت است.
 در دهه گذشته، تحريم عاملي مي توانست باشد كه از 
طريق آن مشكالت ساختاري در حوزه هايي همچون 
صنع��ت، توليد، بازرگاني، پولي و بانكي كش��ور به نحو 
مطلوب شناس��ايي ش��ود و با اخذ نظر كارشناس��ان و 
اقدام علمي و عملي ش��اهد جراحي بزرگ در ساختار 
اقتصادي كشور باشيم، اما متأسفانه وابستگي بيش از 

حد به اقتصاد نفت و سوء مديريت باعث عقب ماندگي 
فراواني در اين بخش شد و بسياري از مشكالتي كه در 
امور روزمره مردم به وجود آمد توس��ط متوليان امر به 
تحريم ها مرتبط داده ش��د.  فارغ از اينكه همه ما اذعان 
داريم كه تحريم هاي ناعادالنه س��همي در مش��كالت 
اقتصادي كشور داشته است، اما كارشناساني كه منصفانه 
تحوالت اقتصادي كشور را بررسي مي كردند بارها اذعان 
كردند كه بخش مهمي از مشكالت به وجود آمده ناشي 
از مديريت نامناس��ب بخش هاي مختلف دولتي و نيز 
عدم پياده سازي اصالحات اقتصادي در راستاي اقتصاد 

مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري بوده است. 
از اصلي تري��ن وظايف متوليان اقتص��ادي پيش بيني 
ش��رايط بازار، عرضه و تقاضا و به تبع آن م��واد اوليه و 
خوراك صنايع در كش��ور اس��ت. در همين راستا نيز 
تعدادي از كش��ورها كه داراي ظرفيت هاي اقتصادي 
مشابه ايران هستند سال هاس��ت برنامه ريزي هايي را 
در راس��تاي كاهش وابس��تگي به مواد اوليه با مكانيزم 

توليد داخل و تأمين خوراك صنايع از مسيرهاي امن از 
كشورهاي ديگر داشته اند تا در شرايط حساس، اقتصاد 
و توليد داخلي كشورهاي مزبور با كمترين چالش مواجه 
ش��ود.اين در حالي است كه به زعم كارشناسان مطلع، 
بس��ترهاي توليد مواد اوليه در بخش هاي مختلف در 
كش��ور وجود داش��ته و قطعًا فعال كردن اين بخش و 
كاهش وابس��تگي به واردات مواد اوليه مي تواند جلوي 
بسياري از تكان ها به اقتصاد كشور را بگيرد و به عنوان 
بخش مهم��ي از اقتصاد مقاومتي باش��د. اين عوامل و 
عدم تصميم گيري سريع و متناسب با واقعيات ميداني 
توسط مديران متولي اين امر باعث شد تا هر فشاري كه 
از خارج از كشور به اقتصاد داخلي ايران وارد شد اقتصاد 
و معيشت مردم تحت الش��عاع قرار بگيرد. بنابراين اگر 
سياست گذاري و تصميم س��ازي درست و متناسب با 
ظرفيت هاي موجود انجام مي ش��د، در كنار اصالحات 
اقتصادي همچون اص��الح نظام مالياتي، تغيير اصولي 
س��اختار بانكداري كه متأسفانه طي دهه هاي گذشته 

به جاي كمك به توليد به بنگاه��داري روي آورده اند، 
اصالح روش هاي واگذاري و خصوصي س��ازي كه يكي 
از عوامل بي اعتمادي مردم نيز ش��ده اس��ت، استفاده 
واقع��ي از ظرفيت مناط��ق آزاد كه در ح��ال حاضر به 
جاي صادرات محور ب��ودن، واردات محور ش��ده اند و 
به طور كل رفتن به س��مت توليد پايدار و متنوع سازي 
تولي��دات در حوزه ه��اي مختلف صنعت��ي و خصوصًا 
 صنايع پايين دست صنعت نفت همچون پتروشيمي ها

كه جداي از ارز آوري باال براي كشور امكان تحريم آن به 
دليل تنوع محصوالت و نيز نياز مبرم كشورهاي صنعتي 
و منطقه پيچيده تر بود، مي توانستيم بسياري از گره هاي 
اقتصادي كشور را باز كرده و به سمت يك اقتصاد مقاوتي 
در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقالب حركت كنيم.

 لذا اين باور وج��ود دارد با تصميمات مديريتي و داراي 
پشتوانه علمي مي توان بسياري از مشكالت كشور را حل 
كرد و مسير اقتصاد، صنعت، توليد و تجارت كشور را به 
شكلي پويا و در تراز ظرفيت هاي موجود كشور فعال كرد.

مهار نقدينگي، انضباط مالي و 
ماليات عوامل اصلي كنترل تورم

در خص��وص كنت��رل نرخ 
ارز و ت��ورم اقدامات فوري و 
سازمان يافته از سوي مقام 
رياست جمهوري در دستور 
كار اس��ت و مهار نقدينگي، 
انضباط مالي و سروسامان 
دادن ماليات س��ه عنصري 
است كه براي كنترل تورم 
بايد مورد توجه قرار گيرد.اما اهل فن و اقتصاد به درستي 
مي داند، مشكالت تورم و نرخ ارز در كوتاه مدت ايجاد 
نش��ده كه انتظار رفع آن در كوتاه م��دت به وجودآيد. 
برخي از اظهارنظرها مطرح شده نيز در راستاي پاسخ به 
آراي اخذ شده است، ولي مساله مهم اين است كه تورم 
ريشه در نقدينگي دارد. در كوتاه مدت، مهارنقدينگي 
يكي از كارهايي اس��ت كه بايد مورد توجه قرار گيرد و 
ايجاد انضباط مالي در دولت از جمله كارهايي به حساب 
مي آيد كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد. براي 
مثال نياز است تا سازمان مديريت و برنامه ريزي يا متمم 
بودجه به مجلس ارايه دهد يا بر بودجه كشور نظارت 
انقباضي داشته باشد. در ميان مدت براي كنترل تورم 
نياز است تا دربودجه 1401 موارد زيادي مورد توجه 
قرار گيرد كه از جمله آنها معافيت هاي مالياتي است. به 
اين معنا افرادي كه از پرداخت ماليات به شكل رانتي يا 
نهادهايي كه به وسيله مجوزهايي معاف هستند، بايد 
احراز شوند. واقعيت اين است كه تعداد گروه مورد اشاره 
بيشتر از كساني كه ماليات پرداخت مي كنند، هستند و 
در اين صورت عالوه بر آنكه يك منبع بزرگ براي دولت 
به حساب مي آيد، بودجه هاي موازي هم تحت كنترل 
قرار مي گيرد.  اكنون نهادها و دستگاه هاي بسياري در 
كش��ور موازي همديگر فعاليت مي كنند و بدون هيچ 
خروجي مطلوبي بودجه مي گيرند. موارد فوق جزو آن 
دسته از موضوعاتي اس��ت كه حتما در بودجه 1401 
بايد تعيين تكليف ش��ود. به عنوان مثال چنانچه بنا 
باشد بودجه تمام نهادهاي فرهنگي كه برخي مطرح 
مي كنند تعدادشان 8 عدد اس��ت و برخي ديگراز 25 
نهاد فرهنگي در ح��ال فعاليت نام مي برند برفرض در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يا صدا و سيما متمركز 
شود، بسيار مناسب تر است، حتي برخي از دستگاه ها 
هس��تند كه به اعتبار افرادي براي آنها بودجه تعيين 
شده كه آن افراد ديگر در قيد حيات نيستند. اين نكات 
نشان مي دهد كه اهميت انضباط مالي بسيار است. زيرا 
اين مساله بسيار كمك كننده خواهد بود. بحث مهم تر 
موضوع تسهيالت تكليفي به بانك ها است، اخيرا هم 
عنوان شده نزديك 600 هزار ميليارد تومان در بودجه 
سال جاري و قريب به 200 يا 300 هزار ميليارد تومان 
در رابطه با مس��كن ملي براي بانك ها تكليف ش��ده 
است، البته اين رقم از سراستيصال و ناچاري يا حفظ 
پس��ت پرداخت مي ش��ود، اما پس از آن دولت بايد به 
آنها مابه التفاوت سود پرداخت كند يا دراثرعدم توانايي 
پرداخت به معوق يا خلق نقدينگي مبدل مي ش��ود، 
در اثر چنين تصميم گيري هايي است كارها به خوبي 
پيش نمي رود. چنانچه مسووالن درباره سه مورد اشاره 
ش��ده به طورجدي اهتمام ورزن��د، در آينده مي توان 
كاهش تورم را مش��اهده كرد. بودجه امسال داراي دو 
بخش بود كه يك قس��مت آن با ارز ترجيحي و بخش 
ديگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال 
آن هستند كه نرخ بازار نيما و آزاد را به هم نزديك كنند 
زيرا از اين محل منابع زيادي نصيب دولت خواهد شد 
و اين امر مساله بسيار مهمي به حساب مي آيد. در كنار 
اين كار به بانك مركزي هم احتماال فشار خواهند آورد 
تا مابه التفاوت هاي قبلي را در چند ماه اول سال با اين 
فرمول به ريال تبديل كند كه تمام اين ها برميزان تورم 
درچند ماه آينده خواهد افزود.تصميم دولت سيزدهم 
بر اين اس��ت كه نرخ ارز را چند نرخي شدن خارج و به 
صورت شناور مديريت كند و به سمت بازار آزاد ببرد، 
اين كار ممكن است تا حدودي جدول بودجه اي دولت 
را رضايت بخش سازد، اما اثرات آن مي تواند مخرب باشد.

يوسف كاووسي

كيوان شهاب لواساني 

سيد محمود مصفا 

ديدگاه 



گروه بانك و بيمه |
 وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در تالشيم تا ظرف مدت 
يك ماه آينده كليه اطالعات و صورت وضعيت شركت هاي 
دولتي، بانك ها و بيمه ها را همانند شركت هاي بورسي، 
شفاف به مردم ارايه كنيم. مشكالت اقتصادي فعلي گواه آن 
است كه اقتصاد كشور به صورت هوشمند مديريت نشده 
و اساسًا ميز مديريت اقتصادي هوشمند در كشور نداريم 
كه از حاال بتوانيم در مورد روند ماه هاي آينده اقتصاد ايران 
برنامه ريزي كنيم.  سيد احسان خاندوزي افزود: اطالعات 
اقتصادي فعاالن اقتصادي كه نياز به كمك و حمايت دولت 
دارند، فرارهاي مالياتي كه نيازمند جلوگيري از آنهاست 
و اصالحاتي كه بايد در نظام مالي و مالياتي كشور صورت 
پذيرد دچار در هم ريختگي و از ريخت افتادگي و بي قوارگي 
اس��ت كه ثمره اين بي قوارگي اين اس��ت ك��ه بازارهاي 
خريد روز مره مردم دس��تخوش آشفتگي است. در همه 
سطوح از كوچه و خيابان تا سطوح عالي سياست گذاري 
اقتصادي، ش��اهد نوعي رها شدگي اقتصادي هستيم و 
اداره هوشمندانه براي اقتصاد كشور، موضوع مغفولي است 
كه وزارت امور اقتص��ادي و دارايي به عنوان يك متولي و 
پشتيبان، موظف است كه هدفگذاري و هوشمند سازي 
اقتصادي را به انجام رس��اند. وزير امور اقتصادي و دارايي 
گفت: وزارت اقتصاد بايد تس��هيل كننده رش��د و رونق 
اقتصادي باش��د و نبايد صرفًا ماليات ِستان باشد. وزارت 
اقتصاد و دارايي بيش از آنكه صرفًا وزارت ماليات س��تان 
باشد بايد تسهيل كننده رشد و رونق اقتصادي باشد تا از اين 
طريق رشد و هوشمندسازي مديريت؛ كسب درآمدهاي 
ماليات��ي نمايد. بايد درب هاي اقتص��اد را بيش از قبل بر 
روي سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي گشود و از كار آنها 
گره گشايي كرد؛ به اين سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه 
اقتصاد سپردم كه براي پيش جلسات و سپس مصوباتي 
براي ثبت محور كردن بخش زيادي از مجوزها آماده شوند؛ 
مجوزهايي كه مردم به جاي اينكه در صفوف وزارتخانه هاي 
جهاد كش��اورزي، بهداش��ت و... ماه ها انتظار بكشند ما 
بتوانيم بخشي از اين مجوزها را به صورت ثبت محور انجام 
دهيم و صرفًا اطالعات دقيق درج شده در سامانه و درگاه 
ملي مجوزها كفايت كند، اميدواريم كه اين اتفاق هزينه 
فعاليت اقتصادي و توليد را كاهش دهد. خاندوزي افزود: 
براي آنكه مصوبات بر روي كاغذ باقي نماند و اطمينان از 
تحقق آن حاصل شود، سپرده ايم هر جا كه در زيرمجموعه 
وزارت اقتصاد و دستگاه هاي مرتبط با وزارتخانه ها فعاليت 
مي كنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت مي گيرد 
توسط شبكه اي پويا به ما منتقل شود و بدون اينكه اسم 
افراد برده شود و براي افراد هزينه و حاشيه اي ايجاد نمايد به 
لوپ بازخوردگيري تبديل شود و اگر در نقطه اي از كشور در 
دستگاه يا وزارتخانه اي؛ تكرار نقض مصوبات و حقوق مردم 
صورت مي پذيرد؛ ترتيبي اتخاذ كنيم تا با همكاري هاي 
محترمانه، صحيح و قانوني از اين نقايص جلوگيري و رفع 
به عمل آيد. وي بازگشت اعتماد مردم به فعاالن اقتصادي را 
نخ تسبيح تالش هاي وزارتخانه هاي اقتصاد، صمت و هيات 
وزيران عنوان كرد و افزود: آن چه به عنوان وزير اقتصاد و 
دارايي مي توانم تعهد بدهم اين اس��ت كه كاري كنيم تا 
بانك ها و ش��ركت هاي دولتي و بيمه هاي دولتي و. . . در 
مقابل سوء عملكرد يا حسن عملكرد زحماتشان پاسخگو 
باشند؛ يكي از ابزارها براي دستيابي به اين مهم؛ شفافيت 
عملكرد شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي است. وزير امور 
اقتصادي و دارايي گفت: همانطور كه »كدال« سامانه اي 
براي نمايش ش��فافيت ش��ركت هاي بورسي محسوب 
 مي شود؛ بايد شفافيتي هم از عملكرد بانك ها، بيمه ها و. . . 
ايجاد شود؛ در تالشيم تا ظرف مدت يك ماه آينده كليه 
اطالعات و صورت وضعيت شركت هاي دولتي، بانك ها 
و بيمه ها را همانند ش��ركت هاي بورسي، شفاف به مردم 
ارايه كنيم، اين اتفاق سبب مي شود كه مردم بدانند يك 

مديرعامل، يك شركت و مجموعه را با چه شاخص هايي 
تحويل گرفته و با چه شاخص هايي تحويل مي دهد؛ اينها 
جزو وعده هاي سنجش پذير ما در ماه اول وزارت اقتصاد 
و دارايي خواهد بود. خاندوزي افزود: يكي از مواردي كه به 
زودي در دس��تور كار قرار خواهد گرفت؛ اين است كه ما 
بتوانيم ورود شركت ها در بازار بورس كشور، همين طور 
تأمين مالي شركت ها، پروژه ها و سهام پروژه ها را تسهيل 
كنيم. تاكنون متأسفانه آمارها حاكي از آن است كه عايدي 
سرمايه خوبي از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول ۱۴۰۰ 
حاصل نشده و غلبه با بازار ثانويه بوده است. تسهيل سازي 
ما؛ درب هاي بيشتري بر روي فعاالن جديد اقتصادي باز 
مي كند؛ پس از اين بايد به دنبال آن باشيم كه نهادهاي بازار 
سرمايه نسبت به نيازها و تحوالت بازار سرمايه؛ چابك تر و به 
دنبال خلق ابزارهاي الزم باشند. اگر بخش هايي از اقتصاد 
اصالح شود بازار سرمايه جذاب تر خواهد شد، اگر برخي 
قيمت گذاري ها اصالح و تصحيح شوند؛ نرخ گذاري در بازار 
سرمايه هم روند درستي به خود مي گيرد. وي با اشاره به 
كاهش قيمت سيمان پس از عرضه اين كاال در بورس كاال 
افزود: اگر معامالت و عرضه محصوالت در بورس كاال شكل 
بگيرد؛ كشف قيمت ها عادالنه تر و منصفانه تر خواهد شد. 
درست تصميم گيري كردن و برداشتن گام هاي صحيح 
از س��وي وزرا مي تواند در بازگشت حس اعتماد به مردم 
موثر باشد. هرچند كه ما ۵۰ ميليون نفر سهامدار داريم، 
اما هم اكنون تعداد زيادي از شركت ها منتظر ورود به بازار 
سرمايه هستند و پس از چند ماه تالش نتوانسته اند اين 
شركت ها وارد بازار سهام شوند تا از منابع مالي بازار سرمايه 
اس��تفاده كنند. رونق بازار بورس مزيت هاي زيادي براي 
اقتصاد ملي دارد و همين چند روز گذشته كه سيمان در 
بورس عرضه شد، قيمت سيمان بيش از ۲۵ درصد كاهش 
يافت و هم اكنون هر پاكت س��يمان ب��ه ۲۷ هزار تومان 
رسيده است و ما مي توانيم اين مساله را به ساير كاالهاي 
ديگر تسري دهيم تا زمينه بازگرداندن اعتماد بيشتر به 
بورس عملي شود. وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص 
آزادسازي س��هام دو تيم بزرگ پايتخت؛ پرسپوليس و 
استقالل گفت: بنده در جريان جزييات موضوع نيستم 
فقط مي دانم موانع��ي از جنس ماليات و امور مالي وجود 
داشته كه بايد رفع شود. خاندوزي در خصوص اصالح نظام 
مالياتي گفت: ما در يك فضاي غبارآلود در حال شناسايي 
ابعاد افراد جامعه هستيم و با حدس و گمان براي دريافت 
ماليات از مردم تصميم مي گيريم؛ حال آنكه با فناوري هاي 
موجود؛ اطالعات كاماًل در دسترس است كه بدانيم چه 
كساني چه ميزان درآمد دارند و گردش مالي آنها چقدر 
اس��ت. اساس��ًا تنها راه عادالنه اداره كردن يك كشور آن 
است كه سوار بر اطالعات اقتصادي شويم و حكمراني داده 
و هوشمندي نياز داريم. واريز يارانه مبتني بر چنين نظامي 
هوشمند نيست؛ البته در حوزه ماليات هم همين ايراد به 
ما وارد است و ما فقط حدس و گمان مي كنيم كه چه كسي 

نيازمندتر و مستحق تر است، البته در اين راستا تالش هاي 
خوبي صورت گرفته، اما در مقايسه با كشورهاي هم تراز 
خودمان؛ چندان هم قوي ظاهر نشده ايم. خاندوزي با بيان 
اينكه وقتي صحبت از فرار مالياتي مي كنيم يعني سوار بر 
اقتصاد و اطالعات اقتصادي نيستيم و الگوريتم درستي 
براي ورود و خروج پول به حساب افراد را نداريم، افزود: در 
تالشيم تا برنامه زمان بندي رسيدگي و هوشمند سازي امور 
مالياتي را ترسيم و سر و سامان دهيم. وزير امور اقتصادي و 
دارايي در خصوص طرح بانك مركزي كه پيشتر در مجلس 
مطرح و ارايه شده بود گفت: جهت گيري اين طرح به نظر 
درست بود، اما مي شد كه با شيوه هاي بهتري كوتاه تر و كم 
مناقشه تر تعريف كرد؛ در اين طرح؛ سه موضوع مطرح شد 
مبني بر اينكه بانكداري در شرايط فعلي نه در حفظ قدرت 
خريد و تورم نقش آفرين است و نه بانك مركزي آن قدر 
توانا و مسلط است كه بتواند نظارت دقيق و بيشتري داشته 
باشد. هدايت و كمك به بخش توليد هم موضوع ديگري بود 
كه در اين طرح مطرح شد؛ اين سه موضوع براي پاسخگو 
كردن بانك مركزي بود. خاندوزي افزود: در حوزه بانكداري 
مي توانيم چند اقدام فوريتي و سريع السير انجام دهيم؛ 
در سيستم بانكداري كش��ور بهترين پرسنل و عمده اي 
مشكالت همزمان وجود دارد؛ بانك ها در خصوص برخي 
وثيقه ها و ضمانت ها به درستي پاسخگو نيست و در برخي 
موارد در زمان معلوم و معين وثيقه ها را آزاد نمي كند؛ اين 
در حالي است كه فعال اقتصادي از تسهيالت بانكي استفاده 
كرده مي تواند اصل و فرع تس��هيالت را پرداخت كند، اما 
بانك وثيقه را آزاد نمي كند؛ اين موضوع با هوشمندسازي 
حل مي شود. ما به يك س��امانه الكترونيكي قراردادها و 
تس��هيالت نياز داريم كه خود فعال اقتصادي هم به آن 
دسترسي داشته باشد؛ اين سامانه فرصت مي دهد تا فعال 
اقتصادي بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوي بانك به 
مرجعي شكايت كند، اما در حال حاضر حتي كپي قرارداد 
مالي هم در اختيار فعال اقتصادي نيست تا بتواند از حق 
خود دفاع نمايد. خاندوزي افزود: براي رياست كل بانك 
مركزي گزينه هايي مطرح ش��د كه اين گزينه ها بايد در 
هيات وزيران تعيين تكليف شود و سپس رييس جمهور 
حكم آن فرد را امضا كند؛ بنابراين نمي توانم نام و نشاني از 
گزينه قطعي ارايه نمايم.  او در خصوص كسري بودجه و 
تورم گفت: به جهت اينكه در ماه هاي اول ۱۴۰۰ و به جهت 
كند شدن فرآيند وصول درآمدهاي دولتي ناچار شديم 
بيش از ۵۰ هزار ميليارد توم��ان از تنخواه بانك مركزي 
استفاده كنيم و بيش از اين مبلغ هم از اوراق؛ صرف كرديم 
تا بتوانيم خرج جاري و عمراني دولت را پشت سر بگذاريم؛ 
در ۱۰ روز س��ر كار آمدن وزرا؛ يكي از تالش هاي صورت 
گرفته اين است كه اين مبلغي كه از بانك مركزي استقراض 
شده را تأمين و بازپس گردانده شود. ما به دنبال آن هستيم 
كه كسري بودجه را به شكل غيرتورمي كنترل كنيم بدون 
اينكه بخش واقعي و رشد اقتصادي انقباضي عمل نمايد. 

       مهم ترين وعده هاي وزير اقتصاد 
وزير امور اقتصادي و دارايي دولت رييسي پيش از كسب 
راي اعتماد برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت خود براي 
س��كانداري يكي از مهم تري��ن وزارتخانه هاي اقتصادي 
كش��ور را مطرح كرد كه اكنون زمان اجراي اين وعده ها 
و برنامه ها رسيده اس��ت. احسان خاندوزي به عنوان وزير 
امور اقتص��ادي وعده هايي چون ثبات اقتصاد كالن، مهار 
تورم، خنثي سازي تحريم ها، حذف مجوزهاي زائد، بهبود 
محيط كسب وكار و تسهيل امور گمركي و مالياتي، افزايش 
شاخص ماليات GDP به يك ونيم برابر وضعيت فعلي تا 
پايان دولت، اس��تقرار ماليات بر مجموع درآمد اشخاص 
حقيقي و عايدي س��رمايه، هوشمند سازي نظام مالياتي 
و... را مط��رح كرد ك��ه در ادامه جزيي��ات وعده هاي وزير 
اقتصاد را مي خوانيم: وزير اقتصاد اعالم كرد: دشمن اتاق 
جنگ خود را خزانه داري امريكا قرار داده است پس وزارت 
اقتصاد بايد در خط مقدم خنثي سازي تحريم باشد، از اين 
جهت اينجانب به كمك صاحبان تجربه و بدنه وزارتخانه، 
وزارت اقتصاد را در دولت سيزدهم با آرايش تحريم ناپذيري 
نوسازي خواهم كرد، هر چند تيم ديپلماسي اقتصاد بايد 
به دنبال تحريم زدايي باش��د ولي ما اقتصاد و معيش��ت 
مردم را منتظر بيگانگان قرار نخواهي��م داد. مهار تورم 
مهم ترين اولويت: با حذف مجوزهاي زائد، بهبود محيط 
كسب وكار و تسهيل امور گمركي و مالياتي مسيري براي 
مش��اركت همه مردم در فرآيند توليد و پيش بيني پذير 
بودن اقتصاد فراهم مي كنيم. مهم تري��ن اولويت وزارت 
اقتصاد كمك به ثبات اقتصاد كالن و مهار پايدار تورم اعالم 
شد.  تامين كسري بودجه از روش هاي غيرتورم زا: 
از روز اول تمام تالش خود را براي تامين كس��ري بودجه 
از روش هاي غيرتورم زا، كنترل نقدينگي و مديريت بازار 
ارز به كار خواهم بس��ت. يكي ديگر از اهداف و برنامه هاي 
مطرح ش��ده را بازگرداندن اعتماد به بازار س��رمايه براي 
تامين مالي توسعه اقتصادي و احياي اعتماد از دست رفته 
مردم به اين بازار و ايجاد تجربه مثبت براي سهام داران خرد 
عنوان كرد. كاهش نارضايتي ها با اصالح نظام بانكي: 
با اص��الح بانكداري و تالش براي جايگاه هماهنگ س��از 
بازارهاي مالي و ساده سازي دستيابي به تسهيالت براي 
بنگاه ها و . . . تالش مي شود تا نارضايتي ها از سيستم بانكي 
كشور كم شود.  برنامه هاي مالياتي خاندوزي: افزايش 
شاخص ماليات GDP به يك ونيم برابر وصعيت فعلي تا 
پايان دولت، اس��تقرار ماليات بر مجموع درآمد اشخاص 
حقيقي و عايدي سرمايه، هوشمند سازي نظام مالياتي، 
و مودي محوري به جاي پرونده محوري و مميز محوري، 
اجراي كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه  موديان 
برنامه هاي مدنظر قرارگرفته نظام مالياتي است. افزايش 
ضريب نفوذ بيمه: افزاي��ش ضريب نفوذ بيمه با اصالح 
ساختار و عملكرد بيمه مركزي، تقويت ساختار بيمه اتكايي 
داخلي، توسعه محصوالت بيمه اي، تسهيل ورود فناوران 
بيمه اي و. . . از جمله وعده ها در صنعت بيمه اس��ت. رفع 
مشكالت خصوصي سازي: وزير اقتصاد با تاكيد بر 
مديريت مبتني بر بازده دارايي هاي دولت و مولدسازي 
اي��ن دارايي ها، اصالح قانون سياس��ت هاي كلي اصل 
۴۴ قانون اساسي را مدنظر قرار داده است تا حدود سه 
ماه آينده تقديم هيات وزيران و بس��ياري از مشكالت 
خصوصي سازي ها و حكمراني سهام عدالت در دل آن 
اليحه اصالح شود. تسهيل امور گمركي و تقويت 
مناطق آزاد تجاري: وي تسهيل مبادالت تجاري و 
ترخيص كاالها را در اصالحات گمركي مبتني بر استفاده 
از فناوري هاي نوين مي داند و بر بهبود كيفيت و عملكرد 
مناطق آزاد تاكيد كرده است. اين رئوس و سرفصل ها از 
جمله اولويت ها و برنامه هاي اجرايي وزير امور اقتصادي و 
دارايي است كه قرار است آنها را در چهار سال تصدي اش 

در وزارتخانه مربوطه دنبال كند. 

