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يادداشت- 1

ماجراي ميخ و نعل اقتصاد
حتما اين ضرب المثل معروف 
ژاپن��ي به گ��وش بس��ياري از 
مخاطبان رس��يده اس��ت كه 
مي گويد: »به خاطر ميخي نعلي 
افتاد، به خاطر نعلي، اسبي افتاد. 
به خاطر اسبي، سواري سقوط 
كرد. به خاطر س��قوط سواري، 
جنگي شكست خورد، به خاطر 
شكستي، مملكتي نابود ش��د و همه اين مصائب به خاطر 
شخصي بود كه از آغاز ميخ را به درستي نكوبيده بود.« عباراتي 
كه نمايانگر ارتباط زنجيره وار، گزاره هاي مختلف و اجزايي 
متكثر در يك ساختار به هم پيوسته به يكديگر است. اجرايي 
كه مانند قطعات مختلف يك دومينو، مي توانند بر هم تاثير 
مثبت يا منفي بگذارند و سرنوشت نهايي، ساختارها، نهادها، 
نسل ها و ملت ها را دگرگون كنند. چه بسيار جوامعي كه به 
دليل توجه به اين جزييات ب��ه ظاهر بي اهميت و كوچك 
به قله هاي رفيع توس��عه دس��ت پيدا كرده اند و چه بسيار 
سرزمين هايي كه در اثر فقدان توجه به همين اجزاء به ظاهر 
كوچك در هزارتوي مشكالت پايان ناپذير فقر، توسعه نيافتگي 
و شكست گرفتار مانده اند. با آغاز موضوع بررسي صالحيت 
وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم در صحن علني مجلس، 
رييس جمهور در اظهاراتي در خصوص وظايف بانك مركزي 
در دولت جديد به نكاتي اشاره كرد كه به نظرم ضروري است 
موضوع از منظر تحليلي بررسي شود. موضوعي كه به نظر 
مي رسد در حكم، كوبيدن ميخي بر تارك نعل سواركاري 
باشد كه قصد حفاظت از منافع ملي و اقتصادي كشور را دارد. 
ابراهيم رييسي در مجلس اشاره كرد كه »بانك مركزي بايد 
از حالت توصيه به بانك ها خارج شده و در خصوص سيستم 
بانكي و ساختارهاي پولي و مالي كشور اقدام و عمل جدي 
داشته باشد.« اظهاراتي كه يك  بار ديگر موضوع فاصله گرفتن 
بانك هاي مركزي كشور از وظايف بنيادين خود و آسيب هاي 
يك چنين وضعيتي را روي ميز گفت وگوي اهالي اقتصاد و 
فعاالن رسانه اي قرار داد. واقع آن است كه اقتصاددانان و اساتيد 
دانشگاهي سال هاست كه در خصوص اهميت استقالل بانك 
مركزي در بهبود شاخص هاي رشد كشور اظهارنظر مي كنند 
و آن را از جمله ضرورت هاي بهبود وضعيت كلي اقتصاد كشور 
مي دانند. اما به رغم اين هشدارها دولت هاي مختلف، جايگاه 
رفيع روس��اي بانك مركزي را در حد صندوق دار نيازهاي 
گاه و بي��گاه دولت تنزل داده اند تا جايي كه امروز مهم ترين 
وظيفه رييس كل بانك مركزي اجراي دس��تور روس��اي 
جمهور براي چاپ اسكناس و توزيع پول پرقدرت در اقتصاد 
است. هر شخصي هم كه از اين دستورات سرپيچي كند از 
دايره مديريت بر بانك مركزي خارج شده و جاي خود را به 
شخصي مي دهد كه بتواند فرامين ملوكانه دولت ها را با سرعت 
بيشتري اجرايي كند. بنابراين رييس دولت سيزدهم اگر از 
رييس كل بانك مركزي توقع دارد كه در جايگاه قانوني خود 
بنشيند و از شمايل فردي كه توصيه مي كند و تذكار مي دهد 
به كاراكتر مديري تغيير وضعي��ت دهد كه اقدامات جدي 
براي بهبود وضعيت پولي و مالي كشور انجام مي دهد، بايد 
در وهله نخست خودش، استقالل رييس كل بانك مركزي 
را ارج بنهد و در راستاي تحقق آن تالش كند. بر اساس قانون 
اساس��ي، صيانت از پول ملي و سياستگذاري هاي كالن در 
حوزه ارزي؛ 2 وظيفه مهم و بنيادين بانك مركزي كشور است 
كه در كنار ساير وظايف مانند سياستگذاري هاي كالن پولي و 
مالي، نظارت بر بانك ها و موسسات اعتباري، تنظيم مقررات 
مربوط به معامالت ارزي و ريالي و... وظايف 13گانه اين بانك 
در اتمسفر اقتصادي كشور را شكل مي دهد. اما به  طور كلي 
مهم ترين وظيفه بانك مركزي تقوي��ت ارزش پول ملي و 
سياستگذاري هاي كالن ارزي است. اين در حالي است كه در 
ميان دولت ها طي سه دهه گذشته اين تنها دولت اصالحات 
بود كه تالش كرد استقالل بانك مركزي را به رسميت بشناسد 
و ساير دولت ها حاضر به قبول اين استقالل قانوني نشدند. 
تمام خواسته اقتصاددانان، صاحب نظران و دلسوزان كشور از 
بانك هاي مركزي و دولت ها آن است كه وظايف خود را مطابق 
قانون به درس��تي انجام دهند. اينكه امروز بانك ها به جاي 
حمايت از پروژه هاي مولد جريان نقدينگي كشور را به سمت 
بنگاهداري و پاساژداري و... سوق مي دهند، ناشي از عدم توجه 
به وظايف ساختاري بانك مركزي )از جمله استقالل اين نهاد( 
اس��ت. بايد ديد چرا جريان تسهيالت كالن كشور به جاي 
بخش توليد راهي اتمسفر سوداگري و داللي مي شود. وقتي 
بانك مركزي تسلط و استقالل نداشته باشد، بازرسان اين 
بانك نيز قادر نخواهند بود اين پرسش را مطرح كنند، چرا فالن 
بانك به جاي اخذ تضامين مناسب، تسهيالت پرداختي را در 
اعداد و ارقام باور نكردني و هزاران ميليارد توماني در اختيار 
برخي افراد و جريانات خاص قرار دهند؟ اين در حالي است 
كه مردم عادي كوچه و بازار كه اين روزها براي تامين وديعه 
مورد نياز خود براي بهره مندي از يك مسكن حداقلي قادر به 
اخذ وام نيستند. طبيعي است كه مديران مياني از رييس كلي 
كه فاقد استقالل و كاريزماي الزم است، تبعيت نخواهند كرد. 
در زمان مناظرات انتخاباتي تمام نامزدها از جمله فرد پيروز، 
وعده دادند كه استقالل بانك مركزي را به رسميت خواهند 
شناخت و به هيچ عنوان به اين س��اختار براي استقراض و 
چاپ اسكناس بدون پشتوانه و... فشار نخواهند آورد. بنابراين 
رسانه ها بايد اين ضرورت ها را از دولت جديد مطالبه كنند تا از 
يادمان نرود كه براي حل مشكالت پولي و مالي كشور، براي 
مهار نقدينگي، تقويت ارزش پول ملي، كنترل نرخ ارز و نهايتا 
مقابله با تورم افسارگسيخته از ابتدا ميخي كه قرار است بر نعل، 
زده شود، مي بايست محكم كوبيده شود. تا به خاطر سستي 
ميخي، نعلي و به خاطر نعلي، اسبي و به خاطر اسبي، سواري 
و به خاطر سواري، لشكري و به خاطر لشكري، نبردي و به 
خاطر شكست در نبردي، سرزميني دچار خسارت، آسيب و 
ازهم گسيختگي نشود. اين تمامي حرفي است كه به اختصار 

گفته شد و از بطن آن كتاب ها مي توان نگاشت.

آلبرت بغزيان

»تعادل« بررسي مي كند، علت گراني انواع خودروها چيست؟ 

سركشي قيمت خودرو در بازار راكد
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جز شعار،  هيچ!»المبدا« و دولت سيزدهمروش هاي جايگزين حجم مبنابورس دولتي اعتمادساز نيست
نخس��ت( اين روزها بسياري 
قتص��ادي،  ا فع��االن  ز  ا
س��رمايه گذاران و مخاطب��ان 
اقتصادي به دنب��ال آگاهي از 
چشم انداز هايي هستند كه بازار 
سرمايه كشور در زمان مديريت 
دولت جدي��د با آنه��ا روبه رو 
خواهد ش��د. اظهارنظرهايي از 
س��وي وزير معرفي ش��ده از س��وي دولت جديد براي به 
دست گيري س��كان س��اختار اجرايي وزارت اقتصاد در 
خصوص ضرورت بازگشت اعتماد به بورس كشور مطرح 
مي شود كه به نظر مي رسد براي تحقق آن دولت بايد برخي 
بايدها و نبايدهاي ضروري را رعايت كند. واقع آن است كه 
يكي از مهم ترين عوامل در بهبود يا عدم بهبود بازار سرمايه 
به تصميم سازي هاي نهادهاي دولتي مربوط است. بعد از 
عرضه هاي وحشتناك دولتي ها در سال گذشته و ريزش 
قيمتي سهام در اغلب گروه هاي بنيادي و غيربنيادين بازار، 
شاخص از محدوده 1 ميليون و صد هزار واحدي تاكنون 
حدود 45 درصد رشد كرده است كه البته اين رشد در همه 
گروه ها متوازن نبوده است. اينكه چرا برخي عوامل بازار را 
در شاخص 1ميليون و صدهزار واحدي مي  فروختند و االن 
در شاخص 1ميليون و 500 هزار واحدي مي خرند سوالي 
است كه بايد به آن پاسخ داده شود. در اين ميان، انتظارات 
تورمي و سودسازي ش��ركت ها و... در زمان افت شاخص 
هم وجود داش��ت و مولفه هاي سياس��ي و اقتصادي هم 
اگر نگوييم بدتر نشده است بهتر هم نشده اند. قيمت هاي 
جهاني هم تغييري نداشته و بازارهاي موازي هم مانند قبل 
است. بنابراين پاسخگويي به ابهامات براي بازگشت اعتماد 

عمومي به بازار ضروري است.
دوم( به باور من آنچه باعث ريزش بازار و رشد مجدد آن 
شده اس��ت فقط و فقط نقش دولت اس��ت. در يك سال 
گذشته دولت به عنوان بزرگ ترين بازيگر بازار وارد عمل 
شد و هم نقش رگوالتوري و هم نقش مالكانه را بر عهده 
داشت. دولت بزرگ ترين سهامدار شركت هاي بازار است 
و همين كافي اس��ت كه دولت را بزرگ ترين بازيگر بازار 
بناميم.در سال گذشته، سياس��ت ها به گونه اي تنظيم 
ش��دند )در حال حاضر هم همين گونه سياست گذاري 
مي شود( كه نقدينگي به سمت بازار سرمايه هدايت شود 
و درس��ت جايي كه اين نقدينگي از طريق پذيره نويسي 
سهام و افزايش س��رمايه و... بايد وارد شركت ها و توليد 
مي شد با فروش گسترده سهام توسط شركت هاي دولتي 
و سپس صندوق ها از بازار خارج شد. سهاِم در اختيار يك 
مدير دولتي يك سهام بادآورده است، مديران دولتي هيچ 
تحليلي براي خريد آن نداشته اند و براي فروش هم آگاهي 
ندارند. اين مديران معموال به س��هام در اختيار دولت به 

چشم يك منبع تامين مالي سريع نگاه مي كنند.
س��وم( براي درك نقش دولت در بورس و روشن شدن 
برخي ابهامات تالش مي شود به اين پرسش پاسخ داده 
شود كه چرا مسكن ارزان نشد ولي سهام ارزان شد؟ مگر 
ادامه در صفحه 5 جز اين است كه... 

تغيير مقررات بر اساس شرايط 
بازار صورت مي گي��رد. بر اين 
اس��اس ش��رايط بازار در طول 
زمان به ناظر و مس��ووالن بازار 
القا مي كند براي اينكه بازار به 
شرايط مطلوب برسد و شاخصه 
اصل��ي ب��ازار س��رمايه يعني 
نقدش��وندگي قابل  دستيابي 
باشد، نياز اس��ت تغييراتي صورت گيرد؛ از ابتداي امسال 
نيز كه ما شاهد صفوف فروش طوالني براي نمادها بوديم، 
با انجام برخي تغييرات در مقررات معامالت و گش��ايش 
روزنه هاي اميد، بسياري از صف هاي فروش برچيده شدند، 
بازار به تعادل رسيد و حتي شاهد رشد برخي سهام و صنايع 
هم بوديم.اما س��هام بازار پايه به علت آنكه دامنه نوس��ان 
كمتري نسبت به بورس و نيز بازار اول و دوم فرابورس دارند، 
در جريان ريزش قيمتي ماه هاي گذشته، افت كمتري را 
تجربه كرده اند. از سوي ديگر نيز به علت وجود حجم مبناي 
باال باوجود معامالتي ك��ه در اين نمادها انجام مي گرفت، 
قيمت پاياني سهم از اصالح مناسبي برخوردار نبود؛ مگر 
اينكه اين نوع سهم ها بر اساس توقف و بازگشايي به علت 
برگزاري مجامع يا گزارش شفاف س��ازي گروه الف بعد از 
بازگشايي درصدي ريزش را تجربه مي كردند تا به قيمت 
ادامه در صفحه 5 متعادل برسند. 

1- پيامده��اي »كرونا« براي 
اقتصاد ايران و ساير اقتصادهاي 
جهان چه ب��وده و تركش هاي 
»كوويد19« كدام بخش هاي 
اقتصاد را مورد اصابت قرار داده 
است؟ اگر چه وضعيت اقتصاد 
ايران به واسطه تحريم ها- هم در 
دوره قبل از شيوع كرونا و هم طي 
يك سال و نيم گذشته- با شرايط حاكم بر اغلب اقتصادهاي 
جهان كامال متفاوت بوده است، اما در سطحي كالن مي توان 
گفت به واسطه شباهت سياست هاي اقتصادي كشورها در 
حمايت از مشاغل و گروه هاي آسيب پذير اجتماعي در دوران 
كرونا، اقتصادها بيش از گذشته به دولت ها وابسته شده و 
اصطالحا دولتي تر شدند. انجام اين دسته از سياست هاي 
اقتصادي، مستلزم افزايش هزينه دولت ها بوده كه منجر به 
بروز كسري بودجه و در نتيجه رشد نقدينگي و افزايش تورم 
شده است. شاهد اين مدعا نيز رشد قيمت دارايي ها و از جمله 
مسكن در كشورهاي اروپايي و امريكا است. اين مساله اما در 
ايران بسيار حادتر رخ كرده به گونه اي كه رشد نقدينگي در 4 
ماهه نخست سال جاري به 39 درصد رسيده است. البته در 
ايران، سياست هاي حمايتگرانه بيش از آنكه معطوف به اقشار 
ضعيف يا مشاغل غيردولتي باشد، بيشتر معطوف به كاركنان 
و بازنشستگان دولتي بوده و شكاف منابع و مصارف بودجه 

1400 را در كنار تشديد شكاف طبقاتي به اوج رسانده است.
2- سياس��ت هاي حمايتگرانه البته ش��امل حال توليد 
واكس��ن هاي متعدد داخلي از طريق ممانع��ت از واردات 
واكسن نيز شده اس��ت. اگر چه وزن حمايت هاي ريالي از 
طرح هاي توليد واكسن داخلي بسيار چشمگير است اما 
اثرات غيرريالي اين حمايت ها بسيار مخرب تر از اثرات ريالي 
آن بوده، هست و خواهد بود. بر اساس آمارهاي رسمي، تاخير 
در واكسيناسيون شهروندان، تاكنون منجر به فوت بيش از 
50 هزار ايراني طي 7 ماهه اخير شده است. با شيوع سويه 
»دلتا« در ايران، تعداد مرگ و ميرهاي روزانه از مرز 500 نفر 
عبور كرده و هم اينك فاصله اندكي تا مرز 700 نفر در روز 
دارد. البته به گفته مسووالن دولتي، بنا به داليل مختلف و از 
جمله عدم احصاي فوت شدگان فاقد تست كرونا، آمارهاي 
رس��مي را بايد در 2 يا 3 ضرب كرد تا به عدد واقعي مرگ و 

مير ناشي از »دلتا« در كشور دست يافت.
3- در چنين شرايطي هفته گذشته، يكي از متخصصان 
كشور در يك برنامه تلويزيوني اعالم كرد، سويه جديدتر 
كرونا به نام »المبدا« از اواخر مهر و اوايل آبان در جهان و از 
جمله ايران فراگير خواهد شد. اين سويه چندين برابر سويه 
»دلتا« در ش��يوع و ايجاد مرگ و مير قدرتمندتر است، به 
گونه اي كه دوران درگيري با اين  ويروس براي كودكان تا 
59 روز پيش بيني شده است. البته تبعات اين  ويروس هنوز 
ادامه در صفحه 6 به  طور كامل شناسايي نشده است.  

مي دانيد چرا اي��ران در حال 
حاضر و بر اساس اعالم سازمان 
جهاني بهداش��ت آلوده ترين 
كشور جهان به ويروس كرونا 
است؟ مي دانيد چرا ما هر روز 
داريم عزيزانمان را به دس��ت 
سرد خاك مي سپاريم و حتي 
فرصت ع��زاداري هم نداريم؟ 
مي دانيد چرا در اين شرايط باز هم مسووالن كشور پيش 
از اينكه به فكر راه چاره اي براي مهار اين ويروس باشند باز 
هم به دادن وعده و بازگو كردن همان شعارهاي هميشگي 
اكتفا مي كنند؟ تنها به يك دليل س��اده، اينكه ما مردم 
مطالبه گري نبوديم. مطالبه گري را ياد نگرفتيم وگرنه 
االن وزير بهداشت و درمان بارها و بارها مجبور به استعفا 
ش��ده بود، در دادگاهي به پاي ميز محاكمه مي رفت. اما 
مسووالن ما چرا در اين شرايط به جاي اينكه به فكر مردم 
باشند تمام تالش خود را براي كم كردن اين حجم از درد 
و ان��دوه به كار بگيرند باز هم ترجي��ح مي دهند در مورد 
مسائلي حرف بزنند و چالش راه بيندازند كه در شرايط 
كنوني اصال نيازي به پرداختن به آنها نيست. اما يك سوال 
ديگر، چرا اكثر كشورهاي درگير با كرونا توانستند تا حد 
زيادي اين بيماري را كنترل كنند؟ اين س��وال هم يك 
ادامه در صفحه 8 جواب ساده دارد. ...  

چهره روز

ظريف در آخرين پست اينستاگرامي  به عنوان وزير امور خارجه با مردم خداحافظي كرد 

وداع مرد  ديپلمات 
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه روز يكشنبه در 

پيامي ويديويي در اينستاگرام نوشت: 
خدانگهدار

اي رس��تخيز ناگهان، وي رحمت بي منتها/  اي آتشي 
افروخته بر بيشه انديشه ها
سالم بر مردم دالور ايران، 

در اين واپس��ين روزهاي خدمت در كسوت وزير امور 
خارجه، از همه شما مردم خوب ايران، براي بزرگواري ها 
و بنده نوازي هاي  س��خاوتمندانه تان سپاس��گزاري 
مي كنم و همزمان براي تمامي نارسايي ها و كاستي ها 
پوزش  مي خواهم و درخواست گذشت و حالليت دارم.

حتما در هشت سال گذش��ته به همه اهداف خود در 
سياست خارجي نرسيديم. تاريخ، هم در مورد ارزش 
دس��تاوردهاي ما و هم در مورد عل��ل ناكامي هاي ما 
قضاوت خواهد كرد. ولي هميش��ه در حد توان همراه 
با همكاران خوب و اليقم كوشيديم سياست خارجي 
موجب ارتقاي آرامش، سالمتي و رفاه مردم باشد و از 
حقوق ملت، اقتصاد ملي و توسعه كشور پاسداري كند. 
كوشيديم نقشي ولو اندك در حل مشكالت ايفا كنيم 

و آرزو داشتيم لبخند بر لبان تان بنشانيم و جلوه غرور 
ملي را در وجودتان ببينيم.

مي دانم كه پاره اي از كارهايم را نپسنديديد: 
گروهي از راه رفتنم با آقاي كري رنجيديد و جمعي از 

استقبال و بدرقه ام از نمايندگان طالبان.
گروه��ي از برجام ب��ه خ��روش آمدي��د و جمعي از 

كنوانسيون خزر و توافق 25 ساله.
مي دانم كه برخي حرف هايم براي گروه هايي از شما 

گران آمده است: 
جمعي زبان تيزم در برابر قدرت هاي جهاني را تندروي 
دانس��تيد و گروهي اعالم آمادگي ام ب��راي مذاكره را 

وادادگي.
گروه��ي از اينكه گفتم »خودم��ان انتخاب كرديم« 
برآش��فتيد و جمع��ي از انتقال صادقان��ه  تجربيات و 
يافته هايم – آن هم در ي��ك مصاحبه محرمانه براي 

كارگزاران آينده – خشمگين شديد.
بسياري از شما س��كوت يا توجيه برخي سياست ها و 
رفتارها –كه خود نيز نس��بت به برخي از آنها منتقد 
ب��وده ام – را نپس��نديديد و حت��ي برخ��ي حمل بر 

منفعت طلبي و تالش براي حفظ موقعيت كرديد. 
در مقابل برخي ديگر بيان ماليمم براي توجيه همان 
سياست ها را غيرانقالبي و حتي بازي در زمين دشمن 

خوانديد.
مرا ببخشيد ولي براي پاسداري از منافع ملي، هميشه 
نمي توانستم آن گونه كه دوست داشتم سخن بگويم 
و حتي از عملكرد خود دفاع كنم و شهادت مي دهم در 
چهار دهه خدمت در سياست خارجي جز منافع مردم 

اين مرز و بوم هيچ معيار و س��نجه اي نداشتم. اكنون 
نيز برآنم كه در دانشگاه تهران در حوزه ديگري همين 

وظيفه را ادامه دهم.
ما را سري است با تو كه گر خلق روزگار دشمن شوند 

و سر برود هم بر آن سريم
خداوند بزرگ همواره يار و نگهدار همه ش��ما و ايران 

عزيز و ايرانيان سرفراز باشد.
محمدجواد ظريف

مريم شاهسمنديمجيد اعزازيپيمان حداديمحسن عباسي

اصرار نمايندگان  به وزير پيشنهادي ارتباطات براي بيان 
موضعش درباره طرح حمايت از حقوق كاربران

ضرورت آزادسازي منابع ارزي مسدودشده ايران در ژاپن 

رييسي تاكيد كرد: اقدامات تشويقي براي بازگرداني ارز ناشي از صادرات

 خاندوزي در جلسه بررسي راي اعتماد : 
اگر عافيت طلب بودم صندلي پاسخگويي را نمي پذيرفتم

نماينده مخالف: وزير اقتصاد بايد عالوه بر فن، فوت را هم  بلد  باشد

 زارع پور از اظهارنظر 
درباره طرح صيانت امتناع كرد

صفحه 6     صفحه 3    

صفحه 7    

 قيمت سكه و دالر 
در بازار افزايش يافت

 عيارسنجي 
اقتصاددان جوان

سير صعودي مرگ و مير و ابتال به 
كرونا در كشور

»تعادل« سناريوهاي پيش روي بازار 
سهام را بررسي مي كند

بازار سهام درحالي  اين روزها از روند ريزشي و اصالحي 
فاصله گرفته و روند مطلوب رشد را طي مي كند كه 
بورس در آخرين هفته مردادماه تعطيل ماند، بازدهي 
بورس تهران در پنج ماهه نخست سال جاري توانست 
به محدوده 15 درصد برسد. نماگر شاخص اصلي بازار 
سهام توانست در رالي اخير به سطح يك ميليون و 500 
هزار واحدي خود پس از هشت ماه بازگردد، البته اين 
صفحه 4 را بخوانيد روزها نيز در...  

يك بار ديگر آمار م��رگ و ميرهاي كرونايي ركورد 
شكس��ت، بايد عادت كرده باشيم، اما مگر از دست 
دادن عزيزان عادت مي شود. مگر مي توان به همين 
راحتي از كنار اين مرگ و ميرهاي كرونايي گذشت، 
حاال به رقم ۶۸4نفر رسيده ايم، اين يعني عزادار شدن 
تعداد بي شماري خانواده، اين يعني شايد خانواده اي 
عزادار باز هم عزيز ديگري را از دست داده باشد. اين 
يعني ما هنوز چشم انتظار عملي شدن وعده هايي 
صفحه 8 را بخوانيد هستيم كه...  

 ۶۸۴
نفر ديگر قرباني 

كرونا شدند

شاخص بورس 
مثبت مي ماند؟



بعد از بررس��ي صالحيت وزير پيش��نهادي اطالعات، 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به بررسي صالحيت 

وزير پيشنهادي اقتصاد پرداختند.
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه علني نوبت 
صبح )يكشنبه( و بعد از بررسي صالحيت حجت االسالم 
والمسلمين سيداس��ماعيل خطيب وزير پيشنهادي 
اطالعات وارد بررسي صالحيت احسان خاندوزي وزير 
پيشنهادي اقتصاد شدند.بر اساس ماده ۲۰۲ آيين نامه 
داخلي مجلس قبل از صحبت هاي موافقان و مخالفان هر 
وزير پيشنهادي، گزارش كميسيون تخصصي مربوطه 
توسط سخنگو قرائت مي شود. كميسيون اقتصادي با 
خاندوزي موافقت كرد و سخنگوي كميسيون اقتصادي 
مجلس از موافقت اين كميس��يون با وزير پيش��نهادي 
اقتصاد خبر داد. عباس زاده نماينده مش��كين ش��هر به 
عنوان مخالفت گفت كه تيم پيشنهادي اقتصادي دولت، 
مشروط است. پس از قرائت گزارش كميسيون اقتصادي 
محمود عباس زاده مشكيني نماينده مردم مشكين شهر 
در مخالفت با وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي بيان 
كرد: بيشتر مطالبات مردم در حوزه اقتصادي مي باشد و ما 
انتظار داشتيم دولت وزراي اقتصادي مقبولي به مجلس 
معرفي كند. احسان خاندوزي به عنوان وزير پيشنهادي 
براي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح ش��ده است. 
خاندوزي متولد ۱۳۵۹ و داراي مدرك دكترا از دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقيقات است، نمايندگي مردم تهران، 
ري و ش��ميرانات در مجلس دهم ش��وراي اس��المي و 
استادياري دانشگاه عالمه طباطبايي )از سال ۱۳۹۳( و 
مدير گروه اقتصاد اسالمي اين دانشگاه از ديگر سوابق اين 

وزير پيشنهادي است.
او در سال ۱۳۹۲ مسووليت مديركلي بخش اقتصادي 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي را برعهده 
داشته است. عضو شوراي اقتصادي سازمان صدا و سيما 
و دبير آن نيز بوده اس��ت. خاندوزي در دولت گذشته 
عضو هسته انديشه ورزي وزارت امور اقتصاد و دارايي 
بود.از ديگر پست هاي اين وزير پيشنهادي عضويت در 
هيات مديره ديده بان شفافيت و عدالت از سال ۱۳۹۴ 
است. همچنين وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي 
در سال ۱۳۹۸ به عضويت شوراي پژوهشي سازمان 

امور مالياتي درآمد.

      خاندوزي: اگر عافيت طلب بودم 
صندلي پاسخگويي را نمي پذيرفتم

وزير پيش��نهادي اقتص��اد ضمن تش��ريح اهداف و 
برنامه هاي خود گفت: اگر عافيت طلب بودم صندلي 

پاسخگويي را نمي پذيرفتم.
سيداحسان خاندوزي وزير پيشنهادي اقتصاد در جلسه 
علني مجلس در دفاع از برنامه هايش براي تصدي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي گفت: در ابتدا بسيار سعي كردم بار 
وزارت را بر دوش نكشم، ولي بعدها به داليلي اين موضوع 
را پذيرفتم تا پس از توكل و توسل جامه رزم اقتصادي بر 
تن كنم و تجارب ۱۷ ساله در سياست گذاري اقتصاد را 
در خدمت دولت مردمي و ايران قوي دراورم. وي افزود: 
در ايام نبرد اقتصادي خارج و البته تحريم داخلي عليه 
توليدكنندگان اگر عافيت طلب بودم صندلي پاسخگويي 
را نمي پذيرفتم، البته سختي كار و سنگيني بار را مي دانم 
ولي به فضل خدا با ايده هاي تحولي و تيم متخصصان سالم 
بنا داريم كه گذر كنيم و مي دانيم كه چاره جز گذركردن 
موفقيت اميز جمهوري اسالمي از تنگه اقتصادي نداريم، 
ش��رط اين گذار مواجهه صادقانه با ناجي واقعي يعني 
مردم اس��ت.  وي ادامه داد: مردم سخن صادقانه و رفتار 
غيركاسب كارانه را خوب تشخيص مي دهند، مانند دوران 
نمايندگي در ميان مردم خواهم بود و به مشكالت مردم 

به خوبي توجه خواهم داشت.
خاندوزي بيان كرد: در دهه اخير دشمنان عرصه اقتصاد 
را ميدان جنگ عليه ملت ايران قرار دادند و خيال دارند 
با تحريم و فضار ملت ما را به كرن��ش وادار كنند، غافل 
از اينكه بر اس��اس فرمايش رهبر معظم انقالب تنها راه 
غلبه بر مكر دش��منان تكيه بر موازين اقتصاد مقاومتي 
اس��ت، دولت سيزدهم با استعانت از خدا و اميد نبستن 
به كدخدا، ب��ا به ميدان آوردن مردم، رفع تعارض منافع 
مسووالن، گسترش شفافيت و فهم از اقتصاد به عنوان 
مساله اي ملي و فراجناحي و به كارگيري نخبگان در اين 
تقابل پيروز خواهد شد. وي افزود: دشمن اتاق جنگ خود 
را خزانه داري امريكا قرار داده اس��ت پس وزارت اقتصاد 
بايد در خط مقدم خنثي سازي تحريم باشد، از اين جهت 
اينجانب به كم��ك صاحبان تجربه و بدن��ه وزارتخانه، 
وزارت اقتصاد را در دولت س��يزدهم ب��ا ارايش تحريم 
ناپذيري نوسازي خواهم كرد، هر چند تيم ديپلماسي 
اقتصاد بايد به دنبال تحريم زدايي باشد ولي ما اقتصاد و 
معيشت مردم را منتظر بيگانگان قرار نخواهيم داد. وزير 
پيشنهادي اقتصاد گفت: مسيرهاي جديدي خواهيم 
گشود و عالمت هاي اميدبخش��ي به همپيمانان صادر 
خواهيم كرد و شركاي راهبردي ديگري خواهيم افزود. 
وي ادامه داد: باز طراحي سيستم ها با هدف مقاوم سازي 
ماليه دولت و پشتياني از بخش هاي مولد و مانع زدايي 
از توليد ساختار ها و فرايند هاي معيوب موجود را با تكيه 
بر فناوري هاي نوين جزو ضروريات اداره شرايط جنگ 
اقتصادي مي دانيم، حذف مجوزهاي زائد، بهبود محيط 
كسب و كار و تسهيل امور گمركي و مالياتي مسيري براي 
مشاركت براي همه مردم در فرايند توليد و پيش بيني 
پذير بودن اقتصاد فراهم مي كني��م، مهم ترين اولويت 
وزارت اقتصاد كمك به ثبات اقتصاد كالن و مهار پايدار 
تورم مي باشد، اينجانب به عنوان فردي برخاسته از قشر 
متوسط و آشنا با آالم اقتصادي مردم وظيفه خود را ايفاي 
حقوق اقتصادي مردم مي دانم. خاندوزي گفت: تورم و 
كاهش درآمد، شكاف بزرگي ميان درامد و هزينه براي 
خانوارها ايجاد كرده و سفره مردم را كوچك و معيشت 

