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يادداشت- 1

 پارادوكس دولت انقالبي 
و مذاكره

چ��را دول��ت س��يزدهم 
نمي توان��د ب��ه س��رعت به 
مي��ز مذاكره با كش��ورهاي 
1+4 و امري��كا بازگ��ردد؟ 
اي��ن پرسش��ي اس��ت كه 
پاس��خگويي ب��ه آن بخش 
قابل توجهي از ابهاماتي كه 
در شرايط فعلي پيش روي 
پرونده هس��ته اي كش��ورمان قرار گرفته را روشن 
مي س��ازد. آنچه در ايران امروز به چشم مي خورد، 
دوران انتق��ال از دولتي ميانه رو ب��ه دولتي انقالبي 
در س��اختار قوه مجريه است. در ش��رايطي كه قوه 
مجري��ه در ايران هم��راه با قواي مقنن��ه و قضاييه 
در وضعيت يك دس��ت و قرابت نزديك به نهادهاي 
حاكميت��ي قرار دارند هر نوع حركتي از س��وي اين 
دول��ت با مورد توجه ق��رار دادن مطالبات مجموعه 
اركان تصميم ساز حاكميتي صورت گيرد. به عبارت 
ديگر هيچ گاه در س��ال هاي پس از پيروزي انقالب 
اين گونه قدرت به معن��اي عيني اش در اختيار يك 
جناح خاص نبوده است. اين دولت در چارچوب قوه 
مجريه، خود را انقالبي و دولتي مطلوب مي داند كه 
در حال پياده سازي اهداف نظام جمهوري اسالمي 
ايران اس��ت. بر اين اس��اس، دولتي كه از يك طرف 
بيان كننده ارزش هاي انقالبي است و از سوي ديگر 
باالترين ارزش هاي انقالبي را مقاومت در برابر امريكا 
و ساير كشورهاي همسوي امريكا در نظام بين الملل 
مي داند و همواره به انتقاد صريح و آشكار غرب اقدام 
كرده است، نمي تواند از تمام الگوهاي انتقادي قبلي 
كه نسبت به غرب داشته، ناگهان بازگردد. در صورت 
اتخاذ يك چنين رفتاري هر آنچه را كه در گذش��ته 
از س��وي دولتمردان به عنوان ارزش بر آن پافشاري 
مي شده از درون تهي مي شوند. از اين رو بازگشت به 
ميز مذاكره با هر تفس��يري تا حدود زيادي سخت، 
پرچالش و بحران س��از خواهد بود. به نظر مي رسد، 
دول��ت )به معن��اي حاكميت( ت��الش خواهد كرد 
برگ هاي برنده اي را رو كند كه بيش از گذش��ته و با 
تغيير محيط سياس��ي، توجيهي براي آغاز مذاكره 
داشته باش��د. از اين جهت است كه دولت سيزدهم 
نمي تواند به فوري��ت به ميز مذاكره بازگردد و مانند 
دولت قبلي پرونده هسته اي را پيگيري كند. پرسش 
اين اس��ت كه آيا دولت مي تواند وضعيت كنوني را 
تغيير دهد و با باالبردن سطح حركت خود در ارتباط 
با مسائل هسته اي اميدي براي كسب منافع بيشتر 

داشته باشد؟
 اگر فرض كنيم دولت بتواند، زمينه دستيابي ايران 
به مقادير بااليي از اورانيوم غني شده را فراهم سازد. 
در يك چنين شرايطي بايد ديد اين توانايي آيا باعث 
بازدارندگي براي ايران خواهد ش��د و در حكم برگ 
برنده در مذاكرات عمل خواهد كرد؟ يا اينكه باعث 
تحريك طرف مقابل و ايجاد نوعي ائتالف بين المللي 
مستحكم تر ميان كشورهاي همسو با امريكا )و حتي 
كشورهاي غيرهمسو با غرب مانند چين و روسيه( 
خواهد شد؟ با اين توضيحات بايد پرسيد آيا ايران كه 
مجموعه شاخص هاي اقتصادي اش در شرايط نزولي 
قرار دارد توان تحمل فش��ارهاي اقتصادي بيشتر را 
از سوي غرب دارد يا خير؟ از سوي ديگر بايد ديد آيا 
امريكا قادر است فش��ارهاي اقتصادي عليه ايران را 
مانند فشارهايي كه عليه شوروي اعمال كرد برقرار 
سازد؟ اينها پرسش هايي اس��ت كه پاسخگويي به 
آنها ابهامات فراواني را روشن مي سازد. واقعيت هاي 
علمي نشان مي دهد كه از يك طرف امريكا همچنان 
يك ابرقدرت اثرگذار اس��ت و از سوي ديگر ايران با 
اقتصادي پر از مشكل مواجه است. چنانچه اقتصاد 
اي��ران بخواهد راهبردهايش را مبتني بر سياس��ت 
سخت پيش ببرد، مش��كالت معيشتي و اقتصادي 
افزون ت��ري متوجه مردم خواهد ش��د. ضمن اينكه 
خطر بروز ناآرامي هاي اجتماعي و امنيتي نيز بيشتر 

خواهد شد. 
در پاسخ به اين پرسش كه آيا ارتقاي دانش هسته اي 
مي توان��د به عن��وان برگ برن��ده به نف��ع ايران در 
مذاكرات عمل كند؟ ني��ز بايد گفت كه اين رويكرد 
بيش��تر از اينك��ه دس��تاوردي براي ايران داش��ته 
باش��د، منجر به ايجاد يك ائتالف مستحكم تر عليه 
كشورمان خواهد شد. چرا كه غرب قبال با صراحت 
اعالم كرده اين گزاره )توانايي هس��ته اي باال( را به 
عنوان خط قرمز خود فرض خواهد كرد و شديدترين 
واكنش ها را نس��بت به آن بروز خواهد داد. از اين رو 
دولت ايران، دچار يك پارادوكس )متناقض نما( شده 
است كه در حكم اره اي عمل مي كند كه آن را به هر 
س��و كه حركت دهند باعث بروز شكاف خواهد شد. 
اگر دولت شعارهاي قبلي اش عليه نظام سلطه را كنار 
بگذارد و وارد دايره گفت وگو و مذاكرات با غرب شود 
بايد به دامنه وسيعي از پرسش ها و ابهامات مطروحه 
پاسخ دهد كه چرا پيش از اين در مسير گفت وگوها 
س��نگ اندازي مي ك��رده و چنانچه مذاك��رات را به 
هر دليلي ب��ه تعويق اندازد بايد ب��ا حجم انبوهي از 
مشكالت اقتصادي، معيشتي و امنيتي برآمده از آن 
روبه رو شود. بايد ديد دولت انقالبي ايران توانايي حل 

يك چنين معادله چند مجهولي را دارد يا اينكه....

مهدي مطهرنيا

كدام شركت ها مي توانند از محل منابع مسدود كاال به ايران صادر كنند؟ 

مكانيزم آزادسازي منابع مسدودي

يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3يادداشت-2

اعتماد عامل مشاركت مردمينجنبيم، بازار عراق از دست مي رود1 ميليون مسكن، 1 ميليون شغل؟مصايب مكانيسم تخصيص 
در شرايطي كه بسياري از افراد 
و جريانات كارشناسي در ايران 
تصورمي كردند، دولت سيزدهم 
بعد از به دس��ت گرفتن سكان 
هدايت ساختار مجريه كشور، 
اليحه اصالحي را در قالب متمم 
بودجه به مجلس ارايه خواهد 
كرد، اما اظهاراتي كه مس��عود 
ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته 
در يك برنامه تلويزيوني در خصوص عدم ارايه اليحه متمم 
بودجه 1400 داشت، مش��خص كرد كه دولت برخالف 
برنامه هاي قبلي راهكار ديگري را براي جبران كس��ري 
بودجه اش انتخ��اب خواهد كرد. اما پرسش��ي كه با اين 
توضيحات در اذهان عمومي شكل مي گيرد آن است كه 
دولت با استفاده از چه مكانيسمي قصد دارد كسري بودجه 
بيش از 400هزار ميليارد توماني خود را پوشش دهد. آيا از 
رويكردهاي اصالحي مالياتي بهره مي برد؟ آيا از روش هاي 
استقراض سود مي برد؟ يا اينكه بر روي عودت دارايي هاي 
مسدودي كشورمان در ساير كش��ورها حساب باز كرده 
است؟ واقع آن اس��ت كه در كوتاه مدت امكان استفاده از 
هيچ كدام از رويكردهاي اصالحي ياد شده وجود نخواهد 
داشت. هر نوع برنامه ريزي در زمينه اصالح نظامات مالياتي، 
يارانه اي و... نيازمند برنامه ريزي و تخصيص زمان مطلوب 
است. اما در شرايط فعلي نه يك چنين زماني وجود دارد و 
نه زمينه عودت دارايي هاي مسدودي ايران در كوتاه مدت 
فراهم است. واقع آن است كه اين دولت نيز مانند نمونه هاي 
قبلي تالش خواهد كرد حفره عميق كس��ري بودجه را از 
طريق »مكانيسم تخصيص« جبران كند. احتماال مخاطبان 
با شنيدن واژه »مكانيس��م تخصيص« با اين ابهام روبه رو 
مي شوند كه اين سازوكار چگونه عمل مي كند و دولت ها 
چگونه از طريق آن مي توانند كس��ري بودجه فزاينده را 
پوشش دهند؟ سازوكار تخصيص، مكانيسمي است كه 
براس��اس آن دولت ها تالش مي كنند كس��ري بودجه را 
از طريق كاهش در تخصيص ها جبران كنند. نخس��تين 
قرباني كاهش تخصيص هاي بودجه اي نيز، بودجه هاي 
عمراني است. بنابراين از همين امروز مي توان پيش بيني 
كرد كه بخش قابل توجهي از بودجه پيش بيني شده براي 
پروژه هاي عمراني محقق نشوند. اين مشكلي است كه طي 
س��ال هاي اخير اقتصاد ايران با آن دست به گريبان بوده 
است. هر س��ال دولت ها و نمايندگان بودجه اي را مصوب 
مي كنند كه نس��بت چنداني با واقعيت ن��دارد، در اغلب 
موارد نيز بر سقف بودجه تقديمي توسط ساختار اجرايي 
افزوده مي شود. اما در شرايطي كه امكان تحقق درآمدهاي 
پيش بيني شده، ميسر نيس��ت، دولت ها يا بايد از طريق 
استقراض از بانك مركزي و چاپ اسكناس هزينه هاي خود 
را پوشش دهند يا اينكه با استفاده از مكانيسم تخصيص 
تالش مي كنند اين روند را برنامه ريزي كنند. بر اساس اين 
مدل دولت به جاي اينكه تخصيص هاي قانوني بودجه را 
اجرايي كنند، از طريق كاهش روند تخصيص ها اين حفره 
ادامه در صفحه 2 عميق را پر مي كند.   

1- ساخت ساالنه يك ميليون 
مسكن طي 4 س��ال پيش رو، 
يكي از مهم تري��ن وعده هاي 
دولت س��يزدهم و همچنين 
يكي از مهم ترين مصوبه هاي 
مجل��س اس��ت كه ب��ا عنوان 
»جهش توليد و تامين مسكن« 
ب��ه تازگي ب��ه تاييد ش��وراي 
نگهبان رسيد. همزمان، ايجاد يك ميليون شغل نيز يكي 
از برنامه هاي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعالم شده و 
گفته شده كه اين برنامه به پشتوانه جديت رييس جمهور 

در ورود به بحث اشتغال شدني و عملي است.
2- روي كاغذ انجام طرح ساخت يك ميليون مسكن در 
سال نه تنها منجر به ايجاد يك ميليون شغل مي شود كه به 
گفته برخي از كارشناسان اقتصادي رشد 9 درصدي اقتصاد 
ايران را نيز در پي خواهد داشت. اگرچه درباره رابطه ميان 
رشد اقتصاد ايران و ايجاد اشتغال اما و اگرهايي وجود دارد، 
اما بي گمان و بر اساس تجربه هاي قبلي، مغايرتي ميان رشد 
توليد مسكن و افزايش ميزان اشتغال وجود ندارد. بر اساس 
يك گزارش تحليلي از مرك��ز آمار ايران، »معمواًل انتظار 
بر اين اس��ت كه در زمان رونق و رشد اقتصادي، اشتغال 
افزايش يافته و بيكاري كاهش  يابد و با وقوع ركود، اشتغال 
در كشور كاهش يافته و بيكاري افزايش يابد، اما داده هاي 
ادامه در صفحه 2 نرخ بيكاري و... 

بازار برق ع��راق فقط موضوع 
ص��ادرات نيس��ت؛ بلك��ه 
زيرساخت هاي تخريب شده 
برق و انرژي نيز مطرح اس��ت 
كه براي شركت هاي ايراني از 
لحاظ خدمات فني و مهندسي 
ج��اي كار دارد و مي توان��د 
پروژه هاي جدي��دي براي ما 
فراهم كرده و بازاري بزرگ باشد. شركت هاي ايراني نياز 
به بازار و پروژه دارند و بايد از اين فرصت ها استفاده كنند. 
از اي��ن رو، ما مي توانيم عالوه ب��ر تكنولولوژي، فرهنگ 
خودمان را نيز در اين كش��ور اشاعه دهيم و اين مزاياي 
حضور در يك بازار بكر و آينده دار است.  برهمين اساس، 
يكي از اولويت هاي سياست گذار در سطح كالن بايد هم 
صادرات برق و هم خدمات فني و مهندسي باشد. مهم تر 
اينكه بخش��ي از تولي گري صنعت برق اين كشور را به 
عهده بگيريم. البته شرط و الزمه همه اينها اين است كه 
دولت حمايت كند تا بتوانيم بخشي از بازار آينده عراق را 
داشته باشيم؛ چراكه اگر در همين روند كنوني حركت 
كنيم چيزي عايدمان نمي ش��ود. صرفا با صادرات برق 
كه در بازگشت پول آن هم دچار مشكل مي شويم، راه به 
جايي نخواهيم برد. بنابراين دولت بايد بخش خصوصي 
را حمايت كند؛ زيرا ما در حوزه انرژي توانايي خوبي داريم 

و مي توانيم درآمدزايي خوبي براي كشور داشته باشيم.

نكته مهم ديگر اينكه ما توانايي افزايش ميزان صادرات 
برق را داريم، اما براي محقق شدن اين عمل، نياز هست 
ك��ه بحث اقتصاد انرژي خ��ود را تصحيح كنيم. چراكه 
دراين صورت مي توانيم كش��ور آفريننده در زمينه برق 
باشيم و از اين طريق نقش خوبي در منطقه ايفا كنيم اما 
به شرط اينكه سياست هاي كالن حوزه انرژي را اصالح 
كنيم. بنابراين آنچه بايد مدنظر قرار گيرد اين است كه 
مشكل صنعت برق ما صادرات برق نيست؛ زيرا ما توان 
صادرات برق را داريم، اما در حال حاضر به دليل مشكالت 
حوزه اقتصاد انرژي، توانايي ما بالقوه ش��ده و بايد بخش 
خصوصي را به عرصه برگرداني��م و دولت تصدي گري 
را كنار بگ��ذارد و نفع ما در خروج دول��ت از اين امورات 
اس��ت؛ چراكه حضور دولت باعث حل نشدن مشكالت 
دراين حوزه است.   از طرفي، بايد اين موضوع را نيز در نظر 
داشت كه كشور از لحاظ ارزي با مشكل فروش نفت روبرو 
است، بنابراين از اين مسير مي توانيم درآمد ارزي را افزايش 
دهيم كه از جمله آنها پروژه هاي زيرساختي و فرصت هاي 
طاليي براي بنگاه هاي ايراني بوده كه منجر به حل مشكل 
اش��تغال در كش��ور خواهد بود. اين در حالي است كه ما 
تاكنون در زمينه تجديدپذيرها پيشرفت خوبي نداشته ايم 
و اين نشانه خوبي نيست، فقط يك درصد از توليد برق ما 
از تجديدپذيرها است؛ حدود 80 هزار مگاوات ظرفيت و 
پتانسيل داريم و پيشرفت مان در توسعه تجديدپذيرها 
ادامه در صفحه 2 خوب نبوده است.  

اي��ن روزها متاس��فانه برخي 
مس��ائل از جمله مش��كالت 
اقتصادي و معيشتي، وضعيت 
بهداش��ت و درم��ان و ... باعث 
ش��ده تا اعتم��اد اجتماعي به 
ميزان قاب��ل توجهي كاهش 
پيدا كند، اعتم��اد اجتماعي 
يعني مردم مس��ووالن را باور 
داشته باشند، به آنچه مي گويند توجه كنند و در مقابل 
مسووالن هم به جاي شعار دادن دست به عمليات اجرايي 
بزنند. ديگر مردم از شنيدن شعارها و وعده هايي كه جامه 
عمل نمي پوشند خسته ش��ده اند. همين مساله باعث 
مي ش��ود كه ما با كاهش مش��اركت مردمي در مسائلي 
كه نياز به آن وجود دارد مواجه ش��ويم. به طور مثال چرا 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در جامعه به ميزان زيادي 
كاهش پيدا كرده است؟ به اين علت كه مردم در اين مدت 
آنچه را از مسووالن شنيده اند، به صورت عملي در بطن 
جامعه مشاهده نكردند. مساله واكسن و وعده هايي كه 
در اين مورد به مردم داده شد و به آن عمل نشد تا حدود 
زيادي اين اعتماد اجتماعي را خدش��ه دار كرد. در واقع 
هرچه اعتماد اجتماعي در جامعه اي گس��ترده تر شود 
مشاركت مردم در اداره حكومت و برخوردهاي صادقانه 
با فرآيندهاي حكومتي بيش��تر، مستحكم تر و بادوام تر 
خواهد شد.  ادامه در صفحه 8

يادداشت روز

لزوم كاهش تنش  در عرصه بين المللي و داخلي
زهرا كريمي )استاد اقتصاد دانشگاه مازندران( در خصوص 
ادعاي حل مشكالت اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت ها و 
حذف قيمت گذاري دستوري، گفت: موضوع نقش دولت در 
اقتصاد بحث مهمي در مكاتب اقتصادي است؛ هم در مكاتب 
اقتصادي محض مثل اقتصاد كينزي و اقتصاد نئوكالسيك 
و هم در اقتصاد توس��عه اين بحث مطرح است. كينزين ها 
معتقدند دولت بايد دراقتصاد مداخله كند و نئوكالسيك ها 
مي گويند دولت در اقتصاد فقط انحراف ايجاد مي كند. در 
بحث اقتصاد توسعه نيز برخي معتقدند دولت عامل فساد 
گس��ترده اس��ت و گروهي هم معتقدند اصال بدون دولت 
براي كشورهايي كه به عنوان ديرآمدگان معروف هستند، 
دستيابي به توسعه امكان ناپذير است. كريمي گفت: من 
معتقدم نمي توان اقتصاد را به دست بازار سپرد و بعد انتظار 
بهترين نتيجه را داشت. چنين چيزي در اكثر كشورهاي 
دنيا هم وجود ندارد و حتي در كشوري مثل امريكا هم دولِت 
بزرگ و قوي وجود دارد كه در اقتصاد مداخله مي كند. به طور 
مثال اخيرا شنيده ايم كه دولت بايدن طرحي را به ميزان هزار 
ميليارد دالر به مجلس ارايه داده تا زيرساخت هاي اقتصادي 
از جانب دولت تامين شود و بتواند در كشور رونق اقتصادي و 
اشتغال ايجاد كند. پس اينكه بگوييم دولت در هر جا مداخله 
كند عامل شر است و سازوكار بازار بهترين نتيجه را به دست 

مي دهد، درس��ت نيست و تجربه اين را نشان نمي دهد. به 
عالوه زماني كه بحران بروز مي كند حتي نئوكالسيك ترين 
و ليبرال ترين اقتصاددان ها هم براي خروج از بحران به دنبال 
مداخله  دولت هستند. در واقع آنها مي خواهند با مداخله 
دولت از ورشكستگي ها و تعمق بحران جلوگيري كنند. وي 
افزود: من در حال ترجمه كتابي هستم تحت عنوان »چگونه 
چين از شوك درماني فرار كرد« كه در يك فصل از اين كتاب 
به موضوع دخالت دولت در اقتصاد اشاره شده كه حتي در 
۷00 سال قبل از ميالد مسيح هم اين مباحث مطرح بوده 
است. اينكه آيا امپراتوري چين كه امپراتوري بزرگي بوده 

بايد در تعيين قيمت غالت و توزيع آن دخالت كند يا نه. 
كريمي ادامه داد: در همين كتاب مي گويد وجود دو ديدگاه 
در كنار هم مثبت است؛ يعني همواره كساني كه معتقد 
هستند دخالِت دولت مي تواند انحراف ايجاد كند، نكات 
ضعف مداخالت دولت را گوش��زد مي كنند و آنهايي كه 
معتقد به مداخله دولت هستند خطرات سازوكار بدون 
كنترل عرضه و تقاضا را بيان مي كنند. اما از برخورد اينها 
سنتز مناسبي شكل مي گيرد كه ما در موفقيت اقتصاد 
چين هم اي��ن را مي بينيم. در واقع اقتصاد چين تركيب 
موفقي از مداخله دولت و بازار است. هنوز با گذشت بيش 
از چهل س��ال از اصالحات چي��ن همچنان نقش دولت 

در اقتصاد اين كشور فوق العاده پررنگ است.  اين استاد 
دانش��گاه اظهار كرد: در دوران اصالحات چين، سياست 
قيمت هاي دوگانه اعمال ش��د كه اصالحات مهمي بود؛ 
طبق اين برنامه در مورد خيل��ي از كاالها دو نوع قيمت 
وجود داشت؛ يك قيمت رسمي كه دولت اعالم مي كرد 
و سهميه بندي بود و بعد براي معامالت فراتر از سهميه 
تعيين شده، قيمت هاي بازار حاكم بود. پس دو سيستم 
به صورت موازي مدت ها در اقتصاد چين وجود داشته تا 
به جايي برسند كه ديگر نيازي به سهميه بندي نباشد و 

قيمت ها به سمت و سويي برود كه اقتصاد بتواند تحمل 
كند.  به گزارش ايلنا كريمي بيان كرد: در واقع به نظر من 
جواب دقيقي نمي توان به سوال شما داد؛ يعني اگر ما دولت 
كارآمدي داشته باشيم و اقتصاد دچار تنگناهاي عجيب و 
غريب نباشد، دولت مي تواند نقش مثبتي ايفا كند و در كنار 
آن سازوكار بازار هم مي تواند بعضي از مسائل را به بهترين 
نحو حل كند. يعني در جاهايي كه خيلي حساس است 
و به زندگي مردم وابسته است دولت مي تواند به اشكال 
مختلف مداخالت جدي داشته باشد. ادامه در صفحه 5

مجيد  ابهريحميد رضا صالحيمجيد اعزازيجعفر قادري

 20 محله پرتورم 
در بازار مسكن تهران طي 6 ماه گذشته كدامند؟

»تعادل« در گفت وگو با كارشناسان 
مزايا و معايب پاداش شركت ها را بررسي مي كند

مبالغ پاداش هيات مديره برخي شركت ها  موجب اعتراض افكار عمومي شده است

صفحه 2     صفحه 5    

صفحه 7    

 تعميق ركود تورمي مسكن 
در شمال پايتخت

 ابهام در پاداش ها

رييس بانك مركزي به زودي به دولت معرفي خواهد شد

ابالغ بخشنامه بودجه سال ۱۴0۱شركت هاي دولتي و بانك ها

 جلسه  بودجه اي  خاندوزي  
و  ميركاظمي

قيمت طالي جهاني به دنبال اعالم وضعيت 
كشورها افزايش يافت

طرح هايي مثل طرح صيانت از داخل و 
تحريم ها از خارج، عرصه را بر شركت هاي 

فناوري تنگ كرده است

روز شنبه 13 شهريور 1400، در بازار آزاد ارز، قيمت 
دالر 2۷ هزار و 199 تومان، قيمت يورو 31 هزار و 251 
تومان، پوند انگليس 3۷ ه��زار و 949 تومان و درهم 
امارات ۷ هزار و 404 تومان اعالم شده است. همچنين 
به دنبال اعالم نرخ هر اونس جهاني طال به قيمت 182۷ 
دالر، قيمت طال و سكه نيز افزايش يافت و قيمت طالي 
18عيار هر گرم يك ميليون و 1۶3هزار تومان، قيمت 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون و 9۶0 
صفحه 3 را بخوانيد هزار تومان معامله شد.  

هرگونه طرحي با رويكرد سلبي و محدود كردن 
س��ازوكار بازار آزاد رقابتي، نه تنها منجر به رشد 
و توسعه كس��ب وكارهاي نوآور نمي شود، بلكه با 
ايجاد زمينه انحصار براي برخي كس��ب وكارها، 
كارب��ر نهاي��ي را نيز ب��ه تدري��ج از حداقل هاي 
كيفيت خدمات محروم مي كند. سياس��ت هاي 
پيش بيني شده در طرح صيانت، با تشديد و تسريع 
روند مهاجرت جوانان نخبه و فعاالن استارت آپي 
صفحه 6 را بخوانيد كشور بيش از... 

كابوس واقعي 
مهاجرت نخبگان 

فناوري

 دولت جديد 
چه برنامه  اي براي 

بازار ارز دارد؟ 



گروه بانك و بيمه |
وزير اقتصاد با بيان اينكه، نخستين جلسه هماهنگي براي 
بودجه سال آينده بين س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت 
اقتصاد برگزار خواهد شد، گفت: به زودي رييس كل بانك 

مركزي به هيات دولت معرفي خواهد شد.
احسان خاندوزي در جلسه هم انديشي با اقتصاددانان كه 
در محل دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره 
به ضرورت هماهنگي بين دس��تگاه هاي اقتصادي افزود: 
تالش مي كنيم به طور ويژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت 
اقتصاد و بانك مركزي بيشترين هماهنگي ها را در مساله 
سياس��ت گذاري اقتصادي داشته باشند.امروز نخستين 
جلس��ه هماهنگي براي بودجه س��ال آينده بين رييس 
سازمان برنامه و بودجه و وزير اقتصاد برگزار خواهد شد. وي 
همچنين بر ضرورت ادامه ارتباط وزارت اقتصاد با نخبگان 
اقتصادي اش��اره كرد و افزود: بايد دسترسي كارشناسان 
اقتصادي به اطالعات و آخرين وضعيت و آمار اقتصادي كشور 
تسهيل شود. وزير اقتصاد گفت: گفت وگوهايي درخصوص 
افراد مدنظر براي تصدي رياست بانك مركزي انجام شده 
است. از آنجايي كه معرفي رييس كل بانك مركزي توسط 
وزير اقتصاد صورت مي گيرد، در هفته هاي آينده رييس كل 

بانك مركزي به هيات دولت معرفي خواهد شد.

      ابالغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱
شركت هاي دولتي و بانك ها

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شركت هاي دولتي، بانك ها 
و موسس��ات انتفاعي وابس��ته به دولت از سوي سازمان 
برنامه و بودجه كش��ور ابالغ ش��د. در راستاي اجراي جزء 
)۳�۱( بند )ي( تبصره )۲( قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ كل 
كشور، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شركت هاي دولتي، 
بانك ها و موسسات انتفاعي وابس��ته به دولت ابالغ شد. 
شركت هاي دولتي، بانك ها و موسسات انتفاعي وابسته به 
دولت مكلفند طبق زمانبندي مصرح در بخشنامه نسبت 
به ورود و ارس��ال اطالعات عملكرد سال ۱۳۹۹، عملكرد 
شش ماهه سال ۱۴۰۰، و بودجه پيشنهادي ۱۴۰۱ خود 
با رعايت كامل س��رفصل هاي بودجه اي در سامانه جامع 
بودجه اقدام كنند. تمامي سازمان هاي توسعه اي موضوع 
ماده ۵ قانون رفع موانع تولي��د رقابت پذير و ارتقاي نظام 
مالي كشور و شركت هاي دولتي موضوع ماده چهار قانون 
محاسبات عمومي كشور و همچنين شركت ها و موسسات 
دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم 
ذكر يا تصريح نام اس��ت از جمله شركت ملي نفت ايران و 
شركت هاي تابعه، بانك مركزي، سازمان گسترش و نوسازي 
صنايع ايران و شركت هاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي 
معادن و صنايع معدني ايراني و شركت هاي تابعه كه پس 
از اين شركت، دولتي ناميده مي شوند مكلفند در چارچوب 
سياست ها و ضوابط و مطابق با زمان بندي مندرج در اين 
بخشنامه و رعايت كامل دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه 
پيوست آن، بودجه پيشنهادي سال ۱۴۰۱ خود را پس از 
تصويب مجامع عمومي/ شوراهاي عالي به سازمان برنامه و 
بودجه كشور ارايه كنند.سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز 
اس��ت در صورت عدم دريافت بودجه پيشنهادي، بودجه 
مصوب سال ۱۴۰۰ را براي شركت هاي دولتي منظور كند. 

