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دولت جديد و آينده اقتصاد

 شكست نظام مند نظام سالمت

سناريوهاي پيش روي افغانستان

افرادي كه شناختي واقعي 
از س��اختارهاي داخل��ي و 
نيز نظام سياسي اقتصادي 
حاكم ب��ر جه��ان دارند به 
خوب��ي مي دانن��د ك��ه در 
شرايط فعلي، اقتصاد كشور 
از دو عارض��ه ج��دي رن��ج 
مي ب��رد و بدون رف��ع آنها 
بهبودي پايدار و قابل توجه در معيشت و رفاه مردم 
صفحه 6 را بخوانيد ايجاد نخواهد شد.    

فاجعه انس��اني كرونا، مصداق 
ب��ارزي از شكس��ت نظام  مند 
در عرص��ه نظ��ام س��امت 
اس��ت؛ عرصه اي كه ب��ا توجه 
به حمايت  ه��اي علمي و فني 
س��ازمان بهداش��ت جهاني و 
حمايت هاي كشورهاي پيشرو 
در زمينه توليد دارو و واكسن، 
از نظر سياست گذاري، چندان پيچيده نبوده است. چرخه 
سياست گذاري با...   ادامه در صفحه 6

آخرين تحوالت افغانستان كه در 
سطوح منطقه اي و بين المللي 
نيز بس��يار بازتاب داشته است، 
مرتبط با مساله پيروزي طالبان 
در ه��رات از يك طرف و س��فر 
عب��داهلل عبداهلل به قط��ر براي 
مذاكره با طالب��ان در خصوص 
توافق و آتش بس است. در اين 
ميان، افكار عمومي ايران به دنبال آگاهي از چشم انداز آينده 
اين كشور و سرنوشت مردم افغانستان است. بسياري از مردم 
پرس��ش هايي را درخصوص نقش ايران و دورنماي آينده 
اين كشور مطرح مي كنند كه ضروري است به اين ابهامات 
پاسخ داده ش��ود. واقع آن اس��ت كه به  طور كلي موضوع 
افغانستان موضوعي بسيار پيچيده است كه تحليل ابعاد و 
زواياي گوناگون آن، كار بس��يار دشوار و پيچيده اي است، 
چراكه آثار و اقدامات متعددي در پهنه سياسي و امنيتي 
اين كشور در حال وقوع است كه در يك چارچوب تحليلي 
خاص، قابل تفسير و توضيح نيست. بنابراين بسيار دشوار 
است كه بخواهيم بگوييم، منطق رفتاري طالبان مبتني بر 
چه مكانيسمي دنبال مي شود. در مسير تصميم سازي هاي 
طالبان، متغيرهايي وجود دارد كه اين متغيرها در پيشروي 
و موفقيت طالبان نقش اساسي دارد. برخي از اين متغيرها، 
متغيرهاي استراتژيك است و برخي نيز تاكتيكي هستند. 
در بحث متغيرهاي اس��تراتژيك خروج اياالت متحده از 
افغانستان، اختاف و شكاف در دولت مركزي افغانستان، 
تمايات تماميت خواهانه طالبان و همچنين اصرار طالبان 
بر توسل به روش هاي خشونت آميز براي اجراي سياست ها و 
برنامه هاي شان از جمله مواردي است كه در زمره متغيرهاي 
استراتژيك قرار مي گيرند. در متغيرهاي تاكتيكي به نظر 
مي رسد سياست گفتماني طالبان )به اين معني كه قبل از 
حمله با مسووالن و مقامات محلي و چهره هاي متنفذ رايزني 
مي كنند( به عاوه اس��تفاده از ابزار پول براي جمع آوري 
نيرو، خريد نيروهاي مخالف و درنهايت، تهديد به خشونت 
افسارگسيخته و ايجاد ارعاب در صورتي كه نيروهاي محلي 
تسليم نشوند، بخشي از اشكال مختلف تاكتيكي است كه 
طالبان به كار مي برد تا در صحنه عمل عملكرد مطلوب تري 
را به دست آورد. براي تحليل آينده اما بايد به سناريوهايي 
كه پيش از اين درخصوص افغانستان مطرح مي شد، توجه 
كنيم. اين سناريوها در 4 پرده قابل پيگيري بودند؛ نخست( 
اين تصور وجود داشت كه دولت رسمي با 350 هزار نيرو از 
توانايي الزم براي كنترل طالبان برخوردار است. دوم( تصور 
مي شد شكاف و فس��اد در نيروهاي دولتي باعث تضعيف 
آنها شده و آنها را وادار به تسليم مي كند. سوم( برخي تصور 
مي كردند، دولت مس��تقر مقاومت مي كند و طالبان هم 
فش��ار وارد مي كند و برآيند آن، منجر به شكل گيري يك 
دولت تركيبي خواهد ش��د.  چهارم( سناريوي نهايي نيز، 
تداوم نبرد براي مدت نامعلوم بود. اما شرايط فعلي مبتني بر 
كدام يك از اين سناريوها ايجاد شده است؟ در حال حاضر از 
ميان اين سناريوها 2 گزينه متصور است. نخست، احتمال 
تسلط طالبان بر كل افغانستان و مساله بعدي نيز به نتيجه 
رسيدن مذاكرات و متاثر از آن شكل گيري يك توافقنامه. 
در اين ميان گذش��ت زمان حاكي از آن است كه باتوجه به 
تحوالت پيش رو احتمال تسلط طالبان بر سراسر افغانستان 
بيشتر است. اما مناسبات ارتباطي افغانستان مدل طالبان با 
ايران چگونه خواهد بود؟ به نظر مي رسد كه تا به امروز عائم 
نگران كننده اي از س��وي طالبان براي تهديد منافع ايران 
مشاهده نشده است. هر چند ايران حساسيت هاي خاص 
خود را درخصوص اين كشور دارد، اما به نظر مي رسد طالبان 
تاش مي كند تا حساسيت هاي ايران را مدنظر قرار دهد و 
باعث رنجش ايران نشود.   مبتني بر اين گزاره ها نوع خاصي 
از سياست صبر و انتظار از سوي ايران در حال اجرا است تا 
ادامه در صفحه 2 رفتار طالبان را رصد كند. 

مرتضي افقه

علي ديني تركماني

نوذر شفيعي

فعاالن اقتصادي وضعيت تجارت كشور  را  تشريح كردند

نگراني از نگاه دولت جديد به تجارت

يادداشت-4

چالش هاي كالن حوزه تعاون 
كار و رفاه اجتماعي 

بيكاري يكي از واقعيت هاي 
آس��يب زاي كشور است. اين 
معض��ل مزمن و ريش��ه دار با 
فراگيري بيماري كوويد كرونا 
س��خت ترين وضعيت خود 
پس از انق��اب را ب��ه دولت 
سيزدهم نمايان ساخته است. 
در اين ش��رايط حفظ سطح 
اش��تغال فعلي و ايجاد فرصت هاي ش��غلي بيشترين 
اهمي��ت را دارد. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ س��اله 
حاكي از آن اس��ت كه ٢٣,٧ درصد از فعاالن اين گروه 
سني در سال ١٣٩٩ بيكار بوده اند. بررسي نرخ بيكاري 
گروه سني ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان مي دهد 
كه ١٦,٧ درصد از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار 
بوده اند. اين نرخ بيكاري گسترده به همراه شاخص هاي 
نامناسب س��هولت راه اندازي كس��ب و كار و حمايت 
از س��رمايه گذاري نشان از از مش��كات عميق در اين 
حوزه دارد .بهره وري پايين نيروي كار،  نرخ مش��اركت 
اقتصادي پايين وعدم تعادل در سطح اشتغال استان ها 
كشور را داراي رتبه نامناسبي قرار داده است. با استناد به 
تحقيقات صورت گرفته اهداف طرح بنگاه هاي زودبازده 
محقق نشده و همين امر ضمن دشوارتر كردن مساله 
اشتغال، باالبردن نقدينگي و ايجاد بدهكاران بانكي به 
فضاي اعتماد الزم براي كسب و كار نيز آسيب رسانده 
است. ساماندهي اين بنگاه ها يكي از ضرورت ها و البته 
چالش هاي مهم در اين حوزه است. آمارها نشان مي دهد 
كه دولت ب��ه صندوق بازنشس��تگي و صندوق تامين 
اجتماعي بدهكار است و دريافت مطالبات نقش مهمي 
در ساماندهي رفاه و حمايت اجتماعي از جامعه كار دارد. 
پايين بودن نرخ به��ره وري در بنگاه هاي زيرمجموعه 
اين سازمان ها ناشي از مديريت ناكارآمد و غيرحرفه اي 
چالش اساسي در تامين آتيه ميليون ها بهره بردار اين 
نهادها ايجاد نموده اس��ت و مي تواند ابربحران هايي را 
براي دولت س��يزدهم و دولت هاي آين��ده ايجاد كند.

بحران هاي كارگري ناشي از كرونا، واگذاري هاي فاجعه 
بار بنگاه هاي اقتصادي توسط سازمان خصوصي سازي، 
چالشهاي ناشي از تحريم ظالمانه و نيز كم كاري هاي 
نهادهاي متولي وضعيت بغرنجي را در فضاي كارگري 
كشور ايجاد نموده و زندگي شايسته ميليون ها كارگر 
س��رفراز ايراني را با چالش اساسي روبرو كرده است. در 
خصوص وضعي��ت قانون كار، ض��رورت دارد در فضاي 
تفاهم سه جانبه به نحوي منافع مشترك سرمايه گذاران 
و كارآفرينان و كارگران را توأمان تامين نمايد. قانون بايد 
به گونه اي باشد كه به طور همه جانبه و درازمدت مقوم كار 
و توليد باشد. جامعه شاهد گسترش آسيب هاي اجتماعي 
در همه ابعاد است . اعتياد، طاق، خشونت خانگي و ديگر 
مسائل است. در حال گسترش هستند و جامعه نيز از گزند 
اين آسيب ها در امان نيست.   ادامه در صفحه 8

يادداشت -6يادداشت- 5

رفع خودتحريمي در هوانورديدو اولويت اساسي در صنعت هواپيمايي
پس از گمانه زني ه��اي فراوان 
در م��ورد تركيب هيات دولت، 
چهارش��نبه هفته گذش��ته 
رييس جمهور اس��امي كابينه 
دولت سيزدهم را براي كسب 
راي اعتماد به مجلس معرفي 
كرد. گرچ��ه تا روزه��اي آخر 
نفرات متفاوتي از جمله مهرداد 
بذرپاش، س��عيد محمد يا حتي ابقاي محمد اسامي به 
گوش مي رسيد ولي در نهايت نام رستم قاسمي به عنوان 
وزير راه و شهرسازي اعام شد. كمتر كسي در حوزه حمل 
و نقل به رستم قاسمي فكر مي كرد و همگي انتخاب او را دور 
از ذهن مي دانستند و با معرفي او سرگردان شدند، چرا كه 

نام رستم قاسمي با قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء و وزارت 
نفت آميخته شده بود كه كمتر ارتباطي با حوزه حمل و نقل 
داشت. افزون بر اين اعام نام رستم قاسمي در حالي صورت 
گرفت كه يك روز قبل آن، رضايي كوچي رييس كميسيون 
عمران از نامه رييس جمهور براي عدم انفكاك وزارت مسكن 
از راه خبر داده بود بنابراين گمان مي رفت شخصي با اشراف 
به دو حوزه راه و مس��كن معرفي ش��ود ولي اينگونه نشد.  
عدم آشنايي متقابل رستم قاسمي و جامعه حمل و نقل 
با يكديگر، پرسشي اساسي درباره چيستي برنامه او براي 
حوزه حمل و نقل در ذهن متخصصين ايجاد كرده است و 
در اين راستا اين نوشته چالش اساسي صنعت هواپيمايي 
را بررسي كرده است و اولويت هاي صنعت هواپيمايي را بيان 
مي كند و اميد مي رود كه...   ادامه در صفحه 6

 ظرف صنعت هوانوردي كشور 
در حال��ي به دولت س��يزدهم 
تحويل داده مي ش��ود كه اين 
صنعت، در مرحله حساسي از 
خود به سر مي برد. حساس از آن 
نظر كه تمامي شاكله هوانوردي 
ايران به نقطه بحران نزديك و 

نزديك تر مي شود.
به طوركلي و خاصه بايد بگويم كه شاكله هوانوردي كشور 

را مي توان به چند بخش تقسيم كرد: 
الف( نهادهاي زيرمجموع��ه دولت كه نقش حاكميتي و 
نظارتي دارند، مانند سازمان هواپيمايي كشوري، شركت 

فرودگاه ها و ناوبري هوايي و سازمان هواشناسي.

ب( شركت هاي هواپيمايي يا ايرالين ها كه بخش بزرگي 
از اين بخش از نظر كميت در اختيار بخش خصوصي است. 
در اين طبقه، شركت هواپيمايي جمهوري اسامي ايران، 
شركت هواپيمايي آسمان و ش��ركت هواپيمايي كيش 
زيرنظر دولت اداره مي شوند و چند شركت هواپيمايي ديگر 

زيرنظر نهادهاي نظامي قرار دارند.
ج( شركت هاي خدمات دهنده به صنعت هوانوردي اعم از 
خدمات فرودگاهي، كترينگ، مدارس آموزش هوانوردي 

و... در اين بخش قرار مي گيرند.
دولت دوازده��م در حالي صنعت هوان��وردي را به دولت 
س��يزدهم تحويل داد كه در بخش نهادهاي حاكميتي با 
بزرگ ترين اتفاق سال هاي اخير مواجه شد و آن، عزل رييس 
سازمان هواپيمايي كشوري و...   ادامه در صفحه 2

غالمحسين حسيني نيا 

داود ربيعي علي كجباف

اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران 
به هشدار وزارت تعاون واكنش نشان داد »تعادل« در گفت وگو با كارشناس بورسي وضعيت وزير 

پيشنهادي اقتصاد را بررسي كرد

آخرين تحوالت افغانستان و سقوط هرات و قندهار روي ميز تحليل »تعادل«

 توپ مسكن قسطي 
در زمين دولت سيزدهم

صفحه 5     صفحه 3    

صفحه 7    

خاندوزي  برنامه  ارائه كند

روايت سقوط 

زهراسليماني|»هرات سقوط كرد.«اين خبري 
بود كه در نخس��تين س��اعات بامداد روز گذش��ته 
ابتدا توس��ط نيروه��اي طالبان منتش��ر و دقايقي 
بعد از س��وي خبرگزاري آسوش��يتدپرس به نقل 
از ش��اهدان عيني تاييد ش��د. خبري ك��ه نه تنها 
ب��راي م��ردم افغانس��تان دردآور و تلخ ب��ود، بلكه 
براي بس��ياري از ايرانيان نيز كه نسبت به هرات به 
عنوان يكي از مهم ترين گزاره هاي تمدني خراسان 
بزرگ دلبستگي داشتند، واجد معاني خاصي بود. 
آسوش��يتدپرس از عقب نش��يني نيروهاي دولتي 
افغانستان از شهر هرات و تصرف سومين شهر بزرگ 
افغانستان به دست شبه نظاميان طالبان خبر داد. در 
اين ميان خبر دستگيري اسماعيل خان مهم ترين 
چهره مردمي نيروهاي مقاومت هرات كه دست به 
دست در شبكه هاي اجتماعي مي چرخيد، تحوالت 

افغانس��تان را وارد فاز ت��ازه اي كرد. نحوه 
دس��تگيري اس��ماعيل خان كه بر اساس 
برخي روايت ه��ا با تطميع برخي نزديكان 
او از س��وي طالبان امكان پذير ش��ده بود، 
خبر از فساد فراگيري مي داد كه در ميان 
نيروهاي افغانس��تاني رخنه كرده اس��ت. 
اس��ماعيل خان پيش از اي��ن اعام كرده 
بود، اكنون شهر هرات و سپس كل واليت 
هرات و حوزه جنوب غرب را از لوث وجود 
طالب��ان پاك خواهد ك��رد. بافاصله پس 
از دستگيري اس��ماعيل خان در حالي كه 
آش��فته به نظر مي رسيد، اعام كرد كه دو 
طرف بايد در راس��تاي مناف��ع ملي مردم 
افغانستان با هم توافق كنند. اما اين پايان 
ماجرا نبود، س��اعاتي پس از انتش��ار خبر 
تصرف هرات، طالبان در ادعايي تازه، اعام 
كرد، قندهار به عنوان دومين شهر مهم و 
كليدي افغانس��تان را نيز ب��ه تصرف خود 
درآورده است. ش��هري كه طالبان حدود 
2دهه قب��ل تهاجمات گس��ترده اش را از 
آنجا آغاز كرده بود در حكم سرزميني كه 

مهد و جايگاه اصلي تحركات مبتني بر طالبانيسم 
محسوب مي شد براي اين گروه حالتي نوستالژيك 
و كليدي داشت. با تصرف هرات و قندهار، طالبان در 
نزديك ترين فاصله با كابل قرار گرفته و آماده است تا 
با تصرف كابل تسلط خود را بر پايتخت افغانستان 
ني��ز تثبيت كند. طالبان اما با ص��دور بيانيه اي ۱3 
ماده اي ضمن بيان مواضع خود، پيشروي هاي سريع 
اين گروه را نش��انه محبوبيت اين گ��روه نزد مردم 
افغانس��تان دانس��ت و خطاب به همسايگان از يك 
طرف و فعاالن اقتصادي و س��رمايه گذاران از سوي 
ديگر، اعام كرد كه تغيي��ري در برنامه ريزي هاي 

اقتصادي خود صورت ندهند.

  تبعات سقوط هرات و قندهار
اما در ش��رايطي كه بس��ياري از تحليلگران حوزه 

بين الملل و همس��ايگان افغانس��تان از اين كشور 
خواس��ته بودند، قبل از گس��ترش پيش��روي هاي 
طالبان مذاكرات كاربردي با طالب��ان را آغاز كند، 
دولت مركزي افغانس��تان براي انجام مذاكرات رو 
در رو عب��داهلل عب��داهلل را راهي دوح��ه قطر كرده 
تا با نماينده اي��ن گروه پاي ميز مذاكره بنش��يند. 
گفت وگوي��ي كه بس��ياري از افغانس��تاني ها آن را 
ديرهنگام و فاقد پش��توانه هاي نظام��ي و امنيتي 
الزم ارزياب��ي كردن��د و به دليل آن دولت اش��رف 
غني را نواختند. نخس��تين بار آسوشيتد پرس در 
خبري رسمي از سقوط ش��هر هرات خبر داد. اين 
خبرگزاري به نقل از شاهدان عيني از عقب نشيني 
نيروهاي دولتي افغانس��تان از شهر هرات و تصرف 
اين شهر به دست شبه نظاميان طالبان خبر داد. بر 
اساس اطاعاتي كه افراد حاضر در ميدان در اختيار 

خبرنگاران قرار مي دادند، طالبان از طريق تطميع 
برخي نيروهاي دولتي توانس��ته بود، مقاومت شهر 
را قبل از هجوم گسترده نيروهايش در هم بشكند. 
راهبردي كه در اين دوره، طالبان با اس��تفاده از آن 
تاش مي كند، مناطق مختلف را با كمترين مقاومت 
تصرف كند. هرات س��ومين شهر بزرگ افغانستان 
و يازدهمين مركز واليتي اس��ت كه طي يك هفته 
گذش��ته به تصرف ش��به نظاميان طالبان درآمده 
است. ايالت هايي كه يكي پس از ديگري به تصرف 
طالبان در مي آيند بدون اينكه مقاومت دندان گيري 
از س��وي نيروهاي رسمي دولت صورت پذيرد.يك 
مقام ارشد امنيتي دولت افغانستان نيز در گفت وگو 
با خبرگزاري فرانسه تأييد كرده است كه مقام ها و 
نيروهاي دولتي به پادگاني نظامي در خارج از هرات 
عقب نش��يني كرده اند. پنج ش��نبه شب »ذبيح اهلل 
مجاهد« سخنگوي گروه طالبان با انتشار 
يك پيام توئيتري مدعي شد كه نيروهاي 
طالبان ستاد فرماندهي پليس و ساختمان 
اس��تانداري هرات را به طور كامل تصرف 
كرده ان��د و ش��ماري از نيروه��اي دولتي 
هم تس��ليم اين نيروها شده اند. در همين 
حال، برخي از خبرنگاران در هرات شامگاه 
پنجشنبه گزارش دادند كه زندان مركزي 
هرات از كنترل نيروهاي دولتي خارج شده 
و به تصرف نيروهاي طالبان درآمده است. 
اين در حالي اس��ت كه خبرگزاري فرانسه 
نيز عصر روز پنج شنبه از تصرف شهر غزني 
واقع در ۱50 كيلومتري جنوب غرب كابل 
توسط طالبان خبر داد. اين خبرگزاري به 
نقل از »نصير احمد فقيري« رييس شوراي 
واليتي غزني نوشت: »مي توانم تاييد كنم 
كه ش��هر غزني صبح پنج ش��نبه به دست 
نيروهاي طالبان افتاد. آنها كنترل مناطق 
كليدي ش��هر از جمله دفت��ر فرمانداري، 
ستاد فرماندهي پليس و زندان را در اختيار 
گرفتند.«   ادامه در صفحه 2

وزير آينده مسكن چه كند 
تا مردم خانه دار شوند؟

 جدال لفظي مقامات
 بر سر داليل عدم واردات واكسن

به ميزاني كه اقتصاد ايران نيازمند »رنسانس« است، 
بازار مس��كن نيز از چنين نيازي برخوردار است، چه 
آنكه بسياري از عوامل موجده شرايط ركود- تورمي 
در اين بازار، ريشه در اقتصاد كان دارند. از فروردين 
سال ۱397 تا تيرماه سال جاري ميانگين قيمت هر 
متر مربع مسكن در تهران از حدود 5 ميليون تومان به 
حدود 30 ميليون تومان )حدود 500 درصد( افزايش 
يافته است. بي گمان، چنين رشدي تحت تاثير عوامل 
دروني بازار مسكن نبوده است. آغاز جهش دور جديد 
قيمت مسكن از ابتداي سال 97 تحت تاثير جهش نرخ 
صفحه 5 را بخوانيد ارز رخ داد.  