مردم را به خطر انداخته است، از روز اول تمام تالش خود 
را براي تامين كس��ري بودجه از روش هاي غيرتورم زا، 
كنترل نقدينگي و مديريت بازار ارز به كار خواهم بست. 
وزير پيش��نهادي اقتصاد دولت سيزدهم بيان كرد: اين 
دول��ت در پايان ده هاي اقتص��اد را تحويل مي گيرد كه 
مي توان آن را دهه از دس��ت رفته اقتصادي نام نهاد، بر 
اساس اس��ناد باالدستي قرار بود توليد داخلي كشور در 
دهه ۹۰ به دوبرابر افزايش پيدا كند ولي در عمل اين اتفاق 
رخ نداد، با افزايش جمعيت درآمد سرانه خانوارها كاهش 
هم پيدا كرد، شاهد تورم نقطه به نقطه نزديك ۵۰ در صد 
و جمعيت دانش آموختگان فاقد شغل و فاقد اميد هستيم، 
چگونه به سوي رونق توليد حركت خواهيم كرد؟ وظايفي 
در اين خصوص تعريف شده است، مانند كاهش هزينه 
تولي��د و مبادله و باز كردن بندهاي��ي كه بر پاي فعالين 
اقتصادي تنيده شده است، اين موضوع شامل بسياري از 
مجوز هاي وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف خواهد بود، 
بخش زيادي از اينها قابل مانع برداري مي باشد. صاحبين 
كس��ب و كار ها منتظر خبرهاي خوش باشند. وي يكي 
ديگر از اهداف و برنامه هاي خود را بازگرداندن اعتماد به 
بازار سرمايه براي تامين مالي توسعه اقتصادي و احياي 
اعتماد از دس��ت رفته مردم به اين ب��ازار و ايجاد تجربه 
مثبت براي سهام داران خرد عنوان كرد و راهكارهايي را 
براي اين مهم ارايه داد و در بخش ديگر گفت: با همكاري 
وزارت صمت و وزارت خارجه تالش مي كنيم سرمايه هاي 
خارجي و س��رمايه ايرانيان خارج از كشور را مورد توجه 
قرار دهيم، البته بيش از سرمايه گذاران خارجي، ايرانيان 
آماده به سرمايه گذاري مورد توجه خواهند بود. وي در 
ادامه به موضوع تحرك بخشي عمراني در استان ها اشاره 
كرد و گفت قرار است اين مهم به سرعت عملياتي شود. 
خاندوزي همچنين بيان ك��رد: ناكارايي قوانين حوزه 
بانكي، نظ��ارت بانكي، خأل جدي حاكميت ش��ركتي، 
عدم مديريت تع��ارض منافع ميان مق��ام ناظر و بانك 
مركزي با بانكدار ها موجب شده است شاهد نارضايتي 
نسبت به مساله بانك ها باشم، با اصالح بانكداري و تالش 
براي جايگاه هماهنگ ساز بازار هاي مالي و ساده سازي 
دستيابي به تسهيالت براي بنگاه ها و... تالش مي شود اين 
مشكل رفع شود. وزير پيشنهادي اقتصاد در ادامه گفت: 
به زودي دوران رهاسازي شبكه بانكي خاتمه خواهد يافت 
و به آقاي عباس زاده شفاف عرض خواهم كرد كه اين از 
شروط بنده براي معرفي رييس كل محترم بانك مركزي 
جمهوري اس��المي ايران خواهد بود. وي افزود: نتيجه 
عدم اتكاي بودجه به درآمدهاي پايدار مالياتي اين شده 
كه اقتصاد ما از مسير تحريم ها كامال آسيب پذير است. 
نظام مالياتي نه تنها از اين مسير مي تواند كمك كند و 
مي تواند نقش مهمي در بهبود توزيع درآمد ايفا كند. تمام 
رانت هايي كه از سال هاي ۹۷ تا به واسطه سياست هاي 
رانت زا ايجاد شد محل اخذ ماليات عادالنه براي كاهش 
فاصله درآمد قرار نگرفت. خاندوزي افزود: بهبود توزيع 
درآم��د و كاهش نابراب��ري و فاصل��ه طبقاتي و تنظيم 
رفتارهاي س��وداگرانه در بازار دارايي ها از ديگر اهدافي 
است كه ابزار ماليات مي تواند به آنها منجر شود. البته ما 
رونق بخشي اقتصاد ضد برابر مقدم تر از ماليات ستاني 
مي دانيم. خاندوزي گفت: بايد اعتراف كرد كه سيستم 
مالياتي ما با سه ويژگي ش��ناخته مي شود پايين بودن 
نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالصي داخلي، فرار 
مالياتي باال و تحميل عمده بار مالياتي بر دوش گروه هاي 
شفاف، قانونمند و توليدكنندگان. وي برنامه وزارت دارايي 
براي اين ويژگي ها را اينگونه اعالم كرد: افزايش شاخص 
ماليات GDP ب��ه يك ونيم برابر وضعيت فعلي تا پايان 
دولت، استقرار ماليات بر مجموع درآمد اشخاص حقيقي 
و عايدي سرمايه، هوشمند سازي نظام مالياتي و مؤدي 
محوري به جاي پرونده محوري و مميز محوري، اجراي 
كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه  موديان كه 
اينها بايد به لحاظ اجرايي واقعي باشد. وزير پيشنهادي 
اقتصاد خاطرنشان كرد: گريزي نيست غير از اينكه ما ابتدا 
حكمراني ريال، تفكيك دو دسته حساب هاي تجاري و 
غير تجاري را انجام دهيم و بر اين مبناست كه مي توانيم 
قانون پايانه هاي فروشگاهي را تحقق بخشيم. خاندوزي 
با اشاره به اينكه حوزه مهمي كه در اقتصاد ايران عمدتا 
مورد غفلت قرار گرفته بيمه اس��ت، گفت: پايين بودن 
ضريب نفوذ هميشه مطرح است و شعارهايي در اين رابطه 
داده شده است. اين تعهد روشن وزارت امور اقتصادي و 
دارايي خواهد بود كه از طريق اصالح در ساختار و عملكرد 
بيمه مركزي صورت خواهد گرفت و نداشتن برنامه آن 
را اصالح خواهيم كرد و به س��مت تقويت ساختار بيمه 
اتكايي داخلي، توسعه محصوالت بيمه اي، تسهيل ورود 
فناوران بيمه اي و... خواهي��م رفت. خاندوزي گفت: در 
شرايطي كه كشور با فشار ناش��ي از تحريم و معضالت 
كرونا دست به گريبان است، مبادالت تجاري و ترخيص 
كاالها به ويژه كاالهاي اساسي برايمان اولويت است. از اين 
مسير نيازمند اصالح گمركات هستيم و براي كاهش 
زمان تشريفات گمركي از فناوري هاي نوين استفاده 
خواهيم كرد. وي افزود: همه اينها با فرض شعار مبارزه 
با فسادي است كه در ابتدا عرض كردم. خاندوزي در 
رابطه با مناطق آزاد و ويژه اقتصادي خاطرنشان كرد: 
دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از برنامه ششم در 
ذيل وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفته است اما متاسفانه 
عملكرد مناطق آزاد و ويژه نتوانسته اهداف قانون گذار 
در بخش پايگاه صادرات بودن، جذب سرمايه گذاري و... 
را تامين كند و موفق نبوده است. براي حل اين مساله 
تالش بر اين است كه به جاي تمركز كردن بر اصالحات 
غير اولويت دار بر بهبود كيفيت مناطق آزاد تمركز كنيم 
تا نقش خود را ايفا كنند هم به جهت زيرساخت هايي كه 
بايد داشته باشند و هم به اين جهت كه بخشي از منابع 
درآمدي منطقه آزاد به فرايند واردات گره خورده است 

و بايد از محل هاي مولد تامين شود.

     موافقت كميسيون اقتصادي با خاندوزي
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از موافقت اين 

كميسيون با وزير پيشنهادي اقتصاد خبر داد.

       عباس زاده: تيم پيشنهادي اقتصادي دولت
مشروط است

پس از قرائت گزارش كميس��يون اقتصادي محمود 
عباس زاده مش��كيني نماينده مردم مشكين شهر به 
عنوان مخالف وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي 
بيان كرد: بيش��تر مطالبات مردم در حوزه اقتصادي 
مي باشد و ما انتظار داش��تيم دولت وزراي اقتصادي 

مقبولي به مجلس معرفي كند. 

     پاشايي: خاندوزي شناخت كاملي از
 اقتصاد ايران دارد

معصومه پاشايي عضو كيسيون صنايع و معادن مجلس 
نيز به عنوان موافق وزير پيشنهادي اقتصاد اظهار كرد: 
آقاي خاندوزي از اقتصاد ايران شناخت كافي دارد و اهل 

تعامل و كسب و كار است.

      پورابراهيمي: مسير آينده اقتصاد كشور 
را تعريف مي كنيم

همچنين محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان 
و رييس كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان موافق 
وزير پيشنهادي اقتصاد عنوان كرد: جديت، پيگيري، 
اش��راف علمي و تعصب براي حل مشكالت در آقاي 

خاندوزي به خوبي ديده مي شود.

      عزيزي: وزير پيشنهادي اقتصاد
 از دانش كافي برخوردار است

ابراهيم عزيزي نماينده مردم كرمانشاه به عنوان موافق 
وزير پيشنهادي اقتصاد عنوان كرد: آقاي خاندوزي كه 
از اعضاي مجلس است رويكرد مطالبه گري دارد و اين 
مايه اميد است. وي جوان انقالبي و واليي و سرباز مقام 
معظم رهبري بوده و فسادستيز با رويكرد انقالبي و حق 
طلبي است و اين در تراز نيروي جوان انقالبي مي باشد.

       طغياني: خاندوزي فرزند عزيز مجلس است
مهدي طغياني نماينده مردم اصفهان به عنوان موافق 
وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: بنده 
ش��هادت مي دهم دكتر خاندوزي هم جواني توانمند و 
متعهد و هم فردي متخصص است. سيد احسان خاندوزي 
وزير پيشنهادي اقتصاد در جلسه علني مجلس در دفاع از 
برنامه هايش براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
گفت: در ايام نبرد اقتصادي خارج و البته تحريم داخلي 
عليه توليدكنن��دگان اگر عافيت طل��ب بودم صندلي 
پاسخگويي را نمي پذيرفتم، البته سختي كار و سنگيني 
بار را مي دانم ولي به فضل خدا با ايده هاي تحولي و تيم 
متخصصان سالم بنا داريم كه گذر كنيم و مي دانيم كه 
چاره جز گذركردن موفقيت آميز جمهوري اسالمي از 
تنگه اقتصادي نداريم، شرط اين گذار مواجهه صادقانه با 
ناجي واقعي يعني مردم است.  بررسي صالحيت وزراي 
پيشنهادي بر اساس حروف الفباي وزارت خانه ها است؛ 
تاكنون صالحيت سه وزير پيشنهادي آموزش و پرورش، 
ارتباطات و فناوري اطالعات و اطالعات مورد رسيدگي 

قرار گرفته است.

      ويس كرمي: وزير اقتصاد بايد عالوه بر فن
 فوت را هم بلد باشد

نماينده مردم خرم آباد در مجلس يازدهم در مخالفت 
با وزير پيشنهادي اقتصاد، احس��ان خاندوزي را فاقد 
تجربه عملياتي در اقتصاد دانست و گفت: وزير اقتصاد 
بايد عالوه بر فن، فوت را هم بلد باش��د. مهرداد ويس 
كرمي در جلس��ه علني نوبت عصر )يكشنبه( مجلس 
شوراي اسالمي در مخالفت با احسان خاندوزي، وزير 
پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: دشمن 
به جنگ اقتصادي روي آورده و ان شاءاهلل در اين آخرين 
حربه شكس��ت خواهد خورد، پس جنگ نهايي ما با 
نظام سلطه جنگ اقتصادي است و سردار اين ميدان 
فاتح جنگ نهايي انقالب اسالمي با نظام سلطه است. 
نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسالمي ضمن 
تشكر از سيد ابراهيم رييسي به خاطر »جوانگرايي در 
كابينه دولت سيزدهم« تصريح كرد: بسياري از وزرايي 
كه جوان خوانده مي ش��وند ميانسال هستند و برخي 
براي اينكه بيش��تر در قدرت بمانند و نتيجه زحمات 
انقالبي خود را حفظ كنند مفاهيمي مثل ميانسالي، 
جواني و پيري را تأويل و تفس��ير مي كنند. وي با بيان 
اينكه جنگ جنگ علم و اطالعات اس��ت، تاكيد كرد: 
يك جوان مي تواند بيش از يك پير، كاركش��ته باشد. 
وضعيت آشفته اقتصاد كشور را كسي مي تواند نجات 
دهد كه چند خصوصيت داش��ته باش��د؛ اول اينكه از 
نظر علمي كارآمد باشد و صاحب نظريه بومي اقتصاد 
باشد. ويس كرمي با اشاره به مدرك دانشگاهي و سمت 
دانشگاهي احسان خاندوزي اظهار كرد: ايشان صاحب 
نظريه نيستند اما انسان فاضل و باسوادي هستند. ما 
بايد در حوزه هاي مختلف اقتص��اد مثل بيمه، بانك، 
خصوصي سازي، ماليات و گمرك تجربه داشته باشيم 
در واقع وزير اقتصاد بايد ع��الوه بر فن، فوت را هم بلد 
باشد. نماينده مردم خرم آباد در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه اقتصاد مثل هوا اس��ت و اين روزها پاشنه 
آشيل انقالب اسالمي شده اس��ت، گفت: اين عرصه، 
عرصه آزمون و خطا نيست، آيا بهتر نبود آقاي خاندوزي 
مدت��ي به عنوان مدير مياني انتخاب ش��وند و بعد كه 
پخته تر شدند به وزارتخانه مي رسيدند؟ آقاي خاندوزي 
صاحب تاليف هستند اما بايد ديد كه اين نظريات تا چه 
اندازه قابل اجراست بين نظريه تا اجراي آن فاصله زيادي 

وجود دارد. ويس كرمي با اشاره به اينكه اقتصاد اسالمي 
نياز و فرداي ما است، تصريح كرد: تا به حال نظر شفافي از 
آقاي خاندوزي در خصوص اقتصاد اسالمي نشنيده ام، 
البته چند تاليف و مقاله از ايش��ان منتشر شده است 
كه تا توليد علم اقتصاد اسالمي فاصله زيادي دارد. راه 
نجات كشور در اقتصاد مقاومتي است بنده در تاليفات 
و مقاالت ايشان اين ش��اه كليد را كمرنگ ديده ام. آيا 
آقاي خاندوزي اين نظر را قبول دارند كه نقطه ليبرال 
دموكراتيك اقتصاد براي كشور ما مشكل گشا نيست؟ 

چه راهكاري براي اين مشكل وجود دارد؟

       خاندوزي مي تواند نظام مالياتي و بانكي  را 
حامي توليد كند

يك كارشناس اقتصادي سابق مركز پژوهش هاي مجلس 
گفت: وزير پيش��نهادي اقتصاد و دارايي مي تواند نظام 
مالياتي و بانكي را كه اكنون مانعي براي توليد هستند با 
برنامه ريزي و تغيير رويكرد به حامي توليد تبديل كند و 

آن را به ديگر بخش ها نيز سرايت دهد.
»ميثم پيله فروش« )يكش��نبه( به ارزيابي برنامه هاي 
احس��ان خاندوزي گزينه پيش��نهادي دولت سيزدهم 
براي تصدي وزارت امور اقتص��ادي و دارايي پرداخت و 
اظهارداشت: خاندوزي اقتصاد را نه فقط در كتاب ها بلكه 
در كارگاه عملي و پژوهش��ي بزرگ كش��ور يعني مركز 
پژوهش هاي مجلس گذرانده است. وي به تفاوت اصلي 
خاندوزي با ديگر اقتصاددان ها اشاره كرد و افزود: يكي 
از اين تفاوت ها به ارايه راهبرد و راهكارهاي متناس��ب 
با اقتصاد اي��ران باز مي گردد. پيله فروش به بخش��ي از 
برنامه ه��اي گزينه تص��دي وزارت اقتص��اد پرداخت و 
ادام��ه داد: خان��دوزي برنامه هاي خوب��ي را براي نظام 
مالياتي، مبارزه با فس��اد، اصالح نظ��ام بانكي، گمرك، 
خصوصي س��ازي و س��اير بخش هاي اقتصاد دارد. اين 
كارش��ناس اقتصادي سابق مركز پژوهش هاي مجلس 
خاطرنش��ان كرد: وزير پيش��نهادي اقتص��اد و دارايي 
مي تواند نظام ماليات��ي و بانكي را كه اكنون مانعي براي 
توليد هس��تند با برنامه ريزي و تغيير رويكرد به حامي 
توليد تبديل كند و آن را به ديگر بخش ها نيز سرايت دهد.

     پاشايي: خاندوزي شناخت كاملي از
 اقتصاد ايران دارد

يك عضو كيس��يون صنايع و معادن مجلس ش��وراي 
اسالمي خاندوزي را يكي از بهترين گزينه ها براي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي برشمرد و گفت: وزير پيشنهادي 

اقتصاد شناخت كافي از اقتصاد ايران دارد.
معصومه پاشايي در جلسه علني نوبت عصر )يكشنبه( 
مجلس شوراي اسالمي به عنوان موافق وزير پيشنهادي 
اقتصاد اظهار كرد: س��وء مديريت ها و رانت در فس��اد و 
افزايش بي س��ابقه حجم بدهي دولت در كنار تورم ۴۴ 
درصدي، رشد نقدينگي ۳۷۰۰ ميلياردي و آثار سوء آن 
شامل گراني، فقر و بيكاري و همچنين كاهش ارزش پول 
ملي و خريد مردم وضعيت فعلي مردم را رقم زده است. 
وي ادامه داد: بايد مبتني بر سياست هاي اقتصادي كشور و 
با نگاه به داخل چهار سال آينده را طي كنيم كه اين منوط 
به استفاده از مديران كارآمد براي بخش هاي اقتصادي 
كشور است يكي از بهترين گزينه ها، آقاي خاندوزي براي 

وزارت اقتصاد است.
اين نماينده مجلس ش��وراي اس��المي با برش��مردن 
ويژگي هاي مثبت خاندوزي اظهار كرد: آقاي خاندوزي 
تجربه سياس��ت گذاري در مركز پژوهش ه��ا، ارتباط و 
تعامل مناسب با نمايندگان و پيوند با جامعه دانشگاهي 
را دارد. نيرويي جوان با روحيه اي انقالبي، عدالت محور، 
فسادس��تيز و داراي فعاليت هاي ارزشمند است. يكي 
از دروس ثابتي كه در دانش��گاه تدريس مي كرده كتاب 
اقتصاد ايران بوده، آقاي خاندوزي از اقتصاد ايران شناخت 

كافي دارد و اهل تعامل و كسب و كار است.
پاش��ايي داش��تن روحيه  كار را به عنوان يك��ي ديگر از 
ويژگي هاي مثبت خاندوزي برشمرد و گفت: فعال كردن 
ستاد اقتصادي دولت و ايجاد هماهنگي بين دانشگاهيان 
با دولت، اصالح نظ��ام بانكي و گمركي به عنوان يكي از 
بزرگ ترين چالش هاي اقتصاد كشور در زمره برنامه هاي 

اقتصادي آقاي خاندوزي قرار دارد.
اين عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي 

اس��المي اضافه كرد: در سال گذش��ته سرمايه مردم 
در بازار س��رمايه ب��ه تاراج رفت ك��ه نظريه هاي آقاي 
خاندوزي نوي��د اصالح اين روند را دارد. وي با تاكيد بر 
لزوم شفاف سازي اظهار كرد: علي رغم اينكه مي گويند 
آقاي خان��دوزي اعتقادي به اقتص��اد مقاومتي ندارد 
بايد گفت كه تعامالت ايشان و برنامه هايشان در مركز 
پژوهش ها حكايت از تاكيد بر اقتصاد مقاومتي است. 
پاشايي در پايان گفت: انتظار مي رود آقاي خاندوزي 
بعد از وزير ش��دن دچ��ار روزمرگي نش��ده و با حفظ 
روحيه تحول گرايي و ش��جاعت جلو رود. مردم از اين 
همه مشكالت اقتصادي به ستوه آمده و سفره هايشان 
كوچك شده است. اميدواريم اقتصادي كه به دست ۶۰ 
ساله ها داديم به دست جواناني مثل خاندوزي احيا شود.

      بايد تيم اقتصادي منسجم و هم افزا 
شكل بگيرد

نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي اسالمي 
با بيان اينكه مردم شرايط اقتصادي كشور را با پوست، 
خون و استخوان ش��ان لمس مي كنند، گفت: با توجه 
به خأل هاي موج��ود در عرصه اقتص��اد، بايد يك تيم 
اقتصادي منسجم، توانمند، هماهنگ و هم افزا شكل 
بگيرد. محمود عباس زاده مش��كيني روز يكشنبه در 
جريان بررسي صالحيت وزير امور اقتصادي و دارايي 
اظهار كرد: نمايندگان بايد براساس منطق كارشناسي، 
انصاف و مصالح ملي به بررسي و ارزيابي برنامه وزيران 
پيشنهادي بپردازند. تجمع و تراكم مطالبات و انتظارات 
مردم در حوزه اقتصادي اس��ت، لذا مردم سريعترين، 
نتيجه بخش ترين و شفاف و كارشناسي ترين اقدامات 
را از تي��م اقتصادي دولت انتظ��ار دارند. نماينده مردم 
مشكين ش��هر در مجلس شوراي اسالمي افزود: مردم 
شرايط اقتصادي را با پوست و استخوان لمس مي كنند 
و آنهايي كه با سيلي صورت خود را سرخ مي كنند، اين 
را احساس و درك مي كنند، كارشناسان اقتصادي هم 
اين س��نجه ها را در اين مانيتوره��ا و آمارها مي بينند. 
عباس زاده مشكيني خطاب به نمايندگان تصريح كرد: 
براي پاس��خگويي فوري، جدي، كارشناسي و موثر به 
اين خالءهاي موجود در عرصه اقتصاد و پلشتي هاي آن 
ايجاب مي كند تيم اقتصادي منسجم، توانمند، هماهنگ 
و هم افزا شكل بگيرد، آيا اين چهار مولفه در اين تيم به 
فرماندهي وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي شكل 
گرفته است؟ عباس زاده مش��كيني ادامه داد: وزيران 
دولت به س��ه بخش سياسي، دفاعي و امنيتي تقسيم 
مي شوند، بحمداهلل در اين زمينه تيم مقبولي معرفي 
شده اس��ت با اين حال تجمع مطالبات مردم در حوزه 
اقتصاد است. وي عنوان كرد: در بحث وزيران اقتصادي 
و زيربنايي واقعيت اين اس��ت كه تيم مشروط معرفي 
شده اس��ت، مش��روط هم به معناي نمره آنها نيست، 
منظور همان به شرط است يعني اگر تمام شرايط محقق 
شود، مي شود هم افزا و دقيق. تيمي از وزيران اجتماعي، 
فرهنگي و علمي كه مشروط است. سخنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خطاب به معاون 
اول رييس جمهوري گفت: البته پيش داوري نمي كنم 
و نمي خواهم بگويم مردود است، انتظار داشتيم در اين 
تقسيم بندي وزيران اقتصادي مقبول مجلس معرفي 

مي شدند چرا كه تراكم مطالبات مردم اينجاست.

     به خزانه تسلط داريد
عباس زاده مشكيني با بيان اينكه افتخار مي كنيم كه يك 
سال و اندي در خدمت ايشان به عنوان فعال و نايب رييس 
كميس��يون اقتصادي بوديم، به وزير پيش��نهادي امور 
اقتصادي و دارايي گفت: با توجه به اينكه ش��ما در اين 
تيم اقتصادي به عنوان وزير پاسخگوي مجلس هستيد و 
براساس قانون تشكيل وزارت اقتصاد و دارايي از وظيفه و 
اختيارات شما است، مگر قانون اصالحي مجمع تشخيص 
مصلحت چه اش��كالي دارد كه به طور روشن و شفاف به 
نمايندگان مردم اعالم و معرفي كنيد رييس بانك مركزي 

مطلوبي كه مي خواهيد معرفي كنيد چه كسي است؟
وي خطاب به نماين��دگان مجلس عنوان كرد: واقعيت 
اين است كه ما كسري بودجه داريم، اين كسري بودجه 
كجاست؟ مقداري نفتي كه قرار است بفروشيم و درآمد 
آن وارد كشور شود، بعضا نمي توانيم بفروشيم و نمي توانيم 

درآمدها را وارد كشور كنيم و اين كسري بودجه مي شود. 
اين نماينده مجلس يازدهم بيان كرد: براي پركردن اين 
خأل و درمان و تسكين اين مشكل نياز به هماهنگي كامل 
ميان وزير اقتصاد و وزير نفت داريم. اينجا پاشنه آشيل 
و لنگرگاه ما است. به عنوان وزير اقتصاد، چقدر ظرفيت، 
جايگاه يا هماهنگي وجود دارد كه منويات شما در حوزه 
اقتصاد، اقتضائات اقتصاد و معيش��ت مردم با وزير نفت 
بتواند هماهنگ شود؟ ما از كجا اين را بدانيم؟ عباس زاده 
مش��كيني تصريح كرد: بحث ديگر در حوزه ماموريت 
ش��ما بحث خزانه داري و تس��لط وزير اقتصاد بر خزانه 
اس��ت. ما اصواًل ۳ خزانه داريم؛ خزانه معمولي، صندوق 
توسعه ملي و صندوق هدفمندي يارانه ها. روز گذشته 
رييس جمهوري همين ج��ا فرماندهي تيم اقتصادي را 
معاون اول معرفي كردند در حالي كه مجلس به ش��ما 
راي مي دهد و شما پاسخگو هستيد و مردم در استان ها 

و شهرستان ها يقه نمايندگان را مي گيرند.
عباس زاده مش��كيني ادامه داد: اين مناس��بات را براي 
مجل��س باز كنيد. براي مردم مهم نيس��ت چه كس��ي 
فرماندهي تي��م اقتصادي را بر عه��ده دارد، براي مردم 
ميدان، سفره و معيشت، جمع كردن پلشتي ها، رانت ها 
مهم اس��ت. ش��ما باالخره مي خواهيد به وزارتخانه اي 
برويد كه مي تواند توليد كننده رانت هم باشد من اين را 
خوش بينانه مي گويم، شما چقدر به اين خزانه ها تسلط 
داريد. عباس زاده مشكيني خطاب به خاندوزي گفت: 
من برنامه هاي شما را دوبار مرور كردم، به برخي از مسائل 
بسيار استراتژيك و حياتي كمتر، ماليم تر و كمرنگ تر 
اشاره ش��ده اس��ت، البته نمي گويم تاكيد نشده است.

عالوه بر اين اشاره بسيار ضعيفي به بحث سرمايه گذاري 
خارجي و رفع موانع آنكه كم هم نيستند، موانع سياسي، 
قضايي، حقوق��ي، اجتماعي، فرهنگي، بين بخش��ي، 

بروكراسي سنگين شده است.

     اسب را به قيمت نعل واگذار كردند
سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس با بي��ان اينكه در برنامه هاي وزير پيش��نهادي 
امور اقتصادي و دارايي اش��اره بسيار ضعيف و كمي به 
سياست هاي كلي اصل ۴۴ ش��ده است، افزود: در چند 
سال گذشته به بهانه اجراي اصل ۴۴، سرمايه هاي عظيم 
و به قول برخي ها اسب ها را به قيمت نعل آنها در اين كشور 
واگذار كردند و بعد كش��ور مجبور شد با فرايند قضايي 

بسيار پيچيده بخشي از آنها را برگرداند.
عباس زاده مش��كيني با بيان اينك��ه اقتصاد يك علم 
ش��ناخته شده اس��ت و س��نجه دارد، اظهار كرد: در 
وضعيت موجود بايد مشخص كنيد، نرخ رشد منفي 
اقتصادي، به ويژه نرخ رشد اقتصادي بدون نفت را چه 
كاري مي خواهيد انجام دهيد و در چهار سال آينده به 
كجا برسانيد؟ وي خطاب به خاندوزي عنوان كرد: به 
من عدد و ارقام بدهيد كه ۶ ماه ديگر به عنوان نماينده 
مردم ارزيابي كنم و بگويم در مردادماه سال ۱۴۰۰ اين 
سنجه در اين مانيتور اين عدد بود، ۶ ماه به اينجا، يك 

سال بعد به اينجا و دو سال بعد به اينجا رسيده است.
نماينده مردم مشكين شهر در مجلس شوراي اسالمي 
درخصوص نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم گفت: تورم 
كمر مردم را شكسته است. نرخ تورم اولين عامل بي ثباتي 
اقتصادي اس��ت و ما بايد بدانيم االن كجاست و به كجا 
مي توانيم برسانيم. درآمد سرانه ملي االن  كجاست از 
دولت روحاني چه چي��ز را تحويل مي گيريم چه عدد 
و ارقامي داده اند آيا اين اعداد و ارقام درس��ت است؟ آيا 
راستي آزمايي شده است؟ ما از شما به عنوان يك وزير 
اقتصاددان، تحصيلك��رده و اقتصاد خوان اين انتظار را 
داريم. وي خطاب ب��ه مخبر گفت: به اعتقاد من دولت 
به جاي ارايه صدها صفحه انشا و شعار و غيرمنسجم، 
تكراري و همپوشان تحت عنوان برنامه وزارتخانه ها كه 
نشان دهنده سردرگمي در اين حوزه ها است، بهتر بود 
برنامه خود را براي سه مساله اصلي كنترل تورم، ثبات 
اقتصادي، رش��د باال و باكيفيت و بي نوسان و و فراگير 
و اش��تغال، رفع فقر و نابرابري اقتص��ادي، اجتماعي 
را در برنامه منجس��م، هماهنگ و هم افزا، زمانبندي 
شده و قابل س��نجش و ارزيابي كه آن فرايند قابليت 
بازخوردگيري و اصالح مداوم داشته باشد و در آن تعبيه 

شده و نقش هر كدام از وزيران مشخص شده باشد.
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خاندوزي: اگر عافيت طلب بودم صندلي پاسخگويي را نمي پذيرفتم

وزير اقتصاد بايد عالوه بر فن، فوت را هم  بلد  باشد



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
در ب��ازار آزاد ارز، قيمت دالر روز يكش��نبه 31 مرداد 
1400 به 2۷ هزار 500 تومان و هر يورو 32 هزار 50 
تومان و دره��م ۷550، لير تركيه 3400 و دالر كانادا 
21650 و پوند 3۷800 تومان فروخته شده است. هر 
دالر در بازار متشكل ارزي نيز 26 هزار ۷00 تومان و هر 
يورو 26 هزار ۹00 تومان معامله شد. قيمت سكه نيز در 
ساعات عصر به 12 ميليون و 150 هزار تومان رسيد. 

در س��اعات صبح نيز قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد )يكش��نبه، 31 مردادماه( در بازار 
تهران با افزايش ۷80 هزار توماني نسبت به روز كاري 
گذشته )24 مردادماه( به رقم 12 ميليون و 60 هزار 
تومان رسيد.نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون و 200 هزار 
تومان، ربع سكه سه ميليون و ۹00 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 300 هزار تومان قيمت خورد.

عالوه ب��ر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ ه��ر گرم طالي 
18 عيار به ي��ك ميليون و 155 هزار تومان رس��يد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 5 هزار تومان 
شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز يك هزار و ۷81 
دالر و 6۷ سنت قيمت خورد. نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي )يكشنبه، 31 مردادماه( با 808 تومان افزايش در 
مقايسه با روز كاري گذشته )24 مردادماه( به 26 هزار و 
۷2۹ تومان رسيد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز 
كاري گذشته )24 مردادماه( با ۹0۹ تومان افزايش به 
31 هزار و 41۷ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر 26 
ه��زار و 200 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 30 هزار و 
۷۹5 تومان بود.عالوه ب��ر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متشكل ارزي 26 هزار و 53۹ تومان و نرخ فروش آن 
26 ه��زار و 804 تومان اعالم ش��د. خريد يورو در اين 
بازار 31 هزار و 84 تومان و نرخ فروش آن نيز 31 هزار 
و 3۹5 تومان اعالم ش��د.همچنين در سامانه نيما در 
معام��الت روز كاري گذش��ته )24 مردادماه(، حواله 
يورو به قيمت 30 هزار و 2۷4 تومان فروخته و حواله 
دالر به قيمت 25 هزار و 8۷4 تومان معامله شد.دالر 
از هشتم خردادماه وارد كانال 23 هزار تومان شد و در 
اين فاصله به سوي كانال 24 هزار تومان خيز برداشت 
و بعد وارد كانال 25 هزار تومان شد و دو هفته اي در اين 
كانال نوسان داشت و از اواخر هفته گذشته وارد كانال 

26 هزار تومان شده است.
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: يكش��نبه در 
آخرين روز مرداد 1400 ب��ه علت افزايش قيمت ارز 
در بازارهاي داخلي، شاهد افزايش قيمت طال و سكه 
در بازار هستيم.محمد كشتي آراي اظهار كرد: اونس 
جهاني به 1۷81 دالر رس��يده و به اين ترتيب قيمت 
سكه طرح جديد 12 ميليون و 150 هزار تومان، قيمت 
س��كه طرح قديم 11 ميليون و 400 هزار تومان، نيم 
سكه 6 و ميليون 50 هزار تومان، ربع سكه 3 ميليون 
و 850 هزار تومان و سكه هاي گرمي 2 ميليون و 350 
هزار تومان فروخته ش��ده اس��ت.وي گفت: هر گرم 
طالي 18 عيار يك ميلي��ون و 160 هزار تومان و هر 
مثقال طال 5 ميليون و 2۷ هزار تومان فروخته ش��ده 
است. همچنين قيمت ارز با افزايش روبرو بوده است.

كارشناس��ان مي گويند تحت تاثير عوامل مختلف از 
جمله تحوالت افغانستان و به قدرت رسيدن طالبان، 
بسته شدن بازار صرافي ارز هرات كه يكي از چهار مركز 
تعيين نرخ ريال ايران است و در كنار سليمانيه، دوبي و 
استانبول، در تعيين نرخ ارزها در مقابل ريال ايران نقش 
بازي مي كند، در نتيجه عرضه ارز كاهش يافته و اثرات 
رواني بر بازار ارز گذاشته و موجب رشد نرخ دالر شده 
است. از سوي ديگر، اظهارات رابرت مالي نماينده امريكا 
در مذاكرات هسته اي و همچنين اظهارات چند مقام 
اتحاديه اروپا، در مورد ضرورت بازگشت ايران به ميز 

مذاكره و روند غني سازي ايران و لزوم از دست ندادن 
فرصت هاي مذاكره و اجراي تعهدات دو طرف، موجب 
شده كه بازار نسبت به آن واكنش نشان داده و نرخ ارز 
را افزايش دهد. زيرا هنوز مش��خص نيست كه دولت 
جديد چه زمان مذاكرات را آغ��از و ادامه خواهد داد. 
همچنين تشكيل كابينه دولت جديد و اظهارنظرات 
مسووالن اقتصادي و وزراي پيشنهادي در دولت آينده، 
موضوع واكسن كرونا و آمار بيماران مبتال و تعداد افراد 
فوت ش��ده در هفته هاي قبل، همگي مواردي است 
كه بر اقتصاد ايران س��ايه افكنده و موجبات رشد نرخ 
ارز را فراهم كرده اس��ت و صاح��ب نظران مي گويند 
كه بايد آينده مذاكرات، رف��ع تحريم ها، فروش نفت 
و كاهش محدوديت هاي بانكي و تجاري مش��خص 
شود تا كس��ري بودجه كاهش يافته و پول هاي ايران 
در بانك هاي خارجي آزاد شود و درآمد تجاري و ارزي 

ايران را افزايش دهد.