      افزايش نسبت ماليات
به توليد ناخالص داخلي تا ۱۰ درصد

هدف برنامه ششم توسعه رساندن نسبت ماليات به توليد 
ناخالص داخلي به ميزان ۱۰ درصد بود اين هدف در پايان 
برنامه ششم محقق نشده است. حاال دغدغه دولت سيزدهم 
اين است كه چگونه اين نسبت را به عدد ۱۰ يا اعداد باالتر 
برساند.  هوشمندسازي نظام مالياتي چندسالي است كه 

به دغدغه اصلي دولتمردان ايران تبديل ش��ده است. در 
گذشته، اقداماتي در راستاي پرداختن به اين دغدغه انجام 
شد و طرح ها و پروژه هاي مناسبي نيز در مرحله اجرا قرار 
گرفت، اما به سرانجام نرسيد. البته بايد اين نكته را در نظر 
داش��ت كه اصالح نظام مالياتي و هوشمندسازي فرايند 
ماليات ستاني كار آساني نيست و اختصاص بودجه و زمان 
كافي را مي طلبد. وزير امور اقتصادي و دارايي دولت جديد 
نيز بر هوشمندس��ازي نظام مالياتي تأكيد خاصي دارد. 
احس��ان خاندوزي چند روز قب��ل در جمع مديران عالي 
سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت: تالش كنيم در 
چهار سال پيش رو نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي 
را ۵۰ درصد رشد دهيم و دستيابي به اين هدف نيز بايد از 

طريق »ماليات ستاني هوشمند و عادالنه« تحقق يابد.
براي نس��بت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران اعداد 
متفاوتي گفته شده، اما به طور كلي عددي بين ۶ تا ۷ درصد 
است. اين رقم با نسبت ماليات به توليد ناخالص كشورهاي 
توسعه يافته كه گاهي باالي ۳۰ درصد است فاصله زيادي 
دارد. با اين حال، در برنامه ششم توسعه هدف ۱۰ درصدي 
براي آن در نظر گرفته شده است. بر اساس گفته وزير اقتصاد 
اگر رشد ۵۰ درصدي در اين نسبت محقق شود با افزايش 
۳ تا ۳.۵ درصدي به هدف مورد نظر برنامه شش��ِم توسعه 
خواهيم رس��يد كه اقدام مثبت و خوبي در اقتصاد نفتي 
كشور به شمار مي رود. وزير اقتصاد در جرياِن گرفتن رأي 
اعتماد از مجلس شوراي اسالمي نيز در دومين بند از برنامه  
۱۰ بندي خود با عنوان »اصالحات نظام مالياتي و گمرك« 
به اصالح نظ��ام مالياتي پرداخته ب��ود. يكي از مهم ترين 
برنامه هاي پيشنهادي وي اجراي كامل قانون پايانه هاي 
فروشگاهي و سامانه مؤديان و تكميل آن مبتني بر تفكيك 
حساب هاي تجاري و غيرتجاري و هوشمندسازي نظام 
مالياتي كشور است. هوشمندس��ازي در راستاي اجراي 
»طرح جامع مالياتي« ق��رار دارد. طرح جامع مالياتي در 
سال ۱۳۸۳ و بر اس��اس برنامه سوم توسعه توسط دولت 
وقت تدوين و گام هاي ابتدايي اجراي آن نيز برداشته شد.  
به گفته مسووالن در سال گذشته، سند نقشه راه گذار به 
اقتصاد هوشمند تهيه و در فرايند عملياتي قرار گرفت. در 
اين سند فهرست ۵۰ پروژه براي سال ۹۹ تعيين شد. در 
ميان اين پروژه ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه هاي راهبردي 
شناسايي شد. از اين ۳۳ پروژه نيز ۲۵ مورد عملياتي شده 
و به بهره برداري رسيده است. به گفته هادي خاني، معاون 
فناوري هاي مالياتي س��ازمان امور مالياتي كشور، نظام 
مالياتي كشور پس از انجام اقداماتي در چارچوب »طرح 
 E. TAX(  »جامع مالياتي« و »نظام مالي��ات الكترونيك
هم اكنون در آستانه تبديل شدن به يك نظام مالياتي مدرن 
است كه ماليات هوشمند )I. TAX( اصلي ترين مشخصه 
آن به ش��مار مي رود. تا به حال س��ازمان مالياتي كش��ور 
دست كم در راستاي هوشمندسازي نظام مالياتي در چهار 
پروژه بزرگ درگير بوده است. دو مورد از آنها داراي اهميت 
بيشتري، به ويژه از نظر ارتباط با مؤديان مالياتي هستند. 
يكي از اين پروژه ها كه به صورت مستقيم با مؤديان سروكار 
دارد »پنجره واحد خدمات الكترونيكي« و ديگري قانون 
»پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان« است. از طريق 
پنجره واحد الكترونيك، حدود ۳۵ خدمت مالياتي به عموم 
شهروندان و مؤديان به طور متمركز و به صورت الكترونيك 
ارايه مي ش��ود. از جمله اين خدمات مي توان به مشاهده 
اطالعات پرونده هاي مالياتي در بخش ماليات مستقيم 
و ماليات بر ارزش اف��زوده، كارتابل ابالغ الكترونيك، ارايه 
اظهارنامه هاي مالياتي، رفع تعهدات ارزي و ... اشاره كرد. 
قرار بر اين اس��ت با تكامل اين سامانه بيش از ۷۰ خدمت 
به مؤديان ارايه ش��ود. قرار اس��ت كه با تكامل آن ميزان 
خدمات قابل ارايه به حدود ۷۰ مورد برسد. به نظر مي رسد 

مهم ترين پروژه هوشمندسازي مالياتي كشور اجراي قانون 
»پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان« است كه به گفته 
»اميد علي پارس��ا«، رييس سازمان مالياتي اجراي آن به 
معناي گذار از يك نسل ماليات ستاني به يك نسل ماليات 
ستاني كاماًل جديد و متفاوت است. در ماده۳� اين قانون 
آمده است: سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده 
ماه از تاريخ الزم االجراء ش��دن اين قانون، سامانه مؤديان 
را راه ان��دازي و امكان ثبت نام مؤديان در س��امانه و صدور 
صورتحساب الكترونيكي را از طريق سامانه مزبور فراهم 
كند. مجلس شوراي اسالمي در تاريخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸ 
قانون مزبور را به دولت ابالغ كرد. بنابراين، انتظار مي رفت تا 
اواخر سال ۱۳۹۹ اجرايي شود، اما به داليلي اين امر محقق 
نش��د. قرار بر اين است كه قانون پايانه هاي فروشگاهي تا 
پايان س��ال جاري و در چهار فاز اجرايي شود.  همه كسب 
و كارها در سراسر كشور از طريق اين پايانه به سازمان امور 
مالياتي كشور متصل خواهند ش��د. يكي از ابزارهاي اين 
كار اتصال دستگاه هاي كارتخوان است كه در اكثر كسب 
و كارها مورد اس��تفاده قرار مي گيرد. با اين در ميان اقشار 
و اصناف كشور هستند كساني كه در كسب و كار خود از 
كارت خوان استفاده نمي كنند كه بايستي آنها نيز در اين 
فرآيند قرار گيرند. به گفته رييس سازمان مالياتي كشور 
هم اكنون با فراهم شدن زيرساخت ها حدود يك ميليون 
دستگاه كارتخوان به س��ازمان امور مالياتي متصل شده 
است. اين درحالي است كه بر اساس اظهارات »محمدرضا 
پورابراهيمي«، نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي 
در حال حاضر ۱۰ ميليون كارتخوان فعال در كشور وجود 
دارد كه ۴۰ درصد از آنها پرونده مالياتي ندارند. درصورت 
اجراي كامل قانون تا پايان س��ال ۱۴۰۰ تعداد ۹ ميليون 
كارتخوان ديگر نيز به سازمان مالياتي متصل خواهد شد. 
در صورت تحقق اين هدف همه اقشار و اصناف كشور در 
زير چتر مالياتي قرار گرفته و هم ظرفيت مالياتي كش��ور 
به طور كامل تري مورد استفاده قرار مي گيرد و هم شكاف 
مالياتي به حداقل خواهد رسيد.  با هوشمندسازي واقعي 
نظام مالياتي كشور اميد آن مي رود كه تجارب خوبي هم در 
ماليات و هم در كل اقتصاد كشور رقم بخورد.  از زمان ورود 

نفت به بودجه و صرف درآمدهاي نفتي در بودجه جاري 
كش��ور چالش دوگانه نفت-ماليات نيز همراه هميشگي 
دولت هاي مختلف بوده است. دولت ها درآمدهاي نفتي، 
كه تقريبًا آسان و بي دغدغه به دست مي آيد يا دست كم از 
دردسرهاي ماليات برخوردار نيست را به درآمدهاي مالياتي 
ترجيح داده اند. تنها زماني اهميت ماليات براي آنها برجسته 

مي شود كه درآمدهاي نفتي دچار افت معنادار شود.
طي سه سال گذشته ابتدا خروج امريكا و اعمال شديدترين 
تحريم ها و سپس ضرباتي كه كرونا بر پيكر اقتصاد و از جمله 
درآمدهاي نفتي زد ضرورت توجه ويژه و اساسي به نظام 
مالياتي بيشتر احساس شده اس��ت. وابستگي بودجه به 
نفت، نه تنها در ايران بلكه در همه اقتصادهاي نفتي جزو 
بزرگ ترين معضالت اس��ت و به ميزاني كه دولت ها از آن 
دور ش��وند قدرت و توان بيشتري براي مديريت اقتصاد و 
جلوگيري از بحران هاي اقتصادي را دارند. راهي جز اصالح 
نظام مالياتي و افزايش درآمدهاي پايدار از اين طريق وجود 
ندارد. به همين خاطر هم در دولت هاي قبل و هم در دولت 
كنوني اصالح نظام مالياتي از طريق هوشمندسازي بر پايه 

فناوري هاي نوين به شدت مورد تأكيد است. 
به ويژه اينكه احتمال موفقيت ساير برنامه هاي مالياتي مانند 
ماليات بر خانه هاي خالي، ماليات بر خودروهاي لوكس، 
ماليات بر سكه و به علي الخصوص ماليات بر عايدي سرمايه 

از طريق همين هوشمند سازي ميسر خواهد بود.
در اين ميان ماليات بر عايدي س��رمايه از اهميت شاياني 
برخوردار اس��ت. طبق طرح ماليات بر عايدي س��رمايه، 
م��ازاد ارزش داراي��ي در زمان انتقال آن نس��بت به ارزش 
تملكش، عايدي سرمايه محس��وب و هرنوع نقل و انتقال 
دارايي هاي امالك با انواع كارب��ري و حق واگذاري محل، 
انواع وسايل نقليه موتوري زميني، طال، شمش طال، طالي 
آب ش��ده، زيورآالت از جنس طال، پالتين و جواهرآالت و 
انواع ارز خارجي در زمان انتقال در تمامي مناطق كش��ور 
از جمله مناط��ق آزاد تجاري اقتص��ادي و ويژه اقتصادي 
مشمول ماليات مي شود. مجلس ش��وراي اسالمي طرح 
قانون ماليات بر عايدي سرمايه را با هدف نظام مند كردن 
فعاليت هاي اقتصادي و مبارزه با سوداگري، واسطه گري و 

داللي در بازارهاي مختلف و مهم تر از همه هدايت پول هاي 
سرگردان و نقدينگي كشور به سمت توليد صورت تصويب 
كرده است. »سيد احسان خاندوزي« وزير كنوني اقتصاد 
و نايب رييس وقت كميسيون اقتصادي مجلس در زمان 
تصويب اين طرح و در موافقت با آن گفت: اجراي اين قانون 
عامل موثري در افزايش فعاليت هاي توليدي است و فاصله 
طبقاتي را كاهش داده و نوسانات قيمتي در حوزه مسكن، 
خودرو، ارز و طال را مهار مي كند. از آنجايي كه وزير اقتصاد 
زماني در مقام قانونگذار از موافقان اصلي طرح ياد شده بود 
اكنون اميد آن مي رود كه وي به عنوان مجري قانون، پس 
از نهايي شدن و تبديل ماليات بر عايدي سرمايه به قانون در 
اجراي آن نهايت تالش را كند. با ساماندهي نظام مالياتي نه 
تنها بازارهاي مختلف مسكن، طال، ارز، خودرو و غيره سرو 
سامان خواهد گرفت بلكه كل اقتصاد سامان مي يابد و كل 
جامعه از آن منتفع خواهند شد. كارشناسان در زمينه هاي 
مختلف خواستار كارايي و شتاب بيشتر تيم اقتصادي دولت 
براي ساماندهي شاخص هاي كالن اقتصاد كشور هستند. 
يك كارشناس اقتصادي ضمن بيان اينكه روند آينده تورم 
حتما صعودي خواهد بود، گفت: راهكارها و وعده هايي كه 
براي مهار تورم مطرح مي شود، ساده انديشانه است و جواب 
موثري نخواهد داد.  لطفعلي بخشي در گفت وگو با ايسنا، 
اظهار كرد: براي مهار تورم بايد مسيرهايي كه تورم و اقتصاد 
كشور را به اين وضع نامناسب رسانده است، درست و دقيق 
شناسايي شوند تا بتوان مسائل اقتصادي از جمله تورم باال 
را رفع كرد. وعده ها و راهكارهايي كه در حال حاضر از سوي 
مس��ووالن براي مهار تورم يا اصالح��ات اقتصادي مطرح 
مي شود، ساده انديشانه و خوش بينانه است كه نتيجه موثري 
نخواهد داشت. وي روند پيش روي تورم در ماه هاي آينده را 
با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي صعودي پيش بيني 
كرد و گفت: تورم ۴۵.۲ درصدي ثبت ش��ده در مردادماه 
حتما در ماه هاي آينده روند افزايشي پيدا خواهد كرد.  اين 
كارشناس اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر شاخص هاي 
اقتصادي چون رشد اقتصادي، اشتغال، كسري بودجه و ... 
كه وضعيت و حال اقتصاد ايران را بازگو مي كنند، در بدترين 
وضعيت خود در مقايسه به ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته قرار دارد. 
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مصايب مكانيسم تخصيص 
اما واقع آن است كه حذف پروژه هاي عمراني به طور 
كلي فضاي كس��ب وكار را با مش��كالت عديده اي 
مواجه مي س��ازد. فعاليت هايي كه دولت در قالب 
پروژه هاي عمراني دنب��ال مي كند در حكم موتور 
پيشراني است كه باعث بهبود فضاي توليد و كسب 
و كار در كشور مي شود. به نظر مي رسد دولت براي 
س��ال هاي آينده از طريق اصالح س��اختار بودجه 
بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه بودجه در وهله 
نخست بدون كسري بودجه و با اعداد و ارقام واقعي 
مصوب و در مسير عملياتي ش��دن قرار بگيرد. در 
صورتي ك��ه بنا به هر دليلي بودجه با كس��ري نيز 
مواجه ش��د بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه از 
طريق كاهش هزينه هاي جاري و افزايش بهره وري 
كسري جبران شود. كاهش هزينه هاي عمراني بنا 
به هر دليلي كه باشد باعث بروز مشكل در اتمسفر 

اقتصادي كشور خواهد شد و غيراقتصادي است.

۱ ميليون مسكن، ۱ ميليون شغل؟
 رشد اقتصادي در س��ال هاي اخير اين رابطه را تأييد 
نمي كن��د. به طور كل��ي برقراري رابط��ه عكس بين 
نرخ بيكاري و رش��د اقتص��ادي در اقتص��اد ايران در 
بلندمدت تا حدودي تأييد مي شود ولي در كوتاه مدت 
انعطاف پذيري بازار كار ايران در مواجهه با شوك هاي 
اقتصادي بسيار كم است.« فارغ از اين مساله، آمارها 
نش��ان مي دهد كه بخش مس��كن در افزايش ميزان 
اش��تغال نقش اثرگذاري دارد. بر اس��اس نتايج يك 
پژوهش علمي درباره سهم بخش هاي مختلف اقتصاد 
از بازار كار كه در س��ال ۸۹ توس��ط دفت��ر اقتصادي 
وزارت مسكن انجام شد، »به ازاي ساخت هر ۵۷ متر 
مربع زيربناي مسكوني، بخش مسكن توانايي ايجاد 
يك نفر شغل به طور مستقيم را دارد كه اين ظرفيت به 
دليل وجود حلقه ارتباطي قوي بين اين بخش با ساير 
بخش هاي اقتصادي اس��ت. آنچه بر اهميت ظرفيت 
باالي اشتغالزايي بخش مسكن و روابط گسترده اين 
بخش با س��اير فعاليت هاي اقتصادي مي افزايد، عدم 
وابس��تگي اين بخش به نهاده هاي وارداتي است كه 
در شرايط تحريم توصيه مي شود.« بنابراين مي توان 
با يك حس��اب سرانگشتي گفت كه با احداث هر يك 
ميليون واحد مسكوني متوسط متراژ )۷۵ تا ۸۰ متر( 
دست كم براي يك ميليون نفر به طور مستقيم شغل 

ايجاد مي شود.
۳- در حالي كه اجراي مصوبه س��اخت يك ميليون 
مس��كن در يك سال، دست كم روي كاغذ پيامدهاي 
مثبتي براي اقتصاد دارد و نه تنها منجر به رشد اقتصادي 
و افزايش اش��تغال مي شود كه حتي در دوران تحريم 
نيز مي تواند پيشران رشد درونزاي اقتصاد باشد، اين 
سوال در ذهن ايجاد مي شود كه چرا در دولت يازدهم 
و دوازدهم، به اين طرح يا طرح هاي مشابه توجه نشد؟ 
آي��ا اراده اي براي اين كار نبود ي��ا اينكه انجام اين كار 
با موانعي روبه رو بود؟ بي گمان، پاس��خ به اين س��وال 
مستلزم بررسي مفصل، دقيق و مستقل عملكرد دولت 
گذشته است. در اين حال، مشاهدات نشان مي دهد 
كه طي ۸ سال گذشته، حتي طرح مسكن مهر )كمي 
بيش از ۲ ميليون واحد( كه از ۱۲ سال قبل آغاز شد، 
به طور كامل به پايان نرسيد و هنوز دست كم ۳۰۰ هزار 
واحد مسكن مهر به متقاضيان تحويل داده نشده است. 
همچنين طرح مسكن ملي )۴۰۰ هزار واحد( كه طي 
۲.۵ سال گذشته استارت خورد و عملياتي شد، هنوز 
به ثمر ننشسته است. براي اين تاخيرها و ناكامي ها، 
داليل متعددي وجود دارد. يكي از مهم ترين داليل، 
لزوم پايبندي دولت به عدم مداخله مستقيم در ساخت 
مسكن است كه در اين طرح ها رعايت نشده است. نكته 
دوم نبود منابع مالي الزم براي اجراي چنين طرح هايي 
است. البته در مورد مسكن مهر، دولت با استقراض از 
بانك مركزي و افزايش پايه پولي، ت��ورم زيادي را به 
جامعه تحمي��ل كرد. علل متعدد ديگ��ري براي اين 
تاخيرها وجود دارد كه از س��وي كارشناسان مستقل 
طي س��ال هاي اخير بارها و بارها تكرار شده است اما 
هفته گذشته، از س��وي آقا محمدي، عضو تشخيص 
مصلحت نظام و سعيد محمد، فرمانده پيشين قرارگاه 
سازندگي خاتم االنبياء )دو منتقد همسو با طراحان( 
نيز انتقاداتي به طرح ساخت يك ميليون مسكن در 
سال وارد ش��د كه قابل توجه هستند. آقامحمدي به 
لزوم احصاي تقاضاي واقعي پيش از ساخت و عرضه 
مسكن تاكيد كرد و سعيدمحمد به مساله نياز ۵۰۰ 
هزار ميليارد توماني اين پروژه اشاره كرد و گفت، اين 
پول ۵ برابر بودجه عمراني كشور است. تزريق چنين 
عددي تورم وحشتناك ۳۰ تا ۴۰ درصد بيش از نرخ 
تورم باالي كنوني را در پي دارد، به عالوه چنين پولي 

اصال در دسترس نيست. 
۴- با توجه ب��ه چالش هاي پيش روي س��اخت يك 
ميليون مس��كن در يك سال، به نظر نمي رسد كه در 
عمل اين پروژه در زمان مقرر و با هزينه هاي پيش بيني 
شده تحقق يابد و از همين رو، نمي توان با احتمال باال به 
ميزان اشتغال ناشي از رونق ساخت و ساز طي سال هاي 

آينده اميدوار بود.

نجنبيم، بازار عراق از دست 
مي رود

حال اگر نگاهي به برنامه عربس��تان در اين زمينه 
بيندازي��م، مي بينيم ك��ه براي ورود گس��ترده در 
حوزه تجديدپذيرها و صدور آن به ديگر كش��ورها 
برنامه ريزي وسيعي انجام داده است. با نگاه به اين 
موضوع، اگر بتوانيم از مسير صادرات تجديدپذيرها 
درآمد ارزي حاصل كنيم، قطع��ا اين بخش جان 
گرفته و توسعه مي يابند. به طوري كه در حال حاضر 
ما مي توانيم كان��ال ۳۰۰ مگاواتي براي صادرات از 
مسير تجديدپذيرها براي صادرات برق به عراق باز 
كنيم، اما هنوز اين اتفاق نيفتاده و منتظر اقدامات 
جديد هستيم كه اميدوارم اتفاق بيفتد وگرنه بايد 

بازار عراق را از دست رفته بدانيم!

رييس بانك مركزي به زودي به دولت معرفي خواهد شد

ابالغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱شركت هاي دولتي و بانك ها

جلسه  بودجه اي  خاندوزي  و  ميركاظمي

آالرم ناموزون شاخص رابطه مبادله
براس��اس آخرين آمار كه روي 
س��ايت رس��مي گمرك ايران 
موجود است بيشترين ارزش 
صادراتي مربوط به محصوالت 
پتروش��يمي و ميعانات گازي 
بوده كه در س��ال ۹۷ به ترتيب 
با كاهش ۴/۳ و ۲۷/۹ درصدي 
مواجه و صادرات س��اير كاالها 
۱/۱ درصد افزايش يافته است.در همين سال واردات نيز با 
كاهش ۲۰/۷ درصدي به ۴۳/۱ ميليارد دالر رسيد. بر اساس 
آمار گمرك ايران اقالم عمده وارداتي در سال ۹۷ مربوط به 
ذرت دامي، برنج، قطعات منفصله خودرو سواري، لوبياي 
سويا و الكترودهاي زغالي است. سه قلم عمده وارداتي كشور 
محصوالت كشاورزي و پس از آن محصوالت صنعتي است. 
در واقع واردات محصوالت كشاورزي به اولويت اول واردات 
كشور تبديل گرديده اس��ت و سال ها تمركز بر سياست 
خودكفايي در محصوالت كشاورزي به ويژه محصول برنج 
به عنوان دومين كاالي استراتژيك با سوال جدي مواجه 
نموده است. طي سال هاي ۹۶ و ۱۳۹۷ كشورهاي چين، 
امارات متحده عربي، هند، تركيه و آلمان پنج كشور عمده 
طرف معامله با ايران بوده اند ليكن در سال ۹۷ تنها كشور 
تركيه به لحاظ ارزش كاالهاي وارداتي نسبت به سال ۹۶ 
از افزايش ۱۶/۷ درصد برخوردار بوده و براي چهار كش��ور 
عمده و ساير كشورها ديگر كاهشي است. )به نظر مي رسد 
داده هاي مندرج در جدول ۴ چكيده آمار تجارت خارجي 
س��ال ۹۷ گمرك ايران دچار اشتباهاتي است( . در حوزه 
صادرات هرچند پتروش��يمي و ميعانات گازي بيشترين 
رقم را به خود اختصاص داده اند و كاالهاي صادراتي سنتي 
تغيير چنداني نداشته اند ليكن بخش ديگري از صادرات كه 
مربوط به صادرات خدمات اس��ت ازاهميت قابل توجهي 

برخورداراس��ت.صادرات خدمات در سال ۱۳۹۶ نزديك 
به ۱۰/۴ ميليارد دالر بوده كه با در نظر گرفتن رقم ۳۳/۳ 
ميليارد دالري صادرات كاالي غيرنفتي در اين سال، حدود 
۲۵ درصد كل صادرات غيرنفتي را تشكيل مي دهد. طي 
سنوات اخير در حساب هاي ملي نيز بخش خدمات تقريبًا 
۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلي را تشكيل داده است )در 
سال ۱۳۹۱ سهم خدمات از GDP نزديك ۵۴ درصد بوده 
اس��ت( .بخش خدمات شامل، خدمات فني و مهندسي، 
گردشگري، بانكداري و بيمه، حمل ونقل، هتلداري و... است 
كه نشان مي دهد كشور ازپتانسيلهاي خوبي براي صادرات 

ودرآمد زايي در اين زمينه برخورداراست.
برآيند رواب��ط ص��ادرات و واردات در رابطه مبادله تجلي 
مي يابد در اين بررس��ي آماري كه توسط مركز آمار ايران 
صورت گرفته اس��ت ش��اخص رابطه مبادل��ه حاصل از 
شاخصهاي قيمت كاالهاي صادراتي و وارداتي براي سال ۹۵ 
به عنوان سال پايه )۱۰۰=۱۳۹۵( در نظر گرفته شده است و 
از اين رو رابطه مبادله سال ۹۵ عدد يك لحاظ گرديده است. 
شاخص ريالي رابطه مبادله از ۰/۹۲ در سال ۹۶ به ۰/۱۳ در 
سال ۹۹ كاهش يافته كه نشان از كاهش ۷ برابري داشته و 
شاخص دالري نيز طي سال هاي مذكور از ۱/۰۶ به ۰/۵۴ 

كاهش يافته كه نزديك به دو برابر سقوط كرده است. بديهي 
است ميزان كاهش شاخص ريالي نسبت به شاخص دالري 
به مراتب بيشتر اس��ت كه اين امر بيشتر ناشي از افزايش 
هزينه هاي ريالي واردات كه عمده دليل آن گرانمايي ارزش 
كاالهاي وارداتي يا بيش بود ارزش گمركي به ويژه كاالهايي 
كه از ارز ۴۲۰۰ توماني يا هر نوع ارز ديگر كه با نرخ ارز بازار 
و قيم��ت روز آن تفاوت دارد ب��روز مي نمايد و عالوه بر آن 
افزايش هزينه هاي مترتب برترخيص كاالست همچنين 
بخشي از آن نيز بدليل ميزان نرخ افزايش واردات بوده كه 
نسبت به افزايش صادرات به مراتب بيشتراست به بيان ديگر 
نرخ رشد افزايش واردات از افزايش صادرات بيشتر است و 
در حوزه صادرات نيز به روز نبودن ارزش هاي صادراتي در 
سامانه گمرك و نوسانات نرخ برابري و تنزل ارزش پول ملي 
را نيز نبايد از قلم انداخت.شاخص ريالي صادرات در سال ۹۸ 
نسبت به سال ۹۶ بيش از ۹ برابر افزايش نشان مي دهد در 
حالي كه افزايش شاخص ريالي واردات طي همين سال ها 
ب��ه بيش از ۶۵ برابر افزايش يافته اس��ت و همين افزايش 
چشمگير واردات موجب سقوط شاخص نرخ مبادله گرديده 
است. نكته قابل ذكر اين است كه بيشترين تغييرات بين 
سال هاي ۹۸ و ۹۹ در رويه هاي صادرات و واردات را شاهد 

هستيم كه عمده دليل تحريم ها و مشكالت تأمين ارز و 
انتقال بخش��ي از تعهدات ارزي به سال هاي مذكوراست. 
براي بهبود شاخص رابطه مبادله تقويت اركان صادراتي 
با استفاده از مزيت وظرفيتهاي صادراتي كشور به ويژه در 
حوزه خدمات دانش بنيان اجتناب ناپذير است. در برنامه 
ششم توسعه نيز مقرر شده است كه سهم صادرات غير نفتي 
با استفاده از توانمندي و ظرفيت هاي صادراتي تا سال ۲۰۲۰ 

به ۱۵ درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.
بررسيهاي آماري نشان مي دهد كه طي سال هاي ۱۳۸۰ 
تا ۱۳۹۷ در سال ۱۳۸۷ بيش��ترين بازار صادراتي از نظر 
تعداد با ۱۷۰ كشور قرار داشته و كمترين آن هم مربوط 
به س��ال ۱۳۹۳با ۱۴۰ كشور است. بااين حال، روند كلي 
نشانگر كاهش تعداد كشورها يا بازارهاي هدف در سال هاي 
مورد بررسي است.  در سال ۱۳۸۷ تعداد كشورهاي هدف 
صادراتي ايران ۱۷۰ كشور بوده كه در سال ۱۳۹۷ به ۱۴۷ 
كشور تقليل يافته و طي دهه مذكور تعداد كشورهايي كه 
بيش از ۵۰ درصد سهم درآمد صادراتي ايران را تشكيل 
مي دادند از شش كش��ور به سه كشور و همچنين تعداد 
كش��ورهايي كه بيش از ۸۰ درصد سهم درآمد صادراتي 
ايران را تأمين مي كردند از ۱۹ كش��ور به ۹ كشوركاهش 

يافته اس��ت. در س��ال ۱۳۸۷ از ميان ۱۷۰ كشور هدف 
صادراتي، تعداد شش كشوريعني ۳/۵ درصد از كشورهاي 
طرف معامله با ايران بيش از نيمي از ارز حاصل از صادرات 
كاالهاي غيرنفتي را عايد كشورمان ساخته اند و ۱۶۴ كشور 
باقيمانده كمتر از نيم ديگر اين درآمد ارزي را تأمين نموده 
است. هرچند تحليل هاي آماري حاكي از عدم وجود الگو و 
مدل متقارن در صادرات و توسعه آن است معهذا ضرورت 
دارد براي صادرات هدفمند به كش��ورهاي فوق و حفظ 
بازارهاي هدف برنامه ريزي نماييم. در س��ال هاي ۱۳۹۶ 
و ۹۷، از ميان ۱۴۷ كش��ور، تنها سه كشور چين، امارات 
متحده عربي و عراق به ترتيب بي��ش از ۴۷ و ۵۴ درصد 
درآمد ارزي حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي را تأمين 
نموده است. به بيان ديگر به طور متوسط طي اين دوسال، 
تنها ۲ درصد از كش��ورهاي هدف صادراتي، بيش از ۵۰ 
درصد براي كش��ور ارز آوري داشته است.  تمركز نسبتًا 
شديد در بازارهاي هدف صادراتي براي كشوررا مي توان 
از يك س��و با تثبيت موقعيت و تسلط بر بازارها و افزايش 
ارزآوري از طريق متنوع سازي و افزايش كيفيت وكميت 
كاالهاي صادراتي فرصت تلقي و از سوي ديگر به هنگام 
اعمال تحريم ها ومحدود بودن ميدان عمل و كارت هاي 
ب��ازي ايران تهدي��د تلقي گردد. طبق آم��ار گمرك در 
سال ۹۷ بيش��ترين صادرات به ترتيب مربوط به عراق 
با ۳۷/۱ درصد، افغانستان با ۵/۸ وچين با ۳ درصد بوده 
و صادرات به كره، امارات و ساير كشورها كاهشي بوده 
است. با توجه به تداوم تحريم ها و جايگزيني تدريجي 
تركيه در بازارهاي عراق و كم شدن رغبت طرف چيني 
و تحوالت افغانستان چنانچه برنامه مدون و جامع براي 
صادرات طراحي و اجرا نگردد با از دست دادن بازارهاي 
هدف عمدتا سنتي كشورهاي همجوار و نزولي شدن 
شيب صادرات كشور و رابطه مبادله روبرو خواهيم شد. 
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IMF رشد ۳،۴ درصدي ذخاير بين المللي روسيه با انتقال وجوه از
با انتقال وجوه از صندوق بين المللي پول، ذخاير بين المللي 
روسيه به باالترين حد تاريخي رسيد. به گزارش راشاتودي، 
ذخاير بين المللي روسيه، چهارمين دارنده بزرگ جهان، 
در پي انتق��ال از صندوق بين المللي پول طي يك هفته 
۲۰ ميليارد دالر يا ۳.۴ درصد رش��د كرد. بانك مركزي 
روس��يه اعالم كرد كه ذخاير اين كشور تا ۲۷ آگوست به 
۶۱۵.۶ ميليارد دالر و به حداكثر تاريخي جديد رسيده 
است. تا ۲۰ آگوس��ت، ذخاير بين المللي روسيه ۵۹۵.۶ 
ميليارد دالر بود. اكثر اين رشد به ميلياردها دالر دريافتي 

اين كشور از صندوق بين المللي پول مربوط مي شود. در 
اواخر ماه آگوست، صندوق بين المللي پول حدود ۱۷.۵ 
ميليارد دالر از محل حقوق با قابليت برداشت ويژه خود 
را به عنوان بخش��ي از تخصيص جهاني ب��ه ارزش ۶۵۰ 
ميليارد دالر به روسيه اعطا كرد كه هدف آن حمايت از 
بهبود اقتصاد جهان از همه گيري كوويد -۱۹ است. اين 
تخصيص بزرگ ترين توزيع ذخاير پولي توسط صندوق 
بين المللي پول است. روسيه ۲.۷۱ درصد از اين مبلغ را 
دريافت كرد. به گفته صندوق بين المللي پول، كشورها 

مي توانند از حقوق با قابليت برداش��ت ويژه SDR براي 
حمايت از اقتصاد خود يا اعطاي آنها به س��اير كش��ورها 
استفاده كنند، اما نمي توانند از اين فضاي مالي براي به 
تعويق انداختن اصالحات اقتصادي يا تجديد س��اختار 
بدهي استفاده كنند SDR ها را مي توان با هر ارز آزادانه 
قابل تبديل مبادله كرد. قبال كارشناسان اشاره كرده بودند 
كه روسيه مي تواند از صندوق بين المللي پول خود به نفع 
كشورهاي فقيرتر يا براي حمايت از بالروس استفاده كند. 
با اين حال، بانك مركزي روس��يه اعالم كرد كه مبلغ 

صندوق بين المللي پول را به ذخاير خود اضافه مي كند. 
حداكثر ذخاير بين المللي روسيه در يك هفته در بهار 
ثبت شده بود: از ۲۲ مي تا ۲۸ مي به ۶۰۵.۹ ميليارد دالر 
رسيد. ذخاير بين المللي روسيه دارايي هاي خارجي با 
نقدينگي باال است كه در اختيار بانك مركزي و دولت 
 ،SDR ،اين كشور است. آنها شامل صندوق هاي ارزي
موقعيت ذخيره در صندوق بين المللي پول و طالي 
پولي هستند. سطح هدف بانك مركزي براي ذخاير 

بين المللي روسيه ۵۰۰ ميليارد دالر است.

امريكا تورم شديد دهه ۱۹۶۰ را دوباره تجربه مي كند؟
به گفته نايل فرگوس��ن، كارشناس برجسته اقتصاد 
امريكا، اين كشور احتمااًل تورم شديد اواخر دهه ۱۹۶۰ 
را دوباره تجربه خواهد كرد.به گزارش سي ان بي سي، 
به گفته نايل فرگوس��ن، كارشناس برجسته اقتصاد 
امريكا، اين كش��ور احتمااًل تورم اواخر دهه ۱۹۶۰ را 
دوباره تجربه خواهد كرد.فرگوسن روز جمعه به شبكه 
خبري سي ان بي سي گفت كه سياست گذاران امريكا 
با چالش جديدي به نام تورم فزاينده مواجه هستند كه 
در نتيجه واكن��ش دولت به همه گيري كرونا همانند 

واكنش به ركود بزرگ س��ال ۲۰۰۸، رخ داده اس��ت.
فرگوسن در انجمن آمبروس��تي Ambrosetti در 
ايتالي��ا گفت: آنچه در مورد فجايع جالب اس��ت، اين 
است كه يكي مي تواند منجر به ديگري شود. شما از يك 
فاجعه سالمت عمومي احتماال وارد يك فاجعه مالي، 
پولي و بالقوه تورمي شويد.وي افزود: اين يك فاجعه 
بسيار بزرگ نيست، مردم را نمي كش��د، اما افزايش 
تورم يك مشكل خواهد بود.بر اس��اس اين گزارش، 
قيمت مصرف كننده در اياالت متح��ده در ماه ژوئيه 

نسبت به مدت مشابه س��ال قبل ۵.۴ درصد افزايش 
ياف��ت كه بزرگ ترين جهش از اوت ۲۰۰۸ به ش��مار 
مي رود.فدرال رزرو )بانك مركزي امريكا( و بس��ياري 
از اقتصاددانان معتقدند كه تورم اخير »گذرا« خواهد 
بود، اما فرگوسن اين موضوع را زير سوال برد.وي گفت: 
چه مدت گذرا خواهد بود؟ در چه مرحله اي انتظارات 
به طور اساسي تغيير مي كند، به ويژه اگر فدرال رزرو 
به مردم بگوي��د »ما رژيم هدف گ��ذاري تورم خود را 
تغيير داده ايم و اگر تورم براي مدتي باالتر از اين هدف 

باش��د، اهميتي نمي دهيم«؟اين كارشناس دانشگاه 
استنفورد افزود: احساس من اين است كه ما به سمت 
دهه ۱۹۷۰ نمي رويم، بلكه احتمااًل دوباره اواخر دهه 
۱۹۶۰ را تجرب��ه خواهيم كرد يعن��ي زماني كه مك 
چسني مارتين، رييس فدرال رزرو در آن زمان، كنترل 
انتظارات تورمي را از دست داد. فرگوسن با بيان اينكه 
تورم باالي ده��ه ۷۰ در اواخر دهه ۶۰ سرچش��مه 
گرفته است، افزود: خيلي زود است كه با اطمينان به 

اين نتيجه برسيم كه تورم فعلي گذرا است.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
روز شنبه ۱۳ شهريور ۱۴۰۰، در بازار آزاد ارز، قيمت دالر 
۲۷ هزار و ۱۹۹ تومان، قيمت يورو ۳۱ هزار و ۲۵۱ تومان، 
پوند انگليس ۳۷ هزار و ۹۴۹ تومان و درهم امارات ۷ هزار و 
۴۰۴ تومان اعالم شده است. همچنين به دنبال اعالم نرخ 
هر اونس جهاني طال به قيمت ۱۸۲۷ دالر، قيمت طال و 
سكه نيز افزايش يافت و قيمت طالي ۱۸عيار هر گرم يك 
ميليون و ۱۶۳هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار آزادي 

طرح جديد ۱۱ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان معامله شد. 
قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون 
و ۵۵۰ هزار تومان اس��ت. نيم سكه بهار آزادي ۶ ميليون 
و ۲۰۰هزار تومان، ربع سكه بهار آزادي ۳ ميليون و ۷۵۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
تعيين شده است و به فروش مي رسد.قيمت طالي ۲۴عيار 
در هر گرم يك ميليون و ۵۳۹ ه��زار تومان و هر مثقال 
طال، ۵ ميليون و ۴۰ هزار تومان ارزش گذاري شده است.