ديدگاه اخبار

خبر

3 سهشنبه 16 شهريور 1400    29 محرم 1443  سال هشتم    شماره   Tue. Sep 7. 2021  2026  بانك و بيمه

پايان شهريور؛ آخرين فرصت 
بخشودگي بيمه ثالث

صن��دوق تامي��ن خس��ارت هاي بدن��ي اع��الم كرد 
موتورس��يكلت ها و ماشين آالت كش��اورزي تا پايان 
ش��هريورماه فرصت دارند از مزاياي بخشودگي جرايم 
بيمه ش��خص ثالث بهره مند ش��وند .صندوق تامين 
خسارت هاي بدني با رويكرد حمايت از اقشار آسيب پذير 
و پشتيباني از صنعت بيمه كشور طرح بخشودگي جرايم 
بيمه نامه موتورسيكلت و ماشين آالت كشاورزي را با 
همكاري صنعت بيمه در دوره زماني نيمه مرداد تا پايان 
شهريور س��ال جاري و به منظور توسعه فرهنگ بيمه 
اجرايي كرده است. براين اساس راكبين موتورسيكلت 
و دارندگان ماشين آالت كشاورزي در سراسر كشور كه 
فاقد بيمه نامه هستند، مي توانند با مراجعه به نمايندگي ها 
و دفاتر ش��ركت هاي بيمه اي و تهيه بيمه نامه شخص 
ثالث از مزاياي اين طرح استفاده كنند. اين بخشودگي 
در خصوص جريم��ه بند »ب« م��اده ۲۴ قانون بيمه 
اجباري شخص ثالث انجام مي شود و دارندگان وسايل 
نقليه موتورسيكلت و ماشين آالت كشاورزي در صورت 
خريد بيمه نامه يكس��اله از پرداخ��ت جريمه، معاف 
خواهند ش��د.در ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري شخص 
ثالث آمده است كه مبلغي معادل حداكثر يك سال حق 
بيمه اجباري از دارندگان وس��يله نقليه اي كه از انجام 
بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود. 
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقس��يط و 
بخشودگي آن به پيش��نهاد بيمه مركزي به تصويب 
مجمع عمومي صندوق مي رس��د.بيمه شخص ثالث، 
بيمه اي اجباري است كه خسارات جاني و مالي اشخاص 
ثالث را در حوادث رانندگي پوشش مي دهد. با تصميم 
شوراي عالي بيمه مركزي، نرخ بيمه ثالث وسايل نقليه 
۱۴۰۰ با ۳۷ درصد )۸.۵ درصد تخفيف شرايط كرونا( 
رشد نسبت به س��ال ۹۹ به اين صورت اعالم شد كه 
وسايل نقليه كمتر از چهار سيلندر يك ميليون و ۹۳۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان، پيكان، پرايد و سپند دو ميليون و 
۲۹۴ هزار و ۳۰۰ تومان، ساير چهار سيلندرها ۲ ميليون 
و ۶۹۷ هزار و ۱۰۰ تومان و بيش از چهار س��يلندر سه 

ميليون و ۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان بايد بپردازند.

 سهم ۹۴ درصدي بيمه درمان
از خسارت هاي بيمه اي  

جريان پرداخت خس��ارت هاي بيمه اي در سال جاري 
نش��ان مي دهد كه بيمه درم��ان ۹۴ درص��د از تعداد 
خس��ارت هاي پرداختي بازار بيمه را به خود اختصاص 
داده اس��ت.به گزارش ايسنا، در يكي - دو سال اخير و با 
شيوع ويروس كرونا روند پرداخت هزينه هاي درمان و 
تعداد خسارت هاي پرداختي در اين بخش نيز افزايش 
يافته است. بررسي تازه ترين گزارش از عملكرد صنعت 
بيمه در رابطه با پرداخت حق بيمه و خسارت پرداختي، 
نشان از رشد خسارت هاي پرداخت شده در بخش درمان 
دارد.اين در حالي اس��ت كه در چهار ماه ابتدايي امسال 
مبلغ حق بيم��ه توليدي در صنعت بيم��ه ۳۱.۷ هزار 
ميليارد تومان بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۴۵.۷ درصد افزايش دارد.همچنين خسارت پرداختي از 
سوي بيمه ها در اين مدت ۱۴.۸ ميليارد تومان بوده كه در 
مقايسه با چهار ماهه اول پارسال ۴۰ درصد رشد دارد.در 
دوره مورد بررسي حدود ۲۰.۷ ميليون بيمه نامه صادر و 
 ۱۵.۲ ميليون فقره خسارت پرداخت شده است كه تعداد 
بيمه نامه هاي صادر ش��ده ۴.۷ و تعداد موارد خسارت 
پرداختي ۱۹.۹ درصد رش��د دارد. خس��ارت پرداختي 
بازار در حالي ۱۹.۹ درصد رشد دارد كه عمده دليل اين 
افزايش رشد ۲۱ درصدي در تعداد بيمه هاي درمان است؛ 
به گونه اي كه سهم بيمه هاي درمان از تعداد خسارت هاي 
پرداختي بازار بيمه ۹۴.۱ درصد است.در همين رابطه الزم 
به يادآوري است كه گزارش هاي قبلي نشان داده بود كه از 
آغاز شيوع كرونا و از اسفند ۱۳۹۸ تا نيمه مرداد ماه سال 
جاري بيمه ها بابت هزينه بيمه تكميلي بالغ بر ۱۰ هزار و 
۷۰۰ ميليارد تومان به مراجع درماني پرداخت كرده اند.

اي��ن در حالي بود كه در چهار ماه ابتدايي س��ال جاري 
۵۴۰۸ ميليارد تومان بابت هزينه هاي بيمه تكميلي از 
س��وي صنعت بيمه پرداخت شده بود كه در مقايسه با 
مدت مشابه سال قبل نزديك به ۷۰ درصد افزايش داشت.

FATF گروه اقدام مالي جامع ترين 
مستند هويت ديجيتال را منتشر كرد

مستند راهنماي هويت ديجيتال تدوين شده توسط 
گروه اقدام مالي )FATF( در مارس ۲۰۲۰ منتشر شد. 
مس��تند راهنماي هويت ديجيتال كه توسط گروهي 
از فارغ التحصي��الن دوره دكت��راي مهارتي بانكداري 
ديجيتال ترجمه شده است، به حق يكي از جامع ترين 
و كامل ترين مستنداتي است كه نه تنها براي بانك ها 
و موسسات مالي كاربرد دارد، بلكه ساير سازمان هايي 
كه به نحوي به عنوان يك بازيگر س��امانه ملي هويت 
ديجيتال نقش ايفاء مي كنند، مي توانند از راهنمايي هاي 
اين مستند استفاده نمايند.اين راهنما به ياري دولت ها، 
نهادهاي قانوني و ديگر ذينفعان مي شتابد تا براي شان 
مشخص شود كه چگونه سامانه هاي هويت ديجيتال 
مي توانند براي هدايت عناصر خاصي از شناسايي كامل 
مشتري اس��تفاده ش��وند.همچنين توضيح مي دهد 
كه شناسايي مش��تري و معامالت غيرحضوري كه به 
سامانه هاي هويت ديجيتال قابل اعتماد، مستقل و با 
اقدامات مناسب براي كاهش ريسك متكي هستند، 
ممكن اس��ت يك سطح اس��تاندارد از ريسك را ايجاد 
كنند و حتي ممكن است كم خطر باشند. با مطالعه اين 
كتاب عالوه بر مفاهيم پايه استاندارد هويت ديجيتال، 
با منافع و ريسك هاي سامانه هاي هويت ديجيتال آشنا 
مي شويد. چگونگي انتخاب يك سامانه هويت ديجيتال 
معتبر و تدوين چارچوب ملي هويت ديجيتال، تجارب 
ساير كشورها، اصول مربوط با هويت در توسعه پايدار، 
اس��تانداردهاي فني و چارچوب هاي ضمانت هويت 
ديجيتال از موارد مهمي اس��ت كه به آنها پرداخته 
مي شود. اين مستند با دريافت مجوز از كارگروه اقدام 

مالي و توسط انتشارات گپ منتشر شده است. 

نظارت بانك مركزي
بر فرآيند تسهيالت بانك ها

بانك مركزي با بهره گيري از راهبردهاي فناورانه از جمله 
راه اندازي سامانه هاي »سمات« و »ذينفع واحد« امكان 
استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق و متمركز بر فرآيند 
تسهيالت دهي ش��بكه بانكي را فراهم كرده است. به 
گزارش روابط عمومي بانك مركزي، پيش  از اين فقدان 
روش و ابزار مناس��ب و همچنين نبود بانك اطالعاتي 
متمركز در خصوص اعتبارسنجي مشتريان از يك  سو 
سبب شده بود تا بانك ها با ارايه تسهيالت به افراد، بدون 
اهليت سنجي اعتباري با حجم بزرگي از مطالبات معوق 
و غير جاري مواجه باشند و از سوي ديگر به دليل نبود 
چنين سامانه اي امكان رصد و نظارت مستمر و لحظه اي، 
بر عملكرد تسهيالتي و ميزان منابع و مصارف در بانك ها 
براي بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بر عملكرد شبكه 
بانكي فراهم نبود.بر همين اساس، بانك مركزي ايجاد 
سامانه اي كه بتواند با دسترسي به بانك هاي اطالعاتي 
و برقراري رابطه مستقيم ميان اين بانك ها نتايج قابل 
اس��تنادي از اهليت رفتار اعتباري مشتريان بانك ها 
فراهم آورد را در دستور قرار داد. اين سامانه كه »سمات« 
نام گذاري شده با همكاري شبكه بانكي و ساير نهادهاي 
مرتبط، با هدف دسترس��ي به بانك ه��اي اطالعاتي و 
برقراري رابطه مستقيم ميان بانك ها براي كسب نتايج 
قابل استناد از اهليت رفتار اعتباري مشتريان و نيز نظارت 
بر عملكرد تسهيالتي شبكه بانكي ايجاد و از سال گذشته 
مورد بهره برداري قرارگرفته است.بر اساس اعالم معاونت 
فناوري هاي نوين بانك مركزي، سمات عالوه بر فراهم 
كردن دسترسي برخط شعب بانك ها به آخرين وضعيت 
تمامي تسهيالت اعطايي به مشتري، اعتبارات ريالي و 
ارزي گشايش شده و همچنين ضمانتنامه هاي ارزي 
و ريالي صادرشده، با استفاده از امكان استعالم برخط 
وضعيت تسهيالت و تعهدات اعطايي به اشخاص، مبالغ 
مانده بدهي و وضعيت بدهي هاي اش��خاص در شبكه 
بانكي را به  سرعت و سهولت در اختيار شعب بانك هاي 
عامل قرار مي دهد.عالوه بر اين، س��مات با جمع آوري 
و به  روزرس��اني اطالعات ضمانتنامه هاي ارزي/ ريالي 
و همچنين ضامنين و وثايق تس��هيالت ارزي/ ريالي 
پرداختي شبكه بانكي، امكان ارايه تسهيالت بانكي به 
همه اشخاص با ش��فافيت حداكثري و تعيين حداقل 
ريسك را براي شبكه بانكي فراهم مي كند.  بر اين اساس، 
 با توجه به شرايط و ضوابط تعيين شده براي مشتريان

 بد حساب تسهيالت و تعهدات بانكي، آخرين وضعيت 
اين مشتريان در سامانه سمات به  صورت روزانه محاسبه 
و تعيين مي شود و در نهايت، مشتريان مذكور براي شبكه 
بانكي و ساير سازمان هاي ذي ربط به  صورت برخط از 

طريق سامانه سمات در دسترس قرار مي گيرند.
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سكه۱۲ميليونو۱۷۰هزارتومان،دالر۲۷هزارو۱۱۰تومانمعاملهشد

 ارايه شفاف اطالعات بانك ها تا يك ماه آينده

كاهش قيمت دالر با رشد معامالت سليمانيه و هرات و عرضه اسكناس بانك مركزي 
گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

كارشناسان اقتصادي با توجه به ثبات چند روز اخير بازار ارز 
و طال و كاهش قيمت دالر نسبت به كانال ۲۸ هزار توماني 
هفته هاي گذشته، مي گويند كه دو عامل موجب كاهش 
۱۰۰۰ توماني قيمت دالر در يك هفته اخير بوده است. 
يكي موضوع طالبان است كه موجب شد بازار هرات تحت 
تاثير قرار گيرد و معامالت متوقف ش��ده بود اما در هفته 
گذشته معامالت هرات و عرضه ارز رونق داشته است و دوم 
به تحوالت عراق مرتبط است كه در نتيجه آن صرافي هاي 
سليمانيه برهمكاري خود افزوده اند. دركناراين موارد يك 
دخالت ارزي نيز توسط بانك مركزي به صورت اسكناس 
انجام شده تا هيجان كاذبي كه وارد بازار شده را مديريت 
كنند.در نتيجه بازار با ثبات قيمت سكه و دالر مواجه شد 
و عصر روز دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۰، نيز قيمت دالر ۲۷ 
هزار و ۱۱۰ تومان و هر يورو ۳۲ هزار و ۲۸۰ تومان معامله 
شد. در ساعات صبح نيز قيمت دالر ۲۷ هزار و ۷۵ تومان، 
قيمت يورو ۳۱ هزار و ۵۷۹ تومان، پوند انگليس ۳۷ هزار و 
۷۵۷ تومان و درهم امارات ۷ هزار و ۳۷۴ تومان اعالم شده 
است.محمد كشتي آراي نايب رييس اتحاديه طال و جواهر 
با بيان اينكه انس جهاني ۱۸۲۸ دالر قيمت گذاري شده، 
افزود: قيمت سكه و طال در بازار در مقايسه با روز گذشته 
تغييري نداشت. هر قطعه سكه طرح جديد ۱۲ ميليون 
و ۱۷۰ هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و 
۶۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، 
ربع سكه ۳ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز 
۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان بفروش مي رسد.هر گرم 
طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱۶۸ هزار تومان و هر مثقال 

طال ۵ ميليون و ۶۰ هزار تومان فروخته مي شود.

      دالر صرافي در كانال ۲۶ هزارتومان
 براي سومين روز متوالي

نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )دوشنبه، ۱۵ شهريورماه( 
با ۲۵ تومان كاهش نس��بت به روز گذشته )يكشنبه، ۱۴ 
شهريورماه( به ۲۶ هزار و ۶۸۶ تومان رسيد.قيمت فروش 
يورو در مقايسه با روز گذشته )يكشنبه، ۱۴ شهريورماه( با 
۱۷ تومان كاهش به ۳۱ هزار و ۳۵۷ تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر ۲۶ هزار و ۱۵۳ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 
۳۰ هزار و ۷۳۷ تومان بود.نرخ خريد دالر در بازار متشكل 
ارزي ۲۶ هزار و ۱۴۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۷۸ 
تومان اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۱ هزار و ۶۶ 
تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۳۴۸ تومان اعالم شد.

همچنين در سامانه نيما در معامالت روز يكشنبه )۱۴ 
شهريورماه(، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۳۰۸ تومان 
فروخت��ه و حواله دالر به قيمت ۲۲ ه��زار و ۹۷۸ تومان 
معامله ش��د.قيمت دالر از خردادماه حرك��ت آرامي به 
سوي كانال ۲۵ هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته 
در اين كانال نوسان داشت و وارد كانال ۲۶هزارتومان شد 
و سپس در صرافي بانكي به قيمت ۲۷ هزار تومان فروخته 
مي شد و طي هفته گذش��ته روند نزولي قيمت را شروع 
كرده وارد كانال ۲۶ هزار تومان ش��ده و چند روزي است 
در اين كانال تثبيت شده است.قيمت هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد )دوشنبه، ۱۵ شهريورماه( در بازار 
تهران با كاهش ۱۰۰ هزار توماني نسبت به روز گذشته 
)۱۴ ش��هريور ماه( به رقم ۱۲ ميليون و ۴۰ هزار تومان 
رسيد. سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و 
۶۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنين نيم  سكه بهار آزادي 
۶ ميليون و ۱۳۰ هزار تومان، ربع سكه سه  ميليون و ۷۰۰ 

هزار تومان و س��كه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار 
تومان قيمت خورد.نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك 
ميليون و ۱۶۳ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال 
نيز پنج ميليون و ۴۱ هزار تومان شد.همچنين هر انس 
جهاني طال نيز يك هزار و ۸۲۶ دالر و ۴۱ سنت قيمت 
خورد.مهم ترين عوامل موثر در رشد قيمت طال و سكه، 
باال رفتن دالر و انس جهاني است. بر اين اساس قيمت 
دالر طي هفته گذشته روند نزولي داشته و چند روزي 
اس��ت در صرافي بانكي در كانال ۲۶ هزار تومان آرام 
گرفته اس��ت و انس جهاني با ۲ دالر كاهش قيمت 

يك هزار و ۸۲۶ دالر و ۴۱ سنت معامله مي شد.

      توسعه تجارت با يوآن 
بين چين و جنوب شرقي آسيا

تجارت خارجي با ارز يوان بين استان هاينان چين و انجمن 
كشورهاي جنوب شرقي آسيا ASEAN در سال ۲۰۲۱ 
هفت برابر افزايش يافت.به گزارش راش��اتودي، مبادالت 
ارزي چين بين استان هاينان و انجمن كشورهاي جنوب 
شرقي آس��يا )ASEAN( در نيمه اول سال ۲۰۲۱ تحت 
عنوان برنامه آزمايش��ي تجارت خارجي يوان، هفت برابر 
افزايش يافت.معامالت جاري بين كش��ورهاي هاينان و 
انجمن كشورهاي جنوب شرقي آسيا ۱.۶۴ ميليارد يوان 
)۲۵۴ ميلي��ون دالر( و ۳۸۵ ميليون ي��وان )۶۰ ميليون 
دالر( از سرمايه گذاري مس��تقيم حاصل شد.يك برنامه 
آزمايش��ي براي تجارت خارج��ي با ارز چيني در س��ال 
۲۰۰۹ آغاز ش��د و در ابتدا ش��امل شانگهاي و چهار شهر 
ديگر در اس��تان گوانگدونگ جنوبي چين بود. بعداً پكن 
تعداد مناطقي را كه اين برنام��ه در آنها كار مي كرد تا ۲۰ 

منطقه، از جمله اس��تان هاينان، افزايش داد. اين ابتكار با 
هدف كاهش خطرات ارزي، حصول اطمينان از شفافيت 
قيمت گذاري و امكان تجارت تأمين كنندگان چيني كه به 
ارزهاي خارجي دسترسي ندارند، با شركت هاي خارجي را 
فراهم كرد.بر اساس اين برنامه، شركاي تجارت خارجي 
چين مي توانند يك اعتبارنامه به يوان با يك بانك چيني 
صادر كرده و س��پس معامالت خود را با ارز محلي آزادانه 
انجام دهند. هاينان جنوبي ترين استان چين است و داراي 
مزيت جغرافيايي در روابط با كشورهاي جنوب شرقي آسيا، 
يعني برونئي، كامبوج، اندونزي، الئوس، مالزي، ميانمار، 
فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام است.پكن در سال هاي 
اخير تالش هاي خود را براي تقويت توسعه اقتصادي هاينان 
افزايش داده است و در سال ۲۰۱۸ يك منطقه آزمايشي 

تجاري آزاد و بندر در اين جزيره ايجاد كرده است. 

       بيت كوين وارد كانال ۵۱ هزار دالري شد
با ارزش ترين ارز ديجيتالي جه��ان مقاومت ۵۰ هزار 
دالري را موقتا شكس��ت.به گزارش سي ان بي سي، با 
ش��دت گرفتن روند خروج بيت كوي��ن از صرافي هاي 
اصلي، قيمت اين رمزارز در س��اعت هاي اخير تقويت 
شده و اين مساله به ساير ارزها نيز در قرار گرفتن بر روي 
ريل صعودي كمك زيادي كرده است. يك استراتژيست 
ارشد شبكه بلومبرگ از احتمال باالي رسيدن قيمت 
بيت كوين به ۱۰۰ هزار دالر تا پايان سال خبر داده است 
در حالي كه ش��مار ديگري از كارشناس��ان از روزهاي 
س��خت پيش رو خبر مي دهند. ج��دال بيت كوين با 
ابرمقاومت ۵۰ ه��زار دالري به يك��ي از كليدي ترين 
عوامل تعيين مسير حركت بعدي بازار تبديل شده است. 

كاهش دستوري نرخ ارز 
امكان پذير نيست

دليل كاهش قيمت ارزي در 
چند روز گذشته به موضوع 
طالبان و عراق مرتبط است. 
بحثي در عراق صورت گرفته 
كه در نتيجه آن صرافي هاي 
سليمانيه بر همكاري خود 
افزوده اند. دركناراين موارد 
يك دخالت ارزي نيز توسط 
بانك مركزي به صورت اسكناس انجام شده تا هيجان 
كاذب��ي كه وارد بازار ش��ده را مديريت كنند.  دس��تور 
اخير رييس جمهور براي كنترل نرخ ارز و تورم به ذهن 
مي رس��اند كه نهادها و دس��تگاه هاي درگير بحث ارز 
نسبت به پيگيري و مديريت آن حضور پيدا كنند، وگرنه 
برهمه روشن است كه نرخ ارز با دستور پايين نمي آيد. در 
خصوص كنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوري و سازمان 
يافته از سوي مقام رياست جمهوري بايد به توصيه علمي 
توجه شود. علم اقتصاد، اقتصاد دستوري را پذيرا نيست. 
به اين معنا؛ امكان آن وجود ندارد كه با امرو نهي تورم از 
جاي خود به حركت درآيد يا نرخ ارز كاهش پيدا كند. 
نكته اي كه از چنين دستوراتي برداشت مي شود، پيگيري 
مديريت كالن است و معناي آن حضور، بروز و نظارت 
كالن و عالي رييس جمهور كشور نسبت به موضوعات 
مختلف است. بنابراين دس��تور اخير آقاي رييسي اين 
معنا را به ذهن مي رساند كه نهادها و دستگاه هاي درگير 
بحث فوق نسبت به پيگيري و مديريت آن حضور پيدا 
كنند، وگرنه برهمه روشن است كه نرخ ارز با دستور پايين 
نمي آيد. دستور آقاي رييسي از نظر عملياتي به منزله اين 
است كه برفرض وزارت اقتصاد جهت مديريت هزينه هاي 
داخلي كش��ور پيگيري هاي الزم را انجام دهد يا بانك 
مركزي نسبت به تامين نيازمندي هاي ارزي داخل كشور 
كه بر بازار اسكناس فشار وارد كرده، فعال باشد و قاعدتا 
هم از مجموعه وزارت خارجه و امنيتي مي توان انتظار 
داشت كه مديريت ارز در كشور همسايه به خصوص هرات 
كه درچند هفته اخير با مشكل برخورد كرده و خالءهايي 
در بازار اسكناس ايران به دليل تعطيلي بازار صرافي هاي 
آنان به وجود آمده را راه اندازي كند. البته بازار ارز هرات 
فعاليت خود را اخيرا آغاز كرده و اثراتي هم داشته است، 
از طرف ديگر شنيده شده، بانك مركزي دخالت ارزي از 
طريق تزريق اسكناس به بازار انجام داده و اميد مي رود 
كه وزارت اقتصاد هم به وسيله اهرم هايي كه در اختيار 
دارد، مديريت بازار را به سمت تثبيت جلو ببرد. پايين 
آمدن قيمت ارز با دستور درخواست فعاالن اقتصادي 
نيست. آنان از دولت مطالبه گر اين هستند كه سيستم 
مديريت بازار ارز به صورت تثبيت شده باشد، به اين معنا؛ 
نرخ آن در يك بازه حداكثر ۵ تا ۱۰ درصدي در طول سال 
نوسان كند تا دربرنامه هاي اقتصادي، تامين خريد ارزي 
يا صادرات و فروش بتوانند مديريت برنامه  ريزي داشته 
باشند.براي فعال اقتصادي ثبات نرخ و يك بازه تلرانسي 
درطول سال در كمتر از ۱۰ درصد اولويت و هدف گذاري 
است، اينكه دستكاري ارزي و قيمت گذاري با دولت 

باشد، اصال مدنظر آنان نخواهد بود و نيست. 

حميدرضا جيهاني



گروه بازار سرمايه|
چند وقتي مي ش��ود كه بحث اس��تقالل شوراي عالي 
بورس مطرح است و باگذشت تقريباً يك هفته مسووالن 
واكنشي نس��بت به اين موضوع و حواش��ي آن نشان 
نداده اند. دراين بين برخي كارشناسان بازار سهام بر اين 
عقيده اند كه استقالل ش��وراي عالي بورس موضوعي 
بسيار مهم و تأثيرگذار در توسعه اين بازار است. اغلب 
فعالين بازار سهام بر اين معتقدند كه بازار سرمايه نيازمند 
اصالحات اساسي و متفاوتي است و يكي از مهم ترين اين 
اصالحات موضوع استقالل است و اگر اين اصالح انجام 
شود قطع به يقين تحول بزرگ و س��ودمندي در بازار 
س��رمايه رخ خواهد داد. بازار سرمايه، سازوكاري براي 
تجميع س��رمايه هاي پراكنده و هدايت آنها به سمت 
شركت هاي سرمايه پذير به منظور توسعه فعاليت هاي 
اقتصادي است. شركت هاي سرمايه پذير با انتشار اوراق 
بهادار و عرضه آنها در بازار س��رمايه به سرمايه گذاران، 
وجوه موردنظر جهت تداوم و توسعه فعاليت هاي خود 
را تأمين مي نمايند و به اين ترتيب بر اساس ماهيت اوراق 
سرمايه گذاران در نتايج عملكرد شركت سرمايه پذير 
سهيم مي شوند. به منظور تسهيل س��رمايه گذاري و 
به ويژه ايجاد بستر قانوني و اطمينان از صحت فرآيند 
س��رمايه گذاري در بازار اوراق به��ادار، نهادها، اركان و 

ساختارهاي نظام مند در اين بازار شكل گرفته است.
درواقع شوراي عالي، ناظر سازمان بورس است. اين شورا 
مرجع سياست گذاري هاي بازار سرمايه است. اين شورا 
باالترين ركن بازار اوراق بهادار است كه تصويب سياست  
كالن و خط مشي بازار در قالب سياست هاي كلي نظام و 
قوانين و مقررات مربوط و همچنين اتخاذ تدابير الزم براي 
ساماندهي و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عاليه 
بر اجراي قانون بازار اوراق بهادار از مهم ترين وظايف آن 
است. سازمان بورس و اوراق بهادار يك موسسه عمومي 
غيردولتي هست و توس��ط اعضاي ۵ نفره هيات مديره 
مديريت مي شود. اين س��ازمان زيرنظر شورا، بر اجراي 
قوانين و مقررات، تنظيم و تدوين مقررات و ايفاي ساير 

وظايف تعيين شده در قانون نظارت مي كند.
ش��وراي عالي بورس وظايف مختلفي دارد كه بدين 

شرح است: 
الف( نظارت بر بازار سرمايه: تعيين سياست هاي كلي 
و نظارت عاليه براي ساماندهي و توسعه بازار و نظارت بر 
اجراي قوانين؛ پيشنهاد آيين نامه به هيات وزيران براي 
اجراي قان��ون؛ وضع مقررات در مح��دوده اي كه قانون 
براي شورا مشخص كرده؛ تصويب ابزارهاي مالي جديد؛ 
صدور، تعلي��ق و لغو مجوز فعاليت بورس ه��ا، بازارهاي 
خارج از بورس، شركت هاي سپرده گذاري و تسويه وجوه 

و شركت هاي تأمين سرمايه.
ب( نظارت بر س�ازمان بورس: انتخ��اب يا بركناري 
اعضاي هيات مديره سازمان و تعيين رييس هيات مديره به 
پيشنهاد اعضا؛ تصويب بودجه و صورت هاي مالي سازمان؛ 
انتخاب بازرس و حسابرس سازمان و تعيين حق الزحمه 

آن؛ تصوي��ب و نظ��ارت بر نوع و مي��زان وصولي هاي 
س��ازمان؛ نظارت بر فعاليت و رسيدگي به شكايات از 
سازمان؛ انتخاب اعضاي غير قضايي هيات داوري )كه 
مرجع رس��يدگي به اختالفات بازار سرمايه است( و 
تعيين حق الزحمه؛ اعطاي مجوز براي معامالت اوراق 

خارجي يا معامله توسط افراد غير ايراني.
ساير وظايف: موافقت با تمديد تعطيلي بورس يا توقف 
معامالت در شرايط اضطراري؛ تعيين مصاديق تشكل هاي 
خود انتظام )مثل بورس سهام يا كاال( و نهادهاي مالي؛ 

تهيه اساسنامه سازمان و تصويب در هيات وزيران.
البته اين شورا ۱۲ عضو دارد كه شامل: وزير امور اقتصاد و 
دارايي، وزير صنعت معدن و تجارت يا معاون او، رييس كل 
بانك مركزي كش��ور، روس��اي اتاق بازرگاني و صنايع و 
معادن ايران و اتاق تعاون، رييس س��ازمان بورس اوراق 
بهادار، دادستان كل كشور يا معاون او، يك نماينده از طرف 
كانوني شده نماينده از بخش خصوصي كه در مباحث و 
امور مالي خبره هستند. اين سه نفر با مشورت تشكل هاي 
حرفه اي بورس و به پيش��نهاد وزي��ر اقتصاد معرفي 
مي شوند. اين نماينده ها بايد به تصويب هيات وزيران 
برسند، وزير مربوطه يك نفر از بخش خصوصي را براي 
هر بخش از بورس كااليي انتخاب مي كند. به عنوان مثال 
وزير كش��اورزي نماينده اي را براي رينگ كشاورزي 
بورس كاال پيشنهاد مي كند. سپس هيات وزيران بايد 

شخص پيشنهادي را تاييد كنند.