از قديم ش��نيده ايم كه پزشكان سوگند مي خورند، 
سوگندي كه آنها را در برابر حفظ جان مردم مسوول 
مي كند و بايد تمام ت��اش و توان خود را براي بهبود 
بيم��اران به كار بگيرند. اما حاال بعد از يك س��ال و 8 
ماه كه از ورود كرونا به كش��ور مي گذرد، مس��ووالن 
حوزه بهداشت و درمان كه اتفاقا پزشك هم هستند، 
يادشان افتاده از كمبودها و كاستي ها با مردم حرف 
بزنند. از اينكه چرا در حال حاضر كه اكثر كشورهاي 
دنيا توانسته اند كرونا را مهار كنند ايران بايد در چنين 
وضعيت اس��فباري دس��ت و پا بزند؟ چرا هيچ كس 
صفحه 8 را بخوانيد خودش را...  

كمبود 5 ميليون 
آپارتمان در كشور

بهانه تراشي نكنيد 
پاسخگو باشيد



رييس جمهور در جلسه كميته هاي تخصصي ستاد 
ملي مقابل��ه با كرونا، اهميت مش��اركت و همكاري 
همدالنه آحاد مردم در رعايت اصول بهداش��تي به 

منظور كنترل ويروس كرونا را مورد تاكيد قرار داد.
به گزارش آبان نيوز، سيدابراهيم رييسي روز جمعه 
در جلس��ه كميته هاي تخصصي ستاد ملي مقابله با 
كرونا، گفت: يقين دارم اگر مردم به درستي در جريان 
خطرات وضعيت كنوني ويروس قرار بگيرند، با رعايت 
همه جانبه دس��تورالعمل هاي بهداشتي و با اعمال 
كنترل ها و محدوديت هاي بيشتر، شرايط مناسبي 
در كنترل و غلبه بر اين بيماري خواهيم داش��تم و از 

مردم مي خواهم در اين مسير دولت را ياري كنند.
رييس جمهور با تاكيد بر اطالع رساني شفاف و دقيق 
در زمينه كرونا و تالش دشمنان براي فضاسازي هاي 
منفي در اين خصوص، گفت: س��خنگوي ستاد ملي 
كرونا، كميته اطالع رس��اني و صدا و سيما بايد روند 
اطالع رس��اني را مديريت كنند تا م��ردم به صورت 
دقيق، شفاف و س��ريع و از طريق مراجع رسمي در 
جريان اخبار مربوطه قرار بگيرند. رييسي با تاكيد بر 
اينكه صف هايي كه در رابطه با واكسيناسيون و تهيه 
دارو شكل مي گيرد بايس��تي سريعا جمع شوند و با 
مديريت مناسب شاهد اينگونه صف ها نباشيم، گفت: 
دارو به اندازه كافي وجود دارد و روند واكسيناسيون 
نيز س��رعت خواهد گرف��ت. رييس جمه��ور اظهار 
داش��ت: براي اختصاص ارز به واردات واكسن كرونا 
هيچ مشكلي وجود ندارد و واردات واكسن، همزمان 
با توليد واكسن داخلي سرعت گرفته است و اين جزو 
اولويت هاي دولت است كه معاون اول رييس جمهور 
با جديت پيگيري مي كند و اميدواريم با وارداتي كه 
انجام مي شود در زمان كوتاهي شاهد واكسينه شدن 

درصد زيادي از مردم باشيم.
رييس��ي با تاكي��د بر اينكه كس��ب و كار م��ردم در 
كنار صيانت از س��المت و جان آن��ان اهميت دارد، 

خاطرنش��ان كرد: بايد مراقب باش��يم كسب و كار و 
اشتغال مردم دچار آسيب نشود و نحوه مديريت اين 
موضوع بايس��تي از طرف س��تاد ملي مقابله با كرونا 
براي آحاد مردم تبيين ش��ود. رييس جمهور پرهيز 
از ترددهاي غيرض��روري و نقش آن در جلوگيري از 
ش��يوع ويروس را مورد تاكيد قرار داد و تصريح كرد: 
كاهش تردد از جمله مسائل محوري در روند كنترل 
ويروس اس��ت و لذا ترددها بايد در ۱۰ روز آينده به 

شكل محسوس كاهش يابد. رييسي با تاكيد بر لزوم 
رعايت تمامي اصول بهداشتي در مراسم عزاداري و 
سوگواري ايام محرم، گفت: اعتقاد و باور قلبي داريم 
كه اين س��وگواري ها مي تواند تاثير مثبتي در روح و 
روان جامعه و زندگي مردم داش��ته باشد اما رعايت 
اصول بهداشتي در مراس��م عزا و سوگواري ها امري 
ضروري است و حفظ و صيانت از جان مردم اولويت 
دارد. در اين جلسه، كميته  بهداشت و درمان، قرارگاه 

عملياتي و كميته اطالع رس��اني س��تاد ملي مقابله 
با كرونا گزارش��ي از روند ش��يوع ويروس و اقدامات 
انجام ش��ده براي مقابله با آن و آخرين جمع بندي و 
هماهنگي هاي انجام شده براي مقابله و كنترل جدي 
موج پنجم كرونا را اراي��ه كردند و كميته تبليغات و 
اطالع رساني نيز موظف شد، شرايط موجود را براي 
افكار عمومي تبيين و در اين زمينه پيوست فرهنگي 

و رسانه اي را تنظيم كند

خبراخبار

ادامه از صفحه اول

ايـران2   Sat. Aug 14. 2021  2010   شنبه 23 مرداد 1400    5 محرم 1443  سال هشتم    شماره  

تحريم  چند نهاد و شخص به دليل 
حمايت از نيروي قدس سپاه

امريكا چندين شخص و ش��ركت را به بهانه حمايت از 
نيروي قدس سپاه پاس��داران تحريم كرد. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، وزارت خزانه داري امريكا با انتشار 
بيانيه اي از اعمال تحريم هايي عليه چند نهاد و شخص 
به دليل همكاري در زمينه نفت��ي و حمايت از نيروي 
قدس سپاه پاس��داران ايران خبر داد. در اين بيانيه ادعا 
شده است: »امروز دفتر كنترل دارايي هاي خزانه داري 
امريكا )OFAC( افراد و نهاد هاي مرتبط با يك »شبكه 
بين المللي قاچاق نفت« را تحريم مي كند كه از نيروي 
قدس سپاه پاسداران ايران حمايت مي كنند.« در اين 
بيانيه نام يك فرد، ۴ شركت و يك نفتكش تحريم شده 
از قرار زير است:  »محمود رشيد الحسبي« كارگزار تبعه 
عمان. شركت »نيمر اينترنشنال ال. ال. سي« مستقر در 
عمان، به بهانه ارتباط با محمود رشيد الحسبي و كمك به 
تسهيل فروش نفت ايران. شركت »اوربيت پتروكميكال 
تريدينگ ال. ال. سي« از عمان به دليل ارتباط با شركت 
نيمر اينترنشنال ال. ال. سي شركت »بِريوري مريتايم« 
از ليبريا به دليل ارتباط با محمود رشيد الحسبي، شركت 
»نيمر اينترنشنال اس. آر. ال« از روماني به دليل ارتباط با 
محمود رشيد الحسبي، نفتكش »عمان پرايد« با پرچم 
ليبريا به دليل استفاده شركت بريوري مريتايم از اين 
نفتكش، اين در حالي است كه منابع خبري به تازگي 
اعالم كردند دولت كنوني امريكا به رياست جمهوري 
»جو بايدن« در نظر دارد فشار ها را بر ايران براي پيوستن 
مجدد به توافق هسته اي افزايش بدهد. گزينه هاي امريكا 
در اين راستا نيز شامل »محدوديت هاي شديدتر براي 
صادرات نف��ت ايران« و همچنين »تحريم هاي جديد 
عليه برنامه هاي موشكي و هواپيما هاي بدون سرنشين 
ايران« اس��ت. مقامات دولت امريكا در حالي خود را در 
تالش براي بازگشت به برجام نشان مي دهند و ادعاهايي 
براي آن مطرح مي كنند كه با وجود گذشت ماه ها از روي 
كار آمدن دولت جديد امريكا تاكنون هيچ گام عملي 
در راس��تاي عمل به توافقي كه خود آن را نقض كردند 
و همچنين برداشتن تحريم ها برنداشته اند. مذاكرات 
برجامي در ويِن اتريش ب��ا هدف بازگرداندن امريكا به 
توافق هسته اي برجام و همچنين از سوي ديگر مجاب 
كردن ايران براي متوقف كردن اقدامات خود در راستاي 
كاستن از تعهدات برجامي، از فروردين سال ۱۴۰۰ در 

وين آغاز شد.

شيوع دلتا چشم انداز بهبود تقاضا 
را تاريك كرد

 به دنبال افزايش ش��يوع نوع دلتاي ويروس كرونا كه 
باعث نگراني از وضعيت تقاضاي جهاني نفت خام شده، 
قيمت نفت در آخرين روز معامالتي هفته نيز روند نزولي 

را ادامه داد.
به گزارش اقتصادآنالي��ن از رويترز، از آنجا كه افزايش 
موارد ابتال به كوويد-۱9 در سراس��ر جهان دولت ها را 
مجبور به اعمال مجدد محدوديت هاي مسافرتي كرد، 
پس از هش��دار آژانس بين المللي ان��رژي در خصوص 
كاهش تقاضا براي نفت خام و فرآورده هاي آن، قيمت 
طالي سياه روز جمعه براي دومين روز متوالي كاهش 

يافت.
معامالت آتي نفت خام برنت به دنبال تجربه ۱3 سنت 
افت در جلس��ه معامالتي گذش��ته، 58 سنت معادل 
۰.8درص��د كاهش يافت و به 7۰ دالر و 73 س��نت در 

هر بشكه رسيد.
همچني��ن معامالت آت��ي نفت خام وس��ت تگزاس 
اينترميديت امريكا پس از ۰.2درص��د كاهش در روز 
گذشته، امروز با 65 س��نت معادل ۰.9درصد افت، به 
قيمت 68 دالر و ۴۴ سنت در هر بشكه مورد معامله قرار 
گرفت. هر دو شاخص در هفته جاري تغيير اندكي تجربه 
كردند. جفري هالي، تحليلگر ارشد OANDA اذعان 
داشت: »واكنش ناگهاني آژانس بين المللي انرژي بازار را 
تحت تاثير قرار داد، مانع رشد قيمت نفت شد و واقعيت 

تاثير نوع دلتا را نشان داد.«
آژانس بين المللي انرژي روز پنجش��نبه اعالم كرد كه 
به دليل افزايش موارد ابتال به نوع دلتاي ويروس كرونا، 
رشد تقاضا براي نفت خام در ماه جوالي متوقف شد و 
قرار است با سرعت كمتري براي مدت باقي مانده سال 

2۰2۱ افزايش يابد.
از طرف��ي، بانك ها نيز پيش بيني تقاضاي خود را براي 

كوتاه مدت كاهش داده اند.
جي پي  مورگان اظهار كرد: »در حال حاضر مش��اهده 
مي كنيم كه تقاضاي جهاني در ماه جاري متوقف شده 
است. تقاضاي نفت در ماه آگوست به 98.3 ميليون بشكه 
در روز رسيده و به  طور ميانگين انتظار مي رود ميزان آن 
در ماه سپتامبر  97.9ميليون بش��كه در روز باشد. در 
مقايسه، تقاضا در ماه جوالي به  طور ميانگين 98 ميليون 

بشكه در روز بود.«
به همين ترتيب، از آنجا كه قرار است تقاضا در ماه هاي 
آگوست و سپتامبر كاهش يابد، گلدمن ساكس برآورد 
خود را در خصوص كس��ري نفت جه��ان از روزانه 2.3 
ميليون بشكه در كوتاه مدت، به يك ميليون بشكه در روز 
كاهش داده است. با نگاهي به فراتر از ريسك كوتاه مدت 
ناش��ي از دلتا، اين بانك همچنان انتظار دارد كه بهبود 

تقاضا در كنار افزايش نرخ واكسيناسيون ادامه يابد.
در مقابل، به رغ��م نگراني هاي فزاين��ده در خصوص 
افزايش موارد ابتال به كوويد-۱9، اوپك روز پنجشنبه 
بر پيش بيني هاي خود مبني بر افزايش مجدد تقاضاي 
جهاني نفت در س��ال جاري و رش��د بيش��تر در سال 
2۰22 پايبند ماند. سازمان كش��ورهاي صادركننده 
نفت و متح��دان آن )اوپك پ��الس( در گزارش ماهانه 
خود همچنين انتظارات خود را براي عرضه در س��ال 
آينده، از سوي توليدكنندگان ديگر از جمله شيل امريكا 
افزايش داد. كارولين بين، اقتصاددان ارش��د كاالها در 
Capital Economics  در يادداشتي نوشت: »اگر 
چه اوپك پالس پيش بيني تقاضاي خود را بدون تغيير 
باقي گذاشت، ما فكر مي كنيم كه چشم انداز تقاضاي 
كوتاه مدت بدتر شده كه مي تواند به معناي امكان تعديل 

برنامه هاي عرضه اين گروه در نشست بعدي باشد.«

عراقچي خطاب  به وزير خارجه انگليس:

معاون سياس��ي وزارت امور خارجه ايران خطاب به وزير 
امور خارجه انگليس نوشت: شما بهتر از هر كس ديگري 
مي دانيد تواف��ق ب��راي آزادي ۱۰ زنداني هفته ها پيش 
به سرانجام رس��يد، ولي دوستان شما در واشنگتن مانع 
شدند. به گزارش ايرنا، »سيد عباس عراقچي« روز گذشته 
در حس��اب كاربري خود در توييتر خط��اب به وزير امور 
خارجه انگليس افزود: آقاي دومينك راب شما بهتر از هر 
كس ديگري مي دانيد كه توافق براي آزادي ۱۰ زنداني - از 
جمله انوشه آشوري - هفته ها پيش به سرانجام رسيد، اما 
دوستان شما در واش��نگتن مانع آن شدند. وي ادامه داد: 
آشوري و 9 نفر ديگر توسط امريكا براي اهداف سياسي به 
گروگان گرفته شده اند. اميدوارم اين موضوع را براي مردم 
خود تشريح كنيد. به گزارش ايرنا، »دومينك راب« وزير 
امور خارجه انگليس در توييتي با طرح ادعاهايي، خواستار 
آزاد شدن انوشه آشوري و ديگران زندانيان دوتابعيتي شده 
بود. اين در حالي است كه عراقچي چندي پيش در صفحه 
توييتر خود با بيان اينكه در دوران انتقالي به سر مي بريم و 
يك انتقال دموكراتيك قدرت در تهران در حال انجام است 
و گفت وگوهاي وين بايد منتظر دولت جديد در ايران بماند، 
درباره تبادل زندانيان اظهار داشت: امريكا و انگليس بايد 
اين نكته را درك كرده و ايجاد ارتباط بين يك تبادل انساني 
- كه آماده اجرا است - با برجام را متوقف كنند. وي افزود: 
تبادل )زندانيان( را گروگان اهداف سياسي قرار دادن، باعث 
از دست دادن هم تبادل و هم توافق مي شود. ۱۰ فرد زنداني 
از همه طرف ها مي توانند همين فردا آزاد شوند، اگر امريكا و 
انگليس به تعهدات خود در توافق به عمل آمده عمل كنند. 
اين اظهارات در حالي بود كه »ند پرايس« سخنگوي وزارت 
امورخارجه امريكا در واكنش به اظهارات عراقچي گفت كه 
امريكا آماده بازگشت به وين براي ازسرگيري رايزني هاي 
بازگشت دوجانبه به برجام است و تبادل زندانيان را وابسته 

به مذاكرات برجامي دانست.

در جلسه كميته هاي تخصصي ستاد ملي مقابله با كرونا

رييسي: براي اختصاص ارز به واردات واكسن مشكلي وجود ندارد

 امريكا مانع آزادي ۱۰ زنداني شد

 سرپرس��تي مديرعامل ش��ركت فرودگاه ها و خدمات 
ناوبري بر اين سازمان مهم است؛ سازماني كه در سال هاي 
اخير به جاي آنكه به محلي در جهت توسعه و نظارت بر 
صنعت هوانوردي كشور باشد به بستر مناقشات سياسي 
تبديل شده اس��ت. يكي از مهم ترين چالش هاي پيش 
روي وزير راه و شهرس��ازي دولت س��يزدهم، توجه ويژه 
به انتصاب هاي پيش رو در اين بخش استراتژيك است، 
چرا ك��ه گروه خوني صنعت هوانوردي را مديران ارش��د 
منصوب وزير در اين صنعت ش��كل مي دهند. در بخش 
ش��ركت هاي هواپيمايي، فراز و فرود شركت هاي بخش 
خصوصي براساس تصميم سازمان هواپيمايي كشوري 
مشخص مي شود و به طور كلي رييس اين سازمان است 
كه مي تواند زمينه ساز رشد و آسيب اين صنعت باشد. در 
خصوص ش��ركت هاي هواپيمايي دولتي و شبه دولتي، 
دولت دوازدهم با چالش هاي متعددي روبرو شد كه به نظر 
من زلزله اصلي در اين ش��ركت ها در دولت سيزدهم رخ 
خواهد داد. اتفاقاتي كه در شركت هواپيمايي جمهوري 
اسالمي ايران )ايران اير( صورت گرفت و نامه نگاري هاي 
مديرعامل اين ش��ركت با وزير راه و شهرس��ازي دولت 
دوازدهم، به خوبي توانست شكاف ميان وزير با مديرعامل 
منصوب وزير را مشخص كند. شكافي كه مي تواند ميان 
وزير دولت سيزدهم و مديرعامل اين شركت هواپيمايي 
باقي بماند و حتي عمق آن بيشتر شود. شكافي كه تنها 
راه درمان آن، ورود مستقيم وزير به اين شركت و برطرف 
كردن نيازهاي اين شركت هواپيمايي است. يكي ديگر از 
شركت هاي شبه دولتي كه در دولت دوازدهم با مشكالت 
متعددي روبرو شد و همچنان اين مشكالت پابرجاست، 
شركت هواپيمايي كيش است كه زيرنظر سازمان منطقه 
آزاد كيش اداره مي شود و ركورد تغيير مديرعامل در سال 
در اختيار اين ش��ركت هواپيمايي اس��ت. آسيب حضور 
هيات مدي��ره غيرمتخصص به مدت چند س��ال در اين 
شركت تا به جايي پيش رفت كه رييس سازمان منطقه 
آزاد كيش در معرفي هيات مديره جديد به آن اذعان كرد.