عالوه بر اين، در صرافي ه��اي بانكي قيمت فروش دالر 
۲۶ ه��زار و ۶۵۰ تومان و قيمت خري��د دالر از مردم ۲۶ 
هزار و ۱۲۲ تومان تعيين شده است. قيمت فروش يورو 
نيز مع��ادل ۳۱ هزار و ۲۵۰ توم��ان و قيمت خريد يورو 
نيز ۳۰ هزار و ۶۳۱ تومان اعالم ش��ده است. با مشخص 
ش��دن اغلب اعضاي تيم اقتصادي دولت، انتظار مي رود 
به زودي سياس��ت هاي ارزي جديد از سوي دولت اعالم 
شود كه مي تواند تاثير مستقيمي در آينده اين بازار و روند 
نرخ ها داشته باشد. بازار ارز طي هفته هاي گذشته با افت 
و خيزهايي مواجه ش��د به طوري كه درست ۵ روز بعد از 
مراسم تحليف رييس جمهور جديد، نرخ دالر از نرخ ۲۵ 
ه��زار و ۸۰۰ تومان وارد كانال باالتر ش��د و به ۲۶ هزار و 
۴۰۰ رسيد. پس از آن هم شاهد افت و خيز نرخ ها بوديم 
كه به اعتقاد برخي كارشناسان اظهارات مسووالن جديد 
س��يگنال هايي به بازار داد و منجر به افزايش قيمت ها و 
ايجاد نوسان در بازار شد. هرچند دالر قله ۲۸ هزار توماني 
را نيز فتح كرده بود، اما از روز دوش��نبه هفته گذش��ته 
ش��روع به نوسانات كاهش��ي كرد كه البته دوباره پس از 
آن روند صع��ودي را در پيش گرفت. ب��ه گفته برخي از 
كارشناسان، اولين واكنش ابراهيم رييسي؛ رييس دولت 
سيزدهم به نرخ ارز از مهم ترين عواملي بوده كه در نوسان 
كاهشي قيمت دالر در روزهاي اخير نقش داشته است.  
رييس جمهور جديد ابتداي هفته دستور داد كه وزراي 
اقتصادي بايد قيم��ت ارز را كنترل كنند و اين در حالي 
است كه امير عبداللهيان، وزير امور خارجه به تازگي اعالم 
كرد كه »دو تا سه ماه زمان مي برد كه دولت جديد مستقر 
شود و برنامه ريزي براي هرگونه تصميم داشته باشد.« در 
نتيجه به نظر مي رسد تا حدودي نگاه دولت رييسي براي 
كنترل بازار ارز، به داخل باشد و همچنان زمزمه هايي به 
گوش مي رسد كه تصميم دارد و مي خواهد از طريق رونق 
بازار سرمايه، نقدينگي را به سمت بورس سوق دهد تا با اين 
اتفاق بازار ارز را نيز كنترل كند. نكته بعدي اما در خصوص 
انتظارات بازار است و دولت در اين زمينه بايد برنامه هاي 
تاثيرگذار خود بر عملكرد بازار ارز را ارايه كند. با نوس��ان 
نرخ ها، در اين شرايط كساني كه دالر دارند به دليل ترس 
از ريزش قيمت، دالرهاي خود را وارد بازار مي كنند و در 
اين صورت افزايش عرضه، قيمت را كاهشي خواهد كرد. 
به هر حال، دولت بايد به زودي برنامه مش��خصي براي 
كنترل و س��اماندهي نرخ ها ارايه دهد تا بازار از ش��رايط 
ابهام خارج شود. ضمن اينكه سياست هاي ارزي نيازمند 
اصالحات جدي و هوشمندانه است كه بايد تيم اقتصادي 
دولت سريعا نسبت به آن اقدام كند. از سوي ديگر برخي 
انتظارات حول محور حذف دالر ۴۲۰۰ توماني مي چرخد 
و بسياري بر اين عقيده اند كه بايد نظام چند نرخي ارز در 
اين دولت يك بار براي هميش��ه از ميان برداشته شود و 
ارز ت��ك نرخي در اقتصاد را نهادينه كنيم. چرا كه منشأ 
بسياري از رانت ها و فسادهاي اقتصادي براي مملكت 
 و از هم��ه مهم تر فع��االن اقتصادي اس��ت كه قدرت 

پيش بيني و برنامه ريزي را از آنها سلب كرده است.

       دالر در كانال ۲۶ هزار تومان آرام گرفت
نرخ دالر در صرافي هاي بانكي )ش��نبه، ۱۳ شهريورماه( 

بدون تغيير قيمت نسبت به روز كاري گذشته به ۲۶ هزار 
و ۶۶۱ تومان رسيد.قيمت فروش يورو در مقايسه با روز 
كاري گذشته )پنجشنبه، ۱۱ شهريورماه( با ۲۷۴ تومان 
افزايش به ۳۱ هزار و ۴۲۴ تومان رسيد. قيمت خريد هر 
دالر ۲۶ هزار و ۱۳۳ توم��ان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۰ 
هزار و ۸۰۲ تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار 
متش��كل ارزي ۲۶ هزار و ۴۰ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ 
هزار و ۲۷۶ تومان اعالم ش��د.نرخ خريد يورو در اين بازار 
۳۰ هزار و ۹۴۶ تومان و نرخ فروش آن نيز ۳۱ هزار و ۲۲۸ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
چهارشنبه )۱۰ شهريورماه(، حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار 
و ۴۲۵ تومان فروخته و حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و ۷۷ 
تومان معامله شد. قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي 
به سوي كانال ۲۵ هزار تومان شروع كرد و بيش از دو هفته 
در اين كانال نوسان داشت و وارد كانال ۲۶هزار تومان شد 
و سپس در صرافي بانكي به قيمت ۲۷ هزار تومان فروخته 
مي ش��د.البته دالر در هفته گذشته روند نزولي قيمت را 

شروع كرده و وارد كانال ۲۶ هزار تومان شده است.

      تثبيت قيمت سكه
در كانال ۱۱ ميليون توماني

ارزش هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي ط��رح جديد با 
افزايش ۵۰ هزار توماني نسبت به روز كاري گذشته )۱۰ 
شهريور ماه( به رقم ۱۱ ميليون و ۹۶۰ هزار تومان رسيد 
و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز ۱۱ ميليون و ۵۰۰ 
هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي ۶ 
ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و ۷۵۰ 
هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد.عالوه بر اين، در ب��ازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي ۱۸ عيار به يك ميليون و ۱۶۴ هزار تومان رسيد. 
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميلي��ون و ۳۷ هزار تومان 
شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز يك هزار و ۸۲۸ دالر 
و ۳۹ سنت قيمت خورد. مهم ترين عوامل موثر در رشد 
قيمت طال و سكه، باال رفتن دالر و انس جهاني است. بر اين 
اساس قيمت دالر طي هفته گذشته روند نزولي داشته و 
چند روزي است در صرافي بانكي در كانال ۲۶ هزار تومان 
آرام گرفته است و انس جهاني با ۱۷ دالر افزايش، يك هزار 

و ۸۲۸ دالر و ۳۹ سنت معامله شد.
كاهش ها در برخي اقالم بازار سكه و طال در هفته اي كه 
گذشت محس��وس بود. به طوري كه سكه طرح جديد 
كاهشي ۳۳۰ هزارتوماني را تجربه كرد و حباب سكه روي 
۶۰۰ هزار تومان ايستاد. حاال ديگر كار دولت سيزدهم آغاز 
ش��ده است و كم و بيش با اعضاي كابينه و تيم اقتصادي 

دولت جديد آش��نا ش��ده ايم. اما ابهامات در برنامه هاي 
اقتصادي دولت و سياست هايي كه در پيش خواهند گرفت 
كماكان سايه خود را بر بازارهاي مالي گسترده است. در 
هفته اي كه گذشت، دالر فراز و فرود زيادي را طي كرد و 
تا كانال ۲۷ هزار تومان رسيد و سرانجام با شيبي ماليم به 
سمت كاهش نرخ حركت كرد؛ امري كه تاثير خود را بر 
بازار سكه و طال نيز گذاشت.در اين هفته بازار سكه و طال 
تحت تاثير قيمت جهاني هر انس طال و نرخ ارز بود. هرچند 
در آغاز هفته قيمت ها در اين بازار باال رفت اما به تدريج با 
كاهش قيمت طال در جهان و كاهش قيمت دالر در ايران، 
قيمت سكه و طال در بازارهاي داخلي نيز كاهش پيدا كرد.
مقايسه قيمت ها در آخرين روز كاري هفته نشان مي دهد 
كه كاهش ها در برخي اقالم بازار س��كه و طال محسوس 
بوده است. براي مثال، سكه طرح جديد كه در آغاز هفته 
۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان معامل شد، در معامالت روز 
پنج شنبه روي عدد ۱۱ ميليون و ۹۷۰ هزار تومان متوقف 
شد كه حاكي از كاهش ۳۳۰ هزار توماني در طول هفته 
دارد. اين در حالي است كه حباب سكه همچنان پابرجا 
ماند.از اين رو، اولين روز هفته يعني شنبه، ۶ شهريورماه كه 
قيمت سكه و طال به دليل افزايش نرخ جهاني هر انس طال 
و نوسانات ارزي افزايش شديدي پيدا كرد، قيمت سكه 
طرح جديد ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، س��كه طرح 
قديم ۱۱ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون 
و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان 
و سكه گرمي ۲ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رفت.

يكشنبه روند افزايشي همچنان ادامه پيدا كرد و قيمت 
سكه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، قيمت 
سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ 
ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۹۰۰ هزار 
تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش 
رفت.در روز دوشنبه اما روند افزايشي متوقف شد و به دليل 
كاهش نرخ ارز، بازار سكه و طال هم شيب كاهشي گرفت 
و بدين ترتيب هر قطعه س��كه طرح جديد ۱۱ ميليون و 
۹۴۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۷۰۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي ۲ ميليون و 

۳۵۰ هزار تومان فروخته شد.
اوضاع كمي آرام بود تا اينكه بار ديگر روند افزايش��ي در 
بازار س��كه و طال در روز سه شنبه مش��اهده شد و سكه 
طرح جديد ۱۲ ميليون تومان، قيمت سكه طرح قديم 
۱۱ ميليون و ۵۳۰ هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان و سكه 
گرمي دو ميليون و ۳۳۰ هزار تومان معامله ش��د.قيمت 

سكه در بازار چهارشنبه نيز نسبت به روز گذشته اندكي 
كاهشي شد و سكه طرح جديد ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار 
تومان، قيمت س��كه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۵۵۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سكه 
۳ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان و س��كه گرمي۲ ميليون و 
۳۰۰ هزار تومان به ف��روش رفت. بدين ترتيب مي توان 
گفت، نوسان روزانه در بازار سكه و طال در اين هفته تقريبا 
ادام��ه دار بود. هرچند قيمت طال در آخرين روز هفته با 
افزايش نسبي همراه بود اما سرانجام حباب سكه روي 
۶۰۰ هزار تومان ايستاد.بدين ترتيب، معامله گران هفته 
را در حالي به پايان بردند كه سكه طرح جديد ۱۱ ميليون 
و ۹۷۰ هزار تومان، سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۱۷۰ هزار تومان، ربع 
سكه ۳ ميليون و ۸۲۰ هزار تومان و سكه هاي گرمي ۲ 
ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش رفت و هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱۶۱ هزار تومان قيمت گذاري شد.

      پنجمين عقب نشيني پي در پي دالر
ارزش دالر ب��از هم كاهش پيدا كرد.ش��اخص اطمينان 
فعاالن بخش خدمات امريكا به كمترين سطح دو سال 
اخير رس��يده و اين مساله آن هم پس از اوج گيري تورم، 
باعث نگراني فعاالن بازار شده است. در ماه جوالي، اين 
شاخص به ۵۵.۱۱ واحد رسيد كه نسبت به ماه قبل ۴.۸ 
واحد كمتر شده است. با وجود آنكه تقاضاي خارجي براي 
دريافت كاال و خدمات امريكايي به باالترين سطح خود 
در سال جاري رسيده است، به نظر مي رسد كرونا و تورم 
كماكان مايه نگراني فعاالن باشد . شاخص دالر كه نرخ 
برابري آن در مقابل س��بدي از ارزه��اي جهاني را اندازه 
مي گيرد، در معامالت با ۰.۱۲ درصد كاهش نس��بت به 
روز گذشته در سطح ۹۲.۱۳۲ واحد بسته شد. )شاخص 
دالر معموال در برابر ش��ش ارز مهم جهاني يا ۱۰ ارز برتر 
جهاني بيان مي شود كه شاخص دالر شاخص ۱۰ ارزي 
و در بردارنده تغييرات قيمتي دالر مقابل ارزهاي: يورو، 
پوند انگليس، روپيه هند، دالر استراليا، دالر كانادا، دالر 
سنگاپور، فرانك سوييس، رينگت مالزي، ين ژاپن و يوان 
چين اس��ت(  در تازه ترين دور از معامالت، پوند با ۰.۱۵ 
درصد افزايش نس��بت به روز قبل خود و به ازاي ۱.۳۸۶ 
دالر مبادله ش��د. يورو ۰.۱۳ درصد باال رفت و با ماندن 
در كان��ال ۱.۱۸ به ۱.۱۸۸ دالر رس��يد.در معامالت 
بازارهاي ارزي آسيايي، هر دالر با ۰.۲۱ درصد كاهش 
به ۱۰۹.۷۰۸ ين رسيد. در برابر همتاي استراليايي، هر 
دالر امريكا به ازاي ۱.۳۴۰ دالر مبادله شد. همچنين 

نرخ برابري دالر معادل ۶.۴۵۳ يوان چين اعالم شد.

قيمت طالي جهاني به دنبال اعالم وضعيت كشورها افزايش يافت

تثبيت قيمت سكه در كانال ۱۱ ميليون توماني

دولت جديد چه برنامه  اي براي بازار ارز دارد؟

چالش هاي قانوني كه
به خلق پول منجر مي شود

طبق قانون، بانك مركزي 
باي��د ارزهاي نفت��ي دولت 
را خري��داري و همچني��ن 
اعتبار حساب تنخواه دولت 
را هم تامين كن��د، كه اين 
روند باعث افزايش پايه پولي 

شده است.
معناي كس��ري بودجه، 
تف��اوت بي��ن هزينه ها و 
درآمدهاي مالياتي دولت است، اين كسري بودجه 
در س��ال هايي كه تحريم نبوديم، عمدتا از طريق 
درآمدهاي نفتي تامين مي ش��د، البت��ه االن هم 
يك بخشي از آن از طريق درآمدهاي نفتي تامين 
مي شود، ولي به اندازه اي نيست كه بتواند همه اين 
شكاف كسري بودجه را ُپر كند. مشكلي كه داريم 
اين است كه شيوه كار به گونه اي بوده كه دولت ها 
درآمدهاي نفتي را به بانك مركزي مي فروختند و 
بانك مركزي در مقابل آن ريال چاپ مي كرده و در 
اختيار دولت قرار مي داده است. يعني دولت هميشه 
در سال هايي كه تحريم نبوديم و مي توانستيم نفت 
بفروش��يم، به اين طريق ارزهاي نفت��ي را به بانك 
مركزي مي فروخت و ري��ال دريافت مي كرد. اما با 
تش��ديد و افزايش تحريم هاي نفت��ي و اقتصادي، 
اين مس��ير به افزايش خالص دارايي هاي خارجي 
بانك مركزي منجر و در نهايت به عامل اصلي رشد 

نقدينگي تبديل شد.
اما دليل رقم خوردن اين چالش، اين اس��ت كه طبق 
قانون، بانك مركزي بايد دالرهاي نفتي يا ارزهاي نفتي 
دولت را خريداري كند و همين عامل هم باعث شده 
كه پايه پولي افزايش پيدا كند. لذا اين شيوه كه در واقع 
دولت بايد درآمدهاي نفتي را از طريق بانك مركزي 

تبديل به ريال كند، بايد تغيير پيدا كند.
نكته مهم بعدي در اين خصوص؛ روش ديگري است 
كه دولت براي تامين كسري بودجه استفاده مي كند 
و آن هم همچون مورد قبل، طبق قانون است و بانك 

مركزي ناچار است كه از قانون تبعيت كند.
 طبق قانون، دولت مي تواند از اعتبار حساب تنخواه خود 
استفاده كند. به عبارت ديگر اين اعتبار هم چيزي جز 
خلق پول نيست. يعني بانك مركزي مكلف است طبق 
قانون، ۴ درصد از بودجه عمومي را به عنوان اعتبار از 
طريق حساب تنخواه در اختيار دولت قرار دهد و البته 
دولت مكلف اس��ت كه اين رقم را تا پايان سال تسويه 
كند، ولي خب اغلب دولت ها اين را تسويه نكرده اند. 
بنابراين اينجا هم ما با يك چالش قانوني مواجه هستيم 
و ضرورت دارد كه هرچه زودتر مساله حساب تنخواه 

در اقتصاد ما حل شود.
حاال سوال اينجاست آيا دولت آقاي رييسي مي خواهد 
اين دو مساله را حل بكند يا نه خير؛ بنابراين بايد صبر 
كنيم تا ببيني��م تيم اقتصادي دولت س��يزدهم چه 

برنامه اي خواهد داشت؟!
بي دليل نيست كه پنج دهه اس��ت كه اقتصاد ايران 
با تورم دو رقمي مواجه اس��ت. وي افزود: اين مسائل 
س��اختاري اس��ت كه اگر حل نش��ود، بانك مركزي 
منفعالنه به حكم قانون مجبور است هميشه پول چاپ 
كند و در اختيار دولت ها قرار دهد. هر چند بايد در اين 
جا يادآور ش��ويم كه بعضي مواقع در اين سال ها، در 
قبال اين پولي كه بانك مركزي چاپ مي كند، مقداري 
ارز در ترازنامه بانك مركزي قرار گرفته كه خوبي اين 
مساله اين اس��ت كه بانك مركزي مي تواند اين ارزها 
را بفروش��د. البته اين توفيق اجباري هم منجر به اين 
مي ش��ود كه برخي بانك مركزي را متهم به ارزپاشي 
مي كنن��د. هرچند مي دانيم كه در آن ش��رايط بانك 
مركزي چاره اي ندارد، زيرا ارز را خريده و ريال به ازاي 
آن داده است و حاال بايد اين ريال ها را جمع آوري بكند، 
در نتيجه مجبور است كه ارز بفروشد. لذا از هر طرف 
كه نگاه كنيم، مساله ساز است و خب اين چالش را بايد 

در واقع دولت جديد از لحاظ ساختاري تغيير دهد.
در خصوص مشكل حساب تنخواه بايد توجه داشت كه 
اساسا دولت ها به شيوه ديگري هم مي توانند كسري 
موقت و كوتاه مدتشان را تامين بكنند و نيازي نيست كه 
بانك مركزي را مجبور به ايجاد اعتبار از طريق خلق پول 
كنند. اين مساله را هم مي توان با اصالح قانون حل كرد. 
به عبارت ديگر مي توانيم قانون پولي و بانكي را اصالح 
كنيم. همچنين از طريق همين طرحي كه در مجلس 
هس��ت مي توان بانك مرك��زي را از اجبار در موضوع 
خريد ارزهاي نفتي از دولت من��ع كرد. به بيان ديگر 
قانون بگويد كه بانك مركزي مختار است ارز دولت را 
بخرد و اين اختيار را به عهده بانك مركزي بگذارد. البته 
پيش نياز اين مس��اله مهم اين است كه بانك مركزي 
بايد استقالل كافي داشته باشد، زيرا در غير اين صورت، 
دولت بانك مركزي را مجبور مي كند كه اين ارز را بخرد.

لذا مي شود اين مشكل ساختاري را يا از طريق اصالح 
قانون حل كرد يا اگر اصالح قانون زمان بر است و دولت 
نگران اس��ت كه اين موضوع به مجلس برود و زمان بر 
شود و اوضاع به نوعي خراب تر شود، پيشنهاد اين است 
كه خود دولت مي تواند متعهد باشد و به بانك مركزي 
بگويد، من از حساب تنخواه نمي خواهم استفاده كنم.

اگر چنين دولت خوبي داشته باشيم كه بگويد درست 
اس��ت كه من اين اختيار قانوني را دارم كه از ۴ درصد 
حساب تنخواه اس��تفاده كنم ولي متعهد هستم كه 
اس��تفاده نكنم، مي توان به نتايج مثب��ت در موضوع 
كس��ري بودجه و خلق پول اميدوار بود. البته دولت 
آقاي روحاني به نظر مي رس��د ك��ه همه ۴ درصد 
متعلق به امسال را گرفته و چيزي براي اين دولت 
نمانده است. بنابراين دولت آقاي رييسي براي سال 
۱۴۰۱ مي تواند بگويد من از حساب تنخواه استفاده 
نمي كنم يا اينكه به بانك مركزي بگويد كه مجبور 
نيستي ارز من را بخري و خودم در بازار مي فروشم. 
ولي اگر بخواهيم خيالمان راحت ش��ود و مشكل 
ريشه اي حل شود، بهتر است قانون اصالح شود.البته 
توجه كنيم كه در ضلع سوم اين مسائل، بايد بانك 

مركزي را بر مبناي قانون مستقل از دولت بدانيم.

كامران ندري
كارشناس بانكي

دليل عدم مطلوبيت
اقتصاد ايران

بخش��ي از دلي��ل موفقيت 
پايين و ع��دم مطلوبيت در 
اقتصاد ايران اين است كه در 
اولويت بندي ها ايراد وجود 
دارد و برخ��ي موارد بيش از 
نياز مورد توجه قرار گرفتند.

درباره اين گفته معاون اول 
رييس جمه��ور ك��ه از وزرا 
خواسته تا قدرت بخشيدن به 
پول ملي را به طور جد مورد پيگيري قرار دهند، بايد گفت 
بخشي از ارزش پول ملي به بحث توانمندي هاي داخلي 
كشورها مربوط است و بخش ديگر آن هم به موضوع توان 
صادرات و مديريت واردات بر مي گردد. وزارتخانه هايي 
كه در اين حوزه ها دخالت دارند مانند صنعت و معدن 
چنانچه بيش��تر بر تقويت توليد داخل تمركز داشته 
باشند، توانمندي كشور بهبود خواهد يافت و به صورت 
مستقيم و غيرمستقيم به تقويت ارزش پول ملي منجر 
خواهد  شد.  رفتار قوي تر سازمان هاي مربوطه در حوزه 
صادرات، سبب خواهد شد كه كاالهاي صادر اتي، خام 
نبوده و با ارزش تكنولوژي و دانش بيشتري همراه شود 
كه اي��ن امر نه تنها بر ارزش پول ملي تاثيرگذار خواهد 
بود، بلكه بر واردات هم به عنوان كاالهاي سرمايه اي و 
مناسب براي توسعه مورد توجه قرار مي گيرد و نيازهاي 
مصرفي را به گونه اي مديريت مي كند كه به توليد داخلي 
لطمه نخورد.  موارد فوق بدون شك در ارزش پول ملي 
تاثيرگذار هستند و بايد مورد توجه  باشد حتي سازمان ها 
و وزاتخانه هايي كه خوب عمل نكردند، به عنوان عامل 
بالقوه اي در آينده مخصوصا در حوزه هايي مانند وزارت 
صنعت، معدن و تجارت يا نفت، از اين جهت كه بحث 
خام فروشي را به س��مت حداقل هاي ممكن ببرد، به 
حساب مي آيد. وزارتخانه اي هم مانند اقتصاد به همين 
شكل منتها بايد نظام هاي تامين مالي مبتني بر بازار 
سرمايه از محل نظام بانكي كه منتج به كاهش قدرت 
خريد مي ش��ود و بر تورم مي افزايد را دور س��ازد.  تمام 
اين موارد در مس��اله فوق دخالت دارد و وزارتخانه هاي 
اقتصادي بسيار تاثيرگذارند، ديگر وزارتخانه ها هم به 
عنوان پشتيبان آنها مي توانند واقع شوند. به طور نمونه 
وزارت خارجه مي تواند بحث تعامالت با دنيا را تسهيل 
كند و از اين طريق به حوزه اقتصاد و تجارت ياري رساند. 
بخشي از دليل درصد موفقيت پايين و عدم مطلوبيت 
اين است كه در اولويت بندي ها ايراد وجود دارد، به ويژه 
در هشت سال اخير توجه بيش از حد به بحث ارتباط 
با خارج و غفلت از مس��ائل داخل��ي و انتظار براي به 
سرانجام رسيدن برجام و ... خود به خود تمركز دولت را 
براساس توانمندي هاي واقعي شكل نداد و به آن لطمه 
زد.  دولت جديد بيان مي كند كه كار را بدون معطل 
ماندن به بحث تحريم و برجام پيش خواهد برد و بر 
توانمندي هاي داخلي تمركز خواهد كرد كه در صورت 
روي دادن اين اتفاق، نقطه قوتي براي آينده خواهد بود.

محمدجليلي
كارشناس اقتصادي

پيشنهاداتي براي
تعيين سودهاي بانكي

يك كارش��ناس اقتصادي درباره تعيين نرخ سودهاي 
بانكي خطاب به دولت گفت: سياست گذار اقتصادي براي 
نرخ گذاري در زمينه سودهاي بانكي ابتدا بايد اهداف و 
سياس��ت هاي خود را براي متغيرهاي اقتصادي چون 
تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي و... تعيين و در ادامه افق 
روشني براي محيط اقتصاد كالن به صورت كوتاه مدت 
مشخص كند. وحيد شقاقي در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
ك��رد: نرخ هاي كليدي اي چون نرخ رش��د نقدينگي، 
تورم، رش��د اقتصادي، نرخ تعرفه و س��ود سپرده ها و 
تسهيالت بانكي در اقتصاد ايران وجود دارند كه مسير 
سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي را مشخص مي كنند و 
در كنار موارد ذكر شده، نرخ ارز نيز از جمله نرخ هاي مهم 
و كليدي در اقتصاد ايران است. در اين زمينه، ابتدا بايد 
سعي شود تا اين نرخ ها با يكديگر هماهنگ باشند زيرا، 
نمي توان به صورت جزيره اي و تك بعدي نرخ گذاري كرد 
و الزم است تا تصوير روشني از نرخ هاي اقتصادي وجود 
داشته باشد تا اين امر بتواند به هم افزايي سياست هاي 
اقتصادي و بهبود محيط اقتصاد كالن كمك كند.  وي 
با تاكيد براينكه نمي توان نرخ سپرده و تسهيالت بانكي 
را بدون هدفگذاري سياست هاي ارزي، پولي، تجاري 
و... تعيين كرد، افزود: براي تعيين نرخ سود بانكي اعم از 
سپرده، تسهيالت و بين بانكي، سياست گذار اقتصادي 
بايد اهداف سياستي خود را براي نرخ رشد اقتصادي، 
تورم، نقدينگي، نرخ ارز و تعرفه تعيين و سپس مبتني 
بر اين هدفگذاري ها، نرخ سودهاي بانكي را مشخص 
كند.اقتصاد دستورپذير نيس��ت و نمي توان نرخ هاي 
كليدي در اقتصاد را سركوب كرد بلكه اين نرخ ها بايد 
با يكديگر هماهنگ باشند. بنابراين، بايد محدوده اي را 
براي نوسانات نرخ هاي موثر در اقتصاد كشور تعيين كرد 
و سياست گذار نيز بايد سعي كند كه حفظ اين محدوده 
محقق ش��ود. به اعتقاد وي، نمي توان نرخ سودهاي 
بانكي را ب��دون تاثير و توجه به س��اير متغيرهاي 
اقتصادي چون تورم تعيين كرد، زيرا اگر نرخ تورم 
هدفگذاري شده ۴۰ درصد باشد، نمي توان نرخ سود 
بانكي را در ۱۸ درصد محدود و س��ركوب كرد بلكه 
بايد متناسب با س��اير متغيرهاي اقتصادي تعيين 
شود به اين علت كه در صورت مغايرت با ساير اهداف 
و سياست هاي اقتصادي موجب انحراف منابع، ايجاد 
فساد و رانت مي شود.به عنوان مثال، دولت در سال 
۱۳۹۷ ن��رخ ارز را در محدوده ۴۲۰۰ تومان تعيين 
كرد و از آنجا كه اين نرخ با ساير شرايط و سياست هاي 
اقتصاد كالن كشور هماهنگ نبود و تناسب نداشت، 
رانت بزرگي در اين زمينه شكل گرفت و باعث شد تا 
در آن زمان قيمت دالر در بازار آزاد افزايش هاي قابل 
توجهي را تجربه كند كه در سال هاي اخير نيز ايجاد 
رانت و فساد از محل ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه پيدا كرد.



تعادل|رقيه ندايي|
مجامع بسياري از شركت هاي بورسي چندهفته اي است 
كه برگزارشده است. مجامعي كه خبرهاي خوب زيادي 
از آنها به بازار س��رمايه مخابره شد؛ اما دراين بين پاداش 
هيات مديره شركت ها سروصداي زيادي در فضاي مجازي 
به پا كرده و تقريبا همه روز از آن صحبت مي ش��ود. طي 
سال اخير نيز پاداش هيات مديره شركت ها بدين شكل 
بوده ولي اين روزها به واسطه داليل مختلف اين پاداش 
بيش ازپيش ديده مي ش��ود. در اين گ��زارش قانوني يا 

غيرقانوني بودن اين پاداش ها را بررسي مي كنيم
در چند س��ال اخير مبالغ پاداش هيات مديره برخي 
شركت ها در رسانه هاي عمومي و شبكه هاي اجتماعي 
افشاشده و موجب اعتراض افكار عمومي شده است. 
تعيي��ن پ��اداش هيات مديره ش��ركت ها بر اس��اس 
مدل علمي مي تواند مان��ع از پرداخت پاداش زياد به 
هيات مديره شركت هاي داراي عملكرد ضعيف شود. 
همچنين چنين مدلي داليل متقاعدكننده اي براي 
پرداخت پاداش زياد به هيات مديره شركت هاي داراي 

عملكرد مناسب فراهم مي كند.
متن قانون پرداخت پاداش هيات مديره ش��ركت ها در 
تصوير زير قابل مشاهده است. در ماده 241 قانون تجارت 
به موضوع ميزان پاداش هيات مديره اشاره شده است. طبق 
ماده 241، حتي شركتي كه زيان انباشته داشته باشد، 
مي تواند بعد از پوشش زيان انباشته سنوات گذشته از سود 
خالص همان سال مالي و در صورت باقي ماندن سودي 
)توجه شود كه منظور سود قابل پرداخت به سهامداران 
است( مشمول تخصيص پاداش به هيات مديره مي شود.

