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يادداشت- 1

كمبود برق و گفتمان نخ نماي 
قيمت ارزان حامل هاي انرژي

مي  گويند آمار همچون چراغ 
جادوي عال الدين اس��ت. با آن 
مي  توان جادو كرد. آس��مان و 
ريسمان را به هم بافت تا اصل 
مساله قلب بشود يا اصال ديده 
نشود. چگونه؟ با طرح مساله اي 
نادرست و گفتمان  سازي آن به 
عنوان اصل مساله. با استناد به 
قبض برق علي كريمي، قيمت هر كيلووات برق مصرفي 
محاسبه و سپس با محاسبه قيمت واقعي بر مبناي نرخ 
منطقه  اي يا جهاني به دالر و نرخ برابري دالر به ريال، مساله 
اينگونه طرح مي ش��ود: آيا قيمت برق مصرفي در ايران 
خيلي ارزان تر از قيمت جهاني آن نيست؟ اگر پاسخ مثبت 
باشد دليل كمبود برق و راهكار حل آن مشخص مي شود: 
ارزان  تر بودن آن موجب مصرف بيش از اندازه مي ش��ود. 
بنابراين، كمبود جاري، در اصل ناش��ي از مازاد تقاضا در 
قيمت پايين است. پس براي متعادل كردن ميزان تقاضا 
با ميران عرضه برق، بايد قيمت افزايش يابد. مهم نيست 
كه اين محاس��بات را آقاي محمد فاضلي جامعه شناس 
مطرح مي كند يا يك اقتصاددان. مهم اين است كه اين 
گفتمان تكراري و نخ  نماي بخشي از اقتصاددانان است كه 
از زبان وي بيان مي شود. گفتماني كه چشم  را بر شواهد 
و واقعيت هاي مختلف مرتبط به هم، مي بندد و به جاي 
تاكيد بر حكمراني ضعي��ف، تطبيق قيمت هاي داخلي 
با قيمت ه��اي منطقه اي و جهاني را داروي ش��فابخش 
چالش هاي اقتصاد ايران مي داند. اما، اين گفتمان نخ نما 
از دو زاويه زير ضرب نقد شديد قرار دارد. اول، اگر تطبيق 
قيمت هاي داخلي با قيمت هاي جهاني صحيح باشد در 
اين  صورت دس��تمزدها نيز بايد با دستمزدهاي دالري 
جهاني متناسب شوند. در اينجا، معموال مدافعان تعديل 
قيمت حامل هاي انرژي ب��راي رهايي از تله اين تناقض 
استدالل ضعيف و نادرست غير قابل تجارت بودن نيروي 
كار را پيش مي كشند. اما، بر مبناي تحركات نيروي كار در 
مقياس جهاني، مي توان نشان داد كه اين وجه مشخصه از 
ادامه در صفحه 8 قضا بيشتر با برق سنخيت دارد.   
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فرصت هاي ازدست رفته 
رمزارزها

 تجارت 
هموار از بورس

رمزارزها براي اقتصاد پرنوسان 
و تحريم ش��ده اي��ران، فرصت 
بس��يار مغتنمي بوده و هست 
كه متاسفانه در طول سال هاي 
اخير به شكلي غيرقابل قبول 
آن را هدر داده و به ظرفيت هاي 
بي تف��اوت  گس��ترده اش 
بوده ايم. البته پيش از بررس��ي 
ظرفيت هاي اصلي رمزارزها براي اقتصاد كش��ور بايد دو 
موضوع استراتژيك را مد نظر قرار دهيم. اول اينكه در دنياي 
امروز با وجود تغييرات و تحوالت پرسرعت عصر تلفيق، 
تخصيص زمان طوالني براي تصميم گيري در مورد يك 
موضوع مشخص، عالوه بر فرصت سوزي عمال نوعي عقبگرد 
را براي اقتصاد به دنبال دارد. در عصري كه دنيا با سرعتي 
باورنكردني به سمت تغييرات بنيادين فناوري، تكنولوژي و 
صنعتي حركت مي كند، تصميم سازي هاي سريع و چابك، 
ابزاري قدرتمند و موثر براي همراهي با سرعت سرسام آور 
تحوالت جهاني است. اما متاسفانه ساختار دولتي اقتصاد 
كشور ما آنقدر لخت و فربه شده كه امكان تصميم گيري هاي 
سريع و بهنگام را ندارد. به عالوه نبايد اين مساله را از نظر 
دور داشت كه در شرايط حاضر، فرصت  هايي كه در اقتصاد 
كشورها بروز و ظهور مي يابند، اساسا آنقدر عمر مفيد ندارند 
كه مجالي به تصميم گيري هاي طوالني يا بالتكليفي هاي 
مستمر بدهند. صنايع نوپا، مانند نفت و گاز و پتروشيمي، 
زمان دوباره اي براي جبران فرصت سوزي  ها در اختيارمان 
قرار نمي دهد. نكته استراتژيك دوم اين است كه ما در آستانه 
پايان عصر نفت هستيم و بايد تا كمتر از دو دهه آينده مهياي 
مواجهه با اقتصادي شويم كه نفت، جايي در آن ندارد. آمار 
نش��ان مي دهد كه ايران در ميان كشورهاي عضو اوپك، 
پايين ترين ميزان توليد نفت را نسبت به ذخاير موجود خود 
دارد، بنابراين ما يك دارايي زيرزميني با قيمت و ارزش رو به 
افول را ذخيره كرده ايم، بدون آنكه براي آينده آن برنامه اي 
داشته باش��يم. واقعيت اين اس��ت كه با توجه به كاهش 
تدريجي اما مس��تمر قيمت نفت، بايد هر چه زودتر براي 
تبديل ذخاير فسيلي كشور به پول، فكري كنيم. داستان 
برق اما متفاوت است. ظرفيت نامي توليد برق در حال حاضر 
رقمي بالغ بر ۸۵ هزار مگاوات تخمين زده مي شود. اگر از 
اين ميزان نيروگاه هاي فرسوده و نيز برقابي  ها حذف شوند 
و ما ظرفيت توليد برق كشور را رقمي بالغ بر ۷۰ هزار مگاوات 
در نظر بگيريم، ميزان توليد برق در داخل كشور مي تواند 
ساالنه به ۵۰۰ ميليارد كيلووات ساعت برسد. اين در حالي 
اس��ت كه وزارت نيرو در طول سال گذشته رقمي بالغ بر 
۲۸۴ ميليارد كيلووات ساعت برق فروخته و عمال باقي اين 
ظرفيت غيرقابل ذخيره، بالاستفاده مانده است. ما به داليل 
مختلف از جمله پراكندگي جغرافيايي، تنوع آب و هوايي 
و از همه مهم تر نداشتن يك سياست انرژي واحد، ناگزير 
به ايجاد ظرفيت قابل توجهي براي توليد برق شده ايم كه 

بتوانيم زمان هاي اوج مصرف را پوشش دهيم. 
ادامه در صفحه 6

بورس كاالي اي��ران به عنوان 
يكي از مهم تري��ن اركان بازار 
سرمايه به خوبي توانسته است 
نقش پررن��گ و اثرگذاري در 
اقتصاد كش��ور به خصوص در 
زمينه برآورده س��اختن نياز 
صناي��ع و بخش هاي مختلف 
اقتص��اد  ايفا كند. ب��ا توجه به 
ضمانت اجرايي هاي مناسب اتاق پاياپاي بورس كاال در 
ايفاي تعهدات طرفين معام��الت و اطمينان خريدار از 
كيفيت محصول در چارچوب اس��تانداردهاي مشخص 
شده و نيز اطمينان فروشنده از تسويه خريدار در مهلت 
مقرر، توسعه صادرات از طريق بورس كاالي ايران سبب 
افزايش قدرت رقابت پذيري كشور در منطقه مي شود و 
با حذف واس��طه ها و دالالن مسير تجارت را براي تجار و 
س��رمايه گذاران هموار مي كند. شفافيت دادوستدها، از 
ميان رفتن واس��طه ها و دالل ها، مديريت ريسك، ايجاد 
نظام قيمت گذاري ش��فاف بر پايه تع��ادل ميان عرضه 
و تقاض��ا و نياز بازار، برخي از اين كاركردها هس��تند. در 
كنار كاركردهاي مهم برشمرده شده مي توان به نقش و 
اثرگذاري معامالت بخش صادراتي اين بازار اشاره كرد. 
معامالت رينگ صادراتي در بازار فيزيكي بورس كاالي 
ايران مي تواند با تدوين يك برنامه جامع و استراتژيك، در 
كنار تحريك رشد و ...  ادامه در صفحه 6

يادداشت روز

مردي با دو معشوقه
»دل��ت به حال درگذش��تگان 
نسوزه، دلت به حال زنده هايي 
بس��وزه كه بدون عشق زندگي 
مي كنند.«اين عباراتي اس��ت 
كه جي ك��ي رولينگ در كتاب 
هري پات��ر و ي��ادگاران مرگ با 
استفاده از آن تالش مي كند تا 
عظمت انسان هايي را يادآوري 
كند كه در زندگي هدفي دارند و در راستاي عشقي زيست 
مي كنند. اساسا زندگي مگر چيست؟ گذران ثانيه در كنار 
افرادي كه دوستش��ان داريم و در محضر مفاهيمي كه به 
آنها عشق مي ورزيم. براي نسل من كه همواره از دهه 6۰ به 
بعد عادت كرده بودند به شنيدن تحليل هاي ايدئولوژيك، 
غيركارشناسي و عوامانه در حوزه فوتبال، سينما، جامعه، 
سياس��ت و... حميدرضا ص��در نعمتي بود ك��ه با دانش 
وسيعي كه از حوزه هاي جامعه شناسي، سينما، فلسفه و...

داشت، تفسيري عالمانه از فوتبال، ورزش و سينما و حتي 
جامعه شناسي ارايه مي كرد. چهره اي ساختارشكن كه تبحر 
قابل توجهي از تاريخ داشت و چون لحظات دلنشين فوتبال 
در بطن تاريخ را زيست كرده بود، اين توانايي را داشت كه به 

مخاطب براي دستيابي به دركي تازه از فوتبال مدد برساند. 
حميدرضا صدر متولد 133۵ نويس��نده، منتقد سينما و 
مفسر فوتبال كه معموال به عنوان كارشناس فوتبال در برنامه 
نود عادل فردوسي پور حضور به هم مي رساند، هر بار كه با اين 
پرسش كليدي مواجه مي شد كه برايش فوتبال مهم تر است 
يا سينما، لبخندي شيطنت آميز در صورتش هويدا مي شد و 
بدون اينكه پاسخي به اين پرسش مهم بدهد، به اين واقعيت 
اشاره مي كرد كه آدميزاد براي عشق ورزيدن نيازمند تعيين  
محدوديت و گزينش نيست. مي گفت انسان اين قابليت را 
دارد كه به اندازه هستي عشق بورزد و دوست داشته باشد. 
مردي كه هم در شمايل يك روايتگر قهار در زمينه فوتبال 
فرو رفت و هم منتقدي در حوزه سينما شد كه سال ها ستون 
ثابتش در هفت مخاطبان جدي خود را داشت. كاراكتري كه 
اين ويژگي را داشت كه داستان فوتبال و سينما را به اندازه اي 
دلنشين روايت كند كه نس��ل هاي جوان تر را عاشق اين 
حوزه هاي كليدي دوران مدرنيسم كند. وقتي داستان عدم 
حضور ايران در جام جهاني ۷۴ را روايت مي كرد، تو گويي 
در حال روايت يكي از تراژدي ها مهم شكسپير بود و زماني 
كه در خصوص حضور اي��ران در جام جهاني ۷۸ صحبت 
مي كرد، انگار كه حماسه اي باستاني را بازگو مي كرد. جام 

جهاني ۸۲ اس��پانيا را ايرانيان با تصويرسازي هاي اوبه ياد 
مي آورند، زماني كه از فريادهاي روس��ي سخن مي گفت 
و اين فريادها را مطالبات يك نس��ل خطاب مي كرد. نگاه 
خاص��ي كه در خصوص جام هاي جهان��ي 9۰ ايتاليا، ۸6 
مكزيك، ۷۸ آرژانتين، 66لندن و...نيز داشت. كارشناس 
هميشگي برنامه هاي عادل فردوسي پور ارتباط نزديكي 

با مطالبات مردمش داشت و تالش مي كرد در بزنگاه هاي 
مهم در كنار مردمش بايستد. به همين دليل است زماني كه 
رويكردهاي تند و متعصبانه برخي طيف هاي خاص، باعث 
دوري فردوسي پور از شبكه 3 و برنامه جذاب 9۰ شد، او هم 
ترجيح داد، ديگر در برنامه هاي ورزشي شبكه 3 شركت 
ادامه در صفحه 5 نكند و ...  

عليرضا كالهي

مهدي  بيك

مهدي حاجي غالم سريزدي

 هورالعظيم
 غمي به وسعت خوزستان

توس��عه پاي��دار در بخ��ش 
مديريت منابع آبي موضوعي 
اس��ت كه از ديرباز مورد توجه 
ايرانيان بوده است. كاوش هاي 
انجام گرفته در شوش، كاشان، 
جيرفت و… گواهي مي دهد 
كه كشاورزي در اين سرزمين 
قدمتي 1۰ هزارس��اله داشته 
است و سرزمين هاي غرب زاگرس مهم ترين خاستگاه 
كشاورزي، مديريت منابع آبي و تمدن اثرگذار در جهان 
بوده است. ايراني ها راهكارهاي متنوعي را براي غلبه بر 
جغرافياي خشك س��رزمين خود به كار مي گرفتند. از 
سازه هاي آبي براي برداش��ت خردمندانه آب از رودها، 
ايجاد قنات ها كه كيلومترها آب را بدون ذره اي هدر رفت 
به مقصد مي رساندند تا جمع آوري آب باران و سدسازي 
همه گواهي بر اين ادعا هس��تند. با اين ميزان از تجربه 
و دانش ايراني ها متوجه ش��دند س��دها باعث تخريب 
اكوسيستم در پايين دست و هدر رفت ذخيره آب از راه 
ادامه در صفحه 5 تبخير مي شوند و...   

فرزاد عليزاده

تداومروندكاهشيدالربرايدومينهفتهمتوالي درجلسهاقتصاددانانبارييسيچهگذشت؟

 »تعادل«روندبازارسرمايهرا
درهفتهاخيربازبينيميكند

طي هفته گذشته بازار سرمايه توانست روند معامالت 
خ��ود را ط��ي 11 ماه اخي��ر تغيير ده��د، وارد يك 
كانال مطمئن ش��ود و پس از پشت س��ر گذاشتن 
فرازونشيب هاي بس��يار در 11 ماه گذشته، دوباره 
توانست وارد كانال يك ميليون و 3۰۰ هزار واحد شود 
و رشدي 1.۸3 درصدي را نسبت به هفته قبل تجربه 
كند. بررسي معامالت هفته اخير بازار سرمايه حاكي 
از آن است كه ارزش كل معامالت اين بازار در مقايسه 
با يك هفته گذشته تر با ۷ درصد افزايش، از ۲۷۰ هزار 
صفحه 2 را بخوانيد و ۷۷1 ميليارد ريال به...  

بهدنبالعدمحضورتوليدكنندگان
 گوشيبهدليلتحريم

محصوالتآنهاديگربرايايران
مناسبسازينميشد

رضانصريدرگفتوگوياختصاصيبا»تعادل«تشريحكرد

 اتحاديهاروپا:ايرانپيشازآغازدولترييسي
بهمذاكراتوينبازنميگردد

كاهش قيمت ارز تحت تاثير خبر 
آزادسازي منابع ارزي ايران

صفحه 3     صفحه 2    

صفحه 6    

صفحات  5و7    

در آستانه وقوع يك شرايط تورمي 
شديد غيرقابل كنترل هستيم

 اعتدال نسبي
 در بورس 

ممنوعيت  
واردات  برندهاي  
پرتقاضاي  موبايل

 آسيب هاي 
تاخيردر مذاكرات

زهرا سليماني | چشم انداز پيش روي مذاكرات 
ايران با كش�ورهاي 1+4 و البته امريكا چپيست؟ 
اي�ران با اس�تفاده از چ�ه مكانيس�مي مي تواند 
دس�تاوردهاي افزون تري را در مذاكرات كسب 
كند؟ موضع چين و روسيه در مذاكرات در صورت 
تداوم تاخير چگونه خواهد بود؟ دولت سيزدهم 
چ�ه تركيبي را براي تي�م مذاكراتي بايد انتخاب 
كند؟ اين پرسش ها و پرسش هايي از اين دست اين 
روزها در افكار عمومي كشور وجود دارد و در سطح 
شبكه هاي اجتماعي به آن پرداخته مي شود. براي 
آگاهي از كم و كيف اين پرسش ها سراغ رضا نصري 
حقوقدان و تحليلگر مس�ائل بين الملل رفتيم تا 
نوري به ابعاد پنهان بحث مذاكرات هسته اي در اين 
دوران تازه بيندازيم. نصري معتقد است با توجه 
به تحوالتي كه در صحنه داخل�ي ايران و اياالت 
متحده به وقوع پيوس�ته، مجل�س يازدهم بايد 
دست دولت سيزدهم را براي اتخاذ رويكردهاي 
متن�وع مذاكراتي باز بگذارد و از مسدودس�ازي 
راه هاي گفت وگو پرهيز كند. رضا نصري در عين 
ح�ال با ارزيابي تحليلي تبع�ات برآمده از تاخير 
در مذاكرات پيش�نهاد مي كند ك�ه ايران امكان 
پرونده سازي دوباره را از دشمنان بگيرد و تالش 
كند تا دس�تاوردهاي دولت قبلي در مذاكرات را 

تداوم بخشد.

    از منظر اقتصادي با توج�ه به ضرورت پايان 
دادن به تحريم ه�اي اقتصادي و احياي برجام، 
چنانچه تاخيري در روند مذاكرات شكل بگيرد، 
چه خطري پرونده هس�ته اي اي�ران را تهديد 

مي كند، آي�ا ام�كان بازگش�ت قطعنامه هاي 
سازمان ملل وجود دارد؟ اين پرسشي است كه 
اين روزه�ا در فضاي عمومي و محافل تحليلي 
كش�ور به تناوب مطرح مي ش�ود. به نظر شما 
تاخير در مذاكرات و تعيين تكليف در مذاكرات 
چه تبعاتي براي كشورمان در پي خواهد داشت؟

به طور كلي تأخير در روند مذاكرات چند آسيب در پي 
دارد: نخست اينكه با گذر زمان، جريان ضد برجام در 
امريكا فرصت البي گري و تثبيت مواضع خود را خواهد 
داشت. به عنوان مثال، بنگاه هاي روابط عمومي وابسته 

به اين جريان فرصت خواهند داشت افكار عمومي را 
نس��بت به نيات ايران بدبين كنند و فضاي سياسي را 
براي مقاصد خود ش��كل دهند. در اين همين راستا، 
مخالفان توافق در كنگره نيز مجال بيشتري خواهند 
يافت تا از طريق قانونگذاري قدرت مانور و اختيارات 
دولت بايدن را محدود كنند و با موانع حقوقي جديد 
مسير مذاكرات را منحرف كنند. دوم اينكه با گذر زمان 
- و تداوم فعاليت  هاي هس��ته  اي ايران - مواضع اروپا 
به تدريج تند تر خواهد شد و شكاف ميان واشنگتن و 
بروكسل - كه تاكنون ايران از آن بهره برده - رفته  رفته 

بس��ته خواهد ش��د. در اين صورت، احتمال توس��ل 
آنها به مكانيسم موس��وم به »ماشه« قوت مي گيرد و 

قطعنامه هاي شوراي امنيت احيا خواهد شد.
   اين روند ممكن است در مواضع چين و روسيه 
به عنوان كشورهايي كه مواضع نزديك تري با 

كشورمان دارندنيز اثر بگذارد؟
اين تاثير سومين آس��يب تاخير در مذاكرات را شكل 
مي دهد. در واقع تاخير در مذاكره ممكن است بر مواضع 
روسيه و چين نيز تاثير منفي بگذارد و باعث شود آنها نيز 
به اهرم هاي فشار خاص خود عليه ايران روي بياورند. 
فراموش نكنيم روسيه و چين نيز در ماه هاي اخير نسبت 
به تشديد فعاليت  هاي هسته  اي ايران - به خصوص در 
مورد لغو پروتكل الحاقي- اعتراض داش��تند و ممكن 
است پيرو اين اعتراض دست به اقدامات عملي بزنند. در 
اين راستا، يكي از حالت هاي بسيار نامطلوب اين است 
كه با همراهي دولت هاي غربي موضوع »بازرسي«ها را 
به شوراي امنيت ببرند و از طريق يك قطعنامه الزام  آور 

ايران را وادار به تن دادن به پروتكل الحاقي كنند.
   منظور ش�ما از قطعنامه ال�زام آور راه اندازي 

مكانيسم ماشه است؟
اساسا ممكن است، به جاي راه اندازي مكانيسم ماشه، 
پرونده جديدي در شوراي امنيت عليه ايران باز كنند. 
اين يعني در عمل طرف مقابل در مسابقه »اهرم سازي« 
دست برتر را پيدا كند و ايران از موضع مدعي به جايگاه 
متهم تغيير موقعيت دهد. چهارمين آس��يب نيز اين 
است كه با گذر زمان ممكن است اتفاقات پيش  بيني   
نشده يا حوادث ساختگي به كل فضاي سياسي را تغيير 

دهد و بحث لغو تحريم ها را بالموضوع سازد. 
 ادامه در صفحه 3

سخنگوي اتحاديه اروپا در گفت وگو با يورونيوز گفت 
ايران تا زمان آغاز به كار دولت ابراهيم رييس��ي به 
مذاكرات وين براي احياي برجام باز نخواهد گشت.

به گزارش ايرنا به نقل از يورونيوز، به گفته دستگاه 
سياس��ت خارجي اتحاديه اروپا به رياست جوسپ 
بورل، تهران به مقام هاي رس��مي اروپا اطالع داده 
است كه مذاكرات تا اواسط ماه اوت )يك ماه ديگر( 
از سر گرفته نخواهد ش��د. ليز كاستيو نيه تو، يكي 
از س��خنگويان اتحاديه اروپا ب��ه خبرنگار يورونيوز 
در بروكسل گفت: »مقامات ايراني به اتحاديه اروپا 
اطالع دادند كه مايلند دور بعدي گفت وگوها درباره 
برج��ام را در وين هنگامي كه دولت جديد روي كار 
اس��ت، يعني از ۵ اوت )1۴ مرداد( از سر بگيرند. در 
اين ميان، پرهيز از هرگونه تش��ديد و اقداماتي كه 

منجر به تضعيف تالش هاي گسترده ديپلماتيك 
ما براي اطمينان از اجراي كامل برجام مي ش��ود، 
مهم است. اتحاديه اروپا نيز اين مساله را به وضوح به 
طرف ايراني اعالم كرد.« به گزارش يورونيوز، ايران، 
فرانسه، بريتانيا، آلمان، روسيه و چين براي احياي 
برجام و بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات توافق 
هسته اي سال ۲۰1۵، تاكنون 6 دور مذاكره در وين 
برگزار كرده اند.  يك مقام ديپلماتيك درباره توقف 
مذاكرات وين هم پيشتر به رويترز گفته بود: »آن ها 
]ايراني ها[ تا آغازدولت جديد آماده بازگشت نيستند. 
روشن نيست اين به معناي شروع رياست جمهوري 
ابراهيم رييسي در ۵ ماه اوت است يا تشكيل هيات 
دولت جديد. احتماال تا ميانه ماه اوت گفت وگويي 
برگزار نخواهد شد.«  ادامه در صفحه 6

اتحاديه اروپا: ايران پيش از آغاز دولت رييسي به مذاكرات وين باز نمي گردد

مذاكرات



اساتيد و نخبگان اقتصادي در ديدار با رييس جمهور 
منتخب نقش��ه وضعيت فعلي اقتصاد ايران را ترسيم 
كرده و راهكارهاي عملي براي حوزه هاي بانكي، بورس، 
ماليات و ارز دولتي ارائه كردند. به گزارش روابط عمومي 
دفتر رييس جمهور منتخب، جمعي از اساتيد و نخبگان 
اقتصادي از گرايش هاي مختلف، چهارشنبه در نشستي 
سه ساعته با حجت االسالم والمسلمين سيدابراهيم 
رييسي به بيان ديدگاه ها، نظرات و راهكارهاي مدنظر 
خ��ود درباره ن��وع مواجهه دولت با مش��كالت بخش 
اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل اين مشكالت 
پرداختند. در نشست رييس جمهور منتخب با اساتيد 
و نخبگان اقتصادي شاپور محمدي، عضو هيات علمي 
دانش��كده مديريت دانش��گاه تهران، به عنوان اولين 
سخنران گفت: كسري بودجه به يك بيماري و عادت 
مزمن در دولت هاي مختلف تبديل شده كه تامين اين 
كس��ري نيز همواره با ايجاد تورم و بي ثباتي اقتصادي 
همراه بوده و مهم ترين راه رفع اين مشكل، اصالح نظام 
درآمدهاي مالياتي و استفاده از دارايي هاي راكد است. 
غالمرضا مصباحي مقدم، عضو هيات علمي دانشگاه امام 
صادق )ع( نيز به عنوان دومين سخنران كمبود سرمايه 
مالي را جدي ترين مانع در مسير سرمايه گذاري و رشد 
سريع اقتصادي دانست و اظهار داشت: كسري بودجه 
به رقم ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بالغ شده و هزينه هاي 
جاري بيش از ۹۰ درصد بودجه س��االنه را مي بلعند. 
همچنين زمان اج��راي پروژه ه��اي عمراني به  طور 

متوسط به بيش از ۱۰ سال رسيده است.
سومين سخنران جلسه محمدرضا پورابراهيمي، رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس بود كه گفت: برخي از 
مصوبات ش��وراي هماهنگي س��ران ق��وا بايد مورد 
آسيب شناسي قرار بگيرد و اين آسيب شناسي قطعا 
براي ادامه مس��ير اين شورا راهگشا خواهد بود. وي با 
تاكيد بر لزوم تقويت و اس��تفاده از همه ظرفيت ها در 
عرصه ديپلماسي اقتصادي، از اينكه در سه سال گذشته 
با وجود جنگ تحميلي اقتصادي، در چين به عنوان 
بزرگ ترين شريك تعامالت اقتصادي رايزن اقتصادي 
نداشته ايم، انتقاد و تصريح كرد: يكي ديگر از تصميمات 
شجاعانه اي كه دولت سيزدهم بايد اتخاذ كند، اصالح 
تصميم غلط توزيع ارز با نرخ ترجيحي است كه بر اساس 
بررسي هاي انجام شده در مجلس، بيش از سه چهارم 
مابه التفاوت قيمت آن، به شكل رانت و فساد در كشور 
توزيع شده است. حس��ين راغفر، عضو هيات علمي 
دانش��گاه الزهرا )س( به عنوان س��خنران بعدي اين 
نشست شرايط كشور را اضطراري توصيف و تصريح 
كرد: در اثر سياست هاي اجرا شده دولت هاي سه دهه 
گذشته، جمعيت محدودي از درون بخش هاي دولتي 
به ثروت فراوان رس��يده اند و با كنار گذاش��تن بخش 
بزرگي از مردم از متن امور، امروز بزرگ ترين مانع انجام 
اصالحات اساس��ي ش��ده اند. همين اف��راد در حال 
فضاسازي براي تاثيرگذاري بر تصميمات و اقدامات 
دولت سيزدهم هستند. سيد محمدرضا سيدنوراني، 
عضو هيات علمي دانش��كده اقتصاد دانشگاه عالمه 
طباطبايي سخنران پنجم اين نشست بود كه جلوگيري 
از احجاف دس��تگاه هاي دولتي و تكري��م مردم، لزوم 
كوچك و چابك سازي دستگاه هاي دولتي و عمومي 
غيردولتي، واگذاري مديريت بنگاه هاي دولتي به جاي 
واگ��ذاري خود بن��گاه، تك نرخي ك��ردن ارز، ادغام 
بانك هاي خصوص��ي در يكديگر، مقابله با فس��اد و 
جلوگيري از تعارض منافع را به عنوان برخي راهكارهاي 
خروج از وضعي��ت نامطلوب اقتصادي موجود مطرح 
كرد. احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 

نيز به عنوان ششمين سخنران جلسه تاكيد كرد كه ۳۰ 
سال است هر چه اجرا شده فقط وضعيت را بدتر كرده 
است و از رييس جمهور منتخب درخواست كرد كه در 
اولين اقدام كارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش 
بين مردم توزيع كند تا اندكي فش��ارها از روي مردم 
كاس��ته ش��ود. هفتمين س��خنران جلس��ه محمد 
خوش چهره، عض��و هيات علمي دانش��كده اقتصاد 
دانشگاه تهران بود كه تاكيد كرد: دخالت دادن ايده ها، 
ساليق و باورهاي روساي جمهور در راهكارهاي اجرايي 
يكي از داليل بروز و انباشت مشكالت اقتصادي بوده 
است. همچنين بايد بدانيم كه مشكالت اقتصادي صرفا 
با نگاه اقتصادي قابل حل و فصل شدن نيستند چرا كه 
عوامل غيراقتصادي متعددي هستند كه در اقتصاد 
كش��ور تاثيرگذارند. مسعود نيلي، عضو هيات علمي 
دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف نيز 
به عنوان ديگر سخنران اين نشست، با طرح اين ۴ سوال 
كه مشكل چيست، داليل بروز آن چيست، راهكارهاي 
رفع مشكل كدامند و از كجا بايد شروع به حل مشكل 
كرد؟ اظهار داشت: در حال حاضر تامين مالي، تامين 
انرژي، تامي��ن خدمات و بودج��ه عمومي، خدمات 
اجتماعي و نظام مبادله با دنيا ۶ مشكل اولويت دار كشور 
هستند كه كاركردهاي آنها در حال حاضر به  طور كامل 
مختل است. امروز متاسفانه در آستانه وقوع يك شرايط 
تورمي شديد غيرقابل كنترل هستيم. شمس الدين 
حسيني، نماينده مجلس و عضو هيات علمي دانشگاه 
عالمه طباطبايي نهمين سخنران اين نشست بود كه با 
تاكيد بر ضرورت جدي گرفتن حمكراني اقتصادي از 
سوي دولت،  خاطرنشان كرد: متاسفانه در گذشته به 
قانون اساس��ي وفادار نمانديم و با وجود آنكه قرار بود 
دولت كارفرماي بزرگي نباش��د، ام��روز بزرگ ترين 
كارفرماي كشور است. از س��وي ديگر قرار بود دولت 
تامين كننده نيازهاي اساسي و خدمات اجتماعي باشد 
و نه توليد كننده، اما متاسفانه دولت هاي گذشته ورود 
ناموفقي در عرصه توليد نيازهاي اساس��ي و خدمات 
اجتماعي داش��ته اند و امروز وضعيت مطلوبي در اين 
زمينه نداريم. س��يدمهدي زريباف، رييس موسسه 
مطالعات مباني و مدل هاي اقتصادي بومي به عنوان 
دهمين سخنران جلسه گفت: دولت سيزدهم بايد بر 
تحول اقتصادي مبتني بر عدالت تاكيد كند چرا كه در 
سال هاي گذشته متاسفانه رويكردهاي سرمايه ساالرانه 
در كش��ور حاكم و در س��اختارهاي تصميم سازي و 
تصميم گيري نهادينه شده است. دولت آينده بيش از 
آنكه وارث اقتصاد فقير دولت دوازدهم باش��د، وارث 

مكاني��زم انتقال ث��روت از فقرا به ثروتمندان اس��ت. 
محمدرضا فرزين، عضو هيات علمي دانشگاه عالمه 
طباطبايي هم اظهار داش��ت: مجموع��ه اي عظيم از 
ناترازي ها شرايط كشور را بسيار سخت و نگران كننده 
ساخته، اما انتخاب شما به عنوان رييس جمهور اميدي 
براي حل مشكالت ايجاد كرده است. بايد با عملياتي 
كردن سامانه هاي اطالعاتي و اتصال و يكپارچه كردن 
اين سامانه ها، با ايجاد ش��فافيت كارزار موثري براي 
مبارزه با فس��اد ايجاد كرد. عادل پيغامي، عضو هيات 
علمي دانش��كده اقتصاد دانش��گاه امام ص��ادق )ع( 
دوازدهمين س��خنران جلسه بود كه گفت: اطالعات 
مغشوش، متفاوت و بعضا متناقض از يك موضوع واحد 
يكي از بزرگ ترين مشكالت كشور است كه هيچگاه 
اراده اي ب��راي رف��ع آن وجود نداش��ته اس��ت. عمق 
حكمراني دولت منوط به تهيه و ارايه آمار دقيق و واحد 
است. آيت ابراهيمي، مديرعامل بانك انصار نيز با بيان 
اينكه امروز دستگاه محاسباتي دولت مختل شده است، 
گفت: نياز به يك جراحي جدي در سياست هاي پولي 
و ارزي داريم. همچنين بايد يارانه ها را به شكل واقعي و 
دقيق هدفمند كنيم. دولت سيزدهم بايد حكمراني 
اقتصادي كشور را اصالح كند. چهاردهمين سخنران 
جلس��ه محمدهادي زاهدي وفا، عض��و هيات علمي 
دانشگاه امام صادق )ع( بود كه اظهار داشت: متاسفانه 
چه بخواهيم و چه نخواهيم، كثرت و انباشت مشكالت، 
دولت را در اولويت دهي به مسائل دچار دردسر مي كند. 
بهره وري در بخش دولتي بس��يار پايين است كه اين 
موضوع به بخش خصوصي نيز تحميل شده است. براي 
حل اين مسائل در وهله اول بايد خود نظام تصميم گيري 
اقتصادي را كه به يك مشكل تبديل شده است، اصالح 
كنيد. مجيد قاسمي، مديرعامل بانك پاسارگاد هم در 
اين نشست تصريح كرد: بسياري از مسائلي كه به عنوان 
مشكالت پيش روي دولت در آغاز كار عنوان شد، در 
سياس��ت هاي اقتصاد مقاومتي ديده ش��ده و به آنها 
پرداخته ش��ده اس��ت. بايد ب��ا اصالح نظ��ام تفكر و 
تصميم گيري اقتصادي، سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
را محور اصالح وضعيت قرار داد. ياسر جبراييلي، عضو 
هيات علمي پژوهشكده حكمت به عنوان شانزدهمين 
سخنران جلسه با اشاره به ضرورت اصالح نظام مالياتي 
به ويژه با توجه به كس��ري ۴۵۰ هزار ميليارد توماني 
بودجه امسال، خاطرنشان كرد: متاسفانه نگاه در دولت 
از اداره كشور به اداره خود دولت تنزل يافته است. امروز 
عمده فشار ماليات بر دوش كارمندان و كارگران است 
و طبقه ثروتمند كش��ور ماليات چندان��ي پرداخت 

نمي كنن��د. وي اف��زود: در كش��ورهاي مختل��ف، 
سازمان هاي كم اهميت تر از سازمان امور مالياتي به 
شكل مستقيم زير نظر رييس جمهور اداره مي شوند و 
در برخي كشورها حتي ادارات ثبت احوال و امالك زير 
نظر سازمان امور مالياتي فعاليت مي كنند. سازمان امور 
ماليات��ي باي��د از وزارت اقتصاد جدا ش��ده و زير نظر 
رييس جمهور فعاليت كند.  احسان خاندوزي، نماينده 
مجلس و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه 
عالم��ه طباطبايي به عن��وان هفدهمي��ن و آخرين 
اقتص��اددان مدعو اين جلس��ه اظهار داش��ت: دولت 
دوازدهم در ايام اخير افتتاح طرح هاي عمراني را افزايش 
داده، اما تاثير ملموس��ي از اي��ن افتتاح ها در جامعه 
مش��اهده نمي كنيم چرا كه اقتصاد از سطح كالن از 
دست رفته و در سطح خرد و با افتتاح پروژه ها اصالح 
نمي شود. دولت سيزدهم بايد نابرابري ها در كشور را به 
نفع مردم بهم بزند. يك كارش��ناس اقتصادي جلسه 
اقتصاددانان با رييس جمهور منتخب را از اين نظر كه 
ديدگاه هاي مختلف اقتصادي فرصتي براي طرح پيدا 
كردند، مفيد دانست و معتقد است كه جلساتي از اين 
دست بايد ادامه دار باشند.  حسين راغفر در گفت وگو با 
ايسنا درباره جلسه جمعي از اساتيد و نخبگان اقتصادي 
از گرايش هاي مختلف با سيدابراهيم رييسي كه به بيان 
ديدگاه ها، نظرات و راهكارهاي مدنظر خود درباره نوع 
مواجهه دولت با مشكالت بخش اقتصاد و نحوه ورود به 
عرصه حل و فصل اين مشكالت پرداختند، گفت: يكي 
از مشكالت جلسات اين چنيني، كمبود وقت و نبود 
دستورالعمل مشخص است كه موضوعات و مباحث 
مختلف مطرح شده در جلسه را با كمبود تنوع مواجه 
مي كند ام��ا  به رغم اي��ن محدوديت ه��ا از نظر بنده 
جمع بن��دي كل حاضرين در جلس��ه مثبت بود. وي 
مهم ترين ُحسن اين جلسه را مطرح شدن ديدگاه هاي 
مختلف دانس��ت و افزود: با اين جلسه، رييس جديد 
دولت با ديدگاه هاي مختلف اقتصادي بيش��تر آشنا 
مي شود و اولويت ها و مشكالت اقتصادي را نيز از نزديك 
درك مي كند كه از اين جهت، جلسه روز گذشته مهم 
بود. البت��ه چنين جلس��اتي نمي تواند تعيين كننده 
راهكارها در آينده باشد. تاكنون پس از سه دهه بعد از 
جنگ تحميلي، عموما يك تفكر بر نظام تصميم گيري 
اقتصادي كش��ور حاكم ب��وده و به نوع��ي انحصار در 
ديدگاه ها وجود داشته كه يكي از داليل شكل گيري 
بحران كنوني است. اين اقتصاددان ادامه داد: زماني كه 
ديدگاه هاي مختلف و مخالف ديده نشود، اجازه نقد 
عملكردها به نحو مناسب فراهم نمي شود كه يكي از 
داليل بحران كنوني نيز همين مس��اله است و جلسه 
دي��روز فرصت جديدي براي اي��ن كار فراهم كرد كه 
اميدوارم ادامه پيدا كند. وضعيت فعلي كشور بحراني 
است و بايد فرصتي فراهم ش��ود تا از همه ظرفيت ها 
استفاده شود كه راه حل هاي مناسب تر و عملي براي 
رفع مسائل اقتصادي كشور ايجاد شود. راغفر بيان كرد: 
به جز محدوديت وقت در جلسه مورد نظر كه موجب 
شد تا افراد فرصت كمتري براي طرح بهتر ديدگاه ها و 
ثمرات عملي بهتري براي سياستگذاران داشته باشد، 
در مجم��وع مفيد بود. ب��ا توجه محدودي��ت زماني 
امكان پذي��ر نبود ك��ه برنامه هاي اف��راد براي تحقق 
راهكارهاي اقتصادي مطرح ش��ود ام��ا هر يك از آنها 
مشكالت اقتصادي را بيان و يك سري اقدامات فوري 

و كوتاه را نيز به صورت مختصر مطرح كردند.
وي در پاي��ان س��خنانش مط��رح كرد كه جلس��ات 
اين چنيني براي موثر واقع ش��دن بايد تداوم داش��ته 

باشند.
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پاسخ همتي به صحبت هاي 
جهانگيري 

رييس كل سابق بانك مركزي به صحبت هاي معاون 
اول رييس جمهور در مراسم  بانك مركزي پاسخ داد. 