     عقبگرد دالر
پس از خبر احتمال مجدد رياست پاول

به دنبال انتش��ار گمانه زني ها از تمديد رياست جروم 
پاول بر بان��ك مركزي، دالر عقب رف��ت. آن طور كه 
از اخبار موثق نتيجه گيري مي ش��ود، دولت بايدن از 
عملكرد ج��روم پاول- رييس كنون��ي بانك مركزي 
امري��كا- رضايت دارد تا جايي ك��ه طبق گفته منابع 
آگاه در وزارت خزان��ه داري، ژانت يل��ن- وزير خزانه 
داري- كه خود نيز س��ابقه رياست بر فدرال رزرو را در 
دوره زمامداري باراك اوباما در كارنامه دارد، از تمديد 
رياست پاول بر بانك مركزي امريكا حمايت كرده است. 
هنوز جو بايدن- رييس جمهور- گزينه خود را براي اين 
سمت مهم اعالم نكرده است اما انتظار مي رود كه وي 

در روز جهاني كار گزينه خود را معرفي كند. 
به نظر نمي رس��د كه تا پايان امسال نيز بحران كرونا 
به پايان برسد و معامله گران بايد ريسك ناشي از اين 
ويروس بر روي اقتصاد جهاني را كماكان مد نظر خود 
قرار دهند. شيوع سويه جهش يافته در نقاط مختلف 
باعث افزايش قابل توجه مرگ و مير در كشورهاي در 
حال توسعه به ويژه در شرق آسيا از جمله اندونزي شده 
و در هند نيز شمار قربانيان مجددا در حال اوج گيري 
است. شماري از كشورهاي جهان از شهروندان خود 
خواسته اند تا نسبت به دريافت دوز سوم واكسن خود 
اقدام كنند. شاخص دالر كه نرخ برابري آن در مقابل 
سبدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، در معامالت 
با 0.13 درصد كاهش نسبت به روز گذشته در سطح 

۹3.4۷ واحد بسته شد. 

     اقدامات تشويقي براي توسعه صادرات 
و بازگرداني ارز 

سيد ابراهيم رييس��ي روز يكشنبه در جلسه ستاد 
هماهنگي اقتص��ادي دولت، اتخاذ س��ازوكارهاي 
مناس��ب و عملي براي توس��عه و رون��ق صادرات 
غي��ر نفتي را م��ورد تاكيد قرار داد و گف��ت: بايد با 
اتخ��اذ سياس��ت ها و اقدام��ات عملي و تش��ويقي 
روند توس��عه ص��ادرات غي��ر نفت��ي و بازگرداني 
 ارز ناش��ي از ص��ادرات به چرخه اقتصادي كش��ور 

پيگيري شود.
رييس جمهور با اش��اره به لزوم اتخ��اذ راهكارهاي 
مناس��ب براي رفع موانع موجود در مسير فعاليت 
صادركنندگان و تس��هيل فعاليت آنان، گفت: بايد 
بگونه اي برنامه ريزي و عمل كرد كه با حذف موانع 
و دشواري هاي فعاليت صادركنندگان، انگيزه هاي 
الزم براي توس��عه صادرات تقويت شود.رييس��ي 
شناس��ايي و برطرف كردن موان��ع موجود در رفع 
تعهدات ارزي را مورد تاكيد قرار داد و اظهارداشت: 
انجام اقدامات قضايي براي رفع تعهدات ارزي بايد به 
عنوان آخرين راهكار بوده و تا جايي كه امكان دارد 
از سازوكار غير قهري استفاده كرد. براي كساني كه 
نس��بت به رفع تعهدات خود اقدام نكرده اند بجاي 
معرف��ي به دادگاه بايد از موارد جايگزين اس��تفاده 
ك��رد، مگر در م��واردي كه تخلف آش��كاري انجام 

شده باشد.
رييس��ي نظارت و اخذ تضامين معتب��ر را به عنوان 
يكي از راهكارهاي الزام به اجراي تعهدات ارزي مورد 
اشاره قرارداد و گفت: مي توان با راه اندازي سامانه اي، 
به طور دقيق نظارت هاي الزم را در اين راس��تا انجام 
داد و در كنار آن ب��ا اخذ ضمانت هاي جدي و موثق، 
صادر كننده را بدون نياز به استفاده از پيگيري هاي 
قضايي، ملزم ب��ه رفع تعه��دات كرد.رييس جمهور 
با بيان اينكه متاس��فانه بعضا اعتبارس��نجي دقيق و 
اخذ وثيقه معتبر در بانك ها انجام نمي ش��ود، گفت: 
اعتبارس��نجي دقي��ق و اخ��ذ تضامين متناس��ب با 
تعه��دات، مي تواند ب��ه عنوان س��ازوكار و راهكاري 
مناسب براي انجام تعهدات ارزي مورد استفاده قرار 
بگيرد. در اين جلسه، بانك مركزي گزارشي از عملكرد 
حوزه صادرات و ميزان رفع تعهدات ارزي و اقدامات 
انجام شده در اين راس��تا ارايه كرد.رييس جمهور با 
تاكيد بر رف��ع موانع موجود در رف��ع تعهدات ارزي 
اظهاركرد: انج��ام اقدامات قضايي براي رفع تعهدات 
ارزي بايد به عنوان آخرين راهكار بوده و تا جايي كه 

امكان دارد از سازوكار غير قهري استفاده كرد.

     ضرورت آزادسازي 
منابع ارزي مسدودشده ايران در ژاپن

رييس جمهور در ديدار با تاكيد بر ضرورت آزادسازي 
منابع ارزي مسدودش��ده ايران در ژاپن خاطرنشان 
ك��رد: تاخي��ر در آزادس��ازي دارايي ه��اي ايران در 

بانك هاي ژاپني توجيه پذير نيست.
رييسي روز يكشنبه در ديدار وزير امورخارجه ژاپن با 
قدرداني از كمك هاي انسان دوستانه ژاپن براي مقابله 
با كرونا، ابراز اميدواري كرد كه تداوم همكاري هاي دو 
كش��ور در اين زمينه به ريشه كني بيماري عالمگير 

كرونا در دو كشور و جهان كمك كند.
رييس جمهور در پاسخ به اظهارات وزير امور خارجه 
ژاپن مبني بر ض��رورت و اهميت اج��راي برجام به 
عنوان ي��ك توافق بين المللي، گف��ت: ايران به همه 
تعهدات خود در برجام پايبند بوده واين امريكايي ها 
هستند كه به تعهدات خود عمل نكرده و يك جانبه 
از اي��ن توافق بين المللي خارج ش��دند و تحريم ها را 

گسترش دادند.
رييسي با اشاره به اينكه اروپايي ها نيز بدنبال امريكا 
از عم��ل به تعهدات خ��ود در برجام س��رباز زده اند، 
تصريح كرد: به طور طبيعي از كشوري كه به تعهدات 
خود پايبند ب��وده بايد تقدير كرد و اگر كش��وري از 
برجام خارج شده و به تعهدات خود عمل نكرده بايد 
مورد مواخذه ق��رار بگيرد و امريكايي ها بايد به افكار 
عمومي جهان پاس��خ دهند كه چرا به تعهدات خود 
در برجام عمل نكرده و از اين توافق بين المللي خارج 
شده اند. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران با اصل 
مذاكره مش��كلي ندارد، تصريح كرد: با چه توجيهي 
تحريم ه��اي امريكا عليه ملت اي��ران بايد همچنان 

ادامه داشته باشد.
وي در بخ��ش ديگ��ري از اين گفت وگو با اش��اره به 
تحوالت اخير در افغانستان با استقبال از تالش هاي 
ژاپن و ديگر كشورهاي منطقه براي كمك به برقراري 
صلح و ثبات در افغانستان و منطقه، گفت: جمهوري 
اس��المي ايران همواره از صلح و ثبات در افغانستان 
حمايت كرده و حماي��ت مي كند البته معتقديم كه 
در افغانستان بايد خود افغانستاني ها تصميم بگيرند.

رييس جمهور با بي��ان اينكه دخالت بيگانگان باعث 
شده كه مشكالت افغانستان ادامه داشته باشد، تاكيد 
كرد: حضور امريكايي ها در كشورهاي منطقه از جمله 
افغانستان نه تنها امنيت ساز نبوده بلكه تهديد آفرين 
نيز بوده و امريكايي ها بعد از 20 سال اعتراف مي كنند 
كه حضورشان در افغانستان اش��تباه بوده است كه 
بي ترديد در آينده نزديك در مورد ديگر كشورهاي 
منطقه و همچنين خليج فارس نيز شاهد اين اعتراف 
خواهيم بود. رييسي همچنين تامين امنيت آب هاي 
منطقه اي و بين المللي را به نفع همه دانست و اظهار 
داش��ت: ايجاد هرگون��ه ناامني در منطق��ه را براي 
امنيت منطقه اي و بين الملل��ي خطرناك مي دانيم 
و با آن مخالفيم. رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اگر 
قدرت طلبي به هر شكلي در دنيا شكل بگيرد، به نفع 
هيچ ملت و منطق��ه اي نخواهد بود، گفت: زورگويي 
امريكايي ها، استقالل، آزادي و هويت ملت ها را تهديد 
مي كند و مقابله كشورها با يكجانبه گري و يكه تازي 

قدرت هاي زورگو يك ضرورت است.
»توشيميتس��و موتگي« وزيرامور خارجه ژاپن نيز 
در اين ديدار با تبريك آغاز به كار رييس جمهوري 
اسالمي ايران، بر توسعه و تعميق روابط ديرينه دو 
كشور تاكيد كرد و گفت: ايران و ژاپن از ديرباز روابط 
دوستانه و خوبي داشته اند و ترديد ندارم كه در دوره 
فعاليت دولت جديد نيز اين روابط ادامه داش��ته و 

بيش از پيش توسعه خواهد يافت.

ديدگاه اخبار

خبر
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واكنش همتي به اظهارات رييسي
رييس كل س��ابق بانك مركزي ب��ه صحبت هاي 
رييس جمهور درباره نظارت جدي تر بانك مركزي 
بر بانك ها واكنش داد. عبدالناصر همتي در صفحه 
شخصي اينستاگرام خود نوشت: »آقاي رييسي در 
مجلس تاكيد كردند كه بانك مركزي بايد از حالت 
توصيه به بانك ها خارج شده و نظارت جدي و اقدام و 
عمل داشته باشد. در اين خصوص نكاتي را به اختصار 
تاكيد مي كنم:  بانك مركزي در طول س��ه س��ال 
گذشته اقدام هاي جدي براي نظارت بر بانك ها، رفع 
ناترازي آنها، ادغام و سرپرستي بانك هاي مشكل دار 
و امهال تسهيالت با رعايت الزامات فقهي و شرعي 
انجام داد. اگر بانك مركزي بخواهد بر بانك ها نظارت 
بيشتر و جدي تر داشته باش��د، دو اقدام مهم بايد 
انجام دهد:   براساس استاندارهاي مالي بين المللي 
مي بايست فعاليت عمده بانك ها خصوصا دولتي را 
به خاطر نداشتن كفايت سرمايه، متوقف كند و اين 
اقتدار نظامي به بانك مركزي داده ش��ود كه مانند 
ساير نقاط دنيا به محض تش��خيص ناسالم بودن 
فعاليت يك بانك، در مورد آن بانك تصميم گرفته 
و عمل كند و منتظر فرآيندهاي طوالني حقوقي و 
مصلحت انديشي نشود.  مانع از پرداخت تسهيالت 
تكليفي مجلس و دولت كه نق��ش عمده در خلق 
نقدينگي دارد، بش��ود كه اين خود نيازمند اصالح 
ارتباط مالي دولت و بانك مركزي و چاره سازي براي 
تامين كسري بودجه زياد دولت است.  الزمه تحقق 
نظارت جدي تر بر بانك ها خصوصا توانگري مالي آنها 
در اولين قدم تامين حداقل 250 هزار ميليارد تومان 
سرمايه براي تحقق كفايت سرمايه الزم بانك ها و در 
غير اين صورت محدودس��ازي تسهيالت تكليفي 
دولت به بانك هاست كه منتظر تحقق وعده اقدام 
دولت در اين خص��وص مي مانيم.« رييس جمهور 
به هنگام بررسي وزراي پيشنهادي در مجلس، در 
بخشي از سخنان خود درباره وضعيت بانك ها بيان 
كرد: موضوع بانك ها مساله محوري است. با همكاري 
مجلس محترم و كميسيون اقتصادي با همراهي تيم 
اقتصادي و بانك مركزي به نتيجه اي مي رسيم و به 
اقدام و عمل مي رسانيم. حتما نظام بانكي را اصالح 
مي كنيم. بانك مركزي از حالت توصيه كننده بايد 
خارج شود و پيگيري جدي در نظارت داشته باشد. 
اين موارد از ضرورت هاست كه پيگيري مي كنيم. 

بازگشت ساعات اداري بانك ها 
به روال قبل

محمدرضا جمش��يدي دبيركل كانون بانك ها و 
موسس��ات اعتباري خصوصي با ارس��ال نامه اي 
به مدي��ران عامل بانك ها و موسس��ات اعتباري 
خصوصي از بازگشت س��اعات اداري بانك ها به 
روال قبلي خبر داد.از روز ش��نبه تا چهارشنبه، 
س��اعات كاري بانك ه��ا و موسس��ات اعتباري 
خصوصي از ۷:30 تا 14:30 و همچنين روزهاي 

پنجشنبه تا ساعت 12:30 خواهد بود.

سپرده گذاري 1/5 ميليارد دالري 
براي اشتغال تمام شد

س��پرده گذاري حدود 1.5 ميلي��ارد دالر از منابع 
صندوق توس��عه ملي كه در راس��تاي تكليف براي 
حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار بود، به پايان 
رس��يد و حدود 146 هزار طرح از اين محل تامين 
مالي شده است.صندوق توسعه ملي از سال 13۹4، 
براي انجام بخشي از تكاليف قانوني خود جهت تامين 
مالي طرح ها نسبت به سپرده گذاري ريالي اقدام كرد 
كه تا پايان سال گذشته اين سپرده گذاري به بيش 
از 62 هزار ميليارد تومان رس��يده بود.اما با مصوبه 
س��ال 13۹6 در رابطه با قانون حمايت از توسعه و 
ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري 
مقرر شد كه صندوق معادل ريالي 1.5 ميليارد دالر 
را براي اجراي اين قانون به صورت قرض الحسنه در 
موسسات مالي كه تعيين شده بودند سپرده گذاري 
كند.اين در حالي است كه بررسي آخرين وضعيت 
اجراي قانون حمايت از اشتغال در عملكرد صندوق 
توسعه ملي نشان مي دهد كه صندوق در پنج مرحله 
و در سال هاي 13۹6 تا پايان سال 13۹۹ نسبت به 
سپرده گذاري حدود ۹۷00 ميليارد تومان معادل 
1.5 ميليارد دالر در بانك ها يا صندوق هاي منتخب 
در قانون اقدام كرده است. در سال گذشته كه مرحله 
پنجم تخصيص اعتبار قانون حمايت از توسعه و ايجاد 
اشتغال انجام شده، دستور برداشت و تسعير مانده 
مصرف نشده اين اعتبار كه حدود 245 ميليون دالر 
بوده از حساب صندوق توسعه ملي به بانك مركزي 
صادر شده است.همچنين از تعداد چهار فقره قرارداد 
ابالغ شده سهم مبلغ ريالي بانك هاي توسعه تعاون و 
كشاورزي به حساب آنها واريز شده و دو فقره قرارداد 
ديگر مربوط به پست بانك و صندوق كارآفريني اميد 
در مرحله تسعير توسط بانك مركزي و واريز وجه به 
حساب بانك ها است.در اين بين با توجه به نوسان نرخ 
ارز، در تسعير منابع ارزي مازاد ايجاد مي شود، حال 
اينكه تكليف آن چگونه است، طبق توضيح صندوق 
توسعه ملي با توجه به نوسان نرخ ارز احتماال مجموع 
مبلغ ريالي حاصل از اين تسعير از سقف ريالي تعيين 
شده مرحله پنجم بيشتر خواهد بود كه در اين صورت 
طبق توافق صندوق با سازمان برنامه و بودجه نسبت 
به تخصيص مازاد اين منابع در مرحله ششم توسعه 
تصميم گيري مي شود.اما در همين رابطه تا پايان 
سال گذشته منابع صندوق توسعه ملي براي اجراي 
قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار پس 
از تلفيق با منابع داخل��ي بانك ها، به تامين مالي 
ح��دود 146 هزار طرح متقاض��ي در بخش هاي 
مختلف اقتصادي منتهي شده است؛ به طوري كه 
از لحاظ حجم منابع مصوب توس��ط بانك ها، 66 
درصد در بخش كشاورزي، 1۹ درصد در صنعت 
و 15 درصد در خدمات تخصيص داده شده است.

سرمايه بانك مركزي زياد شد
با امضاي معاون اول رييس جمهور، مصوبه مربوط 
به افزايش سرمايه بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران از محل اندوخته احتياطي ابالغ ش��د. هيات 
وزيران در جلسه مورخ 1۷ مرداد 1400، با پيشنهاد 
بانك مركزي جمهوري اس��المي اي��ران مبني بر 
افزايش سرمايه اين بانك از محل اندوخته احتياطي 
موافقت كرد.بر اين اساس، سرمايه بانك مركزي از 
مبلغ 63 هزار و 3۹5 ميليارد ريال به مبلغ 6۹ هزار 
و 3۹5 ميليارد ريال افزايش يافت.بر اين اس��اس، 
س��رمايه بانك مركزي از مبل��غ 633۹ ميليارد 
تومان به مبلغ 6۹3۹ ميليارد تومان افزايش يافت.
گفتني اس��ت، هيات وزيران در جلسه مورخ 1۷ 
مرداد 1400، با پيشنهاد بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران مبني بر افزايش سرمايه اين بانك 

از محل اندوخته احتياطي موافقت كرده بود.

ضرورت آزادسازي منابع ارزي مسدودشده ايران در ژاپن 

رييسي تاكيد كرد: اقدامات تشويقي براي بازگرداني ارز ناشي از صادرات

قيمت سكه و دالر در بازار افزايش يافت

رييسي: بانك مركزي از حالت توصيه خارج شود
به گفت��ه رييس جمه��ور، نظام بانكي ب��ا همكاري 
مجلس و صاحب نظران اقتصادي بايد اصالح شود. 
بانك مركزي نيز بايد از حالت توصيه دادن خارج شود 

و به وظيفه نظارتي خود به صورت جدي بپردازد.
رييس جمهور كشورمان ضمن تأكيد بر اينكه آسيب 
به اعتماد عمومي يكي از مس��ائل مهم كشور است، 
گفت: من به عنوان يك خدمتگ��زار و دولت هدفم 
آن اس��ت كه به وعده ها عمل كنم و مجلس شوراي 
اسالمي نيز مس��اعدت كند و در رسانه ها، صحن و 
كميس��يون ها نقطه نظرات ارزش��مند خود را بيان 
كنند تا دولت موفق به عمل به وعده هاي خود شود.

به گزارش خانه ملت؛ حجت االس��الم سيد ابراهيم 
رييسي در نشست علني نوبت دوم مجلس شوراي 
اسالمي در بخش دوم بررسي برنامه هاي كالن دولت 
و وزراي پيشنهادي خود در پاسخ به سواالت و برخي 
انتقادات ابتدا ضمن تش��كر از تمام��ي نمايندگان، 
رييس مجلس ش��وراي اس��المي و همه موافقان و 
مخالفان، چه آناني كه فرمايش��ات خود را مطرح و 
چه آناني كه در جلسات بعدي نقطه نظرات خود را 
مطرح خواهند كرد، گفت: يكي از مش��كالت كشور 
غير از بحث معيشت و كسب و كار كه بسيار آسيب 

ديده، موضوع مهم اعتماد است.
رييس جمه��ور كش��ورمان خطاب ب��ه نمايندگان 
مجلس ادامه داد: اين اعتماد بايد بازگردد و بازسازي 
شود، برگش��ت اين اعتماد در گرو عمل به وعده ها 
اس��ت. من به عنوان يك خدمتگ��زار و دولت هدفم 
آن اس��ت كه به وعده ها عمل كنم و مجلس شوراي 
اسالمي نيز مس��اعدت كند و در رسانه ها، صحن و 

كميس��يون ها نقطه نظرات ارزش��مند خود را بيان 
كنند تا دولت موفق به عمل به وعده هاي خود شود.

وي تأكيد كرد: آن جلوه از صداقت را كه مردم شاهد 
آن هستند و آنچه گفته مي شود بايد عملياتي شود 
تا بار ديگر اعتماد بازسازي شود. بدانيد چه در دوره 
انتخابات و چه در جلسات بعد از انتخابات بناي من 
عمل به وعده ها بوده اس��ت. اين موضوع هم با يك 
ادعا نمي ش��ود، اثبات كرد، جز اينكه مردم عزيز در 
هر كوي و برزني عمل به وعده ها را توسط مسووالن 
و دولت ببينند. بر اين اساس از خداوند متعال براي 

عمل به وعده ها مدد مي جوييم.
رييسي اظهار كرد: اين موضوع كه كسي تصور كند 
كه اين وعده تنها ب��راي دوره انتخابات و به منظور 
ايجاد هيجاناتي بوده اس��ت، درس��ت نيست، ما در 
محضر خداوند متعال و ارواح مطهر شهدا قرار داريم 
و سخني كه مي گوييم بايد با باور و بنا بر عمل باشد.

رييس قوه مجريه در پاسخ به برخي انتقادات نسبت 
به برنام��ه دولت به ويژه از س��وي حجت االس��الم 
بحريني گفت: آنچه تقديم مجلس كردم بر اس��اس 
اعالمي كه به من مبني بر ارايه برنامه دولت به صورت 
خالصه و ارس��ال برنامه كالن ب��ه مجلس در آينده 
نزديك بود، انجام شد بنابراين تنها برنامه دولت را در 
5 الي 6 صفحه تقديم مجلس كردم و تمامي برنامه 

دولت در اين تعداد صفحات كم گنجانده نمي شد.
رييس جمهور كش��ورمان تأكيد كرد: تمامي برنامه 
دولت سيزدهم در اين چند صفحه خالصه نمي شد 
و در اين 6 صفحه تنها به صورت اجمالي رويكردهاي 
دولت گنجانده ش��ده بود و خالصه آن را براي شما 

نماين��دگان قرائت كردم. دول��ت داراي يك برنامه 
كوتاه مدت ش��امل ح��دود 60 تا 65 اس��ت كه اين 
برنامه آني و كوتاه مدت و ب��ا محوريت برنامه پيش 
روي دول��ت مانند موض��وع كرونا، بازار س��رمايه، 
كسري بودجه و .... است كه اين برنامه را در محضر 
رهبر معظ��م انقالب ع��رض ك��ردم.وي ادامه داد: 
برنامه دولت سيزدهم با 30 مساله كشور كه برخي 
از اي��ن موضوعات مربوط به دس��تگاه ها نيس��ت و 
فراوزارتخانه اي و بخش��ي اس��ت. در اين برنامه هم 
نسبت به مس��اله خوب پرداخته شده و هم مشكل 
و راهكاره��اي برون رفت از آن به خوبي مد نظر قرار 

گرفته و احصا شده است.
رييس��ي گفت: مس��ووليت هر وزارتخانه و هر وزير 
مش��خص اس��ت، لذا زمان بندي ب��راي انجام همه 
برنامه ها نيز تبيين شده است؛ برنامه تحولي دولت 
س��يزدهم تا چن��د روز آينده تقدي��م نمايندگان و 
نخبگان خواهد شد تا پيش نويس آن پس از كسب 

نظرات منتخبان ملت و نخبگان نهايي شود.
وي ادامه داد: مساله مس��ووليت هر كدام از اعضاي 
دولت به ص��ورت عام و به صورت خاص مش��خص 
ش��ده، لذا همه بايد پاس��خگو باش��ند و نمي توانند 
رفع مس��ووليت كنند. در حوزه اقتصاد، وزير، بانك 
مركزي، س��ازمان برنامه و بودج��ه، وزارت صمت، 
وزارت جهاد كشاورزي و... همگي در برابر خداوند، 
قانون، مردم و مجلس پاس��خگو هستند. البته اين 
جمع براي تحقق اهدافش ني��از به هماهنگي دارد 
ك��ه بنده و مع��اون اول در اين راس��تا انجام وظيفه 
خواهيم كرد.رييس جمهوري تصريح كرد: در واقع 

براي ايجاد هماهنگي در ميان اعضاي تيم اقتصادي 
و جلوگي��ري از چند آهنگي كه در گذش��ته نيز به 
نسبت به دولت هاي قبل مورد ايراد قرار مي گرفت، 
تيم مشخصي را ايجاد كرده تا همكاري و هم افزايي 
تحقق يابد.وي اظهار داش��ت: اص��الح نظام بانكي 
همواره از برنامه ه��اي دولت هاي مختلف بوده، زيرا 
مهم و محوري اس��ت؛ اين دغدغه بايد حل ش��ود، 
لذا ب��راي اين ام��ر خصوصًا بانك ه��اي خصوصي 
راهكارهايي احصا ش��ده كه الزم است ديدگاه وزير، 
بانك مركزي و تي��م اقتصادي با كميس��يون هاي 
تخصصي مجلس به اشتراك گذاشته شود تا نهايتًا 
اق��دام و عمل صورت گيرد. ب��ه عبارتي نظام بانكي 
با هم��كاري مجل��س و صاحب نظ��ران اقتصادي 
بايد اصالح ش��ود. بانك مركزي نيز باي��د از حالت 
توصيه دادن خارج ش��ود و ب��ه وظيفه نظارتي خود 
به صورت ج��دي بپردازد.رييس��ي بي��ان كرد: در 
حوزه صندوق هاي بازنشس��تگي ك��ه نمايندگان 
مجلس نسبت به آن دغدغه هايي را مطرح كردند، 
همگي خ��وب مي دانيم چه وضعيت��ي دارند و اگر 
بودجه اي كه براي آنها اختصاص مي يابد، كم باشد 
يا نباش��د، چه اتفاقي رخ مي ده��د. بنابراين براي 
رفع اين موضوع نياز به هم��كاري دولت و مجلس 
و برنامه ريزي وجود دارد.باالترين مقام قوه مجريه 
كشور گفت: شاخص هاي اقتصادي بعضا مورد ابهام 
و ترديد قرار دارد كه بايد مورد بازنگري قرار بگيرند. 
اين ش��اخص ها بايد اصالح و مورد راس��تي آزمايي 
قرار بگيرن��د، تا نهايتًا دولت، مجل��س و نخبگان و 

دانشگاهيان بتوانند از آن استفاده كنند.

به جاي وزرا، دولت برنامه بدهد
 اين افراد نيس��تند كه بايد 
برنامه ارايه دهند، بلكه خود 
دولت بايد برنامه مشخصي 
داشته باشد و وزرا، آن برنامه 
را اجرا كنند. بنابراين، اكنون 
يك برنامه جامع و دقيق از 
س��وي دولت مغفول مانده 
است كه دولت بايد ابتدا اين 
برنامه را براي كوتاه مدت )شش ماهه نخست( و سپس 
براي چهار س��ال اول تهيه كند تا مش��خص شود كه 
چگونه و از چه منبعي اين برنامه  اجرا خواهد شد.  اكنون 
نياز نيست كه وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم، برنامه 
ارايه دهند، بلكه خود دولت باي��د برنامه بدهد و وزرا 
مجريان آن برنامه باشند.همچنين، مسووليت هر يك 
از وزارتخانه ها، تحقق اهداف و برنامه هاي جامع دولت 
است كه مسووالن اين وزارتخانه ها بايد از تجربه كافي 
براي انجام برنامه برخوردار باشند. اين درحالي است كه 
نه دولت فعلي و نه دولت هاي پيشين برنامه اي نداشتند 
كه قابليت اجرا داشته باش��د.  ناهماهنگي هاي بين 
بخش هاي اقتصادي كشور در سه دهه بعد از جنگ، 
ناشي از نبود برنامه دولت بوده است. بنابراين، همواره 
اين انتظار وجود داشته است وزراي دولت مسائل را حل 
كنند. همچنين دولت بايد يك برنامه مشخص داشته 
باشد و وزرا، مجريان اين برنامه باشند.  “اگرچه در اين 
جلسه، فرصت براي طرح مسائل و راه حل ها كوتاه است، 

اما چند نكته مهم را در ادامه بيان مي كنم:
1- ش��رايط كشور ش��رايط اضطراري است كه براي 
مواجهه با مش��كالت اقتصادي نيازمن��د اختيارات 
متناسب با اين شرايط است كه دولت در شرايط كنوني 

فاقد آن است؛ بنابراين بايد اين اختيارات اخذ شود.
2- عمده فس��اد در كشور، فس��اد رسمي و قانوني 
است كه مي توان مستندات آنها را ارايه كرد و بدون 
مبارزه قاطع با فساد امكان تحقق اصالحات اقتصادي 
منتفي اس��ت. عالوه بر اصالحات، فرايندهايي كه 
منجر به بروز فساد مي ش��ود، برخورد با مفسدين 
كه عمدتا اليگارش هاي درون حكومت هس��تند 
- كس��اني كه از درون قدرت ب��ه ثروت هاي بزرگ 
دست يافته اند - ضرورت اجتناب ناپذير براي خروج 

از بحران كنوني است
3- بازسازي نقش دولت، نخستين وظيفه دولت براي 

بازسازي اعتماد عمومي در شرايط كنوني است.
4- همزمان، دولت بايد ملت سازي كند به اين معنا كه 
سياست هاي اقتصادي - اجتماعي سه دهه گذشته 
موجب چندپارگي و انشقاق در جامعه شده و وحدت 
ملي را خدشه دار كرده است. بايد براي ايجاد وحدت 
ملي، جهت گيري سياست هاي اقتصادي - اجتماعي 
به كاهش نابرابري هاي بزرگي كه در كشور پديدآمده 
اهتمام شود. توجه به طبقات محروم جامعه كه مورد 
تاكيد امام علي)ع( بوده اس��ت كه آنها را ستون دين و 
مايه اجماع مسلمين و كارسازي و دفع دشمن دانستند 

بايد در اولويت برنامه هاي دولت باشد. 
5- يك دهه اس��ت كه س��رمايه خالص در كش��ور به 
دليل شوك هاي بزرگ ارزي منفي است، يعني ميزان 
سرمايه گذاري انجام گرفته اس��تهالك سرمايه هاي 
موجود را پوشش نداده اس��ت به تعبير بهتر جامعه از 
منابع موجود بهره گرفته و جايگزين نكرده است. علت 
آن را بايد در افزايش ش��ديد قيمت ها جست وجو كرد 
كه در اثر ش��وك قيمت هاي ارز پديد آمده اند. تا زماني 
كه حباب هاي قيمتي از بين نرفته با اين اقتصادي كه 
باالترين بازده سرمايه در سفته بازي و سوداگري است 
امكان سرمايه گذاري در توليد وجود ندارد. از هم اكنون در 
فضاي برزخي انتقال دولت شروع كرده اند به فضاسازي 
براي دولت بعد كه قيمت ه��ا كاهش پيدا نكند. يكي 
مي گويد توليد هر خودروي داخلي 40 ميليون تومان 
زيان متوجه خودروسازها مي كند گروهي ديگر قيمت 
محصوالت غذايي را به شدت افزايش داده است. يكي 
ديگر قيمت مصالح ساختمان و سيمان را يك شبه چند 
برابر مي كند. اينها همه فضاس��ازي براي جلوگيري از 
كاهش قيمت ها و تالش براي حفظ حباب قيمت هاست. 
6- راه حل برون رفت از بحران كنوني وجود دارد كه 
با توليد مي توان بر همه مشكالت غلبه كرد. با ايجاد 
اشتغال مي توان فقر و نابرابري را كاهش داد اما قطعا با 
دالر 25 هزار توماني توليد يك امر غيرممكن است. از 
بين بردن حباب هاي قيمتي و كاهش شديد قيمت ها، 
فرصت هاي س��رمايه گذاري در توليد را امكان پذير 
مي كند ك��ه البته بايد همراه ب��ا اصالحات در نظام 
مالياتي و بانكي كشور باشد. همان طور كه دستوري 
مبادرت به افزايش قيمت ارز كردند بايد دس��توري 
هم قيمت ارز كاهش داده شود تا فرصت براي كاهش 
قيمت كاالها و س��رمايه گذاري امكان پذير شود كه 
البته همه اينها تنها به شرط شكل گيري عزم سياسي 

براي انجام اين اصالحات ممكن مي شود.