به طور كلي، تحريم خارجي صنعت هوان��وردي ايران و 
تحريم داخلي انتصابات، دو عامل مهم آسيب به اين صنعت 
استراتژيك است و همان گونه كه عيان است، تحريم داخلي 
سوءمديريت بر تحريم خارجي چيره شده و رفع مشكالت 
اين صنعت برعهده منصوبين وزير محترم آينده است. اميد 
است با انتصاب شايسته مديران هوانوردي كشور و حمايت 
وزير از منصوبين خود، هوانوردي كشور به روزهاي طاليي 

خود نزديك شود.

رفع خودتحريمي در هوانوردي

هر گزاره اي كه منافع ملي ايرانيان را تحت تاثير قرار دهد 
با واكنش هاي جدي ايران مواجه مي شود، اما ايران تمايل 
دارد حكومتي فراگير با مش��اركت همه گروه هاي ملي و 
مذهبي در اين كشور حضور داشته باشد. نبايد فراموش 
كرد كه ثبات در افغانستان باعث ثبات در مرزهاي ايران 
خواهد شد و آشفتگي در اين كشور، مرزهاي شرقي ايران 
را متاثر مي س��ازد. در حوزه مباحث اقتصادي نيز بايد به 
اين واقعيت اشاره كرد كه مسائل اقتصادي و مشروعيت 
منطقه اي براي طالبان مدل س��ال۱۴۰۰ اهميت دارد. 
به نظر مي رسد تفاوت هايي كه در طالبان امروز به نسبت 
مدل هاي قديمي تر آن مش��اهده مي ش��ود برآمده اين 
ضرورت هاي اقتص��ادي و راهبردي اس��ت. يك اقتصاد 
ضعيف با انزواي بين المللي ضعيف ب��راي طالبان هيچ 
فايده اي ندارد و تالش مي كند تا مساله اقتصادي با ايران 
را حل و فصل كند. در ارتباط با مسائل ژئوپليتيك از جمله 
مساله حقابه هاي ايران در مناطق مرزي با افغانستان نيز 
هر دولتي كه در افغانس��تان روي كار آمده در اين زمينه 
مواضع خاص خود را داشته و تالش كرده تا از اين ابزار به 
نفع منافع خود بهره برداري كند. اما نهايتا اين موضوع بين 
دو كشور بايد براساس اس��ناد گذشته حل و فصل شود، 
چراكه ادامه اين مش��كالت باعث اتالف منافع دو كشور 
ايران و افغانستان خواهد شد. تصور مي كنم اين موضوع نيز 
از جمله پرونده هايي است كه در چشم انداز آينده اين كشور 

حل و فصل خواهد شد.

سناريوهاي پيش روي افغانستان

آخرين تحوالت افغانستان روي ميز تحليل» تعادل«
روايت سقوط 

  نشسته در برابر فاجعه انساني
در شرايطي كه مردم ايران از طريق شبكه هاي اجتماعي 
در جريان تحوالت افغانستان قرار مي گيرند، گروه هاي 
ناظر در اين كشور از بروز فاجعه اي انساني و دردناك در 
اين كشور خبر مي دهند. يكي از اين افراد مدير شوراي 
آوارگان نروژ است كه در جريان گفت وگو با اسپوتنيك 
ديروز اعالم كرد، افزايش خشونت ها در سراسر افغانستان 
در هفته هاي اخير باعث شگفتي امدادگران شده چون 
اين كشور به سرعت به سوي يك بحران بشري گسترده 
پيش مي رود. تريس��ي فون هيردن، مدير اجرايي اين 
موسسه گفت: ما خودمان را گرفتار يك بحران بشري 
بزرگ مي بينيم. خانواده هاي وحش��ت زده در روزهاي 
گذش��ته از كابل مي گريزند. اردوگاه ها ديگر جا ندارند. 
نگران اين هس��تيم كه اوضاع در سراس��ر افغانستان با 
س��رعتي غيرقابل پيش بيني رو به وخامت بگذارد.وي 
ادامه داد، درگيري ها بين طالب��ان و نيروهاي امنيتي 
افغان عمليات اين موسسه خيريه مس��تقر در اسلو را 
تحت تاثير قرار داده است كه شامل ارسال كمك هاي 
بشردوس��تانه به 9۰۰ هزار افغان مي ش��ود. از آنجا كه 
افغانستان همچنان يكي از خطرناكترين كشورها براي 
انجام عمليات خيرخواهانه ما قلمداد مي شود،  بيش از 
هر زمان ديگري مهم است كه آژانس هاي كمك رسان 
بتوانند به مردم اين كشور كمك كنند چون درگيري ها 

در اين كشور رو به افزايش است.
بر اساس آمار سازمان ملل، در مجموع 3.5 ميليون نفر 
در افغانستان آواره هستند و كه 39۰ هزار تن آنها در آغاز 
سال جاري ميالدي آواره شده اند اما آمار واقعي بيش از 

اين تعداد است.

  بيانيه  ۱۳ ماده اي طالبان 
در ش��رايطي كه تحوالت ميداني به نفع گروه طالبان 

در جريان اس��ت و دولت مركزي افغانستان در حاشيه 
تحوالت اين كش��ور قرار مي گيرد، طالب��ان با صدور 
بيانيه اي ۱3 ماده اي ضمن بيان مواضع خود، پيشروي 
سريع را نشانه محبوبيت اين گروه نزد مردم افغانستان 
دانس��ت و تاكيد ك��رد: به تمام همس��ايه ها اطمينان 
مي دهيم كه از طرف ما هيچگونه مش��كلي براي آنها 
به وجود نخواهد آمد. در بيانيه طالبان آمده اس��ت كه 
مناطق و استان هايي كه در كنترل طالبان قرار مي گيرد، 
در حقيقت نشانه  محبوبيت اين گروه نزد ملت است زيرا 
چنين پيشروي بزرگ و سريع از راه زور ممكن نيست. 
در بيانيه آمده است كه طالبان يكبار ديگر به تمام مردم 
افغانستان اطمينان مي دهد كه مانند هميشه از جان، 
مال و آبروي آنها محافظت مي كند و فضاي مطمئني 
را براي ملت ايجاد خواهد كرد و هيچكس��ي نبايد در 

اين مورد نگراني داشته باشد. در اين بيانيه تصريح شده 
است كه طالبان بايد در مورد بيت المال بسيار متوجه 
باشد، تاسيس��ات عمومي، ادارات دولتي و تجهيزات 
آنها، پارك ها، جاده و پل ها؛ همه امانت هس��تند و بايد 
بدون هيچگونه تصرف شخصي و بي پروايي با جديت 
نگهداري شوند. اين بيانيه مي افزايد؛ همه كساني كه در 
گذشته با اشغالگران كار و همكاري كرده اند و يا اكنون 
در صف دولت كابل ايس��تاده اند، آغوش طالبان براي 
آنها باز اس��ت و براي همگان عفو عمومي اعالن ش��ده 
است.در بيانيه طالبان آمده اس��ت؛ افراد نظامي و غير 
نظامي كه با طالبان همكاري مي كنند، براي ش��رايط 
مطلوب تر كشور در آينده تصميم گيري خواهند كرد و 
از استعدادهاي همگان براي خدمت به كشور استفاده 
خواهد شد و هيچ كس در اين مورد نبايد احساس نگراني 

كند. مناطقي كه به كنترل طالبان در آمده است، مردم 
زندگي خود را به گونه عادي به پيش ببرند، به ويژه در 
نهادها و سازمان هاي بهداشتي و آموزشي، اجتماعي و 
فرهنگي به فكر ترك كشور يا منطقه نباشند و براي اداره 
كش��ور به خدمات همه مردم افغانستان نياز است. در 
بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است كه حمله 
طالبان به سازمان هاي بين المللي در اين كشور و برخي 
شهروندان تبليغات بي اساسي است و گروه طالبان دست 
به چنين اقداماتي نخواهد زد بلكه حفاظت از جان و مال 
مردم را وظيفه خود مي داند و به دارايي هاي ش��خصي 
افراد هيچ چشمداشتي نخواهد داشت: »به همه كساني 
كه بر اثر تبليغات بي اساس از كشور خارج شده اند و يا به 
ساير مناطق افغانستان رفته اند، خواه از مسوولين محلي 
باشند و يا شهروندان عادي، توصيه مي كنيم كه به منازل 
خود بازگردند و ما از جان، مال و آبروي آنان دفاع خواهيم 
كرد.«اين بيانيه مي افزايد؛ »طالبان به افراد خود دستور 
داده كه بدون اجازه وارد منزل كسي نشوند و اجازه ندارند 
به جان و آبروي مردم خدشه اي وارد كنند هر چند ممكن 
است كه دشمنان به افرادي ماموريت داده باشند كه به نام 
مجاهدين به مردم آسيب برسانند، از مردم مي خواهيم 
در اين مورد با طالبان همكاري كنند و اگر با چنين افرادي 
روبه رو شدند، فوري گزارش دهند.« پيام ما به بازرگانان، 
صنعت كاران و سرمايه داران اين است كه كارهاي خود 
را به گون��ه عادي به پيش ببرند و به مردم خود خدمت 
كنند. طالبان براي كسب و كار آنان فضاي مناسب ايجاد 
مي كند. در بند پاياني اين بيانيه آمده است ما بار ديگر به 
همسايگان اطمينان مي دهيم كه از جانب طالبان هيچ 
گونه مش��كلي براي آنها به وجود نخواهد آمد و امنيت 
ديپلمات ها، كارمندان كنسولگري ها و سفارتخانه ها را 
تامين خواهيم كرد و فضايي امن و قابل اعتماد براي آنان 

مهيا خواهيم كرد.

در م�رداد ماه س�ال 77 
طالب�ان ب�راي تكمي�ل 
س�لطه خ�ود ب�ر خاك 
افغانستان، آخرين گام را 
برداشتند. آنها با تصرف 
مزارش�ريف در ش�مال 
افغانس�تان كه همراه با 
حمله ب�ه كنس�ولگري 
اي�ران در آن ش�هر بود؛ به دول�ت تحت رهبري 
برهان الدي�ن ربان�ي، رييس جمعيت اس�امي 

افغانستان پايان دادند. 
حمله به كنس�ولگري با كشتار هشت ديپلمات 
ايران�ي در كنار محم�ود صارمي خبرن�گار ايرنا 
همراه بود. در تهران عده اي از نظاميان به خصوص 
رحيم صفوي فرمانده س�پاه پاس�داران از لزوم 
درگيري نظامي با طالبان سخن به ميان آوردند. 
چنين رويدادي مي توانست موِج تخريب طالبان 
را كه داراي عصبيتي مهارناپذير بودند؛ به سمت 
ايران هدايت كند و براي كش�ور مشكل امنيتي 

بي مانندي پديد آورد. 
از اين رو، پيش�نهاد صفوي به اين تصور دامن زد 
كه نظامي ها براي مقابله با جنبش اصاح طلبي 

خواستار كشاندن ايران به جنگ با طالبانند و از 
اين طريق مي خواهند ابتكار عمل سياسي را به 

دست گيرند. 
من ام�ا از موض�ع خاص خ�ود به اي�ن موضوع 
پرداخت�م. از ن�گاه م�ن، طالبان ه�دف راحتي 
براي جنگ نبودن�د و امكانات نظامي ايران براي 
سركوب و شكست آنها كفايت نمي كرد. طالبان 
جنگجوياني با انگيزه هاي بنيادگرايانه قدرتمند 
و امكان تطبيق خود با هر شرايط سخت و دشواِر 
محيطي بودند به طوري كه مي توانستند با كمي 
كشك و نان خشك در غارهاي مرتفع تاب آورند 
و با عبور از گذرگاه هاي كوهستاني صعب العبور 

ضربات سنگيني به دشمنان خود وارد كنند.
در واقع از داليل پش�ت پرده ظه�ور طالبان در 
افغانستان اطاعات اندكي در دست بود و از همين 
جهت، تحليل سياس�ت داخل�ي و خارجي آنها 
امري به غايت مشكل مي نمود. روزي كه نام آنها 
بر سر زبان ها افتاد؛ من در روزنامه همشهري نام 
»طاب« را براي آنها مناسب تر ديدم چرا كه آنها 
به واقع نيز محصان مدارس ديني بودند. محمود 
صدري اما واژه طاب را نپسنديد و نهايتًا روزنامه 
همشهري نيز براي جا انداختن نام طالبان با ديگر 

رسانه هاي كشور همراه و هم صدا شد.
دو سال پيش از تسخير مزارشريف، هنگامي كه 
طالبان شهر هرات را به تصرف خود در آوردند؛ از 
طرف سفارت افغانستان در تهران دعوتنامه اي 
براي حض�ور در مراس�مي به مناس�بت حضور 
عبداهلل عبداهلل وزير خارجه افغانستان به روزنامه 

همشهري رسيد.
اين مراسم در هتل هماي تهران برگزار شد و من 
هم در آنجا حضور يافتم. محمد خيرخواه سفير 
افغانستان در تهران، از اعضاي جمعيت اسامي 
افغانس�تان م�ردي هيكلي و تنومند ب�ود كه از 

مدت ها قبل با فعاليت هايش آشنا بودم.
در واقع جز م�ن و دكتر پروي�ز ورجاوند، ايراني 
ديگري در مراسم هتل هما حضور نداشت و ديگر 
مهماناِن جش�ِن مختصر آن�ان افغان هاي مقيم 
ايران بودند. عمده وقت مراسم به گفت وگوهاي 
خصوصي افراد در دور ميزهاي كوچك گذشت. 

فقط هنگامي كه براي صرف ش�ام، بش�قاب ها 
را دور مي�ز بزرگ�ي چيدند؛ محم�د خيرخواه با 
كوبيدن قاش�ق بر روي بشقاِب چيني، حاضران 
را به سكوت دعوت كرد تا عبداهلل عبداهلل سخن 
بگويد. عبداهلل كه قام�ت كوتاهش جلب توجه 

مي كرد؛ ب�ا لحني بغض آلود، س�ازمان اطاعات 
ارتش پاكس�تان را نيروي پش�ت پ�رده طالبان 

دانست و حمات تندي به آنها كرد.
پس از س�خنان عبداهلل ش�ام ك�ه جوجه كباب 
ساده اما با كيفيتي بود؛ توزيع شد. هنگام شام، 
دكتر ورجاوند رو ب�ه يكي از حاضران كرد و خبر 

اسماعيل خان حاكم هرات را از او گرفت. 
طرف به او گفت؛ اسماعيل خان ديگر يك جنازه 
سياسي اس�ت! اس�ماعيل خان بدون آنكه تاب 
مقاومت در برابر هجوم طالبان را ببيند؛ در همان 
زمان هرات را رها كرده و به كابل فرار كرده بود. از 
اين رو، حاضران از او سخت دلخور و ناراحت بودند. 
پس از صرف شام به عبداهلل عبداهلل نزديك شدم 
و از او پرس�يدم كه امكان سقوط كابل هم وجود 
دارد؟ در آن هن�گام طالبان در پل چرخي تجمع 
كرده و كابل را تهديد مي كردند. عبداهلل با شنيدن 
پرسشم، چشم هايش از تعجب گرد شد و با لحني 
محكم گفت؛ محاِل ممكن است! چند روز بعد كابل 
سقوط كرد و احمد شاه مسعود نيروهايش را ابتدا 
به استان هاي شمالي و سرانجام به دره پنجشير 

عقب كشيد. 
منبع: صفحه شخصي در فضاي مجازي

افغانستان؛ تكراِر تراژدي

يادداشت وارده

احمد زيدآبادي

ادامه از صفحه اول



گروه بانك و بيمه| محسن شمشيري|
نام دكتر احسان خاندوزي به عنوان گزينه وزارت امور 
اقتصاد و دارايي دولت، صرف نظر از اينكه چه كسي است 
و چه سابقه و تجربه اي دارد و با كدام سطح دانش و چه 
برنامه اي به وزارت اقتصاد و دارايي مي رود، و با حمايت 
سياسي فعلي در مجلس آيا قادر به ايجاد همكاري دولت 
و مجلس و س��اير نهادها و اركان نظام و س��ازمان هاي 
اقتص��ادي خواهد بود يا خير؟ مورد توجه بس��ياري از 
ناظران و فعاالن اقتصادي قرارگرفته است. اما در عين 
حال، اين پرسش را مطرح كرده كه حتي اگر خاندوزي 
داراي نف��وذ كالم در دولت و مجلس و دانش اقتصادي 
كافي و آش��نا با خالف قاعده هاي اقتصاد ايران باشد و 
مشكالت س��اختاري اقتصاد را بشناسد، آيا در شرايط 
كنوني كه مش��كالت و چالش هاي اقتصادي مردم را 
تحت فش��ار قرار داده، مي تواند برنامه اي راهگشا براي 
وزارت اقتصاد ارايه دهد؟ و آيا اساسا وزير اقتصاد قادر است 
كه بر فضاي عمومي اقتصاد ايران اثرگذار باشد و كارايي 
سياست ها و برنامه ها و تصميمات دولت را افزايش دهد؟ و 
بين بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه در كاهش تورم 
تعامل ايجاد كند؟ در پاسخ بايد گفت كه واقعيت چند 
دهه اخير اقتصاد ايران نشان مي دهد كه وزارت اقتصاد 
تنها نام اقتصاد را به همراه دارد اما مسوول تدوين برنامه 
و استراتژي و مديريت اقتصاد نيست و قادر به اثرگذاري 
بر فضاي كسب وكار و عمومي جامعه و تحوالت جامع و 
اصالحات اساسي در فضاي عمومي كشور در جهت ثبات 
اقتصادي، امنيت و حقوق مالكيت و كاهش ريسك ها و 
هزينه هاي مبادله و حل و فصل موضوعات اساسي مانند 
تحريم و fatf نيس��ت. زيرا اوال اين مسووليت بر عهده 
كل نظام و دولت به معناي عام آن ق��رار دارد تا فضاي 
كس��ب وكار مناس��بي ايجاد كند و دوما، چالش هاي 
موجود فعلي، تنها در حوزه اختيارات دولت قابل حل 
نيس��ت و حتي اگر تمام قدرت موجود سياسي كشور 
در دولت حضور داشته باشد و به قولي، دولت پنهان به 
قدرت آشكار تبديل شده باشد، بازهم با توجه به ساختار 
اقتصاد ايران، نمي توان انتظار همراهي و همكاري تمام 
وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي با وزارت اقتصاد و 
شخص رييس جمهور را داشت. زيرا وظايف و موضوعاتي 
كه هر وزير در وزارت صمت، جهاد كشاورزي، نيرو، راه 
و شهرس��ازي، س��ازمان برنامه، بانك مركزي و... با آن 
مواجه هستند، موجب شده كه به نوعي جزيره اي عمل 
كنند و به فكر پاسخ گويي در حوزه وظايف خود باشند 
تا چالش هاي موجود خود را حل كنند و همين موضوع 
دايم اختالف نظر بين بانك مرك��زي، وزارت اقتصاد، 
سازمان برنامه و بودجه، و... ايجاد مي كند. به عنوان مثال 
بانك مركزي به دنبال صفر كردن رشد پايه پولي است 
و سازمان برنامه و بودجه به دنبال پرداخت حقوق سر 
وقت و تبديل دالرهاي نفتي به ريال است و زور سازمان  
برنامه به خاطر پاسخ گويي دولت حاكم مي شود و براي 
جبران كسري بودجه، دايم خلق پول و نقدينگي و رشد 