به گزارش ايس��نا، اس��حاق جهانگي��ري، معاون اول 
رييس جمهور در مراس��م »تجليل از ياوران اشتغال 
محرومين« كه  در بانك مركزي برگزار ش��د، گفت: 
بانك مركزي يكي از نهادهايي اس��ت كه نه يك روز، 
حتي يك ساعت و يك لحظه نمي تواند بدون مسوول 
باقي بماند؛ چراكه هر تصميمي در اينجا اتخاذ ش��ود 
در همه شؤونات كشور اثر مي گذارد. بانك مركزي در 
حوزه اجرايي هم نقش بسزايي دارد؛ از واگذاري ارز به 
متقاضيان ت��ا امور ديگر، به همين دليل وقتي رييس 
س��ابق بانك مركزي در دوراني مجبور به اشتغال به 
كار ديگري ش��د اين دغدغه ايجاد شد كه چه كسي 
مي تواند به جاي وي در بانك مركزي س��كان امور را 

بر عهده بگيرد.
وي همچنين ضمن قدرداني از تالش هاي عبدالناصر 
همتي - رييس س��ابق بانك مركزي - بيان كرد: اين 
دغدغه ايجاد ش��ده بود كه براي اين دوره كوتاه مدت 
چه كس��ي حاضر است مس��ووليت كار را قبول كند. 
حتي بنده هنگامي كه مي خواستم با دكتر كميجاني 
در اين خصوص صحبت كنم دچار ترديد بودم؛ اما او با 
دلسوزي نسبت به كشور و مسائل آن فداكارانه براي 
اين دوره كوتاه مسووليت را به عهده گرفتند و در اين 
خصوص هيچ انگيزه ديگري نداشتند و حتمًا در دولت 
آتي نيز در هر جايي كه حضور داشته باشند فداكارانه 

تالش خواهند كرد.
جهانگيري در بخش ديگ��ري از صحبت هاي خود با 
اعالم اينكه امروز حجم ذخاير اسكناس و طالي بانك 
مركزي در تاريخ ايران بي س��ابقه است، گفت: دولت 
آينده بي س��ابقه ترين مجموع ذخاي��ر ارزي و طالي 
كش��ور را دارد و در دولت تدبير و اميد به اين موضوع 
توجه داشتيم تا همواره ذخاير در كشور افزايش يابد تا 
در روزي مبادا با استفاده از اس��كناس و ارز، دارو وارد 

كشور كنيم و دست كشور در اين زمينه خالي نباشد.
در اين زمينه، عبدالناصر همتي در صفحه ش��خصي 
اينس��تاگرام خود در پاس��خ  به صحبت هاي معاون 
اول رييس جمه��ور نوش��ت: مع��اون رييس جمهور 
روز گذشته در س��خناني در بانك مركزي علت كنار 
گذاشتن اينجانب از رياست بانك مركزي را به خاطر 
آنچه كه اش��تغال بنده به كار ديگر بود، اعالم كردند و 
گفتند: امروز حجم ذخاير اس��كناس ارزي اسكناس 
و طالي بانك مركزي در تاريخ بي س��ابقه اس��ت. هر 
چند بناي پاسخگويي را نداش��تم، ولي براي ثبت در 
حافظه تاريخي مردم و اصالح امور در آينده مجبور به 
توضيحاتي در خصوص اين بخش از اظهارات جناب 

آقاي جهانگيري هستم: 
۱( اينجانب در ايام انتخابات به كار ديگري مش��غول 
نش��دم، بلكه همانند رييس محترم ق��وه قضاييه در 
رقابت انتخاباتي ش��ركت كردم و براي مدتي كمتر از 
يك ماه و براساس ماده ۱۹ قانون پولي و بانكي كشور 
تمام اختيارات رييس كل را طي حكمي به قائم مقام 
تفويض كردم و فلذا هيچ مشكلي در اداره بانك نبود. 
مانند س��ال ۹۶ كه جنابعالي مع��اون اول بوديد و در 
انتخابات رياست جمهوري شركت كرديد، مگر اينكه 
به نظر شما مسووليت بانك مركزي مهم تر از معاونت 

اولي باشد كه امري جداست. 
۲( بنده قصد ورود به داليل بركناري رييس كل بانك 
مركزي ندارم اما بايستي منوط به تحقق شرايط مقرر 
در مصوبه سال ۱۳۹۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام 
صورت مي گرفت كه متاس��فانه اين اقدام بدون طي 
شدن فرآيند قانوني آن در دولت، صورت گرفت. سنگ 
بناي استقالل بانك مركزي، بسته شدن دست دولت 
در بركناري رييس كل است كه اين مصوبه معطوف به 

آن است اما در مورد اخير مغفول ماند.
۳( البته بجا بود ايش��ان، در اين روزهاي آخر، توضيح 
مي دادند كه افتخار به داش��تن بي سابقه ترين ذخاير 
ارزي اس��كناس در حال حاضر به خاطر مقاومت چه 
كسي و در مقابله با دستورات چه كساني تحقق يافت؟

ايران مطالبات 40 شركت 
كره اي را پرداخت كرد

۴۰ شركت كره اي 7۰ ميليون دالر مطالبات خود 
را از محل پول هاي بلوكه شده ايران در دو بانك اين 
كش��ور دريافت كردند. به گزارش فارس، به نقل از 
»كوريان جونگ ديلي«، منابع ديپلماتيك مدعي 
شدند: ۴۰ شركت صادر كننده كره اي بخش قابل 
توجهي از مطالبات خود را از محل پول هاي بلوكه 
ش��ده ايران در كره دريافت كردن��د. اين ديپلمات 
مدعي اس��ت: » ۴۰ ش��ركت ك��ره اي بخش قابل 
توجهي از مطالبات خ��ود را دريافت كرده اند.« بر 
اس��اس اين گزارش پس از اعم��ال دور جديدي از 
تحريم ها در دوره رييس جمهوري ترامپ در آمريكا 
در سال ۲۰۱8 حدود ۹۰ ميليون دالر از مطالبات 
شركت هاي كره اي از سوي ايران پرداخت نشده بود 
كه در ماه گذشته 7۰ ميليون دالر از اين مطالبات 
از محل پول ه��اي بلوكه ش��ده در بانك هاي كره 
پرداخت ش��د. حدود 7 ميليارد دالر سرمايه بلوكه 
شده ايران در بانك هاي IBK كره و »ووري بانك« 
از سپتامبر ۲۰۱۹ تاكنون نگهداري مي شود. بانك 
مركزي ايران در سال ۲۰۱۰ بر اساس توافق با كشور 
كره جنوبي، حس��ابي در در دو بانك » »IBK   كره 
و »ووري بانك« باز كرد تا اين كش��ور از اين طريق 
انتقال مالي به ايران انجام دهد و كره با اين حساب ها 
مي تواند س��رمايه هايي كه از اين سيستم به ايران 
مي رود را رصد و مانيتور كند. اين ديپلمات تاكيد 
كرده است كه پرداخت مطالبات شركت هاي كره اي 
از محل پول هاي بلوكه ش��ده به اين معني نيست 

كه مشكل بلوكه شدن اين پول ها حل شده است.
جو بايدن رييس جمهور آمريكا ب��ه دنبال احياي 
قرارداد برجام ۲۰۱۵ است كه ترامپ رييس جمهور 

قبلي در سال ۲۰۱8 از اين قرارداد كنار كشيد.

دستور رييس دستگاه قضا براي 
حل مشكل آب در خوزستان

با دستور حجت االسالم والمسلمين اژه اي يك هيات 
ارشد قضايي و اجرايي براي حل مشكل عازم خوزستان 
شد. به گزارش ايسنا به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه؛ به 
دنبال مشكالت ناشي از كمبود آب در استان خوزستان، 
از روز گذشته و با پيگيري مستمر رييس دستگاه قضا 
هياتي متشكل از نمايندگان ارشد وزارت نيرو و دادستان 
كل كش��ور براي بررسي مش��كالت پيش آمده و علل 
وضعيت موجود، صبح ديروز عازم استان خوزستان شد.

مقرر شده است هيات اعزام ش��ده پيگير راهكارهاي 
فوري حل مشكل آب در استان خوزستان شده و نتيجه 
اقدامات و همچنين داليل به وجود آمدن وضعيت موجود 
را به حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي رييس قوه 

قضاييه گزارش كنند.

پاسخ ظريف به اتهام زني هاي 
اخير دولت آمريكا

وزير امور خارجه در واكنش به اتهام زني اخير مقامات 
آمريكايي به جمهوري اس��المي اي��ران، در توييتي به 
دولت آمريكا توصيه كرد به جاي چنين نمايش هايي، امور 
خود را مرتب كند. به گزارش ايرنا، محمد جواد ظريف 
روز جمعه در حساب كاربري توييتر خود نوشت: افراد 
مسلح وابسته به اياالت متحده نقشه هايي را درون خاك 
اياالت متحده طراحي مي كنند تا رهبران را در هاييتي 
و ونزوئال ترور كنن��د، آن هم در حالي كه دولت آمريكا 
مشغول پوشاندن روابط مجرمانه اش، از طريق اتهام زني 
به ديگران در خصوص يك عمليات به وضوح بچه گانه 
و مضحك ربايش است. وي افزود: قبل از اينكه چنين 
نمايش اتهام زني راه بيندازيد، امورات خود را مرتب كنيد.

 40 درصد كل بيكاران كشور 
تحصيلكرده دانشگاهي هستند

شاخص هاي بازار كار پيرامون گروه تحصيلكرده هاي 
دانشگاهي در بهار ۱۴۰۰ نه  تنها بهبود پيدا نكرده، بلكه 
بدتر شده است. سهم بيكاران تحصيلكرده دانشگاهي از 
كل بيكاران كشور به شكل نگران كننده اي از ۳۶ درصد 
در بهار ۱۳۹۹ ب��ه ۴۰/۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ افزايش 
يافته اس��ت. وضعيت بيكاري تحصيلكرده ها در ايران 
بدتر ش��د/ ۴۰ درصد كل بيكاران كشور تحصيلكرده 
دانشگاهي هس��تند  به گزارش جماران، شاخص هاي 
بازار كار پيرامون گروه تحصيلكرده هاي دانش��گاهي 
در بهار ۱۴۰۰ نه  تنها بهبود پيدا نكرده، بلكه بدتر شده 
است. روز گذشته نتايج طرح آمارگيري نيروي كار مركز 
آمار ايران در بهار ۱۴۰۰ منتش��ر شد. بررسي تحوالت 
بازار كار كشور در اولين فصل سال جاري حائز اهميت 
است. در مجموع مقايسه شاخص هاي عمده بازار كار 
در بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل مشابه سال قبل و فصل 
قبل حاكي از بهبود نسبي نرخ مشاركت، جمعيت فعال، 
نسبت اشتغال و تعداد كل شاغالن كشور مي باشد. با 
اين همه يك نگراني جدي پيرامون بازار كار كشور در 
ساليان اخير عميق تر شده است. در واقع شاخص هاي 
بازار كار پيرامون گروه تحصيلكرده هاي دانشگاهي در 
بهار ۱۴۰۰ نه  تنها بهبود پيدا نكرده، بلكه بدتر شده است.  
اول اينكه در بهار ۱۴۰۰ نس��بت به فصل مشابه سال 
قبل، بيش از ۴۹۹ هزار نفر به كل جمعيت فعال كشور 
از نظر اقتصادي افزوده شده است. با اين همه در اين بازه 
زماني، جمعيت فعال تحصيلكرده هاي دانشگاهي بالغ 
بر ۴۳۰ هزار نفر كاهش يافته است. دوم اينكه نرخ بيكاري 
تحصيلكرده هاي دانشگاهي در بهار ۱۴۰۰ معادل ۱۳/۴ 
درصد گزارش شده كه در مقايسه با بهار ۱۳۹۹ تقريبًا 
بدون تغيير است. با اين همه تعداد بيكاران تحصيلكرده 
دانشگاهي  در اين بازه زماني بالغ بر ۲۲ هزار نفر افزايش 
يافته است.  اين در حالي است نرخ بيكاري كل كشور در 
بهار ۱۴۰۰ معادل 8/8 درصد گزارش شده كه نسبت 
به بهار ۱۳۹۹ معادل ۱ درصد كاهش يافته است. عالوه 
بر اين، بر خالف تحصيلكرده هاي دانشگاهي، تعداد كل 
بيكاران كش��ور در اين بازه زماني بالغ بر ۲۱۳ هزار نفر 
كاهش يافته است.  سوم اينكه سهم بيكاران تحصيلكرده 
دانشگاهي از كل بيكاران كشور به شكل نگران كننده اي 
از ۳۶ درصد در بهار ۱۳۹۹ به ۴۰/۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ 
افزايش يافته است. چنانچه مالحظه مي گردد تحوالت 
بيكاري تحصيلكرده هاي دانشگاهي همسو با بيكاري 

كل كشور نيست

وزير نيرو: ديگر قطعي برق 
نداريم

اردكانيان با اشاره به آغاز روند كاهشي دماي هوا از دوشنبه 
هفته پيش رو گفت: ديگر قطعي برق نخواهيم داشت.

به گزارش نقل از مهر، رضا اردكانيان در برنامه تلويزيوني 
در شبكه خبر بعدازظهر جمعه ۲۵ تيرماه ۱۴۰۰ با اشاره 
به كاهش قطعي هاي برق گفت: اميدواريم با عبور از موج 
گرما به ويژه از دوشنبه پيش رو همراهي مردم نيز با وزارت 
نيرو به اوج برسد و بتوانيم با مجموعه ظرفيت باقيمانده 
در مدار بقيه تابستان را پشت سر بگذاريم. وي با اشاره 
به همكاري خوب صنايع بزرگ به خصوص سيماني ها و 
فوالدي با وزارت نيرو افزود: فعاليت شيفت شب صنايع 
ب��ا 7۰ درصد ظرفيت را آغاز كردي��م به خصوص براي 
شركت هاي سيماني تا لطمه اي به صنعت و توليد وارد 
نش��ود. وزير نيرو ادامه داد: رسانه ها همكاري خوبي با 
ما داش��تند ضمن اينكه صنايع بزرگ اعالم كردند كه 
آماده اند بيش از ۱۰ هزار مگاوات از نياز خود را خودشان 
تأمين و توليد كنند. اردكانيان به بارندگي هاي اخير در 
برخي مناطق كشور اشاره كرد و يادآور شد: در جنوب، 
جنوب شرق و بخشي از نواحي شمالي بايد آمادگي مقابله 
با بارندگي ها را داشته باشيم. وي تصريح كرد: در چابهار از 
ابتداي سال تاكنون تنها ۶ ميليمتر بارندگي داشتيم اما 
شب گذشته ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۵ برابر بارندگي بود. 
وزير نيرو تاكيد كرد: شرايط تغيير اقليمي مخصوص ايران 
نيست و در همه دنيا اين شرايط حاكم است يا خشكسالي 
شديد داريم يا شرايط سيالبي در بارندگي ها اتفاق مي افتد 

كه اميدوارم بتوانيم از اين نعمت ها استفاده كنيم.

در جلسه اقتصاددانان با رييسي چه گذشت؟

»تعادل« روند بازار سرمايه را در هفته اخير بازبيني مي كند

در آستانه وقوع يك شرايط تورمي شديد غيرقابل كنترل هستيم

اعتدال نسبي در بورس ادامه دارد
ط��ي هفته گذش��ته ب��ازار س��رمايه توانس��ت روند 
معامالت خ��ود را طي ۱۱ ماه اخير تغيي��ر دهد، وارد 
يك كانال مطمئن ش��ود و پس از پشت س��ر گذاشتن 
فرازونش��يب هاي بس��يار در ۱۱ ماه گذش��ته، دوباره 
توانست وارد كانال يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد شود 
و رش��دي ۱.8۳ درصدي را نسبت به هفته قبل تجربه 
كند. بررسي معامالت هفته اخير بازار سرمايه حاكي 
از آن است كه ارزش كل معامالت اين بازار در مقايسه 
با يك هفته گذشته تر با 7 درصد افزايش، از ۲7۰ هزار 
و 77۱ ميليارد ريال به ۲8۹ هزار و ۲78 ميليارد ريال 
رسيده است. همچنين حجم كل معامالت اين بازار در 
هفته جاري نسبت به هفته گذشته ۹.7 درصد افزايش  
يافت��ه و از ۳۲ هزار و ۹7۵ ميليون س��هم به ۳۶ هزار و 
۱7۲ ميليون سهم رسيده است. بررسي معامالت بازار 
اول س��هام، بازار دوم س��هام، بازار بدهي، بازار مشتقه 
و صندوق هاي س��رمايه گذاري قابل معامله حاكي از 
روند نزولي بازارهاي بدهي و مش��تقه و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري قابل معامله در مقاب��ل روند صعودي 
بازارهاي اول و دوم س��هام طي معامالت هفته جاري 
است. به  طوري  كه ارزش معامالت در بازار اول سهام در 
هفته مذكور نسبت به هفته گذشته ۳۶ درصد افزايش 
يافت و از ۹۴ ه��زار و ۶۹۲ ميليارد ريال به ۱۲8 هزار و 
77۴ ميليارد ريال رس��يد. همچنين حجم معامالت 
در اي��ن ب��ازار از ۱۲ هزار و ۴۶ ميليون س��هم در هفته 
گذشته به ۱۴ هزار و 7۴۶ ميليون سهم در هفته جاري 
رسيد كه رشدي ۲۲ درصدي را نشان مي دهد. ارزش 
معامالت در بازار دوم سهام نيز با يك درصد افزايش، از 
۱۲۱ هزار و 8۲7 ميليارد ريال در هفته گذشته به ۱۲۲ 
هزار و ۴8۱ ميليارد ريال در هفته جاري رسيد. حجم 
معامالت اين بازار نيز با رشدي ۶ درصدي توانست از ۱8 
هزار و ۲8۹ ميليون سهم در هفته گذشته به ۱۹ هزار و 

۳۱۳ ميليون سهم در هفته جاري برسد. اين در حالي 
است كه بازار بدهي برخالف هفته هاي گذشته، در هفته 
اخير با چراغ  قرمز حركت كرد و ارزش معامالت در اين 
بازار ب��ا ۶8 درصد كاهش از ۱۰ ه��زار و ۹۹۹ ميليارد 
ريال در هفته گذش��ته تا ۳۴۹8 ميليارد ريال در هفته 
ج��اري كاهش يافت. حجم معامالت در اين بازار نيز از 
۱۱ ميليون برگه در هفته گذشته به ۳.۵۱ ميليون برگه 
در هفته جاري رسيد كه با ۶8 درصد كاهش مواجه بود. 
طي پنج روز معامالتي گروه مديريت ارزش س��رمايه 
صندوق بازنشستگي كشوري »ومدير«، پااليش نفت 
اصفهان »ش��پنا«، ليزينگ كارآفرين »ولكار«، فوالد 
مباركه اصفهان »فوالد«، شركت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي »شس��تا« و گروه دارويي بركت »بركت« در 
گروه نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. همچنين ارزش 
معامالت در بازار مشتقه ۵ درصد كاهش يافت و از ۲8۳ 
ميليارد ريال در هفته گذش��ته ب��ه ۲۶7 ميليارد ريال 
در هفته جاري رس��يد. حجم معامالت در اين بازار نيز 
كاهش 77 درصدي را تجربه كرد و از ۲۵ ميليون قرارداد 
در هفت��ه قبل به ۵.7 ميليون ق��رارداد در هفته جاري 
رسيد. ارزش معامالت در صندوق هاي سرمايه گذاري 
قابل معامله كه ۲۰.۲7 درصد كاهش را تجربه كرد از ۴۲ 
هزار و ۹۶۹ ميليارد ريال در هفته گذشته تا ۳۴ هزار و 
۲۵8 ميليارد ريال در هفته جاري كاهش يافت و حجم 
معامالت در اين صندوق ها نيز با ۱۹.۲۲ درصد كاهش 
از ۲۶۰۴ ميليون يونيت در هفته قبل به ۲۱۰۳ ميليون 
يونيت در هفته اخير رس��يد. همچنين صندوق هاي 
معامله پذير »س��هامي« و »مختلط« به طور متوسط 
۱.۴ درصد رشد قيمت را تجربه كردند و خالص ارزش 
دارايي هاي آنها ۲.۹ درصد افزايش يافت. شاخص كل 
بورس در هفته جاري توانست دوباره كانال يك  ميليون 
و ۳۰۰ هزار واحد را فتح كند و با رشدي ۱.8۳ درصدي 

نسبت به هفته قبل، ۲۳ هزار و ۵۰7 واحد افزايش يافت 
و از يك  ميليون و ۲8۲ هزار واحد در هفته گذش��ته به 
يك  ميليون و ۳۰۵ هزار واحد در هفته جاري رس��يد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن نيز در هفته جاري 
نسبت به هفته قبل ۹ هزار و ۱۰8 واحد افزايش يافت و با 
رشدي ۲.۳۲ درصدي از ۳۹۲ هزار و ۵8۶ واحد در هفته 
قبل به ۴۰۱ هزار و ۶۹۳ واحد در هفته مذكور رس��يد. 
هفته اخير بازار سرمايه شاهد عرضه اوليه با مشاركت 
بااليي بود، از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ تاكنون هيچ يك از 
عرضه هاي اوليه مشاركت مطلوبي نداشته اند اما عرضه 
س��پيد ماكيان با توجه به ش��رايط حال حاضر بورس 
استقبال قوي داشت. در اين  بين نيز مسوول متعددي 
براي دريافت سود سجام سهامداران تالش كرده اند كه 
تا حدود زيادي موجبات اعتمادسازي در بازار سرمايه 
را فراهم ساخت. رييس كميته فقهي سازمان بورس و 
عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس توجه زيادي 
در فضاي مجازي به خود جلب ك��رد و حتي برخي از 
بورس بازان خبر سرمايه گذاري جديد خود را در بورس 
دادند. غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي 
سازمان بورس و اوراق بهادار به ايرادات موجود در قانون 
تجارت براي پرداخت س��ود س��هامداران اشاره كرد و 
گفت: در اين م��ورد بايد دو موضوع براي تغيير مدنظر 
قرار گيرد؛ در ابتدا بايد يا سياستي اعمال شود كه ارزش 
پول ملي با سرعت فعلي كاهش پيدا نكند و ارزش آن 
ثبات داشته باش��د در غير اين صورت بايد يا اين قانون 
هر چه زودتر مورد اصالح قرار بگيرد. مهلت 8 ماهه اي 
كه در قانون تجارت براي پرداخت سود سهامداران بعد 
از برگزاري مجامع وجود دارد قطعا به ضرر سهامداران 
است، به همين دليل بايد به  طور حتم اين قانون اصالح 
و تغييراتي در قانون پرداخت س��ود سهامداران اعمال 
شود. به گفته محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس در 

شوراي عالي بورس، اگر نياز باشد تا براي بهبود وضعيت 
بازار س��رمايه، اصالح قانون تجارت انجام شود به  طور 
حتم با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار مي گيرد 
و در كوتاه ترين زمان ممك��ن آن را انجام خواهيم داد. 
نيازسنجي و الزام در خصوص اصالح قوانين تجارت را 
پيش  از اين انجام داديم و به وزارت اقتصاد ارسال كرديم 
كه هم اكنون اليحه اص��الح موادي از قانون تجارت در 

خصوص ورشكستگي در دستور كار مجلس است.

  روند تعادلي بازار سرمايه
علي حيدري، كارش��ناس بازار س��رمايه در خصوص 
پيش بيني بازار طي روزهاي آينده نوشت: بازار سرمايه 
به روند تعادلي خود ادامه مي دهد؛ البته احتمال اينكه در 
تمامي روزها مثبت باشد سخت است و به نظر مي رسد 
در برخ��ي از روزها هم با روند اصالح��ي در بازار مواجه 
باش��يم، اما به  صورت كلي روند بازار س��رمايه تعادلي 
خواه��د بود. بازار كم كم در ح��ال ورود به يك وضعيت 
جديد اطمينان بخش است و البته هنوز سايه ريسك هاي 
سيستماتيك همچون احياي برجام و غيرسيستماتيك 
همچون محدوديت هاي سمت تقاضا در بازار سنگيني 
مي كند. در اين ميان، بلومبرگ مدعي شده اواخر مرداد 
دور جديد مذاكرات وين در دولت ابراهيم رييسي آغاز 
مي شود. با اين سناريو، بازار تا آن زمان در پي انتظار از دو 
رخداد، نخست تصميمات سياستگذار درباره نوع حمايت 
از بازار س��رمايه و دوم مذاكرات احياي برجام مي تواند 
مسير رو به جلويي داشته باشد، هر چند كه بايد شاهد 
نوسانات محدود نيز در اين مدت بود. شكاف ميان خريد 
و فروش بسيار كم ش��ده و حتي موقعيت خريداران در 
بازار تقويت  شده و سفارش گذاري ها در نمادهاي منفي 
هم معنادار است و همه اتفاقات بازار نشان مي دهد كه 

دورنماي بازار صعودي ارزيابي مي شود.



گروه بانك و بيمه |محسن شمشيري |
در اخبار آمده است كه بر اساس توافقي در مذاكرات وين، 
بخشي از دارايي هاي ايران آزاد شده كه اين امر باعث پايين 
آمدن قيمت دالر شد و كاهش نرخ دالر به نوبه خود بر روند 
نزولي قيمت سكه و طال هم تأثير گذاشت. اين اخبار موجب 
شد كه روز پنجشنبه نرخ دالر به 24690 تومان كاهش يابد. 
به دنبال اين كاهش و اعالم نرخ اونس جهاني 1832 دالر، 
قيمت سكه و طال نيز كاهش يافت و هر سكه طرح جديد 
10.4 ميليون، نيم سكه 5.550 ميليون، ربع سكه 3.450 
ميلون و سكه گرمي 2.250 ميليون، هر گرم طالي 18 عيار 
1 ميليون و 57 هزار و هرمثقال 4 ميليون و 580 هزار تومان 
معامله شد.  در حالي كه اين روزها مسائلي همچون موج 
پنجم كرونا، تعطيلي بازار، تغيير ساعات كاري ادارات و البته 
گرماي هوا بر فعاليت هاي تجاري و اقتصادي سايه افكنده ، به 
اعتقاد كارشناسان اقتصادي تنها موضوعي كه توانست شوك 
كاهشي را به بازار ارز تزريق كند، خوش بين شدن فعاالن اين 
بازار در خصوص به سرانجام رسيدن گفت وگوهاي پيرامون 
احياي برجام است.تا پيش از سه شنبه برخي تحليل گران 
از عواملي مانند كاهش تقاضاي حواله اي در روزهاي اخير با 
افزايش تقاضا به خاطر تعطيلي بازارهاي ارز هرات و سليمانيه 
به مناسبت عيد قربان به عنوان محرك هايي براي روزهاي 
آتي بازار س��خن مي گفتند، اما عوامل تحرك در بازار ارز از 
روسيه و امريكا سيگنال هاي خود را ارسال كردند و آرامش 
بازار را بر هم زدند.اظهار خوشبيني سخنگوي وزارت امور 
خارجه روسيه مبني بر برگزاري دور هفتم نشست وين تا 
10 روز آينده و احتمال باالي حصول توافق در اين نشست، 
تقريبا همزمان با گزارش نشريه امريكايي بلومبرگ از قول 
منابع مطلع درباره احي��اي توافق برجام در اولين روزهاي 
كاري دولت س��يزدهم، اخباري بودند كه روز سه ش��نبه 
توجه فعاالن بازار را به خود جلب كردند. در تداوم اين اخبار 
اميدوار كننده، روز چهارشنبه نيز به نقل از سخنگوي وزارت 
امور خارجه امريكا، ادعاي اين كشور مبني بر آمادگي براي 
احياي برجام خبر ديگري بود كه مورد توجه فعاالن بازار ارز 
قرار گرفت. اما مهم ترين خبري كه توانست در بازار تحرك 
جدي ايجاد كند، به اعالم غيررسمي وزارت خارجه امريكا 
در خصوص چشم پوشي اين دولت از بخشي از تحريم نفتي 
عليه ايران و اجازه دسترسي به قسمتي از منابع ارزي مسدود 
شده ايران در ژاپن و كره جنوبي، باز مي گشت. از نگاه فعاالن 
بازار ارز اين خبر نشان دهنده به سرانجام رسيدن توافقاتي 
در راستاي كاهش تحريم ها مي تواند باشد.اما كارشناسان 
اقتصادي، هرچند تمامي اين شواهد را ناكافي و حاوي اما و 
اگرهاي فراواني توصيف مي كنند، اما تاكيد دارند اين اتفاقات 
نشان دهنده توجه كامل فعاالن بازار ارز به تحوالت مذاكرات 
احياي برجام است. اتفاقي كه مي تواند بر اقتصاد كشور تاثير 
عميقي بگذارد.به هر ترتيب، تحليلگران فني معتقد هستند 
كه بازار ارز در حال حاضر به طور كامل از شكس��تن سقف 
قيمتي 25 هزار و 200 تومان براي دالر نااميد شده است و 
حال با توجه به شكسته شدن كف قيمتي 24 هزار و 800 
تومان در هفته گذشته كه پس از نزديك به 20 روز اتفاق 
افتاد، اگر در هفته آين��ده بازار بتواند در ادامه روند روزهاي 
پاياني اين هفته محدوده مقاومتي 24 هزار و 400 تومان 
را هم بش��كند، مي توان محدوده 23 هزار و 800 تومان را 
كف قيمتي جديد براي دالر در هفته هاي آتي بازار تصور 
كرد. امري كه تحقق آن بيش از هر چيز معطوف به تحوالت 
سياسي است.نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران گفت: 
كاهش قابل توجه قيمت طال و سكه پيامد افت محسوس 
قيم��ت دالر از يك طرف و ركود و افت تقاضا از طرف ديگر 
است. قيمت طال و سكه در آخرين روز معامالتي هفته جاري 
با كاهش قابل توجهي مواجه شد. از ابتداي سال تاكنون، 
به رغم نوسانات موجود، روند قيمت در بازار كاهشي بوده 
اما هميشه عوامل يكس��اني در اين امر دخيل نبوده است. 