حسين راغفر



گروه بازار سرمايه|
بازار س��هام درحالي  اي��ن روزها از روند ريزش��ي و 
اصالحي فاصله گرفته و روند مطلوب رش��د را طي 
مي كند كه بورس در آخرين هفته مردادماه تعطيل 
ماند، بازدهي بورس تهران در پنج ماهه نخست سال 

جاري توانست به محدوده 15 درصد برسد.
نماگر شاخص اصلي بازار سهام توانست در رالي اخير 
به سطح يك ميليون و 500 هزار واحدي خود پس از 
هشت ماه بازگردد، البته اين روزها نيز درحال رشد 
و توسعه است. از تابستان 1399 كه اصالحات بازار 
س��رمايه آغاز و ادامه دار شد، تالش هاي زيادي براي 
بازگش��ت روند عادي و طبيعي معامالت و خروج از 
سراشيبي سقوط انجام گرفت اما؛ هيچ يك پاسخي 
ن��داد و درنهاي��ت طي س��ال جاري ب��ازار به كمك 

سهامداران جاني تازه گرفت.
تقريباً چندهفته اي است كه ديگر خبري از روند نزولي و 
اصالحي بازار نيست و شاخص كل در پي بازپس گيري 
محدوده هاي گذشته خود دارد. در چنين شرايطي، جدا 
از دليل تشكيل چنين روندي، تداوم مسير صعودي 
اهميت دارد. ب��ه عبارت دقيق تر، آي��ا روند صعودي 
ش��اخص كل بورس ادامه خواهد داشت و اين نماگر 
موفق مي شود ركوردهاي جديدي را به ثبت برساند و بر 
فراز قله ۲ميليون واحدي بايستد؟ البته نبايد فراموش 
كرد كه رشد شتابان بورس در س��ال 1399 ناشي از 
ورود حجم عمده اي از نقدينگي بود و اگر برداشت اين 
نقدينگي ها توسط دولت دوازدهم صورت نمي گرفت 
اكنون بازار سهام وضعيت مطلوب تري داشت. حال بايد 
به سوال اخير جواب داد و دراين بين كارشناسان بازار 
سه سناريو براي پيش بيني آينده بازار متصور هستند؛ 
احي��اي برجام و رفع تحريم ها، عدم توافق و تش��ديد 
تحريم ها و ايجاد نوس��انات شديد در بازارهاي كاالي 
جهاني. در صورت به توافق رسيدن و احياي برجام، اگر 
ايران بتواند به منابع بلوكه شده خود در ديگر كشورها 
دسترس��ي پيدا كند و همچنين، نفت خود را در بازار 
بين المللي به فروش برس��اند، اين امر نه تنها جبران 
كسري بودجه را به همراه خواهد داشت، بلكه از تورم 
افسارگسيخته جلوگيري كرده و تداوم رشد قيمت ها 

در بازار سهام را به دنبال خواهد داشت. سناريوي دوم 
كه عدم حصول توافق در برجام است، تورم سنگيني 
را در س��ال جاري ب��ه دنبال خواهد داش��ت. در اين 
صورت، محتمل اس��ت كه دولت ب��راي درآمدزايي 
نيم نگاهي به شركت هاي بزرگ )فوالدي، پتروشيمي، 
پااليش��گاهي و...( داشته باشد و سعي كند، به طرق 

مختلف از درآمد اين شركت ها بهره مند شود.
از سوي ديگر، به دنبال رشد تورم شاهد رشد قيمت ارز 
نيز خواهيم بود. در اين صورت، رشد مناسبي در انتظار 
بازار سرمايه و بورس خواهد بود. كارشناسان معتقدند، 
تحقق سناريوي سوم كه نوسان شديد در قيمت هاي 
جهاني است، دور از انتظار است و بعيد به نظر مي رسد 
كه قيمت ها به زمان شيوع كرونا برسند و تا آن سطح 
سقوط كنند، اما در صورت تحقق اين موضوع، شاهد 

افت شاخص كل بورس خواهيم بود.
به طوركلي بورس بر روي مدار صعود بوده و بعيد است 
كه س��قوط يا صعود آن چناني در بازار داشته باشيم. 
آنچه پيداست دولت س��يزدهم برنامه جامعي براي 

اين بازار دارد و مي توان ب��ه آن خوش بين بود. تقريبًا 
در تمامي س��ناريوها روند صعودي به خود مي گيرد 
اما؛ اگر دولت برنامه ضدونقيضي براي بورس داش��ته 
باشد آن زمان تاالر شيشه اي روند اصالحي مي گيرد 
البته اين موضوع دور از انتظار اس��ت. يك كارشناس 
بازار سرمايه در خصوص برجام نوشت: درصورتي كه 
برجام به توافق مدنظر يعني آزادسازي منابع بلوكه شده 
ارزي ايران و فراهم كردن امكان انتقال آن به كش��ور، 
چه به صورت ارز و چه به صورت كاال برس��د و عهدي 
ايجاد ش��ود كه به راحتي شكسته نش��ود، به نرخ ارز 
فشار واردشده و به تبع آن بر سهام ارزي نيز فشار وارد 
مي ش��ود و كليت بازار سرمايه را تحت تأثير خود قرار 
مي دهد. ازآنجايي كه سهم ها در وضعيتي قرار دارند كه 
حركت آنها به صورت همگرا است و درجه هم بستگي 
بااليي دارند، برخالف تصور برخي از اشخاص كه فكر 
مي كنند اگر برجام به توافق برسد به طور حتم برخي 
از سهم ها باال خواهند رفت، من فكر مي كنم اگر برجام 
به توافق برسد و بر كليت بازار فشار فروش ايجاد شود، 

حداقل در كوتاه مدت اين فشار فروش بر تمام سهم ها 
خواهد بود. اما در ميان مدت، مسير سهم ها و صنايع از 
يكديگر جدا خواهد شد و ازآنجايي كه بازار سودمحور 
است، بر مبناي تحليل درآمد-هزينه اي، سود شركت ها 
را محاس��به خواهد كرد و به شركت ها، ارزش خواهد 
بخشيد. اما توافق برجام در كوتاه مدت، بر كليت بازار 
س��رمايه فش��ار وارد خواهد كرد. اگر قص��د داريم در 
خصوص مقدار فروش به صورت علمي صحبت كنيم، 

برابر با حاصل ضرب تعداد كاال در قيمت است. 

     توجه به امور داخلي
رضا محمدي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص وضعيت بازار مي گويد: طي دو 
هفته گذش��ته در ابتداي هفته بازار شروعي ضعيف 
داشت و در ادامه روز هاي هفته بازار وضعيت بهتري 
به خود مي گرفت امروز نيز پيش بيني مي ش��د بازار 
كار خود را ضعيف آغاز كند، اما برخالف پيش بيني ها 
بازار پرقدرت كار خود را آغاز كرد و اين تغيير مي تواند 
خبر خوبي براي بازار باش��د. كارشناس بازار سرمايه 
اضافه مي كند: داليل بسياري از اتفاقاتي كه در بازار 
رخ مي دهد در آينده مشخص مي شود و اتفاق امروز 
نيز ط��ي هفته هاي آينده روش��ن مي ش��ود. به نظر 
مي رسد بازار به اين نتيجه رسيده كه اتفاقات مثبتي 
در آين��ده رخ مي دهد و نگاه خوش بينانه اي به آينده 
دارد، اما هنوز اينكه چه اتف��اق مثبتي درراه خواهد 
بود مشخص نيس��ت. اين كارشناس بازار سرمايه در 
خصوص تأثير تورم اظهار مي كند: نگاه بورس به تورم 
خوش بينانه نيست بلكه موجب به وجود آمد هيجان 
در بازار مي شود ش��رايط ثبات بورس را برهم خواهد 
زد. برخي از نشان ها وجود دارد كه همه بازار به يك باره 
رشد نكند، اما اگر روند كنوني بازار ادامه داشته باشد 
شاخص طي دو تا سه ماهه آينده به دو ميليون واحد 
خواهد رسيد. برخالف گذش��ته كه صنايع صادرات 
محور موردتوجه قرار مي گرفت در حال حاضر بيشتر 
توجه ها به گروه هاي اس��ت كه داخلي محور هستند 
شايد اين موضوع به نگاه رييس جمهور برگردد كه نگاه 

به داخل دارد، اما دقيق نمي توان درباره آن نظر داد.
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تأمين مالي ۴ كسب وكار نوپا
در فرابورس

صداوسيما| عارف عليقلي پور، مدير نهاد هاي مالي 
فرابورس ايران گفت: ۴ كسب وكار نوپا از طريق سكو هاي 
تأمين مالي در فرابورس، اقدام به جمع آوري وجوه براي 
راه اندازي كس��ب وكار كردند. وي ادامه داد: در راستاي 
سياست هاي اقتصاد مقاومتي و مردمي كردن اقتصاد، 
فراب��ورس اقدام به ايجاد اب��زاري نوين براي حمايت از 
كس��ب وكار هاي نوپا كرده است. عليقلي پور گفت: در 
فرابورس 5 طرح مجوز جمع آوري منابع مالي از طريق 
ابزار تأمين مالي جمعي دريافت كردند كه از اين تعداد ۴ 
طرح موفق به جمع آوري وجوه شده و يك طرح تأمين 
مالي و وجوه حاصل از آن به س��رمايه گذاران پرداخت 
شد و 3 طرح ديگر نيز در حال جمع آوري پول از طريق 
سكوي مالي است و تا يك سال فرصت دارند پول را به 
مردم بازگردانند.وي افزود: مردم بر اس��اس فراخوان 
س��كو هاي تأمين مالي،با طرح ها آشنا مي شوند و با 
بررسي ارزشمند بودن طرح ها، وجوه خود را پرداخت 
مي كنند. تأمين مالي براي هر طرح تا سقف 10 ميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است.اين مسوول ادامه داد: 
اكثر كسب وكار هايي كه انتخاب مي شوند نوپا هستند 
و به دليل نداشتن تراز مالي مناسب و نداشتن اعتبار 
براي دريافت تس��هيالت از بانك ها، نمي توانستند 
طرح هاي خود را به يك كس��ب وكار تبديل كنند بر 
همين اساس با تأمين مالي جمعي در فرابورس اين 
شكاف مالي برطرف شده اس��ت و مردم با اعتماد به 
كسب وكار اقدام به سرمايه گذاري مي كنند.عليقلي پور 
بابيان اينكه اين ابزار پر ريسكي است سرمايه گذاران 
حتماً بايد به آن توجه كنند گفت: ضمانتنامه هايي در 
نظر گرفته شده است، اما مردم براي سرمايه گذاري 
بايد در نظر داشته باشند كه اين ابزار، پر ريسك است.

لزوم سپردن فرآيندهاي بازار
به بورس كاال و انرژي

احسان خاندوزي وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي 
در اراي��ه برنامه هاي خ��ود براي تقويت بازار س��رمايه 
به موضوع كاهش قيمت گذاري ه��اي غيرضروري و 
دستوري و سپردن فرآيندهاي بازار به سازوكار رقابت در 
بورس هاي كااليي و انرژي تأكيد كرد.وي ازجمله محور 
برنامه هاي خود را در اين وزارتخانه بازگشت اعتماد به 
بازار سرمايه براي تأمين مالي و ايجاد تجربه مثبت براي 
سهامداران خرد عنوان كرد و گفت: بازگشت اعتماد به 
بازار سرمايه از مسير افزايش عرضه هاي اوليه، كاهش 
قيمت گذاري هاي غيرضروري، رقابتي س��ازي بازارها 
با سپردن فرآيندها به س��ازوكار بورس هاي كااليي و 
انرژي، ارايه مش��وق براي سرمايه گذاري غيرمستقيم 
افراد تازه وارد از ديگر محورهايي اس��ت كه در دستور 
كار قرار دارد. اصالح روش هاي انتخاباتي هيات مديره 
شركت هاي سرمايه گذاري استاني و پيگيري وضعيت 
جاماندگان را در مورد سهام عدالت در دستور كارداريم.

قيمت گذاري دستوري، چالش 
اساسي در تأمين مالي از بازار سرمايه

در ميز صنعت با موضوع »بررسي مشكالت و چالش هاي 
پيش روي صنع��ت خودرو و س��اخت قطعات« عضو 
هيات مديره ش��ركت مهندس��ي نصيرماش��ين، نوع 
قيمت گذاري در صنعت قطعه سازي خودرو را يكي از 
مهم ترين چالش هاي اين صنعت خواند و اظهار كرد: 
نحوه قيمت گذاري در اين صنعت به گونه اي است كه 
سبب عقب ماندن صنعت قطعه سازي خودرو از چرخه 
بورس و تأمين مالي و درنتيجه، كاهش سودآوري و نيز 
گردش نقدينگي پايين شده است. اميرحسين اكبريان 
با اشاره به تعيين قيمت خودروسازان براي شركت هاي 
قطعه ساز تصريح كرد: اين موضوع شركت هاي قطعه ساز 
را با مشكالت زيادي دست به گريبان كرده است. برخي از 
قطعه سازان، صورت هاي مالي شفافي ندارند و متأسفانه 
آنها هم سنگ ما مي شوند و اين موضوع سدي در مقابل 
اعالم قيمت واقعي و نرخ بهاي تمام شده است كه نه تنها 
بر اين صنعت كه بر سهامداران آن نيز اثر مي گذارد و 

اجازه نمي  دهد سهامداران از آن منتفع شوند.

لزوم اصالح ساختارهاي مالي 
خودروسازان

عل��ي صحرايي، مديرعامل ش��ركت ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در ميز صنعت خودرو و قطعه س��ازي 
عمده ترين مش��كل صنعت خودرو و ديگر صنايع 
كشور را قيمت گذاري دستوري عنوان كرد و گفت: 
مديران صنايع مختلف به ويژه خودروساز بايد پيگير 
موارد قانوني و حقوقي به منظور برون رفت از مشكالت 
مربوط به قيمت گذاري دس��توري شوند. صحرايي 
با اش��اره به اينكه س��هامداران براي سرمايه گذاري 
ن��گاه خاص به بازار س��رمايه دارند؛ اف��زود: مديران 
باسياس��ت گذاري و برنامه هاي مدون مانع دخالت 
دولت در بخ��ش قيمت گذاري ش��وند.او در بخش 
ديگري از س��خنان خ��ود افزود: با توج��ه به  وجود 
ابزارهاي الزم در حوزه تأمين مالي، گروه بهمن خودرو 
طي چند ماه گذشته حدود ۸00 ميليارد تومان مجوز 
تأمين مالي گرفته كه500 ميليارد تومان آن را محقق 
كرده اس��ت. براي آنكه سهامدار خرد يا صندوق ها 
در تأمين مالي مش��اركت كنند شركت ها موظف 
به اصالح ساختارهاي خود هستند.صحرايي ادامه 
داد: صنعت خودرو مورد استقبال سهامداران خرد 
است اما ازآنجاكه اين امر دايمي نخواهد بود، اصالح 
عملكردها و صورت هاي مالي يك ضرورت است و 
شركت ها بايد به اين امر آگاه بوده و دارايي هايي كه 
در راستاي زنجيره فعاليت آنها نيست، را در شرايط 
مساعد بازار به فروش برسانند تا هزينه هاي تأمين 
مالي كاهش يافته و تالش براي ايجاد بازار رقابتي 
صورت گيرد. مديرعامل بورس تهران خاطرنشان 
كرد: دو خودروساز بزرگ؛ ايران خودرو و سايپا طي 
دو سال متوالي زيان هاي انباشته بااليي داشتند كه 
اين زنگ خطر بزرگي براي آنها محسوب مي شود، 
ش��ركت خودروس��ازي پارس نيز طي سه سال 
متوالي زيان هاي قابل توجهي داشته كه با اصالح 
ساختارها مي توان به بهبود شرايط آن اميدوار شد.

چگونگي پيوند
مسكن و بازار سرمايه

ناصرپور، معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس كاالي ايران درباره راه اندازي صندوق زمين و 
ساختمان گفت: اين صندوق ها با همكاري وزارت راه 
و شهرسازي و بانك مسكن از گذشته در مجموعه بازار 
سرمايه راه اندازي شده بود، اما به علت محدوديت هاي 
مقرراتي كه وجود داشت تنوع و تعداد اين صندوق ها 
افزايش پيدا نكرد و از آن استقبال نشد. وي به اصالح 
آيين نامه و رفع موانع براي توسعه اين صندوق ها اشاره 
كرد و افزود: بع��د از اصالحاتي كه در آيين نامه هاي 
اجرايي اين صندوق ها در شوراي عالي مسكن و سپس 
در هيات دولت صورت گرفت، بخشي از موانع بر سر 
راه اين صندوق ها، در خص��وص انتقال دارايي هاي 
دولت ب��ه داخل اين صندوق ها بود و بخش��ي ديگر 
در خص��وص ماليات نقل وانتقال اي��ن دارايي ها بود 
كه اين موانع، رفع ش��د. وي در اين باره توضيح داد: 
تعدادي از صندوق هاي زمين و ساختمان از گذشته 
در مجموعه بازار سرمايه راه اندازي شده بودند و اين 
راه اندازي ها عمدتاً با همكاري زيرمجموعه هاي وزارت 
راه و شهرسازي و بانك مسكن بود. محدوديت هايي 
كه به لحاظ مقرراتي وجود داشت سبب شد تنوع و 
تعداد اين صندوق ها زياد نباشد. اما برخي از موانع كه 
عمدتًا مربوط به نقل وانتقال دارايي هاي دولتي درون 
اين صندوق ها بود و همين طور ماليات نقل وانتقاالت 
امالك وارد يا خارج شده از اين صندوق ها، مطلوبيت 
اينگونه صندوق ها را تا حدودي كاهش مي داد لذا با 
توجه به برطرف شدن اين موانع، مي توان اميدوار بود 
راه اندازي صندوق هاي زمين و ساختمان ازاين پس 
تسهيل شود.  ناصرپور خاطرنشان كرد: يعني اقدام 
جديدي در اين حوزه نياز ب��ه اجرا ندارد و ازاين پس 
با توجه به پروژه هايي كه براي اين صندوق ها تعريف 
مي ش��ود كار دنبال مي شود كه البته بايد پروژه هاي 
مناسبي باشند تا بشود آنها را در قالب صندوق هاي 
زمين و ساختمان اجرا كرد و واحدهاي سرمايه گذاري 
صندوق ها را منتش��ر ك��رد. صندوق ه��اي زمين و 
ساختمان با توجه به ماهيت پروژه محور بودن آنها با 
عمرمحدود طراحي شده اند. يعني عمر صندوق هاي 
زمين و ساختمان متناسب با عمر پروژه اي است كه در 
حال انجام مي باشد و با اتمام پروژه، فرآيند تسويه در 
آنها شكل مي گيرد. ناصرپوراظهار داشت: در راستاي 
گس��ترش حضور بخش مس��كن در بازار سرمايه، 
راه اندازي صندوق هاي امالك و مس��تغالت نيز در 
حال پيگيري است به طوري كه اساسنامه و اميدنامه 
اين صندوق ها در سازمان بورس در حال تدوين بوده 
و به محض اينكه به نتيجه برسد راه اندازي مي شود؛ 
با توجه به تكليف قانوني كه در قانون بودجه س��ال 
1۴00 براي وزارت امور اقتصاد و دارايي قيدش��ده، 
بايد به نوعي از اين صندوق ها براي تأمين مالي دولت 
استفاده شود.  به گفته ناصرپور فروش متري مسكن 
ابزار ديگري در حوزه مسكن است كه در قالب اوراق 
س��لف موازي اس��تاندارد اجرايي خواهد شد كه با 
تاييد دس��تورالعمل آن از سوي سازمان بورس، اين 
طرح نيز عملياتي خواهد شد. معاون توسعه بازار و 
مطالعات اقتصادي بورس كاالي ايران گفت: بنابراين 
هم اكنون در حوزه پيوند بازار س��رمايه و مس��كن 
با سه موضوع ش��امل صندوق زمين و ساختمان، 
صندوق امالك و مس��تغالت و اوراق سلف موازي 
استاندارد مواجه هستيم كه هر س��ه اين موارد در 
دست اقدام است. س��ازمان بورس به عنوان حامي 
سرمايه گذاران خرد، نظارت و دقت الزم و كافي را در 
فرآيند اعطاي مجوز به صندوق ها را انجام مي دهد و 
با توجه به تأكيد سازمان بورس بر حمايت از حقوق 
و منافع س��هامداران، تعيين دقي��ق اركان و روابط 
مربوطه و امكان سنجي و توجيه اقتصادي پروژه ها 
از سوي سازمان موردبررس��ي دقيق قرار مي گيرد 
تا ريسك هاي كمتري متوجه س��رمايه گذاران در 

حوزه هاي مرتبط ميان بورس و مسكن باشد.

»تعادل« سناريوهاي پيش روي بازار سهام را بررسي مي كند

شاخصبورسمثبتميماند؟

مخالفت ها باعرضه سيمان در بورس كاال
بازار س��يمان ب��ه عنوان يك��ي از مهم تري��ن مصالح 
س��اختماني در سه ماه گذشته ش��اهد آشفتگي هاي 
عظيمي بوده كه در تاريخ نه چندان كوتاه توليد و مصرف 
اين فرآورده ساختماني كم نظير بوده است. سيمان در 
ابتداي سال جاري ۲۲0 هزار تومان به ازاي هر تن قيمت 
داشت اما در مدت زماني كمتر از سه ماه، به يك ميليون 
و ۲00 هزار توم��ان هم به ازاي هر تن رس��يد كه اين 
اتفاق موجب تعطيلي كارخانه هاي بتن آماده و توقف 
بتن ريزي پروژه هاي ساختماني شد و همچنان نيز اين 
تعطيلي ها ادامه دارد.س��رآغاز شكل گيري اين بحران 
عجيب، تصميم خودسرانه كارخانه هاي سيمان جهت 
تغيير الگوي فروش و واردكردن سيمان در بورس كاال 
بود. تصميمي كه بنا به گفته وزير مسكن و شهرسازي، 
بدون رعايت ضوابط و قوانين كشور اتخاذ و اجرايي شد 
و عليرغم مخالفت وزير مسكن و حتي ستاد تنظيم بازار 

كشور هم هنوز به روال سابق خود برنگشته است.
مدير عمليات بازار ب��ورس كاال از انجام تمهيدات الزم 
براي عرضه كل سيمان توليدي كشور در اين بازار خبر 
داد و گفت: همچنان در جلس��ات كارشناسي بورس 
كاال بر اين موضوع تأكيد شده كه همه عرضه ها از بستر 
اين بازار انجام ش��ود و همگي شركت ها موظف شوند 
كه تمام س��يمان توليدي خود را از طريق بورس كاال 

عرضه كنند و بورس كاال نيز تأكيد دارد كه براي همه 
شركت هاي سيماني كف عرضه تعيين شود تا ميزان 
عرضه آنها مشخص باش��د.عباس يعقوبي همچنين 
درمورد وضعيت عرضه سيمان در بورس كاال توضيح 
داد كه روند عرضه س��يمان در بورس كاال رو به رش��د 
اس��ت. به گفته وي عرضه سيمان در اين بازار از حدود 
100 هزار تن در هفته آغاز شد و به يك ميليون تن در 
هفته رسيده است. ضمن اينكه سعي مي شود عرضه هاي 
يك ميليون تني در هفته حفظ ش��ود و افزايش يابد تا 
بتوان نياز كش��ور را برطرف كرد. براين اساس با ادامه 
اين روند، سازمان اس��تاندارد كشور با ارزيابي كيفيت 
بتن هاي ساخته شده در سه ماه گذشته، چند روز پيش 
با ارسال نامه اي خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت 
مخالفت خود را با توزيع س��يمان در بورس اعالم كرد.

اين سازمان مخالفت خود را اينگونه اعالم كرده است 
كه: ازآنجايي كه برابر مصوبه هيات وزيران در اسفندماه 
س��ال 13۸۴، كليه مصالح و فرآورده هاي ساختماني 
مشمول مقررات استاندارد اجباري شده و تصويب نامه 
مذكور نيز با عنوان آيين نامه نظارت بر استانداردهاي 
اجباري در مراحل توليد، توزيع و مصرف ساختماني، 
مس��ووليت نظارت بر رعايت استانداردهاي مربوطه را 
بر عهده اين س��ازمان محول كرده اس��ت، در رابطه با 

توزيع س��يمان كه اخيراً حركت هايي جهت توزيع آن 
در بورس كاال صورت گرفته، مواردي را به ش��رح ذيل 
به استحضار مي رساند: متأسفانه بروز موارد عديده اي 
همچون قطعي برق، عدم مديريت توزيع س��يمان در 
بورس كاال، منجر به مصرف غيراس��تاندارد سيمان و 
به تبع آن توليدات غيراستاندارد فرآورده هاي همچون 
بتن آماده و قطعات بتني در كشور گرديده است و نتيجه 
نهايي آن در ناپايداري ساختمان ها و پروژه هاي عمراني 
خود را ظاهر مي نمايد؛ اين موضوع در راستاي منظور 
مستفاد از تصويب نامه هيات وزيران نيست و ادامه روند 
عرضه بتن و فرآورده هاي بتني غيراستاندارد، با توجه به 
محدوديت ها و تنگناهاي ايجادشده، مي تواند به تهديد 

ايمني و سالمت جامعه منجر شود.
 طبق آمار حدود ۶0 درصد س��يمان توليدي كشور در 
قالب بتن آماده توسط واحدهاي توليد بتن داراي پروانه 
كاربرد عالمت استاندارد و حداكثر ۴0 درصد از سيمان 
مصرفي كش��ور در قالب كارهاي بنايي و ساير مصارف 
عمومي، به مصرف مي رسد؛ لذا به منظور حفظ توليد، 
توزيع و مصرف مصالح ساختماني استاندارد، الزم است 
موانعي كه سبب تأثير منفي در شبكه توزيع توليدهاي 
غيراستاندارد مي گردد، شناسايي و اعالم گردد.با اين 
توضيح فروش س��يمان در ب��ورس كاال داراي چنيني 

ظرفيتي است كه افراد غيرمس��وول در فرآيند توليد، 
توزيع و مصرف مصالح ساختماني بتوانند وارد شبكه 
توزيع س��يمان شوند. ضمن اينكه طبق سابقه اين امر 
از س��ال 13۸5 گوياي اين است كه در رابطه با ساختار 
توزيع س��يمان مركز تحقيقات، س��اختمان و مسكن 
ايران و سازمان ملي اس��تاندارد ايران )در نامه در آبان 
ماه 13۸5( به وزارت بازرگاني وقت اعالم كرده اس��ت 
كه »توزيع سيمان براي تأمين بتن آماده جهت مصارف 
سازه اي و سقف و همچنين تيرچه ساختماني، صرفًا به 
دارندگان پروانه كاربرد عالمت استاندارد صورت گرفته 
و توزيع مردمي فقط براي مصارف بنايي انجام پذيرد. 
« دادستاني كل كشور هم در شهريورماه 13۸۶، اعالم 
كرد كه تأمين سيمان واحدهاي توليدكننده بتن آماده 

استاندارد الزام قانوني دارد. 
براين اساس، عطف به سوابق امر و نظر به اينكه هرگونه 
تصميم گيري در رابطه باسيمان مصرفي در بخش سازه، 
مستلزم رعايت دستورالعمل هاي استاندارد و نيازمند 
فراهم آوردن شرايطي اس��ت كه توليدكنندگان بتن 
آماده اس��تاندارد بتوانند به صورت مستقيم نسبت به 
تأمين مواد اوليه مصرفي خود اقدام كنند و هم زمان افراد 
غيرمسوول و فاقد شرايط فرآوري سيمان استاندارد، 

امكان دسترسي به اين مواد اوليه را نداشته باشند.

تداوم رشد شاخص كل بازار سرمايه
شاخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري پس از 
تعطيالت كرونايي يعني روز يكشنبه، 31 مردادماه 
15 هزار و 555 واحد رش��د داشت كه درنهايت اين 
شاخص به رقم يك ميليون و 515 هزار واحد رسيد. 
در معام��الت اين روز بي��ش از 13ميلي��ارد و ۴0۷ 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 101 
هزار و 5۸۴ ميليارد ريال دادوس��تد شد. همچنين 
ش��اخص كل )هم وزن( با هفت ه��زار و ۷0۷ واحد 
افزاي��ش به ۴3۶ هزار و ۲5 واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( ب��ا چهار هزار و ۸۶5 واحد رش��د به ۲۷5 
هزار و ۲۴۸ واحد رس��يد. شاخص بازار اول 1۴ هزار 
و 1۸۴ واح��د و ش��اخص بازار دوم ۲۲ ه��زار و ۶5۷ 
واحد افزايش داش��تند. حقوقي ها در اين روز حدود 
190ميلي��ارد تومان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معامالت خرد 9هزار و ۸۴0ميليارد تومان بود، 
اشخاص حقوقي 1۸درصد يعني هزار و ۷۷0ميليارد 
تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشان دو درصد از 
كل معامالت شد. بيش��ترين تزريق پول حقوقي به 
بورس و فرابورس در س��ه گروه »فلزات اساسي«، 
»هتل و رس��توران« و »زراعت و خدمات وابسته« 
رقم خورد درحالي ك��ه برآيند معامالت گروه هاي 
»خودرو و ساخت قطعات« و »سرمايه گذاري ها« به 
نفع حقيقي ها تمام شد. سه نماد »سمگا«، »فوالد« 
و »س��پيد« لقب بيشترين افزايش سهام حقوقي را 
به خود اختصاص دادند، توجه حقيقي ها نيز بيشتر 

به »شتران«، »خساپا« و »خودرو« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت پتروشيمي 
نوري با نماد »نوري« با يك هزار و 10۲ واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »شتران« با 933 واحد، پتروشيمي 

پرديس با نماد »شپديس« با ۸09 واحد، ايران خودرو 
با نماد »خودرو« با ۸03 واحد، مخابرات ايران با نماد 
»اخابر« با ۷0۲ واحد، پاالي��ش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا« با ۶۸1 واحد، معدني و صنعتي گل گهر با نماد 
»كگل« ب��ا ۶۲۲ واحد، بانك ملت با نماد »وبلمت« با 
55۶ واحد، بانك تجارت با نم��اد »وتجارت« با 5۴0 
واحد، بانك پارس��يان با نماد »وپارس« با 5۲5 واحد، 
فرآوري معدني اپال كاني پارس با نماد »اپال« با 51۷ 
واحد و بانك ص��ادرات ايران با نماد »وبصادر« با 50۶ 

واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقاب��ل س��رمايه گذاري تأمين اجتماع��ي با نماد 
»شستا« با ۸13 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني 
خاورميانه با نماد »ميدكو« با ۴93 واحد، س. س��هام 

عدالت استان خراس��ان رضوي با نماد »وسرضوي« 
با ۲۸۷ واحد، شركت سرمايه گذاري دارويي تأمين با 
نماد »تيپيكو« با ۲5۴ واحد، ملي صنايع مس ايران با 
نماد »فملي« با ۲۴9 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با 
نماد »كچاد« با 193 واحد، سرمايه گذاري صدرتامين 
با نماد »تاصيكو« با 19۲ واحد و شركت سرمايه گذاري 
استان خوزستان با نماد »وسخوز« با 1۴0 واحد تأثير 

منفي را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، طي روز يكش��نبه شركت سپيد 
ماكيان با نماد »سپيد«، شركت سرمايه گذاري تأمين 
اجتماعي با نماد »شستا«، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»ش��پنا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، ملي 
صنايع مس ايران با نماد »فملي«، فوالد مباركه اصفهان 

با نماد »فوالد« و پااليش نفت تهران با نماد »شپنا« در 
نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه سه ميليارد و ۷۶1 ميليون برگه سهم 

به ارزش 9 هزار و 9۲5 ميليارد ريال دادوستد شد.

     روند صعودي فرابورس
طي روز يكشنبه شاخص فرابورس نيز بيش از 31۸ 
واحد افزايش داشت و بر روي كانال ۲1 هزار و ۸۷۶ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار سه ميليارد و 
910 ميليون برگه سهم به ارزش 10۸ هزار و 50۶ 
ميليارد ريال دادوستد شد. در اولين روز كاري هفته 
شركت پتروش��يمي مارون با نماد »مارون«، پليمر 
آريا ساس��ول با نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با 
نماد »زاگرس«، س��رمايه گذاري صبا تأمين با نماد 
»صبا«، سرمايه گذاري مالي سپهر صادرات با نماد 
»وسپهر«، پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا«، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا«، 
صنايع ماشين هاي اداري ايران با نماد »ماديرا«، نفت 
پاسارگاد با نماد »شپاس«، پااليش نفت الوان با نماد 
»شاوان« و بيمه سامان با نماد »بساما« تأثير مثبت 

بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، سنگ آهن 
گهر زمين با نماد »كگهر«، سهامي ذوب آهن اصفهان 
با نماد »ذوب«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، 
فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، فرآورده هاي 
غذايي و قند چهارمحال با نماد »قچار«، صنعتي دوده 
فام با نماد »شصدف« و بيمه تجارت نو با نماد »بنو« 

تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

صنايعي كه
با تورم سودسازي مي كنند  

بورس نيوز| محمد خبري زاد، كارشناس بازار سرمايه 
اظهار كرد: شنبه هفته گذش��ته بازار با اُفت همراه بود 
و پيش بيني مي ش��د اين اُفت ادامه دار باشد اما اتفاقي 
كه موجب ش��د اين اُفت پايدار نباش��د به دليل روند 
تحوالت منطقه و اظهارنظر هاي سياسي و داخلي در 
كش��ور و همچنين عدم كاهش درروند حركتي دالر 
بود. كارشناس بازار س��رمايه بابيان اينكه دالر در حال 
حركت به س��مت ۲۷ هزار تومان و مقاومت هاي باالتر 
است، افزود: ثبات نرخ دالر دورنماي تورمي و به تبع آن 
دورنماي افزايشي در س��ود اسمي شركت ها دارد اين 
موضوع موجب مي شود كه بازار مثبت شود. وي بابيان 
اينكه پيش بيني اين است كه ميانگين قيمت دالر در 
بازار آزاد مابين ۲۸ تا 3۲ هزار تومان باشد، گفت: اين 
ميانگين موجب مي شود كه حداقل 10 تا ۲0 درصد 
باالتر از سقف فعلي، شاخص را براي پايان سال 1۴00 
در نظر بگيريم.خبري زاد تأكيد كرد: در صورتي اين 
موضوع منتفي است كه اتفاق سياسي غيرمنتظره اي 
رخ دهد، يعني اين تحليل دالري كه روي بازار مثبت 
است محقق نشود و نرخ دالر به سمت پايين برود، اما 
اگر اتفاقي رخ ندهد با وضعيت نقدينگي و وضعيت 
سياسي به نظر مي رسد شاخص بين 10 تا ۲0 درصد 
ديگر براي صعود ظرفيت دارد. كارشناس بازار سرمايه 
درباره احتمال رشد هيجاني شاخص بيان كرد: اتفاقي 
كه افتاده اين است كه هم افرادي كه از گذشته در بازار 
بودند و هم جديدالورود ها باتجربه تر ش��دند و شايد 
ديگر شاهد اين نباشيم كه شاخص به آن شدت رشد 
 كند به همين دليل ش��اهديم بالفاصله پس از رشد

 5 درصدي در بازار عرضه زياد مي شود.



