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يادداشت- 1

دولت و كنترل تورم؛ بخشي از 
مشكل يا بخشي از راه حل؟

همه از تورم صحبت مي كنند، 
م��ردم ع��ادي دولتم��ردان و 
دانش��گاهيان. اما هر گروهي 
تبيين خاص خود را از آن دارد. 
ابتدا براي روش��ن شدن بحث 
توضيح مي دهم كه تورم چيست 
بعد ريشه ها و اثرات آن را توضيح 
مي دهم. مردم عادي از گراني 
كاالها و پايين آمدن قدرت خريدشان و ناتواني آنها در تامين 
نيازهاي روزمره، دولتمردان به آمارهايي نگاه مي كنند كه 
بانك مركزي يا مركز آمار بيرون مي دهند و دانشگاهيان 
هم محاسبات خود را بر اساس قيمت هاي نسبي يا برابري 
ق��درت خريد بيان مي كنند. به  طور كلي آنچه رس��ما به 
آن استناد مي ش��ود، آماري است كه سازمان هاي دولتي 
بيرون مي دهند اما مردم آن را با گوش��ت و پوس��ت خود 
احساس مي كنند. بنابراين هميشه اختالف زيادي بين 
درك مفهوم و اثرات تورمي در اليه هاي جمعيتي و مشاغل 
وجود دارد. صرف نظر از اينكه آمارهاي دولتي مانند ساير 
اقدامات دولت ها از عدم كارايي وس��يع رنج مي برند، بايد 
گفت تورمي كه اعالم مي ش��ود يك رقم ميانگين است 
يعني ميانگين بيش از 300 قلم كاال و خدمات. لذا مثل هر 
ميانگين ديگري داراي ضعف ها و نارسايي هايي است. البته 
ورود به اين مباحث جنبه آكادميك دارد و از حوصله يك 
روزنامه كه عموم مطالعه مي كنند، خارج است فقط يك 
اشاره مختصر مي تواند به فهم موضوع كمك كند. فرض 
كنيد قيمت تلفن راه دور 20 درصد كاهش و قيمت يك 
ليتر شير 10 درصد افزايش يابد در اين حالت با يك ميانگين 
جبري به  طور تقريبي مي گوييم تورم مثال 5 درصد كاهش 
يافته است. اما اين 5 درصد نه نماينده قيمت شير است و نه 
گوياي هزينه تلفن راه دور. بنابراين چه كمكي مي كند؟ اينها 
ارقامي هستند كه به  طور تقريبي براي عملكرد دولت ها مورد 
ارزيابي قرار مي گيرد اما همه داستان نيست. تورم يك پديده 
پولي است و خود معلول سياست هاي دولتمردان است. 
يعني اگر يك كسر در نظر بگيريم كه صورت آن را حجم 
نقدينگي و مخرج را حجم كاالها در نظر بگيريم چون عرضه 
كاال زمانبر است اما چاپ پول به راحتي صورت مي گيرد و 
حجم نقدينگي باال مي رود كه منجر به تورم مي شود. پس 
يا حجم پول بيش از رش��د عرضه كاال زياد شده يا عرضه 
كاال كم شده و تورم شكل مي گيرد. البته اقتصاددانان به 
جنبه هاي ديگر قضيه هم فكر مي كنند اما اس��اس بحث 
همين است. حاال سوال اين است چرا بايد عرضه پول زياد 
شود و چرا نبايد توليد و عرضه كاال در جامعه زياد شود تا از 
شدت تورم كاسته شود؟ مهم ترين علت خود دولت است 
و نقشي كه در جامعه ايفا مي كند. اگر دولت به وظايف خود 
در برقراري نظم و قانون و امنيت بپردازد و در اقتصاد مداخله 
نكن��د يك نظم خودانگيخته ش��كل مي گيرد كه بخش 
خصوصي از طريق مكانيس��م بازار و مبادالت داوطلبانه، 
عرضه و تقاضا را هماهنگ مي س��ازد و مانع شكل گيري 
تالطم ها و بي ثباتي ها مي شود. يعني وقتي كه قيمت هاي 
بازاري همانند چراغ راهنمايي رانندگي به فعاالن اقتصادي 
عالمت الزم را مي دهد. كارآفرين اقتصادي از فرصت هايي 
كه فراهم مي شود بهره برداري مي كند و عرضه و تقاضا را 
متعادل مي سازد. البته منظور تعادل نيست چون اصوال در 
اقتصاد تعادل وجود ندارد و تعادل مربوط به فيزيك است. 
وقتي كه دولت از وظايف اصلي خود سرباز مي زند و به جاي 
آن در حوزه هاي ديگر وارد  مي ش��ود مشكالت عديده اي 
ايجاد مي كند كه ع��الوه بر تخصيص غلط منابع و به هم 
خوردن قيمت هاي نسبي، تورم ايجاد مي كند و روز  به  روز 
به آن مي افزايد. هر جا كه دولت بزرگ و مداخله گر باش��د 
بروكراسي عريض و طويلي دارد كه بايد براي آنها كارمند 
اس��تخدام كند نيروها و نان خورهاي زيادي را بايد تامين 
كند؛ يعني هزينه هايش باال مي رود. دولت براي هزينه كرد 
خود بايد درآمد به دست بياورد يا بر ماليات ها اتكا بكند يا در 
كشورهايي مانند ايران به صادرات نفت اتكا كند كه هر دوي 
اينها يعني افزايش تورم. از طرفي دولت ها نگاه بلندمدت به 
اقتصاد ندارند چون مي دانند چهار سال ديگر بايد راي مردم 
را داشته باشند بنابراين به سمت توليد نمي روند چون توليد 
زمانبر و ديربازده اس��ت و هم بستر سازي آن دردسرهاي 
زيادي دارد و بايد وارد مقوالتي مانند شفافيت، حكومت 
قانون و امنيت فردي و اجتماعي و حقوق مالكيت شود و 
بروكراس��ي و كاغذبازي را كم كند و جلوي فساد و رانت را 
بگيرد. يعني عمال ساختار سياسي و نظام تصميم گيري را 
بايد در جهت حمايت از بخش خصوصي و توليد اصالح كند. 
اما اين كار مستلزم يك هماهنگي بين قواي مختلف است 
كه هم زمانبر است و هم در چشم مردم عادي ديده نمي شود 
و براي بروكرات هاي دولتي هم نفع زيادي ندارد. بنابراين 
بخش خصوصي رونق پيدا نمي كند و محدود هم مي شود. 
اما شركت هاي دولتي الزم هستند تا دولتمردان نفوذ خود 
را همچنان حفظ كنند. لذا ترجيح مي دهند كه دست به 
اقدامات صوري و نمايشي و زودگذر بزنند. به عبارت ديگر 
دولتمردان هيچ عالقه اي به حمايت يا بستر سازي براي 
رونق بخش خصوصي ندارند اما عاشق تجارت هستند چون 
هم راحت تر درآمدهاي نفتي را به ريال تبديل مي كنند و به 
كساني كه مجوز واردات را دارند و در يك كشور انحصاري 
اين امتيازي ويژه تلقي مي شود يك پيوند متقابل بين تجار 
و دولتمردان شكل مي گيرد. دولت دالرهاي ارزان نفتي را در 
اختيار وارد كنندگان قرار مي دهد كه تزريق اين پول اقتصاد 
را رشد مي دهد و هم از طريق واردات دولت عوارض و ماليات 
و درآمد به دست مي آورد و ...   ادامه در صفحه 2

محمدقلي يوسفي

هزينه مسكن خانوار تهراني ۳۷ درصد شد

وزن باالي مسكن درهزينه خانوار

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

غفلت موجب  پشيماني استحذف حامالن ارزش هاي جامعهبورس در دوره ايستايي و ركودتب اقتصاد باال است
اقتصاد، علم اعداد و ارقام و آمار 
است. براي درك اين واقعيت 
كه جوامع مختل��ف در حوزه 
اقتص��ادي از چ��ه وضعيتي 
برخوردارن��د، كاف��ي اس��ت 
آمارهاي اقتصادي و شاخص ها 
را مورد بررس��ي تحليلي قرار 
داد تا متوجه ش��د آيا وضعيت 
اقتصادي كشورها بحراني است يا اينكه در موقعيت باثبات 
قرار دارد. در اين ميان برخي اقتصادها نيازمند اصالحات 
ضروري هستند. زماني بايد در اتمسفر اقتصادي كشورها 
دس��ت به اصالحات زد كه احس��اس ش��ود ويروس يا 
ميكروبي، سالمت متغيرهاي كالن اقتصادي را تهديد 
مي كند. شاخص هاي پولي و اقتصادي در كشورمان امروز 
در وضعيت مطلوبي قرار ندارند. هرچند تورم نقطه به نقطه 
در خردادماه نسبت به تيرماه با كاهش مواجه شده است، 
)يعني از 49درص��د در خردادماه به 45درصد در تيرماه 
كاهش يافته( ولي تورم ميانگين و تورم ماهانه افزايشي 
بوده اس��ت. نكته كليدي در اين ميان آن است كه وقتي 
تورم از محدوده يك رقمي خارج شد و به باالي 10درصد 
افزايش پيدا كرد، آثار و نتايج منفي به جاي مي گذارد. در 
واقع تورمي كه به اعداد و ارقامي باالي 30 الي 40درصد 
رسيد، مجموعه فعاليت هاي اقتصادي كشور را با اخالل 
مواجه مي كند. وقتي تورم در اقتصادي دو رقمي ش��د، 
نشانه مش��خصي از وجود بيماري در بدنه اقتصاد است. 
درست مانند وضعيت فيزيكي افراد سالم است كه وقتي 
فشار آنها از يك حداقلي پايين بيايد و يا از يك حداكثري 
باالتر برود، عالمت بيماري است. يعني فشاري كه باالتر 
از 12 يا پايين تر از 8 قرار بگيرد، نشانه آن است كه فرد در 
وضعيت نرمال قرار ندارد. همين معادله در خصوص دماي 
بدن انسان نيز حاكم است. دماي بدن هر فرد سالمي بايد 
در يك محدوده مشخصي قرار داشته باشد، وقتي دماي 
بدن فردي باالتر از 37درجه يا 38درجه قرار داشته باشد، 
بايد هرچه سريع تر براي آن اقدامات عاجلي صورت بگيرد. 
همان طوركه پزشكان براي مواجهه با بيماران روش هايي 
را در پي��ش مي گيرند، برنامه ري��زان اقتصادي نيز براي 
درمان ناهنجاري ها روش هاي خاصي در پيش مي گيرند. 
يكي از درمان ها، استفاده از ُمسكن يا اقدام به جراحي هاي 
جدي است. اقتصاد ايران در شرايط فعلي كارش از تجويز 
مس��كن هاي موضعي گذشته اس��ت و بايد براي بهبود 
آن، اقدام به جراحي شود. طبيعتا جراحي اقتصاد ايران 
بخش ه��اي مختلفي را در بر مي گي��رد، چرا كه اقتصاد 
ايران با بيماري هاي متنوعي روبه روس��ت. پرسشي كه 
در يك چنين وضعيتي مطرح مي شود آن است كه كدام 
اصالح بنيادين و جراحي در اولويت تصميم سازي ها بايد 
قرار بگيرد؟ آيا بايد از يكسان سازي نرخ ارز و اصالحالت 
نظامات ارزي اين جراحي ها آغاز شود يا از واقعي كردن نرخ 
بهره؟ آيا مهار رشد فزاينده نقدينگي اولويت است يا اينكه 
واقعي كردن نرخ خدمات عمومي بايد در اولويت اصالحات 
قرار بگيرند؟   ادامه در صفحه 6

ط��ي دو م��اه گذش��ته عمده 
شركت هاي بنيادي گروه اول 
همانند پتروشيمي ها، پااليش، 
فل��زي و معدني ها به س��طح 
مناسب و ارزندگي رسيده و در 
واقع اصالح قيمتي خوبي در اين 
گروه ص��ورت گرفته و به نقطه 

ايده آل خود نزديك شده اند.
گروه دوم شركت هايي مي باشند كه به دليل حجم مبنا و 
يا گره معامالتي اصالحات آنها با تأخير انجام شده است؛ 
اما حجم عمومي تعداد شركت هاي صف خريدوفروش و 
حجم ريالي آنها تقريباً در يك نقطه متعادل قرارگرفته و اين 
مساله باعث شده كه شاخص كل از ابتداي سال تا اين لحظه 
در نقطه صفر قرارگرفته و به نوعي مديريت شود. حركت 
شاخص با نحوه بازگش��ايي نمادها و يا با تأخير انداختن 
سطح عمومي گروه دوم، افت قابل توجه و چشمگيري را 
تجربه نكرده اس��ت. 4 ماه از سال گذشته و نسبت به دوره 
مشابه قبل كه شاهد حدود 280 درصد بازدهي بوديم، در 
نقطه صفر قرار داريم و يك دوره ايستايي و ركود را تجربه 
مي كنيم.  با توجه به متغيرها و مولفه هاي اثرگذار در وضعيت 
اقتصادي در حال حاضر نقطه نگران كننده نداريم؛ بحث 
انتظارات تورمي ناشي از افزايش قيمت ارز، روند افزايش و يا 
كاهش نرخ بهره بانكي و همچنين گزارش عملكرد شركت ها 
اثرگذاري خاصي بر بازار ندارد.   ادامه در صفحه 2

بسياري از تحليلگران معتقدند، 
طبقه متوسط يكي از مهم ترين 
گزاره ه��اي توس��عه در ه��ر 
جامعه اي محسوب مي شوند؛ 
طبقه اي ك��ه در واقع حامالن 
ارزش هاي جامعه محس��وب 
مي ش��وند و اين ارزش ه��ا را از 
طبقات فرهيخته دريافت و آن 
را به دهك هاي پاييني و محروم جامعه براي رشد و بالندگي 
بيشتر منتقل مي كنند. پيگيري مسير توسعه در جوامع 
مختلف حاكي از آن اس��ت هر زمان كه طبقه متوسط در 
سرزميني شرايط مطلوب تري داشته و از ثبات بيشتري 
برخوردار بوده، زمينه رش��د و پيش��رفت در جامعه هدف 
افزونتر فراهم ش��ده اس��ت. بنابراين يكي از راه هايي كه 
از طريق آن مي توان نس��بِت جوامع مختلف با توس��عه را 
مورد سنجش و ارزيابي قرار داد، شرايطي است كه طبقه 
متوسط در بخش هاي معيشتي، فرهنگي، اجتماعي و... 
از آن برخوردار اس��ت. حتما فراموش نكرده ايد، حدود دو 
دهه قبل )10الي 15س��ال پيش( دغدغه  طبقه  متوسط 
جامعه خري��د اتومبيل، خريد يك آپارتم��ان كوچك )و 
تبدي��ل آن به يك آپارتمان بزرگ تر در چند س��ال بعد(، 
خريد س��كه و طال و اندكي هم س��هام بود و در بلندمدت 
هم نيم نگاهي به رساندن خود به سطح رفاهي و درآمدي 
عالي را داشت. حتي اگر امكان دستيابي به وضعيت كامال 

ايده آل وجود نداش��ت، طبقه متوسط اين رويا را زنده نگه 
مي داش��ت و براي آن تالش مي ك��رد. در واقع گام نهادن 
به سطح باالتري از زندگي معيش��تي و رفاهي، مقوله در 
دسترس��ي بود كه مي ش��د براي آن برنامه ريزي و تالش 
كرد. اي��ن اميدواري ها در خص��وص دهك هاي محروم 
جامعه نيز با شكل و شمايل متفاوت تري وجود داشت. در 
آن برهه زماني، حتي دهك هاي محروم و پايين درآمدي 
هم به شدت امروز، دغدغه  نان و نيازمندي هاي معيشتي 
را نداش��تند. )اگرچه كه هميشه وجود داشته است( و كم 
و بيش به دنبال كشيدن خود به سطوح متوسط درآمدي 
و رفاهي بودند. البته اين اظهارات به اين معنا نيست كه در 
دو دهه قبل وضعيت اقتصاد و معيش��ت كشورمان بدون 
هيچ مش��كل و بحراني پيش مي رفت، اما واقع آن اس��ت 
كه چشم انداز پيش روي دهك هاي مختلف درآمدي در 
اين برهه نش��انه هايي از اميدواري را در خود داشت.  اما بد 
نيس��ت نگاهي به وضعيت امروز اقتصاد و معيشت طبقه 
متوسط و دهك هاي پاييني جامعه بيندازيم. در شرايطي 
كه اين يادداشت نگاشته مي شود، طبقه  متوسط كشورمان 
آرام آرام در حال حذف شدن است. بررسي هاي تحليلي و 
پژوهشي حاكي از آن است كه طبقه متوسط كشور در حال 
نزول از نظام طبقاتي خود است. طيف هاي برخوردار تر طبقه 
متوسط به بخش هاي مياني اين نظام طبقاتي نزول كرده اند 
و افرادي كه در بخش هاي پاييني قرار داشتند در حال سقوط 
به دهك هاي محروم جامعه هستند.   ادامه در صفحه 6

ما هميشه در زمينه آماردهي 
با مشكالتي مواجه بوده ايم. 
در م��ورد آمار آس��يب هاي 
اجتماعي همچنين مشكلي 
وج��ود دارد، ت��ا زمان��ي كه 
آمارها ب��ه ص��ورت پنهاني 
باشد نمي توانيم راهكارهاي 
مناسب براي رفع معضالت و 
چالش ها را پيد كنيم. در واقع زماني كه آمار آسيب هاي 
اجتماعي به صورت پنهان باشد معضالت حل نشده 
باقي مي مانند. اين روزها با وج��ود همه گيري كرونا، 
برخي آس��يب هاي اجتماعي افزايش پيدا كرده و اين 
مس��اله مي تواند در دراز مدت بحران هايي را به همراه 
داشته باشد. افزايش ميزان سرقت ها، كه خود معلول 
علتي مانند مش��كالت اقتصادي و فشارهاي ناشي از 
اين مشكالت است، در شرايطي كه همه گيري كرونا 
به مش��اغل كوچك و بزرگ آسيب رسانده و وضعيت 
معيشتي اكثر افراد جامعه در ش��رايط بحراني است، 
چنين اتفاقات��ي هم رخ مي دهد، مخف��ي كردن اين 
آمارها دردي از جامعه دوا نمي كند، در واقع بايد چنين 
آمارهايي منتشر شود تا مسووالن و مردم در كنار هم 
فكري به حال حل اين معضالت بكنند. در حال حاضر 
نمودار آسيب هاي اجتماعي در كشور حالت صعودي 
ادامه در صفحه 8 به خود گرفته است.   

المپيك

تراژدي ناهيد وكيميا 
زهرا سليماني | سومين روز المپيك براي ايرانيان 
همراه با احساس��ات متناقضي دنبال شد. روزي كه 
نخستين ساعات آن به صحنه مقابله كيميا عليزاده و 
ناهيد كياني دو ورزشكار ايراني بدل شد . دو چهره اي 
كه يكي در قالب نخستين بانوي ايراني كه توانسته در 
صحنه المپيك براي كش��ورمان افتخارآفريني كند 
روي شياپچانگ حاضر شد و ديگري در شمايل يكي 
دوس��تان قديمي كيميا كه از دوره نوجواني در كنار 
هم در اردوهاي تيم ملي تكواندو حضور داش��تند و 
مجموعه اي متنوع از خاطرات مشترك را تجربه كرده 
بودند. هر چند كيميا عليزاده در اين مس��ابقه پيروز 
شد و توانس��ت به دور بعدي بازي ها راه پيدا كند، اما 
طرف شكس��ت خورده اين آوردگاه، نه ناهيد كياني، 
بلكه صداوسيمايي بود كه با رفتارهاي عجيب و غريب 
و يك طرفه حتي حاضر نش��د نام كيميا عليزاده را به 
عنوان ف��ردي كه روبه روي كياني قرار گرفته اس��ت 
به زبان بياورد. گزارش صداوس��يما از مسابقه ناهيد 
كياني و كيميا عليزاده از رقابت هاي المپيك بس��يار 
عجيب بود. حتي يك بار نام كيميا عليزاده برده نشد و 
خراساني، گزارشگر اين رقابت به نحوي گزارش كرد 

كه داوران نتيجه اين ديدار را به نفع عليزاده درآورده اند. 
 حريفش، رقيبش، او، خ��ودش و… عباراتي بود كه 
بيژن خراساني در گزارش خود به كار برد تا نام كيميا 
عليزاده در صداوسيما گفته نشود. خراساني گزارشگر 
اين مسابقه با عباراتي چون »او«، »حريف « و »طرف 
مقاب��ل« تالش كرد تا رويكرد قديمي رس��انه ملي و 
برخي جناح هاي سياسي تماميت خواه را در مواجهه با 
واقعيات عيان اجتماعي، فرهنگي، سياسي و... به كار 
بگيرد. اينكه در مواجهه با واقعيات از طريق انكار اصل 
موضوع تالش شود تا توجه افكار عمومي را از موضوع 
منحرف كنند. رويكردي كه تجربه تمام س��ال هاي 
اخير نشان داده، نه تنها منويات مورد نظر صدا و سيما 
و برخي جريانات سياسي را ترويج نمي كند، بلكه در 
زير پوس��ت افكار عمومي بدل به يك معادله جدي و 
الينحل خواهد شد. اينكه كيميا عليزاده به رغم تمام 
هزينه هايي كه طي سال ها براي موفقيت او شده، بنا 
به هر دليلي از كشور خارج و در قالب تيم پناهنده ها 
به ميدان رفته اس��ت، مورد تاييد هيچ عقل سليمي 
نيس��ت، اما رفتار خصمانه رس��انه ملي در مواجهه با 
پديده اي كه بررسي تحليل ابعاد و زواياي گوناگون آن 

نيازمند ارزيابي هاي تحقيقاتي و جدي است، نشان 
مي دهد كه هنوز متوليان اين رسانه متوجه نشده اند 
كه بايد پاسخي براي اين پرسش كليدي پيدا كنند 
كه چرا برخي جوانان و چهره هاي نخبه اين كش��ور 
ترجيح مي دهند، رنج سفر به دوردست ها و دوري از 
خانواده و عاليق خود را به جان بپذيرند و راهي غربت 
شوند؟ نمونه هايي مانند كيميا عليزاده تنها در صحنه 

ورزش نيست كه جالي وطن كرده اند. دامنه وسيعي 
از نخبگان اقتصادي، المپين ها، دارندگان رتبه هاي 
برتر كنكور كه طبيعتا بايد روند توسعه پايدار كشور را 
تحقق بخشند به دليل رويكردهاي سياسي، جناحي 
و سليقه اي كه در برخي بخش هاي كشورمان حاكم 
شده، راهي ساير كشورها شده اند تا به زعم خود اندكي 
آرامش و احترام را به دست بياورند.  ادامه در صفحه 6

مصطفي  اقليمامحسن عباسيفردين آقابزرگيهادي حق شناس

 محسن هاشمي:
 زمان فرافكني و متهم كردن يكديگر گذشته است

 رشد اقتصادي سال گذشته
 به ۳.6 درصد رسيد

 ۷0 درصد بازار سيمان  در دست پانزده نفر است
  بي برقي دليل افزايش قيمت سيمان

 »تعادل« در گفت وگو هايي
 گراني  و كمبود سيمان را بررسي كرد

 نگراني از انباشت مشكالت 
در شهرها

صفحه 5     صفحه 2    

صفحه 5    

 حسن روحاني:
 دالر بايد ۵ هزار تومان مي شد

سالطين سيمان! 

»تعادل« گزارش مي دهد

تعادل |   بازار خودرو در اولين روز بازگشايي شاهد 
افزايش قيمت ها در اكثر خودروهاي موجود در بازار 
به ويژه خودروهاي گروه پژو بود. رصد معامالت خريد 
و فروش در بازار غيررس��مي خ��ودرو حكايت از اين 
دارد كه در بازار نيمه تعطيل خودرو انواع خودروهاي 
داخلي 2 تا 3 ميليون تومان افزايش قيمت را تجربه 
كرده اند. به نح��وي كه قيمت پراي��د 111 به 139 
ميليون تومان رسيده است.   صفحه 7 را بخوانيد

اجرايي سازي تصميمات مهم در بحث »صيانت از 
حقوق كاربران در فضاي مجازي« عالوه بر داشتن 
قوانين به روز و پيشرو، و مورد اجماع عموم مردم 
و نخبگان، نيازمن��د درجه بااليي از امكان پذيري 
اجراي��ي و ابزارهاي واقع بينانه و ن��ه ذهني براي 
پياده س��ازي قوانين مذك��ور و تامين منافع ملي 
ازجمله حقوق كاربران است. كشورهاي به نسبت 
موفق در بحث تعامل با پلتفرم هاي بين المللي به 
صفحه 6 را بخوانيد خوبي دريافته اند كه ...   

بررسي امكان تكرار تجربه 
كشورهاي ديگر در بحث صيانت 
از حقوق كاربران فضاي مجازي 

صعود قيمت 
خودرو در بازار 

نيمه تعطيل

مسدودسازي  
راه  چاره  نيست

والدت با سعادت  امام علي النقي )ع( مبارك باد



گروه بانك و بيمه| 
رييس جمهور با اش��اره به اقدامات و سياست گذاري هاي 
بانك مركزي براي كاهش فشارهاي جنگ اقتصادي، گفت: 
اگر كرونا و جنگ اقتصادي نبود، امروز دالر ۵ هزار تومان بود.

دكتر حسن روحاني روز يكشنبه در شصت و يكمين مجمع 
ساالنه بانك مركزي با اشاره به ش��رايط خاص و پرفراز و 
نشيب كشور در طول هشت سال گذشته اظهار داشت: بر 
اس��اس آمار و ارقام وقتي در سال ۹۲ دولت يازدهم شروع 
به كار كرد رشد اقتصادي منفي ۷.۷ بود و در سال ۹۴ نيز با 
معضل و شوك قيمت نفت مواجه شديم و قيمت نفت كه 
در آغاز كار دولت يازدهم بشكه اي ۱۰۴ دالر بود در مقطعي 

حتي به ۳۰ د الر رسيد لذا با شرايط خاصي مواجه بوديم.
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: بعد از اينكه در سال ۹۴ 
توانس��تيم از تحريم عبور كنيم آثار اقتصادي مثبت آن 
در س��ال ۹۵ مشاهده شد به طوري كه در اين سال از رشد 
اقتص��ادي ۱۲.۵ درصد برخوردار ش��ديم و از آغاز دولت 
يازدهم تا اوايل سال ۹۷ شرايط باثباتي در اقتصاد كشور 
را ش��اهد بوديم.از ابتداي دولت يازدهم تا اوايل سال ۹۷ 
فرازونش��يب آنچناني در اقتصاد و به خصوص قيمت ارز 
نداشتيم و از لحاظ تورم، رشد اقتصادي، قيمت ارز و اشتغال 
داراي ثبات بوديم كه ثبات اقتصادي براي داشتن شرايط 
مطلوب در سال هاي آينده براي كشور اهميت دارد. از سال 
۹۳ اشتغال خالص مناسبي را در كشور شاهد بوديم و تا سال 
۹۶ به طور متوسط ۵۵۰ هزار شغل ثابت در هر سال داشتيم. 
تورم نيز از اواخر سال ۹۴ تا اوايل سال ۹۷ يك رقمي بود اما 

با شروع جنگ اقتصادي شرايط تغيير كرد.
روحاني گفت: دولت در طول چهار سال اول از انضباط مالي 
بسيار خوبي برخوردار بود و در هيچ شرايطي حتي در دوره 
جنگ اقتصادي نيز حاضر به اس��تقراض از بانك مركزي 
نشديم همواره سعي كرديم انضباط مالي دولت را رعايت 

كنيم كه اين موضوع در تورم و پايه پولي بسيار مهم است.
رييس جمهور گفت: از سال ۹۶ بانك مركزي ناچار شد براي 
موسسات اعتباري غيرمجاز و نيز ادغام بانك هاي نيروهاي 
مسلح از پايه پولي استفاده كند اما استفاده از پايه پولي از 
طرف دولت هيچگاه بر مبناي بدهي و اس��تقراض دولت 
نبوده اس��ت اما در عين حال سال ۹۸ نسبت به ۹۷ و سال 
۹۹ نسبت به سال ۹۸ بدهي دولت به بانك مركزي كاهش 
يافته است. روحاني با بيان اينكه در سال ۹۷ وارد شرايط 
جديدي ش��ديم،  گفت: ازمديران و اقتصاددانان خواهش 
مي كنم كه ش��رايط اقتصادي سال ۹۷ به بعد را بر مبناي 
واقعيت هاي موجود براي مردم تش��ريح كنند. حوادثي 
كه پس از اين س��ال اتفاق افتاد ارتباطي به دولت نداشت 
چرا كه دولت بر مبناي روال گذشته خود پيش مي رفت و 
چنانچه جنگ اقتصادي سال ۹۷ و كرونا نبود، همين روند 
ادامه پيدا مي كرد و بر اساس محاسباتي كه اقتصاددانان 
انجام دادند ام��روز قيمت دالر حدود ۵ ه��زار تومان بود. 
رييس جمهور با بيان اينكه جنگ اقتصادي س��ال ۹۷ در 
تاريخ كشور بي نظير و در تاريخ جهان كم نظير است اظهار 
داشت: اينكه حتي فروش يك بشكه نفت نيز محدود شود 
و كل عمليات بانكي و منابع كشور كامال مسدود شود يك 
اقدام بي سابقه و كم نظير است اما در عين حال عليرغم همه 
محدوديت ها كشور اداره شد و كاالهاي اساسي و ضروري 
به اندازه نياز خريداري و وارد گرديد و با همه اين ش��رايط 
سخت در سال ۹۸ مشكالت اقتصادي تقريبا كنترل شد 
اما متاسفانه در اواخر سال ۹۸ با مشكل كرونا مواجه شديم 
روحاني خاطرنشان كرد: براي اينكه بتوانيم به جاي نفت 
كه تامين كننده اصلي ارز كشور است جايگزين پيدا كنيم 
فعاليت هاي خوبي در راس��تاي صادرات غيرنفتي انجام 
داديم و در اين راستا اقدامات بانك مركزي بسيار موثر بود 
و تقريبا كش��ور بدون نفت، بدون قحطي و كوپني شدن 
كاالها اداره شد. رييس جمهور با اشاره به اقدامات اقتصادي 
دولت در مواجهه با كرونا اظهار داشت: با اقدامات انجام شده 
توانستيم تخت هاي بيمارستاني را براي مبتاليان به كرونا 
افزايش دهيم و تخت هاي ويژه را در طول يك سال و نيم 

 به بيش از ۲.۵ برابر برسانيم، براي مردم و كسب و كارهاي 
آسيب ديده هم كمك ها و تس��هيالت بانكي ارايه داديم 
و همچنين در همين شرايط توانس��تيم سهام عدالت را 
ساماندهي كرده و بخشي از سهام را به مردم پرداخت كنيم.

روحاني اف��زود: در زمينه تهيه واكس��ن نيز به رغم همه 
مشكالت امروز توانستيم به نقطه نسبتا مطلوبي برسيم 
و روند واكسيناس��يون س��رعت خوبي پيدا كرده است. 
رييس جمهور خاطرنش��ان كرد: رشد اقتصادي در سال 
۹۹ كه در بس��ياري از كش��ورها منفي بود در كش��ور ما 
مثبت ۳.۶ درصد بود و اين از افتخارات دولت است كه در 
سخت ترين ش��رايط و جنگ اقتصادي قادر است دولت 
دوازدهم را با رشد مثبت اقتصادي به دولت آينده تحويل 
دهد. توافق بين ما و ۱+۵ در وين كامال روشن و اسناد آن 
موجود است و مشخص است كه آنها و ما حاضر بوديم كه 
اقداماتي انجام دهيم اما مصوبه اي كه در مجلس گذرانده 
شد نگذاشت ما كار خود را انجام دهيم.اقدام دوم در زمينه 
اف.اي.تي.اف بود كه مشكل بزرگي ايجاد كرد در اين زمينه 
دولت و وزارت اقتصاد كار خود را انجام داده بود و مجلس و 
شوراي نگهبان نيز كمك كرده بودند اما يك جاي ديگري 
براي ما مشكل درست كرد و هنوز هم مشكل ادامه دارد. 
اگر همه تحريم ها هم برداشته شود ولي مشكل ا ف.اي.