      قانون پرداخت
پاداش هيات مديره شركت ها

 ماده )241( اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت 
مصوب 1347.12.24 به شرح زير اصالح و دو تبصره به 

آن الحاق مي شود: 
ماده 241 - با رعايت شرايط مقرر در ماده )134( نسبت 
معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است 
جهت پاداش هيات مديره در نظر گرفته شود، به هيچ وجه 
نبايد در شركت هاي سهامي عام از سه درصد )3٪( و در 
شركت هاي س��هامي خاص از شش درصد )6٪( سودي 
كه در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، 
تجاوز كند. درهرحال اين پاداش نمي تواند براي هر عضو 
موظف از معادل يك سال حقوق پايه وي و براي هر عضو 
غيرموظف از حداقل پاداش اعضاي موظف هيات مديره 
بيشتر باش��د. مقررات اساسنامه و هرگونه تصميمي كه 

مخالف با مفاد اين ماده باشد، باطل و بالاثر است.
تبصره 1 - ش��ركت هاي دولتي، مشمول مقررات اين 
ماده در خصوص پاداش هيات مديره نيس��تند و تابع 
حكم مقرر در م��اده )78( قان��ون مديريت خدمات 

كشوري مصوب 1386.7.8 مي باشند.
تبصره 2 - هيچ فردي نمي توان��د اصالتًا يا به نمايندگي 
از ش��خص حقوقي هم زمان در بيش از يك ش��ركت كه 
تمام يا بخش��ي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها يا 
موسسات عمومي غيردولتي است به سمت مديرعامل يا 
عضو هيات مديره انتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد 
وجوه دريافتي به شركت، به پرداخت جزاي نقدي معادل 
وجوه مذكور محكوم مي ش��ود.با اين وجود شركت هاي 
بدون پ��اداش نيز وجود دارند و برخ��ي ديگر با توجه به 
موارد قانوني سود ميلياردي تعيين كرده اند.براي مثال 
بانك هاي اقتصاد نوين، پارسيان، پست بانك پاداشي براي 
اعضاي هيات مديره خود در نظر نگرفته اند و از سوي ديگر 
بانكي همانند سامان پاداشي 2 ميليارد و 139 ميليون 
توماني براي اعضاي هيات مديره خود در نظر گرفته، البته 
اين پاداش ها براي سال گذشته تصويب شده اند. البته اين 
پاداش ها بين تمامي اعضاي هيات مديره تقسيم مي شود.

     پاداش هيات مديره
براي شخص حقيقي نيست

عليرضا تاج ب��ر، تحليلگر بازار س��رمايه با اش��اره به 
حاش��يه هاي اخير پيش آمده درباره مي��زان پاداش 

اعضاي هيات مديره مي گوي��د: چند نكته قابل توجه 
است و حاش��يه هاي ايجادش��ده را بايد شفاف كرد؛ 
زيرا مس��ائل مهمي هستند و بعد ها مي توانند تبعات 
زيادي به همراه داش��ته باشند. نكته اول اين است كه 
اين پاداش به شخص حقيقي تعلق نمي گيرد. پاداش 
۵۰۰ ميليون توماني به اين معني نيست كه به هر نفر از 
اعضاي هيات مديره، ۵۰۰ ميليون تومان تعلق مي گيرد. 
بلكه اين پاداش به ويژه در بانك ها و شركت هاي دولتي 
به شخص حقوقي عضو هيات مديره تعلق مي گيرد و 
شخص حقيقي صرفًا نماينده است. شخص حقوقي 
مي تواند تصميم بگيرد كه بخش��ي از اين پاداش را به 

افراد حقيقي تخصيص دهد يا خير.
وي توضي��ح مي دهد: فرض كنيم تم��ام اين پاداش به 
اعضاي هيات مديره تعلق بگيرد. طي پنج سال اخير شاهد 
سخت ش��دن قوانين مالياتي و قوانين تأمين اجتماعي 
بوديم و قوانين بسيار سخت گيرانه اي در محيط شركت ها 
حاكم شده است. كسي كه عضو هيات مديره يك شركت 
است و خصوصًا ش��ركت هاي مالي ريسك هاي بزرگي 
را مي پذي��رد؛ بنابراين عضوي��ت در هيات مديره صرفًا 
انجام كار هاي روتين، حضور در جلسات ماهانه و تنظيم 
صورت جلسه نيست. بلكه شريك شدن در هيات مديره، 

مشاركت در ريسك هاي شركت است، به ويژه ريسك هاي 
حقوقي و ماليات��ي. اگر فردي كه عضو هيات مديره يك 
شركت باشد، پاداش مناسبي دريافت نكند، قطعاً بسياري 
از افراد حاذق و باتجربه كشور عضويت در هيات مديره را 
نمي پذيرند. متأسفانه در حال حاضر نيز آرام آرام اين اتفاق 
مي افتد و جايگاه آنها توسط افراد بي تجربه و كساني كه 

تخصص الزم را ندارند، اخذ مي شود.
تاج بر ادامه مي دهد: ميزان پاداش هيات مديره بانك 
خاورميان��ه تقريبًا 16 برابر اي��ن مبلغ )۵۰۰ ميليون 
تومان پاداش هيات مديره بانك تجارت( اس��ت. پس 
اين امر باعث مي ش��ود كه افراد ح��اذق و توانمند از 
بخش هاي دولتي و بانك هاي دولتي گريزان ش��ده و 
به بخش خصوصي بروند؛ بنابراين شاهد اضمحالل و 
ضعيف شدن شركت هايي مانند بانك تجارت باشيم 
كه يك بار در مورد فيش هاي نجومي در سال 94 اتفاق 
افتاد و باعث شد كه عده اي از مديران براي هميشه از 
بخش دولتي خداحافظي كنند. متأسفانه اكنون نيز 
اين اتفاق مي افتد. چرا بخش خصوصي تا اين حد موفق 
است، اما بانك هاي دولتي روزبه روز در سرازيري پيش 
مي روند. اينكه چنين مواردي مانند زياد بودن پاداش 
هيات مديره به اين صورت مطرح مي شود، فكر مي كنم 

با توجه به تغيير دولت و مقاصد سياسي است. كسي 
كه واقعا در جريان چنين موضوعاتي باش��د، مي داند 
اين مبالغ به هيچ وجه زياد نيس��ت.اين تحليلگر بازار 
سهام درنهايت مي گويد: زماني كه جبران پاداش علني 
نداشته باشيم، افرادي كه وارد اين حيطه مي شوند، به 
س��راغ جبران پاداش هاي پنهاني مي روند؛ بنابراين 
زماني كه پاداش او از مسير قانوني پرداخت و جبران 
نش��ود، باعث ايجاد رانت و فس��اد مي شود؛ بنابراين 
افراد متخصص از شركت ها و بانك هاي دولتي براي 
هميشه خداحافظي مي كنند، يا اگر بمانند به سراغ 
جبران پاداش از مسير هاي ديگر مي روند. در دنيا نيز 

پاداش مديران بسيار بيشتر از اين مبالغ است.

       شكاف طبقاتي علت انتقادات
رضا جعفري، كارش��ناس بانكي در خص��وص پاداش 
هيات مديره شركت ها مي گويد: طبق قانون تجارت و 
اصالحيه آن، پاداش هيات مديره بابت عملكرد سال مالي 
حداكثر 3 درصد از سود قابل تقسيم براي شركت هاي 
سهامي عام و در شركت هاي سهامي خاص، 6 درصد از 
سود قابل تقسيم ميان سهامداران است. اين حق مسلم 
هيات مديره اس��ت؛ مانند اينكه سود به سهامدار تعلق 
مي گيرد، سود به سپرده گذار داده مي شود، اين نيز سهم 
سود هيات مديره است. البته اين ميزان در گذشته بيشتر 
بود؛ در شركت هاي سهامي عام ۵ درصد و شركت هاي 
سهامي خاص 1۰ درصد. در بانك ها مبلغ تخصيص يافته 
پاداش هيات مديره از ميزان قانوني بسيار كمتر بوده و 
حت��ي به يك درصد نيز نمي رس��د. معموال ميزاني كه 
تقسيم مي شود بر اساس قانون تجارت و بر اساس ارزش 
پول فعلي بسيار كمتر از حق و حقوق هيات مديره است.

اين كارش��ناس توضيح مي دهد: در كش��ور ما بعد از 
تقسيم سود، ازآنجايي كه يك شكاف بزرگ درآمدي در 
كشور داريم و فاصله ميان يك كارگر و كارمند معمولي 
با چنين مديراني بسيار زياد است، اين مساله بسيار به 
چشم مي آيد و مورد توجه است. متأسفانه كشور ما دو 
قطبي شده، فاصله ميان درآمد ها بسيار زياد و شكاف 
درآمدي شديدي وجود دارد، بحث پاداش هيات مديره 
همواره با چني��ن انتقاد هايي مواجه مي ش��ود. اگر به 
اعضاي هيات مديره پاداش پرداخته نشود، ممكن است 
كه تمام توان خود را براي پيشبرد اهداف به كار نگيرند و 
اگر حق و حقوق آنها پرداخته شود، با چنين انتقاد هايي 
مواجه خواهند شد. تقس��يم اين پاداش ميان اعضاي 
هيات مدي��ره اغلب به اين صورت اس��ت كه 2۰ تا 3۰ 
درصد از آن به مديرعامل تعلق مي گيرد و بقيه آن ميان 
اعضاي هيات مديره به نسبت مساوي تقسيم مي شود.

وي در خص��وص فرمول تعيين پاداش��ت هيات مديره 
شركت ها اظهار داشت: فرمول تعيين پاداش هيات مديره 
علمي اين اس��ت كه هرچه ش��ركت بزرگ تر مي شود، 
مسووليت ها، ريسك ها و مخاطرات آنها نيز بيشتر مي شود 
و به هرحال مستحق دريافت سود بيشتري هستند. براي 
شركت هاي كوچك كه حيطه فعاليت و حجم عمليات آنها 
محدودتر است، سود آنها نيز كمتر مي شود و پاداش آنها 
قطعًا كمتر خواهد بود. در دنيا نيز به همين صورت است. 
ممكن است مدير يك بانك در پايان سال 1۰ ميليون دالر 
پاداش بگيرد، يك شركت خودرو سازي ممكن است ۵ 
ميليون دالر پاداش بگيرد و يك شركت كوچك در همان 

كشور، 1۰۰ هزار دالر پاداش بگيرد.
جعفري درنهايت مي گويد: ازآنجايي كه فضاي اقتصاد اين 
كشور ها كاپيتاليستي است و به اصطالح دهك ها خيلي 
اختالف درآمدي ندارند و حدود و استاندارد هايي را رعايت 
مي كنند، چنين چيزي خيلي به چش��م نمي آيد. البته 
ش��خصي كه اين پاداش باال را دريافت مي كند، به همان 
نسبت سود توليد كرده است. مقايسه كنيد مديرعامل 
بانكي كه به نسبت 2۰ درصد عمليات خود، سود بدهد با 
مديرعاملي كه ۵ درصد عمليات خود سود بدهد؛ به هرحال 
پاداش آنها باهم متفاوت خواهد بود.بنابراين با توجه به 
نكات مطرح ش��ده مي توان نتيجه گرفت كه اين پاداش 
تعلق گرفته به هيات مدي��ره، قانوني بوده و حتي بعضًا از 
نرخي كه در قانون آمده نيز كمتر به تصويب رسيده است.
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الزام ثبت نام و احراز هويت 
سهامداران حقيقي در سجام

مريم شاه حسيني، مدير ناشران شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه )سمات( گفت: 
بر اساس مصوبه هيات مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار، س��هامداران حقيقي بازار س��رمايه بايد در 
س��امانه جامع اطالعات مشتريان )سجام( ثبت نام 
و احراز هويت خود را تكميل كنند. شاه حس��يني 
خاطرنش��ان كرد: شركت س��پرده گذاري مركزي 
فهرس��ت برخي از مش��تريان حقيقي كارگزاران 
را براي آنها ارس��ال كرده اس��ت تا كارگ��زاران نيز 
اطالع رس��اني الزم را در اين زمينه انجام دهند.اين 
مقام مسوول بابيان اينكه سهامداران فعال حقيقي 
به سه گروه سني تقسيم بندي شده اند، اظهار كرد: 
سهامداران 18 تا 6۵ سال تا روز بيستم شهريورماه 
جاري فرصت دارند تا ثبت خود را در سامانه سجام 
قطعي كنند.وي ادامه داد: گروه دوم س��هامداران 
باالي 6۵ سال هستند كه تا روز سي ام شهريورماه 
و گروه سوم س��هامداران كمتر از 18 سال هستند 
كه تا دهم مهرماه امس��ال مهلت دارند تا در سامانه 
س��جام ثبت نام كنند.مدير ناش��ران سمات تأكيد 
كرد: سهامداراني كه در مدت مقرر ثبت نام خود را 
در سامانه سجام انجام ندهند، كد معامالتي آنها تا 
زمان مشخص شدن وضعيت سجامي آنها مسدود 
)غيرقابل خريدوفروش( مي شود.وي با اشاره به اينكه 
هنوز تعداد زيادي از شركت هاي كارگزاري سجامي 
نشده اند، افزود: اين شركت ها نيز بايد هر چه سريع تر 

مراحل ثبت نام و احراز هويت خود را انجام دهند.

پايان فضاي مه آلود بازار سيمان 
با بورس كاال

كاالخبر| يداهلل صادقي، رييس س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان تهران به مزاياي معامالت 
سيمان در بورس كاال و ممنوعيت خريدوفروش اين 
محصول در خارج از بورس كاال اش��اره كرد و گفت: 
طي يك ماه گذش��ته ش��ركت هايي قادر به عرضه 
سيمان در بورس كاال بودند كه زمينه پذيرش آنها در 
بورس فراهم شد و از معيارهاي حسابرسي و شرايط 
عرضه محصوالت خود در اين بازار برخوردار بودند. 
وي اظهار داشت: با توجه به تعامالت صورت گرفته 
با انجمن صنفي توليدكنندگان، قرار بر اين است تا 
ش��ركت هايي كه طي يك ماه گذشته قادر نبودند 
محصوالت خود را وارد بورس كاال كنند هر چه زودتر 
اقدامات الزم براي ورود محصوالت خود به اين بازار را 
انجام دهند و با گذراندن مراحل الزم، زمينه پذيرش 
آنها در بورس كاال فراهم شود. صادقي معتقد است 
كه شايد به دليل نوپا بودن عرضه سيمان در بورس 
كاال در ابتدا با موانعي مواجه باشيم اما به طور حتم با 
رفع اين موانع شاهد اتفاقي مثبت در صنعت سيمان 
و اقتصاد كشور خواهيم بود.او اعالم كرد: با ورود همه 
شركت ها به بورس كاال و نيز انجام عرضه متناسب 
با تقاض��اي موجود در ب��ازار، مي ت��وان در روزهاي 
آينده ش��اهد تك نرخي شدن قيمت سيمان و نرخ 
عادالنه اين محصول در سراس��ر كشور بود.به گفته 
اين مقام مسوول، اجرايي شدن اين اقدام مزايايي را 
با خود به همراه خواهد داشت كه در اين ميان ضمن 
افزايش انگيزه واحدهاي توليدي، زمينه كسب سود 
معقول توسط سهامداران فراهم مي شود.وي ادامه 
داد: س��هامداران چنين انتظاري را از مجموعه بازار 
سرمايه دارند تا اقدامات الزم در اين بازار براي حفظ 
ارزش سهام ش��ركت هاي آنها صورت گيرد و از اين 
طريق سود عادالنه اي در اختيار اين افراد قرار بگيرد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
اظهار داش��ت: اكنون در تهران شاهد فعاليت چهار 
كارخانه سيمان هس��تيم كه اين كارخانه ها حتي 
اكنون كه هوا رو به خنكي اس��ت با حدود ٥٠ درصد 
ظرفيت فعاليت مي كنند كه علت آن عدم تأمين برق 
الزم براي توليد كلينكر است.وي خاطرنشان كرد: 
بر اساس وعده هاي داده ش��ده قرار بر اين است كه 
در اوايل مهرماه، مشكل برق كارخانه هاي سيمان 
برطرف شود تا از اين طريق شاهد ثبات بيشتري در 

وضعيت توليدي شركت هاي سيماني باشيم.

ارتقاي ۱۹ شركت بازار پايه اي 
در فرابورس

ش��ركت فرابورس ايران با صدور اطالعيه اي اعالم 
كرد: طبقه بندي ش��ركت هاي درج ش��ده در بازار 
پايه بر اس��اس م��اده 21 دس��تورالعمل پذيرش، 
عرضه و نقل وانتق��ال اوراق بهادار در فرابورس ايران 
)شركت س��هامي عام( انجام شده است و شركت ها 
بر اساس سطح افشاي اطالعات و ارايه صورت هاي 
مالي طبقه بندي مي  ش��وند. بر اين اساس مطابق با 
رتبه بندي صورت گرفته كه امروز دهم شهريورماه 
WWW.IFB. در سايت فرابورس ايران به نشاني

IR منتشرشده، شركت هاي بانك شهر، بانك رفاه 
كارگران، بنيان ديزل، بيمه حافظ، توليد تجهيزات 
سنگين هپكو، توس��عه بين المللي پديده شانديز، 
سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز، سرمايه گذاري 
صنع��ت پتروش��يمي س��اختمان خليج ف��ارس، 
فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه، قند بيستون، كشت 
و صنعت آبش��يرين، كيسون، گروه صنعتي سديد، 
گروه صنعتي ناب و مواد ويژه ليا، 1۵ شركتي هستند 
كه به تابلو زرد منتقل شده و ارتقا يافته اند. در سمت 
ديگر نيز ش��ركت هاي توليدي گرانيت بهسرام، 
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي، س��رمايه گذاري 
چشم انداز توسعه شمال و شركت نورد و لوله اهواز 
4 شركت ديگري هستند كه به تابلو نارنجي بازار 
پايه منتقل شده اند. الزم به ذكر است در خصوص 
شركت هايي كه به اين دو تابلو منتقل شده اند زمان 
توقف نمادها و بازگشايي آنها در تابلوهاي جديد 
طي اطالعيه  مديريت عمليات بازار فرابورس ايران 

در روزهاي آينده اطالع رساني خواهد شد.

عرضه ۳۵۰۰ ميليارد ريال 
صكوك مرابحه در بازار

غالمرضا ابوترابي، مديرعامل شركت مديريت دارايي 
مركزي بازار سرمايه با اعالم »با مجوز سازمان بورس 
و اوراق بهادار، صكوك مرابحه شركت كرمان موتور 
)سهامي خاص( به مبلغ 3 هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال 
از طريق شركت فرابورس ايران از روز يكشنبه مورخ 
14 شهريورماه 14۰۰ لغايت 16 شهريور 14۰۰ در 
نماد »كرمان ۰3« عرضه عمومي خواهد شد.« افزود: 
صكوك مرابحه شركت كرمان موتور به ارزش 3.۵۰۰ 
ميليارد ريال جهت خريد قطع��ات و مجموعه هاي 
توليد خودرو از طريق شركت فرابورس ايران عرضه 
مي شود. مديرعامل شركت مديريت دارايي مركزي 
بازار سرمايه اظهار داشت: اين اوراق 3 ساله و با نرخ 18 
درصد است كه اقساط آن هر شش ماه يك بار پرداخت 
مي شود.او در خصوص اركان انتشار اين اوراق توضيح 
داد: بانك تجارت ضامن اين اوراق بوده و پذيره نويسي 
و بازار گرداني آن بر عهده شركت تأمين سرمايه تمدن 
است. شركت كارگزاري كارآمد عامل فروش، شركت 
واسط مالي شهريور سوم ناشر و شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه عامل پرداخت اين 
اوراق است. در اين اوراق، شركت واسط مالي شهريور 
سوم )ناشر( به وكالت از طرف خريداران اوراق، با منابع 
حاصل از انتشار صكوك مرابحه، مواد اوليه موردنياز 
)قطعات و مجموعه هاي توليد خودرو( شركت كرمان 
موتور )باني( را نقد خريداري مي كند و سپس اين مواد 
اوليه را به صورت اقساطي به باني خواهد فروخت و باني 
متعهد مي شود كه در سررسيدهاي شش ماهه، اقساط 
مربوطه را از طريق شركت ناشر و شركت سپرده گذاري 
مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به دارندگان اوراق 
پرداخت كند.به گفته ابوترابي، شركت كرمان موتور 
پيش ازاين س��ه بار از طريق انتشار صكوك در قالب 
عقدهاي مرابحه و رهني در بازار سرمايه مجموعًا به 
مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال اقدام به تأمين مالي نموده 
است كه يك مورد از آنها با نماد »كرمان 98 « سررسيد 
 ش��ده و دو مورد ديگر با نمادهاي »كرمان ۰۰ «

 و »كرمان ۰2 «در حال معامله هستند.

سوت زني بهترين اقدام
براي جلوگيري از وقوع تخلف

بورس نيوز| حميد اسدي، حقوقدان بازار سرمايه در 
خصوص تأثير راه اندازي سامانه ديده بان بازار سرمايه 
و فعاليت سوت زنان در اين بازار بيان كرد: سوت زني يا 
)whistleblower( در تمام نهادهاي رگالتور بازار 
سرمايه در كشورهاي مختلف دنيا ازجمله بازار سرمايه 
آمريكا، يك امر بديهي و بسيار مهم بوده و لذا سوت زني 
در تمام بازارهاي س��رمايه دنيا در حال اجراس��ت اما؛ 
مدل ه��ا و روش هاي متفاوتي دارن��د. وي اضافه كرد: 
كميسيون بورس اوراق بهادار آمريكا، سوت زني را در 
قالب )whistleblower( در سايت خود گنجانده و 
حتي براي كساني كه سوت زني را گزارش دهند پاداشي 
هم در نظر گرفته شده است. اين حقوقدان بازار سرمايه 
افزود: در قانون بازار اوراق بهادار كشور ما، به سوت زني 
اشاره اي نشده و براي آن مقرراتي وضع نشده است؛ اما 
س��ازمان بورس اوراق بهادار، سال گذشته اداره اي را با 
عنوان اداره »ديده بان سالمت بازار سرمايه«، راه اندازي 
كرد كه هدف اين اداره، دريافت گزارش ناهنجاري هاي 
بازار س��رمايه و برخورد با آن ب��ود. وي افزود: در اينجا 
الزم اس��ت تعريفي از جرم، تخل��ف و ناهنجاري ارايه 
كنم؛ »جرم« درجايي صورت گرفته كه فردي، عنوان 
مجرمانه اي همچون دس��ت كاري در بازار، معامله بر 
اساس اطالعات نهاني، عدم افشاي اطالعات و... انجام 
دهد كه قانون گذار براي آن مجازات كيفري ش��امل 
حبس و جزاي نقدي تعيين كرده است. اسدي تصريح 
كرد: جرم، مجازات كيفري دارد كه فقط قاضي مجاز به 
صدور حكم اين مجازات است و »تخلف« اما به معناي 
نقض ساختارهاي سازماني )در اينجا منظور ما سازمان 
بورس نيست(، در هر مرجع اداري اعم از يك وزارتخانه 
يا سازمان بورس و يا حتي يك شركت خصوصي است؛ 
براي مثال هنگامي كه يك كارگزاري، به يك مشتري 
اعتبار فراتر از حد مجاز مي دهد يا هنگامي كه يك ناشر، 
دستورالعمل انضباطي ناشران را نقض مي كند، تخلف 
صورت گرفته است. وي گفت: تخلف رؤسا توسط خود 
سازمان بورس مورد رسيدگي قرار مي گيرد و درواقع 
رسيدگي به تخلفات بازار سرمايه، در صالحيت سازمان 
ب��ورس بوده كه به آن رس��يدگي و با تخلفات برخورد 
مي كند. اسدي همچنين با تعريف ناهنجاري، اظهار 
كرد: ناهنجاري حالتي از اتفاقات و پديده هاست كه به 
مرحله جرم و تخلف نرسيده و براي مثال خانواده را در 
نظر بگيريد كه فرزند پسر آنها دخانيات مصرف مي كند 
و ب��ا تعدادي قاچاقچي در ارتباط اس��ت. اگر فردي به 
خانواده اين پسر، هش��دار دهد كه فرزند آنها عالوه بر 
استعمال دخانيات با تعدادي قاچاقچي دوستي دارد، 
جرم يا تخلفي صورت نگرفته است. سيگار كشيدن يا 
دوستي با قاچاقچيان به خودي خود، نه جرم است و نه 
تخلف! اما اين پسر در شرف ورود به يك تله مجرمانه 
با عنوان اعتياد و قاچاق مواد مخدر قرارگرفته اس��ت. 
اين حقوقدان بازار س��رمايه اف��زود: وقتي صحبت از 
گزارش ناهنجاري ها مي شود و اداره ديده بان سالمت 
بازار س��رمايه، زيرمجموعه معاونت نظارت بر ناشران 
و بورس ها قرار مي گيرد، به اين دليل اس��ت كه اصل 
ناهنجاري در بازار سرمايه، بايد در مديريت نظارت بر 
بازار موردبررسي و رصد قرار بگيرد. لذا اگر فردي اعم 
از سهامداران، مديران شركت ها، نهادهاي مالي يا 
هر فردي كه به نحوي با اين بازار در ارتباط اس��ت، 
احساس كند در بخش��ي از بازار، ناهنجاري صورت 
گرفته؛ ولو اينكه هنوز هيچ گونه دست كاري اتفاق 
نيفتاده باش��د، امكان هش��دار به ناظران از طريق 
ديده بان بازار سرمايه را دارد. »سوت زني« يعني افراد 
قبل از وقوع تخلف يا جرمي، سوت بزنند تا ناظران 
بازار مراقب باشند كه تخلف يا جرمي اتفاق نيفتد . اين 
حقوقدان بازار سرمايه تصريح كرد: سوت زني در تمام 
دنيا، بهترين روش براي جلوگيري از وقوع جرم است. 

كارشناسان مزايا و معايب پاداش شركت ها را بررسي مي كنند

ابهامدرپاداشهياتمديرهشركتها

شاخص كل بورس صعودي شد
شاخص كل در بازار بورس در اولين روز كاري هفته يعني 
ش��نبه، 13 ش��هريورماه 2۰ ه��زار و 428 واحد افزايش 
داشت كه درنهايت شاخص در كانال يك ميليون و ۵41 
هزار واحدي به روند صعودي خود ادامه داد. در معامالت 
اين روز بي��ش از 1۰ ميليارد و 446 ميليون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 87 هزار و 987 ميليارد ريال 
دادوستد شد. همچنين ش��اخص كل )هم وزن( با 9 هزار 
و ۵4 واح��د افزايش به 464 هزار و 427 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با پنج  هزار و 713 واحد رشد به 293 هزار 
و ۵6 واحد رسيد. ش��اخص بازار اول 1۰ هزار و 997 واحد 
و شاخص بازار دوم ۵3 هزار و ۵4۵ واحد افزايش داشتند. 
در معامالت اولين روز كاري هفته حقيقي ها حدود 46۰ 
ميليارد تومان وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامالت 
خرد 9 هزار و 66۰ ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي 12 
درصد يعني هزار و 16۰ ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد 
خريدشان پنج درصد از كل معامالت شد. بيشترين ورود 
پول حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت 
شيميايي«، »ماشين آالت و تجهيزات« و »بيمه  و صندوق 
بازنشس��تگي« رقم خورد درحالي ك��ه برآيند معامالت 
گروه هاي »فرآورده هاي نفتي« و »فلزات اساسي« به نفع 
حقوقي ها تمام شد. سه نماد »تايرا«، »هاي وب« و »وسينا« 
لقب بيشترين افزايش سهام حقيقي را به خود اختصاص 
دادند، توجه حقوقي ها نيز بيش��تر به »شپنا«، »فوالد« و 
»وغدير« معطوف بود. ع��الوه بر اين در بين همه نمادها، 

شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با دو 
هزار و 793 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
با نماد »ميدكو« با يك هزار و 736 واحد، پتروشيمي نوري 
با نماد »نوري« با يك هزار و 111 واحد، معدني و صنعتي 
چادرملو با نماد »كچ��اد« با 817 واحد، ملي صنايع مس 
ايران با نماد »فملي« با 748 واحد، پااليش نفت تهران با 
نماد »شتران« با 711 واحد و شركت ارتباطات سيار ايران 
با نماد »همراه« با 612 واحد، گروه مپنا با نماد »رمپنا« با 
۵۰9 واحد و مبين انرژي خليج فارس با نماد »مبين« با 434 

واحد تأثير مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در مقابل 
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد »واميد« با 14۵ 
واحد، خدمات انفورماتيك با نماد »رانفور« با 111 واحد و 
گسترش نفت و گاز پارسيان با نماد »پارسان« با 111 واحد 
تأثير منفي بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، 
روز شنبه شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شس��تا«، گروه دارويي بركت با نماد »بركت«، پااليش 
نفت بندرعباس با نماد »شبندر«، پااليش نفت اصفهان با 
نماد »شپنا«، سايپا با نماد »خساپا«، ملي صنايع مس ايران 

با نماد »فملي« و فوالد مباركه اصفهان با نماد »فملي« 
در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه شيميايي هم 
در معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه 362  ميليون و 196 هزار برگه سهم به 

ارزش 6 هزار و ۵98 ميليارد ريال دادوستد شد.

      فرابورس افزايشي شد
در اولين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
333 واحد افزايش داشت و بر روي كانال 22 هزار و 742 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار چهار ميليارد و 
872 ميليون برگه س��هم ب��ه ارزش 16۰ هزار و 787 
ميليارد ريال دادوستد شد. در اين روز پليمرآرياساسول 
با نماد »آريا«، پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، 
سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، بيمه پاسارگاد 
با نماد »بپاس«، فراب��ورس ايران با نماد »فرابورس«، 
توليد نيروي برق دماوند با نماد »دماوند«، بانك دي با 
نماد »دي«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، 
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد »سمگا« 
و بيم��ه كوثر با نماد »كوثر« تأثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داش��تند. همچنين  صنعت��ي مينو با نماد 
»غصينو«، ش��ركت آهن و فوالد ارفع با نماد »ارفع«، 
سهامي ذوب آهن اصفهان با نماد »ذوب«، توزيع دارو 
پخش با نماد »دتوزيع« و پخش البرز با نماد »پخش« 

با تأثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.

پاداشهياتمديرهبرخيازشركتها

سود خالصشركت
نسبت پاداش به سود خالص پاداش هيات مديرهسود هر سهم)ميليارد ريال( 

)درصد(

80.48 ميليارد تومان16200، 626بانك خاورميانه
چهل وهشت صدم درصد

كارخانجات توليدي 
1.40.66 ميليارد تومان2400، 171شيشه دارويي رازي

شصت وشش صدم درصد

9100.66 ميليون تومان12450، 484بورس اوراق بهادار تهران
شصت وشش صدم درصد

9000.006 ميليون تومان1481200، 499پااليش نفت اصفهان
شش هزارم درصد

7500.03 ميليون تومان21320، 193سرمايه گذاري ملي ايران
سه صدم درصد

7500.61 ميليون تومان1270، 225كارت اعتباري ايران كيش
شصت ويك صدم درصد

7000.006 ميليون تومان110200، 794پااليش نفت تهران
شش هزارم درصدم

7000.03 ميليون تومان215550، 584پتروشيمي بوعلي سينا
سه صدم درصد

6700.005 ميليون تومان13666، 610بانك ملت
پنج هزارم درصد

5000.004 ميليون تومان11711، 526بانك صادرات
چهارهزارم درصد

5000.02 ميليون تومان2014130، 734پااليش نفت شيراز
دوصدم درصد

5000.003 ميليون تومان1443، 499بانك تجارت
سه هزارم درصد

4000.02 ميليون تومان1628، 120گروه بهمن
دوصدم درصد



گروه راه و شهرسازي|
بررسي آماري داده هاي 6 ماهه گذشته بازار مسكن تهران 
نش��ان مي دهد، بازتاب انتظارات تورمي در بازار مس��كن 
نيمه شمالي پايتخت بيشتر از نيمه جنوبي آن بوده است 
به گونه اي كه طي ش��ش ماه گذشته از بين ۲۰ محله كه 
باالترين ميزان رشد قيمت هاي پيشنهادي در شهر تهران 
را داشته اند، ۱۴ محله در منطقه يك قرار دارند و اين در حالي 
است كه هيچ يك از مناطق پرتقاضا در بين مناطق داراي 
باالترين تورم ملكي قرار نداش��تند. اين در حالي است كه 
افزايش قيمت واحدهاي مسكوني واقع در منطقه يك تهران 
كه اغلب لوكس هستند، اثر قابل توجهي بر ميانگين قيمت 
اسمي هر متر مربع واحد مسكوني در شهر تهران مي گذارد. 
متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان معامله شده، بر اساس 
آمار بانك مركزي در تيرماه از مرز 3۰ ميليون تومان عبور 
كرد و در مردادماه سال جاري به 3۱ ميليون تومان نزديك 
شد. اين در حالي اس��ت كه ميانگين قيمت هر متر مربع 
مسكن در تهران در اسفند سال گذشته از مرز 3۰ ميليون 
تومان عبور كرده بود اما در ماه هاي فروردين و ارديبهشت تا 
۲8 ميليون و 7۰۰ هزار تومان نيز پايين آمد و به اين ترتيب 
قيمت واقعي )تعديل شده با تورم عمومي( مسكن طي دو 
ماه نخست سال حتي منفي ۲ درصد شد. با وجود اين، بازار 
در خردادماه همگام با تغيير مسير انتظارات تورمي دچار 
چرخش شد و دوباره به مسير صعودي بازگشت. انتظارات 
تورمي خود ناشي از به سرانجام نرسيدن مذاكرات هسته اي 
در وين، رويدادهاي مربوط به انتخابات رياست جمهوري و 
رشد شديد نقدينگي در سه ماهه نخست سال جاري بود. 
عواملي كه همچنان، تغيير معناداري در آنها ايجاد نشده است 
به اين ترتيب انتظار مي رود، مالكان در قيمت هاي پيشنهادي 
خود جانب احتياط را رعايت كرده و از قيمت هاي مورد نظر 
خود عقب نشيني نكنند. اين مساله در آمارهاي به دست 
آمده از يكي از سايت هاي معامالت ملكي بازتاب يافته است. 
به گزارش ايس��نا، محله حصار بوعلي واقع در منطقه يك 
طي شش ماه اخير با ۱۹.3 درصد رشد نرخ هاي پيشنهادي، 
باالترين ميزان افزايش قيمت را به خود اختصاص داده است. 
به دنبال آن دزاشيب، زعفرانيه، تجريش، محموديه و اوين 
كه همگي در منطقه يك قرار دارند رتبه هاي دوم تا ششم را 
در تورم ملكي به ترتيب با نرخ رشد ۱۹، ۱8.7، ۱8.۲، ۱7.3 و 
۱7.۲ درصد به خود اختصاص دادند. اين آمار نشان مي دهد 
منطقه يك با وجود قرار نداش��تن در بين مناطق پرتقاضا 
در بازار مسكن، باالترين ميزان تورم ملكي را در شش ماه 
گذشته به خود اختصاص داده است، به طوري كه در بين 
۲۰ منطقه هدف بورس بازان مسكن ۱۴ محله در منطقه 
يك قرار دارد. بر اساس اطالعات سامانه كيليد، محله بازار 

واقع در منطقه ۱۲ طي شش ماه اخير با رشد ۱7.۱ درصد و 
دولت خواه جنوبي در منطقه ۱۹ با رشد ۱7 درصد رتبه هاي 
هفتم و هشتم را در افزايش قيمت آگهي ها داشتند. كاشانك 
و دروس به ترتيب واقع در مناطق ۱ و 3 با رش��د ۱6.۹ و 
۱6.۹ درصد در رده هاي نهم و دهم افزايش قيمت هاي 
پيشنهادي قرار گرفتند. رتبه هاي بعدي نيز مربوط به 
فرمانيه در منطقه يك، رضويه در منطقه ۱۵، جماران، باغ 
فردوس، دارآباد، چيذر، دربند و امامزاده قاسم در منطقه 
يك، فردوسي در منطقه ۱۲ و هفده شهريور در منطقه 
۱8 بوده كه نرخ رشد قيمت هاي پيشنهادي مسكن در 
آگهي هاي اين مناطق به ترتيب ۱6.۵، ۱6.3، ۱6.۲، ۱۵.۹، 
۱۵.۵، ۱۵.3، ۱۵.۲، ۱۵.۲، ۱۵.۱ و ۱۵ درصد بوده است.