پايه پولي ادامه دارد.
به عبارت ديگر، چالش هايي ك��ه امروز اقتصاد ايران با 
آن مواجه است از جمله موضوعات FATF، تحريم ها، 
هزينه هاي مبادله، روابط سياسي و خارجي، مسائلي 
اس��ت كه حتي در دولت به شرط همراهي كامل آن به 
تنهايي قابل حل نيست و اراده مجموعه نظام را مي طلبد 
كه اوال هزينه هاي مبادله با جهان را كاهش دهد و دوما 
اراده كافي براي اصالح قانون اساسي و فضاي عمومي 
جامعه و اقتصاد را داشته باش��د تا فضاي كسب وكار، 
امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت، دعوت از سرمايه گذاران 
داخل��ي و خارجي، ثب��ات اقتصادي، كاه��ش تورم و 
ريسك ها و خطرات تجاري را درحد مورد انتظار فعاالن 
اقتصادي ايجاد كند.  اما پرسش اصلي اين است كه آيا 
رييس جمهور، مشاور اقتصادي آن، وزير اقتصاد، قادرند 
كه به عنوان استراتژيست اصلي دولت اين همكاري را 
ايجاد كنند و از مجموعه نظام بخواهند كه براي كاهش 
هزينه مبادله، تحريم ها و بهبود روابط سياسي و خارجي 
و... ع��زم الزم را به كار بگيرد؟ آي��ا اراده اي براي اصالح 
قانون اساسي، تغيير فضاي كسب وكار و امنيت و حقوق 
مالكيت و س��رمايه گذاري و عفو سرمايه گذاران ايراني 
خارج كشور و... وجود دارد؟ حتي به شرط وجود دانش 
كافي و نفوذ كالم در رييس جمهور و مردان اقتصادي 
دولت، آيا اساسا چنين خواس��ت و اراده اي وجود دارد 
تا اقتصاد و روابط خارجي و سياست داخلي را رهبري 
كند. بين نيروهاي سياسي داخلي و مردم و دولت تعامل 
و گفت وگو ايجاد كند و ب��ا دنيا تنش زدايي كند و روح 
حاكم بر قوانين و فضاي كسب وكار و شرايط عمومي 
را بهبود بدهد؟ براس��اس حضور احسان خاندوزي در 
مجلس، محافل اقتصادي و اظهارنظرهاي چند ماه اخير 
وي در رس��انه ها، مي توان اميدوار بود كه وي حداقل از 
جهت شناخت چالش ها و مشكالت اقتصادي، با آمار 
و شاخص ها و چالش هاي مختلف آشنا است و مي تواند 
 در رابطه با آنها اظهارنظر كند و به ديدگاه صاحب نظران 
توجه نمايد. ام��ا عالوه بر ش��ناخت يك متخصص و 
كارشناس يا وزير اقتصاد و همچنين حمايت سياسي 
و عزم دولت و مجلس براي حمايت از برنامه هاي وزير 
اقتصاد، بايد توجه داشت كه بهبود عملكرد اقتصاد ايران 
و رفع چالش ها به اراده و توان و نيرويي فراتر از اراده يك 
ش��خص به عنوان وزير اقتصاد نياز دارد و در س��اختار 
كنوني دولت و وزارتخانه ه��اي اقتصادي، هيچ يك از 
م��ردان اقتصادي داراي چنين تواني ب��راي اثرگذاري 
بر سياست ها و ش��رايط و برنامه ها نيستند.  حتي اگر 
در دولت رييس��ي، كار اقتصاد مانند دولت خاتمي به 
مشاوران و مردان اقتصادي سپرده شود، بازهم نمي توان 
انتظار داشت كه شاخص ها مانند آن دوره تحقق يابد، 
زيرا ش��رايط عمومي كشور به ش��دت متفاوت است و 
تحريم ها، هزينه هاي مبادله، FATF و... فضايي متفاوت 

ايجاد كرده است.  وزير اقتصاد در ايران بيشتر حكم وزير 
دارايي را دارد كه به موضوعات ماليات ها و گمرك بيشتر 
احاطه و مسووليت دارد و قدرت اثرگذاري بر حوزه بازار 
س��رمايه و بازار پول، انرژي، زيربنايي و فضاي عمومي 
اقتصاد را ندارد و عمال براي اثرگذاري در بورس و بانك ها 
و بيمه ها، تواني بيش از وزير اقتصاد فعلي را نياز دارد تا 
مشكالت را كاهش دهد. حتي اگر چنين استراتژيست 
و فرد توانمند و دانشمند و داراي نفوذ كالمي در دولت 
وجود داشته باشد، بازهم قدرت اثرگذاري بر اصالحات 
نهادي و قانوني و فضاي عمومي كشور، روابط خارجي 
و هماهن��گ ك��ردن اركان نظ��ام و ق��واي مختلف را 
ندارد. به عبارت ديگر، تحول عم��ده در اقتصاد ايران، 
به اراده مجموعه دولت، اراده رييس جمهور، همراهي 
و همكاري س��اير قواي كشور، برنامه استراتژيك نظام 
براي عبور از چالش ها، همكاري رييس سازمان برنامه 
 و بودجه، رييس كل بانك مركزي، وزير اقتصاد، وزراي 
زير بناي��ي ش��امل وزارت خانه هاي نفت، ني��رو، راه و 

شهرسازي، جهاد كشاورزي، صمت و.... نياز دارد تا بتواند 
هماهنگي و اراده و عزم الزم جهت كاهش مشكالت و 
اصالحات نهادي را ايجاد كند. مجلس را همراه كند و 
قوانين را اصالح كند و در موارد ضروري، رفراندوم برگزار 

كند، فضاي عمومي و كسب وكار را تغيير دهد و....
اما حتي اگر تمام اين اراده وعزم در دولت و مسووالن 
آن وجود داش��ته باش��د و آنها جزيره اي فكر نكنند و 
بخواهند باهم همكار باش��ند و با تئوريس��ين اصلي 
اقتصادي دولت هماهنگ باشند، بازهم مشخص نيست 
كه آيا اراده و عزم كافي براي تغيير در فضاي عمومي 
كشور و فضاي كسب وكار وجود دارد يا خير؟ زيرا اگر 
فعاالن اقتصادي و سرمايه گذاران چنين احساسي از 
فضاي عمومي نداشته باشند و ثبات را احساس نكنند، 
همچنان به جاي توليد و كار مولد به س��مت خريد و 
فروش و داللي خواهند رفت. وقتي رش��د پول نقد و 
حس��اب جاري بيش از رشد نقدينگي است و حساب 
بلندمدت بانك ها رشد منفي دارد به اين معني است كه 

احساس سرمايه گذاران، اين است كه بايد با گردش پول 
و خريد و فروش، واردات و سرمايه گذاري كوتاه مدت 
فعاليت كنن��د و به دنبال س��رمايه گذاري بلندمدت 
چند ساله نيستند.  برخي نمايندگان مجلس نيز در 
مورد وزير پيشنهادي اقتصاد گفته اند كه با وجود سن 
جوان، تجربه عالي و تخصص بااليي در حوزه اقتصاد 
دارد و مي تواند بهره وري و كارايي الزم را داشته باشد. 
اما واقعيت اين اس��ت كه با اين سطح از انتظارات ما از 
وزير اقتصاد، نمي توان اميدوار به يك تحول عمده در 
فضاي كس��ب وكار و اقتصاد باشيم و بدون اين تحول 
عمده، نمي توان انتظار كاهش تورم و بهبود درآمد و... را 
داشت و امور موقت مانند گشايش پول هاي بلوكه شده 
ايران، افزايش فروش نفت و... تنها اقداماتي است كه 
وضعيت را نسبت به سال هاي قبل بهتر خواهد كرد. اما 
تحول نهادي و اساسي در فضاي عمومي اقتصاد ايجاد 
نمي كند.  برخي نمايندگان مجلس گفته اند كه وزارت 
اقتصاد احتياج به وزيري دارد كه در حوزه تئوري و علم 
اقتصاد آگاه باشد. اين قابليت را در ايشان مي بينيم و در 
اين مسير موفق عمل خواهد كرد. اما به نظرمي رسد 
كه اين نوع حمايت سياسي، نمي تواند چاره كار اقتصاد 
ايران و سفره مردم و قدرت خريد خانوارها باشد. زيرا 
وزير اقتصاد به حمايتي بيش از نمايندگان براي جلب 
راي اعتماد مردم نياز دارد تا ق��ادر به كاري بزرگ در 
اين مقطع حس��اس اقتصاد ايران باش��د.  در رابطه با 
مش��كالت كوتاه مدت اقتصاد ايران نيز وزير اقتصاد و 
دولت نمي توانند كار ويژه اي انج��ام دهند. به عنوان 
مثال، يكي از ابر چالش هاي اقتصاد ايران در سال هاي 
اخير، موضوع كسري بودجه و نحوه تأمين اين كسري 
بودجه است. تالش براي حل مشكالت اقتصادي مردم، 
نيازمند برنامه ريزي همه جانبه و بهره گيري از نظرتان 
كارشناس��ان فني و اقتصادي در حوزه هاي مختلف 
است. به بيان ديگر، در سال هاي اخير، با نگاهي به روند 
شاخص هاي اقتصادي نظير تورم، نقدينگي و بيكاري، 
مي توان به وخامت شرايط اقتصادي و موانع موجود پي 
برد، بنابراين حل اين مشكالت، تنها در گرو برنامه ريزي 
بر مبناي تحليل هاي دقيق كارشناسي است. آن گونه 
كه پورابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
اخيراً گفته است كس��ري بودجه امسال بين ۴۰۰ تا 
۴۵۰ هزار ميليارد تومان است. بنابراين برنامه ريزي 
جدي براي جبران اين كسري بودجه، بايد در اولويت 
كار دولت جديد باش��د. اما نكته مهم در اينجا، نحوه 
تأمين اين كسري چند صدهزار ميليارد توماني است؛ 
در حقيقت با توجه به اينكه در سال هاي اخير، گزينه 
راحت و آسان دولت ها، اس��تقراض از بانك مركزي و 
منابع بانكي بوده است، كه اين مسير پرخطر در نهايت 
منجر به فشار بر معيشت مردم مي شود، ضرورت دارد 
كه در دولت جديد به اين نكته توجه ويژه اي شود. مانع 
ديگر، ثبات اقتصادي، رشد روزافزون نرخ تورم در سفره 
معيشتي مردم است. به عبارت ديگر، تورم ساالنه در 
حالي به رقم ۴۴.۲ درصد در پايان تيرماه رسيده است 
كه زنگ هشدار جدي براي دولت سيزدهم است تا از 
ادامه اين روند جلوگيري كند. هرگونه استقراض از بانك 
مركزي، در نهايت به افزايش نقدينگي و در نهايت رشد 
تورم منجر شده است.  موضوع ديگر، رشد معنادار حجم 
نقدينگي در اقتصاد كشورمان است. با رشد پايه پولي، 
بايد در انتظار افزايش حجم نقدينگي در جامعه باشيم. 
آنگون��ه كه آخرين آمارها از رون��د نقدينگي در پايان 
خردادماه سال جاري نشان مي دهد، حجم نقدينگي 
در پايان بهار ۱۴۰۰ با افزايش ۳۹.۴ درصدي نسبت 
به خردادماه سال گذشته، به رقم ۳۷۰۵ هزار ميليارد 
تومان رسيده است. بنابراين ضرورت رسيدگي جدي و 
كارشناسي در خصوص داليل افزايش حجم نقدينگي 
و كنترل آن، مي تواند به ثبات و پيش بيني پذير بودن 
اقتصاد كشور كمك كند. رسيدگي به موضوع fatf و 
تعيين تكليف آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
بسيار مهم است. اين چالش اقتصادي به باور بسياري 
از كارشناس��ان اقتصادي، بيش از تحريم ها، اقتصاد 
كش��ورمان را تحت فش��ار قرار داده و مانع از هرگونه 
تبادل مالي بين ايران و ساير كشورها و همچنين مانع 
تبادالت بانك هاي ايران و ديگر بانك هاي دنيا ش��ده 
است. دالر ۴۲۰۰ توماني ديگر چالش اقتصادي دولت 
سيزدهم خواهد بود.  اما افزايش قدرت خريد مردم از 
ديگر موضوعاتي اس��ت كه همواره در بين شعارهاي 
انتخاباتي نيز ديده شده است. اين شاخص اقتصادي در 
ماه هاي گذشته، با تصميم گيري براي حذف چهار صفر 
از اسكناس هاي پول ملي همراه بود ولي اين پروژه نيز 
به دولت جديد منتقل مي شود. چالش اقتصادي بعدي 
در برابر دولت رييسي، افزايش ضريب جيني به عنوان 
شاخصي براي سنجش اختالف طبقاتي است. به طور 
مشخص، اگر تيم اقتصادي دولت جديد در هفته هاي 
آينده، نتواند اين فاصله را كاهش دهد، اين چالش مهم 
گريبان دولت را خواهد گرفت. مساله جدي بعدي توجه 
همه جانبه به بورس است. به عبارت ديگر، حال كه روند 
بورس مثبت و قابل قبول است، بايستي تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم، از گذشته درس عبرت گرفته باشد تا 
دوباره مردم و سهامداران دچار زيان نشوند. پيش بيني 
پذير بودن نرخ ارز، مساله اي است كه بي توجهي به آن، 
اقتصاد كشور را با بحران جدي روبرو خواهد ساخت. 
همچنين موضوع تسهيل صادرات از آن جهت مهم و 
بااهميت است كه رونق صادرات به ساير كشورها، به 
ارزآوري براي اقتصاد ايران كمك مي كند. بهبود فضاي 
كسب و كار، چالش بسيار مهمي است كه همواره در 
اين سال ها، فعاالن توليدي و كارآفرين جامعه را با آن 
مواجه ساخته است. بنابراين هرگونه حمايت در جهت 
تسهيل امور و فضاي كس��ب و كار، در نهايت به رشد 

اقتصادي كمك خواهد كرد.
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چگونگي استعالم چك هاي جديد 
صيادي براساس اقالم اطالعاتي

س��خنگوي اجراي قانون جدي��د چك چگونگي 
استعالم سريع چك هاي بنفش صيادي جديد را 

با استفاده از اقالم اطالعاتي تشريح كرد.
آمنه نادعلي زاده، س��خنگوي اجراي قانون چك 
در گفت وگو با خبرگزاري صداوسيما توضيحاتي 
را درخصوص »س��رويس استعالم چك براساس 
اق��الم اطالعاتي« ارايه كرد كه اه��م اين موارد به 

شرح زير است: 
 از ابتداي س��ال جاري قانون جديد چك اجرايي 
ش��ده اس��ت و دارندگان چك ه��اي جديد ملزم 
هستند، اطالعات مربوط به چك را در سامانه صياد 
ثبت كنند و چك را تحويل گيرنده بدهند. گيرنده 
چك نيز ضروري است نسبت به تأييد چك اقدام 
كند تا بتواند وجه چك را دريافت كند. با سرويس 
جديدي كه براي گيرندگان در نظر گرفته ش��ده 
است، افراد مي توانند با مراجعه به وب سايت بانك 
مركزي استعالم الزم را انجام دهند و پس از حصول 
اطمينان از ثبت شدن چك نسبت به دريافت آن 
اقدام كنند. دريافت كننده چك مي تواند در زمان 
مبادله چك و دريافت آن با استفاده از اين خدمت 
و وارد كردن مبلغ و تاريخ چك و كد ملي و شناسه 
صيادي براي استعالم چك اقدام و اطمينان حاصل 
كندكه اين چك به نفع گيرنده ثبت ش��ده است. 
گيرنده چك بع��د از اطمينان خاطر از ثبت چك 
مي تواند تاييد چك را بعدا در سامانه صياد انجام 
دهد. اين خدمت بيشتر مورد استفاده شركت هاي 
پخش و بازارياب ها و افرادي است كه در طي روز 
تعداد زيادي چك را دريافت مي كنند. اين سرويس 
در واقع استعالم فوري و سريع است كه در لحظه 
مبادله چك انجام مي شود و براي اطمينان از اين 
است كه صادركننده ثبت چك را انجام داده است. 
براي استفاده از اين خدمت افراد بايد به وب سايت 
بانك مركزي مراجعه كنند و در بخش قانون جديد 
چك و قسمت اس��تعالم چك با وارد كردن اقالم 

اطالعاتي استعالم را دريافت كنند.

هكرها ۶۰۰ ميليون رمز ارز 
دزديده شده را پس مي دهند

هكرهايي ك��ه دو روز پيش بزرگ ترين س��رقت 
تاري��خ رمزارزها را انجام دادند ب��ا پس دادن يك 
سوم ۶۱۳ ميليون دالر سرقت شده، اعالم كردند 
اين كار را براي تفريح انجام داده اند.هكرهايي كه 
دو روز پيش بزرگ ترين سرقت تاريخ رمزارزها را 
انجام دادند با پس دادن يك س��وم ۶۱۳ ميليون 
دالر س��رقت ش��ده اعالم كردند اين كار را براي 
تفريح انج��ام داده اند. يك روز پ��س از انجام اين 
سرقت از بورس پلي نتورك، مسووالن اين بورس 
اع��الم كردند كه هكرها تا به ح��ال ۲۶۰ ميليون 
دالر از س��كه هاي رمزارز، اتروم و پلي گون را پس 
داده اند.پلي نتورك اعالم كرد تا عصر پنج ش��نبه 
حدود ۳۵۳ ميليون دالر از س��كه هاي مجازي به 
س��رقت رفته هنوز برگردانده نشده اند.اين حمله 
س��ايبري موجي از نوس��انات را در بازار رمزارزها 
ايجاد كرد. بيت كوين، اتروم و اكس پي آر هر كدام 
بي��ش از ۴ درصد ارزش خود را از دس��ت داده اند.

هكرهايي كه مس��ووليت اين حمل��ه را به عهده 
گرفتند مدعي شدند اين اقدام را براي نشان دادن 
آسيب پذيري هاي سيستم رمزارزها انجام داده اند.

كفگير دولت امريكا 
به ته ديگ خورد

كس��ري بودجه ماهانه دولت امريكا به يك ركورد 
تاريخي جديد رسيد.به گزارش ايسنا، وزارت خزانه 
داري امريكا با صدور بيانيه اي اعالم كرد كس��ري 
بودجه اين كشور در ماه جوالي به ۳۰۲ ميليارد دالر 
رسيده كه اين رقم، بيشترين كسري بودجه ماهانه 
در طول تاريخ معاصر امريكا بوده است.با توجه به 
وضعيت وخيم كرونايي مخارج دولت كماكان رو 
به افزايش است اما از سوي ديگر سررسيد دريافت 
ماليات ها براي بسياري از ماليات دهندگان به تاخير 
افتاده كه اين مس��اله به نوبه خود موجب كاهش 
محس��وس درآمد دولت شده اس��ت.  طبق اعالم 
وزارت خزانه داري امريكا، درآمدهاي دولت در ماه 
جوالي با كاهش قابل توجه ۵۴ درصدي نسبت به 
ماه قبل به ۲۶۲ ميليارد دالر رس��يده در حالي كه 
ميزان مخارج به ۵۶۴ ميليارد دالر رسيده است.با 
در نظر گرفتن ۱۰ ماهه نخست سال مالي جاري، 
كس��ري بودجه به دو تريليون و ۵۴۰ ميليارد دالر 
رسيده كه اگرچه نس��بت به كسري دو تريليون و 
۸۰۷ ميليارد دالري سال مالي قبلي كمتر شده اما 
كماكان در سطح بسيار بااليي باقي مانده است.  به 
گفته يك مقام وزارت خزانه داري، اصلي ترين دليل 
ركوردشكني كسري بودجه ماهانه در ماه جوالي 
مربوط به مخارج كرونايي دولت بوده به ويژه آنكه 
وزارت كار مجبور شده است تا حدود ۳۵۹ ميليارد 
دالر مزاياي بي��كاري پرداخت كند. خبر خوب در 
اين بين آنكه كسب و كارهاي امريكايي به تدريج 
در حال احيا هستند و ۳۲۴ ميليارد دالر ماليات به 
دولت در اين زمان پرداخت كرده اند.  تصميم بانك 
مركزي امريكا براي رساندن نرخ بهره به محدوده 
صفر درصدي انگيزه مهمي در افزايش تقاضا براي 
اس��تقراض دولت بوده اس��ت. با موافقت كنگره و 
دولت، تاكنون حدود هفت تريليون دالر به شكل 
بسته هاي مختلف حمايتي از بخش هاي مختلف 
اقتصادي امريكا توسط دولت هزينه شده است.اين 
در حالي اس��ت كه برخي از قانونگذاران كنگره به 
دنبال اقدامات حمايتي بيشتري نظير كاهش مجدد 
ماليات ها، تزريق نقدينگي و بسته هاي حمايتي از 
اقشار آسيب پذير هستند كه تصويب آنها مي تواند 

كسري بودجه دولت را بيش از پيش تشديد كند.