تي.اف حل نشود باز هم در فعاليت هاي بانكي با بانك هاي 
دنيا روند عادي نخواهيم داشت لذا برخي از مشكالت در 
اختيار دولت نيس��ت و ربطي هم به دولت ندارد. روحاني 
گفت: اگر اختيارات الزم كه قانون اساسي به ما مي دهد را 
مي توانستيم عملياتي كنيم در آغاز ۱۴۰۰ تحريم نداشتيم. 
رييس جمهور خاطرنشان كرد: برخي از امور از جمله جنگ 
اقتصادي هم مربوط به دولت نيست و ناشي از اقدام يك 
ناداني است كه از برجام خارج شد و تحريم را بر كشورمان 
تحميل كرد.در برخي از امور دولت به تنهايي قادر نيست 
كاري انجام دهد و بايد بقيه دستگاه ها و ارگان ها هم ياري 
كنند لذا بايد براي مردم توضيح داده ش��ود كه دولت در 
كجاها مي تواند عمل كند و كجاها از اختيارات دولت خارج 
است.آنچه در توان مان بوده براي رفع مشكل مردم دريغ 
و كوتاهي نكرديم و برخي بر مواردي كه در اختيار دولت 
بوده را حل و فصل كرديم و اجازه نداديم در شرايط كرونا و 
تحريم فعاليت هاي زيربنايي و اقتصادي و توليدي تعطيل 
شود. رييس كل بانك مركزي گفت: رشد اقتصادي و رشد 
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي به ترتيب به ارقام ۳.۶ 

و ۲.۵ درصد رسيد. دكتر كميجاني در شصت و يكمين 
اجالس ساالنه مجمع عمومي عادي بانك مركزي كه صبح 
امروز به رياس��ت جناب دكتر روحاني، رييس جمهوري 
و با حضور س��اير اعضاي مجمع، و اعض��اي هيات عامل 
اين بانك برگزار شد در محل بانك مركزي برگزار شد، با 
توجه به روزهاي پاياني فعاليت دولت دوازدهم، تحوالت 
ش��اخص هاي كالن اقتصادي در دولت ه��اي يازدهم و 
دوازدهم و همچنين مهم تري��ن اقدامات بانك مركزي 
در حوزه هاي مختلف پولي و اعتباري، نظارتي و ارزي در 
سال ۱۳۹۹ را تشريح كرد و گفت: بررسي تحوالت رشد 
اقتصادي در سال هاي ۹۹-۱۳۹۲، نمايانگر نوسانات و فراز 
و فرودهاي اين متغير و تاثيرپذيري آن از شرايط پيراموني 
اقتصاد است. دولت يازدهم در شرايطي اقتصاد را تحويل 
گرفت كه رش��د اقتصادي در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد 
رسيده بود. با اتخاذ سياس��ت هاي جديد اقتصادي، اين 
روند در س��ال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود 
به نحو محسوسي پديدار شد و رشد توليد ناخالص داخلي 
)به قيمت هاي ثابت س��ال ۱۳۹۰( در اين س��ال به ۳.۲ 
درصد رسيد. رييس كل بانك مركزي در ادامه و با اشاره به 
تحوالت سال ۱۳۹۴ عنوان كرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از 
افت محسوس قيمت نفت و كاهش درآمدهاي نفتي، رشد 
اقتصادي معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرايي شدن 
برجام، زمينه بازگشت تبادالت مالي و تجاري بين المللي 
و صادرات نفت به روال طبيعي و در نتيجه بهبود عملكرد 
تجارت خارجي كشور و نيز تقويت ثبات اقتصادي فراهم 
شد و با توجه به مجموعه تحوالت رخ داده، رشد اقتصادي 
كشور در سال هاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتيب به ميزان ۲.۵ 
و ۳.۷ درصد تحقق يافت. وي خاطرنش��ان كرد: متعاقب 
خروج دولت امريكا از توافق برجام در ارديبهشت ماه سال 
۱۳۹۷ و بازگش��ت مجدد تحريم هاي ظالمانه اقتصادي 
و محدوديت هاي ايجاد ش��ده در مبادالت مالي و تجاري 
خارجي، توليد ناخالص داخلي طي س��ال هاي ۱۳۹۷ و 
۱۳۹۸ به ترتيب كاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدي را تجربه كرد. 
عالي ترين مقام بانك مركزي با اشاره به تدابير اتخاذ شده 
در سال ۱۳۹۹ براي مديريت و مهار آثار تحريم ها، تصريح 
كرد: با اين حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابير و اقدامات 
اتخاذ شده و مديريت و مهار آثار تحريم ها در اقتصاد، رشد 
اقتصادي و رشد تشكيل س��رمايه ثابت ناخالص داخلي 
به ترتيب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رس��يد. ذكر اين نكته 

ضروري است كه رشد اقتصادي ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ 
در شرايطي رقم خورد كه بسياري از كشورهاي جهان متاثر 
از پيامدهاي منفي ناشي از شيوع بيماري كرونا، با كاهش 
شديد رشد اقتصادي مواجه شدند.  دكتر كميجاني يادآور 
شد: البته همزمان با توجه به وابستگي تاريخي دولت به 
درآمدهاي نفتي و چسبندگي مخارج دولت، تامين كسري 
بودجه دولت واجد آثار پولي ش��د كه نهايتًا  در قالب رشد 
پايه پولي و نقدينگي نمايان شد. الزم به توضيح است كه 
متوسط رشد ساالنه نقدينگي طي سال هاي ۱۳۹۲-۹۶ 
)پس از كس��ر اثر افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانكي( 
به مدد برقراري آرامش و ثبات در فضاي اقتصادي كشور 
معادل ۲۴.۴ درصد بود. اين در شرايطي است كه متوسط 
رشد نقدينگي در ۱۴ سال قبل از اين دوره زماني )سال هاي 

۹۱-۱۳۷۸( به ميزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.
رييس ش��وراي پ��ول و اعتب��ار در ادام��ه توضيحاتي را 
درخصوص رشد نقدينگي طي سال هاي اخير ارايه كرد 
و گفت: با اين حال در سه سال اخير متاثر از كاهش شديد 
درآمدهاي نفتي دولت و تش��ديد كس��ري بودجه و نيز 
مشاركت فعال نظام بانكي در سياست هاي حمايت از تامين 
مالي بنگاه ها و خانوارهاي آسيب ديده از بيماري كرونا، رشد 
نقدينگي ارقام باالتري را تجربه كرد. به طوري كه متوسط 
رشد ساالنه نقدينگي طي سال هاي ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ 
درصد رس��يد كه اين ميزان در مقايس��ه با متوسط رشد 
نقدينگي طي سال هاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ )۲۷.۱ درصد( به 
ميزان ۴.۴ واحد درصد باالتر بود. رييس شوراي پول و اعتبار 
درخصوص عملكرد و اقدامات بانك مركزي در سال ۱۳۹۹ 
در حوزه اعتباري عنوان ك��رد: در حوزه اعتباري، اولويت 
بخشي به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با 
هدف بهره برداري حداكثري از ظرفيت هاي خالي اقتصاد، 
تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط، تامين مالي صنايع 
پيشران و ش��ركت هاي دانش بنيان، پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه )ازدواج(، خريد تضميني گندم و تامين مالي 
بخش مسكن و همچنين پرداخت تسهيالت مقابله با آثار 
منفي بيماري كرونا ب��ه خانوارها و فعاالن اقتصادي مورد 
توجه بانك مركزي بوده اس��ت. الزم به توضيح است، در 
سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار ميليارد ريال 
تسهيالت به بخش هاي مختلف اقتصادي پرداخت شده 
است كه در مقايسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزايش 

نشان مي دهد.

اخبار جهاناخبار ايران ايـران2   Mon. July26. 2021  1995   دوشنبه 4 مرداد 1400    15 ذي الحجه 1442  سال هشتم    شماره

اقتصادامريكادرآستانهثبتباالترين
سرعترشد

پيش بيني مي شود اقتصاد اياالت متحده در پايان سه 
ماهه دوم، جهش رشد جديدي به ثبت برساند. بر اساس 
بررسي هاي فكت ست )FactSet( پيش بيني مي شود 
كه توليد ناخالص داخلي براي دوره سه ماهه آوريل تا 
ژوئن ۹.۲ درصد افزايش يابد، گزارش وزارت بازرگاني 
اياالت متحده درباره توليد ناخالص داخلي س��ه ماهه 
دوم، روز پنجشنبه آينده منتشر خواهد شد. به گزارش 
اقتصادآنالين، در دنياي پيش از همه گيري كرونا، اين 
ميزان رش��د اقتصادي مي توانس��ت اياالت متحده را 
در باالترين سطح رش��د اقتصادي خود از سال ۱۹۸۳ 
تاكنون قرار دهد. با اين حال، اين ارقام تنها مربوط به سه 
ماهه دوم توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۱ است كه 
نشان دهنده فاصله گرفتن از روند ركود اقتصادي است.

اگر چه اوضاع در ش��رف تغيير اس��ت. اقتصاد در حال 
بازگشت به شرايط عادي است و بسته هاي حمايتي كه 
كنگره پيش از اين به تصويب مي رساند در حال كمتر 
شدن اس��ت. اين بدان معناست كه بازگشت تدريجي 
براي اقتصادي كه بيشتر به رش��د نزديك به ۲ درصد 
عادت داشته در حالي شكل گرفته كه با بازگشايي هاي 
اقتصادي، سرعت رشد نسبت به قبل تغيير محسوسي 
يافته است. مارك زندي، اقتصاددان ارشد تحليل مودي 
Moody’s Analytics در اين باره معتقد است: رشد 
اقتصادي به اوج خود رسيده است، اگرچه پيش بيني 
مي شود اين سرعت در نيمه دوم سال اندكي كاهش بيابد 
و سپس در نيمه نخست سال ۲۰۲۲ نسبت به شرايط 

كنوني كاهش قابل مالحظه اي به ثبت خواهد رساند.
خطوط رشد به صورت عمده توسط سياست هاي مالي 
طي ۱۸ ماه آينده شكل خواهد گرفت و ممكن است در 
يك سال آينده اين سرعت رشد به طور كلي متوقف شود.

اگر چه مسيري طوالني براي رسيدن به اين نقطه طي 
شده اما در واقع اقتصاد بس��يار به نقطه پيش از دوران 
همه گيري كرونا نزديك شده است. در حقيقت، بر اساس 
آمارهاي جفريز  Jefferies، توليد كلي ۹۸.۶ درصد از 
سطح طبيعي خود را پيش از آنكه كرونا همه  چيز را زير 
و رو كند، بازيافته است. شركت جفريز براي تخمين هاي 
اقتصادي خود از انبوهي از شاخص ها استفاده مي كند 
و بر همين اس��اس هم عنوان كرده است كه همچنان 
بخش هايي مانند اشتغال و مسافرت هاي هوايي، سرعت 
رشد بسيار آهسته اي دارند اما رشد بخش هايي ازجمله 
خرده فروشي و مسكن به رشد اقتصادي كمك كرده اند.

آنتا ماركوفسكا، اقتصاددان ارشد مالي جفريز مي گويد: 
اگر ب��ه  طور كلي به پويايي درآمد و ترازنامه خانوار نگاه 
كنيم، يك وضعيت بسيار بسيار مثبت با مباني سالم 
مش��اهده مي كنيم كه بدبيني را نسبت به چشم انداز 
آتي اقتصادي دش��وار مي كند. در واقع، دارايي خالص 
خانوار در پايان سه ماهه نخست ۱۳۶.۹ تريليون دالر 
بوده كه طبق اعالم فدرال رزرو نس��بت به سال ۲۰۱۹ 
افزاي��ش ۱۶ درصدي يافته اس��ت. همزمان پرداخت 
بدهي خانوار در مقايسه با درآمد شخصي قابل استفاده 
۸.۲ درص��د كاهش يافته كه كمترين ميزان از س��ال 
۱۹۸۰ تاكنون است. اما بيشتر اين ارزش خالص ناشي 
از صعود بازارهاي مالي از جمله بازارهاي س��هام بوده و 
در عين حال درآمدهاي ش��خصي ب��ه دليل پرداخت 
بسته هاي محرك دولتي كه سرعت پرداخت هاي آن 
در حال حاضر رو به كندي اس��ت، افزايش يافته است. 
البته واضح است كه تداوم اين سرعت در رشد اقتصادي 
دشوار خواهد بود آن هم در جامعه اي كه مدت هاست 
با س��الخوردگي جمعيت و بهره وري كمرنگ سرعت 
رشد آن كاهش يافته اس��ت. اين مشكالت با كاهش 
سياست  هاي حمايتي و نبرد با شيوع كوويد – ۱۹ آن هم 
در جهش هاي مختلف تشديد خواهد شد. اگر چه برخي 
از اقتصاددانان انتظار دارند محدوديت هاي گسترده و 
تعطيلي توليد كه تا اواسط سال ۲۰۲۰ تداوم داشته بار 
ديگر تكرار شود. جوزف بروسوالس، اقتصاددان ارشد 
شركت مشاوره اي RSM در اين باره توضيح داد: آنچه 
در حال حاضر شاهد آن هستيم، رشد اقتصادي قابل 
توجهي اس��ت كه مدت هاست تجربه آن را نداشته ايم 
كه البته تا س��ال ۲۰۲۳ سرعت آن كاهش مي يابد. در 
صورت عدم حمايت از سياس��ت افزايش بهره وري بار 
ديگر به روال پيشين بازخواهيم گشت. چرا كه با در نظر 
گرفتن شاخص هاي دموگرافيك )جمعيتي( اقدامات 
زيادي مي توانيم به انجام برسانيم كه در نهايت روند رشد 
اقتصادي را طوالني مدت خواهد كرد. افزايش ش��ديد 
تورم ناشي از محدوديت هاي عرضه و تقاضاي كالن كه 
مربوط به بازگشايي هاي اقتصادي است، توليد را تحت 
تاثير قرار خواهد داد. در حالي كه بسياري از اقتصاددانان 
از جمله برخي اعضاي فدرال رزرو تورم كنوني در اياالت 
متحده را امري موقتي ارزيابي مي كنند همزمان برخي 
از مقامات از جمل��ه جنت يلن، وزير خزانه داري اياالت 
متحده هش��دار داده اند كه روند افزايشي كنوني تورم 
حداقل در چند ماه  آتي ادامه خواهد يافت. تورم همراه 
با محو ش��دن حمايت هاي مالي دولتي مي تواند رشد 
اقتصادي را محدود كند. الكساندر لين، اقتصاددان بانك 
امريكا در يادداشتي در اين باره نوشت: اقتصاد در شرايط 
كنوني با محدوديت هاي عرضه روبروست و با توجه به 
اينكه س��رمايه گذاري هاي بخش مسكوني با كاهش 
مواجه شده و بانگاهي به آينده مي توان گفت اكنون در 
اوج رشد اقتصادي قرار داريم كه در سه ماهه آتي اندكي 
تعديل خواهد شد. كپيتال اكونوميكس پيش بيني كرده 
است كه براي سه ماهه دوم توليد ناخالص داخلي به ۸ 
درصد كاهش پيدا خواهد كرد و سپس در دوره بعدي 
به ۳.۵ درصد خواهد رس��يد. پل اش��ورث، اقتصاددان 
ارشد كپيتال اكونوميكس در اين باره نوشت: با افزايش 
قيمت ها كه درآمد واقعي را تحت تاثير قرار مي دهد، شك 
داريم كه سرعت رشد ماهانه همچنان ناچيز باشد و اين 
مساله زمينه را براي كاهش شديد مصرف و رشد توليد 
ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال فراهم مي كند. 
مساله همه گيري كرونا يكي ديگر از عواملي است كه بر 

وضعيت كنوني تاثيرگذار بوده است.
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بورسدردورهايستاييوركود

در عي��ن حال مي تواند ادعا كند كه تورم را كنترل كرده 
است. يعني اين دو شاخص تورم و رشد اقتصادي كه بايد 
از طريق توليد و اشتغال بخش خصوصي صورت بگيرد از 
طريق صادرات نفت و تبديل دالرهاي نفت ارزان به تجار 
هم اقتصاد را رشد مي دهد و هم تورم را كنترل مي كند. 
به همين دليل است كه هر وقت دولت در صادرات نفت 
ناتوان باشد هم رش��د اقتصادي پايين است و هم تورم 
يعني وضعيت ركود تورمي كه مش��خصه اقتصاد ايران 
در چند دهه گذشته است. با اين جعبه اسرارآميز درآمد 
نف��ت و واردات دولت ها س��عي مي كنند عملكرد خود 
به خورد مردم بدهند و متاس��فانه اقتصاددانان ش��اغل 
در دستگاه هاي دولتي سعي مي كنند ارقامي را بيرون 
بياورند كه دولتم��ردان مي خواهند. هر دولتي عملكرد 
خ��ود را از دولت ديگر بهتر نش��ان مي ده��د و هر وقت 

بتواند نفت بيش��تر صادر كند و واردات بيشتري داشته 
باشد روزنامه ها از رشدهاي خيره كننده و دستاوردهاي 
كنترل تورمي دولت مستقر صحبت مي كنند ولي وقتي 
كه نتوانند، تورم و ركود حاكم مي شود به قول زدالچك 
به نظر مي رسد اقتصاد وقتي كه اوضاع خوب است، رشد 
مي كند و وقتي كه بد است در ركود قرار مي گيرد. عملكرد 
واقعي سياست هاي اقتصادي يك كشور را بايد در هنگام 
بحران ها ارزيابي كرد. روزگار خوشي وقت مناسبي براي 
مداقه و تامل نيست چه برس��د به تغيير يا اصالح نظام 
تصميم گيري.  بنابراين زماني  كه حجم تقاضا بيشتر و 
عرضه كمتر باشد، فشار تقاضا باعث افزايش قيمت ها شده 
در واقع به اين معنا نيست كه تقاضاي عموم مردم افزايش 
پيدا كرده بلكه به خاطر افزايش حجم پول در دست دولت 
است؛ به عبارتي، هر وقت دولت اراده كند حجم پول را باال 

مي  برد، اما نمي تواند توليد را افزايش يا رونق بدهد. از اين 
رو با افزايش چاپ پول نقدينگي افزايش پيدا كرده ولي 
در ميزان توليد تغييري ايجاد نمي شود. به عنوان مثال 
صد سال پيش يك كيلو قند يك ريال بوده ولي اكنون 
۱۰ هزار تومان است؛ يعني افزايش ۱۰۰۰ برابري قيمت. 
مقدار قند كه همان يك كيلو اس��ت. تورم مانند دزدي 
است كه جيب مردم را خالي مي كند با اين تفاوت كه دزد 
را مي توان محاكمه كرد ولي باني تورم را كه دولت است 
نمي توان محاكمه كرد. براي درك ريشه تورم ذكر اين نكته 
ضروري است؛ تا زماني كه اقتصاد يك كشور دولت بزرگي 
مثل دولت ايران داشته باشد و در اقتصاد دخالت كند تورم 
باقي است؛ زيرا دولت ها اغلب خدماتي و مصرفي هستند؛ 
مثل وزارتخانه ها كه مصرف كننده هستند و عرضه كاال 
ندارند يا شركت هاي دولتي را دارند كه به دليل مديريت 

غلط ناكارآمد هستند و بعضا زيان ده و براي بودجه خود 
به دولت وابسته هستند. بايد توجه داشت كه دولتمردان 
از كره ديگري نيامده اند آنها هم مثل ساير افراد به دنبال 
منافع خود هستند به همين خاطر كشورها تالش دارند 
تا جلوي مداخالت دولت ها را بگيرند.  چيزي كه كمتر 
درك شده اين است كه استثماركنندگان واقعي در جامعه 
امروزي ما سرمايه داران خودخواه و كارآفرينان سودجو 
نيستند بلكه سازمان ها و تشكالت سياسي هستند كه 
منافع مشترك دارند و آنچه برايشان مهم است همبستگي 
و وفاداري گروهي براي رسيدن به قدرت سياسي است و 
نه در جهت اصالح امور و برقرار كردن آزادي يا حكومت 
قانون. بنابراين دولتمردان كه خود تورم ايجاد مي كنند 
چگونه مي توانند كنترل كننده تورم باش��ند؟ آنها خود 

بخشي از مشكل هستند و نه بخشي از راه حل.

تجربه سال گذشته جانب احتياط را يادآوري مي كند تا تمام 
فعاالن بازار اعم از حقيقي و يا حقوقي  پرشتاب عمل نكنند. 
دوره ۴ ماه ابتداي سال ۱۴۰۰ در حقيقت يك خالصه اي از 
روند شكل گيري و ايجاد تعادل همراه با يك تأخيري است 
كه كمبود چندان چشمگيري براي افت شاخص نداشته و يا 
حداقل اين كاهش را درون خود رفع كرده است. افزايش گروه 
شركت هاي بنيادي باعث شد كه گروه دوم از اين فرصت 
استفاده و اصالحات خود را انجام دهند. با فرض ثابت بودن 
شرايط حال حاضر انتظار رشد قابل توجه و بازدهي بورس 
براي سال ۱۴۰۰ با توجه به ميزان نرخ تورمي كه پيش بيني 
مي شود؛ وجود ندارد. دو ماه اول سال بازار روند نزولي داشت 

و اين موضوع از نيمه خردادماه تا حدود زيادي تغيير كرد 
و ط��ي دو ماه اخير بازار روند صعودي آرامي را تجربه كرده 
است، بنابراين درمجموع اگر كسي از ابتداي سال تاكنون 
سهام خريده باشد، به طور متوسط با بازدهي صفر روبرو بوده 
و در حال حاضر س��رمايه گذاري اش به اصطالح بورسي ها 
سربه سر شده اس��ت.  اين در حالي است كه در چهارماهه 
نخست س��ال ۹۹ بورس بازدهي ۲۸۰ درصدي را رقم زد، 
آماري كه تاكنون در بازار س��رمايه نظير آن رخ نداده بود، 
بنابراين حال كه بازار تاكنون نسبت به سال گذشته بازدهي 
آن چناني نداشته، مي توان گفت، بورس به تعادل رسيده، 
حال با توجه به وضعيت تورمي و همچنين نرخ ارز مي توان 

بازده ۴۰ تا ۵۰ درصدي را تا پايان سال از بورس انتظار داشت. 
تصميمات اقتصادي و سياسي كه دولت آتي خواهد گرفت 
مي تواند در اين باره از اهميت بسزايي برخوردار باشد، اگر 
دولت فعلي تصميماتي در مورد بازار سهام و يا مسائلي كه 
تأثير مستقيم بر روي بورس دارد بگيرد، اين موضوع درروند 
بازار سهام اثرگذار است و مي تواند وضعيت بازار را تحت تأثير 
قرار، همچنين وضعيت برجام نيز براي بازار سهام بسيار مهم 
است و فرسايشي شدن روند مذاكرات نيز بورس را با ابهام 

بيشتري روبرو خواهد كرد.
از سويي اگر دولت آينده نيز بخواهد از طريق بازار سرمايه 
بازهم كس��ري بودجه خود را جبران كن��د، اين موضوع 

۱۰۰ درصد به زيان س��هام داران خرد است، زير نقدينگي 
شركت هاي س��رمايه گذاري، بانك ها و حقوقي هاي بازار 
به جاي اينكه صرف حمايت از بازار و سهام شركت ها شود، 
بايد خرج خريد اوراق دولتي شود كه اين موضوع نقدينگي در 
بورس را به شدت كاهش داده و زمينه روند نزولي بازار را فراهم 
مي كند، بنابراين بايد آيا دولت آتي نيز مي خواهد همين 
رويكرد تأمين مالي و جبران كسري بودجه از بورس را ادامه 
دهد يا راهكار هاي منطقي ديگري را در دستور كار خود قرار 
خواهد داد؛ بنابراين هركدام از اين ريسك ها درصورتي كه 
ادامه پيدا كنند يا رخ دهند، وضعيت بورس را تحت تأثير 

قرارداده و روند معامالت را غيرقابل پيش بيني مي كند.

رييس جمهوري منتخب پيش از ظهر يكشنبه در نشست 
ويژه »بررسي مسائل صنعت برق كشور« پس از شنيدن 
نظرات و راهكارهاي مديران و كارشناسان تراز اول صنعت 
برق بر ارتقاي به��ره وري نيروگاه هاي موج��ود و افزايش 
ظرفيت تولي��د آنها براي رفع نات��رازي در توليد و مصرف 
برق تاكيد كرد و با اش��اره به توس��عه زمينه هاي واردات و 
صادرات برق توس��ط دولت و بخش خصوصي به تناسب 
بازه هاي كم مصرف و پرمصرف سال گفت: »وزارت نيرو از 
ظرفيت دانشگاهي و نخبگاني كشور براي ارايه راهكارهاي 
نو و دانش بنيان براي حل مس��ائل صنعت برق كش��ور به 
نحو احسن استفاده كند.« به گزارش روابط عمومي دفتر 
رييس جمهور منتخب، ابراهيم رييسي در ادامه اين نشست 
نسبت به نشنيدن صداي واحد از مجموعه هاي دولتي درباره 
يك موضوع و وجود ناهماهنگي بين دستگاه ها انتقاد كرد. او 
اتخاذ تدابير مناسب براي عمليات تعمير و نگهداري ساالنه 
نيروگاه ها به ويژه نيروگاه هاي حرارتي را نيز از موضوعات 
مهمي دانست و در ادامه گفت: »پايان دوره مسووليت برخي 
مديران و جابه جايي در دولت و مسووالن به هيچ وجه نبايد 
اين اقدام را به تاخير بيندازد. قراردادهاي الزم براي تعميرات 
و ب��ه روز آوري نيروگاه ه��ا بايد بدون ف��وت وقت و تعلل و 
مالحظات جابه جايي مديران انجام شود.«  رييسي در ادامه 
به موضوع لزوم پرداخت معوقات پيمانكاران حوزه نيرو اشاره 
كرد و گفت: »يكي از مس��ائل محوري در دولت سيزدهم 
تالش براي بازسازي اعتماد بين دولت و بخش خصوصي 
و تعاوني اس��ت و پرداخت مطالب��ات پيمانكاران به طرق 
مقتضي، ازجمله در حوزه نيرو جزو اقدامات اعتمادسازي 
اس��ت كه در دولت آينده مورد توجه ج��دي قرار خواهد 
داشت. راهكارهاي پرداخت مطالبات پيمانكاران از جمله 
راهكارهاي غيرريالي نظير تهاتر و اعطاي امتياز به آنها نيز 
بررسي شود.« او اظهار اميدواري كرد كه در مدت باقيمانده 
از زمان خدمت مديران فعلي بتوان براساس فوريت ها براي 
حل مشكالت مردم اقدامات راهگشا انجام داد و اضافه كرد: 
»هر جا قانون راهكاري پيش  روي شما قرار داده، با قدرت 
اجرا كنيد و از سوي ديگر از امكان گفت وگو و اقناع سازي 
مردم نيز غافل نشويد.« رييسي گفت: »آنچه در اين جلسه 
از س��وي مديران و كارشناسان مطرح شد، نشان مي دهد 
كه با وجود همه مشكالت و تحريم ها مي توانيم با تكيه بر 
ظرفيت هاي داخلي، نه در يك فاصله زماني ۱۰ ساله، بلكه 
بسيار كوتاه تر بر مشكالت فائق شويم و آينده بسيار روشني 

را در پيش داشته باشيم.«

تكيه بر ظرفيت داخلي  و امكان 
اقناع مردم

رييسيدرديداروزيرخارجهقطر:

سيد ابراهيم رييسي در ديدار وزير خارجه قطر گفت: ايران 
ثابت كرده كه دوست و شريكي مطمئن و قابل اتكاء است. 
به گزارش آبان نيوز، شيخ محمدبن عبدالرحمان آل ثاني، 
معاون نخست وزير و وزير امور خارجه قطر عصر روز گذشته 
در تهران با ابراهيم رييسي، رييس جمهور منتخب ديدار و 
گفت وگو كرد. ابراهيم رييسي در اين ديدار با بيان اينكه دو 
ملت ايران و قطر، برادر ديني و شريك منطقه اي يكديگر 
هستند، گفت: تهران به روابط با دوحه اهتمام ويژه اي دارد 
و اولويت سياست خارجي دولت آينده همسايگان خواهند 
بود. ايران ثابت كرده كه دوست و شريكي مطمئن و قابل اتكا 
است. اطمينان داشته باشيد كه ايران خيرخواه همسايگان 
خود است. ابراهيم رييسي با بيان اينكه ريشه بروز ناامني در 
منطقه را بايد در خارج از آن جست وجو كرد، افزود: راه حل 
استقرار امنيت پايدار و ثبات منطقه اي همكاري كشورهاي 
منطقه براساس اعتماد متقابل سياسي و نفي عملي دخالت 
بيگانگان در منطقه است. وزير خارجه قطر نيز در اين ديدار 
با تبريك پيروزي ابراهيم رييسي و رساندن سالم امير قطر به 
او، گفت: قطر به دنبال همكاري براي تحكيم روابط دوجانبه 
و نيز تالش براي تامين امنيت منطقه با همكاري جمهوري 

اسالمي ايران است.

 ايران ثابت كرده كه دوست
و شريكي مطمئن است 

محس��ني اژه اي روز گذشته در محل كار خود با تعدادي از 
مردم و همچنين خانواده هاي محكومان ناآرامي هاي آبان ۹۸ 
ديدار و گفت وگو كرد. به گزارش آبان نيوز، رييس قوه قضاييه 
در پايان اين ديدارها به غالمحسين اسماعيلي رييس حوزه 
رياست و القاصي دادستان تهران ماموريت داد پرونده افرادي 
كه در جريان ناآرامي هاي آبان ۹۸ دستگير شده اند را مورد 
بررسي مجدد قرار دهد تا افرادي كه شرايط قانوني آزادي 
مشروط يا عفو و بخشودگي دارند، مشمول عفو، بخشودگي 
و يا آزادي شوند. وي گفت: تعدادي از خانواده هايي كه امروز 
در اين ديدار مردمي با آنها مالقات كرديم و كساني كه پرونده 
آنها مشابه پرونده فرزندان آنهاست، شرايط برخورداري از 
عفو و بخشودگي را دارند.ش رييس دستگاه قضا خطاب به 
دادستان تهران دستور داد پرونده هاي اين نوع محكومان 
را با فوريت بررسي كند و چنانچه در طول دوره محكوميت 
حس��ن رفتار داش��ته اند و اين اطمينان وجود دارد كه در 
صورت آزادي مرتكب جرم نمي ش��وند، نسبت به آزادي 
مش��روط و قرارگرفتن آنها در ليست مشموالن عفو اقدام 
شود. اژه اي در حاشيه اين ديدار در تماس تلفني با رييس 
كل دادگستري استان خوزستان دستور داد هر چه سريع تر 
زمينه آزادي كساني كه در جريان اتفاقات روزهاي اخير در 
اين استان، صرفًا به خاطر اعتراض تحت نظر قرار گرفته اند 
را فراهم نمايد. در جريان مالقات مردمي ديروز رييس قوه 
قضاييه، همسر يكي از محكومان اقتصادي كه از مهر ماه 
س��ال ۹۶ تاكنون به جرم تحصيل مال نامشروع در زندان 
به سر مي برد، با اش��اره به اطاله رسيدگي و برخي ابهامات 
در رس��يدگي به اين پرونده بانكي خواستار دستور رييس 
دستگاه قضا براي تعيين تكليف آن شد. اژه اي همچنين 
با صدور دس��تورات الزم به دادستان تهران و رييس مركز 
ارتباط��ات مردمي ق��وه قضاييه براي بررس��ي فوري اين 
پرونده، تأكيد كرد: بايد با بررسي دقيق موضوع مشخص 
شود چه زماني صرف تردد پرونده بين محاكم و ديوان عالي 
شده و مشكل كار كجا بوده تا از بروز موارد مشابه جلوگيري 
شود. رييس قوه قضاييه از مسووالن مربوطه خواست تا اين 
بررسي ها تا صبح امروز به نتيجه برسد تا در مورد اينگونه 
پرونده هايي كه مشمول اطاله دادرسي شده اند در جلسه 

شوراي عالي قوه قضاييه فردا بحث و تصميم گيري شود.

بررسي مجدد پرونده محكومان 
آبان ۹۸ و آزادي معترضين خوزستان

رشد  ۹ درصدي اقتصاد امريكا 
در سه ماهه دوم

ادامه از صفحه اول
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رمز مقاومت بانك مركزي
در برابر تكانه هاي تورمي

سيد كمال سيد علي|
 معاون ارزي اسبق بانك مركزي|

 اس��تقالل بانك مركزي براي اين نهاد سياس��ت گذار 
راهكار مقاومت در برابر بروز تكانه هاي تورمي و همچنين 
تقاضاهاي دستگاه هايي اس��ت كه تورم زا خواهد بود. 
درباره بروز تورم هاي باال در كشور و تاثير عملكرد نظام 
بانكي بايد گفت كه بانك مرك��زي در دوره هاي اخير 
مستقيما نسبت به چاپ پول كمتر اقدام كرده است، 
اضافه برداش��تي هم كه از سيس��تم بانكي به صورت 
غيرمس��تقيم صورت گرفته ب��ه تورم مورد اش��اره در 
س��وال دامن زده و دليل عمده افزايش نقدينگي و پايه 
پولي كشور نيز همين مساله اس��ت.  موضوع نظارت 
بانك مرك��زي بر اضافه برداش��ت ها خصوصا در مورد 
بانك هايي كه نيمه دولتي به حس��اب مي آيند بسيار 
حائز اهميت است، زيرا گرچه اين گروه از بانك ها اعالم 
كردند كه فعاليت آنها شكل خصوصي دارد، اما بر ميزان 
برداش��ت هاي خود مي افزايند و براي كشور مشكل زا 
مي شوند.  نظارت بانك مركزي در اين زمينه بايد بيشتر 
باشد. اين امكان وجود دارد كه بخشي از بانك ها به دليل 
ترس از تحميل جرايم زياد كمتر به اين سمت حركت 
كنند، ولي بايد اين نكته را هم مورد توجه قرار داد آن گروه 
از بانك هايي كه مديرانشان را به نحوي دولت )وزير اقتصاد 
و غيره( تعيين مي كند، ابايي براي اضافه برداش��ت ها 
ندارند. مساله مهم در اين ميان احتمال صدور دستور 
از سوي دولت براي ارايه وام جهت فالن پروژه است كه 
به اين ترتيب اضافه برداشت صورت مي گيرد، خصوصا 
آنكه كسري بودجه هم عمدتا از همين طريق امكان پذير 
مي ش��ود. به اين معنا كه سيس��تم دستوري كماكان 
مسائلي را به بانك ها اعمال مي كند كه نتيجه آن افزايش 
نقدينگي و بارتورمي در كش��ور است.  ميزان نظارت و 
قدرت بانك مركزي بايد افزايش يابد كه حداقل در برابر 
پرداخت هاي خصوصا بانك هاي نيمه دولتي مقاومت به 
خرج دهد تا در صورتي كه بانك هاي خصوصي هم دست 
به اين كارها زدند، موضوع اعالم ورشكستگي، مواخذه، 
تهديد و برخورد با جرايم به آنها گوش��زد شود.  رييس 
بانك مركزي بايد مستقل باشد زيرا در اين حالت است 
كه توانايي مقاومت در برابر تقاضاهاي بخش هاي مختلف 
را به دست خواهد آورد.زماني كه رييس كل بانك مركزي 
از طريق وزرايي انتخاب مي شود كه سهم خواه هستند 
و نگاه بخشي نه تورمي دارند، مشكل  به وجود مي آيد، 
بنابراين موضوع از نحوه انتخاب بانك مركزي ش��روع 
مي شود. به اين معنا؛ چنانچه گروهي از اقتصاددانان يا 
در شورايي رييس كل بانك مركزي انتخاب شود، اين 
نهاد پولي راه خود را پيدا خواهد كرد. بايد اين نكته را هم 
مورد توجه قرا داد كه شرايط كش��ور خاص است و در 
اين وضعيت تحميالتي به بانك مركزي صورت خواهد 
گرفت، اما چنانچه ساختار بانك مركزي اصالح شود، 

استقالل آن هم درست خواهد شد.
به نقل از ايبنا

 آغاز واكسيناسيون كاركنان 
شهر زير زميني از فردا

نايب رييس هيات مديره و مديرعامل شركت بهره برداري 
متروي تهران و حومه از آغاز واكسيناسيون كاركنان اين 
شركت خبر داد و گفت: همزمان با واكسيناسيون رانندگان 
تاكسي تعدادي از كاركنان شركت بهره برداري مترو نيز 
فردا )دوشنبه چهارم تيرماه ۱۴۰۰( واكسينه مي شوند. 
به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل ش��ركت 
بهره برداري متروي تهران و حومه؛ علي عبداله پور افزود: با 
هماهنگي انجام گرفته با دانشگاه علوم پزشكي تهران روند 
واكسيناسيون راهبران قطار، خدمات مسافري، پاكبانان، 
انتظامات و ساير افرادي كه به طور مستقيم با مسافران 
در ارتباط هس��تند در روزهاي آينده آغاز خواهد ش��د. 
وي تصريح كرد: براساس هماهنگي هاي صورت گرفته 
واكسيناسيون كاركنان در گروه هاي ۵۰ نفره در سالن 
واليت ساختمان مركزي ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه به آدرس: خيابان انقالب اسالمي، تقاطع 
حافظ، ش��ماره 9۵6 انجام خواهد شد. عبداله پور گفت: 
واكسيناسيون بر اساس فراخواني كه متعاقبا براي همكاران 

ارسال خواهد شد، به نوبت انجام مي گيرد.