     مسكن به عنوان سرمايه نه كاالي مصرفي
البته ۲۰ محله مذك��ور لزوما در بي��ن محله هاي بورس 
محسوب نمي شوند اما بررسي ها نشان مي دهد رشد قيمت 
مسكن در محله هاي منطقه يك وابستگي چنداني به تعداد 
معامالت در اين منطقه ندارد. چه بسا تعداد قابل توجهي 
واحد خالي در منطقه يك قرار دارد كه عمدتا به عنوان دارايي 

ثابت با هدف رشد سرمايه خريداري شده است. با اين حال 
اگر ميزان رشد قيمت را مالكي براي شناسايي محله هاي 
بورس در بازار مسكن قرار دهيم مي توان محله هاي ياد شده 
را در اين فهرس��ت قرار داد. افزايش تا حدود ۱۹ درصدي 
قيمت آپارتمان در محله هاي منطقه يك طي ش��ش ماه 
گذشته در شرايطي ايجاد ش��ده كه نرخ رشد قيمتهاي 
قطعي در كل شهر تهران در همين بازه زماني ۲.3 درصد 
بود. منطقه يك در حالي حائز باالترين ميزان تورم نرخهاي 
پيشنهادي مسكن در شش ماه گذشته بوده كه طبق آمار 
مردادماه ۱۴۰۰ چهار منطقه پرمعامله در شهر تهران به 
ترتيب مناط��ق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ بوده اند كه ۴3 درصد از كل 
خريد و فروش در بين مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به خود 
اختصاص دادند. منطقه يك با ۴.7 درصد از كل معامالت در 
رتبه نهم از نظر تعداد قراردادهاي خريد و فروش قرار گرفت.

     كدام محله ها
كمترين ميزان رشد را داشتند؟

از طرف ديگر پايين ترين ميزان رشد قيمت مسكن شهر 
تهران در آگهي ها مربوط به محله درياچه چيتگر در منطقه 

۲۲ بوده كه طي شش ماه گذشته تنها ۴.3 درصد افزايش 
قيمت داشته است. پس از آن محله خليج فارس شمالي 
واقع در منطقه ۱8 قرار دارد كه نرخ رشد قيمت پيشنهادي 
آن در سامانه كيليد ۵.۹ درصد بوده است. اسماعيل آباد در 
منطقه ۱۹، مرادآباد در منطقه ۵، سوهانك در منطقه يك، 
شهرزيبا در منطقه ۵، شهداي گمنام در منطقه ۱۴، ورآورد 
و شهرك آزادي در منطقه ۲۱ و حافظيه در منطقه ۱3 به 
ترتيب در رده هاي سوم تا دهم كمترين ميزان تورم ملكي 
در آگهي ها طي شش ماه اخير را داشتند كه نرخ رشد آنها 
به ترتي��ب ۵.۹، 6.3، 6.8، 6.۹، 7.3، 7.۵، 7.8 و 8.6 درصد 
بوده است. همچنين محله س��ازمان آب در منطقه ۵، 
باشگاه نفت در منطقه ۲۱، انديشه در منطقه ۵، شهرك 
رسالت در منطقه ۱۹، سرو آزاد در منطقه ۲۲، جنت آباد 
مركزي و بهاران در منطقه ۵، تيموري در منطقه ۲، قائم 
در منطق��ه ۲۲ و محله حكيميه در منطقه ۴ رتبه هاي 
يازدهم تا بيستم كمترين ميزان افزايش قيمت طي شش 
ماه گذشته را به خود اختصاص دادند. نرخ رشد قيمت 
آگهي هاي مسكن در اين محله ها به ترتيب 8.7، 8.7، 8.7، 

8.8، 8.8، 8.8، 8.8، 8.8، 8.۹ و 8.۹ درصد بوده است.

در شهر

ادامه از صفحه اول
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زمين رايگان
براي اقشار كم درآمد

رستم  قاس��مي، وزير راه و شهرس��ازي از تأمين 
زمين رايگان ساخت مسكن براي اقشار كم درآمد 
كش��ور خبر داد. به گزارش تس��نيم، قاسمي در 
بازديد از مناطق حاشيه شهر زاهدان اظهار كرد: 
تأمين زمين رايگان به منظور افزايش س��اخت 
مس��كن، كمك ب��ه رفع ني��از اقش��ار كم درآمد 
و كاه��ش قيم��ت مس��كن  در اولوي��ت دولت 
سيزدهم قرار گرفته است. وزير راه و شهرسازي 
همچنين در توئيتي نوش��ت: »چابهار بيشترين 
حاشيه نش��يني را در ميان شهرهاي كشور دارد 
و اين در ش��أن ش��هري با تاريخ كه��ن، مردمي 
بزرگ و فرصت هاي كم نظير اقتصادي نيس��ت. 
سيستان و بلوچس��تان مظلوم است و در اولويِت 
خدمت رس��اني و س��رمايه گذاري در حوزه هاي 

مسكن، بنادر، راه و شهرسازي خواهد بود.«

تغيير مقصد سفرهاي جاده اي
از شمال به جنوب

سفرهاي جاده اي در هفته گذشته افزايش يافت 
و در ش��رايطي كه همچنان استان هاي كشور در 
وضعيت قرمز كرونايي به سر مي برند، مقصد مردم 
از استان هاي شمالي به جنوب كشور تغيير كرد. به 
گزارش ايسنا، پس از پايان ممنوعيت هاي كرونايي 
آمارها نش��ان مي دهد كه سفرهاي مردم از هفته 
نخست شهريور ماه هم بيشتر شده است. چرا كه 
بر اساس جديدترين گزارش مركز مديريت راه هاي 
كشور، از تحليل وضعيت تردد در روزهاي پنجم تا 
يازدهم شهريور ماه، متوسط تردد بين استاني به 
يك ميليون و 6۰8 هزار و 66۹ وسيله نقليه رسيده 
اس��ت كه اين ميزان س��فر افزايش ۲۰ درصدي 
نسبت به مدت مشابه در هفته قبل از اين گزارش 
داشته اس��ت. البته اين آمار همچنان كاهش ۱۴ 
درصدي را در قياس با بازه زماني مش��ابه در سال 
گذشته نش��ان مي دهد. همچنين در بازه زماني 
پنجم تا يازدهم شهريور ماه حدود 8 ميليون و هفت 
هزار خودرو در محورهاي برون ش��هري مشاهده 
شدند كه تقريبا همين تعداد وسيله نقليه در طول 
حدود دو هفته اعمال ممنوعيت هاي اخير به ثبت 
رسيده بود. در اين ميان سهم خودروهاي تهران 
و البرز ح��دود ۲۰ درصد بوده اس��ت و پس از آن 
وسايل نقليه با پالك استان هاي فارس، مازندران، 
خراسان رضوي و اصفهان در در رتبه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. در اين حال، به نظر مي رسد مقصد 
سفرهاي مردم از اس��تان هاي شمالي به جنوب 
كش��ور تغيير كرده اس��ت چرا كه بر اساس اين 
آمار رسمي منتشر ش��ده ترددهاي جاده اي در 
استان هاي گيالن، خراسان شمالي، مازندران و 
خراسان رضوي به ترتيب 38 درصد، 3۴ درصد، 
3۴ درصد و 3۰ درصد نسبت به بازه زماني مشابه 
در سال گذشته كاهش يافته است و از سوي ديگر 
ايالم، گيالن، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي 
بيشترين كاهش تردد هفتگي را نسبت به هفته 
نخست شهريور ماه با منفي ۲۹ درصد، منفي ۲۰ 
درصد، منفي ۱8 درصد و منفي ۱7 درصد تجربه 
كرده اند. البته ديگر استان هاي شمالي كشور نيز 

همگي كاهش تردد را به خود ديده اند.

كاهش محسوس دما در نوار 
شمالي كشور

سازمان هواشناسي با اشاره به بارش باران، رعدوبرق 
و وزش باد شديد در ۱۱ استان از كاهش محسوس 
دما در نوار ش��مالي كش��ور خبر داد. ب��ه گزارش 
تس��نيم، بر اس��اس آخرين خروج��ي مدل هاي 
سازمان هواشناسي امروز در برخي مناطق شمال 
آذربايج��ان ش��رقي، اردبيل، گي��الن، مازندران، 
گلستان، ارتفاعات استان هاي قزوين، البرز، تهران 
و س��منان بارش ب��اران، رگبار، وزش باد ش��ديد، 
رعدوبرق و كاهش محس��وس دما ب��ه ويژه در نوار 
شمالي كشور پيش بيني مي شود.  بر اساس اعالم 
سازمان هواشناسي روزهاي دوشنبه، سه شنبه و 
چهارشنبه در اردبيل و سواحل درياي خزر رشد ابر 
و بارش پراكنده پيش بيني مي شود. طي ۵ روز آينده 
در برخي مناطق ارتفاعات زاگرس مركزي، جنوب 
سيستان و بلوچستان، ش��مال و غرب هرمزگان و 
جنوب و غرب فارس در س��اعات بعدازظهر و اوايل 
شب رشد ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شديد روي 
مي دهد. همچنين تا اواخر هفته آينده در نوار شرقي 
كشور وزش باد شديد روي مي دهد و در استان هاي 
خراسان جنوبي، جنوب ش��رق خراسان رضوي و 
سيستان و بلوچستان خيزش گردوخاك، كاهش 

ديد افقي و كيفيت هوا پيش بيني مي شود.

رشد 20 عملكرد مالي شهرداري 
تا هفته نخست شهريور

شهرداري تهران تا هفته نخست شهريور امسال 
در مجم��وع ۱۰ ه��زار و 77۲ ميلي��ارد توم��ان 
درآمدهاي نقد و غير نقد كس��ب كرده است كه 
نسبت به مدت مش��ابه پارسال نزديك به ۲ هزار 
و ۲۹۵ ميليارد تومان افزايش داش��ته اس��ت. به 
گزارش ايس��نا، عبدالحميد امامي، معاون مالي 
و اقتصاد شهري ش��هرداري تهران درباره ميزان 
تحقق بودجه ۱۴۰۰ ش��هرداري تهران تا هفته 
نخست شهريور امسال توضيح داد: از اول امسال 
تا چهارم ش��هريور ۱۴۰۰، در مجموع ۱۰ هزار و 
77۲ ميليارد تومان درآمد كسب شد. وي با بيان 
اينكه ميزان درآمدهاي نقد و غيرنقد در مقايسه 
با مدت مش��ابه پارس��ال چيزي در حدود ۲۹۵ 
ميليارد تومان افزايش داشته است، گفت: از اول 
فروردين تا اوايل ش��هريور امسال ۹ هزار و 883 
ميليارد توم��ان درآمد نقد و 88۹ ميليارد تومان 
هم درآمد غيرنقد كسب ش��ده است. وي تاكيد 
كرد: در مدت مش��ابه سال گذشته در مجموع 8 
هزار و ۴77 ميليارد تومان درآمد كس��ب شد كه 
از اي��ن ميزان، 7 ه��زار و ۹۴3 ميليارد تومان در 
بخش نقد و ۵33 ميليارد تومان در بخش غيرنقد 
به دست آمد. اولويت نخس��ت مديريت شهري 
در بخش درآمد، كسب درآمدهاي پايدار بوده و 
تالش شد تا در اين مدت كفه درآمدهاي پايدار 

سنگين تر از درآمدهاي ناپايدار باشد.

لزوم كاهش تنش  در عرصه 
بين المللي و داخلي

وي تاكيد كرد: ما راهي نداريم جز توجه به تجربه 
ساير كشورها و اين تجربه ها نشان مي دهد زماني 
كه ش��رايط نامناسب اس��ت و دولت ها ضعيف و 
ناكارآمد هستند و بي ثباتي و بحران وجود دارد، نه 
اقتصاد دولتي خوب كار مي كند و نه اقتصاد بازار. 
وقتي دولت دچار ناكارآمدي اس��ت و سياست ها 
موثر نيستند دولت فلج مي شود و بخش خصوصي 
هم در اين شرايِط بي ثبات نمي تواند معجزه كند. 

  در سيستم ناكارآمد سياست 
درست هم جواب غلط مي دهد

كريمي همچنين با اشاره به افزايش قيمت لبنيات 
گفت: اگر نگاهي به افزايش مداوم قيمت لبنيات 
بيندازيم، متوجه خواهيم شد كه ساختار اقتصادي 
ما در ح��ال فلج كردن اين صنعت اس��ت. يكي از 
دامداران در شبكه هاي اجتماعي فيلمي را منتشر 
كرده و در آن مي گويد اگر دولت توان توزيع ندارد 
دست از س��ر ما بردارد. ببينيد دولت با ارز ۴۲۰۰ 
توماني مجوز واردات خوراك دام داده اما خوراك 
دامي كه با اين ارز وارد مي شود چون نحوه مصرف 
آن قابل كنترل نيست با ارز ۲۵ تا 3۰ هزارتوماني 
به كشورهاي همس��ايه صادر مي شود.  وي ادامه 
داد: يعني دولت به دنبال قيمت گذاري اس��ت تا 
جلوي افزايش قيمت كاالي اساسي را بگيرد اما در 
انجام اين كار ناتوان است؛ سيستم به شكلي است 
كه دولت كنترلي بر توزيع ندارد، فس��اد گسترده 
و مرزها غيرقابل كنترل است و از طرفي نهادهاي 

ذي نفوِذ بسياري تصميم گيرنده هستند. 

  لزوم كاهش تنش 
در عرصه بين المللي و عرصه داخلي

وي با اشاره به ش��رايط پرتنش كنوني گفت: در 
شرايط بي ثبات كنوني نه دولت كار مي كند و نه 
بازار. كساني كه دادوقال مي كنند كه قيمت ها را 
به دست بازار بس��پاريد، اگر به طور مثال قيمت 
يك پرايد ۵۰۰ميليون تومان ش��ود آيا كسي به 
س��مت خريد آن مي رود؟  اين استاد دانشگاه با 
تاكيد بر اينكه باي��د كاري كنيم تا از اين بحران 
خارج شويم، گفت: اگر در شرايط كنوني سازوكار 
بازار ب��دون كنترل دولت��ي حاكم ش��ود با اين 
تحريم ها و دش��واري تامين مواد اوليه و قطعات 
و… ضربه س��نگيني خواهيم خ��ورد. بنابراين 
بايد ب��راي كاهش تنش هم در عرصه بين المللي 
و هم در عرصه داخلي ت��الش كنيم.  كريمي در 
بخش ديگري از صحبت هايش در خصوص لزوم 
كنترل نرخ تورم گفت: ما بايد ريش��ه هاي تورم 
را بخش��كانيم. اما با افزايش دس��تمزد تقاضا در 
بازار باال مي رود و چون كشور دچار مشكل ركود 
تورمي و وجود تنگناهاي جدي در طرف عرضه 
اقتصاد است، با بحران مارپيچ دستمزد - قيمت 
مواجه خواهيم ش��د. بنابراين راه حل اساس��ي 
كاهش نرخ تورم است؛ اما تجربه دنيا نشان داده 
زماني مي توان از نيروي كاري كه فشار كمرشكن 
تورم را تحمل مي كند، انتظار صبر داشته باشيم 
كه دولت موفق ش��ود به س��رعت تورم را كنترل 
نماي��د در غير اين ص��ورت چه دليل��ي دارد كه 
ضعيف ترين قشر، بيشترين فشار را تحمل كند. 
حتي وقتي دستمزدها افزايش پيدا مي كند اين 
افزايش دستمزدها براي همه به صورت يكسان 
اعمال نمي ش��ود و دستمزد اس��مي بسياري از 
كارگران، به وي��ژه در واحدهاي كوچك، ممكن 
است بسيار ناچيز باش��د.  اين استاد دانشگاه در 
پايان تاكيد كرد: دولت ب��راي كاهش تورم بايد 
بتواند مشكالت داخلي و بين المللي را حل كند. 
زماني مي توان بر روي كنترل نرخ تورم تاكيد كرد 
كه دولت برنامه سريع، روشن و قابل قبولي براي 
كنترل تورم داشته باشد و گام هاي موثري بردارد. 
كلي گويي فايده اي ن��دارد و بايد برنامه اي اعالم 
شود كه به وضوح نشانگر افزايش درآمد يا كاهش 

هزينه هاي دولت و حذف كسر بودجه باشد.

20 محله پرتورم در بازار مسكن تهران طي 6 ماهه گذشته كدامند؟

تعميق ركود تورمي مسكن در شمال پايتخت

رشد خطوط مترو تهران متوقف مي شود؟

جدال بر سر شيوه توسعه مترو
در حالي كه عضو شوراي ششم شهر تهران، جبران كسري 
ناوگان را مقدم بر ايجاد خط��وط جديد مترو در اين دوره 
عنوان كرده است، اما مديرعامل مترو ساخت خطوط را از 
تعهدات قانوني شهرداري مي داند. به گزارش مهر، بيش از 
۵ سال است كه هشدارهايي نسبت به وضعيت نامناسب 
حمل و نقل عمومي تهران از سوي مسووالن و كارشناسان 
شنيده مي شود. محسن هاشمي رييس شوراي پنجم شهر 
تهران در واپس��ين روزهاي حضورش با اشاره به وضعيت 
نگران كننده حم��ل و نقل عمومي در تهران گفته بود كه 
هر س��ه خط مترويي كه در س��ال هاي اخير افتتاح شده 
هنوز به اندازه نياز واگن و تجهيزات آن تأمين نشده است 
و اين خطوط تجهيزات ساير خطوط را استفاده مي كنند 
و طبيعي است اين مشكالت، موجب كمبود تجهيزات، 
افزايش استهالك، عدم اورهال و تعميرات اساسي به موقع 
در تجهيزات مي شود. وضعيت بحراني حمل و نقل عمومي 
به اذعان جعفر تشكري هاشمي رييس كميسيون حمل و 
نقل و عمران شوراي ششم هم دور از انتظار نيست به همين 
دليل وي در گفت وگوي اخيرش با مهر، گفت: ايجاد خط 
جديد مترو در اين دوره اولويت نخواهد داش��ت و جبران 
كس��ري ناوگان مترو از اهميت بيشتري برخوردار است. 

وي افزود: تا زماني كه اورهال قطارها تمام نشود، به سمت 
ايجاد خط جديد نمي رويم. چون بخشي از ناوگان مترو به 
دليل كمبود قطعه از خدمت رساني خارج شده است، 
بايد بتوانيم آنها را به شبكه خدمت رساني بازگردانيم. 
رييس كميسيون حمل و نقل شوراي شهر تهران تصريح 
كرد: تأمين يك هزار دستگاه واگن جديد مترو و تكميل 
ايستگاه هاي خطوط 6 و 7 مترو در ناوگان ريلي پايتخت، 
اصلي ترين محورهاي مورد تاكيد شوراي ششم هستند.

     امام: توسعه مترو برنامه  ابالغ شده است
علي امام، مديرعامل ش��ركت مترو در گفت وگو با مهر با 
اشاره به اينكه از ۴ سال گذشته شركت مترو اولويت اولش 
را توس��عه خطوط 6 و 7 قرار داده و بدين ترتيب خط 6 با 
33 كيلومتر و ۲7 ايستگاه افتتاح شده و از مسافت كلي 
اين دو خط، حدود ۱6 كيلومتر باقي مانده است، گفت: از 
خط 6، ۱۹ ايستگاه و از خط 7، 6 ايستگاه باقيمانده است 
كه با رقمي حدود ۱۲ هزار ميليارد تكميل مي شود. وي با 
اشاره به اينكه ساخت خطوط و توسعه مترو از برنامه هاي 
ابالغ شده طرح جامع ريلي شهر تهران است و بر طبق آن 
تا خرداد ۹۹ پيش بيني شده بود كه ۴ خط 8، ۹، ۱۰ و ۱۱ با 

طول ۱۵۰ كيلومتر تا سال ۱۴۲۰ تكميل و به بهره برداري 
برسد، اظهار داشت: مطالعات اين خطوط شروع شده 

و مطالعات ۲ خط به مراحل پاياني رسيده است.

     اجراي ۱۴ كيلومتر از خط ۱0 مترو
تا پايان ۱۴00

مديرعامل ش��ركت مترو تهران با بيان اينكه ش��روع 
به س��اخت بخش هايي از خط ۱۰ از ابتداي فروردين 
عملياتي شده است، ابراز داشت: اجراي ۱۴ كيلومتر از 
اي��ن خط از منطقه ۲۲ تا ميدان كتاب در منطقه ۲ كه 
مناطق ۲، ۵ و ۲۲ را پوش��ش مي دهد قرار شده تا پايان 
۱۴۰۰ تكميل ش��ود. وي با اشاره به اينكه ساخت هر 
كيلومتر مترو به همراه ناوگان آن چيزي حدود ۱,3۰۰ 
ميليارد تومان هزينه مي برد، گفت: البته اين حجم از 
پول بايد به تدريج با توجه به وضعيت منابع تأمين شود.

     امام: هزينه حدود ۳0 ميلياردي
اورهال هر قطار مترو

مديرعامل شركت مترو تهران با بيان اينكه حدود 6۰ رام 
قطار مترو تهران نيازمند اورهال اس��ت كه براي اورهال 

كردن هر كدام از آنها به چيزي حدود ۲۰ تا 3۰ ميليارد 
تومان نياز است. گفت: واگن سازي تهران مي تواند قطعات 
اين قطارها را تأمين كند. در اواخر سال ۹7 قرارداد تأمين 
63۰ دس��تگاه واگن مترو از طريق دريافت تس��هيالت 
مالي خارجي بين وزارت كش��ور )سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور( و كنسرس��يوم چيني - ايراني 
)واگن سازي تهران و سي آر سي  چين با راهبري شركت 
نورينكو( منعقد شد كه جاري س��ازي قرارداد منوط به 
تأمين سهم ۱۵ درصدي دولت به عنوان پيش پرداخت 
فعال س��ازي فاينانس تأمين 63۰ دستگاه واگن شد كه 
هنوز محقق نش��ده و در زمره ديون دولت به شهرداري 
تهران تلقي مي شود. امام با بيان اينكه مهم ترين نياز در 
حوزه مترو تأمين واگن اس��ت با اشاره به عدم تأمين اين 
نياز در دولت هاي پيش��ين پرداخت و گفت: نمونه عدم 
پرداختن به اين وظيفه از سوي دولت بي سرانجام ماندن 
وضعيت قرارداد تأمين 63۰ واگن مترو در دولت گذشته 
بود كه نياز به فاينانس باز شدن ال سي دارد ضمن اينكه 
باي��د ۱۵ درصد هزينه هاي آن را ايران تأمين كند. وي با 
بيان اينكه نامه نگاري هايي در اين زمينه شده است، افزود: 

از دولت سيزدهم مي خواهيم اين مشكل را حل كند.

نياز تهران به كمك هاي جهاني در مقابله با زلزله
رييس سازمان پيش��گيري و مديريت بحران شهرداري 
تهران گفت: ۱8۰ نفر از نيروهاي آتش نشاني و هالل احمر 
را در زمينه پاسخگويي به سوانح آموزش داده ايم و نيازمند 
همكاري با اينساراك براي آموزش هاي بين المللي هستيم، 
اما به مسائل خارجي گره خورده است. درخواست ما اين است 
كه هرچه سريعتر به ويژه با كشور اتريش تعامل و رايزني شود. 
رضا كرمي محمدي، رييس سازمان پيشگيري و مديريت 
بحران شهرداري تهران در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به سوالي 
درباره برآورد وضعيت خدمات امدادرساني در شهر تهران 
در زمان زلزله اظهار كرد: وضعيت خدمات رساني در زلزله 
كوچك قابل مديريت است و توانايي خوبي داريم، در زلزله 
متوسط دچار مشكل مي شويم و نياز به كمك داريم و در زلزله 
خيلي بزرگ نياز به كمك جهاني داريم و اين در شرايطي 
اس��ت كه هم اكنون مقدمات كمك جهاني را هم نداريم.  
او با تاكيد بر اينكه بايد براي اين مس��اله برنامه ريزي شود 
و اين مقدمات را فراهم كنيم، افزود: چرا كه سازمان هايي 
در جهان وجود دارند ك��ه از قبل هماهنگي ها را براي اين 
اقدامات انجام مي دهند و از خارج از كشور در زمان حادثه 
حاضر مي شوند و اقدامات الزم را به شكل موثر انجام دهند. 
در غير اين صورت اجناس كمك رساني را صرفا در راستاي 
كمك مي فرستند و اين در گروه كارهاي با اثرگذاري جدي 
در حين بحران نخواهد بود.  رييس س��ازمان پيشگيري 
و مديريت بحران ش��هر تهران در توضيح هماهنگي هاي 

جهاني براي به نتيجه رسيدن آن در ايران گفت: سازمان 
مديريت بحران كشور بايد هماهنگي هاي آن را انجام دهد 
و بعد از اين وزارت خارجه و ش��وراي عالي امنيت ملي بايد 
هماهنگي هاي بع��دي را انجام دهند.  او در پاس��خ به اين 
س��وال كه پيگيري اين اقدام توسط سازمان هاي نامبرده 
چگونه بوده است؟ گفت: بخش هايي پيگيري شده است، 
اما پيگيري ها در بخش مربوط به وزارت خارجه روي زمين 
مي ماند.  كرمي محمدي ادامه داد: تعامالت خوبي را با وزارت 
خارجه شروع كرديم و در زمينه آموزش تيم جست وجوي 
اينس��اراك كه يكي از مهم ترين س��ازمان هاي جهاني در 
جست وجوي پس از بحران است در حال تشكيل دو تيم 
هستيم اما بدون امضاي »اينساراك« كه يك نهاد بين المللي 
است نمي توانيم بگوييم تيم جست وجوي اينساراك داريم، 
هرچند كه آموزش تيم ها در حال اجرا است.  رييس سازمان 
پيش��گيري و مديريت بحران شهرداري تهران در توضيح 
 عملكرد اينساراك »تيم هاي پاسخگويي  بين المللي سوانح «

 گفت: اينساراك شامل تيم هاي آموزش ديده اي هستند 
كه در سه روز اول حادثه در محل حاضر هستند و مردم را 
به درستي از حادثه نجات مي دهند. تقسيم بندي منطقه، 
عالمت گذاري و ساماندهي و ترتيب پراكنش امدادگرها 
در محل هاي مختلف را در نظر مي گيرند و استانداردهاي 
بين المللي در زمان بحران را شامل مي شوند.  او ادامه داد: 
۱8۰ نفر از نيروهاي آتش نش��اني و هالل احمر را آموزش 

داده ايم و در حال تشكيل دو تيم هستيم و اين نيازمند آن 
است كه با اينساراك همكاري داشته باشيم و آموزش هاي 
بين المللي را به اين تيم ها بدهند و در انتها آنها را تاييد كنند، 
اما به مسائل خارجي گره خورده است و بخش خارجي آن 
اكنون متوقف است و در زمينه آموزش داخلي فعال هستيم.  
كرمي محمدي گفت: درخواس��ت ما اين است كه هرچه 
سريعتر به ويژه با كشور اتريش كه در اين زمينه ارتباطات 

خوبي نيز داشتيم تعامل و رايزني شود. نمي دانم در 6 ماه 
گذش��ته چه اتفاقي افتاد اما ما را از ارتباط با اتريش 
منع كردند و اگر اين ممانعت ها ادامه پيدا كند، ضربات 
متعددي در اين زمينه ها خواهيم داشت. در حالي كه 
قرار بود آنها آموزش بدهند و تجهيزات حرفه اي را در 
اختيار كشور قرار دهند و اين نيازمند ارتباط خارجي 

است كه با اتريش در حال تعامل هستيم. 

به موجب پرونده اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۰۷۶ خانم مریم تیموری شیخ سرخ الدینی جهت وصول طلب 
خود مهریه تعداد ۲۰۰ سکه  تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی علیه آقای عسگر هاشم نیا تقاضای 
صدور اجراییه نموده اوراق اجرایی در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۷ به مدیون ابالغ و صحت آن تایید گردید سپس 
به استناد بند ب قانون برنامه ششم توسعه خودرو سواری وانت به شماره انتظامی ۲۹ ایران ۷۴۶ ب ۳۲ 
مدل۱۳۸۶  از اموال مدیون شناسایی گردید و خودرو مذکور با مشخصات شماره موتور ۱۱۴۸۶۰۰۲۰۱5و 
شماره شاسی ۳۱۶۰۸۳۶۳ طبق نامه اجرای اسالم آبادغرب مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ دستور توقیف سیستمی 
خودرو صادر گردید و توسط پلیس راهور اسالم آبادغرب توقیف سیستمی و کالنتری ۱۱ گیالنغرب توقیف 
فیزیکی گردید که برابر نظریه کارشناس رسمی ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال )سیصد و شصت میلیون ریال ( ارزیابی 
گردیده که از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از ساعت ۹ الی ۱۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱)یکم 
مهرماه هزار و چهارصد ( در محل استقرار خودرو واقع در پارکینگ محمدی واقع در میدان دادگستری 
جاده قصرشیرین از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال،)سیصد و شصت 
میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد و نقدا ۱۰ درصد مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت واریز نماید به فروش میرسد و برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت واریز نماید در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده مبلغ فروش را واریز نمایند مبلغ ۱۰ درصد واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد فروش مال به نسیه 
در هر صورتی جایز اس�ت که متعهدله فروش به نسیه را قبول داشته و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت 
و با نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در هر هر دو صورت خود مسئول خواهند بود  و کلیه هزینه های 
قانونی به عهده برنده مزایده است حق مزایده و نیم عشر نقدا وصول می شود و سایر هزینه های قانونی 
برابر مقررات وصول می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده روز 
اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و خودرو مذکور بیمه میباشد این آگهی پس 
از تایید نهایی در سایت آگهی های الکترونیکی سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی 

در روزنامه کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار ۱۴۰۰/۶/۱۴ می باشد

آگهی مزايده اموال منقول پرونده اجرايی ۱۴0000076

برگ سبز خودرو سواری سایپا تیپ sainaمدل ۱۴۰۰ظرفیت پنج 
نفر تعداد سیلندر ۴نوع سوخت بنزین تعداد محور ۲  شماره موتور 
m15/ 9162175  و NAS831100m5724724 به رنگ سفید 
روغنی به نام حسین بهادر پور با شماره شناسنامه ۶5۸ مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . گیالنغرب 

مفقودي

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

مخاطبان عزیز مي توانند نظرها، انتقادات و پیشنهادهاي خود درمورد 
مطالب مختلف روزنامه را با ذكر جزئیات به این سامانه پیامك نمایند. 