انتخاب خاندوزي در سمت وزير اقتصاد، بدون بهبود فضاي كسب وكار، قادر به حل مشكالت نيست

خاندوزي به حمايت تمام اركان كشور نياز دارد

افزايش نرخ طال همزمان با رشد 
نرخ ارز

گروه بانك و بيمه|
بررسي روند بازارها در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد 
در آغازي��ن روزهاي دولت جديد، قيمت س��كه و طال 
تحت تاثير چند عامل اصلي دچار نوسان شده و به مرور 
افزايش يافته است.روند قيمت هاي بازار ارز در هفته اي 
كه گذش��ت صعودي بود به طوري كه قيمت ارزهاي 
ش��اخصي چون دالر و يورو به سطح قيمت هاي آبان 
۱۳۹۹ بازگش��ت. فعاالن بازار ارز روز شنبه را در حالي 
آغاز كردند كه انتشار اخبار مثبت در مراسم تحليف مبني 
بر استقبال دولت جديد از راه حل هاي ديپلماتيك در 
مساله تحريم هاي هسته اي، باعث خوش بيني شده بود 
به طوري كه قيمت ها در ساعات ابتدايي شنبه هفته اي 
كه گذشت حدود ۲۰۰ تومان نسبت به آخرين معامالت 
روز پنج شنبه قبل كاهش يافت. اين كاهش قيمت در 
بازار ارز با توجه به آنكه در هفته پيشين، دالر نه توانايي 
كافي براي ورود به كانال ۲۶ هزار تومان را داش��ت و نه 
دليلي براي كاهش قيمت پيدا مي كرد، احتمال كاهشي 
شدن قيمت ها را بيش از پيش باال برد. اما همان گونه كه 
در نمودار مشخص است، سير حوادث از دومين روز هفته 
به سمتي گرايش پيدا كرد كه قيمت دالر در اين هفته به 
آساني وارد كانال ۲۶ هزار توماني شده و به سرعت با رد 
شدن از مرز ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان به سطح قيمتي دالر 

در آبان ماه سال گذشته بازگشت.
به گفته كارشناس��ان بازار ارز، نگراني و ابهام در فضاي 
بازار باعث مي شود تا معامله گران سطح تقاضاي خود را 
كاهش ندهند و در شرايطي هم كه مشخص نيست چه 
برنامه و سياستي براي مديريت بازار به كار گرفته خواهد 
شد، افزايش روند قيمت ها دور از انتظار نبود.  عالوه بر اين 
عامل، مسائل مهم داخلي و خارجي ديگري نيز وجود 
داشتند كه در كنار بحران كرونا، تاثير خود را بر شدت 
بخشيدن به شيب صعودي قيمت ها در بازار ارز گذاشتند. 
انتشار اخباري درباره آينده مبهم مذاكرات، پيشروي 
طالبان در افغانس��تان و نگراني از وضعيت صادرات به 
اين كش��ور و احتمال ورود مهاجران جديد به كشور از 
جمله مهم ترين عوامل بودند كه به اعتقاد تحليلگران 
بازار ارز در هفته گذش��ته توانستند، بهاي ارز را در بازار 
به ركوردهايي برسانند كه در طول ۹ ماه گذشته دست 
نيافتني به نظر مي آمدند. با اين وجود، بازگشت جو ثبات 
به بازار ارز به اعتقاد فعاالن بازار ارز دست يافتني است و 
اين مهم در كوتاه مدت ارتباط زيادي با استقرار سريعتر 
وزرا و مشخص شدن سياست هاي جديد در حوزه پولي، 
مالي و ارزي قابل دس��ترس است. تعيين راهكارهايي 
ب��راي افزايش جذابي��ت اوراق بانك��ي و جلوگيري از 
استقراض بيشتر دولت از بانك مركزي، مي تواند تا حد 
زيادي نگراني فعاالن بازار را كاهش دهد و بدين ترتيب 
مي توان اميدوار بود كه در روزهاي پيش رو شاهد پايان 
روند هيجاني حاكم بر بازار ارز باشيم. نيمه دوم ماه مرداد 
را در حالي سپري مي كنيم كه سيد ابراهيم رييسي در 
مقام رياست جمهوري سوگند ياد كرده است. البته اين 
امر هنوز به معناي روي كار آمدن دولت جديد نيست 
چرا كه تا زماني كه كابينه دولت از سوي مجلس تاييد 
نشده و نهايي نشود كابينه دولت قبل اداره امور را ادامه 
خواهد داد.همين امر، به طور طبيعي بر روند معامالت 
در بازارهاي مالي مختلف تاثي��ر مي گذارد. تجربه نيز 
نش��ان مي دهد كه در آستانه تغيير و تحوالت دستگاه 
اجرايي كشور، اخبار، شايعات و گمانه زني ها نيز افزايش 
مي ياب��د. در ايران، يكي از بازارهايي كه تحت تاثير اين 
اخبار و حواشي قرار مي گيرد بازار ارز است. اهميت اين 
بازار از آن رو است كه به طور مستقيم بر ديگر بازارهاي 
مالي از جمله بازار سكه و طال نيز تاثير مي گذارد. البته 
اين تنها عامل محرك بازار س��كه و طال نيس��ت. بلكه 
معيارهاي ديگري از جمله نرخ جهاني طال را نيز بايد بر 
اين بازار تاثيرگذار دانست. با اين پيش زمينه مي توان پي 
برد كه در هفته اي كه پشت سر گذاشتيم، قيمت ها در 
بازار سكه و طال با نوسانات زيادي همراه بوده است كه دو 
عامل اصلي افزايش نرخ ارز در ايران و نوسان شديد نرخ 
طال در بازاهاي جهاني را مي توان دليل اين اتفاق دانست.  
بانك مركزي نرخ دالر را طي هشت سال گذشته مورد 
بررسي قرار داده كه بر اساس آن نرخ اين نوع ارز در اواخر 
س��ال ۱۳۹۲ معادل ۳۰۲۶ تومان بوده كه با رشد ۶۷۴ 
درصدي در پايان خرداد امسال ۲۳ هزار و ۴۳۳ تومان 
فروخته شده است. ميانگين نرخ فروش دالر در بازار بين 
بانكي و آزاد نيز يكي از آمارهاي بانك مركزي است كه 
در گزيده آمارهاي اقتصادي منتشر مي شود. بررسي 
تغييرات نرخ دالر كه كارشناس��ان اقتص��ادي از آن به 
عنوان يكي از كليدي ترين قيمت ها در اقتصاد ايران ياد 
مي كنند، شدت تاثيرگذاري آن در اين اقتصاد از ميانگين 
كشورهاي در حال توسعه به مراتب بيشتر است و براي 
مشخص شدن اوضاع اقتصادي در سال هاي مختلف 
اهميت دارد. بدين منظور، نگاهي به اعداد ثبت شده از 
ميانگين نرخ دالر در هشت سال گذشته بيانگر اين است 
كه دالر در اواخر س��ال ۱۳۹۲ معادل ۳۰۲۶ تومان در 
بازار آزاد فروخته شده است. آنطور كه اعداد و ارقام بانك 
مركزي نشان مي دهد، از اين سال به بعد تا پايان خرداد 
امسال نرخ دالر كم كم روند صعودي خود را آغاز كرده 
است؛ به گونه اي كه نرخ فروش دالر در بازار آزاد در پايان 
سال هاي ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتيب به 
ميزان ۳۳۹۳، ۳۴۶۶، ۳۷۷۲، ۴۶۴۳ تومان بوده است.

اما نرخ فروش دالر در پايان سال ۱۳۹۷ نسبت به پايان 
سال ۱۳۹۶ افزايش قابل توجه اي داشته است و با افزايش 
تقريبا ۱۸۵ درصدي به ۱۳ هزار و ۲۴۵ تومان رسيده 
است كه مسووالن منشأ اين صعود را تشديد تحريم ها و 

كاهش قابل توجه صادرات نفت اعالم كردند.
با وجود اينكه مسووالن به فكر تامين مالي اقتصاد ايران 
از راه��ي به جز فروش نفت چ��ون افزايش درآمدهاي 
مالياتي و تعريف پايه هاي جديد، فروش اوراق، واگذاري 
اموال دولت و... افتادند، ش��واهد گوياي كارساز نبودن 
جايگزين هاي نفت در اقتصاد است و نرخ ارز همچنان به 
صعودهاي خود ادامه داد. به طوري كه آمار نرخ دالر در 
سه سال اخير بيانگر اين است كه نرخ فروش اين ارز در 
سال هاي ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ معادل ۱۵ هزار و ۲۲۳ تومان 

و ۲۴ هزار و ۶۶۴ تومان بوده است. 

بعد از گمانه هاي بس��يار، نام احسان خاندوزي به 
عنوان وزير اقتصاد دولت رييس��ي تقديم مجلس 
ش��د.  با حضور خاندوزي )نماينده مجلس تهران و 
نائب رييس كميسيون اقتصادي مجلس(، در وزارت 
اقتصاد، كدام ديدگاه بر اقتصاد ايران حاكم مي شود. 

به خصوص كه او از مخالفان تصويب FATF است.
خاندوزي، وزير پيشنهادي ۴۱ ساله دولت رييسي، 
دكتراي اقتصاد دارد و اكنون اس��تاديار دانش��گاه 
عالمه طباطبايي و مدير گروه اقتصاد اسالمي اين 
دانشگاه نيز مي باشد.در انتخابات مجلس يازدهم از 
طريق حوزه انتخابيه تهران وارد مجلس شد، البته 
پيش ازاين هم او مدي��ركل بخش اقتصادي مركز 

پژوهش هاي مجلس بود.
از ديگر سوابق كاري احسان خاندوزي مي توان به 
عضويت در هسته انديشه ورزي وزارت امور اقتصادي 
و دارايي، عضويت در ش��وراي پژوهش��ي سازمان 
امور مالياتي، كارش��ناس كميسيون اقتصاد كالن 
و بازرگاني مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير 

شوراي اقتصادي سازمان صداوسيما اشاره كرد.
وزي��ر اقتصاد پيش��نهادي دولت رييس��ي، عضو 
هيات مديره س��ازمان ديده بان شفافيت و عدالت 
است. سازمان مردم نهادي كه احمد توكلي و الياس 
نادران آن را در س��ال ۱۳۹۴ باهدف مبارزه با فساد 
و رانت تاسيس كرده اند. احسان خاندوزي از همان 
زمان در كنار احمد توكل��ي و الياس نادران در اين 
سازمان فعاليت داشته. حال انتخاب چهره نزديك 
به احمد توكلي و الياس ن��ادران در كابينه ابراهيم 
رييسي شبهه را ايجاد مي كند كه بايد منتظر اجراي 
ديدگاه هاي اين دو ف��رد در وزارت اقتصاد بود؟ به 
معناي ديگر آيا وزارت اقتصاد دولت س��يزدهم با 
ديدگاه هاي اف��رادي چون ن��ادران و توكلي اداره 
مي ش��ود؟ يعني همان ديدگاه مش��خص اقتصاد 
دولتي و توجه به قيمت گذاري و رشد سازمان هاي 

تنظيم گر و مداخله گر در اقتصاد؟
اين وزير پيش��نهادي مدير گروه اقتصاد اسالمي 
دانش��گاه عالمه طباطبايي اس��ت. اي��ن ديدگاه 
اش��تراكات زيادي با ديدگاه هاي ن��ادران و توكلي 
دارد. البته توكلي و نادران طرفدار اقتصاد دولتي اند 
اما خاندوزي دراين بين نشان داده كه ديدگاه هايش 
با اين رويكرد كمي فاصله دارد و تقريباً به روزتر است.

خاندوزي طرفدار اقتصاد مقاومتي اس��ت و معتقد 
است شرايط امروز اقتصاد به اين دليل است كه اين 
ديدگاه ها به درستي اجرانشده است و براي اجراي 
اقتص��اد مقاومتي، بايد همه بازيگ��ران و نهاد هاي 

مختلفي با همديگر هماهنگ باشند.

  ديدگاه وزير اقتصاد به تحريم
وي پيش ازاين ايده راه ان��دازي اتاق ضد تحريم در 
مجلس را داده و گفته بود امريكا براي مقابله با ايران 
يك اتاق جنگ اقتصادي، موس��وم به اتاق تحريم 
تشكيل داده و ما هم اگر مي خواهيم در اين جنگ به 
موفقيت دست يابيم بايد يك اتاق جنگ به نام اتاق 
ضدتحريم تشكيل دهيم. همچنين يكي از مخالفان 
تصويب FATF در ايران است. او پيش ازاين گفته 
بود »تا زماني كه تحريم ها هست بررسي و تصويب 
FATF دردي را دوا نمي كن��د، حت��ي تا زماني كه 

تحريم ها برقرار است، برآورده كردن خواسته هاي 
گروه ويژه اقدام مالي )FATF(، حيات اقتصادي ما 
را ذيل شرايط تحريمي سخت تر از اين مي كند. به 
نظر بنده حتي به لحاظ موضعي و در اين ايام خاص، 
تصويب اي��ن دو اليحه باقيمان��ده و اجراي كامل 

الزامات FATF تصميم قابل دفاعي نيست.«
در جاي ديگ��ري گفته بود: » بح��ث FATF يك 
موضوع بسيار كم اهميت در موضوع اقتصاد امروز 
كشور ماست. اين يك آدرس غلط است كه برخي 
مدام اصرار بر آن داش��ته و داي��م از FATF حرف 

مي زنند.« 

  گزينه مناسب براي سكانداري 
اقتصاد كشور

بااين وجود بسياري از كارشناس��ان و فعالين بازار 
سرمايه انتخاب احس��اس خاندوزي را براي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي كش��ور مناسب مي دانند و 
بر اين عقيده اند كه با توجه به صحبت هاي س��يد 
ابراهيم رييس��ي آينده اقتصاد كشور روشن است، 
وي به عنوان س��كان دار اقتصادي كشور مي تواند 
تأثير مثبتي در تغيير وضعيت اقتصادي و بورسي 

كشور داشته باشد.
احمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو 
با »تعادل« در خصوص پيشنهاد احسان خاندوزي 
به عنوان وزير اقتصاد مي گويد: مهم ترين موضوع 
براي ما و فعالين بورس��ي ديدگاه ايشان نسبت به 
متغيرهاي اقتصاد كالن اس��ت، بايد سياس��ت ها 
و راه كارهاي وزير پيش��نهادي را دي��د و پس ازآن 
به صورت قطع اظهارنظر كرد اما؛ به طوركلي با توجه 
به سوابق تحصيلي و كاري اش مي توان اميدوار بود. 
وي ادامه مي دهد: به هرحال احسان خاندوزي روي 
مسائل ماليات بر عايدي سرمايه تمركز كافي دارد، 
به يك نوعي مي تواند نقش س��ازنده روي موضوع 
مالياتي داش��ته باش��د و به كاهش كسري بودجه 
كمك كند. اگر برنامه اي براي ايجاد ظرفيت و اخذ 
ماليات داشته مي تواند مثمر ثمر باشد. بنده نكات 
منفي از ايشان نديده ام چراكه؛ شناخت كافي نسبت 
به بازار سهام، بازار پولي و مباحث مالياتي دارد و با 
توجه به شناخت كافي روي اين سه حوزه مي تواند 
انتخاب مناسبي باش��د. اين مدير باسابقه بورسي 
تأكيد مي دهد: با تمامي اين موارد بايد سياست هاي 
خود را در خصوص كسري بودجه، مديريت نرخ ارز 
و مديريت سود سپرده چه برنامه دارند. قاعدتًا بايد 
هماهنگي الزم بين وزير اقتص��اد، بانك مركزي و 
رياست س��ازمان برنامه وبودجه وجود داشته باشد 
چراكه؛ سه رأس تشكيل دهنده مديريت اقتصادي 
كشور هستند و نبايد سياست هاي اين سه حوزه بايد 

يكديگر در تضاد باشد و بايد يك تيم واحد باشند.

  تغييرات بورسي
اشتياقي توضيح مي دهد: به نظر بنده رييس سازمان 
بورس عملكرد خوبي داشته و ابقاي ايشان مي تواند 
وضعيت بازار را مطلوب تر كند اما؛ اگر قرار به تغيير 
رييس سازمان بورس باشد، يك فرد از جنس بازار 
سرمايه همانند آقاي هاموني )مديرعامل فرابورس( 
كه تجربه خوبي دارد مي تواند آينده را تغيير دهد. 

»تعادل« در گفت وگو با كارشناس بورسي وضعيت وزير پيشنهادي اقتصاد را بررسي كرد
بازتاب

خاندوزي  برنامه  ارائه كند



گروه بازار سرمايه|
 چند ماهي مي شود كه عرضه س��يمان در بورس كاال به 
حاشيه كشيده شده است. دراين بين رانت خوران و برخي 
از انبوه سازان مخالف عرضه سيمان در بورس كاال هستند 
و س��عي دارند هرروز يك حاشيه جديد ايجاد كنند.  طي 
ساليان اخير بخشي از انبوه سازان از سيمان درب كارخانه 
تا بازار آزاد و درنهايت تحويل مسكن سود خوبي مي كردند، 
به قولي مي توان گفت در ميان اين سه بخش رانت عمده اي 
نهفته كه باعرضه سيمان در بورس كاال قيمت اين محصول 
واقعي و درنهايت رانت موجود از بين مي رود و دس��ت اين 
گروه خالي مي ماند. برخي از انبوه سازان از رانت قيمت درب 
كارخانه تا بازار آزاد سوءاستفاده مي كردند و اين روزها جزو 
اصلي ترين مخالفان عرضه سيمان در بورس كاال هستند. 
آمار و ارقام نش��ان مي دهد سهم س��يمان در هزينه هاي 
ساخت هر مترمربع ساختمان بس��يار ناچيز بوده و تنها 
به 2.5 درصد مي رس��د. به بيان س��اده تر 26.7 درصد از 
هزينه يك مترمربع مسكن مربوط به هزينه هاي ساخت و 
73.3 درصد آن مربوط به ارزش زمين، هزينه جواز و سود 
سازنده است. همچنين سهم سيمان در بخش هزينه هاي 
س��اخت 2.5 درصد، فوالد 35 درصد و ساير هزينه هاي 
س��اخت 62.5 درصد تخمين زده مي ش��ود. با يك مثال 
كاماًل ساده داستان رانت و سود قابل فهم است؛ داده هاي 
آماري و تجربيات سازندگان گوياي آن است كه براي هر 
مترمربع زيربنا نهايتاً 200 كيلوگرم سيمان معادل 4 پاكت 
س��يمان نياز است. به تازگي قيمت فروش هر تن سيمان 
درب كارخان��ه 480 هزار تومان مع��ادل 24 هزار تومان 
به صورت پاكتي اعالم ش��ده است البته كه پاكت سيمان 
به اين قيمت به دست مصرف كننده نهايي نخواهد رسيد. 
لذا چنانچه همان قيمت هاي 50 هزار تومان كف بازار آزاد را 
هم براي محاسبات در نظر بگيريم هزينه سيمان براي هر 
مترمربع زيربنا 200 هزار تومان مي شود. حال به سراغ ساير 
هزينه هاي ساخت مسكن در كشور مي رويم. فرض كنيد 
قصد احداث ساختماني 5 طبقه راداريم. زميني به مساحت 
200 مترمربع خريداري مي كنيم لذا با احتس��اب قيمت 
زمين در تهران در تابستان 1400 كه به طور متوسط حدود 
40 ميليون تومان در نظر گرفته شده، بهاي زمين 8 ميليارد 
تومان برآورد مي ش��ود. طبق قوانين شهرداري نهايتًا 60 
درصد مساحت زمين يعني 120 مترمربع قابليت ساخت 
زيربن��ا را دارد. از 120 مترمربع زيربنا نيز 20 مترمربع به 
مشاعات ساختمان مربوط است. پس مساحت قابل سكونت 
5 طبقه 100 متري يعني معادل 500 مترمربع اس��ت. از 
اي��ن رو تا بدين جاي كار به ازاي هر مترمربع زيربناي قابل 
سكونت 16 ميليون تومان هزينه زمين است و با احتساب 
هزينه ساخت وساز در شرايط متعارف و با به كارگيري مواد 
باكيفيت معمول در بافت متوسط تهران كه معادل 8 ميليون 
تومان است و همين طور يك ميليون تومان هزينه جواز و 
س��اير هزينه ها به ازاي هر مترمربع زيربنا، مجموعا بهاي 
تمام شده هر مترمربع زيربناي قابل سكونت 25 ميليون 
تومان مي شود. پس با در نظر گرفتن خواب سرمايه يك تا 2 
ساله سازنده و تمام دردسرهاي ساخت وساز، قيمت فروش 
هر مترمربع آپارتم��ان در تهران حدود 30 ميليون تومان 
است. بنابراين 200 هزار تومان هزينه سيمان در هر مترمربع 
در مقابل 8 ميليون تومان هزينه ساخت وساز يا 16 ميليون 
توم��ان هزينه زمين و درنهاي��ت 25 ميليون تومان بهاي 
تمام شده هر مترمربع، مبلغ ناچيزي به شمار مي رود.با همه 
اين تفاسير حتي اگر قيمت جهاني 50 دالري و دالر 24 