گروه راه و شهرسازي|
گزارش عملكرد حوزه معاون��ت اجتماعي و فرهنگي 
ش��هرداري تهران ديروز در صحن علني شوراي شهر 
انتقاد شديد برخي از اعضاي اين شورا را در پي داشت، به 
گونه اي كه اين انتقادات با تذكر مهدي چمران، رييس 
شوراي شهر مواجه ش��د. چمران خطاب به منتقدان 
گف��ت: ما نمي خواهيم به نقد همه مس��ائل گذش��ته 
بنشينيم و قرار ما نيز بر اين نيست كه همه مسائل را مورد 
نقد قرار دهيم و اشكال بگيريم و از اعضا خواهش مي كنم 
به گونه اي برنامه ريزي كنيم كه زمان پاسخگويي برسد. 
مشكالتي است كه همه مي دانيم و متوجه يك شخص و 
معاون نبوده است و سيستم به گونه ديگري شهر را پيش 
مي برده كه به اينجا رسيده است. بنابراين سعي كنيم 

ميزان نقادي در حد متعادلي حفظ شود.
به گزارش »تعادل«، محمدرضا جوادي يگانه، معاون 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران، در پنجمين 
جلسه ش��وراي ش��هر به ارايه گزارش عملكرد حوزه 

معاونت اجتماعي و فرهنگي پرداخت. 
ج��وادي يگان��ه در اين جلس��ه گفت: گس��تردگي 
حوزه اجتماعي از لحاظ ساختار بس��يار زياد است و 
گسترده ترين سازمان ش��هرداري تهران است و اين 
فضا در سازمان تقريبا شناخته شده نيست. در گزارش 
امروز تالش دارم اين گستردگي را نشان دهم. ما تالش 
كرديم كه نگاه جامعي ب��ه همه حوزه هاي اجتماعي 
داش��ته باش��يم. معاونت اجتماعي از پيش از انقالب 
وجود داش��ته ولي از س��ال ۷۱ در ساختار شهرداري 
تهران شكل گرفته است. در اين دوره ۳۰ساله اقدامات 

فراواني در حوزه اجتماعي شكل گرفته است. 
او بيان كرد: تقريبا نيمي از دوره ۳۰ ماهه مس��ووليت 
بنده در معاونت با بيماري كرونا روبه رو ش��د. در دوره 
ش��يوع بيماري كرونا عمال امكان فعالي��ت در حوزه 
اجتماعي وجود نداشت. مجموعه برج ميالد و سازمان 
ورزش تقريب��ا تمام درآمد خود را از دس��ت دادند. به 
س��ازمان ورزش مي توانس��تيم كمك كنيم ولي در 
سال ۹۹ امكان كمك مالي به برج ميالد وجود نداشت 
چون رديف بودجه نداشتيم. البته معاونت اجتماعي و 
فرهنگي تالش كرد تا خود را با ش��رايط كرونا سازگار 
كند.  يگانه عن��وان كرد: براي ارزيابي حوزه اجتماعي 
عالوه برعملكرد، رويكرد هم مهم است. تجربه اي كه در 
معاونت اجتماعي احساس شد حس كسي بودن است 
يعني بايد به همه انسان ها در شهر توجه شود و به ويژه 

بخش هايي كه كمتر ديده شدند. 
وي ادام��ه داد: اقدامات رويكردي ما در ش��هرداري 
بر مبناي عدالت توزيعي، التيام بخش��ي، مشاركت 
اجتماعي و نش��اط اجتماعي بوده است كه برگزاري 
نوروزگاه، شادس��تان، كنس��رت آنالين و مسابقات 
نقاش��ي ش��هري كه م��ن دوس��ت دارم، همچنين 

كوچه ه��اي دوس��تي از جمل��ه اين موارد اس��ت.  
جوادي يگانه خاطرنش��ان كرد: رويك��رد اجتماعي 
و فرهنگ��ي به هم��ه مس��ائل مديريت ش��هري و 
وجود برنامه هاي ش��فاف و انگيزش��ي ب��راي آحاد 
م��ردم از رويكردهاي تهران ۱۴۰۰ ب��وده و افزايش 
زيست پذيري شهري، همچنين نگاه به سير تاريخي 
يكصدس��اله ش��هر و تحق��ق عدال��ت اجتماعي در 
خدمات دهي از اهداف كلي رويك��رد تهران ۱۴۰۰ 
است. برهمين مبنا، دو پويش اصلي جان تو جان شهر 
و پويش نور، شهر و اميد ويژه اعياد مذهبي برگزار شد. 
او با اش��اره به امالك بند ۶ ماده ۵۵ بيان كرد: در اين 
امالك بيش از ۷۰ ملك شامل مسجد، حسينيه، هيات 
و حوزه علميه است. همچنين حدود ۸۸ ملك وجود 
دارد كه ش��هرداري تهران واگذار كرده است كه اين 
واگذاري در اختيار حوزه اجتماعي است و جزو بخشي 

از اموال حوزه اجتماعي است. 
جوادي يگانه عنوان كرد: حوزه اجتماعي در كنار حوزه 
فرهنگي قرار دارد و در اي��ن دوره در هردوبخش كار 
شد. در حوزه اجتماعي، مقياس رويداد هاي ما از سطح 
شهرو منطقه به محله و كوچه تغيير پيدا كرد. طبيعتا 
رويداد هاي محله اي و كوچه رويداد هاي بزرگي هستند 
كه حال مردم را بهتر مي كند اين نگاه بهتر شدن حال 
مردم نگاهي است كه درحوزه اجتماعي كار شده است. 
او اظهار كرد: شهرداري تهران خود را رقيب هيات ها و 
حسينيه ها نمي ديد بلكه تالش مي كرد فعاليت هايش 
از طريق آنها باش��د. در محرم وقتي قرار شد كه ۳۵۰ 
پوستر بين انصاف توزيع ش��ود از طريق اتاق اصناف 

و اتاق بازگاني و سازمان تبليغات اين كار انجام شد. 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران گفت: 
بخش هايي هم در شهر بودند كه درميان نگاه درآمدزايي 

كمتر ديده شدند. ما به محذوفين مانند آسيب ديدگان، 
مهاجرين و بي خانمان ها نگاه ويژه تري داشتيم. 

     آشفتگي در فضاي فرهنگي تهران
مهدي اقراريان، عضو ش��وراي ش��هر تهران اما پس از 
شنيدن سخنان جوادي يگانه گفت: معاونت فرهنگي 
در دوران مس��ووليتي خود يك آشفتگي بسيار جدي 
در فضاي فرهنگي شهر ايجاد كرد. با اين گزارش براي 
حوزه فرهنگ تاسف خوردم. او ادامه داد: از مردم تهران 
عذرخواهي مي كنم و البته از سازمان فرهنگي و هنري 
بابت زحمات محرم ۱۴۰۰ تش��كر مي كنم. همچنين 
درباره گ��زارش عملك��رد دوران مهن��دس چمران و 
آقاي قاليباف كه به عنوان گ��زارش عملكرد خود ارايه 
كرديد تشكر مي كنم. او خطاب به جوادي يگانه گفت: 
پيوست فرهنگي برنامه ها و س��ازه هاي تهران كه اجرا 
ش��د كجاست؟ ش��ما در دوران مس��ووليتي خود يك 
آشفتگي بس��يار جدي در فضاي فرهنگي شهر ايجاد 
كرديد كه ش��ايد به دليل عدم تجربه شما در اين حوزه 
باشد. ش��ما هيچ تجربه اي در اين حوزه نداشتيد و االن 
مساله ما شما نيستيد، باليي است كه سبك مديريت 
شما بر حوزه فرهنگ آورديد است. اقراريان گفت: سوال 
مشخص من از شما اين است كه يك تعريف مشخص 
از كار جبه هاي ارايه كنيد، اگر نمي دانيد كار جبهه اي 
چيست توصيه مي كنم فرمايشات رهبر انقالب در تاريخ 
2 ارديبهشت ۹2 را بخوانيد. اگر مي دانيد كار جبهه اي 
چيست بفرماييد كه از نگاه معاون فرهنگي شهرداري 
كار جبهه اي چيست و در دوران مسووليتي شما براي 
استفاده از جبهه فرهنگي انقالب اسالمي چه كاري انجام 
داديد؟ او گفت: عدم انسجام در اين گزارش مشخص بود 

و اين گزارش شأن اعضاي شورا را مشخص نكرد.

     منظورتان چه بود كه تهران را
 پس گرفتيم؟

ناص��ر اماني عضو ش��وراي ش��هر تهران ني��ز پس از 
استماع گزارش عملكرد معاونت فرهنگي اجتماعي 
شهرداري گفت: توقع داشتيم گزارش حوزه اجتماعي 
و فرهنگي راهبردي باشد، اما يك گزارش كار روزانه از 
سازمان هاي زيرمجموعه ارايه شد نه گزارش عملكرد.

وي ادامه داد: در سال ۹۷ در مقاله اي گفتيد تهران را 
پس گرفتيم، كاش كتاب طرح تحول در اختيار ما قرار 

مي گرفت تا بدانيم منظورتان چه بود.
اماني ادامه داد: ش��ما در اين كتاب گفتيد، پارادايم 
حوزه فرهنگ را از ديد امنيتي به ديد اجتماع محور 
تغيير داديم. اين حرف بزرگي است. كاش مصاديق 
بارز اي��ن تغيير پارادايم را توضي��ح مي داديد. يعني 
مي گوييد در ۱2 سال قبل ديد امنيتي حاكم بوده و آن 
را به اجتماع محور تبديل كرديد. گفته بوديد گفتمان 
جديدي در ش��هر حاكم كرديم كه ۴ ويژگي دارد و 
به افزايش عدالت توزيعي اشاره و به افتتاح مجتمع 
فرهنگي طغرل در شهرري اشاره كرديد. در حالي كه 
اين مجتمع در مردادماه ۹۶ در زمان مديريت قبلي 
تا ۸۰ درصد پيش��رفت فيزيكي داشت آن وقت شما 
مي گوييد، براي ايجاد گفتمان جديد، گفته اند برج 

طغرل را افتتاح كرديم.
وي افزود: به طرح هايي اشاره كرديد كه همه مصوبه 
دوره قبل است. اگر منظورتان از تمركز بر طرح هاي 
شادستان، مناسب سازي شهر، تقويت مراكز فرهنگي 
و ايج��اد عدالت توزيعي اس��ت بگوييد چه تغييرات 
زيرس��اختي در جنوب ش��هر تهران داديد؟ در بعد 

كالبدي شهر چه توسعه اي داشته ايد؟
اماني با اشاره به افزايش عوارض ساخت و ساز، گفت: 
در منطقه ۱۹ شاهديم كه ۱۳۰ درصد عوارض براي 
مردم اي��ن منطقه محروم افزايش يافته اس��ت. اين 
عدالت اجتماعي اس��ت؟ اين عوارض را به نفع مردم 
محروم مناطق جنوبي افزايش داديد! وي به اصطالح 
تبعيض مثبت كه از سوي جوادي يگانه به كاربرده شد 
اشاره كرد و گفت: پرداختن به شهر امن زنان و ايجاد 
شهر دوستدار كودك و ... كه در دوره قبل هم دنبال 
مي شد. اماني با اشاره به رأي نياوردن اصالح طلبان 
در انتخابات شوراي شهر تهران و ريزش سبد رأي 
آنها پرس��يد: اگر ادعا مي كنيد بخش��ي از مردم از 
تحوالت مديريت خوشنودند چرا رأي يك ميليون 
و پانصد هزار نفري ش��وراي قبلي ب��ه ۱۷ هزار نفر 
كاهش يافت؟ وي ادام��ه داد: ما نفهميديم رويداد 
تهران ۱۴۰۰ چه بود و چه اتفاقي قرار بود در تهران 
بيفتد با اين همه هزينه؟۵ هزار و ۵۰۰ نقطه بي دفاع 
ش��هري داريم، كدامش امن شد؟ در ساختار حوزه 

اجتماعي هيچ تغييري صورت نگرفت.
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تغيير ساعت طرح ترافيك
از امروز

همزم��ان با تغيير س��اعات كاري كاركن��ان ادارات و 
س��ازمان هاي دولتي تهران، از ابتداي ش��هريورماه و 
شروع ساعات كاري از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰، ساعت اجراي 
طرح ترافيك و كنترل آلودگي ه��وا از تاريخ مذكور از 
۸:۳۰ تا ۱۶ اجرا خواهد شد. به گزارش ايلنا، با استناد 
به شصت و هشتمين صورتجلسه شوراي حمل و نقل 
و ترافيك شهر تهران و نيز با توجه به بازگشت ساعت 
كاري ادارات و سازمان ها به ساعت: ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰، لذا از 
ابتداي شهريور ماه، ساعت اجراي طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا در شهر تهران از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶ خواهد 
بود. در اين تغيير زماني، شهروندان مي توانند يك خروج 
رايگان پس از ساعت ۱۴:۳۰ از اين دو محدوده داشته 
باشند، همچنين ساكنين محترم طرح ترافيك و كنترل 
آلودگي هوا هم خواهند توانست پس از ساعت ۱۴:۳۰ به 
دو محدوده فوق يك ورود رايگان داشته باشند. گفتني 
است، اين تصميم همزمان با ابالغيه استانداري تهران 
مبني بر شروع ساعت كاري ادارات و سازمان ها از ابتداي 
شهريور ماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ و براي تسهيل در 

تردد شهروندان محترم اخذ و اجرا خواهد گرديد.

آغاز دوباره فعاليت مجموعه هاي 
ورزشي شهرداري تهران

فعاليت مجموعه هاي ورزشي شهرداري تهران )به 
غير از سالن هاي سرپوشيده و مجموعه هاي آبي( با 
رعايت جدي پروتكل هاي بهداشتي و با ۳۰درصد 
ظرفيت، از امروز از س��رگرفته مي شود. به گزارش 
مهر، زمين هاي چمن فوتبال، اسكيت، مجموعه هاي 
س��واركاري و ايس��تگاه هاي ورزش شهروندي در 
بوس��تان ها فعال خواهن��د بود. بر اين اس��اس، به 
مديران مجموعه هاي ورزشي انجام مداوم ضدعفوني 
كالس هاي ورزشي، تب سنجي و سنجش اكسيژن 
خون و نظارت بر رعايت دستورالعمل ها ابالغ شده 
است. ش��هرداري تهران بيش از ۱۱۰۰ مجموعه 
ورزشي و زمين چمن در مناطق 22 گانه در اختيار 
دارد كه به شهروندان خدمات ورزشي ارايه مي دهد.

ورود دادستاني براي نظارت بر 
اجراي طرح شهيد سليماني

مديركل اداره سالمت ش��هرداري تهران با اعالم تداوم 
اجراي طرح شهيد سليماني در ۶ راهبرد گفت: براساس 
مصوبه ستاد كرونا مقرر ش��د، دادستاني با هماهنگي 
نيروي انتظامي و س��اير دس��تگاه هاي نظارتي بر كل 
فرآيندهاي اج��راي اين طرح به ويژه اجراي پروتكل ها 
در اصناف نظارت كند. زينب نصي��ري، مديركل اداره 
سالمت شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا اظهار كرد: 
طرح شهيد س��ليماني از اواسط سال گذشته در تهران 
در حال اجرا اس��ت. محور اصلي طرح شهيدسليماني 
در مرحله اول بيماريابي سريع به واسطه شناسايي فرد 
مبتال يا افراد در ارتباط با فرد مبتال بوده است كه در شش 
مرحله ارتباطات محل كار و خانواده فرد بيمار پيگيري 
مي شود و افراد تست رايگان مي دهند.  او با بيان اينكه با 
شروع واكسيناسيون در كشور، اجراي واكسيناسيون نيز 
بخشي از طرح شهيد سليماني شد، افزود: بيشتر انرژي 
و توان بر روي مس��اله واكسيناسيون گذاشته شده و به 
نظر مي رسد، طرح شهيد سليماني تضعيف شده است.  
نصيري اضافه كرد: در صورتي كه بحث رديابي ارتباطات 
بيماران در دنيا نيز يكي از مهم ترين كارهايي است كه در 
كنار اقدامات خودمراقبتي و مساله واكسيناسيون اهميت 
پيدا مي كند و همين باالرفتن آمار شيوع و بستري بيماران 
و عدم شناسايي بيماران در مرحله اي كه شايد عالئمي 
نداشته باشند، اما ناقل باشند، يكي از موضوعاتي است 
كه اجرا و عدم اجراي آن مي تواند بر روي طرح ش��هيد 
سليماني تاثير بگذارد.  مديركل سالمت شهرداري تهران 
گفت: همين موضوع در ستاد ملي كرونا نيز مطرح شد و 
قرار است طرح شهيد سليماني با قوت بيشتر و ۶ راهبرد 
اصلي در كل كشور ادامه پيدا كند.  او با اشاره به ۶ راهبرد در 
نظر گرفته شده در طرح شهيد سليماني گفت: راهبرد اول 
واكسيناسيون عمومي است كه مطابق با سند ملي پيش 
مي رود. نصيري گفت: دومين راهبرد بحث بيماريابي فعال 
يا شناس��ايي افراد در معرض تماس نزديك و رهگيري 
هوشمند آنها است كه در مرحله اول نيز انجام مي شد و 

مجددا فعال مي شود و كار دنبال خواهد شد. 

بورس دولتي اعتمادساز نيست
 بازاره��ا ب��ر هم اث��ر مي گذارن��د و از ه��م تاثير 
مي پذيرند.آيا فكر كرديد چرا نسبت p.r قيمت 
مس��كن به نرخ اجاره مس��كن، اينقدر باالس��ت 
)حوالي ۴۰( و نس��بت p.e قيمت به سود سهام 
)حوال��ي ۶ و ۷( اينقدر پايين اس��ت؟ چرا دولت 
نمي توان��د قيمت مس��كن را كنت��رل كند؟چرا 
قيمت مس��كن هيچ گاه كاهش پاي��دار ندارد يا 
اصال، كاهش نمي  يابد؟ چرا در دوران تورمي در 
يك مقطع چند ماهه س��هام ش��ر كت  ها اينگونه 
افت كرد؟جواب مجموعه اين پرسش ها را بايد در 
نقش مالكيتي دولت در دو بازار مس��كن و سهام 
جست وجو كرد. پاس��خ هايي كه تالش مي كنم 

بخشي از آنها را تشريح كنم.
چهارم( يك واقعي��ت غيرقابل انكار در خصوص 
بازار س��رمايه وجود دارد كه درك آن به ما براي 
درك شرايط كلي بورس كمك مي رساند.واقع آن 
است كه دولت بزرگ ترين سهامدار بورس است 
و هر زمان كه بخواهد مي تواند هر اندازه س��هام 
كه بخواهد عرضه كند و تقاضاي موجود در بازار 
را س��ركوب كند. اما در بازار مسكن دولت بازيگر 
بسيار كوچكي اس��ت. دولت عرضه  مسكن را در 
اختيار ندارد و خبري از عرضه  آبش��اري مسكن 
نيست. عرضه هايي كه در اغلب موارد باعث بروز 
تكانه هاي نوساني در بازار سرمايه مي شود. دولت 
در حوزه مس��كن فقط زمين دارد كه به تنهايي 
براي كنترل قيمت مسكن آن هم در كوتاه مدت 
اصال كافي نيس��ت. ام��ا در مواجهه با يك چنين 
ش��رايطي و در حالي كه دولت س��يزدهم وعده 
بازگش��ت اعتماد به بورس را مي دهد، براي رشد 

پايدار بورس چه بايد كرد؟
پنجم( جداي از س��اير سياس��ت هاي الزم براي 
رشد بازارها، براي رش��د بورس بايد سهام دولت 
را كوچك كرد. بايد اين سهام به روش درست به 
صندوق هاي سرمايه گذاري بزرگ واگذار شوند. 
نه اينكه اين س��هام به شركت هاي شبه دولتي و 
من درآوردي واگذار شوند تا دوباره غيرمستقيم 
زمينه حكمراني دولت بر آنها فراهم شود. زماني 
كه نقش دولت فق��ط سياس��ت گذاري در بازار 
ش��د مي توان گفت بورس محل خصوصي سازي 
و جذب س��رمايه اس��ت، مي توان به رشد توليد 
و اقتصاد امي��دوار بود، در غير اي��ن صورت بازار 
سرمايه هم مانند بازار پول به يك بازار وابسته و 
در اختيار دولت تبديل مي شود و هرازگاهي بر اثر 
توجه يا بي توجهي دولت رشد يا افت مي كند. در 
واقع براي بهبود ش��اخص هاي بورس بايد زمينه 
مشاركت بيشتر سرمايه گذاران بخش خصوصي 
واقعي در بورس فراهم ش��ود تا مكانيسم بازار در 
يك روال طبيعي حركت كند و دولت ها نتوانند 
بر اساس اميال سياس��ي، اقتصادي و جناحي از 

آن بهره برداري كنند.
شش��م( با اين توضيح��ات، امي��دوارم در دولت 
جدي��د برنامه اي ب��راي واگذاري واقعي س��هام 
شركت  هاي بورسي كه هنوز دولت در آن قدرت 
اول اس��ت صورت گي��رد و بزرگ ترين بازيگران 
ب��ازار، نهادهاي��ي از جنس خود بازار ش��وند. در 
اين صورت p.e بازار از داخ��ل خود بازار تعيين 
مي ش��ود،خروج هاي ناگهاني پول و عرضه هاي 
آبش��اري را نخواهيم ديد و بورس تبديل به يك 
ب��ازار خودانتظام خواهد ش��د و بي��ش از پيش، 
پيش بيني پذي��ر و قاب��ل تحلي��ل خواه��د بود. 
اي��ن مهم ترين اقدامي اس��ت ك��ه دولت جديد 
مي تواند زمينه تحقق آن را براي بازگشت اعتماد 
عمومي به ب��ورس فراهم كند. در غيراين صورت 
با تجربياتي كه بازار سرمايه طي سال هاي اخير 
از سر گذرانده بعيد اس��ت بتوان سرمايه گذاران 
را مج��اب به حضور دوب��اره در ب��ازاري كرد كه 
چفت و بست آن در اختيار ساختارهاي دولتي و 

غيرمتخصص است.

روش هاي جايگزين حجم مبنا 
 در حال حاضر با توجه به اينكه مهم ترين مشكل 
اين نوع از س��هام حجم مبنا بود، با كاس��ته شدن 
حجم مبنا در فرمول جديد فكر مي كنم قيمت هاي 
پاياني اين نوع سهم ها با توجه به معامالت آنها زودتر 
تعديل شود و س��هام به تعادل برسند. از همين رو 
به نظر من تصميم درستي بود كه ناظر بازار در اين 
برهه زماني براي نمادهاي بازار پايه فرابورس اتخاذ 
كرد. بحث حجم مبنا و حذف يا تعديل آن، همواره 
در زمان هاي رش��د يا ريزش بازار مورد توجه قرار 
مي گيرد و از تفاوت هاي بازار ايران و جهان در اين 
زمينه سخن به ميان مي آيد؛ اما غير از حجم مبنا ما 
قوانين و مقررات ديگري هم در بازار سرمايه ايران 
داريم كه مختص بورس ماست و در ديگر بازارهاي 
س��رمايه جهان ديده نمي شود.بيشتر كشورها بر 
اساس دامنه نوسان ايستا و پويا يا به عبارتي دامنه 
نوسان دومرحله اي هيجانات فعاالن بازار سرمايه 
خ��ود را چه درروند صعودي و چ��ه در روند نزولي 
كنترل مي كنند. اما يكي از اتفاقاتي كه در بازارهاي 
بورس پيشرفته رخ مي دهد و در بازار سرمايه ايران 
كمتر مشاهده شده، بحث سهام شناور نمادهاست؛ 
در بورس ما به صورت ميانگين كمتر از 2۰ درصد 
سهام ش��ركت ها، سهام شناور اس��ت اما اين رقم 
در بورس هاي جهاني بسيار بيش��تر است.زماني 
كه سهام ش��ناور بيشتر شود، قاعدتًا نقدشوندگي 
سهم هم بيشتر اس��ت و ديگر بحث تشكيل صف 
موضوعيت چندان��ي ندارد. وقتي دامنه نوس��ان 
قيمت بزرگ تر و بازتر باش��د قاعدتًا كمتر ش��اهد 
تشكيل صف هاي خريد و فروش هستيم؛ چراكه 
حجم مبنا در معامالت بازار زماني به چشم مي آيد 
كه نمادها درگير صف هاي خريد يا فروش هستند.

اما اگر دامنه نوسان بيشتر باشد قاعدتًا تشكيل صف 
كمتر اتفاق مي افتد درنتيجه حجم  مبنا مانند اين 

روزها در قيمت هاي پاياني اثرگذار نيست.

در پارلمان شهري پايتخت صورت گرفت

انتقاد شديد از عملكرد فرهنگي شهرداري تهران

راهكار دولت براي تامين زمين با هدف ساخت يك ميليون مسكن چيست؟

ساخت 70 هزار آپارتمان در 7 شهر جديد
گروه راه و شهرسازي|

آن گون��ه كه كارشناس��ان و مس��ووالن دولتي اعالم 
كرده اند، يكي از مهم ترين چالش هاي مصوب ساخت 
يك ميليون مس��كن در س��ال، چالش تامين زمين 
است. از همين رو، دولت در نظر دارد تا بخشي از زمين 
مورد نياز براي اين ساخت و ساز وسيع را با استفاده از 
زمين هاي اطراف شهرهاي جديد تامين كند. بي گمان، 
ش��هرهاي جديد به ويژه ش��هرهايي ك��ه در اطراف 
كالن شهرها و تهران واقع شده اند، نقش قابل توجهي 
در پذيرش جمعيت سرريز و در نتيجه تنظيم و تعديل 

قيمت مسكن و اجاره بها در شهر ما را دارند. 
بر اساس آمار شركت عمران ش��هرهاي جديد ايران 
22۷۴ هكت��ار زمين براي س��اخت ۷۰ ه��زار واحد 

مسكوني به ۷ شهر جديد كشور الحاق شده است.
به گزارش تس��نيم، با توجه به برنامه دولت سيزدهم 
براي ساخت ساالنه يك ميليون واحد مسكوني شركت 
عمران شهرهاي جديد برنامه تامين زمين را براي اين 

منظور در دستور كار قرار داده است.
 بر اين اساس اين شركت با راهكار »الحاق به محدوده«، 
»ش��هرهاي جديد نسل نو« و »ش��هرك ها« اقدام به 
تامين زمين كرده است. مطابق اطالعات منتشر شده 
در استان تهران و در شهر جديد پرديس ۳۰۰ هكتار با 
بازنگري در طرح جامع و ۳۵ هكتار با الحاق به محدوده 
زمين براي ساخت ۹ هزار و ۱۸۶ واحد مسكوني تامين 

صورت گرفته است.
در شهر پرند نيز ۴۴۵ هكتار با واحدپذيري ۱۷ هزار و 
۸۱2 واحد در قسمت شمال غربي الحاق به محدوده 

انجام شده است.
در شهر جديد سهند آذربايجان شرقي )فازهاي ۳ و ۵( 
مجموعا ۴۳۱ هكتار با جمعيت پذيري ۳۱ هزار نفر و 
ظرفيت ساخت ۹ هزار و ۶۸۷ واحد تامين زمين شده 
است.در شهر جديد صدرا استان فارس با بازنگري در 
طرح تفصيلي و تغيير كاربري ۵۰۸ هكتار براي ساخت 
۱۷ هزار و ۳۸۷ واحد، در فوالدشهر اصفهان در قالب 
طرح تفصيلي ۱2۵ هكتار براي ساخت ۸ هزار و 2۹2 
واحد و در مهاجران مركزي ۱۸۰ هكتار براي ساخت 
۴۱۰۰ واحد تامين زمين از س��وي ش��ركت عمران 

شهرهاي جديد انجام شده است.
در عاليشهر بوشهر نيز با بازنگري در طرح جامع 2۵۰ 
هكتار براي ساخت ۴2۸۵ واحد تامين زمين صورت 
گرفته است. در مجموع تاكنون 22۷۴ هكتار زمين با 
جمعيت پذيري 2۳2 ه��زار و ۷۹۴ نفر و واحدپذيري 

۷۰ هزار و ۷۴۹ واحد تامين زمين انجام شده است.

     ۴  شهر حاشيه اي، بحران بازار مسكن
 تهران را كنترل كردند

در اين حال، فرشيد پورحاجت، دبير كانون سراسري 
انبوه س��ازان با بيان اينكه قيمت مس��كن در اطراف 
تهران يك چهارم پايتخت است گفت: اگر اين ۴ شهر 
جديد حاشيه پايتخت نبود چه بسا بحران بازار مسكن 
عميق تر مي شد. پورحاجت در گفت وگو با مهر اظهار 
كرد: در دوره پرتالطم بازار مسكن كه اوايل سال ۱۳۹۷ 
از كالن ش��هر تهران آغاز و به سرعت ديگر شهرهاي 
كشور را در بر گرفت تقاضاي واقعي به شدت سركوب 
ش��د تا جايي كه هم اكنون ن��رخ رهن كامل از قيمت 

مسكن در سال ۱۳۹۶ بيشتر شده است.
وي افزود: افزايش افسارگس��يخته قيمت مسكن در 
كالن ش��هرها كه با باالترين فشار تقاضا براي مسكن 
به واسطه مهاجرت به مناطق كالن شهري و افزايش 
تعداد خانوارها مواجه بود متوس��ط قيمت مسكن در 
تهران را به رقم بي سابقه ۳۰ ميليون تومان در هر متر 
مربع رساند. مشخص اس��ت كه با اين رشد قيمت ها 
مسكن از دسترس اقشار كم درآمد و متوسط خارج شده 
است. به همين دليل بسياري از مستأجران و متقاضيان 
خريد مسكن به ش��هرهاي اطراف سوق پيدا كردند؛ 
زيرا مي توانند با پرداخت مبالغي حدود يك س��وم تا 
يك چهارم نرخ كالن شهرها در اطراف خانه دار شوند.

اين كارشناس مسكن يادآور شد: بنا به اعالم رسمي 
مسووالن ذي ربط فقط در دو سال اخير كه ما با معضل 
ركود عرضه مسكن در شهر تهران مواجه بوديم ٧٠ هزار 
واحد مسكوني تكميل و تحويل متقاضيان شده است؛ 
بدون ش��ك در خأل چنين عرضه اي، عرصه بر اقشار 

كم درآمد و متوسط تنگ تر مي شد.

     سكونت ۵00 هزار نفر در ۴ شهر جديد 
به گفت��ه پورحاج��ت، هم اكنون ح��دود ۵۰۰ هزار 
نفر در چهار ش��هرجديد پرديس، پرند، هش��تگرد و 
انديشه س��كونت دارند كه عمده آنها از تهران به اين 
مناطق رفته ان��د. عرضه هاي اخير مس��كن مقداري 
سرريز جمعيت تهران را به خود جذب و نقش سوپاپ 
اطمينان را ايفا كرد. چه بسا اگر اين مناطق نبود با يك 
انفجار قيمتي در دل ش��هرها مواجه مي شديم. البته 
كاس��تي هايي در خدمات و زيرساختهاي شهرهاي 
جديد وجود دارد كه س��اكنان را با مشكالتي مواجه 
ك��رده اما روند كلي زندگي رو به بهبود و ارتقا اس��ت. 
س��رمايه گذاري بخش خصوصي نيز كاماًل ملموس 
اس��ت. دبير كانون سراسري انبوه سازان با بيان اينكه 

ترجيح عمده مردم اين اس��ت كه بافت هاي فرسوده 
نوسازي شود گفت: برنامه بازآفريني و بهسازي مناطق 
ناكارآمد ش��هري به يك دهم اهداف خود هم نرسيد 
اما از اواخر دهه ۱۳۶۰ با آغاز اجراي شهرهاي جديد 
در توسعه افقي و ايجاد شهرهاي مسكوني تا حدودي 
خوب عمل ش��د. البته اجراي زيرساخت ها با سرعت 
اجراي ابنيه همخواني نداشت كه در سال هاي اخير با 
تغيير نگرشي كه در اين شهرها صورت گرفته وضعيت 
رو به بهبود است. در اين خصوص مي توان به سرعت در 
ايجاد زيرساخت هاي اصلي چون مترو، شبكه آزادراهي 
و بزرگراهي و احداث گسترده خدمات روبنايي نام برد.

پورحاجت، ركود ساخت وساز را يكي از مهم ترين عوامل 
ايجاد نابساماني در بازار مسكن دانست و افزود: متأسفانه 
دولت قبل توجه چنداني به بخش خصوصي نداشت 
و فعاالن صنعت س��اختمان در حال ترك اين حوزه 

هستند. اين در حالي است كه با كسري پنج ميليون 
واحد مسكوني مواجهيم و دولت ها بدون اتكا به بخش 
خصوصي ت��وان احداث اين تعداد مس��كن را ندارند. 
اميدواريم در دولت س��يزدهم فاصله ايجاد شده بين 

بخش خصوصي با دولت برداشته شود.
وي با اشاره به تعيين قيمت هر متر مربع 2.۷ ميليون 
تومان به عنوان هزينه احداث واحدهاي طرح اقدام ملي 
مسكن گفت: از تابستان ۱۳۹۹ تاكنون اين نرخ بروز 
رساني نشده و با توجه به رشد سنگين قيمت مصالح 
ساختماني، هم اكنون رقم متري 2.۷ ميليون تومان به 
شوخي شبيه شده است! برآورد ما اين است كه قيمت 
هر متر مسكن ملي بالغ بر ۵ ميليون تومان شده و بايد 
وزارت راه و شهرسازي اين مبلغ را اعالم كند. در غير 
اين صورت بسياري از سازندگان كه با وزارتخانه قرارداد 

امضا كرده اند با مشكل مواجه خواهند شد.