پديده نوظهور رمزارزها
مهدي غضنفري وزير اسبق صمت با تاكيد بر لزوم 
قانونگذاري در حوزه رمزارزها، معتقد است دولت و 
بانك مركزي بايد در زمينه اين پديده نوظهور مطالعه 
و تحقيق كنند. مهدي غضنفري در گفت وگو با ايِبنا 
با بي��ان اينكه رمزارزها پدي��ده اي با تكنولوژي كامال 
پيشرفته و فراتر از وضعيت سنتي حوزه ارز است، افزود: 
به لحاظ پشتوانه اي نيز كامال متفاوت از پول هاي ديگر 
 است. حتي از جنبه روانشناسي نيز ديدگاه و خاستگاه 
رم��ز ارزها با پول هاي س��نتي كامال متفاوت اس��ت. 
به لح��اظ قلمرو نيز جهان ش��مول اس��ت و از لحاظ 
مشروعيت نيز، رمز ارز از سازمان دولتي يا حكومتي 
مشروعيت خود را نمي گيرد بلكه پذيرش مردم باعث 
اين مش��روعيت مي ش��ود.  وي با بيان اينكه رمز ارز 
پديده كامال نو اس��ت كه با توجه به دانش س��نتي بر 
حوزه پول و ارز، تطابق كمي با هم دارند، تصريح كرد: 
برهمين اساس تحليل هايي كه ارايه مي شود ممكن 
است متاثر از دانش سنتي باشد و تطبيقي با اين پديده 
نوظهور نداشته باش��د كه طبيعتا نيازمند مطالعه و 
بررس��ي بيش��تري خواهد بود.  وزير اسبق صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره به ويژگي ه��اي رمزارزها 
گفت: رمزارزها ممكن اس��ت منجر به جابه جايي 
ثروت بدون كنترل كافي ش��وند. همچنين ممكن 
است اعمال ماليات بر درآمدهاي اين حوزه توسط 
نهادهاي حكومتي در همه دنيا غيرممكن باش��د و 
بازتوزيع ثروت ميس��ر نش��ود )يعني ماليات از فرد 
ثروتمند اخذ ش��ود و به كم درآمدها داده شود(.  به 
گفته غضنفري، رمز ارز قلمرو گس��ترده اي دارد و 
مي تواند نوعي از حكمراني جهاني را دامن بزند كه 
در آن دولت هاي محلي اثربخشي پاييني دارند. وي 
تصريح كرد: با تفكر سنتي كه بشر دارد بايد حركت 
پول تح��ت كنترل و صاحب پول قابل شناس��ايي 
باشد و ضمن اينكه ريسك هاي سنگين اجتماعي 
هم نداشته باشد. اما اينگونه منابع مالي به اسم رمز 
ارز ممكن است موجب خطراتي در كنترل ثروت ها 
ش��ود و وقتي ث��روت ب��ادآورده اي در جايي جمع 
ش��ود، به بخش هاي مختلف مانند مسكن و طال و 
... اصاب��ت مي كند و نوعي كمبود، احتكار و انحصار 
را رقم مي زند. به گفته وزير اس��بق صنعت، معدن 
و تجارت، چ��ون رمزارز در چارچ��وب قانونمندي 
حركت نمي كند و كامال نوظهور است، آثار مثبت و 
منفي آن هنوز خيلي شناخته شده نيست. غضنفري 
تاكيد كرد: به نظر مي رس��د اگر بانك هاي مركزي 
دنيا نشست يا گردهمايي تشكيل ندهند و براي اين 
موضوع چارچوب نظام مند طراحي نكنند، ممكن 
اس��ت آثار منفي اين بخش از ابعاد مثبت آن بيشتر 
شود. تجربه من در تمام اين سال ها اينطور مي گويد 
كه پديده هايي كه كامال آزاد هستند، ممكن است 
عده اي قدرت آن را در اختيار بگيرند و اهدافي را دنبال 
كنند كه به سود همه بشريت و اكثريت مردم نيست 

و تنها گروه هاي مافيايي خاصي از آن بهره مي برند.

قيمتانواعسكهدربازارافزايشيافت

قيمتدالرپسازپايانتعطيالتبهكدامسوميرود؟
احتمال ريزش قيمت طال در بازار جهاني 

گروه بانك و بيمه |
سكه طرح امامي روز يكشنبه در بازار ۱۰ ميليون و 
6۸۴ هزار تومان و هر گرم طال نيز يك ميليون و ۵۲ 
هزار تومان فروخته مي شود .قيمت سكه امامي روز 
يكش��نبه در بازار افزايش ۷۸ هزار توماني و هر گرم 
طالي ۱۸ عيار نيز افزاي��ش ۲۰۰ توماني را تجربه 
كرد. روز يكش��نبه همچنين ان��س جهاني ۱۸۰۲ 
دالر قيمت گذاري شده است. همچنين كارشناسان 
هش��دار داده اند كه قيمت طال در اثر رش��د اقتصاد 

جهان كاهش خواهد يافت.
هر قطعه سكه طرح جديد ۱۰ ميليون و 6۸۴ هزار 
تومان، س��كه طرح قدي��م و ۱۰ ميليون ۴۴۸ هزار 
تومان، نيم سكه ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، ربع 
سكه ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و سكه گرمي نيز 

دو ميليون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته مي شود.
هر گرم طالي ۱۸ عيار يك ميليون و ۵۲ هزارتومان 
و هر مثقال طال هم ۴ ميليون و ۵۵9 هزار تومان به 

فروش مي رسد.

  قيمت دالر پس از پايان تعطيالت 
به كدام سو مي رود

قيمت دالر در آخري��ن روز كاري قبل از تعطيالت 
چند روزه تهران در آس��تانه عقبگ��رد به كانال ۲۳ 
هزار تومان ب��ود، حال با توجه ب��ه پايان تعطيالت 
و بازگش��ايي دوباره بازارها اين سوال براي فعاالن 
اقتصادي مطرح اس��ت كه نرخ دالر و ان��واع ارز به 

كدام سو مي رود؟
نرخ دالر از ابتداي س��ال ۱۴۰۰ با توجه به تحوالت 
سياس��ت خارجي و افزايش اميدواري به موفقيت 
مذاك��رات وين، آزادس��ازي پول هاي بلوكه ش��ده 
ايران در ساير كشورها و كاهش سفته بازي در بازار 
ارز، روند كاهش��ي داشته است و در روزهاي پاياني 
فروردين ماه ن��رخ دالر در صرافي بانكي حدود ۲۳ 
هزار و ۵۰۰ تومان و در ارديبهش��ت ماه ۲۳ هزار و 

۳69 تومان بود.
 در خ��رداد ماه بهاي دالر به س��وي كانال ۲۴ هزار 
تومان خيز برداشت و تقريبا از اواسط تيرماه تاكنون 
در كانال ۲۴ هزار تومان نوسان داشته است و گاهي 
به س��وي نرخ ۲۵ ه��زار تومان خيز برم��ي دارد اما 
دوباره در ميانه كانال ۲۴ هزار تومان ثابت مي شود. 
در نهايت در ۲۸ تيرماه بهاي دالر در صرافي بانكي 
به ۲۴ هزار و ۵9 تومان رسيد كه حكايت از عقبگرد 

آن به قيمت ۲۳ هزار تومان است.
»محمود فراهاني« كارشناس اقتصادي در گفت وگو 
با ايرنا درخصوص پيش بيني نرخ دالر در روزهاي 
آتي گفت: هميش��ه س��ه ش��اخص ورودي دالر به 
كش��ور، مذاكرات برجام و هزينه هاي دولت عوامل 
مه��م و تاثيرگذار ب��ر قيمت ارز اس��ت. وي درباره 
تاثير تحريم ها بر قيمت دالر اظهارداش��ت: هرگاه 
تحريم ها كم مي شود ورود دالر بيشتر شده و هرگاه 
تحريم ها شدت يابد ورود دالر سخت تر مي شود كه 
خود موجب تحريك تقاضا خواهد ش��د و در نتيجه 
نرخ دالر افزايش مي يابد. اين كارشناس اقتصادي 
مذاكرات برجام را از ديگر عوامل موثر بر بهاي دالر 
دانست و گفت: زماني كه اين مذاكرات رويه مثبت 
داشته اس��ت آثر آن بر قيمت دالر كاهشي است و 
بالعك��س. وي درباره تاثير انضب��اط مالي دولت به 
عن��وان عامل موثر ديگر بر به��اي دالر بيان كرد: با 
توجه ب��ه اينكه هزينه هاي دول��ت موجب افزايش 
نقدينگي مي شود آثار افزايشي بر قيمت دالر دارد.

فراهاني تصريح ك��رد: انضباط مالي به عنوان عامل 
موثر در قيمت دالر در كش��ور، نقش داشته است و 
ورودي دالر و مذاكرات برجام دو عاملي اس��ت كه 

تاثير كوتاه مدت و ميان مدت بر نرخ دالر دارد.
وي افزود: وقتي آزادسازي برخي منابع در خارج از 
كشور مطرح مي شود اثر كاهشي بر قيمت دالر دارد 
و به دلي��ل اينكه فعال مذاكرات برجام نيز در تعليق 

است، قيمت دالر مترصد كاهش است.
اين كارش��ناس با اش��اره به وضعيت موجود كشور 
گفت: با توجه به تعليق مذاكرات، يك دامنه نوسان 

محدودي را در هفته هاي آينده خواهيم داشت.
وي بيان ك��رد: به ط��ور كلي پيش بيني ها نش��ان 
مي دهد كه تعليق مذاكرات به سمت گشايش است 
و طرف هاي خارجي مذاكره كننده نيز به دنبال اين 
هس��تند كه بدانند قرار است با چه گروهي مذاكره 

كنن��د و تركيب دولت در حوزه  سياس��ت خارجي 
براي آنها مهم است.

فراهاني گفت: وزارت اقتصاد ب��ه عنوان خزانه دار، 
بانك مرك��زي به عنوان متول��ي دالر و نقدينگي و 
وزارت خارجه نيز به عنوان دروازه بان روابط كشور 

براي طرف هاي مذاكره كننده مهم هستند.
وي در پايان گفت: پيش بيني من اين اس��ت كه در 
هفته آينده نوس��ان دالر رو به افزايش نخواهد بود 
و بعيد است كه تا استقرار دولت جديد در روزهاي 
آت��ي، اتفاق خاص��ي بيفتد و اين تعليق به س��مت 
كاهش قيمت دالر است و چنانچه افزايشي هم باشد 

در دامنه نوسان يك تا دو هزار تومان خواهد بود.

  احتمال ريزش قيمت طال
اونس طال تالش مي كند سطح ۱۸۰۰ دالر را حفظ 
كند، اما تحليل گران نسبت به ريسك ريزش قيمت 
اين فلز ارزش��مند در پي قوي تر ش��دن ارزش دالر 

امريكا هشدار دادند.
كريس وستون، مدير تحقيقات شركت ِپپراستون 
گف��ت: يكي از عوامل كليدي ك��ه بايد در بازار طال 
زيرنظر داشت اين است كه آيا طال محدوده حمايتي 

۱۷9۷ تا ۱۷9۰ دالر را مي تواند حفظ كند.
رويداد مهم هفته جاري نشست سياست پولي بانك 
مرك��زي امريكا و پ��س از آن كنفرانس مطبوعاتي 
جروم پاول، رييس بانك مركزي امريكا خواهد بود 

كه روز چهارشنبه برگزار مي شود.
وس��تون به كيتكونيوز گفت: به نظر نمي رسد قرار 
باشد تصميم سياس��ت پولي مهمي اعالم شود كه 
بازار نرخ هاي امريكا را چندان تكان دهد و ارتعاشات 
عمده اي در بازارهايي مانند دالر امريكا، سهام و طال 
داشته باشد و اگرچه تورم امريكا باالتر از حد مطلوب 
اس��ت و ش��اخص قيمت مصرف كننده ب��ر مبناي 
س��االنه در ژوئن ۴.۵ درصد بوده اس��ت، وضعيت 
اشتغال همچنان نگراني عمده بانك مركزي امريكا 

باقي مانده است.
در كنفرانس مطبوعات��ي ژوئن، پاول مجددا تاكيد 
كرد كه بان��ك مركزي امريكا پيش از تعديل برنامه 
خريد اوراق قرضه يا افزايش نرخ ها، از قبل سيگنال 
ارسال خواهد كرد. با اين حال وستون خاطرنشان 
كرد جزييات اهميت دارد و حتي يك كلمه بازارها را 
تكان مي دهد كه نمونه آن واكنش بازار به پيش بيني 
ژوئن كميته بازار آزاد فدرال درباره دو دور افزايش 

نرخ هاي بهره در سال ۲۰۲۳ بود.
به نظر نمي رسد پاول بازارها را بهم بريزد اما هرگونه 
احتمالي كه نشان دهد سپتامبر زمان اعالم رسمي 
تعديل برنام��ه محرك مالي بان��ك مركزي امريكا 
خواهد بود، ممكن اس��ت فروشندگان اوراق خزانه 
امريكا را به بازار س��رازير كند كه باعث تقويت دالر 

امريكا و تاثير منفي روي طال خواهد شد.
يك مس��اله براي طال فقدان عوامل حمايت كننده 

جديدي است كه بتواند قيمت ها را به باالتر از سطح 
۱۸۰۰ دالر حمايت كند. عملكرد هفته گذشته گواه 
ديگري بود كه اين فلز ارزشمند موفق نشده است با 
وجود سقوط بازارهاي سهام و افت بازده اوراق خزانه 

امريكا صعود كند.
دانيل گالي، استراتژيس��ت كاالي شركت تي دي 
 سكيوريتيز گفت: قيمت طال با وجود تزلزل نرخ هاي 
واقع��ي، براي تحكيم تقال مي كند. ضعف مس��تمر 
اين فلز ارزشمند در برابر بازده واقعي به ريزساختار 
آسيب پذير اشاره دارد و همزمان نشان مي دهد طال 
با وجود فضاي ريس��ك گريز، قادر به صعود نيست 
زيرا جريان سفته بازي ضعيف مانده است. نگراني ها 
نس��بت به رش��د كالن جهاني باعث تغيير دوباره 
انتظارات در خص��وص افزايش نرخهاي بهره بانك 
مركزي امريكا شده، اما طال همچنان قادر به جذب 
خريدار نيست و پتانسيل عقب نشيني شديدتر اين 
فلز ارزش��مند تقويت شده اس��ت. وي پيش بيني 
ك��رد اونس طال تا م��رز ۱۷۳۰ دالر عقب نش��يني 

خواهد كرد.
ب��ارت ميلك، مدي��ر اس��تراتژي جهان��ي تي دي 
س��كيوريتيز به كيتكونيوز گفت: طال پس از اينكه 
با وجود نزول بازارهاي س��هام موفق نشد به سطح 
باالتري صعود كن��د، همزمان با بهب��ود بازارهاي 
سهام در معرض ريسك عقب نشيني قرار دارد. طال 
در س��طح ۱۷۳۰ دالر از حمايت برخوردار است اما 
ما انتظار نداريم روز يكش��نبه يا فردا به اين س��طح 

نزول كند.
ب��ا نگراني هاي فزاينده نس��بت به اقتص��اد امريكا، 
تحليل گران بيشتري درباره ركود تورمي صحبت 
مي كنند. ركورد تورمي فضايي است كه در آن تورم 
باالتر و رش��د اقتصادي آهس��ته تر است. به همين 
دليل بازارها محتاطان��ه منتظر آمار توليد ناخالص 
داخلي س��ه ماهه دوم امريكا هستند كه پنجشنبه 
هفته جاري منتش��ر مي شود و پيش بيني مي شود 

اين آمار رشد ۸.6 درصدي را نشان دهد.
بر اس��اس گ��زارش كيتكوني��وز، آم��ار اقتصادي 
ديگري كه هفته جاري منتش��ر مي ش��وند، شامل 
فروش خانه هاي جديد در روز دوش��نبه، سفارش 
كاالهاي بادوام و اعتماد مصرفي در روز سه شنبه، 
تصمي��م سياس��ت پولي بان��ك مرك��زي امريكا و 
كنفرانس مطبوعاتي جروم پاول در روز چهارشنبه 
و آمار متقاضي��ان بيمه بيكاري و ف��روش خانه به 
 همراه توليد ناخالص داخلي س��ه ماهه دوم در روز 

پنجشنبه هستند.
ارزش دالر در ب��ازار جهان��ي مقابل بيش��تر ارزها 
كاهش پيدا كرد.شاخص دالر كه نرخ برابري آن در 
مقابل س��بدي از ارزهاي جهاني را اندازه مي گيرد، 
در معامالت امروز با ۰.۰9 درصد كاهش نس��بت به 
روز گذشته در س��طح 9۲.9۱۲ واحد بسته شد.در 
تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۰۷ درصد كاهش 

نسبت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۷۴ دالر مبادله 
شد. يورو ۰.۰۳ درصد باال رفت و با ماندن در كانال 
۱.۱۷ به ۱.۱۷۷ دالر رس��يد.در معامالت بازارهاي 
ارزي آس��يايي، هر دالر ب��ا ۰.۰۷ درصد كاهش به 
۱۱۰.۵۴۵ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.۳۵۷ دالر مبادله شد. همچنين 
نرخ برابري دالر معادل 6.۴۸۰ يوان چين اعالم شد.

  ارزش بازار جهاني ارزهاي ديجيتال 
صعود بي��ت كوين به كانال ۳۴ ه��زار دالري باعث 
افزاي��ش اميدها به آغاز رالي جديد ش��ده اس��ت.

مخالفت برخي از سياس��تمداران امريكايي با بيت 
كوين ادامه دارد و س��ناتور جمهوري خواه- چاك 
گرسلي- با اشاره به اس��تفاده گسترده بيت كوين 
در امور مجرمانه گفته هر س��ال حدودا ۷6 ميليارد 
دالر تراكن��ش غيرقانوني با اس��تفاده از بيت كوين 
صورت مي گي��رد و نيمي از تراكنش هاي مربوط به 
اين ارز براي انجام كارهاي غيرقانوني است. به گفته 
گرسلي، امكان ناشناس ماندن معامله گران، ارزهاي 

ديجيتالي را خطرناك ساخته است. 
صراف��ي باينانس كه فعاليت آن تح��ت تاثير اتخاذ 
رويكرد سختگيرانه برخي كشورها قرار گرفته است، 
تصميم دارد براي پرهيز از وقوع اتفاق مش��ابه و از 
دس��ت رفتن بازار امريكا، سهام صرافي باينانس در 
امريكا را در بورس اين كشور عرضه كند. مديرعامل 
باينانس ب��ا بيان اينكه مجموع��ه تحت مديريتش 
الزامات و قوانين مالي كشورها را رعايت كند وعده 
داده اس��ت باينانس تالش كند ب��ا كمك گرفتن از 
مشاوره هاي حقوق دانان و فعاالن مالي، انتظارات 

نهادهاي ناظر را برآورده سازد.
به نقل از ايس��نا، صحبت هاي اخير جك دورسي- 
مديرعامل توييت��ر- و ايالن ماس��ك- مديرعامل 
تس��ال- در خصوص ارزهاي ديجيتالي باعث ورود 
موج ت��ازه اي از تقاضا به بازار ش��ده اس��ت. ايالن 
ماس��ك گفته احتمال پذيرش مج��دد بيت كوين 
به عنوان اب��زار پرداخت براي خري��د خودروهاي 
تسال وجود دارد اما به شرطي كه بيشتر انرژي الزم 
براي اس��تخراج رمزارزها از انرژي هاي پاك تامين 
شود. ماس��ك همچنين گفته اس��ت تسال در بيت 
كوين و خودش در بيت كوين، اتريوم و دوج كوين 
سرمايه گذاري كرده اند.  مجموع ارزش بازار جهاني 
ارزهاي ديجيتالي در حال حاضر ۱۴۰۰ ميليارد دالر 
برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 6.۵۷ 
درصد بيش��تر شده است. در حال حاضر ۵۰ درصد 
كل ب��ازار ارزهاي ديجيتالي در اختيار بيت كوين و 
۱۸ درصد در اختيار اتريوم اس��ت. بيت  كوين ۱۲ 
سال پيش توس��ط گروه گمنامي از معامله گران بر 
بستر بالك چين ايجاد شد و از سال ۲۰۰9 معامالت 

اوليه آن شكل گرفت. 

ضرورت بررسي ۱۳ ساله بازار بين بين بانكي
گروه بانك و بيمه |

ش��وراي پول و اعتبار در جلس��ه هزار و سي و يك در 
تاري��خ ۱۸ مهر ۸۳ و همچنين كميس��يون اعتباري 
بانك مركزي در جلسه ۲۷ دي ۸۳، مقررات حاكم بر 
بازار بين بانكي ريالي و دستورالعمل اجرايي مربوطه را 
در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا به تصويب 
رساندند. اين بازار پس از پذيرش عضويت بانك هاي 
متقاضي فعاليت در ب��ازار مذكور، نهايتًا از ۱۸ تير ۸۷ 
رسمًا شروع به كار كرد.  هدف از تشكيل بازار تقويت 
مديريت نقدينگي بانك ها و تسهيل تامين مالي منابع 
مورد ني��از بانك ها در كوتاه مدت، برق��راري انضباط 
پولي و اجراي موثرتر سياست هاي پولي كشور است. 
بانك مركزي نيز به عن��وان تنظيم كننده بازار، كليه 
امور مربوط به برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي، 
تدوين مقررات، نظارت، كنترل و تسويه معامالت را بر 

عهده داشته و جهت اعمال سياست هاي پولي در بازار 
شركت مي كند. اما اكنون اين پرسش مطرح است كه 
با وجودرشد شديد معامالت بين بانكي و خلق پول در 
اين بازار، تا چه حد مانع سياس��ت هاي كنترل تورم و 
نقدينگي بوده است و آيا كارآمدي الزم را داشته است 
آيا چنين بازاري عمال به حذف بخشي از سياست ها و 
كنترل بانك مركزي و دولت منجر نشده است و عامل 
رشد فزاينده نقدينگي نيست؟ از اين رو، ضرورت دارد 
 كه عملكرد ۱۳ س��اله بازار بين بانكي و روند نرخ سود 
بين بانك��ي، ميزان معامالت، درآم��د برخي بانك ها 
كه م��ازاد منابع دارند و... مش��خص ش��ود و در مورد 
نحوه ادامه اي��ن بازار تصميم گيري ش��ود.  بازار بين 
بانكي نقش��ي اساس��ي در اجراي سياست هاي پولي 
دارد و اين بازار نقطه شروع مكانيزم انتقال تكانه هاي 
سياست هاي پولي است. بازار بين بانكي يكي از اجزاي 

بازار پول اس��ت كه در آن بانك ها و س��اير موسسات 
اعتباري نس��بت به معامالت با يكديگر جهت تامين 
مالي كوتاه مدت مب��ادرت مي ورزند. اين بازار حداقل 
دو نقش حياتي در نظام هاي مالي نوين ايفا مي كنند 
ك��ه اولين و مهم تري��ن نقش آنها مداخل��ه فعاالنه و 
موثر بانك مركزي در اجراي سياس��ت پولي از طريق 
راهبري نرخ هاي س��ود است. دومين نقش اين است 
كه بازارهاي بين بانكي كارآمد، نقدينگي را به شكل 
مطلوبي از موسس��ات مال��ي داراي م��ازاد وجوه به 
موسسات داراي كسري وجوه انتقال مي دهند. بنابراين، 
 سياس��ت گذاران انگيزه بااليي ب��راي ايجاد يك بازار 
بي��ن بانك��ي كارآمد و ق��وي دارند تا بان��ك مركزي 
بتواند به نرخ س��ود مطل��وب نظر خود دس��ت يابد 
و موسس��ات مالي ني��ز بتوانند به ش��كل كارايي به 
مبادل��ه نقدينگ��ي در ميان خ��ود بپردازن��د. بر اين 

اس��اس، بازار پول بين بانكي نقشي اساسي در اجراي 
سياس��ت هاي پولي دارد و به عبارت ديگ��ر اين بازار 
نقطه ش��روع مكانيزم انتقال تكانه هاي سياست هاي 
 پولي است و در كش��ورهاي صنعتي نرخ سپرده هاي 
يك شبه )overnight( در اين بازار، هدف عملياتي 
بانك مركزي اس��ت. بنابراين اط��الع از عملكرد اين 
بازار و عوامل تعيين كننده نرخ بازار بين بانكي داراي 
اهميت بااليي است. اجراي موثرتر سياست هاي پولي 
و اعتباري، بهبود مديريت نقدينگي بانك ها، كاهش 
اضافه برداشت آنها از بانك مركزي، كاهش هزينه هاي 
تجهيز منابع براي بانك ها و امكان كاهش نرخ س��ود 
تس��هيالت از اين طريق توان مالي بانك ها در جهت 
تامين مالي واحدهاي توليدي و سرمايه گذاري از نتايج 
مطلوبي است كه توسعه و تعميق بازار بين بانكي ريالي 

فراهم مي كند.

ضرورت تغيير شيوه تخصيص 
دالر ارزان  

 در دول��ت جدي��د ش��يوه 
اختصاص ارز ارزان يارانه اي 
براي تامين كاالهاي اساسي و 
معيشت مردم بايد تغيير كند 
و تخصيص به نحوي باش��د 
كه به دس��ت مصرف كننده 
نهايي برس��د.در سال 9۷ به 
دليل جهش ه��اي ارزي كه 
رخ داده بود دولت تصميم  گرفت تا تقاضاي ارز را مديريت 
كند، بنابراين ارايه ارز ۴۲۰۰ توماني يا ترجيحي را براي 
وارد كنندگان مصوب كرد كه رويكرد آن تخصيص ارز 
به توليدكنندگان هم بود. هدف از اين كار در درجه اول 
محفوظ نگه داشتن سبد معيشتي مردم به صورت خاص 
و در درجه بعد حفظ كردن بخش هاي توليدي كشور از 
آسيب هاي شديد جهش ارز بود. بايد توجه داشت كه در 
سياست گذاري كالن كشور تالش بر آن است تا رفتارها 
و رونده��اي دس��توري ادامه يابد يا ب��راي حداقل هاي 
سازوكارهاي بازار آزاد و نرخ گذاري آزاد مبتني بر عرضه و 
تقاضا برنامه ريزي انجام گيرد.  زماني كه دولت نرخ گذاري 
دستوري را براي دالر، فوالد، سيمان يا پتروشيمي انجام 
مي دهد و درصدد است تا تمام كشور را به اين شكل اداره 
كند، منجر به يكسري تبعات خواهد شد كه بزرگ ترين 
آن همان مباحث رانت خواري و فساد دانه درشت ها، به 
هم ريختن بازار به دليل فقدان مقطعي يكسري از كاالها و 
چند نرخي شدن كاالها است كه اشاره آخر خود مساله اي 
است كه بايد مورد توجه بسيار قرار گيرد. بر فرض براي 
الس��تيك چند قيمت متفاوت وجود دارد زيرا تمامي 
عرضه كنندگان اي��ن كاال از ارز ۴۲۰۰ توماني بهره مند 
نمي شوند، بنابراين بزرگ ترين اتفاقي كه در نتيجه اين 
تصميم روي مي دهد، روبرو شدن با امضاهاي طاليي و 
رانت و فس��اد است. يكي از كاالهاي اولويت داري كه بنا 
بود ارز ۴۲۰۰ توماني به آن  تعلق گيرد، نهاده هاي دامي 
و كاالهاي اساسي معيش��تي و ارزاق عمومي مردم بود، 
اما بيشترين ميزان تورم  در سه سال اخيرشامل همين 
موارد شد. توضيح آن اين است، واردات كاالهاي توليدي 
كه براساس اولويت ارز ۴۲۰۰ توماني به آنها تخصيص 
يافت، ارزانتر مي شد و در اين ميان مرغ نمونه مناسبي به 
حساب مي آيد. مرغ برزيلي به قيمت ۱.۳ دالر وارد كشور 
مي شود كه اين قيمت كمتر از مرغ توليدي است كه با ارز 
۴۲۰۰ نهاده هاي آن را تامين مي كنند، به اين معنا كه به 
كار بردن ارز ۴۲۰۰ توماني معيشت را بر مردم سخت تر 
كرد.  اكثر كارشناس��ان و مدل هاي موفق جهاني نشان 
مي دهد كه يارانه ها در مقصد بايد به مصرف كننده نهايي 
با دسته بندي دهك هاي معيشتي تخصيص داده شود. 
به اين معنا؛ دهك هايي كه به لحاظ معيشتي مشكل دار 
هستند، اولويت بندي شوند و به اندازه ترميم معيشت خود 
از طريق نقدي، كااليي يا كارت اعتباري يارانه اي دريافت 
كنند، در كنار اين مساله ظرفيت رقابت پذيري بازار بين 
توليد و وارد كننده ها هم به صورت مساوي ارايه شود.  نكته 
مهم مساله مورد اشاره اين است كه دالر ۴۲۰۰ توماني 
به تمام وارد يا توليد كننده ها تخصيص داده نمي شود زيرا 
دسترسي و ارتباط همچنين توان دريافت امضاهاي مورد 
نياز براي تمامي اين افراد وجود ندارد. زماني كه به تمام 
وارد كننده ها به طور يكسان اين ارز پرداخت شود، در ازاي 
آن هم چنانچه مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ توماني تا قيمت 
نهايي در قالب توزيع معيشت و سالمت مردم تخفيف داده 
شود، شرايط بسيار موثرتر از شكلي خواهد بود كه يارانه به 
برخي از توليد و واردكننده ها ارايه مي شود، به دنبال آن 
هم در بازاري كه قدرت خريد مردم بسيار كاهش يافته، 
قيمت كاالها باالتر از قيمت دالري ارز آزاد رقم مي خورد. 
سياس��ت گذاري ارز ۴۲۰۰ تومان��ي سياس��ت غلطي 
محسوب مي شود و به هيچ وجه نبايد به سمت توزيع رانت 
رفت وآنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، توزيع عدالت است. 
توزيع عدالت هم به معناي آن است كه سطح حداقل هاي 
نيازهاي ضروري جامعه مورد توجه قرار گيرد و از محل 
يارانه هايي كه دولت درصدد اس��ت توزيع كند، عدالت 
اجتماعي به وجود آيد، بنابراين هرگونه دس��تكاري در 
نرخ ارز، كاالهاي وارداتي يا توليدي مانند سيمان، فوالد، 
سنگ آهك و ... براي نظام اقتصادي كشور سم و مضر به 
حساب مي آيد و خالف رقابت و اقتصاد سالم است. اكنون 
براي واردات دارو از ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني استفاده 
مي شود، ولي متاس��فانه در خبرها گفته شده كه دارو از 
ايران به صورت قاچاق معكوس در حال انجام است. به اين 
معنا؛ داروهاي ارزان قيمت به كشورهاي همسايه در حال 
قاچاق است، بنابراين يارانه دارو به جاي اينكه به جيب 
مردم برود در جيب دالالن و قاچاقچي ها وارد مي شود، 
در صورتي كه همين دارو يا يارانه ها را براي نهاده هاي دامي 
و كاالهاي اساسي به صورت مستقيم توزيع كنند، حق به 

حق دار خواهد رسيد.