      تحول اساسي براي بازار سرمايه
علي حيدري، كارش��ناس ب��ازار س��رمايه در خصوص 
استقالل شوراي عالي بورس نوش��ت: قانون فعلي بازار 
سرمايه در س��ال ۸۴ مصوب ش��د و مي توان گفت يك 
تحول اساس��ي در تاريخ فعاليت بازار سرمايه مربوط به 
آذرماه س��ال ۸۴ و همين قانون بوده است؛ كه بر اساس 
اين قانون، تصميم بر اين شد كه نهاد ناظر و نهاد مجري 

از يكديگر جدا ش��وند. به نوعي درگذشته بازار سرمايه و 
بورس كش��ور ما كارگزار محور بوده اس��ت؛ يعني بحث 
نظارت و اجرا تقريبًا توسط يك نهاد اجرا مي شد كه اين 
موض��وع عماًل امكان پذير نبود. س��ال ۸۴ تصميم بر آن 
شد كه نهاد ناظر، سياست گذار و مجري از يكديگر جدا 
شوند كه به اين ترتيب سازمان بورس به عنوان قانون گذار 
مشخص شد و بخش هاي اجرايي را بر عهده ساير اركان 
بازار س��رمايه ازجمله بورس هاي مختلف )بورس اوراق 
بهادار، كاال، انرژي و فرابورس( در كنار آن نيز بخش هايي 
مانند مديريت فناوري و سپرده گذاري قراردادند و بنا شد 

كه شوراي عالي بورس باالي همه اين اركان قرار گيرد.
بنا شد شوراي عالي بورس سازماني باشد كه نقش ناظر را 
دارد و بورس نيز مجري باشد. تركيب شوراي عالي بورس 
تشكيل شده است از وزير اقتصاد كه رييس شوراي عالي 
بورس است. وزير صمت، وزير دادگستري و دو وزير ديگر 
و اين يعني بخش عمده شوراي عالي بورس از بدنه دولتي 
تشكيل ش��ده اس��ت و تنها بخش هاي خصوصي كه در 
شوراي عالي بورس وجود دارند، يكي نماينده كانون هاي 
خود انتظام بازار سرمايه، ديگري نماينده اتاق بازرگاني و 
نماينده اتاق تعاون است. مي بينيم شوراي عالي بورس كه 
قرار بود نقش سياست گذار را داشته باشد تقريباً ۸۰ درصد 
تركيب اعضاي حاضر در آن دولتي هستند بنابراين عمدتًا 
تصميمات در راستاي اهداف و برنامه هاي دولت حاضر 
اتخاذ مي شود و منافع و برنامه ريزي ها به سوي برنامه هاي 
خاصي كه دولت دارد، مي رود و آن اهداف محقق مي شود 

نه لزومًا چيزي كه بتواند به نفع بازار سرمايه باشد.
منظور از استقالل ش��وراي عالي بورس اين است كه 
تا جايي كه امكان پذير هس��ت اي��ن تركيب به بخش 
غيردولتي منتقل شود؛ يعني وزن بازار سرمايه به ويژه 
فعاالن بازار، بخش خصوصي پررنگ تر ش��ود. سوالي 
كه مطرح مي شود اين است كه نظارت بر شوراي عالي 
بورس از سوي چه كس��اني يا ارگاني انجام مي شود؟ 

پاسخ مشخص است هيچ كس و هيچ نهادي اين كار را بر 
عهده ندارد؛ بنابراين شوراي عالي بورس را كسي سوال 
و جواب نمي كند. هر نهادي يك ريگالتور كنترل كننده 
دارد و شوراي عالي بورس اينگونه نيست. از سوي ديگر 
اصاًل اطالع رس��اني از سوي شوراي عالي بورس كامل 
انجام نمي شود و كسي نيست كه گزارشي از عملكرد آن 
دهد. ولي اگر استقالل پيدا كند شرايط متفاوت خواهد 
بود. ش��وراي عالي بورس اگر به سمت تركيبي هرچه 
غيردولتي تر برود و به استقالل نزديك شود قطع به يقين 
تصميماتي كه مي تواند اتخاذ ش��ود از جنس توسعه 
خواهد بود و اين اس��تقالل مي تواند سبب شود كه از 
مالحظه كاري ها و كند بودن تصميمات جلوگيري شود 
كه درمجموع كل اين موضوع يعني استقالل شوراي 

عالي بورس مي تواند به سود بازار سرمايه تمام شود.

      چه بايد كرد؟
به عقيده بسياري از كارشناس��ان بايد يكي از اين دو 
حال��ت را انتخاب كرد؛ الف- حاكمي��ت يك بار براي 
هميش��ه مديريت و مالكيت بنگاه ه��اي در اختيار را 
واگذار كن��د و طي دوره واگذاري و مدت مش��خصي 
پس ازآن از دستكاري حاشيه سود بنگاه ها اجتناب كند 
تا اندك اعتماد سرمايه گذاران حفظ شود و ازآن پس 
صرفًا در مقام سياست گذار كالن و ناظر باقي بماند و 
از طريق ماليات و ع��وارض ارتزاق كند كه اين حالت 
مطلوب اس��ت. در چنين شرايطي وابستگي تركيب 
شوراي عالي بورس به دولت پس از اتمام دوره واگذاري 

و نه طي آن هيچ تضاد منافعي ايجاد نمي كند.
ب- اما اگر قرار اس��ت بنگاه داري و فعاليت اقتصادي 
همچن��ان بخش��ي از عالقه مندي ه��اي حاكميت 
باشد كه هس��ت، دست كم بايد بس��تر مقرراتي الزم 
به گونه اي فراهم شود كه بخش خصوصي بتواند براي 
سرمايه گذاري و مديريت بنگاه ها از تصميمات حاكميت 
كمتر آس��يب ديده و امكان تحليل حداقلي از شرايط 

پيش رو و رقابتي منصفانه با حاكميت را داشته باشد.
دس��تكاري متوات��ر قيمت ه��ا، ع��وارض، مالي��ات، 
مقررات ص��ادرات و واردات، نرخ ارز، نرخ س��ود بانكي و 
محدوديت هاي گوناگ��ون مالكيت و مديريت بنگاه ها و 
ديگر متغيرهايي كه پايه تصميمات هر سرمايه گذار و فعال 
اقتصادي است طي سال هاي اخير اعتماد سرمايه گذاران را 
با چالش جدي مواجه ساخته و اين در شرايطي است كه 

حاكميت هنوز بازيگر عرصه اقتصاد است.
در چنين حالتي ديگر پذيرفته نيس��ت نهادهاي ناظر 
مانند بانك مركزي، س��ازمان ب��ورس و امثال آن دريد 
اختيار يك يا چند وزير باقي بمانند. اگر قرار است دولت 
در بورس سهام بفروش��د، تركيب شوراي عالي بورس 
بايد مستقل از دولت باشد كه نيس��ت. اينجا است كه 
نمي توانيم اطمينان حاصل كنيم سازمان بورس به جاي 
وظيفه اصلي و ذاتي كه نظارت بر منصفانه بودن معامالت 

است به ريل گذار تأمين مالي دولت تبديل نشود.
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شركت ها شفاف تر مي شوند
ناشران ثبت شده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ملزم به افشاي فهرست زمين و ساختمان هاي خود 
ش��دند. بر اس��اس مصوبه مورخ ۲۶ تيرماه ۱۴۰۰، 
هيات مديره س��ازمان بورس و اوراق بهادار، تمامي 
ناشران ثبت شده نزد سازمان موظف شدند فهرست 
زمين و ساختمان هاي خود را مانند الگوي منتشرشده 
از سوي »سازمان«، در گزارش فعاليت هيات مديره به 
مجامع عمومي عادي ساالنه يا عادي به طور فوق العاده، 
افشا كنند. با توجه به اينكه بسياري از ناشران، مجامع 
عمومي عادي س��االنه خود را برگ��زار كرده اند؛ اين 
ناشران موظف هستند، فهرست يادشده را در قالب 
اطالعيه اي جداگانه با عنوان »افشاي فهرست زمين 
و ساختمان« در سامانه كدال منتشر كنند. در ابالغيه 
مدير نظارت بر ناشران سازمان، جدولي پيوست شده 
است كه بر اين اساس، فهرست زمين و ساختمان هاي 
ناش��ران، بايد طبق مختصات عنوان ش��ده در اين 
جدول، منتش��ر ش��ود. همچنين مبالغ مندرج در 
جدول يادشده بايد با مبالغ متناظر آنها طبق آخرين 
صورت هاي مالي ساالنه حسابرسي شده مطابقت 
داشته باشد. اجراي اين ابالغيه تا تاريخ ۱۵ شهريور 

۱۴۰۰ توسط تمامي ناشران الزم االجرا است.

درخواست كانون كارگزاران 
براي واكسيناسيون بورسي ها

كانون كارگزاران بورس طي نامه اي به وزير بهداشت 
جديد اعالم كرد: با توجه به گسترش شيوع بيماري 
كرونا و ابت��الي كاركنان ش��ركت هاي كارگزاري 
به اين ويروس و در راس��تاي حفاظت از س��المت 
عموم مردم، سرمايه گذاران و كاركنان اين صنعت، 
تاكنون دو بار در ۲۸ ارديبهشت و ۱۱ مرداد با موضوع 
درخواست واكسيناس��يون نيروهاي شركت هاي 
كارگزاري به وزارت بهداش��ت نامه ارسال كرده اما 
هيچ اقدامي از سوي اين وزارتخانه صورت نگرفته 
اس��ت. تاكنون عالوه بر صن��وف خدماتي ازجمله 
بانك ها و شركت هاي بيمه اي كه عملكرد مشابهي 
با صنعت كارگزاري دارند، بسياري از صنوف ديگر كه 
كمتر در معرض خطر بوده اند نيز واكسينه شده اند اما 
واكسيناسيون كاركنان صنعت كارگزاري به رغم باال 
بودن خطر ابتالء همچنان مغفول مانده است. حال 
كانون كارگزاران براي سومين بار دهم شهريور به 
وزير بهداشت جديد در اين خصوص نامه نگاري كرده 
است و اميد دارد گروه جديد در اين وزارتخانه با توجه 
به گسترش شيوع سويه جديد اين ويروس منحوس، 

اقدامات عاجلي در اين خصوص داشته باشد.

پيشنهاد عرضه سهام تعاوني ها
در بورس

حجت اهلل عبدالملكي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
از عرضه س��هام تعاوني ها در بورس به عن��وان راهكار 
پيشنهادي براي جذب سرمايه هاي مردمي يادكرد كه در 
خودكفايي و تأمين سرمايه تعاوني ها نقش بسزايي دارد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: توسعه تعاوني ها و 
مردمي كردن اقتصاد، آثار اجتماعي و اقتصادي بسياري 
دارد و موج��ب افزاي��ش روحيه همدل��ي و هم افزايي 
و مش��اركت در ميان آحاد مختلف جامعه مي ش��ود. 
حجت اهلل عبدالملكي مقابله با فساد و انحراف تعاوني ها 
را ازجمله برنامه هاي مهم خود در وزارت تعاون نام برد 
و تأكيد كرد، براي جلب اعتماد عمومي و اعتمادسازي 
در اين بخش اهتمام خ��ود را به كار خواهد گرفت. وي 
تأكيد كرد: در س��ال هاي اخير بي مهري هاي بسياري 
نسبت به بخش مردمي تعاون شده كه در كاهش اعتماد 
عمومي تأثيرگذار بوده اس��ت، اما برنامه م��ا در وزارت 
تعاون، اجراي سند توسعه تعاون، توسعه و ترويج فرهنگ 
تعاوني، تسهيل و توسعه فعاليت كسب وكارها در حوزه 
تعاوني، كمك به بهب��ود وضع تعاوني ها، تأمين مالي، 
اصالح ساختارها و افزايش تمايل و جلب اعتماد مردم به 
تعاوني ها خواهد بود. رييس اتاق تعاون ايران نيز در بخش 
ديگري، توسعه بخش تعاون را موجب افزايش سطح 
اشتغال، توزيع عادالنه ثروت، كمك به مناطق محروم 
و كم برخوردار و تحقق عدالت اجتماعي دانست و احيا 
و اجراي قوانين بر زمين مانده بخش تعاون را خواستار 
شد. عبدالملكي بابيان اينكه حمايت از شركت هاي 
دانش بنيان در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد، از 
فعال كردن تعاوني ها در حوزه هايي همچون كشاورزي 
و مسكن، تبديل سرمايه هاي راكد به مولد، افزايش 
صادرات تعاوني ها و تس��هيل فرآيند ثبت تعاوني ها 
به عنوان برنامه هاي مهم وزارت تعاون براي افزايش 
اقبال عموم��ي و ميل مردم به مش��اركت در بخش 
تعاوني يادكرد.وي درعين حال به تعطيلي نيمي از 
بنگاه هاي تعاوني، اشاره و خاطرنشان كرد: آنچه مسلم 
است در مقطع كنوني افزايش تعداد تعاوني ها و آمار 
كّمي آنها مطرح نيست بلكه حمايت و اعتمادسازي 
از تعاوني هاي موجود حائز اهميت است. رييس اتاق 
تعاون ايران در پايان بر اجراي قوانين مرتبط با بخش 

تعاون و توجه به توسعه كيفي تعاوني ها تأكيد كرد.

مصوبات جديد دوره هاي 
مديريت عالي كسب وكار

مصطفي بهشتي سرشت، عضو هيات مديره و معاون 
اجرايي س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ب��ا اعالم »در 
راس��تاي توس��عه آموزش هاي تخصصي و حرفه اي 
مرتبط با بازار سرمايه، دوره MBA يك ساله بازار سرمايه 
توسط شوراي سياست گذاري دوره هاي مديريت عالي 
كسب وكار بازار سرمايه طراحي شده و بزودي پذيرش 
دانش��جو توسط مراكز مجاز آموزش��ي تحت نظارت 
سازمان در اين دوره ها آغاز خواهد شد«گفت: با طراحي 
اين دوره، افراد واجد ش��رايط و عالقه  مند مي توانند با 
 MBA  توجه به اهداف آموزشي و حرفه اي خود، در دوره
يك ساله شركت كرده و در صورت كسب شرايط الزم، 
مدارك حرفه اي »اصول بازار سرمايه« و »تحليل گري 
 MBA بازار سرمايه« دريافت كنند؛ همچنين دوره هاي
دوساله بازار سرمايه مانند گذشته توسط مراكز آموزشي 
مجاز قابل ارايه ب��وده و فارغ التحصيالن اين دوره ها در 
صورت كس��ب ش��رايط الزم، چهار مدرك حرفه اي 
»اصول بازار س��رمايه«، »تحليل گري بازار سرمايه«، 
»مديريت نهادهاي بازار سرمايه« و »مديريت سبد اوراق 
بهادار« دريافت مي كنند. رييس شوراي سياست گذاري 
دوره هاي مديريت عالي كسب وكار بازار سرمايه با اشاره 
به گسترش روزافزون بازار سرمايه و ورود نسل جديدي 
از معامله گران و فعاالن به اين بازار، توسعه آموزش هاي 
تخصصي و حرفه  اي را يك نياز و يك ضرورت دانست 
و افزود: براي پاس��خگويي مناسب به اين نياز، شرايط 
پذيرش در دوره هاي MBA بازار سرمايه تسهيل و شرط 
قبولي در مصاحبه ورودي حذف شده است؛ بنابراين 
تمامي افرادي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي 
بوده و حداقل دو سال تجربه كاري مرتبط با حوزه هاي 
حسابداري، مالي و اقتصادي داشته باشند مي توانند در 
اين دوره ها ثبت نام كنند. وي خاطرنشان كرد: به منظور 
حصول اطمينان از سطح كيفيت دوره هاي آموزشي 
ارايه شده، سازمان بورس و اوراق بهادار عالوه بر نظارت بر 
شيوه برگزاري دوره ها، در پايان هر دوره از سرفصل هاي 
دروس اصلي ارايه شده، آزمون نهايي برگزار خواهد كرد 
كه قبولي در آن يكي از شروط اعطاي مدارك حرفه اي 
خواهد بود. بهشتي سرشت با اشاره به اينكه پيش ازاين 
دانش��گاه هاي الزهرا، عالمه طباطباي��ي، خوارزمي و 
س��ازمان مديريت صنعتي مجوز برگزاري دوره هاي 
MBA بازار س��رمايه را دريافت كرده بودند، افزود: در 
جلسه اخير ش��وراي سياس��ت گذاري، با درخواست 
دانشگاه هاي امام صادق )ع(، اميركبير، تهران و صنعتي 
ش��ريف براي برگزاري اين دوره ها موافقت ش��د. وي 
در ادام��ه با اعالم اينكه دانش��گاه هاي معتبر داراي 
مقاطع تحصيالت تكميلي در رشته مديريت مالي با 
شرايط آسان تري مي توانند مجوز برگزاري دوره هاي 
MBA بازار سرمايه را كسب كنند، گفت: دانشگاه ها 
و موسسات آموزشي عالقه مند مي توانند درخواست 
خود را به دبيرخانه اين ش��ورا مس��تقر در شركت 
اطالع رساني و خدمات بورس ارسال كنند و اطالعات 
الزم در اين زمينه را دريافت كنند. عضو هيات مديره 
و معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: 
بر اس��اس مصوبه هيات مديره س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار، ازاين پس مجوزي براي برگزاري دوره 
DBA بازار سرمايه صادر نخواهد شد. وي توضيح 
 MBA داد: با توجه به افزايش تن��وع در دوره هاي
بازار س��رمايه، نيازي به طراحي دوره هاي باالتري 
همچون DBA نيس��ت، ضمن اينكه متأسفانه در 
سال هاي اخير، سوءاستفاده برخي مراكز آموزش 
آزاد از عنوان DBA و همسان پنداري آن با مدرك 

PhD از اعتبار اين دوره ها به شدت كاسته است.

عملياتي شدن عملكرد محوري 
كارمزد مديران صندوق

ميثم فدايي، مدير نظارت برنهادهاي مالي سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار بابيان » توس��عه و تس��هيل 
دسترسي به صندوق هاي س��رمايه گذاري يكي از 
اقدامات انجام شده در خصوص توسعه سرمايه گذاري 
غيرمستقيم است.« گفت: در همين راستا، سازمان 
بورس و اوراق بهادار دسترسي هاي آنالين و آفالين 
را براي استفاده آسان تر سرمايه گذاران بازار سرمايه 
گس��ترش داده اس��ت. ميثم فدايي اظهار داشت: 
در خصوص دسترس��ي هاي آنالين، دستورالعمل 
سرمايه گذاري آنالين تصويب شد كه از اين طريق، 
امكان صدور و ابطال صندوق ها بر روي اپليكيشن هاي 
مختلف و اس��تارتاپ هاي بزرگ كشور، فراهم شده 
اس��ت؛ همچنين امكان ص��دور و ابطال صندوق ها 
در شعب بانك ها آزادشده اس��ت. وي تصريح كرد: 
عالوه بر موارد باال و در جهت توسعه سرمايه گذاري 
غيرمس��تقيم، ابزارهاي س��رمايه گذاري متنوعي 
طراحي ش��ده اند؛ صندوق هاي امالك و مستغالت 
و نيز صندوق ه��اي اهرمي برخي از اي��ن ابزارهاي 
جديدي هس��تند كه به تازگ��ي در بازار س��رمايه 
معرفي شده اند. فدايي با اش��اره به مقررات زدايي از 
صندوق هاي س��رمايه گذاري فعلي گفت: سازمان 
بورس و اوراق بهادار برخي از قوانين دس��ت و پاگير 
را كاهش داده و س��عي كرده اس��ت تاح��د امكان 
ب��ه افزايش كاراي��ي صندوق ها كم��ك كند. مدير 
نظارت بر نهادهاي مالي س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، توس��عه مجوزهاي سرمايه گذاري را از ديگر 
اقدامات انجام شده در راستاي توسعه سرمايه گذاري 
غيرمس��تقيم عنوان كرد و افزود: طي ۷ ماهه اخير 
 مجوزهاي متع��ددي به خصوص به ش��ركت هاي 
سبد گردان اعطاشده، به طوري كه اين مدت با بيش از 
۳۳ درصد رشد در تعداد سبدگردان ها همراه بوده ايم. 
وي افزود: همچنين طي ۷ ماه گذشته، با بيش از ۲۶ 
درصد افزايش در حجم صندوق ه��ا روبرو بوده ايم؛ 
به طوري كه حجم صندوق هاي س��رمايه گذاري از 
۴۰۱ هزار ميليارد تومان به ۵۰۸ هزار ميليارد تومان 
رسيده  است. صندوق هاي اختصاصي بازارگرداني 
ني��ز از ۶۶ هزار ميليارد تومان ب��ه ۹۳ هزار ميليارد 
تومان رسيده اند كه رشدي حدود ۵۰ درصد را شاهد 
بوده اند. صندوق هاي كااليي نيز در اين مدت به رقم 
۲ هزار و ۶۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده اند كه عدد 
قابل توجهي محسوب مي شود. فدايي در پاسخ به اين 
پرس��ش كه براي حفظ و نگهداري اين ارزش و كم 
نشدن آن چه برنامه اي داريد، گفت: در اين خصوص 
دسترس��ي مردم به صندوق ها را روزبه روز افزايش 
مي دهيم تا صندوق ها بتوانند منابع بيشتري جذب 
كنند؛ عالوه بر اين، عملكرد محوري كارمزد مديران 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در دست انجام است. 
براين اساس، مدير صندوق هايي كه عملكرد بهتري 
نسبت به ش��اخص داشته باشند، مي توانند كارمزد 
دريافت كنند. اين موضوع سبب ايجاد انگيزه بيشتر 
صندوق ها در جهت تالش براي سوددهي بهتر است. 
وي خبر داد: عملياتي شدن اين روش نيازمند ايجاد 
نرم افزار مربوطه است كه قرار است تا حدود دو هفته 

آينده عملياتي شود.

»تعادل«درگفتوگوباكارشناساقتصاديوضعيتشورايعاليبورسرابررسيميكند

استقاللشورايعاليبورسچهميشود؟

عرضهاوليههاييجديدبرايبازارسرمايه
عرضه اوليه سهام مجتمع جهان فوالد سيرجان در فرابورس 
ايران و شركت دارويي، آرايشي و بهداشتي آريان كيمياتك 
در بورس تهران در هفته جاري انجام خواهد شد. بر اساس 
آگهي عرضه اوليه جديد فرابورس ايران، ۴ ميليارد س��هم 
معادل ۱۰ درصد از كل سهام مجتمع جهان فوالد سيرجان 
با نماد »فجهان«، چهارشنبه هفته جاري ۱۷ شهريورماه 
عرضه اوليه خواهد شد. حداكثر سهام قابل خريداري براي 
هر كد حقيقي و حقوقي در اين عرضه اوليه، ۸۰۰۰ سهم و 
دامنه قيمتي، ۴۵۰۰ ريال تا ۵۵۰۰ ريال خواهد بود. نكته 
مهم اين عرضه اوليه اختصاص اوراق اختيار فروش تبعي به 
خريداران اس��ت. اين اوراق با سررسيد يك ساله و باقيمت 
سررس��يد ۶۶۰ توماني به خري��داران اختصاص مي يابد. 
همچنين متعهدين عرضه اين نماد، شركت ملي صنايع 
مس ايران به ميزان ۲ ميليارد سهم معادل ۵ درصد و موسسه 

صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران به ميزان 
۲ ميليارد سهم معادل ۵ درصد سهم اين شركت، مشاور 
عرضه شركت كارگزاري ارگ هومن، متعهد خريد شركت 
سرمايه گذاري آتيه انديش��ان مس و بازار گردان صندوق 
سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني اميد ايرانيان هستند. 
در جديدترين گزارش منتشرشده شركت فوالد سيرجان، 
در مردادماه سال جاري ۴۷۷ ميليارد تومان از محصوالت 
خود را به فروش رسانده كه نسبت به دوره يك ماهه مشابه 
ماه قبل ۱۱ درصد كاهش داشته است. »فجهان« همچنين 
با سرمايه ثبت شده ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال در پنج ماهه 
ابتدايي س��ال جاري مبلغ ۳۸۲۷ ميلي��ارد تومان درآمد 
فروش داشته كه نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۴ درصد 
رشد داشته است. شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان در 
دوره ۳ ماهه ۱۴۰۰ هم ضمن ثبت افزايش س��رمايه ۱۱۶ 

درصدي و با لحاظ سرمايه جديد به ازاي هر سهم ۱۹۲ ريال 
سود محقق كرده است. در جديدترين اطالعيه اين شركت 
كه در سايت كدال منتشرشده است، مجوز افزايش سرمايه 
»فجهان« از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده 
نقدي به منظور اصالح ساختار مالي، جلوگيري از خروج وجه 
نقد به منظور تأمين سرمايه در گردش و ارتقاي توان توليدي 
خود از سمت حسابرس صادرش��ده است. مبلغ افزايش 

سرمايه ۲۱۵۰۰ ميليارد تومان معادل ۱۱۶ درصد است.

      شركت دارويي، آرايشي و بهداشتي 
آريان كيمياتك

عالوه بر عرضه اوليه »فجه��ان« در فرابورس ايران، ۲۲۵ 
ميليون سهم معادل ۱۵ درصد از كل سهام شركت دارويي، 
آرايشي و بهداشتي آريان كيمياتك با نماد »كيمياتك«، 

چهارشنبه )۱۷ شهريورماه( در بورس تهران عرضه خواهد 
ش��د. از اين تعداد ۱۸۰ ميليون س��هم روز چهارشنبه به 
كدهاي حقيقي و حقوقي اختصاص مي يابد و ۴۵ ميليون 
سهم ديگر نيز روز شنبه هفته آينده )۲۰ شهريورماه( به 
صندوق هاي درآمد ثابت تخصيص خواهد يافت. در اين 
عرضه اوليه به هر كد بورس��ي حداكثر ۱۰۰ سهم در بازه 
قيمتي ۲۰۹۱ تا ۲۳۰۰ توم��ان اختصاص خواهد يافت 
كه معادل حداكثر ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود. با توجه به 
مشاركت دو ميليون و ۸۰۰ هزارنفري در آخرين عرضه 
اوليه سال جاري، احتمال مي رود حداكثر ۶۴ سهم به هر 
كد تعلق بگيرد كه ۱۴۷ هزار تومان نقدينگي نياز خواهد 
داش��ت. اين شركت به عنوان پانصد و هشتاد و دومين 
شركت در فهرست شركت هاي پذيرفته شده در بورس 
اوراق بهادار و در گروه »مواد شيميايي« عرضه مي شود.