هرگون��ه طرحي ب��ا رويكرد س��لبي و مح��دود كردن 
س��ازوكار بازار آزاد رقابتي، نه تنها منجر به رشد و توسعه 
كسب وكارهاي نوآور نمي شود، بلكه با ايجاد زمينه انحصار 
براي برخي كس��ب وكارها، كاربر نهايي را نيز به تدريج از 
حداقل هاي كيفيت خدمات محروم مي كند. سياست هاي 
پيش بيني شده در طرح صيانت، با تشديد و تسريع روند 
مهاجرت جوانان نخبه و فعاالن استارت آپي كشور بيش 
از هر چيز منجر به انتفاع حاكمان رقباي منطقه اي كشور 
از جمله امارات و تركيه خواهد ب��ود كه در انتظار صدها 
هزار برنامه نويس و متخص��ص دانش بنيان ايران آغوش 
گشوده اند. همچنان كه مدتي است جست وجوي عبارت 
مهاجرت توسط كاربران داخل كشور در گوگل افزايش 
يافته و برخ��ي از كش��ورهاي اطراف اي��ران حتي براي 
برنامه نويسان و ديگر مشاغل ويزاهايي با اسامي چشم گيري 
همچون ويزاي طاليي صادر مي كنند. برخي اين شرايط 
را به مطرح شدن موضوعاتي مانند طرح صيانت ارتباط 
مي دهند و برخي آن را ناشي از فشار اقتصادي وارد شده 
بر شركت ها و كارمندان آنها. موضوع هرچه باشد؛ بحراني 
اس��ت كه تازگي هم ندارد اما اين روزها پررنگ تر شده و 
نگراني هاي خاصي ب��ه وجود آورده و در برخي موارد يك 
نااميدي را شكل داده است.  درحالي كه حاكم شدن جو 
نااميدي به شكل عمومي در جامعه در كنار فراهم بودن 
فرصت هاي شغلي براي متخصصان آي تي در سراسر دنيا، 
سبب افزايش اقبال بيش��تر به مهاجرت در متخصصان 
حوزه آي تي كشور شده است، با وجود اين، كسب وكارها 
همچن��ان اميدوارند كه با كمك دولت و تس��هيل گري 
شرايط براي اس��تارت آپ ها، بتوان نيروهاي انساني را در 
كش��ور حفظ كرد و با آنها اقتصاد كشور را رشد و توسعه 
داد. ايليا وكيلي از فعاالن حوزه فناوري، با اشاره به موج 
مهاجرت هاي متخصصان آي تي در سال هاي ۸۸، ۹۶ و 
۹۸ به ديجياتو گفت: از يك سو سياست هاي حاكميت به 
سمت طرح هايي مانند صيانت و محدودسازي رفته و از 
سوي ديگر موفق نبودن در حفظ ارتباطات با دنيا در حوزه 
آي تي به منظور شكوفا كردن اقتصاد اين حوزه از طريق 
صادرات نرم افزارها و خدمات، سبب شده شركت هاي 
ايراني توان رقابت با رقباي خارجي خود را از دست دهند. 
اين عوامل سبب شده مهاجرت براي متخصصان آي تي 
يك گزينه جدي باشد. وكيلي با تاكيد بر اينكه فيلترينگ 
و صيانت از داخل و تحريم ها از خارج شركت هاي حوزه 
آي تي ايران را محدود مي كند، مي گويد: يك ش��ركت 
ايراني براي اينكه سرويسي ارايه دهد كه در دنيا مورد 
استفاده قرار گيرد تا بتواند متناسب با سرويس هاي خود 
درآمد داشته باش��د و به دنبال آن به متخصص ايراني 
حقوق دهد، بايد از هفت خان عجيبي عبور كند كه هر 

شركتي قادر به انجام چنين كاري نيست.

      حاكميت مي تواند به مقابله با 
بحران فرار مغزها كمك كند

او در مورد راهكارهاي حفظ متخصصان آي تي در كشور 
مي گويد: حاكميت مي تواند با ايجاد شرايط كار عادالنه، 

زندگي معقول و با كيفي��ت و ايجاد نكردن محدوديت 
در راستاي حفظ نيروي متخصص در كشور گام بردارد. 
شركت ها هم مي توانند با ايجاد فضاي كاري عادالنه و 
شريك كردن افراد در منافع مالي شركت به مهاجرت 
نكردن نيروي انساني متخصص كمك كنند. ديگر آن 
فضاي كسب وكار سنتي كه يك كارفرما عمده درآمد را 
براي خود برمي داشت و نيروي كار ارزان وجود داشت، 
دس��ت كم در حوزه آي ت��ي از بين رفته اس��ت. نيروي 
كار متخصص در ش��رايط كرونا به راحت��ي مي تواند از 
داخل ايران براي ش��ركت هاي خارجي دوركاري كند 
و حتي به اين منظور ناچار به مهاجرت نيس��ت. به باور 
وكيلي شركت ها با جذب افراد جديد به حوزه آي تي هم 
مي توانند به موضوع كمبود نيروي انساني كمك كنند. 
شركت ها مي توانند افرادي را كه در شهرهاي كوچك 
و مناطق محروم كه به مناب��ع الزم براي يادگيري و 
كار دسترسي ندارند، توانمند كنند. حتي در گذشته 
افراد زيادي كه براي يادگيري و كسب مهارت از ايران 
خارج ش��ده بودند، پس از مدتي با توانمندي بيشتر 
به كشور بازگشتند. مهم اين است كه در اين شرايط 

بتوان جايگزين مناسب براي اين افراد پيدا كرد.

      بازگشت مغزها به كشور
شايد در فردايي بهتر

پدي��ده اي ك��ه در س��ال ها و ماه هاي گذش��ته برخي 
دولتمردان به آن اشاره داشتند، موضوع بازگشت مغزها به 
كشور بوده است. با اينكه اين ادعا چندباري از سوي برخي 
مقامات مطرح شده اما مشاهدات عيني نشان مي دهد 
كه اين موضوع فعال رواج ندارد و تقريبا در بيشتر صنايع 
رخ نداده است. وكيلي درباره بازگشت مغزها به جاي فرار 
مغزها از كشور مي  گويد: هر زمان كه روزنه اميدي براي 
افرادي كه دوست داشتند در ايران و براي ايران كار كنند 
و در كنار خانواده خود باشند، به كشور بازگشته اند. بهتر 
است فضاي مناسبي فراهم كنيم و به سمتي نرويم كه 
با محدوديت ه��اي از داخل و خارج خود را ايزوله كنيم. 

وكيل��ي در مورد نقش دولت جدي��د در كاهش فرار 
مغزها، مي گويد: دولت فقط بايد سنگ اندازي نكند. 
در سال هاي اخير توقع ما اين بوده كه دولت ها تنها 
كافي است سنگ اندازي و ايجاد محدوديت نكنند. 
دولت ها مي توانند شرايطي ايجاد كنند كه فضا براي 
كار كردن در حوزه آي تي و ساير حوزه ها فراهم باشد.

     محدوديت هاي فراوان 
پيش پاي نيرو هاي فني

محمدمهدي صادق، از ديگر فع��االن حوزه فناوري، 
درباره دغدغه  و نگراني ه��اي نيروهاي متخصص در 
حوزه آي تي، مي گويد اين موضوع شرايطي در كشور 
ايجاد كرده كه بيم مهاجرت بيش��تر از هميشه شده 
اس��ت و به اين مس��اله مي توان از دو زاويه نگاه كرد. از 
يك زاويه، بخشي از دغدغه ها و نگراني هاي نيروهاي 
متخصص در حوزه آي تي هم راس��تا با س��اير اقش��ار 
جوان كشور است، مواردي نظير تورم و افزايش فشار 
هزينه هاي زندگي، نبود امكانات كافي براي رش��د و 
توس��عه فردي، عدم ثبات در كس��ب و كارها، سطح 
پايين خدم��ات رفاهي. از زاويه ديگ��ر، آن چيزي كه 
مي تواند باعث تقويت تصميم به مهاجرت در اين قشر 
ش��ود، وجود محدوديت هاي فراوان در صنعت آي تي 
كشور است، از يك س��و بحث تحريم ها كه دسترسي 
به بس��ياري از خدمات بين المللي را دشوار و در برخي 
موارد غيرممكن كرده و از س��وي ديگر وضع قوانين و 
مقررات محدودكننده داخلي و حاكميتي اس��ت. او 
موضوعاتي همچون نبود زيرساخت هاي فني متناسب 
با كسب و كارهاي آنالين در مقياسي بزرگ، عدم تمايل 
بخش خصوصي به سرمايه گذاري بر روي استارت آپ ها 
و گسيل سرمايه ها به سمت بازارهاي زودبازده را از ديگر 
مواردي مي داند كه نيروهاي متخصص مشغول به كار 
در اين اكوسيستم را به فكر مهاجرت مي اندازد. صادق 
اظهار كرد: در بخش محدوديت ها و قوانين حاكميتي، 
مطرح شدن طرح هايي مانند »طرح صيانت« در صورت 

اجرايي شدن، موجب نگراني، نااميدي و سرخوردگي 
بسياري از فعالين صنعت آي تي و نيروهاي متخصص 
را در پي خواهد داشت. او با اشاره به خبرهاي مختلفي 
كه پيرامون ج��ذب نيروهاي متخص��ص ايراني در 
كشورهاي منطقه با شرايط ايده آل منتشر مي شود، 
مي گويد اين مساله تهديد اصلي نيست بلكه بايد در 
شرايط حاكم بر فضاي كسب و كارهاي آنالين كشور 
جست وجو كرد. اگر نهادهاي تاثيرگذار بر اين كسب 
و كارها، براي رشد، توس��عه و رفع موانع عزم جدي 
داشته باشند، اين تهديدها محل نگراني نخواهند بود.

      براي ماندن نخبگان  در كشور 
چه مي توان كرد؟

 او در پاسخ به اين پرسش كه چه اقدامي مي توان انجام 
داد تا متخصصين و نخبگان در كشور باقي بمانند، گفت: 
قطعا در اين مورد مس��ووليت و سهم دولت و نهادهاي 
حاكميتي بيشتر اس��ت. دو مشكل اساسي كه در حال 
حاضر پيِش روي كس��ب و كارها باالخص شركت هاي 
استارت آپي وجود دارد، قوانين نظارتي پيچيده و تامين 
سرمايه است. در كش��ور نياز جدي به تسهيل قوانين 
نظارتي از سوي حاكميت حس مي شود كه متاسفانه با 
مطرح شدن موضوع طرح »صيانت« اين مورد مي تواند 
تبديل به يك بحران جدي شود. صادق به مساله تامين 
سرمايه براي شركت هاي استارت آپي اشاره مي كند و آن 
را بسيار حياتي متصور مي شود چرا كه باور دارد تنها اين 
موضوع مي تواند منجر به رشد و توسعه جدي شركت ها 
بشود. به عقيده صادق، ايران در حال حاضر در موقعيتي 
نيست كه بتواند ايرانيان نخبه خارج كشور را دوباره به 
كش��ور و صنايع داخلي برگرداند؛ هرچند به گفته او در 
برخي شركت هاي فناوري اين موضوع تا حدي رخ داده 
كه نشان دهنده پتانسيل باالي استارت آپ هاي ايراني 
است. صادق در پاس��خ به اين پرسش كه دولت جديد 
چه كمكي مي تواند به بهبود اين ش��رايط بكند؟ گفت: 
ايران در زمينه سرمايه انساني و به ويژه در حوزه آي تي، 
از كشورهاي سرآمد دنيا به حساب مي رود و پتانسيل 
بسيار بااليي در اين زمينه دارد. همين موضوع مي تواند 
يك فرصت براي دولت سيزدهم باشد تا با يك رويكرد 
حمايتي، توسعه زيرساخت ها و حذف موانع از پتانسيل 
بسيار باالي ش��ركت هاي نوآور استفاده كند. همانطور 
كه پيش تر هم اش��اره كردم يكي از مس��ائل حياتي و 
بسيار مهم براي استارت آپ ها جذب سرمايه است كه 
مسير ورود به بورس مي گذرد و در اين بين دولت جديد 
مي تواند نقشي مهمي ايفا كرده و اين فرايند را تسريع و 
تسهيل كند. در دوران ركود و شرايط دشوار اقتصادي 
پس از پاندمي كرونا، بس��ياري از كش��ورها با تكيه بر 
ظرفيت باالي شركت هاي استارت آپي خود توانستند 
جلوي بحران هاي جدي  را بگيرند و در بسياري موارد 
اين ش��ركت ها به كمك دولت ها و كشورشان آمدند. 
اميدوارم چنين فضايي براي متخصصان جوان ما هم 
فراهم شود و شاهد فروكش كردن موج مهاجرت باشيم.
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عقب نشيني اپل از اسكن تصاوير 
گوشي هاي آيفون

ش��ركت اپل در پ��ي انتقادات ش��ديد مدافعان حريم 
خصوصي، راه اندازي سيس��تم اس��كن تصاوير آيفون 
كاربران براي رص��د موارد سوءاس��تفاده از كودكان را 
به تاخير انداخت. به گزارش ايس��نا، اين غول فناوري 
امريكايي در بيانيه  اي اعالم كرد ماه گذش��ته برنامه ها 
براي قابليت��ي را اعالم كرديم كه ه��دف آن كمك به 
حفاظ��ت از كودكان در براب��ر كودك آزارهايي بود كه 
از ابزارهاي ارتباطي براي يافت��ن و بهره برداري از آنها 
استفاده مي كنند. بر اس��اس بازخوردهاي مشتريان، 
گروه هاي مدني، محققان و سايرين تصميم گرفتيم زمان 
بيشتري را در ماه هاي آينده براي  جمع آوري نظرات و 
بهبود بيشتر اين سيستم پيش از  راه اندازي آن صرف 
كنيم. اپل سه ابزار جديد را براي كمك به ريشه كني 
و متوقف كردن انتشار مطالب مربوط به سوءاستفاده 
از كودكان برنامه ريزي كرده بود. اين ابزارها ش��امل 
استفاده از دستيار ديجيتالي سيري براي گزارش موارد 
سوءاستفاده از كودكان و دسترسي به منابع مربوط به 
مبارزه با آن، قابليتي در پيامها كه دستگاه هاي متعلق 
به كودكان را براي دريافت يا ارس��ال تصاوير اسكن 
مي كند و قابليت جديد آناليز تصاوير گوش��ي هاي 
آيفون پيش از ارسال ش��دن آنها به اي كلود بود. اگر 
كاربري تصاوير مربوط به سوءاستفاده از كودكان را در 
گالري گوشي خود داشته باشد، اپل اطالع پيدا كرده 
و يك بازبيني انساني براي اطمينان يافتن از محتوا 
انجام مي دهد و سپس موضوع را به مقامات گزارش 
مي كند. بر اساس گزارش بلومبرگ، مدافعان حريم 
خصوصي مانند بنياد مرز الكترونيكي هشدار دادند 
كه اين فناوري مي تواند به ج��ز رديابي هرزه نگاري 
كودكان، براي رديابي موارد ديگر مورد استفاده قرار 
گرفته و زمينه را براي سوءاستفاده هاي گسترده فراهم 
كند. اين گروه حتي با برنامه اپل براي آوردن يك ناظر و 
اصالح سيستم راضي نشده و اعالم كردند اين رويكرد 
كمك كنن��ده نبوده بلكه رمزنگاري ض��روري براي 
حمايت از حريم خصوصي كاربران را تضعيف   مي كند.

شكايت ۲ كارمند اپل 
درباره آزار و تبعيض

به نظر مي رسد اپل با چالش هاي زيادي روبرو شده و از 
يك سو به دليل انتقاد از ويژگي اسكن آي كلود كاربران 
براي حفظ امنيت كودكان و از سوي ديگر با شكايت ۲ 
كارمند تحت فشار است. به گزارش مهر به نقل از رويترز، 
آژانس ملي روابط كار امريكا اعالم كرد تحقيقاتي درباره 
اپل آغاز مي كند. اين تحقيقات مربوط به ش��كايت دو 
كارمند اپل اس��ت. شكايت مطرح شده عليه اپل در دو 
تاريخ ۲۶ آگوست و يكم سپتامبر ثبت شده اند و هيات 
ملي روابط كار در كاليفرنيا مشغول بررسي آنها است. 
اين سازمان از اظهارنظر در اين زمينه خودداري كرده 
اس��ت. اپل در بيانيه اي اعالم كرد: ما تمام نگراني ها را 
به طور جدي بررسي و هر زمان مشكلي مطرح شود آن 
را بررسي مي كنيم. اشلي گجوويك يك مهندس ارشد 
در اپل اعالم كرد در ۲۶ آگوست به دليل آزار يكي از 
مديران، كاهش مسووليت هايش و افزايش وظايف 
نامطلوب از اپل ش��كايت كرده است. شر اسكارلت، 
 Apple مهندس نرم افزار اپ��ل و بنيانگذار جنبش

Too نيز در يكم سپتامبر از اپل شكايت كرده است.

همراه اول به دنبال حل معضالت 
كالن كشور با رويكردهاي فناورانه

نخستين رويداد جايزه سال هوشمندسازي با حمايت 
همراه اول در حال برگزاري و به دنبال ايده هاي فناورانه 
براي حل معضالتي ملي نظي��ر آلودگي هوا و مصرف 
انرژي اس��ت. به گزارش اداره كل ارتباطات ش��ركت 
ارتباطات سيار ايران، تشريح جزييات برگزاري رويداد 
»جايزه س��ال هوشمندس��ازي« كه به دنبال يافتن 
راهكارهايي براي حل برخي از بزرگ ترين چالش هاي 
اجتماعي و زيست محيطي كشور است، صبح شنبه 13 
شهريورماه در قالب نشستي خبري با اصحاب رسانه و 
با حضور وحيد ش��اه منصوري، رييس مركز تحقيق و 
توسعه همراه اول برگزار شد. جايزه سال هوشمندسازي 
با ش��عار »ايده هاي نو براي معضالت قديمي« و هدف 
انتخاب ايده هاي نوآورانه و استارتاپي با حمايت همراه 
اول برگزار شده كه اميد مي رود بسترسازي براي رفع 
معضالت كليدي كشور باشد. ش��اه منصوري در اين 
نشست با بيان اينكه در مركز تحقيق و توسعه به دنبال 
شناسايي تيم هاي فعال داخلي در حوزه ICT هستيم 
تا بتوانند در تأمين تجهيزات و خدمات موردنياز همراه 
اول م��ا را كمك كنند، اظهار ك��رد: تمركز ما در مركز 
تحقيق و توسعه روي حوزه هاي فناورانه اينترنت اشياء، 
هوش مصنوعي و 5g است؛ زيرا معتقديم اين فناوري ها 
مي توانند بر معضالتي كه از قبل وجود داشته اند فائق 
آيند و اكنون نيز در حال حمايت از 45 تيم هس��تيم. 
رييس مركز تحقيق و توس��عه هم��راه اول رويكرد و 
اس��تراتژي اپراتور اول تلفن همراه را به سمت تحول 
ديجيتال و توس��عه اقتصاد دانش بنيان دانست و ابراز 
كرد: شناسايي و ارايه دقيق چالش هاي كالن اجتماعي 
و زيس��ت محيطي كش��ور، ترويج اهميت استفاده از 
راهكارهاي فناورانه به ويژه مبتني بر شبكه هاي ارتباطي 
براي حل معضالت ملي و تحريك تقاضا براي استفاده از 
خدمات هوشمندسازي در اجراي پروژه هاي بزرگ در 
سطح كالن كشور است. وي در ادامه به تشريح رويداد 
جايزه سال هوشمندسازي پرداخت و گفت: اين رويداد 
را با كمك فروم اينترنت اشياء در حال برگزاري هستيم 
و 10 محور و چالش را ب��راي ايده ها در نظر گرفته ايم 
كه ش��امل »كاهش آلودگي هواي كالن ش��هرها«، 
»مراقبت هاي بهداشتي-درماني بهينه در زمان كرونا«، 
»بهينه سازي توزيع محصوالت كشاورزي«، »كاهش 
معضل كمبود منابع آبي«، »كاهش خسارات تصادفات 
جاده اي«، »مب��ارزه با قاچ��اق«، »مديريت و كنترل 
ترافيك كالن شهرها«، »مديريت مصرف سوخت«، 
»مديريت مصرف انرژي )برق – گاز( « و »كاهش هزينه 
نهاده هاي توليد در كشاورزي« مي شود. اين عضو هيات 
علمي دانشگاه تهران تأكيد كرد: حضور نهادهاي مرتبط 
با هر يك از محور چالش ها، قطعا به عملياتي س��ازي 
ايده ها كمك خواهد كرد؛ كمااينكه ياري رسان ما در 
بسترسازي براي رفع معضالت كليدي كشور خواهد 
بود؛ زيرا همراه اول تأمين بودجه توس��عه راهكارهاي 
فناورمحور را تقبل كرده و بار سرمايه گذاري را از دوش 
سازمان ها و نهادها برداشته است. شاه منصوري درباره 
معياره��ا و ويژگي هايي كه منتج ب��ه انتخاب ايده ها 
مي ش��ود، اذعان كرد: ايده ها بايد قابليت بهره مندي 
از مزاياي نس��بي اپراتور را داشته باشند؛ ضمن اينكه 
مقايسه پذير و تكرارپذير باشند؛ ايده همچنين بايد مدل 
تجاري داشته باشد. رييس مركز تحقيق و توسعه همراه 
اول درباره نحوه انتخاب ايده ها هم گفت: راه حل هاي 
نوآورانه اي كه مبتني بر فناوري هاي سه گانه اينترنت 
اشياء، هوش مصنوعي و نسل پنجم ارتباطي باشند، به 
همراه طرح تجاري در مرحله داوري بررسي خواهند شد 
و انتخاب انجام مي شود. وي خاطرنشان كرد: با وجود 
اينكه تا تاريخ 15 شهريور مهلت ثبت ايده هاست، اما 
تاكنون 71 شركت ثبت نام كرده و راه حل هاي خود را 
در راستاي محور چالش ها ارسال كردند كه بيش از ۸0 
درصد شركت هاي ثبت نام كرده از تهران بوده و رتبه هاي 

بعدي به اصفهان و مشهد تعلق دارد.

اپليكيشن »اوانو« را نصب كنيد 
و برنده آيفون ۱۲ شويد

كاربران اپليكيشن اوانو مي توانند از امروز 13 شهريور 
به مدت يك هفته با انجام هر تراكنش شانس خود را براي 
شركت در قرعه كشي آيفون 1۲ كه ۲1 شهريور1400 
برگزار مي ش��ود افزايش دهند. همچني��ن افرادي كه 
تاكنون »اوان��و« را در تلفن همراه خود نصب نكرده اند 
مي توانند با نصب اين اپليكيشن 10 امتياز كسب كنند.

به گزارش گروه بازار خبرگزاري آنا، كاربران اپليكيشن 
اوانو مي توانند از امروز 13 ش��هريور به مدت يك هفته 
با انجام هر تراكنش ش��انس خود را براي ش��ركت در 
قرعه كش��ي آيفون 1۲ كه ۲1 ش��هريور1400 برگزار 
مي ش��ود افزايش دهند. همچنين افرادي كه تاكنون 
»اوانو« را در تلفن همراه خود نصب نكرده اند مي توانند 
با نصب اين اپليكيشن 10 امتياز كسب كنند. در ادامه 
طرح هاي هفتگي اپليكيشن »اوانو« كه با جوايز جذاب 
براي كاربران همراه است، طرح قرعه كشي يك دستگاه 
تلفن هوش��مند مدل آيف��ون 1۲ در دس��تور كار اين 
اپليكيشن قرار گرفته و كاربران مي توانند با نصب »اوانو« 
و انجام تراكنش در اين اپليكيشن، در اين قرعه كشي كه 
۲1 شهريورماه سال سال جاري برگزار مي شود، شركت 
كنند. بر همين اساس كاربراني كه اپليكيشن »اوانو« را 
در تلفن هاي همراه خود نصب دارند مي توانند از امروز 
شنبه 13 شهريور به مدت يك هفته با هر تراكنش يك 
امتياز دريافت كرده و ش��انس خود را براي شركت در 
قرعه كشي افزايش دهند. عالوه بر اين، افرادي كه تاكنون 
اپليكيش��ن »اوانو« را در تلفن هاي همراه خود نصب 
https://ewano. نكرده اند مي توانند از طريق نشاني

app »اوانو« را نصب كرده و عالوه بر كسب 10 امتياز در 
زمان نصب، با انجام هر تراكنش يك امتياز كسب كرده و 
شانس خود را براي شركت در قرعه كشي افزايش دهند.

همچنين كاربراني كه از تلفن هاي همراه با سيستم عامل 
ios اس��تفاده مي كنند مي توانند به منظور نصب اوانو 
Https:// و شركت در قرعه كش��ي آيفون 1۲ از نشاني

pwa.ewano.app استفاده كنند.

طرح هايي مثل طرح صيانت از داخل و تحريم ها از خارج، عرصه را بر شركت هاي فناوري تنگ كرده است

كابوس واقعي مهاجرت نخبگان فناوري

چالش هاي پيش روي توليد سخت افزار و نرم افزار
يك فع��ال فضاي مجازي و اقتصاد ديجيتال با تش��ريح 
چالش  هاي پيش روي توليد س��خت افزار و نرم افزار در 
كش��ور، تعدد مجاري قانوني براي صدور مجوز كسب و 
كارهاي ICT را يكي از معضالت اين بخش عنوان كرد. 
محمدحسين كاشي، كارآفرين و فعال فضاي مجازي و 
اقتصاد ديجيتال در گفت وگو با مهر با اشاره به وضعيت 
پيش روي توليد سخت افزار و نرم افزار در كشور در سالي 
كه با عنوان »توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدايي ها« ناميده 
شده است، گفت: توليد محصوالت فناوري اطالعات در 
كش��ور را مي توان در دو بعد س��خت   افزاري و نرم   افزاري 
پيگيري كرد. از بعد سخت   افزاري به خاطر شرايط فعلي 
نمي توانيم تجهيزات مرتبط با لبه تكنولوژي توليد كنيم. 
هم اكنون يك س��ري از اختراعات و تجهيزات در اختيار 
معدود كمپاني هايي در جهان است كه به دليل مسائل 
تحريم، با ما در ارتباط نيستند و انتقال تكنولوژي در اين 
حوزه صورت نمي گيرد. وي با اش��اره به سهم باالي 50 
درصدي يكي از شركت هاي كره اي از بازار موبايل ايران، 
گفت: با اين وجود شاهد اين هستيم كه گوشي هاي اين 
كمپاني يا حتي بخشي از قطعات آن هم در كشور ما توليد 
نمي شود و ما فقط مصرف كننده هستيم. اما اگر روال به 
درستي طي مي شد حداقل بايد بخشي از اجزا و قطعات 
مربوط به اين كمپاني و تجهيزات آن در كش��ور ما توليد 
مي شد. در اين صورت شاهد تشكيل يك اكوسيستم توليد 
سخت افزار در كشور بوديم. اما هم اكنون اين اكوسيستم 
و زنجي��ره در كش��ور ما وجود ن��دارد. كاش��ي با بيان 
اينكه براي توليد يك تجهيز سخت   افزاري در حوزه 
مخابرات و كامپيوتر در كشور با موانع بسياري روبرو 
هستيم، خاطرنشان كرد: زنجيره ارزش توليد در اليه 
سخت افزار به صورت كامل در كشور ما شكل نگرفته و 
ما مجبور مي شويم كه براي ساخت يك تجهيز، برخي 
قطعات را به كشور ديگري بفرستيم تا عملياتي روي 
آن انجام ش��ود و دوباره به كشور بازگردد. وي گفت: 
براي مثال شاهد بوده ام كه در زمينه توليد يك تجهيز 
مخابراتي، توليدكننده مجبور شد براي جوش دادن 
و اتصال يك اليه آلياژ به دليل نبود تكنولوژي خاص 
جوش و شرايط ويژه اين محصول در ايران، محصول را 
به كشور چين ارسال كند و اين عمليات بعد از اجرا در 
كشور چين، پس از برگشت محصول، ساير فرآيندها 
را در داخل ايران انجام دهد. اين مساله به دليل نبود 
زنجيره ارزش و عدم ش��كل گيري اكوسيس��تم در 
توليد تجهي��زات مختلف س��خت   افزاري مرتبط با 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور است.

      جهت دهي درستي براي توليد نرم افزار 
در كشور وجود ندارد

كاش��ي به چالش هاي پيش روي ح��وزه نرم افزار هم 
اش��اره كرد و افزود: جهت دهي و مسيردهي درستي 
براي توليد محصوالت در جهت رفع نيازهاي كشور به 
ويژه در حوزه كسب و كار و صنعت ديده نمي شود. اين 
كارش��ناس تاكيد كرد: البته بخشي از اين موضوع به 
حوزه پيمانكاري باز مي گردد؛ هم اكنون سفارش دهنده 
اصلي محصوالت نرم   افزاري سازماني و در اندازه بزرگ، 
دولت و مجموعه هاي حاكميتي هستند اما به خاطر 
مشكالت بودجه اي، شركت ها و سازمان هاي دولتي 
نمي توانند س��فارش پروژه بدهند. اين موضوع باعث 
مي شود كه شركت هايي كه از قبل محصوالت سفارشي 
توليد مي كردند دچار مشكل شوند. كاشي اليه بعدي 
در اي��ن حوزه كه با چالش همراه اس��ت را مربوط به 
مغزافزار عن��وان كرد و گفت: الي��ه ديگري در كنار 
سخت افزار و نرم افزار به مغزافزار مربوط مي شود كه 
روي عملكرد و استراتژي توليد محصول تمركز دارد. 
مغزافزار مي تواند به روش هاي توليد محصوالت لبه 
تكنولوژي مثل ه��وش مصنوعي و بيگ ديتا اطالق 
شود. وي ادامه داد: در يك استارت آپ مزيت رقابتي 
اصل��ي و ويژگي بارز محص��ول را مغزاف��زار تعيين 
مي كند. تعيين اين اس��تراتژي نيازمند مسيردهي 
و هدايت براي رفع نيازهاي كشور است اما كشور ما 
در اي��ن اليه با خأل مواجه اس��ت و به همين دليل به 
سمت رفع نيازها گامي برداشته نمي شود. در همين 
حال بازارس��ازي خوبي در اين بخش براي بازارهاي 
كشورهاي همسايه و ساير كشورها صورت نمي گيرد.

    تعدد مجاري قانوني 
براي صدور مجوز كسب و كار

اي��ن فعال فض��اي مج��ازي و اقتصاد ديجيت��ال يكي از 
چالش هاي پيش روي كس��ب و كارها و استارت آپ هاي 
حوزه فناوري اطالعات را تعدد مجاري و درگاه هايي عنوان 
كرد كه بايد براي شروع به كار يك كسب و كار به وي مجوز 
دهند. وي گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه رتبه جهاني 
ايران در بخش ش��اخص هاي محيط كسب و كار از منظر 
بانك جهاني باالي 100 است. در گزارش سال ۲0۲0 اين 
عدد و شاخص براي كشورمان 1۲7 بوده است. هم اكنون 
نهادهايي مانند س��ازمان نظام صنفي رايانه اي، ش��وراي 
اجرايي فناوري اطالعات، ان��واع اتحاديه و امثال اينها در 
صدور يك مجوز براي شروع يك كسب و كار دخيل هستند. 

به استناد ماده ۲۷ قانون الحاق )۲( و  دستورالعمل هیئت وزیران مصوبه ۱۴۲6۰۰مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ این فراخوان 
جهت اطالع عموم منتشر می گردد لذا از کلیه  اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود با داشتن شرایط و 

مدارک ذیل به اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه )دبیرخانه ماده ۲۷(مراجعه نمایند .
۱- مشخصات پروژه 

۲- مدل واگذاری : با توجه به مطالعات صورت گرفته پروژه فوق در قالب قرارداد BOT)ساخت ،بهره برداری 
و انتقال ( واگذار می گردد. 

۳- س�پرده ش�رکت در فراخوان : مبلغ تضمین ش�رکت در فراخوان پنج درصد )5%(قیمت پیش�نهادی 
جه�ت تکمیل و س�اخت پ�روژه می باش�د که متقاض�ی می بایس�ت مبلغ مذکور را به ش�ماره حس�اب 
۴۰56۰۰55۰۷5۹5۴۷۲و شناسه واریز ۹۴۲۱۲8556۲۱۴۰۰۰۲6۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰نزد بانک مرکزی واریز نماید . 
۴- مهلت دریافت اسناد کلیه متقاضیان الزم است جهت دریافت اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 

مورخ ۱۴۰۰/6/۲5 به دبیرخانه ماده ۲۷ اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه مراجعه نمایند.
5- مهلت تکمیل و ارائه پاکت:  متقاضیانی که اسناد را در مورد مقرر دریافت نمودند ضروری است  پاکت الف 
و ب و ج را به صورت دربسته حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰6/۲۹ تحویل دبیرخانه مرکزی 
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه داده و در مقابل رسید دریافت نمایند بدیهی است به تقاضاهایی 
که خارج از وقت مزبور ارائه شده و همچنین تقاضاهای مخدوش و فاقد شرایط مندرج در فراخوان ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
6- تاریخ افتتاح پاکت پیش�نهادات واصله در س�اعت ۱۰ صبح روز ش�نبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۳ در کمیسیون 
بازگشایی می شود حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در افتتاح پیشنهاد ها آزاد 

می باشد.
۷- اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در قبول یا رد یک یا همه پیشنهادات مختار می باشد.