زارع  پور، وزير پيشنهادي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
در هنگام دفاع از برنامه هاي خود در مجلس و براي گرفتن 
راي اعتماد از نمايندگان قول داد طي ۴ سال آينده شبكه 
ملي اطالعات و تمام تكاليف مربوط به وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات را كه حدود ۷۰ درصد اين ش��بكه است 
را اجرا كن��د، او وعده داد تا با كمك جوانان، فضاي مجازي 
در تراز انقالب اسالمي ايجاد كند؛ از سويي او با اينكه ديروز 
و امروز مخالفانش از او درخواس��ت كردند تا موضع خود را 
به صورت ش��فاف در مورد طرح صيانت از حقوق كاربران 
در فضاي مجازي اعالم كند، او در صحبت هاي خود هيچ 
اشاره اي به اين طرح نكرد و در عوض اعالم كرد كه فناوري 
شمشيري دولبه اس��ت و فرصت ها و تهديداتي دارد و اگر 
برنامه ريزي مناسبي براي آينده انجام دهيم مي توانيم به 
خوبي از فرصت هاي آن اس��تفاده كنيم. عيسي زارع پور، 
وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات در جلسه روز 
گذشته )۳۱ مردادماه( مجلس براي دفاع از برنامه هايش 
اظهار كرد: »امروز فناوري ارتباطات و اطالعات تبديل به 
بخش جدايي ناپذير زندگي مردم شده و بيش از ۵۰ ميليون 
نفر از مردم كشور و ۳۵ ميليون از جوانان در اين عرصه حضور 
دارند. امروز فناوري اجتماعي شده و در اعماق زندگي مردم 
رس��وخ كرده و اگر در اين حوزه برنامه ريزي فعال نداشته 
باشيم، قطعا به آسيب هاي آن دچار خواهيم شد.« زارع پور 
فناوري را شمشيري دو لبه دانست كه فرصت ها و تهديداتي 
دارد. او در اين مورد گفت: »از نظر من به عنوان يك كارشناس 
فرصت هاي فناوري بيشتر است و اگر برنامه ريزي براي آينده 

داشته باشيم، مي توانيم به خوبي از آن استفاده كنيم.« 

       ابراز نگراني از نفوذ پلتفرم هاي خارجي
زارع پور در ادامه درباره حكمراني ديجيتال گفت: »با بررسي 
اسناد باالدستي و مصوبات ش��وراي عالي فضاي مجازي 
برنامه اي را تدوين كرده ام و درباره مهم ترين چالش ها و نگاه 
راهبردي راهكارهاي اجرايي و عملياتي مهمي را در نظر 
گرفته ام كه اولين حوزه، حكمراني ديجيتال است. امروز اين 
فناوري سبك حكمراني در دنيا را تغيير داده و نحوه تعامل 
دولت با مردم و مردم با مردم را تغيير داده است. امروز عصر 
پلتفرم  و نفوذ آنهاست كه عمق راهبردي كشورها را مشخص 
مي كند. امروزه بس��ياري از كشورها توسط اين پلتفرم ها 
اشغال ش��ده و مرزها جابه جا شده اس��ت. دو سال پيش 
نرم افزاري از ميليون ها گوشي هموطنان پاك شد و اين به 
اين معناست كه در اين فضا اختياري در اين حوزه نداشتيم. 
در حالي كه در سال هاي اخير پلتفرم هايي در سطح جهاني 
به دست جوانان ايراني ساخته شده است مانند تاكسي هاي 
اينترنتي. ما بايد بتوانيم اين كار را براي كشورهاي ديگر هم 
انجام دهيم.« منظور زارع پور  از حذف نرم افزار از گوشي ها، 
احتماال حذف نسخه هاي تلگرام  اس��ت كه در حالي كه 
پس از فيلترينگ اين پيام رس��ان مشغول فعاليت بودند، 
گوگل پلي به داليل امنيتي اين برنامه ها را از فروشگاه خود 
حذف كرد. البته فروردين سال گذشته بود كه اعالم شد 
اطالعات ۴۲ ميليون كاربر ايراني تلگرام در سايت هاي بازار 
سياه درحال فروش است. اطالعاتي كه شامل شماره تلفن 
و شناسه هاي كاربري بود و از طريق نسخه هاي غيررسمي 
تلگرام جمع آوري شده بود و بنابراين به نظر مي رسد حذف 
اين نرم افزاره��ا از گوگل پلي به داليل امنيتي چندان هم 
بي راه نبود. اين اظهارات در حالي است كه زارع پور درباره 
نقض حريم شخصي سوپراپليكيشن روبيكا كه در روزهاي 
گذشته اتفاق افتاد و بي ارتباط به موضوع »طرح حمايت از 

حقوق كاربران در فضاي مجازي« نيست، اشاره اي نكرد.

       افتخار به توسعه منظومه هاي ماهواره اي 
۱۰ سال پيش

به گفته زارع پور تجربه يك دهه گذشته نشان داده كه اگر ما 
در اين حوزه فعال باشيم، تحت تاثير پلتفرم هاي خارجي قرار 

نخواهيم گرفت. او تاكيد كرد كه بايد بر ظرفيت  جوانان ايراني 
تكيه كنيم و اگر ۱۰ سال قبل مسيري را كه در حوزه فضايي 
طي مي كرديم ادامه مي داديم امروز ش��اهد منظومه هاي 
ماهواره اي براي دستيابي به شبكه جهاني بوديم و نگران 
اينترنت ماهواره اي نبوديم. زارع پور در حالي به توسعه ۱۰ 
سال قبل اشاره مي كند كه در آن دوره و در دولت  دهم، وزير 
ارتباطات و فناوري اطالعات به اينترنت ۱۲۸ كيلوبيت برثانيه 
معتقد بود و اصرار داشت كه اين اينترنت براي كاربران كافي 
است، تنها با روي كار آمدن دولت يازدهم بود كه سرعت هاي 

چندمگابيتي براي كاربران خانگي مجال بروز پيدا كرد. 

       تكرار گفته هاي پيشين
درباره شبكه ملي اطالعات

او در ادامه به ش��بكه ملي اطالعات كه مورد اش��اره و نقد 
موافقان و مخالفان او بوده، اشاره كرد و گفت: »در خصوص 
شبكه ملي اطالعات كه بيش از ۲۰ سال است مي خواهيم آن 
را اجرا كنيم؛ اما به داليل مختلفي هنوز محقق نشده است. 
در اين مورد چندين نكته حائز اهميت است. متاسفانه به 
اشتباه برخي فكر مي كنند با راه اندازي شبكه ملي اطالعات 
دسترسي كاربران به شبكه جهاني اينترنت قطع مي شود.« 
زارع پور تاكيد كرد كه به عنوان يك متخصص اعالم مي كند 
كه شبكه ملي اطالعات از افتخارات هر كشوري است و با 
راه اندازي آن دسترسي كاربران به شبكه جهاني قطع نخواهد 
شد. او همچنين اين سوال را مطرح كرد كه چرا بايد وقتي يك 
پيغام را ارسال مي كنيم بسته هاي اطالعاتي ما از كشور خارج 
شود و در ادامه بيان كرد: »از سوي ديگر هم بايد هزينه  پهناي 
باند بين المللي را بپردازيم و هم امنيت ما به خطر مي افتد. 
اين امر منطقي نيست و بنده قول مي دهم ظرف چهار سال 
آينده شبكه ملي اطالعات را در طي زمانبندي معيني كه از 
سوي شوراي عالي فضاي مجازي تعيين شده جهت پيشبرد 
امورات كشور راه اندازي كنم.« اين اظهارات در حالي مطرح 
مي شود كه بيش از آنكه خيال كاربران را راحت كند، تكرار 
گفته هاي پيشين درباره شبكه ملي اطالعات است و البته 
با مطرح ش��دن طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي، اين نگراني براي كاربران شدت گرفته است كه با 
راه اندازي شبكه ملي اطالعات و پلتفرم هاي داخلي، استفاده 
از اپليكيشن هاي خارجي به سختي و با محدوديت مواجه 

خواهد شد. زارع پور اگرچه به طرح صيانت به طور مستقيم 
اشاره نكرد، اما اظهارات او اينطور نشان مي دهد كه او هم نظر 
با طراحان اين طرح باش��د. او در سخنان خود به ضرورت 
حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي پرداخت و گفت: 
»امروز خانواده هاي ما از حضور كودكان و فرزندان خود در 
فضاي مجازي نگران هستند. حتي كشورهايي كه اين 
فناوري را توليد كردند ابزارهايي براي خانواده ها جهت 
مديريت كودكان خود در اين فضا فراهم كرده اند. ما نيز 
وظيفه خود مي دانيم كه اين نگراني را براي خانواده ها 
برطرف كنيم. از س��وي ديگر از نظ��رات و دغدغه هاي 
تمام كاربران استفاده خواهيم كرد. حفاظت از داده ها 
و حريم خصوصي مردم در اين فضا وظيفه ماست. چرا 
يك پلتفرم خارجي بايد به خود اجازه دهد تا اطالعات 

ميليون ها كاربر ما را با مشكل روبرو كند؟«

       دغدغه هزاران دانش آموزي
 كه  به اينترنت دسترسي ندارند

او با بيان اينكه دسترس��ي كليه روستاها داراي جمعيت 
باالي ۲۰ هزار خانوار به شبكه پرسرعت اينترنت تا پايان 
سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد، گفت: »اين موضوع دغدغه 
اكثر نمايندگان است. من از هزاران دانش آموزي كه به خاطر 
دسترسي نداشتن به اينترنت نتوانستند از آموزش مجازي 
استفاده كنند مطلع هستم و قول مي دهم ظرف يك سال 
و نيم آينده اين مشكل را حل كنم.« او با بيان اينكه ظرفيت 
شبكه انتقال داخلي كشور در حال اشباع است، ادامه داد: 
»اين ظرفيت را طي دو س��ال آين��ده دو برابر مي كنيم تا 
مشكلي براي تعامالت الكترونيكي نداشته باشيم.« زارع پور 
همچنين به برنامه خود براي دسترسي ۸۰ درصد خانوارها 
به شبكه ارتباطي ثابت خبر داد و گفت: »سهم ۳۰ درصدي 
ترافيك داخلي كشور را با تكيه بر همت نخبگان و جوانان 
به ۷۰ درصد مي رسانيم همچنين تالش مي كنيم موقعيت 
جغرافيايي كشور را به عنوان هاب منطقه اي انتقال داده ها 
كه غفلت ش��ده را ظرف مدت دو سال آينده احيا كنيم.« 
تحقق دولت الكترونيكي از ديگر برنامه هاي وزير پيشنهادي 
ارتباطات و فناوري اطالعات است كه عيسي زارع پور درمورد 
برنامه هايش در اين حوزه بيان كرد: »علي رغم تالش هاي 
صورت گرفته در طول س��ال هاي گذشته ما هنوز در اين 

حوزه عقب هستيم و از لحاظ كميت خدمات الكترونيكي 
در رتبه ۸۰ و از لحاظ كيفيت در رتبه ۱۱۸ از بين ۱۹۳ كشور 
در دنيا قرار داريم. ما بايد اين شاخص را ارتقا دهيم.« به گفته 
زارع پور رييس جمهوري به او قول داده است براساس اصل 
۱۲۷ قانون اساسي، كميته اي به رياست او براي الكترونيكي 
كردن فرآيندهاي اداري ايجاد خواهد كرد. او در زمينه دولت 
الكترونيكي وعده داد كه ظرف چهار سال آينده با تعامل با 
بخش هاي مختلف در راستاي الكترونيكي كردن خدمات 
پركارب��رد و ايجاد يك پنجره واحد ب��راي ارايه  خدمات 
الكترونيكي گام بردارد و ۳۰ پله جايگاه جمهوري اسالمي را 
در شاخص هاي جهاني ارتقا دهد. او همچنين به همكاري 
با سازمان امور استخدامي اشاره كرد كه در اين همكاري 
قرار است به سمت اس��تفاده از هوش مصنوعي به جاي 

مداخالت انساني در برخي از امور گام بردارد. 

       استفاده ازظرفيت هاي اقتصاد ديجيتال 
براي اشتغال زايي

زارع پور در ادامه صحبت هاي خود به اقتصاد ديجيتال از 
ديگر اولويت هاي برنامه خود اشاره كرد و گفت: »در برخي 
از كشورهاي ديگر نيروهاي جوان آن درآمدي بيش از درآمد 
نفتي ما از حوزه برنامه نويسي دارند. بنده قول مي دهم ظرف 
چهار س��ال آينده از ظرفيت اين حوزه براي اشتغال زايي 
استفاده كنم. اخيرا شنيديم كه يكي از كشورهاي همسايه 
ويزاي طاليي براي جذب برنامه نويس در نظر گرفته است. 
اگر ما ظرفيت ه��اي الزم در كش��ور را فراهم كنيم ديگر 
نخبگان ما براي كار در اين حوزه به خارج از كشور نخواهند 
رفت.« اشاره زارع پور به جذب برنامه نويس از سوي دوبي 
اس��ت كه پس از مطرح ش��دن طرح صيانت اين شائبه را 
تقويت كرد كه بسياري از فعاالن حوزه فناوري اطالعات، به 
دليل وجود شرايط سخت و محدوديت هاي بسيار، اگرچه 
تاكنون در كشور مانده و سختي ها را به جان خريدند، اما 
با شدت گرفتن اين محدوديت ها و بسته شدن ارتباطات 
بين المللي، به كشوري مانند دوبي كه امكانات بهتري را 
براي برنامه نويسان فراهم مي كند، مهاجرت خواهند كرد. 
حال بايد ديد برنامه زارع پور كه همچنان حاضر نشده 
نظر خود را درباره طرح صيانت مطرح كند، براي جذب 
نخبگان كه از شرايط موجود به تنگ آمده اند چيست.

دنياي فناوري

ادامه از صفحه اول

رويداد

ويژه
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 گوگل توليدكنندگان موبايل
 را تطميع مي كند

طب��ق اس��ناد فاش ش��ده جديد، گ��وگل ب��ا ارايه 
س��هم بيش��تري از درآمد حاصل از جس��ت وجو به 
توليدكنن��دگان موبايل، آنه��ا را وادار مي كند به نفع 
پلي استور، اپ استورهاي ديگر را روي دستگاه هايشان 
نصب نكنند. به گزارش مهر به نقل از ورج، بخش هاي 
تازه اي از شكايت آنتي تراست »اپيك گيمز« از گوگل 
جزيياتي درباره اقدامات اين ش��ركت براي تضعيف 
اپ اس��تورهاي طرف س��وم در پلتفرم هاي اندرويد 
را فاش مي كند. طبق اس��ناد جديد گوگل از س��ال 
۲۰۱۹ مي��الدي ط��رح »Premier Device«  را 
آغاز كرده كه طي آن به توليدكنندگان دستگاه هاي 
اندرويد سهم بيشتري از درآمد حاصل از جست وجو 
را پرداخ��ت مي كند. در مقابل اين ش��ركت ها توافق 
كرده اند محصوالتش��ان را ب��دون نصب پيش فرض 
اپ استورهاي طرف سوم به بازار عرضه كنند. به طور 
خاص اين توليدكنندگان اپليكيش��ن هايي با مجوز 
نصب APK را ب��دون تأييد گوگل ممنوع كردند و به 
اين ترتيب پلي استور به عنوان تنها بازار ديجيتال براي 
نصب نرم افزار در دس��تگاه باقي مي ماند. محصوالتي 
كه در اين طرح مجاز شناخته مي شدند، ۱۲ درصد از 
سهم درآمد جست وجوي گوگل دريافت مي كردند. 
اين درحالي است كه به طور معمول توليد كنندگان ۸ 
درصد از اين درآمد را دريافت مي كنند. گوگل حتي 
اين معامله را براي شركت هاي بزرگي مانند موتورال 
جذاب تر كرده و بين ۳ تا ۶ درصد از آنچه مش��تريان 
دستگاه هاي آنها در فروشگاه گوگل پلي خرج مي كنند 
را نيز به آنها ارايه مي كند. وكالي شركت اپيك گيمز در 
شكايت نامه نوشته اند: »طرح گوگل به طور علني اعالم 
نش��ده بود و اپيك نيز تا اين اواخر ازآن خبر نداشت. 
گوگل سعي دارد عالوه بر تخلفات مختلف، عملكرد 
غير رقابتي و محدودكننده خود را مخفي كند، از جمله 
آنكه در موافقت نامه هاي اين ش��ركت مفادي وجود 
دارد كه اج��ازه نمي دهد امضاءكنندگان بدون بيانيه 
كتبي طرف مقابل درباره آن اظهارنظر علني كنند.« 
هرچند شركت هايي مانند سوني در اين طرح شركت 
نكرده بودند، اما اپيك معتقد است طرح مذكور به ضرر 

اپ استورهاي طرف سوم در اندرويد بوده است.

روز آرام بيت كوين همزمان 
با جهش برخي آلت كوين ها

كوين بيس روز پنجش��نبه اعالم كرد كه بيش از ۵۰۰ 
ميليون دالر ارز ديجيتال به عنوان س��رمايه گذاري در 
اختيار دارد. برايان آرمسترانگ، مديرعامل كوين بيس، 
در صحبت هاي خود عنوان كرد كه اين صرافي ۱۰ درصد 
از سود خود را به خريد ارزهاي ديجيتال اختصاص خواهد 
داد. پس از انتشار اين اخبار، قيمت بيت كوين با جهش 
همراه شد و تا روز گذشته به محدوده ۴۹,۲۰۸ دالر هم 
رسيد. اتريوم، ارز ديجيتال ش��ماره دو بازار، چيزي در 
حدود ۰.۵ درصد از ارزش خود را از دس��ت داده است. 
قيمت اتريوم در حال حاضر ۳,۲۶۵ دالر است. كاردانو 
هم در روزهاي گذشته موفق شد بار ديگر اوج تاريخي 
تازه اي را ثبت كند. قيمت كاردانو در حال حاضر ۰.۴۲ 
درصد با اوج ۲.۶۳ دالري خود فاصله دارد و هر واحد از 
آن ۲.۶۱ دالر قيمت دارد. به جز كاردانو، سوالنا هم روز 
گذش��ته اوج تاريخي تازه اي را ثبت كرد. اين در حالي 
اس��ت كه پس از ثبت اين قيمت، س��والنا با سقوطي 
۵ درص��دي به زير ۷۶ دالر رس��يد. ارزش بازار ارزهاي 
ديجيتال در حال حاضر ۲.۱ تريليون دالر است؛ در اين 
ميان بيت كوين س��همي ۴۲.۴۷ درصدي از بازار دارد. 
اتريوم با ۱۷.۵۷ و كاردانو با ۳.۸۶ درصد س��لطه، پس 

از بيت كوين بيشترين سلطه بر بازار را در اختيار دارند.

تمام كاربران بايننس
بايد احراز هويت كنند

بايننس در اطالعيه اي رسمي اعالم كرد براي تطبيق 
بهتر با مقررات جهاني، تمام كاربران اين صرافي بايد با 
مدارك خود اح��راز هويت انجام دهند. طبق اطالعيه 
وب سايت رس��مي بايننس، تمام كاربران اين صرافي 
از اين پس بايد تا سطح »متوسط« احراز هويت انجام 
دهند. اين نوع احراز هويت نيازمند ارسال تصوير مدارك 
شناسايي است. اين شرايط براي كاربران جديد بالفاصله 
و براي كاربران فعلي تا ۱۹ اكتبر )۲۷ مهر( اعمال مي شود. 
كاربراني كه در بايننس احراز هويت انجام ندهند، فقط 
قادر خواهند بود موجودي خود را به كيف پول  شخصي 
برداشت كنند و اجازه واريز يا معامله را ندارند. بر همين 
اساس از آنجا كه كاربران ساكن ايران به دليل تحريم ها 
نمي توانند در بايننس اح��راز هويت كنند، ديگر قادر 
نيستند در بايننس معامله انجام دهند. برخي از صرافي ها 
به دنبال اخذ مجوز براي فعاليت قانوني در بازار هستند 
كه اين مس��اله مي تواند اطمنيان خاطر معامله گران 
را نسبت به امنيت سرمايه شان افزايش دهد. صرافي 
يوركس مستفر در آلمان از برنامه ريزي براي راه اندازي 
اولين ETF مبتني بر بيت كوين اروپا خبر داده كه در 
صورت تاييد نهاد ناظر در بورس فرانكفورت ليست 
خواهد شد. پيش از اين، چنين صندوق هايي در برخي 
كشورها ازجمله كانادا راه اندازي شده بود. پس از آنكه 
شمار زيادي از كش��ورها و قانون گذاران در سراسر 
جهان اقداماتي را عليه صرافي هاي ارزهاي ديجيتالي 
انجام دادند، صرافي باينانس با صدور بيانيه اي اعالم 
كرد احراز هويت براي تمام��ي كاربران اين صرافي 
اجباري خواهد بود و كساني كه اين كار را انجام ندهند 

با محدوديت در برداشت مواجه خواهند شد. 

عملكرد بلندمدت اتريوم ممكن 
است بهتر از بيت كوين باشد

كي يانگ جو، مديرعامل شركت تحليلي كريپتوكوانت، 
در اظهارنظري عنوان كرد ك��ه در بلندمدت احتمال 
پيشي گرفتن عملكرد اتريوم از بيت كوين وجود دارد. او 
خطاب به ۲۳۹,۷۰۰ دنبال كننده خود در توييتر گفت 
كه ممكن است اتريوم پيش از ثبت اوج تازه بيت كوين 
بتواند اوج قبلي خود را بشكند. او در تشريح صحبت هاي 
خود به اين مس��اله هم اش��اره كرد كه فاصله اتريوم از 
اوج تاريخي خود، بس��يار كمتر از فاصله بيت كوين تا 
اوج قيمتش اس��ت. او در اين باره گفت: »اين احتمال 
وج��ود دارد كه پيش از رس��يدن قيمت بيت كوين به 
اوج تاريخي اش، اتريوم به اين محدوده برس��د. در حال 
حاضر فاصله اتريوم به اوجش، كمتر از فاصله بيت كوين 
است.« او در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت كه 
اتريوم با شوك عرضه مواجه است. از سوي ديگر، روند 
خروج سرمايه بيت كوين از صرافي ها كندتر شده است 
كه نشانه كمرنگ شدن احساسات مثبت حاكم بر بازار 
است. او در اين باره گفت: »تقاضاي بيشتر، عرضه كمتر. 
بحران نقدينگي اتريوم از جانب فروشندگان همچنان 
تشديد مي شود و اين در حالي است كه روند نزولي ماه 

مه موجودي صرافي ها متوقف شده است.«

كرونا گوگل را براي توليد گوشي 
نيازمند چين كرد

طبق گزارشي جديد به دليل محدوديت هاي ناشي 
از ش��يوع دوب��اره كوويد۱۹، گوگل مجبور اس��ت 
موبايل هاي جديد خود را همچنان در چين توليد 
كند. به گ��زارش مهر به نقل از گيزموچاينا، س��ال 
گذشته گوگل تصميم گرفت خط توليد موبايل خود 
را از چين به شمال ويتنام منتقل كند. اما اكنون به 
نظر مي رسد اين شركت موبايل هاي جديد خود را 
به دليل قوانين مربوط ب��ه كوويد ۱۹ همچنان در 
چين مي سازد. كشورهاي آسيايي به دليل گسترش 
ش��يوع كوويد ۱۹ در اين اواخر س��ختگيري هاي 
بيش��تري در مبادي مرزي خود انج��ام مي دهند. 
در نتيجه اين قوانين سختگيرانه تر، گوگل مجبور 
اس��ت توليد محصوالت خود را در چين ادامه دهد. 
در اين گزارش اشاره شده طبق برنامه ريزي ها قرار 
بود موبايل پيكس��ل ۵ در ويتنام ساخته شود اما به 
دليل محدوديت هاي سفر و منابع محدود مهندسي 
در ويتنام، ام��كان اجراي موفقيت آميز طرح وجود 
نداشت. بنابراين موبايل هاي پيكسل ۶ و پيكسل ۶ 
پرو در شنژن چين ساخته مي شوند. البته گوگل تنها 
شركتي نيست كه مجبور به ادامه توليد محصوالتش 
در چين شده است. طبق اطالعات موجود اپل نيز 
تصميم داشت بخش كوچكي از خط توليد مك بوك 
و آيپد را به ويتنام منتقل كند اما انجام اين طرح به 
تعويق افتاده است. بنابراين اين شركت نيز مجبور 

است به توليد دستگاه هايش در چين ادامه دهد.

»المبدا« و دولت سيزدهم
به گفته اين متخصص، براي مقابله با سويه جديد 
»المبدا« واكسيناسيون بيش از ۷۰ درصد جمعيت 
با هدف برون رفت از وضعيت »پاندمي« و رسيدن 
به وضعيت مناس��ب براي مبارزه با سويه »المبدا« 
ضروري اس��ت. در عين حال، تزريق دوز سوم براي 
كادر درمان، سالمندان و بيماران خاص نيز الزامي 

است.
۴- بي گمان، خروج از وضعيت قرمز كنوني و بازگشت 
آرامش به جامعه و گش��ايش كام��ل فعاليت هاي 
اقتصادي نيازمند خروج از وضعيت »پاندمي« است. 
از همين  رو اس��ت كه اگر چه با تاخير، اما طي يك 
ماهه اخير تالش هاي بيشتري براي واردات واكسن 
كرونا به كشور صورت گرفته و هم اينك حدود ۱۵ 
درصد از جمعيت كش��ور دوز اول واكسن را تزريق 
كرده اند. در اين حال با توجه به جمعيت ۸۵ ميليوني 
كشور و همچنين فاصله زماني دو ماهه )۶۰ روز( با 
بروز سونامي »المبدا«، سرعت واكسيناسيون بسيار 
كند ارزيابي مي شود. در صورتي كه دست كم روزانه 
حدود دو ميليون دوز واكسن در كشور به شهروندان 
تزريق ش��ود، مي توان از اثرات مخ��رب »المبدا« 
جهيد. در غير اين صورت، از ابتداي آبان سال جاري، 
نظام سالمت كش��ور با شرايطي بسيار اسف بارتر از 
ش��رايط كنوني مواجه خواهد شد. از اين رو، اولين، 
مهم ترين و فوري ترين ماموريت دولت س��يزدهم، 
»واكسيناس��يون فوري و گس��ترده در مقياس دو 
ميليون دوز در روز« اس��ت. در صورتي كه دولت، از 
انجام اين ماموريت سر بلند بيرون  آيد، نه تنها در آبان 
ماه از شيوع سويه »المبدا« غافلگير نخواهيم شد، كه 
بسياري از فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي به روال 

عادي خود بازخواهند گشت.

اصرار نمايندگان  به وزير پيشنهادي ارتباطات براي بيان موضعش درباره طرح حمايت از حقوق كاربران

نمايندگان مخالف زارع پور چه مي گويند؟

زارع پور از اظهارنظر درباره طرح صيانت امتناع كرد

وزارت ارتباطات فراتر از توانايي و تخصص وزير پيشنهادي است
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
ش��وراي اس��المي تاكيد كرد: وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات فراتر از توانايي و تخصص وزير پيشنهادي براي 
اين وزارتخانه است. محمود عباس زاده مشكيني در جلسه 
علني يكش��نبه، ۳۱ مردادماه مجلس شوراي اسالمي در 
مخالفت با برنامه هاي وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري 
اطالعات خطاب به معاون اول رييس جمهور گفت: از منظر 
مديريت سياس��ي كابينه بايد در كنار كارآمدي، مظهر و 
تجلي وحدت ملي و انسجام اجتماعي باشد. نماينده مردم 
مشكين شهر در مجلس شوراي اس��المي افزود: عاشورا 
و تاس��وعا كه به حوزه انتخابيه خود رفتم، مطلع شدم كه 
مردم آذربايجان انتظار داشتند حداقل ۲ تا ۳ وزير به ويژه 
در حوزه هاي بنيادي از جمله اقتصادي در كابينه از مردم 
آذربايجان انتخاب شوند؛ لطفاً پيام ما را به رييس جمهور 
برسانيد. مشكيني ادامه داد: نمايندگان بايد فارغ از اينكه 
وزير پيشنهادي چه نسبتي با ما دارد، مانند جراح كه هنگام 
جراحي فقط محل بيماري را مورد بررسي قرار مي دهد، 
در حال حاضر نيازمندي هاي وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات را بررسي كند. سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات، وزارتخانه اي زيربنايي است، تصريح كرد: 
اين وزارتخانه شاهراهي را باز مي كند كه تمامي وزارتخانه ها 
از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و درمان، 
اقتصاد و ... از آن عبور كرده و توسعه را جست وجو مي كنند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: براي انتخاب 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بايد به دو مولفه خواستن و 
توانستن توجه كرد، هر چند وزير پيشنهادي مولفه خواستن 
را دارا است، اما بايد موضوع توانستن وي مورد بحث و بررسي 

قرار گيرد. وي با بيان اينكه وزير پيش��نهادي ارتباطات و 
فناوري اطالعات بايد تخصص و تجربه كافي داشته باشد، 
تصريح كرد: آق��اي زارع پور در ح��وزه وزارت ارتباطات و 
فناوري اطالعات تخصص نداشته و تحصيلكرده كامپيوتر 
يا IT اس��ت، اين در حالي اس��ت كه ماموريت وزارتخانه 
مذكور ICT و فناوري است. مشكيني اضافه كرد: بيش از 
۹۵ درصد وظايف وزارتخانه مذكور زيرساختي است و بايد 
دقت كرد كه IT با ICT متفاوت است، اين موضوع همانند 
مقايسه مهندسي پزش��كي با پزشكي است، يك پزشك 
بيماري هاي عفوني ممكن است از دستگاه سي.تي.اسكن 
و ام.آر.آي استفاده كند اما توانايي تعمير و ساخت آن را ندارد. 
سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
افزود: وزير پيشنهادي سابقه يك روز كار در وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات را ندارد در حالي كه حدود يك صد هزار 
كارمند، متخصص، مهندس و ... در اين وزارتخانه مشغول 
هستند. نماينده مردم مشكين شهر با بيان اينكه فردي كه 
براي اين وزارتخانه در نظر گرفته مي شود بايد متخصص 
ميان رش��ته اي باش��د، گفت: وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و اپراتورهايش بي��ش از ۵۰ هزار ميليارد تومان 
درآمد دارند در حالي كه وزير پيشنهادي تاكنون مجموعه اي 
كه يك صدم اين گردش مالي را داشته اداره نكرده است. وي 
خاطرنشان كرد: ما به دنبال تحول هستيم و در صورتي كه 
وزير توانايي نداشته باشد نمي تواند اين مهم را محقق كند.

       زارع پور موضع خود را 
درباره طرح صيانت  بيان كند

به گفته سخنگوي كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات 

حدود ۲۰ ميليارد دالر تجهيزات زيربنايي دارد و نداشتن 
تجربه در اقتصاد كالن امكان اداره موفق اين وزارتخانه 
را فراهم نمي كند. مش��كيني با تصريح بر اينكه نبايد با 
سرنوشت كشور ش��وخي كرد، ادامه داد: هر چند ما به 
دنبال جوانگرايي هستيم اما آيا براي امور زيربنايي خانه 
خود تنها به موضوع جوانگرايي توجه مي كنيم و بحث 
تخصص را در نظر نمي گيريم. س��خنگوي كميسيون 
امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس با اش��اره به 
سوابق وزير پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات 
افزود: زارع پور رييس مركز ديجيتال در وزارت ارشاد 
بود كه تنها كار كنترل، پايش، ثبت و ضبط وبالگ ها و 
سايت هاي اينترنتي را انجام مي داد كه اين كار اقدامي 
فرهنگي بود. همچنين در زماني مشاور سازمان ساترا 
بود، ۱۸ ماه نيز به عنوان مس��وول رس��يدگي به امور 
فناوري اطالعات قوه قضاييه خدمت كرده است. اين 
نماينده مردم در مجلس يازدهم تصريح كرد: شفافيت 
يكي از مولفه ه��اي مهم وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات است و اين در حالي است كه وزير پيشنهادي 
به موافق��ان طرح صيانت از كاربران پيام رس��ان هاي 
اجتماعي گفته كه با روح طرح موافق است و در جاي 
ديگر به مخالفان گفته كه با روح طرح مخالف است. بهتر 
است وزير پيشنهادي پشت همين تريبون مطرح كند 

كه با روح طرح صيانت موافق است يا مخالف.

       وزير پيشنهادي ارتباطات فاقد شفافيت 
در برنامه است

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي گفت: 
برنامه وزير پيش��نهادي ارتباطات و فن��اوري اطالعات 

فاقد شفافيت است و س��ازمان هاي مختلف اعتقادي به 
همكاري با وي ندارند. س��يد نظري غن��ي خانقاه نيز در 
مخالفت با عيس��ي زارع پور گفت: دليل مخالفت با وزير 
پيشنهادي ارتباطات و فناوري اطالعات، عدم شفافيت 
ايشان است. چرا كه در يك كميسيون مي گويد با طرح 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان ها مخالف اس��ت ولي در كميسيون فرهنگي 
كه كميسيون تخصصي اين طرح است راي به موافقت 
با اين طرح مي دهد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس 
افزود: چنين روحيه اي براي وزير قابل قبول نيس��ت كه 
در وزارتخانه اي پرپول مش��غول به فعاليت ش��ود كه در 
تمام ايران ش��عبه دارد. وي ادامه داد: وزير پيش��نهادي 
ارتباطات فق��ط در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي 
مس��ووليت يك گروه آي تي را بر عهده داش��ته اس��ت. 
البته در كنار جواني، نخبگي و تجربه الزم نيز معيار وزير 
پيشنهادي بايد محسوب شود. نظري خانقاه با بيان اينكه 
وزير پيشنهادي در بيشتر پيام رسان هاي مجازي عضو 
نيست، گفت: وقتي وزير پيشنهادي در بيشتر شبكه هاي 
اجتماعي عضويت ندارد يا اعتقادي به آنها ندارد، چگونه 
مي توان به چنين وزيري اعتماد كرد. وي با بيان اينكه در 
برنامه وزير پيشنهادي به موضوع مشكالت ارتباطات، 
كارگزاري و استخدام هاي بخش روستايي توجه نشده 
است، ادامه داد: با برنامه هايي كه وزير پيشنهادي ارايه 
دادند، پيش بيني مي كنيم نمي توانند حوزه ارتباطات و 
آي تي را گسترش و توسعه دهند. نماينده مردم خلخال 
خاطرنشان كرد: وزير پيشنهادي ارتباطات با چالش هاي 
اين ح��وزه روبرو نش��ده اس��ت و اعتق��ادي در درون 
سازمان هاي مختلف براي همكاري با ايشان وجود ندارد. 

نسخه جديد وب اپليكيشن »اوانو« 
در دسترس كاربران قرار گرفت

به  منظور راحتي كارب��ران »اوانو« در اس��تفاده از اين 
اپليكيشن و دسترسي سريع و آسان به خدمات موجود 
در »اوانو«، نس��خه جديد وب اپليكيش��ن »اوانو« در 
دس��ترس قرار گرفت. به گزارش خبرگ��زاري موج به 
نقل از روابط عمومي اپليكيشن اوانو، كاربراني كه امكان 
نصب اپليكيش��ن اوانو را بر روي تلفن هاي همراه خود 
ندارند، مي توانند از نسخه وب اين اپليكيشن به آدرس 
Https: //pwa.ewano.app اس��تفاده كنند و از 
خدمات موجود در اين اپليكيشن بهره مند شوند. يكي 
از داليل راه اندازي نس��خه وب اپليكيشن اوانو، راحتي 
كاربران سيستم عامل ios بوده و به اين ترتيب دارندگان 
اين سيس��تم عامل مي توانند از طريق آدرس مذكور 
به راحتي از خدمات موجود در اوانو استفاده كنند. خدمات 
اپليكيشن اوانو كه محصول نوپاي همراه اول است در سه 
محور خدمات »اپراتوري«، »مالي« و »خريد آنالين« 
طراحي شده است و كاربران مي توانند نيازهاي خود در 
اين بخش ها را در كوتاه ترين زمان ممكن برطرف كنند.