شفافيت معامالت با بورس كاال
گويا بازار ملتهب مصالح ساختماني خيال آرامش ندارد؛ 
اخبار متوالي منفي از بازار نهاده هاي ساختماني به طور 
مستمر به گوش مي رسد كه موجي از انتظارات تورمي 
در بازار مسكن را به وجود آورده و اين روزها  قطار رشد 

قيمت ها در بازار مسكن را سوخت رساني مي كند.
 بررسي تحركات بازار مس��كن در ماه هاي اخير نشان 
مي دهد، باوجود كاهش شديد حجم معامالت مسكن 
نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته در بازار بي رونق 
تابس��تاني مس��كن، التهابات نرخ مصالح ساختماني 
فروشندگان ازجمله انبوه سازان و مصرف كنندگان بازار 
را دست به عصا كرده و به اصالح انقباض عرضه مسكن 
به اميد افزايش بيشتر قيمت ها را در پي داشته است. از 
طرفي، با توجه به وعده دولت سيزدهم مبني برساخت 
س��االنه يك ميليون واحد مس��كوني، كارشناسان از 
ضرورت ثبات قيمت ها در بازار نهاده هاي ساختماني و 
تأمين به موقع اقالم موردنياز صنعت ساختمان سخن 
به ميان مي آورند. بر اين اساس، در ماه هاي اخير در كنار 
بازار ملتهب آهن آالت و لوازم بهداشتي ساختمان، جهش 
شديد قيمت سيمان در بازار خبرساز شد. موضوعي كه 
برخي آن را به محدوديت برق اعمال شده براي صنعت 
س��يمان مرتبط مي دانند وع��ده اي از تحليل گران به 
سوءاستفاده از فاصله قيمتي كارخانه تا بازار محصوالت 
سيماني ارتباط مي دهند. فاصله قيمتي كه با اوج گيري 
قيمت هر پاكت سيمان تا ۱۱۰ هزار تومان، در مقاطعي 

از سال جاري به بيش از ۷۵ هزار تومان هم رسيده بود.

      قيمت گذاري دستوري اثر معكوس دارد
محمدمهدي ابراهيمي، مديرعامل س��يمان ش��رق در 
خصوص مزاياي عرضه سيمان در بورس كاال به »تعادل« 
گفت: عرضه سيمان در بورس كاال ۵ مزيت اساسي دارد 
نخست؛ تعيين قيمت بر مبناي عرضه و تقاضاي حقيقي 
بازار و نه بر مبناي قيمت گذاري دستوري كه البته اين به 
مفهوم افزايش قيمت ها نيست و گاها بر اساس تقاضاي 
بازار ممكن اس��ت حتي اثر معكوس داش��ته باشيم و با 
كاهش قيمت همراه باش��د. دوم؛ عرض��ه در بورس كاال 

باعث باال رفتن ش��فافيت معامالت فروش مي ش��ود و 
اين به صنعت كمك مي كند. س��وم؛ در روش هاي قبلي 
فروش، مش��تريان محدود بودند ك��ه باعرضه در بورس 
اين محدوديت رفع ش��ده و فرآيند خريد راحت تر شده 
است. چهارم؛ مزيت ديگر اس��تفاده از معافيت مالياتي 
قانون توس��عه ابزارها و نهادهاي مالي مي باشد كه در آن 
مقررشده كاالهايي كه در بورس كاال عرضه مي شوند ۱۰ 
درصد معافيت مالياتي نس��بت به ماليات درآمد داشته 
باشند. پنجم؛ نكته آخر اين اس��ت كه شركت هايي كه 

سهامي عام هستند و سهامشان در بورس عرضه مي شود، 
قاعدتًا محصوالت آنها هم بايستي در بورس عرضه شود؛ 
مانند صنعت فوالد و پتروشيمي. وي در خصوص تأثير 
قطعي برق بر روي سيمان گفت: در يك بازه زماني حدود 
۲۰ روز كه از اواخر خردادماه شروع شد، تقريبًا حدود نود 
درصد كاهش مصرف داش��تيم و عماًل خطوط توليد در 
اغلب كارخانجات سيمان قادر به فعاليت نبودند و قاعدتًا 
با يك موضوع بي سابقه اي تحت عنوان قطعي برق مواجه 

شديم كه باعث كاهش توليد و تحويل شد.
مديرعامل سيمان شرق با اشاره به موانع سوددهي صنعت 
سيمان اظهار داشت: كشف قيمت هاي حقيقي محصوالت 
توليدي توسط اين صنعت كه به اين منظور از ظرفيت بورس 
كاال استفاده ش��ده است و اختصاص مناسب انرژي برق و 
گاز كه در حال حاضر بيش��تر مشكالت برق در تابستان و 
گاز در زمستان مي باشد كه هر بار باعث كاهش چشم گير 
توليد و تحويل خواهد شد، همچنين موضوع ديگر بحث 
حمل ونقل است. صنعت سيمان سهم عمده اي در بحث 
حمل ونقل كشور دارد و با توجه به اينكه ساالنه حدود ۶۵ 
تا ۷۰ ميليون ُتن فقط سيمان )جدا از حمل مواد اوليه( در 
كشور جابه جا مي شود )اعم از داخلي و صادرات( لذا الزم 
است سازمان هاي زيربط اعم از وزارت مسكن و راه و بانك ها 
و ليزينگ ها براي تأمين مالي نگاه ويژه اي به اين بحث 
داشته باشند تا كارخانجات بتوانند هم در سياست گذاري 
حمل ونقل و قيمت ها و هم در خريد ماشين آالت حمل 

به موقعيت مناسبي به لحاظ سوددهي برسند.



مجيد اعزازي| 
طبق اعالم ات��اق تعاون ايران، ش��امخ كل »مديران خريد 
ساختمان« مردادماه با قرارگيري در نقطه ۳۸.۵۷ نسبت به 
تيرماه نزولي شد كه نشان از كاهش قابل توجه فعاليت هاي 
ساختماني نسبت به ماه قبل دارد. شامخ مديران ساختمان 
طي دو ماه گذش��ته و پس از فتح قله 60.۵۵ در خرداد ماه 
رون��دي نزولي را در پيش گرفته اس��ت به گون��ه اي كه در 
تيرماه به ۵4.۸۷ و مرداد ماه به ۳۸.۵ رس��يده است. در اين 
حال، وضعيت شاخص »انتظارات در ارتباط با فعاليت هاي 
شركت در ماه آينده« نيز از شامخ كل )۳۸.۵۷( كمتر و در 
نقطه ۳۷.۸6 قرار گرفته اس��ت كه به معني تداوم شرايط 
ركودي در بازار ساخت و ساز طي ماه آتي نيز هست. در ميان 
زيرشاخص هاي ش��امخ ساختمان در مرداد، تنها شاخص 
موجودي محصول به اندازه 24 صدم و قيمت محصوالت به 
اندازه 2.2۳ واحد رشد داشته اند. در اين ميان، قيمت خريد 
مواد اوليه اگرچه حدود 6 واحد نسبت به تيرماه دچار كاهش 
شده اما همچنان نسبت به ساير شاخص ها در رده اي بسيار 
باال قرار دارد، و همچنان قيمت هاي مواد اوليه به عنوان اولين و 
بزرگ ترين مانع فعاليت هاي ساختماني قلمداد مي شود. طي 
ماه هاي اخير، همواره انبوه سازان و فعاالن ساختماني از رشد 
سرسام آور مصالح ساختماني شكايت داشته و آن را مهم ترين 

مانع براي آغاز و انجام پروژه هاي ساختماني اعالم كرده اند.

      دو نيمه متفاوت شش ماهه اول سال
 به اين ترتيب، مي توان شش ماهه نخست سال 1400 را به 
دو نيمه متفاوت تقسيم كرد. در نيمه يا سه ماهه اول سال، 
علي رغم افت فعاليت هاي ساختماني در فروردين ماه، روند 
شامخ ساختمان در ماه هاي ارديبهشت و خرداد صعودي 
بود، اما از تيرماه به بعد، اين روند نزولي ش��ده است. تغيير 
جهت بازار معامالتي مسكن نيز از خردادماه سال جاري 
آغاز شد. تا قبل از خرداد، و به عبارت دقيق تر در فروردين 
و ارديبهشت سال جاري، شاهد كاهش قيمت مسكن و 
افزايش تعداد معامالت بوديم، اما از خرداد به بعد، بار ديگر 
قيمت ها در بازار مسكن روندي صعودي را در پيش گرفتند 
و به همان ميزان از تعداد معامالت مسكن كاسته شد. علت 
اينكه تغيير مسير بازار معامالتي يك ماه زودتر از تغيير مسير 
بازار ساخت و ساز رخ داده است را بايد در تفاوت ماهيت اين 
دو بازار در واكنش به عوامل اقتصادي و غيراقتصادي حاكم 
جست وجو كرد. اساسا خرداد ماه سال جاري، ماه خاصي 
بود. از سويي، افكار عمومي تصور مي كرد كه نتيجه رايزني ها 
و مذاكرات هسته اي در ارديبهشت، سرانجام در خرداد به 
بار مي نشيند اما چنين نشد و از همين رو، انتظارات تورمي 
ناشي از تداوم تحريم ها و افزايش نرخ ارز بار ديگر دامنگير 
بازارها و از جمله بازار مسكن شد. از سوي ديگر، در 2۸ خرداد 
سيزدهمين انتخابات رياست جمهوري برگزار شد و به طور 
طبيعي چند هفته قبل از اين تاريخ، دستخوش تبليغات 
انتخاباتي و به ويژه مناظره ه��اي انتخاباتي كانديداهاي 
رياست جمهوري بود. به اين ترتيب، فعاالن بازارها و مردم با 

توجه به پيش بيني از نتايج اين انتخابات، وارد بازار مسكن 
شدند و نتيجه آن بود كه در خرداد ماه هم فايل هاي عرضه 
ش��ده و هم معامالت صورت گرفته نسبت به دو ماه قبل 
از آن بيش��تر شد. بي گمان، فروشندگان تصور مي كردند 
كه تحوالت در سطح سياست داخلي و خارجي منجر به 
افت قيمت دالر و انتظارات تورمي شده و در نتيجه تالش 
كردند كه ملك خود را به قيمت مناسب بفروشند. از سوي 
ديگر، خريداران تصور مي كردند كه قيمت ها در ماه هاي 
آتي افزايش خواهد يافت و به همين دليل، با احتياط كمتر 
دس��ت به خريد زدند. نتيجه آن شد كه قيمت مسكن بار 
ديگر روند صعودي در پيش گرفت.  به گزارش »تعادل«، 
آن گونه كه بانك مركزي تحوالت بازار مسكن شهر تهران 
در مرداد سال جاري را گزارش كرده است، ميانگين قيمت 
هر متر مربع مسكن در پايتخت به ۳0 ميليون و ۹۷0 هزار 
تومان رسيده اس��ت. رشد ۳ درصدي ميانگين قيمت در 
مرداد نسبت به تيرماه در حالي است كه روند نزولي رشد 
نقطه به نقطه قيمت مسكن معامله شده در شهر تهران در 
ماه گذشته تداوم يافته است. بر اين اساس متوسط قيمت 
يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله شده در شهر 
تهران در مرداد ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل 
۳4 درصد افزايش يافته است، اين در حالي است كه رشد 
اين نرخ در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه 1400 به 
ترتيب، ۹1.۷؛ 6۹.۷؛ ۵6.6 و 4۳.۷ درصد بوده است. اگر چه 
طي ماه هاي گذشته نرخ رشد تورم نقطه به نقطه مسكن 
روندي نزولي را طي كرده اس��ت اما قيمت اسمي مسكن 

همچنان روندي صعودي دارد و حتي قيمت تعديل شده 
مسكن با تورم نيز )به غير از فروردين و ارديبهشت( نشانه اي 
از تخليه حباب مسكن را آشكار نكرده است. همچنين در 
مرداد امسال ۵ هزار و 4۹۹ فقره معامله در پايتخت به ثبت 
رسيده كه نس��بت به ماه قبل از آن )تير 1400( رشد ۸.4 
درصدي داشته ولي نسبت به ماه مشابه سال گذشته )مرداد 

۹۹( كاهش ۳۹.4 درصدي را نشان مي دهد.
 

      افت شامخ در تير و مرداد
به گزارش اتاق تعاون ايران، با استناد به مجموع اظهارات 
فعاالن ساختماني 1۵0 شركت بزرگ در گروه هاي ساخت 
بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي ساخت و ساز تخصصي 
ساختمان ش��امخ كل در مردادماه در نقطه ۳۸.۵۷ ثبت 
ش��د. اين عدد در تيرماه ۵4.۸۷ بود. بررسي هاي آماري 
نشان مي دهد مولفه هاي ميزان سفارشات جديد، سرعت 
انجام و تحويل سفارش، مواد اوليه خريداري شده، ميزان 
استخدام، ميزان فروش كاال نيز نسبت به ماه قبل كاهش 
يافت. ش��اخص ميزان قيمت مواد اوليه كه با ثبت عدد 
۸۳.۹۳ كاهش نسبي در قيمت مواد اوليه نسبت به ماه 
قبل به ثبت رسيد ولي همچنان نشان دهنده تورم قيمت ها 
در بخش صنعت ساختمان است. بنابراين تداوم نوسانات 
در قيمت ها در ماه هاي آين��ده نيز اين صنعت را با ركود 
تورمي روبرو خواهد كرد. قيمت محصوالت توليد شده 
)خدمات ارايه ش��ده( با افزايش نسبي نسبت به ماه قبل 
به عدد شاخص 6۸.۹ رسيد. عدد شاخص انتظار بهبود 

فعاليت هاي كسب و كار در بين فعاالن بخش ساختمان 
كاهش قابل توجهي نسبت به ماه قبل ارزيابي شده است. 
بنابراين پيش بيني كاهش شدت فعاليت ها در شهريورماه 
نسبت به ماه قبل دور از انتظار نخواهد بود. براساس اين 
گزارش، صنعت ساختمان براساس استاندارد بين المللي 
طبقه بندي كليه فعاليت هاي اقتصادي )ISIC(، به سه 
گروه اصلي س��اخت بنا، مهندسي عمران و فعاليت هاي 
ساخت و ساز تخصصي ساختمان دسته بندي مي شود. 
در يك تقس��يم بندي ديگر، بخش ساختمان شامل دو 
بخش كلي مسكوني و غيرمسكوني )تجاري و عمراني( 
است. در طرح شامخ، از پاسخ دهندگان خواسته مي شود 
به 12 پرسش مطرح ش��ده در قالب سه معيار وضعيت 
نسبت به ماه پيش )بهتر شده، بدتر شده يا تغييري نكرده 
است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزينه بيشتر از ماه 
قبل: عدد 1، گزينه بدون تغيير: عدد 0.۵ و گزينه كمتر 
از ماه قبل: عدد صفر براي آن پرس��ش ثبت مي ش��ود. 
مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگويان به هر يك از 
گزينه هاي در عدد همان گزينه، مبين عدد شامخ درآن 
پرسش اس��ت. در نهايت، معيار سنجش اين شاخص 
عددي بين صفر و 100 اس��ت كه به ترتيب به معناي 
آن است كه 100 درصد پاسخگويان گزينه »بدتر شده 
است« و »بهتر شده است« را انتخاب كرده اند. عدد ۵0 
نشان دهنده عدم تغيير وضعيت نس��بت به ماه قبل، 
باالي ۵0 نشانه بهبود وضعيت نسبت به ماه قبل و زير 
۵0 به معناي بدتر شدن وضعيت نسبت به ماه قبل است.
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افت 18 درصدي صدور
پروانه ساختماني در پايتخت

حامد سليمي، مديركل تدوين ضوابط، نظارت و 
صدور پروانه ش��هرداري تهران از صدور 2 هزار و 
4۹1 مورد پروانه ساختماني طي ۵ ماهه نخست 
امسال خبرداد و اعالم كرد: منطقه 1۵ بيشترين 
صدور پروانه به تفكيك مناطق 22گانه و منطقه 
21، در مقايس��ه با تعداد پارسل هاي هر منطقه 
بيش��ترين درصد صدور پروان��ه را در اين مدت 

داشته است.
به گزارش ايسنا، س��ليمي با مقايسه آمار صدور 
پروانه ۵ ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال 
گذش��ته گفت: از ابتداي فروردين تا پايان مرداد 
ماه امسال، 2 هزار و 4۹1 مورد پروانه ساختماني 
صادر ش��ده كه اين آمار در مدت مش��ابه س��ال 
قبل، ۳ هزار و 46 مورد بوده است. به اين ترتيب، 
محاس��بات »تعادل« نش��ان مي دهد كه تعداد 
پروانه هاي ساختماني صادره در شهر تهران طي 
۵ ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل، منفي 1۸.22 درصد رشد كرده و به 

عبارتي دچار افت قابل توجهي شده است. 
وي ادامه داد: از لحاظ مساحت ساخت  و ساز نيز 
در ۵ ماه اول امسال، مجوز ساخت براي حدود 4 
ميليون مترمربع صادر شده؛ اين در حالي است 
كه اين عدد در مدت مش��ابه سال گذشته بيش 
از 4 ميلي��ون و ۳00 هزار مترمربع بوده اس��ت. 
بنابراين شاهد كاهش حدود ۸ درصدي ساخت  
وس��از از لحاظ مس��احت نيز هس��تيم. سليمي 
تش��ريح كرد: از تعداد پروانه هاي ص��ادره در ۵ 
ماه نخست امس��ال، 2 هزار و ۳0۳ مورد در پهنه 
R )مس��كوني(، 1۳۷ مورد در پهنه M )مختلط 
 S تجاري، اداري و مسكوني( و 4۹ مورد در پهنه

)كار و فعاليت( قرار دارند.
وي افزود: از مجموع پروانه هاي صادر ش��ده در 
س��ال گذش��ته نيز 2 هزار و ۷۸۹ مورد در پهنه 
مسكوني، 1۹1 مورد در پهنه مختلط و 66 مورد 
در پهنه كار و فعاليت بوده است. مديركل تدوين 
ضوابط، نظارت و صدور پروانه ش��هرداري تهران 
با بيان اينكه شهر تهران داراي ۸۸6 هزار و 600 
پارس��ل اس��ت، گفت: از ميزان كل پارسل هاي 
موجود در ش��هر تهران، 4.۳6 درصد در منطقه 
ي��ك، ۵.۹۹ درصد در منطق��ه دو، ۳.46 درصد 
در منطقه س��ه، ۹.1۳درص��د در منطقه چهار، 
۵.۳۸ درص��د در منطقه پن��ج، ۳.14 درصد در 
منطقه شش، 4.۳۸ درصد در منطقه هفت، 4.۸۹ 
درصد در منطقه هشت، 2.14 درصد در منطقه 
نه، 4.۷1 درص��د در منطقه 10، ۳.۸4 درصد در 
منطقه ي��ازده، ۵.11 درص��د در منطقه دوازده، 
۳.04 درصد در منطقه س��يزده، ۵.۹0 درصد در 
منطقه چه��ارده، ۸.۸۳ درصد در منطقه پانزده، 
4.42 درصد در منطقه شانزده، ۳.۹2 درصد در 
منطقه هف��ده، ۵.4۵ درص��د در منطقه هجده، 
۳.۵0 درصد در منطقه ن��وزده، 4.۹6 درصد در 
منطقه بيس��ت، 1.۹۳درصد در منطقه بيست و 
يك و 1.۵۳ درصد از پارس��ل هاي شهر تهران در 

منطقه بيست و دو قرار دارد.
سليمي با اش��اره به فراواني درصد تعداد صدور 
پروانه نسبت به تعداد پارسل هاي كل هر منطقه 
در س��ال1400 اظهار داش��ت: در ۵ ماه نخست 
امس��ال، منطقه 21 با ص��دور پروانه براي 0.۵۵ 
درصد ام��الك منطقه، بيش��ترين درصد تعداد 
صدور پروانه نس��بت به تعداد پارس��ل هاي كل 
منطق��ه را دارد و س��پس منطقه 22 ب��ا 0.44 
درصد و منطقه 1۵ ب��ا 0.۳6 درصد به ترتيب در 
رديف دوم و س��وم قرار دارند. همچنين منطقه 
1۸ با 0.14 درصد، كمترين درصد تعداد صدور 
پروانه نسبت به تعداد پارسل هاي كل منطقه را 
داش��ته اس��ت. وي ادامه داد: همچنين در سال 
۹۹، بيش��ترين درصد تعداد صدور پروانه نسبت 
به تعداد پارس��ل هاي كل ه��ر منطقه مربوط به 
منطقه 22 با 0.۹6 درصد، س��پس منطقه 21 با 
0۷1 درصد و منطقه 1۵ با 0.46 درصد بوده است 
كه در همين س��ال، منطقه 10 ب��ا 0.20 درصد 
كمترين درص��د تعداد صدور پروانه نس��بت به 
تعداد پارسل هاي كل منطقه را به خود اختصاص 

داده است. 
وي در خصوص فراواني مساحت ساخت  و ساز در 
مناطق 22گانه نيز گفت: در ۵ ماه نخست امسال 
مناطق22، 4 و 2 مجوز بيشترين مساحت ساخت 
 وساز را داشته و مناطق ۹، 1۹ و 10 مجوز كمترين 
مساحت ساخت  وس��از را گرفته اند، اين در حالي 
است كه در مدت مشابه سال گذشته مناطق ۵، 4 
و 1 بيشترين و مناطق 16، 10 و 1۷ كمترين مجوز 
ساخت  و ساز را دريافت كرده اند.  وي در خصوص 
پروانه هاي صادره به تفكيك مناطق 22گانه گفت: 
در ۵ ماهه نخست س��ال جاري براي منطقه يك 
)111 فقره(، منطقه دو )1۷۹ فقره(، منطقه سه 
)10 فقره(، منطقه چهار )22۷ فقره(، منطقه پنج 
)۸۸ فقره(، منطقه شش )62 فقره(، منطقه هفت 
)112 فقره(، منطقه هشت )1۵4 فقره(، منطقه نه 
)60 فقره(، منطقه ده )۹۵ فقره(، منطقه يازده )۷۸ 
فقره(، منطقه دوازده )۷4 فقره(، منطقه س��يزده 
)۷۹ فقره(، منطق��ه چهارده )160 فقره(، منطقه 
پانزده )2۸1 فقره(، منطقه ش��انزده )116 فقره(، 
منطقه هفده )۵ فقره(، منطقه هجده )6۸ فقره(، 
منطقه ن��وزده )6۵ فقره(، منطقه بيس��ت )102 
فق��ره(، منطقه بيس��ت ويك )۹۵ فقره( و منطقه 

بيست ودو )60 فقره( پروانه صادر شده است.
ب��ر اس��اس گ��زارش رواب��ط عموم��ي معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري تهران، سليمي 
تأكيد كرد: آمار ارايه شده با توجه به تنوع و تعداد 
ام��الك واقع در مح��دوده جغرافياي��ي مناطق 
22گانه بوده و مالك برتري و ارزش��يابي مناطق 

22گانه در صدور پروانه نيست.

سهم دولت از ساخت مسكن
 فقط يك درصد 

طبق مطالعات، ايران به ساالنه حدود يك ميليون واحد 
مسكوني نياز دارد كه دولت سيزدهم و مجلس نيز براي 
دس��تيابي به اين مهم، هدف گذاري كرده اند و به نظر 
مي رسد دور از دسترس نباشد؛ البته طي 2۵ سال گذشته 
اوج ساخت وساز در سال 1۳۹0 بوده كه براي حدود ۷6۵ 
هزار واحد مسكوني پروانه صادر شده و اين رقم در سال 
1۳۹۸ به 401 هزار واحد رسيده است. جالب اينكه سهم 
بخش دولتي از كل ساخت و ساز در سال 1۳۹۸ فقط 1 
درصد بوده است.  به گزارش ايسنا، مسكن مهر باالخره 
بعد از 14 سال تقريبا تمام شده و مسكن ملي روي ميز 
دولت قبل قرار گرفته كه طبيعتا با الحاق اين پروژه به طرح 
جهش توليد و تامين مسكن، دولت فعلي موظف به انجام 
تعهدات طرح اقدام ملي مسكن خواهد بود. يادمان هست 
كه دولت هاي نهم و دهم ابتداي طرح مسكن مهر در سال 
1۳۸6 وعده اتمام پروژه هاي مسكن مهر را در 1۸ ماه داده 
بودند اما به قدري تامين زيرساخت ها و خدمات اين پروژه 
2 ميليون و 200 هزار واحدي طول كش��يد كه پروژه تا 
سال 1400 هم به طول انجاميد. با اينكه محمد اسالمي 
� وزير س��ابق راه و شهرس��ازي � دو ماه قبل در جريان 
افتتاح 22 هزار واحد مسكن مهر اعالم كرد پرونده اين 
طرح بسته شده و به دولت سيزدهم كشيده نخواهد شد، 
بررسي ها نشان مي دهد هنوز در برخي شهرهاي اطراف 
تهران تعدادي از واحدها تحويل نشده است. از كل پروژه 
2 ميليون و 200 هزار واحدي مسكن مهر، سهم دولت 
احمدي نژاد از تحويل واحدها 6۹0 هزار واحد معادل ۳1 
درصد و سهم دولت روحاني حدود يك ميليون و 441 
هزار واحد معادل 6۵.۵ درصد بوده و با اينكه وزير سابق 
اعالم كرده پرونده اين طرح بس��ته ش��ده آمار و ارقام از 
تحويل نشدن 6۹ هزار واحد حكايت دارد كه بخشي از آن 
ممكن است دچار مسائل حقوقي يا نبود متقاضي باشد. 
مسكن ملي نيز كه از شهريور 1۳۹۸ كلنگ زني شده به 
۵۳4 هزار واحد در حال اجرا رسيده و 40 هزار و ۷۸ واحد 
آن افتتاح شده است. طبق طرح جامع مسكن، ساالنه به 
حدود يك ميليون واحد مسكوني در كشور نياز داريم اما 
با توجه به تجربه اي كه پيش روي مسووالن قرار دارد از 
طريق ساخت و ساز دولتي نمي توان به اين هدف رسيد 
و بايد بخش خصوصي را با ارايه مشوق ها و اصالح قوانين 
و مقررات فعال كرد. طرح جهش توليد و تامين مسكن 
نيز با هدف ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني از 
سوي مجلس به تصويب رسيده و دولت رييسي نيز قول 
داده ساالنه يك ميليون واحد مسكوني احداث كند. آمار 
گوياي آن است كه همزمان با طرح مسكن مهر، ساخت و 
ساز بخش خصوصي نيز افزايش يافته است. بر اساس آمار 
پروانه هاي ساختماني كه از سوي وزارت راه و شهرسازي 
ارايه شده بين سال هاي 1۳۸۸ تا 1۳۹2 يعني در زمان 
دولت دهم تعداد ۳ ميلي��ون و 4۳۹ هزار و ۵4۷ پروانه 
س��اختماني در مناطق شهري كشور صادر شده است؛ 
يعني طي پنج سال مذكور به طور متوسط ساالنه حدود 
6۸۸ هزار پروانه صادر شده است. اين در حالي است كه 
علي نيكزاد � وزير مسكن دولت دهم و نايب رييس فعلي 
مجلس � به تازگي گفته است كه در دوره احمدي نژاد 
ساالنه يك ميليون مسكن مي ساختيم. بين سال هاي 
1۳۷۵ تا 1۳۹6 اوج ساخت و ساز در سال 1۳۹0 بوده 
كه براي ۷64 هزار و ۵6۹ واحد مسكوني پروانه صادر 
شده و در س��ال هاي بعد روند نزولي به خود گرفته 
است؛ سال 1۳۹6 اين عدد به ۳۳۳ هزار و 44۳ واحد 
رسيد. سال 1۳۹۷ نيز براي ۳۹4 هزار و ۸2۵ واحد 
پروانه صادر شد. در سال 1۳۹۸ هم تعداد واحدهاي 
مسكوني در پروانه هاي صادره 401 هزار و 24۵ واحد 
بوده كه نسبت به س��ال 1۳۹۷ به ميزان 1.6 درصد 
افزايش داشته اس��ت. در اين بين ۳۷۵ هزار و ۳۳4 
پروانه واحد مسكوني براي بخش خصوصي، ۳1۵4 
واحد براي تعاوني ها و 40۷۷ واحد براي بخش دولتي 
صادر شده است. بنابراين سهم دولت از كل ساخت و 

سازها در سال 1۳۹۸ فقط 1 درصد بوده است.

فعاالنساختمانيازوخامتاوضاعتوليدمسكنپردهبرداشتند

ساخت و ساز در كما

برگ سبز خودرو فاطمه سليمانی فرد با کد ملی 3341672303با شماره 
شناسنامه 11849فرزند عليمراد خودرو 405جی ال ایکس مدل 1387رنگ 
نق�ره ای متاليک به ش�ماره پالک 26 ه 254 ایران 29 و ش�ماره شاس�ی 
NAAM01CA69K906200 و ش�ماره موت�ور 12487104759بنام 
فاطمه سليمانی فرد در مورخ 1400/6/15 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط است .   گيالنغرب

آگهي مفقودي

برگ س�بز و س�ند کمپانی خودرو تيب�ا EX2با HVAC  دس�تی 
رین�گ فوالدی به رنگ س�فيد ش�يری ب�ه نام مهس�ا صحرایی 
بابای�ی با ش�ماره موت�ورM15 /9189924با ش�ماره شاس�ی 
NAS821100M1311884 با شماره پالک 419 و 28 ایران 19 
كرمانشاه مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .   