محمد كشتي آراي، نايب رييس اتحاديه طال و جواهر تهران 
در خصوص داليل كاهش قيمت طال و سكه گفت: دو عامل 
اصلي در اين امر دخيل است: اول كاهش معنادار قيمت دالر 
به نحوي كه نرخ دالر حدود 400 تومان كاهش يافت و اين 
رقم قابل توجهي براي كاهش در يك روز است. كشتي آراي 
ركود و كاهش قابل توجه تقاضا و داد و ستد در بازار طال را به 
عنوان دومين عامل اصلي برشمرد و گفت: ركودي در بازار 
حاكم است كه در 60 سال تجربه كار و فعاليت در حوزه طال 
و جواهر هرگز با آن مواجه نشده ام. درحالي كه هر سال پيش 
از شروع ماه »محرم« و در ماه »ذيحجه« با ترافيك مراسم 
عروسي مواجه بوديم و همين امر تقاضا براي خريد طال را 
به شدت افزايش مي داد، در حال حاضر هيچ تحركي در بازار 
ديده نمي شود. علت اين امر هم مشخص نيست. به دليل 
ثباتي كه در حدود 6 ماه گذشته در قيمت ها وجود داشته و ما 
هميشه شاهد نوسانات جزئي بوده ايم، نگاه سرمايه اي و خريد 
طال براي سرمايه گذاري در مردم كم رنگ شده است. بيشتر 
خريدها به منظور مصرف است و افزايش مراسم عروسي هر 
سال در اين ماه تقاضا را به طور معناداري باال مي برد. اما امسال 
برخالف گذشته با ركود مواجه هستيم. وقتي تقاضا كاهش 
مي يابد و عرضه همچنان ادامه داشته باشد، نزول قيمت ها 
امري قابل انتظار است. بهاي دالر در هفته اي كه گذشت با 
فراز و فرود در كانال بيست و چهار هزار توماني همراه بود.

نرخ خريد و فروش هر اسكناس دالر امريكا در طول هفته، 
ابتدا با افزايش همراه شد و از ميانه هفته، شاهد افت نسبي 
شاخص ارزي بوديم. اين روند تحت تاثير داليل مختلفي 
همچون كاهش انتظارات تورمي و به دنبال آن، افت تقاضا 
در بازار شكل گرفت و از سوي ديگر، حضور پرقدرت بازارساز 
در سمت عرضه و تقاضا، مانع از شكل گيري تقاضاي كاذب در 
مقابل صرافي هاي بانكي و مجاز سطح كشور شد.به گونه اي 
كه در اين صرافي ها، با شروع هفته )شنبه 19 تيرماه 1400( 
هر اسكناس دالر امريكا با رشد نسبي نسبت به آخرين روز 
هفته قبل تر، به قيمت 24350 تومان به متقاضي دريافت 
دالر فروخته شد كه اين رقم در دومين روز هفته )يكشنبه 
20 تيرماه 1400( بازهم تداوم داشت و نرخ فروش اسكناس 
امريكا به رقم 24590 تومان رس��يد. در سومين روز هفته 
)دوش��نبه 21 تيرماه 1400( هر اس��كناس دالر امريكا با 
افزايش 42 توماني نسبت به روز يكشنبه، به قيمت 24632 
تومان فروخته شد.اما اين روند در چهارمين روز هفته )سه 
شنبه 22 تيرماه 1400( متوقف ش��د و بر اين اساس نرخ 
فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز 
سطح كشور به رقم 24472 تومان رسيد. در ادامه بهاي دالر 
امريكا در پنجمين روز هفته )چهارشنبه 23 تيرماه 1400( 
به رقم 24260 تومان رس��يد كه نسبت به روز سه شنبه، 
212 تومان ارزان تر شده بود. در نهايت، در ايستگاه پاياني 
هفته )پنجشنبه 24 تيرماه 1400(، نرخ خريد و فروش دالر 
امريكا؛ بدون تغيير بود و در سطح 24260 تومان باقي ماند.بر 

اساس اين گزارش، خاطرنشان مي شود كه در هفته قبل تر 
نيز نرخ فروش دالر امريكا در اين صرافي ها، با افت بيش از 
600 تومان همراه شده بود و بر اين اساس، براي دومين هفته 
متوالي، نرخ فروش هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كشور، با كاهش همراه بوده است. بازار 
ارز در روزهاي پاياني هفته، با كاهش يك باره قيمت ها مواجه 
شد. پديده اي كه تحت تاثير خوش بيني فعاالن اين بازار از 
احياي برجام پس از انتشار اخباري مبني بر آزادسازي برخي 
منابع ارزي بلوكه ش��ده ايران در ژاپن و كره جنوبي ايجاد 
شد.بازار ارز در هفته اي كه گذشت دو نيمه كامال متفاوت 
را تجربه كرد. در بخش ابتدايي هفته بازار كامال راكد و آرام 
بود، اما در روزهاي پاياني هفته، كاهش يك باره قيمت ها، 
توجهات را در بازار ارز به خود جلب كرد.بررسي نمودار روند 
تحوالت قيمت دالر و يورو در اين هفته گوياي تداوم روند 
هفته پيشين در روزهاي ابتدايي است. روندي كه در آن نه 
توان چنداني براي افزايش بهاي دالر و يورو ديده مي شد و نه 
محرك هاي الزم براي كاهش قيمت وجود داشت. اما از ميانه 
روز معامالتي سه شنبه، شيب نمودارها تغيير مسير داده و 
روند نزولي به خود گرفتند، تا جايي كه در پايان معامالت روز 
چهارشنبه دالر نسبت به صبح سه شنبه، حدود 400 تومان و 
يورو نيز حدود 600 تومان كاهش قيمت داشت. البته در روز 
پنجشنبه با توجه به تعطيلي بازارها، بانك ها و دستگاه هاي 
دولتي، فرصت براي افزايش موقت بهاي دالر ايجاد شد. اما 

معامالت اين روز نيز نشان از تمايل كاهشي بازار داشت.

    مروري بر بازار سكه و طال 
در هفته اي كه گذشت

هرچند اين هفته  )19 تا 24 تيرماه 1400( شاهد رشد 19 
دالري قيمت اونس جهاني بوديم، اما با كاهش نرخ ارز و نبود 
تقاضا، قيمت طال و سكه در بازارهاي داخلي كاهش يافت. 
همزمان با آخرين روزهاي عمر دولت دوازدهم، زمزمه هايي 
 از اتفاقات داخلي و خارجي به گوش مي رس��د كه ممكن 
است بر نوسانات بازار سكه و طال تاثيرگذار باشد. از جمله اينكه 
احتمال لغو بخشي از تحريم هاي اقتصادي و بانكي از سوي 
طرف امريكايي برجام باال رفته است.با اين حال در هفته اي 
كه گذشت همانند هفته مياني تيرماه 1400، بازارها با نوسان 
نزولي قيمت ها همراه بود، چنانچه هر قطعه سكه طرح بهار 
آزادي در آغاز هفته 10 ميليون و 720 هزار تومان به فروش 
رفت اما در پايان هفته، با كاهش معامالت روي قيمت 10 
ميليون و 500 هزارتومان متوقف شد. در ادامه مروري بر اين 
بازار خواهيم داشت؛ در آغاز هفته، هر قطعه سكه طرح جديد 
10 ميليون و 720 هزار تومان، سكه طرح قديم 10 ميليون و 
500 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 650 هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و 600 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون 
و 250 هزار تومان به فروش  رسيد.همچنين هر مثقال طال 
چهار ميليون و 605 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار يك 

ميليون و 63 هزار و 500 تومان فروخته شد.در نهايت در آخر 
هفته، اونس جهاني به 1827 دالر رسيد و هر قطعه سكه طرح 
جديد 10 ميليون و 500 هزار تومان، سكه طرح قديم 10 
ميليون و 300 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 500 هزار 
تومان، ربع سكه 3 ميليون و 450 هزار تومان و سكه گرمي 
دو ميليون و 200 هزار تومان به فروش رفت.همچنين هر 
مثقال طال، 4 ميليون و 535 هزار تومان و هر گرم طالي 18 

عيار، يك ميليون و 45 هزار تومان فروخته شد.

    قيمت طالي جهاني 
پس از آنكه فدرال رزرو نگراني هاي سرمايه گذاران از انقباضي 
شدن سريع سياست پولي را كاهش داد، قيمت طال عليرغم 
كاهش نسبي در روز جمعه در مسير ثبت چهارمين هفته 
افزايش��ي متوالي قرار گرفت. رش��د ارزش دالر عامل افت 
قيمت طال عنوان شده است.بر اساس اين گزارش، قيمت 
هر اونس طال با 0.36 درصد كاهش ب��ه 1822 دالر و 82 
سنت رسيد. قيمت طال در روز پنجشنبه به باالترين رقم از 
16 ژوئن يعني 1833 دالر و 65 سنت رسيده بود. از ابتداي 
هفته ج��اري تاكنون قيمت طال حدود يك درصد رش��د 
داشته است. قيمت فلز زرد در معامالت آتي براي تحويل در 
ماه آگوست هم با 0.35 درصد كاهش به 1822 دالر و 60 
سنت رسيد.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل سبدي 
از ارزهاي جهاني را اندازه مي گي��رد، در معامالت با 0.25 
درصد افزايش نسبت به روز گذشته در سطح 92.638 واحد 
بسته شد.در تازه ترين دور از معامالت، پوند با 0.22 درصد 
كاهش نسبت به روز قبل خود و به ازاي 1.382 دالر مبادله 
شد. يورو 0.23 درصد پايين رفت و با ماندن در كانال 1.18 
به 1.180 دالر رسيد.در معامالت بازارهاي ارزي آسيايي، 
هر دالر با 0.06 درصد افزايش به 110.044 ين رسيد. در 
برابر همتاي استراليايي، هر دالر امريكا به ازاي 1.346 دالر 
مبادله شد. همچنين نرخ برابري دالر معادل 6.460 يوان 
چين اعالم شد.   ارزش ارزهاي مهم ديجيتالي باز هم ريزش 
كردند.  اعمال محدوديت ها برروي فعاليت صرافي باينانس 
كه بزرگ ترين صرافي ارزهاي ديجيتالي در جهان محسوب 
مي شود كماكان ادامه دارد و در تازه ترين اقدام، قانون گذاران 
ايتاليايي اعالم كرده اند اين صرافي هيچ گونه مجوزي براي 
فعاليت در اين كشور ندارد و عواقب استفاده از اين صرافي به 
عهده كاربران خواهد بود. عالوه بر ايتاليا، گزارشاتي از احتمال 
اتخاذ ممنوعيت هاي مشابه توسط فرانسه روي فعاليت هاي 
اين صرافي نيز منتشر شده است.  بانك هاي مركزي در جهان 
به دنبال تسريع در صدور ارزهاي ديجيتالي خود هستند. در 
منطقه يورو، بانك مركزي اروپا از ورود يورو ديجيتالي به فاز 
آزمايشي اوليه خبر داده است. بانك مركزي امارات هم اعالم 
كرد كه تا پنج سال آينده از نخستين ارز ديجيتالي رسمي 
اين كشور رونمايي خواهد شد. پيش از اين نيز اين كشور 
يك پروژه مشترك پرداخت با استفاده از ارزهاي ديجيتالي 
را با عربستان تعريف كرده بود. مدير بخش ارزهاي ديجيتالي 
در موسسه آوانتي تراست معتقد است بانك مركزي امريكا 
بررس��ي اعمال محدودي��ت روي تراكنش ه��اي ارزهاي 
ديجيتالي را آغاز كرده است. به گفته كتلين النگ، فدرال 
رزرو مستقيما بيتكوين و اتريوم را هدف نخواهد گرفت بلكه 
ورود و خروج دالر به صرافي ها يا بسترهاي انتقال رمزارزها 
را محدود خواهد كرد. پيش از اين نيز بانك مركزي و دولت 
چين كليه فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتالي را ممنوع 
اعالم كردند. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر 1300 ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين 
رقم نسبت به روز قبل 3.26 درصد كمتر شده است. در حال 
حاضر 49 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت 
كوين و 17 درصد در اختيار اتريوم است. بيت  كوين 12 سال 
پيش توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 

ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

اخبار

ادامه از صفحه اول
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كنترل تورم، اولويت مجلس
در دوره فعاليت دولت سيزدهم

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس 
كنترل ت��ورم را اولويت مجل��س همزمان با روي 
كار آمدن دولت جديد دانس��ت و گفت: هنر اين 
اس��ت كه تورم همراه با تثبيت اقتصادي كنترل 
شود و شيبي ماليم هم داشته باشيم. محمدرضا 
ميرت��اج الديني در رابطه ب��ا برنامه ريزي مجلس 
براي اصالح قانون بانك��داري بدون ربا گفت: اين 
طرح مهم و تخصصي است و قبل از آن بايد اصالح 
قانون نظام بانكي را داش��ته باش��يم. نايب رييس 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه 
كميس��يون برنامه و بودجه به عنوان كميسيون 
فرعي در اين موض��وع ورود مي كند، اظهار كرد: 
براي رقم زدن اس��تقالل بان��ك مركزي موافقت 
و مخالفت ه��اي بس��ياري صورت گرفته اس��ت. 
ميرت��اج الديني ك��ه از موافقان اين طرح اس��ت، 
گفت: برخي تص��ور دارند اس��تقالل نظام بانكي 
دس��ت دولت را مي بندد و معتقدن��د دولت بايد 
مناب��ع همه بانك ه��ا را تامين كن��د.وي در عين 
حال »توليد« را مقدم بر هر امر ديگري دانس��ت 
و افزود: قانون بايد به س��مت تولي��د رود و دولت 
 بايد تامين كننده »توليد« باش��د.ميرتاج الديني 
معتقد اس��ت دولت باي��د تا 60 درص��د از منابع 
بانكي را به سمت توليد هدايت كند و در اين بين 
بانك مركزي با دولت تع��ارض دارد.نايب رييس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس كنترل تورم را 
اولويت مجلس همزمان ب��ا روي كار آمدن دولت 
جديد دانس��ت و افزود: قطعا مجل��س يازدهم با 
دولت سيزدهم همگرايي بيشتري خواهد داشت 
و اميدواريم كارهاي جدي و اساسي براي كنترل 
ت��ورم ص��ورت گيرد.ميرتاج الدين��ي تاكيد كرد 
كنت��رل تورم بايد ب��ه گونه اي ص��ورت گيرد كه 
شاهد رش��د مجدد آن نباشيم.وي تحليل برخي 
كارشناسان اقتصادي براي اعمال فشارها بر تورم 
را همچون فنر جمع شده اي دانست كه پس از آزاد 
شدن، تورم سنگين ديگري را در آينده رقم مي زند. 
ميرتاج الديني گفت: هنر اين است كه تورم همراه 
با تثبيت اقتصادي كنترل شود و شيبي ماليم هم 
داشته باش��يم.اين نماينده مجلس كنترل حجم 
نقدينگي در كشور را سياستي ضد تورمي خواند و 
تصريح كرد: يكي از اهداف اصلي طرح مجلس، اين 
است كه حجم نقدينگي بيش از دوره كنوني، نشود. 
نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس با 
بيان اينكه دولت ها در صورت برخورد با كس��ري 
بودجه از بانك مركزي اس��تقراض كرده و رقمي 
را به عنوان تنخواه گردان از بانك مركزي دريافت 
مي كنند، گف��ت: اگر به خوب��ي از توليد حمايت 
كنيم، عرضه دربازار رونق گرفته كه به كنترل تورم 

منتهي مي گردد.

آسيب هاي  تاخيردر مذاكرات
مثاًل درگيري مي��ان نيروهاي نزديك ب��ه ايران با 
نيروهاي امريكايي در عراق يا طرح اتهامات مغرضانه 
عليه ايران مي تواند فشار را به دولت بايدن براي لغو 
مذاكرات و اعمال سختگيري بيشتر افزايش دهد و 
موضوع تحريم ها را به حاشيه بكشاند. در وهله پنجم، 
ممكن اس��ت تاثير تاخير در مذاكرات بر وضعيت 
معيش��تي و اقتص��ادي مردم در داخل كش��ور نيز 
مشكالت عديده اي براي دولت آينده پيش بياورد به 
نحوي كه بحران هاي اجتماعي مشهود شود و به تبع 
آن موقعيت مذاكراتي ايران به شدت تضعيف گردد.
   در ي�ك چني�ن ش�رايطي راه�كاري كه 
براي تداوم گفت وگوها به دولت س�يزدهم 
پيش�نهاد مي كنيد، چه مواردي را ش�امل 

مي شود؟
در چنين ش��رايطي، الزم اس��ت مجلس ش��وراي 
اسالمي در اولين اقدام دست دولت رييسي را براي 
ابتكارات ديپلماتيك باز بگذارد؛ از ايجاد محدوديت 
بيش��تر در مذاكره ب��ا امريكا پرهيز كن��د و حتي 
اختيارات وسيع تري به دولت بدهد تا اين انسداد را 
پايان بخش��د. ايضا، الزم است دولت رييسي نيز در 
انتخاب تيم سياست خارجي خود از افراد مجرب و 
داراي اعتبار بين المللي استفاده كند. به بيان ديگر، 
از افرادي اس��تفاده كند كه ه��م به ضرورت احياي 
برجام اعتقاد راسخ دارند، هم دانش كار را دارند، هم 
تجربه دارند و هم در صحنه بين المللي داراي اعتبار 
هستند. دولت جديد اين نكته را نيز فراموش نكند 
كه در دنياي امروز، ديپلماس��ي عمومي و تسلط بر 
رس��انه و ش��ناخت افكار عمومي دشمن از اهميت 

فوق العاده اي برخوردار است. 
   در يك چنين شرايطي كه تشريح كرديد، 
تيم ديپلماس�ي دول�ت آينده باي�د واجد 
چ�ه ويژگي هايي باش�ند تا بتوانن�د منافع 

حداكثري مردم را تامين كنند؟
با توجه به هجمه ه��اي تبليغاتي اي كه عليه دولت 
بعدي و شخص آقاي رييس��ي در پيش است، الزم 
اس��ت تيم سياس��ت خارجي دولت رييسي براي 
مقابله با اين فضا كامال مجهز و آماده باشد. در پيشواز 
دولت جديد، از هم اكنون سازمان تروريستي رجوي 
اخيرا يكي از بزرگ ترين موسس��ات روابط عمومي 
واشنگتن را استخدام كرده اس��ت. در غياب دكتر 
ظريف، قطعًا خبره هاي رس��انه مانند عادل الجبير 
نيز به صحنه بازمي  گردند و امثال نفتلي بنت ها در 
رسانه ها و تريبون هاي بين المللي جوالن خواهند 
داد. قابل پيش بيني اس��ت جريان متخاصم از تمام 
ابزار قضايي و حقوقي نيز براي تضعيف توان دولت 
و ديپلمات هاي آن  اس��تفاده كند. در واقع، دولت 
رييسي -و به تبع منافع كشور - بي وقفه مورد حمله 
قرار خواهد گرف��ت. وزير خارجه بعدي بايد حريف 

اين ميدان باشد.

تداوم روند كاهشي دالر براي دومين هفته متوالي

كاهش قيمت ارز تحت تاثير خبر آزادسازي منابع ارزي ايران

بيمه ها 82 هزار ميليارد تومان درآمد در سال 99 كسب كردند
رييس كل بيمه مركزي گفت: در سال 99 به رغم افزايش 
كم نرخ بيمه حدود 82 هزار ميليارد تومان درآمد به وسيله 
شركت هاي بيمه اي محقق شده است.غالمرضا سليماني 
در برنامه گفت وگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبكه دو 
سيما با بيان اينكه اين درآمد حاصل از گسترش فعاليت 
نمايندگي ها و افزايش بهره وري اس��ت، گفت: حدود 89 
درصد ضريب خسارت بوده و حدود 43 هزار 700 ميليارد 
تومان در سال 99 پرداخت شده است.وي افزود: حدود 37 
درصد در سال 98 رشد داشته ايم.رييس كل بيمه مركزي 
با بيان اينكه نرخ بيمه را به اندازه تورم افزايش نمي دهيم 
گفت: در اواخر س��ال 99 كه ديه ش��خص ثالث 45 و نيم 
درصد افزايش يافت ما در ش��وراي عالي بيمه حق بيمه را 
37 درصد افزايش داديم كه بايد بيش از 55 درصد اين حق 
بيمه افزايش مي يافت.وي ادامه داد: در برخي از بيمه هاي 
درمان مسووليت، مهندسي و ... تعرفه قانوني وجود ندارد 
و تعرفه ها براساس رقابت تعيين مي شود كه در مقايسه با 
س��ال 98 نرخ ها كاهش يافت.سليماني افزود: سرانه حق 
بيمه دو ميليون و 700 هزار نفر از ايثارگران و جانبازان كه 
تحت پوشش بيمه دي هستند در سال 99 نسبت به سال 
98 كاهش يافت در حال��ي كه تعرفه هاي درمان افزايش 
يافته اس��ت.وي با بيان اينكه ضريب خسارت را در بيمه 
درمان تكميلي كاهش داده ايم گفت: تعرفه هاي بيمه به جز 
بيمه شخص ثالث براساس رقابت تعيين مي شود.رييس 
كل بيمه مركزي افزود: آيين نامه مربوط به راننده محوري 
با همكاري نيروي انتظامي تهيه و درصورت تصويب هيات 
دولت ابالغ مي شود كه براساس آن تخفيف بيمه به راننده 
تعلق مي گيرد.وي اضافه كرد: در حال تبادل داده ها در اين 
زمينه با نيروي انتظامي هستيم.وي گفت: براساس اين 
آيين نامه اگر صاحب خودرو وس��يله نقليه اش را بفروشد 
تخفيف بيمه براي او محفوظ مي ماند يا مي تواند آن را به 
خانواده درجه يك خود انتقال دهد، اما اين تخفيف بيمه 

قابل انتقال به خريدار خودرو نيست.سليماني افزود: راننده 
حتي اگر مدت طوالني خودرو نداشته باشد تخفيف بيمه 
براي او معتبر مي ماند.وي درباره پرداخت حق بيمه براساس 
خودرو متعارف در شركت هاي بيمه نيز گفت: حدود دو سال 
است به اين مساله پرداخته ايم و با مساعدت دولت اصالح 
اين قانون را به مجلس شوراي اسالمي فرستاده ايم كه در 
كميسيون اقتصادي تصويب و براي ارسال به صحن علني 
آماده شده است.وي افزود: براساس اين مصوبه شركت هاي 
بيمه بايد تا س��قف تعهد پرداخت كنند و تعريف خودرو 
متعارف و نامتعارف در پرداخت ها كنار گذاشته مي شود.

رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: مساله خودرو متعارف 
موجب نارضايتي و فرار بيمه اي ش��ده است.وي گفت: از 
82 هزار ميليارد تومان درآمد بيمه اي در سال گذشته 25 
هزار ميليارد تومان مربوط به بيمه شخص ثالث 15 و نيم 
درصد مربوط به بيمه درمان تكميلي و 15 درصد مربوط 
به بيمه زندگي اس��ت.وي اضافه كرد: بيمه شخص ثالث 
قانوني و اجباري اس��ت، اما در بيمه هاي ديگر مانند بيمه 
درمان تكميلي و زندگي در آمد بيمه ها افزايش يافته است.

وي درباره بيمه هاي درمان تكميلي نيز گفت: پس از بيمه 
پايه شركت هاي بيمه اي با بيمه گذار براساس سرانه حق 
بيمه درمان تكميلي، سقف تعهدات را تعيين و براساس آن 
خدمت ارايه مي دهد.سليماني افزود: در اين زمينه تعرفه اي 
وجود ندارد، اما توانگري شركت هاي بيمه و ميزان سرمايه 
آنها مشخص شده است و گروه هاي بيمه گذار بر اين اساس 
با شركت هاي بيمه مذاكره مي كند.وي گفت: البته ممكن 
است ش��ركت هاي بيمه گر براساس سرانه اي كه دريافت 
مي كنند با چهار گروه چهار نوع مختلف بيمه درمان امضاء 
كنند.وي اضافه كرد: در زمين��ه پرداخت هاي بيمه هاي 
تكميلي اكنون بين سازمان تامين اجتماعي و سازمان بيمه 
سالمت ارتباط برقرار شده است و افراد بدون مراجعه و فقط 
با ارسال اطالعات به صورت موبايلي و شماره شبا مي توانند 

هزينه هاي خود را دريافت كنند.رييس كل بيمه مركزي 
گفت: از دي امسال با الكترونيكي شدن دفترچه هاي بيمه 
و نسخه ها بيمه هاي تكميلي بدون مراجعه افراد پرداخت 
مي شود.وي درباره بيمه آتي سازان حافظ نيز ادامه داد: اين 
بيمه زيرنظر بيمه مركزي نيست و بار ها به دستگاه هاي 
ذيربط نامه نوشته ايم كه اگر اين بيمه زيرنظر بيمه مركزي 
قرار نگيرد در آينده ممكن است مشكالتي براي بيمه گذاران 
ايجاد شود.سليماني افزود: با توجه به اينكه بيمه آتي سازان 
حافظ تاكنون تحت پوش��ش بيمه مركزي قرار نگرفته 
است بنابراين هيچ نوع تعهدي نسبت به اين بيمه نداريم.
وي درباره وضعيت مالي ش��ركت هاي بيمه با بيان اينكه 
18 شركت مجمع خود را تشكيل داده اند و بقيه تا آخر تير 
مجمع خود را برگزار مي كند گفت: جز يك شركت بيمه 
كه توانگري پاييني دارد، اما درحال افزايش سرمايه براي 
رسيدن به رتبه يك است بقيه شركت ها توانگري مناسبي 
دارند.رييس كل بيمه مركزي افزود: شركت بيمه ايران نيز 
س��رمايه خود را به 18 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش 
داده است.وي گفت: در سال 99 سود خالص شركت هاي 
بيم��ه 11 هزار و 500 ميليارد تومان ثبت ش��ده اس��ت.

سليماني اضافه كرد: همه شركت هاي بيمه تا ارديبهشت 
1401 مهلت دارند ميزان سرمايه خود را دو برابر كنند البته 
اكنون 50 درصد شركت ها دراين زمينه بيشتر از تعهدات 
خود افزايش س��رمايه داده اند.وي با بيان اينكه 13 درصد 
حق تامين اجتماع��ي در برخي حق بيمه ها ديگر گرفته 
نمي شود، افزود: در تعريف جهاني بخش بيمه نبايد سود 
زيادي داش��ته باشد و ميزان خسارت با ميزان درآمد برابر 
است، اما چون بيمه پول را زودتر از مردم مي گيرد بنابراين 
فرصت سرمايه گذاري دارد.رييس كل بيمه مركزي گفت: 
وظيفه شركت هاي بيمه اي سرمايه گذاري است، اما اين به 
معناي سپرده گذاري دربانك ها نيست بلكه شركت هاي 
بيمه با اصالح آيين نامه مي تواند در بازار ساختمان، بازار 

اوليه و بازار ثانويه وارد شوند و بخشي از سرمايه خود را نيز 
براي پرداخت هاي فوري در بانك سپرده گذاري كنند.وي 
ادامه داد: از س��ال 99 بخش خصوصي به طور جدي وارد 
عرصه بيمه ش��ده و تاكنون شش بيمه جديد ايجاد شده 
است.سليماني افزود: در شركت هاي بيمه از نظر صورت 
مالي و تراز نامه ها مشكلي وجود ندارد.وي گفت: براساس 
برنامه ششم ضريب بيمه در كشور بايد هفت درصد مي شد، 
اما براي محقق شدن اين موضوع آيين نامه ها و زير ساخت ها 
را فراهم نكرده ايم.وي با بيان اينكه ضريب نفوذ بيمه اكنون 
در ايران 2 و 6 دهم درصد اس��ت افزود: در بيمه هاي غير 
زندگي وضع ما در مقايسه با كشور هاي منطقه و در حال 
توسعه پايين نيست، اما آنچه كه نتوانسته ايم محقق كنيم 
بيمه زندگي اس��ت.وي ادامه داد: اكنون حدود 15 و نيم 
درصد پورت فوي ما مربوط به بيمه زندگي است در حالي 
كه براساس ميانگين جهاني 55 تا 60 درصد بيمه ها مربوط 
به بيمه زندگي است. رييس كل بيمه مركزي گفت: بيمه 
زندگي در ايران به دليل وجود بازار هاي موازي چندان موفق 
نبوده، اما به صورت راهبردي در بيمه مركزي بريا آن برنامه 
تعريف شده اس��ت و با جدا كردن حساب بيمه زندگي از 
حساب هاي بيمه هاي ديگر ساالنه سود اين بيمه به بيمه 
گذاران اعالم مي ش��ود. وي افزود: در س��ال 98 با معاونت 
فني و علمي و فناوري رياس��ت جمهوري براي استفاده از 
شركت هاي دانش بنيان و اس��تارت آپ در صنعت بيمه 
موافقت نامه امضاء كرديم كه تاكنون 24 شركت وارد اين 
عرصه شده اند.سليماني گفت: 18 شركت فعال هستند، اما 3 
شركت تاكنون از بيمه مركزي به رغم فعاليت هايي كه دارند 
مجوز نگرفته اند. وي ادامه داد: براي اين شركت ها و طرح 
سوئيچ بيمه اي 11 ميليارد تومان سرمايه گذاري كرديم و 
اطالعات را زيرنظر ما براي تعيين بهترين نرخ از طرف آنها، 
به اين شركت ها ارايه كرده ايم.رييس كل بيمه مركزي افزود: 
اين موضوع به نظارت بيمه مركزي لطمه اي وارد نمي كند.

توسل دولت ها به ماليات تورمي
گرچ��ه »ماليات تورمي« 
توسط بسياري از دولت ها 
به كار گرفته مي شود، ولي 
از جنبه ه��اي گوناگ��ون 
مورد نقد قرار گرفته است.
اولين انتقاد از آنجا ناشي 
مي شود كه وقتي دولت ها 
اين روش س��اده و آسان 
را ب��راي تأمين منابع مالي كس��ر بودجه خود ياد 
گرفتند، ديگر اش��كال كس��ب درآمد سخت تر و 
درست و حسابي تر و پايدارتر مثل ماليات واقعي را 
 فراموش مي كنند. به اين رفتار در اقتصاد، قديم تر ها
 »مخاط��رات اخالق��ي« و امروزه »كژ منش��ي« 
)moral hazard( گفته مي شود. خطر بزرگي 
كه اينچنين رفتاري دارد آن است كه جامعه را از 
فرصت اج��راي برنامه هاي مخارج عمومي بر پايه 
به كارگيري از منابع مس��تحكم و پابرجا محروم 
مي س��ازد. با يك مثال معلمي شايد مطلب كمي 

روشن تر شود.
سرنوش��ت ناگواري را كه دولت ها در به كارگيري 
ماليات تورمي براي خود و جامعه رقم مي زنند مانند 
وضع برخي دانشجويان و دانش آموزان است كه با 
كژ منشي در شرايط بحراني كرونايي امتحانات خود 
را با تقلب قبول شده اند )شبيه استفاده دولت ها از 
ماليات بر تورم در شرايط سخت تورمي( و چون روز 
امتحان حضوري مي رسد و بايد بر مبناي توانمندي 
خود به س��ئواالت امتحاني پاسخ دهند مي بينند 
عاجز و ناتوان هستند! دولت ها هم با عادت به منابع 
س��هل الوصول وقتي قرار اس��ت از عهده مخارج 
طرح هاي زيربنايي چون آب و برق برآيند عجز خود 

را به نمايش مي گذارند!
دومين نق��د، از ناحيه مصيبت ه��ا و بالهايي كه 
تورم براي جامعه به بار مي آورد مطرح مي شود كه 
مي توان آنها را به طور خالصه چنين فهرست كرد: 
 تورم باعث مي شود سيستم بازار از انجام مهم ترين 
وظيفه خود يعني »تخصي��ص منابع« كه بر پايه 
سيگنال ها و عالئمي كه قيمت ها به جامعه يعني به 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان مي دهند، عاجز 
شود. چرا چنين مي شود؟ چون تورم يعني افزايش 
سطح عمومي قيمت ها و جامعه با افزايش قيمت 
تمامي كاالها و خدمات مواجه مي شود، در صورتي 
كه آنچه براي تخصيص منابع الزم داريم تغييرات 
»قيمت نسبي« است )نه مطلق، مثل نسبت قيمت 
مرغ به قيمت بنزين(، به عب��ارت ديگر، باال رفتن 
قيمت يك كاال بايس��تي با كاهش قيمت كاالي 
ديگر به همان اندازه جبران شود. )به سازكار بازارو 
رابطه معكوس قيمت يك كاال با مقدار تقاضا شده 

آن توجه كنيد.( 
 ت��ورم به مثابه يك ماليات ب��ر روي صادرات مانع 
رونق آن مي ش��ود. همزمان، تورم، مثل يارانه اي 
ب��راي واردات عمل ك��رده و موجب تش��ويق آن 
مي گردد. نتيجه پاياني آن است كه كشور با كمبود 
مزمن ارز مواجه شده و فشار تقاضاي پول خارجي 
در مقابل پول داخلي، ارزش پول ملي را با س��قوط 

روبرو مي سازد.
 تورم، همچنين، براي پس انداز كنندگان همچون 
يك ماليات و براي قرض گيرندگان همچون يك 
يارانه )سوبس��يد( عمل مي كند. اين امر وقتي رخ 
مي دهد كه نرخ بهره يا س��ود در ب��ازار با نرخ تورم 
تعديل نشود. يعني وقتي كه تفاوت نرخ بهره اسمي 
يا پولي و نرخ تورم )و درس��ت تر »تورم انتظاري«( 
منفي ش��وند. در واقع پس انداز كنندگان جريمه 
ش��وند، يعني پس انداز كنندگان در مي يابند كه 
ارزش واقعي ايثار آنها در مقابل چش��م پوش��ي از 
مصرف حال، كاه��ش يافته و در حال��ي كه براي 
قرض گيرندگان در شرايط تورمي معكوس عمل 

كرده است.
 ت��ورم، موجب مي ش��ود كه تغيي��رات نامطلوبي 
در س��اختار دارايي هاي مردم به نفع دارايي هاي 
غير مولد رخ دهد. مث��ل گرايش مردم به خريد يا 
س��رمايه گذاري در زمين و مستغالت، طال و سكه 
و ارز، و موجب دلس��ردي آنها از سرمايه گذاري در 
دارايي هاي مالي كه بيشتر مورد نياز كشور هستند 
مثل بازار سرمايه ش��ود. اين وقتي رخ مي دهد كه 
نرخ بهره و سود »حقيقي« منفي شده است. يعني 
نرخ تورم از نرخ اسمي سود يا بهره باالتر زده است 
و نرخ تورم در نرخ س��ود لحاظ نمي شود. لذا مردم 
از دارايي هاي »مالي« كه ارزش آنها به دليل تورم 
كاهشي است به س��وي دارايي هاي »واقعي« كه 
مي توانند از ارزش پول آنها در مقابل تورم محافظت 
نمايند، يعني ارزش آنها باالرونده اند، رو مي آورند.