8- در صورت تمایل به دریافت توضیحات بیشتر با شماره تلفن ۳8۳5۳۹۴6-۰8۳ اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمانشاه )مهندس رشیدی( تماس حاصل فرمایید.

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

) نوبت دوم (

آدرس مشخصات پروژه ردیف 

 ترمیم و تکمیل زمین چمن طبیعی ،رختکن ،بوفه ۱
ورزشگاه انقالب  سکوی تماشاچیان ، فضای سبز و خوابگاه 



تعادل |
امري��كا براي آزاد كردن بخش��ي از پول ه��اي ايران، 
مجوزي را به شركت هاي كره اي داده كه بر اساس آن 
اين ش��ركت ها مي توانند بدهي ايران را تنها از طريق 
واردات كاال به اي��ران پرداخت كنن��د. در اين مجوز 
همچنين قيد شده، »اعمال اين معافيت تازه، امكان 
انتقال هيچگونه پول نقدي را به ايران مجاز نمي سازد 
و فقط براي پرداخت به شركت هاي كره اي و ژاپني كه 
پيش از تشديد تحريم ها در دولت قبلي امريكا، كاالها 
و اقالم غير تحريمي ب��ه ايران صادر كرده بودند، قابل 
استفاده است.« امريكا براي اين مجوز نيز ضرب االجل 
۹۰ روزه تعيين كرده اس��ت. برخ��ي اما اين خبر را به 
گونه يي تفسير وتحريف كردند كه با مجوز امريكا قرار 
اس��ت تنها دو برنده كره يي »ال جي وسامس��ونگ« 
بتوانند از آزادسازي منابع مسدود ايران بهره مند شوند! 
اين در حالي است كه بازخواني خبر آزادسازي منابع 
بلوكه ايران در كره جنوبي و ژاپن، حكايت از اين دارد، 
كه هدف از آزادسازي منابع مسدود شده ايران به طور 
خاص دو شركت كره اي نيستند بلكه تمام شركت هاي 
ك��ره اي و ژاپني كه تا پيش از اي��ن كاالبه ايران صادر 
مي كرده اند، مي توانند از محل منابع مسدود شده ايران 

مطالبات خود را برداشت يا كاال به ايران صادر كنند. 

     تحريف خبر آزادسازي منابع بلوكه
چندي پيش وزارت امور خارجه امريكا، موافقت خود 
را با لغو بخش��ي از تحريم هاي نفتي ايران به منظور 
دسترسي اين كشور به دارايي هاي بلوكه شده خود 
در ژاپ��ن و كره جنوب��ي، اعالم كرد. بر اس��اس اين 
معافيت، پول هاي بلوكه ش��ده ايران در ژاپن و كره 
جنوبي، جهت بازپرداخت به ش��ركت هاي ژاپني و 
كره اي كه كاالها و اقالم غير تحريمي و بشردوستانه 

به ايران صادر كرده بودند، استفاده مي شود.
آنچه دراين ميان رخ داده اين است كه برخي اين خبر 
را به گونه اي نشرداده اند، كه امريكا صرفا مجوز ورود دو 
برنده كره اي »سامسونگ و ال جي« را به ايران صادر 
كرده است و مي خواهد توليد داخلي ايران را زمينگير 
كند. اما بررس��ي هاي ما نش��ان مي دهد، اصل خبر 
چيزي ديگري را مخاب��ره مي كند. به عبارتي ديگر، 
بازخواني خبر آزادسازي منابع مسدود شده ايران 
در كره جنوبي و ژاپن دقيقا نش��ان مي دهد، هدف 
از آزادسازي منابع مسدود شده ايران به طورخاص 
دو شركت كره اي »ال جي و سامسونگ« نيستند، 
بلكه تمام شركت هاي كره اي و ژاپني كه تا پيش از 
اين كاالبه ايران صادر مي كرده اند، مي توانند از محل 
منابع مسدود شده ايران مطالبات خود را برداشت 

يا كاال به ايران صادر كند.

     اصل خبر چيست؟ 
براي درك بهتر، واقعيتي كه در حال تحريف است، اصل 
اخبار آزادسازي منابع مسدود ايران براي شركت هاي 
كره اي و ژاپني را بازنش��ر كرده ايم. به گزارش پايگاه 
خبري »واش��نگتن فري بيكن«، وزارت امور خارجه 
امريكا، شامگاه سه ش��نبه ۱۳ جوالي/ ۲۲ تير، طي 
اطالعيه اي به كنگره اين كشور اعالم كرد كه از بخشي 
از تحريم هاي نفتي عليه ايران صرف نظر مي كند تا اين 
كشور به منابع مالي و پول هاي بلوكه شده خود در كره 
جنوبي و ژاپن، دسترس��ي يابد. براساس اطالعيه اي 

كه از سوي وزارت امورخارجه امريكا به كنگره ارسال 
ش��ده، معافيت تازه اي كه براي بخشي از تحريم هاي 
نفتي اعمال شده عليه ايران در نظر گرفته شده، توسط 
آنتوني بلينكن وزير امور خارجه امريكا امضا شده است.

به گزارش پايگاه خبري واش��نگتن فري بيكن، »اين 
معافيت، انتقال منابع مالي ايران از حسابهاي مسدود 
ش��ده خود به صادر كنندگان در ژاپن و كره جنوبي را 
مجاز اعالم كرده است.« همچنين اين معافيت اجازه 
مي دهد، منابع مالي ايران كه در نتيجه تحريم هاي 
امريكا عليه اين كش��ور مس��دود ش��ده بود، بدون 
نقض قانون آزاد شود. بر اس��اس اين معافيت تازه، 
آزادس��ازي دارايي هاي مسدود شده ايران به هدف 
پرداخت به صادركنن��دگان ژاپني و كره اي، باعث 

مي شود، ذخاير ارزي خارجي ايران كاهش يابد.
يك سخنگوي وزارت امورخارجه امريكا، تأكيد كرد 
كه »آنتوني بلينكن اين معافيت تازه را به اين دليل 
امض��ا كرده، كه به ژاپن و ك��ره جنوبي ۹۰ روز ديگر 
مهلت دهد تا معام��الت و مبادالت تجاري خود را با 
ايران انجام دهند.« وي در ادامه تصريح كرده: »وزير 
امور خارجه پيش از اين معافيتي را امضا كرده بود كه 
بر اساس آن، پولهاي بلوكه شده ايران در ژاپن و كره 
جنوبي، جهت بازپرداخت به ش��ركت هاي ژاپني و 
كره اي كه كاالها و اقالم غير تحريمي و بشردوستانه 
به ايران صادر كرده بودند، اس��تفاده شود«. او گفته 
اس��ت: »از آنجا كه نقل و انتقال مالي براي پرداخت 
و مب��ادالت تج��اري، گاهي زمان بر اس��ت، آنتوني 
بلينكن اين معافيت را به مدت ۹۰ روز ديگر تمديد 
كرده اس��ت.« وزارت امور خارجه امريكا همچنين 
تأكيد كرده: »اعمال اين معافيت تازه، امكان انتقال 
هيچگونه پول نقدي را به ايران مجاز نمي سازد و فقط 
براي پرداخت به شركت هاي كره اي و ژاپني كه پيش 
از تش��ديد تحريم ها در دولت قبلي امريكا، كاالها و 

اقالم غير تحريمي به اي��ران صادر كرده بودند، قابل 
استفاده اس��ت.«  دارايي هاي مسدود شده ايران در 
بانك ه��اي كره جنوبي، ۷ ميلي��ارد دالر و در ژاپن ۳ 
ميليارد دالر اعالم شده، كه به درآمدهاي نفتي ايران 
پيش از اعمال تحريم هاي امريكا مربوط مي ش��ود. 
پيش از اين، با موافقت امريكا بخشي از دارايي هاي 
مالي ايران در ك��ره جنوبي براي واردات واكس��ن 
كرونا، پرداخت بدهي معوقه ايران به سازمان ملل و 
موارد ديگر آزاد شده بود. طبق تحريم هاي امريكا، 
ايران از محل پول هاي بلوكه ش��ده خود در ژاپن و 
كره جنوبي، تنها مجاز به استفاده براي واردات اقالم 

بشر دوستانه مانند دارو و مواد خوراكي است.

     آزادسازي به نفع توليد داخل نيست! 
با اين حال، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي 
تهران در واكنش ب��ه اين خبر و با بيان اينكه احتمال 
ورود دوباره محصوالت كره اي ب��ه ايران دور از انتظار 
نيس��ت، مي گويد: امكان دارد اگر امريكا وارد برجام 
ش��ده و تحريم ها لغو شود، واردات محصوالت كره اي 
نيز آزاد ش��ود. اكبر پازوكي، معتقد است اكنون زمان 
واردات لوازم خانگي به ايران نيست، چون ما در چهار 
سال گذشته، در اين صنعت به خودكفايي رسيده ايم 
و لغو ممنوعيت واردات، تنها موجب زمينگير شدن و 

ضربه زدن به توليد داخل مي شود.
رييس اتحاديه فروش��ندگان ل��وازم خانگي تهران با 
اش��اره به نقاظ ضعف موجود در صنعت لوازم خانگي 
ادامه مي دهد: نبود نقشه راه مشخص، سوء مديريت 
يا مديري��ت ناكارآم��د و نبود زيرس��اخت هاي الزم 
موجب شده تا به رغم تالش بي وقفه صنعتگران، اين 
صنعت مسير مشخص و چش��م انداز روشني نداشته 
باشد. او مي گويد: اگر قرار است خودكفايي در صنعت 
لوازم خانگي را حفظ كنيم و به ص��ادرات و بازار هاي 

بين المللي بينديشيم، در وهله نخست بايد نقاط ضعف 
موجود را برطرف كنيم.در همي��ن حال، حميدرضا 
غزنوي س��خنگوي انجمن صنفي لوازم خانگي ايران 
هم با اشاره به عواقب بازگشت اين دو برند و تبعات آن 
بر توليد داخل مي گويد: بر پايه اطالعات موثقي كه در 
دست داريم، دو شركت كره اي به ويژه سامسونگ در 
حال البي گري براي بازگشت به ايران هستند و در اين 
راستا نيز تمام تالش خود را صرف تبليغات به ويژه در 

حوزه فرهنگي كرده اند.
 اين دو برند در حال حاضر، مشغول مقدمه چيني براي 
ورود دوباره به بازار ايران و به صورت كامال زيرپوستي 
مشغول البي با مسووالن و برخي چهره هاي فرهنگي 
هس��تند. به گفته او، اين نگراني وج��ود دارد كه در 
جريان البي گ��ري كره اي ها، افراد تاثيرگذار صنعت 
لوازم خانگي كشور، با اين برند ها همسو شوند. در اين 
صورت منافع توليدكنندگان به خطر خواهد افتاد و 
نه تنها شعار سال محقق نمي شود، بلكه توليد لوازم 
خانگي در معرض خطر نابودي قرار مي گيرد. غزنوي 
بر اين باور است كه اگر توليدكنندگان ايراني محصول 
بي كيفيت و بدون گارانتي توليد كنند، مي توان دليل 
موجهي براي ورود برند هاي خارجي به كشور داشت، 
اما در ش��رايطي كه توليدات لوازم خانگي ايران در 
حال حاضر ب��ه اروپا صادر مي ش��ود و قابل رقابت 
در بازار هاي جهاني اس��ت، ورود دوب��اره برند هاي 
خارجي، در واقع تيش��ه محكمي به ريش��ه توليد 
مي زند. با اين همه، هرچند نگراني ها بايت حمايت از 
توليد داخل، كامال قابل درك است، اما تفسير اشتباه 
از يك خبر وتحريف آن با هدف حمايت از توليدات 
مونتاژي داخل و توليدكنندگان خاص، نه تنها ضربه 
بزرگي را به صنعت توليد لوازم خانگي وارد مي كند، 
بلكه اعتماد م��ردم را به عن��وان مصرف كنندگان 

نهايي محصوالت داخلي نشانه مي گيرد. 

خبرروي خط خبر
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اصابت ارز ترجيحي
 به توليد  و سفره مردم

مهر |هرويك ياريجانيان عضو كميس��يون تسهيل 
كس��ب و كار اتاق بازرگاني تهران مي گويد: سياست 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ي نه تنها هيچ گونه اثر مثبتي بر بازار 
و اقتصاد كش��ور نگذاشت، بلكه در بعضي موارد تأثير 
معكوس گذاشت. در واقع كمبود نهاده هاي دامي، دارو 
و ديگر اقالم اساسي در كشور به راحتي حس مي شد 
كه نشان از سوءمديريت در اجراي سياست ارز ۴۲۰۰ 
توماني دارد. متأسفانه حجم بس��يار زيادي از منابع 
ارزي ما در راستاي اجراي اين سياست هدر رفت. اگر 
اين مبالغ به مساله توليد اختصاص پيدا مي كرد، قطعًا 
مي توانستيم تحول اقتصادي فوق العاده اي را رقم بزنيم. 
مثاًل ما در توليد آبگرمكن با كشورهاي اروپايي رقابت 
مي كنيم. اگر اين يارانه ارزي به جاي آنكه به واردكننده 
برسد، به توليدكننده اختصاص مي يافت، اوضاع توليد 
به مراتب بهتر از شرايط حال حاضر مي شد. اين عضو 
اتاق بازرگاني در رابطه با مشكالت ارز ۴۲۰۰ توماني 
افزود: متأسفانه چگونگي مصرف ارز ترجيحي توسط 
واردكنندگان، رهگيري نشد؛ بنابراين آمار دقيقي از 
اينكه چه ميزان از اين ارزها صرف واردات ش��د و چه 
قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداريم. اما آن چيزي 
كه مسلم است، اين است كه كاالهاي اساسي با قيمت 
ارز ۴۲۰۰ توماني به دست مصرف كننده نرسيد. وي در 
رابطه با فسادزا بودن سياست ارز ۴۲۰۰ توماني افزود: 
از سوييس گرفته تا ژاپن، هر جاي دنيا ارز تك نرخي 
نباشد، فسادزا خواهد بود. در كشورهايي كه نام بردم، 
شفافيت اقتصادي بس��يار زياد است، اما حتي اگر در 
اين كشورها اين سياست ارزي اجرا شود، قطعًا شاهد 
فساد و رانت خواهيم بود؛ زيرا از واردكننده اي كه بستر 
فساد برايش مهيا اس��ت، نمي توان انتظار خداترس 
بودن داش��ت. وي با اشاره به ضربات جبران ناپذير ارز 
۴۲۰۰ توماني به اقتصاد و توليد كشور افزود: متأسفانه 
به واسطه اين موضوع، فضاي رقابتي براي توليدكننده 
داخل��ي از بين رف��ت. چرا كه واردكنن��ده در تمامي 
مراحل تأمين كاال، از ارز ۴۲۰۰ بهره مند مي شود، ولي 
توليدكننده بايد مدام ماليات بدهد و اين گونه اس��ت 
كه هزينه هاي توليد باال رفته و فضاي رقابت با كاالي 
وارداتي، برچيده مي ش��ود. وي ادامه داد: بنده معتقد 
هستم اگر مسووالن مي خواهند به توليد كشور بيشتر 
اهميت دهند، بايد ارز ۴۲۰۰ توماني و ارز چندنرخي 
را حذف كنند. چرا كه اعطاي يارانه به ابتداي زنجيره، 
هيچ گونه عايدي براي مصرف كنندگان نداشته است. 
به گفته ياريجانيان، با گذش��ت بيش از سه سال از 
تصويب اختصاص ارز ۴۲۰۰ توماني به واردكنندگان 
كاالي اساسي، اكنون اغلب اقالم از سايه ارز ۴۲۰۰ 
توماني خارج شده اند، كه اين موضوع بيانگر پي بردن 
مسووالن به ناموفق بودن اين سياست ارزي است. به 
گمان بسياري از كارشناسان، اين هزينه هنگفت 
مي توانست در بخش توليد صرف شود تا پيامدهاي 
مثبت بسياري را نصيب اقتصاد كشور كند، اما با 
اعطاي اين ارز به واردكنندگان و اجراي سياست 
شكست خورده ارز ۴۲۰۰ توماني، بيشترين ضربه 

به توليد و قدرت خريد مردم زده شد.

افزايش قيمت برنج ايراني
تا 46 هزار و500

ايسنا | در ادامه افزايش قيمت برنج از بيش از يكسال 
گذشته تاكنون، هر كيلو برنج ايراني در ماه گذشته تا ۴۶ 
هزار و ۵۰۰ تومان هم فروش رفته است. مدت هاست 
كه آمارهاي رسمي و البته آنچه در بازار مي گذرد، بيانگر 
روند افزايشي قيمت برنج اعم از داخلي و خارجي است؛ 
به طوري كه گاهي تا ۱۰۰ درصد و باالتر نيز رشد قيمت 
آن ثبت ش��ده است. طي ماه هاي اخير از سرعت رشد 
قيمت برنج در مقاطعي كاس��ته شده اما به هر صورت 
روند همچنان افزايشي پيش مي رود. بررسي آماري كه 
اخيرا مركز آمار ايران در رابطه با متوسط قيمت اقالم 
خوراكي اعالم كرده بود در رابطه با برنج نشان مي دهد 
كه هر كيلو برن��ج ايراني در مردادماه امس��ال به طور 
متوسط ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته، اما اين كاال 
تا ۴۶هزار و ۵۰۰ تومان هم قيمت خورده، در حالي كه 
در مردادماه پارسال هر كيلو برنج ايراني به طور متوسط 
حدود ۲۷هزارتومان قيمت داشت و در تيرماه امسال به 
۳۷ هزار و ۳۳۰۰ تومان رسيده بود. براين اساس، برنج 
ايراني در مقايسه با سال گذشته ۴۲.۹ و نسبت به تيرماه 
۳.۴ درصد گران شده است. اما در مورد برنج خارجي كه 
عمده افزايش قيمت آن از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان 
از اين كاال شروع و ادامه دار شد آمار از اين حكايت دارد 
كه هركيلو در مردادماه سال گذشته به طور متوسط 
حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده، امادر تيرماه امسال 
۲۴ هزار و ۸۰۰ توم��ان و در مردادماه به ۲۵ هزار و 
۱۰۰ تومان رسيده است، برنج وارداتي تا كيلويي ۳۰ 
هزار و ۸۰۰ تومان هم فروش رفته است. براين اساس، 
افزايش قيمت برنج خارجي نسبت به تيرماه ۱.۳ و 

در مقايسه با مرداد ماه پارسال ۳۸.۷ درصد است.

تجارت با امارات از مرز
يك ميليارد دالر گذشت

تس�نيم | رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و 
امارات متحده عربي اعالم ك��رد: ارزش مبادالت 
تجاري دو كشور در پنج ماهه اول سال جاري )۲۱ 
مارس تا ۲۲ اوت(، بالغ بر ي��ك ميليارد دالر بوده 
است. بر اساس گزارش س��ازمان توسعه تجارت، 
صادرات ايران به امارات متحده در مدت ۵ ماه ۳۸۰ 
ميليون دالر و واردات آن ۱.۰۷ ميليارد دالر بوده 
است. فرشيد فرزانگان، گفت: طبق توافقنامه ها و 
پيش بيني ها، حجم مبادالت تجاري بين دو كشور 
تا پايان س��ال مالي ۲۰۲۱-۲۰۲۲ تا ۲۰ ميليارد 
دالر خواهد رسيد. رييس اتاق بازرگاني مشترك 
ايران و امارات گفت: صادرات محصوالت كشاورزي 
و غذايي ايران به اين كش��ور، كمتري��ن تأثير را از 

تحريم ها و شيوع ويروس كرونا داشته است. 

جهش توليد دو محصول 
در چهارماه

بررسي آمارهاي رسمي منتشره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از افزايش ۲۰.۴ درصدي توليد يخچال و فريزر 
و ۳۶.۲ درصدي ماشين لباس شويي و هم زمان كاهش 
توليد انواع تلويزيون در چهارماهه امسال دارد. از ابتداي 
امسال تا پايان تيرماه ۶۹۲ هزار دستگاه يخچال و فريزر 
در كشور توليد ش��د. اين آمار در مقايسه با توليد ۵۷۴ 
هزار و ۹۰۰ دستگاهي اين محصوالت در مدت مشابه 
پارسال، رش��د ۲۰.۴ درصدي نشان مي دهد. بررسي 
آمارها حاكي است در اين مدت ۴۳۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
ماشين لباسشويي توسط كارخانه هاي داخلي توليد شد 
كه حاكي از رشد ۳۶.۲ درصدي در هم سنجي با پارسال 
است. در مدت مشابه پارسال ۳۱۶ هزار و ۱۰۰ دستگاه 
ماشين لباسشويي در كشور توليد شده بود. بااين حال، 
برخالف ماه هاي گذش��ته كه همواره آمار مثبتي را در 
توليد تلويزيون شاهد بوديم، تا پايان تيرماه توليد انواع 
تلويزيون افت ۴.۳ درصدي را ثبت كرد. در چهارماهه 
نخست امسال ش��ركت هاي داخلي ۳۴۷ هزار و ۸۰۰ 
دستگاه تلويزيون توليد كردند، درحالي كه اين آمار در 
مدت مشابه سال گذشته ۳۶۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه بود. 
در اين زمينه، دبير انجمن توليدكنندگان لوازم صوتي 
و تصويري كشور، سه عامل داخلي و يك عامل جهاني 
را در ثبت اين افت موثر مي داند. محمدرضا ش��هيدي 
گفت: بحران كمبود جهان��ي ميكروچيپ ها و به ويژه 
ميكروپروسسورها كه مغز سيستم مركزي تلويزيون 
به ش��مار مي رود، بر توليد اين محصول در كشور تأثير 
منفي داشته اس��ت.اين مقام صنفي يادآور شد: توليد 
اين قطعات هاي تك در جهان در انحصار چند شركت 
خاص است كه اصالتي امريكايي داشته، اما در چين و 
برخي ديگر از كشورها به توليد مي پردازند. وي تصريح 
كرد: تعطيالت كرونايي در دو مرحله، حدود يك ماه 
از زمان توليد را از كارخانه هاي توليدكننده تلويزيون 
گرفت، اين در حالي اس��ت كه قطعي هاي برق نيز 
بر كاركرد خطوط توليد تأثيرگذار ش��د. شهيدي، 
درعين ح��ال برنامه ريزي توليدكنندگان بر مبناي 
قدرت خريد مردم را ديگر دليل افت توليد عنوان كرد 
و افزود: كاهش توان اقتصادي آحاد جامعه سبب شد 
تا كارخانه ها توليدات خود را به سمت تلويزيون هاي 

كوچك تر يا با آپشن ها و امكانات كمتر سوق دهند. 

200 شغل بركت براي
اقشار آسيب پذير آران و بيدگل

بني��اد بركت س��تاد اجرايي فرمان ام��ام زمينه ايجاد 
اشتغال براي ۲۰۰ نفر را در آران و بيدگل كاشان فراهم 
كرده اس��ت. معاون تامين نهاده ها و مش��اركت هاي 
اقتصادي بنياد بركت با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: 
بنياد با حمايت از كارگاه توليدي فعال در حوزه توليد 
اس��باب بازي و بازي هاي فكري، باعث ايجاد اش��تغال 
براي ۲۰۰ نفر از ساكنان و به خصوص اقشار آسيب پذير 
شهر آران و بيدگل در استان اصفهان شده است. هادي 
جوهري با اشاره به حمايت از اين واحد توليدي در قالب 
مشاركت مدني خاطرنشان كرد: بنياد بركت ۳۰ ميليارد 
ريال منابع براي تكميل سرمايه در گردش و فاز توسعه 
در اختيار اي��ن كارگاه توليدي فع��ال در زمينه توليد 
اسباب بازي، بازي هاي فكري و ابزار كمك آموزشي قرار 
داده است. وي ادامه داد: در حال حاضر ۶۰ نفر به صورت 
مستقيم در اين كارگاه مشغول فعاليت بوده و براي ۱۴۰ 
نفر نيز اشتغال خانگي ايجاد شده است. به گفته معاون 
تامين نهاده ها و مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت، 
اكثر افرادي كه در خانه خود با كارگاه مش��اركتي اين 
بنياد همكاري دارند از ميان اقشار آسيب پذير از جمله 
زنان سرپرست خانوار، معلوالن و افراد نابينا و كم توان 
و معرفي شدگان از س��وي خيريه ها انتخاب شده اند. 
جوهري بي��ان كرد: كارگاه توليدي مش��اركتي بنياد 
بركت از س��ال ۱۳۸۵ فعاليت خ��ود را در زمينه توليد 
اس��باب بازي هاي هدف دار، بازي هاي آموزشي و ابزار 
كمك آموزشي آغاز كرده بود اما فعاليت آن به علت تورم 
و افزايش ناگهاني نرخ ارز متوقف شده بود. وي افزود: با 
ورود و مش��اركت بنياد بركت در سال گذشته و تامين 
سرمايه در گردش، اين كارگاه به چرخه توليد بازگشت 
و كار خود را توسعه داد و در حال حاضر، ظرفيت توليد 
يك ميليون قطعه اسباب بازي را در سال دارد.  معاون 
مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت يادآور شد: در صورت 
توسعه فازهاي ديگر اين كارگاه توليدي، امكان ايجاد 
اشتغال بيشتر براي اقشار آسيب پذير در منزل وجود 
خواهد داش��ت. جوهري تاكيد كرد: بنياد بركت تا به 
امروز در مجموع اقدام به مشاركت، سرمايه گذاري، ارايه 
تسهيالت و پشتيباني از ۷۴۲ بنگاه متوسط صنعتي در 
سراسر كشور كرده كه باعث ايجاد فرصت هاي كسب 
و كار براي ۲۱۱ هزار متقاضي اش��تغال ش��ده اس��ت. 
۶۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريال براي توانمندس��ازي اين 
۷۴۲ بنگاه س��رمايه گذاري شده و بنياد پس از تثبيت 
و به سوددهي رسيدن، از ۲۸۲ بنگاه خارج شده و سهام 
خود را به كارآفرينان و بخ��ش خصوصي واگذار كرده 
اس��ت. وي تصريح كرد: بنياد بركت در سال جاري نيز 
س��رمايه گذاري در يك ه��زار و ۲۴۰ بنگاه توليدي در 
مناطق محروم كشور را در دستور كار قرار دارد كه احياي 
واحد هاي تعطيل و نيمه تعطيل در اولويت است. معاون 
مشاركت هاي اقتصادي بنياد بركت گفت: تا به امروز با 
۱۲ بنگاه توليدي در استان اصفهان مشاركت اقتصادي 
داش��ته ايم كه پس از ثبات و به س��وددهي رسيدن، از 
۹ بنگاه خارج شده ايم. اين سرمايه گذاري و مشاركت 
اقتصادي، ايجاد اش��تغال براي ۳ هزار و ۸۵۵ متقاضي 
را به دنبال داشته است. گفتني است، بنياد بركت ستاد 
اجرايي فرمان امام تاكنون ۴ هزار و ۳۱ طرح در حوزه هاي 
توانمندس��ازي اقتصادي، ام��ور زيربنايي، فرهنگي و 
خدمات بيمه اي را با حجم سرمايه گذاري ۶  هزار و ۳۶۰ 
ميليارد ريال در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته استان 

اصفهان به بهره برداري رسانده يا در دست اقدام دارد.

كدام شركت ها مي توانند از محل منابع مسدود كاال به ايران صادر كنند؟ 

تامين نياز داخل در اولويت كاري شركت هاي فوالدي قرار گرفته است

ماجراي آزادسازي منابع بلوكه در كره جنوبي

ابهام در صادرات فوالد به افغانستان
تعادل |

 برخ��ي مناب��ع خارجي در حال��ي از توق��ف صادرات 
فوالد ايران به افغانس��تان خبر مي دهن��د كه به گفته 
عضو هيات مديره انجمن ف��والد، توقفي در صادرات به 
افغانستان اتفاق نيفتاده و فقط تامين نياز داخل به فوالد 
در اولويت كاري شركت هاي فوالدي قرار گرفته است. 
اين درحالي است كه يك كارشناس حوزه فوالد عنوان 
كرده كه طبيعتاً با شرايط سياسي كه در افغانستان حاكم 
شده صادرات فوالد ايران به اين كشور متوقف شده است.

      صادرات فوالد متوقف نشده
روز گذشته برخي منابع خارجي از توقف صادرات 
فوالد ايران به افغانس��تان به دليل شرايط سياسي 
حاكم بر اين كش��ور و حضور طالبان خبر دادند، اما 
عضو هيات مدي��ره انجمن فوالد ب��ا رد اين مطلب 
اعالم كرده ك��ه محدوديت صادرات ف��والد ايران 
به همه كش��ورها به دليل اولويت تامين نياز داخل 
اعمال شده است. رضا شهرستاني، عضو هيات مديره 
انجمن فوالد در اي��ن مورد به »خبرگزاري فارس« 
گفته است: صادرات فوالد ايران به افغانستان متوقف 
نشده، بلكه براي صادرات فوالد كشور اولويت بندي 
صورت گرفته اس��ت، به اين صورت ك��ه ابتدا بايد 
تأمين نياز داخل در اولويت كار شركت هاي فوالدي 
قرار گي��رد. به گفته او، با كاه��ش تخصيص برق به 
واحدهاي فوالدي طي دو ماه گذش��ته و حاال كه در 
سومين ماه قرار داريم، توليد فوالد كشور در اين مدت 
به كمتر از ۵۰ درصد رسيده است. عضو هيات مديره 
انجمن فوالد با بيان اينكه س��ال گذشته حدود ۳۰ 
ميليون تن فوالد در كشور توليد شد، افزود:  حدود ۱۵ 

ميليون تن از اين رقم در داخل مصرف شد. 
به گفته شهرستاني، در حال حاضر با توجه به كاهش 
توليد فوالد به دليل قط��ع برق كارخانه ها، به صالح 
اس��ت كه ابتدا نياز داخل تأمين شود و پس از عادي 

ش��دن ش��رايط، صادرات فوالد از س��ر گرفته شود. 
همچنين بنابه اظهارات او،  بر اين اس��اس مقرر شد 
ش��ركت هاي فوالدي ابتدا تعهدات خود را نسبت به 
عرضه محصوالتشان در بورس انجام دهند و پس از آن 
براي صادرات اقدام كنند. عضو هيات مديره انجمن 
فوالد در عين حال تصريح كرده: قباًل با توجه به باال 
بودن ميزان توليد فوالد، محدوديت خاصي در مورد 
صادرات و انجام تعهدات شركت هاي فوالدي اعمال 
نمي شد، اما امسال به دليل كاهش توليد در پي قطع 
برق، مقرر شد شركت هاي فوالدي ابتدا تعهدشان را 
در قبال عرضه كاال در بورس تا پايان مرداد ماه انجام 
دهند كه حاال اين مهلت تا پايان شهريور ماه تمديد 
شده است. شهرستاني در ادامه با تأكيد بر اينكه هيچ 
محدوديت��ي در صادرات فوالد ايران به افغانس��تان 
به دليل حضور طالبان يا م��وارد ديگر اتفاق نيفتاده 
است، گفت: دليل توقف صادرات فقط باال بودن تعهد 

شركت هاي فوالدي به عرضه محصوالتشان در بورس 
كاال است كه اين تعهدات مربوط به خرداد ماه به بعد 
مي شود. وي ميزان توليد فوالد در كشور طي ۶ ماهه 
اول امسال را حدود ۱۴ ميليون تن فوالد پيش بيني 
كرد و گفت: توليد كارخانه ه��ا در تير و مرداد ماه به 

دليل قطع برق، افت ۵۰ درصدي داشته است.