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل آگهي مفقودي
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پيشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئيات به این سامانه پيامك نمایند. 

به گزارش ايلنا، اين سازمان با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: 
در جريان بررسي طرح تحقيق و تفحص از عملكرد سازمان 
بنادر و دريانوردي طي جلسه علني مورخ 14 شهريور سال 
جاري مجلس شوراي اسالمي، جناب آقاي خضريان؛ نماينده 
مجلس شوراي اس��المي درمقام تبيين ضرورت تحقيق و 
تفحص از سازمان بنادر و دريانوردي بدون ارايه و استناد به 
حداقل مستندات و شواهد قابل توجه و نوعًا به صورت كلي 
و با استناد به برخي گفته ها و... تخلفاتي را به طور مستقيم يا 
غيرمستقيم به سازمان بنادر و مديران آن )بدون تعيين دوره 
زماني كه تخلفات ادعايي رخ داده( نسبت دادند كه به علت 
مغايرت آشكار برخي از آنها با واقعيت هايي كه بدون فرآيند 
تحقيق و تفحص نيز به آساني قابل راستي آزمايي بود )از قبيل 
وجود ده ها خانه متعلق به سازمان در شمال شهر و واگذاري 
آنها به اعضاي هيات عامل و مديران سازمان با قيمت نازل و 
به صورت اقساطي( عالوه بر سياه نمايي ناموجه و كاماًل دور 
از انصاف از وضعيت جاري يكي از دستگاه هاي اجرايي موفق 
)به گواهي شناسايي رسمي سازمان بنادر به عنوان سازمان 
برتر يا نمونه درحوزه هاي مختلف در سطح ملي( و بسيار مهم 
و تاثيرگذار در جريان فعاليت هاي تجاري و اقتصادي كشور؛ 
عماًل به مثابه متهم ساختن مديران مزبور به ارتكاب جرايم 
مالي تلقي مي شود. قابل ذكر است كه نماينده مزبور پيشتر 
نيز موارد و اتهامات فوق را در قالب مصاحبه با برخي رسانه ها 
مطرح كرده بودند.  لذا الزم است در مقام تنوير افكار عمومي 
و دفاع از حقوق انساني بخشي از مديران و كاركنان تالش گر 

قوه مجريه در اين سازمان، توضيحاتي ارايه شود: 
الف- سازمان بنادر و مديران آن ضمن استقبال از تحقيق و 
تفحص كه حق مسلم مجلس شوراي اسالمي است، به نوبه 
خود بر شفاف سازي حداكثري در اين زمينه تاكيد مي نمايد. 
در عين حال انتظار اين بود كه نماينده مزبور در مقام اعمال 
حق نمايندگي براي وصول به هدف اقناع ساير نمايندگان 
محترم نس��بت به ض��رورت تحقيق و تفحص از س��ازمان 
بنادر، ساير اصول و موازين قانون اساسي و عرفي را نيز پاس 

مي داش��تند و با طرح برخي ش��ب هات كاماًل كذب و ناروا، 
حريم و حرمت و به تعبير قانون اساسي در اصل 22، حيثيت 
مديران عالي يك دستگاه اجرايي را كه با افتخار خود را وقف 
خدمت به نظام اسالمي نموده اند، اينگونه پايمال نمي كردند و 
با سياه نمايي بي دليل؛ بدين صورت افكار عمومي و ذهن ملت 
را نسبت به بخشي از خدمتگزاران خود مشوش نمي ساختند؛ 
به نحوي كه گويا در طول سال هاي گذشته فساد فراگير بر 
اين سازمان و مديران آن حاكم بوده و مع االسف دستگاه هاي 
مهم نظارتي از قبيل ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي 
نيز از اين امر غافل بوده اند. ايشان در بخشي از اظهارات خود، 
اعالم كردند: »... سازمان بنادر و دريانوردي تحت حسابرسي 
قرار نداشته و زيرنظر دستگاه هاي نظارتي نبوده است.« اين 
ادعا به استناد سوابق و مستندات موجود از جمله صدها مورد 
سوال، مكاتبه و بازرسي توسط سازمان محترم بازرسي و ديوان 
محترم محاسبات كشور ازسازمان بنادر درطول سال هاي 
گذشته و استقرار نمايندگان محترم سازمان هاي نظارتي 
مزبور در سازمان بنادر، كاماًل بي اساس و مغاير واقعيت است و 
براي سازمان و مديران آن حقيقتاً مشخص نيست چرا ايشان 
بدون كمترين توجه به مستنداتي كه در اين زمينه به ايشان 
و كميسيون محترم مربوط از طرف سازمان بنادر ارايه شد، 

چنين ادعايي را مطرح كردند.
ب- طبق اصل چهلم قانون اساسي »هيچ كس نمي تواند 
اعمال حق خويش را وس��يله اضرار ب��ه غير يا تجاوز به 
منافع عمومي قرار دهد و به طور كلي اعمال اختيارات 
نمايندگي حس��ب مورد بايد در چارچوب اصول كلي 
مذكور در فصل اول قانون اساسي؛ از جمله اصل 22 كه 
طبق آن حيثيت اشخاص مصون از تعرض است مگر در 

مواردي كه قانون تجويز كند، اعمال شود.«
ج- ب��ا اين حال؛ اين موازين مترق��ي كه ناظر بر حقوق 
بنيادي افراد ملت است از سوي نماينده مزبور نقض شد 
و لذا طبعًا حق دفاع و انجام هرگونه اقدام قانوني و مشروع 

در اين زمينه براي سازمان بنادر محفوظ خواهد ماند.

سازماندريانوردي:دربارهعملكردمادرمجلسسياهنماييشد
واكنشسازمانبنادربهطرحتحقيقوتفحصمجلس



وضعيت فعلي بازار و كمبود شديد كاال در بازار در شرايط 
افزايش نياز روزافزون مردم به تجهيزات IT به دليل آموزش 
آنالي��ن و دوركاري و تخصيص ن��دادن ارز از طريق بانك 
مركزي و اعمال سياست هايي كه براي واردكننده شفاف 
و روشن نيست، منجر به بروز مشكالتي در حوزه فناوري 
اطالعات مي ش��ود و معضالتي كه در پي دوام اين شرايط 
س��خت به وجود خواهند آمد، قطع شدن زنجيره توزيع، 
بيكاري و تعطيلي تعداد زيادي از واحدهاي صنفي خواهد 
بود. عضو هيات مديره س��ازمان نصر تهران با بيان اينكه 
مشابه آنچه در مورد توليد و واردات واكسن كرونا در كشور 
شاهديم، مدت هاس��ت در حوزه فناوري اطالعات اتفاق 
مي افتد، گفت: اگر پيش از آماده سازي زيرساخت ها و پيش 
از آنكه توليد به حد مطلوبي برسد، واردات را محدود كنيم، 
اجناس ناياب مي شود، قيمت ها افزايش مي يابد و در تأمين 

تجهيزات در بازار خلل ايجاد مي شود. 
در سال هاي اخير، فعاليت حوزه سخت افزار دچار مشكالت 
بي س��ابقه اي ش��ده، آن طور كه فعاالن حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات عنوان مي كنند، اگرچه پيش از اين هم 
مشكالت وجود داشته و به دليل تحريم ها واردات دشوار بود، 
اما اكنون موانع جديدي ايجاد شده و وضعيت ويژه اي ايجاد 
كرده است. اثرات منفي اين مشكالت بر وضعيت جامعه 
از نظر اقتصادي، س��المتي و نيازهاي آموزشي تاثيرگذار 
است و مش��كالتي كه براي حوزه سخت افزار ايجاد شده، 
در وضعيت بحراني اثر مضاعف خواهد گذاشت. همچنين 
يكي از بسترهاي آموزش مجازي، بستر ارتباطي الزم است 
كه وزارت ارتباطات سرمايه گذاري هاي خوبي در اين زمينه 
كرده كه البته بي اشكال هم نيست. اين بسترها از زيرساخت 
مورد نياز براي ارتباطات شروع مي شود تا دستگاهي كه 
دانش آموز و معلم نياز دارند، ازجمله گوشي، تبلت يا لپ تاپ. 
در شرايط فعلي هزينه اين ابزار بسيار افزايش يافته و بسياري 
از خانواده ها چند بچه دارند و نمي تواند براي همه آنها دستگاه 
تهيه كنند و برخي هم توانايي تهيه حتي يك دستگاه را هم 
ندارند. در اين راستا احسان زرين بخش، عضو هيات مديره 
سازمان نظام صنفي رايانه اي تهران، با اشاره به نگرش وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در سال هاي گذشته گفت: ماهيت 
آي تي با ساير صنايع متفاوت است، اما همان نسخه اي كه 
براي صنايع مختلف پيچيده مي شود، براي صنعت فاوا هم 
تجويز مي شود. وزارت صمت در يك سال اخير اعالم كرد كه 
اگر قرار است سقف و سابقه شركت ها براي اخذ ثبت سفارش 
افزايش پيدا كند، اين شركت ها بايد با دستگاه هاي اجرايي 
و حاكميتي قرارداد داشته باشند. وي ادامه داد: در همين 
مص��داق، اپراتورهاي تلفن همراه، بانك هاي خصوصي 
و طيف وسيعي از مصرف كنندگان از اين امكان حذف 
مي شوند، زيرا طيف كساني كه از فناوري اطالعات استفاده 
مي كنند بسيار وسيع بوده و محدود به دستگاه هاي اجرايي 
نمي شود. بخش عمده اي از بهره برداران نهايي در حالي 
حذف مي شوند كه نياز آنها برطرف نشده است. از سوي 
ديگر تأمين كنندگان وقتي با چنين بخش نامه هايي 
روبرو ش��وند، براي ادامه حيات شركت  هايشان به 

ناچار به سمت قاچاق سوق داده مي شوند.

      بي توجهي تصميم گيران به مزاياي
فناوري اطالعات

 عضو هيات مديره س��ازمان نظام صنفي رايانه اي استان 
تهران با اشاره به بي توجهي تصميم گيران به مزاياي فناوري 
اطالعات، افزود: در شرايطي به سر مي بريم كه منابع مورد 
نياز در كش��ور بسيار محدود است و به همين دليل بايد با 
وسواس و دقت نظر بيشتري آنها را مصرف كنيم. فناوري 
اطالعات مانند يك داشبورد عمل مي كند و از اين طريق 
تصميم گيران با رصد اطالعات مي توانند منابع موجود را به 
بخش هاي مورد نياز تخصيص دهند. اما وقتي مانيتورها و 
سنسورها خاموش شوند، ديگر متوجه نمي شوند چه اتفاقي 
رخ مي دهد. رويكرد تصميم گيران در صنعت فاوا مشابه 
همين مثال است. با اين تصميم وزارت صمت، اگر يك روز 
سيستم هاي اين وزارتخانه قطع شود، چه اتفاقي مي افتد؟

      ضرورت تغيير نگاه وزارت صمت
به حوزه آي تي

زرين بخش با تاكيد بر ضرورت تغيير نگاه وزارت صمت به 
حوزه آي تي گفت: آنچه در مورد توليد و واردات واكسن كرونا 
در كشور شاهدش هستيم، مدت هاست كه در حوزه فناوري 
اطالعات نيز با آن دس��ت به گريبانيم. كسي توليد را نفي 
نمي كند؛ اما اگر پيش از آماده سازي زيرساخت ها و پيش از 
آنكه توليد به حد مطلوبي برسد تا بتواند نياز كشور را برطرف 
كند، جلوي واردات را بگيريم يا به هر طريقي آن را محدود 
كنيم، اجناس ناياب مي شود، قيمت ها افزايش مي يابد و در 
تأمين تجهيزات در بازار خلل ايجاد مي شود. در اين شرايط 

پس از وارد شدن ضربه حداكثري به تأمين كننده ها، وارادات 
آزاد مي شود، اما نوساني كه پيش از اين وضعيت رخ داده، نه 
به نفع توليدكننده است و نه به نفع واردكننده. وي با اشاره 
به نقش نصر تهران در ميانجي گري اين وضعيت، تأكيد 
كرد: س��ازمان نظام صنفي رايانه اي استان تهران با اتخاذ 
برخي سياست ها مي تواند ميان زنجيره تأمين تجهيزات و 
توليدات تناسبي برقرار كند. بسياري از مسووالن به دنبال 
حمايت از توليد هستند، اما با حمايت نادرست به اين موضوع 
آسيب مي زنند. نصر تهران در ميان اعضا و بدنه صنفي خود، 
توليدكننده، واردكنن��ده و مصرف كننده دارد. يعني كل 
زنجيره تأمين در نصر تهران وجود دارد. بنابراين از نياز بازار 
مطلع است و مي داند چطور بايد از توليدكننده حمايت كند.

     كاالي باكيفيت، بازار فروش خود را دارد
عضو هيات مديره سازمان نصر تهران ادامه داد: بايد فضايي 
در اختيار توليدكننده قرار داده ش��ود تا بتواند كااليش را 
عرضه كند. اگر كاالي عرضه شده مطلوب و باكيفيت باشد، 
به صورت خودكار بازار فروش آن فراهم مي شود. در سال هاي 
گذشته دس��تگاه هاي مسوول با بخش��نامه و به صورت 
دستوري اعالم كرده بودند كه خريد بايد از فالن توليدكننده 
انجام شود. كاري كه ما با آن مخالفيم؛ به اين دليل كه عالوه بر 
مخدوش كردن وجهه توليدكننده، بهره بردار نهايي را نيز 
محدود مي كند و طبيعي است كه اين وضعيت دافعه ايجاد 
خواهد كرد. زرين بخش ب��ا ابراز اميدواري از اقدامات نصر 
تهران بيان كرد: ما در سازمان تالش مي كنيم موانع زائد در 
برابر شركت ها را برداريم تا آنها بتوانند خودي نشان دهند. 

اميدوارم اين برنامه در دوره ششم هيات مديره سازمان نظام 
صنفي رايانه اي استان تهران به نتيجه برسد. ما مي خواهيم 
همان برخوردي كه با تأمين كنندگان موبايل مي شود، با 
تأمين كنندگان تجيهزات فاوا هم بشود. تأمين كنندگان 
موبايل نه محدوديت سابقه دارند، نه محدوديت سقف. علت 
آن هم اين است كه اگر قيمت موبايل افزايش يابد يا عرضه 
آن در بازار كم ش��ود، به دليل آموزش آنالين، سامانه شاد 
مدارس و كسب وكارهاي مجازي بسياري به آن معترض 
مي شوند. اما كسي متوجه اين موضوع نيست كه وقتي 
در تأمين تجهيزات زيرساختي خللي ايجاد شود، اصال 

بسياري از اپليكيشن هاي موبايل ديگر كارايي ندارند. 

     مجوززدايي
 مطالبه صنفي از دولت سيزدهم است

وي »مجوززدايي« را يكي از مطالبات از دولت س��يزدهم 
دانس��ت و افزود: مطالبه ما از دولت جديد اين است كه با 
نيم نگاهي به گذش��ته و اتفاقاتي كه تاكنون افتاده است، 
مجوززدايي كنند. مجوزهاي بي شماري داده مي شود كه 
هيچ تفاوتي با همديگر ندارند. اگر دولت جديد به دنبال اين 
باشد كه از ابتدا خودش بسياري از موضوعات را تجربه كند، 
وضعيت آينده نيز مشابه چند دهه گذشته خواهد بود. اما 
اگر به تجربيات گذشته توجه كند، ممكن است بتوانيم از 
اين موانع عبور كنيم. در حال حاضر در شرايطي نيستيم 
كه بخواهيم با آزمون و خطا پيش رويم. اگر اشتباه تصميم 
بگيريم، احتمال اينكه برخي از شركت ها بتوانند ادامه دهند 

بسيار كم است و ممكن است در اين مسير از بين بروند.
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انعقاد قرارداد ۱۲۰۰ ميليارد توماني 
همراه اول براي توليد آنتن

مركز تحقيق و توس��عه همراه اول ب��راي توليد آنتن، 
۱۲۰۰ ميليارد تومان با ش��ركت هاي داخلي قرارداد 
امضا كرده است. به گزارش اداره كل ارتباطات شركت 
ارتباطات س��يار ايران، صبح روز دوشنبه ۱۵ شهريور 
۱۴۰۰، هياتي از كميس��يون صنايع و معادن مجلس 
ش��وراي اس��المي در بازديدي از مرك��ز مانيتورينگ 
پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول كه با همراهي مهدي 
اخوان بهابادي، مديرعامل و جمعي از مديران همراه اول 
انجام شد، در جريان دستاوردهاي فني و توانمندي هاي 
بومي نخستين و بزرگ ترين اپراتور تلفن همراه كشور 
قرار گرفتند. مديرعامل همراه اول در جريان اين بازديد، 
ضمن ارايه گزارشي از وضعيت تجاري اپراتور اول تلفن 
همراه و در اختيار داشتن ۶۰ درصد سهم بازار درآمدي 
اپراتورهاي سيار كشور اظهار كرد: همراه اول با در اختيار 
داشتن اين پتانسيل عظيم، توسط مركز تحقيق و توسعه 
خود قرارداد بومي سازي و توليد داخلي با شركت هاي 
مختلف داخلي در حوزه آنتن به ارزش ۱۲۰۰ ميليارد 
تومان منعقد كرده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين 
انعقاد قرارداد ۴۰۰ ميليارد توماني براي توليد لينك هاي 
راديويي را هم داشتيم. در جريان اين بازديد، ظرفيت 
پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول نظير »شاد« كه بستري 
براي امر آموزش و پرورش دانش آموزان كش��ور است و 
پهناي باند مصرفي آن توانسته در مدت زمان كوتاهي 
از آغاز فعاليت، از واتساپ نيز سبقت بگيرد براي اعضاي 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
تشريح شد. توسعه پلتفرم آموزشي شاد در كمترين زمان 
ممكن همزمان با اعالم شيوع ويروس كرونا در كشور، 
توسط همراه اول و با نگاه مسووالنه آغاز شد تا راهكاري 

براي حل يكي از بزرگ ترين دغدغه هاي كشور باشد.
با وجود اينكه تا پيش از توس��عه و بهره ب��رداري از اين 
بستر آموزش��ي، كاري در مقياس شاد انجام نشده بود 
و تمامي زيرساخت ها توسط همراه اول توسعه يافت، 
اما تا امروز هيچ هزينه اي براي توسعه و پشتيباني آن از 
دولت دريافت نشده است. توسعه اين بستر در كنار ساير 
پلتفرم هاي ديجيتال همراه اول، بيش از پيش نقايص 
شبكه ملي اطالعات را نمودار ساخت كه براي رفع آنها، 
توسعه ديتاسنتر هم در دستور كار اپراتور اول تلفن همراه 
قرار گرفت تا تمامي كاربران ارتباطي در كشور به شكل 
عادالنه قادر به استفاده از سرويس هاي پركاربرد باشند.

مديرعامل همراه اول در اين بازديد همچنين با اشاره به 
رايگان بودن اينترنت براي بستر پرترافيكي همچون شاد، 
خبر از آمادگي اين اپراتور براي ادامه ارايه رايگان اينترنت 
اين شبكه داد؛ در حالي كه چند ماه پيش وزارت ارتباطات 
با ارسال نامه اي به اپراتورها اعالم كرده بود كه اينترنت 
مصرفي براي اين بستر رايگان نباش��د. در جريان اين 
بازديد، اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس به بيان 
دغدغه ها و نقطه نظرات خود در ارتباط با حوزه ارتباطات 
پرداختند و در تعاملي صميمانه، پاسخ سواالت خود را از 

متخصصان فني و مسووالن اپراتور اول دريافت كردند.

تخفيف  مالياتي  سنگين براي 
كارخانه ۱۷ ميليارد دالري سامسونگ

شهر تيلور تگزاس يكي از مكان هايي كه سامسونگ 
براي كارخانه تراشه سازي ۱۷ ميليارد دالري خود در 
نظر گرفته است، در نظر دارد در صورت انتخاب شدن 
از سوي اين غول كره اي تخفيف ماليات بر امالك 
قابل مالحظه اي عرضه كند. به گزارش ايسنا، تيلور با 
شهر آستين تگزاس براي ساخته شدن اين كارخانه 
رقابت مي كند. انتظار م��ي رود اين كارخانه حدود 
۱۸۰۰ ش��غل جديد ايجاد كند. سامسونگ اعالم 
كرده است مكانهاي ديگري در آريزونا و نيويورك 
را هم براي انتخاب محل س��اخت كارخانه بررسي 
خواهد كرد. كانديداه��اي ديگر هنوز تخفيفهاي 
مالياتي برنامه ريزي شده براي سامسونگ را اعالم 
نكرده اند. قطعنامه پيشنهادي كه در وب سايت شهر 
تيلور منتشر شده است، نشان مي دهد زميني كه 
سامسونگ براي ساخت كارخانه استفاده مي كند 
كمكي معادل ۹۲.۵ درصد ماليات امالك ارزيابي 
شده به مدت ۱۰ س��ال، ۹۰ درصد براي ۱۰ سال 
بعدي و ۸۵ درصد براي ۱۰ سال پس از آن دريافت 
خواهد كرد. مشوقهاي ديگر شامل تخفيف مالياتي 
۹۲.۵ درصد براي ساخت ساختمان جديد در اين 
محل به مدت ۱۰ س��ال و بازپرداخت هزينه هاي 
بازبيني توس��عه است. قطعنامه پيش��نهادي روز 
چهارشنبه از سوي شوراي شهر تيلور و كميسونر 
ويليامسون كانتي بررسي خواهد شد. پايگاه در نظر 
گرفته شده در شهر تيلور در حدود ۴۰ كيلومتري 
آستين قرار دارد و مس��احت آن به ۴.۸۱ كيلومتر 
مي رس��د كه بس��يار بزرگ تر از پايگاه پيشنهادي 
در شهر آس��تين است. بر اس��اس گزارش رويترز، 
اگر سامس��ونگ تصميم بگي��رد در تيلور كارخانه 
تراشه سازي خود را احداث كند، برنامه ساخت در 
سه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ آغاز مي شود و توليد 
كارخانه تا اواخر سال ۲۰۲۴ راه اندازي خواهد شد.

نامه جمهوري خواهان
به رييس بركنار شده ياهو

گروهي يازده نفره از نماين��دگان جمهوري خواه 
كنگره نامه اي براي مديران ۱۳ ش��ركت فناوري 
ارسال كردند. اما نامه آنها خطاب به ياهو براي مريسا 
مير فرستاده شده كه از سال ۲۰۱۷ مسووليتي در 
آنجا ن��دارد. به گ��زارش مهر به نق��ل از انگجت، 
نمايندگان جمهوري خواه مذكور در نامه خود كه 
با لحن تندي نوش��ته شده به مديران شركت هاي 
فناوري هش��دار داده اند كه اگر با درخواست هاي 
دولت براي ارايه س��وابق و اطالعات مهاجمان به 
كنگره در ششم ژانويه كه به تحريك ترامپ انجام 
ش��د، موافقت كنند بايد منتظر اقدامات قضايي و 
حقوقي باش��ند. اما نكته جال��ب در اين زمينه آن 
است كه نامه ارسالي براي ياهو خطاب به مريسا مير 
نوشته شده كه از سال ۲۰۱۷ به اين سو مسووليتي 
در ش��ركت مذكور ندارد. وي چهار س��ال قبل از 
مديرعاملي ياهو بركنار شد و عملكرد چندان موفقي 
در اين ش��ركت نداشت. س��اير نامه هاي مذكور 
خطاب به مديران آمازون،  اي او ال، اپل،  اي تي اند 
تي، فيس بوك، گوگل، مايكروسافت، اسنپ، تي 
موبايل، توييتر، يو اس س��لوالر و وريزون نوشته 
شده اند. ظاهراً نمايندگان جمهوري خواه كنگره 
شناخت دقيقي از شركت هاي فناوري مرتبط با 
اين بحث نداش��ته اند و از ارسال نامه هاي مذكور 
براي بسياري از ش��بكه هاي اجتماعي پركاربرد 
مانند رد ايت، تلگرام، تيك تاك و غيره خودداري 
كرده اند. ظاهراً فهرست در اختيار اين نمايندگان 
بسيار قديمي است. كارشناسان مي گويند ظاهراً 
دانش نمايندگان كنگره و به خصوص نمايندگان 
جمهوري خ��واه در حوزه فن��اوري قديمي و به 
روزنش��ده اس��ت و همين مي تواند مش��كالت 
جدي ديگ��ري در آينده به خص��وص در حوزه 

قانون گذاري در امريكا ايجاد كند.

سوءاستفاده از نقص
نرم افزار امريكايي كانفلوئنس

سازمان سايبركام در امريكا از سوءاستفاده هكرها 
از ي��ك نقص امنيتي در نرم افزار كانفلوئنس خبر 
داده اند كه توسط شركت امريكايي اطلسين توليد 
شده است. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از زد 
 دي نت، اين ش��ركت براي به روز كردن نرم افزار 
-CVE يادش��ده يك وصله ن��رم افزاري به ن��ام

۲۰۲۱-۲۶۰۸۴ عرضه كرده و هكرها با بررس��ي 
آن به سرعت حفره امنيتي تازه برنامه كانفلوئنس 
را يافته اند و به اين برنامه حمله كرده اند. سايبركام 
هش��دار داده كه سوءاس��تفاده از آسيب پذيري 
يادشده طي روزهاي آينده افزايش خواهد يافت و 
-۲۰۲۱-CVE كاربران بايد هر چه سريع تر وصله

۲۶۰۸۴ را بارگذاري و نصب كنند. اين س��ازمان 
بيم دارد كه روند حمله ب��ه كانفلوئنس طي آخر 
هفته ج��اري كه مصادف ب��ا روز كارگر در امريكا 
 ۲۶۰۸۴-۲۰۲۱-CVE است تشديد شود. وصله
براي رفع يك آسيب پذيري در سرور و ديتاسنتر 
كانفلوئنس عرضه ش��ده و مربوط به نسخه هاي 
متعددي از آن است. هكرها از اين طريق مي توانند 
در قالب يك كاربر مجاز كدهاي مخرب خود را بر 
روي سرورها يا ديتاسنترها اجرا كنند. بررسي ها 
نشان مي دهد ميزان سوءاستفاده از آسيب پذيري 
يادش��ده در كش��ورهايي مانن��د برزي��ل، چين، 
هنگ كنگ، نپال، روماني، روسيه و امريكا بيش از 
ديگر كشورها بوده است. كانفلوئنس يك نرم افزار 
تحت وب اس��ت كه توسط ش��ركت هاي تجاري 
براي پيشبرد طرح هاي مش��اركت جويانه تحت 
وب مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اين نرم  افزار در 
يك دهه اخير محبوبيت زيادي براي مستندسازي 

طرح هاي كاري و حرفه اي پيدا كرده است.