حميدرضا جيهاني
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شاخص بورس
در گروي گزارش هاي كدال

باش�گاه خبرنگاران| آراد پوركار، كارش��ناس بازار 
س��رمايه در رابطه ب��ا تحليل تكنيكال ش��اخص كل 
بورس گفت: با توجه به عكس، شاخص كل درگير يك 
مقاومتي سنگيني است كه چندين بار به آن واكنش 
نش��ان داده اس��ت. رفتار چند روز اخير فع��االن بازار 
س��رمايه و واكنش هاي قيمتي كه شاخص كل در اين 
محدوده داشت، بيانگر اين است كه اين محدوده يعني 
يك ميليون و 300 تا يك ميليون و 310 هزار واحد هنوز 
هم معتبر است. اين كارش��ناس بازار سرمايه در ادامه 
بيان كرد: با انتشار گزارش هاي سه ماهه شركت ها كه 
به صورت آرام در حال ورود به س��امانه كدال است، اين 
انتظار مي رود كه شركت هاي بزرگي كه تأثير در شاخص 
كل دارند، با توجه به فروش هاي خوبشان سودآوري شان 
نيز افزايش پيدا كند. وي افزود: با افزايش س��ودآوري 
ش��ركت ها در گزارش هاي س��ه ماهه، p/e اين نماد ها 
كاهش پيدا مي كند. بنابراين ما مي توانيم يك چشم انداز 
خوب براي forward p/e اين نماد ها داشته باشيم. 
پس سهامداران عالقه مند مي شوند كه جريان نقدينگي 
وارد اين نماد ها شود و شاخص كل تمايل داشته باشد 
اين محدوده را بگذراند و به س��مت يك ميليون و ۴۸0 
هزار واحد تا يك ميليون و ۵30 هزار واحدي حركت كند. 
پوركار در مورد شاخص هم وزن هم گفت: رفتار هاي اخير 
فعاالن بازار سرمايه به طور دقيق واكنش منفي بود كه بازار 
به خط روند نزولي نشان داد. شاخص كل تأثيرپذيري اش 
نسبت به نماد هاي بزرگ بيش��تر است، ولي شاخص 
هم وزن كه همه نمادها اعم از بزرگ و كوچك در آن به 
يك اندازه تأثير دارند، روي يك س��طح مقاومت بسيار 
مهمي ق��رار دارد، روي اين مقاومت هم واكنش منفي 
داشت و هم مجدداً موردتقاضا قرار گرفت. اين كارشناس 
بازار سرمايه تشريح كرد: عوامل گفته شده در باال باعث 
مي شود، كه بسياري از افراد، كم ريسك عمل كنند، اگر 
اين محدوده خط روند نزولي شاخص كل هم وزن نيز در 
هفته آينده بخواهد، با نظر به گزارش هايي كه مي آيد 
به سمت باال شكسته ش��ود و براي تاييد برگشت بازار، 
بتواند محدوده ۴1۵ هزار واحدي تا ۴۲0 هزار واحد را 
رد كند. مي توانيم به كليت بازار سرمايه بسيار اميدوار 
شويم و حتي مي توانيم بگوييم بازار مي تواند نقدينگي 
خودش را از سهام بزرگ تر به سمت سهم هاي كوچك تر 
بياورد. يعني كليت بازار يك رشد هم وزني را تجربه كند، 
اما چون شاخص كل و بسياري از نماد ها در حال حاضر 
رشد بهتري را كردند، شاخص هم وزن نيز مي تواند رشد 
پيدا كند. پوركار تأكيد كرد: دركل، رش��د به شدت و 
اندازه جريان نقدينگي و ارزش روزانه معامالت سهام 
بستگي دارد. در حال حاضر آن اعداد خيلي خوب و 
طاليي شاخص كل را مشاهده نمي كنيم، به اين علت 
ك��ه نقدينگي به آن صورت زياد نيس��ت، بنابراين 
ممكن است نقدينگي وارد تك سهم ها شود. اما در 
كل، زماني كه خط روند نزولي شكسته شود و ۴۲0 
هزار واحد در ش��اخص هم وزن رد شود مي توانيم 
بگوييم كه كليت بازار هم موردحمايت قرار مي گيرد.

فروش متري مسكن در بورس كاال
 فرمول جديد خانه دار شدن

غالمرضا شريعتي، عضو كميسيون عمران مجلس در 
خصوص اجراي اين طرح در بورس كاالي ايران گفت: 
با توجه به مش��كالت س��اختاري بازار مسكن كشور و 
التهابات قيمتي طي چند سال اخير، جلسات متعددي 
درباره روش هاي تأمين مالي و رشد عرضه مسكن در 
مجلس برگزارش��ده كه به نظر مي رس��د طرح عرضه 
متري مس��كن يكي از بهترين روش ه��ا براي افزايش 
سرمايه گذاري در بخش مسكن است. شريعتي افزود: 
بررسي ها نشان مي دهد كه روش عرضه متري مسكن 
در بورس كاال مي تواند تحولي مثبت را در بخش مسكن 
ايجاد كند چراكه در اين روش هم از بازار مسكن حمايت 
مي ش��ود و هم مردم و به خصوص جوانان مي توانند با 
سرمايه گذاري هاي خرد و در طول زمان صاحب مسكن 
شوند. عضو كميس��يون عمران مجلس اظهار داشت: 
عرضه متري مسكن در بورس كاال يكي از روش هايي 
اس��ت كه فرآيند تأمين منابع مالي س��اخت مسكن 
را تس��هيل كرده و مهم ترين ويژگي آن نيز مشاركت 
همه جانبه مردم در رشد توليد مسكن با سرمايه گذاري 
است. عضو كميسيون عمران مجلس با تأكيد بر اينكه با 
آغاز طرح فروش متري مسكن در بورس كاال و البته انجام 
حمايت هاي الزم از اين طرح، سرمايه ها به سمت ساخت 
مسكن هدايت مي شود، تصريح كرد: افراد مختلف جامعه 
با ميزان سرمايه هاي متفاوت مي توانند با سرمايه گذاري 
در بازار مسكن به تدريج در طرح جهش توليد مسكن 
از بستر بورس كاال مشاركت كنند كه اثرگذاري مثبت 
اين ط��رح در بلندمدت در حفظ ق��درت خريد مردم، 
صاحب خانه ش��دن جوانان و رشد توليد مسكن نمود 
پيدا خواهد كرد. بورس كاالي ايران با توجه به اهميت 
خريد مس��كن براي خانوارها و همچني��ن با توجه به 
افزايش شديد قيمت مسكن به ويژه در سال هاي اخير 
به منظور حفظ قدرت خريد خانواره��ا و نياز به ايجاد 
امكان خريد تدريجي يك مسكن كامل در پاسخ به اين 
نياز، چند راهكار را پيش پاي سياست گذاران قرارداد تا 
سرمايه گذاران بتوانند به صورت متري و با سرمايه اندك 
در مسكن س��رمايه گذاري كنند. يكي از اين راهكارها 
كه عملياتي شدن آن در مرحله نهايي قرار دارد، اوراق 
سلف استاندارد مسكن است كه اين مسير در كنار ايجاد 
امكان تأمين مالي سازنده از سرمايه هاي خرد، هم زمان 
امكان خريد متري واحدهاي س��اختماني را پيش از 
ساخت براي سرمايه گذاران فراهم مي كند. در اين طرح 
كه با  عنوان پيش فروش متري مسكن شهرت يافته، 
سازنده درخواست انتش��ار اوراق براي تأمين مالي 
ساخت مسكن در پروژه اي مشخص را مي دهد و افراد 
مي توانند اوراق منتشرش��ده را به ازاي هر مترمربع 
خريداري كنند. درواقع سازنده با پول فروش اوراق 
نس��بت به س��اخت مجتمع موردنظر اقدام كرده و 
خريداران اوراق نيز به ميزان اوراق خود صاحب ميزان 

مشخصي ازملك در پروژه تعيين شده مي شوند. 

انتصاب رييس سازمان بورس
در چارچوب قانون انجام نشده

تسنيم| محمدرضا پور ابراهيمي، رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: گزارش اين كميسيون درباره 
مغايرت هاي قانوني در نحوه انتخاب و انتصاب رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، فردا در صحن علني 
مجلس قرائت خواهد شد. وي افزود: در اين گزارش 
تصريح شده است انتخاب و انتصاب رييس سازمان 
بورس در چارچوب ضوابط و مقررات موجود قانوني 
انجام نش��ده اس��ت، در صورت تصويب اين گزارش 
در جلس��ه علني فردا اين موضوع براي رسيدگي به 
دستگاه قضايي ارجاع خواهد شد. رييس كميسيون 
اقتص��ادي مجلس تصريح كرد: ب��ه دليل وجود ۵0 
ميليون س��هامدار در كشور، شرايطي ايجادشده كه 
هم براي اداره و مديريت سازمان بورس و هم قوانين 
و مقررات آن، بايد تصميمات فني و كارشناسي اتخاذ 
ش��ود. وي همچنين از ارايه طرح اصالح قانون بازار 
سرمايه كشور در شهريورماه در صحن علني خبر داد و 
گفت: هم اكنون اين طرح در كميسيون در حال نهايي 
شدن است، اميدواريم با بررسي و تصويب آن در صحن 
علني بتوانيم ضمن به روزرساني قانون بازار سرمايه، با 
همكاري دولت جديد و در راستاي خدمت به مردم و 
سهامداران آن را عملياتي كنيم. پور ابراهيمي از ارايه 
گزارش كميس��يون اقتصادي در مورد رمزارز ها در 
جلسه علني روز دوشنبه مجلس نيز خبر داد و گفت: 
رمزارز ها پديده مشهود و غيرقابل انكار پيرامون فضاي 
اقتصادي كشور است و كميس��يون اقتصادي براي 
نحوه مديريت آن ورود كرده است. رييس كميسيون 
اقتصادي مجلس همچنين گفت: هدف ما استفاده 
از نقاط ق��وت اين پديده به نفع اقتصاد ملي و نيز به 

حداقل رساندن نقاط ضعف اين پديده است.

تسهيالتي بانكي به پشتوانه 
محصوالت كشاورزي

جواد فالح، مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي 
اي��ران درباره توثيق محصوالت كش��اورزي افزود: 
در فصل برداش��ت به دليل عرضه زياد محصوالت 
كش��اورزي، تقاضا پاس��خگوي عرضه نيس��ت بر 
اساس، مازاد عرضه، قيمت محصول افت مي كند. 
وي ادام��ه داد: با توجه به اينكه در فصل برداش��ت 
محصول، قيمت ها افت پيدا مي كند دالالن محصول 
را از كشاورزان خريداري و در ساير فصل ها اقدام به 
فروش محصول باقيم��ت باالتر مي كند. با اجرايي 
شدن طرح توثيق محصوالت كشاورزي، كشاورز 
مي تواند، محصول خود را وثيقه دريافت تسهيالت 
كند. مدير توسعه بازار فيزيكي بورس كاالي ايران 
تصريح كرد: در زمان برداش��ت محصول، برخي از 
كشاورزان به دليل نياز مالي مجبور هستند محصول 
خود را باقيمت پايين به فروش برس��انند، اما با اين 
طرح، كشاورز بعد از زمان برداشت، محصول خود را 
مي فروشد و پول در اختيار بانك قرار مي گيرد و بانك 
بعد از كسر تسهيالت دريافتي، باقي پول را به حساب 
كش��اورز واريز مي كند. فالح گفت: اين طرح براي 
محصوالت كشاورزي، چون برنج، زعفران، كشمش 
و زيره كه گواهي سپرده دارند قابل اجرا است كه با 
تفاهم بانك ها بزودي عملياتي مي شود. وي افزود: 
اين روش توس��ط فائو به ساير كشورهاي مختلف 
توصيه ش��ده تا از انحراف قيمت ها در زمان عرضه 
محصول جلوگيري ش��ود و محصوالت كشاورزي 
در انحص��ار دالالن قرار نگيرد. مدير توس��عه بازار 
فيزيكي بورس كاالي ايران بابيان اينكه محدوديتي 
براي ورود محصول به انبارها نداريم گفت: كشاورز 
محصوالت داراي گواهي س��پرده كااليي را به انبار 
تحويل مي دهد و پس از بررسي كيفيت محصول، 
قبض انبار تبديل به گواهي سپرده كااليي مي شود.

گذر زمان
به سود معامالت بورس است

سنا| نويد خاندوزي، كارش��ناس بازار سرمايه به 
عوامل تأثيرگذار در بازگش��ت رش��د به معامالت 
بورس اش��اره كرد گفت: ورود ش��اخص بورس به 
مدار صعودي ناش��ي از چند عامل بود كه توانست 
تأثيرات مثبتي بر معامالت بازار ايجاد و زمينه ورود 
س��هامداران را براي س��رمايه گذاري دوباره در اين 
بازار فراهم كند. وي به نخستين عامل تأثيرگذار در 
سبزپوشي شاخص بورس اشاره كرد و اظهار داشت: 
در ابتدا بازار درگير برخ��ي از ابهامات مانند نتيجه 
انتخابات رياست جمهوري ايران و كاهش شديد نرخ 
ارز بود، اين مسائل به شدت روند بازار را تحت تأثير 
خود قراردادند و منجر به شك و ترديد سهامداران 
براي ورود سرمايه هايش��ان به اين بازار ش��د اما از 
چند وقت گذش��ته با روشن شدن نتيجه انتخابات 
رياست جمهوري، زمينه رفع ابهامات موجود در بازار 
برطرف شد و سهامداران تمايل بيشتري براي ورود 
سرمايه هايش��ان به بورس پيدا كردند. در وضعيت 
فعلي بازار، نمي توان هيچ پيش��نهاد مشخصي به 
سهامداران داد اما اين موضوع بايد مدنظر باشد كه 
گذر زمان به سود بازار خواهد بود مگر آنكه افرادي كه 
قرار است در مسند كار قرار بگيرند شروع به جنگيدن 
با قواعد اقتصاد و بازار كنند. خاندوزي اظهار داشت: 
بر اساس آمارهاي به دس��ت آمده رانت بازار خودرو 
در طي چند ماه گذش��ته حدود٥٧ ه��زار ميليارد 
تومان بوده اس��ت و س��رمايه اي كه بايد وارد جيب 
خودروسازها مي ش��د در اختيار دالل ها قرارگرفته 
است. به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، اين مسائل 
به عنوان نكات مهمي در بازار تلقي مي ش��وند كه 
بايد ديد مسووالن در كابينه جديد چه تالش هايي 
براي رفع مشكالت موجود خواهند كرد. وي اظهار 
داشت: به نظر مي رسد مهم ترين موضوعي كه باعث 
شده اس��ت تا بازار به مدار صعودي بازگردد، وجود 
خوش بيني براي عدم تكرار اين مسائل در حوزه هاي 

مختلف و تأثيرگذار بر معامالت بورس است. 

فروش سهام عدالت از چه زماني آغاز مي شود؟
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس در 
گفت وگو با ايرنا گفت: معامالت سهام عدالت از همان 
ابتدا به دو روش مستقيم و غيرمستقيم تقسيم شد، 
سهامداران غيرمستقيم شركت هاي استاني هستند كه 
اكنون منعي براي فروش آنها وجود ندارد. اما نماد تعداد 
محدودي از شركت هاي استاني )حدود چهار شركت( 
به دليل عدم همكاري مديران ش��ركت ها براي ارايه 
صورت هاي مالي بسته است و فرآيند پذيرش آنها در 
بورس كامل نشد. اكنون در تالش هستيم، سروساماني 
را به معامالت سهام عدالت درروش غيرمستقيم بدهيم 
تا انتخابات آنها برگزار و هيات مديره شركت ها انتخاب 
ش��ود، از اين طريق نماد باقي ش��ركت ها بازگشايي 
خواهد شد و افرادي كه به دنبال فروش سهام خود در 
بازار هستند مي توانند خواسته خود را اجرايي كنند. 
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه سهام 
عدالت افرادي كه روش مستقيم را انتخاب كرده اند در 
اختيار خود سهامداران است، گفت: مساله حائز اهميت 
در خصوص فروش س��هام عدالت درروش مستقيم، 
باال بودن ميزان حجم سهام است، به همين دليل اگر 
اجازه داده شود تا همه سهامداران اقدام به فروش سهام 
خود كنند طبيعتًا حجم گسترده اي از عرضه وارد بازار 
مي شود، ظرفيت بازار نمي تواند جوابگوي اين ميزان از 
فروش سهام باشد و اين امر منجر به ايجاد روند نزولي 
بازار خواهد شد. شروع ريزش بازار سهام در تابستان 

س��ال ۹۹ در مقطعي بود كه فرآيند آزادسازي سهام 
عدالت از 30 به ۶0 درصد اجرايي ش��د؛ ايجاد چنين 
روندي در بازار باعث ش��د تا به سرعت اقدام به توقف 
فروش سهام عدالت و وقفه در معامالت آن كنيم تا از 
اين طريق اجازه داده شود كه بازار در وضعيتي مناسب 
قرار بگيرد. دهقان دهنوي با اشاره به اينكه اكنون بازار 
در حال حركت به س��مت شرايطي باثبات تر و كسب 
آمادگي الزم براي فروش مجدد س��هام عدالت است، 
اظهار داشت: در اين مرحله از آزادسازي سهام عدالت 
دقت خواهيم داشت تا به هيچ عنوان آزادسازي به شكلي 
نباشد كه تأثير منفي بر روند معامالت بازار داشته باشد 
و دوباره شاهد تكرار روند نزولي سال گذشته در بازار 
باشيم. در اين مرحله از آزادسازي سهام عدالت دقت 
خواهيم داش��ت تا به هيچ عنوان آزادسازي به شكلي 
نباش��د كه تأثير منفي بر روند معامالت بازار داش��ته 
باشد و دوباره شاهد تكرار روند نزولي سال گذشته در 
بازار باشيم. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان 
اينكه اگر قرار است فروش سهام عدالت تدريجي آغاز 
شود بايد تالش كرد تا اين اقدام را به صورت ماهانه و با 
درصدهاي كم اجرايي كنيم، گفت: به هيچ عنوان الزم 
نيست كه يك باره 30 درصد از سهام عدالت آزادسازي 
شود، در اين زمينه مي توان به منظور جلوگيري از تأثير 
منفي آن بر معامالت بورس در هر مرحله يك درصد از 
آن را در بازار آزادسازي كنيم. در اين ميان به دنبال آن 

هستيم كه روش غيرمستقيم را در كنار فروش سهام 
عدالت درروش مستقيم قرار دهيم تا افرادي كه مايل 
به فروش سهام خود هستند به جاي فروش سهام، آنها 
را در اختيار صندوق ها قرار دهند و يونيت صندوق ها 
را در اختيار بگيرند تا در پايان امكان آزادسازي يونيت 
صندوق ه��ا فراهم ش��ود. زم��ان اجرايي ش��دن اين 
تصميمات وابس��ته به وضعيت بازار است، هرلحظه 
كه احساس ش��ود اين اقدامات تأثير منفي را بر بازار 

مي گذارد اجراي آنها متوقف خواهد شد.

      زمان آزادسازي ۴۰ درصد باقيمانده
سهام عدالت

وي در پاس��خ به س��والي مبني بر اينك��ه ۴0 درصد 
باقيمانده س��هام عدالت چه زماني آزادسازي خواهد 
ش��د، گفت: تا زماني كه طراحي هاي الزم براي عدم 
تأثير منفي اين اقدامات بر بازار به پايان نرس��د هيچ 
تصميمي براي آزادسازي ۴0 درصد باقيمانده اتخاذ 
نمي ش��ود اما بعد از طراحي ابزارهاي الزم، اين اقدام 
به تدريج به مرحله اجرا خواهد رسيد. اكنون درصدد 
هستيم، آزادس��ازي س��هام عدالت را دوباره از صفر 
آغاز كنيم تا ديگر شاهد تأثير منفي اين اقدام بر روند 
معامالت بازار نباشيم و به دنبال اين اتفاق، آزادسازي 
سهام عدالت را از يك درصد آغاز خواهيم كرد. اكنون 
درصدد هستيم، آزادسازي سهام عدالت را دوباره از صفر 

آغاز كنيم تا ديگر شاهد تأثير منفي اين اقدام بر روند 
معامالت بازار نباشيم و به دنبال اين اتفاق، آزادسازي 
سهام عدالت را از يك درصد آغاز خواهيم كرد. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به زمان پرداخت 
10 درصد باقيمانده سهام عدالت تأكيد كرد و گفت: 
بخشي از 10 درصد باقيمانده سود سهام عدالت صرف 
افزايش سرمايه تعدادي از شركت ها شد و به دنبال اين 
اتفاق سهام در اختيار سهامداران قرار مي گيرد. در اين 
راستا يك شركت هيچ سودي را براي واريز به حساب 
س��هامداران پرداخت نكرده است و شركت دوم فقط 
بخشي از سود را واريز كرد كه به طور حتم طبق ضوابط 
سازمان با آنها برخورد خواهد شد. دهقان دهنوي بابيان 
اينكه موضوع مهمي كه به دنبال آن هستيم اين است 
كه با آزادسازي س��هام عدالت همه مسائل مربوط به 
اين سهام بايد مانند ديگر سهام حاضر در بازار سرمايه 
شود، گفت: شركت هاي سرمايه گذاري استاني سهام 
عدالت نبايد تفاوتي با ديگر شركت هاي سرمايه گذاري 
داشته باشند، در غير اين صورت انگار آزادسازي صورت 
نگرفته است؛ بنابراين بايد به سمتي باشد كه اين اتفاق 
رخ دهد. به دنبال اين اقدام مانند هر ش��ركت ديگري 
كه س��ود پرداخت نمي كند و با آنه��ا برخورد صورت 
مي گيرد، براي اين دو ش��ركت هم در سازمان بورس 
پرونده انضباطي تشكيل مي شود و بعد از بررسي هاي 

انجام شده حكمي براي آنها صادر مي شود.

تعادل|رقيه ندايي|
روند قطعي برق در كش��ور با تكيه بر داليل مختلف 
ادامه دارد، صناي��ع و افراد زيادي در اين ميان با توجه 
به قطعي برق خسارت ديده اند. چند وقت پيش توانير 
خبر از محدوديت برق صنايع سيماني و فوالدي خبر 
داد كه تأثير آن را مي توان در بورس و بازار آزاد به راحتي 
ديد. پيش از ورود سيمان به بورس كاال برخي از افراد با 
استفاده از رانت موجود سود خوبي به جيب مي زدنند 
اما با ورود سيمان به بورس كاال جلوي اين رانت تا حد 
زيادي گرفته شد و بورس كاال مورد هجمه همين افراد 
قرار گرفت. قيمت سيمان با توجه به قطعي برق و عدم 
توليد افزايش داشت، اين موضوع معضل كارخانه هاي 
توليد سيمان با برق است و ربطي به بورس كاال ندارد.  
رانت موجود در سيمان باعث شده كه سودجويان هر 
كاري براي شكست عرضه سيمان در بورس كاال انجام 
دهند، دراين بين وزارت صمت بايد از شفاف س��ازي 
و عرضه س��يمان در بورس كاال حماي��ت كند تا اين 
محصول به قيم��ت و باكيفيت واقعي عرضه ش��ود. 
دراين بين مسووالن بورس كاال، فعالين بازار سيمان 
و مديران كارنجات سيماني از عرضه اين محصول در 
بورس كاال حماي��ت كردند و در گفت وگو با »تعادل« 

داليل افزايش قيمت سيمان را توضيح دادند.

      عامل گراني سيمان پيدا شد
رييس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان با اشاره 
به هجمه هايي كه به ورود سيمان به بورس كاال مي شود 
گفت: به دو دليل عمده ورود س��يمان در بورس هيچ 
ارتباطي به افزايش قيمت اين محصول در بازار ندارد. 
سيمان ۹ ارديبهشت ماه س��ال جاري وارد بورس شد 
درحالي كه برق صنعت سيمان از 1۴ تيرماه قطع شد. 
بررسي رقابت ها در بورس كاال و قيمت سيمان تا پيش 
از قطع برق نشان دهنده ثبات قيمت هاست. به طوري كه 
پيش از قطعي برق، پس از رقابت خريداران در بورس، 
قيمت هر پاكت سيمان بين ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بود. 
وي با تأكيد بر اينكه ورود سيمان به بورس باعث افزايش 
قيمت نش��د، ادامه داد: قبل از بورسي شدن سيمان، 
قيمت هر پاكت اين محصول در بازار ۶0 هزار تومان بود 
كه اين نرخ با ورود به بورس كاال به 33 تا 3۴ هزار تومان 
در بازار كاهش يافت. اما اگر خريداري به طور مستقيم 
سيمان را از بورس كاال خريداري مي كرد، مي توانست 
به بهاي ۲۴ ت��ا ۲۵ هزار تومان نياز خود را تأمين كند. 
قبل از ورود س��يمان به بورس، دالالن اين محصول را 
پاكتي ۲۲ هزار تومان از درب كارخانه مي خريدند و ۶0 
هزار تومان در بازار مي فروختند پس هجمه واردشده به 
بورسى شدن سيمان اصاًل جاى تعجب ندارد؛ بنابراين، 
پذيرش س��يمان در بورس باع��ث كاهش قابل توجه 
قيمت ها شد. اين مقام صنفي در خصوص دليل دومي 
كه نش��ان مي دهد ورود سيمان در بورس هيچ ربطي 
به افزايش قيمت ندارد، اضافه كرد: در زمس��تان سال 
گذشته واحدهاي توليدكننده طبق قيمت دستوري 
تعيين شده، هر پاكت سيمان را درب كارخانه 1۶ هزار 
تومان عرضه مي كردند، اما با حضور دالالن اين محصول 
در بازار ۶0 هزار تومان عرضه مي شد. به گفته وي، اين 
در حالي است كه در زمس��تان سال گذشته، سيمان 
وارد بورس نشده بود و پرسش اساسي اين است كه چرا 
قيمت از كارخانه تا بازار چندين برابر مي شد؟ رييس 
انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان، گفت: 1۵ 
سال است كه سيمان مشمول قيمت گذاري دستوري 
است و 30 دالل شناخته ش��ده در اين بازار فعال اند و 
باعث افزايش چند برابري قيمت ها مي شوند.اگر فاصله 
قيمت 1۶ هزار تومان درب كارخانه تا ۶0 هزار تومان 
بازار را در ظرفيت كل صنعت ضرب كنيم، اين 30 دالل، 
ساالنه ۶ تا 7 هزار ميليارد تومان سود ناروا مي بردند اما 
نكته مهم اين است كه چرا در آن زمان هيچ كس درباره 
اين مشكالت سخن نمي گفت و صداوسيما، برنامه اي 

درباره رانت موجود در بازار سيمان پخش نكرد؟
جمارانيان با اشاره به اينكه اين تعداد دالل، طي 1۵ سال 
گذشته، شيره صنعت سيمان را مكيدند و اكنون كه با ورود 

سيمان به بورس رانت آنها قطع شده، هجمه هاي خود را 
آغاز كرده اند. حال س��وال اين است كه چرا دستگاه هاي 
نظارتي و متول��ي براي برخورد با اين تعداد دالل اقدامي 
نكرده اند؟ كس��اني كه دليل اصلي افزايش چند برابري 
قيمت سيمان بوده اند.تنها دليل رشد قيمت سيمان طي 
هفته هاي اخير اين اس��ت كه به علت قطع برق سيمان 
توليد نمي ش��ود. به طور طبيعي هر كاالي��ي كه در بازار 

كمبود عرضه داشته باشد با رشد قيمت مواجه مي شود.

      شوك قيمتي سيمان
س��يد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظ��ارت بر بازار 
بورس كاال نيز در خصوص تغيير قيمت س��يمان گفت: 
علت افزايش قيمت كنوني نيز به دليل شوك در سمت 
عرضه است كه دليل آن نيز به خارج از بورس كاال مربوط 
مي شود. البته در اين راستا بورس كاال سعي كرد برنامه 
مشخصي در مورد عرضه از سوي عرضه كننده ها بگيرد. 
جهرمي ادامه داد: اما ازآنجايي كه مشكل عرضه به دليل 
توقف توليد ناشي از قطعي برق است ناگزير هستيم كه برق 
به مدار بازگردد. در اين راستا جلساتي برگزارشده است 
و اميدواريم اين مش��كل بزودي برطرف شود. همچنين 
مقررشده اس��ت كه باعرضه س��لف تقاضا كنترل شود. 
بنابراين افزايش قيمت متأثر از بورس كاال نبوده بلكه به 
علت شوك در طرف عرضه سيمان بوده است. وي تأكيد 
كرد: قيمت هاي س��يمان در بورس كاال بايد به گونه اي 
باشد كه رقابت باال در آن حفظ شود. در اين راستا در مورد 
قيمت پايه ممكن اس��ت تعديل صورت بگيرد. از طرف 
ديگر محدوديتي براي كاهش قيمت در تابلو وجود ندارد. 
اگر قيمتي منصفانه نيست عرضه كننده مي تواند قيمت را 
كاهش دهد. همچنين براي كنترل قيمت بايد اقدام شود 

كه همه عرضه هاي سيمان در بورس كاال صورت بگيرد.

      افزايش قيمت سيمان ربطي
 به بورس كاال ندارد

عباسعلي معينيان، مديرعامل سيمان سپاهان بابيان 
اينكه »افزايش قيمت سيمان ربطي به حضور سيمان 
در بورس كاال ندارد« به »تعادل« مي گويد: متأسفانه 
به دليل قطعي ناگهاني و بدون برنامه برق در ماه جاري 
و توقف توليد در ش��ركت هاي سيماني، عماًل توليد با 
ظرفيت اسمي و عملياتي شركت ها محقق نمي شود 
و اين بدان معني اس��ت كه چيزي توليد نمي شود كه 
بخواهد به بازار وارد ش��ود. وي بارد اين ادعا كه فروش 
سيمان در بورس كاال دليل اصلي گراني هاي اخير است 
تأكيد مي كند: متأسفانه اين جوسازي افرادي است كه با 

شفافيت در صنعت سيمان مشكل اساسي دارند وگرنه 
همه كارشناس��ان به خوبي مي دانند كه شركت هاي 
سيماني به ويژه كارخانجات بزرگ توليدكننده سيمان 
دليل اينكه دولت ب��راي تأمين برق مصرف كنندگان 
خانگي و صنعت��ي مش��كل دارد، محكوم به بي برقي 
ش��ده اند و اين يعني توليد و تحويل تعطيل! معينيان 
با اش��اره به اين مطلب كه تا قبل از قطعي برق سيمان 
س��پاهان روزانه حدود 10.000 ت��ن توليد كلينكر و 
معادل ۹000-۸000 تن توليد و تحويل سيمان داخلي 
به ويژه در اس��تان اصفهان و پروژه ه��اي ملي و حدود 
۲000 تن صادرات كلينكر داشته است اظهار مي كند: 
خب اين مهم نش��ان مي دهد كه مجموعه س��يمان 
س��پاهان باقدرت و ظرفيت كامل هر سه خط در حال 
توليد با بهترين شرايط بوده است اما در هفته هاي اخير 
به دليل قطع ناگهاني و بدون برنامه و اطالع قبلي برق 
نمي تواند دست به توليد بزند درنتيجه سيمان وجود 
ندارد كه در بازار توزيع شود و اين همان مطلبي است 

كه گويا كسي قرار نيست به آن توجه نمايد.

      بي برقي دليل افزايش قيمت سيمان
رضا نيك پور، مديرعامل سيمان كردستان در گفت وگو 
با تعادل بابي��ان »در هفته هاي اخير ب��ه دليل بي برقي 
نتوانستيم ظرفيت هاي توليدي خود را محقق كنيم اما؛ 
اين مشكل مقطعي است و باتدبير دولت و رفع مشكل برق، 
توليد سيمان از سر گرفته مي شود.« مي گويد: در روزهاي 
اخير قيمت سيمان توليدي كردستان افزايش چشمگيري 
پيداكرده است و برخي تالش دارند اين اتفاق را به حضور 
اين شركت سيماني در بورس كاال گره بزنند اما اين ادعا 
صحيح نيست. سيمان كردس��تان يكي از شركت هاي 
فعال استان و كشور اس��ت كه با ظرفيت توليدي روزانه 
3000 تن سيمان و كلينكر س��هم خوبي را در رفع نياز 
داخلي كش��ور به اين محصول ب��ازي مي كند. نيك پور 
تصريح مي كند: بر هيچ كس پوش��يده نيست كه دولت 
براي تأمين نياز مشتركان خانگي خود، مجبور به قطع برق 
صنايع شده است و اين يعني توقف توليد. وقتي توليدي 
انجام نشود طبيعي است كه محصولي وارد بازار نمي شود 
و سيمان نيز دپويي ندارد كه بگوييم از آن دپو و از داخل 
انبارها تأمين نياز كنيم. وي ضمن بيان اين مهم كه بازي 
جديد برخي افراد ذي نفع از بازار سيمان بزودي نقش بر 
آب مي شود مي گويد: بي شك قرار نيست بي برقي صنايع 
به مدت طوالني ادامه پيدا كند و اين بدان معني است كه 
بزودي سيمان كردستان با توان باال در توليد به چرخه و 
بازار درخواهد گشت و قيمت ها كاهش پيدا مي كند. در 

حال حاضر با توجه به قيمت آهن در بورس كاال، افزايش 
قيمت سيمان به نسبت ساير نهاده هاي ساختماني دور 
از انتظار نيس��ت. مديرعامل س��يمان كردستان اضافه 
كرد: فروش سيمان در بورس كاال به دليل اينكه با توجه 
به عرض��ه و تقاضا قيمت گذاري مي ش��ود؛ باعث خروج 
دالالن از چرخه و سرازير شدن سود سيمان به بنگاه هاي 
توليدي مي شود. بس��ياري از شركت هاي سيماني در 
طي سال هاي گذشته همواره زيان ده بودند و سود اين 
محصول استراتژيك در جيب دالالن ريخته مي شد؛ اما 
حاال با ورود اين محصول به بورس كاال و حذف دالالن از 
چرخه بازار، اين اميد وجود دارد كه شركت هاي سيماني 
بتوانند س��ود واقعي فروش محصول خود را دريافت و 
براي توسعه و نوسازي مجموعه هاي خود هزينه كنند.

      كاهش قيمت سيمان با بازگشت برق
عليرض��ا نصيري، مديرعامل سيمان س��فيد ش��رق به 
»تعادل« مي گويد: ب��راي توليد س��يمان در مجموعه 
سيمان سفيد ش��رق هيچ گونه مش��كلي نداريم به جز 
بي برقي! وقتي برقي براي چرخش آس��ياب و كار كردن 
خط توليد نيس��ت و هيچ گونه برنام��ه و تصميم گيري 
مشخصي براي تأمين برق و ثبات آن وجود ندارد چگونه 
مي توان توليد كرد؟ اينكه در س��ال توليد، پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها مش��كل زيرس��اخت در صنعت برق را با 
آسيب رساندن به صنايع ديگر جبران كنيم كار اشتباهي 
اس��ت اما به هر حال تصميمي است كه دودش به چشم 
صنعتگر و مصرف كننده واقعي مي رود. نصيري با اشاره به 
اينكه مجموعه سيمان سفيد شرق به عنوان بزرگ ترين 
توليدكننده سيمان سفيد كش��ور با ظرفيت عملياتي 
31۵/000 تن توليد س��يمان در سال، تا قبل از بي برقي 
بدون كمترين مشكل توليد خود را انجام داده است اضافه 
مي كند: ما با برنامه براي كمك به صنعت و اقتصاد كشور در 
جهت شفاف سازي چرخه تحويل و مصرف سيمان، حذف 
دالالن و واسطه ها و فروش مستقيم به توزيع كنندگان و 
مصرف كنندگان نهايي سيمان، به بورس كاال ورود كرديم، 
اما مشكل كمبود برق اين اتفاق ميمون را با چالشي به نام 
نبود توليد و كاهش عرضه سيمان به بازار روبرو كرد. حاال 
چه اتفاقي افتاده است؟  افزايش بي رويه قيمت سيمان در 
بازار توسط دالالن و دادن آدرس غلط عرضه سيمان در 
بورس براي اين افزايش. اين فعال صنعت سيمان تأكيد 
مي كند: به محض برگش��ت صنعت سيمان به وضعيت 
عادي يعن��ي تأمين برق خطوط توليد و ورود س��يمان 
توليدي كارخانه ها به بازار قيمت ها متعادل خواهد شد 

و ازاين رو مصرف كننده واقعي نبايد نگراني داشته باشد.