 تورم، وضعيت بدي را براي اقش��ار آسيب پذير كه 
قدرت چانه زني كمي دارند و صدايش��ان در قيل 
و قال جامعه پر ش��كايت به گوش كسي نمي رسد 
مثل بازنشس��تگان، زنان سرپرست خانوار و غيره 
رق��م مي زند. اين وضع ب��ه اعتراضات و تنش هاي 

اجتماعي منجر مي شود.
 ت��ورم همچنين هزين��ه تولي��د كاال و خدمات 
بنگاه ه��ا را به دلي��ل افزايش قيم��ت نهاده ها و 
دستمزدها باال مي برد و اين امر بر »مزيت نسبي« 
و مهم تر از آن بر »مزيت رقابتي« كشور لطمات 

زيانبار زيادي وارد مي آورد.
تورم، فشارهاي بيش��تري را نيز به دليل افزايش 
مخ��ارج جاري، كه از باال رفت��ن قيمت نهاده ها و 
حقوق ها ناشي مي شود، بر بودجه دولت ها تحميل 
مي كند. اجازه دهيد با يك كلمه از يكي از معماران 
معجزه اقتصادي س��نگاپور آن را پايان دهيم: »ما 
به دولت هايمان در همان ابتداي كار نقش��ه راه را 
تفهيم مي كنيم كه خل��ق ثروت از طريق همت و 
سخت كوشي ها و باال بردن دانايي ها و توانايي ها و 
مهارت هاي مردم همراه با عقالنيت سياست هاي 
پولي و مالي به دست مي آيد، نه از طريق خلق پول 

و اعتبار توسط بانك مركزي.«

احمد يزدان پناه 
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تاالرنقرهاي
شاهدرويدادهايجديد

ط��ي هفت��ه اي ك��ه گذش��ت ش��اهد رويداده��ا و 
اظهارنظرهاي مختلفي در حوزه ب��ورس كاال بوديم 
كه به مهم ترين اين خبرها در گزارش زير اشاره شده 
است.محمد رضواني فر مديرعامل شستا اعالم كرد كه 
هيچ چيز به اندازه حذف رانت چند هزار ميليارد توماني 
دالل ها به واسطه استقرار سامانه سيمان ياب و عرضه 
سيمان در بورس كاال لذت بخش نيست. پيش ازاين 
مديرعامل شستا گفته بود: در مسير شفافيت و ورود 
كاالها به بورس كاال با افرادي مواجه هستيم كه با پول 
خرج كردن در تريبون هاي رسمي و غيررسمي هياهو 
ايجاد كرده و موضوع��ات خالفي را مطرح مي كنند، 
در اي��ن زمينه انتظ��ار داريم با ورود دس��تگاه قضا، با 
مخالفان شفافيت اقتصادي برخورد قاطع شود. رضا 
جمارانيان، مديرعامل هلدينگ سرمايه گذاري سيمان 
تأمين بابيان اينكه سيمان كااليي است كه مشمول 
قيمت گذاري نيست، گفت: باعرضه سيمان در بورس 
كاال رانت قيمتي عظيمي كه در اين صنعت بود، از بين 
مي رود. سيتا اولين مجموعه اي بود كه در بورس كاال 
سيمان عرضه كرد و درراه شفافيت قدم برداشت و يك 
گرم فروش خارج از بورس ندارد و اين مس��ير را ادامه 
مي دهد كه در صورت فراهم بودن شرايط حتماً در تاالر 
صادراتي بورس نيز عرضه خواهيم داش��ت. محسن 
عليزاده عضو كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد 
كه با توجه به افزايش بي رويه قيمت ها در بازار مسكن، 
امكان سرمايه گذاري و خانه دار شدن براي همه اقشار 
جامعه وجود ندارد، اما بازار س��رمايه و ابزارهاي مالي 
اين امكان را براي همه اقشار فراهم مي كند تا از طريق 
طرح فروش متري مس��كن در ب��ورس كاال بتوانند با 
سرمايه هاي خرد در بازار مسكن سرمايه گذاري كرده 
و حتي خانه دار ش��وند؛ اميدوارم اي��ن طرح به زودي 
عملياتي ش��ود. به گفته مهدي مساحي، سرپرست 
مطالعات اقتصادي و س��نجش ريسك بورس كاالي 
ايران، پيش بيني مي ش��ود اوراق سلف مسكن براي 
عمده انبوه سازان بسيار كاربردي باشد و هم اكنون نيز 
شركت هاي معظمي اعالم آمادگي كرده اند كه به محض 
مصوب شدن دستورالعمل جديد، در اسرع وقت اين 
اوراق را منتشر كنند؛ بورس كاال در تالش است كه با 
بهره گيري از ابزارهاي مالي، بخشي از نياز جامعه در 
حوزه مس��كن را پوشش دهد و خانوارها را يك گام به 

خانه دار شدن نزديك تر كند.
 پذيره نويسي پنجمين صندوق سرمايه گذاري طالي 
بازار س��رمايه بانام »كهربا« كه قرار بود از ۱۹ تيرماه به 
مدت پنج روز در بورس كاال انجام شود، در روز نخست 
و در اس��تقبال گس��ترده فعاالن بازار و خريداري كل 
واحدهاي عرضه شده با موفقيت به پايان رسيد. بر اين 
اساس ۹۹ ميليون واحد صندوق طالي كهربا )به ارزش 
هر واحد ۱۰ هزار ريال( در بازار توسط سرمايه گذاران 
خريداري شد كه با احتساب يك ميليون واحد آورده 
اوليه موسسان، درمجموع ۱۰۰ ميليون واحد سرمايه 
در صندوق جذب شده است. امير صباغ مدير اقتصادي 
و توسعه سرمايه گذاري سازمان ايميدرو مي گويد: بهتر 
است س��نگ آهن در بورس كاال كشف قيمت شود تا 
تعيين قيمت ها بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي داخل 
كشور اتفاق خواهد افتاد. معيار بورس كاال اگر ازلحاظ 
حجم معامالت تقويت شود و افزايش پيدا كند، مي تواند 
مرجع خيلي خوبي براي قراردادهاي آتي سنگ آهن 
باش��د لذا اگر ب��ورس كاال را مرجع ق��رار دهيم، تمام 
مشكالت حل خواهد ش��د. عليرضا عسگري ماراني، 
كارش��ناس خبره بازار سرمايه معتقد است كه تجربه 
دهه هاي اخير اقتصاد اي��ران در اجراي قيمت گذاري 
دس��توري باعث ش��ده تا بورس كاال به بس��تر اصلي 
مبادالت كاالهاي مهم و مواد اوليه مبدل شود كه روند 
پرسرعت ورود كاالهاي جديد به اين بورس بيانگر اثبات 
ناكارآمدي قيمت گذاري در ميان بسياري از مسووالن 
و سياست گذاران است و مي توان گفت اين زخم كهنه 
و كاري بر پيكر اقتصاد با اعتماد به مكانيزم بورس كاال 
در حال ترميم است. عضو ناظر مجلس در شوراي عالي 
بورس گفت: يك موضوعي كه بسيار مهم است و دولت 
منتخب تأكي��د بر آن دارد اين اس��ت كه ما بايد نظام 
قيمت گذاري دستوري را در بازار سرمايه كنار بگذاريم 
و اين اتفاق، اتفاق مهمي است. محسن عليزاده تأكيد 
كرد: اگر همه اركان دولت از موضوع نظام قيمت گذاري 
همه كاالهايي كه در بورس موجود است، خارج شوند 
مي توان اميد داشت كه بازار حركت رو به رشد و مثبتي 
پيدا كند. شنبه ۲۶ تيرماه براي نخستين بار ۱۵۰۰ تن 
پلي وينيل كلرايد )پي وي سي( S۶۵ شركت پتروشيمي 
غدير در قالب قرارداد كشف پريميوم در بورس كاالي 
ايران عرضه مي شود. جواد جهرمي، معاون عمليات و 
نظارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران در خصوص عرضه 
۱۵۰۰ تن پي وي سي به صورت قرارداد كشف پريميوم، 
گفت: قراردادهاي كش��ف پريمي��وم مي تواند عاملي 
براي بهبود برنامه ريزي توليد پتروشيمي ها و صنايع 
تكميلي باشد و اين واحدها را از نوسانات لحظه اي بازار 
مصون دارد. قراردادهاي كشف پريميوم براي باالدست 
دس��تاورد مهمي مانند برنامه ريزي ب��راي توليد را به 
همراه خواهد داشت و صنايع پايين دستي نيز با توجه 
به قراردادهايي كه براي فروش داش��ته و برنامه ريزي 
توليد كرده اند، مي توانند م��واد اوليه خود را به صورت 
بلندمدت خريداري كنند. محمد متقي، رييس دفتر 
توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي گفت: نخستين 
قرارداد بلندمدت فروش محصوالت پتروش��يمي در 
بورس كاال در قالب كشف پريميوم و اعتباري محصول 
پي وي سي )PVC( آغازگر فصل جديدي از معامله ها 
در بورس كاال است. قرارداد بلندمدت فروش محصوالت 
پتروشيمي در بورس كاال شروع تازه اي خواهد بود بر 
كاهش ريسك توليد و تأمين امنيت در سمت عرضه و 
تقاضا و يك ابزار جديد در بازار كه باعث رونق معامالت 
خواهد شد. بر اساس اطالعيه بورس كاالي ايران، ۷۲۵ 
هزار تن كلينكر شركت هاي سيمان دورود، ساوه، فارس 
نو، صوفيان، بجنورد و بهبهان براي نخستين بار در اين 
بورس پذيرش ش��ده تا پس از رونق معامالت سيمان، 

نوبت به ماده اوليه اين محصول يعني كلينكر برسد.

رقابتيسالمباعرضهسنگآهن
دربورسكاال

عبدالناصر درخش��ان عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس مي گويد ك��ه بورس كاال، فضاي 
رقابت در ميان توليد و فروش محصوالت ازجمله 

مواد معدني و سنگ آهن را فراهم مي آورد.
اين عضو كميس��يون صنايع و مع��ادن مجلس 
در گفت وگو با كاال خبر گف��ت: نظارت دقيق بر 
فعاليت هاي اقتصادي و توليدي به منظور حمايت 
هدفمند از صنايع از ملزومات توسعه و رشد توليد 
است؛ در اين ميان نظارت بدون شفافيت محقق 
نمي شود كه تمركز مبادالت كاالها در بورس كاال 

در اين مسير راهگشاست.
درخش��ان افزود: بورس كاال، فض��اي رقابت در 
ميان توليد و فروش محصوالت را فراهم مي كند 
و انتظ��ار ما در مجل��س، تقويت هرچه بيش��تر 
زيرساخت هاي بازار س��رمايه و بورس كاال براي 
پذيرايي از عرضه هاي بيشتر محصوالت ازجمله 

مواد معدني و سنگ آهن است.
وي ادام��ه داد: بورس كاال مح��ل تالقي عرضه و 
تقاضا اس��ت و اگر مي خواهيم قيمت ها به تعادل 
مناسبي برسد، بهتر اس��ت با تمركز عرضه ها در 
بورس كاال از آمارهاي معامالتي در جهت تنظيم 

بهينه ميزان عرضه و تقاضا استفاده شود.
اين نماينده مجلس با اش��اره به اينكه س��ازوكار 
بورس كاال نقش واس��طه ها در مبادالت كااليي 
را كم رنگ مي كند، اظهار داش��ت: واسطه ها در 
فضاي رقابتي امكان رشد ندارند ازاين رو باعرضه 
محص��والت در ب��ورس كاال مي توانيم كاالهاي 
تولي��د را در فضايي س��الم و ش��فاف به دس��ت 

مصرف كننده برسانيم.
درخش��ان در پايان گفت: بايد نظارت ها بر روند 
عرضه محصوالت در بورس كاال تقويت ش��ود تا 
كاالها بر اس��اس توليد و مستمر عرضه شود كه 
اين رويداد، قيمت محصوالت را نيز در محدوده 

تعادل و نرخ هاي واقعي قرار مي دهد.

فوالدكميابشد
بازار ف��والد روزهاي ملتهبي را ظ��رف روزهاي 
اخير پشت سر گذاشت؛ برخالف رويه هاي قبل 
كه عمومًا نرخ ارز يا جه��ش قيمت هاي جهاني 
عامل اصلي الته��اب اين بازار ب��ود، اين بار الزام 
توليدكنندگان فوالدي كشور به كاهش مصرف 
تا حداكث��ر ۱۰ درصد ظرفيت، ك��ه در عمل به 
تعطيلي خطوط توليد منجر مي ش��ود به التهاب 

در اين بازار انجاميد.
اثرگذاري اين خبر به ميزاني بود كه بهاي ميلگرد 
فوالدي ك��ه پيش ازاي��ن در اثر رك��ود تقاضاي 
مصرفي و س��رمايه اي در كانال ۱۵ هزارتوماني 
تثبيت ش��ده بود، در روز ابتدايي بازگشايي بازار 
در هفته جاري به كان��ال جديد قيمتي ۱۶ هزار 

تومان پا گذاشت.
 البته اثرگذاري اين خبر بر بازار به همين جا ختم 
نش��د و نرخ ميلگرد فوالدي تا روز سه شنبه ۲۲ 
تيرماه به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رس��يد. اين رقم 
باالترين ركورد تاريخي قيم��ت معامله ميلگرد 
در بازار آزاد كش��ور اس��ت. اگرچه ظرف بيش از 
يك س��ال اخير بازار آهن و فوالد كشور روزهاي 
پرالتهابي را پش��ت سر گذاش��ته اما پا گذاشتن 
ميلگرد ب��ه كان��ال ۱۷ هزارتومان��ي موضوعي 
غيرقابل پيش بين��ي ب��ود. از ابتداي امس��ال تا 
روز ۲۲ تيرم��اه نرخ ميلگرد در ب��ازار آزاد تهران 
رش��دي 3۶ درصدي داش��ت؛ همچنين قيمت 
اين محصول در بازار آزاد تهران نس��بت به زمان 
 مشابه در سال قبل افزايشي ۶۰ درصدي را تجربه

 كرده است.
 درعين ح��ال بايد خاطرنش��ان ك��رد كه قيمت 
ميلگ��رد فوالدي در بازار آزاد ته��ران در روز ۲3 
تيرماه نس��بت به فروردين سال گذشته )در بازه 
زماني حدوداً ۱۵ ماهه( رش��دي ۱8۶ درصدي 
داشته اس��ت. نوسان قيمت شمش و محصوالت 
فوالدي تا پيش ازاين از انتظارات تورمي، نوسان 
نرخ ارز و قيمت هاي جهاني سيگنال مي گرفت؛ 
اما اي��ن مرتبه احتمال كاهش عرضه ش��مش و 
محصوالت فوالدي در هفته هاي آينده به دليل 
افت تولي��د در اثر قطعي ب��رق بازيگر اصلي اين 

بازار بود.
اثرگذاري خبر قطع برق بر بازار فوالد كش��ور به 
ميزاني ج��دي بود كه افت ن��رخ ارز در بازار آزاد 
نيز نتوانس��ت آن را خنثي كند. به شكل معمول 
بازار فوالد كشور به س��رعت به نوسانات جهاني 
و اتفاقات سياسي كشور واكنش نشان مي دهد؛ 
از ابتداي هفت��ه جاري اس��كناس امريكايي در 
بازار آزاد در مس��ير كاهش نرخ قرارگرفته است. 
درعين ح��ال هفته گذش��ته انتش��ار خبر اعالم 
آمادگي امري��كا ب��راي از س��رگيري مذاكرات 
هسته اي موجب ش��د تا دالر در بازار آزاد كشور 
۱۶۰ توم��ان از ارزش خ��ود را از دس��ت بدهد. 
بااين وجود در اين روز بهاي ميلگرد در بازار آزاد 

تهران به ركورد تاريخي خود رسيد.
ق��رار گرفتن ن��رخ مقاط��ع طويل ف��والدي در 
مسير رش��د قيمتي به رونق نسبي معامالت اين 
محصول ظرف هفته اخير منجر ش��د و اين بازار 
با موج جديدي از تقاضا ك��ه عمدتًا نيز تقاضاي 
سرمايه اي بود، روبرو ش��د؛ اما اين موضوع زنگ 
خطري جدي براي فرورفتن اين بازار در ركودي 

سنگين تر است.
افزايش ۱8۶ درص��دي بهاي ميلگرد فوالدي به 
نس��بت ابتداي سال قبل كه كاربرد آن در بخش 
ساخت وساز است ظرف حدود ۱۵ ماه، به شكل 
قابل مالحظه اي در افزايش هزينه ساخت وس��از 
اثرگذار ش��ده و زمينه تعميق ركود مصرفي در 

اين بازار را فراهم كرده است.

قرارداد»كشفپريميوم«دربورسكاال
روز ج��اري براي نخس��تين بار ۱۵۰۰ تن پلي وينيل 
كلرايد )پي وي س��ي( S۶۵ شركت پتروشيمي غدير 
در قالب قرارداد كشف پريميوم در بورس كاالي ايران 
عرضه مي شود كه به همين بهانه نظرات كارشناسان و 
مديران بازار سرمايه و صنعت پتروشيمي را در خصوص 
مزاياي قرارداد كشف پريميوم مرور مي كنيم؛ تاكنون 
قرارداد كش��ف پريميوم در صنايع پااليش��ي و براي 
مبادله قير و وكيوم باتوم استفاده شده كه اين بار نوبت 
به يك محصول پتروشيمي رسيده است.جواد جهرمي، 
معاون عمليات و نظارت بر بازار ب��ورس كاالي ايران 
در خصوص عرضه ۱۵۰۰ تن پي وي س��ي به صورت 
قرارداد كش��ف پريميوم، گفت: قراردادهاي كش��ف 
پريميوم مي تواند عاملي براي بهبود برنامه ريزي توليد 
پتروشيمي ها و صنايع تكميلي باش��د و اين واحدها 
را از نوس��انات لحظه اي بازار مصون دارد. قراردادهاي 
كشف پريميوم براي باالدست دستاورد مهمي مانند 
برنامه ريزي براي توليد را به همراه خواهد داش��ت و 
صنايع پايين دستي نيز با توجه به قراردادهايي كه براي 
فروش داشته و برنامه ريزي توليد كرده اند، مي توانند 
مواد اوليه خود را به صورت بلندمدت خريداري كنند.

كارشناسانبازارچهميگويند؟
س��يروان اميني، عضو هيات مديره كارگزاري خبرگان 
سهام در اين زمينه معتقد است: امكان برنامه ريزي توليد، 
پوشش ريسك ناشي از نوسان احتمالي قيمت ها، تأمين 
مالي و حل مش��كل كمبود نقدينگي و درنهايت نظارت 
دقيق و ش��فافيت معامالتي ازجمله مزاياي استفاده از 
قرارداد كش��ف پريميوم اس��ت. قرارداد كشف پريميوم 
مي تواند براي كاالهاي اساسي مختلف در بورس كاالي 
ايران اجرايي شود و براي مثال عالوه بر قير و وكيوم باتوم، 
س��نگ آهن مي تواند گزينه مناس��بي براي ورود به اين 
قراردادها باشد؛ استقبال شركت ها ازاين دست ابزارهاي 
مالي مي توان��د به رونق توليد كمك ويژه اي كند.س��ارا 
مكتبي، كارشناس بازار س��رمايه بابيان اينكه معامالت 
كشف پريميوم براي محدود كردن ريسك قراردادهاي 
بلندمدت براي خريدار و فروشنده كاربرد مطلوبي دارد، 
گفت: اين قرارداد در مواق��ع بحراني به توليدكنندگان 
و مصرف كنن��دگان اطمين��ان خاطر مي ده��د و نوعي 

تضمين را براي معامله گران محصول فراهم مي كند. در 
اين قرارداد فروشنده اطمينان پيدا مي كند كه تقاضاي 
موردنياز براي محصولش وجود دارد و مي تواند براي آينده 
برنامه ريزي كند و خريدار نيز از ضمانت الزم براي تحويل 
محصول موردنياز خود برخوردار مي شود بنابراين مي توان 
گفت اين قرارداد بابت ريسك هايي كه قابل پيش بيني 
نيست منعقد مي شود.ساناز صمدي، تحليلگر بازار سرمايه 
نيز معتقد اس��ت: قرارداد كشف پريميوم در بورس كاال، 
راهكاري مفيد براي هج كردن ريس��ك هاي متحمل بر 
مصرف كننده و توليدكننده يك كاالي خاص اس��ت در 
ش��رايطي كه قيمت كاالها وابسته به بازارهاي جهاني با 
نوسانات شديد ناش��ي از بروز هر التهابي است، ابزارهاي 
مالي نوين مي توانند به توليدكننده يا مصرف كننده كاالها 
در پوشش ريسك هاي ناشي از اين نوسانات كمك كند. 
ضمن اينكه به كمك اين ابزارها خريدار و فروشنده آن كاال 
مي توانند با اطمينان بيشتري نسبت به برنامه ريزي براي 
توليد آتي خود اقدام كنند.مهدي بيات منش، كارشناس 
بازارهاي كااليي مي گويد: معامالت كشف پريميوم كه 
اولين تجربه جهاني استفاده از آن نيز به بورس فلزات لندن 
برمي گردد، راهكاري براي پوش��ش ريسك هاي مربوط 
به نوسانات قيمتي و حذف سفته بازان از اين بازار است. 

مخاطب اصلي اين قراردادها خريدار و فروشنده واقعي 
هس��تند كه مي توانند خود را در مقابل ريسك ناشي از 
نوسان قيمت ها پوشش دهند كه اين موضوع به نفع بخش 
توليد اس��ت.مهدي مهدوي، يكي ديگر از كارشناسان 
بازارهاي كااليي درباره قرارداد كش��ف پريميوم گفت: 
از طري��ق قراردادهاي بلندمدت ام��كان بيمه خريدار و 
فروشنده كاال در مقابل التهابات احتمالي در آينده بازارها 
فراهم مي شود. يك مزيت اصلي اينگونه قراردادها نسبت 
به ساير قراردادها در آن است كه در قرارداد كشف پريميوم 
خريدار از رسيدن كاال و تأمين به موقع مواد اوليه اطمينان 
خاطر دارد. حال آنكه در قراردادي مثل سلف، خريدار بايد 
از وضعيت مالي خوبي برخوردار باشد تا جنس موردنظر 
را پيش خريد كند. در اين روش همچنين امكان تضمين 
قيمت براي خري��دار وجود دارد و راه��كاري براي حل 
مشكل نقدينگي توليدكنندگان است و مي توان از تأمين 
اعتبارات مالي بانك ها هم اس��تفاده كرد.علي بخشنده، 
كارش��ناس بازارهاي كااليي با اش��اره به اينكه ابزارهاي 
معامالت سلف، نسيه و كشف پريميوم ازجمله ابزارهايي 
اس��ت كه مي توان در بورس كاال جهت پوشش ريسك 
نوسان قيمت به كاربرده شوند، به بيان تعريفي از معامالت 
كشف پريميوم پرداخت و گفت: كشف پريميوم قراردادي 

است كه قيمت انجام معامله بر اساس يك قيمت شاخص 
به عالوه يا كسر عددي موسوم به پريميوم روي كاالهايي 
كه قيمت آنها به ش��دت متأثر از قيمت جهاني اس��ت، 
براي تحويل در تاريخ هاي مش��خص منعقد مي گردد. 
قطعًا در بازار نزولي خريدار با خيال راحت به خريد خود 
ادامه مي دهد و در بازار صعودي نيز فروشنده موجودي 
انب��ار محصول خود را با فرض رش��د قيمت ها در آينده، 
احتكار نخواهد كرد، چراكه ريسك هر دو طرف پوشش 
داده خواهد شد.محمدرضا اسالمي، تحليلگر بازارهاي 
كااليي معتقد اس��ت اين نوع قراردادها يك مدل تعهد 
دوجانبه محسوب مي شود كه بر اساس فرمولي توافقي 
در ميان مدت يا بلندمدت در خصوص قيمت نهايي كاال 
در زمان تحويل معين ش��كل مي گيرد. تضمين ايفاي 
تعهدات طرفين، تسريع در فرآيند تحويل كاال از انبارهاي 
مختلف و ايجاد فضاي شفاف و رقابتي براي خريداران و 
فروشندگان ازجمله مهم ترين مزاياي اين روش معامالتي 
اس��ت. همچنين امكان تعريف تسويه چندمرحله اي بر 
روي قراردادهاي كش��ف پريميوم و امكان برنامه ريزي 
مدون تأمين مواد اوليه براي صنايع پايين دس��تي نيز از 

ديگر مزاياي اين ابزار معامالتي است.

كشفپريميومبهزبانيساده
كشف پريميوم، قراردادي است كه بر مبناي يك تعهد 
دوطرفه كه در بازار فيزيكي شكل گرفته و معامله مي شود 
و به موج��ب آن، طرفين متعهد مي ش��وند كه در زمان 
مش��خصي در آينده )تحويل، حمل يا بارگيري( كاال را 
بر اساس قيمت نهايي )قيمت مبنا به عالوه مابه التفاوت 
توافق شده( معامله كنند. خريدار بخشي از ثمن معامله 
را در زمان توافق، به فروش��نده پرداخت و تسويه مابقي 
وجه متعاقبًا و بر اساس ش��رايطي انجام مي شود كه در 
زمان عقد قرارداد مشخص مي شود. مكانيزم اين قرارداد 
به گونه اي است كه در ابتداي انجام توافق، طرفين بايد 
قس��متي از ارزش حدودي معامله را نزد اتاق پاياپاي به 
عنوان وجه الضمان توديع كنند. در اين قرارداد، پريميوم 
مبلغ يا درصدي است كه براي محاسبه قيمت نهايي به 
قيمت مبنا اضافه يا از قيمت مبنا كسر مي شود و قيمت 
مبنا قيمتي است كه در زمان تعيين ش��ده در اطالعيه 

عرضه، از سوي مرجع موردقبول بورس اعالم مي شود.

تعادل|رقيه ندايي|
مهم ترين مشكل صنعت سيمان طي ساليان گذشته 
را مي توان قيمت گذاري دستوري دانست. فروش اين 
صنعت همواره به صورت سنتي بوده و دالالن هميشه 
بزرگ ترين خريداران اين محصول بودند؛ بنابراين در 
عمل كار توزيع توس��ط واسطه ها صورت مي گرفت و 

عمده سود نيز به جيب همين افراد سرازير مي شد.
حض��ور دالالن در اي��ن صنعت باعث ايجاد ش��كاف 
قيمتي قابل توجهي بين قيمت توليدكنندگان و قيمت 
مصرف كنندگان مي ش��د. به همين دليل بسياري از 
كارشناسان معتقدند، عرضه سيمان در بورس كاال با 
حذف حضور دالالن در اين صنعت، راهكار حل گراني 
قيمت و همين طور شفاف شدن توليد و عرضه سيمان 
در بازار اس��ت. يكي از برجسته ترين مزيت هاي ورود 
س��يمان به بورس كاال، شفافيت صادرات محصوالت 
سيماني است. در حال حاضر توليد سيمان پاسخگوي 
نياز داخل كشور است؛ بنابراين شركت هاي سيماني، 
مي توانند از اين طريق با ارايه محصوالت باكيفيت تر 
در كنار رفع نيازمندي هاي داخلي، صادرات نيز داشته 
باشند. س��يمان به عنوان يك كاالي استراتژيك در 
صنعت ساخت وساز كشور، شناخته مي شود. با توجه 
به تجربه موفق عرضه آهن آالت در بورس كاال و تسهيل 
خريدوفروش آن براي انبوه س��ازان، اميدواري زيادي 
وجود دارد كه سيمان نيز بتواند جايگاه مناسبي در اين 
بازار به دس��ت آورد. مديران و فعالين صنعت سيمان 
اعتقاددارند اين صنعت همچون صنعت فوالد بايد راه 
بازار رقابتي را در پيش بگيرد و قيمت ها از طريق عرضه 

و تقاضا در بورس كاال تعيين شود.
از ابتداي س��ال جاري برخي شركت هاي سيماني با 
حضور در بورس كاال قفل اين مس��ائله مهم را براي 
صنعت سيمان باز كردند. اتفاقي كه از زواياي مختلف 
داراي اهميت اس��ت. درواقع شفافيت نرخ در بورس 
كاال مي تواند به خريداران و فروشندگان كمك كند 
تا نرخ مرجعي در بازار داشته باشند و معامالت خود را 
بر آن اساس انجام دهند. از سوي ديگر درصورتي كه 
سيمان در رينگ صادراتي بورس كاال نيز عرضه شود، 
اين موضوع موجب خواهد شد خريداران از هر نقطه 
دنيا قيمت ها را به ص��ورت آنالين رصد كنند و ديگر 

خبري از رانت و واسطه نباشد.

حمايتازعرضهسيماندربورسكاال
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس و اوراق 
بهادار در خصوص عرضه سيمان در بورس كاال: با توجه 
به مسيري كه اكنون براي معامالت طي مي شود و حجم 
معامالت از م��رز يك ميليون تن عبور كرد، تالش ما اين 
است تا كل معامالت سيمان وارد بورس كاال شود. اما اين 
اقدام جزو هدف اصلي ما در ب��ورس نبوده و نقطه پايان 
نيس��ت. در ميز صنعت س��يمان كه در سازمان بورس و 
با همكاري بورس كاال، مديران عامل صنعت س��يمان و 
ساير ذي نفعان اين حوزه راه اندازي شد يك هدف ديگر 
را نيز دنبال مي كنيم و آن كنسرسيوم صادراتي سيمان 
است. يكي از مسائلي كه در بازار سيمان وجود دارد رقابت 
نامطلوب صنعت س��يمان براي ص��ادرات در بازارهاي 
صادراتي است، اگر بتوانيم فعاليت صادرات صنعت سيمان 

در قالب كنسرسيوم سيمان با هماهنگي صنعت سيمان 
را راه اندازي كنيم ارزش اف��زوده اي كه از محل صادرات 
سيمان به دست مي آيد، منابع ارزشمندي را براي صنعت 
سيمان ايجاد مي كند و مي تواند عامل توسعه و رشد اين 
صنعت باشد. حامد سلطاني نژاد، مديرعامل بورس كاال 
در خصوص معامالت سيمان در بورس كاال مي گويد: از 
ماه ها قبل مذاكره و تفاهم با ش��ركت ها و هلدينگ هاي 
سيماني با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور 
آغاز مجدد معامالت س��يمان در بورس كاال انجام ش��د 
كه مذاكرات با ش��ركت هايي نظير گروه سيمان تأمين، 
سيمان تهران، سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان، 
س��رمايه گذاري سيمان غدير، س��رمايه گذاري سيمان 
اسپندار و سرمايه گذاري اميد ازجمله آنها است. بخش 
بزرگ��ي از ورود موفق س��يمان به ب��ورس كاال مرهون 
اقدامات شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي »شستا« 
بوده اس��ت كه باالي ٩٠ درصد معامالت فعلي از سوي 
زيرمجموعه هاي شستا انجام ش��ده است. خوشبختانه 
ماحصل تمام تالش ها و اقدامات صورت گرفته، پذيرش 
شركت هاي بورسي و آغاز عرضه سيمان در بورس كاالي 
ايران بود كه در يك ماه گذشته نزديك به يك ميليون تن 
سيمان مورد معامله قرارگرفته است و با احتساب معامالت 
امروز، حجم معامالت سيمان از يك ميليون تن گذشت.

اصالحقيمتسيمان
توليدكنندگانرابهسمتبورسكشاند

حامد علي محمد، كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه 
از دو سال گذشته فعالين بازار به طورجدي خواستار عرضه 
سيمان در بورس كاال بودند مي گويد: دليل اين تقاضا نيز 
رقابتي شدن و شفاف شدن بازار اين محصول بود اما در 
آن دوره اين پيشنهاد اجرايي نشد اما حدود يك ماه است 
كه س��يمان روي تابلوي بورس كاال مي رود و شركت ها 
يكي پس از ديگري در اين بورس پذيرش مي شوند؛ اين 
رويداد قطعًا به سود توليد و سهامداران سيماني است. به 
گفته اين كارشناس بازار سهام مهم ترين انگيزه مقاومت 
براي ورود س��يمان به بورس كاال، ع��ادت كردن افراد به 
بازار س��نتي و آزادي عمل در صادرات سيمان است اما؛ 

درنهايت س��د مقاومتي در برابر عرضه سيمان شكست.
وي توضيح مي دهد: از چند هفته گذشته، توليدكنندگان 
براي عرضه توليداتشان در بورس پيش قدم شدند. به نظر 
مي رسد آنچه سبب ش��ده اين مقاومت ها از بين برود و 
فعاالن بازار سيمان را به سمت بورس هدايت كند، اصالح 
قيمت اين محصول باشد. ازآنجاكه سيمان سال ها مشمول 
قيمت گذاري دستوري بوده، امكان تشكيل بازار رقابتي را 
نداشت اما امروز با حمايت سياست گذار اين محصول راهي 
بورس كاال ش��ده تا معامالت آن با نرخ هاي واقعي انجام 
شود. اكنون، عرضه سيمان آغازشده و به نظر مي رسد طي 
ماه هاي آينده نيز عرضه ها حجم بيشتري داشته باشد و 

معامالت بورسي سيمان، گسترش يابد.
علي محمد اظهار مي كند: يكي از مزاياي عرضه سيمان 
در بورس كاال اين اس��ت كه تمام��ي مصرف كنندگان 
حتي مصرف كنندگان جزء ني��ز مي توانند وارد اين بازار 
ش��ده و نياز خود را از بورس تأمين كنند. بنابراين بدون 
محدوديت عرضه يا تقاضا مي توان انتظار داشت بازاري 
واقعي باقيمت هايي متعادل داشته باشيم. قيمت گذاري 
دستوري سيمان در ش��رايطي كه رشد قيمت در ديگر 
حوزه ها، چشمگير بود موجب زيان شركت هاي سيماني 
شده درنتيجه سهامداران اين شركت ها نيز طي سال هاي 
گذشته متحمل زيان هاي قابل توجهي شده اند اما عرضه 
بورسي، قطعًا به سود سهامداران سيماني خواهد شد. اين 
كارشناس بازار سرمايه با اشاره به قيمت گذاري مي گويد: 
اساسًا قيمت گذاري هاي دستوري با بر هم زدن نظم يك 
زنجيره توليدي باعث مي ش��ود كه برخ��ي از گروه هاي 
توليدي در زنجيره متضرر ش��وند و در مقابل س��ود، به 
س��مت گروه هاي ديگري در زنجي��ره، آن هم به صورت 
نامتعارف، سوق پيدا كند. در زنجيره محصوالت فوالدي 
نيز ناهمگوني تقسيم سود ديده مي شد كه با شروع عرضه 
س��نگ آهن و ديگر مواد معدني، اصالح قيمتي در حال 
انجام است و خروج از شمول قيمت گذاري زمينه تقسيم 
سود عادالنه بين حلقه هاي مختلف زنجيره فوالد را فراهم 
كرده است. علي محمد درنهايت مي گويد: توليدكنندگان 
سيمان مي توانند از شرايط فعلي به وجود آمده، بهره ببرند 
و قيمت محصوالت صادراتي خود را نيز اصالح كنند. فقط 

بايد مراقب بود پس از واقعي شدن قيمت ها، عرضه ها در 
بورس، بازهم ادامه داشته باشد و كارشكني سودجويان 

باعث كاهش عرضه محصوالت در بورس نشود.

بورسكاالانتخابيمناسب
برايصنعتسيمان

محمدعلي رفيعي، فعال حوزه صنعت سيمان در خصوص 
عرضه اين محصول در بورس كاال نوشت: يكي از مشكالتي 
كه در تمام س��ال هاي گذش��ته گريبان توليدكننده و 
مصرف كننده كش��ور را در تمام حوزه هاي اقتصادي از 
خودرو و الس��تيك گرفته تا سيمان و آهن و ساختمان، 
قيمت هايي است كه مشخص نيست از روي كدام شاخص 
و با اتكا به كدام قانون نانوشته باال و پايين مي شود.صنعت 
سيمان جزو  مجموعه هايي است كه بر سر قيمت دستوري 
يا قيمت متكي بر عرضه و تقاضا بين كارشناسان، دولتي ها، 
مجلسي ها و دالالن! هميشه چالش و بحث ايجادشده و در 
اين ميان گروهي كه هميشه ضرر كرده است، توليدكننده 
و مصرف كننده نهايي بوده است و ديگر هيچ. و البته سود 
اين بحث ها در جيب مبارك دالالن جا خوش كرده است.