گام اول بررسي طرح صيانت 
در مجلس برداشته شد

با انتخ��اب نماين��دگان كميس��يون هاي تخصصي 
مجلس براي عضويت در كميسيون ويژه بررسي طرح 
صيانت گام اول بررس��ي اين طرح در مجلس برداشته 
شد. به گزارش ايس��نا، نتيجه انتخابات برگزارشده در 
كميسيون هاي تخصصي مجلس كه براي عضويت در 
كميسيون ويژه بررسي طرح صيانت از فضاي مجازي 
داراي سهميه هستند بدين ش��رح است: كميسيون 
فرهنگي مجلس غالمرضا منتظري نماينده مردم گيالن 
و آق قال، بيژن نوباوه وطن نماينده مردم تهران، حسين 
ميرزايي نماينده مردم اصفهان و سيدعلي يزدي خواه 
نماين��ده مردم تهران را براي عضويت در كميس��يون 
ويژه طرح صيانت انتخاب كردند. كميس��يون صنايع 
و معادن مجلس نيز رضا تقي پور انوري نماينده مردم 
تهران، ري، شميرانات، اسالمشهر و پرديس، لطف اهلل 
سياهكلي نماينده مردم قزوين، آبيك و البرز، علي جدي 
نماينده مردم شيروان، مصطفي طاهري نماينده زنجان 
و طارم را براي عضويت در كميسيون ويژه طرح صيانت 
انتخاب كردند. كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
نيز احمد حسين فالحي نماينده مردم همدان و مهرداد 
ويس كرمي نماينده مردم خرم آباد را براي عضويت در 
كميسيون ويژه طرح صيانت انتخاب كردند. كميسيون 
اقتصادي مجلس نيز احمد اميرآبادي فراهاني نماينده 
مردم قم و رضا باقري بناب نماينده مردم بناب را براي 
عضويت در كميسيون ويژه طرح صيانت انتخاب كردند. 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس نيز الياس نادران 
نماينده مردم تهران، ري، ش��ميرانات، اسالمش��هر و 
پرديس و مهرداد گودرزوند چگيني نماينده مردم رودبار 
را براي عضويت در كميسيون ويژه طرح صيانت انتخاب 
كردند. غالمرضا منتظري يكي از اعضاي اين كميسيون 
ويژه به ايسنا گفت: فعال چينش هيات رييسه كميسيون 
ويژه و زمان برگزاري اولين جلسه كميسيون مشخص 
نيست و براي برآورد و تحليل كيفيت كار كميسيون 
بايد منتظر انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون و 
برگزاري اولين جلسات باشيم. يك ماه پيش نمايندگان 
مجلس با بررسي طرح بر اساس اصل ۸۵ )در كميسيون 
به جاي صحن( موافقت كردند، اگرچه پس از مدتي با 
افزايش حجم انتقادات برخي از ديگر نمايندگان نسبت 
به اين تصميم، اقداماتي براي لغو بررسي به صورت اصل 
۸۵ صورت گرفت كه به نتيجه ملموسي هم منتهي نشد 
و بررسي طرح كماكان هشتادوپنجي باقي ماند. در ميان 
انتقاداتي كه نسبت به بررسي طرح در پشت درب هاي 
بسته مطرح بود محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي 
اسالمي مكرراً به مردم وعده داد كه بررسي اين طرح در 
كميس��يون ويژه به صورت علني انجام خواهد گرفت. 
حال كه اولين گام بررسي طرح صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي با انتخاب اعضاي كميسيون ويژه آن 
برداشته ش��د بايد منتظر باشيم و ببينيم اقدام بعدي 
يعني انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون چگونه 

پيش خواهد رفت.
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استانداردهاي سني پانزده گانه انگليس براي اينترنت كودكان

يكشاخصبازار:قيمتبيتكوينحداقلبايددرمحدوده۵۵هزاردالريباشد

با آغاز اجراي طرح قوانين منطبق سازي اينترنت براي 
كودكان در انگليس، بس��ياري از پلتفرم هاي حاضر در 
بازار اين كشور ملزم به ايجاد تغييراتي اساسي در نحوه 
تعامل خود با كاربران كودك شدند. به گزارش مهر، مدت 
كوتاهي از اجراي طرح قوانين منطبق سازي اينترنت 
براي كودكان در انگليس آغاز شده است. بر همين اساس، 
بسياري از پلتفرم ها و شركت هاي فناوري حاضر در بازار 
اين كشور، ملزم به ايجاد تغييراتي اساسي در نحوه تعامل 
خود با كاربران كودك هس��تند. اجراي قانون يادشده، 
از تاريخ ۲ دس��امبر سال ۲۰۲۰ به اجرا در آمد. طراحان 
و متخصصان مس��وول، هدف اصلي اين قانون را حفظ 
حداكثري امنيت آنالين و حفاظت از حريم خصوصي 
كاربران كودك اع��الم كرده اند. حال پس از گذش��ت 
يك دوره گذار ۱۲ ماهه از تاريخ يادش��ده، اين طرح، به 
جريان افتاده است. به عبارت ديگر، كليه پلتفرم ها، اعم از 
رسانه هاي اجتماعي، پلتفرم هاي پخش موسيقي و ويدئو، 
سرويس هاي استريم و …، تا تاريخ ياد شده موظف به 
انطباق سيستم خود با قانون جديد هستند. حال پس از 
گذشت يك س��ال فرصت براي آماده سازي و تحول در 
سازوكارها، طرح يادشده اجرا شده و بسياري از پلتفرم ها 
نيز ش��رايط كار جديد خود در اين كشور را پذيرفته اند. 
به طور كلي، موضوع پرداختن به كودكان در اينترنت، 
همواره مساله اي بسيار حياتي بوده و طي سال هاي اخير 

به موضوعي برجس��ته تر از گذشته نيز بدل شده است. 
امروزه بس��ياري از كشورها در پي تدوين چارچوب ها و 
قوانيني براي كاهش آسيب هاي اينترنت براي كودكان 
هستند. انگليس، يكي از دولت هايي است كه بررسي و 

اجراي چنين طرحي را كليد زده است.

     استانداردهاي سني پانزده گانه انگليس
دستورالعمل يادشده، ۱۵ بند را شامل مي شود كه به طور 
خالصه به معرفي آنها خواهيم پرداخت. ۱- در نظر گرفتن 
منافع كودك: طراحي و توسعه وب بايد به گونه اي باشد 
كه منافع كودكان را در نظر داشته باشد. ۲- ارزيابي تأثير 
حفاظت از داده ها: ارزيابي و كاهش خطراتي كه واسطه 
پردازش داده ها، متوجه حقوق و آزادي كودكان متقاضي 
بهره مندي از سرويس ها مي شود. اين بخش با توجه به سن، 
ظرفيت و نيازهاي موجود در نظر گرفته مي شود. ۳- برنامه 
سني مناسب: رويكردي ريسك محور را براي تعيين سن 
تك تك كاربران و اطمينان از اعمال دقيق استانداردها براي 
كودكان را شامل مي شود. سرويس دهندگان بر اين اساس 
بايد از روش هاي تعيين سن كاربران استفاده كنند يا در غير 
اين صورت، استانداردهاي كودكان را براي همه كاربران 
اعمال كنند. ۴- شفافيت: بر اساس اين بند، اطالعات و 
توضيحات سرويس دهندگان در خصوص شرايط حريم 
خصوصي برنامه يا سرويسش��ان، بايد براي گروه س��ني 

كودكان ساده و قابل درك باشد. هدف اين بخش، اطمينان 
از درك كودكان از ميزان و نوع اطالعاتي است كه شركت ها 
و پلتفرم مورد استفاده قرار مي دهند. ۵- استفاده مخرب 
از داده ها: پلتفرم ها ملزم هستند كه از داده هاي شخصي 
كودكان به گونه اي اس��تفاده كنند كه ب��راي آنها تهديد 
و مضراتي نداش��ته باشد و با س��اير مقررات دولتي نيز در 
تضاد نباشد. 6- سياست ها و استانداردهاي جامعه: 
پلتفرم ها بايد از خط مشي ها، سياست ها و استانداردهاي 
اجتماعي مانند محدوديت هاي سني و اصول محتوايي، 
پيروي كنيد. ۷- تنظيم�ات پيش فرض: تنظيمات و 
طراحي پيش فرض وب س��ايت ها و اپليكيش��ن ها، مگر 
در موارد بس��يار نادر و منطقي، باي��د بر حفظ حداكثري 
حريم خصوصي مبتني باشد. ۸- به حداقل رساندن 
جمع آوري داده ها: بر اس��اس اين بند، س��رويس هاي 
آنالين و پلتفرم ها، بايد حداقل اطالعات شخصي مورد نياز 
براي ارايه خدمات را از كودكان جمع آوري كنند. بر همين 
اس��اس، آنها بايد از كودكان بپرسند كه قصد فعال سازي 
كدام بخش هاي برنامه را دارند و اساس دريافت اطالعات 
را بر آن بگذارند. ۹- اشتراك گذاري داده ها: داده هاي 
كودكان، مگر در موارد خاص و با دليل قانع كننده، نبايد افشا 
شوند. ۱۰- خاموشي ردياب مكاني: گزينه هاي مربوط به 
موقعيت مكاني بايد براي كاربران كودك، به صورت پيش 
فرض خاموش باشد و هنگام روشن بودنش، با يك عالمت 

واضح اي��ن امر را به كودك اط��الع دهد. موقعيت مكاني 
همچنين بايد به صورت خودكار پس از هر بار اس��تفاده 
توسط كودك، مجدداً به صورت خودكار خاموش شود. ۱۱- 
كنترل والدين: خدمات آنالين، بايد در مورد قابليت هاي 
كنترل والدين در هر پلتفرم شان، اطالعات مناسب را در 
اختيار كودك قرار داده و در زمان تحت نظارت بودن، اين 
ام��ر را با عالمتي واضح به كودك اطالع دهند. ۱۲-  عدم 
ارزيابي و آناليز حساب كاربري: قابليت هاي ثبت، آناليز 
و تجزيه و تحليل اطالعات حس��اب كاربري كودكان، كه 
عموماً به منظور شخصي سازي پروفايل يا جمع آوري كالن 
داده ها از سوي شركت ها صورت مي پذيرد، بايد به طور پيش 
فرض غير فعال باش��ند و فقط در موارد بسيار ضروري و با 
دليل قانع كننده، مورد استفاده قرار گيرند. ۱۳- پرهيز از 
تكنيك هاي تلنگر: شركت هاي فناوري بايد از اعمال هر 
گونه روش براي تشويق كودكان به ارايه اطالعات شخصي 
غيرضروري در بستر اينترنت، پرهيز كنند. ۱۴- اسباب 
بازي و وسايل متصل به اينترنت: شركت ها در صورت 
توليد و عرضه اسباب بازي و دستگاه هاي متصل به اينترنت، 
بايد از مطابقت كامل عملكرد آنها با دس��تورالعمل هاي 
س��ني كودكان، اطمينان يابند. ۱۵- ابزار آنالين: بايد 
ابزار مناس��بي براي كمك به كودكان در راس��تاي حفظ 
حريم شخصي و گزارش نگراني ها و مشكالت در اختيار 

كودكان قرار گيرد.

يكي از ش��اخص هاي درون زنجيره اي بيت كوين نش��ان 
مي دهد كه ب��ا توجه به ميزان عرضه و تقاض��اي بازار، اين 
ارز ديجيتال بايد دس��ت كم با قيمتي حدود ۵۵ هزار دالر 
معامله شود. به گزارش كوين تلگراف، يكي از معيارهاي بازار 
بيت كوين نش��ان مي دهد كه قيمت اين ارز ديجيتال بايد 
حداقل ۵۵ هزار دالر باشد. اين معيار كليدي كه به آن شوك 
عرضه )Supply Shock( گفته مي شود، به وضعيتي اشاره 
دارد كه با افزايش سريع تقاضا موجودي صرافي ها رو به اتمام 
مي رود. ويلي وو، از تحليل گران مشهور بازار ارز ديجيتال، روز 
گذشته با انتشار توييتي به همين موضوع اشاره كرد و گفت 

كه اين برآورد قيمت »محافظه كارانه« است.

      قيمت بيت كوين
با معيارهاي درون زنجيره اي پيش مي رود

با اينكه بيت كوين هنوز نتوانسته سطح ۵۰ هزار دالر را به يك 

حمايت مستحكم تبديل كند، معيارهاي درون زنجيره اي 
مدتي اس��ت كه قوي تر و صعودي تر شده اند. اكنون مدل 
»ارزش گذاري بر اساس شوك عرضه« به ساير معيارهاي 
درون زنجيره اي اضافه ش��ده و قيمت ۵۵ ه��زار دالر را به 
عنوان يك ب��رآورد محافظه كارانه براي بيت كوين مطرح 
كرده است. به بيان ساده تر، شوك عرضه نسبت موجودي 
غيرقابل خري��د به موج��ودي قابل خريد و در دس��ترس 
بيت كوين را اندازه گيري مي كند. اين معيار بسيار عميق تر 
از چيزي است كه در ابتدا به نظر مي رسد. ويلي وو از شوك 
عرضه مانند يك ابزار جادويي استفاده مي كند تا بتواند حتي 
قبل از آنكه سفارشي از سوي سرمايه گذاران ثبت شود، به 
تصميمات آنها پي ببرد. وو ماه گذشته با انتشار مطلبي نوشت: 
»با توجه به عرضه و تقاضا از اين منظر، سرمايه گذاري كه 
قصد فروش ندارد در طرف تقاضا و كسي كه تمايل به فروش 
دارد در ط��رف عرضه قرار مي گيرد.« ع��الوه بر اين، مدل 

ارزش گذاري بر اساس شوك عرضه از الگوريتمي استفاده 
مي كند تا بتواند عرضه و تقاضا در دوره هاي زماني قبلي را با 
شرايط فعلي مقايسه كند، به اين ترتيب برآورد قيمت نسبتًا 
خوبي ارايه خواهد كرد. وو با اشاره به اين موضوع كه نسبت 
بيت كوين هاي موجود در كيف پول هاي سرد به موجودي 
صرافي هاي ارز ديجيتال در سطح اوج  هاي تاريخي قبلي قرار 
گرفته است، افزود: »اين محافظه كارانه است چراكه يكي از 
پارامترهاي مربوط به مدل شوك عرضه يعني شوك عرضه 
در صرافي هاي ارز ديجيتال اكنون در اوج تاريخي خود است 

و امكان عقب گرد وجود ندارد.«

     حفظ حمايت۵۰ هزار دالري
اولين مانع براي خريداران است

شوك عرضه بيت كوين اصطالحي است كه اخيراً در سال 
۲۰۲۱ و با گذشت يك سال از رويداد هاوينگ )نصف شدن 

پاداش بالك(، اغلب مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. اكنون 
ماينرها با استخراج هر بالك تنها ۶.۲۵ بيت كوين پاداش 
مي گيرند و بازار هم تاكنون تقريبًا مانند س��ال هاي پس 
از هاوينگ در گذش��ته، يعني ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ رفتار كرده 
اس��ت. با اين حال هدف محافظه كاران��ه ۵۵ هزار دالري 
باالتر از حداقل قيمتي است كه پلن بي  )PlanB(، خالق 
مدل انباشت به جريان، براي پايان ماه جاري متصور است. 
او پيش بيني كرده اس��ت كه كندل قيمت ماه س��پتامبر 
)شهريور( در بدبينانه ترين حالت ممكن در سطح ۴۳ هزار 
دالر بسته مي شود. پلن بي گفته است كه پس از پايان ماه 
سپتامبر )شهريور( روند صعودي به طور جدي ادامه مي يابد 
و بيت كوين تا پايان سال ۲۰۲۱ دست كم قيمت ۱۳۵ هزار 
دالر را تجربه خواهد كرد.  روز گذشته بيت كوين به قيمتي 
حدود ۵۱ هزار و ۸۰۰ دالر هم رس��يد و ب��ازار در روزهاي 

ابتدايي هفته نوسان محدودي داشت.



تعادل |
طبق اعالم گمرك ايران، تراز تجاري در مردادماه مثبت 
يك ميلي��ارد و ۲۶۳ ميليون دالر ش��د. اما آمار اعالمي، 
گوياي اين است كه اين تراز مثبت در نتيجه افت شديد 
واردات در مردادماه ثبت ش��ده است. جزييات آمارهاي 
منتشر نش��ان مي دهد، در پايان ماه پنجم، سه ميليارد 
و۵۵ ميليون دالركاال صادر ش��ده و در مقابل ۲ميليارد 
و۵۵ ميليون دالر كاال به ص��ورت ترخيص قطعي وارد 
كشور شده، كه نسبت به واردات در مردادماه سال ۹۹ از 
نظر ارزش ۲۶ درصد كاهش داشته و در مقايسه با تيرماه 
سال جاري يعني ماه قبل خود، افت ۵۳ درصدي را تجربه 
كرده است. در همين حال، براساس گزارشي كه گمرك 
ايران اعالم كرده، ميزان كاالهاي مانده در گمرك و بنادر 
كش��ور، از ۵.۲ ميليون تن در فروردين م��اه به رقم ۶.4 
ميليون تن تا پايان خردادماه رسيده، كه روند افزايشي 
دپوي كاالهاي اساسي را نشان مي دهد. اما با پيگيري هاي 
صورت گرفته، روند ترخيص كاال از مردادماه كمي سرعت 
گرفته به طوريكه تا 1۳ شهريور روند دپوي كاالها روند 
كاهشي و رقم ۶.1 ميليون تن را نشان مي دهد. بنابر آمارها 
از 4.۳ ميليون تن كاالي موجود در انبارها بيشترين ميزان 
مربوط به »ذرت«، تن »گندم«، »جو«، »سويا«، »برنج«، 

»شكر«، »روغن خام« و »دانه هاي روغني« است. 

     افت صادرات در مرداد
گمرك ايران، جزييات تجارت خارجي در مرداد ماه امسال 
را اعالم كرد. طبق اين گزارش، در مرداد ماه س��ال جاري 
هشت ميليون و 4۵۲هزار تن كاال به ارزش پنج ميليارد و 
۳۷۸ ميليون دالر بين ايران و كشورهاي جهان تبادل شد 
كه سهم واردات در اين ماه ۲ ميليارد و ۵۵ ميليون دالر بود؛ 
بنابراين تراز تجارت غير نفتي كش��ور يك ميليارد و ۲۶۳ 
ميليون دالر را نشان مي دهد. سرجمع تجارت غيرنفتي 
كشور در رويه هاي صادرات و واردات در پنجمين ماه سال 
14۰۰ از لحاظ وزني هش��ت ميلي��ون و 4۵۲ هزار تن به 
ارزش پنج و ۳۷۸ميليون دالر بوده است كه سهم صادرات 
در اين ماه )۳1روز(، هفت ميليون و 14۲هزار تن به ارزش 
سه ميليارد و ۳۲۳ ميليون دالر بوده، كه نسبت به صادرات 
كشور در مرداد ماه س��ال ۹۹ از لحاظ وزني بدون كاهش 
۹.۵درصدي و از لحاظ ارزش رشد ۵4 درصدي داشته است. 
اين در حالي است كه صادرات كشور در مرداد ماه نسبت به 
تيرماه امسال با كاهش 14 درصدي در وزن و ۹ درصدي 
در ارزش همراه بوده اس��ت.  براساس اين گزارش، مقاصد 
كاالهاي ايراني در مرداد ماه، »چين« با دو ميليون و 4۳۶ 
هزار تن به ارزش يك ميليارد و ۵۰۵ميليون دالر ۳4درصد 
وزن و 4۵ درصد ارزش كل صادرات در مرداد ماه را به خود 
اختصاص داده است و نسبت به تيرماه كاهش 1۲ درصدي 
در وزن و افزايش ۲۰ درصدي در ارزش را تجربه كرده است.
»عراق« هم در اين ماه نسبت به تيرماه 1۸درصد در وزن و 
۲۷ درصد در ارزش خريد كاال از ايران كاهش داشته و يك 

ميليون و ۸۳ هزار تن كاال به ارزش ۳4۶ ميليون دالر كاال از 
ايران خريده است. »امارات« با ۷۳4هزار تن به ارزش ۲۸۵ 
ميليون دالر )كاهش 1۳ درصدي در وزن و 1۹ درصدي 
در ارزش(، »تركيه« با ۳۶۲ هزار تن به ارزش 1۸4 ميليون 
دالر )رش��د چهار درصدي در وزن و كاهش 44 درصدي 
ارزش( و افغانستان با ۳۶4 هزار تن به ارزش 1۲۷ ميليون 
دالر )كاهش 1۲ درصدي در وزن و ۵۰ درصدي در ارزش( 
پنج مقصد اصلي صادرات كاالهاي ايراني در مردادماه بودند.

     افت شديد واردات در ماه پنجم
در مقابل براس��اس آمار اعالمي گمرك، ميزان واردات 
در پنجمين ماه س��ال نيز در۳1 روز مرداد ماه امس��ال 
يك ميليون و ۳1۰ هزارتن كاال به ارزش ۲ ميليارد و۵۵ 
ميليون دالر به صورت ترخيص قطعي وارد كشور شده 
كه نسبت به واردات در مردادماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۳۶ 
درصد كاهش واز لحاظ ارزش ۲۶ درصد كاهش داشته 
است. اما در مقايسه با تيرماه 14۰۰ كاهش ۶۸ درصدي 

در وزن و۵۳ درصدي در ارزش را نشان مي دهد.
 البته به گفته سخنگوي گمرك، ميزان ترخيص درصدي 
كاال با دستورات معاون اول رييس جمهور و دولت سيزدهم 
۷۹۸ هزار تن بوده كه به دليل درصدي بودن و تكميل نشدن 
اسناد قطعي ترخيص در آمار واردات قطعي اعالم نمي شود. 
آمارهاي ورود كاال از مبادي وارداتي نيز مهر تاييدي بر افت 
واردات در اين ماه مي زند، به طوري كه كشورهاي مبدا خريد 
كاالهاي وارداتي نيز امارات با ۳۶۸هزار تن به ارزش ۷11 
ميليون دالر نسبت به تيرماه كاهش ۷۶درصدي در وزن و 

۵۳ درصدي در ارزش واردات قطعي داشته است.
»چين« با 1۲۷هزارتن كاال ب��ه ارزش 4۷۶ميليون دالر 
نسبت به ماه قبل كاهش ۶۲درصدي در وزن و ۵۶درصدي 
در ارزش را تجربه كرده است. »تركيه« با ۲۶۲هزار تن كاال 
به ارزش ۲۸1ميلي��ون دالر كاهش ۳۸درصدي در وزن و 

4۲درصدي در ارزش صادرات به ايران را نسبت به تيرماه 
را داشته است. »آلمان« با ۸۰هزار تن كاال به ارزش 1۰۵ 
ميليون دالر كاهش ۲۸درصدي در وزن و ۲۹درصدي 
در ارزش كاالهاي معامله شده براي بازار ايران را داشته 
و نهايتا »س��وييس« با ۲۰ هزار تن كاال ب��ه ارزش ۳۳ 
ميليون دالر كاهش ۹۰ درصدي در وزن و ۷۸درصدي 
در ارزش را براي فروش كاال به ايران در مرداد ماه نسبت 
به تير ماه داشته است. اما چه كاالهايي و با چه ميزاني 
در مردادماه وارد كشور ش��دند؟ مطابق آمارها، در اين 
ماه تلفن همراه با ۲۳۹ ميليون دالر با فاصله زياد با ساير 
كاالها در صدر واردات كشور قرار گرفته و پس از آن دانه 
سويا با 14۷ميليون دالر، ذرت دامي با 11۲ ميليون دالر، 
گندم با ۷۲ميليون دالر و جو با 4۰ ميليون دالر قرار دارند. 
از طرفي، آمار كاالهاي عبوري از ايران در پنجمين ماه از 
سال بيانگر اين است كه در مرداد ماه امسال ۹۷4هزارتن 
كاال ي خارجي از مسير ايران عبوركرده است كه نسبت 
به كاالي عبوري از كشورمان در مرداد ماه ۹۹ كه ۵۰1 

هزار تن بوده است رشد ۹4 درصدي داشته است.

     افزايش دپوي كاالها در سه ماه
در همين حال اما براساس آماري كه معاون فني گمرك 
اعالم كرده، دپوي كاالهاي اساس��ي در گمرك و بنادر در 
س��ال 14۰۰ حجمي باالي پنج ميليون تن بوده اس��ت؛ 
به طور ي كه تا پايان فروردين ماه موجودي وآنچه در شناورها 
قرار داشت، حدود ۵.۲ ميليون تن مجموع اعالم شد. اما اين 
رقم در اواخر ارديبهشت ماه به ۵.۸ ميليون تن افزايش يافت 
و در اواسط خردادماه به ۵.۶ ميليون تن رسيد. از اين ميزان 
حدود 4.۷ ميليون تن آن موجودي و ۹۲۵ هزارتن نيز در 
شناورهاي در حال تخليه يا منتظر در لنگرگاه قرار داشت. 
از جمله داليلي كه سبب افزايش دپوي كاالهاي اساسي 
در فصل بهار امسال نسبت به اواخر سال ۹۹ شد، مي توان به 

عدم تمديد مصوبه ترخيص ۹۰ درصدي كاالهاي اساسي 
بدون ارايه كد رهگيري بانك اشاره كرد. اين در حالي است 
كه در همان مقطع با دستور فوري حسن روحاني رييس 
دول��ت دوازدهم، مصوبه تمديد و بانك مركزي موظف به 
تسريع در تامين ارز براي ترخيص كاالهاي اساسي شد. 
اما در ادامه بازهم روند دپ��وي كاالها در گمركات و بنادر 
كشور افزايشي گزارش شد. به طوريكه بنابر اعالم گمرك، 
موجودي كاالها به ۶.4 ميليون تن رسيد كه 4.۶ موجودي 
و 1.۷ ميليون تن نيز در شناورها قرار داشت. ناگفته نماند 
كه مشكل تامين كاميون مورد نياز بر كندي ترخيص كاال 
از گمرك نيز دامن زده بود. حال براساس تازه ترين اعالم 
گمرك، در شهريورماه موجودي كاالهاي اساسي به ۶.1 
ميليون تن كاهش يافته كه 4.۵ ميليون تن موجودي در 

گمرك و بنادر و 1.۶ ميليون تن در شناورها است.

      روند كاهشي دپويي ها از شهريورماه
در همين حال، اما براساس گزارشي كه ارونقي معاون فني 
گمرك ايران به »ايسنا« اعالم كرده، تا 1۳ شهريورماه سال 
جاري حجم موجودي كاالهاي اساس��ي به ۶.1 ميليون 
تن رسيده كه 4.۳ ميليون تن آن موجود در انبارها و 1.۸ 
ميليون تن در شناورهايي است كه پاي اسكله قرار داشته يا 
در حال تخليه هستند. بر اساس اين گزارش، از 4.۳ ميليون 
تن كاالي موجود در انبارها بيشترين ميزان به »ذرت« با 
1.۳ ميليون تن اختصاص دارد. در ساير اقالم نيز 1۵۰ هزار 
تن »گندم«، ۸۸۰ هزار تن »جو«، ۸۳۶.۷ تن »سويا«، 1۶.۲ 
هزارتن »برنج«، ۲1۶.4تن »ش��كر«، ۶1۳.۲ تن »روغن 
خام«، ۳1۹.۳ تن »دانه هاي روغني« اس��ت. در كنار آن، 
4۶ فروند شناور حاوي كاالهاي اساسي نيز به بنادر رسيده 
كه 1۶ فروند حاوي ۲۵۳.۷ تن كنار اس��كله قرار داشته و 
۳۰ فروند حاوي بيش از 1.۵ ميليون تن منتظر در لنگرگاه 
براي تخليه كاال هستند، در شناورها اقالمي مانند »گندم، 
جو، روغن، شكر، دانه هاي روغني، سويا و ذرت« وجود دارد.

     كدام كاالها دالر 4200 دريافت كردند؟ 
گزارش بانك مركزي نشان مي دهد، براي سال جاري تا 
پايان مردادماه، بيش از ۷.۲ ميليون دالر از محل سهميه 
ارزي امسال كاالهاي اساسي به صورت نقد و اعتباري 
پرداخت شده است. از تامين ارز انجام شده ۵.۶ ميليون 
دالر آن مربوط به اقالمي است كه با هماهنگي وزارت 
صمت وجهاد كش��اورزي ترخيص شده است؛ شامل 
۵۸۰ ميليون دالر »جو«، ۹۳۹ ميليون دالر »دانه هاي 
روغني«، 1.۸ ميلي��ون دالر »ذرت«، 1.۲ ميليون دالر 
»روغن خ��ام يا نباتي«، ۵۷1 ميلي��ون دالر »كنجاله 
سويا«، ۵۶4 ميليون دالر »گندم« و ۳۲۲ ميليون دالر 
براي ساير بوده كه اين ساير مشخص نيست كدام اقالم 
را در بر مي گيرد. همچنين در پنج ماهه ابتدايي امسال 
1.۶ ميليون دالر بابت تامين دارو و تجهيزات پزشكي و 

آنچه مد نظر وزارت بهداشت بوده تامين ارز شده است.