»تعادل«درگفتوگوهاييگرانيوكمبودسيمانرابررسيكرد

  بي برقي دليل افزايش قيمت سيمان



گروه راه و شهرسازي|
آنگونه كه مركز آمار ايران گزارش كرده است، تورم ماهانه 
معامالت مسكن و همچنين اجاره بها در كل كشور طي 
تيرماه س��ال جاري به ترتيب 4.1 درصد و 4 درصد بوده 
است. از اين رو، با توجه به تورم عمومي 3.5 درصدي ثبت 
شده در تيرماه، قيمت مسكن و اجاره بها در سطوح باالتر از 
نرخ تورم عمومي رشد يافته اند. اين همه در حالي است كه 
با توجه به آمارهاي تازه انتشار يافته از رشد 40 درصدي پايه 
پولي و خلق روزانه حدود 3 هزار ميليارد تومان نقدينگي، 
برخي از اقتصاددانان، تورم ماهانه 3.5 درصدي تيرماه را 
سر آغاز دوران جديدي از جهش تورمي در كشور ارزيابي 
كرده اند. در اين شرايط، سهم بخش مسكن )قيمت خريد 
و فروش( از تورم كل در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال 
گذشته، ۲4.4 درصد گزارش شده است كه نشان دهنده 
افزايش وزن هزينه تامين س��رپناه در سبد خانوار است، 
به گونه اي كه هزينه مس��كن در شهر تهران 3۷ درصد از 
درآمد خانوار را به خود اختصاص مي دهد. بر اساس اعالم 
مركز آمار، تورم نقطه اي بخش اجاره مس��كن براي همه 
خانوارهاي كشور در تيرماه امسال نسبت به تيرماه سال 
قبل ۲4 درصد، نسبت به ماه قبل از آن )خرداد امسال( 4 
درصد و تورم 1۲ ماهه منتهي به تيرماه نيز ۲۸.۲ درصد 
اس��ت. تورم بخش خريد و فروش مسكن در خانوارهاي 
ش��هري ۲4.۲ درصد، تورم ماهانه قيمت مسكن شهري 
تيرماه نسبت به خرداد ماه امس��ال 4.1 و تورم 1۲ ماهه 
قيمت مسكن منتهي به تيرماه امسال، ۲۸.۶ درصد است.

     افت قيمت مسكن تهران تكرار نشد
 به گزارش »تع��ادل«، بر خالف پيش بيني ها و روندهاي 
پيش��ين در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري، 
قيمت اسمي مس��كن تهران در خرداد كاهش نيافت كه 
تع��داد معامالت ملكي ني��ز به باالي 5 هزار فق��ره در ماه 
رس��يد. به اين ترتيب، ميانگين قيمت هر متر مربع واحد 
مسكوني در تهران طي خرداد ماه سال جاري با 3 درصد 
رشد به ۲9 ميليون و ۶۷3 هزار تومان رسيد. اين در حالي 
است كه اين ش��اخص در ماه هاي فروردين و ارديبهشت 
سال جاري به ترتيب نسبت به ماه قبل از آن 3.1 درصد و 
1.۸ درصد رشد منفي را تجربه كرده بودند. افزون بر اين، 
برخي از كارشناسان مسكن با توجه به حبابي بودن قيمت 
مسكن و همچنين امكان تعديل انتظارات تورمي در صورت 
دستيابي به توافق هسته اي، پيش بيني كرده بودند كه در 
نيمه نخست سال جاري، قيمت مسكن حدود 30 درصد 

افت را تجربه كند. اگر چه در دو ماهه نخست قيمت اسمي 
مسكن حدود 5 درصد و قيمت تعديل شده با تورم مسكن 
نيز حدود ۸.3 درصد افت را ثبت كردند اما به نظر مي رسد 
كه در شرايطي كنوني بازار مسكن تحت تاثير ريسك هاي 
غيراقتصادي توان كاهش قيمت را نداشته باشد. چه آنكه در 
مجموع سه ماهه نخست سال جاري، متوسط قيمت اسمي 
مسكن تنها منفي 1.9۸ درصد كاهش را تجربه كرده اند كه 
تا رشد مثبت 30 درصد فاصله زيادي وجود دارد. اينك نيز 
تورم 4.1 درصد قيمت مسكن كل كشور در تيرماه، نشانه اي 
ديگر از تداوم رشد قيمت مسكن در تهران ارزيابي مي شود، 
چه آنكه تورم مس��كن در تهران همواره از اكثر شهرهاي 
كشور باالتر است و تهران به نوعي ليدر قيمتي براي ساير 
شهرها به ش��مار مي رود. از اين رو، با توجه به رشد اندك 
قيمت ها در شهرهاي متوسط و كوچك به ميزاني به مراتب 
كمتر از ميانگين قيمتي در تهران، انتظار مي رود، رش��د 
قيمت مسكن تهران طي تيرماه بيش از 4.1 درصد باشد. 
در اين صورت، ش��اهد خواهيم بود كه بازار مسكن تهران 
به طور واقعي و عملي از اول خرداد سال جاري تغيير جهت 
داده است و همگام با رشد تورم و نقدينگي به پيش مي رود. 

     تورم اجاربها در بهار؛ 7.7 درصد
به گزارش »تعادل«، مركز آمار چندي پيش نيز، گزارش نرخ 
تورم اجاره بهاي خانوارهاي شهري در سراسر كشور را منتشر 
كرد. براس��اس اين گزارش در بهار ١4٠٠، شاخص قيمت 
اجاره بهاي واحدهاي مسكوني در مناطق شهري، به عدد 

۲۲۶ رسيد كه نسبت به فصل قبل ٧.٧ درصد افزايش داشته 
است. در اين فصل استان كردستان با ٨.٩ درصد بيشترين و 
استان لرستان با ۶ درصد كمترين نرخ تورم فصلي را در بين 
استان هاي كشور داشته اند. براساس آخرين داده هاي آماري 
در بهار 1400، ميزان اجاره بها در كرمانش��اه 10.5 درصد 
بيشتر و سيستان و بلوچستان 15.۲ درصد كمتر از متوسط 
كشوري براي اجاره بها هزينه  كرده اند. نرخ تورم اجاره بها در 
بهار ١4٠٠ نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به 
نقطه(، ٢٩.١ درصد است كه نسبت به فصل زمستان ١٣٩٩ 
)٢٨.٩ درصد(، ٠.٢ واحد درصد افزايش نشان مي دهد. در 
اين فصل بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه با ٣٩.۶ درصد 
مربوط به استان كرمانشاه و كمترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
با ١٣.٩ درصد مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. 
به عبارتي در فصل بهار١٤٠٠ خانوارهاي استان كرمانشاه 
به طور متوس��ط ١٠.5 واحد درصد بيشتر از ميانگين كل 
كشور و خانوارهاي اس��تان سيستان و بلوچستان به طور 
متوسط ١5.٢ واحد درصد كمتر از ميانگين كل كشور در 
بخش اجاره بها هزينه كرده اند.نرخ تورم اجاره بها در چهار 
فصل منتهي به فصل بهار ١4٠٠ برابر ۲۸.۸ درصد است. 
كه استان همدان با ٣٨.٣ درصد بيشترين نرخ تورم و استان 
سيستان و بلوچستان با ١٣.۶ درصد كمترين نرخ تورم را 
داشته اند. به گزارش »تعادل«، با همه گيري بيماري كرونا، 
دولت تصميم گرفت در سال جديد همانند سال گذشته 
قراردادهاي اجاره تا سه ماه پس از اعالم رسمي پايان كرونا 
همچنان به طور اجباري تمديد شود و مالكان نمي توانند 

مس��تاجران خود را ج��واب كنند. در اين حال، متوس��ط 
افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهايي كه در فصل 
بهار ١٣٩٩تمديد قرارداد داشته اند، ٣٣.٦ درصد، براي كل 
خانوارهايي كه در فصل تابستان 99 تمديد قرارداد داشته اند، 
41.۲درصد و براي كل خانوارهايي كه در فصل پاييز ١٣٩٩ 
تمديد قرارداد داشته اند، 34 درصد بوده است. اين شاخص، 
در فصل زمستان ١٣٩٩ به 3۸.۶ درصد رسيده است. اين در 
حالي است كه بر اساس گزارش مركز آمار ايران، در فصل بهار 
متوسط افزايش هزينه اجاره بها براي كل خانوارهاي ساكن 
در مناطق شهري كه تمديد قرارداد داشته اند، برابر با 39.۸ 
درصد بوده است. همانطور كه مشاهده مي شود، آمارهاي 
مربوط به چهار فصل سال گذشته بيانگر افزايش چشمگير 
اجاره بها از رقم اعالمي از سوي دولت براي تهران )۲5 درصد( 
بوده است،  حال آنكه آمارهاي ارايه شده مربوط به كل كشور 
است و فاصله آنها بسيار بيشتر با رقم اعالمي ۲0 درصد براي 

كالن شهرها و 15 درصد براي ساير شهرهاي كشور است.

     هزينه مسكن، يك سوم درآمد خانوار
دراين حال، به گفته ش��كوفه قصوري، مع��اون مركز آمار 
از ش��اخص هزينه ها و درآمد هاي خانوار  ش��هري، هزينه 
مسكن در شهر تهران، 3۷ درصد از درآمد خانوار را به خود 
اختصاص مي دهد. قصوري با اش��اره به انتش��ار شاخص 
درآمد و هزينه هاي خانوار شهري و روستايي گفت: متوسط 
هزينه يك خانوار شهري در سال گذشته برابر ۶۲ ميليون 
و 100 ه��زار تومان بوده كه اين رق��م در ماه رقمي معادل 
5 ميليون و 1۷5 هزار تومان مي ش��ود. اين رقم نش��انگر 
رشد 31 درصدي هزينه ها نس��بت به سال 9۸ است. وي 
افزود: همچنين متوس��ط هزينه يك خانوار روستايي در 
س��ال 99 برابر 34 ميليون تومان است كه اين رقم در ماه 
معادل ۲ ميلي��ون و ۸00 هزار تومان مي ش��ود و بيان گر 
رش��د 30 درصدي هزينه ها نسبت به س��ال 9۸ است. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، او ك��ه در يك برنامه 
تلويزيوني سخن مي گفت، درباره درآمد هم گفت: در سال 
99 درآمد هاي ساالنه خانوار  شهري ۷4 ميليون و۶00 هزار 
تومان و در مناطق روس��تايي هم 4۲ ميليون تومان بوده 
است و درآمد هاي خانوار هاي شهري از هزينه ها باالتر بوده 
است. در مورد خط فقر هيچ اظهارنظري نمي شود و بر عهده 
سازمان تامين اجتماعي است و البته در اين خصوص كار هاي 
پژوهش��ي صورت گرفته و در حال انجام است، اما هنوز به 
نتيجه نرسيده است. قصوري بيان كرد: هزينه مسكن در شهر 
تهران 3۷ درصد از درآمد خانوار را به خود اختصاص مي دهد.
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بازگشت طرح ترافيك
به پايتخت از امروز

در پي ۶ روز تعطيل��ي كرونايي پايتخت كه منجر 
به تعطيلي اجراي برخ��ي از قوانين همچون طرح 
ترافيك در تهران ش��ده ب��ود، قرار اس��ت از امروز 
اج��راي اين قانون از س��ر گرفته ش��ود.  آنگونه كه 
عمار سعيديان فر، مدير واحد ساماندهي طرح ها و 
محدوده هاي ترافيكي شهرداري تهران اعالم كرده 
است، از امروز دوشنبه 4 مرداد طرح ترافيك و طرح 
كاهش آلودگي هوا در تهران از ساعت ۸:30 تا 1۶ 
اجرا مي ش��ود. او ادام��ه داد: همچنين رانندگان از 
ساعت 13 به بعد يك خروج رايگان خواهند داشت 
و س��اكنان محدوده طرح ترافيك و طرح كاهش 
آلودگي هوا نيز از ساعت 13 به بعد يك ورود رايگان 

به محدوده طرح خواهند داشت.
در همين رابطه، س��رهنگ مجي��د رنجبر، رييس 
مركز كنترل ترافيك پليس راهور تهران بزرگ نيز 
ضمن تشكر از شهروندان به خاطر رعايت و مديريت 
ترافيك در اين چند روزه تعطيالت گفت: شهروندان 
در اين مدت تعطي��الت ۶ روزه به خوبي ترددهاي 
خود را مديريت كرده و تردد خيلي كمتري در سطح 
معابر داشتند. وي افزود: در اين چند روز تعطيالت 
و برابر اعالم ستاد ملي مبارزه با كرونا طرح ترافيك 
نداش��تيم اما از روز دوش��نبه اين طرح اجرا شده و 
رانندگان تهراني بايد به اين موضوع اگاهي داشته 
باش��ند و تردد خود را مديريت كنند. در اين مدت 
اما طرح تردد شبانه و ممنوعيت تردد از ساعت ۲۲: 
00 تا 03: 00 بامداد اجرا  مي ش��د و از دوشنبه نيز 
اين طرح همانند روزهاي گذشته به قوت خود باقي 
اس��ت. س��رهنگ رنجبر همچنين گفت: در اين 
ش��ش روزه به واسطه تعطيلي مراكز معاينه فني 
دوربين ه��ا ثبت تخلف معاينه فن��ي انجام نداده 
ولي رانندگان مطلع باشند كه از روز دوشنبه ثبت 
تخلف به روال قبل خود بازگشته و خودروهايي كه 
معاينه فني نداشته باشند را جريمه خواهند كرد.

 امن ترين شهر ايران
از لحاظ زلزله كجاست؟ 

محس��ن پوركرماني، مديرگروه كارشناسي ارشد 
زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي گفت: در حال 
حاضر ۸3درصد شهرهاي ايران در پاي گسل هاي 
لرزه زا س��اخته ش��ده اند و در مع��رض خطر زلزله 
هس��تند. به گزارش ايرنا، پوركرماني در خصوص 
وضعيت تهران از نظر وقوع زلزله افزود: به طور كل 
ايران به لحاظ علم زمين شناسي يك كشور تحت 
فشار اس��ت؛ يعني در زاگرس فشار درياي سرخ را 
داريم كه به اصطالح به آن صفحه عربي مي گوييم 
كه زاگرس را به سمت ش��مال فشار مي دهد. وي 
بيان كرد: اكثر گسل ها در كشور ما، گسل معكوس 
هستند، اين گسل ها از نظر زلزله بسيار خطرناك 
هستند؛ چون دوره بازگشت طوالني دارند. يعني بايد 
مدت ها انرژي جمع شود تا يك گسل معكوس فعال 
شود. بنابراين اكثر گسل هاي ما در ايران معكوس و 

رانده و خطرناكند.
پور كرماني با بيان اينكه در حال حاضر ۸3 درصد 
شهرهاي كشور در معرض خطر زلزله هستند، گفت: 
اكثر شهرها در پاي گسل هاي لرزه زا ساخته شده اند. 
در حال حاضر امن ترين جاي كشور به لحاظ مركز 
استان، اصفهان است. اين استاد دانشگاه خاطرنشان 
كرد: در تهران نيز بر اس��اس مطالعات جديدي كه 
انجام شده، احتمال وقوع زمين لرزه هفت ريشتري 
كه قبال توسط برخي از كارشناسان اين حوزه گفته 
شده بود، بعيد است. وي با اشاره به اينكه در تهران 
تعداد زيادي گس��ل وجود دارد، اظهار داش��ت: در 
تهران اگر هم زلزله هفت ريش��تري داشته باشيم 
در گسل مشا - فشم است كه خطرناكترين گسلي 
اس��ت كه از ش��رق تهران عبور مي كند. او با بيان 
اينكه پروفس��ور مانوئل بربري��ان، چهره ماندگار 
لرزه شناسي ايران معتقد بود كه تهران هشت بار 
با زمين لرزه باالي هفت ريش��تر البته در آن زمان 
كه تهران قديم، منطقه ري بود، خراب شده است، 
گفت: مطالعات جديد نش��ان مي ده��د اگر زلزله 
هفت ريش��تري در تهران رخ دهد، در گسل مشا 
- فش��م خواهد بود و به غير از آن زمين لرزه پنج تا 

پنج و نيم در ديگر مناطق تهران خواهيم داشت.

مردودي بانك ها
در تخصيص وام به مسكن

در حالي كه بر اس��اس تبصره 1۸ قانون بودجه امسال، 
نظام بانكي مكلف ش��ده بود ۲0 درصد از تس��هيالت 
پرداختي خود را به بخش ساخت مسكن اختصاص دهد، 
طي 3 ماهه ابتداي امسال اين عدد كمتر از 1 درصد بوده 
است.  به گزارش فارس، در يك دهه اخير، نظام بانكي 
كمترين توجه را به تامين مالي ساخت مسكن داشته 
است. باوجود افزايش بيش از ۸ برابري وام دهي بانك ها 
در سال 1399 نسبت به سال 1390، سهم تسهيالت 
بخش مسكن و ساختمان روند كاهشي به خود گرفته و از 
1۷ درصد در سال 1390، به كمتر از 5.۷ درصد در سال 
1399 رسيده است. براي احياي سهم بخش مسكن 
از كل تسهيالت بانكي، نمايندگان مجلس يازدهم از 
ابزار قانون گذاري استفاده كردند و در تبصره 1۸ قانون 
بودجه امس��ال، 3۶0 هزار ميليارد تومان )معادل ۲0 
درصد تس��هيالت نظام بانكي( براي احداث و نوسازي 
يك ميليون و ۲00 هزار واحد مسكوني در نظر گرفته اند. 
باوجود گذشت بيش از يك سوم از سال 1400، آمارها 
حاكي از آن است كه شبكه بانكي به تكليف قانوني خود 
عمل نكرده است. بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي، 
تسهيالت دهي شبكه بانكي طي 3 ماه اول امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بيش از ۲.۲ برابر افزايش يافته 
و از ۲۲4 هزار ميليارد تومان به حدود 500 هزار ميليارد 
تومان رسيده است كه كمتر از 4.۷ درصد سهم بخش 
مسكن و ساختمان شده است. براساس گزارش مذكور، 
تنها يك درصد از كل تس��هيالت نظام بانكي، با هدف 
ايجاد و ساخت به بخش مسكن و ساختمان پرداخت 
شده است. به عبارت ديگر، نظام بانكي صرفا به يك بيستم 
)5 درصد( از تكليف قانوني اش براساس تبصره 1۸ قانون 
بودجه سال 1400 عمل كرده است. شايان ذكر است 
كه اين يك درصد، عالوه بر سهم مسكن، شامل سهم 
ساختمان )پروژه هاي عمراني و ...( است. بنابراين احتماال 
كمتر از 1 درصد به بخش ساخت مسكن اختصاص يافته 
است و عمال اجراي تبصره 1۸ قانون بودجه 1400 حتي 
به صورت خيلي ناقص در هاله اي از ابهام است و به نظر 

مي رسد اين مصوبه اصال اجرايي نشده است.

دوراهي تشديد برخورد با 
ايرالين ها و لغو پروازها

سازمان هواپيمايي كش��وري با اعالم اينكه افزايش 
قيمت بليت هواپيما مورد تأييد وزير راه نيست، در عين 
حال اعالم كرد: تشديد برخورد با ايرالين ها اجحاف در 
حق مردم است. به گزارش تسنيم، سازمان هواپيمايي 
كش��وري اعالم كرد: پس از افزايش نرخ بليت توسط 
شركتهاي هواپيمايي در سال گذشته و دستور وزير راه 
و شهرسازي و رياست وقت سازمان هواپيمايي كشوري 
مبني بر لغو افزايش قيمت، براساس تصميمات شوراي 
عالي هواپيمايي كش��وري در تاريخ ۲4 آبان ماه سال 
گذش��ته، افزايش نرخ بليت شركت هاي هواپيمايي 
به ميزان 10 درصد نسبت به جدول نرخي اعالم شده 
توسط انجمن ش��ركت هاي هواپيمايي در خرداد ماه 
1399 مصوب شد. طبق ماده 1۶1 قانون پنجم تبصره 
»ب « و ساري و جاري بودن آن در برنامه ششم توسعه، 
قيمت گذاري بليت هواپيما كاماًل آزاد اس��ت، اما اين 
افزايش قيمت اعمال شده از سوي ايرالين ها مورد تأييد 
سازمان هواپيمايي كش��وري و وزير راه و شهرسازي 
نيست و تنها با تذكراتي كه به شركت هاي هواپيمايي 
داده شده اس��ت قيمت  بليت در مسيرهاي مختلف 
كاهش پيدا كرده است. هرچند با برخي شركت هاي 
هواپيمايي برخوردهاي الزم ص��ورت گرفت اما بايد 
توجه داشت كه تش��ديد برخورد با اين شركت هاي 
هواپيمايي به معناي لغو پرواز آنهاست كه در واقع اين 
اقدام، اجحاف در حق مردم و مسافران است چراكه اگر 
جلوي پرواز ايرالين ها گرفته ش��ود، عرضه و تقاضا از 
تعادل خارج مي شود. به هر حال به منظور ايجاد تعادل 
در بازار عرضه و تقاضا آن هم در ش��رايط كرونايي و 
وجود برخ��ي محدوديت ها بحث افزايش نرخ هاي 
بليت هواپيما در شوراي عالي هواپيمايي مطرح و با 
نظر خود شركت هاي هواپيمايي تصميم گيري الزم 
در اين خصوص اتخاذ خواهد شد. به گزارش تسنيم، 
چند روز قبل دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي با 
تأكيد بر اينكه لزومي ندارد همه اقش��ار از هواپيما 
اس��تفاده كنند، گفته بود: داوطلبانه براي اينكه به 

مردم اجحاف نشود قيمت بليت را افزايش داديم.

هزينهمسكنخانوارتهراني۳۷درصدشد

محسنهاشمي:زمانفرافكنيومتهمكردنيكديگرگذشتهاست

وزن باالي مسكن در هزينه خانوار

نگراني از انباشت مشكالت در شهرها
گروه راه و شهرسازي|

اعطاي تسهيالت به اماكن تاريخي ثبت شده پايتخت، 
بازنگري در ضوابط پاركينگ تهران، اصالح بسته محرك 
اقتصادي با هدف توسعه مترو از جمله مصوبات نشست 
علني ديروز شوراي ش��هر تهران بود. محسن هاشمي، 
رييس ش��وراي اسالمي شهر تهران در اين جلسه گفت: 
امروز زمان فرافكني مشكالت، متهم كردن يكديگر و تنزل 
سطح نگاه كارشناسي به مسائل جناحي گذشته است. 
هاشمي با اشاره به وقايع خوزستان در هفته گذشته، اين 
وقايع را تلخ توصيف ك��رد و افزود: نمي توان اين وقايع را 
محدود به خشكسالي و كمبود آب دانست؛ بلكه توسعه 
متعادل، متوازن و پايداري بايد كاس��تي هاي بجا مانده 
از جنگ و مشكالت پيشين خوزس��تان را جبران كند. 
رييس شوراي اسالمي شهر تهران گفت: البته مشكالت، 
محروميت و نارضايتي امروز خوزستان، منحصر به اين 
استان نيست، تعدادي از مناطق و استان هاي ديگر كشور 
نيز از اين محروميت رنج مي برند و چه بس��ا مش��كالت 
بيشتري از خوزستان داشته باشند و بايد به رفع بنيادين 
و ريشه اين مشكالت توجه ش��ود تا در آينده دير يا زود، 
ش��اهد تكرار اين نارضايتي ها نباش��يم. وي اظهار كرد: 
مش��كل اصلي امروز كش��ور، كند يا متوقف شدن روند 

توسعه است كه طي 1۶ سال گذشته با وجود پيش بيني 
شدن رشد اقتصادي ۸ درصدي در چشم انداز ۲0 ساله، 
رشد محقق شده بسيار كمتر از آن بوده است و اين ميزان 
رشد پاسخگوي نياز روزافزون جامعه نبوده و به كوچك تر 

شدن سفره مردم، بيكاري، تورم و فقر انجاميده است.

     بازنگري در ضوابط پاركينگ 
محمد ساالري ديگر عضو شوراي اسالمي شهر تهران نيز 
در اين جلسه از كميسيون ماده پنج شهر تهران تشكر كرد 
و خبر داد كه كليات بازنگري و تغيير در ضوابط پاركينگ 
كاربري هاي شهر تهران، تصويب شد. وي با بيان اينكه 
اين مصوبه موجب بهبود ساخت و ساز و جبران عدم النفع 
در مناطق فرسوده شهر تهران خواهد داشت، افزود: قرار 
است اين مصوبه در شوراي عالي معماري و شهرسازي 
رفته، تصويب و ابالغ ش��ود.  او با اش��اره به بررسي طرح 
ساماندهي و ارتقاي كيفيت خيابان وليعصر در جلسه 
كميس��يون ماده پنج نيز گفت: بعد از صدها نشست و 
جلسه مبتني بر نظر ذي نفعان، اين طرح به عنوان مطالبه 
جدي شوراي شهر به نتيجه رسيد و مصوب شد و راه براي 
ثبت ملي و جهاني اين خيابان باز ش��د. وي آزاد سازي 
پادگان مهمات سازي وزارت دفاع در منطقه 13 را از ديگر 

طرح هاي مطرح شده در كميسيون ماده پنج دانست و 
گفت: 1۲ هكتار از اين پادگان بر اس��اس اين طرح آزاد 
و در اختيار شهروندان قرار مي گيرد.ساالري ادامه داد: 
تصويب طرح اوين دركه و موضوع خط آس��مان كه از 
مطالبات شورا بود را شوراي عالي شهرسازي تصويب كرد 

و در اولين جلسات ماده پنج مطرح و تصويب مي شود.

     اصالح بسته محرك اقتصادي
با هدف توسعه مترو 

اعضاي شوراي اس��المي شهر تهران در ادامه جلسه خود 
يك فوريت اليحه اصالح ماده 15 بسته محرك در شرايط 
اقتصادي را در دستور كار قرار دادند. سيد مناف هاشمي، 
معاون شهردار تهران در اين خصوص گفت: در بسته محرك 
4 هزار ميليارد تومان براي توسعه خط 10 مترو داشتيم اما 
براي جذب اين رقم مجبور به ايجاد اصالح بوديم. وي افزود: 
اين اصالح مبني بر توس��عه خط سه عالوه بر توسعه خط 
10 و هزار ميليارد تومان براي توسعه ناوگان اتوبوس راني 
در نظر گرفته شده است. مجيد فراهاني، عضو كميسيون 
برنامه و بودجه شوراي اسالمي شهر تهران نيز اظهار داشت: 
در اليحه بودجه اعالم كرديم كه ش��هرداري مي تواند 10 
درصد از دارايي هاي س��رمايه اي را براي اين توسعه حمل 

و نقل مصرف كند اما ما در حال حاضر خالف مصوبه شورا 
عمل مي كنيم. وي افزود: اگر قرار بر تغيير تبصره بوده چرا 
تبصره تغيير داده نشد. در نهايت اعضاي شورا يك فوريت 

اين اليحه را با 19 رأي تصويب كردند.

     احياي بناي يادبود شهداي قبل از انقالب 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در ادامه 
جلسه خود، طرح الزام شهرداري تهران جهت احداث 
بناي يادمان و بازس��ازي مزار مطهر ش��هداي قبل از 
پيروزي انقالب اسالمي واقع در بهشت زهرا )س( را در 
دستور كار قرار دادند و در نهايت اعضاي شوراي شهر 

كليات اين اليحه را تصويب كردند.

    اعطاي تسهيالت
به اماكن تاريخي ثبت شده

اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران همچنين در اين جلسه 
بررسي يك فوريت طرح فرآيند اعطاي تسهيالت تعريف 
كاربرد و بهره برداري از اماكن تاريخي ثبت شده و واجد 
ارزش ثبت نشده پايتخت و اليحه شهرداري را در خصوص 
فرآيند صدور پروانه مرمت و بهره برداري از بناهاي تاريخي 

و ارزشمند شهر تهران در دستور كار قرار دادند. 

 آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای با ارزيابی کيفی فشرده
 )چاپ در دونوبت به شماره 20000011110000019(

)سرعت غیرمجاز،عامل واژگونی (

٭ کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كرمانشاه
٭ موضوع مناقصه :پروژه بازيافت سردو لکه گيری روکش آسفالت محورهای روانسر- کامياران،نهرابی - کوزران ،تازه آباد - ازگله و حمشر - دنگی کرمانشاه 

سال 1400
٭ مدت اجرا : 3۶ ماه 

٭ مبلغ برآورد :۲۸9/403/931/44۸ ريال 
٭ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :9/۶۸۸/0۷9/000 

٭ تاريخ درج درسامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخ 1400/05/03 می باشد .
٭ شرایط مناقصه گر :کليه شرکت کنندگان می بايستی دارای گواهينامه حداقل پايه 4 راه و ترابری از مديريت و برنامه ريزی کشور باشند . 

٭ مهلت دریافت اسناد : متقاضيان می توانند حداکثر تا روز شنبه مورخ 1400/05/09 ساعت 13:00جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانی سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت )س��تاد(به آدرس www.setadiran.ir مراجعه کند . )الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت 

مذکور و دريافت گواهی امضای الکترنيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .(
٭ مهلت تحویل اس�ناد تکمیل شده : تا روزشنبه مورخ 1400/05/۲3 س��اعت 14:00جهت ارائه اسناد به نشانی سامانه تدارک الکترونيک د.لت)ستاد (

مراجعه نمايند . 
٭ تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی : ساعت 10 صبح روزيکشنبه مورخ 1400/05/۲4 

٭ اطالعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات و ارائه پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در مناقصه (کرمانشاه - بلوار بنت الهدی صدر - روبروی فرمانداری 
- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه - طبقه همکف- دبيرخانه - تلفن 14- 0۸3-3۸۲4991۲

٭ اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس 41934-0۲1 دفتر ثبت نام ۸۸9۶9۷3۷و ۸5193۷۶۸

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان كرمانشاه

نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 

 آگهي مزايده عمومي 
شماره  99/07 )آغاجاري(

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب )كه منبعد فروشنده نامیده مي شود( در نظر دارد کاالهای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( با شماره مزایده 99/07 )آغاجاري( 

با شماره فراخوان 1099092288000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت و مهلت دریافت اسناد مزایده:  )1400/04/19  الي  1400/04/29(

تاریخ بازدید:  )1400/04/19  الي  1400/04/29(                     آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:  )1400/05/05 ساعت 13:00(
زمان بازگشایی:  )1400/05/06 ساعت 8:30(                            زمان اعالم به برنده )از طریق سامانه ستاد(:  )1400/05/06(

ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-  برگزاری مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت 
اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت » بازگشایی پاکات، 

اعالم به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از طریق این سامانه امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد:  021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش » ثبت نام/ پروفایل مزایده گر«  موجود است.