هزارتوماني را براي سيمان در نظر بگيريم، قيمت سيمان به 
تني يك ميليون و 200 هزار تومان مي رسد و اگر فرض شود 
پاكت سيمان به 120 هزار تومان به دست مصرف كننده 
برس��د كه البته در صورت واقعي شدن قيمت ها و حذف 
واسطه ها تفاوت نرخ فروش كارخانه و بازار آزاد به حداقل 
خواهد رسيد، در اين صورت بهاي تمام شده هر مترمربع 
از ساختمان مذكور از 25 ميليون تومان به 25 ميليون 

و 280 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

     سودجويان مخالف عرضه سيمان
در بورس كاال

غالمرضا مصباحي مقدم، رييس كميته فقهي سازمان 
بورس و اوراق بهادار در خصوص عرضه سيمان مي گويد: 
از گذش��ته هر محصول و صنعتي كه در مسير شفافيت 
قرارگرفته با مقاومت هايي همراه ش��ده ك��ه امروز نيز 
صداي برخي مخالفان باعرضه سيمان به گوش مي رسد؛ 
اين افراد، مخالف ايجاد ش��فافيت در معامالت و كشف 
قيمت محصول سيمان هستند، بنابراين از هيچ اقدامي 
براي جلوگيري از عرضه سيمان در بورس كاال كوتاهي 
نمي كنند. وي توضيح مي دهد: به هيچ عنوان نبايد قبول 
كرد كه عرضه سيمان در بورس كاال تضعيف و معامالت 
آن در بازار غير ش��فاف و س��نتي صورت گيرد بلكه بايد 
اقدام��ي صورت گيرد تا كل س��يمان مانن��د هر كاالي 
استاندارد ديگري در بورس كاال عرضه و معامالت آن در 
بازار سرمايه انجام شود. او مساله احتكار و عرضه هاي كمتر 
از ميزان تعهد در بورس كاال را يكي از مشكالت قديمي بازار 
سرمايه عنوان كرده و مي گويد: كاهش عرضه محصوالت 
مختلف در برهه هايي خاص از ش��رايط اقتصادي كشور 
همواره وجود داشته كه شماري از توليدكنندگان باعرضه 
بخشي از محصوالتشان در بازار آزاد به التهاب بازار دامن 
زده اند؛ البته شفافيت معامالتي بورس به سياست گذار 

كمك مي كند تا ميزان عرضه ش��ركت ها را رصد كرده و 
تصميم هاي درست در جهت تنظيم بهينه عرضه و تقاضا 
را رقم بزنند.  به گفته رييس كميته فقهي سازمان بورس و 
اوراق بهادار، عرضه بخشي از محصوالت در بازار غيررسمي 
و غير شفاف، اقدامي اشتباه و مخرب است و اگر قرار است 
كااليي در بازار سرمايه عرضه شود بايد همه ظرفيت توليد 
آن وارد اين بازار شود تا همه از منافع واقعي سازي قيمت ها و 
حذف رانت در اقتصاد بهره مند شوند. بحث رصد و شفافيت 
معامالت بورس كاال ع��الوه بر حوزه عرضه كنندگان در 
بخش خريداران نيز وجود دارد و بايد رويه اي ايجاد شود تا 
ميزان خريد و مصرف نيز به صورت سيستمي گزارش شود 
تا ديگر امكان فعاليت هاي واسطه اي برخي خريداران با 
مجوز نهادهاي بيروني از بازار سرمايه وجود نداشته باشد.

     ساحل آرامش سيمان 
رضا محمدي، كارش��ناس بازار س��رمايه در گفت وگو با 
»تعادل« در خصوص قيمت گذاري دستوري و عدم عرضه 
سيمان در بورس كاال مي گويد: قيمت گذاري غيردستوري 
و مبتني بر عرضه و تقاضا باعث مي شود تا سيمان باقيمت 
واقعي به دست خريداران واقعي برسد و منجر به كوتاهي 
دست دالالن از اين بازار مانند ديگر حوزه هاي پتروشيمي و 
فلزات مي شود. علي بخشنده افزود: صنعت سيمان به دليل 
اينكه جزو صنايع بزرگ در كشور و كاالهاي استراتژيك در 
بخش مسكن محسوب مي شود، نيازمند شفافيت است تا 
توليدكننده و مصرف كننده باقيمت تعادلي مشخص شده 
در بورس به تفاهم برسند. وي ادامه مي دهد: قيمت گذاري 
دستوري اقدامي اشتباه است. حضور توليدكنندگان سيمان 
در بورس كاال و خارج شدن اين محصول از قيمت گذاري 
دستوري مي تواند نويد خوبي براي اين شركت ها باشد تا 
مانند ديگر محصوالت عرضه ش��ده در بورس، نفعي را با 
يك فرمول خاص به توليدكننده و مصرف كننده برسانند. 

به طورقطع با حذف قيمت گذاري دس��توري، محصول 
سيمان نيز از دس��ت دالالن و واسطه ها خارج مي شود و 
خريدار بدون واسطه مي تواند از امكانات بورس كاال استفاده 
كند. محمدي در ادامه توضيح مي دهد: باعرضه سيمان 
در بورس كاال اين صنعت به س��احل آرامش مي رس��د و 
شركت ها مي توانند محصوالت خود را باقيمت شفاف به 
فروش برسانند كه اين اتفاق به دنبال خود بهبود وضعيت 
شركت هاي سيماني و سهامداران را به همراه خواهد داشت. 
با اين اتفاق نمايندگي هايي كه در اين ميان به عنوان واسطه 
حضور دارند از بين مي رود كه سود حاصل از اين شفافيت 
به جيب توليدكنندگان و خريداران واقعي خواهد رفت. اين 
كارشناس بازار سهام مي گويد: صنعت سيمان به دليل اينكه 
جزو صنايع بزرگ در كشور و كاالهاي استراتژيك در بخش 
مسكن محسوب مي شود؛ بنابراين نيازمند شفافيت است تا 
توليدكننده و مصرف كننده باقيمت تعادلي مشخص شده 
در بورس به تفاهم برسند. حذف قيمت گذاري دستوري 
باعث منصفانه شدن قيمت آپارتمان و مسكن نيز مي شود. 
وي اضاف��ه مي كند: قيمت س��يمان در بازار آزاد بس��يار 
بيشتر از قيمتي اس��ت كه در بورس كاال معامله مي شود 
كه متأسفانه اين مابه التفاوت به جيب واسطه ها مي رود؛ 
بنابراين از يك سو شركت هاي سيماني با حضور در بورس 
كاال و فروش مستقيم سود بيشتري كسب خواهند كرد و 
از سوي ديگر مصرف كنندگان نيز محصوالت را باقيمت 
منصفانه تر تهيه مي كنند. محمدي درنهايت با اش��اره به 
اينكه بازار سيمان نيز مي تواند بازاري منسجم مانند بازار 
پتروش��يمي راه اندازي كند مي گويد: اين تحول نيازمند 
قانونمند شدن شرايط است، درواقع بايد قوانيني در مجلس 
مصوب شود تا رفتن و آمدن دولت ها نتواند شرايط را تغيير 
دهد؛ همچنين اميدوارم تا در دولت جديد بتوانيم باقدرت 
بيشتر شاهد معامالت محصوالت كشاورزي در بورس كاال 
و اصالح ساختارهاي اين بخش به كمك بازار سرمايه باشيم.
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كناره گيري قيمت گذاري 
دستوري

محمدعل��ي دهقان دهنوي، رييس س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار معتقد اس��ت كه اگر دولت جديد به عنوان 
سياس��ت گذار و تنظيم گر از نگاه و رويكرد دستوري به 
اقتصاد و به خصوص قيمت گ��ذاري كاالهاي توليدي 
شركت ها اجتناب كند، عالوه بر رفع موانع توليد، مسيري 
جديد در اقتصادمان باز مي شود تا شركت هاي زيان ده 
خيلي سريع در مدار رشد و سوددهي قرار گيرند و بازار 
سرمايه نيز جاني دوباره گيرد.  رييس سازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص انتظار اولويت دار سازمان بورس 
و فعاالن بازار سرمايه از دولت جديد اظهار داشت: در بحث 
حمايت دولت از بازار سرمايه موارد متفاوتي وجود دارد 
اما انتظار اولويت دار را مي توان به اجتناب از قيمت گذاري 
دستوري كاالها نسبت داد؛ اقدامي كه اگر از سوي دولت 
سيزدهم با جديت دنبال شود نه تنها بازار سرمايه و بلكه 
كليت اقتصاد كشور و مردم نيز به وضوح از ثمرات آن بهره 
خواهند برد.  دهقان دهنوي گفت: همواره توقع فعاالن 
اقتصادي، توليدكنندگان و سرمايه گذاران از دولت ها، 
تمركز بر وظيفه سياست گذاري و تنظيم گري بوده تا 
يك نقشه راه روش��ن براي همه فعاالن حوزه اقتصاد و 
صنعت كشور نمايان شود اما به هرحال ايجاد التهاب هاي 
گاه وبيگاه باعث ش��ده تا دولت ها به طور مستقيم وارد 
بازارها شوند و رويكرد نادرست قيمت گذاري كاالها را در 
پيش بگيرند كه مجموعه بازار سرمايه به تغيير اين رويه 
در دولت سيزدهم بسيار اميدوار هستند.  او بابيان اينكه 
دولت بايد اجازه دهد تا قيمت ها در بازار بر اساس مكانيسم 
عرضه و تقاضا كش��ف ش��ود، افزود: اگر قيمت گذاري 
دستوري كنار گذاشته شود، بس��ياري از شركت هاي 
حاضر در بورس متحول خواهند ش��د ك��ه منافع اين 
تحول نيز به توليد و مردم مي رس��د.  رييس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار ادامه داد: اگر اكنون شركتي به دليل 
قيمت گذاري دستوري در سنوات گذشته زيان ده است، 
اثر فوري رفع قيمت گذاري، احياي فعاليت و سوددهي 
آن ش��ركت درزماني كوتاه است كه به دنبال اين اتفاق 
كليت بازار سهام مثبت شده و فعاليت هاي توليدي نيز 
رونق مي گيرد.  به گفته دهقان دهنوي، وقتي صنعتي با 
قيمت گذاري دستوري زيان ده شده به معناي آن است 
كه سرمايه گذاري در آن صنعت توجيه اقتصادي ندارد و 
زماني كه در يك صنعت سرمايه گذاري نشود، براي كل 
اقتصاد كشور مضر است؛ نمونه بارز اين موضوع صنعت 
برق است. قيمت گذاري دس��توري برق يكي از عوامل 
كليدي در كاهش سرمايه گذاري در اين صنعت بوده كه 
امروز با مشكل در حوزه برق و قطعي آن مواجه هستيم 
كه همه صنايع را تحت تأثير خود قرار داده است. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: اگر با كنار گذاشتن 
رويكرد دستوري به قيمت ها موجبات سرمايه گذاري در 
صنعت برق و چندين صنعت ديگر را فراهم مي كرديم، 
اكنون با چنين مش��كالتي در صنعت مواجه نبوديم و 
درجه تاب آوري اقتصاد  در برابر التهابات نيز دوچندان 
مي شد؛ لذا قيمت گذاري دستوري به دليل آثار منفي 
و زيان بار آن، به عنوان يك سم مهلك در اقتصاد كشور 
تلقي مي شود و توقع و خواس��ته ما از سياست گذاران 
جديد اقتصادي كشور، كنار رفتن سايه قيمت گذاري از 
سر كشور است. او در پايان گفت: بورس هاي كاال و انرژي 
به عنوان دو ركن بازار س��رمايه كشور آماده ميزباني از 
كاالهاي شركت هاي بورسي هستند كه با تحقق كامل 
اين اتفاق شاهد ايجاد يك زنجيره شفافيت حداكثري از 
بخش توليد تا مصرف كاالها خواهيم بود و اين رويه به 
سياست گذاران نيز در اتخاذ بهترين تصميم ها در جهت 

تنظيم صحيح عرضه و تقاضاي بازار كمك مي كند.

 انتقال قسمتي از معامالت
 به سامانه بومي 

روح اهلل دهق��ان، مديرعامل ش��ركت مديريت فناوري 
بورس گفت: اين سامانه ريسك انجام معامالت را پوشش 
مي دهد. تا چنانچه زماني و به هر دليلي حجم معامالت 
افزايش قابل توجهي داشت، بتوان بخشي از معامالت را به 
يك هسته معامالتي ديگر منتقل كرد. درواقع طراحي اين 
سامانه به نحوي است كه در شرايط خاص مي توان  بخشي 
از معامالت را از سيستم جدا كرد و در سامانه معامالتي 
ديگري انجام داد. اواخر مردادماه و اوايل شهريور 13۹۹، 
ظرفيت هاي س��امانه افزايش پيدا كرد و تقريبًا ظرفيت 
سامانه معامالت از تعداد 500 تراكنش در ثانيه به بيش 
از 5000 تراكنش در ثانيه افزايش يافت. طي يك س��ال 
گذش��ته گام هاي بزرگي در مس��ير توسعه بخش هاي 
نرم افزاري و سخت افزاري سامانه معامالت برداشته شد. 
در اين مس��ير روي بخش هاي مختلف سامانه اقداماتي 
انجام ش��د. يكي از اين اقدامات ت��الش در به روز كردن 
زيرس��اخت هاي معامالتي اس��ت. او افزود: پيش ازاين 
سايت TSETMC با مش��كالتي مواجه بود اما در حال 
حاضر از پايداري زيادي برخوردار است. اين توسعه تنها در 
بخش نرم افزار و به روزرساني آن نبوده و سخت افزارهاي 
جديدي نيز براي توس��عه بيشتر سامانه هاي معامالتي 
خريداري شده است. هس��ته معامالت نيز در يك سال 
گذشته فرآيند توسعه اي را طي كرده است. بخش هايي از 
سامانه كه نياز به توسعه دارد و بايد بهبود پيدا كند، همچنان 
توس��ط متخصصان داخلي شركت مديريت فناوري در 
حال انجام است، زيرا بعد از به روزرساني سال 13۹6 و به 
دليل آغاز دوباره تحريم ها، پشتيباني شركت فرانسوي را 
از دست داديم؛ از آن زمان تاكنون متخصصان داخلي در 
حال انجام اين كار البته باكيفيت و سرعت باالتري هستند.  
اكنون وضعيت س��امانه از پاي��داري زياد و ظرفيت هاي 
باالتري برخوردار است. به طوري كه نمادهاي با صف هاي 
سنگين تر را مي تواند حمايت كند. در نظر داشته باشيد كه 
اين افزايش ظرفيت ها ادامه دارند. براي عرضه اوليه هاي 
سال 13۹۹ با مشكالت زيادي مواجه بوديم، زيرا در زمان 
خريد يا فروش براي عرضه اوليه با تش��كيل صف هاي 
سنگين و مش��كالت زيادي روبرو بوديم؛ اما اكنون در 
شرايطي كه حجم عرضه هاي اوليه نسبت به سال گذشته 
تغيير زيادي نداشته و با همان تعداد درخواست براي 
خريد در عرضه اوليه مواجه هس��تيم اوضاع سامانه در 

صف هاي خريد بسيار بهبود پيداكرده است.

معامالت مطلوب تاالر نقره اي
در هفته گذشته شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي مختلفي 
در حوزه بورس كاالي ايران بوديم كه برخي از آنها به شرح 
زيراست. امير تقي خان تجريشي اعالم مي كند كه شروع 
عرضه س��يمان در بورس كاال حاصل زحمات سنوات 
متمادي تمامي دست اندركاران اين حوزه به خصوص 
هلدينگ هاي سيماني بوده كه بايد از آن به نحو احسن 
پاسداري شود؛ چراكه واسطه هايي كه از اين حركت ملي 
در زيان هستند با فرصت طلبي از نوسانات قيمت كه به 
دليل قطع برق اتفاق افتاده براي ناكامي عرضه سيمان در 
بورس كاال تالش مي كنند كه خوشبختانه با تصميمات 
مجلس، اقدامات س��ازمان بورس و حمايت شركت ها 
اين جريان خنثي شده اس��ت. روز شنبه 16 مردادماه 
عرضه گسترده شركت هاي س��يماني در بورس كاال 
باهدف تعادل بازار اين محصول استراتژيك انجام شد 
و با استقبال خوب مصرف كنندگان از ۹41 هزار و 750 
تن سيمان عرضه ش��ده 7۹۹ هزار و 180 تن آن مورد 
معامله قرار گرفت كه رويداد مهم و اثرگذار اين حوزه، 
خريد سيمان از سوي 20۹5 مشتري بود. محمدصادق 
مفتح قائم مقام وزير صمت در امور بازرگاني ضمن اشاره به 
جلسات متعدد با  انجمن سيمان و بورس گفت: تا دو هفته  
آينده كل عرضه و تقاضاي سيمان كشور در بورس انجام 
مي ش��ود و اين اتفاق بزودي در حوزه فوالد هم خواهد 
افتاد. وي بابيان اينكه بايد كل عرضه هاي صنعت سيمان 
در مقابل كل تقاضا در بورس كاال قرار گيرد تا معامالت 
به ش��يوه اي مطلوب انجام ش��ود افزود: اين موضوع از 
سوي وزارت صمت تكليف شده و سيماني ها مهلت 2 
هفته اي را درخواست كرده اند تا كليه كارخانجات در 
بورس پذيرش شوند. غالمرضا شريعتي عضو كميسيون 
عم��ران مجلس گفت: قيمت گذاري دس��توري براي 
سيمان همواره توليدكنندگان را با چالش مواجه كرده 
است و ازاين رو مدتي است سيمان در بورس كاال عرضه 
مي شود كه البته با رفع برخي محدوديت ها درروند توليد 
مانند قطعي برق واحدها، شاهد عرضه هاي گسترده تر 
سيمان در بورس كاال و تعادل كامل بازار خواهيم بود. 
مصطفي طاهري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
بابيان اينكه عرضه تمام محصوالت فوالدي و سيمان در 
بورس كاال به شفافيت و ساماندهي بازار منتهي مي شود، 
گفت: ازآنجاكه در حال حاضر تمام محصوالت فوالدي 
در بورس عرضه نمي شود، بازار نابسامان است كه بايد با 
الزام توليدكنندگان به عرضه در بورس مشكالت موجود 
را برطرف كرد. عليرضا عسگري ماراني، پيشكسوت بازار 
سرمايه در خصوص مباحث ديروز طرح شده در صحن 
علني مجلس درباره لزوم ثبت قيمت فوالد و س��يمان 
روي 10 ه��زار تومان و 23 هزار تومان در بازار در فايلي 
صوتي نظرات خود را اعالم كرده است. به گفته عسگري 
ماراني توجه نكردن به مكانيسم عرضه و تقاضا و تأكيد بر 
قيمت هاي دستوري به زيان 50 ميليون سهامدار عدالت 
بوده و اعالم اين نظرات از تريبون مجلس يا صداوسيما 
كه به سمع و اطالع مردم مي رسد، ريسك سيستماتيك 
وارد بازار س��رمايه مي كند. محمدرضا جمش��يدي 
دبيركل كانون بانك ها و موسسات اعتباري خصوصي 
گفت: در بانك هاي خصوص��ي به ندرت بنگاه داري 
مي شود و بانك ها تابع مقررات بانك مركزي هستند و 
با واگذاري شركت ها و امالك مازاد خود به شيوه هاي 
مختلف مثل بورس كاال مش��كلي ندارند. ش��وراي 
رقابت، دستورالعمل »تنظيم بازار پسماند« را با توجه 
به انحصاري تش��خيص دادن بازار پسماند در حوزه 
جمع آوري و دسترسي فعاالن صنعت بازيافت به انواع 
پسماند قابل بازيافت، مصوب كرد كه بر اساس اين 
دستورالعمل، بورس كاالي ايران به عنوان اصلي ترين 
بستر فروش به شيوه مزايده عمومي مواد قابل بازيافت 
به صورت تفكيك شده و قابل فروش معرفي شده است.