خبررويداد
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سياست ارزي دولت براي 
كاالهاي اساسي مشخص شود  

ايلنا| مشاور اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور 
ايران تصريح كرد: بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 
قانون اساسي شركت هاي دولتي اجازه فعاليت تجاري 
ندارند و اين درحالي است كه سهم دولتي ها از واردات 
نهاده هاي دامي طي س��ال هاي اخير از ۵ درصد به ۳۰ 
درصد رسيده اس��ت. در اين جلسه ابوالحسن خليلي 
ريي��س اتحاديه واردكنندگان نهاده ه��اي دام و طيور 
ايران گفت: اي��ن اتحاديه با حمايت هاي اتاق بازرگاني 
در دوره جديد فعاليت هاي خود تالش كرد گامي موثر 
در مسير فعاليت هاي تشكلي بردارد. وي افزود: اتحاديه 
واردكنندگان نهاده هاي دام و طيور در دوره جديد فعاليت 
خود تالش كرد تا نقش تسهيل گري ميان واردكنندگان 
ب��ا وزارتخانه هاي جهاد كش��اورزي و صمت ايفا كند. 
خليل��ي در ادامه با تاكيد بر ضرورت شفاف س��ازي در 
سياست گذاري هاي اقتصادي و سياست هاي ارزي اظهار 
كرد: با توجه به مواجه شدن كشور با پديده خشكسالي و 
معطوف شدن تالش دولت براي تامين گندم مورد نياز 
الزم است تا اقدامات كافي در زمينه لجستيك صورت 
بگيرد. به گفته او، همزماني دوره واردات گندم با ساير 
كاالهاي اساسي مي تواند براي جابه جايي اقالم به داخل 
كشور اشكاالتي را ايجاد كند. وي خاطرنشان كرد: عدم 
اعالم سياست هاي ارزي دولت با توجه به ضرورت تداوم 
روند تامين كاالهاي اساسي به ويژه نهاده هاي دامي در 
نيمه دوم سال به عنوان يكي از موانع تداوم فرايند خريد 
و واردات كاال محسوب مي ش��ود. در ادامه اين جلسه، 
ناصر ايماني مشاور اتحاديه واردكنندگان نهاده هاي دام 
و طيور ايران تصريح كرد: سياست هاي ارزي كشور الزم 
است تا در اسرع وقت شفاف سازي شود. ايماني با اشاره 
به افزايش سهم دولتي ها از واردات نهاده هاي دام و طيور 
گفت: بر اساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 
شركت هاي دولتي اجازه فعاليت تجاري ندارند و اين 
درحالي است كه سهم دولتي ها از واردات نهاده هاي دامي 
طي سال هاي اخير از ۵ درصد به ۳۰ درصد رسيده است. 
مسعود خوانساري رييس اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد 
داد تا اتحاديه واردكنن��دگان نهاده هاي دام و طيور در 
نامه اي مش��كالت اين صنف را به اتاق بازرگاني تهران 
اعالم نمايد تا اين معضالت در جلساتي كه با سران كشور 
برگزار مي شود، مطرح و نسبت به رفع آنها اقدام شود.

آغاز توزيع ۱00هزارتن
برنج خارجي 

تسنيم |مديرعامل شركت بازرگاني دولتي گفت: 
از امروز توزيع 1۰۰ ه��زار تن برنج تايلندي، هندي و 
پاكستاني در كشور در سطح فروشگاه هاي زنجيره اي، 
تعاوني هاي مصرف و اتحاديه ها آغاز مي شود. يزدان 
س��يف افزود: به واس��طه ذخاير راهبردي برنج هيچ 
كمبودي در خصوص تأمين اين محصول وجود ندارد 
و عليرغم اينكه خشكسالي موجب كاهش توليد برنج 
شده اس��ت از طريق اين ذخاير ميزان برنج مورد نياز 
بازار تأمين مي شود. وي ادامه داد: از امروز با آغاز توزيع 
برنج در س��طح كش��ور قريب به 1۰۰ هزار تن از اين 
محصول از نوع هندي، تايلندي و پاكستاني از طريق 
فروشگاه هاي زنجيره اي، تعاوني هاي مصرف كارگري، 
كارمندي، اتحاديه و ... در اختيار مردم قرار مي گيرد و 
هيچ كمبودي در مورد برنج براي مصرف خانوار وجود 
ندارد. مديرعامل شركت بازرگاني دولتي افزود: در حال 
حاضر جو رواني ناشي از موضوع كمبود برنج در جامعه 
ايجاد شده است كه با اين توزيع گسترده اين جو رواني 
از بين مي رود. سيف گفت: توليد برنج داخلي به دليل 
خشكسالي امسال نسبت به سال گذشته كاهش 1۸ 
درصدي داشته اس��ت كه اين كمبود از طريق ذخاير 
راهبردي و توزيع برنج تنظيم بازار جبران مي شود. وي با 
اشاره به بررسي برداشته شدن ممنوعيت واردات برنج در 
فصل توليد به دليل كاهش توليد داخل در ستاد تنظيم 
بازار افزود: اين موضوع در ستاد در دست پيگيري است و 
دو جلسه مختلف براي بررسي آن برگزار شده، ولي هنوز 
تصميم نهايي اتخاذ نشده است. سيف گفت: ذخاير 
راهبردي كاال هاي اساسي در كشور در شرايط بسيار 
مطلوبي قرار دارد و جاي نگراني در خصوص كاال هاي 
اساسي از جمله برنج، روغن، شكر و گندم نيست و 

تمام نياز بازار به اين محصوالت قابل تأمين است.

توليد ۳ ميليون خودرو
طرح وزير نيست!

ايلنا |مديركل صنايع خ��ودرو و نيرومحركه وزارت 
صمت اظهار داشت: توليد ۳ ميليون خودرو برنامه آقاي 
وزير نيست بلكه سند راهبردي اهداف خودرو است كه 
سال ها پيش تدوين شده و در چارچوب سند چشم انداز 
افق 14۰4 بوده اس��ت. بر اساس برآوردهايي كه در آن 
سال ها انجام ش��د، هدف گذاري اين بود كه بتوانيم در 
سال 14۰4 به ميزان ۳ ميليون دستگاه خودرو توليد 
كنيم. سهيل معمارباشي در مورد مباحث مطرح شده 
پيرامون توليد ۳ ميليون خودور در سال اظهار كرد: توليد 
۳ ميليون خودرو همانطور كه وزير اشاره كردند در سند 
اهداف و سياست هاي صنعت خودرو و در راستاي تحقق 
اهداف كشور در افق 14۰4 تعيين شده است. بر اساس 
برآوردهايي كه در آن سال ها انجام شد هدف گذاري 
اين بود كه بتوانيم در س��ال 14۰4 به توليد ساالنه 
۳ ميليون دس��تگاه خودرو برسيم. وي افزود: از نظر 
ظرفيت س��ازي، و با توجه به ظرفيت هاي موجود و 
زمان بندي اين عدد امكان پذير است و خودروسازان 
مي توانند تا سال 14۰4 به اين رقم برسند. اهميت 
اين موضوع در اين اس��ت كه هر ميزان بتوانيم تيراژ 
توليد را افزايش دهيم، هزينه ها سرشكن مي شود؛ 
از همين جهت آقاي وزي��ر روي اين موضوع تاكيد 
دارند. اگر ملزومات اين كار مهيا و به شركت ها كمك 
شود، همچنين در قيمت گذاري اصالحاتي انجام و 
تامين و تدارك مواد اوليه خودروسازان انجام شود و... 
مي توانيم در جهت كاهش قيمت تمام شده خودروها، 

تيراژ توليد را تا سطح مقياس اقتصادي باال ببريم.

90 درصد صادراتي غيرنفتي 
توسط 500 شركت

سرپرس��ت سابق س��ازمان توس��عه تجارت ايران 
در رابط��ه با وضعيت تجارت خارجي كش��ور طي 
سال هاي اخير گفت: اگرچه تجارت خارجي يكي 
از پيش��ران هاي اصلي توليد و رش��د اقتصادي هر 
كش��وري به ش��مار مي رود، اما در چهار سال دوم 
دول��ت روحاني ما با يك عقبگرد را در بس��ياري از 
حوزه هاي اقتصادي از جمله حوزه تجارت خارجي 
تجربه كرديم. محمدرضا م��ودودي افزود: دولت 
دوم روحاني برخالف دولت اول روحاني كه كارنامه 
موفق��ي را در بخش تج��ارت خارج��ي ارايه كرد، 
متاس��فانه حرفي براي گفتن نداشت، به طوري كه 
طي س��ال هاي 1۳۹۶ تا 14۰۰ يعني در دوره دوم 
دولت روحاني نس��بت ب��ه دوره اول دولت وي در 

مجموع ۵۰ ميليارد دالر صادرات ما كاهش يافت.
وي با بيان اينكه اين رقم بسيار بزرگي است، گفت: به 
لحاظ وزني ۵۰ ميليارد دالر معادل 1۳۰ ميليون تن 
كاالي صادراتي است، بنابراين كاهش ۵۰ ميليارد 
دالري ص��ادرات طي 4 س��ال به معن��اي كاهش 
1۳۰ ميليون تن كاالي صادراتي اس��ت. به گفته 
مودودي، اين در حالي است كه براساس چشم انداز 
14۰4 ما موظف بوده ايم در يك برنامه ۲۰ ساله هر 
سال نسب به س��ال قبل به ميزان ۲1.۷ درصد در 
تجارت خارجي رشد داشته باشيم، بنابراين نه تنها 
اين رشد را نداشتيم، بلكه در سال هاي اخير شاهد 
كاهش تجارت خارجي نيز بوده ايم. وي با اشاره به 
مشكالت پيش روي تجارت خارجي كشور گفت: 
در بحث روابط بين الملل با توجه به تحريم ها عليه 
ايران متاسفانه ما بدترين نوع را تجربه مي كنم و در 
مورد روابط بانكي با دنيا نيز داراي محدوديت هاي 
بسياري هستيم و لذا همين موضوع نقل و انتقاالت 
مالي را براي تجار و بازرگانان بس��يار سخت كرده 
است، در خصوص پيمان هاي منطقه اي نيز اگرچه 
۵۰ درصد از تج��ارت دنيا از طري��ق پيمان هاي 
منطقه اي انجام مي ش��ود، اما س��هم ايران از اين 

پيمان هاي منطقه اي كمتر از ۲ درصد است. 

بازسازی، ترميم، مقاوم سازی 
و آب بندی ديواره های بتنی

ماشين 5 ريخته گری فوالد مباركه
مدير اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فوالدسازی 
فوالد مبارکه از اجرای موفقيت آميز پروژه بازسازی، 
ترميم، مقاوم س��ازی و آب بن��دی ديواره های بتنی 
ماشين ش��ماره ۵ ريخته گری ناحيه فوالدسازی با 
بهره گيری از ت��وان و دانش فنی متخصصان داخلی 
با رعاي��ت کامل موارد ايمنی و زودت��ر از زمان مقرر 
خب��ر داد . به گ��زارش خبرنگار ف��والد، رضا خادم 
کيميائی رييس اجرای پروژه های فوالدس��ازی در 
اي��ن رابطه اظهار کرد: با توجه به ضرورت اس��تفاده 
موثر از زم��ان توقف برنامه ريزی ش��ده ماش��ين ۵ 
ريخته گری در زم��ان محدوديت های انرژی، ضمن 
برگزاری جلسات مستمر با حضور تيمی متشکل از 
پيمانکار تخصصی، اجرای پروژه ها، نظارت کارگاهی، 
بهره برداری، بازرس��ی فنی، تعمي��رات و تعميرگاه 
مرکزی، جهت برنامه ريزی و اج��را و کنترل روزانه 
فعاليت ها اقدام گرديد و پروژه دو روز زودتر از برنامه 
زمان بندی اوليه با کيفيت مناسب به اتمام رسيد. وی 
مهم ترين فعاليت های اجراشده در اين پروژه را تخريب 
بتن های آسيب ديده، زنگ زدايی ميلگردها، تزريق 
ترک های بتن هسته، کاشت ميلگردها، آرماتوربندی، 
قالب بندی، بتن ريزی و همچنين نصب عايق حرارتی، 
رطوبتی و نصب س��راميک پرس��الن برشمرد. وی 
در خصوص اجرای اين پروژه و با اش��اره به وضعيت 
نامناسب بتن ديوارها و لزوم  ترميم و ايزوله کردن آن ها 
در مقابل حرارت و رطوبت افزود: مطابق طرح اوليه 
اين پروژه، قسمت های معيوب ديواره ها تا جايی که 
خرابی ها به طور کامل از بين برود تخريب شد و سپس 
ديواره های مذکور ترمي��م و آب بندی گرديد. بعد از 
آن، اليه های مناسب جهت حفاظت و پيشگيری 
از بروز آس��يب های قبلی و همچنين آسيب های 
محتمل بعدی بر روی ديواره های 1 و 4 اعمال شد. 

بازديد مديرعامل صندوق 
كارآفريني اميد از شركت 

بهره برداري متروي تهران و حومه
دكتر اصغر نوراله زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني 
اميد با هدف تاكيد بر اجراي تفاهمنامه س��ه جانبه 
تعميرات اساسي ۳1 رام قطار متروي تهران، ازمركز 
فرمان شركت بهره برداري متروي تهران و حومه بازديد 
كرد.  به گ��زارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل 
شركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ در حاشيه 
اين بازديد مهندس عبداله پور نايب رييس هيات مديره 
و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گزارشي از وضعيت جاري شركت بهره برداري مترو 
ارايه داد. مديرعامل صندوق كارآفريني اميد نيز در 
ادامه بر تسريع روند اجراي تفاهمنامه سه جانبه كه 
به منظور حمايت از ايجاد اش��تغال مولد و تثبيت 
اشتغال موجود از طريق انجام تعميرات اساسي ۳1 
رام قطار بسته شده بود تاكيد كرد. اين تفاهم نامه از 
محل اعتبارات بند )الف( تبصره 1۸ قانون بودجه 
س��ال 1۳۹۹ كل كشور في مابين سازمان برنامه و 
بودجه كشور، شهرداري تهران و صندوق كارآفريني 
اميد منعقد ش��ده و به موجب اين تفاهم نامه مقرر 
گرديد، صندوق كار آفريني اميد مبلغ سه هزار و صد 
ميليارد ريال تسهيالت ۵ ساله با نرخ سود 4درصد 
جهت انجام تعميرات اساس��ي ناوگان به ش��ركت 

بهره برداري متروي تهران و حومه پرداخت كند.

افتشديدوارداتترازتجاريمردادرامثبتكرد

شامخمردادماهبه46.59واحدرسيد

تصوير آماري كاالهاي دپو شده 

شناسايي علل ركود درتوليد 
تعادل |

گزارش شامخ مردادماه 14۰۰ منتشر شد. مطابق داده هاي 
منتشر شده، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مردادماه 
4۶.۵۹ به دست آمده، كه نسبت به تيرماه )44.۶۲( با شيب 
ماليم تري كاهش داشته است. همچنين شاخص مديران 
خريد صنعت در مرداد 4۵.۲4 به دست آمده، كه همچنان 
روند كاهشي بخش صنعت را نشان مي دهد، البته نسبت 
به تيرماه ماليم تر بوده اس��ت. اما به طوركلي در مردادماه 
توليدكنندگان بخش صنعت همچنان با روند كاهشي 
در شاخص توليد، سفارشات و موجودي مواد اوليه روبرو 
بوده اند. اين داده ها بيانگر اين است كه همچنان مانند ماه 
قبل ركود ش��ديد بر اكثر بخش هاي توليدي حاكم بوده 
است. »تعطيالت ناشي از پيك پنجم كرونا، افزايش شديد 
نرخ ارز، نااطميناني از شرايط بعد از انتخابات و ادامه قطعي 
برق در برخي اس��تان ها و تعطيالت تابستاني« از جمله 

داليلي است كه بر شدت اين ركود افزوده است.

      شاخص مديران خريد كل اقتصاد
طبق نظرسنجي انجام شده از بنگاه هاي اقتصادي كشور، 
كه از س��وي مركز پژوهش هاي اتاق ايران منتش��ر شده، 
ش��اخص مديران خريد )تعديل فصلي نشده( براي كل 
اقتصاد ايران در مردادماه 4۶.۵۹ به دست آمده، كه نسبت 
به تيرماه )44.۶۲( با شدت كمتري كاهش داشته است. در 
مردادماه عدد همه زيرشاخص هاي اصلي به غيراز انجام و 
تحويل سفارشات و ميزان استخدام و به كارگيري نيروي 
انساني زير ۵۰ بوده است. در اين ماه وضعيت هر سه بخش 
خدمات و كشاورزي، صنعت و ساختمان نسبت به ماه قبل 
بدتر شده است. شاخص ميزان فعاليت هاي كسب وكار در 
مردادماه )4۰.41( نسبت به تيرماه با شدت بيشتري كاهش 
داشته اس��ت و )به غيراز فروردين هرسال و اسفند ۹۸( به 
يكي از كمترين مقادير خود از ابتداي شروع طرح طي ۲۳ 
ماه اخير رسيده است. تعطيالت ناشي از پيك پنجم كوويد 
1۹، در كاهش فعاليت ها تأثيرگذار بوده اس��ت. شاخص 
ميزان سفارشات جديد مشتريان )4۳.۸۹( همچنان روند 
كاهشي دارد اما با شيب ماليم تري نسبت به تيرماه كاهش 
داشته است. كاهش تقاضاي مشتريان ناشي از بالتكليفي 

تصميمات سياسي و نوسانات شديد قيمت هاست.
ش��اخص ميزان اس��تخدام و به كارگيري نيروي انساني 
)۵۲.۲۳( نسبت به تيرماه با شدت بيشتري افزايش داشته 
اس��ت. افزايش اين ش��اخص علي رغم كاهش در بخش 
ساختمان ناش��ي از افزايش استخدام در بخش خدمات و 
كشاورزي و صنعت است. شاخص قيمت خريد مواد اوليه 

يا لوازم خريداري ش��ده )۸۰.۷۵( همچنان با شدت زياد 
در حال افزايش است و بيشترين شدت افزايش در بخش 
ساختمان بوده است. بر اساس آخرين اطالعات مركز آمار 
ايران از شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي در مردادماه، 
عدد شاخص كل براي خانوارهاي كشور به ۳۳۷.۸ رسيده 
كه نسبت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزايش نشان مي دهد. اين 
در حالي است كه نرخ تورم 1۲ ماهه منتهي به مردادماه براي 
خانوارهاي كشور به رقم 4۵.۲ درصد رسيده است. شاخص 
ميزان فروش كاالها و خدمات در تيرماه )4۰.۰1( به شدت 
كاهش يافته و طي ۲1 ماه گذشته )به غيراز فروردين هرسال 
و اسفند ۹۸( كمترين مقدار خود رسيده است. اين كاهش 
و ركود در بازار ناشي از تعطيالت و كاهش شديد تقاضاي 
مشتريان است. به طوركلي بر اساس نظرسنجي انجام شده 
از فعاالن اقتصادي در مردادماه اكثر فعاليت هاي كسب وكار 
به دليل شرايط ناشي از تعطيالت پيك پنجم كوويد 1۹ و 
همچنين نااطميناني طرف تقاضا از تغييرات سياست گذاري 
كشور همچنان براي پنجمين ماه پياپي با ركود تقاضا 
روبرو بودند كه منجر به كاهش شديد فروش شده است.

     شاخص صنعت
براساس داده هاي به دست آمده، از بنگاه هاي بخش صنعت، 
شاخص مديران خريد صنعت در مردادماه عدد 4۵.۲4 به 
دست آمده است و همچنان روند كاهشي در بخش صنعت 
وجود دارد اما ش��دت كاهش آن اندكي نسبت به تيرماه 
ماليم تر اس��ت. در بين زيرش��اخص هاي اصلي شاخص 

صنعت، فقط س��رعت انجام و تحويل س��فارش و ميزان 
استخدام و به كارگيري نيروي انساني عدد باالي ۵۰ را به 
ثبت رسانده و ساير زيرشاخص ها زير ۵۰ بوده اند و در اين 
ميان مقدار توليد محصوالت كمترين مقدار را داشته است. 
در تيرماه به جز صنايع فراورده هاي نفت و گاز، چوب، كاغذ و 
مبلمان و صنايع كاني غيرفلزي بقيه رشته فعاليت ها در ركود 
بوده و عدد شاخص كل صنعت براي آنها زير ۵۰ بوده است.

شاخص مقدار توليد محصوالت در مرداد )4۰.۲۶( همچنان 
كاهشي و با شدت بيشتر نسبت به تيرماه كاهش داشته 
اس��ت و طي ۳1 ماه گذشته از بهمن ۹۷ )به جز فروردين 
هرسال و اسفند ۹۸( كمترين مقدار خود را به ثبت رسانده 
است. به عقيده فعاالن اقتصادي تعطيالت ناشي از پيك 
پنجم عامل اصلي اين كاهش بوده است. البته در مردادماه 
هرسال، تعطيالت تابستاني كارخانه هاي بزرگ نيز از داليل 
كاهش توليد قلمداد مي شود. شاخص ميزان سفارشات 
جديد مش��تريان در مردادماه )41.41( كاهش��ي است، 
هرچند شدت كاهش آن اندكي نسبت به تيرماه ماليم تر 
شده است. اين كاهش همچنان متأثر از تغييرات سياسي 
بوده و به دليل افزايش ش��ديد ن��رخ ارز، طرف تقاضا را در 

تصميم گيري به شدت دچار بالتكليفي كرده است.
شاخص موجودي مواد اوليه در مردادماه )4۲.1۸( مانند 
ماه قبل همچنان روند كاهشي داشته است و به كمترين 
مقدار خود طي 1۰ ماه اخير رسيده است. افزايش شديد 
قيمت مواد اوليه و نوسانات نرخ ارز، باعث شده تا بنگاه ها با 
كمبود مواد اوليه در بخش صنعت مواجه شوند. شاخص 

ميزان استخدام و به كارگيري نيروي انساني در مردادماه 
)۵1.۰۲( نسبت به تيرماه افزايش يافته و بخشي از آن ناشي 
از خوش بيني فعاالن اقتصادي به بهبود فعاليت ها در بخش 
صنعت طي ماه هاي آتي است. شاخص قيمت خريد مواد 
اوليه )۸۲.۵۳( در مردادماه به بيشترين مقدار خود طي 4 ماه 
اخير رسيده است. افزايش قابل توجه نرخ ارز طي ماه هاي 
اخير كه بر روي قيمت خريد مواد اوليه تأثير گذاشته باعث 
شده تا شاخص قيمت محصوالت توليدشده )۶۰.۰1( 
نيز طي 4 ماه اخير به بيشترين مقدار خود برسد. شاخص 
ميزان فروش محصوالت )۳۸.۲۲( همچنان روند كاهشي 
ش��ديدي دارد و يكي از كمترين مقادير خ��ود را به ثبت 
رسانده است. اين كاهش در فروش تحت تأثير كاهش در 
تقاضا، افزايش شديد قيمت مواد اوليه، تغييرات دولت و عدم 

تصميم براي خريد مشتريان به وجود آمده است.
شاخص انتظارات توليد در ماه آينده )۶۵.۹۸( نشان دهنده 
خوش بيني فعاالن اقتصادي به بهبود اوضاع در شهريورماه 
است كه طي 4 ماه اخير بيشترين مقدار را ثبت كرده است. 
رفع محدوديت هاي ناشي از تعطيالت كرونايي يكي از 
داليل افزايش انتظارات مثبت است. در مردادماه شاخص 
توليد در صنايع نفت و گاز و صنايع كاني غيرفلزي عدد 
باالي ۵۰ و ش��اخص صادرات در صنايع فرآورده هاي 
نفت و گاز، ماشين سازي و لوازم خانگي و چوب كاغذ و 

مبلمان عدد باالي ۵۰ را به ثبت رسانده است. 

      مشكالت از ديد فعاالن اقتصادي 
1- ركود تقاضا به دليل شرايط ناشي از تعطيالت پيك پنجم 
كوويد 1۹ و همچنين تغييرات فضاي سياسي كشور فروش 
و تقاضا را تحت تأثير قرار داده است و در بسياري از صنايع 
باعث كاهش در توليد شده است )كاني غيرفلزي، شيميايي. 
۲- عدم ثبات بازار به دليل افزايش نرخ ارز و تعطيالت ناشي از 
پيك پنجم كرونا باعث كاهش تقاضا و نابساماني در فروش 
شده است. ۳- به دليل تعطيلي ادارات، بسياري از مجوزها 
به موقع صادر نمي ش��ود. )صنايع شيميايي( 4- مشكل 
تأمين خوراك دام و طي��ور و نهاده هاي دامي باعث ركود 
در اين بخش باعث شده و صنايع وابسته نظير توليدكننده 
داروهاي دامي نيز به دليل ركود در اين بازار تحت تأثير قرار 
گرفته اند. )صنايع شيميايي، صنايع كشاورزي(. ۵- قطعي 
برق همچنان وجود دارد و گراني مواد اوليه باعث كندي در 
تحويل سفارشات به مشتريان مي شود )صنايع نفت و گاز(. 
۶- مشكل تأخير در صدور مجوزها در تأمين مواد اوليه و 
ساير موارد اختالل ايجاد كرده كه به خصوص اين معضل با 
تعطيالت مرداد در موج پنجم شيوع كرونا شدت يافته است. 
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خبرروز

۵۸۳ نفر ديگر فوت شدند
وزارت بهداشت اعالم كرد كه در شبانه روز منتهي به دوشنبه ۱۵ شهريور، ۵۸۳ بيمار مبتال به ويروس كرونا جان خود را از دست دادند و 
مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۱۱ هزار و ۲۵۷ نفر رسيد. مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت اعالم كرد: از ديروز تا 
امروز ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۷ هزار و ۵۷۹ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كشور شناسايي شد 
كه ۳۹۷۳ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد ۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۱۵۶ هزار و ۹۸۶ نفر رسيد. تاكنون ۴ ميليون ۳۹۴ 
هزار و ۸۳ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارس��تان ها ترخيص شده اند. ۷۶۲۸ نفر از بيماران مبتال به كوويد ۱۹ در بخش  مراقبت هاي 
ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند.  تاكنون ۲۹ ميليون و ۵۶۸ هزار و ۸۶۴ آزمايش تشخيص كوويد ۱۹ در كشور انجام شده است.