شركت ملي نفت ایران
شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

 نوبت دوم

شناسه آگهي :1165563

جمع كل )ریال(تعدادشرح مختصری از کاالهاگروه

انواع لوازم، تجهیزات و قطعات فرسوده كامپیوتري و مخابراتي 1
-/4293488.930.000 عددفرسوده و خارج از رده

-/16045.784.600.000 عددانواع دستگاه هاي تهویه و تبرید فرسوده و خارج از رده2



اجرايي س��ازي تصميمات مهم در بح��ث »صيانت از 
حق��وق كاربران در فضاي مجازي« عالوه بر داش��تن 
قوانين به روز و پيش��رو، و مورد اجم��اع عموم مردم و 
نخبگان، نيازمند درجه بااليي از امكان پذيري اجرايي 
و ابزاره��اي واقع بينانه و نه ذهني براي پياده س��ازي 
قوانين مذك��ور و تامين منافع مل��ي ازجمله حقوق 
كاربران اس��ت. كشورهاي به نس��بت موفق در بحث 
تعامل با پلتفرم هاي بين المللي به خوبي دريافته اند كه 
سياست مسدودسازي ناكارآمد بوده و بايد تالش كنند 
تا با ابزارهاي متعدد به سمت مسوول سازي آنها بروند. 
اگر ايران به دنبال تحقق صيانت از كاربران و به خصوص 
داده هاي كشور است، بيش از هر چيز، نيازمند يادگيري 
از تجربه موفق كشورهاي ديگر و پاسخ دادن به برخي 
سواالت كليدي براي رس��يدن به يك سياست كالن 
قبل از هرگونه قانونگذاري يا اجرايي س��ازي اقدامات 
جزيره اي اس��ت. ازجمله اين سواالت مي توان به نگاه 
حاكميت به حريم خصوصي افراد و تعريف حق براي 
آنان، فهم از مالكيت داده و تمايز آن با حاكميت داده، 
تمايز ميان انواع داده ها و نح��وه تعامل با آنها، چرايي 
عدم اعتماد كارب��ران داخلي به پلتفرم هاي اجتماعي 
داخلي و سهل گيري آنها در اشتراك داده با همتايان 
خارج��ي اين پلتفرم ها، چرايي ترجي��ح رويكردهاي 
س��لبي بر ايجابي از س��وي حاكمي��ت، و فرصت ها و 
چالش هاي ملي گرايي ديجيتال براي كشور اشاره كرد. 
براي دهه هاي طوالني تجارت بين الملل بر روي انواع 
كاال و خدمات متمركز بود؛ اما بعد از وقوع بحران هاي 
مالي جهاني در دهه قبل، رشد تجارت سنتي كند شد 
و ش��اهد انفجار تبادل داده و كسب و كارهاي مبتني 
بر آن بوده ايم. با ش��يوع ويروس كرونا تحول ديجيتال 
مشاغل و كسب و كارها سريع تر شده و بسياري از كسب 
و كارها به فضاي رايانش ابري يا كلود منتقل شده اند. 
به نظر نمي رسد روند ارتقاي تجارت ديجيتال و تبادل 
انبوه داده در كوتاه و ميان مدت كند شود. در كنار اين 
تحول اقتصادي داده محور، سال هاست كه در دنيا بر 
سر داده از منظر حفظ حريم خصوصي كاربران، جرايم 
سايبري و جنبه هاي امنيتي-دفاعي مدنظر دولت ها، 
مباحثات جدي در جريان اس��ت. در كش��ور ما نيز در 
سال هاي اخير بحث ملي گرايي ديجيتال با تالش ها 
براي راه اندازي ش��بكه ملي اطالعات داغ است.  وقتي 
صحب��ت از صيانت به ميان مي آي��د، نگاه ها به تعامل 
كاربران با پلتفرم هاي معروف و بارز خارجي و داخلي 
كشيده مي شود. بهزاد احمدي رييس مركز مطالعات 
راهبردي وزارت ارتباطات در اين خصوص در مقاله اي 
به امكان پذيري تكرار تجربه كشورهاي ديگر در ايران 
در بح��ث صيانت از حق��وق كاربران فض��اي مجازي 
پرداخت. در ماه هاي اخير برخي كشورها نظير تركيه، 
استراليا، فرانسه، سنگاپور، بريتانيا و هند، توانسته اند به 
چارچوب هاي تعاملي مشخصي با غول هاي فناوري دنيا 
همچون گوگل، فيس بوك، توئيتر و غيره دست يابند 
و به اين بحث داخلي در كشور ما دامن زده اند كه چرا 
اگر تركيه توانسته، ايران از رسيدن به چنين چارچوب 
تعاملي با غولهاي مذكور بازمانده است؟ احمدي اظهار 
كرد: مجلس ملي تركي��ه در ۲۹ جوالي ۲۰۲۰ قانون 
ش��ماره ۵۶۵۱ با عن��وان مقررات انتش��ار اينترنتي و 
جلوگيري از جرايم مرتبط با آن را براي چهارمين بار 
در چند سال اخير اصالح و مواردي را به آن اضافه كرد. 
اين قانون از اكتبر ۲۰۲۰ به اجرا گذاش��ته شد. طبق 
قانون ۱۱ ماده اي جديد، شبكه هاي اجتماعي با بيش 
از ي��ك ميليون كاربِر فعال بايد موارد زير را اجرا كنند: 
گشايش دفتر و تعيين نماينده مقيم از ميان شهروندان 
تركيه؛ ذخيره داده هاي كاربران در خاك تركيه؛ الزام 
به اعمال حذف و سانسور مورد درخواست دولت تركيه 
ظرف ۴۸ س��اعت؛ گزارش دهي پلتفرم هاي مربوطه 
دوبار در س��ال در خصوص ميزان پاسخگويي شان به 
درخواس��ت  هاي دولت؛ براي اس��تنكاف شبكه هاي 
اجتماعي از مق��ررات مذك��ور، مجازات  هاي در نظر 
گرفته شده در اين قانون عبارتند از: ايجاد دشواري  هاي 
دسترسي و كاهش پهناي باند به شكل تدريجي تا ۹۰ 
درصد؛ ممانعت از ج��ذب تبليغات محيطي و درآمد 
اقتصادي؛ جريمه ۷۰۰ ه��زار دالري درصورت عدم 
حذف مورد درخواست دولت تركيه و جريمه پلتفرمي 
كه تن به اين درخواستها ندهد مي تواند تا ۴.۳ ميليون 
دالر افزايش يابد. ضريب نفوذ اينترنت در تركيه طبق 
آمار سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد است. ۴۳.۲۹ درصد 
اين فضا در اختيار فيس بوك، ۲۹.۱۵ درصد در دست 
اينستا، ۹.۹۶ درصد در اختيار پين ترست، ۹.۸۹ درصد 
در دس��ت يوتيوب، ۷.۱۸ درص��د در اختيار توييتر و 
۰.۱۷ درصد در دست تامبلر است. مردم تركيه رتبه 
نهم ميزان حضور در ش��بكه هاي اجتماعي در جهان 
را دارند. با توجه با چني��ن حضوري، مديريت تعامل 
با اين پلتفرم هاي خارجي ضرورت و اهميت بسياري 
براي دولت تركيه يافته اس��ت. اين ضرورت و اهميت 
به خصوص بعد حوادث سياسي سال ۲۰۱۳ پررنگ تر 
ش��ده و دولت تركيه طيف گس��ترده اي از اقدامات از 
محدودسازي و جريمه تا مسدودسازي را براي تنظيم 
روابطش با اين پلتفرم ها به اجرا گذاشته است. قانون 
جديد را بايد تجربه اي برگرفته از تالشهاي ناموفق قبلي 

براي مديريت شبكه هاي اجتماعي در تركيه دانست.

     واكنش شبكه هاي اجتماعي به قانون جديد
با وج��ود مخالفت هاي اوليه، به دنبال افزايش فش��ار 
دول��ت تركيه ۲۰ م��ارس ۲۰۲۱ توييت��ر اعالم كرد 
دفتري حقوقي در اين كش��ور ب��راي تداوم فعاليتش 
افتتاح خواهد كرد. فيس ب��وك، تيك تاك، و يوتيوب 
قباًل دفاتر خود را در تركيه تاس��يس كرده بودند. هم 
توييتر و هم فيس بوك اعالم كردند به دليل جلوگيري 

از قط��ع فعاليت هايش��ان در تركي��ه ب��ه قوانين اين 
كش��ور تا جايي تن خواهند داد ك��ه برخالف اصول و 
سياست هاي بنيادين آنها در زمينه آزادي بيان نباشد. 
طبق بيانيه هاي آنها، گش��ايش اين دفاتر مصالحه اي 
است تا از طريق آن بيشترين ميزان گفت وگوي آنالين، 
و در واقع بيش��ترين ميزان ممكن كسب و كار توييتر 
محقق شود. نت فليكس حاضر به اجراي خواست تركيه 
درخصوص محتواي فيلم هاي تركي ساخت خود نشده 
و در يك مورد اخير فعاليتش را متوقف ساخته است. 
پينترس��ت نيز تنها شبكه اجتماعي است كه از قانون 
جديد تركيه پيروي نكرد و پي پل در سال ۲۰۱۶ به دليل 

چنين محدوديت هايي اين كشور را ترك كرده است.

     داليل موفقيت تركيه در پاسخگوسازي 
شبكه هاي اجتماعي خارجي

تركيه تجربه پرفرازونشيبي را در تعامل با شبكه هاي 
اجتماعي پش��ت سرگذاشته و ش��ايد هنوز زود باشد 
كه بت��وان از موفقي��ت اقدامات اخير اين كش��ور در 
پاسخگوسازي آنها سخن گفت. با اين وجود مي توان 
به عنوان داليل موثر بر موفقي��ت اوليه تركيه در اين 
زمينه نام برد: قانونگذاري شفاف، هدفمند، متمركز و 
منعطف از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰؛ تمركز اجرايي و حذف 
موازي كاري نهادي؛ عدم تعدد نهادهاي مجري قانون؛ 
يادگيري از خطاها و اصالح راهبرد )از مسدودسازي به 
تعامل(: تركيه بعد از بارها فيلترينگ يا ايجاد اختالل 
در فعاليت ش��بكه هاي اجتماعي به اين نتيجه رسيد 
كه حاكميت مطلق در فضاي مجازي ممكن نيست و 
چانه زني با شبكه هاي مذكور ضروري بوده و بهترين راه 
كنترل آنها تعامل با آنهاست. تعامل نه فقط با دولت ها 
و بازيگران دولتي بلكه با بازيگران غيردولتي از جمله 
ش��ركت هاي فرامليتي و پلتفرمه��ا. در قانون جديد، 
تركيه مسدودسازي دسترسي كاربران ترك را به عنوان 
آخرين حربه در نظر گرفته اس��ت و با اين كار به دنبال 
جلوگيري از ضرر اقتصادي هنگفتي است كه به مردم و 

كسب و كارها در مرحله انسداد وارد مي شود.

     دشواري  هاي ايران در الگوبرداري 
از تركيه

هرچند در حال حاضر تركيه موفق شده تا شرايط جديد 

قانوني خود را به شبكه هاي اجتماعي خارجي تحميل 
كند اما نزاع ميان شبكه هاي اجتماعي و دولت تركيه 
با اصالح چندين باره قان��ون ۵۶۵۱ خاتمه نمي يابد. 
به عنوان ي��ك نمونه دولت تركيه در س��ال ۲۰۱۹ از 
توييتر خواسته تا هزاران حساب كاربري را ببندد، اما 
توييتر تنها به موارد بس��يار معدودي از آنها ترتيب اثر 
داده اس��ت. لذا وقتي از موفقيت تركيه سخن به ميان 
مي آيد بايد به نس��بي بودن اي��ن موفقيت توجه كرد. 
الگوي تعامل با شبكه هاي اجتماعي بين المللي امروزه 
الگوي غالبي اس��ت كه از سوي بس��ياري از كشورها 
دنبال مي شود. بعد از كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا؛ 
اس��تراليا، كره جنوبي، ژاپن، هند و تركيه از مواردي 
هستند كه توانسته اند به نتايجي براي تعامل نظام مند 
با شبكه هاي خارجي دست يابند. با اين حال احتمال 
موفقيت ايران در الگوبرداري از تركيه يا كش��ورهاي 
ديگر دش��وار خواهد بود. يكي از اين داليل، فقدان يا 
نقص مباني قانوني درست و اجماعي است. بزرگ ترين 
مانع در تعامل با شبكه هاي اجتماعي و مسوول سازي 
آنها وجود خأل  هاي قانوني، تعدد طرح هاي مربوط به 
فضاي مجازي و هم پوشاني و گاه متناقض بودن آنها و 
طوالني شدن روند تصويب طرح ها در صحن مجلس و 
تبديل شدن به قانون است. مصوبه سياست ها و اقدامات 
ساماندهي پيام رسانهاي اجتماعي شوراي عالي فضاي 
مجازي ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابالغ و براساس ماده دوم بند 
اول آن از وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات خواسته 
شده تا ش��رايط و ضوابط اعطاي مجوز به پلتفرم هاي 
اجتماعي خارجي را با همكاري ديگر نهادها تهيه كند. 
به گفته وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، اين ضوابط 
در مهلت مقرر تهيه و به تاييد مركز ملي فضاي مجازي 
رسيد و درگاه آن در سال ۱۳۹۹ راه اندازي شد. منتهي 
اين مصوبه ضمانت و ابزارهاي اجرايي الزم را نداشت 
و اجراي آن تحت تاثير شرايط كلي تحريمي نيز قرار 
گرفت. بنابراي��ن با وجود اعالم عمومي هيچ ش��بكه 
اجتماعي خارجي حاضر به ثبت رسمي خود نشد. در 
بخش مذاكره نيز اين مذاكرات با تلگرام انجام و توافق 
حاصل شد تا تلگرام سي دي ان خود را به ايران بياورد. 
اين كار انجام و حذف كانالهاي مس��اله دار اتفاق افتاد. 
منتهي به دليل ع��دم اجماع داخلي و افتراق نظر، اين 
نوع تعامل رد شد و از انجام مذاكرات با ديگر پلتفرمهاي 

خارجي نيز ممانعت به عمل آمد. عالوه بر اين، در اين 
مصوبه مشخص نشده كه رابطه پلتفرم هاي مختلف با 
يكديگر و مدل رقابت آنها بايد چگونه باش��د و مصوبه 
درباره نحوه تعامل و هماهنگي روابط پلتفرمهاي داخلي 
با خارجي مسكوت است. مصوبه مذكور بيشتر بر نحوه 
رقابت و رفع انحصار از بازار پلتفرم ها متمركز اس��ت تا 
قابليت هاي پلتفرمها. در نهايت اينكه هرچند در مصوبه 
فوق بر صيانت از داده كاربران تاكيد شده اما مشخص 
نيست كه اين صيانت بايد به چه صورتي انجام شود يا 
از كدام دستورالعمل براي حفظ داده بايد پيروي شود.

     معضل قانونگذاري به روز و درست
برخالف ادعاي موج��ود كه تركيه موضوع حكمراني 
سايبري و به خصوص مس��وول ساختن پلتفرم هاي 
اجتماعي را ديرتر از ايران شروع كرده و زودتر به نتيجه 
رسانده، تركيه از سال ۲۰۰۷ مشغول قانونگذاري در 
اين زمينه اس��ت. پس از مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي در س��ال ۹۶، در سال ۹۷ مجلس دهم نيز در 
طرحي براي ساماندهي شبكه هاي اجتماعي در كشور، 
بر ايجاد دفتر نمايندگي در كشور تاكيد و اعالم كرد كه 
تمام پيام رسان هاي داخلي و خارجي فعال موظفند 
حداكثر ت��ا دو ماه پس از تصويب اين قانون ش��رايط 
خود را با آن تطبيق دهند كه به س��رانجام نرسيد. در 
شش ماهه ابتدايي آغاز به كار مجلس يازدهم، بالغ بر 
۵ طرح كالن براي سياستگذاري و قانونگذاري فضاي 
مجازي ارايه شد. طرح »تشكيل كميسيون ويژه فضاي 
مجازي و اقتصاد ديجيتال«، طرح »صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي«، طرح »حمايت از توسعه و رقابت پذيري 
پلتفرم ه��اي ارايه دهن��ده خدمات پاي��ه و كاربردي 
ش��بكه ملي اطالعات«، طرح »قانون يكپارچه سازي 
داده ها و اطالعات ملي« و طرح »قانون الزام به انتشار 
داده و اطالعات« از جمله اين طرح هاس��ت كه تعدد، 
هم پوشاني و گاه متناقض بودن آنها، و نقدهاي جدي 
و فراوان وارد بر آنها از س��وي كارشناس��ان و جامعه 
مدني باعث ش��ده تا روند تصويب آنها طوالني شده و 
تا به امروز به نتيجه نرسد. وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات نيز در س��ال هاي اخي��ر در زمينه صيانت از 
داده با همكاري مرك��ز پژوهش هاي مجلس، و مركز 
پژوهش هاي قوه قضاييه لوايح اليحه حفاظت و صيانت 
از دادهاي شخصي در فضاي مجازي؛ اليحه مسووليت 
ارايه دهندگان خدمات حوزه فناوري اطالعات؛ اليحه 
حكمراني الكترونيكي؛ و اليحه ساماندهي شناسه ها و 
تراكنش هاي الكترونيكي را تدوين كرده كه همچنان 

در مراحل تصويب و ابالغ به سر مي برند.
 

     تحريم خارجي، خودتحريمي و مقررات 
غيرقابل اجرا

به خاطر تحريم هاي ظالمانه و گس��ترده امريكا عليه 
ايران، كشورمان در فهرست تحريمي اكثر شركت هاي 
فناوري اطالعات و پلتفرم هاي مطرح خارجي قرار دارد 
)تحريم خارجي( و حتي پلتفرم ه��اي غيرامريكايي 
نظير روسي، هندي و چيني نيز از اين قوانين تبعيت 
مي كنند و حاضر به همكاري ب��ا ايران و ارايه خدمات 
نيس��تند. در بحث تحريم ه��اي خارجي تحريم هاي 
حقوقي عليه ايران به مراتب از تحريم هاي اقتصادي، 
بانكي و پولي مهم تر هستند هرچند كمتر مورد توجه 
قرار مي گيرند. دوم مجاز نبودن فعاليت اين ش��ركتها 
در ايران و فقدان ابزار رسمي پاسخگوسازي به واسطه 
خودتحريمي داخلي نيز مزيد بر علت است. در چنين 
وضعيتي به دليل تحريم مالي و مشكالت انتقال پول 
و نيز كس��ب درآمد قانوني يكي از مهم ترين ابزارهاي 
اعمال فشار بر پلتفرمها از دست ايران خارج شده است. 
فقدان بازار رسمي پلتفرمهاي خارجي در ايران به رغم 
نفوذ باالي آنها باعث شده تا ايران نه در منطقه رسمي 
خدمات بلكه در طي��ف پيراموني خدمات قرار گرفته 
و اين ش��ركت ها عمال با جذب تبليغات غيرمستقيم 
ضمن كسب درآمد، خود را مجبور به پاسخگويي حتي 
براساس استانداردها و فهرست هاي جرم انگاري شان 
ندانند. مقررات غيرقابل اجرا يكي ديگر از داليل است. 
از ملزوم��ات تعامل با پلتفرمه��اي خارجي، قابل اجرا 
بودن درخواست هاست. بس��ياري از قوانين داخلي و 
به خصوص دايره گسترده جرم انگاري ايران در فضاي 
مجازي، مورد تاييد پلتفرم هاي خارجي نيست و عمال 
با تعريف محتواي مجرمانه، مصاديق تشويش اذهان 
عمومي، و تبليغ عليه نظام بخش عمده اي از توييتر و 
اينستاگرام همواره بايد مسدود شود. عالوه بر اين، ايران 
اجازه روابط رسمي اقتصادي را به اين پلتفرم ها نداده 
و مثال پرداخت از طريق خود پلتفرم ها ناممكن است 
لذا امكان حذف درآمد مستقيم آنها وجود ندارد. آگهي 
رسمي به اين پلفرم ها داده نمي شود و موارد موجود نيز 

نادر و غيرقانوني و توسط دادستاني مورد پيگرد است.

     غلبه رويكردهاي سلبي بجاي ايجابي 
اينترنت ايران جزو ۱۰ كشور اول دنيا از لحاظ فيلترينگ 
اس��ت. ادعا مي ش��ود ايران پس از تركمنستان، كره 
شمالي، چين، و اريتره رتبه پنجم را دارد. تركيه در اين 
رده بندي رتبه دهم را دارد. اينكه اين كنترل ها نتوانسته 
نتيجه دلخواه را حاصل كند نش��ان دهنده بي نتيجه 
ب��ودن مديريت فضاي مجازي از طري��ق راهكارهاي 
صرفا سلبي و ارجحيت دادن به آنها طي دو دهه اخير 
اس��ت. با ظهور فناوري  هاي جديد مانند بالك چين، 
اينترنت ماهواره اي، و پيام رسان  هاي بلوتوثي، و ظهور 
فزاينده پيام رسان هاي موفق جديد نظير كالب هاوس، 
تيك تاك، سيگنال و غيره، چنين رويكردي اثرگذاري 

خود را در بلندمدت از دست خواهد داد.
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روزهاي خوب ارزهاي ديجيتالي 
در راه است؟ 

بهاي بيت كوين و اتريوم روز سه ش��نبه گذش��ته 
روندي نزول��ي را طي كرد و قيمت دو ارز ديجيتال 
نخس��ت بازار در روز بعد به پايين ترين حد خود در 
چند ماه اخير رسيد. بيت كوين در روز چهارشنبه 
وارد ناحيه ۲۹,۶۰۰ دالر ش��ده و بهاي اتريوم هم 
به ۱,۷۳۴ دالر رسيده بود. علي رغم اين وضعيت، 
اين دو ارز ديجيتال در روزهاي گذش��ته روند رو به 
رشدي را طي كردند؛ به گونه اي كه بيت كوين روز 
گذشته به باالي ۳۴ هزار دالر رسيد و بهاي اتريوم 
نيز از ۲,۱۷۰ دالر عب��ور كرد. صعود بيت كوين به 
كانال ۳۴ هزار دالري باعث افزايش اميدها به آغاز 
رالي جديد شده اس��ت. به گزارش ايسنا به نقل از 
سي ان بي س��ي، مخالفت برخي از سياستمداران 
امريكايي با بيت كوين ادامه دارد و چاك گرس��لي، 
سناتور جمهوري خواه با اشاره به استفاده گسترده 
بيت كوين در امور مجرمانه گفته اس��ت هر س��ال 
حدودا ۷۶ ميليارد دالر تراكنش غيرقانوني با استفاده 
از بيت كوين صورت مي گيرد و نيمي از تراكنش هاي 
مربوط به اين ارز براي انجام كارهاي غيرقانوني است. 
به گفته گرسلي، امكان ناشناس ماندن معامله گران، 
ارزهاي ديجيتالي را خطرناك ساخته است. صرافي 
باينانس كه فعاليت آن تح��ت تاثير اتخاذ رويكرد 
سختگيرانه برخي كشورها قرار گرفته است، تصميم 
دارد براي پرهيز از وقوع اتفاق مشابه و از دست رفتن 
بازار امريكا، س��هام صرافي باينانس در امريكا را در 
بورس اين كش��ور عرضه كند. مديرعامل باينانس 
با بيان اينكه مجموعه تحت مديريتش الزامات و 
قوانين مالي كشورها را رعايت كند وعده داده است 
باينانس تالش كند با كمك گرفتن از مشاوره هاي 
حقوقدانان و فع��االن مالي، انتظ��ارات نهادهاي 
ناظر را برآورده س��ازد. در عين حال صحبت هاي 
اخير جك دورس��ي، مديرعامل توييت��ر و ايالن 
ماس��ك، مديرعامل تس��ال در خصوص ارزهاي 
ديجيتالي باعث ورود موج تازه اي از تقاضا به بازار 
شده است. ايالن ماس��ك گفته احتمال پذيرش 
مجدد بيت كوي��ن به عنوان اب��زار پرداخت براي 
خريد خودروهاي تس��ال وجود دارد اما به شرطي 
كه بيش��تر انرژي الزم براي استخراج رمزارزها از 
انرژي هاي پاك تامين شود. ماسك همچنين گفته 
است تس��ال در بيت كوين و خودش در بيتكوين، 

اتريوم و دوج كوين سرمايه گذاري كرده اند.

بيت كوين مسير سختي
تا رسيدن به ۴۰ هزار دالر دارد

ب��ا وجود اينك��ه قيم��ت بيت كوي��ن به تازگي از 
۳۴,۰۰۰ دالر عبور كرده اس��ت و اميدها به بازار 
صعود بيشتر به بازار بازگشته است، برخي نسبت 
به تداوم روند خوش بين نيستند. به گزارش كوين 
تلگراف، قوت گرفتن شاخص دالر، آغاز موج تازه 
وي��روس كرونا و كاهش حج��م معامالت ممكن 
اس��ت باعث تضعيف روند صعودي فعلي در بازار 
بيت كوي��ن ش��وند. وضعيت ب��ازار بيت كوين در 
ماه هاي اخير به گونه اي بوده كه باعث سردرگمي 
بسياري از سرمايه گذاران شده است. مدتي است 
كه سرمايه گذاران اين سوال را از خود مي پرسند 
كه آيا بزودي شاهد جهش خواهيم بود يا بازار در 
حال آماده سازي بستر براي يك نزولي ديگر است؟ 
داده هاي تاريخ��ي قيمت و آماره��ا از اصالحات 
قبلي نش��ان مي دهد كه با توجه به قدرت گرفتن 
ش��اخص دالر، احتم��ال كاهش سياس��ت هاي 
حمايتي و فاكتورهاي تكنيكال بيت كوين، ممكن 
اس��ت براي مدت بيشتري شاهد شرايط فعلي در 
بازار باشيم. طبق داده هاي دلفي ديجيتال، يكي 
از مهم ترين فاكتورهايي كه فش��اري بيش��تر بر 
دارايي هاي پرريسك نظير سهام و بيت كوين وارد 
مي كند، قوي ترشدن دالر امريكا و تالش آن براي 
تغيير روند خود اس��ت. شايان ذكر است كه اواخر 
ماه مه )خرداد( ش��اهد سقوط اين شاخص به زير 
۹۰ بوديم. باال رفتن ش��اخص دالر رشد يك ساله 
نرخ سود اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داري 
امريكا را متوقف مي كند. اين نرخ در واقع بازتاب 
انبساط اقتصادي اس��ت كه در اوايل سال ۲۰۲۱ 
ش��اهدش بوديم و حاال با افزايش ش��اخص دالر 
بايد منتظر س��ير نزولي اش باش��يم. در اين ميان 
نبايد از موج تازه ش��يوع ويروس كرونا غافل شد. 
به گفته بسياري از كارشناسان، اين موج مي تواند 
احي��اي اقتصاد جهاني را تهدي��د كند. با توجه به 
دفعات قبلي كه ش��اهد شكل گيري تقاطع مرگ 
روي نمودار بيت كوي��ن بوديم، مي توان گفت كه 
دورنماي كوتاه مدت ب��ازار بيت كوين نزولي باقي 
خواهد ماند. اين تقاطع اواخر ماه گذشته ميالدي 
روي نمودار پديدار ش��د و باعث سقوط بازار شد. 
اين احتمال وجود دارد كه بازه اصالح بازار تا يك 
سال هم به طور بينجامد. تحليل دلفي ديجيتال 
نش��ان مي دهد كه ميانگين متح��رك ۱۲ ماهه 
به عنوان يك حمايت عمل كرده اس��ت و سقوط 
دوباره قيمت به زير اين سطح ممكن است باعث 
تشديد روند نزولي و سقوط بيشتر شود. از گذشته 
تا به حال، ميانگين متحرك ۱۲ ماهه به عنوان يك 
حمايت كليدي براي بيت كوين عمل كرده است؛ از 
همين رو، واكنش بيت كوين به اين سطح مي تواند 
براي روند صع��ودي تعيين كننده باش��د. كوين 
كلي، از تحليلگران دلفي ديجيتال، معتقد اس��ت 
كه دورنماي كوتاه مدت بازار در صورتي كه شاهد 
شكسته شدن س��طوح حمايتي نزديك ۳۰ هزار 
دالر باشيم، پررنگ تر خواهد شد. او در ادامه عنوان 
مي كند: »لزومًا اين طور فكر نمي كنم كه ش��اهد 
سقوط هايي مثل س��قوط بعد از دسامبر ۲۰۱۷ و 
اوايل ۲۰۱۸ و سقوط امسال باشيم؛ اما به نظر من 
با توجه به س��اختار بازار مي توان انتظار نوسانات 

كوتاه مدت و سقوط هاي احتمالي را داشت.«

تب اقتصاد باال است
ديدگاه هاي مختلف اقتصادي ممكن است پاسخ هاي 
مختلفي براي پرسش هاي طرح شده داشته باشند، 
اما بدون ترديد همه آنها بر روي يك واقعيت مس��لم 
مشترك هستند و آن اينكه اين اصالحات ضروري و 
غير قابل انكار است. از منظر كالن يكي از شاخص هاي 
مهم اقتصادي كه تقريبا هم��ه گزاره هاي اقتصادي 
ديگر از آن تاثير مي پذيرند، نرخ ارز اس��ت. وقتي نرخ 
ارز چند رقمي باشد و ارز با قيمت هاي متفاوت در بازار 
وجود داشته باشد، منش��أ رانت، فساد و ويژه خواري 
خواهد شد. اين تجربه اي اس��ت كه اقتصاد ايران در 
طول ۴دهه گذش��ته، با گوشت و پوست خود تبعات 
مخرب آن را حس كرده اس��ت. طي سال هاي اخير 
موضوع دالر ۴۲۰۰ توماني عملياتي ش��د و به اندازه 
كافي درباره اثرات خسارت بار آن اطالع رساني شده 
است. ميلياردها دالر از سرمايه هاي عمومي كشور براي 
تامين اقالم اساسي و نهاده ها به برخي افراد و جريانات 
تخصيص داده مي شود، اما نهايتا مردم ناچار به خريد 
قيمت مرغ با قيمت ۳۸ تا ۴۰هزار توماني هس��تند. 
معني مرغ ۴۰هزار توماني آن است كه تخصيص ارز 
ترجيحي به سفره هاي مردم راه پيدا نكرده است. اين 
روند در خصوص مجموعه كاالهاي��ي كه ارز ۴۲۰۰ 
توماني براي خريد آنها تخصيص داده ش��ده، صدق 
پيدا مي كند. مشخص است اين وضعيت چند نرخي 
در بطن خود با مفاسد و رانت هاي عميقي روبه روست. 
زماني اين روند حساسيت هاي بيشتري پيدا مي كند 
كه اقتصاد ايران در شرايط تحريمي با مشكل كمبود ارز 
مواجه است و هر دالر مي تواند سرنوشت كشور را تغيير 
دهد. بر اين اساس معتقدم يكي از اولويت هاي جدي 
دولت س��يزدهم در حوزه اقتصاد پايان دادن به نظام 
ارزي چند نرخي است. البته طبيعي است جرياناتي 
كه از اين رانت عظيم بهره مند ش��ده اند با استفاده از 
جريانات رسانه اي و تبليغاتي در برابر اين اصالحات 
مقاومت مي كنند. اما اين روند اصالحي از يك طرف 
فساد گسترده اي كه در بطن اقتصاد كشور النه كرده 
را از ميان مي برد و از س��وي ديگر ب��ه بهبود و اصالح 
شاخص هاي پولي كمك مي كند. به عبارت روشن تر 
زماني كه نرخ ارز يكي شد، دولت بخشي از نقدينگي 
موجود در جامعه را جمع مي كند. تكانه هاي تورمي را 
مهار مي كند و ثبات بيشتري را در بطن اقتصاد ايجاد 
مي كند. بعد از اين رويكرد اصالحي ضروري در حوزه 
نظامات ارزي، رشد نقدينگي ديگر موضوعي است كه 
دولت جديد بايد تالش كند آن را مهار كند. تا زماني 
كه تب اقتصاد كه تورم است تحت كنترل قرار نگيرد، 
طرح مسائل ديگري مثل رشد سرمايه گذاري، جهش 
توليد، هدايت نقدينگي به سمت حوزه هاي مولد و... 
به سرانجام مطلوب نخواهد رسيد. بنابراين قبل از هر 
اقدامي بايد تب موجود در پيكره اقتصاد كشور را پايين 
آورد تا بعد بتوان به سراغ ساير اقدامات اصالحي براي 

احياي اقتصاد بيمار كشور رفت.

تراژدي ناهيد و كيميا
معادل��ه اي كه ب��ه نظر مي رس��د مانند بس��ياري از 
پرونده هاي ديگر از سوي رس��انه ملي به آن توجهي 
نمي ش��ود و متوليان اين رس��انه ترجي��ح مي دهند 
ت��ا به جاي حل معادل��ه، آن را پاك كنن��د. اين گونه 
ش��د كه روز گذش��ته فضاي مجازي كش��ورمان پر 
ش��د از اظهارنظرهايي كه با موضوع مقابله كيمياي 
عليزاده و ناهيد كياني و رفتار رس��انه ملي در مواجهه 
با اين رويارويي منتشر شده بودند. نكته دردآور ماجرا 
اينجاست كه كيمياي ورزش ايران هم بعد از پيروزي 
بر حريف بريتانيايي خود در مقابله با حريف روس��ي 
شكس��ت خورد و تا اين مبارزه از اساس هيچ پيروزي 
نداشته باشد. اس��تعاره اي تلخ از واقعيت هايي كه در 
خصوص مهاجرات نخبه ها جري��ان دارد. همان طور 
كه در جريان كوچ نخبگان حوزه اقتصادي، فرهنگي، 
ورزش��ي و... كش��ورمان به آن س��وي آب هاي هيچ  
فتح الفتوحي مشاهده نمي شود. ش��ايد اين تراژدي 
ورزشي فرصتي باشد براي بررسي اين واقعيت كه امروز 
بيش از هر زمان ديگري در صحنه عمومي كشورمان 
نيازمند مدارا، درك متقابل و تس��اهل و تس��امح در 
مواجهه با نسل هاي تازه كشورمان هستيم؛ خانم ها؛ 
آقايان ما به نيروي انساني مان براي توسعه نيازمنديم.

حذف حامالن ارزش هاي جامعه
به عبارت روشن تر، تمام سعي طبقه متوسط آن است كه 
به مختصات دهك  هاي پايين تر درآمدي سقوط نكند و 
همان دارايي و سطح رفاه را كه دارد از دست ندهد. اينها 
ثمرات سياست هاي تورم زا، سياست هاي قيمت  گذاري 
دستوري، توليد رانت، عوام  فريبي در اقتصاد و شعارهاي 
پوچ و توخالي و عدم حمايت واقعي از توليد و اشتغال و 
سرمايه گذاري است. حاصل دو دهه عملكرد دولت هاي 
اخير، توزيع فقر براي طبقه  متوس��ط، توليد رانت براي 
طبقه  مرفه و پررنگ كردن دغدغه نان براي اقشار ضعيف 
است. دردآور آن اس��ت كه دورنماي اقتصادي نشان از 
يك تورم بزرگ در س��ال هاي آينده دارد. نرخ دالر هم 
در اصالح زماني و فرسايشي است و در صورتي  كه برجام 
نتيجه  الزم را براي بازار ارز محقق نكند، دالر ممكن است 
بعد از اين اصالح زماني به سمت سقف قبلي )و حتي عبور 
از آن( حركت كند. در اين شرايط مردم تالش مي كنند 
دارايي هاي خود را براي سال هاي پيش رو ذخيره سازند. 
سهام و ملك وآپارتمان و طال و ارز و... اينها سپر تورمي 
هستند و اثرات اصابت تورم به زندگي دهك هاي مختلف 
را تا حد زيادي كاهش مي دهند. نهايتا بايد اميدوار باشيم 
دولت جديد با اتخاذ سياس��ت هاي صحيح اين شكاف 
طبقاتي را بهبود بخشيده و دغدغه هاي اقتصادي مردم 
را كاهش دهد. در يك چنين شرايطي كه شكاف عميقي 
نظام طبقاتي كشور را در بر گرفته است، شاخص هاي 
اقتصادي در وضعيت نوس��اني قرار دارن��د و هر روز بر 
حجم مشكالت اقتصادي افزوده مي شود، ديگر زماني 
براي از دس��ت دادن وجود ندارد. بايد نهايت استفاده را 
از ظرفيت ها و زمان كرد ت��ا اين روند مخرب در جامعه 
جاي خود را به ثبات، آرامش و رفاه بيشتر براي طبقات 

مختلف بدهد.