در اين ميان بازار سرمايه و البته به طور خاص؛ بورس كاال 
راه حلي است مناسب براي كاهش حاشيه هاي بازار به نفع 
صنعت و مصرف كننده نهايي. بدان معني كه بورس كاال 
مي شود همان شفاف س��ازي كه نياز، ورودي و خروجي 
صنايع مختلف ازجمله سيمان را مي تواند رصد و اعالم 
كند و اين طور نيست كه سيمان خروجي از كارخانه ها 
توس��ط برخي رانت ها و دالالن قبل از رسيدن به دست 
مصرف كننده نهايي باقيمت پايين خريداري و سپس از 
كانال برخي افراد با درصد سود باال به مصرف كننده نهايي 
فروخته شود.بورس كاال قيمت را شفاف مي كند و به دليل 
اينكه افزايش يا كاهش قيمت سيمان بنا به ميزان نياز بازار 
تعيين مي شود؛ مي تواند به آرامش بازار و سامان گرفتن 
آن كمك كند.يكي از مشكالت ديگري كه با ورود سيمان 
به بورس كاال رفع خواهد ش��د، نسيه و اعتباري فروشي 
سيمان است. تا قبل از ورود به بورس كاال، سيماني ها هزينه 
فروش محصول خود را بافاصله هاي زماني بسيار زيادي 
بعد از تحويل سيمان دريافت مي كردند و حال با فروش 
از طريق بورس كاال، اين سرمايه صنعت سيمان به صورت 
نقد به حساب ايشان ريخته و كمك مي كند كه اين صنايع 
ب��راي ادامه فعاليت حداقل ازنظر س��رمايه در گردش با 
مشكل كمتري روبرو شوند.بي شك بورس كاال مي تواند به 
صنعت سيمان و ساير صنايع كشور كه حاشيه بازار بسياري 
دارند، كمك شايان توجهي كند؛ البته به شرط همراهي 
صددرصدي اين صنايع. يعني اگر قرار اس��ت بخشي از 
صنعت سيمان از طريق بورس كاال محصول خود را بفروش 
برسانند اما بخشي ديگر همچنان بر فروش در بازار سنتي 
پافشاري كنند؛ بورس كاال و آن بخش از صنعت سيمان 
كه با بورس كاال همراه شده اند، به مشكل بر خواهند خورد 
و نتيجه مي شود همان يك بام و دوهوا كه اساساً نفعي براي 
توليدكننده و مصرف كننده نهايي ندارد. يكي از الزامات اين 
روزهاي صنعت سيمان؛ حضور حداكثري اين صنايع در 
بورس كاال با حداكثر ظرفيت توليدي است كه البته در 
اين صورت بايد نيم نگاهي نيز به رينگ صادراتي سيمان از 
طريق بورس كاال نيز داشته باشيم تا ازنظر ميزان صادرات 

نيز اين صنعت با مشكل روبرو نشود.

»تعادل« مزاياي عرضه سيمان در بورس كاال را بازبيني مي كند

دست دالالن از سيمان كوتاه شد



گروه راه و شهرسازي|
اگ��ر تا پي��ش از اين، مس��ووالن راي ب��ه تعطيلي 
كارخانه هاي س��يمان در زمستان مي دادند تا بلكه 
گاز مصرف��ي اي��ن كارخانه هاي به ط��ور موقت به 
نيروگاه هاي برق مازوت س��وز اختص��اص يابد و از 
ميزان آلودگي هواي ناش��ي از اين مازوت س��وزي 
قدري كاسته شود، اين روزها، گرماي هوا و مصرف 
بي��ش از ظرفي��ت توليد ب��رق در كش��ور منجر به 
تعطيلي صنايع و از جمله صنعت توليد سيمان شده 
تا قدري ميزان مصرف شبكه برق كشور كاهش يابد 
و خاموشي ها گسترده و چند ساعته از ميان برداشته 
ش��ود. بي ترديد، تعطيلي هاي فصلي كارخانجات 
سيمان منجر به كاهش عرضه اين كاال شده و قيمت 

سيمان را بيش از پيش فزوني مي بخشد.
آن چنان كه طي سه سال اخير شاهد بوده ايم، رشد 
انتظارات تورمي به صورت غير مس��تقيم و رش��د 
نرخ ارز به صورت مستقيم روي قيمت انواع مصالح 
ساختماني از جمله سيمان و آهن اثر مثبت و زيادي 
گذاش��ته و به همين واس��طه، هزينه نهايي توليد 
مسكن چند برابر شده اس��ت. افزون بر پيامدهاي 
اقتصادي و رشد مستقيم هزينه هاي توليد مسكن، 
كمبود سيمان و س��اير مصالح ساختماني منجر به 
تعطيلي پروژه هاي ساختماني و عمراني و در نتيجه 

طوالني شدن فرايند توليد آنها شده است.
در چنين ش��رايطي اس��ت ك��ه مه��دي هدايت، 
مديرعامل شركت عمران پرديس از كمبود شديد 
س��يمان در پروژه هاي مس��كن مهر خب��ر داده و 
خواس��تار اقدام س��ريع صنعت در اين رابطه شده 
است. به گزارش تسنيم، هدايت با اشاره به كاهش 
توليد سيمان در كشور، اظهار كرد: به همين دليل 
در زمان حاضر با كمبود شديد سيمان در سايت هاي 
مس��كن مهر روبرو هس��تيم.  وي با اش��اره به بروز 
اختالل در روند فعاليت پيمانكاران و انبوه س��ازان، 
افزود: يكي از مش��كالت كنوني پيمانكاران تامين 
س��يمان اس��ت، ضمن اينكه قيمت ميلگ��رد نيز 
روندي صعودي در پيش گرفته اس��ت. مديرعامل 
شركت عمران پرديس با بيان اينكه در فصل كاري 
به سر مي بريم، اضافه كرد: كمبود سيمان و گراني 
ميلگرد، پروژه هاي عمراني پرديس را دچار چالش 
كرده اس��ت. از اين از وزارت صنعت مي خواهيم در 

اين رابطه اقدامات الزم را انجام دهد.

     قطع برق سيمان را كمياب كرد
فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري انبوه سازان 
نيز با اش��اره به قطع برق صناي��ع و كارخانجات از 

تشديد رشد قيمت سيمان و آهن خبر داده است.
پورحاجت در گفت وگو با مهر، درباره افزايش قيمت 
مصالح س��اختماني خصوصًا س��يمان و ميلگرد در 
روزهاي اخي��ر، با بيان اينكه قيمت س��يمان براي 
انبوه ساز كمرش��كن شده اس��ت، گفت: يك سال 
اس��ت كه انبوه س��ازان نس��بت به وجود دالالن در 
بازار سيمان و فوالد هشدار مي دهند ولي هيچ كس 
توجه نمي كند. وي افزود: مقايس��ه ميزان توليد و 
مصرف دو محصول سيمان و ميلگرد نشان مي دهد 
برخالف آنكه مازاد توليد داريم اما قيمت ها افزايش 

يافته است.

     سيمان پاكتي ۷۰ هزار تومان 
دبير كانون سراسري انبوه سازان با اشاره به قطع برق 
صنايع س��يمان و تعطيل شدن برخي كارخانجات 
سيمان يادآور ش��د: يك هفته است كه سيمان در 
بازار ناياب ش��ده و اگر كسي بتواند سيمان از عامل 
فروش تهي��ه كند، ۶۵ تا ۷۰ ه��زار تومان براي هر 

پاكت مي پ��ردازد. پورحاجت درباره قيمت ميلگرد 
گفت: نرخ اعالمي اين محص��ول كيلويي ۱۷ هزار 
و ۷۰۰ توم��ان براي نوع پرمص��رف و اين رقم براي 
در كارخانه اس��ت بنابراين اگر انبوه س��از بخواهد 
تهيه كن��د، قطعًا با اين قيمت پي��دا نخواهد كرد و 
واسطه ها تا كيلويي ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان به سازنده 
واگذار مي كنند. وي خاطرنشان كرد: اين رقم براي 
شهرهايي مانند اصفهان و اهواز است كه كرايه حمل 
محصوالت فوالدي به آنها تعل��ق نمي گيرد اما اگر 
همين محصول به ساير ش��هرها حمل شود، كرايه 
حمل روي قيمت نهايي محصول اضافه خواهد شد.

     علت كمبود سيمان؟
دبير كانون سراس��ري انبوه س��ازان درب��اره علت 
كمياب ش��دن س��يمان افزود: به نظر من، بخشي 
از آن مديريت ش��ده بوده و از سوي كارخانه ها عدم 
توزيع در بازار انجام مي ش��ود بنابراي��ن نهادهاي 
نظارتي بايد به اين موضوع ورود و نظارت بيشتري 
بر كارخانه هاي س��يمان اعمال كنند. پورحاجت، 
دو عامل ديگر كمبود سيمان در بازار را كاهش ۶۰ 
درصدي ظرفيت توليد شركت هاي توليدكننده و 
عرضه برق كارخانه هاي سيمان تا ۱۰ درصد ديماند 
آنها عنوان و اظهار كرد: تبعات افزايش قيمت مصالح 
ساختماني خصوصًا س��يمان و ميلگرد در افزايش 
قيمت تمام شده ساخت وساز بروز خواهد كرد، حتي 
بسياري از كارگاه هاي ساخت وساز تعطيل خواهند 
شد و دود اين گراني مسكن به چشم مردم مي رود.

 
       هر متر مكعب بتن آماده ۱.۳ ميليون تومان 
وي با اش��اره به عرضه بخشي از محصوالت سيمان 
و فوالد در ب��ورس كاال گفت: حت��ي عرضه اين دو 
محصول در بورس هم نتوانس��ته مش��كل داللي را 
برط��رف كند و برخي در بورس س��يمان و ميلگرد 
مي خرند و با قيمت باالتر به انبوه ساز مي فروشند؛ 
در حالي كه سال گذشته در همين موقع، بتن آماده 
با هزينه حمل آن توسط بونكر )كاميون هاي حمل 
س��يمان( بين ۳۵۰ تا ۴۰۰ ه��زار تومان در هر متر 

مكعب فروخته مي ش��د. اين فع��ال صنفي صنعت 
س��اختمان به افزايش عجيب قيمت بتن آماده در 
۲۳ تير ماه اشاره كرد و ادامه داد: هر متر مكعب بتن 
آماده به ۱ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافته 
است. دبير كانون سراسري انبوه سازان، عامل سوم 
افزايش قيمت مس��كن را افزاي��ش عوارض صدور 
پروانه ساختماني دانس��ت و گفت: از يكسو قيمت 
نهاده هاي ساختماني افزايش چشمگيري داشته و 
از س��وي ديگر، شهرداري ها به تكاليف قانوني خود 
مبني بر تخفيف در صدور پروانه س��اختماني عمل 
نكرده اند و به طور متوس��ط ت��ا ۵۰ درصد عوارض 

صدور پروانه افزايش يافته است.

     رشد ۱۱8 درصدي قيمت زمين 
و ۱۰2 درصدي مصالح

به گ��زارش »تعادل«، قيمت س��يمان و ميلگرد به 
دليل قطع برق در شرايطي رخ داده است كه پيش از 
اين، به واسطه نوسان هاي اقتصاد، قيمت نهاده هاي 
س��اختماني اعم از زمين و مصالح ساختماني رشد 

چشمگيري داشته اند.
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده اس��ت، در 
پاييز ۱۳99، متوسط قيمت خريد و فروش هر متر 
مربع زمين يا زمين س��اختمان مس��كوني كلنگي 
معامله ش��ده از طريق بنگاه ه��اي معامالت ملكي 
در كل كش��ور 8 ميليون و 8۶۵ هزار و 8۰۰ تومان 
با ميانگين مس��احت ۳۵۰ متر مربع بوده است كه 
نس��بت به فصل قبل ۲۰.9 درصد و نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ۱۱8.۴ درصد افزايش داشته است.

به گزارش »تعادل«، ت��ورم فصلي قيمت زمين در 
حالي در پاييز س��ال گذش��ته به حدود ۲۱ درصد 
رس��يد و كمي از س��رعت آن كاسته ش��د كه طي 
۵ فصل قب��ل از آن، روندي صع��ودي را طي كرده 
بود و در فصل هاي تابس��تان 98 تا تابستان 99 به 
ترتي��ب 9.۳؛ ۱۱.۷؛ ۱۵.۳؛ ۲۲.۱؛ ۲8.۳ درصد را 
ثبت كرده بود. رشد ۱۱8 درصد تورم نقطه به نقطه 
قيمت زمين در پاييز س��ال 99 نسبت به سال 98 
نيز در شرايطي گزارش شده است كه در بهار سال 

98 رش��د ۱۴8 درصدي و در تابستان همان سال 
رش��د ۱۱۰ درصدي قيمت زمين ثبت ش��ده بود. 
در ميان استان هاي كش��ور نيز، بيشترين متوسط 
قيمت خري��د و فروش يك متر مربع زمين يا زمين 
ساختمان مسكوني كلنگي معامله شده ۳۰ ميليون 
و8۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان با ميانگين مساحت ۴۷۰ 
متر مربع در استان تهران و كمترين آن ۴۴۱ هزار 
و ۳۰۰ تومان با ميانگين مساحت ۴89 مترمربع در 
اس��تان كهگيلويه و بوير احمد بوده است. از سوي 
ديگ��ر، كمترين ميزان قيم��ت خريد و فروش يك 
مترمربع زمين يا زمين س��اختمان هاي مسكوني 
كلنگ��ي در معامالت انجام ش��ده اين فصل مربوط 
به اس��تان كهگيلويه و بوير احمد با ۷9 هزار و ۳۰۰ 
تومان و بيشترين ميزان آن مربوط به استان تهران 

با ۱۵۵ ميليون و ۶۶9 هزار و 8۰۰ تومان است.
همچنين از كل معامالت انجام ش��ده براي فروش 
زمين يا زمين ساختمان مسكوني كلنگي در كشور 
در پاييز ۱۳99، استان فارس با ۱۵.۵ درصد، داراي 
بيش��ترين سهم و اس��تان سيس��تان و بلوچستان 
با ۰.۱ درصد داراي كمترين س��هم و اس��تان هاي 
يزد، س��منان و خراس��ان جنوبي فاقد معامله ثبت 

شده هستند.
در اين حال، در پاييز سال 99 شاخص قيمت مصالح 
ساختماني در شهر تهران در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال قبل، حدود ۱۰۲ درصد رش��د كرده اس��ت. 
هم��واره جهش هاي ارزي در تغييرات و نوس��انات 
قيمت مصالح ساختماني موثر بوده است و هر زمان 
كه بازار ارز با ش��وك قيمتي مواجه شده است بازار 
مصالح و تجهيزات س��اختماني يك��ي از بازارهاي 
اثرپذير از اين تغييرات بوده است. به گزارش مركز 
آمار ايران قيمت مصالح ساختماني شهر تهران در 
پاييز سال 99 در مقايس��ه با فصل قبل از آن نيز با 

رشد نزديك به ۲۲ درصدي همراه شده است.
تورم ۲۲ درصدي شاخص قيمت مصالح ساختماني 
تنها به فاصله يك فصل نيز به منزله ثبت تورم باال در 
اين بازار است و نشان از اثر شوك هاي ارزي بر قيمت 

مصالح ساختماني در فصل پاييز دارد.
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هورالعظيم غمي به وسعت 
خوزستان

در نهايت رسوب ناشي از جريان آب، پس از چند سال 
س��د را ناكارآمد مي كند. به همين داليل اين شيوه را 
براي كنترل و ذخيره آب كنار گذاشتند. جالب است 
بدانيد هنوز آثار به جا مانده از س��دهاي ايزدخواست، 
بند ميزان و بند بهمن وجود دارد. اما چه شد كه تمامي 
تجارب و دانش نياكانمان را فراموش كرديم و كشورمان 
را به لبه پرتگاه نابودي منابع آبي رس��انديم؟ تقليد از 
الگوي توس��عه غيربومي و توسعه بر اساس مدل هاي 
غربي در بخش آب از دهه ۳۰ شمس��ي در كش��ور ما 
آغاز شد و به كارگيري نسنجيده فناوري و تكنولوژي 
نابخردانه تا به امروز ادام��ه دارد. بعد از انقالب هم به 
غلط، سد سازي به عنوان تنها رويكرد تأمين آب كشور 
معرفي شد. بدون راستي آزمايي و ارزيابي، شمار سدها 
پيوسته افزايش يافت تا جايي كه در سال ۱۳89 تعداد 
۱۲۶۵ سد )۵8۴ سد در دست بهره برداري -۱۲8 سد 
اجرايي و ۵۵۳ س��د در مرحله مطالعاتي( داشتيم. از 
اين تعداد حدود ۱۰۰ س��د بر روي حوزه آبريز كارون 
تعريف و طراحي شده است. اكنون حدود ۴۰ سد در 
مرحله احداث يا بهره برداري قرار گرفته است. يعني 
در طول مسير 9۵۰ كيلومتري كارون، هر ۱۰ كيلومتر 
يك سد بر روي آن احداث كرده يا در حال ساخت آن 
هستيم! در بخش ايراني هور، خشك كردن بخش هاي 
بزرگي از تاالب به بهانه برداشت و استخراج نفت يكي 
ديگر از داليل عمده بروز اين بحران محيط زيس��تي 
در خوزس��تان بوده است در حالي كه مي شد با صرف 
هزينه اي بيشتر برداشت از طريق سكوهاي نفتي انجام 
شود. اين خشك كردن به دليل سياست هاي غلط باعث 
شده است بسياري از گونه هاي بي نظير جانوري از جمله 
انواع ماهيان، الك پشت فراتي، شنگ و گاوميش ها و 
پرندگان آبزي و كنار آب زي به دليل بحران بي آبي و 
عدم اختصاص حق آبه هور العظيم با مرگ دس��ت و 
پنجه نرم كنند. عالوه بر فاجعه محيط زيستي، ادامه 
اين روند باعث بيكاري و مهاجرت ساكنان بومي منطقه 
كه هورالعظي��م محل درآمد آنه��ا از راه ماهيگيري، 
حصيربافي، دامداري س��نتي و.... بود، ش��ده اس��ت. 
هنوز براي دوس��تداران محيط زيست جاي شگفتي 
اس��ت كه چرا هور العظيم تا س��ال ۱۳89 به مناطق 
چهارگانه ارتقا نيافته بود و حتي هم اكنون نيز نامش 
در تاالب هاي ثبت ش��ده در كنوانسيون بين المللي 
رامسر به چشم نمي خورد. تمام اين مصائب در حالي 
بر تن اين اكوسيس��تم باارزش فرود آمده است كه بر 
اساس كنوانسيون تنوع زيستي ۲۰۱۰ كه در كشور ما 
به قانون تبديل شده است سياست گذاران ما موظف 
بودند تا سال ۲۰۲۰ آلودگي محيط زيستي كشاورزي 
ناپايدار، تخريب زيستگاه و… را تا حد امكان مرتفع و 
در موضوع عرصه هاي طبيعي ۱۷ درصد در آب هاي 
داخلي و خشكي و نيز ۱۰ درصد در مناطق ساحلي و 
دريا سطح مناطق تحت حفاظت خود را افزايش دهند. 
اما چيزي كه شاهد آن هستيم صدور انواع مجوزهاي 
برداش��ت هاي معدني در مناطق چهارگانه و توسعه 
ناپايدار از منابع طبيعي كشور هستيم.  حال بايد ديد 
هورالعظيم نيز از اين بي تدبيري جان سالم به در مي برد 
يا آن هم در كنار ديگر درياچه ها و تاالب هاي خشك 
شده و خاموش كشور قرار مي گيرد. تاالب هايي كه به 
گفته رييس وقت سازمان محيط زيست بيش از 8۰ 
درصد آنها خشك شده است. شخصي كه خود نيز يد 
طواليي در نابودي منابع آبي كشور با عدم به كارگيري 
كشاورزي پايدار در زمان تصدي بر اين وزارت داشته 
است. هرچند همين حاال هم دير شده است اما تا زماني 
كه نگاه از باال به پايين مهندس��ان مركزنشين بدون 
در نظر گرفتن حقابه كش��اورزان، باغداران و نيز حق 
مرتع عشاير و حق كاربري جوامع پيراموني تاالب ها و 
درياچه ها ناديده گرفته شود هر روز بيشتر و بيشتر در 

بحران بي آبي فرو خواهيم رفت.

مردي با دو معشوقه
حضورش در تلويزيون را به دعوت هاي گاه و بيگاه عادل 
در برنامه فوتبال ۱۲۰ محدود كرد. اساس��ا اين ويژگي 
انسان هاي مردمي اس��ت كه ميان منفعت شخصي و 
مطالبات عمومي، دومي را برمي گزينند و صدر هم يكي 
از همين چهره ها بود كه ميان خواسته هاي مردمش و 
منافع شخصي، مردم را انتخاب كرد. حميدرضا صدر در 
ايران و انگلستان تحصيل كرد. حوزه هاي تحصيلي اش 
به اندازه اي از حرفه اش فاصله داشت كه ايجاد ارتباطي 
ميان آنها تقريبا غير ممكن بود. دانش آموخته كارشناسي 
اقتصاد و كارشناس��ي ارشد شهرس��ازي از دانشكده 
هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران و مقطع دكترا از دانشگاه 
ليدز بريتانيا، كرس��ي هاي تحصيلي ك��ه احتماال نه 
ارتباطي با فوتبال و ورزش دارد و نه زيربناي فكري براي 
يك نقاد حرفه اي سينما را فراهم مي كند. اما صدر در 
زندگي ترجيح داد به جاي پول و موفقيت هاي اقتصادي 
وقت خود را صرف حوزه هايي كند كه به قول خودش 
او را به وجد مي آورد. خبر تلخ بيماري حميدرضا صدر 
زماني رسانه اي شد كه برخي تصاوير از او در شبكه هاي 
اجتماعي بازتاب پيدا كرد. تصاويري كه نشان مي داد 
مرد خوش صحبت عرصه فوتبال و سينما، انگار با دردي 
دست به گريبان شده اس��ت. مدتي بعد دخترش اين 
ش��ايعات را تاييد كرد و خبر داد كه حميدرضا در حال 
نبرد با هيوالي بيماري است. نهايتا تا ديروز كه خبر پرواز 
صدر به آسمان ها منتشر شد و حسرت و درد براي نسلي 
به يادگار ماند كه با روايت هاي جذاب چهره هايي مانند 
او هم به سينما دلبسته شده بودند و هم عاشقانه فوتبال 
را تعقيب مي كردند. چهره اي كه از شكس��ت تراژدي 
مي ساخت و از پيروزي ها، نغمه هاي حماسي مي سرود. 
كاراكتري كه عادت داشت تا حتي تراژدي هاي فوتبال 
را به زيبايي تصويرسازي كند. بايد پذيرفت براي پرواز 
يك چنين مردي به آسمان نمي توان از كلمات غمبار 
و تلخ اس��تفاده كرد. انتخاب كلمات ب��راي مرگ يك 
چنين چهره اي بسيار دشوار است. مردي كه زندگي را 
با عاشقانه هايش دوست مي داشت. مردي با دو معشوقه 

كه بر صدر نشست....

دستگيري باند خريد و فروش 
آراي شوراي شهر

شكراهلل بهرامي، رييس س��ازمان قضايي نيروهاي 
مس��لح گفت: با اط��الع، هدايت و نظ��ارت نماينده 
سازمان قضايي نيروهاي مس��لح در ستاد انتخابات 
اس��تان تهران، اعضاي يك باند خريد و فروش آراي 
ش��وراي ش��هر كه تمامًا غيرنظامي بودند در ش��هر 
پرديس شناسايي و دستگير شدند. به گزارش ايسنا، 
بهرامي در ارتباط با اقداماتي كه اين س��ازمان براي 
تأمين س��المت و امنيت انتخاب��ات اخير به مرحله 
اجرا درآورده است، اظهار كرد: اهم اقدامات سازمان 
قضايي نيروهاي مسلح به چند بخش تقسيم مي شود 
كه ش��امل آگاه س��ازي نيروهاي مس��لح نسبت به 
جرايم و تخلفات انتخاباتي ب��ا برگزاري كارگاه هاي 
آموزشي و همايش هاي مختلف در اقصي نقاط كشور، 
تشكيل شعب ويژه رس��يدگي به جرايم انتخاباتي 
در دادسراهاي نظامي سراسر كشور، تشكيل ستاد 
پيش��گيري از جرايم انتخاباتي با حضور فرماندهان 
نظامي و انتظامي و نشست با فرماندهان انتظامي و 
نظامي و بازديد از پاسگاه هاي مرزي به منظور نظارت 
و اطالع از آمادگي نيروها براي رصد و مقابله با اقدامات 
ضد امنيتي هس��تند. وي اف��زود: همچنين بازديد 
مقامات قضايي از شعب اخذ رأي در سراسر كشور و 
نظارت بر روند تأمين امنيت صندوق ها، حضور مقامات 
سازمان در س��تادهاي مركزي برگزاري انتخابات به 
منظور نظارت مستقيم در حوزه وظايف و رصد اخبار 
و وقايع امنيتي و هدايت و هماهنگي ضابطان از ديگر 

وظايف سازمان براي صيانت از انتخابات بوده است.

زمين واحدهاي طرح ملي 
مسكن تهران آماده نيست

جليل محبت خواه، مديركل راه و شهرسازي استان 
تهران ب��ا بيان اينكه زمين هاي طرح ملي مس��كن 
تهران آماده نيس��ت، گفت: مسكن مهر طرحي بود 
كه تعداد قابل توجهي از مردم را صاحبخانه كرد. به 
گزارش تسنيم، جليل محبت خواه با اشاره به اينكه 
سهميه استان تهران در طرح ملي مسكن ۷۳ هزار 
واحد اس��ت، اظهار كرد: از اين تع��داد ۲۵ هزار واحد 
براي ش��هر تهران اس��ت. حدود ۱۷۲ هزار نفر براي 
طرح ملي مسكن استان تهران ثبت نام كرده اند كه 
از اين تعداد ۲۰ هزار نفر هيچ مدركي را ارائه نداده اند. 
وي بدون اشاره به اينكه چه تعداد از متقاضيان موثر 
آورده ۴۰ ميليون توماني را واريز كرده اند، افزود: تمام 
زمين ها براي ساخت مس��كن در شهرهاي جديد و 
شهرستان ها به جز ش��هر تهران آماده است و مانعي 
براي ساخت و ساز در شهرهاي اسالمشهر، پاكدشت، 
رباط كريم، شهريار، قرچك، نس��يم شهر، دماوند، 
صفادش��ت و فيروزكوه وجود ن��دارد. مديركل راه و 
شهرسازي استان تهران گفت: مسكن مهر طرحي 
بود كه تعداد قابل توجهي از مردم را صاحب خانه كرد. 
فارغ از اينكه به درستي اجرا شد يا در اجرا دچار مشكل 
بود، بايد مسووالن جديد آن را ادامه مي دادند. هرگونه 
وقفه در اجراي اين طرح ها س��بب بروز مشكل در 
حوزه مسكن مي شود. محبت خواه با يادآوري اينكه 
متاس��فانه مجموعه هاي معتبر در حوزه مس��كن 
نخواستند طرح هاي دوره هاي گذشته كه در رأس 
آنها مس��كن مهر قرار داش��ت را ادامه دهند اظهار 
كرد: اداره كل راه و شهرسازي متولي زمين است و 
هر زمان كه مسووالن نياز به ساخت مسكن داشته 

باشند اين اداره كل آمادگي براي ارايه زمين دارد.

صدور حكم تخليه
براي مستأجران در شرايط كرونا

در حالي ستاد ملي كرونا شوراهاي حل اختالف را 
از صدور حكم تخليه براي مستأجران منع كرده كه 
اين ش��وراها در شرايط قرمز كرونايي احكام تخليه 
صادر مي كنند. به گزارش تسنيم، اواسط خردادماه 
امسال وزير راه و شهرسازي از تصويب افزايش مبلغ 
وام وديعه مسكن در ستاد اقتصادي كرونا خبر داد 
و درباره تمديد قراردادهاي اجاره مسكن با توجه به 
تداوم ش��رايط كرونا اظهار كرد: مصوبه تمديد يك 
ساله قراردادهاي اجاره مسكن در ستاد ملي كرونا 
تصويب ش��د.  حدود دو هفته بعد ستاد ملي كرونا 
طي جلسه هفتاد و دوم تمديد يك ساله قراردادهاي 
اجاره با رقم افزايش نرخ ها را به شرح زير تصويب و 
اعالم ك��رد؛  حداكثر افزايش مبلغ اجاره بها يا مبلغ 
رهن براي قراردادهاي اجاره در كالنش��هر تهران تا 
سقف ۲۵ درصد، ساير كالنشهرها تا سقف ۲۰ درصد 
و ساير مناطق شهري تا س��قف ۱۵ درصد است. با 
عنايت به استمرار شرايط شرايط بيماري كرونا، تمام 
قراردادهاي اجاره امالك مسكوني كه تا پايان سال 
۱۴۰۰ اعتبار آنها به اتمام مي رس��د در صورت عدم 
توافق طرفين و تمايل مستأجرين به مدت يكسال 
به صورت خودكار تمديد مي شود. بر اساس بند ۱-۳ 
مصوبه س��تاد ملي كرونا نيازي به مراجعه مالك و 
مستاجر به بنگاه هاي امالك براي تمديد قراردادها 
نيست. حدود يك ماه از مصوبه ستاد مذكور مي گذرد 
اما شرايط به گونه پيش نرفته كه دولت براي حمايت 
از مستأجران پيش بيني كرده است. از سوي ديگر با 
آنكه وزير راه و شهرسازي تاكيد كرده شوراهاي حل 
اختالف حق صدور حكم تخليه را براي مستأجران 
ندارند كه اين ش��وراها طي هفته هاي اخير احكام 

متعددي را عليه مستأجران صادر كرده است.

كمبود  شديد  سيمان پروژه هاي ساختماني  و عمراني را دچار ركود كرده  است

طول شبكه بزرگراهي كشور به ۱۹ هزار و ۸۰۰ كيلومتر افزايش يافت

بازتاب قطعي برق در توليد مسكن

رشد ساخت  بزرگراه ها  به 6۰  درصد  رسيد
روز پنجشنبه به دستور رييس جمهور ۳۲۱ كيلومتر 
مس��ير بزرگراهي جديد زير بار ترافي��ك رفت كه با 
افتتاح اين طرح ها عالوه بر رشد ۶۰ درصدي ساخت 
بزرگراه ها در طول 8 س��ال، طول ش��بكه بزرگراهي 
كش��ور به ۱9 هزار و 8۰۰ كيلومتر افزايش يافت. به 
گزارش ايرنا، هشتاد و يكمين برنامه افتتاح طرح هاي 
ملي پنجشنبه ها با عنوان »تدبير و اميد براي جهش 
توليد« به بهره برداري از طرح هاي ملي وزارتخانه هاي 
راه و شهرس��ازي و ورزش و جوانان در سراسر كشور با 
ارزش سرمايه گذاري ۲۱ هزار ميليارد تومان اختصاص 
داشت . حسن روحاني امروز از طريق ويديو كنفرانس 
۳۷ پروژه بزرگراهي، بندري و راهداري و حمل و نقل 
جاده اي، سالن هاي چند منظوره ورزشي ۶ هزار نفره 
در شهرهاي ساري و شيراز و ۲۶۲ فضاي ورزشي ديگر 
در سطح كشور را افتتاح كرد.  در ابتداي دولت تدبير 
و اميد طول شبكه بزرگراهي كش��ور ۱۲ هزار و ۳۰۰ 
كيلومتر بود كه با همت و تالش دولتمردان در تاريخ 
احداث بزرگراه هاي كشور ۶۰ درصد در ساخت رشد 
داشتيم.   اين طرح ها كه اشتغالزايي هزار و ۴۲۲ نفر را 
به همراه دارد شامل بهره برداري از ۳۲۱ كيلومتر پروژه 
بزرگراهي و باند دوم راه اصلي در كشور، افتتاح هشت 
طرح در حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور و 
۱۶ پروژه بندري است. افتتاح سه پست اسكله نفتي، 
انواع سامانه هاي اعالم حريق و سامانه مرجع دريايي 
در استان هاي مازندران و بوش��هر از جمله ۱۶ پروژه 
بندري هستند كه امروز با حضور رييس جمهوري به 

بهره برداري رسيد.

    افتتاح بزرگراه ها در ۱۷ استان
با هدف بهبود ش��بكه حمل و نقل جاده اي كشور و 
توس��عه كريدورهاي بزرگراهي براي ايجاد ارتباط 
بين ش��مال- جنوب و ش��رق- غرب كشور، ۳۲۱ 
كيلومتر راه و بزرگراه در استان هاي مختلف كشور 

با دستور رييس جمهور افتتاح شد.
اين طرح ها ش��امل ۲۰ كيلومتر بزرگراه در استان 
آذربايجان غربي، ۲8 كيلومتر بزرگراه در بوش��هر، 
۳۵ كيلومت��ر بزرگراه در چهارمح��ال و بختياري، 
۲۵ كيلومتر راه اصلي و بزرگراه در استان خراسان 
جنوبي و ۱۱ كيلومتر راه اصلي در خراسان رضوي 

است.
همچنين ۱۳ كيلومتر بزرگراه در خراسان شمالي، 
۱۴ كيلومتر بزرگراه در خوزستان، ۱۰ كيلومتر راه 
اصلي در س��منان، ۴۳ كيلومتر راه اصلي و بزرگراه 
در سيستان و بلوچس��تان و ۱۰ كيلومتر راه اصلي 
و بزرگراه در اس��تان فارس زير بار ترافيك رفت. در 
اين برنام��ه ۲۴ كيلومتر راه اصلي در كرمان، ۱۲.۵ 
كيلومتر بزرگراه در گلس��تان، ۵ كيلومتر راه اصلي 
در گيالن، ۲8.۵ كيلومتر بزرگراه در لرس��تان، ۲۰ 
كيلومتر بزرگراه در اس��تان مرك��زي، ۱۰ كيلومتر 
بزرگراه در هرمزگان و ۱۷ كيلومتر بزرگراه در استان 
يزد افتتاح شد كه ارزش روز اين طرح ها ۳۰ هزار و 

۶۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است.

     ريل گذاري براي دولت آينده
 رييس جمهوري در هشتاد و يكمين پويش »تدبير 

و اميد براي جه��ش توليد« گفت: در دولت تدبير و 
اميد بزرگراه هاي كشور از ۱۲ هزار كيلومتر به ۲۰ 
هزار كيلومتر افزايش يافت، ۶ هزار كيلومتر بزرگراه 
نيز در دست اجرا است كه با تكميل آن بزرگراه هاي 

كشور تقريبا ۲ برابر مي شود.
روحاني در اين آيين افزود: اين اقدامات انجام شده 
در حوزه مهم و زير ساختي، ريل گذاري براي دولت 

آينده است. 
وي با يادآوري اينكه يكي از افتخارات اين دولت از 
آغاز تقويت حمل و نقل در كشور بوده است؛ تصريح 
كرد: حمل و نقل يكي از مس��ائل مهم و اساس��ي و 
به عنوان يكي از اركان پيش��رفت كش��ور و زندگي 
مردم براي جابه جايي مس��افر و بار در حوزه داخلي 

و خارجي بسيار حائز اهميت است.
رييس دولت تدبير و اميد تاكيد كرد: در زمينه حمل 
و نقل ه��م در زمينه جاده اي و ه��م ريلي، هوايي، 
دريايي و بندري و به ويژه ترانزيت كارهاي بس��يار 

عظيم و بزرگي انجام شده است.