رويداد

بوم گردي هاي كش��ور از دو سال پيش مانند بيشتر 
فعاليت هاي اقتصادي و گردش��گري دچار مشكل 
بودند اما در دوران كرونا با تعطيلي صنعت گردشگري 
برخي از آنها مجبور به فروش يا واگذاري ش��دند. به 
گزارش مهر، بيش از ۲۲۰۰ واحد بوم گردي در كشور 
به عنوان كسب و كارهاي كوچك اقتصادي در حوزه 
گردشگري ايجاد شده اند بسياري از آنها بدون گرفتن 
وام يا كمك مالي توس��ط جامعه محلي و روستايي 
حتي در نقاط دوردست ايجاد شدند تا زمينه براي 
اقامت مسافران در روس��تاها و مناطق گردشگري 
ايجاد شود. بس��ياري از آنها به عنوان مشاغل پايدار 
توانس��تند اتفاقي را رقم بزنند كه مردم با راه افتادن 
جريان گردشگري به روس��تاها برگردند. اما مانند 
بسياري از مشاغل گردشگري ديگر اين واحدهاي 
بوم گردي با سيل سال ۹۸ دچار مشكل شدند اما به 
عنوان واحدهاي اقتصادي و كسب و كارهاي كوچك 
با شيوع كرونا و تعطيلي صنعت گردشگري نتوانستند 
به فعاليت خود ادامه دهند. ش��ايد كسب و كارهاي 
بزرگ تر اندوخته اي داشته باشند كه بتوانند در اين 
شرايط از آن استفاده كنند اما سرمايه بوم گردي ها 
خانه هاي شخصي روستايي بود كه توسط روستاييان 
و جامعه محلي ايجاد شده بود از طرفي، بوم گردي ها 
در واقع خانه هاي قديمي يا تاريخي بودند كه به مرور 
نياز به بازسازي و ترميم دارند. به همين دليل در حال 
حاضر و با توجه به اينكه هنوز مشخص نيست صنعت 
گردشگري ايران چه زماني دوباره به چرخه فعاليت 
بر مي گردد، برخي از اين مديران اين واحدها اقدام 
به واگذاري، فروش، تعطيلي يا فروش تجهيزاتشان 
كرده اند. برخي از موسس��ان بوم گردي در مناطق 
دورافتاده تر به مشاغل ديگر روي آورده اند. در اين باره 

اكبر رضوانيان عضو هيات مديره جامعه اقامتگاه هاي 
بوم گردي كشور به مهر گفت: در روزهاي اول شيوع 
كرونا گفتيم ك��ه در اين مدت مي توانيم به موضوع 
آموزش و ارزيابي بپردازيم. جامعه حرفه اي بوم گردي 
اعتقاد داشت آموزش در اولويت است. يك سال و نيم 
پيگيري كرديم اما هيچ اتفاقي نيفتاد. به ما گفتند كه 
شما جامعه بوم گردي چرا رييس هيات مديره داريد، 
بايد مديرعامل داشته باشيد، اين هم يكي از ايرادات 
عجيبي بود كه به ما وارد كردند. قرار بود شركت هاي 
ارزياب فعاليت داشته باشند و كارهايي را به سرانجام 
برس��انيم قرار بود دوره هاي آموزشي تعريف شود و 
برخي از افراد به عنوان ارزياب در اين دوره ها شركت 
كنند. اداره كل نظارت و آموزش قرار بود اين دوره ها 
را برگزار كند كه نكرد. اما هيچكدام از اين اتفاقات در 
دوران كرونا نيفتاد. به گفته رضوانيان امهال ماليات 
و اختصاص وام و بس��ته هاي حمايتي و.... نتوانست 
به كمك بوم گردي ها بيايد چون يا انجام نش��دند يا 
پيگيري نش��د بنابراين در حال حاضر بوم گردي ها 
در كشور مانند يك پيكر بي جاني شده اند كه امكان 
برگشت شان به گردشگري نيست. به خصوص اينكه 
در حال حاضر جاده ها بسته است و مردم نمي توانند 
به س��فر بروند اگر هم به س��فر بروند كدام منطقه 
گردشگري باز است كه از آن استفاده كنند؟ وي در 
ادامه بيان كرد: در س��ال ۹۹ گفتيم شيوع كرونا به 
اين زودي ها تمام نمي شود بوم گردي ها خانه هايي 
هستند كه در مكان هاي شلوغ شهري قرار ندارند از 
طرفي مي توان با رعايت پروتكل ها، آنها را باز كرد و 
مهمان پذيرفت. به عنوان مثال زماني كه يك خانواده 
در آن واحد بوم گردي يا خانه حضور دارند، خانواده 
ديگري پذيرش نش��وند. ضمن اينكه بوم گردي ها 

داراي فض��اي باز و حياط هس��تند و از اين نظر هم 
مش��كلي وجود ندارد. صبحانه هم به صورت پك به 
مهمانان داده مي شود. همچنين با داشتن برگه رزرو 
امكان تردد اين افراد در جاده ها با خودروي شخصي 
وجود داشته باشد. چون خودروي شخصي ايمن تر 
از اتوبوس��ي اس��ت كه در آن ۲۵ نفر حضور دارند. 
متأسفانه چون نتوانستند س��فر را مديريت كنند؛ 
آن را تعطيل كردند و موجب ش��دند كه مشكالت 
زيادي براي بوم گردي ها ايجاد شود چون به هر حال 
قبض آب و برقي كه سال گذشته ارزان تر بود امسال 
گران تر شده اما آن بوم گردي هيچ مسافري نداشته 
تا هزينه هايش را به عنوان يك واحد اقتصادي تأمين 
كند. رضوانيان بي��ان كرد: به همين داليل برخي از 
مديران بوم گردي ها تصميم گفته اند يا آن واحد را 
تعطيل كنند يا تجهيزاتش��ان را به فروش برسانند. 
برخي ديگر اين خانه ها را براي فروش گذاش��ته اند 
يا واگذار كرده اند. تبليغ يكي از آنها را در س��ايت ها 
ديده ام كه بس��يار ناراحت كننده بود. حتي رييس 
جامعه حرفه اي بوم گردي خانه اش را واگذار كرده 
اس��ت. برخي ديگر به فعاليت ه��اي ديگري روي 
آورده اند. رضواني��ان گفت: ت��اب آوري يك واحد 
اقتصادي مگر چقدر است داستان افت فعاليت هاي 
گردشگري از دو سال اس��ت كه وجود دارد در اين 
مدت چه تالشي براي جبران اين خسارت ها شد؟ 
پيشنهاد شد حداقل در بحث گردشگري خارجي، 
هر كسي كه دو دوز واكسن را تزريق كرده به ايران 
بيايد تا كمي اين تاب آوري جبران ش��ود اما با اين 
پيشنهاد هم موافقت نكردند. ما اميدواريم وزير جديد 
ميراث فرهنگي به اين درك رسيده باشد كه ديگر 

تواني براي گردشگري باقي نمانده است.

كرونابومگرديهاراشكستداد
خبر

ورود ۹۰ ميليون دوز واكسن 
كرونا در ماه هاي آينده به كشور

رييس جمعيت هالل احمر گفت: در ماه هاي آينده 
فقط از طريق هالل احمر، مقرر ش��ده است كه ۹۰ 
ميليون دوز واكسن وارد كشور شود. به گزارش مهر، 
كريم همتي گفت: جمعيت هالل احمر ۱۳ مركز 
مستقل براي تزريق واكس��ن كرونا به شهروندان 
راه اندازي كرده و در ۱۱۶ مركز ديگر نيز در كنار كادر 
تزريق و دانش��گاه هاي علوم پزشكي حضور يافته 
اس��ت. آمادگي داريم تعداد مراكز تزريق واكس��ن 
خود را در كش��ور به ۵۰۰ مركز برس��انيم تا باري از 
دوش مجموعه هاي دانشگاه علوم پزشكي برداشته 
و جامعه هر چه سريع تر در مقابل كرونا مقاوم شود. 
اين آمادگي وجود دارد و جمعيت هالل احمر منتظر 
درخواست نهادهاي مربوطه است. همتي گفت: با 
توجه به شيوع اخير بيماري كرونا و افزايش قابل توجه 
مبتاليان در كشور، ساعات كاري داروخانه هاي هالل 
احمر نيز افزايش پيدا كرده است و اين مراكز حتي در 
تمامي ايام تعطيل نيز فعاليت دارند. وي افزود: استان 
تهران به علت جمعيت زيادي كه دارد نس��بت به 
شهرستان ها در عرصه واكسيناسيون عقب تر است و 
ما تالش مي كنيم تا اين سرعت پايين واكسيناسيون 
در استان تهران را با احداث ۲۰ مركز جديد تزريق 
واكسن، جبران كنيم. وزير بهداشت نيز بر اين اصل 
تاكيد داش��ت. هالل احمر در ته��ران پهنه بندي 
خواهد كرد تا با نظم بيشتري واكسيناسيون انجام 
شود. هم اكنون هالل احمر بيش از درخواست وزير 
بهداشت، ۱۳ مركز واكسيناسيون مستقل داشته و 
در ۱۱۶ مركز نيز مش��اركت و همكاري در راستاي 
تزريق سريع تر واكسن به شهروندان مي كرد. رييس 
جمعيت هالل احمر خاطرنشان كرد: ما از ظرفيت 
شعب هالل احمر در استان ها استفاده خواهيم كرد 
تا حداقل در هر شهرستان، يك مركز تزريق واكسن 
داشته باشيم. در ماه هاي آينده، فقط از طريق هالل 
احمر، مقرر شده اس��ت كه ۹۰ ميليون دز واكسن 
وارد كشور شود و مش��خصًا نيروي انساني زيادي 
نياز دارد تا بتوان اين حجم از واكسن را به شهروندان 
تزريق كرد. همتي ادامه داد: پس از مكاتبات انجام 
شده، مقرر شد كه يونيسف تعدادي واكسن براي 
ايمن س��ازي اتباع خارجي س��اكن در ايران، در 
اختيار هالل احمر قرار ده��د. هالل احمر نيز به 
صورت مجزا منابعي را براي واكسيناسيون اتباع 
خارجي در نظر خواهد گرفت. احتماالً يك ميليون 
دز واكسن نيز از سوي يونيسف به ايران اختصاص 
داده مي شود تا واكسيناسيون اتباع خارجي آغاز 
شود. ما به دنبال اين هستيم كه براي سنين ۱۲ تا 
۲۰ سال نيز واكسن وارد كشور كنيم و احتمااًل به 
زودي نيز در اين خصوص خبرهاي خوبي شنيده 
شود. براي سنين ۲ تا ۱۲ سال نيز فقط يك كشور 
واكسن تزريق كرده است و هنوز در اين خصوص 
جمع بندي در كشورهاي جهان حاصل نشده است.

۱۵ روز تا اول مهر و ش��روع سال تحصيلي 
مانده است اما همچنان مسووالن آموزش 
و پ��رورش در حال اطمين��ان خاطر دادن 
هستند كه س��المت بچه ها و معلمان در اولويت است و 

خبري هم از بازگشايي مدارس نيست.
با اينكه به نظر مي رسد شمار خانواده هايي كه امسال در 
صورت حضوري شدن مدارس رغبت بيشتري به فرستادن 
فرزندانشان به مدرسه دارند اما شايد معلمان همچنان 
اين رغبت را نداش��ته باشند و ترجيحشان صبر كردن تا 
دريافت دوز دوم واكسن باشد و از سوي ديگر سويه هاي 
جديد كرونا خبر از درگيري بيشتر بچه ها به كرونا مي دهد 
و از همه مهم تر اين روزها به مدارس كه س��ر بزنيد هيچ 
نشانه اي از آب و جارو كردن مدارس و مجهز كردنشان به 
حداقل هاي وسايل بهداشتي يا چيدمان كالس ها براي 

رعايت پروتكل ها نيست؛ مگر معدود مدارس غيردولتي.

      هنوز وزير آموزش و پرورش نداريم 
 ۱۵ روز تا اول مهر و آغاز س��ال تحصيلي ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
باقي اس��ت. وزارتخان��ه آموزش و پ��رورش همچنان با 
سرپرست اداره مي شود و خبري از معرفي گزينه وزارت 
آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسالمي نيست. اين 
روزها بيش از هر چيز همه سخن مسووالن اين است كه 
چه تمهيدات و روشي براي بازگش��ايي مدارس دارند تا 
تكليف خانواده ها براي شروع سال تحصيلي روشن شود. با 
اين همه و بعد از گذشت يك سال و نيم تحصيلي در فضاي 
كرونا و آموزش مجازي همه چيز همچنان مبهم اس��ت 
تا جايي كه كمتر مدرس��ه اي با قاطعيت روش آغاز سال 
تحصيلي را به خانواده ها اعالم كرده است. اين روزها خيلي 
از كارشناسان از اهميت بازگشايي مدارس مي گويند. در 
عين حال بر بازگشايي ايمن تاكيد دارند. بسياري معتقدند 
ديگر نمي توان آموزش را به قبل كرونا برگرداند و بخشي 
از آموزش هاي مكمل فضاي مجازي هست. كارشناسان 
تربيتي مي گويند والدين ديگر نمي توانند دوباره به همان 
سخت گيري هاي قبل از كرونا درباره استفاده فرزندانشان 
از گوشي هاي هوشمند شوند. مسووالن آموزش و پرورش 
اما همچنان به تقويت شبكه شاد، آموزش هاي تلويزيوني 
و روش هاي متنوع بازگشايي مدارس روي كاغذ بسنده 
مي كنن��د و هيچ س��خني از راهكاري ج��دي و عزمي 
محكم براي بازگشايي مدارس ديده نمي شود. حاال ديگر 
كمتر كس��ي هم از نبود ابزار هوشمند و عدم دسترسي 
دانش آموزان بسياري به اينترنت مي گويد چون اين اقشار 
يا فراموش شده اند يا ترك تحصيل كرده اند؛ كرونا بيش 

از حد انتظار همه ما طول كشيده است. اين يك واقعيت 
است كه در دنيا مدرسه صرفاً يك مكان فيزيكي نيست و 
آموزش به سمت اين رفته كه هر مكاني كه در آن آموزش 
در جريان باشد را مدرسه قلمداد كند اما حقيقت اين است 
كه ما شيوه سنتي محدود كردن آموزش به يك فضاي 
فيزيكي به اسم مدرسه را هم خوب به سرانجام نرسانده ايم 
و براي همين در دوران كرونا در بسط دادن حقيقي آن 

به محيط مجازي و خانه بيشتر وقت ها موفق نبوديم.

      اثرات طوالني مدت تعطيلي مدارس
 خودش را نشان داده است

در دني��ا آخرين جايي ك��ه عمومًا به دنبال ش��يوه 
پيك هاي كرونا تعطيل مي شد مدارس بودند اما شايد 
كمترين نگراني هم درباره مدارس بود. مدارسي كه 
بيش از ۵۰ درصد تمركز معلمان بر رعايت و آموزش 
پروتكل هاي بهداش��تي كرونا مي گذش��ت و البته 
واكسيناسيون سريع و گسترده نيز مزيد بر علت شد 
تا كمتر آنها آسيب ببينند هر چند آمار نگران كننده 
ترك تحصيل كنندگان به دنبال كرونا در دنيا نشان 
مي دهد در اين امر كم و زياد بسياري از كشورها مثل 
هم هستند و متاثر از كرونا. مطالعات جهاني و تجارب 
نظام هاي آموزشي مختلف نشان مي دهد كه تعطيلي 
طوالني مدت مدارس آس��يب هاي جسمي و روحي 
متعددي را براي دانش آموزان داش��ته و براي همين 
شنيده مي شود كه سياست جدي همگان بازگشايي 
مدارس است. در كشورمان گرچه معلمان عمومًا دوز 
اول واكس��ن را دريافت كرده اند اما به نظر مي رس��د 
حداقل تا آبان ماه خبري از اجبار براي حضوري بودن 
نباشد تا با واكسينه ش��دن بيشتر جمعيت بتوان با 
خيالي راحت تر بچه ها را به مدرسه فرستاد اما سوال 
اصلي شايد در پسا كرونا هم باقي بماند كه چرا آموزش 
و پرورش طي يك سال و نيم نتوانست به ايجاد يك 
حداكثر ظرفيت در رعايت پروتكل ها براي بازگشايي 
حداقلي مدارس برسد؟ سوال اصلي شايد در پسا كرونا 
هم باقي بماند كه چرا آموزش و پرورش طي يك سال و 
نيم نتوانست به ايجاد يك حداكثر ظرفيت در رعايت 

پروتكل ها براي بازگشايي حداقلي مدارس برسد؟

       سالمت دانش آموزان و معلمان
 اولويت هاي وزارت آموزش و پرورش است

عليرضا كاظمي سرپرست آموزش و پرورش گفته است 
كه »س��المت دانش آموزان و معلمان از اولويت هاي 
اصلي وزارت آموزش و پرورش اس��ت. در نتيجه اين 
تصميم زماني عملي مي شود و به اجرا در خواهد آمد 
كه جامعه پذيراي آن باشد. اين پذيرش در زمينه هاي 
مختلف؛ تكميل فرايند واكسيناس��يون، آماده سازي 
فضاي مدرس��ه براي رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
امنيت خاط��ر خانواده ها و تأمين تجهيزات وامكانات 
الزم مدارس اس��ت. با وجود اين براي سال تحصيلي 
آينده وزارت آموزش و پرورش بازگشايي آرام، تدريجي، 
مطمئن، ايمن و با كيفيت را با ۱۱ برنامه در دستور كار 
دارد كه يكي از مهم ترين برنامه ها تداوم آموزش مجازي 
در بستر ش��بكه آموزش��ي دانش آموز »شاد« است. 
بدون ترديد با راه اندازي »شاد« كه امروز بزرگ ترين 
پيام رسان داخلي كش��ور است، نظام آموزشي كشور 
در مسيري جديد و به روز گام برداشته است. البته اين 
شبكه داراي نقص هايي بوده و در گذر زمان با استفاده 
از فرصت هاي مغتنم براي ارتقاي كاربردهاي آموزشي 
و پرورشي خود اقدام كرده است. اصل تصميم گيري 

و رويكرد بازگش��ايي مدارس، تركيب��ي از يادگيري 
حضوري در كالس درس و آموزش برخط خواهد بود. 
با توجه به اينكه در برخي از مناطق آموزش��ي حسب 
شرايط و ضرورت ها ۱۰۰ هزار كالس درس كمتر از ۱۵ 
دانش آموز وجود دارد و در توجه به تركيب جمعيتي 
دانش آموزان در ۵۰ درصد مدارس كامل ترين امكان 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي 
و محيطي را دارند، لذا مي توان با بازگش��ايي مدارس 
منطبق با فضا و پروتكل ها در اين مناطق، دانش آموزان 
را از آموزش حضوري كامل بهره مند ساخت. در حالي 
كه امكان حذف كامل خطر انتقال بيماري در مدارس 
وجود ندارد، شواهد مدارس بازگشايي شده در جوامع 
ديگر نشان مي دهد كه اقدامات ساده و كاهش دهنده 
مانند ماسك زدن، فاصله گذاري اجتماعي و تهويه در 
كاهش قابل توجه انتقال از دانش آموزان و معلمان موثر 
بوده است.« اين روزها به نظر مي رسد اتفاقًا خانواده ها 
بيشتر از مسووالن آموزش و پرورش به پذيرش براي 
بازگشايي مدارس رسيده اند چون عليرغم ترس ها 
و نگراني هايشان يك نگراني جدي تري دارند و آن 
سالمت رواني فرزندانشان است و مهم تر از همه اينكه 
از ترس كرونا در عقب ماندن از همه برنامه ها آنها را 

خسته كرده است. ش��ايد بايد اين روزها مسووالن 
آموزش و پرورش به ج��اي اطمينان دادن از ايجاد 
ش��رايطي براي رعايت پروتكل ها دقيقًا تمهيدات 
ايجاد اين پروتكل ها را منطقه به منطقه در وسعت 
كشور بيان مي كردند و مدرسه به مدرسه خانواده ها 
طوري براي بازديد از اي��ن تمهيدات مي ديدند اما 
واقعيت ميداني مي گويد همه چيز در فضاي فيزيكي 
مدارس در اين يك س��ال و نيم راكد مانده اس��ت و 
گويي همه در فضاي مجازي آموزش گم ش��ده اند. 
شايد هم بيشتر از آموزش و پرورشي ها اين اطمينان 
خاطر بايد از س��مت وزارت بهداشتي ها بيايد كه با 
تس��ريع در روند واكسيناسيون و كنترل پيك هاي 

كرونا مي توان كمي به زندگي عادي بازگشت!

      بچه ها در مدرسه مجازي 
چيزي  ياد نمي گيرند

آرزو مهرانگيز، مادر س��تاره مي گويد: فرزندم كالس 
اولي است. دخترم نيمه اول ۹۴ به دنيا آمده و پدرش 
معتقد اس��ت بهتر است يك س��ال ديرتر به مدرسه 
بفرس��تيمش. نمي دانم كدام كار درست است. اسم 
دخترمان را مدرسه نوشته ايم و پول هم واريز كرده ايم 
ول��ي مي دانم در فضاي مجازي چي��زي ياد نخواهد 
گرفت. وي ادامه داد: باورتان نمي شود هنوز روپوش 
مدرسه دخترم را سفارش نداده ام و مدرسه هم چندان 
پيگير اين امور نيست. گروهي براي كالس اولي ها در 
واتس ا پ تشكيل شده ولي االن ۲۰ روز است پيامي در 
آن نيامده تا بدانيم روز اول مهر باالخره فرزندمان يك 
ساعت هم شده رنگ مدرسه را مي بيند؟ وي در پاسخ 
به اين پرس��ش كه آيا از حضور فرزندش در مدرسه 
استقبال مي كند گفت: من و پدرش واكسن زده ايم. 
البته مي ترسم براي ابتالي دخترم به كرونا چون زمينه 
آلرژي دارد و اين مدت تقريبًا هيچ جايي نرفتيم ولي 
مي دانم از نظر روحي آسيب پذير شده. نياز به ديدن 
همساالنش و بيرون رفتن از خانه دارد. كاش مسووالن 
بيشتر روي روش هاي بازگشايي مدارس و تمهيدات 
بهداشتي مي انديش��يدند ولي خودم حس مي كنم 

معلم ها كاًل انگيزه اي براي حضور در مدرسه ندارند.

       هيچ ناظري براي بازديد 
در مدارس حاضر نشده است

پريسا مهرآفرين مادر ركس��انا هم مي گويد: من واقعًا از 
اين همه بودن فرزندم در خانه كالفه ام. سال قبل دخترم 
كالس اولي بود و االن به سختي مي تواند بخواند و بنويسد 
با اينكه همه كالس ها حاضر بود و من و پدرش هم كمكش 
كرديم ولي انگار انگيزه الزم را براي ياد گرفتن نداشت. من 
يك پسر ۴ ساله هم دارم و واقعًا از مديريت اين دو بچه در 
خانه به صورت شبانه روزي خس��ته ام. وي ادامه داد: من 
نگران كرونا هستم ولي واقعاً يا بايد مسووالن اين بيماري را 
كنترل كنند يا اجازه بدهند كمي به زندگي عادي برگرديم. 
بچه دوستم كالس دهمي است و او را ۶ ماه است نزد مشاور 
مي برد چون به شدت پرخاش��گر شده و مشاور مي گويد 
همه اش از اثرات بودن در فضاي مجازي و تنهايي است. واقعًا 
چرا اين آسيب خاموش را كسي نمي بيند. ميليون ها بچه 
در خانه و ارتباطات محدود دارند از بين مي روند. وي بيان 
كرد: اول شهريور به مدرسه دخترم سري زدم و ديدم هنوز 
تزئينات دهه فجر روي ديوار و سقف است. يعني در اين 
مدت حتي يك دستي به سر و گوش مدرسه نكشيده اند. 
بعد ما مي خواهيم مدارس را بازگشايي كنيم و پروتكل 
هم داشته باشيم. هيچ ناظري اصاًل در اين يك سال و نيم 
به هيچ مدرسه اي سر زده كه فقط در و ديوار و صندلي ها 
و كالس ها را ببيند و گزارشي به مسووالن بدهد. مشكل 
ما هميشه نبود نظارت و نداشتن يك برآورد دقيق است.

       بچه ها تعامل با همساالنشان 
را  فراموش كرده اند

پدر اميررضا كه كالس چهارم مي رود، گفت: پسرم كالس 
غيردولتي مي رود. البته يك غيردولتي معمولي نه از آن 
الكچري ه��ا. گفته اند حتمًا مدارس را امس��ال حضوري 
مي كنند. البته سال قبل هم مدتي حضوري شد ولي بعد 
گفتند به ما ايراد گرفتند و اجبارمان كردند مدارس را تعطيل 
كنيم. ما راضي بوديم براي باز بودن مدرس��ه ولي قوانين 
آموزش و پرورش براي همه است. وي گفت: من و مادرش 
هم نگران كرونا هستيم. البته ديگر همه در خانواده ما كرونا 
را گرفته اند و نگراني مان كمتر است. اميررضا هم خفيف 
گرفت. ولي اين دليل نمي ش��ود مدارس را بدون پروتكل 
باز كنند. در هر صورت به نظرم امسال به هيچ وجه ديگر 
نمي شود كالس ها فقط مجازي باشد. اين بچه ها رسماً دارند 
ديوانه مي شوند و يادشان مي رود تعامل با همساالنشان 

چگونه است يا اصاًل چطور بايد سر كالس بنشينند.

گزارش
وزارتخانهآموزشوپرورشهمچنانباسرپرستادارهميشود

ابهام در بازگشايي مدارس در سال جديد تحصيلي

رويخطخبر

شيوعطاعوننشخواركنندگانكوچكطي۶ماهگذشته
رييس گ��روه بيماري هاي حيات وحش س��ازمان 
حفاظ��ت محيط زيس��ت گفت: در ۶ ماه نخس��ت 
سال جاري، در اس��تان هاي اصفهان، چهارمحال 
و بختياري، يزد، خراس��ان رضوي و فارس بيماري 
طاعون نشخواركنندگان كوچك )PPR( مشاهده 
شده اس��ت. به گزارش س��ازمان حفاظت محيط 
زيست، سيامك مس��عودي افزود: بيماري طاعون 
نش��خواركنندگان كوچ��ك يك��ي از مهم تري��ن 
بيماري هاي ويروس��ي واگير دامي اس��ت كه طي 
س��ال هاي گذش��ته موجب تلفات زيادي در بين 
علفخواران وحش��ي كشور شده اس��ت. وي درباره 
آخرين وضعيت بيماري طاعون نشخواركنندگان 
كوچك توضيح داد: براساس بازديد و رصد مناطق 
تحت حفاظت و بررسي وضعيت گونه هاي جانوري 
و دستورالعمل هاي مربوط به پيشگيري و كنترل 
بيماري ها در حيات وحش ابالغي از سوي معاونت 
محيط زيس��ت طبيعي و تنوع زيس��تي در دستور 
كار ادارات كل حفاظ��ت محيط زيس��ت قرار دارد 
كه بر اس��اس آن پيش از ت��ردد دام هاي اهلي كوچ 
رو همچنين در هنگام مواجهه با مورد مشكوك به 
بيماري در حيات وحش، حفاظت فيزيكي مناطق و 
رصد وضعيت گونه هاي جانوري با وجود مشكالت 

ناشي از صعب العبور بودن بسياري از مناطق توسط 
محيط بانان افزاي��ش مي يابد. وي در خصوص آمار 
تهيه شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ استان هايي 
كه بيماري طاعون نش��خواركنندگان كوچك در 
حيات وحش آنها شناسايي شده، افزود: در نتيجه 
پايش ه��ا و رصد حيات وحش توس��ط ادارات كل 
حفاظت محيط زيس��ت در ۶ ماهه نخس��ت سال 
جاري، تلفات علفخواران وحشي مشكوك به بيماري 
طاعون نشخواركنندگان كوچك در حيات وحش 
تعدادي از استان هاي كشور گزارش و اطالع رساني به 
دامپزشكي جهت نمونه برداري انجام شد و در حيات 
وحش چهار استان اصفهان، چهار محال و بختياري، 
يزد، خراس��ان رض��وي و فارس بيم��اري طاعون 

نشخواركنندگان كوچك شناسايي شده است.

رشد۱۶درصديتلفاترانندگيدر۴ماهنخستسالجاري

سازمان پزشكي قانوني اعالم كرد: در چهار ماهه نخست 
سال جاري ۵۶۳۳ نفر در حوادث رانندگي جان خود 
را از دست دادند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 
از آن )۱۳۹۹( كه آمار تلفات ۴۸۵۸ نفر بود، ۱۶ درصد 
بيشتر شده است. از ابتداي سال جاري بنا به آمارهاي 
موجود در سازمان پزشكي قانوني كشور هر ماه شاهد 
رشد تعداد قربانيان حوادث رانندگي در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل از آن بوديم، حوادثي كه به نظر مي رسد 
با عادي انگاري همه گيري كرونا و افزايش حجم سفرها 
به رغم اعمال محدوديت هاي كرونايي، رشد كشته هاي 
تصادفات را نسبت به ماه هاي ابتدايي سال گذشته رقم 
زده است.آنچنان كه در چهار ماهه ابتدايي سال جاري 
۵ هزار و ۶۳۳ نف��ر در حوادث رانندگي جان خود را از 
دس��ت دادند، اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال 

قبل كه آمار تلفات ۴ ه��زار و ۸۵۸ نفر بود، ۱۶ درصد 
بيشتر شده است. از كل تلفات حوادث رانندگي چهار 
ماه امسال چهار هزار و ۵۲۲ نفر مرد و هزار و ۱۱۱ نفر 
زن بودند. در ادامه اين گزارش آمده است: در اين مدت 
استان هاي فارس با ۴۴۶، سيستان و بلوچستان با ۳۸۸ 
و خراسان رضوي با ۳۶۷ فوتي، بيشترين و استان هاي 
ايالم با ۳۴، كهگيلويه و بويراحمد با ۷۰ و قم با ۸۰ فوتي 
كمترين آمار تلفات تصادفات را داشته اند. همچنين 
در چهار ماهه نخس��ت امس��ال ۱۰۲ هزار و ۲۶۳ 
مصدوم حوادث رانندگي نيز به مراكز پزشكي قانوني 
مراجعه كردند كه از اين تعداد ۲۷ هزار و ۳۲ نفر زن 
و ۷۵ هزار و ۲۳۱ نفر مرد بودند و تعداد مصدومان 
تصادفات اين مدت نيز در مقايس��ه با مدت مشابه 

سال قبل از آن ۱۳.۷ درصد افزايش يافته است.
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