بررسيامكانتكرارتجربهكشورهايديگردربحثصيانتازحقوقكاربرانفضايمجازي

مسدودسازي  راه  چاره  نيست

يكي از طراحان طرح فضاي مجازي مجلس 
در پاس�خ به شبهات و ابهامات پيرامون اين 
طرح كه اين روزها در شبكه هاي اجتماعي 
عنوان مي ش�ود گف�ت: در اين ط�رح قرار 
نيس�ت هيچ ش�بكه اجتماعي و كس�ب و 
كاري فيلتر ش�ود. ب�ه گزارش مه�ر، اخيراً 
ويدئويي توس�ط يك�ي از كارب�ران فضاي 
مجازي در شبكه هاي اجتماعي در خصوص 
طرح »قان�ون حمايت از حق�وق كاربران و 
خدمات پايه كاربردي فضاي مجازي« دست 
به دست مي چرخد كه در آن گفته شده كه »با 
تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسالمي، 
كليه س�رويس هايي كه هم اكنون كاربران 
از آن اس�تفاده مي كنند مثل اينستاگرام و 
واتس اپ و گوگل مس�دود و فيلتر مي شود 
و يك س�ال بعد ديگر خبري از اينترنتي كه 
هم اكنون مي شناسيم، نيست.« در اين باره 
سيد عباس مرادي يكي از طراحان اين طرح 
در ويدئويي به شبهات مطرح شده پيرامون 
طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي 
پاس�خ مي دهد. وي مي گويد: مطابق با اين 
طرح اگر يك شبكه اجتماعي يا خدمتي به 
زندگي مردم گره خورده و مشابهي براي آن 
وجود ندارد هيچ كس اجازه صدور دس�تور 
فيلترينگ آن را ندارد. يعني خيال مان راحت 
باشد كه قرار نيست هيچ وقت گوگل فيلتر 
ش�ود يا خدماتي كه مشابه در كشور ندارند 
براي كاربران مس�دود شوند. مرادي با بيان 
اينكه ديجي كاال، علي بابا، اسنپ و تپسي و 
امثال اينها هيچكدام خدمات پايه كاربردي 
محسوب نمي شوند و خارج از محدوده اين 
طرح هس�تند، تاكيد كرد: اين طرح درباره 
همه خدمات اينترنت نيس�ت. بلكه مربوط 
به حدود ۱۲ خدم�ت پايه كاربردي اس�ت. 
طراح پيش نوي�س »قانون حمايت از حقوق 

كارب�ران و خدم�ات پايه كارب�ردي فضاي 
مجازي« گف�ت: اين فرضيه غلط اس�ت كه 
»هيچ ش�ركت خارجي حاضر به همكاري با 
ايران نيس�ت و در نتيجه ديگر هيچكدام از 
خدمات خارجي را نخواهيم داش�ت«؛ بلكه 
تجربه تلگرام نشان مي دهد كه ما مي توانيم 
ب�ا ش�ركت هاي خارجي مذاكره ك�رده و نه 
تنها CDN هاي آنها را به داخل كشور منتقل 
كنيم بلكه مي توانيم آنه�ا را متقاعد كنيم 
كه قوانين كش�ور ما را بپذيرن�د. وي افزود: 
فقط يك چالش وجود دارد و آن اين اس�ت 
كه آيا قرار است تجربه تلگرام تكرار شود؟ 
يعني يك پيام رسان ابعاد زندگي ۴۰ ميليون 
كاربر ايراني را تحت تأثير قرار دهد و پس از 
آن تعهداتش را نقض كند؟ در پاس�خ به اين 
س�وال بايد گفت كه در اين طرح دنبال اين 
هس�تيم كه ديگر تجربه تلخ تلگرام تكرار 
نشود و اگر تلگرام حاضر شود حق و حقوق 
كاربران ايراني را به رس�ميت بشناس�د نه 
فقط رفع فيلتر خواهد ش�د بلكه امكاناتي 
نيز در اختي�ارش قرار مي گي�رد. اين طرح 
مسير تلگرام را براي فعاليت مجدد در ايران 
هموار كرده اس�ت. مرادي گفت: كميسيون 
عالي تنظيم مق�ررات فضاي مجازي در اين 
طرح به عنوان كميس�يون باالدستي حافظ 
منافع كس�ب و كارهايي است كه هم اكنون 
برايش�ان به صورت تكه تكه تصميم گيري 
مي ش�ود. همچنين در اين طرح استفاده از 
VPN نه فقط جرم نيس�ت بلك�ه اگر حق و 
حقوق كاربران رعايت ش�ود، توليدكننده 
VPN مي تواند از اين محل كسب درآمد كند. 
در نهايت اينكه قرار نيس�ت كسب و كاري 
تعطيل يا ش�بكه اجتماعي و خدمتي فيلتر 
شود. بلكه قرار اس�ت حق و حقوق كاربران 

در فضاي مجازي به رسميت شناخته شود. 

پاسخ طراح طرح فضاي مجازي مجلس به برخي شبهات 
برش



تعادل | 
 بازار خودرو در اولين روز بازگشايي شاهد افزايش قيمت ها 
در اكثر خودروهاي موجود در بازار به ويژه خودروهاي گروه 
پژو بود. رصد معامالت خريد و فروش در بازار غيررسمي 
خودرو حكايت از اين دارد كه در بازار نيمه تعطيل خودرو 
قيمت انواع خودروهاي داخلي ۲ تا ۳ ميليون تومان افزايش 
قيمت را تجربه كرده اند. به نحوي كه قيمت پرايد 111 به 
1۳9 ميليون تومان رسيده است. همچنين پرايد 1۳1 با 
قيمت 1۲6 ميليون تومان، پژو ۲06 تيپ ۲ با قيمت ۲۲5 
ميلي��ون تومان، پژو ۲06 تيپ 5 ب��ا قيمت ۲75 ميليون 
تومان، پژو ۲07 اتوماتيك ۳8۳ ميليون تومان، پژو پارس 
س��ال ۲۳8 ميليون تومان مورد معامله قرار مي گيرد. در 
همين حال، سمند ال ايكس ۲16 ميليون تومان، تيبا ۲ با 
قيمت 14۲ ميليون تومان، رانا پالس ۲55 ميليون تومان، 
سايناي دنده اي 147 ميليون تومان، دنا ۳00 ميليون تومان، 
دنا توربو پالس دنده اي ۳85 ميليون تومان و پژو ۲008 با 

قيمت 890 ميليون تومان به فروش مي رسد.

      رصد معامالت خودرو در روز بازگشايي
به گزارش »تعادل«، بازار خودرو در اولين روز از بازگشايي و 
پس از چند روز تعطيلي، شاهد افزايش قيمت هاي گسترده 
در بين خودروهاي گروه پژو بوده است؛ خودرو ۲06 تيپ ۲ 
مدل 1400 اين گروه از ۲۲0 ميليون تومان در چهارشنبه 
گذشته روز ش��نبه به قيمت ۲۲5 ميليون تومان رسيد و 
مدل 1۳99 اين خودرو نيز در اين مدت ۲ ميليون تومان 
گران شده اس��ت و به قيمت ۲1۲ ميليون تومان رسيده 
است و تيپ 5 اين خودرو نيز در اين مدت ۳ ميليون تومان 
گران شده و در حال حاضر به قيمت ۲75 ميليون تومان 
رسيده است. پژو پارس ساده نيز از ۲۳5 ميليون تومان در 
چهارشنبه گذشته به قيمت ۲۳8 ميليون تومان رسيده 
اس��ت. در بين خودروهاي گروه سمند نيز امروز افزايش 
قيمت ها مشهود بوده است؛ خودرو سمند LX مدل 1۳99 
از ۲04 ميليون تومان در چهارشنبه گذشته به قيمت ۲05 
ميليون تومان رسيده است و مدل 1400 اين خودرو نيز 
در اين مدت يك ميليون تومان گران ش��ده است و ۲16 
ميليون تومان قيمت خورده است. در همين حال، سمند 
LX EF7 نيز از ۲۳8 ميليون تومان در چهارشنبه گذشته 
به قيمت ۲۳8 ميليون تومان رس��يده اس��ت. رصد بازار 
خودرو همچنين نشان مي دهد، خودروهاي رانا نيز افزايش 
قيمت چشمگيري را تجربه كردند؛ به طوريكه رانا LX مدل 
1۳99 دو ميليون تومان گران شد و ۲11 ميليون تومان 
قيمت خورد و مدل 1۳98 اين خودرو نيز از ۲00 ميليون 
تومان در چهارشنبه گذشته به قيمت ۲0۲ ميليون تومان 
در روز شنبه رسيد. خودروهاي كوييك نيز شاهد افزايش 
قيمت گسترده بودند. ارزيابي ها نشان مي دهد، كوييك 
دنده اي مدل 1۳99 از 150 ميليون تومان در چهارشنبه 

گذشته به قيمت 155 ميليون تومان رسيده و مدل 1400 
اين خودرو نيز از 155 ميليون تومان طي روزهاي گذشته، 
به قيمت 158 ميليون تومان رسيده است. اما محصوالت 
ايران خودرو و سايپا روز يكشنبه سوم مرداد تغيير قيمت 
قابل توجهي در بازار را تجربه نكردند، به طوريكه پژو ۲06، 
تيبا، ساينا و مدل هاي ديگري با همان قيمت هاي روز قبل 
فروخته مي شوند و كم و زياد ش��دن قيمت خودرو هاي 
پرفروش داخلي در حد يكي دو ميليون تومان اس��ت. دنا 
تيپ يك با كاهش دو ميليون توماني ۲86 ميليون تومان 
قيمت خورده و به همراه تندر 90 بيش��ترين افت قيمت 
را در بين محصوالت داخلي ايران خودرو تجربه مي كند. 
كوئيك دنده اي هم كه امروز 159 ميليون تومان فروخته 
مي شود، نسبت به خريد و فروش ها روز قبل افزايش يك 
ميليون توماني دارد. دنا تيپ يك و تندر 90 با افت دو ميليون 
توماني بيشترين كاهش قيمت را در بين محصوالت داخلي 
ايران خودرو تجربه كردند. پژو 405 و وانت آريسان هم هر 
كدام يك ميليون تومان ارزان شدند. اما سمند LX و پژو 

پارس LX با افزايش يك ميليون توماني قيمت خوردند.

     افزايش توليد با وجود توقف توليد پرايد
در همين حال، مع��اون وزير صمت، اجراي جس��ورانه 

توقف توليد پرايد در اوج سال هاي تحريم و افزايش تيراژ 
روزانه بيش از 1۳0 درصدي به نسبت سال 97 در سايپا را 
نمونه اي از قابليت پويايي صنعت خودرو برشمرد. محسن 
صالحي نيا در بازديد از گروه خودروسازي سايپا، كاهش 
90 درصدي تعهدات معوق خودروهاي فاقد ش��ركاي 
خارجي از س��ال 98 تاكنون را نيز بس��يار مهم ارزيابي و 
بر رعايت حداكثري حقوق مصرف كنندگان با ايفاي به 
موقع تعهدات و افزايش كيفيت محصوالت تاكيد كرد. وي 
توسعه محصوالت سايپا از 4 گونه در سال 97 به 7 گونه 
با كيفيت تر در سال جاري را نيز نشانه اي از تالش صنعت 
خودرو براي كسب رضايت بيشتر مشتريان برشمرد كه 
اگرچه قابل تقدير است اما بايد روند بهبود خود را با شيب 
بيشتر دنبال كند. معاون وزير صمت گفت: علي رغم تكانه 
اوليه آغاز تحريم ها در سال هاي 98 و 99 صنعت خودرو 
كشور با تكيه بر تجربيات همكاري هاي بين المللي و تمركز 
بر داخلي سازي قطعات به س��طح باالتري از توانمندي 
دست يافت. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا نيز در 
اين بازديد و ديدار، حمايت هاي وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به ويژه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران 
را يكي از عوامل اصلي تحوالت و پيش��رفت هاي صنعت 
خودرو كشور و گروه سايپا در دو سال اخير دانست و افزود: 

در پايان سال 97 و در نتيجه تحريم هاي ظالمانه، توليد 
خودرو به حدود 600 دستگاه در روز رسيده بود اما پس از 
استقرار تيم فعلي با تالش شبانه روزي مديران و كارگران 
سايپا، در فاصله اي كمتر از دو ماه، شرايط مطلوب رقم زده 
شد و موفق به توليد روزانه حدود ۲000 خودرو در سايپا 
بوديم. سيد جواد س��ليماني ادامه داد: درست در همان 
شرايط سخت و در حالي كه نزديك به ۳0 درصد توليدات 
مشترك سايپا به دليل قطع همكاري شركاي خارجي 
از چرخه توليد خارج ش��ده بود، تصميم به توقف توليد 
پرايد با سهم بيش از 70 درصدي از چرخه توليد گرفتيم. 
وي اظهار كرد: با وجود همه نگراني ها و برخي انتقادها، 
تصميم به اين جراحي سخت در كالبد سايپا گرفتيم و با 
حمايت هاي وزارت صمت و سازمان گسترش، همراهي 
زنجيره تأمين و تالش مديران و كارگران، موفق شديم در 
سال بدون پرايد، تحريم هاي بين المللي و محدوديت هاي 
كرونايي، تيراژ توليد در سايپا را حفظ كنيم و حتي افزايش 
هم بدهيم. مديرعامل گروه خودروس��ازي سايپا گفت: 
توقف توليد پرايد در واقع پايان تفكر پرايدي در سايپا بود 
و امروز سايپاي نوين با توليد شاهين، به عنوان ايمن ترين 
و باكيفيت ترين خودرو داخلي تصميم بر آن دارد تا تصوير 
ذهني جامعه را نسبت به صنعت خودرو كشور تغيير دهد.

خبراخبار
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۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي بوش 
مرجوع مي شود

 صداوس�يما| معاون فني گمرك گفت: با تصميم 
نهايي دستگاه هاي مرتبط مقرر شد 4۲0 كانتينر قاچاق 
لوازم خانگي بوش مرجوع شود. مهرداد جمال ارونقي 
اظهار داشت: پس از مطرح شدن موضوع كانتينرهاي 
لوازم خانگي بوش كه در زمان ممنوعيت تمديد، ثبت 
سفارش ش��ده بودند بين ۳ دستگاه مسوول اين حوزه 
يعني گمرك، وزارت صنعت و بانك مركزي تصميم بر 
اين شد كه به همه دستگاه ها ابالغ شود تا ظرف ۲0 روز 
اگر مالحظه خاصي در مورد اين محموله دارند به ما اعالم 
كنند كه البته به نظر نمي رسد مساله خاصي هم وجود 
داشته باشد. وي ادامه داد: با توجه به اين مساله كه تمديد 
ثبت سفارش اين محموله در زمان ممنوعيت انجام شده 
و كد رهگيري بانكي آن هم از عمليات بانكي استفاده 
نكرده تصميم هر ۳ دستگاه مرجوع كردن اين محموله 
بوده اس��ت. جمال ارونقي گفت: اين صورتجلسه به 
صاحب كاال ابالغ مي شود و ايشان موظف هستند ظرف 
۳ ماه از تاريخ ابالغ اين صورتجلسه نسبت به بازگرداندن 
يا مرجوع كردن اين محموله به خارج از كشور اقدام 
كنند در غير اين ص��ورت كاال به ضبط قطعي دولت 
درخواهد آمد و مطابق مقررات با آن برخورد خواهد شد.

رسوب مواد اوليه شيرخشك
در گمرك! 

ايس�نا |رييس انجمن توليدكنندگان شيرخشك 
نوزاد گفت: تحريم ها منجر به افزايش هزينه هاي توليد 
شيرخشك نوزادان شده است، ولي سازمان حمايت 
اين افزايش هزينه هاي تحميلي را ناديده مي گيرد و اين 
ناديده گرفتن افزايش هزينه هاي توليد باعث ضرر دو 
شركت و از كار افتادن خط توليد آنها شده است. هاني 
تحويل زاده با بي��ان اينكه تحريم ها هزينه هاي توليد 
را باال برده اس��ت و اين افزايش هزينه هاي تحميلي به 
توليدكنندگان توسط سازمان حمايت ديده نمي شود، 
گفت: س��ازمان حمايت در نظر دارد كه يا قيمت شير 
خشك تغيير نكند يا اين تغيير 10 تا 15 درصد باشد در 
صورتي اين ميزان تغيير، افزايش هزينه هاي توليدكننده 
را پوشش نمي دهد. وي ادامه داد: تحريم ها مشكالتي 
را براي توليدكنندگان شيرخش��ك نوزاد ايجاد كرده 
كه در ضابطه س��ازمان غذا و دارو و حمايت نيس��ت. 
آيتم هايي براي قيمت گذاري وجود دارد كه در شرايط 
عادي معنادار است در حالي كه شرايط در حال حاضر 
متفاوت است. يعني در ش��رايطي كه ارز براي واردات 
تخصيص داده نمي شود و مواد اوليه با ارز نيمايي وارد 
كشور مي شوند و از آن طرف هزينه هاي گزاف حمل و 
نقل تحميل مي شود، گفته مي شود ضابطه اي براي در 
نظرگرفتن آنها وجود ندارد و اين هزينه ها را به گردن 
ش��ركت ها مي اندازند. رييس انجمن توليدكنندگان 
شيرخش��ك نوزاد اضافه كرد: ناديده گرفتن افزايش 
هزينه هاي توليد شيرخش��ك نوزاد باع��ث ضرر دو 
ش��ركت و از كار افتادن خط توليد آنها شده است. وي 
تصريح كرد: از طرف��ي تعرفه وارداتي برخ��ي از مواد 
اوليه تغيير و اين مواد در گمرك رس��وب كرده است و 
با وجود نامه نگاري هاي بسياري كه انجام داديم و بين 
وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسكاري شديم ولي 
هنوز امكان ترخيص اين م��واد وجود ندارد. زيرا هنوز 
در گروه كااليي يك ق��رار نگرفته و در گروه كااليي دو 
ديده مي شود. به گفته او مواد اوليه توليد شيرخشك 
نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده، ولي حاال 
كه قرار است ترخيص شود مي گويند بايد با ارز نيمايي 
ترخيص صورت گيرد. تحويل زاده در پايان گفت: مشكل 
تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه تا 50 درصد حل 
شده ولي هنوز كارخانه ها منتظر تخصيص ارز هستند.

دولت براي تامين ذخاير
دست به واردات گندم زد

ايلنا |نايب رييس بنياد ملي گندمكاران كشور گفت: 
تا امروز در خريد تضميني گندم نسبت به سال گذشته 
كاهش ۲5 درصدي را داشته ايم. به همين دليل دولت 
در اقدامي پيشگيرانه براي تامين ذخاير استراتژيك، 
اقدام به ثبت س��فارش و واردات گندم كرده اس��ت. 
علي قلي ايماني در گفت وگو با ايلنا با بيان اينكه آخرين 
آمار خريد تضميني گندم كمي بيش از 4 ميليون تن 
را نشان مي دهد، اظهار كرد: اين ميزان خريد گندم ۲5 
درصد كمتر از مدت مشابه در سال گذشته است. وي 
ادامه داد: كاهش توليد گندم در اثر خشكسالي، انحراف 
گندم از مسير خريد تضميني و ذخيره گندم توسط 
كشاورزان از داليل پايين آمدن آمار خريد تضميني 
گندم در سال جاري است. ايماني از اقدام پيشگيرانه 
دولت ب��راي ثبت س��فارش و واردات گندم در جهت 
تامين ذخاير استراتژيك خبر داد. وي پيش بيني كرد: 
كشاورزان بيش از 5 ميليون تن گندم در قالب خريد 
تضميني به دولت تحويل ندهند، در حالي اين ميزان 
پاسخگوي نياز ذخاير استراتژيك كشور نيست. ايماني 
يادآور شد: به رغم توليد مناسب در سال گذشته، دولت 
۳ ميليون تن گندم وارد كشور كرد. وي درباره آخرين 
وضعيت پرداخت مطالبات گندمكاران گفت: شرايط 
پرداخت مطالبه گندمكاران در س��ال جاري مطلوب 
است به نحوي كه كش��اورزان بهاي محصول خود را 
معموال يك هفته تا 10 روز بعد از تحويل به مراكز خريد 
دولتي دريافت مي كنند. به گفته ايماني، تاكنون 9۲ 
درصد از مطالبات گندمكاران پرداخت شده است. وي 
با اشاره به پيش بيني سازمان هواشناسي در خصوص 
ادامه كاهش بارندگي در پاييز سال جاري، اظهار كرد: 
اين اتفاق به معني تشديد مشكالت براي كشاورزان 
  و كاهش توليد محصوالت در كشت پاييزي است كه 
نياز به برنامه ريزي مس��ووالن دارد. ايماني خواستار 
تامين نقدينگي يا تحويل نهاده هاي كشت با پرداخت 
مدت دار به كش��اورزان آس��يب ديده از خشكسالي 
ش��د. وي گفت: كشاورزان خس��ارت مالي زيادي از 
خشكسالي ديده اند، الزم است براي حمايت از آنها با 
تسهيالت كم بهره نقدينگي مورد نيازشان تامين شود.

رانت نهفته در اختالف
نرخ ارز نيمايي و بازار

مهر | رييس كميس��يون كش��اورزي اتاق بازرگاني 
ايران گف��ت: اختالف 11 درصدي مي��ان ارز نيمايي 
و ارز واقعي موجب انحراف و رانت اس��ت و مش��كالت 
زيادي را براي صادركنن��دگان واقعي ايجاد مي كند. 
علي شريعتي مقدم افزود: در اين بين حتي در فروش 
ارز نيز رقابت ميان ارزهاي پتروشيمي و ديگر ارزها در 
سامانه نيما و محدوديت هاي موجود در آن مشكالتي 
را براي صادركنندگان به وجود آورده كه بايد براي رفع 
آن، فروش ارز صادراتي را در اولويت قرار دهيم. رييس 
كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: 
مشكالت توليد از جمله تأمين ارز نهاده ها بايد در اولويت 
باشد تا در صنايع پايين دستي مشكل نداشته باشيم. 
شريعتي مقدم گفت: به نظر مي رسد كه هيچ هماهنگي 
براي واقعي كردن اقتصاد كش��اورزي در كشور وجود 
ندارد اين ايراد بسيار بزرگي است كه اميدواريم دولت 
جديد در بدو كار به آن توجه كند البته دست اندركاران 
دول��ت جدي��د در دوران مناظره ه��ا گاه هاي بخش 
خصوصي و تشكل ها را دريافت و از آن استفاده كردند. 
رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران گفت: 
مصوباتي وجود دارد كه اگر صادركنندگان تسويه ارزي 
خود را انجام دهند بايد بتوانند از مزاياي معافيت مالياتي 
سال 97 استفاده كنند كه اگر اين مصوبات ابالغ شود 
كمك كننده خواهد بود. رييس كميسيون كشاورزي 
ات��اق بازرگاني اي��ران گفت: گمرك و ات��اق بازرگاني 
پذيرفتند كه سامانه پويا براي قيمت هاي پايه صادراتي 

ايجاد كنيم و اتاق هزينه هاي آن را تقبل خواهد كرد. 

مسوولروابطعموميمنطقهساري:
اقامه نماز منطقه ساري حائز رتبه 

برتر در بين دستگاه هاي اجرايي شد
مسوول روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي منطقه ساري گفت: منطقه ساري با ارايه عملكرد 
در سامانه سجاده )سيستم يك پارچه بررسي عملكرد 
اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي( حائز رتبه برتر استان 
مازندران ش��د . عب��اس خليل پور مس��وول روابط 
عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
ساري بيان كرد: بر اس��اس گزارشات و مستندات 
ارسالي در سامانه سجاده ميزان پيشرفت برنامه ها 
و فعاليتهاي اقامه نماز دستگاه هاي اجرايي از سوي 
ستاد اقامه نماز استانداري مازندران مورد بررسي قرار 
مي گيرد كه شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه ساري در بين دستگاه هاي اجرايي استاد حائز 
رتبه برتر شد . وي افزود: ستاد اقامه نماز شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري با امتياز 796 
و با نمره توصيفي عالي در بين دستگاه هاي اجرايي 

سطح مازندران رتبه برتر را از آن خود كرد.

تسريع در طرح هاي گازرساني 
مازندران نيازمند همراهي

مردم و مسووالن است
سرپرست شركت گاز مازندران از همكاري و تعامل 
مردم و مسووالن استان به عنوان عاملي اثرگذار در 
اجراي طرح ها ياد كرد و گفت: گاز طبيعي به عنوان 
سوخت پاك و ارزان، يكي از حوزه هاي داراي اولويت 
و تاثيرگذار در توسعه است. »مقدم بيگلريان« در 
بازديد از پروژه هاي گازرس��اني شرق استان كه با 
حضور نماينده مردم ش��ريف بهشهر، نكا و گلوگاه 
در مجلس شوراي اسالمي برگزار ش��د، افزود: در 
س��ال هاي اخير با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، 
تالش هاي بس��ياري در جهت افزايش شبكه هاي 
گازرس��اني انجام ش��د كه ماحصل آن بهره مندي 
99/9 درص��دي جمعي��ت ش��هري و 95 درصد 
جمعيت روستايي استان از گاز طبيعي است. وي با 
بيان اينكه گازرساني يكي از خدمات مهم دولت 
است و در شرق مازندران نيز بيش از 151 روستاي 
كوهستاني در دستور كار گازرساني قرار دارد كه 
تاكنون به 91 روس��تا گازرساني شده است، ادامه 
داد: با وجود مش��كالت و موانع موجود طرح هاي 
گازرساني پيشرفت قابل قبولي دارد، لكن به منظور 
تسريع در روند اجراي پروژه هاي باقيمانده نيازمند 

همكاري تمامي مسووالن و مردم هستيم.

شهرداراصفهان:
ورود ۴5 اتوبوس

به ناوگان اتوبوسراني اصفهان
شهردار اصفهان گفت: طبق جدول برنامه ريزي بيش از 
70 پروژه شهري با مجموع اعتبار ۲0 هزار ميليارد ريال 
در فاصله عيد قربان تا غدير از سوي شهرداري اصفهان 
افتتاح مي ش��ود.  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در ارتباط زنده 
راديويي با برنامه »سالم اصفهان« با تبريك عيد قربان 
و عيد غدير خم اظهار كرد: در اين روزها به ويژه در عيد 
غدير پروژه ه��اي بزرگي به همت مناطق پانزده گانه، 
سازمان ها و معاونت هاي مختلف شهرداري اصفهان 
بهره ب��رداري مي ش��ود. وي ادام��ه داد: طبق جدول 
برنامه ريزي بيش از 70 پروژه شهري با مجموع اعتبار 
۲0 هزار ميليارد ريال در اين روزها افتتاح مي ش��ود. 
اين مبلغ جدا از پروژه بزرگ سالن اجالس بين المللي 
اصفهان است.  شهردار اصفهان تصريح كرد: مجددا 45 
دستگاه اتوبوس جديد شهري به ناوگان اتوبوسراني 
شهر اصفهان افزوده مي شود كه ۲0 دستگاه از شركت 
اسكانيا و ۲5 دستگاه از ش��ركت ايران خودرو ديزل 
خريداري شده است؛ اين كار يك اقدام تكميلي است 
كه به دنبال خريد و بازس��ازي براي توسعه و بهبود 

ناوگان اتوبوسراني اصفهان انجام شده است.

»تعادل«گزارشميدهد

صعود قيمت خودرو در بازار نيمه تعطيل

سالطينسيمانچهكسانيهستند؟

رييسكميسيونانرژياتاقايرانپاسخداد

بازار سيمان در دست پانزده نفر!

سرنوشتبحرانبرقدردولترييسيچيست؟

تعادل| 
عوامل مختلفي دست به دس��ت هم مي دهد تا قيمت 
سيمان چندين برابر نرخ فروش درب كارخانه، به دست 
سازندگان مسكن برسد. بعضي وقت ها دو برابر مي شود. 
برخي برهه ها هم مثل شرايط فعلي كه برق كارخانجات 
قطع شده تا پنج برابر افزايش پيدا مي كند. در حال حاضر 
هر پاكت سيمان 70 تا 100 هزار تومان و در برخي مناطق 
دوردست تا 1۲0 هزار تومان به دست سازندگان مي رسد. 
اما در شرايط معمولي قيمت سيمان در بازار تقريبا دو برابر 
قيمت كارخانه است. واسطه ها وجود مافيا در بازار سيمان 
را رد مي كنند. اما توليدكنندگان مدعي هستند كه از 15 
سال قبل ۳0 نفر دالل كه مصرف كننده و توليدكننده 
را نابود كرده اند در اين بازار حضور دارند. سازندگان هم 
وجود مافيا را تاييد مي كنند. جمارانيان رييس انجمن 
توليدكنندگان صنعت سيمان، گفته است كه خريد 70 
درصد سيمان در يك سال گذشته به دست پانزده نفر در 
كشور صورت گرفته است! فرشيد پورجاجت، دبير كانون 
انبوه سازان نيز در اظهاراتي عنوان كرده كه ظاهرا از سلطان 

شكر و سكه به سلطان سيمان رسيده ايم.

    رانت عجيب در بازار سيمان
براساس آماري كه »ايسنا« اعالم كرده، سال 1۳99 حدود 
70 ميليون تن سيمان در كشور توليد شد كه 15 ميليون 
تن صادر و 55 ميليون تن به مصرف داخلي رسيده است. 
اگر امسال نيز همين حدود توليد شده باشد ظرف 10 روز 

كه بازار س��يمان از قطعي برق رنج مي برد با فرض اينكه 
توليد 10 روز كارخانجات از قبل توسط برخي واسطه ها 
دپو شده باشد حدود يك ميليون و 500 هزار تن سيمان 
در انبار ها وج��ود دارد كه با توجه ب��ه اختالف قيمت هر 
پاكت سيمان ۲4 هزار توماني درب كارخانه با نرخ باالي 
70 هزار توماني اين محصول در ب��ازار آزاد رقمي معادل 
1700 ميلي��ارد تومان رانت مي تواند فق��ط در 10 روز به 
جيب واسطه ها برود. با اين پول مي توان حدود 6000 واحد 
اقدام ملي مسكن با نرخ هر متر مربع ۳ ميليون و 700 هزار 
تومان مطابق آخرين هزينه هاي اعالم شده احداث كرد. در 
اين ميان توليدكنندگان مي گويند عمده سود سيمان به 
جيب دالالن مي رود. يكي از راهكار هاي توليدكنندگان 
اين است كه سيمان در بورس عرضه شود تا بدون واسطه 
به دست مصرف كننده برس��د. تاكنون حدود 70 درصد 
شركت هاي س��يماني وارد بورس ش��ده اند و ۳0 درصد 
مابقي نيز به تدريج در حال ورود هستند. اما طبيعي است 
كه واس��طه ها از بورسي شدن سيمان خوشحال نباشند. 
اما رضا جمارانيان، رييس انجمن توليدكنندگان صنعت 
سيمان، كه از انحصار بازار س��يمان در دست ۳0 واسطه 
س��خن مي گويد، موافق عرضه سيمان در تاالر شيشه اي 
است. اومعتقد است: قبل از ورود سيمان به بورس، دالالن 
اين محص��ول را پاكتي ۲۲ هزار توم��ان از درب كارخانه 
مي خريدند و 60 هزار تومان در بازار مي فروختند، پس جاي 
تعجب ندارد كه نسبت به بورسي شدن سيمان هجمه وارد 
كنند . او تاكيد مي كند كه واحد هاي نظارتي به بازار داللي 

سيمان ورود كنند و اين پانزده نفر را كشف كنند. هرجا از 
نظام عرضه و تقاضا خارج شديم غير از رانت و فساد چيزي 
نديديم. سلطان سيمان يا سالطين سيمان هم به زودي 
كشف خواهند شد.  جمارانيان همچنين با اشاره به تبعات 
قطعي برق در صنايع مي گويد: صنعت سيمان نزديك به 
پانزده سال است مش��مول قيمت گذاري دستوري دولت 
بوده و در اين سال ها اين قيمت ها زير نرخ تورم بوده است.  
سال 95، 96 صفر درصد، سال 97 حدود 1۲ درصد، سال 
98 هم ۳7.5 درصد و در س��ال 99 ه��م حدود ۲0 درصد 
افزايش قيمت بر آن اعمال ش��د. به گفته او، اين سه سال 
هم افزايش قيمت از ابتداي مرداد ماه بوده چرا كه با توجه 
به تورم مشخص اس��ت كه قيمت سيمان سركوب شده 
است. جمارانيان بيان كرد: داليل دولت براي قيمت گذاري 
دستوري پايين تر از نرخ تورم توجه به صورت هاي مالي و سود 
متوسط شركت هاست. صنعت سيمان هشتاد ساله است و 
متوسط استهالك واحد هاي توليد بيش از چهل سال بوده 
و استهالك دستگاه ها صفر شده است.در سيستم حسابداري 
يكي از پايه هاي قيمت گذاري استهالك است. رييس انجمن 
كارفرمايان صنعت سيمان توضيح مي دهد كه زمستان سال 
گذشته هر پاكت س��يمان را 16 هزار تومان درب كارخانه 
ميفروختيم و مصرف كننده با داللي ها پاكتي 60 هزار تومان 
خريداري مي كرد. اين گردش مالي براي زمستان است كه 
بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. وي تصريح 
كرد: 70درصد سيمان خريداري شده در اين مدت، حداقل 
توسط پانزده نفر اتفاق افتاده است. ما تنها موظف به فروش 

عمده بوديم و نمي توانستيم خرده بفروشيم.جمارانيان بر 
اين باور است كه قوانين ظاهرا به نفع صنعت سيمان بوده، 
ولي باطن به اين صورت نيست. در سال هاي گذشته عرضه 
ما بيش از توليد اس��ت. ظرفيت توليد سيمان بيش از 88 
ميليون تن توليد سيمان تخمين زده شده در حالي كه به 
دليل نبود تقاضا، سال گذشته 68 ميليون تن توليد كرديم 
كه از اين ميزان، 14 ميليون تن آن سيمان كلينگر صادراتي 
بوده و مابقي به مصرف داخل رسيده است.همچنين بنابر 
اظهارات رييس انجمن كارفرمايان صنعت سيمان، از ابتداي 
ارديبهشت ماه سال 1400، عمال قيمت مصوب هر پاكت 
سيمان ۲۲ هزار تومان شد و در نهايت موفق شديم با اين 
قيمت در تاريخ 9 خردادماه، موافقت مس��ووالن مرتبط را 
دريافت و سيمان را در بورس كاال عرضه كنيم.در شرايط 
فعلي، سيمان به معادل هاي چندمجهولي تبديل شده است. 
پس از قطعي حدود يك هفته اي برق كارخانجات و رسيدن 
ظرفيت توليد به 10 درصد، طبق موافقت شركت توانير از 
روز ۳1 تير تا س��وم مردادماه صنايع سيمان مي توانند به 
صورت ۲4 ساعته بدون محدوديت برق و صنايع فوالدي 
از ساعت ۲4 تا هشت صبح با 50 درصد ديماند مصرفي و از 
هشت صبح تا ۲4 شب با 10 درصد ديماند مجاز به فعاليت 
هستند. با توجه به وصل شدن كامل برق كارخانجات 
سيمان برخي فعاالن صنعت ساختمان مي گويند كه 
حتي اگر سيمان به وفور وارد بازار شود بعيد است نرخ 
آن به كمتر از 50 هزار تومان در بازار برسد؛ همان هدفي 
كه بعضي توليدكنندگان از ماه ها قبل دنبال مي كردند.

رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران مي گويد براي 
آنكه بتوان از مشكالت تامين برق كه امسال به وجود آمد، 
عبور كرد بايد چند برنامه مجزا را در كوتاه ترين زمان ممكن 
به اجرا رساند. حميدرضا صالحي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: براوردهايي كه از ميزان توليد و مصرف برق كشور در 
تابستان امسال وجود دارد نشان مي دهد كه ما بين هشت 
تا 10 هزار مگاوات كمبود توليد برق داريم، معضلي كه در 
سال آينده امكان تشديد آن وجود دارد و همين امر مي تواند 
كار وزارت نيرو دولت س��يزدهم براي تامين برق مورد نياز 
كشور را دش��وار كند. وي با بيان اينكه نمي توان حتي در 
صورت داشتن چند ميليارد دالر سرمايه، در فاصله كمتر 
از يك سال نيروگاه جديد توليد برق تاسيس كرد، توضيح 
داد: به طور ميانگين ساخت يك نيروگاه جديد و وارد كردن 

برق آن به شبكه بين دو تا سه سال زمان نياز دارد و اين در 
حالي است كه ما تصور كنيم سرمايه كالن موردنياز براي 
تاسيس اين نيروگاه ها نيز تامين شده است. از سوي ديگر 
هرچند نمي توان برق خانگي را قطع كرد اما بايد توجه داشت 
كه قطع كردن برق صنعت، براي كشور هزينه اي كالن دارد 
و توليد را با مشكل مواجه مي كند. رييس كميسيون انرژي 
اتاق بازرگاني ايران با تاكيد بر اينكه دولت سيزدهم به محض 
آغاز به كار خود بايد مقدمات تغيير در شرايط به وجود آمده 
در سال هاي گذشته را در دستور كار قرار دهد، توضيح داد: 
يكي از نخس��تين موضوعات بحث توجه به خواسته هاي 
سرمايه گذاران و بهبود شرايط آنهاست. آمارها مي گويد كه 
امروز حدود 55 درصد از ظرفيت توليد برق كش��ور ديگر 
دولتي نيست اما در عين حال قيمت گذاري دستوري و ساير 

مشكالت مديريتي باعث شده بسياري از سرمايه گذاران با 
دشواري مواجه ش��وند. صالحي ادامه داد: يكي از اقدامات 
مي تواند اين باشد كه بخشي از ظرفيت توليدي برق كشور 
در بورس انرژي عرضه شده و صنعتگران و فعاالن اقتصادي 
بتوانند آن را بخرند، در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت 
كه بخشي از فشارها بر روي سرمايه گذاران اين بخش كاهش 
يابد. به گفته وي، گام بعدي دولت رييسي بايد تالش براي 
تكميل نيروگاه هاي نيمه تمام كشور باشد. اين نيروگاه ها 
كه با س��رمايه گذاري ريالي يا ارزي كليد خورده اند بنا به 
داليل مختلف از جمله به صرفه نبودن س��رمايه گذاري يا 
تامين نشدن منابع مالي به مرحله نهايي نرسيده اند و دولت 
بعدي مي تواند با توجه ويژه به آنها، در زماني كوتاه تر ظرفيت 
توليد شبكه را گسترش دهد. رييس كميسيون انرژي اتاق 

بازرگاني خاطرنش��ان كرد: در كنار اين دو گام، بايد به دو 
موضوع جدي اما كمتر پرداخته شده در ايران نيز توجه كرد. 
از سويي مديريت مصرف و اصالح شيوه هاي استفاده از برق 
در خانه و صنعت و ادارات بسيار اهميت دارد و از سوي ديگر 
ما بايد به سمت منابع تجديدپذير مانند خورشيد حركت 
كنيم كه متاسفانه براي مدت طوالني ناديده گرفته شده و 
امروز بايد به عرصه وارد شود. از ابتداي خرداد ماه امسال، 
وزارت نيرو اعالم كرد با توجه به اوج گيري مصرف برق در 
فصل گرما، توليد كشور از ميزان نياز كمتر شده و تحت 
تاثير همين شرايط اعمال برخي خاموشي ها الزامي است. 
هرچند در روزهاي گذشته تالش شده الاقل قطعي برق 
مسكوني متوقف شود اما به نظر مي رسد همچنان معضل 
محدود بودن ظرفيت هاي توليد مشكل آفرين خواهد بود.
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خبرروز

كرونا جان ۲۶۸ نفر ديگر را گرفت
به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رس��اني وزارت بهداشت ۲۶۸ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان اين بيماري به ۸۸ هزار و ۸۰۰ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۷ هزار و ۱۴۶ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي ش��د كه دو هزار و ۹۳۵ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به 
س��ه ميليون و ۶۹۱ هزار و ۴۳۲ نفر رس��يد. چهار هزار و ۸۶۳ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه 
بيمارس��تان ها تحت مراقبت قرار دارند و تاكنون ۲۵ ميليون و ۵۳۷ هزار و ۵۱۳ آزمايش تش��خيص كوويد۱۹ در كشور انجام 
شده است. در حال حاضر ۲۳۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعيت نارنجي و ۹۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

غفلت موجب پشيماني است
پنهان بودن آمار آسيب هاي اجتماعي براي مثال 
رقم ۳۰ تا ۴۰ درص��دي در خصوص بازماندگان 
تحصي��ل در حالي كه اي��ن آمار بيش��تر از اين 
ميزان است س��بب مي شود كه دولت و حكومت 
با پنهان كاري و تكذيب در خصوص مساله اي به 
اين مهمي عمق فاجعه آس��يب هاي اجتماعي را 
پنهان نگه دارد. در حالي كه مي دانيم وقتي چنين 
آمارهايي پنهان مي مانند يا حتي در صورت انتشار 
از سوي برخي مقامات تكذيب مي شوند، در واقع 
صورت مساله پاك شده است و انگار هيچ اتفاقي 
نيفتاده، اما در اصل اين آس��يب زير ساخت هاي 
جامعه را نشانه مي رود و باعث بسياري از مشكالت 
ديگر و البته بزه هاي اجتماعي مي شود. تا زماني 
كه آمار آسيب هاي اجتماعي به صورت پنهان نگه 
داشته مي شود توجه مديران، سازمان ها و مردم به 
مسائل ديگري جلب شده و معضالت آسيب هاي 
اجتماعي حل نشده باقي مي مانند؛ توجه به اين 
نكته ضروري اس��ت كه در صورت فراهم ش��دن 
امكان تحليل و بررسي داده هاي آماري حول محور 
آسيب هاي اجتماعي كارشناسان و كنش گران 
اجتماعي نيز مي توانن��د از حمايت و كمك هاي 
مردم نيز براي فائق آمدن به اين مسائل و مشكالت 
بهره مند شوند. براي مثال طي اين پنج سال روند 
خودكشي متأسفانه تا ۳۰ درصد افزايش داشته 
است همچنين خشونت هاي خانوادگي در سال 
۱۴۰۰ نس��بت به س��ال ۹۹ بيش از ۳۰ درصد با 
افزايش همراه بوده اس��ت؛ البته اين آمارها هر از 
چندگاهي به صورت غير رسمي اعالم مي شوند 
اما همين آمارهاي غير رسمي هم نگران كننده اند 
و لزوم توجه بيشتري را به مسائل اجتماعي گوشزد 
مي كنند. در كنار آمارهاي رس��مي در خصوص 
معض��الت و مش��كالت آس��يب هاي اجتماعي 
كارشناس��ان علوم اجتماعي نيز نتايج تحليلي و 
آماري تحقيقات خود را نيز بايد به صورت آماري 
منتشر كنند تا ش��يوه اداره امور كشور براي حل 
آسيب ها پس از انتشار آمارها تغيير يابد. از سوي 
ديگر وقتي ما از ارايه آمار واقعي سر باز مي زنيم، به 
آمارهاي غير واقعي و شايعات دامن زده و شرايط 
اجتماعي كشور را به س��وي وضعيت خطرناك 
س��وق مي دهيم. تا زماني كه آمارهاي درست و 
دقيق از آسيب هاي اجتماعي نداشته باشيم، نه 
مي توانيم حركتي براي رفع مشكالت انجام بدهيم 
و نه مي توانيم اعتماد اجتماعي را به دست بياوريم. 
در ش��رايط كرونا و افزايش آسيب ها نمي توانيم 
با خدش��ه وارد كردن به آمار و ارقام واقعي از زير 
واقعيت موجود در جامعه فرار كنيم. انكار راهكار 
خوبي براي بهبود وضعيت اجتماعي نيس��ت. 
بسياري از افراد جامعه نياز به كمك هايي دارند 
كه با دريافت آنها مي توانن��د از افتادن به دام 
انواع بزه ها و آسيب ها در امان بمانند، غفلت در 

اين زمينه موجب پشيماني است.

گليماندگار| 
تهران و البرز به مدت ۶ روز تعطيل اعالم 
شد، اما نه تعطيلي كامل، تمام مغازه ها و 
فروشگاه ها باز بودند، كارمندان شركت هاي خصوصي 
بايد در محل كار خود حاضر مي ش��دند، حتي افرادي 
كه شغل هاي خدماتي داش��تند هم به سر كار رفتند و 
اين تنها كارمندان دولتي بودن��د كه از قانون تعطيلي 
پي��روي كردند. اما چرا چنين اتفاق��ي رخ مي دهد. اگر 
حساب آنهايي را كه تا اسم تعطيلي مي آيد شال و كاله 
مي كنند و بار سفر مي بندند به سوي شهرهاي شمالي از 
بقيه مردم جدا كنيم، يكي از داليلي كه باعث مي شود، 
اين تعطيلي ها به طور كامل انجام نش��ود، مش��كالت 
معيشتي است كه مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند. 
تا همين جاي كار هم كرونا بسياري از مشاغل كوچك 
و بزرگ را يا به ورطه نابودي انداخته يا در آستانه نابودي 
قرار داده است. بس��ياري از كارگران و كارمندان بخش 
خصوصي قرباني تعديل نيرو ش��ده اند و در حال حاضر 
مردم نمي توانند تحت هيچ شرايطي كسب و كار خود 
را تعطيل كنند. كساني كه روزانه مزد دريافت مي كنند 
و تامين هزينه هاي زندگي شان به صورت روزانه است، 
چطور مي توانند ۶ روز تمام كسب و كارشان را تعطيل 
كنند و در خان��ه بمانند. كارگر س��اختماني كه روزانه 
حقوقي مي گيرد و البته تمام دريافتي يك روزش صرف 
خريد ابتدايي ترين مايحتاج زندگي اش مي شود، اگر ۶ 
روز، ۱۰ روز يا به گفته فرمانده عمليات مديريت بيماري 
كرونا در كالن ش��هر تهران ۱۴ روز در خانه بماند، بايد 

چطور هزينه هاي زندگي اش را تامين كند.

     سطل هاي زباله شهري كرونا ندارند
اصال اين ك��ودكان و نوجواناني كه هر روز براي دريافت 
مزدي ناچيز تا كمر در س��طل هاي زباله ش��هري خم 
مي شوند و قوت اليموتشان را در درون اين سطل ها پيدا 
مي كنند، برايشان چه فرقي دارد كه ۱۴ روز هم در خانه 
بمانند و سر در سطل هاي زباله نكنند، مگر اين سطل هاي 
زباله نمي توانند عامل انتقال كرونا باشند كه حاال ۱۴ روز 

دور ماندن از آنها سالمتشان را تضمين كند.

     نان به نرخ جان
مسووالن محترم كه دم از عدم رعايت پروتكل ها توسط 
م��ردم مي زنيد، در گرم��اي ۴۰ درجه ته��ران مجبور 
ش��ده ايد ساعت ها كنار خيابان بايس��تيد تا اتوبوس به 
ايستگاه برسد، قطعا اين كار را نكرده ايد چون آن وقت 
مي دانستيد تحمل ماسك در اين گرماي جانكاه چقدر 
مي تواند سخت و طاقت فرس��ا باشد، به خصوص براي 

افرادي كه بيماري هاي تنفسي دارند. 
مردم اين روزه��ا نان را به نرخ ج��ان مي خورند، آنقدر 
وضعيت اقتصادي شان نامناسب و متزلزل است كه حتي 
نمي توانند به سالمتي شان فكر كنند. وقتي هيچ كس 
نيست تا آنها را در تامين معيشت همراهي كند، وقتي 
هيچ خبري از بسته هاي كمكي براي خانواده هاي كم 
بضاعت وبي بضاعت نيست و دولت ديگر توان باز كردن 
هيچ قفلي را با هيچ كليدي ندارد، چطور مي توانيد انتظار 
داشته باشيد مردم در خانه بمانند، پروتكل ها را كامل و 

جامع رعايت كنند و ...

     از واكسن چه خبر
به گفته بس��ياري از مس��ووالن و كارشناس��ان حوزه 
سالمت تنها راه برون رفت از اين شرايط بحراني تنها و 
تنها واكسيناسيون سراسري است. چاره ديگري نداريم 
و نداريد. نمي توانيد با فرافكني مس��اله واكس��ن را به 
فراموشخانه ذهن مردم بفرستيد. در اين شرايط كه توان 
تامين معاش مردم را نداريد، در اين شرايط كه وضعيت 
اقتصادي كشور تا اين حد متزلزل است كه از »الك دان« 
كامل ۱۴ روزه هم عاجز هستيد، بايد فقط وفقط تمام 
توان خود را براي واكسيناسيون مردم بگذاريد. خود شما 
هم خوب مي دانيد تا بيش از ۸۰ درصد مردم واكسينه 
نشوند، ما همچنان با موج هاي ششم و هفتم و ... كرونا هم 
مواجه خواهيم شد. حاال ديگر جان كودكان و نوجوانان 
هم در خطر است و در اين شرايط از بازگشايي مدارس 

هم صحبت به ميان مي آيد!

     حل مشكالت معيشتي و تعطيلي اجباري
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن ش��هر 

تهران با بيان اينكه بدون حل مشكالت معيشتي مردم 
الك داون اجباري ش��هر )تعطيلي( اقدام موثري براي 
كنترل كرونا نخواهد بود، بر ضرورت برنامه ريزي براي 
توزيع بسته هاي حمايتي براي اقشار آسيب پذير با هدف 
مقابله با بيماري تاكيد كرد و گفت: در حوزه اقتصاد بايد 
براي معيشت مردم اقدامات موثر انجام شود. دكتر زالي 
ش��مار بيمارس��تان هايي كه در تهران به ارايه خدمات 
درماني به بيماران كرونايي مشغول اند را ۱۱۸ بيمارستان 

و تعداد مراكز بهداشتي را ۵۵۱ مركز اعالم كرد. 

     هنوز به نوك قله پيك پنجم نرسيده ايم
دكتر زالي با بيان اينكه هنوز به نوك قله خيز پنجم 
كرونا نرس��يده ايم، پيش بيني كرد تعداد بيماران 
بستري در بيمارس��تان ها در روزهاي آتي به ۹هزار 
نفر نيز برس��د. او درمان بيماران كرونايي از طريق 
بس��تري موقت را كه حدود هش��ت س��اعت زمان 
مي برد، راهكار موثري براي جلوگيري از به چالش 
كشيده شدن وضعيت بيمارستان ها عنوان كرد. زالي 
با انتقاد از عدم اجراي صحيح و كامل الك داون شهر 
تهران، اظهار كرد: الك داون ش��هر يا نبايد صورت 
گيرد يا اينكه در صورت تصميم به تعطيلي بايد تمام 
مالحظات براي اجراي كامل آن انجام شود. تعطيلي 
تهران در حالي س��پري شد كه بسياري از پاساژها، 
مراكز خريد و رس��توران ها فعال بودند و بسياري از 

سفرها نيز صورت گرفت.

     حمايت از اقشار فرودست
 او با تاكيد بر لزوم حمايت از اقشار فرودست و آسيب پذير 
يادآور ش��د: هم اكنون ح��دود ۱۵ و نيم ميليون نفر 
از نيروهاي ش��اغل در كش��ور در كارگاه هاي يك تا 
چهار نفره كار مي كنند كه بس��يار آس��يب پذيرند و 
بايد اقدامات حمايتي براي آنها در نظر گرفته ش��ود. 
دكتر زالي با اش��اره بر مش��كالت اقتصادي دولت از 
جمله تحريم ها، بر ضرورت برنامه ريزي براي توزيع 
بس��ته هاي حمايتي براي اقشار آسيب پذير با هدف 

مقابله با بيماري كرونا تاكيد كرد.

دكتر زالي با بيان اينكه بدون حل مشكالت معيشتي 
مردم الك داون اجب��اري اقدام موثري براي كنترل 
كرونا نخواهد بود، تصريح كرد: كسبه براي همكاري 
با مش��كالتي همچون هزينه هاي بيم��ه، عوارض، 
ماليات، اجاره و كاهش درآمد روبه رو هستند. فرمانده 
عمليات مديريت بيماري كرونا در كالن شهر تهران بر 
ضرورت تغيير راهبرد تاكيد كرد و گفت: براي الك 
داون كردن شهر بايد مالحظات اقتصادي و اجتماعي 
را مدنظر قرار دهيم. او با بي��ان اينكه در دوران كرونا 
سرمايه اجتماعي حاكميت كاهش يافته است، گفت: 
حاكميت بايد هركاري را براي كنترل كرونا انجام دهد 
و مردم نيز بايد به برنامه هاي حكمراني اعتماد كنند، 
اين موضوع همچون يك اتوبان دوطرفه است. دكتر 
زالي همچنين با بيان اينكه مشكالت اجتماعي مردم 
بايد به مساله اجتماعي تبديل شوند، گفت: از ابتداي 
ش��يوع كرونا توفيق نداشته ايم اين بيماري را به يك 

مساله اجتماعي تبديل كنيم.

     شكست كرونا؛ شعاري غيرعلمي است
او ادامه داد: بايد مراقبت كنيم كه دچار نخوت و غرور 
كاذب نشويم، جمله »كرونا را شكست مي دهيم« 

يك گ��زاره غير علمي ب��ود ك��ه آن را از زبان هيچ 
دانشمندي نمي شنويم. ما نهايتا مي توانيم كرونا را 
كنترل كرده و به تقليل برسانيم و ريشه كن كردن 
آن براي مدت ها نشدني است. زالي با اشاره به اينكه 
بشر در قرن هاي اخير رخداد هايي همچون طاعون، 
وبا، آنفلوآنزاي اس��پانيايي و آنفلوآنزاي آسيايي را 
تجربه كرده است كه مرگ و مير باالتر از يك ميليون 
نفر داش��ته اند، گفت: از شروع قرن ۲۱ تاكنون بشر 

۱۲ بيماري نوپديد را تجربه كرده است.

     قرن ۲۱؛ قرن برخورد با 
بيماري هاي نوپديد

دكتر زالي با تاكيد بر اينكه ق��رن ۲۱ قرن برخورد با 
بيماري هاي نوپديد است، تاكيد كرد: اگر امروز كوويد 
۱۹ را به تقليل برسانيم نيز پديده هاي ديگري در پيش 
خواهد بود. فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در 
كالن شهر تهران با بيان اينكه سوش هاي جديدي از 
كرونا در حال شكل گيري است، افزود: بايد فرايندهاي 
مختلف��ي را در برابر اين س��وش ها در نظر گرفت. او 
اضافه كرد: سويه دلتا، ۵۰ درصد ميزان بستري هاي 
بيمارستاني را افزايش و اثربخشي داروهاي درماني و 

همچنين واكسن را كاهش مي دهد. دكتر زالي سويه 
الندا را واكسن گريزترين سويه كرونا تاكنون عنوان 
كرد و ادامه داد: همچنين سويه دلتا پالس از سويه دلتا 
نيز واكسن گريزتر است. فرمانده عمليات مديريت 
بيماري كرونا در كالن شهر تهران كاهش اثربخشي 
واكسن ها در برابر س��ويه هاي جديد را دور از انتظار 
ندانست و گفت: البته واكسن ها در برابر مرگ و مير و 
ابتالي شديد ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اثربخشي دارند و در 
كشورهايي كه اكثر افراد واكسينه شده اند بيشتر مرگ 

و ميرها در افراد غيرواكسينه رخ مي دهد.

     تسريع واكسيناسيون
شانس جهش هاي ويروس را كاهش مي دهد

او تاكيد كرد: اگر سرعت واكسيناسيون را باال ببريم 
به سمت ايمني جمعي حركت خواهيم كرد و هرچه 
سرعت واكسيناسيون باالتر باشد شانس جهش هاي 
ويروس كمتر مي شود. مطالعات ما نشان مي دهد در 
اس��تان تهران شانس مرگ و مير و بستري در بخش 
مراقبت هاي ويژه در گروه هاي سني باالي ۷۰ سال 
كه واكسينه شده اند، پنج تا هفت برابر نسبت به افرادي 

كه واكسن نزده اند كاهش مي يابد.

گزارش

تعطيلكردنتهرانبهاينشكلهيچتاثيريدركاهشميزانابتالندارد

جانكودكانونوجوانانهمدرخطراست
واكسيناسيون همگاني تنها راه برون رفت از اين شرايط است

رويخطخبر

كرونادلتادركمينكودكانونوجوانان
ويروس كرونا دلت��ا با افزايش قدرت 
بيماري زايي همه گروه هاي جمعيتي 
از جمله ك��ودكان و نوجوانان را هم 
درگير مي كن��د. مهرداد روانش��اد، 
دكتراي ويروس شناس��ي پزشكي با 
بيان اين مطلب گفت: ويروس كرونا 
با گذش��ت زمان و تكث��ر در جوامع 
انس��اني دچار موتاسيون )جهش( و 

تغيير مي ش��ود. اين تغييرات عمدتا در قسمت 
اتصال ويروس به سلول ميزبان بيشتر است، زيرا 
ويروس كرونا درصدد س��ازگار ش��دن با شرايط 
بدن انس��ان است. روانش��اد اضافه كرد: در واقع 
ويروس كرونا با تغيير س��اختار به دنبال تشديد 
قدرت عفوني زايي اس��ت و به دنب��ال اين هدف 
در كش��ورها با اقوام و ملل متعدد تغيير ش��كل 
مي دهد. سازمان بهداشت جهاني تاكنون جهش 

اين ويروس را با نام كشورها معرفي 
مي كرد، اما به احت��رام ملل مختلف 
امروز اين موتاسيون براساس حروف 
الفبا نامگذاري مي ش��ود. جهش اين 
ويروس در هند هم كه اين روزها تحت 
عنوان كرونا دلتا ش��ناخته مي شود، 
قدرت اتصال به س��ول هاي انساني را 
افزايش داده اس��ت. او افزود: پيش از 
اين جهش و شيوع كرونا دلتا، كودكان ونوجوانان 
عمدت��ا ناقل بي عالم��ت بوده و صرف��ا بيماري را 
منتقل مي كردند، ام��ا ويروس كرونا دلتا عالوه بر 
بزرگساالن، كودكان ونوجوانان را نيز )همراه با بروز 
عالئم باليني( درگير مي كند. به گفته اين پزشك 
ويروس ش��ناس، كرونا دلتا اغلب با عالئم باليني 
بيماري ظهور مي كند و بروز ناقل خاموش در اين 

نوع موتاسيون كمتر از انواع قبلي بيماري است.

خدمتسربازيفروشينيست
درپي انتش��ار خبري به نق��ل از يكي 
از مديران ارش��د تامين اجتماعي در 
مورد خريد خدمت س��ربازي، رييس 
اداره سرمايه انس��اني سرباز ستادكل 
نيروهاي مس��لح ب��ا تاكيد ب��ر اينكه 
مرجع انتش��ار اخبار حوزه س��ربازي 
سازمان وظيفه عمومي ناجا و ستادكل 
نيروهاي مسلح است، اعالم كرد: هيچ 

طرحي براي خريد سربازي يا حتي جريمه ريالي 
مشموالن غايب در دستور كار نيست. امير غالمرضا 
رحيمي پور، رييس اداره س��رمايه انس��اني سرباز 
ستادكل نيروهاي مس��لح در اين باره گفت: طبق 
قانوني كه از مدت ها قبل هم وجود دارد، طول مدت 
خدمت سربازي به عنوان سابقه بيمه و جزو سنوات 
بيمه بازنشستگي افراد محسوب مي شود و از اين 
رو افراد متقاضي بايد با پرداخت كس��ورات و حق 

بيمه اين دوسال به شركت بيمه كه به 
قيمت روز انجام مي شود، اين دو سال 
را جزو سابقه خود لحاظ كنند. او ادامه 
داد: اين موضوع مربوط به شركت هاي 
بيمه اس��ت و هيچ ارتباطي با موضوع 
خريد خدمت س��ربازي كه متاسفانه 
در برخي از خبرها نيز منتش��ر ش��ده 
بود، ن��دارد. در اين مورد همانطور كه 
بارها نيز اعالم ش��ده، س��تادكل نيروهاي مسلح 
مخالف خريد خدمت س��ربازي و همچنين طرح 
جريمه ريالي سربازي اس��ت و چنين طرح هايي 
ديگر اجرا نخواهد ش��د. رحيمي پور هرنوع خريد 
خدمت س��ربازي را خالف عدالت دانست و گفت: 
اجراي چنين طرح هايي آثار و تبعات منفي زيادي 
در جامعه دارد و از اين رو ستادكل نيروهاي مسلح 

تصميمي براي اجراي آن ندارد.

اعمالقانون۴۷۰هزارخودرو
جانش��ين رييس پليس راهور ناجا از 
اعمال قان��ون ۴۷۰ هزار خ��ودرو در 
طرح جدي��د محدوديت ه��اي تردد 
در سطح كشور خبر داد. سردار سيد 
تيمور حسيني اظهار داشت: كماكان 
در حال اجراي طرح محدوديت هاي 
كرونايي در موج پنجم از اين بيماري 
هستيم و تردد بين شهرهاي نارنجي 

و قرم��ز در واقع داراي ممنوعيت اس��ت. او افزود: 
همچنين محدوديت هايي كه ما در استان تهران و 
البرز به مورد اجرا گذاشتيم به اين صورت است كه 
در ۱۴ نقطه از مبادي ورودي خروجي استان هاي 

تهران و الب��رز همكاران ما مس��تقر 
هستند و از خروج پالك هاي بومي و 
همچنين ورود پالك هاي غير بومي 
جلوگيري مي كنن��د. او در خصوص 
ادامه ط��رح محدوديت ت��ردد بيان 
داشت: كماكان ممنوعيت تردد در از 
ش��هرهاي قرمز و نارنجي و همچنين 
بالعك��س، بعد از اين ط��رح هم ادامه 
خواهد داشت چراكه از شيوه هاي ابالغي ستاد ملي 
مقابله با كرونا است و جريمه يك ميليون توماني 
براي ش��هرهاي قرمز و پانصد ه��زار توماني براي 

شهرهاي نارنجي اعمال خواهد شد. 

رويداد

ماه هاس��ت بي وقف��ه كار مي كنند، از جانش��ان مايه 
مي گذارند، روزهاي اول همه گيري كرونا آنها را مبارزان 
خط مقدم خطاب مي كرديم، جلوي بيمارس��تان ها 
برايش��ان دس��ت مي زديم تا روحيه پي��دا كنند، آنها 
همكاران و عزيزانش��ان را از دس��ت دادند و كم كم در 
روزمرگي هاي زندگي ما گم ش��دند. ديگر حتي وقتي 
دس��تمان به جايي بن��د نبود در بيمارس��تان ها و زير 
فشار مشكالت به آنها آسيب هم زديم. اما در تمام اين 
مدت هيچ كس نبود تا براي مطالبه حقوق عقب افتاده 
پرستاران و مدافعان سالمت پيش قدم شود. معوقاتي 
كه ماه هاست پرداخت نشده، چطور ممكن است كه در 
همه جاي دنيا و در اين پاندمي كرونا پرسنل بهداشت و 
درمان در مورد تامين هزينه ها، تامين واكسن، پرداخت 
حقوق، پرداخت اضافه كار و ... در اولويت قرار مي گيرند 

اما در اينجا بايد براي مطالباتشان تجمع كنند. 
 محمدرض��ا س��قاييان ف��رد گف��ت: معوق��ات و 
ح��ق الزحمه هاي مالي پرس��نل بهداش��ت كش��ور، 
ماه هاست كه پرداخت نش��ده . اين در حالي است كه 
حق فوق العاده خاص براي پرسنل ارگان هايي همچون 
شهرداري ها، بانك ها، مراكز انتقال خون، زندان ها برقرار 

گرديده است.
محمدرضا سقاييان فرد )فعال صنفي جامعه بهداشت 
كشور( با اشاره به گذشت بيش از يك سال از ورود كرونا 
به كشور، گفت: در اين مدت مدافعان سالمت به عنوان 
مجاهداِن صف مبارزه با دشمن جان ملت، خالصانه به 

مقابله با اين ويروس جان فرسا پرداختند. 
او افزود: در اين مسير عده اي از آنان به فيض شهادت 
نائل آمدند كه تاريخ براي ايثار و از جان گذش��تگي 
آنان گواهي خواهد داد. در اين مدت آنچه از مسووالن 
ش��نيده و ديده ش��د به تبليغ، مصاحبه، تعريف و 
تمجيدهاي تبعيض آميز خالصه ش��ده است اما در 

مقام قدرداني عملي و ايفاي حقوق مدافعان سالمت 
كمترين قدمي برنداشتند.  سقاييان فرد با بيان اينكه 
معوقات و حق الزحمه هاي مالي پرس��نل بهداشت 
كشور، ماه هاس��ت كه پرداخت نشده ، افزود: اين در 
حالي اس��ت كه حق فوق العاده خاص براي پرسنل 
ارگان هايي همچون ش��هرداري ها، بانك ها، مراكز 
انتقال خون، زندان ها برقرار گرديده است. اين فعال 
صنفي جامعه بهداشت كشور، افزود: تمامي مباني 
و مس��تندات قانوني از اين مبارزان خط مقدم دريغ 
ورزيده ش��ده و افزايش حق جذب نيز در پيچ و خم 

تصميمات مسووالن دايم امروز و فردا مي شود. 
او با بيان اينكه بار و فش��ار كاري انجام واكسيناسيون 
مقابله ب��ا كرونا در كنار س��اير اقدامات پيش��گيرانه، 
شناس��ايي، نظارتي و سنجش��ي در مبارزه با كرونا بر 
پرسنل بهداشت از يكطرف و دست و پنجه نرم كردن 
با موج ه��اي پياپي كرونا توس��ط كادر درمان به دليل 
تاخير در تامين به موقع واكسن و اجراي واكسيناسيون 
عمومي ملت از طرفي ديگر، به رنج مضاعف پرس��نل 
بهداشت كشور منجر شده اس��ت، گفت: به يمن اين 
به اصطالح تدابيِر ش��ما مس��ووالن، راست قامت تان 
حوزه سالمت، قد كماناني شده اند كه عن قريب است 
با تيرهاي زهرآگين بي تفاوتي و بي مسووليتي زير بار 
اين همه فشار قامت خم كنند و زمين گير شوند كه آن 

وقت كار از كار گذشته است. 
س��قاييان فرد با بي��ان اينك��ه متوجه نيس��تيم چرا 
دستگاه هاي نظارتي به اقدام هاي تبعيض آور و تنش زاي 
مسووالن خاصه وزير بهداشت و معاون بهداشتي وي 
در نارضايتي تراش��ي و بي محلي به مطالبات مدافعان 
سالمت ورود نمي كنند، گفت: آيا حتما بايد اين مدافعان 
س��المت كه نجيبانه و خالصانه و براي رضاي خدا در 
مي��دان پر از مين كرونا قدم نهاده ان��د تا خاري به پاي 

هيچكدام از اعضاي ملت فرو نرود و خانواده اي داغدار 
عزيزي نگردند، اقدام به اعتراض و توقف خدمات خود 
كنند، تا نداي مظلوميت و بي پناهي آنان شنيده شود؟ 
آنها چه بايد بكنند كه صورت سرخ شده از سيلي شان 
بر اثر فشار اقتصادي ديده شود؟ آيا تبعيض و بي عدالتي 
در قبال اينان در مقايسه با كاركنان ساير دستگاه ها كه 
در چنين جايگاه پرمخاطره اي قرار ندارند، جز به معني 
اين است كه تعمدا دنبال ايجاد نگراني در بين مدافعان 
سالمت هس��تند؟ چرا به تبعات اجتماعي اين قبيل 
اقدامات ناعادالنه توجهي نمي شود؟ آيا ايجاد نارضايتي 
عمومي اين بار در جامعه س��المت كش��ور در دستور 
كار آقايان قرار گرفته اس��ت كه بي محابا در اين ميدان 

بي رقيب يكه تازي مي كنند؟ 
س��قاييان فرد افزود: بنده به حسب وظيفه شرعي و 
اخالقي و سازماني خود در مكاتبات متعدد خطر اين 
نوع رفتارتبعيض آميز و ناعادالنه از سوي مسووالن 
امر، به ويژه وزير بهداش��ت و معاون بهداشتي وي را 
گوشزد كرده ام. اينكه چرا كسي نمي خواهد تدبيري 
كند و مطالبات به حق مدافعان س��المت را برآورده 
س��ازد را نمي دانم و اينكه چرا به جاي دميدن اميد 
و نشاط به روح خسته انان، ياس و نااميدي و خشم 
به آنان تزريق مي نمايد و به جاي ايجاد فرصتي براي 
آماده س��ازي روحي و جس��مي آنان، در موج هاي 
پياپ��ي پي��ش روي كرونا كه حاصل دس��ت پخت 
آقايان مس��وول است، مي دمند را نمي دانم. با توجه 
به وضعي��ت موج پنجم كرونا، احتماال بايد ش��اهد 
موج هاي بعدي هم باشيم، ضرورت دارد كه به جهت 
ايجاد نشدن هرگونه تنش��ي، به اين وضعيت پايان 
داده شود؛ به ويژه اينكه لغو مرخصي و دوركاري هاي 
فعاالن مدافع سالمت در بخش هاي بهداشت و درمان 

در دستور كار قرار گرفته است.

مدافعانسالمتومطالباتشانفراموششدهاست
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