وي گفت: افتخار مي كنيم كه در ش��رايط بس��يار 
سخت تحريم، جنگ اقتصادي و كرونا مسير جهش 

و حمايت از توليد و مانع زدايي ادامه يافت.

    افزوده شدن 6۰ درصد 
به طول بزرگراه هاي كشور

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي در مراسم بهره برداري 
از طرح هاي ملي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و ورزش 
و جوانان در سراس��ر كشور گفت: در هشت سال گذشته، 
حدود ۶۰ درصد به طول بزرگراه هاي كش��ور افزوده شد. 
اس��المي افزود: در دولت يازده��م و دوازدهم، حدود ۱۱ 
هزار كيلومتر آزادراه، بزرگراه و راه اصلي ايجاد شده است 
كه به اين واسطه حدود ۶۰ درصد افزايش طول بزرگراه ها 
را ش��اهد بوديم.  وي با بيان اينكه اين يك دستاورد مهم و 
ماندگار است، تصريح كرد: با افزايش طول جاده ها ظرفيت 
جابه جايي ه��ا هم افزايش پيدا كرد و كه اين دس��تاورد با 
كاهش زمان س��فر و افزايش ايمني، دستاوردهاي كامال 

ملموسي براي مردم كشور به ارمغان آورده است.

 برابر  رای شماره 140060310004003357- 1400/4/9 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای سید یوسف حسینی فرزند سید علی به شماره 
شناسنامه 772 و  شماره ملی 2061483021 صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 
50/15 مترمربع پالک 6/85 اصلی واقع در خجیرکال بخش 10 بابل خریداری از آقای علی تقی پور محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1165147
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/26  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/10

آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 برابر  رای شماره 14060310004003559- 1400/4/16 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای علیرضا صمدی فرزند علی به شماره شناسنامه 
1185 و  شماره ملی 5689715611 صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 4551/75 
مترمربع پالک 1/144 اصلی واقع در حاجی کال خرابه بخش 10 بابل خریداری از آقای میرعلی دژه محرز گردیده اس�ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف 1162299
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/26  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/10

 آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تکليف
 وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل



واردات گوش��ي هاي برخ��ي برندها ازجمله ش��يائومي 
به دليل مشكل عدم مس��يريابي صحيح سرشماره هاي 
اضطراري ممنوع شده است. از آنجا كه اين شركت چيني 
و چن��د برند ديگ��ر ازجمله ريلم��ي و وان پالس به دليل 
تحريم ها در ايران نمايندگي يا دفتر رسمي ندارند، برخي 
استانداردهاي س��ازمان تنظيم مقررات وزارت ارتباطات 
مبني بر مسيريابي شماره هاي اضطراري در اين گوشي ها 
رعايت نشده و همين موضوع عامل لغو مجوزهاي واردات 
برندهاي مذكور شده است. از اين رو سازمان تنظيم مقررات 
مجوز واردات برخي گوش��ي هاي برندهاي ش��يائومي و 
ريلمي و نوكيا را به دليل عدم امكان تماس با سرشماره هاي 

اضطراري كشور ممنوع كرد.
طي چن��د روز اخير، برخ��ي واردكنن��دگان موبايل با 
اعالميه اي از سوي سازمان تنظيم مقررات راديويي مواجه 
شده اند كه در آن آمده است: »به آگاهي مي رساند بر اساس 
بررسي هاي انجام شده، برخي گوشي هاي موبايل واردشده 
به كشور، سرشماره هاي اضطراري ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ را 
به درستي مسيريابي نكرده و آن شماره ها را به سرشماره 
۱۱۲ هداي��ت مي كنند ك��ه اين موض��وع موجب عدم 
دسترسي فوري ذي نفعان خريدار گوشي هاي مربوطه، به 
سامانه هاي مرتبط با سرشماره هاي فوق و بالطبع تضييع 
حقوق آنها خواهد شد. با توجه به موضوع فوق و با عنايت 
به ماده ۴ قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تعهد 
ارايه ش��ده توسط آن ش��ركت در هنگام ثبت سفارش و 
ترخيص؛ ضروري است تا آن شركت حداكثر ظرف مدت 
۲۰ روز از تاريخ صدور اين نامه، نس��بت به ارايه اقدامات 
انجام ش��ده، در راس��تاي برطرف كردن مشكل فوق و 
اطالع رساني الزم به مخاطبان و س��ازمان اقدام كند. تا 
زمان احراز رفع مشكل در گوشي هاي يادشده، ورود مجدد 
گوشي هاي تلفن همراه مذكور به كشور ممنوع است.« 
 ،REDMI9C م��دل ،REDMINOTE۱۰  مدل
م��دل REDMI9C، م��دل REDMI9AT، مدل 
POCOX3، م��دل PRO REDMINOTE9 از 
برند ش��يائومي، برخي از مدل ه��اي برند وان پالس، 
اينفينيكس و نوكيا مشمول اين نامه مي شوند. انجمن 
موبايل اتاق بازرگاني پس از دريافت اين اعالن ها توسط 
شركت ها، نامه فوق را به نهادهاي ذي ربط جهت رفع 

فوري اين ممنوعيت ارسال كرده است.

     تحريم هاي امريكا باز هم دردسرساز شد
ماجراي عدم هم خواني گوشي هاي موبايل وارداتي براي 
اتصال به شماره هاي اضطراري ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۱۵ پس 
از اعمال تحريم هاي اياالت متحده امريكا عليه ايران رخ 
داد. از آنجا كه شركت هاي گوشي ساز از حضور در ايران 
و داشتن دفتر و فعاليت رسمي منع شدند، محصوالت 
آنها ديگر براي كشور ما مناسب سازي نمي شد. براي مثال 
در آن زمان، ش��ركت ها قبل از توزيع دستگاه هاي شان 
در ايران، كيبورد فارس��ي يا اپليكيش��ن هاي فارسي را 
به طور پيش فرض روي گوشي نصب مي كردند. اما پس 
از اعمال تحريم ها كمپاني هاي گوشي ساز ديگر در ايران 
توزيع كننده و تأمين كننده مستقيم نداشتند و درنتيجه 
آن، ديگر چنين برنامه هايي مخصوص ايران اجرا نكردند 
و هيچ دس��تگاه موبايلي با سفارشي س��ازي و مناسب 
جغرافياي ايران توليد نشد. درنتيجه اين اتفاق، قابليتي 
در گوشي ها كه براي تماس گرفتن با مراكز اورژانسي و 
ضروري در زمان در دسترس نبودن شبكه موبايل تنظيم 
مي شود، ش��امل حال گوش��ي هاي وارداتي نشد. حال 
آنكه يكي از استانداردهاي سازمان تنظيم مقررات براي 
صدور مجوز واردات گوشي اين است كه قابليت تماس 
با ش��ماره هاي اضطراري مخصوص كشور را دارا باشند. 
گوشي هاي وارداتي درصورت دارا نبودن استانداردهاي 
رگوالتوري ثبت س��فارش نخواهد شد. سازمان تنظيم 

مقررات به همين علت، پاييز سال گذشته طي نامه اي به 
واردكنندگان موبايل اعالم كرد كه تكليف اين برندها را 
روشن كنند و درصورت حل نشدن مشكل، ديگر اجازه 
واردات به برندهاي خارجي موبايل داده نخواهد شد. به 
نظر مي رسد با اينكه دفترهاي رسمي هواوي و سامسونگ 
در ايران فعاليت رسمي خود را متوقف كرده بودند، هنوز 
ارتباطاتي با شركت اصلي در ايران وجود داشت؛ درنتيجه 
شركت هاي مذكور توانستند نماينده اي از شركت اصلي 
را به ايران بياورند و پس از جلس��اتي با س��ازمان تنظيم 
مقررات، بر سر حل مشكل با اپراتورهاي موبايل به توافق 
برسند. حال آنكه عمر ش��ركت هاي جديدي همچون 
ش��يائومي، ريلمي و وان پالس به ثبت دفتر و حضور در 
ايران قد نمي دهد و اين شركت ها به همين دليل تاكنون 

نتوانسته اند اقدام موثري صورت دهند.

     نامه درخواست تجديدنظر در واردات 
گوشي هاي شيائومي

با توجه به آخرين آمارهاي واردات گوش��ي موبايل، برند 
شيائومي سهم 3۰ درصدي بازار كشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. اس��تقبال ايراني ها از گوشي هاي شيائومي 
به خصوص در يك س��ال گذشته ش��دت گرفته است؛ 
به طوري كه ميزان واردات گوشي هاي اين برند در خردادماه 
سال جاري تقريبا برابر با ميزان واردات گوشي هاي برند 
سامس��ونگ طي همين ماه بوده؛ حال آنكه سامسونگ 
نيمي از بازار ايران را در سيطره خود دارد. با مشاهده آمارها 
متوجه مي شويم ارزش گوشي هاي شيائومي واردشده 
در خردادماه برابر با ۲۰۴ ميليون دالر و ارزش گوشي هاي 
سامسونگ واردشده در همين بازه برابر با ۱۵9 ميليون 
دالر است. اين يعني سهم ارزشي گوشي هاي شيائومي 
از بازار ايران براي اولين بار از سامس��ونگ پيشي گرفته 
است. درنتيجه رييس هيات مديره انجمن واردكنندگان 
موبايل اتاق بازرگاني طي نامه اي به رييس سازمان تنظيم 
مق��ررات، درخصوص ممنوعيت مجوز ثبت س��فارش 
گوشي هاي برخي برندها ازجمله شيائومي درخواست 
تجديدنظر كرده است. حسين غروي رام خطاب به حسين 
فالح جوش��قاني، رييس رگوالتوري، نوشته است: »در 
حال حاضر برندهاي مطرحي همچون شيائومي داراي 

عدم هم خواني براي اتصال به سرشماره هاي اضطراري 
۱۱۰ – ۱۲۵ – ۱۱۵ كشور و منتقل شدن به شماره ۱۱۲ 
مركز ملي امداد و نجات هستند كه به داليل فني و متفاوت 
بودن اين سرش��ماره ها با ش��ماره هاي عمومي در ساير 
كشورهاي دنيا با روش هاي ديگري از جمله نگه داشتن 
كليد صفر در برخي مدل ها در حال حاضر قابل انجام است 
كه طبق شنيده ها با توجه به درخواست هاي پليس كشور 
و ستاد بحران نياز به حفظ جان و امنيت مصرف كنندگان 
در ش��رابط بحراني و اضطراري )كه از آن منظر تقاضاي 
كامال به حق و ضروري اس��ت( مجوز ثبت سفارش اين 
مدل ها توسط سازمان تنظيم متوقف شده كه نياز است 
از جنبه هاي ديگري به شرح ذيل، مورد تجديدنظر قرار 
گيرد با هدف يافتن راه حل منطقي و عملياتي براي حفظ 
نظم و آرامش بازار و احترام به تقاضاي مصرف كنندگان.« 
غروي رام ابتدا با اشاره به اعمال تحريم هاي خصمانه عليه 
ايران مي گويد اين تحريم ها منجر به قطع ارتباط مستقيم 
با برندهاي اصلي موبايل شده و برندهاي مذكور به جهت 
اين تحريم ها و استفاده از برخي قطعات و تكنولوژي هاي 
امريكايي، امكان مذاكره يا فروش باواسطه يا بي واسطه به 
ايران را ندارند. به گفته وي: »بازرگانان با روش هاي بسيار 
سخت و پيچيده با دور زدن تحريم ها نياز مصرف كنندگان 
را تأمين مي كنند كه عمال امكان درخواس��ت تغييرات 
نرم افزاري در ح��ال حاضر وجود ندارد.« غ��روي رام در 
ادامه با اشاره به سهم 3۰ درصدي برندهاي مذكور گفته 
است كه توقف واردات اين برندهاي عمدتا چيني منجر 
به »تنش و بحران جدي در بازار و ايجاد موج افزايش��ي 
قيمتي و تقديم اين سهم بازار به ساير برندهاي امريكايي 
و كره اي« مي شود. وي در بخش ديگري از نامه با توجه به 
نياز به اصالح بسياري از ثبت سفارش هاي كاالهاي در راه 
كشور توسط تعداد زيادي از واردكنندگان گفته است كه 
تصميم جاري عالوه بر صدمه جدي مالي به اين بخش، 
»به احتمال قريب به يقين« منجر به اعتراضات و نارضايتي 
زيادي ازسوي اصناف و بازرگان و برهم خوردن نظم بازار و 
البته موج جديد سوداگري و سفته بازي و فعاليت كاسبان 
تحريم و درنهايت آسيب به مصرف كنندگان خواهد شد. 
رييس هيات مديره انجمن واردكنندگان موبايل همچنين 
با تأكيد بر احتمال رفع تحريم ها در ماه هاي آتي و انعقاد 

قرارداد ۲۵ ساله ايران با چين مي گويد: »حذف بخشي 
از بازار با روش عدم صدور مجوز واردات و ثبت س��فارش 
مي تواند آسيب جدي به ورود شركت هاي بزرگ چيني 
به بازار توليد موبايل در كشور و فعاليت رسمي آنها به علت 

آسيب خوردن به چرخه تأمين و سهم بازار شود.«

     مشكل گوشي هاي شيائومي 
با تغييرات اندكي قابل حل است

غروي رام درادامه از سازمان تنظيم خواسته است كه با در 
نظر گرفتن شرايط حساس كنوني كشور و ثبات بازار موبايل 
و متعادل بودن قيمت ها در آستانه فاز جديد رجيستري 
تجهيزات س��يم كارت خور، محدوديت هاي ايجادش��ده 
براي مجوز ثبت سفارش و واردات گوشي هاي اين برندها 
را متوقف كرده و جلسه اي اضطراري براي بررسي نظرات و 
پيشنهاد ها تمام ذي نفعان تشكيل دهد. رييس هيات مديره 
انجمن واردكنندگان موبايل اتاق بازرگاني درانتهاي نامه 
خود، پيشنهاداتي را براي حل مشكل تا زمان لغو تحريم ها 
و امكان تعامل با كشورهاي توليدكننده موبايل را مطرح 
كرده است: »دريافت تعهد از بازرگانان براي نصب برچسب 
روش شماره گيري صحيح سرش��ماره هاي اضطراري 
براي موبايل هاي برندهاي مذكور روي جعبه هر گوشي 
واطالع رساني مناسب در شبكه هاي فروش و شبكه هاي 
اجتماعي شركت ها براي آگاه سازي مصرف كنندگان تا 
زمان لغو تحريم ها؛ مذاكره و تعامل با سامانه همتا و تصويب 
كميته راهبري رجيس��تري ذيل مديريت حضرتعالي 
براي ارس��ال پيامك اطالع رساني به مصرف كننده پس 
از فعال س��ازي يا در هنگام فرايند فعال سازي مدل هاي 
مذكور برندهاي فوق با هدف آگاه س��ازي مردم از روش 
شماره گيري صحيح اين شماره ها تا زمان لغو تحريم ها؛ 
تعامل با اپراتورهاي كشور براي ايجاد راهكار نرم افزاري 
موقتي براي حل بحران موجود به جاي توقف واردات بخش 
بزرگي از نياز بازار موبايل براي جلوگيري از ايجاد تنش و 
نارضايتي صنفي و مردمي در آستانه استقرار دولت جديد«. 
در نهاي��ت در حال حاضر به نظر مي رس��د واردات 
برخي مدل هاي پرطرفدار برند ش��يائومي متوقف 
شده و بايد ديد آيا اين نامه خواهد توانست تغييري 
در روند ثبت سفارش هاي جديد ايجاد كند يا خير.

دريچه
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ترسيم قواعد حقوقي منطقه اي
و ايجاد بازارهاي مشترك 

وزير ارتباطات و فناوري اطالع��ات با بيان اينكه 
براي ايجاد بازارهاي مش��ترك و ترس��يم قواعد 
حقوقي منطقه اي، تالش بسياري كرديم، گفت: 
براي افزايش توان چانه زني و كسب ظرفيت باالتر 
در تعامل ب��ا پلتفرم هاي بين الملل��ي، ايجاد يك 
بازار منطقه اي كارس��از است. به هر صورت با يك 
بازار بزرگ ت��ر، قدرت چانه زن��ي باالتري حاصل 
مي ش��ود. بنابراين با س��فر به هن��د، آذربايجان، 
تركيه، روسيه و مذاكره با همتايان براي ايجاد يك 
بازار بزرگ منطقه اي در دس��تور كار قرار گرفت. 
آذري جهرمي توضي��ح داد: هرچند تغيير مكرر 
وزراي ارتباطات در برخي از اين كش��ورها، كار ما 
را با چالش هاي زيادي همراه ساخت، اما باالخره 
س��ه دور گفت وگوي مش��ترك با حض��ور چهار 
كشور ايران، روس��يه، تركيه و آذربايجان در باكو 
و تهران برگزار ش��د. توافق همكاري مشترك هم 
به امضا رسيد تا با عزم مشترك يك بازار مشترك 
ايجاد كني��م. هر چن��د در مقياس هاي كوچك، 
فعاليت هاي تجاري اميدبخشي شكل گرفته است، 
اما در برابر فعاليت هاي مطلوب، همواره يك مانع 
بزرگ وجود داش��ت: »تحريم«. در ابعاد سياسي 
منطقه اي هم پس از طرح ابتكار ايران براي »صلح 
هرم��ز«، پيش��نهادمان را براي »صلح س��ايبري 
هرمز« عرضه كرديم تا از عزم سياسي منطقه هم 
براي مواجهه با چالش هاي مشترك حكمراني بهره 
ببريم. آذري جهرمي همچنين با انتشار مطلبي با 
عنوان »س��خن آخر در باب حكمراني سايبري« 
نوش��ت: ش��ايد مهم ترين نقصي كه اين روزها در 
برخي نگاه ها و قوانين به چشم مي خورد، نبود يك 
تعريف كامل، جامع و درست از حكمراني سايبري 
است. نگاه ابتري كه به راه حل هاي ابتر مي انجامد 
و آن گاه نتيجه اش مي شود موجود ناقص الخلقه اي 
كه آن را حكمراني مي ناميم. وزير ارتباطات افزود: 
حكمران��ي، از يك نگاه يعني تنظي��م قواعد بين 
فاعل ها و مفعول ها. پس اولين مس��اله در تبيين 
نظام حكمراني سايبري، تشخيص و تعريف دقيق 
اجزا است. كاربران فضاي مجازي فاعل  و اطالعات 
و داده ها مفعول هستند. در اين بين پردازشگرها 
در تعاريف امروزي هم مي توانند فاعل باش��ند و 
هم مفعول. جهرمي خاطرنش��ان ك��رد: حال اگر 
بخواهيم يك چارچوب حكمراني درست تبيين 
كنيم بايد به تك تك اين اجزا بپردازيم و بعد روابط 
و ضوابط شان را مشخص كنيم. نه اينكه به دلخواه 
يكي را انتخاب و با عينكي خاص به آن نگاه كنيم.

كاهش سرفاصله حركت قطارها 
در خط پنج متروي تهران و حومه 
مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه از كاهش سر فاصله حركت قطارهاي خط پنج 
متروي تهران و حومه در ساعات اوليه بهره برداري 

خبر داد. 
به گزارش مديري��ت ارتباطات و ام��ور بين الملل 
ش��ركت بهره برداري متروي تهران و حومه؛ علي 
عبداله پور نايب ريي��س هيات مديره و مديرعامل 
شركت بهره برداري متروي تهران وحومه به همراه 
معاونين و مديران از پايانه مهرش��هر و ايس��تگاه 
گلش��هر در خط پنج متروي تهران و حومه بازديد 
كرد و از نزديك در جريان روند كارهاي انجام شده 
 و مش��كالت و كمبودهاي خط پنج ق��رار گرفت.

علي عبداله پور ضمن خسته نباشيد، از تالش هاي 
تمامي پرس��نل قدرداني كرد و  گف��ت: با توجه به 
تغيير س��اعت كار ادارات در راستاي ارايه خدمات 
مطلوب تر به ش��هروندان، از روز ش��نبه ۲۶ تيرماه 
۱۴۰۰ س��رفاصله حرك��ت قطاره��ا در خط پنج 

كاهش مي يابد.
وي اف��زود: ب��راي جابه جاي��ي ش��هروندان و 
مس��افران اس��تان البرز از س��اعت ۵:۰۰ تا 9:۰۰ 
صبح از ايستگاه گلشهر به س��مت كرج- تهران و 
همچنين از ايس��تگاه تهران )صادقيه( به س��مت 
كرج-گلشهر از س��اعت ۶:۰۰ تا س��اعت ۱۰:۰۰ 
 صب��ح از ۱۵ ب��ه ۱۰ دقيق��ه كاه��ش پي��دا كرد.

عبداله پور كرد: براي رفاه حال مس��افران و اينكه 
بتوانند در سريع ترين زمان ممكن به تهران برسند، 
اولين اعزام قطار از ايستگاه گلشهر در ساعت ۵:۰۰ 
 صبح به صورت اكسپرس )تندرو( انجام خواهد شد.

مديرعامل ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حوم��ه در ادامه ارايه گزارش عملكردمدير ارش��د 
خط پنج گفت: در حال حاض��ر بخش نگهداري و 
تعميرات به خوبي در حال كار است و بعد از ۲۲ سال 
بهره برداري از مترو به يك بالندگي به لحاظ خدمات 
رساني مطلوب به شهروندان و مسافران رسيده ايم و 
سر آمد شركت هاي بهره بردار مترو در كشور هستيم 
و به عنوان الگو براي خيلي از شركت هاي شناخته 

شده، هستيم. 
وي با اش��اره به اينكه عمده مش��كالت مربوط به 
هزينه ها و كمبود نقدينگي اس��ت اف��زود: با تمام 
هزينه هايي كه در سال گذشته در خط پنج انجام 
ش��د، درآمد حاصل ش��ده از اين خط كمتر از 3۰ 
درصد ب��وده كه با تالش تمامي همكارانم ش��اهد 

افزايش رضايتمندي مسافران در خط پنج بوديم.
عبداله پور در پايان اين بازديد ب��ار ديگر از تمامي 
پرسنل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
قدرداني كرد و گفت: س��عي داريم اين بازديدها را 
در تمامي خطوط انجام دهيم تا از نزديك روند كار 
و مش��كالت و ظرفيت هاي خطوط مترو را بررسي 
كنيم تا بر اس��اس موقعيت هاي موجود براي ادامه 

كار بهترين برنامه ريزي را انجام دهيم.

فرصت هاي ازدست رفته 
رمزارزها

در حالي كه ميزان مصرف برق در پيك بار و ساير روزهاي 
سال تفاوت فاحشي دارد كه عمال به بيكار ماندن بخش 
بزرگي از اين ظرفيت منجر مي شود. فراموش نكنيم كه 
وزارت نيرو به طور متوسط ساالنه تنها در ۴۰۰ ساعت 
با مشكل تامين برق و پرفش��اري شبكه مواجه است و 
در بقيه روزهاي س��ال عمال با ظرفيت بيكار نيروگاه ها 
مواجه مي شود. البته بخشي از اين مساله به سادگي با 
باالنس كردن تقاضا از مس��ير صادرات قابل حل بوده و 
درآمد قابل توجهي را هم براي وزارت نيرو ايجاد مي كند. 
البته نبايد اين نكته را هم از نظر دور داش��ت كه انعقاد 
قرارداد تامين برق با يك كش��ور ديگر به معناي ايجاد 
يك تعهد قانوني است كه عدم انجام آن جرايم گسترده 
و پيامدهاي سياس��ي در پي خواهد داش��ت. به عالوه 
صادرات انرژي به جز مشكالت ناشي از تحريم، نيازمند 
خطوط يا لوله هاي انتقال و قراردادهاي دوطرفه است كه 
ايجاد آنها مي تواند براي كشور مشكل ساز باشد. تجربه 
صادرات گاز به پاكستان كه عليرغم هزينه هاي هنگفت 
براي راه اندازي خط لوله جاسك با بدعهدي پاكستاني  ها 
و عدم تكميل اين خط لوله به بن بس��ت رسيد، يكي از 
همين نمونه هاست. عدم پرداخت مطالبات وزارت نيرو از 
محل صادرات برق به عراق هم از جمله مشكالت ديگري 
است كه در حوزه صادرات انرژي با آن مواجه مي شويم. با 
اين اوصاف بايد بپذيريم كه ظرفيت صادرات انرژي ما در 
حوزه هاي برق و گاز نامحدود نيست و مشكالت خاص 
خود را دارد. در گيرو دار تحريم و مشكالت صنايع مختلف 
در ايران، صنعتي جديد پا به عرصه ظهور گذاشته كه در 
بازارهاي جهاني غيرقابل تحريم است و فضايي نامحدود 
براي فعالي��ت در اختيار صنعتگران قرار مي دهد. نكته 
بس��يار كليدي صنعت رمزارز براي صنعت برق ايران 
اين است كه به واسطه اس��تخراج رمزارزها مي توان از 
ظرفيت هاي خالي و بالاستفاده توليد برق، استفاده اي 
پربهره و پرسود داشت. از همه مهم تر اينكه وزارت نيرو 
مي تواند در س��اعات و روزهاي پرمصرف سال برق اين 
صنعت را بدون تحميل هزينه و زيان انباشته خاموش 
كند. رمزارزها كه به عنوان طالي عصر ديجيتال شناخته 
مي شوند، امروز بازاري به ارزش بيش از دوتريليون دالر 
دارند و امكان تجارت بي م��رز را در اختيار همه فعاالن 
اقتصادي قرار داده اند. فقط كافي است با توجه به ظرفيت 
قابل اتكاي توليد برق در كشور، بسترهاي الزم را براي 
استخراج قانوني، شفاف و ضابطه مند رمزارزها در كشور 
فراهم كنيم. زماني براي توس��عه صنعت پتروشيمي 
در كش��ور، گاز با قيمتي ارزانتر و اقتصادي تر در اختيار 
سرمايه گذاران اين صنعت قرار مي گرفت تا ايران بتواند 
گوي سبقت را از كشورهايي مانند قطر بربايد. حاال در 
مورد ارزهاي ديجيتال هم بايد چنين رويكردي داشته 
باش��يم. اما متاس��فانه مي بينيم كه با اعالم تعرفه برق 
ماينرها كه رقمي برابر با برق صادراتي است نه تنها زمينه 
را براي استخراج غيرقانوني رمزارزها فراهم كرده ايم بلكه 
سرمايه گذاران اين حوزه را نيز علي رغم مزيت هاي قابل 

توجه موجود، از كشور رانده ايم.

اتحاديه اروپا: ايران پيش از آغاز 
دولت رييسي به مذاكرات وين باز 

نمي گردد
يورونيوز افزود: دولت اياالت متحده آمريكا و جمهوري 
اس��المي ايران هر دو براي از سرگيري اجراي تعهدات 
خود وفق برجام اعالم آمادگي كرده اند. با اين حال و پس 
از گذشت ش��ش دور مذاكره در وين، هنوز تصميمي 
درباره چگونگي بازگش��ت دو طرف ب��ه تعهدات، رفع 
تحريم ها و ضمانت تكرار نشدن دوباره تجربه دولت دونالد 
ترامپ، گرفته نشده است. همزمان خبرگزاري رويترز به 
نقل از يك سخنگوي وزارت امور خارجه اياالت متحده 
آمريكا گزارش ك��رد كه تهران با توجه به تغيير دولت، 
خواستار زمان بيشتري براي از سرگيري مذاكرات شده 
است. اين سخنگوي وزارت امور خارجه اياالت متحده 
در اي��ن زمينه تصريح كرد: »وقتي اي��ران پس از روند 
تش��كيل دولت جديد آماده مذاكره شد، ما هم آماده از 
سرگيري مذاكرات در وين و عالقه مند به يافتن راه حلي 
براي بازگشت دوجانبه به برجام هستيم. اما همانطور كه 
وزير خارجه )آنتوني بلينكن( به روشني گفته است، اين 
پيشنهاد تا بي نهايت روي ميز نخواهد ماند.« يوروزنيوز 
در پايان نوشت: حسن روحاني، رييس جمهوري و محمد 
جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران در روزهاي گذشته 
و در واپسين روزهاي دولت دوازدهم، با انتقاد تلويحي از 
عدم اجازه به تيم مذاكره كننده براي دستيابي به توافق، 
ابراز اميدواري كرده اند كه مذاكرات وين در دوره ابراهيم 

رييسي به سرانجام برسد.

تجارت  هموار از بورس
گسترش صادرات غيرنفتي توانايي تبديل به يك بازار 
مهم در زمينه قيمت گذاري محصوالت و مش��تقات 
نفتي، صنعتي و معدني در منطقه را فراهم آورد.مقام 
معظم رهبري در بند ۱۲ ابالغيه »سياست هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي« به مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل 
از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي، 
ايجاد تنوع در روش هاي فروش، مشاركت دادن بخش 
خصوصي در ف��روش، افزايش ص��ادرات گاز، افزايش 
صادرات برق، افزايش صادرات پتروش��يمي و افزايش 
صادرات فرآورده هاي نفتي اش��اره مي كنند.ماده 3۷ 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي 
كشور مصوب سال ۱39۴ مجلس شوراي اسالمي نيز 
بر عرضه مواد خام از طريق عرضه محصوالت در بورس 
كاال و صادرات محصوالت از اين مسير اشاره مي كند كه 
اجراي آن مي تواند ضمن شفاف  سازي در بازار صنايع 
مختلف به كشف واقعي قيمت محصوالت نيز كمك كند.

هر چند زيرساخت هاي الزم براي توسعه رينگ صادراتي 
در بورس كاالي ايران فراهم است و در چند سال گذشته 
حجم مناسبي از فرآورده هاي نفتي و پتروشيمي از جمله 
قير، اوره، گوگرد و غيره در رينگ صادراتي بورس كاالي 
ايران معامله شده است، اما به منظور توسعه و افزايش 
حجم معامالت به خصوص در بخش كاالهاي صنعتي 
و معدني هماهنگي بين گمركات، بانك مركزي، اتاق 

بازرگاني ايران و بورس ضروري به نظر مي رسد.

به دنبال عدم حضور توليدكنندگان گوشي به دليل تحريم ، محصوالت آنها ديگر براي ايران مناسب سازي نمي شد

ممنوعيت  واردات  برندهاي  پرتقاضاي  موبايل

ارزهاي ديجيتالي باز هم ريختند
ارزش ارزهاي مه��م ديجيتالي باز هم ريزش كردند 
و بهاي  بيت كوين تا 3۱,۱۷۵ دالر هم س��قوط كرد 
كه با اندكي رش��د ب��ه ناحيه 3۱,۶۰۰ دالر رس��يد. 
اعمال محدوديت ها ب��ر فعاليت صرافي باينانس كه 
بزرگ ترين صراف��ي ارزهاي ديجيتال��ي در جهان 
محسوب مي شود كماكان ادامه دارد و در تازه ترين 
اقدام، قانون گ��ذاران ايتاليايي اع��الم كرده اند اين 
صرافي هيچ گونه مجوزي براي فعاليت در اين كشور 
ندارد و عواقب استفاده از اين صرافي به عهده كاربران 
خواهد بود. عالوه بر ايتاليا، گزارشاتي از احتمال اتخاذ 
ممنوعيت هاي مشابه توسط فرانسه روي فعاليت هاي 
اين صرافي نيز منتشر شده است. بانك هاي مركزي 
در جهان به دنبال تسريع در صدور ارزهاي ديجيتالي 
خود هس��تند. در منطقه يورو، بانك مركزي اروپا از 
ورود يورو ديجيتالي به فاز آزمايشي اوليه خبر داده 
اس��ت. بانك مركزي امارات هم اعالم كرد كه تا پنج 
س��ال آينده از نخس��تين ارز ديجيتالي رسمي اين 
كشور رونمايي خواهد شد. پيش از اين نيز اين كشور 
يك پروژه مش��ترك پرداخت با اس��تفاده از ارزهاي 
ديجيتالي را با عربستان تعريف كرده بود. مدير بخش 
ارزهاي ديجيتالي در موسس��ه آوانتي تراست معتقد 
اس��ت بانك مركزي امريكا بررسي اعمال محدوديت 
روي تراكنش هاي ارزهاي ديجيتالي را آغاز كرده است. 
به گفته كتلين النگ، فدرال رزرو مستقيما بيت كوين و 
اتريوم را هدف نخواهد گرفت بلكه ورود و خروج دالر به 
صرافي ها يا بسترهاي انتقال رمزارزها را محدود خواهد 
كرد. پيش از اين نيز بانك مركزي و دولت چين كليه 
فعاليت هاي مرتبط با ارزهاي ديجيتالي را ممنوع اعالم 
كردند. مجموع ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتالي 
در حال حاضر ۱3۰۰ ميليارد دالر برآورد مي شود. در 

حال حاضر ۴9 درصد كل بازار ارزهاي ديجيتالي در 
اختيار  بيت كوين و ۱۷ درصد در اختيار اتريوم است.