      صادرات فوالد به افغانستان متوقف شد
درحالي شهرستاني خبر توقف صادرات به افغانستان 
را تكذيب كرده كه يك كارشناس حوزه فوالد عنوان 
كرده كه طبيعتًا با شرايط سياسي كه در افغانستان 
حاكم شده صادرات فوالد ايران به اين كشور متوقف 
شده است. به گفته او، خردادماه امسال خبري منتشر 
ش��د مبني بر اينكه ذوب آهن اصفهان يك قرارداد 
۴.۳ ميليارد دالري براي ص��ادرات خطوط ريلي به 
افغانستان امضا كرده است. شرايط حاصل از حضور 

طالبان در افغانس��تان طبيعتًا باعث مي شود كه اين 
قرارداد هم مانند صادرات فوالد به اين كش��ور معلق 
بماند.  كي��وان جعفري طهراني مورد توقف صادرات 
فوالد ايران به افغانستان به »ايلنا« گفت است: ميزان 
مصرف فوالد در افغانستان خيلي پايين بوده و در واقع 
ساالنه ۱ الي ۱.۵ ميليون تن است كه ايران در برخي 
از زمان ها تا ۵۰۰ هزار تن در سال هم صادرات فوالد 
به افغانستان داشته است. افغانستان در پروژه معدن 
حاجيگك در نزديكي كابل كه كنسرسيوم هندي-

افغاني در سال ۲۰۱۲ مسوول استخراج از اين معدن 
بودند، مجوزي براي تاسيس كارخانه فوالد در دو فاز 
با ظرفيت ۶ ۲. ميليون تن اعطا كرد كه قرار بود هر فاز 
با ظرفيت ۳.۱ ميليون تن تاس��يس شود هر كدام از 
آنها هم دو به فاز تقريبا ۱.۵ ميليوني تقسيم مي شد. 
در كنار آن هم قرار بود يك نيروگاه برق تاسيس كنند.

بنابر آمار اعالم��ي او، اين ۶.۲ ميليون تن م��ازاد بر نياز 
افغانس��تان بود و هدف اين كش��ور، عالوه بر تامين نياز 
داخلي كه ح��دود يك ميليون تن ب��ود و حتي به علت 
افزايش نياز داخلي براي س��اخت و س��از ب��ه يك و نيم 
ميليون تن هم مي رس��يد، به همسايه هاي شمالي خود 
نيز صادرات فوالد داش��ته باش��د كه اين اتفاق نيفتاد و 
همچن��ان واردكننده فوالد ماند. بيش��تر ف��والدي كه 
ايران به افغانستان صادر مي كرد مفتول فوالدي و فوالد 
س��اختماني بود. او در ادامه با اش��اره به وضع ماليات بر 
واردات محصوالت نوردي در افغانستان نيز گفته است: 
بعد از توقف صادرات فوالد ايران به عراق كه بيش از همه 
در مورد محصوالت نوردي مانند ميلگرد بر اثر وضع قوانين 
مالياتي ۹۰ دالر بر تن كه باعث از دست رفتن بازار عراق 
براي ايران شد، بازار افغانستان در اين شرايط مي توانست 
كمك كند. هرچند كه افغانس��تان نيز از ابتداي س��ال 
۱۴۰۰ بحث عوارض وارداتي محص��والت نوردي ايران 
مانند ميلگ��رد را اعالم كرد. بنابراين صادرات فوالد ما به 
اين كشور از ابتداي سال جاري كاهش قابل توجه يافت.
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خبرروز

شمار تلفات كرونا از ۱۱۰ هزار عبور كرد
مجموعه تلفات كرونا از ابتداي شيوع اين ويروس در كشور )اسفند ۹۸( تاكنون با مرگ ۵۱۵ نفر ديگر طي ۲۴ ساعت گذشته، 
از مرز ۱۱۰ هزار نفر گذشت. به گزارش وزارت بهداشت و بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۲۰ هزار و ۴۰۴ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه سه هزار و ۴۷۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور 
به ۵ ميليون و ۱۰۳ هزار و ۵۳۷ نفر رس��يد. تاكنون ۴ ميليون ۳۳۲ هزار و ۸۹۲ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها 
ترخيص شده اند. همچنين با مرگ ۵۱۵ نفر، مجموع شمار تلفات كرونا به ۱۱۰ هزار و ۶۴ نفر رسيد. در حال حاضر ۲۴۶ شهر 

كشور در وضعيت قرمز، ۱۴۴ شهر در وضعيت نارنجي و ۵۸ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 اعتماد اجتماعي 
عامل مشاركت مردمي

 اعتماد اجتماعي يكي از اصلي ترين س��رمايه هاي 
اجتماعي است كه باعث دوام و تكامل نظام سياسي، 
فرهنگي و اجتماعي در جامعه مي شود. ما وقتي از 
س��رمايه هاي اجتماعي صحبت مي كنيم، درواقع 
حرف از اعتمادي مي زنيم كه بايد در جامعه وجود 
داشته باشد، اين اعتماد در سه سطح مورد بررسي 
و آمايش قرار مي گيرد: س��طح مردم به مردم، مردم 
به دولت و دولت به مردم. متاس��فانه در حال حاضر 
ما در تمام اين س��طوح با مش��كل مواجه هستيم. 
كاهش اعتماد اجتماعي در س��طح مردم به دولت 
در بسترهاي وعده هاي دروغين و متعدد نمود پيدا 
مي كند و باعث از دست رفتن اعتماد مردم به دولت 
يا كمرنگ شدن آن مي شود تا جايي كه مردم براي 
دسترسي به اخبار درست به سمت رسانه هاي بيگانه 
و حتي معاند كشيده مي شوند. وارونه گويي در برخي 
از خبرها و ارايه آمار نادرست باعث سلب اعتماد مردم 
از رسانه هاي دولتي مي شود كه در اين مورد رسانه ها 
بايد سعي كنند جايگاه واقعي خود را در اطالع رساني 
كسب كرده تا بتوانند مردم را از رسانه هاي بيگانه و 
دش��من بي نياز كنند. در حال حاضر ضروري است 
دس��تور به بيان اخب��ار واقعي، ارايه آمار درس��ت و 
منطقي در زمان مناسب داده شود نه اينكه بعد از تمام 
رسانه هاي جهان، رسانه هاي ما اقدام به بيان اخبار 
نمايند. ضمن اينكه هرچه دولت در جهت گسترش 
فضاهاي عمومي كوشاتر بوده و مردم به دور از هرگونه 
فشار به گفت وگوي نقادانه با اصحاب دولت بپردازند 
اعتماد آنها به حكومت بيش��تر مي شود. مهم ترين 
نشانه كمرنگ شدن اعتماد اجتماعي وجود چندين 
هزار چ��ك بي محل در جامع��ه، كالهبرداري هاي 
مختلف، دروغگويي و سوگند دروغ از مظاهر كاهش 
س��رمايه هاي اجتماعي و كمرنگ ش��دن اعتماد 
اجتماعي در جامعه اي است كه پيش از اين درآن با 
تاري از سبيل معامالت كالن صورت مي گرفت. از 
نگاه رفتار شناسي وقتي در جامعه اي سوگند يا قسم 
خوردن گسترش يابد اعتقادات و اعتماد اجتماعي 
كمرنگ مي شود؛ ديگر فرقي نمي كند قسم به جان 
عزيزان باش��د يا به مقدسات س��وگند خورده شود 
چرا كه نتيجه يكسان است.هر چه اعتماد اجتماعي 
در جامعه اي گس��ترده تر شود مش��اركت مردم در 
اداره حكومت و برخوردهاي صادقانه با فرآيندهاي 
حكومتي بيشتر، مستحكم تر و بادوام تر خواهد شد، 
پس بايد از رفتارهاي تضعيف كننده اعتماد به شدت 
جلوگيري ش��ود و در صورت محرز شدن آن، دولت 
بايد بدون فوت وقت نسبت به ترميم آن اقدام كند. در 
واقع اين مسووالن هستند كه بايد گام اول را در جهت 
ترميم اعتماد اجتماعي بردارند و كاري كنند كه مردم 
يك بار ديگر در كنار مسووالن بايستند و از منافع ملي 
خود دفاع كنند. ترميم اين اعتماد در چنين شرايطي 

سخت به نظر مي رسد اما قطعا عملي خواهد شد.

گليماندگار|
 نبود يا كمبود آب يعني نبود زندگي، يعني 
نابودي اقتصاد، يعني از حركت ايس��تادن 
چرخ هاي توليد و يعني بحراني شدن شرايطي كه همين 
االن هم چندان رو به راه نيس��ت و قطار زندگي مردم اين 
سرزمين پر شتاب و راهور نيست. حاال كه شرايط اقتصادي 
و معيشتي بسيار تلخ و گزنده شده، حاال كه بيماري هر 
روز شمار قابل توجهي از مردم را به كام مرگ مي كشاند، 
خشكسالي نيز دردي است بر روي تمام دردها. خشكسالي 
حاال از شمال، جنوب، ش��رق و غرب به پايتخت رسيده 
است، ش��هري با بيش از ۲۰ ميليون نفر جمعيت فعال. 
شهري كه با مشكالتي مانند آلودگي هوا هم سال هاست 
كه دس��ت و پنجه نرم مي كند و اين روزها كمبود آب به 
يكي ديگر از مشكالت اين كالن شهر تبديل شده است. 
خشكسالي چند سالي است كه آرام آرام كل ايران را در بر 
گرفته، از جنوب كشور و خشك شدن تاالب ها و رودها تا 
شمال كشور كه زماني پر آب ترين روزهاي خود مي گذراند 
و حاال با كمبود آب مواجه است، تهران اما با وجود آن همه 
قنات و س��فره هاي آب زيرزميني كه ديگر خبري از آنها 
نيست و فرونشس��ت گاه و بيگاه زمين در اين كالن شهر 
هم نشان از تمام شدن اين سفرهاي آبي دارد، قرار است با 
روزهاي سختي مواجه شود. كمبود آب در تهران مي تواند 
به مشكلي بزرگ و الينحل تبديل شود اگر مسووالن زودتر 
فكري به حال آن نكنند و با مديريت درس��ت ذخاير آبي 
چاره اي براي آن نينديشند. كم آبي در پايتخت تنها به نبود 
آب خالصه نمي شود، كمبود آب در اين كالن شهر يعني از 
بين رفتن پوشش گياهي، نابود شدن حيات وحش، از بين 
رفتن كشت و كارهايي كه در اطراف تهران انجام مي شود و 
منبع درآمد تعداد قابل توجهي از افراد. خشكسالي در تهران 
يعني كاهش سطح رويش گياهي و ... اما خطرناك تر از همه 
فرونشست زمين در تهران و شهرها و محله هاي اطراف آن 
است. مشكلي كه حاال بيشتر شهرهاي كشور با آن دست 
و پنجه نرم مي كنند و در جاهايي مانند اصفهان و تهران 
بيش ازبقيه شهرها نمود داشته است. در اين كالن شهر 
هر فرونشست زمين مي تواند با فاجعه اي غير قابل جبران 
ختم شود، از آنجايي كه گسل هاي فعال زيادي در تهران 
وجود دارند، مساله زلزله هم يكي ديگر از مشكالتي است 

كه اين شهر را تهديد مي كند. خالصه كه خشكسالي تهران 
عواقب خطرناكي را در پي خواهد داشت. اين در حالي است 
كه سازمان هواشناسي هم چندي پيش از پاييز كم بارشي 
خبر داد كه قرار است مهر تاييدي بر خشكسالي حاكم بر 
كشور باشد و به اين ترتيب اگر مديريت و صرفه جويي 
در مصرف آب در دستور كار مردم و مسووالن قرار نگيرد 
معلوم نيست تا چه مدت مي توانيم در برابر اين كم آبي و 
بي آبي مقاومت كنيم. همين االن هم بسياري از شهرها 
و استان هاي كش��ور با كمبود جدي آب مواجه اند و 

تهران هم نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد.

      نياز به برنامه جامع مديريت آب
رييس اداره مديريت زيس��تگاه ها و ام��ور مناطق اداره 
كل محيط زيست اس��تان تهران با بيان اينكه به تدوين 
يك برنامه جام��ع مديريت آب نياز اس��ت، گفت: الزم 
است چند دستگاه همكاري كنند و در نهايت در سطح 
س��ازمان مديريت و برنامه ريزي يك برنامه جامع براي 
كنترل اين وضعيت تدوين شود. هفته گذشته فهرستي 
از ۲۰ مشكل اس��تان تهران بر اس��اس يافته هاي مركز 
پژوهش هاي مجلس منتشر شد كه دومين مشكل اين 
استان قرارگيري در پهنه بندي خشكسالي شديد و بسيار 
ش��ديد بود. اميرعباس احمدي در اين ب��اره اظهاركرد: 
وضعيت خشكس��الي به طور قطع بر ش��رايط طبيعي 
مناطق چهارگانه محيط زيستي تهران تاثيرگذار خواهد 
بود. خشكس��الي هاي دوره اي كه به طور طبيعي ممكن 
است رخ دهد و تبعات منفي براي اين مناطق داشته باشد 
مثل كمبود آب براي حيات وحش، كاهش سطح رويش 
گياهي، تغيير در زمان بذردهي و رويش گياهان. طبيعت 
خود را با اين شرايط طي ميليون ها سال وفق داده است 
اما عواملي در كنار اين خشكسالي ممكن است تاثيرات 
منفي بر طبيعت داشته باش��د كه ما هنوز خودمان را به 
عنوان بهره بردار از اين مناطق يا ساكنان اين منطقه وفق 
نداده ايم. او در ادامه گفت: كاهش سطح آب هاي زيرزميني 
و فرونشست زمين بيش��تر در جنوب غرب تهران وجود 
دارد و در اين مناطق مديريت آب ح��رف اول را مي زند؛ 
چه در زمينه مديريت آب شرب و چه در زمينه مديريت 
روان آب و سيستم جمع آوري فاضالب، برگشت استفاده 

مجدد از اين آب  و تامين آب بخش كشاورزي. احمدي با 
بيان اينكه بيشترين آبي كه در تهران مصرف مي شود 
در بخش كش��اورزي و شرب اس��ت، اظهاركرد: در 
شرايط خشكسالي شديد و بسيار شديد استان تهران 
بايد مديريت خاصي در حوزه آب داش��ته باش��د. ما 
نبايد به شدت سال هاي گذشته متكي به منابع آب 

زيرزميني براي تامين آب مورد نياز باشيم.

      ضرورت كنترل مهاجرت به پايتخت
وي با اشاره به اينكه چند فاكتور بايد دست به دست هم 
دهد تا برنامه مديريت جامع آب در شرايط خشكسالي 
تهران شكل بگيرد، گفت: كنترل مهاجرت به تهران يكي از 
اين فاكتورهاست. جمعيت كنوني تهران چند برابر ظرفيت 
اكولوژيك آن است. مطالعات مركز پژوهش هاي مجلس 
نيز نشان مي دهد كه بر اساس جمعيت و منابع، ظرفيت 
برد اكولوژيك تهران حد مشخصي دارد و االن جمعيت از 
اين حد فراتر رفته و برد اكولوژيك در حال كوچك تر شدن 
است به گونه اي كه به يك پنجم تا يك دهم هكتار رسيده 

و نشان دهنده كاهش توان ظرفيت برد اكولوژيك است.
رييس اداره مديريت زيس��تگاه ها و امور مناطق اداره 
كل محيط زيس��ت استان تهران با اش��اره به موضوع 
فرونشست زمين و گرد و غبار اظهار كرد: در جلساتي 
كه با وزارت نيرو داشتم موضوع پلمب برخي چاه هاي 
غيرمجاز آب مطرح شد چون برداشت از اين آب ها به 
فرونشست زمين كمك مي كند. از سوي ديگر برخي 
از حوضه هاي آبي اس��تان در صورت خش��ك شدن 
مي توانند به كانون گرد و غبار تبديل شوند و خطراتي 
را براي تهراني ها ايجاد كنن��د. به عنوان نمونه تاالب 
بندعلي خان يك تاالب فصلي است. هر چه كه ميزان 
فاضالب، بارش باران و برف بيشتر باشد، سطح تاالب 
وسيع تر خواهد شد و مي تواند پناهگاه حيات وحش 
و پرندگان مهاجر باشد همچنين نفود آب به زير اين 
تاالب  بيشتر مي شود و مي تواند در كنترل سيالب هم 
بهتر عمل كند. او اضافه كرد: هر چه در سطح حوضه 
آبريز س��اخت و ساز بيشتر انجام ش��ود، به طور قطع 
ورودي و دريافت آب كم مي شود اين درحالي است كه 
با توجه به افزايش جمعيت تهران حوضه هاي آبريز دچار 

تغيير كاربري شده اند و بر اساس تصويرهاي ماهواره اي 
اين تغييرات روز به روز گسترده تر شده است و تنها در 
مكان هايي كه س��اخت و ساز به علت شرايط طبيعي 

دشوار بوده است، اين تغييرات رخ نداده است.

     لزوم كنترل ساخت و ساز در تهران
به گفته احم��دي در حال حاضر تبخير آب پش��ت 
سدهاي تهران خيلي باالست. اين وضعيت موجب 
خارج ش��دن آب از دسترس مي ش��ود بنابراين الزم 
اس��ت تصميماتي در زمينه مديري��ت بحران براي 
كنترل ساخت و ساز و مديريت آب و خاك اتخاذ شود.

     طرح آمايش استان تهران اجرا شود
 او در ادامه گفت: موضوعات مربوط به خشكسالي 
را بايد در سطح آمايشي ببينيم. طرح آمايش استان 
تهران بايد با وجود گذشت سال ها بايد اجرايي شود 
هرچند بخش��ي هايي از آن ديگ��ر قابليت اجرايي 
ندارد. ط��رح آمايش كمك مي كرد تا بس��ياري از 
مواردي كه نياز به بارگذاري در سطح تهران نباشد 

در نقاط ديگر كشور به فعاليت بپردازند.

احمدي با اش��اره به ضرورت توجه ب��ه موضوع احياي 
رودخانه ها همانند تاالب ها اظهاركرد: دو سال گذشته 
طرح مطالعاتي درباره نياز آبي زيستي رودخانه جاجرود 
داشتيم. اين مطالعات انجام شده و در شوراي آب وزارت 
نيرو در دست بررسي و اقدام اس��ت و قرار است حق آبه 
زيستي اين رودخانه تامين شود تا حداقل شرايط طبيعي 
خود را در بدترين شرايط خشكسالي را حفظ كند. رييس 
اداره مديريت زيستگاه ها و امور مناطق اداره كل محيط 
زيس��ت اس��تان تهران افزود: تهران جمعيت عظيمي 
دارد كه معادل يك كشور و ۱۲ ميليون نفر است. امروز 
اولويت اول در اس��تان تامين آب ش��رب است. او با بيان 
اينكه خشكسالي مي تواند بر كشاورزي و صنعت تاثير 
داشته باشد، گفت: الزم است به چرخه آب توجه كنيم 
و آبي كه براي كشاورزي و صنعت استفاده و به فاضالب 
تبديل و بازچرخاني  ش��ود. احمدي در بخش ديگري از 
صحبت هاي خود به تغيير كاربري اراضي تهران اش��اره 
و اظهاركرد: بيش��تر اراضي اطراف ته��ران دچار تغيير 
كاربري و تبديل به ويال ش��ده اند. در نتيجه خشكسالي 
اين منطقه تشديد شده و زمينه ايجاد مخاطراتي چه در 
بخش حفاظت از حي��ات وحش و چه در بخش خيزش 

گرد و غبار شده اس��ت. او با اشاره به تاثير خشكسالي بر 
مناطق حفاظت شده تهران گفت: هر چه قدر سطح آب 
در رودخانه هايي كم شود كه تامين كننده زيستگاه هاي 
آبي ما هستند، مشكالت ناشي از خشكسالي بيشتر ديده 
خواهد ش��د. امروزه براي حفاظت از زيستگاه خشكي 
تالش مي كنيم علوفه مورد نياز را تامين كنيم و تلمبه هاي 
بادي و آبي بزنيم و آب را با تانكر آب انتقال دهيم. رييس 
اداره مديريت زيستگاه ها و امور مناطق اداره كل محيط 
زيست استان تهران ايجاد كانون هاي گرد و غبار را از تبعات 
خشك شدن زيستگاه هاي آبي استان ذكر كرد. احمدي 
در پايان با اشاره به تالش هاي انجام شده براي مديريت 
خشكسالي تهران گفت: اخيرا در زمينه برنامه ريزي حوضه 
آبريز تهران و البرز جلسه هايي برگزار شد و برنامه هايي 
را در دست كار دارند تا تغييراتي در سطح آب ها شود 
عالوه بر آن با اداره كل منابع طبيعي استان تهران در 
زمينه مديريت حوضه آبخي��ز همكاري مي كنيم و 
اقداماتي در زمينه ايجاد سدهاي سنگي بتوني، احياي 
پوشش گياهي در مناطق كويري با كاشت »تاغ« انجام 
شده است. هرچند كه شيوع ويروس كرونا و كاهش 

اعتبارات بر بسياري از پروژه ها سايه انداخته است.

گزارش

نياز به مديريت جامع آب براي مقابله با خشكسالي در تهران

تشنگيبرمداربيتدبيري

رويداد

پرس��تاران در ۱۸ ماه گذش��ته بدون اس��تراحت و 
مرخصي، شبانه روز در خدمت بيماران كرونا بوده اند، 
سختي كار و فش��ار كاري مضاعف، مشاهده مرگ 
بيماران و كمبود نيرو آنان را خس��ته كرده اس��ت و 
به ش��دت به مرخصي و اس��تراحت نياز دارند. عضو 
شوراي عالي س��ازمان نظام پرس��تاري با بيان اين 
مطلب گفت: تبعيض در هرجايي كه باش��د، سبب 
اخت��الف و كاهش انگيزه اس��ت. تفاوت��ي كه بين 
نيروهاي شركتي و رسمي در گروه پرستاري هست 
با وجود تحصيل و خدمات يكسان، اختالف و كاهش 
انگيزه را در بر دارد. يوسف رحيمي افزود: با توجه به 
اينكه پرس��تاران نزديك به دو سال با بيماري كرونا 
دس��ت و پنجه نرم مي كنند و مبارزه با اين بيماري 
يك نبرد فرسايشي براي آنها است. براي جلوگيري 
از خستگي و فرسايشي شدن پرستاران نياز به جذب 
نيرو در سيس��تم درمان كش��ور داريم. به خصوص 

در اين شرايط كه بخش هاي غير فعال بيمارستان 
نيز به دليل افزايش كرونا فعال ش��ده اس��ت.  عضو 
شوراي عالي نظام پرستاري گفت: افزايش بيماران و 
نبود پرستار كافي به كار و زحمت بيشتر پرستاران 
منجر مي شود و همين امر باعث آسيب و فرسايش 
پرستاران و كاهش خدمات با كيفيت درماني براي 
بيماران است.  رحيمي ادامه داد: اولين معضل در گروه 
پرس��تاري، كمبود نيرو است و الزم است به صورت 
كارشناسي و سازمان يافته در اين خصوص تصميم 
گرفته شود تا به استانداردهاي جهاني نسبت پرستار 
به جمعيت نزديك شوم. وجود نيروي كافي كيفيت 
خدمات پرس��تاران افزايش مي دهد و از فرسودگي 
پرس��تاران جلوگيري مي كند. او افزود: فوت بيمار 
فش��ار روحي و روان��ي زيادي را براي پرس��تاران 
ايجاد مي كند، شايسته است مرخصي هايي در نظر 
گرفته شود تا التيام بخش روحي براي پرستاران 

باشد. متاس��فانه در بحران كرونا نه تنها پرستاران 
مرخصي نداش��تند، بلكه در شيفت هاي طوالني 

مدت در حال ارايه خدمات به بيمار هستند. 
عضو ش��وراي عالي نظ��ام پرس��تاري در خصوص 
تبعيض ميان نيروي ش��ركتي و رس��مي در گروه 
پرس��تاري گفت: تبعي��ض در هرجايي كه باش��د، 
سبب اختالف و كاهش انگيزه است. تفاوتي كه بين 
نيروهاي شركتي و رسمي در گروه پرستاري هست 
با وجود تحصيل و خدمات يكسان، اختالف و كاهش 
انگيزه را در بر دارد. از مس��ووالن مي خواهيم به اين 
موضوع به طور جدي بپردازند.  رحيمي خاطرنشان 
كرد: در بحران كرونا و تعطيالت، مشاغل ديگر تعطيل 
و دور كار بوده اند، در حالي كه پرس��تاران شبانه روز 
مشغول ارايه خدمت هستند، بنابراين مناسب است 
امتيازاتي براي اين عزيزان در نظر گرفته ش��ود كه 

كمكي براي معيشت و التيام سختي آنها باشد.

پرستاران به مرخصي نياز دارند

ذرهبین

در فرآيند واكسيناسيوني كه يك سال مداوم طول 
بكشد، س��طح ايمني كس��ي كه اول سال واكسن 
زده است به اندازه س��طح ايمني اش در آخر سال 
نيس��ت، بنابراين واكسيناسيون بايد طي سه ماه و 
ضربتي انجام شود. دبير كميته علمي ستاد مبارزه 
با كرونا گفت: كرونا با همين شيوه اي كه مي بينيد، 
هجمه هايي را ايجاد مي كند و پس از آن رو به نزول 
مي رود. اين وضعيت همچنان تداوم خواهد داشت. 
اينكه بگوييم موج هاي ديگري نخواهيم داش��ت 
مبناي علمي ندارد. نكته بعدي اين است كه آيا اگر 
واكسن بزنيم ديگر مرگ ومير اتفاق نخواهد افتاد؟ 
شواهد نشان داده است كه اگر واكسن بزنيم، مردم 
اگرچه بيمار مي ش��وند، اما نمي ميرند يا مريضي 

شديد نمي گيرند. بنابراين ممكن است كه كشوري 
واكسن هم بزند و بازهم پيك هاي كرونايي را داشته 
باشد. مصطفي قانعي در پاسخ به اين سوال كه اگر 
برخي پس از تزريق دوز اول واكس��ن كرونا عاليم 
شديدي داشته باش��ند، ممكن است اين عاليم به 
همان شدت يا بيشتر از آن در دوز دوم تكرار شود، 
گف��ت: هيچ ارتباط��ي بين عالي��م دوز اول و دوم 
نيس��ت. ممكن است دوز اول عاليم شديد نداشته 

باشد و دوز دوم داشته باشد و بالعكس.
قانعي در پاس��خ ب��ه اين س��وال كه آي��ا اتمام 
واكسيناس��يون تا دهه فجر امس��ال طبق وعده 
وزير بهداش��ت جدي��د، باتوجه ب��ه نگراني ها از 
احتمال شيوع سويه المبدا در پاييز دير نيست؟ 

گفت: در واكسيناس��يوني كه يك س��ال مداوم 
طول بكش��د، سطح ايمني كس��ي كه اول سال 
واكسن زده اس��ت به اندازه سطح ايمني اش در 
آخر سال نيست. واكسيناسيون بايد طي سه ماه 
و ضربتي انجام شود. بعد از اين واكسيناسيون، 
مرگ ومير به شدت پايين مي آيد و پس از آن بايد 
براي موارد خطرناكي كه بروز مي كند، تست هاي 
تش��خيصي و ايزوله كردن بيمار را اعمال كنيم. 
نمي توانيم واكس��ن بزنيم و بع��د بگوييم مردم 
هرجا ك��ه مي خواهن��د بروند. بايد شناس��ايي 
بيماران و ايزوله كردن آنها و واكسيناس��يون را 
اعمال كنيم، به اين مي گويند قرنطينه هوشمند. 

همه اينها در كنار يكديگر جواب مي دهد.

فرآيند طوالني واكسيناسيون و كاهش سطح ايمني واكسن زده ها 

رويخطخبر

بستري بيش از ۸ هزار نفر در مراكز درمان هالل احمر 
مديركل بهداش��ت و درمان جمعيت 
هالل احمر از بستري ش��دن بيش از 
هش��ت هزار نفر از مبتاليان به كرونا 
در مراكز درم��ان اضطراري جمعيت 
هالل احمر خبر داد. افشين عليخاني 
در خصوص خدمات درمان اضطراري 
ارايه شده در راستاي مقابله با كرونا در 
روزهاي اخير گفت: حوزه بهداشت و 

درمان جمعيت، همكاري ها را براساس اعالم نياز 
ستادهاي مديريت كرونا استان ها يا دانشگاه هاي 
عل��وم پزش��كي در ٦ مح��ور فعاليتي ب��ه انجام 
مي رساند. ايجاد يا پشتيباني مراكز واكسيناسيون 
عمومي، اس��تقرار واحدهاي درم��ان اضطراري، 
اختص��اص مراك��ز درمان��ي و توانبخش��ي براي 
خدمات مورد نياز بيماران، افزايش ساعت فعاليت 
داروخانه ها، تجهيز سوله ها يا سالن هاي ورزشي 
براي پذيرش بيم��اران و ايجاد فضاهاي مورد نياز 
درمان��ي با اس��تفاده از چادرهاي راپ��ال از جمله 
اقدامات صورت گرفته اس��ت. او افزود: جمعيت 
هالل احمر به واسطه تلقيح واكسيناسيون حجاج 

داراي ظرفيت گس��ترده و متناس��ب 
با اس��تاندارد هاي مربوطه در س��طح 
كشور بوده كه با بهره گيري از ظرفيت 
مذكور و همچنين پشتيباني از ساير 
مراكز واكسيناسيوني كه در اين راستا 
در س��طح كش��ور فعاليت مي كنند، 
همكاري هاي م��ورد درخواس��ت را 
عمليات��ي و در حال حاض��ر در ۲۲۵ 
مركز هم��كاري مي كند. عليخان��ي ادامه داد: به 
دنبال اش��غال قريب به تكمي��ل ظرفيت برخي 
بيمارستان هاي كش��ور، از جمعيت هالل احمر 
درخواست ش��د تا واحدهاي درماني اضطراري 
را در محوطه بيمارس��تان راه اندازي كند كه اين 
موضوع با بهره گيري از واحدهاي بيمارس��تاني 
استقرار سريع جمعيت در تمامي بيمارستان هاي 
معرفي ش��ده از جمله خراسان شمالي، خراسان 
رضوي، چهارمحال و بختياري، لرستان، همدان، 
تهران و... صورت پذيرف��ت و از تاريخ ۲۶ مرداد 
ماه تا ۱۳ ش��هريور، تعداد ۳۸۹۷ نفر از آقايان و 
۴۲۸۷ نفراز بانوان در اين واحدها بستري شدند. 

افزايش پشت نوبتي هاي بهزيستي درپي مرگ هاي كرونايي
با افزايش مرگ ومي��ر بيماران مبتال 
ب��ه كرونا ك��ه اغلب آنها سرپرس��ت 
خانوار بودن��د، تع��داد خانواده هاي 
بي سرپرس��ت و پش��ت نوبتي ب��راي 
بهره مندي از بس��ته هاي معيش��تي 
سازمان بهزيستي افزايش يافته است. 
رييس س��ازمان بهزيس��تي كشور با 
بيان اي��ن مطلب گفت: در گذش��ته 

اغلب تماس ها با تلفن هاي ۱۴۸۰ و ۱۲۳ ناش��ي 
از استرس ها بود، اما در ش��رايط كنوني به دليل 
ش��يوع كرونا و افسردگي ناشي از سوگ از دست 
دادن عزيزان، شيفت داده ش��ده است؛ از سوي 
ديگر يك��ي از مهم تري��ن انتظ��ارات اجتماعي 

تزريق واكسن است. قبادي دانا يادآور 
شد: در س��ازمان بهزيستي در مراكز 
شبانه روزي ۵۵۰ نفر به دليل ابتال به 
كرونا جان خود را از دست دادند، اما 
بعد از انجام واكسيناسيون در قياس 
با ۴ ماه اول س��ال ۹۹، ميزان ابتال به 
اين بيماري ۹۰ درصد و فوت ناش��ي 
از آن ۸۰ درصد كاهش يافته اس��ت. 
او تصريح كرد: هم اكنون ۵۱۷ هزار نفر در صف 
تزريق واكسن هستند، اما در اين بين كاركنان 
اورژان��س اجتماعي ب��ه رغ��م نامه نگاري هاي 
صورت گرفته از تزريق واكسن بهره مند نشده اند 

كه اين امر نيازمند پيگيري هاي الزم است.

شيب ماليم كاهش مراجعين كرونايي در تهران
اس��تاندار تهران از اتخ��اذ تمهيدات 
الزم جه��ت تزريق روزان��ه ۲۰۰ هزار 
دز واكسن در اس��تان تهران خبر داد. 
انوش��يروان محس��ني بندپي گفت: 
مراجعين سرپايي، ميزان بستري ها و 
فوتي ها نسبت به هفته گذشته با شيب 
ماليم كاهش پيدا كرده است. او افزود: 
با توجه به اقدامات و راهنمايي سامانه 

۶۰۷۰ و ميزان تزريق واكس��ن در اس��تان تهران 
شرايط قدري بهتر شده است. تا ديروز ۵ ميليون و 
۳۰ هزار دز واكسن تزريق شده كه ۳ ميليون و ۴۳۰ 

هزار دز اول و يك ميليون و ۶۰۰ هزار 
نفر نيز دز اول و دوم را دريافت كردند. 
اس��تاندار تهران تاكيد ك��رد: با توجه 
به گس��ترش مراكز تجميعي واكسن 
و با توجه به اينكه بي��ش از ۶ ميليون 
دز وارد كشور ش��ده، اعالم شده طبق 
ظرفيتي كه اس��تان ها بتوانند تزريق 
كنند، سهميه اختصاص پيدا مي كند 
كه بر اين اس��اس اس��تان ته��ران ظرفيت تزريق 
روزانه ۲۰۰ هزار دز واكسن را دارد كه نشان دهنده 

تمهيدات و اقدامات مناسب در اين زمينه است.
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