فرش سبز بازار سهام
بررس��ي معامالت بازار س��رمايه در هفته منتهي به 
20 م��رداد 1400، حاكي از آن اس��ت كه ارزش كل 
معامالت اين بازار در اين هفته نسبت به هفته گذشته 
با 22 درصد افزايش، از 2۹2 هزار و 843 ميليارد ريال 
به 357 هزار و 8۹7 ميليارد ريال رسيد. همچنين حجم 
كل معامالت اين بازار از 37 هزار و ۹1۹ ميليون سهم 
در هفته گذشته به 44 هزار و 514 ميليون سهم رسيد 
كه افرايش 17.4 درصدي را نشان مي دهد. در هفته 
يادشده، تمامي بازارها نسبت به هفته گذشته خود، 
روند صعودي را طي كردند و در اين ميان، تنها حجم 
معامالت بازار مشتقه كاهشي شد بر اين اساس، ارزش 
معامالت در بازار اول سهام، افزايش 13 درصدي را در 
هفته جاري نسبت به هفته قبل تجربه كرد و از 125 
هزار و 180 ميليارد ريال به 141 هزار و 325 ميليارد 
ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز كه هفته قبل 15 
هزار و 405 ميليون سهم بود به 16 هزار و 608 ميليون 
سهم در هفته جاري رسيد و افزايش 8 درصدي را به 
ثبت رساند. روند حركت بازار دوم سهام نيز همانند بازار 
اول سهام صعودي بود. به طوري كه ارزش معامالت اين 
بازار در هفته منتهي به بيستم مرداد نسبت به هفته 
قبل، 20 درصد افزايش ياف��ت و از 122 هزار و 271 
ميليارد ريال به 146 هزار و 211 ميليارد ريال رسيد. 
حجم معامالت اين بازار نيز با 21 درصد افزايش، از 1۹ 
هزار و 545 ميليون سهم به 23 هزار و 58۹ ميليون 
س��هم رس��يد. بازار بدهي همچون بازارهاي ديگر، 
هفته اي سبز را پشت سر گذاشت و ارزش معامالت 
اين بازار با رشد چشمگير 502 درصدي از يك هزار و 
83 ميليارد ريال در هفته قبل به 6 هزار و 515 ميليارد 
ريال در هفته جاري رسيد. حجم معامالت بازار بدهي 
نيز از يك ميليون برگه به 6.61 ميليون برگه رسيد 
كه رش��دي 502 درصدي را نش��ان مي دهد. طبق 
بررسي هاي انجام شده، حجم معامالت بازار مشتقه 
در هفته اي كه گذشت قرمزرنگ بود. بر اين اساس، 
ارزش معامالت اين بازار در هفته قبل 1۹7 ميليارد 
ريال بود كه در هفته جاري به 21۹ ميليارد ريال رسيد 
و افزايش 11 درصدي را تجربه كرد. حجم معامالت در 
اين بازار با 67 درصد كاهش، از 21 ميليون قرارداد در 
هفته قبل به 6.8 ميليون قرارداد در هفته جاري رسيد.

»تعادل« مزاياي ورود محصول خاكستري به بازارسرمايه را بررسي مي كند

بورس كاال سدي محكم در برابر رانت

مخالفان ورود سيمان به بورس يا بي اطالعند يا رانت خوار
محمدرض��ا پورابراهيمي، رييس كميس��يون اقتصادي 
مجلس در گفت وگو با كاال خبر گف��ت: در قانون تمامي 
ظرفيت هايي كه در بهره مندي اقتصاد از بازار س��رمايه و 
به خصوص عرضه كاالها در بورس ديده شده، بر اساس يك 
نگاه علمي و كارشناسي است و طبيعتًا اين نگاه، مبتني 
بر تجاربي اس��ت كه در حوزه مب��ادالت داخلي و جهاني 
نيز شكل گرفته اس��ت. وي افزود: آن چيزي كه در حوزه 
ظرفيت هاي قانوني ديده شده اين است كه اگر بخواهيم 
به س��مت يك بازار ش��فاف و عادالن��ه و مبتني بر منافع 
توليدكننده، مصرف كننده و سهامداران حركت كنيم بايد 
از ظرفيت هاي بازار سرمايه استفاده كنيم. زيرساخت هاي 
بهره مندي از بازار سرمايه نيز از سال ها پيش و پس از تدوين 
قانون جديد بازار سرمايه در سال 84 فراهم شده كه براي 
مبارزه با فس��اد و عدم شفافيت يا رانت بايد از اين ظرفيت 
استفاده كرد. پور ابراهيمي خاطرنشان كرد: خوشبختانه 
ظرفيت هاي بازار سرمايه ايران از سال 84 به بعد كه قانون 
جديد اجرا شد چندين برابر شد و در طول سال هاي اخير نيز 
براي همگان اثبات شده كه اين ظرفيت ها در خدمت اقتصاد 

كشور بوده و كمك كننده به بخش هاي مختلف است. 

     دو مزيت بزرگ بورس كاال
به گفته رييس كميس��يون اقتصادي مجلس يكي از 
مباحث اصلي و مزيت هاي بزرگ عرضه كاالها در بورس، 
رويكرد شفافيت و جلوگيري از رانت است كه البته اين 
مزيت در موضوعات بازار س��رمايه اعم از اوراق بهادار و 
كااليي وجود دارد.  وي ادامه داد: عالوه بر ايجاد شفافيت 
و جلوگيري از رانت، مزيت بزرگ ديگر عرضه كاالها در 
بورس كاال، تخصيص بهينه منابع است كه اگر ما به دنبال 
آن هستيم كه با تخصيص بهينه، شاخص كارايي در نظام 
اقتصادي كشور را ارتقا دهيم بايد هم اهداف كالن و هم 
اهداف خرد اقتصادي را از مسير بازار سرمايه دنبال كنيم.  
وي تصريح كرد: در اين ظرفيت، بورس كاالي ايران يكي 
از جايگاه هاي بسيار مهم را به خود اختصاص داده است 
كه با مكانيزم پذيرش انواع كاالها مي تواند قيمت مبتني 
بر عرضه و تقاضا، شفافيت اطالعات توليد و فرآيندها 
را در برداشته باشد. در قانون نيز به صراحت اشاره شده 

زماني كه كااليي در بورس هاي كااليي پذيرش مي شود از 
شمول قيمت گذاري ها خارج مي شود و بارها در مباحث 

تخصصي به اين موضوع اشاره و تأكيد شده است.

    2  گروه مخالف بازار سرمايه
پور ابراهيمي بابيان اينكه اگر به دنبال توسعه و پيشرفت 
كشور و مبارزه با فساد هستيم بايد زمينه عرضه كاالها 
در بورس بيش از گذشته فراهم شود، ادامه داد: به نظر 
مي رسد برخي مقاومت ها در برابر اين موضوعات، يا از عدم 
اطالع افراد ناشي مي شود يا در عقبه تصميمات گروهي 
ديگر، يك فضاي رانتي قرار دارد و طبيعتًا اين افراد در 

اين خصوص نگران بوده و تمايلي به شفافيت ندارند. 

     هر عقل سليمي موافق شفافيت بورس است
او افزود: براي مثال در موضوع س��يمان هر عقل سليمي 
مي پذيرد كه س��يمان بايد به صورت ش��فاف در ساختار 
مشخصي عرضه شود تا عرضه كنندگان، خريداران، نحوه 
كشف قيمت ها و روند معامالت مشخص شوند. در سال هاي 
اخير و به ويژه دو سال گذشته تأكيد ما به بورس كاال اين بود 
كه فرآيندها در عرضه محصوالت به نحوي مديريت شود 
كه حتي خريداران خرد نيز امكان حضورداشته باشند و تنها 

بلوك هاي بزرگ و خريداران عمده را ش��امل نشود؛ 
خوشبختانه اين مكانيزم نيز توسط بورس كاال ديده 

شد و ظرفيت سازي براي آن صورت گرفت.

     صدور هزاران كد خريد سيمان 
در برابر 20 دالل بزرگ

وي تأكيد كرد: موضوع مذكور به عينه در عرضه هاي سيمان 
ديده شد و شاهد صدور چند هزار كد خريدار براي سيمان در 
اين ايام كوتاه در بورس كاال بوديم كه موضوع مهم اين است 
كه اين كدها همگي قابل رصد هس��تند. اين در شرايطي 
اس��ت كه در رهگيري شمار خريداران كالن سيمان طي 
ساليان گذش��ته تنها به 15 تا 20 خريدار عمده در كشور 
مي رسيم كه كل سيمان توليدي از طريق آنها به حلقه هاي 
بعدي توزيع شده است؛ پس مشخص مي شود چرا برخي 
افراد با فراهم شدن خريد مستقيم هزاران مصرف كنندگان 
سيمان از بورس مخالفند.  وي با تأكيد بر اين موضوع كه 
بورس كاال انتقال مستقيم عرضه به تقاضاست و فرآيند 
س��فته بازي و داللي را در اين ميان حذف مي كند گفت: 
افرادي كه با حذف داللي و واسطه گري و عرضه محصوالت 
در بورس كاال مخالفند به دليل حذف رانتي است كه طي 
سال هاي گذشته به دليل نبود شفافيت به دست مي آوردند. 

اساساً كساني كه با بورس كاال مخالفند از مكانيزم بورس 
هم اطالعي ندارند و فرض را بر اين گذاش��ته اند كه در 

بورس قيمت ها به صورت دستوري تعيين مي شود.

      بزرگ نمايي معايب كوچك 
در برابر ثمرات بزرگ

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش 
كه چگونه برخي مسووالن طي 18 سال گذشته با مكانيسم 
بورس كاال آش��نايي پيدا نكرده ان��د؟ گفت: فرض كنيد 
محصولي در بورس كاال عرضه مي شود كه به طور طبيعي 
در كنار ثمرات بزرگ معامالت بورس، معايب كوچكي نيز 
به چشم مي خورد كه البته همين معايب كوچك نيز بايد 
رفع شود؛ اما در اين زمينه برخي مديران با بزرگنمايي 
آن معايب كوچك، اطالعات بازار را به مسوول عاليرتبه 
و سياست گذار بازار به شكل دلخواه خود ارايه مي كنند و 
همين مي شود كه بعضاً حتي مديران ارشد نيز به طور غير 
كارشناسي در تقابل با بازار سرمايه اظهارنظر مي كنند. 

     چرا بورس كاال؟
پورابراهيمي تأكيد كرد: حسن بعدي عرضه محصوالت 
در بورس كاال اين اس��ت كه در فضايي كه طي سال هاي 
گذشته وجود داشت، فاصله معناداري ميان قيمت توليد 
و عرضه با مصرف ايجادش��ده بود اما بورس كاال توانست 
اين فاصل��ه را به ميزان قابل توجهي كاهش ده��د.   او در 
پايان داد: سال ها باقيمت هاي دستوري خارج از سيستم 
بورس كاال، كااليي از سوي توليدكننده به بازار عرضه شده 
كه مصرف كنندگان باقيمت هاي بسيار باالتري نسبت به 
عرضه آن محصول را دريافت كرده اند كه اين رويه يعني 
مصرف كننده مواد موردنيازش را با بهاي تمام شده بسيار باال 
خريداري كرده اما در مقابل توليدكننده هم باقيمت فروش 
بسيار پايين مواجه شده است. به عبارت ساده تر، در سيستم 
معامالت خارج از بورس كاال، دو طرف جريان عرضه و تقاضا 
به شدت با مشكل مواجه شده و اين وسط يك جريان داللي 
شكل گرفته كه هرروز تنومندتر و بزرگ شده و بر اقتصاد 
بازار چنبره زده اند كه بايد به واس��طه توسعه عرضه ها در 

بورس كاال به اينگونه جريان ها در اقتصاد پايان داد.



برابر رای شماره 140060310004003224 – 1400/04/07 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس�تقر در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض آقای مهدی فالح خورش�یدی فرزند موسی به شماره شناسنامه 9791 و شماره 
ملی0065097841صادره از تهران نسبت به ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین  بانضمام 16 سیر و 5 مثقال و 8 نخود مشاع از ششدانگ عرصه باقیمانده 
عرصه آن معادل 5 دانگ و 22 س�یر و 8 مثقال وقف هالل احمر و 1 س�یر و 2 مثقال و 16 نخود آن ثلث باقی است  به مساحت 102/30 مترمربع پالک 
4866/177 -  اصلی واقع در آغوزبن بخش دو غرب ثبت بابل خریداری از آقای حاج طالب قلی زاده آغوزی محرز گردیده است . لذ به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

م الف: 1175932
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/07

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سید مهدی حسینی کریمی  - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

برابر رای شماره 140060310004003242 – 1400/04/07 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در ثبت اسناد و امالک بابل تصرفات مالکانه و باال معارض آقای علی قلی زاده آغوزی فرزند طالب به شماره شناسنامه 10 و شماره ملی206-4467246 
صادره از بابل نسبت به ششدانگ  اعیانی یک باب خانه بانضمام 16 سیر و 5 مثقال و 8 نخود مشاع از ششدانگ عرصه باقیمانده عرصه آن معادل 5 دانگ 
و 22 سیر و 8 مثقال وقف هالل احمر و 1 سیر و 2 مثقال و 16 نخود آن ثلث باقی است  به مساحت 4311/40 مترمربع پالک 4866/175 – اصلی واقع در 
آغوزبن بخش دو غرب ثبت بابل خریداری از آقای حاج طالب قلی زاده آغوزی محرز گردیده است . لذ به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
م الف: 1176219

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/05/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/07

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

سید مهدی حسینی کریمی - سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

گروه راه و شهرسازي|
به ميزاني كه اقتصاد ايران نيازمند »رنسانس« است، 
بازار مس��كن نيز از چنين نيازي برخوردار است، چه 
آنكه بسياري از عوامل موجده شرايط ركود- تورمي 
در اين بازار، ريش��ه در اقتصاد كالن دارند. از فروردين 
سال 1397 تا تيرماه سال جاري ميانگين قيمت هر 
متر مربع مسكن در تهران از حدود 5 ميليون تومان به 
حدود 30 ميليون تومان )حدود 500 درصد( افزايش 
يافته است. بي گمان، چنين رشدي تحت تاثير عوامل 
دروني بازار مسكن نبوده است. آغاز جهش دور جديد 
قيمت مس��كن از ابتداي سال 97 تحت تاثير جهش 
نرخ ارز رخ داد. نرخ ارزي كه در اقتصاد ايران و دستكم 
طي سه سال گذشته، نقش شاخصي براي اندازه گيري 
انتظارات تورمي را بازي كرده اس��ت. به گونه اي كه با 
هر رش��د نرخ ارز، انتظارات تورمي رشد يافته و با هر 
كاهش��ي، انتظارات تا حدي تعديل ش��ده اند. در اين 
حال، رييس اتحاديه مش��اوران امالك گفته اس��ت، 
هم اينك بازار مسكن كشور با 5 ميليون كسري واحد 
مسكوني مواجه است كه بخشي از قيمت هاي باالي 
مسكن را توجيه مي كند. همانطور كه رشد نقدينگي 
و افزايش حجم پول و ش��به پول، روند فزاينده قيمت 
همه كاالها و از جمله مس��كن را توضيح مي دهد. در 
چنين شرايطي، وزير راه و شهرسازي آينده چه كاري 
مي تواند انجام دهد؟ آيا صورت مساله پيش روي او، به 
اندازه اختيارات او هست يا بسيار بزرگ تر از محدوده 
مسووليت هاي او است؟ اگر چه پاسخ به اين سئواالت 
روشن است و بي گمان، مساله مسكن صرفا تحت تاثير 
سياست ها يا طرح هاي وزارت مسكن يا حتي طرح هاي 
مسكني مجلس حل نخواهد شد و وابستگي شديدي 
به تغيير سياست هاي اقتصاد كشور و همچنين نيازمند 
 گش��ايش در عرصه بين الملل و عادي س��ازي روابط 
بين المللي ايران با همه كش��ورهاي جهان است، اما 
برخي از كارشناسان به تجربه و انگيزه هاي وزير آينده 

راه و شهرسازي بسيار خوش بين هستند.

     معضالت همزمان درون و برون بخشي؟
رييس اتحاديه مش��اوران امالك با بيان اينكه رستم 
قاس��مي كارنامه خوبي در بخش ه��اي عمراني دارد 
گفت: مهم ترين علت رشد قيمت مسكن، تاثير مخرب 
تورم عمومي و بازارهاي موازي بر اين حوزه است؛ اما 

مسكن با مش��كالت درون بخشي نيز همچون ركود 
ساخت وساز، عدم كارآيي قانون پيش فروش و ايرادات 
قانون نظام صنفي مواجه اس��ت كه انتظار داريم وزير 
آينده راه و شهرسازي نسبت به اصالح اين موارد اهتمام 
داشته باشد. مصطفي قلي خسروي در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: قبل از انتخابات رياست جمهوري با آقاي 
قاسمي جلسه اي داشتيم كه به تبادل نظر پرداختيم. 
ايشان تجربياتي در حوزه هاي اجرايي و عمراني داشته 
كه از جمل��ه آن مي توان ب��ه وزارت نفت، فرماندهي 
ق��رارگاه خاتم االنبي��ا )ص(، فرماندهي مهندس��ي 
نيروي دريايي سپاه، سازمان نوسازي صنايع، شركت 
قطارهاي شهري، بانك مركزي و غيره اشاره كرد كه 
نشان مي دهد با مديريت و ساخت و ساز بيگانه نيست.

وي افزود: واضح اس��ت كه مهم ترين علت نوس��انات 
قيمت مسكن به تاثيرپذيري از تورم عمومي و تالطمات 
بازارهاي رقيب مربوط مي ش��ود. اما حوزه مسكن با 
مش��كالت درون بخشي نيز دس��ت به گريبان است. 
به طور مثال هشت سال در بخش ساخت و ساز ركود 
داشتيم و اقدام قابل توجهي در وزارت راه و شهرسازي 
انجام نشد. در حال حاضر نيز با كسري 5 ميليون واحد 
در كشور مواجهيم. حتي طي سه سال اخير كه طرح 
اقدام ملي مس��كن به اجرا رس��يد كمتر از 10 درصد 
واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پيدا نكرد. اين نشان 

مي دهد ساخت و ساز دولتي به نتيجه نمي رسد و بايد 
از توان بخش خصوصي استفاده كرد. رييس اتحاديه 
مشاوران امالك، عدم كارآيي قانون نظام صنفي را از 
ديگر مشكالت اين حوزه دانست و گفت: تنبيهات و 
تشويقاتي كه قانون تعيين كرده، جنس و نوع عملكرد 
صنوف را در نظر نگرفته و همه را به يك چش��م ديده 
اس��ت. به طور مثال تنبيهات صنوفي كه لوازم ارزان 
قيمت مي فروشند با تنبيهات صنوف مسكن در يك حد 
قرار دارد؛ در حالي كه اگر مشاور امالك اشتباهي انجام 
دهد كه يكي از متعاملين متضرر شود با زندگي طرف 
بازي كرده و بايد مجازات متناسب با آن در نظر گرفت.

     ناكارا شدن قانون پیش فروش مسكن
خسروي با اشاره به قانون پيش فروش اظهار كرد: سابق بر 
اين پيش فروش يكي از منابع در اختيار سازندگان بود اما 
به دليل سوءاستفاده هايي كه توسط برخي فروشندگان 
از سرمايه هاي مردم صورت گرفت با اصالحاتي در سال 
13۸9 مواجه ش��د. مشاوران امالك را از انعقاد قرارداد 
پيش فروش منع كردند و گفتند بايد قرارداد پيش فروش 
در دفترخانه به امضا برسد. اين باعث شد قانون به طور 
كلي كارآيي خود را از دس��ت بدهد. مواد و تبصره هاي 
قانون پيش فروش مثل س��ازه اي زيبا است كه بر روي 
زمين سست بنا شده است. مشاور امالك با هزار زحمت، 

خانه اي را به خري��دار معرفي مي كند اما متعاملين به 
دفترخانه مي روند حق و حقوق مشاور پايمال مي شود.

     ابزارهاي مالي تنوع ندارند
وي همچنين افزايش توان خريد متقاضيان از طريق 
ابزارهاي متنوع مال��ي را از راهكارهاي ايجاد رونق در 
بازار مس��كن دانست و گفت: تا زماني كه خريدار وارد 
بازار نشود، س��ازنده ميلي براي ساخت وساز نخواهد 
داش��ت؛ بنابراين دولت بايد با استفاده از تسهيالت و 
ديگر راهكارها قدرت خري��د متقاضيان واقعي را باال 
ببرد. هم اكنون ابزارهاي متنوعي در كشورهاي جهان 
در اختيار متقاضيان مسكن قرار مي گيرد اما در ايران 
تقريبا تنها ابزار، پرداخت وام است كه به دليل سود باال 

و مدت بازپرداخت كوتاه با استقبال مواجه نمي شود.