     نشانه نزولي شدن بازار
با كاهش حجم تراكنش هاي  بيت كوين

نهنگ هاي بيت كوي��ن در تاريخ ۱۵ جوالي )۲۴ تير( 
۱۴,۵۵۰ واحد از اين ارز ديجيتال را به صرافي بايننس 
انتقال داده اند. ارزش بيت كوين هاي منتقل شده به اين 
صرافي بيش از ۴۵۶ ميليون دالر بوده است. در همين 
حال، كي يونگ جو، مديرعامل كريپتو كوآنت، اعالم 
كرد فش��ار فروش بيت كوين افزايش يافته است. اين 
مساله شايد به افت قيمت اين ارز ديجيتال منجر شود. 
بهاي  بيت كوين پس از آن تا 3۱,۱۷۵ دالر سقوط كرد. 
تحليل اخير جيمز بنت، مديرعامل شركت بايت تري، 
تصوي��ري تركيب��ي را از آنچه كه احتم��ااًل در انتظار  
بيت كوين اس��ت به نمايش گذاش��ته است. بر اساس 
تحليل بنت، سقوط شديد قيمت از مقاومت 3۴,۰۰۰ 
دالري مي تواند هشداري براي خريداران و فروشندگان 
باشد، ضمن اينكه س��طح 3۰,۰۰۰ تا 3۲,۰۰۰ دالر 
همچنان به عنوان حمايتي براي قيمت عمل مي كند. 
به گفته بنت، قيم��ت بيت كوين پس از كاهش حجم 
سفارش هاي فروش ماينرها، در سطح 3۴,۰۰۰ دالر 
تثبيت ش��د. او با اين حال هش��دار داد كه معيارهاي 
مختلفي نشان از كاهش فعاليت هاي درون شبكه اي 
دارن��د. اين يعني بيت كوين همچن��ان در منطقه اي 
بي طرف اس��ت؛ موضوعي كه س��بب كاهش تمايل 
بازيگران اصلي براي س��رمايه گذاري در بازار مي شود. 
حجم تراكنش هاي هفتگي  بيت كوي��ن از ماه آوريل 
)فروردين( به شدت كاهش يافته و از اوج ۲.۵۷ ميليون 
بيت كويني خود در 9 ژانويه )۲۰ دي( به نزديكي ۱.۴۸ 

ميليون  بيت كوين رسيده است. در نتيجه سقوط اخير 
قيمت و حجم تراكنش هاي بي��ت كوين، ارزش كل 
تراكنش هاي شبكه بيت كوين، به پايين ترين سطح 
خود از دسامبر ۲۰۲۰ )آذر 99( در ۲3.۶ ميليارد دالر 
رسيده است. بنت در رابطه با كاهش حجم فعاليت هاي 
درون ش��بكه اي  بيت كوين گفته است: »بعيد به نظر 
مي رسد كه بيت كوين روند صعودي جديدي را تجربه 
كند و حتي ممكن است يك حركت نزولي را آغاز كند.«

    كاهش تقاضاي براي ارزهاي ديجيتال 
از سوي سرمايه گذاران بلندمدت

در عين حال، لري فينك، مديرعامل شركت بلك راك 
مي گويد كه اخيراً تقاضاي سرمايه گذاران براي خريد 
بيت كوين و ارزهاي ديجيتال به ش��دت كاهش يافته 
است. او گفته است سرمايه گذاران بلندمدت و اشخاص 
بازنشسته عالقه چنداني به ارزهاي ديجيتال ندارند. 
مديرعامل ش��ركت بلك راك كه در زمينه مديريت 
داراي��ي فعاليت مي كن��د و به طور غيرمس��تقيم هم 
سرمايه گذاري هايي در  بيت كوين دارد، معتقد است كه 
با كاهش عمده تقاضا از سوي سرمايه گذاران براي خريد 
ارزهاي ديجيتال مواجه هستيم. فينك روز چهارشنبه 
با حضور در برنامه اسكواك باكس شبكه سي ان بي سي 
گفت كه بلك راك اخيراً شاهد كاهش پرس و جوها و 
سواالت سرمايه گذاران در ارتباط با ارزهاي ديجيتال 
بوده و اين موضوع نشان دهنده افت شديد تقاضا براي 
س��رمايه گذاري در اين حوزه است. فينك همچنين 
خاطرنشان كرد كه به طور مش��خص سرمايه گذاران 
بلندمدت و اش��خاص بازنشسته در حال حاضر عالقه 
كمتري به ارزهاي ديجيتال دارند. فينك گفته است: 
»در گذشته افراد بارها از من درباره بيت كوين و ساير 

ارزهاي ديجيتال س��وال مي كردند. اما در س��فرهاي 
كاري ام در دو هفته گذش��ته، هيچ پرسش��ي در اين 
خصوص از من نشده است. اين فقط به سرمايه گذاران 
بلندمدت و بازنشسته اختصاص ندارد. ما شاهد تقاضاي 
بسيار كمي از سوي سرمايه گذاران هستيم.« اظهارات 
فينك در حالي مطرح مي شود كه نوسانات محدود در 
بازار ارزهاي ديجيتال همچنان ادامه دارد و بيت كوين 
طي 3۰ روز گذش��ته بيش از ۱۶ درصد از ارزش خود 
را از دست داده است. از زماني كه  بيت كوين در اواسط 
آوري��ل )فروردين( ب��ه اوج تاريخي خود رس��يد و از 
۶۴,۰۰۰ دالر عبور كرد، تاكنون تقريبًا نيمي از ارزش 
خود را از دس��ت داده است. شركت بلك راك به دليل 
مواضع دوستانه خود در خصوص بيت كوين شناخته 
شده است. اين شركت به واسطه سهامي كه از شركت 
مايكرواستراتژي در اختيار دارد، به  نحوي در بيت كوين 
هم سرمايه گذاري كرده است. مايكرواستراتژي در سال 
۲۰۲۰، براي اولين ب��ار ۴۲۵ ميليون دالر بيت كوين 
خريد و در ادامه ميزان سرمايه گذاري خود را افزايش 
داد. مديرعامل بلك راك پيش از اين درباره  بيت كوين 
نظرات مثبتي ارايه داده بود. لري فينك در دسامبر سال 
گذشته )آذر 99( مدعي شده بود كه  بيت كوين هرچند 
به طور گس��ترده آزمايش نشده است، اما پتانسيل آن 
را دارد ك��ه به يك بازار جهاني تبديل ش��ود. برخالف 
اظهارات مديرعامل بلك راك مبني بر كاهش تقاضاي 
سرمايه گذاران بلندمدت براي خريد بيت كوين، ظاهراً 
عالقه سرمايه گذاران نهادي به ارزهاي ديجيتال دارد به 
رشد خود ادامه مي دهد. هفته گذشته بنك آو امريكا، 
دومين بانك بزرگ اياالت  متحده، در واكنش به افزايش 
عالقه سرمايه گذاران نهادي نسبت به ارزهاي ديجيتال، 

يك تيم پژوهشي براي حوزه ارز ديجيتال ايجاد كرد. 



تعادل| 
توليدكنندگان اين روزه��ا عالوه بر محدوديت هايي 
چون كمبود نقدينگي، كس��ادي بازار، مشكل تامين 
مواد اوليه، با چالش��ي به نام قطعي برق نيز دس��ت و 
پنجه نرم مي كنند. معضلي كه اگر تداوم يابد، به گفته 
فع��االن صنعت، عاملي براي كمب��ود برخي كاالها و 
گراني خواهد ش��د. چراگاه با تعطيلي كارخانه هايي 
چون فوالد، سيمان و... ساير صنايع و كسب  و كارهاي 
وابسته  هم به تعطيلي كشيده مي شوند. مثاًل واحدهاي 
توليد بتن آماده هم اكنون سيماني براي تهيه و توليد 
بتن ندارند. از اين رو، با توجه به آس��يب هايي كه اين 
كاهش تأمين برق مي تواند به صنايعي چون فوالد وارد 
كند، هفته گذشته فوالدسازان نامه اي به وزارت صمت 
ارسال و چند پيشنهاد ارايه كردند تا دامنه آسيب به 
صنايع فوالدي كاهش يابد. يكي از پيش��نهادات اين 
بود كه كارخانجات فعال در حلقه ذوب و فوالد سازي 
به منظور مشاركت در تنظيم بازار داخلي و جلوگيري 
از توقف صادرات و ارزآوري بتوانند حداقل در زمان غير 
از اوج بار مثل ساعات شب فعاليت و توليد كنند. البته 
در راستاي تأمين برق مورد نياز كشور، معاون طرح و 
برنامه وزارت صمت از اعالم آمادگي بخش صنعت براي 
احداث نيروگاه هاي جديد در مناطق مختلف كشور، 
سخن گفت .به گفته او، در صورت صدور مجوز از سوي 
وزارت نيرو، ساخت اين نيروگاه ها با ظرفيت 10 هزار 

و 536 مگاوات انجام خواهد شد. 

     عدم تامين پايدار برق توليد فوالد
 را كاهش مي دهد

در حال حاضر اكثر توليدكنندگان در اثر خاموشي هاي 
برق با ضرر و زيان بااليي مواجه هستند و براي جبران 
زيان خود حجم توليد را كاهش داده اند اين در حالي 
است كه همين كاهش توليد اثرات مخرب خود را در 
آينده ب��ر بازار خواهد گذاش��ت. برخي صنعتگران از 
زيان چند صد ميلي��ون توماني بنگاه ها از قطعي برق 
مي گويند.  در همين حال، دبير انجمن توليدكنندگان 
ف��والد با بيان اينكه عدم تامين پاي��دار برق، منجر به 
كاهش توليد مي شود، مي گويد: وزارت صمت و نيرو 
قول داده اند جدول زماني مصرف و قطعي برق صنايع 
ف��والدي را تدوين واعالم كنند. سيدرس��ول خليفه 
س��لطاني در گفت وگو با »مهر« در م��ورد قطع برق 
صنايع فوالدي اظهار داش��ت: آنطور كه به واحدهاي 
توليدي اعالم ش��ده، واحدها بايد مصرف برق خود را 
به 10 درصد ديماند ق��راردادي كاهش دهند كه اين 
موضوع قطعًا منج��ر به كاهش توليد خواهد ش��د و 
كارخانه ها با مشكل مواجه خواهند شد اما با توجه به 
شرايط فعلي كشور چاره اي جز همراهي با وزارت نيرو 
نداريم. از آنسو، هرچند به گفته رامين فرج سرپرست 
شركت توزيع برق البرز، بر اساس مصوبات ابالغ شده 
از سوي وزارت نيرو، شاهد خاموشي روزانه در برخي 
از واحدهاي صنعتي بزرگ كشور مثل فوالد و سيمان 
هستيم و اگر خاموش��ي واحدهاي صنعتي بزرگ به 
خصوص در روزهاي اوج مصرف جوابگوي نياز موجود 
نباشد، برنامه خاموش��ي براي صنايع كوچك تر هم 
اعمال مي شود، اما فتحعلي محمدزاده معاون سازمان 
صنايع كوچك مي گويد: شهرك هاي صنعتي از شمول 
اعمال خاموشي برق معاف شده اند، از اين رو قرار شد 
برق صنايع بزرگ قطع ش��ود تا تامي��ن برق صنايع 
كوچك به مشكل نخورد. محمدزاده در مورد معافيت 
شهرك هاي صنعتي از قطع برق، اظهار داشت: طبق 
تبصره 3 ماده 3 مصوبه شانزدهم تيرماه امسال هيات 
وزيران، شهرك هاي صنعتي از شمول اعمال خاموشي 
برق معاف ش��دند. وي افزود: وزير نيرو به وزير صمت 
اعالم ك��رد كه واحدهاي صنعتي بايد به اندازه ۴ هزار 
مگاوات ب��ه كاهش مصرف برق كمك كنند. از اين رو 

با توجه به اينكه ديماند مصرف برق در ۸۲۸ شهرك 
صنعتي ۹ هزار و ۹۴1 مگاوات برق است، اما نسبت به 
صنايع بزرگ، اشتغال زايي بااليي دارند و تعداد زيادي 
واحد صنعتي در اين شهرك ها فعال هستند، مقرر شد 
برق صنايع بزرگ همچون فوالد و سيمان قطع و برق 
صنايع كوچك تأمين ش��ود. به گفته وي، بيش از ۴۸ 
هزار واحد بهره بردار در شهرك هاي صنعتي سراسر 
كش��ور وجود دارند كه ۹60 هزار نفر در آنها مشغول 
به كار هستند. شهرك ها و نواحي صنعتي به ازاي هر 

مگاوات برق زمينه اشتغال ۹6 نفر را فراهم كرده اند.
محمدزاده ادامه داد: از 16 تير ماه جاري اين مصوبه قابل 
اجرا و اعمال اس��ت، اما بعضًا شاهد عدم اجرا در برخي 
از استان ها هستيم، اما طي نامه اي به استانداران اعالم 
كرديم كه اين مصوبه بايد حتمًا اجرايي ش��ود. در اين 
شرايط قطع برق صنايع مختلف همچنان ادامه دارد و 
اين موضوع باعث كاهش توليد برخي واحدهاي صنعتي 
شده كه به گفته كارشناسان ممكن است كمبود برخي 

محصوالت را در بازار به همراه داشته باشد.

    گراني سيمان و فوالد در پي كاهش توليد
عبدالرضا مصري، نايب ريي��س مجلس در اين مورد، 
قطعي برق صنايع را عاملي براي گراني سيمان، فوالد 
و ساير كاالهاي مهم در آينده نزديك دانست و گفت: 
توليد كشور امروز مي توانست وضع بهتري داشته باشد، 
اما عالوه بر مشكالت سابق، اكنون مشكل تامين برق به 
مشكل مادر تبديل  شده است. وي با اشاره به تعطيلي 
كارخانه هاي توليد سيمان و فوالد به دليل قطعي برق، 
افزود: با تعطيلي اين كارخانه ها ساير صنايع و كسب  و 
كارهاي وابسته  هم به تعطيلي كشيده مي شوند.مثاًل 
واحدهاي توليد بتن آماده هم اكنون سيماني براي تهيه 
و توليد بتن ندارند. وي گفت: با توجه به اينكه واحدهاي 
توليدي برق خود را از طريق بورس و به  صورت يكجا 
خريداري كرده اند، حتي در صورت عدم مصرف آن، 
مجبورند پول برق را پرداخت كنند، يعني واحدهايي 
كه به  صورت اختياري اقدام به قطع برق خود كرده اند 
ني��ز بايد پول برق مص��رف  نش��ده را پرداخت كنند. 
مصري اضافه كرد: البته اين  موضوع را پيگيري كرديم 
كه وزارت نيرو پول آن بخش از برق مصرف نش��ده را 
از واحدهاي توليدي دريافت نكند. عبدالوهاب سهل 

آبادي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در اين 
مورد گفت: آقاي جهانگيري معاون اول رييس جمهور 
معتقد است در شرايط فعلي صنايع بايد ميزان فعاليت 
خود را كاهش دهند تا مش��كل برق برطرف شود، اما 
سوال اينجاس��ت كه مي دانيد با كاهش حجم توليد 
صنايع، چه اتفاقي در س��طح جامعه خواهد افتاد؟ در 
همين حال فرهاد طهماس��بي، عضو هيات رييس��ه 
كميس��يون صنايع و معادن مجلس عنوان مي كند: 
كاهش تولي��د و بار رواني ناش��ي از احتمال تعطيلي 
واحدهاي توليدي موجب افزايش قيمت س��يمان، 
فوالد و ميلگرد شده كه در صورت تداوم اين وضعيت، 
آس��يب هاي بس��ياري به وجود مي آيد. وي افزود: با 
فرارس��يدن پيك گرما از اواسط خرداد، مصرف برق 
به صورت تصاعدي افزايش يافت و از آنجا كه دولت 
برنامه ريزي مناسبي براي رشد توليد برق متناسب 
با نياز كشور نداشت و سياست گذاري ها اشتباه بود، 
با خاموشي  وسيعي در سطح كشور اعم از قطعي برق 
خانه ها و واحدهاي توليدي روبه رو شديم. او افزود: 
هرچند واحدهاي توليدي هر س��اله، زماني را براي 
تعميرات اساسي اختصاص داده و از حجم توليدات 
خ��ود كم مي كنند، اما بايد به اين نكته دقت كرد كه 
اين واحدها نمي توانند پيش از موعد تعميرات خود 
را آغاز كنن��د. بنابراين نمي توانن��د در زمان قطعي 
برق، فعاليت خود را كاهش دهند. وي تصريح كرد: 
وزارت نيرو با توجي��ه كمبود برق فعاليت واحدهاي 
توليدي را محدود كرده، در حالي كه فعاليت بسياري 
از اين واحده��ا با حجم كمتر، توجيه��ي ندارد زيرا 

ماشين آالت آنان دچار آسيب مي شود.

     نامه نگاري برقي فوالدسازان با وزير صمت
در اين زمينه توليدكنن��دگان فوالد در نامه اي به رزم 
حس��يني وزير صمت، تفكيك حلقه ه��اي زنجيره 
ف��والد در محدوديت هاي اعمال ش��ده براي مصرف 
برق كارخانه هاي فوالدي را خواس��تار شدند. در اين 
نامه به منظور مديريت توليد و بازار داخلي و صادراتي 
زنجيره فوالد در شرايط بحراني فعلي ناشي از كمبود 
برق پيشنهاد شده است: 1. حلقه هاي مختلف زنجيره 
فوالد )به جز ذوب و فوالد سازي( مشابه ساير صنايع از 
جمله كاشي و سراميك، آلومينيوم، ...( امكان فعاليت و 

توليد داشته باشند. ۲. كارخانجات فعال در حلقه ذوب 
و فوالد سازي به منظور مشاركت در تنظيم بازار داخلي 
و جلوگيري از توقف صادرات و ارزآوري بتوانند حداقل 
در زمان غير از اوج بار مثل ساعات شب فعاليت و توليد 
كنند. ضمنًا اين انجمن فوالد اعالم آمادگي كرد كه در 
راس��تاي تامين منافع ملي و كمك به پايداري شبكه 
برق كش��ور و با همكاري واحدهاي توليدي، به جاي 
دس��تور تعطيلي به همه كارخانجات زنجيره فوالد، 
كاهش برق مصرفي مورد انتظ��ار از صنعت فوالد در 

هفته هاي آتي را برنامه ريزي و مديريت كنند.

     اعالم آمادگي صنايع
براي ظرفيت جديد نيروگاهي

در راستاي تأمين برق مورد نياز كشور، سعيد زرندي 
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به آمادگي 
بخش صنعت ب��راي احداث نيروگاه ه��اي جديد در 
مناطق مختلف كشور، گفت: در صورت صدور مجوز از 
سوي وزارت نيرو، ساخت اين نيروگاه ها با ظرفيت 10 
هزار و 536 مگاوات انجام خواهد ش��د. وي ادامه داد: 
با توجه به ظرفيتي ك��ه در بخش صنايع براي اجراي 
اين كار وجود دارد و به دنبال مذاكرات انجام ش��ده با 
مسووالن وزارت نيرو در خصوص كمك بخش صنعت 
كشور به ارتقاي توليد برق پايدار و همچنين آمادگي 
وزارت صمت براي سرمايه گذاري در حوزه نيروگاهي 
در قالب طرح اقتصاد مقاومتي با شركت هاي برتر، اين 
موضوع در نامه اي به معاون وزير ني��رو در امور برق و 
انرژي اعالم شد. وي گفت: تأمين برق مطمئن، مستمر 
و پايدار صنايع انرژي بر و شهرك هاي صنعتي و افزايش 
بهره وري و كاهش ش��دت انرژي در بخش صنعت و 
معدن، با توجه  به آمادگي بنگاه ها براي سرمايه گذاري 
در اح��داث نيروگاه از اهداف اين طرح اس��ت. معاون 
طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به اهميت تعريف 
يك مدل اقتصادي مطلوب، بر سرمايه گذاري بخش 
صنعت در زمينه ساخت نيروگاه ها تاكيد كرد و گفت: 
13 پروژه در نقاط مختلف كشور با مشاركت و همكاري 
1۲ سرمايه گذار از بخش هاي صنايع معدني به عالوه 
سازمان تعريف شده كه با صدور مجوز از سوي وزارت 
نيرو، در مجموع حدود 10 هزار و 536 مگاوات ظرفيت 

توليد به شبكه برق كشور اضافه خواهد شد.
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آخرين وضعيت تجارت
بين ايران و افغانستان

ف�ارس |راي��زن بازرگان��ي س��ابق اي��ران در 
افغانستان گفت: روند تجارت در دو مرز ميلك و 
ماهيرود كامال عادي اس��ت و مشكلي براي تردد 
كاميون هاي حمل كاالهاي تجاري وجود ندارد. 
محمد مه��دي جوانمرد قص��اب در گفت وگو با 
خبرن��گار اقتص��ادي خبرگزاري ف��ارس درباره 
آخرين وضعيت تردد كاميون هاي حمل كننده 
كاالهاي تجاري بين ايران و افغانس��تان، گفت: 
روند تجارت بين ايران و افغانستان بعد از اتفاقات 
اخير در افغانستان كامال عادي شده است و هيچ 
مش��كلي براي عبور و مرور كاميون هاي تجاري 

وجود ندارد.
رايزن بازرگاني س��ابق ايران در افغانستان بيان 
داشت: تردد كاميون هاي حمل كاال از دو گمرك 
ميلك و ماهيرود پس از تس��لط طالبان بر برخي 
مناطق اين كشور كامال به حالت عادي بازگشته 
است و حمل كاالي تجاري از اين دو گمرك طبق 
روال س��ابق در حال انجام است. وي افزود: البته 
هنوز مش��كالتي در گمرك دوغارون براي تردد 
كاميون ه��ا وجود دارد. جوانم��رد قصاب با بيان 
اينكه تجار افغانس��تاني اغل��ب كاال هاي ايران را 
درب كارخانه از توليد كنندگان تحويل مي گيرند 
و در همانجا نيز تس��ويه حساب مي كنند، گفت: 
همچني��ن تجار ايراني كااله��ا را در مرز به تجار 
افغانس��تاني تحويل مي دهند، به اين صورت كه 
بار كاميون هاي ايران به كاميون هاي افغانستاني 
منتقل مي شود و معموال كاميون هاي ايراني وارد 

خاك افغانستان نمي شوند. 
افغانس��تان در ح��ال حاضر يك��ي از پنج مقصد 
عمده صادرات كاالهاي ايراني به شمار مي رود و 
پيش بيني مي شود، ارزش صادرات كاال از ايران 
به افغانس��تان تا پايان س��ال جاري به 3 ميليارد 
دالر برسد.صادرات ايران به افغانستان به صورت 
ترانش��يپمنت انجام مي ش��ود، بدين صورت كه 
كاميون ه��اي ايراني بار خ��ود را در مرز تخليه و 
كاميون هاي افغانس��تاني آن را براي رسيدن به 
مقصد نهايي به سمت كشور خود حمل مي كنند. 
در س��ايه تحوالت اخير در اين كش��ور و تسلط 
طالبان بر برخي از ش��هرهاي افغانستان برخي 
گم��ركات اين كش��ور طي روزه��اي اخير براي 
مدتي كوتاه يك تا دو روز بسته شد، اما بالفاصله 
شرايط به حالت قبل بازگشت و تردد كاميون ها 
حمل كاال هاي تجاري دوباره از گمركات كشور 
افعانس��تان امكان پذير شده اس��ت.  همزمان با 
خروج نيروهاي امريكايي و ناتو از افغانستان پس 
از نزديك به دو دهه، حمالت طالبان به ش��هرها 

شدت گرفته است.
 به تازگي يك دور از گفت وگوهاي بين طرف هاي 
افغانس��تاني در ته��ران برگ��زار ش��ده اس��ت و 
نمايندگاني از طالبان و دولت مركزي افغانستان 

در اين گفت وگوها شركت كرده اند.

افزايش قيمت گوجه فرنگي
ايس�نا |مش��اهدات ميداني حاكي از آن است 
كه گوجه فرنگي نس��بت به هفته هاي گذش��ته 
با افزايش قيمت همراه ش��ده اس��ت .براس��اس 
مش��اهدات ميداني از خرده فروشي هاي سطح 
ش��هر تهران قيمت هر كيلو گوجه فرنگي درجه 
ي��ك ۹۸00 تومان، ليموت��رش ۲۸ هزار تومان، 
پياز زرد۷300 تومان، پياز سفيد ۸500 تومان، 
سيب زميني6۸00 تومان و خيار رويال 13هزار 

و 500 تومان است.
همچني��ن قيمت ه��ر كيلو گرم س��يب گالب 
1۷هزارو500 تا 35 هزارتومان، انگور عسگري۲3 
هزارتومان، هلو ۲۸هزارتوم��ان، گالبي بيروتي 
3۲هزارتوم��ان، زردآل��و 3۸ ت��ا5۹ هزارتومان، 
شليل شبرنگ۴6 هزار تومان، هلو 35هزارتومان، 
موز ۲6ه��زارو۸00 توم��ان، خرب��زه 1۲ تا 15 
هزارتوم��ان، انب��ه ۴0 هزارتوم��ان، گيالس 6۹ 
هزارتومان، آلبالو 3۲هزارتومان، هندوانه6۸00 

تومان و طالبي 13هزارو۸00 تومان است.
در ميادي��ن ميوه وت��ره بار نيز قيم��ت هر كيلو 
بادمج��ان ۴۲00 تومان، پياز ن��و 5300 تومان، 
خيار رس��مي ۷300 تومان، خيار كوتاه ۸300 
توم��ان، خيار گلخان��ه اي ۸۸00 توم��ان، ذرت 
ش��يرين ۹500 تومان، س��بزي پاك  كرده 10 
ه��زارو600 تومان، س��بزي دس��ته اي 6500 
تومان، س��يب زميني ن��و ۴500 توم��ان، انواع 
سير 1۷هزارو۹00 تومان، غوره عسگري ۹۹00 
تومان، فلف��ل دلمه رنگ��ي 6500 تومان، فلفل 
دلمه سبز هر كيلوگرم ۸300 تومان، كاهوي  پيچ 
ساالدي ۸۹00 تومان، كاهوي رسمي پاك كرده 
۷300 تومان، كدو 5100 تومان، كرفس ۴۴00 
تومان، كلم سفيد و قرمز 3۹00 تومان، گل كلم 
5۹00 تومان، گوجه فرنگي بوته اي و گلخانه اي 
6300 تومان، گوجه فرنگي گيالسي و زيتوني 13 
هزار تومان، لوبيا سبز 1۲هزارو۹00 تومان، ليمو 
ترش س��نگي 11هزارو۹00 توم��ان، ليموترش 
ميناب��ي هر كيلوگ��رم 1۴ه��زار و۹00 تومان و 
هويج ۸500 تومان اس��ت. همچنين براس��اس 
اين گزارش هر كيلو انبه با قيمت 3۹هزارو500 
تومان، انجير 1۹هزارو۸00 تومان، انگور بي دانه 
1۹هزار و500 تومان، آلبالوي رس��مي ۲1 هزار 
توم��ان، آلوي ش��ابلون ۲۲ه��زار و500 تومان، 
تمش��ك 3۹ هزار تومان، ت��وت  فرنگي 31 هزار 
تومان، شليل و ش��برنگ ۲۴هزارو300 تومان، 
ان��واع طالبي و گرم��ك ۸100 توم��ان، گوجه 
س��بز ۲۹ هزار تومان، گي��الس تك دانه و ممتاز 
3۸هزارو500 تومان، موز ۲۴هزارو۹00 تومان، 
هلو 1۹ ه��زار تومان و هندوانه ني��ز با قيمت هر 
كيلوگرم ۴۹00 تومان در ميادين عرضه مي شود.

مي توانيم تجارت ۳۰ ميليارد دالري 
با تركيه داشته باشيم

ايلنا |رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و تركيه 
اظهار داشت: اگر تحريم ها برداشته شود مي توانيم 
به حجم تجارت 30 ميليارد دالر از طرف دو كشور 
برسيم. متاس��فانه االن تجارت دو كشور بسيار كم 
است و سال گذشته اين رقم به ۴ ميليارد دالر رسيد. 
مهرداد سعادت در مورد تاثير لغو يا كاهش احتمالي 
تحريم ها عليه ايران بر تجارت ايران و تركيه اظهار 
كرد: ما قبال حجم تج��ارت ۲1 ميليارد دالري را با 
تركيه تجربه كرده اي��م. اميدواريم به محض اينكه 
مش��كل تحريم ها كاهش پيدا كند يا لغو شود، به 
آن روزها برگردي��م و حتي حجم تجارت خود را از 
آن ميزان نيز افزايش دهيم. چراكه كشور ما حدود 
15ميلي��ارد دالر از كاالهايي دارد كه مي توانيم به 
تركيه صادر كنيم، تركيه هم كاالهايي دارد كه در 
ايران مزيت دارد. وي افزود: اگر تحريم ها برداشته 
ش��ود مي توانيم به حجم تجارت 30 ميليارد دالر 
از طرف دو كشور برسيم. متاسفانه االن تجارت دو 
كشور بس��يار كم است و سال گذشته اين رقم به ۴ 
ميليارد دالر رسيد. ما بي صبرانه منتظريم كه مشكل 
تحريم ها رفع شود تا بخش خصوصي بتواند نقش 
خود را در اين بازار ايفا كند. رييس اتاق مش��ترك 
بازرگاني ايران و تركيه با اشاره به مساله FATF گفت: 
بهانه آخر بسياري از بانك ها موضوع FATF است، 
اما در مورد تركيه مانع چندان جدي نيست. اما اگر 
همين تحريم ها برداش��ته شود نگرش و ديدگاه ها 
تغيير مي كند و به س��مت افزايش تجارت با تركيه 
مي رويم. وي تصريح كرد: خوش��بختانه بين تجار 
ترك به ش��دت عالقه براي افزايش تجارت با ايران 
وجود دارد، برندهاي ترك هميشه مشتاق هستند 
كه در بازار كش��ور ما كه بازار بسيار شگفت انگيزي 
براي آنها است حضور داشته باشند. اين نكته بسيار 
مهم است كه ايران بهشت برندهاي ترك است، هر 
يك از اين برندها اگر در ايران سرمايه گذاري كنند با 
يك بازار بسيار شگفت انگيز مواجه مي شود. سعادت 
همچنين خاطرنش��ان ساخت: بيش��ترين تاثير 
تحريم ها در تجارت با تركيه در حوزه فرآورده هاي 
نفتي است. تركيه نمي تواند از ما مشتقات نفت، گاز 
و پتروشيمي را بخرد و اگر هم اين كار را انجام دهد 
همراه با شك و ترديد و احتياط خواهد بود تا براي 
جابه جايي پول به مشكل برنخورد و تجار اين كشور 
آس��يب نبينند. مش��كالت مربوط به انتقال پول، 
افتتاح LC و ... موثر بوده اند تا نتوانيم تجارت خود با 
تركيه را به حدي كه دو طرف مي خواهند برسانيم.

كاهش واردات فوالد خام
ايرنا |ارزيابي هاي آماري نشان مي دهد، در مدت 
هشت ساله ياد شده صادرات وزني فوالد خام با ثبت 
رشد چشمگير سه هزار و 3۹6 درصدي، از 1۸6.3 
هزار تن در س��ال ۹۲ به 6 ميلي��ون و 513 هزار و 
600 تن در پايان سال ۹۹ رسيد. ارزش دالري اين 
صادرات نيز با ثبت رشد ۲ هزار و ۸۸ درصدي، از 1۲1 
ميليون دالر در ابتداي دولت يازدهم به ۲ ميليارد 
و ۷۴۷ ميليون و 600 هزار دالر در پايان س��ال ۹۹ 
رسيد. ميزان تناژ واردات فوالد خام نيز در اين مدت 
با ثبت افت ۹۹ درصدي از ۷۷5.6 هزار تن در سال 
۹۲ به 6 هزار تن در سال گذشته و از نظر ارزشي نيز 
با ثبت كاهش ۹۹ درصدي، از ۴۸۹ ميليون و ۸00 
هزار دالر در ابتداي دول��ت يازدهم به 6 ميليون و 
300 هزار دالر در پايان پارسال رسيد. پيشتر انجمن 
جهاني فوالد اعالم كرد: ايران با توليد ۲۹ ميليون 
تن فوالد خام در س��ال ۲0۲0 ميالدي توانست در 
رتبه دهمين فوالدساز برتر جهان قرار گيرد.  بررسي 
آمارهاي منتش��ره معاونت ط��رح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاكي از رسيدن اكتشاف 
ذخاير معدني كشور )ذخاير قطعي( به 55 ميليارد 
تن تا پايان سال ۹۹ و رش��د 15.5 درصدي آن در 
مقايسه با آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد است. ميزان 
اكتشاف ذخاير معدني كشور )ذخاير قطعي( در سال 
۹۲ و زم��ان آغاز به كار دولت يازدهم ۴۷ ميليارد و 
600 ميليون تن بود. تعداد معادن فعال كش��ور در 
دوره زماني هفت س��اله ياد ش��ده، از 6 هزار و 165 
معدن در سال ۹۲ به 6 هزار و 130 معدن در پايان 
سال گذش��ته كاهش يافت و افت 6 دهم درصدي 
ثبت كرد. با اين حال، ميزان استخراج ساالنه معادن 
فعال در اين مدت، از 36۲ ميليون تن در س��ال ۹۲ 
به ۴55 ميليون تن در پايان سال ۹۹ افزايش يافت 
و رشدي ۲5.۷ درصدي به ثبت رسانيد. شمار مواد 
معدني اكتشافي در كشور 6۸ ماده است كه سهم 

مصالح ساختماني نسبت به فلزي غالب است.

رشد ۳۴ درصدي صادرات 
لوازم خانگي

ايرنا|دبيركل انجمن صناي��ع لوازم خانگي ايران از 
صادرات 5۴ ميليون دالري انواع لوازم خانگي از ابتداي 
امسال تا پايان ارديبهشت ماه و رشد 3۴ درصدي آن 
در مقايسه با مدت مشابه پارس��ال خبر داد. عباس 
هاشمي افزود: عراق، افغانستان، حوزه CIS، شمال 
آفريقا و حوزه خليج فارس، عمده كشورها و مقاصد 
صادراتي لوازم خانگي ايراني در اين مدت را تشكيل 
داند. وي خاطرنش��ان كرد: برخي محصوالت ايراني 
نظير آبگرمكن ديواري به اتحاديه اروپا به  ويژه ايتاليا 
نيز صادر شده است. پيشتر »كيوان گردان« مديركل 
صنايع برق، فلزي و ل��وازم خانگي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم  كرد: پارسال ۲00 ميليون دالر 
صادرات لوازم خانگي محقق شد كه اين رقم در سال 
جديد 600 ميليون دالر هدف گذاري ش��ده است. 
مطابق آمارها، سال هاي گذش��ته ارزش صادرات 
محصوالت لوازم خانگي به طور متوسط ساالنه 1۷0 
ميليون دالر بوده است، اما در برخي سال ها تا ۲۴0 

ميليون دالر نيز به ثبت رسيده است.