تعادل |
اسب گراني در بازار خودرو همچنان مي تازد. به طوري كه 
از ابتداي مردادماه تاكنون شاهد رشد چند ده ميليوني در 
برخي از مدل هاي خودرو بوديم. بررسي بازار خودرو پس 
از گذشت ش��ش روز از تعطيلي كرونايي در كشور نشان 
مي دهد، هرچند قيمت ها در بازار خودرو نسبت به يكي - دو 
هفته گذشته رشد قابل توجهي داشته، اما اكثر خريداران 
همچنان براي خريد دست نگه داشته ومنتظر واقعي شدن 
نرخ ها و تركيدن حباب قيمتي هستند. به گفته فعاالن بازار، 
قبال نيز شاهد اعالم چنين قيمت هايي در بازار بوده ايم اما 
پس از مدتي كوتاه، فروكش كرده است. در اين ميان برخي 
توزيع قطره چكاني خودرو توسط شركت هاي خودروسازي 
را عاملي مي دانند كه باعث شده تا بخشي از تقاضاي خريد 
خودرو از بازار خارج و قيمت ها شيب افزايشي را تجربه كنند. 
برخي هم افزايش قيمت دالر، افزايش هزينه توليد خودرو 
و نبود قطعه را جزو داليلي مي دانند ك��ه بازار خودرو را در 

روزهاي اخير متاثر كرده است. 

   كدام خودروها بيشترين قيمت را داشتند؟ 
روند صعودي قيمت خودرو در بازار با ش��يب تندي كه از 
هفته گذش��ته پيش گرفته اس��ت، همچنان ادامه دارد و 
دالالن سوار بر موج، با استفاده از تعطيلي بازارهاي رسمي با 
اعالم قيمت هاي دلخواهانه در سايت هاي فروش همچنان 
مي تازند. بررسي بازار خودرو پس از گذشت 6 روز از تعطيلي 
كرونايي در كشور نشان مي دهد، قيمت خودرو همچنان 
روند صعودي دارد و بس��ياري از مدل ه��اي محبوب بازار 
روز يكش��نبه، آخرين روز از مردادماه، گران شده اند. رصد 
بازار نشان مي دهد، بيشترين رشد قيمت در ساينا دنده اي 
ديده مي شود كه با رشد پنج ميليون توماني، ۱6۱ ميليون 
تومان قيمت خورده اس��ت. تيبا صندوقدار، تيبا هاچ بك 
پالس و كوئيك دنده اي نيز رش��د يك ميليون توماني را 
تجربه مي كنند. همچنين كيا س��راتو با رشد ۱۰ ميليون 
توماني، روز يكشنبه ۹۰۵ ميليون تومان در بازار به فروش 
رسيد. همچنين در بين محصوالت ايران خودرو، سمند، 
پژو ۴۰۵، پژو ۲۰6 و پژو ۲۰۷ در مقايسه با روز شنبه قيمت 
بيشتري دارند. همچنين با رش��د قيمت ارز طي روز هاي 
 ،S۷ گذشته محصوالت مونتاژي اين دو كارخانه مثل هايما
سوزوكي ويتارا و كيا سراتو با افزايش قيمت در بازار حضور 
دارند. سمند LX با افزايش دو ميليون توماني ۲۴6 ميليون 
تومان فروخته مي شود. پژو ۴۰۵ نيز به همين اندازه گران 
شده و ۲۲۷ ميليون تومان قيمت خورده است. همچنين پژو 
۲۰6 و ۲۰۷ هر كدام يك ميليون تومان از روز شنبه قيمت 
بيشتري دارند و به ترتيب ۲۳۴ و ۳۴۳ ميليون تومان عرضه 
مي شوند. با اين حال در بازار دنا تيپ يك دو ميليون تومان 
ارزان و ۳۰۸ ميليون تومان ارزش گذاري شده است. البته به 
دليل نوسان قيمت ها ممكن است در بازار نرخ هاي ديگري 
نيز براي خودروها اعالم شود كه اغلب قيمت ها داراي حباب 

بااليي است و واقعي به نظر نمي رسد.

     رشد قيمت در بازار تعطيل
اين در حالي اس��ت كه بر اعالم س��تاد مل��ي كرونا براي 
جلوگيري از شيوع گسترده بيماري كرونا از دوشنبه ۲۵ 
مرداد تا ش��نبه ۳۰ مردادماه در سراسر كشور بسياري از 
صنوف تعطيل بودند، اما با اين وجود بازار خودرو نس��بت 

به تعطيلي ها و توقف معامالت واكنش متفاوتي داش��ته 
است. ارزيابي ها نشان مي دهد، در طول چند روز اخير بازار 
خودرو با رشد قيمت ها در انواع خودرو هاي داخلي آن هم 
در فضاي مجازي روبرو بوده است؛ به نحوي كه در اين مدت 
هيچ معامله اي به صورت رسمي انجام نشد، اما در بازار هاي 
غير رس��مي وضعيت قيمت گذاري هاي كاذب خودرو ها 
داغ بود و هر كس براي س��ود بيشتر رقم هاي مختلفي را 
براي خودرو هاي خود اعالم مي كند. به گفته فعاالن بازار 
خودرو، قيمت ها ارتباط بسيار مستقيمي با نرخ دالر دارد، 
هر زم��ان كه نرخ دالر افزايش پيدا مي كند قيمت خودرو 
هم در مسير رشد قرار مي گيرد و البته بالعكس اين موضوع 
هم وجود دارد. ولي از آنجا كه نرخ دالر همواره افزايش��ي 
بوده مردم مدت طوالني است كه كاهش قيمت خودرو را 
نديده اند و مدام بازار شاهد رشد قيمت ها است البته مهم 

اينجاست كمتر معامله اي در بازار انجام مي شود و قيمت 
به صورت كاذب روند صع��ودي دارد. البته نكته ديگري 
كه باعث شده طي اين روز ها و با وجود تعطيالت، قيمت 
خودرو ها به صورت عجيب و غريبي افزايش پيدا كند، عدم 
تحويل به موقع خودرو ها به ثبت نام كنندگان است. توزيع 
قطره چكاني خودرو توس��ط ش��ركت هاي خودروسازي 
عاملي شده تا بخشي از تقاضاي خريد خودرو از بازار خارج 

و قيمت ها شيب افزايشي را تجربه كنند.

     علت گراني خودرو چيست؟ 
بنابراين علت گراني خودرو را مي توان در چند فاكتور از جمله 
»وقفه در توليد برخي خودروهاي داخلي، افزايش قيمت 
دالر، افزايش هزينه توليد خودرو و نبود قطعه« جست وجو 
كرد كه بازار خودرو را در روزهاي اخير متاثر كرده اس��ت. 

به طوري كه براساس گزارش اخير وزارت صمت، توليد پنج 
محصول در ايران خودرو شامل» پژو ۲۰6 تيپ پنج، سمند 
س��ورن، پژو پارس، ۲۰۷ دستي و رانا« متوقف شده است، 
خودروهايي كه هم اكنون قيمت آنها در بازار ركورد زده است. 
براساس آمارهاي وزارت صمت، در چهار ماه ابتدايي سال 
جاري حتي يك دستگاه ۲۰6 تيپ پنج توليد نشده است. 
البته برخي خبرها نيز حاكي از اين است كه قطعات خودرو 
پژو ۲۰6 موجود نيست و كمبود قطعه باعث توقف توليد 
اين خودرو ش��ده است. اما اگر اين كمبود قطعه همچنان 
ادامه داشته باشد و خودروسازان نتوانند قطعات مورد نياز 
براي توليد پژو ۲۰6 را تامين كند، توقف توليد اين خودرو 
ادامه دار است و احتماال بايد منتظر افزايش قيمت اين خودرو 
بود. با اين حال ايران خودرو در توضيحي اعالم كرده كه اين 
وقفه به دليل عرضه محصوالت جديد بوده است. با اين حال 
افزايش قيمت دالر، افزايش هزينه توليد خودرو و نبود قطعه 
نيز در اتفاقات اخير تاثير داش��ته است. با اين حال به نظر 
مي رسد خودروسازان قرار است عرضه هاي جديدي در بازار 
داشته باشند. براساس طرح هاي فروش فوري خودرو در 
خرداد، دو خودروساز بزرگ كشور بايد در روزهاي آينده 
۳۵ هزار دستگاه خودرو تحويل دهند كه سهم شركت 
ايران خودرو ۱۱ هزار دستگاه و سهم شركت سايپا ۲۴ 
هزار دس��تگاه اس��ت. هرچند ممكن است اين عرضه 
خودرو تا حدي بازار خودرو را آرام كند، اما گفته مي شود 
كه مجوز افزايش قيمت فصلي شوراي رقابت و نگراني از 
تداوم نوسان ارزي دو عامل ديگري هستند كه جلوگيري 

از نوسان قيمت را كمي سخت مي كنند.

     ديدگاه فعاالن بازار به گراني 
در همين حال، عليرضا پورحسني، فعال بازار خودرو درباره 
افزايش قيمت ها در بازار خودرو مي گويد: طي دو هفته اخير 
همزمان با تغيير دولت و همچنين افزايش نرخ ارز ش��اهد 
اوج گي��ري قيمت ها در بازار خودرو هس��تيم، به طوري كه 
قيم��ت دالر از ۲۴ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان رس��يده و 
قيمت خودرو نيز همپاي آن باال رفته است. او همچنين به 
»خبرگزاري فارس« گفته است: در اين شرايط عرضه خودرو 
نيز به اندازه تقاضا صورت نمي گيرد و با انباشت خودروهاي 
ناقص در پاركينگ خودروسازان مواجه هستيم كه به باالرفتن 
قيمت ها دامن زده است. پورحسني با بيان اينكه كم رنگ 
ش��دن مذاكرات بين المللي نيز بر باالرفتن قيمت خودرو 
اثرگذار بوده، معتقد است: پيش از انتخاب بايدن در امريكا 
نيز قيمت هاي فعلي خودرو را تجربه كرديم و نرخ هاي امروز 
بازار خودرو برايمان نامأنوس نيستند. اما با كنار رفتن ترامپ، 
قيمت ها در بازار شكسته شد. موسي روزي طلب يكي ديگر 
از فعاالن بازار خودرو نيز در مورد وضعيت فعلي اين بازار نيز 
مي گويد: در حال حاضر كه بحث انتقال قدرت به دولت جديد 
مطرح است، همزمان با اتفاقات سياسي منطقه شاهد تغيير 
قيمت ها در بازار ارز و خودرو هستيم، اما با تشكيل كابينه و 
انتصاب وزراي جديد امكان اصالح شرايط و بهبود وضعيت 
بازار فراهم خواهد شد. او در پاسخ به اين پرسش »خبرگزاري 
فارس« كه با توجه ب��ه افزايش قيمت خ��ودرو در بازار، آيا 
معامله اي هم براي خريد و فروش خودرو صورت مي گيرد؟ 
گفته است: قيمت ها باال رفته اما معامله اي انجام نمي شود. در 
شرايطي كه كسب و كار مردم راكد است، در بازار خودرو فقط 

قيمت ها هر روز تغيير مي كند، اما خريدي اتفاق نمي افتد.

خبربازار  7
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برنج ايراني كيلويي 45 هزار تومان
تسنيم | قيمت هر كيلوگرم برنج ايراني با ركوردي 
بي س��ابقه به ۴۵هزار تومان رس��يد و برنج هندي 
نيز تا ۳۰هزار تومان به فروش مي رس��د. قيمت هر 
كيلوگرم برنج ايراني بر اس��اس مشاهدات ميداني 
در تهران با افزايش��ي ركوردگون��ه ۳۸ تا ۴۵ هزار 
توم��ان و برنج هندي نيز ۲۲ ت��ا ۳۰ هزار تومان به 
فروش مي رسد كه بر اين اساس اين كاالي اساسي 
درحال تبديل شدن به كاالي لوكس براي بسياري 
از خانوارها است و به تدريج از سبد خريد آنها خارج 
مي شود.  مس��ووليت هاي تنظيم بازار محصوالت 
كشاورزي به تازگي از وزارت صمت به وزارت جهاد 
كشاورزي بازگشته است اما مسووالن اين وزارتخانه 
از پاس��خگويي در اي��ن باره به رس��انه ها به عنوان 
نمايندگان مردم خودداري مي كنند. نايب رييس 
انجمن برنج گف��ت: قيم��ت ۴۵هزارتوماني برنج 
حباب است و بهترين نوع اين محصول در مازندران 
۳۴ هزار تومان به صورت خالص و بوجاري به فروش 
مي رس��د. علي اكبري نايب رييس انجمن برنج در 
گفت وگو يا خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم 
اظهار داش��ت: بهترين برنج ايراني مانند طارم در 
مازن��دران به ص��ورت بوجاري و خال��ص ۳۴ هزار 
تومان و س��اير رقم هاي برنج ايران��ي نيز ۲۷ تا ۲۸ 
هزار تومان به فروش مي رود. وي افزود: فروش برنج 
۴۵هزارتوماني در تهران حباب و گران فروشي است 
و در صورتي كه شركتي هركيلوگرم از اين محصول 
را ۴۵ هزار تومان به فروش مي رساند بايد از آن سوال 
شود كه مگر شالي را به چه قيمتي خريداري كرده 
است. نايب رييس انجمن برنج با بيان اينكه عده اي 
به دنبال باال بردن قيمت برنج هستند، گفت: قيمت 
۴۵هزارتوماني برنج مردم را به سمت مصرف برنج 
نيم دانه يا برنج خارجي مي ب��رد. وي تصريح كرد: 
وضعيت توليد برنج در سال جاري مناسب است و در 
صورتي كه بيشتر از سال قبل نباشد كمتر هم نيست 
و برآورد مي شود در پايان فصل برداشت ۲ ميليون 
و ۲۰۰ هزار تن برنج در كشور توليد شود. وي يادآور 
شد كه در استان خوزستان نيز در سال زراعي جاري 
مانند سال گذشته برنج توليد شد تا از ميزان توليد 
اين محصول در كشور كاسته نشود. اكبريان گفت: 
تا امروز بعد از گذشت يك ماه از آغاز فصل برداشت 
برنج حدود ۵۰ درصد از اين محصول برداشت شده 

است و اين عمليات همچنان ادامه دارد.

ويژه

ساخت 1500 مسجد و مركز 
فرهنگي بركت در مناطق محروم

تعداد مساجد و مراكز فرهنگي مذهبي بنياد بركت 
ستاد اجرايي فرمان امام تا پايان امسال به يك هزار 
و ۵۰۰ واحد مي رس��د. معاون عمراني و طرح هاي 
زيربنايي بنياد بركت با اعالم اين خبر افزود: بنياد 
براي س��اخت و تكميل يك هزار و ۷۷۰ مس��جد و 
مركز فرهنگي مذهبي ش��امل مصلي، حسينيه، 
دارالقرآن، خانه عالم و حوزه علميه در كشور قرارداد 
دارد ك��ه از اين تعداد، تا به ام��روز يك هزار و ۴۵۰ 
واحد به بهره برداري رسيده است. محمد مهجوري 
خاطرنش��ان كرد: سهم بنياد بركت براي ساخت و 
تكميل اين يك هزار و ۷۷۰ مسجد و مركز فرهنگي 
مذهب��ي يك هزار و ۹۰۰ ميليارد ريال اس��ت. وي 
درباره برنامه امسال بنياد بركت براي ساخت مساجد 
و مراكز فرهنگي مذهبي گفت: ساخت ۲۰۰ مسجد 
و مركز فرهنگي مذهبي براي سال جاري در دستور 
كار اس��ت كه تا به امروز از اين تعداد، ۱۵۰ واحد به 
بهره برداري رسيده و مابقي نيز تا پايان سال افتتاح 
خواهند شد. معاون عمراني و طرح هاي زيربنايي 
بنياد بركت پيش بيني كرد كه تعداد مساجد و مراكز 
فرهنگي مذهبي ساخته ش��ده اين بنياد در سال 
جاري بيشتر از برنامه در دستور كار باشد. مهجوري 
اظهار داشت: يك هزار و ۷۷۰ مسجد و مركز فرهنگي 
مذهبي اي كه بنياد بركت متعهد به ساخت و تكميل 
آن است، ش��امل يك هزار و ۳۳۰ مسجد، مصلي، 
حس��ينيه، دارالقرآن، ۴۰۴ خانه عالم و ۳6 حوزه 
علميه مي شود. وي خاطرنشان كرد: با افتتاح ۲۰۰ 
مس��جد و مركز فرهنگي مذهبي  در سال جاري، 
تعداد مس��اجد و مراكز فرهنگي مذهبي بركت تا 
پايان امسال به يك هزار و ۵۰۰ واحد مي رسد. معاون 
عمراني و طرح هاي زيربنايي بنياد بركت تاكيد كرد: 
مساجد و مراكز فرهنگي مذهبي بركت در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته تمامي استان هاي كشور 

احداث شده يا در حال ساخت است.

افزايش تأمين ارز واردات كاال 
در 5 ماهه اول

تسنيم | طي پنج ماه ابتدايي سال جاري ۱۸ ميليارد 
دالر تأمين ارز از به صورت نيمايي و ترجيحي انجام 
شده است. از ابتداي سال جاري تا پايان مرداد، مبلغ 
۱۲.۵ ميلي��ارد دالر از طريق س��امانه نيما و نيز ۵.۵ 
ميليارد دالر به نرخ ترجيحي تأمين ارز انجام ش��ده 
است. اين در حالي است كه در سال گذشته و در پنج 
ماهه ابتدايي سال ۱۳۹۹، مجموعًا ۱۳ ميليارد دالر 
تأمين ارز صورت گرفته بود كه ۹.6 ميليارد دالر آن از 
محل سامانه نيما و ۳.۴ ميليارد دالر به نرخ ترجيحي 
تأمين ارز انجام شده است. لذا اين امر به معناي رشد 
۵ ميليارد دالري تأمي��ن ارز در بازه زماني پنج ماهه 
ابتدايي سال جاري نسبت به مدت زمان مشابه سال 
گذش��ته اس��ت كه افزايش نزديك به ۳۰ درصدي 
در تأمين ارز واردات را نش��ان مي دهد. خاطرنشان 
مي ش��ود، تنها در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و از طريق 
س��امانه نيما، ۱.۵ ميلي��ارد دالر تأمين ارز صورت 
گرفته است كه اين امر نشان دهنده نقش كليدي و 

موثر سامانه نيما در نقشه ارزي كشور است.

فرار 1۹،4 ميليارد دالر سرمايه
از ايران

باالترين ميزان كسري حساب سرمايه مربوط به سال 
۱۳۹6 با رقمي حدود منفي ۱۹.۴ ميليارد دالر و بهترين 
عملكرد هم مربوط به س��ال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ ميليارد 
دالر است. گزارش معاونت بررسي هاي اقتصادي اتاق 
بازرگاني تهران نشان مي دهد كه اقتصاد ايران در هشت 
سال از يك دهه اخير، با حساب سرمايه منفي مواجه بوده 
و تنها در س��ال هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ حساب سرمايه به 
ميزان اندكي مثبت بوده است. باالترين ميزان كسري 
حساب سرمايه مربوط به س��ال ۱۳۹6 با رقمي حدود 
منفي ۱۹.۴ ميليارد دالر و بهترين عملكرد هم مربوط 
به س��ال ۱۳۹۴ با رقم ۲.۳ ميليارد دالر اس��ت. عوامل 
متعددي مي تواند به تضعيف و منفي ش��دن حساب 
سرمايه كشور منجر شود از جمله سرمايه گذاري خارجي 
)ك��ه كمي دور از ذهن اس��ت(، پرداخ��ت بدهي هاي 
خارجي )كه به نظر نمي رس��د عامل مس��لط باشد( و 
خروج سرمايه. در حالي آمار حساب سرمايه كشور در 
هشت ساِل يك دهه اخير منفي بوده كه اخبار زيادي 
از خريد امالك و مس��تغالت در كش��ورهاي همسايه 
به گوش مي رس��د و الاقل در تركي��ه ايرانيان در صدر 
مشتريان خارجي مس��كن قرار دارند. ايرانيان در سال 
۲۰۲۰ س��هم ۱۷.۴ درصدي از خريد امالك توس��ط 
خارجي ه��ا در تركيه داش��ته و در رتبه نخس��ت قرار 
گرفته اند. ايراني ها ۷۱۸۹ واحد مسكوني در سال ۲۰۲۰ 
در تركيه خريده اند كه نسبت به سال قبل از آن )۲۰۱۹( 
افزايش��ي ۳۳ درصدي داشته اس��ت. به نظر مي رسد 
وضعيت حساب سرمايه، حداقل در يك دهه اخير، به 
صورتي است كه نياز به يك ارزيابي جدي و علت يابي 
كارشناسي داشته باشد. آيا از چنين وضعي نمي توان 
به »فرار س��رمايه« تعبير كرد؟ آيا خروج سرمايه مالي 
در ادامه خروج سرمايه انساني را در پي نخواهد داشت؟

ويژه

 قطع برق بيمارستان ها
 در مازندران تكذيب شد

مهندس حس��يني كارنامي سرپرس��ت شركت توزيع 
نيروي برق مازن��دران در گفت وگويي با تكذيب اخبار 
قطعي برق بيمارستان امام )ره( ساري در روزهاي گذشته 
گفت: در طول ماه هاي گذشته برق واحدهاي درماني و 
بيمارستان ها به هيچ عنوان قطع نشده است و سيستم 
برق رساني بيمارستان ها براي هرگونه شرايط بحراني در 
آماده باش كامل مي باشد. وي با اشاره به اخباري مبني 
بر خاموشي بيمارستان امام)ره( س��اري اظهار داشت: 
بيمارستان امام خميني )ره( ساري از دو فيدر برق تغذيه 
مي شود و اگر بدليل رخداد لحظه اي و اتفاق غيرمترقبه 
چنانچه در يكي از دو مسيربرق آن قطع شود خط ديگر اين 
بيمارستان برقرار خواهد بود و با توجه به شرايط موجود و 
كمبود توليد؛ قطع برق واحدهاي درماني خط قرمز اين 
شركت بوده و به هيچ عنوان تاكنون قطع نگرديده است. 
وي با اظهارات غيركارشناسانه مطرح شده ازسوي برخي 
از اشخاص در مورد قطع برق مراكز درماني گفت: وجود 
اتفاقات ناخواسته ناشي از اتصاالت داخلي در تاسيسات 
ساختمان هاي بيمارستان ها نياز به تمهيدات ويژه مديران 
واحدها دارد و تامين برق مطمئن و پايدار در جهت رفاه 
حال بيماران با توجه به تمامي مشكالت موجود وظيفه 
ذاتي ش��ركت توزيع نيروي برق مازندران مي باش��د و 
تاكيد مجدد مي گردد به هيچ عنوان لحظه اي فيدر برق 

بيمارستان ها در سطح استان تاكنون قطع نشده است.

ضرورت عرضه  كاال 
و محصوالت باكيفيت ايراني

مديرعامل ش��ركت فوالد مباركه گفت: عرضه كاال و 
محصوالت باكيفيت ايراني جهت رفاه حال مردم بايد 
س��رلوحه كار تمامي توليدكنندگان، صنعت گران و 
ارايه دهندگان خدمات قرار گيرد تا مردم با اطمينان و 
رغبت به سمت انتخاب و مصرف كاالهاي ايراني سوق 
يابند. حميدرضا عظيميان در گفت وگو با خبرنگار فوالد 
با اشاره به اهميت توليد محصول باكيفيت ايراني اظهار 
كرد: ركورد بازده كيفي ش��ركت فوالد مباركه از آن جا 
مهم اس��ت كه تمام نواحي توليدي باالترين عملكرد 
كيفي خود را در سال ۱۴۰۰ با توجه به حجم و ظرفيت 
توليد محصوالت كيفي به دست آوردند. وي افزود: در 
ارديبهشت ماه سال جاري، هم زمان با رشد چشم گير 
توليد ش��ركت ف��والد مباركه، باالترين ب��ازده كيفي 
محصوالت در نواحي فوالدسازي، نورد گرم، نورد سرد 
و فوالد سبا به دست آمد كه منجر به كسب ركورد ۹۱ 
درصد در كل شركت و بهبود ۲ درصد نسبت به مشابه 
سال قبل شد. مديرعامل شركت فوالد مباركه گفت: 
ارتقاي كيفيت كاالها و محصوالت داخلي از مهم ترين 
ضروريات در ايجاد جايگاه مناس��ب براي محصوالت 
ايران��ي در بازاره��اي داخلي و جهاني و ني��ز در اذهان 
مصرف كنندگان و در واقع احترام به اعتماد و انتخاب 
آنهاست. وي خاطرنشان كرد: عرضه كاال و محصوالت 
باكيفيت ايراني جهت رفاه حال مردم بايد سرلوحه كار 
تمامي توليدكنندگان، صنعت گران و ارايه دهندگان 
خدمات قرار گيرد تا مردم با اطمينان و رغبت به سمت 

انتخاب و مصرف كاالهاي ايراني سوق يابند.

كسب مقام برتر منطقه چالوس 
CNG در مصرف

تورج اماني مدير منطقه گفت: با توجه به گزارش خالصه 
وضعيت مص��رف CNG در مناطق ۳۷ گانه كش��ور 
منطقه چالوس با ۸/۳۷ درصد مصرف نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، بيشترين رشد مصرف را در مناطق 
كشور داشته است. اماني افزود: همچنين در رتبه بندي 
مناطق كشور بر اساس ميزان جايگزيني بنزين منطقه 
چالوس با ۱۴/۵ درصد در مقايسه با مدت مشابه سال 
قبل بيشترين رشد را در جايگزيني بنزين داشته است.

علت گراني انواع خودروها چيست؟ 

سركشي قيمت خودرو در بازار راكد

رييس اتحاديه واردكنندگان دارو خبر داد

۲0 ميليون دوز فايزر در راه ايران
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو از گشايش هاي جديد 
در عرصه واردات واكسن به كشور خبر داد. ناصر رياحي در 
گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برنامه ريزي ويژه و اميدواركننده 
دولت سيزدهم براي سرعت گرفتن واردات واكسن، توضيح 
داد: ما در اتاق بازرگاني تهران از طريق آقاي خوانساري رييس 
اين اتاق با آقاي مخبر معاون اول رييس جمهوري در تماس 
بوديم و ايشان اعالم كردند كه نظر دولت بر سرعت گرفتن 
واردات واكس��ن و افزايش دسترسي مردم به واكسن هاي 
توليد و تاييد شده جهاني اس��ت.وي با بيان اينكه بخش 
خصوصي براي پيگيري جدي واردات واكسن به كشور، نياز 
به تاييد مكتوب و رسمي دولت داشت، بيان كرد: در برخي 
كشورها كه وزارت بهداشت يا نهاد دولتي ناظر، بر امر واردات 
نظارت نداشته، برخي ش��ركت ها اقدام به واردات كردند و 
سپس آن را در بازارهاي غير رسمي به فروش رساندند. ما 

براي آنكه چنين اتفاقي در ايران رخ ندهد، هرگونه اقدام براي 
واردات را منوط به مجوز وزارت بهداشت و دولت كرديم و 
اين مسير تاكنون نيز ادامه داشته است.عضو اتاق بازرگاني 
تهران ادامه داد: مع��اون اول رييس جمهوري اعالم كرده 
بودند كه در صورت نياز از طرف شخص رييس جمهوري نيز 
مجوزي براي اين موضوع صادر خواهد شد كه خوشبختانه 
دستور اخير ايشان براي تسهيل در واردات واكسن از سوي 
بخش خصوصي مي تواند بس��يار راهگشا باشد.رياحي در 
پاس��خ به اين س��وال كه در صورت اجرايي شدن دستور 
جديد رييس جمهوري، چه واكس��ن هايي امكان ورود به 
ايران دارند؟ توضيح داد: بس��ياري از ش��ركت هاي بزرگ 
توليدكننده واكسن در جهان، از قبل در ايران نماينده هايي 
داشته اند. براي مثال نماينده شركت آسترازنكا در همان 
زمان اعالم كرد كه ام��كان تامين تدريجي تا ۳۰ ميليون 

دوز واكسن اين شركت براي ايران را دارد كه تا مجوزهاي 
الزم نهايي شده و روند واردات آغاز شود، تاكنون حدود يك 
ميليون دوز واكسن از اين طريق به وزارت بهداشت تحويل 
شده و اين روند مي تواند ادامه يابد. البته اين واردات از سوي 
بخش خصوصي با برنامه اتاق براي واردات واكسن و تزريق 
آن به كارگران و فعاالن خطوط توليد متفاوت است.او ادامه 
داد: شركت بايون تك آلمان كه با فايزر مشتركا واكسني بر 
اساس پروتئين ويروس طراحي كردند نيز در ايران نماينده 
داشت و امكان واردات از توليدات در آلمان وجود دارد كه در 
صورت صدور مجوز تا ۲۰ ميليون دوز به ايران وارد خواهد 
شد. نمايندگي بلژيك شركت جانسون اند جانسون نيز در 
ايران نماينده دارند و از اين محل نيز مي توان انتظار داشت 
كه ۲۰ ميليون دوز واكس��ن از طريق ساز و كار كواكس به 
كشور برسد و مي توان اميدوار بود كه تا پيش از پايان سال 

جاري ميالدي اين واكسن ها در ايران تحويل شده باشند، هر 
چند يك يا دو ماه جابه جايي احتمالي با توجه به زمان ثبت 
سفارش ما و پرداخت هزينه واكسن نيز امكان رخ دادن دارد.
به گفته رييس اتحاديه واردكنندگان دارو، سينوفارم چين 
تنها شركت واكسن سازي است كه در ايران نماينده ندارد اما 
خوشبختانه از طريق هالل احمر با نظم خوبي واكسن هاي 
اين شركت نيز به ايران رسيده و اميدواريم ادامه پيدا كند.

رياحي با بيان اينكه در صورت عملياتي شدن اين سياست ها 
نگراني مردم در حوزه واكسيناسيون برطرف خواهد شد، 
خاطرنشان كرد: در صورتي كه واردات اين واكسن ها سرعت 
بگيرد و در كنار آن توليدات داخلي نيز در دسترس باشند، 
مي توان اميدوار بود با سرعت گرفتن واكسيناسيون در ايران، 
بخشي از نگراني امروز مردم كاهش يافته و دولت نيز بتواند 

تمركز خود را بر مسائل و مشكالت اقتصادي قرار دهد.

وزير اسبق بازرگاني مطرح كرد

 يك راهكار امتحان شده براي رصد ارز دولتي
وزير اسبق بازرگاني بااشاره به كاهش بارندگي ها در داخل 
كشور و برخي از كشورهاي دنيا و در نتيجه كاهش كشت و 
كار برخي محصوالت، گفت: براي جلوگيري از بروز هر گونه 
مش��كلي دولت بايد واردات كاالهاي اساسي را در اولويت 
برنامه هاي خود قرار دهد. يحيي آل اس��حاق در گفت وگو 
با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد اينكه آيا با 
توجه به شرايط اقتصادي كشور بايد اختصاص ارز ترجيحي 
)۴۲۰۰ توماني( به واردات كاالهاي اساسي ادامه يابد يا خير، 
گفت: دسترسي مردم به خصوص طبقات متوسط به پايين 
جامعه به كاالهاي اساسي با قيمت مناسب به دليل اينكه اين 
كاال ها ارتباط مستقيم با معيشت آنها دارد بسيار مهم است 
.لذا با توجه به حساس��يت اين موضوع طي هفت - هشت 
سال گذشته عليرغم مباحث مختلف مثبت و منفي درباره 
اختصاص ارز ترجيحي به واردات كاالهاي اساسي و حتي 
اخباري مبني بر رانت و سوءاستفاده برخي واردكنندگان، 
مجموع��ه تصميم گيران كش��ور يعني دول��ت و مجلس 

تصميمي براي حذف كامل ارز ترجيحي از واردات كاالهاي 
اساسي اتخاذ نكرده اند و با توجه به حساسيت تامين كاالهاي 
اساسي و ضرورت رس��يدن اين كاالها با قيمت مناسب به 
دست مردم، روند تخصيص ارز ترجيحي به واردات برخي 
از اين كاالها همچنان ادامه دارد. اين كارشناس اقتصادي 
بيان داشت: بنابراين با توجه به اهميت موضوع، تخصيص 
ارز ترجيحي به واردات كاالهاي اساسي از جمله نهاده هاي 
دامي و مواد اوليه توليد روغن، عليرغم همه مشكالت ارزي 
كشور تا به امروز ادامه داشته است اما نكته حائز اهميت اين 
اس��ت كه در مواردي نتيجه الزم حاصل نش��ده است و در 
عمل كاالي وارداتي با ارز ترجيحي به قيمت واقعي به دست 
مصرف كننده نرسيده است. وي با تاكيد بر اينكه مشكل اصلي 
در نظام توزيع، نظارت و پيگيري است، گفت: در زماني كه 
بنده در شوراي عالي امنيت ملي مسووليت داشتم سيستمي 
طراحي شده بود كه در آن تمام كاالهاي وارداتي با ارز دولتي 
از مرحله ابتدايي ثبت س��فارش، تامي��ن، واردات، توزيع و 

قيمت گذاري رصد مي ش��د و به عبارتي بر فرآيند تامين تا 
توزيع از ابتداي زنجيره تا انتهاي زنجيره نظارت كاملي وجود 
داشت و لذا كاالهاي وارداتي با ارز دولتي با قيمت مناسب به 
دست مصرف كننده مي رسيد.  آل اسحاق با تاكيد بر اينكه 
فرآيند نظارت ب��راي واردات و توزيع كاالهاي وارداتي با ارز 
دولتي بايد بسيار دقيق باشد، گفت: با توجه به مابه التفاوت 
ارز كاالي وارداتي با ارز دولتي و ارز آزاد، هر قسمتي كه از اين 
زنجيره از ريل خارج شود مورد سوءاستفاده قرار مي گيرد، 
لذا نظارت و كنترل اص��ل مهمي در فرآيند تامين و توزيع 
زنجيره كاالهاي اساسي اس��ت.  وزير اسبق بازرگاني بيان 
داش��ت: اكنون نيز در اختصاص ارز ترجيحي براي واردات 
كاالهاي اساسي شكي نيست و اين كار بايد انجام شود اما 
موضوع نظارت دقيق بر فرآيند توزيع بسيار حائز اهميت است 
و مي توان از تجربيات قبلي در اين خصوص، در شوراي عالي 
امنيت ملي استفاده كرد.  وي با اشاره به وعده هاي رييسي 
براي بهبود معيشت و تامين مايحتاج ضروري مردم، اظهار 
داش��ت: اين كار بايد با ايجاد شبكه كنترل و نظارت از ابتدا 
زنجيره واردات تا انتهاي آن يعني توزيع انجام شود و براي 
اين كار مي توان از ظرفيت بسيج و همچنين سابقه نرم افزاري 
موجود در شوراي عالي امنيت ملي استفاده كرد.آل اسحاق 
همچنين به ضرورت تامين به موقع كاالهاي اساسي اشاره 

كرد و گفت: با توجه به كاهش بارندگي در داخل كشورمان 
ايران و برخي از كشورهاي دنيا و وضعيت كشت و كار برخي 
محصوالت اساسي، بايد براي تامين كاالهاي اساسي، مهم و 
ضروري مورد نياز كشور از طريق واردات از جمله گندم، جو و 
نهاده هاي مختلف دامي به موقع عمل كرد و اگر الزم است تا 
بخشي از نياز كشور به كاالهاي اساسي از طريق واردات تامين 
شود، براي تامين آن بايد اقدام سريع و به موقع صورت گيرد.
وي بيان داشت: موضوع تامين كاالهاي اساسي و ضروري 
با استفاده از توليدات داخل و واردات بايد جزو اولويت هاي 
كشور باشد و نبايد تامين اين كاالها در حاشيه قرار گيرد زيرا 
هر گونه بي توجهي به تامين به موقع اين كاالها با توجه به 
شرايط جهاني توليد اين محصوالت، ممكن است باعث بروز 
مشكالتي جدي در آينده شود.  آل اسحاق اظهار داشت: 
اگرچه تحريم ها مش��كالتي را ب��راي تامين كاالهاي 
اساسي به وجود مي آورد اما با توجه به كسري كه در دنيا 
در خصوص توليد گندم، جو و نهاده ها به علت مشكالت 
ناش��ي از كم آبي به وجود آمده است بنابراين تامين به 
موقع اين كاالها بسيار ضروري است و اگر به اين موضوع 
توجه نشود با مشكالت جدي مواجه مي شويم و لذا بايد 
در اولين فرصت كسري گندم، جو و نهاده ها را سفارش 

داد و اين در يك سازمان مسوول در اولويت قرار گيرد.

قيمت محصوالت سايپا 
قيمتخودرو

۱۵۰ ميليون تومانپراید ۱۱۱

۱۳7 ميليون تومانپراید ۱۳۱

۱۳۲ ميليون تومانپراید ۱۳۲

۱۵۴ ميليون تومانپراید ۱۵۱

۱۶۰ ميليون تومانتيبا ۲

۱7۲ ميليون تومانتيبا ۲ پالس

۱۴۹ ميليون تومانتيبا صندوقدار

۱۶۱ ميليون تومانساینا دنده ای

۱7۲ ميليون تومانکوئيک دنده ای

۲۳۰ ميليون تومانکوئيک اتوماتيک پالس

۸۹۵ ميليون تومانسيتروئن

۵۰۰ ميليون تومانچانگان

۲۶۰ ميليون تومانوانت زامياد

۹۰۵ ميليون تومانکيا سراتو

۴۰۰ ميليون تومانآریو

۳7۵ ميليون تومانشاهين

قيمت محصوالت ايران خودرو 
قيمتخودرو

۱۹۱ ميليون تومانوانت آریسان

LX ۲۴۶ ميليون تومانسمند

EF7 ۲۶۴ ميليون تومانسمند

۲۸۹ ميليون تومانسمند EF7 دوگانه سوز

۳۰۸ ميليون توماندنا تيپ یک

GLX  ۴۰۵ ۲۲7 ميليون تومانپژو

LX ۲۹۳ ميليون تومانپژو پارس

۳۵۵ ميليون تومانپژو پارس اتوماتيک

۳۴۳ ميليون تومانپژو ۲۰7 دنده ای

۲۳۴ ميليون تومانپژو ۲۰۶ تيپ ۲

۲۹۰ ميليون تومانپژو ۲۰۶ تيپ ۵

۲۸۸ ميليون تومانپژو ۲۰۶ صندوقدار

۹7۰ ميليون تومانپژو ۲۰۰۸

E۲ ۹۰ ۳۵۵ ميليون تومانرنو تندر

S۵ ۶۵۰ ميليون تومانهایما

S7 7۵۰ ميليون تومانهایما

یک ميليارد و ۲۲۰ميليون تومانسوزوکی ویتارا اتوماتيک
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خبرروز

ثبت ۵۵۰ هزار جريمه در ترددهاي غيرمجاز بين استاني
رييس مركز اطالعات و كنترل راهور نيروي انتظامي از ثبت ۵۵۰ هزار جريمه در ترددهاي غيرمجاز بين استاني از ۲۴ تا ۳۰ مرداد 
ماه و تعطيالت كرونايي خبر داد. سرهنگ احمد شيراني گفت: ميزان ترددهاي بين شهري نسبت به ايام سال گذشته در محورهاي 
تهران - قزوين ۸۰ درصد، كاشان - اصفهان ۷۰ درصد و هراز - فيروزكوه ۵۰ و ميانگين كل كشوري ۴۸ درصد كاهش داشته است. او 
افزود: طرح منع تردد از ساعت ۱۲ روز ۲۴ مرداد ماه اجرا شد و در ابتدا با تراكم مواجه شديم كه اين تراكم در ساعت هايي بعد و تاكنون 
كنترل ش��د و از آن جايي كه اصل در اجراي اين طرح بر ممنوعيت ورود و خروج خودروها به شهرهاي قرمز و نارنجي بود متخلفان 

ضمن جريمه به شهرهاي مبدا بازگردانده شدند.

ادامهازصفحهاول

جز شعار، هيچ!
به اين خاطر كه مسووالن اين كشورها از زماني كه 
كرونا ش��روع به تاخت و تاز در سراسر دنيا كرد، هر 
كار ديگري جز فراهم آوردن ش��رايط ايمني براي 
شهروندانش��ان را به وقتي ديگر موكول كردند. هر 
كشوري مي تواند چالش ها و مشكالت خودش را 
داشته باشد، اما وقتي قرار است عزم ملي براي مقابله 
با يك چالش واحد صورت بگيرد، ديگر كسي ساز 
مخالف نمي زند. اما در كش��ور ما، در شرايطي كه 
روزانه تعداد قابل توجهي هر روز بر اثر ابتال به كرونا 
جان مي بازند، پليس ناگهان به اين فكر مي كند كه 
بايد با سگ گرداني در ش��هر مبارزه كند. در حالي 
كه هر روز ب��ر آمار ابتال به كرونا در كش��ور افزوده 
مي شود، مجلس ناگهان به اين فكر مي كند كه بايد 
هر چه زودتر اينترنت ملي را در كش��ور راه اندازي 
كند. در حالي كه مردم در بهش��ت زهرا براي دفن 
كردن عزيزانش��ان هم مجبورند در صف بايستند 
جنگ هاي جناحي و فراجناحي در شوراي شهر و 

شهرداري در مي گيرد. 
مسووالن محترم هيچ مي دانيد نداشتن چشم انداز 
براي آينده، درگير بودن با شرايطي كه هر روز شما را 
با بحران تازه اي رو به رو مي كند، همه و همه مي تواند 
در باال بردن سطح استرس افراد نقش بسزايي داشته 
باشد، هيچ مي دانيد، اين استرس سيستم ايمني 

بدن را تا حد بسيار زيادي ضعيف مي كند؟
اصال به اين فكر كرده ايد كه مردم براي تامين معاش 
خود به اندازه كافي استرس مي كشند و با مشكالت 
دست و پنجه نرم مي كنند و ديگر توان رو به رو شدن 
با فش��ارهاي اجتماعي ديگر را ندارند. راستي شما 
در اين شرايط براي اينكه سطح استرس جامعه را 

كاهش دهيد چه گام مثبتي برداشته ايد؟
جزشعار،هیچ!

اصال كدام يك از مس��ووالن به اي��ن فكر مي كند 
كه ش��رايط روحي و رواني افراد در اين ش��رايط تا 
چه اندازه مي تواند آس��يب پذير باشد؟ كدام يك از 
مسووالن تا به حال به اين فكر كرده كه بعد از گذر از 
روزهاي تلخ كرونايي، آن تعدادي كه زنده مانده اند 
قرار است در چه ش��رايط روحي و رواني به زندگي 
خود ادامه دهند؟ همه ما مي دانيم كه روزهاي تلخ 
و تاريك و س��ياه باالخره تمام مي شوند، اما مساله 
اينجاست كه ما ديگر روزهاي خوب را قرار نيست 
در كن��ار عزيزانمان تجربه كنيم، قرار اس��ت تا ابد 
سوگوار كساني باشيم كه اگر شما مسووالن كمي 
بيشتر و زودتر به فكر مي افتاديد شايد آنها هم هنوز 
نفس مي كشيدند. ش��ايد آنها هم هنوز سهمي از 
اين زندگي داش��تند. اي كاش وزراي پيشنهادي 
دولت كنوني،  اي كاش نماين��دگان مجلس و  اي 
كاش رييس جديد دولت در تمام اين روزهايي كه 
قراراس��ت صالحيت كابينه اش مورد بررسي قرار 
بگيرد، تنها به يك چيز فكر مي كردند، چه كنيم تا 

كرونا بيشتر از اين در كشورمان قرباني نگيرد.

گليماندگار|
يك بار ديگر آمار مرگ و ميرهاي كرونايي 
ركورد شكس��ت، بايد عادت كرده باشيم، 
اما مگ��ر از دس��ت دادن عزيزان عادت مي ش��ود. مگر 
مي توان به همين راحتي از كن��ار اين مرگ و ميرهاي 
كرونايي گذش��ت، حاال به رقم ۶۸۴نفر رسيده ايم، اين 
يعني عزادار شدن تعداد بي شماري خانواده، اين يعني 
ش��ايد خانواده اي عزادار باز هم عزيز ديگري را از دست 
داده باشد. اين يعني ما هنوز چشم انتظار عملي شدن 
وعده هايي هس��تيم كه دو سال اس��ت وزير بهداشت و 
اع��وان و انصارش در بوق وكرن��ا كرده اند و هيچ نتيجه 
عملي نداشته است. مرگ ۶۸۴انسان ديگر يعني ما در 
مقابل كنترل كرونا شكس��ت خورده ايم چون در تمام 
مدتي كه ش��هروندان به اين بيماري مبتال مي شدند و 
جان مي باختند، دولتمردان و مس��ووالن اولويت هاي 
ديگري داشتند كه به آن رسيدگي كنند. يعني تعلل در 
وارد كردن واكسن، يعني سهل انگاشتن ويروسي كه كل 
دنيا را به تكاپو واداش��ت اما در ايران آب هم از آب تكان 
نخورد. حاال در هفته ۷۸ همه چيز رو به بدتر شدن است. 
در هفته ۷۸ اپيدمي كرونا در كشور، شاهد افزايش ۱۲.۵ 
درصدي مرگ هاي ناشي از بيماري نسبت به هفته ماقبل 
بوديم. همچنين روند كوويد تقريبا در تمام اس��تان ها 
صعودي است و كروناي دلتا همچنان با قدرت مي تازد.

در حال حاضر در دنيا ۲۱۱ ميليون و ۵۵۳ هزار و ۵۳۷ 
مورد ابتال به بيماري كوويد ۱۹ شناسايي شده كه از اين 
تعداد ۱۸۹ ميليون و ۲۹۹ هزار و ۴۳۴ نفر بهبود يافته اند، 
اما متاسفانه چهار ميليون و ۴۲۷ هزار و ۷۶۷ نفر به دليل 

ابتال به اين بيماري در جهان جان باخته اند.

  وضعيت كرونا در ايران
در ايران نيز طبق آخرين آمار وزارت بهداش��ت تاكنون 
مجموع بيماران كوويد۱۹ به ۴ ميليون و ۶۴۰ هزار و ۶۹۵ 
نفر رسيده كه از اين تعداد سه ميليون و ۹۰۲ هزار و ۸۰۸ 
نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند. با اين حال كرونا جان ۱۰۱ هزار و ۳۵۴ نفر از 

هموطنان مان را گرفته است.
در عي��ن حال باي��د توجه كرد كه در كش��ورمان پيك 

پنج��م كووي��د ۱۹ با س��ويه دلتا همچن��ان مي تازد و 
جان هاي بسياري را از بين مي برد. به طوري كه همچنان 
فوتي هايم��ان در م��رز ۵۰۰ و ۶۰۰ نفر در روز نوس��ان 
دارد كه نش��ان از فاجعه اي ب��زرگ در روند اپيدمي در 
كشور است و متاسفانه جان هاي زيادي را به كام مرگ 
مي كشاند. در حال حاضر ۳۵۹ شهر كشور در وضعيت 
قرمز، ۵۹ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۰ شهر در وضعيت 

زرد قرار دارند.

  افزايش ۱۲.۵ درصدي مرگ هاي كرونايي 
در كشور در هفته اخير

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، در هفته ۷۸ اپيدمي در 
كش��ور، يعني از تاريخ ۲۲ تا ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ است، 
تعداد موارد س��رپايي مثبت شناسايي شده، ۲۳۳۵۳۲ 
مورد، تعداد موارد بس��تري جديد ۳۳۳۲۳ نفر و تعداد 
موارد فوتي جديد در كشور طي اين مدت ۴۰۳۲ نفر بوده 
است. بر اين اساس در هفته اخير، نسبت به هفته ماقبل 
ش��اهد افزايش ۱.۲ درصدي در موارد سرپايي مثبت، 
افزايش ۵ درصدي در موارد بستري مثبت و افزايش ۱۲.۵ 
درصدي در تعداد فوت شدگان بيماري در كشور بوده ايم.

  وضعيت كرونا در كشور
تهران / در تهران نيز در هفته اخير يعني از ۲۲ تا ۲۸ مرداد 
ماه ۱۴۰۰، تعداد موارد سرپايي مثبت شناسايي شده 
۹۷۶۴ نفر، تعداد موارد بستري جديد ۴۲۹۵ نفر و تعداد 
فوتي ها ۴۱۵ نفر بوده اس��ت. بر اين اساس در تهران در 
هفته اخير نسبت به هفته ماقبل، كاهش ۲۶ درصدي در 
موارد سرپايي مثبت، افزايش ۷ درصدي در موارد بستري 
مثبت و كاهش ۴ درصدي در تعداد فوت شدگان بيماري 
را شاهد بوده ايم. در عين حال در هفته اخير موارد بستري 
استان تهران افزايش و موارد فوت كاهش يافته است. بروز 
موارد بستري و ميزان مرگ و مير اين استان از متوسط 

كشوري كمتر است.
البرز/ روند بستري استان در هفته اخير افزايش مختصر 
و فوت كاهش داشته اس��ت. بروز موارد بستري اندكي 
كمتر از متوسط كشور، اما ميزان مرگ و مير از متوسط 

كشور بيشتر است.

ايالم / در استان ايالم، تداوم روند افزايش موارد بستري 
و موارد فوت استان مشاهده مي شود. ميزان بروز موارد 
بستري با فاصله زياد از متوسط كشور باالتر و ميزان مرگ 
و مير استان هنوز كمي از متوسط كشور پايين تر است. 

خراسان ش��مالي / در هفته اخير هم تداوم افزايش بارز 
روند بستري و هم فوت مشاهده مي شود. ميزان بروز و 
ميزان مرگ و مير استان با صعود بيشتر از متوسط كشور 

فاصله بيشتري گرفته است.
مازندران/ در هفته اخير كاهش روند بس��تري و موارد 
فوت مالحظه مي شود. ميزان بروز موارد بستري و ميزان 
مرگ و مير استان، همچنان با فاصله زياد از متوسط كشور 

بيشتر است.
چهارمحال و بختياري/ روند بستري و فوت افزايش بارز 
يافته است. ميزان بروز موارد بستري از متوسط كشور 
باالتر و ميزان مرگ و مير هم از متوس��ط كشور پيشي 

گرفته است.
گلستان / روند بستري استان در هفته اخير كاهش، اما 
فوت افزايش داشته است. ميزان بروز بستري و مورتاليتي 

استان با فاصله زياد از متوسط كشور باالتر است. 
اردبيل/ در هفته اخير روند بستري و فوت استان افزايش 
بارز داشته است. ميزان بروز استان با صعود بيشتر از حد 
متوسط كشور فاصله بيشتري گرفته و ميزان مرگ و مير 

هم از متوسط كشور پيشي گرفته است.
هم��دان/ در هفته اخي��ر افزايش بارز موارد بس��تري و 
افزايش موارد فوت مشاهده مي شود. بروز موارد بستري 
از متوس��ط كشور بيشتر ش��د، اما ميزان مرگ و مير از 

متوسط كشور كمتر است.
بوش��هر/ ميزان بس��تري افزايش بارز و موارد فوت نيز 
افزايش نشان مي دهد. ميزان بروز موارد بستري و ميزان 

مرگ و مير از متوسط كشور بيشتر است.
گيالن/ روند بستري اس��تان در هفته اخير كاهش، اما 
افزايش موارد فوت مشاهده مي شود. بروز موارد بستري 
و همچنين ميزان مرگ و مير از متوسط كشور، با فاصله 

زياد بيشتر است.
سمنان/ روند بس��تري در هفته اخير كاهش، اما فوت 
افزايش يافته است. ميزان بروز موارد بستري از متوسط 
كشور بيشتر و ميزان فوت استان از حد متوسط كشور 

كمتر شده است. 
لرستان/ موارد بستري و فوت استان افزايش بارز يافته 
است. بروز موارد بستري از متوسط كشور فراتر رفته، اما 

ميزان مرگ و مير استان از متوسط كشور كمتر است.
كهگيلويه و بويراحمد/ روند بستري و موارد فوت استان 
در هفته اخير افزايش بارز داشته است. بروز موارد بستري 
از متوسط كشور فاصله بيشتري گرفته، اما ميزان مرگ و 

مير هنوز از حد متوسط كشور كمتر است.
قم/ در هفته اخير افزايش بارز موارد بس��تري و افزايش 
موارد فوت استان مشاهده مي شود. بروز موارد بستري و 

ميزان مرگ و مير استان از متوسط كشور بيشتر است.
كرمان/ در هفته اخير هم موارد بستري و هم فوت استان 
كاهش يافته است. بروز موارد بستري و مرگ و مير بيش 

از متوسط كشور است.
خراسان جنوبي/ در هفته اخير موارد بستري افزايش بارز 
يافته و فوت نيز افزايش يافته است. بروز موارد بستري 
از متوسط كشور پيشي گرفته، اما ميزان مرگ و مير از 

متوسط كشور كمتر است. 
هرمزگان/ موارد بستري و فوت استان كاهش يافته است. 
ميزان بروز موارد بستري و ميزان مرگ و مير همچنان 

بيش از متوسط كشور است. 
خراس��ان رضوي/ روند بستري افزايش بارز و روند فوت 

در هفته اخير افزايش نشان مي دهد. بروز موارد بستري 
استان از متوسط كشور پيش��ي گرفته و ميزان مرگ و 
مير نيز با صعود بيشتر از متوسط كشور فاصله بيشتري 

گرفته است. 
قزوين/ م��وارد بس��تري در هفته اخير افزاي��ش بارز و 
فوت نيز افزايش نش��ان مي دهد. بروز موارد بستري به 
متوسط كشور نزديك ش��ده اما مورتاليتي از متوسط 

كشور كمتر است.
خوزستان/ موارد بستري استان در اين هفته افزايش و 
موارد فوت نيز افزايش بارز نش��ان مي دهد. بروز موارد 
بستري استان هنوز اندكي كمتر از متوسط كشور، اما 

ميزان فوت از متوسط كشور پيشي گرفته است. 
مركزي/ روند بستري در هفته اخير ثابت مانده، اما فوت 
افزايش بارز يافته است. بروز موارد بستري و ميزان مرگ 

و مير از متوسط كشور كمتر است.
آذربايجان غربي/ در هفته اخير موارد بس��تري و فوت 
افزاي��ش بارز نش��ان مي دهد. ب��روز موارد بس��تري و 

مورتاليتي از حد متوسط كشوري كمتر است. 
كرمانشاه/ در هفته اخير موارد بستري و فوت افزايش بارز 
يافته است. بروز موارد بستري و مورتاليتي استان از حد 

متوسط كشور كمتر است.
ي��زد/ در هفته اخير روند موارد بس��تري و فوت كاهش 

يافته است. ميزان موارد بستري و مرگ و مير استان از 
حد متوسط كشور كمتر شده است.

كردستان/ در هفته اخير موارد بستري افزايش و موارد 
فوت افزايش بارز داش��ته اس��ت. بروز موارد بستري و 

مورتاليتي استان نيز از متوسط كشور كمتر است.
اصفهان/ روند بستري افزايش بارز و فوت افزايش داشته 
است. بروز موارد بستري و ميزان مرگ و مير از متوسط 

كشوري كمتر است.
زنجان/ در هفته اخير روند بستري و فوت افزايش يافته 
است. ميزان بروز موارد بس��تري و ميزان مرگ و مير از 

متوسط كشور كمتر است.
آذربايجان شرقي/ در هفته اخير افزايش موارد بستري 
و افزايش بارز موارد فوت مش��اهده مي شود. بروز موارد 
بستري و ميزان مرگ و مير در اين هفته از حد متوسط 

كشور كمتر است.
فارس/ در اي��ن هفته كاهش موارد بس��تري و افزايش 
مختصر موارد فوت مشاهده مي شود. ميزان بروز موارد 
بس��تري و ميزان مورتاليتي از حد متوس��ط كشوري 

كمتر است.
سيستان و بلوچستان/ در هفته اخير روند بستري و موارد 
فوت كاهش يافته است. بروز موارد بستري و مورتاليتي 

از متوسط كشوري كمتر است.

گزارش

سير صعودي مرگ و مير و ابتال به كرونا در كشور

۶۸۴ نفر ديگر قرباني كرونا شدند

رويخطخبر

پاييز گرم و كم بارشي  پيش رو داريم
رييس مركز ملي خشكسالي و مديريت 
بحران سازمان هواشناسي ضمن اشاره 
به بارش هاي ناچيز در كشور طي دو ماه 
نخست تابس��تان، از پاييز نسبتا گرم و 
كم بارشي خبر داد. احد وظيفه ضمن 
اشاره به اينكه براس��اس الگوي بارش 
اقليمي كش��ور معموال مقدار بارندگي 
طي فصل تابس��تان بسيار ناچيز است 

و درصد قابل مالحظه اي از بارش كش��ور را شامل 
نمي شود، اظهاركرد: تابستان ايران معموال گرم و 
خشك اس��ت و كمتر از ۱۰ درصد بارندگي  كشور 
در اين فصل رخ مي دهد. غالب بارندگي ها در فصل 
تابس��تان محدود به نوار ش��مالي و جنوب شرقي 
كشور تحت تاثير سامانه مونسون هند است كه با 

نزديك ش��دن به فصل  پاييز، در اواخر 
ش��هريور ماه به تدري��ج بارندگي ها در 
بخش شمالي كشور تقويت و در بخش 
جنوب شرقي تضعيف مي شود. رييس 
مركز ملي خشكسالي و مديريت بحران 
سازمان هواشناسي با بيان اينكه طي 
مرداد ماه س��ال جاري به طور متوسط 
۴.۴ ميليمتر بارندگي در كشور رخ داد، 
گفت: از ابتداي تابس��تان امسال تاكنون متوسط 
بارندگي در كش��ور ۱۲.۷ ميليمتر بود كه تا  پايان 
تابستان مقدار ميانگين بارندگي هاي كشور به ۲۰ 
ميليمتر نمي رسد. از اين رو عمده بارش هاي كشور 
در شش ماه نسبتا سرد سال به خصوص از نيمه دوم 

 پاييز تا نيمه اول بهار اتفاق مي افتد. 

واردات ۸ ميليون ُدز واكسن كرونا در مرداد
دبيركل جمعيت هالل احمراز واردات 
۸ ميليون ُدز واكس��ن كرونا در مرداد 
ماه خبر داد. محمد حس��ن قوس��يان 
مقدم گفت: براي واردات واكس��ن ما 
در تالش هس��تيم ت��ا منابع مطمئن 
پيدا كنيم يعني واكس��ني را كه تهيه 
مي كنيم از كش��ور س��ازنده باشد و از 
واسطه ها واكس��ن را تهيه نمي كنيم. 

او با بيان اينكه واردات واكسن در شهريور ماه نيز 
با قدرت بيشتري ادامه دارد، خاطرنشان كرد: در 
مرحله اول  ستاد ملي مقابله با كرونا اعالم كرد ما 
اجازه واردات ۱۰ ميليون ُدز واكسن را داريم و در 
مرحله بعد اجازه ورود ۳۰ ميليون ُدز واكسن به ما 
داده شده است. قوسيان مقدم تصريح كرد: واردات 

۱۰ ميليون دز در مرحله اول به پايان 
رسيده است و از واردات ۳۰ ميليون دز 
كه قرار ب��ود در مرحله دوم وارد كنيم 
تاكنون حدود ۷ ميليون آن وارد شده 
است، اميدواريم تا پايان شهريور و مهر 
ماه نيز واردات واكسن را داشته باشيم. 
او درباره واردات واكسن براي نوجوانان 
و زنان باردار گفت: واكسن تك دز براي 
زنان باردار و افراد زير ۲۰ سال استفاده مي شود. در 
دنيا سه نوع واكسن تك دز هستند. براساس اعالم 
س��تاد ملي مقابله با كرونا ما در اين خصوص نيز 
درحال رايزني هستيم تا بتوانيم در اين خصوص 
نيز واردات داش��ته باش��يم، اما هنوز نوع واكسن 

مشخص نشده است. 

حفاظت از تاالب هاي ايران با استفاده از رويكرد زيست بومي
هماهنگ كنن��ده ط��رح حفاظ��ت از 
تاالب ه��اي اي��ران از اس��تقرار رويكرد 
زيس��ت بومي در حفاظ��ت و مديريت 
تاالب هاي كش��ورخبرداد. يوس��فعلي 
احمدي ممقان��ي با اش��اره به وضعيت 
تاالب هاي كشور گفت: در اوايل دهه ۸۰ 
شمسي سازمان حفاظت محيط زيست 
متوجه ش��رايط نامس��اعد تاالب ها شد 

و به دنبال راه��كاري جهت حفاظت، احيا و مديريت 
بهينه تاالب ها مي گشت. پس از بررسي و مشورت با 
متخصصان در نهايت تصميم بر اين شد كه با كمك 
برنامه توس��عه س��ازمان ملل رويكرد جديدي براي 
حفاظت از تاالب ها در كش��ور اجرايي شود. او افزود: 
اين رويكرد كه به رويكرد زيست بومي معروف است، 
رويكردي مشورتي و غير متمركز است كه فرايندي از 
پايين به باال را طي مي كند. در اين روند اقدامات الزم 

براي حفاظت و مديريت تاالب ها توسط 
دست اندركاران در سطح محلي و استاني 
جمع آوري مي ش��وند و پس از تاييد به 
مرحل��ه اجرا مي رس��ند. طرح حفاظت 
از تاالب ه��اي ايران مامور اس��تقرار اين 
رويكرد در تاالب هاي پايل��وت  اروميه، 
شادگان و پريشان شد كه در مرحله اول 
خروجي اس��تقرار اين رويكرد، به توليد 
برنامه هاي مديريت جامع زيست بومي براي اين سه 
تاالب انجامي��د. احمدي ممقاني با تاكي��د بر اينكه 
برنامه هاي مديريت جامع محور تمامي اقدامات الزم 
براي حفاظت و مديريت تاالب هس��تند، گفت: اين 
برنامه ها توسط دست اندركاران در سطح حوضه آبريز 
تهيه مي شود و رياست كميته اجرايي يا بين بخشي آن 
برعهده استاندار در سطح استان و فرماندار در سطح 

شهرستان است. 

رويداد

عدم واكسيناس��يون ك��ودكان با وجود ش��يوع 
ويروس كرونا، آموزش حض��وري را براي مادران 
نگران كننده كرده اس��ت، بنابراي��ن اگر آموزش 
مجازي باش��د، حداقل خاط��ر م��ادران از بابت 
سالمتي فرزندانش��ان آسوده خواهد بود. با توجه 
به اعالم مكرر از سوي وزارت آموزش و پرورش و 
همچنين تاكيد معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آم��وزش درباره نگراني از در خانه ماندن 
دانش آم��وزان به م��دت طوالني و مبتال ش��دن 
آنها ب��ه بيماري هاي غيرواگي��ر و افت تحصيلي 
دانش آموزان به ويژه در مقطع ابتدايي بعد از ۱۸ 
ماه آموزش غيرحضوري، از سوي اين دو وزارتخانه 
اعالم شد كه از مهر سال ۱۴۰۰ آموزش ها به شكل 
حضوري خواهد بود. وزير آم��وزش و پرورش در 
آخرين اظهارات خود درباره بازگش��ايي مدارس 
و نگراني والدين از بابت ش��يوع كرونا در مدارس 
گفته است كه تمام مالحظات و تدابير بهداشتي 
براي بازگشايي مدارس درنظر گرفته شده است؛ 
بنابراين براي خانواده ها جاي نگراني وجود ندارد 
و نبايد نگران حضور فرزندانشان در مدارس باشند. 
پيش تر نيز توضيحاتي درباره س��اعات و روزهاي 
حضور در مدرسه از سوي وزير آموزش و پرورش 
در اين حد اعالم ش��د كه ب��راي كاهش جمعيت 

دانش آموزان آنها را تقسيم بندي خواهيم كرد.

  نه حضور در مدرسه، نه آموزش مجازي
در شرايطي كه كروناي نوع دلتا جوالن مي دهد و 
موج پنجم نيز درگيري بيشتري نسبت به موج هاي 
قبلي داش��ته و تا مهر هم زمان زيادي باقي نمانده 
است، هيچ توضيح مبسوطي از سوي مسووالن با 
توجه به تاكيدش��ان بر بازگش��ايي مدارس درباره 
ش��يوه آموزش حضوري بيان نشده است. در عين 
حال آموزش مجازي هم طي ماه هاي اخير نتوانسته 

رضايت والدين را آنطور كه بايد كسب كند.

  برنامه اي بالاستفاده
ش��اد كه ديگر عمال كاربردي ب��راي دانش آموزان 

ندارد و اغلب اگر هم بخواهن��د از آموزش مجازي 
اس��تفاده كنند، از پلتفرم هاي قوي تري نسبت به 
شاد اس��تفاده خواهند كرد. بسياري از والدين اين 
روزها نگران وضعيت تحصيلي فرزندشان هستند، 
خيل��ي از آنها نه رضايت به حضور دانش آموزان در 
مدارس دارند و ن��ه از آموزش مجازي ابراز رضايت 
مي كنند. اين در حالي است كه هنوز مشكل نزديك 
به ۳ ميليون دانش آموزي كه دسترسي به آموزش 
مجازي ندارند، پا برجاست. اين روزها در حالي قرار 
است س��ومين س��ال كرونايي تحصيلي آغاز شود 
كه آموزش و پرورش هنوز هم برنامه اي درس��ت و 
مدون براي تحصيالت دانش آموزان ندارد، از سويي 
وزير آموزش و پرورش از بازگش��ايي مدارس خبر 

مي دهد و از سوي ديگر ستاد ملي مقابله با كرونا از 
ادامه تحصيل مجازي سخن مي گويد. اين در حالي 
اس��ت كه وزير پيش��نهادي هم در برنامه هايي كه 
به مجلس ارايه كرده در اي��ن باره توضيحي نداده 
اس��ت. اما »محمد محس��ن بيگي« مديركل دفتر 
سالمت و تندرس��تي وزارت آموزش و پرورش در 
اين باره پيشتر گفته بود كه تغيير دولت  ها تاثيري 
در تصميم بازگشايي مدارس ندارد و آموزش حتما 
حضوري خواهد بود، ضمن اينكه شيوه نامه حضور 
در مدارس در شهريور ماه امسال اعالم خواهد شد. 
حاال بايد منتظ��ر ماند و ديد كه وضعيت تحصيلي 
دانش آموزان در شرايطي كه كرونا دلتا همچنان در 

كل كشور مي تازد به شكل خواهد بود.

»نه« به بازگشايي مدارس بابت واكسينه نكردن دانش آموزان

ذرهبین

از ابت��داي س��ال ۱۴۰۰ تاكنون ۲۰۸ س��اعت پرواز 
جهت اطفاي حريق جنگل ها در قالب ۳۴۱ سورتي 
توسط ناوگان امداد هوايي جمعيت هالل احمر انجام 
شده است. رييس س��ازمان امداد و نجات با اعالم اين 
خبرگف��ت: در اين بازه زماني مجموعًا ۵۸۳ س��اعت 
پرواز در قالب ۷۷۶ سورتي صورت گرفت كه طي آن 
هزار و ۵۷۵ نفر از عوامل ام��دادي به محل حوادث و 
سوانح منتقل شدند. مهدي ولي پور افزود: همچنين 
به واس��طه اين ميزان عمليات هوايي ۷۷ هزار و ۱۹۰ 

كيلوگرم اقالم و تجهيزات ام��دادي انتقال و ۵۴ نفر 
از مصدومين حوادث توس��ط بالگرد به مراكز درماني 
منتقل ش��دند. او بيان ك��رد: از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ 
تاكنون ۲۰۸ ساعت پرواز جهت اطفاي حريق جنگل ها 
در قالب ۳۴۱ س��ورتي توس��ط ناوگان امداد هوايي 
جمعيت هالل احمر انجام شده است كه نقش بسزايي 
در كنترل حريق در جنگل ها و مراتع كشور داشت و 
اميد است در راس��تاي هم افزايي ميان دستگاه هاي 
مختلف بتوان به ش��كل بهتري در س��وانح و حوادث 

عمليات امدادرساني را انجام داد. رييس سازمان امداد 
و نجات عنوان كرد: در اين پروازها كه در ۵ ماه نخست 
سال جاري انجام ش��د، در مجموع هزار و ۱۰۱ نفر از 
عوامل امدادي جهت اطفاي حريق و ۷۰ هزار و ۱۲۰ 
كيلوگرم محموله و تجهيزات مرتبط با اطفاي حريق 
نيز به محل آتش سوزي ها منتقل شد. همچنين ۴ نفر 
از عوامل اطفاي حريق در جنگل ها كه در حين عمليات 
مصدوم شده بودند توسط بالگردهاي جمعيت به مراكز 

درماني منتقل شدند.

تالش ۲۰۸ ساعتي براي اطفاي حريق جنگل ها
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