چرا صمت در برابر قطعي برق صنايع سكوت كرده است؟ 

 قيمت مصوب خريد شيرخام  افزايش يافت

نامه بي پاسخ فوالدي ها 

دليل هرج و مرج در قيمت محصوالت لبني چيست؟
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه خبر داد 

برگزاري نمايشگاه اكسپو دمشق كنسل شد
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و سوريه از كنسل 
شدن برگزاري نمايشگاه اكسپو دمشق خبر داد و گفت: 
پيگير برپايي نمايشگاه توانمندي هاي ايران در سوريه 
هس��تيم. به گزارش پايگاه خبري ات��اق ايران، كيوان 
كاشفي با بيان اينكه تدارك حضور گسترده شركت هاي 
ايراني در اين نمايش��گاه از ابتداي س��ال جاري انجام 
شده بود، افزود: شركت نمايشگاه هاي بين المللي ايران 
مسوول پاويون جمهوري اسالمي ايران در نمايشگاه 
بازرگاني دمشق بود. او تصريح كرد: با هماهنگي اتاق 
مشترك ايران و سوريه، سازمان توسعه تجارت و ستاد 
روابط اقتصادي ايران و س��وريه امكان حضور بيش از 
يك صد شركت ايراني در 1500 متر فضاي نمايشگاهي 
فراهم شده بود. عضو هيات رييسه اتاق ايران اظهار كرد: 
متأس��فانه برابر اعالم وزارت اقتصاد و تجارت خارجي 
كشور سوريه اين نمايش��گاه امسال برگزار نمي شود. 
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و سوريه با اشاره 
به زمينه هاي مناس��ب همكاري هاي اقتصادي بين 
دو كشور و اش��تياق بخش خصوصي و اتاق هاي ايران 
و سوريه براي افزايش تبادالت اقتصادي، اضافه كرد: 
درصدد برگزاري نمايش��گاه معرف��ي توانمندي هاي 
جمهوري اس��المي ايران در دمشق هستيم. كاشفي 
معتقد است: حضور گسترده شركت هاي ايراني در اين 
نمايشگاه مي تواند به شناخت بيشتر فعالين اقتصادي 
سوريه از اقتصاد ايران و افزايش سطح تبادالت اقتصادي 
خصوصًا در حوزه بازسازي و تأمين نياز گسترده كشور 
سوريه در حوزه مصالح و تكنولوژي ساختماني باشد. 
عضو هيات رييس��ه اتاق ايران از حضور ش��ركت هاي 

ايراني در چهارمين نمايشگاه تخصصي از ابتداي سال 
1۴00 در سوريه خبر داد و گفت: با تالش اتاق مشترك 
ايران و سوريه مركز تجارت ايرانيان در دمشق افتتاح 
و آماده ارايه خدمات مختلف مش��اوره نمايشگاهي و 
غيره به شركت هاي ايراني است. او از ديگر برنامه هاي 
در دس��ت اجرا به امضا تفاهم نامه هاي اقتصادي بين 
اتاق بازرگاني اس��تان هاي مختلف اي��ران با همتايان 
خود در استان هاي سوريه و گسترش روابط در سطح 
استان هاي دو كشور اشاره كرد و ادامه داد: عقد پيمان 
خواهرخواندگي بين ش��هرهاي مهم دو كشور نيز از 
ديگر برنامه هاي در دست اجرا است. كاشفي در ادامه به 
مشكالتي كه در زمينه تجارت با سوريه وجود دارد هم 
اشاره كرد و افزود: حمل ونقل كاال و تبادالت پول بين دو 
كشور از مهم ترين اين موارد است. او همچنين خواستار 
حمايت و سرمايه گذاري بيش��تر سازمان كشتيراني 
جمهوري اسالمي در امر لجستيك كاال به اين دو كشور 
شد. رييس اتاق مش��ترك ايران و سوريه همچنين از 
هدف گذاري براي رس��يدن به تجارت 500 ميليون 
دالري بين دو كشور تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: 
حصول به اين امر مهم و تبديل سوريه به يكي از شركاي 
تجاري اصلي كشورمان در گرو همكاري دستگاه هاي 
تأثيرگذار مانند سازمان توسعه تجارت، بانك مركزي 
و كشتيراني جمهوري اس��المي ايران است. كاشفي 
خاطرنشان كرد: سطح تبادالت اقتصادي دو كشور در 
سال قبل به حدود 1۲0 ميليون دالر رسيد كه با توجه به 
اشتراكات فراوان بين دو كشور و پتانسيل هاي اقتصادي 

ايران و سوريه قابل افزايش خواهد بود.

 پس از آنكه وزارت جهادكش��اورزي اق��دام به اعالم 
زود هن��گام افزايش قيمت مصوب خريد ش��يرخام 
از ۴500 توم��ان به 6۴00 كرد، ش��اهد تحريك بازار 
محصوالت لبني و هرج مرج در قيمت  آنها هس��تيم. 
هفته گذش��ته ش��وراي قيمت گ��ذاري محصوالت 
اس��تراتژيك با مديريت وزير جهادكشاورزي قيمت 
جديد خريد هر كيلوگرم شيرخام از دامداران را 6 هزار و 
۴00 تومان اعالم كرد كه يك هزار و ۹00 تومان بيشتر 

از نرخ مصوب اخير ستاد تنظيم بازار است.
به گزارش ايسنا، پس از اعالم اين افزايش قيمت از سوي 
وزارت جهاد كشاورزي، بازار محصوالت لبني تحريك 
شده و شاهد هرج ومرج در قيمت ها هستيم. به گفته 
كارشناسان؛ با توجه به اينكه هنوز مسووليت تنظيم 
بازار محصوالت كش��اورزي به طور رسمي به وزارت 
جهادكشاورزي واگذر نشده و قيمت مصوب محصوالت 
لبني مشمول قيمت گذاري بالتكليف مانده است، اين 
هرج و مرج در قيمت فروش شيرخام و بازار محصوالت 

لبني دور از انتظار نيست.
محمدرض��ا بني طباء، س��خنگوي انجم��ن صنايع 
فرآورده هاي لبني ايران، درباره تاثير تغيير نرخ خريد 
شيرخام پس از اعالم افزايش غير رسمي قيمت توسط 
وزارت جهادكشاورزي بر توليد و بازار محصوالت لبني 
به ايلنا، گفت: قبل از آنكه وزارت جهاد كشاورزي اعالم 
كند نرخ خريد ش��يرخام را به 6 ه��زار و ۴00 تومان 
افزايش داده، كارخانه ها هر كيلوگرم آن را از دامداران 
باالتر از آخرين نرخ مصوب و به طور متوس��ط 5 هزار 

تومان خريداري مي كردند.

وي ادامه داد: اعالم افزايش قيمت غير رس��مي خريد 
شيرخام موجب تحريك بازار و افزايش بيشتر قيمت 
خريد قيمت خريد شيرخام شد به نحوي كه در حاال 
حاضر قيمت هر كيلوگرم آن ب��ه 5 هزار ۲00 تومان 
رسيده است. به گفته بني طباء؛ تحريك بازار با اعالم 
افزايش قيمت خريد شيرخام از دامداران توسط وزارت 
جهادكشاورزي، در حالي است كه قيمت محصوالت 
لبني مشمول قيمت گذاري بالتكليف باقي مانده است.

وي يادآور شد: افزايش هزينه حمل و نقل، كارگري، 
بيمه و ... در س��ال جاري موجب زي��ان كارخانه هاي 
لبني در توليد محصوالت لبني مشمول قيمت گذاري 
دستوري شده و حاال افزايش قيمت خريد شيرخام و 
اعالم زودهنگام آن به زيان كارخانه ها در اين محصوالت 
 اضافه ك��رده اس��ت. بني طباء ب��ا رد ه��رج و مرج و 
گران فروشي در ساير محصوالت لبني، اظهار كرد: بر 
اساس آيين نامه قيمت گذاري كارخانه ها قيمت ساير 
محصوالت را مي توانند بر اساس هزينه تمام شده توليد 
و در نظر گرفتن سود خود تعيين كنند، در شرايط به 
وجود آمده افزايش قيمت از سوي كارخانه ها در اين 
محصوالت طبيعي است و نمي توان نام آن را هرج و مرج 

در قيمت ها و گران فروشي گذاشت.
س��خنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران، 
همچنين بخشي از افزايش قيمت محصوالت لبني 
را مربوط به كاهش عرضه شيرخام دانست. بني طباء 
تصريح كرد: هر ساله در هنگام افزايش دما توليد شير 
در دامداري ها كاهش مي يابد و اين امر نيز تا حدودي 

در افزايش قيمت محصوالت لبني موثر است.
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خبرروز

فوت ۱۹۹ بيمار كرونايي ديگر 
براساس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت، ۱۹۹ بيمار كوويد۱۹ ديگر جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۸۶ هزار و ۷۹۱ نفر رسيد. و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۱ هزار و ۸۸۵ بيمار جديد مبتال به 
كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۲۴۱۰ نفر از آنها بستري شدند. همچنين مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون 
و ۴۸۵ هزار و ۹۴۰ نفر رسيد. همچنين تاكنون سه ميليون و ۱۰۱ هزار و ۶۱۸ نفر از بيماران كرونايي بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند و ۴۱۳۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. در 

حال حاضر ۱۶۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۶۶ شهر در وضعيت نارنجي، ۱۱۳ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويداد

يك روز جوجه فالمينگوهاي درياچه بختگان، روز ديگر 
ماهيان هورالعظيم تلف مي شوند و حاال حيات ساكنان 
اس��تان هاي مجاور درياچه نمك تهديد مي شود چون 
وزارت ني��رو حاضر به پرداخت كام��ل حق آبه تاالب ها 
نيست و صنعت و كشاورزي اولويت بيشتري دارد. هر چند 
روز يك بار از گوشه و كنار كشورمان خبري مي خوانيم يا 
تصاويري مي بينيم از خشك شدن يك تاالب و تلف شدن 
گونه هاي آن. همين چند روز پيش بود كه با ديدن صدها 
ماهي تلف شده در تاالب هورالعظيم و گاوميش هاي تشنه 
دلمان به درد آمد. مش��كل تامين حق آبه حتي گريبان 
سوگلي طرح هاي محيط زيست دولت روحاني يعني 
درياچه اروميه را هم گرفته اس��ت به گونه اي كه از ۶۴۰ 
ميليون مترمكعب حق آبه براي سال آبي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ 
تنها حدود ۱۶۰ ميليون مترمكعب پرداخت شده است 
اما اين آخر قصه نيست. وقتي تاالب ها خشك  شوند، به 
بستري براي خيزش گرد و غبار تبديل مي شوند به گونه اي 
كه تاالب هاي خشك شده ۴۰ درصد كانون هاي بحراني 
گرد و غبار را تشكيل داده اند. از هورالعظيم و هامون گرفته 
تا آق گل و درياچه نمك همگي استعداد تبديل شدن به 
كانون هاي گرد و غبار را دارند. به تازگي سيدرضا موسوي 
مشكيني - مديركل حفاظت از محيط زيست استان قم 
– هشدار داده است كه اگر به تامين حق آبه درياچه نمك 
توجه نشود در آينده شاهد غبارهاي نمكي در قم و تهران 
خواهيم بود كه اين نوع گرد و غبار به دليل فلزات سنگيني 
كه دارد، مي تواند مشكالت بسيار جدي را به وجود بياورد.

     نفس هاي بريده 
در شرايطي كه تامين نشدن حق آبه تاالب ها مي تواند به 
بريده شدن نفسمان بينجامد، چرخيدن چرخ اقتصاد 
نبايد به قيمت به خطر افتادن سالمت و محيط زيست 

بينجامد و الزم است به هر دوي اين جنبه ها در كنار هم 
توجه شود. در حالي كه سازمان حفاظت محيط زيست به 
مشخص شدن حق آبه  حدود ۳۷ تاالب براي نخستين بار 
مي بالد و وزارت نيرو را مكلف به پرداخت آن مي داند كه 
اين وزارتخانه امسال همزمان با تشديد شدن خشكسالي 
از پرداخت كامل حق آبه محيط زيست سر باززده است؛ 
آن هم در ش��رايطي كه تامين حق آبه محيط زيس��ت 
بعد از ش��رب در اولويت دوم قرار دارد اين در حالي است 
كه عيس��ي كالنتري - رييس سازمان حفاظت محيط 
زيست - تاكيد مي كند: وزارت نيرو بايد حق آبه محيط 
زيست را به صورت سيالبي بدهد. مسلم است كه با دادن 
پنج متر مكعب آب طي سال، حتي پنج ليتر آب هم به 
تاالب نمي رساند. حق آبه محيط زيست بايد ۸۰ يا ۱۰۰ 
متر مكعب در ثانيه باشد. دو – سه متر مكعب آب در ثانيه 

به درد خود وزارت نيرو مي خورد.

     اهميت پرداخت حق آبه
اهميت پرداخت حق آبه محيط زيس��ت به قدري زياد 
است كه برخي از كارشناسان به سازمان محيط زيست 
پيشنهاد داده اند از دستگاه هاي مسوول تامين آب به  دليل 
نپرداختن حق آبه زيست محيطي شكايت كند. محسن 
موسوي خوانساري ضمن ارايه اين پيشنهاد مي گويد: 
س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت بايد از دادستاني و 
مدعي العموم درخواست احقاق حق كند اما متاسفانه اين 
ضعف از سازمان حفاظت محيط زيست است كه چنين 
اقدامي نمي كند و در نتيجه وزارت نيرو و ش��ركت هاي 

آب منطقه اي نيز حق آبه تاالب ها را  پرداخت نمي كنند.
در كنار سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت نيرو نبايد 
از نقش دستگاه ديپلماسي در تامين حق آبه تاالب هاي 
مرزي غفلت كرد. در شرايطي تاالب هامون با مشكالت 

آبي دست و پنجه نرم مي كند كه كشور افغانستان بند 
كمال خان را روي رودخانه هيرمند س��اخته و در حال 
منحرف كردن مسير اين رودخانه به داخل كشور خود 
است. در اين شرايط سازمان محيط زيست مي گويد 
كه رايزني هايي با مقامات افغانستاني انجام شده است و 

نتيجه نهايي را وزارت خارجه اعالم مي كند.

     سد سازي هاي همسايه غربي
در س��وي ديگر ت��االب هورالعظيم در م��رز ايران و 
عراق قرار دارد كه اين روزها با تنش آبي روبروست و 
تصاوير ناراحت كننده اي از مرگ ماهيان تا تشنگي 
گاوميش ها منتش��ر شده اس��ت كه به گفته قاسم 
تقي زاده خامسي - معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا 
- دليل اين مرگ و مير عدم تامين حق آبه رودخانه 
دجله اس��ت كه در س��اليان اخير و به دنبال توسعه 
طرح هاي بهره برداري از منابع آب در باالدس��ت با 

معضالت و مشكالت عديده اي روبرو شده است.
در اين شرايط نبايد از طرح هاي سدسازي تركيه براي 
كنترل آب دجله و فرات موسوم به »گاپ« غفلت كرد 
اين اقدام در حالي صورت گرفته اس��ت كه كالنتري 
حدود دو س��ال پيش گفته ب��ود در ح��وزه قوانين 
بين المللي مربوط به آب هاي مرزي ش��فافيت الزم 
وجود ندارد. در شرق كشور با افغانستان نيز مشكالت 
مربوط به آب هاي مرزي را داريم همچنين اين مشكل 

با كشورهاي سوريه، تركيه و حتي عراق وجود دارد.
در چني��ن وضعيتي نقش وزارت خارج��ه براي تامين 
حق آبه تاالب ها و رودخانه هاي مرزي اهميت زيادي دارد. 
در شرايطي كه كشور با خشكسالي شديد و بحران كم آبي 
دست و پنجه نرم مي كند، مديريت صحيح منابع آبي و 
خودداري از نگاه هاي بخشي بيش از پيش اهميت دارد.

نفس هايي كه به پرداخت »حق محيط زيست« بند است
ادامهازصفحهاول

كمبود برق و گفتمان نخ نماي 
قيمت ارزان حامل هاي انرژي

چرا كه زيرساخت س��ازي براي انتقال برق به 
كش��ورهاي ديگر هم هزينه بر است و هم جز 
كشورهاي همس��ايه نمي توان به كشورهاي 
ديگر منتقل كرد. بنابراين، اگر تطبيق قيمت 
خدمت نه چندان قاب��ل تجارتي چون برق با 
قيمت منطقه اي و جهاني موضوعيت داش��ته 
باشد طبعا در مورد دس��تمزد نيروي كار اين 
تطبيق واجب تر اس��ت. دوم، مس��اله مديرت 
ضعيف فرآيند انباشت و اس��تفاده از فناوري 
قديمي اس��ت كه در همه ج��ا رد پاي خود را 
به جاي گذاش��ته اس��ت. بر مبناي داده هاي 
جاري ظرفيت توليد برق در حدود ۳۲۵ هزار 
گيگاوات س��اعت اس��ت كه در صورت وجود 
نيروگاه ه��اي مبتني بر فناوري ب��ه روز دنيا، 
ميزان تولي��د افزايش مي يابد. ب��ا وجود اين، 
همين ميزان توليد بيش  ت��ر از ميزان مصرف 
۲۷۳ ه��زار گيگاوات س��اعت اس��ت. حتي با 
احتس��اب تفاوت ص��ادرات و واردات برق كه 
حدود ۲.۴ هزار گيگاوات س��اعت هست اين 
كمبود نبايد رخ دهد. پس چرا پيش مي آيد؟ 
پاس��خ را باي��د در دو چيز جس��ت وجو كرد. 
۱-هدررفت برق تولي��دي در هنگام توزيع و 
انتقال كه حداقل ۳۰ درصد برآورد مي ش��ود. 
هدررفتي كه ناشي از مستهلك شدن امكانات 
سيس��تم توزيع ب��رق و همين ط��ور فواصل 
طوالني ميان مراكز توليد و مصرف برق است. 
۲- مصرف برق براي اس��تخراج رم��ز ارز كه 
حدود ۴ هزار گيگا وات ساعت برآورد مي شود.

چند نكته پاياني. نخست( تالش براي ثروتمند 
شدن از طريق استخراج رمزارز كه نوعي قمار 
است، عالوه بر نقشي كه در چالش جاري دارد 
نش��انه اي از اقتصاد با پايه تولي��د و صادرات 
كارخانه  اي ضعيف است كه در كاهش مستمر 
ارزش پ��ول ملي و توجيه چني��ن قمارهاي با 
هزينه اجتماعي باال، سر در مي آورد. اگر پايه 
تولي��د و صادرات قوي ب��ود و ارزش پول ملي 
حفظ مي شد، وقت گذاش��تن قمارگونه براي 
اس��تخراج رمزارز تا حد زي��ادي معناي خود 
را از دست مي داد. دوم( مش��كل كمبود برق 
جداي از مش��كل خشكس��الي و از بين رفتن 
آب ه��اي زيرزميني و نشس��ت خ��اك، و اين 
نيز جداي از مش��كل ص��ف ايرانيان متقاضي 
واكسن كرونا در ارمنس��تان نيست. نشانه ها 
و عارضه هايي مختلف از مش��كلي واحد به نام 
حكمراني ضعيف. سوم( افكار عمومي، در گذر 
زمان و برمبناي تجربه  زيست شده شان، درك 
درس��تي از واقعيات اقتصادي جامعه دارند و 
فريب چنين گفتمان   هاي نادرس��ت نخ نمايي 

را نمي خورند.

گليماندگار|
 آس��يب ها و مش��كالتي كه كارگران در 
محيط هاي ناس��الم كاري ب��ه آن دچار 
مي شوند، مربوط به ديروز و امروز نيست، سال هاست كه 
هيچ كس در اين باره نه حرفي مي زند و نه تصميم درستي 
مي گيرد، هر چه هست، منافع كارفرما است و سودي كه 
او بي توجه به ايمن كردن محيط كار به آن دس��ت پيدا 
مي كند. از محيط هاي بسته كاري گرفته تا كارگاه هاي 
پرخطر. از مشكالت جسمي و روحي گرفته تا از بين رفتن 
بينايي و شنوايي. براي كارگران با آن درآمدهاي اندك 
زندگي هاي سخت ديگر زمان و حوصله اي باقي نمي ماند 
پيگير اين مشكالت شوند. ايمني و بهداشت محيط كار 
از آن دست مسائلي اس��ت كه بايد از سوي مسووالن و 
البته كارفرمايان به آن توجه شود. اين در حالي است كه 
بسياري از اين كارگران حتي از نعمت بيمه هم بهره مند 
نيستند و اگر مشكلي در محل كار برايشان پيش بيايد 
هيچ كس مسووليت آن را به عهده نمي گيرد و همه چيز 
در همان نقطه حادثه پايان مي پذيرد. كارگر حادثه ديده، 
خانه نشين مي شود و مشكالت معيشتي او و خانواده اش 
هم هيچ متولي نخواهد داشت. البته كه قوانيني در مورد 
حمايت از كارگران و فراهم آوردن ايمني كارگاه ها وضع 
ش��ده اما مانند خيلي از قوانين ديگر به دليل نداشتن 
ضمانت اجرايي اكثر كارفرماها از انجام آن ش��انه خالي 

مي كنند و سعي در دور زدن آن دارند.

     بيماري هاي شغلي
مش��كالت بينايي ناش��ي از كار در محيط هاي بسته و 
كم نور، مشكالِت شنوايي ناش��ي از كار در محيط هاي 
پرسروصدا، ضايعاِت پوستي ناشي از تماس با انواع مواد 
شيميايي و همچنين مشكالت ريوي ناشي از برخورد 
با انواع آالينده ها و مواد ش��يميايي نمونه ملموس��ي از 
بيماري هاي شغلي است. ايمني و بهداشت محيط كار 
ارتباط مستقيمي با جان كارگران دارد اما در نظامي كه 
به جاي سالمت كارگران، سود سرمايه داران مالك اصلي 
قرار مي گيرد، پرواضح است كه ايمني و بهداشت محيط 
كار نيز به حاشيه رانده مي شود. به عبارتي رعايت اصول 
ايمني و بهداشت نيازمند صرف هزينه است و در جايي كه 

هزينه پيامدهاي ناشي از سياست هاي غلِط مسووالن در 
نهايت از جيب كارگران پرداخت مي شود، چطور مي توان 
اميد داشت كه دولت و كارفرما براي جان كارگران ارزش 
قائل شود؟! به عالوه كارگراني كه در تامين حداقلي ترين 
و اساسي ترين نيازهاي زندگي خود لنگ مانده اند، چطور 

مي توانند به سالمت خود فكر كنند؟! 

    افزايش تلفات ناشي از حوادث كار
بررسي آمارها طي ۹ سال گذش��ته از افزايش تلفات 
ناش��ي از حوادث كار در سال هاي اخير خبر مي دهد. 
اين درحالي اس��ت كه معموال آمار رسمي واقعيت را 
آنطور كه هست نشان نمي دهد و همواره بخش قابل 
توجهي از حوادث ناشي از كار از نظِر مراكز رسمي پنهان 
مي ماند. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه اوضاع در 
رابطه با آمار حوادث ناشي از كار به مراتب بهتر از آمار 
بيماري ها و عوارض روحي و جسمي ناشي از كار است. 
به عبارتي اگر نمود عيني براي حوادث كار وجود دارد، 
اين موضوع در خصوص بيماري هاي ناشي از كار بسيار 
كمتر صدق مي كند. تعداد كارگراني كه در طول دوره 
كاري خود و به دليل حضور در شرايط نامناسب كاري، 
برخورد با انواع آالينده ها و مواد شيميايي و همچنين 
مواجهه با استرس هاي شديد كاري دچار فرسودگي و 
بيماري مي شوند، معموال در آمارها نشان داده نمي شود. 

     از پشت ميزنشيني تا كارگاه هايي
پر از عوامل بيماري زا

از كارگراني كه پش��ت ميز مي نشينند و احتماال تنها با 
يك سيس��تم و موس و صندلي سروكار دارند گرفته تا 
كارگراني كه در يك كارگاه كوچك آجرسازي يا صنايع 
بزرگي مثل نفت و و پتروشيمي كار مي كنند، همه ممكن 
اس��ت در معرض بيماري هاي ناشي از كار قرار بگيرند. 
اگرچه مسلم اس��ت نمي توان شدت و نوع بيماري را در 
رابطه با اين مشاغل يكي دانست اما به هر حال گستره 
بروز بيماري هاي ناش��ي از كار در انواع مشاغل را نبايد 
ناديده گرفت. از اين رو پرداختن به مساله بهداشت كار 
در كنار ايمني كار و مطالبه گري در اين زمينه بس��يار 

حائز اهميت است. 

     ماده قانون هايي كه اجرا نمي شوند
طبق ماده ۸۵ قانون كار »براي صيانت نيروي انساني 
و منابع مادي كش��ور رعايت دستورالعمل هايي كه 
از طريق ش��وراي عالي حفاظت فني )جهت تامين 
حفاظت فني( و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشكي )جهت جلوگيري از بيماري حرفه اي و تامين 
بهداشت كار و كارگر و محيط كار( تدوين مي شود، 
براي كليه كارگاه ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان 

الزامي است. 
تبصره-كارگاه هاي خانوادگي نيز مشمول مقررات 
اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول فني و بهداشت 

كار مي باشند.« 
همچنين قانون كار در م��اده ۶۹ صراحتا به موضوع 
بيماري هاي ناشي از كار پرداخته و آورده است: »كليه 
واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون كه شاغلين در 
آنها به اقتضاي ن��وع كار در معرض بروز بيماري هاي 
ناشي از كار قرار دارند بايد براي همه افراد مذكور پرونده 
پزشكي تشكيل دهند و حداقل سالي يك بار توسط 
مراكز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي 
الزم را ب��ه عمل آورند ونتيج��ه را در پرونده مربوطه 

ضبط كنند«.
تبصره1-چنانچه با تش��خيص ش��وراي پزشكي 
نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماري ناشي از 
كار مبتال يا در معرض ابتال باشد كارفرما ومسووالن 
مربوطه مكلف هستند كار او را بر اساس نظريه شوراي 
پزشكي مذكور بدون كاهش حق السعي، در قسمت 

مناسب ديگري تعيين كنند. 
تبصره2-در صورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت 
كار و امور اجتماعي مكلف ب��ه بازديد و تاييد مجدد 
شرايط فني و بهداشت و ايمني محيط كارخواهد بود. 

     قانون بدون ضمانت اجرايي
محمدمهدي س��هرابي )معاون فني مركز سالمت 
محيط و كار وزارت بهداش��ت( پيش��تر در خصوص 
اجراي اين ماده قانوني گفته بود: اين قانون سال هاست 
كه تدوين ش��ده، اما اي��ن معاينات ب��ه دليل اينكه 
تكليفي براي كارفرماست و او بايد معاينات دوره اي 

براي افراد تحت پوشش خود را در مراكز مورد تاييد 
وزارت بهداشت مدنظر قراردهد، كمتر انجام مي شود. 
كارفرمايان در برخي موارد از سِر ناآگاهي يا به دليل 
بحث هزينه از اين برنامه هاي پيشگيري خودداري 

كرده و از آن عبور مي كنند. 
او همچنين در خصوص آمار كارگراني كه ساالنه تحت 
پوشش معاينات پزشكي قرار مي گيرند، چنين گفته 
بود: طبق آمار رس��مي كمت��ر از ۳۰ درصد كارگران 
تحت پوشش اين معاينات ساالنه هستند و بيش از ۷۰ 
درصد كارگران تحت پوشش نيستند؛ چراكه كارگاه ها 
عمدتا كارگاه هاي كوچك هستند كه قابل شناسايي 
و بازرسي نيست. اين شناسايي و بازرسي بايد ازسوي 
دانش��گاه علوم پزش��كي ايران و بازرس��ي بازرسان 
بهداشت حرفه اي صورت گيرد. كمبود نيرو و امكانات 
باعث شده است، تا اين بازرسي ها به موقع انجام نشود. 

      بيماري هايي كه قابل پيشگيري هستند
بس��ياري از متخصصان طب كار معتقدند بخش��ي از 
بيماري هاي ناشي از كار با رعايت اصول ارگونومي قابل 
پيشگيري است. در چنين مواقعي حتي اگر كارفرما هم 
توجهي به اين اصول نكند – كه اغلب اينگونه اس��ت – 

كارگران تا حدودي مي توانند خود از بروز اين بيماري ها 
كه ممكن است بعدها دردس��رهاي بسياري برايشان 
ايجاد كند، جلوگيري كنند. اما آيا در خصوص آن دسته 
از صنايعي كه كارگران در آن در معرض انواع و اقس��ام 
آلودگي ها قرار مي گيرند نيز مي توان به راحتي چنين 

گفت؟ پاسخ مسلم است، خير. 

     اراده اي براي رفع اين معضل ها نيست
شرايط كاري گاه بسيار سخت است. مشكالت بينايي 
ناش��ي از كار در محيط هاي بس��ته و كم نور، مشكالِت 
شنوايي ناشي از كار در محيطهاي پرسروصدا، ضايعاِت 
پوستي ناشي از تماس با انواع مواد شيميايي و همچنين 
مشكالت ريوي ناشي از برخورد با انواع آالينده ها و مواد 
شيميايي نمونه ملموسي از بيماري هاي شغلي است كه 
اگر اراده اي وجود داشته باشد قابل رفع است اما شواهد 

اينگونه نشان نمي دهد. 
نمونه بارز مواجهه با آالينده هاي بيماري زا وعدم توجه 
به رفع آن را مي توان در مناطقي چون عسلويه مشاهده 
كرد. منطقه اي كه كارفرماي اصلي در آن وزارت نفت 
است و مساله آلودگي اين مناطق به گفته بسياري از 
كارشناسان مساله اي ملي است. اما استمرار آلودگي 

در اين مناطق طي سال هاي پي در پي نشان از نوعي 
بي توجهي به وضعيت سالمت كارگران - و حتي مردم 
مناطق پيرامون - دارد. براساس تحقيقات انجام شده 
برخي از آالينده هايي ك��ه در اين مناطق و در هواي 
ش��ركت ها، كريدورها و محل هاي اسكان كاركنان 
وجود دارد، سرطان زا هستند.  در واقع هدف از آوردن 
چنين نمونه بارزي اين است كه بگوييم وقتي اراده اي 
براي حل مشكلي چنين اساسي از جانب كارفرماي 
بزرگي چون دولت وجود ن��دارد، چگونه مي توان به 
اجراي قوانين ايمني و بهداشت در كارگاه هاي كوچك 
و حتي كارخانه هاي بزرگ اميدوار بود؟! به عالوه بايد 
در نظر داش��ت كه عدم توجه به سالمت كارگران به 
دليل رواج قراردادهاي موقت و نبود تشكل هاي آزاد 
كارگري امري دور از ذهن نيس��ت.  وقتي دعوا بر سر 
حداقل دستمزد يا كمتر از آن، پرداخِت به موقِع همين 
حداقل دستمزد است شايد خوش خيالي باشد كه به 
دنبال اجراي تمام و كمال قانون كار در خصوص ايمني 
و بهداشت محيط كار و توجه به سالمت جسم و روح 
كارگران از جانب كارفرمايان باشيم. با اين حال نبايد 
فراموش كرد كه مطالبه گري براي رسيدن به حقوق 

مهم ترين وظيفه كارگران است.

گزارش

محيط كار ناسالم چه باليي بر سر كارگران مي آورد؟

اراده اي  براي   حل  اين  مشكالت  نيست

رويخطخبر

بارش باران در تهران و ۱۶ استان ديگر
 مديركل پيش بيني و هشدار سريع 
س��ازمان هواشناسي، از بارش باران، 
گاهي رگب��ار و رعد و ب��رق و وزش 
باد ش��ديد موقتي در برخي مناطق 
تهران و ۱۶ اس��تان ديگر طي س��ه 
روز آينده خب��ر داد. صادق ضياييان 
اظهار داشت: طي س��ه روز آينده با 
توجه ب��ه گذر امواج ت��راز مياني جو 

از نوار ش��مالي كش��ور، جمعه در برخي مناطق 
آذربايجان غرب��ي، آذربايجان ش��رقي، اردبيل، 
گيالن، مازندران، گلس��تان، زنجان، كردستان، 
همدان، قزوين، البرز، تهران، خراس��ان شمالي، 
خراس��ان رضوي، شمال اس��تان هاي كرمانشاه 
و مرك��زي و ارتفاعات س��منان رش��د ابر، بارش 
باران، گاهي رگبار و رعد و برق و وزش باد شديد 
موقتي پيش بيني مي شود. او با اشاره به آخرين 
خروجي مدل هاي هواشناسي، ادامه داد: از امروز 

تا يكشنبه در نيمه جنوبي و ارتفاعات 
مركزي سيس��تان و بلوچستان و در 
برخ��ي مناطق هرم��زگان، كرمان و 
فارس در س��اعات بعدازظهر و اوايل 
ش��ب رگبار و رعد و برق و وزش باد 
ش��ديد موقتي پيش بيني مي شود. 
همين شرايط امروز جمعه در برخي 
نقاط خراس��ان جنوبي و يزد و شنبه 
در يزد، خراس��ان جنوبي و شرق و شمال بوشهر 
و يكش��نبه در خراس��ان جنوبي، يزد، بوش��هر، 
كهگيلويه و بويراحم��د و ارتفاعات چهارمحال و 
بختياري و دوشنبه در ارتفاعات جنوب كرمان و 
شمال شرق هرمزگان رخ خواهد داد. اوافزود: از 
اواخر وقت روز يكشنبه سرعت وزش باد در نوار 
شرقي كشور به ويژه در منطقه زابل افزايش يافته 
و در بعضي ساعات خيزش گرد و خاك و كاهش 

ديد افقي پيش بيني مي شود. 

واكسيناسيون مددجويان قزلحصار و رجايي شهر 
حفظ سالمتي مددجويان، سربازان 
وظيف��ه و كاركنان اولويت اساس��ي 
س��ازمان زندان هاس��ت، از اي��ن رو 
در اقدام��ي جهادي ط��ي روزهاي 
پنجشنبه و جمعه تمام اين سه گروه 
عليه ويروس كرونا واكس��ينه شدند. 
مديركل زندان هاي اس��تان تهران با 
بيان اي��ن مطلب گفت: ب��ا پيگيري 

اداره بهداش��ت و درم��ان اداره كل و مس��اعدت 
معاونت بهداشت غرب مركز استان البرز معاونت 
بهداش��تي دانشگاه علوم پزش��كي البرز و مركز 
بهداش��ت غرب كرج تمام مددجويان، سربازان 
وظيف��ه و كاركنان ندامتگاه قزلحص��ار و زندان 
رجايي ش��هر ب��دون محدويت س��ني دوز اول 
واكسن كرونا را دريافت كردند. سيدحشمت اهلل 
حيات الغيب تأكيد كرد: مسووالن و كادر درمان 
زندان ها با تمام توان در مقابل ورود ويروس كرونا 

ب��ه مجموعه ايس��تادگي مي كنند و 
بيش از پيش در بخ��ش قرنطينه به 
امر غربالگري اهميت داده مي ش��ود 
تا هيچ گون��ه ابتاليي به اين بيماري 
نداشته باشيم. او ادامه داد: نظارت و 
كنترل مستمر بر عوامل  محيطي در 
ارتقاي س��المت  افراد نقش  اساسي 
دارد و در س��ايه محيط��ي س��الم و 
بهداش��تي مي توان در تغيير، رش��د و باز پروري 
ش��خصيت مددجويان اثرگذار ب��وده، به اهداف 
متعال��ي س��ازمان زندان ها در اص��الح و تربيت 

زندانيان نائل آمد. 
او ادامه داد: حفظ سالمتي مددجويان، سربازان 
وظيف��ه و كاركن��ان اولويت اساس��ي س��ازمان 
زندان هاس��ت، از اين رو در اقدامي جهادي طي 
روزهاي پنجش��نبه و جمعه تمام اين س��ه گروه 

عليه ويروس كرونا واكسينه شدند.

دلتا كرونا مانند برق سرايت مي كند
واريانت دلت��ا در تجم��ع مانند برق 
س��رايت مي كند و هر تجمعي اشتباه 
اس��ت. دكتر مينو محرز، متخصص 
بيماري هاي عفوني ب��ا تاكيد بر لزوم 
رعايت پروتكل ها و استفاده از ماسك 
حتي بع��د از تزريق واكس��ن كرونا، 
گفت: هنوز در واكسيناس��يون كرونا 
خيلي عقب هستيم و ان شاءاهلل هرچه 

زودتر واكسيناسيون مردم افزايش يابد. با توجه به 
واريانت هاي جديد واكسن به خوبي جلوي مرگ 

و مير و بيماري ش��ديد را مي گيرد. او 
با بيان اينكه باي��د بدانيم جهش دلتا 
خيلي بد اس��ت تاكيد ك��رد: درمورد 
ويروس دلت��ا انواع واكس��ن ها بر آن 
اثر كامل ندارد و امار نش��ان مي دهد 
واكس��ن هاي MRNA ها حدود ۶۰ 
درصد در مقاب��ل اين ويروس اثر دارد 
بنابراين خواهش مي كنم هموطنان 
حتي اگر واكسن زدند همچنان از ماسك استفاده 

كنند و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند.
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