     ضرورت تفكیك وزارت مسكن
رييس اتحاديه مشاوران امالك درباره انتقال اتحاديه 
امالك از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازي يادآور 
شد: سال گذشته اين پيش��نهاد مطرح شد اما دولت 
اهتمامي براي تحقق آن صورت نداد. اگر ما زيرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازي قرار بگيريم مي توانيم به كانون 
مشاوران امالك تبديل ش��ويم و راهكارهايي را براي 
ساماندهي بازار مس��كن ارايه دهيم. خسروي با بيان 
اينكه انتزاع وزارت راه و شهرسازي براي چابك سازي 
اين حوزه ضرورت دارد افزود: در حال حاضر وزارت راه 
و شهرس��ازي داراي 15 معاونت و زيرمجموعه اعم از 
مسكن، راه جاده اي، ريل، حمل و نقل دريايي و هوايي 
اس��ت كه اين وزارتخانه را س��نگين كرده و از كارآيي 
انداخته اس��ت. از زماني كه اين حوزه ها تلفيق شدند 
بخش مسكن تحت الش��عاع قرار گرفته و بحث انتزاع 
اين وزارتخانه بايد پيگيري شود. وي تصريح كرد: وزارت 
دفاع اخيرا به بحث صنعتي سازي ورود كرده كه اقدام 
مناسبي است و مي تواند به ساخت و ساز سرعت بدهد.

رييس اتحاديه مشاوران امالك گفت: يكي از داليل 
ايجاد آش��فتگي در بازار مسكن، تقاضاي سوداگري 
است كه بايد كنترل شود. هم اكنون قوانين خوبي مثل 
ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانه هاي خالي در 
مجلس به جريان افتاده كه بايد به درستي توسط دولت 
به اجرا دربيايد تا انشاءاهلل اين بازار از حالت سرمايه اي 

به مصرفي برسد و مردم بتوانند خانه دار شوند.
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نصف آمار روزانه كرونا
مربوط به تهران است

رييس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران گفت: هم��ه پايگاه هاي مديريت بحران در 
سطح شهر آماده كمك رساني به وزارت بهداشت 
هستند و در حال حاضر ۲5 پايگاه مديريت بحران 
براي واكسيناس��يون استفاده مي ش��ود و يكي از 
پايگاه ها ني��ز به عنوان نقاهت��گاه و براي دريافت 
داروي رمدسيور بيماران سرپايي با ظرفيت روزانه 
70 نفر در حال استفاده است. رضا كرمي محمدي، 
رييس سازمان پيش��گري و مديريت بحران شهر 
تهران در گفت وگو با ايلنا درباره وضعيت ش��يوع 
كرونا در تهران و شرايط اين روزهاي بهشت زهرا 
)س( گفت: از آمار روزانه كروناي كش��ور، حدود 
نصف آن مربوط به تهران اس��ت و ميزان فوتي ها 
براي بهش��ت زهرا بس��يار زي��اد اس��ت.  او ادامه 
داد: اگرچه بهش��ت زهرا خود ط��ي مدتي كه از 
ش��يوع كرونا مي گذرد بسيار آماده تر شده است و 
تمهيدات الزم را تدارك ديده اما فشار زيادي روي 
پرس��نل آن وجود دارد. كرمي محمدي با تاكيد 
بر اينكه فشار روي مديران و پرسنل بهشت زهرا 
بسيار زياد است، گفت: اگر اين آمار همچنان رو به 
افزايش باشد، ممكن است گرفتاري و مشكالتي 

را براي بهشت زهرا در پي داشته باشد. 
رييس س��ازمان پيش��گيري و مديري��ت بحران 
شهر تهران درباره شرايط كرونايي تهران گفت: 
همانطور كه آقاي دكتر زالي اعالم كرد در شرايط 
بحران��ي به س��ر مي بريم و نرخ گس��ترش كرونا 
بسيار باال است و به نظر مي رسد واكسيناسيون 
بايد با س��رعت بيش��تري پيش ب��رود.  او درباره 
استفاده از سوله هاي مديريت بحران اظهار كرد: 
همه پايگاه هاي مديريت بحران در س��طح شهر 
آماده كمك رس��اني به وزارت بهداش��ت اس��ت 
كه در حال حاض��ر ۲5 پاي��گاه مديريت بحران 
براي واكسيناسيون اس��تفاده مي شود و يكي از 
پايگاه ها به عنوان نقاهتگاه و براي دريافت داروي 
رمدس��يور بيماران سرپايي با ظرفيت روزانه 70 
نفر در حال استفاده است. اين روش براي اولين 
بار در حال انجام است و اگر نتايج آن قابل قبول 
باشد احتماال وزارت بهداشت پايگاه هاي ديگري 
را ني��ز درخواس��ت خواه��د كرد كه تبع��ا براي 
خدمت رساني بهتر به شهروندان اين پايگاه ها به 

همين منظور اختصاص خواهد يافت. 
كرمي محمدي با تاكيد برايمن بودن محيط اطراف 
پايگاه ه��ا گفت: مردمي كه اط��راف اين پايگاه ها 
هستند مطمئن باشند كه در محيط اطراف پايگاه 
اختصاص يافت��ه به بيماران س��رپايي هيچگونه 
آلودگي وج��ود نخواهد داش��ت و تاكيد مي كنم 
م��وردي كه مردم اطراف پايگاه ه��ا را تهديد كند 
وجود نخواهد داشت و لذا مردم همكاري كنند تا با 
توجه به شرايط دشوار كنوني شهر و نياز شهروندان 
اين اتف��اق بهخوبي و بدون مش��كل رخ دهد و از 

پايگاه ها براي درمان همشهريان استفاده شود. 
او اضافه كرد: وزارت بهداش��ت در تهران با س��ه 
دانشگاه تهران، شهيد بهشتي و ايران مشغول به 
كار است و هرجا اين عزيزان درخواستي داشته 
باش��ند با آنها همكاري مي كنيم. ع��الوه بر اين 
س��ازمان پيش��گيري و مديريت بحران تهران با 
سازمان اورژانس نيز در ارتباط است و هم اكنون ۴ 
پايگاه را نيز براي انجام واكسيناسيون در اختيار 
اورژانس تهران قرار داده اس��ت كه البته اين امر 
نيز با هماهنگي با دانشگاه هاي ذكر شده صورت 

گرفته است. 
كرمي محمدي در پاسخ به سوال ديگري مبني 
بر اينكه با توجه به ش��يوع گونه جهش يافته دلتا 
اس��تفاده از مترو و اتوبوس درصد ابتال را چقدر 
باال مي برد؟ گفت: هنوز مطالعه دقيقي روي اين 
مساله نش��ده است. يكي از دانش��گاه ها در حال 
انجام مطالعه اي در اين زمينه اس��ت اما طبيعتا 
وقتي مردم درفضاي سربس��ته با تراكم باال كنار 
همديگر قرار مي گيرند احتمال ابتال زياد اس��ت. 
ناگفته نماند كه در حال حاضر متأسفانه در خيلي 
از جاها اين تجمعات وجود دارد و شهر تقريبا در 
ش��رايط عادي به فعاليت خود ادامه مي دهد.  او 
در پاس��خ به اين سوال كه دولت جديد در مساله 
مديريت كرونا درخواس��ت كمك از ش��هرداري 
داشته است؟ گفت: فعال روال جديدي نسبت به 
قبل ايجاد نشده است و ش��هرداري مانند سابق 
در حال ارايه خدمات الزم در اين زمينه اس��ت.  
كرمي محمدي درباره خروج تهران از اين شرايط 
گفت: مثل هميشه بايد فاصله اجتماعي رعايت 
شود، از ماسك استفاده شود و افراد مشكوك به 
بيماري از تردد در شهر اجتناب كنند و حضور در 
اجتماعات و سطح شهر به حداقل ممكن برسد.  
او درخص��وص رديابي بيم��اران كرونايي گفت: 
ردگيري بيماران موضوع بسيار مهمي است كه 
هم اكنون از طريق اپليكيش��ن ماس��ك صورت 
مي گيرد و فكر مي كنم مس��ووالن مربوطه بايد 
درباره كيفيت و چگونگي آن شفاف سازي كنند.

واكنش هواپیمايي
 به اظهارات وزير بهداشت

سازمان هواپيمايي كش��وري طي اطالعيه اي به 
اظهارات مطرح شده توسط وزير بهداشت درباره 
تع��داد پروازهاي انجام ش��ده به مش��هد مقدس 

پاسخ داد.
در اطالعيه سازمان هواپيمايي آمده است: روابط 
عمومي سازمان هواپيمايي كشوري ضمن عرض 
خسته نباشيد و خداقوت خدمت تمامي تالشگران 
و مدافعين عرصه س��المت پي��رو مصاحبه وزير 
بهداش��ت درخصوص اع��الم تعداد پ��رواز انجام 
شده به مشهد مقدس در ۸ روز جهت تنوير افكار 
عمومي به اطالع مي رس��اند در بازه زماني 1۲ تا 
 19 مردادماه امسال ۴0۲ پرواز داخلي، ۴۴ پرواز 
بين المللي و جمعا ۴۴6 پرواز داخلي و بين المللي 

به مشهد مقدس انجام شده است.
س��ازمان هواپيمايي كش��وري از زمان ش��يوع و 
گس��ترش ويروس كرونا ضمن تبعيت از تمامي 
دس��تورالعمل هاي ابالغي س��تاد كرون��ا نظارت 
س��ختگيرانه اي بر اجراي دستورالعمل ها توسط 

شركت هاي هواپيمايي داشته است.
كمااين كه در برهه زماني گس��ترش اين ويروس 
در استان خوزستان با دستور ستاد ضمن كاهش 
 PRC حداكثري تعداد پروازها داشتن تست منفي

را براي مسافران ورودي و خروجي الزامي كرد.
اين سازمان از ۲0 مرداد بر اساس دستورالعمل هاي 
س��تاد مقابلهه ب��ا كرونا تعداد پروازها به مش��هد 
مقدس را 50 درصد كاهش داده و در صورت ابالغ 
هر دستورالعملي از جانب س��تاد مقابله با كرونا، 
ضمن ابالغ به ش��ركت هاي هواپيمايي بر رعايت 

آن نظارت خواهد كرد.
بر اس��اس اين گزارش، وزير بهداشت گفته بود: 
متاس��فانه طي ۸ روز، هزار و 3۲ پرواز به مشهد 
داش��تيم. به گفته سعيد نمكي، بس��يج و نظام 
سالمت در كنار هم ش��بانه روز تالش كردند، اما 
عده اي كار را رها كردند و ما انتهاي اين رودخانه، 
زخمي و جن��ازه جمع مي كني��م. در اين حال، 
س��خنگوي س��ازمان هواپيمايي گف��ت: مرجع 
قانوني اطالعات قابل اس��تناد و معتبر پروازهاي 

كشور، فقط سازمان هواپيمايي كشوري است.
به گ��زارش فارس، پ��س از اعالم تع��داد دقيق 
پروازهاي مش��هد در هشت روز مورد تاكيد وزير 
بهداشت و رد آمار اعالمي وي از سوي سخنگوي 
سازمان هواپيمايي كشوري، رييس مركز روابط 
عمومي وزارت بهداشت در مورد اختالف تعداد 
پرواز به مش��هد مقدس اعالم شده توسط وزارت 
بهداش��ت و آمار اعالم��ي س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري، گفت كه وزير بهداش��ت اين آمار را از 

استاندار خراسان رضوي دريافت كرده است. 
به گفته جهانپور، آمار استاندار قطعي و واقعي تر 
از آم��ار س��ازمان هواپيمايي كش��وري به نظر 
مي رسد، آمار استاندار بيش از دو برابر آن آماري 
است كه سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرده 
و طبيعتًا مالك وزير بهداشت گزارش استاندار 
بوده اس��ت. در اين رابطه س��خنگوي سازمان 
هواپيمايي كشوري در گفت وگو با فارس تصريح 
كرد: مرجع قانوني اطالعات قابل استناد و معتبر 
پروازهاي كش��ور، فق��ط س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري است.  محمد حس��ن ذيبخش اين را 
ه��م گفت كه در ص��ورت اب��الغ مراجع ذيربط 
قانوني، محدوديت بيشتر پرواز به مناطق صورت 
مي پذي��رد. روز 19 مرداد بود كه مديركل دفتر 
نظارت بر فرودگاه ها، ش��ركت ها و موسس��ات 
هوان��وردي س��ازمان هواپيمايي كش��وري به 
فارس گفت: به دليل شيوع شديد كرونا، از روز 
۲0 مرداد 50 درصد پروازها به مشهد مقدس و 

كيش كاهش مي يابد.

كاهش دماي تهران از امروز
دماي هواي اس��تان تهران از امروز ۲3 مردادماه 
كاهش مي يابد. به گزارش ايس��نا بر اساس اعالم 
اداره كل هواشناسي استان تهران آسمان استان 
تهران طي س��ه روز آينده صاف تا قسمتي ابري، 
گاهي همراه با وزش باد و در س��اعات بعدازظهر 
در ارتفاعات گاهي افزاي��ش ابر با احتمال بارش 
پراكنده پيش بيني مي شود. طي اين مدت گاهي 
وزش باد نسبتا ش��ديد با احتمال خيزش گرد و 
خاك به ويژه در ساعات بعداز ظهر در بخش هايي 
از نيمه جنوبي و غربي استان مورد انتظار است. از 
امروز تا دوشنبه )۲3 تا ۲5 مردادماه( روند كاهش 

نسبي دما پيش بيني مي شود.

وزير آينده مسكن چه كند تا مردم خانه دار شوند؟

كمبود 5 ميليون آپارتمان در كشور

اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران به هشدار وزارت تعاون واكنش نشان داد

توپ مسكن قسطي در زمین دولت سیزدهم
فروش مسكن به شكل قسطي، بسياري از خانواده ها 
كه آرزوي داشتن سرپناه در سر دارند را به خود جذب 
كرد. با اينكه گفته مي شود تا كنون حدود 600 هزار 
نفر براي اين ط��رح ثبت نام كرده اند، وزارت تعاون در 
پي انذار وزارت راه و شهرسازي به متقاضيان اين طرح 
هش��دار داد و اعالم كرد كه تعاون��ي مورد نظر مجوز 
پيش فروش ندارد. در س��وي مقابل، مديرعامل طرح 
مسكن اقساطي مي گويد كه وظيفه مان ساخت خانه 
است، پيش فروش هم نكرده ايم، از دولت قبل خيري 

نديديم اما خوش بين به دولت سيزدهم هستيم.
به گزارش ايس��نا، جهش قيمت مس��كن در دولت 
دوازدهم كه با كاهش قدرت خريد همراه شد، برخي 
مجموعه ها را در ماه هاي پاياني دولت بر آن داشت 
تا طرح مسكن اقساطي را به عنوان يك راهكار ارايه 
كنند اما به دليل سوابق گذشته و ذهنيت منفي كه 
بعضا از اين چينن برنامه هايي در ذهن مردم است، 
دولت گذشته احتماال با ذهنيت پيشگيري بهتر از 
درمان است اين برنامه را سركوب كرد. پس از آنكه 
وزارت راه و شهرس��ازي، طرح مس��كن اقساطي را 
غيرقانوني اعالم كرد و مجري اين طرح در واكنش 
گفت كه فعاليت ما ارتباطي به وزارت راه ندارد و زير 
نظر وزارت تعاون هستيم، در روزهاي اخير وزارت 
تع��اون نيز با انتش��ار اطالعيه اي نس��بت به خريد 
مس��كن از تعاوني مورد نظر هشدار داد و اعالم كرد 

كه مجوزي به آن نداده است.

     فرآيند قانوني پیش فروش طي نشده است
در بخش��ي از اطالعي��ه وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعي آمده است: »بر اساس بررسي هاي صورت 
گرفته و بازديدهاي ميدان��ي، اتحاديه تعاوني هاي 
انبوه س��از ته��ران و اتحاديه تعاوني ه��اي عمراني 
ش��هر تهران، نه تنها فرآيند قانوني ساخت و ساز و 
پيش فروش واحدها را رعايت نك��رده كه با ادعاي 
داشتن مجوز از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 
به پيش فروش ساختمان در قالب طرح ملي مسكن 
اقساطي از طريق تبليغات و ثبت نام از متقاضيان از 
طريق سايتي با عنوان etot.co اقدام كرده است«.

در روزهاي اخير همچنين معاون وزرات تعاون در يك 
برنامه تلويزيوني اعالم كرد كه يك ماه به تعاوني مذكور 
مهلت داده تا اسناد و مدارك خود را در اختيارشان قرار 
دهند كه اين اقدام صورت نگرفته است. پيش از اين هم 
وزارت راه و شهرسازي، پيش فروش مسكن از سوي 
اين اتحاديه را غيرقانوني خوانده و اعالم كرده بود كه 
به دليل سوءاستفاده از نام »طرح اقدام ملي مسكن« از 

مجموعه مذكور شكايت كرده است.

     مجري طرح: پیش فروش نداريم
 قدرالسهم واگذار مي كنیم

در اين باره با خش��ايار باقرپ��ور، مديرعامل اتحاديه 
تعاوني هاي عمراني شهر تهران گفت: اينقدر اين اتهام 

را تكرار نكنند. ما پيش فروش انجام نمي دهيم و فعاليت 
ما بر اساس س��رمايه گذاري در قدرالسهم و مشاركت 
جمعي است كه همان روح تعاون محسوب مي شود. 
هركس به اندازه بودجه اي كه در اختيار دارد سهمي از 
يك تا صددرصد واحدهاي مسكوني را دريافت خواهد 
كرد. پرداختها هم بر اس��اس نرخ تمام ش��ده ساخت 
خواهد بود، نه قيمت ب��ازار و اينكه مي گويند قيمت 
واحدهاي ما متري 7 يا 10 يا 1۲ ميليون تومان است 
صحت ندارد. دوما هيچ بررسي كانوني توسط مسووالن 
از مجموع��ه ما صورت نگرفت��ه و اينكه عنوان كردند 
اسناد را در اختيارشان قرار نداده ايم دروغ است. اسناد 
و مدارك ما كامال شفاف، روشن و در دسترس است و 
اگر مسووالن به خودشان زحمت بدهند و اراده كنند 

در اختيارشان قرار خواهيم داد.
وي با بيان اينكه اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران 
مجوزهاي قانوني تأسيس را با عبور از فيلترهاي متعدد 
دريافت كرده اس��ت، افزود: برخورد منفي مسووالن 
هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را به مجموعه ما 
تحميل كرد. استدالل مسووالن اين است كه چون قبال 
كساني در بحث پيش فروش سوءاستفاده كرده اند پس 
ممكن است ما هم كالهبردار باشيم! اين چه منطقي 
است كه آقايان دارند؟ طبق سند توسعه تعاون، احداث 
50 درصد مسكن كشور بر عهده تعاوني ها قرار دارد. 
ما هم داري��م فعاليت ذاتي و ماموريت خود را انجام 
مي دهيم اما علت اين همه سنگ اندازي، آن هم از 
طرف مجموعه هاي باالدس��تي كه طبيعتا بايد به 
ما كمك كنند را متوجه نمي ش��ويم. وقتي وزارت 
تعاون بدون بررسي عينا ادعاهاي واهي وزارت راه 
را درباره ما تكرار مي كند يعني پدر خانواده به جاي 
اينكه طرف خانواده اش را بگيرد طرف همس��ايه و 

غريبه را گرفته است.
باقرپور با بيان اين ادعا كه دولت قبل در توليد مسكن 
كم كاري داشته است تاكيد كرد: بعضا عنوان مي كنند 
كه مثال چند هزار واحد را كلنگ زني كرديم در حالي 
كه نياز مسكن كشور ميليوني است. گفتند با متري 
سه ميليون تومان خانه مي دهيم ولي ما هيچ مبلغي 
اعالم نكرديم، با اين حال تا كن��ون حدود 600 هزار 
نفر در سايت ما نام نويسي كرده اند. از مسووالن دولت 
دوازدهم كه خيري نديدي��م اما اميدواريم با روي كار 
آمدن آقاي رستم قاس��مي در وزارت راه و شهرسازي 
و آقاي عبدالملكي در وزارت تعاون اقدامات قانوني و 

عام المنفعه خود را جلو ببريم.

     مانع تورم مصالح ساختماني براي پروژه ها
با توجه به كش دار شدن و ايجاد حاشيه براي طرح 
مسكن اقساطي حاال بايد منتظر باشيم تا سرنوشت 
اين طرح را در دولت آينده ببينيم. دولت رييس��ي 
وعده احداث چهار ميليون مس��كن طي چهار سال 
را داده و قص��د دارد از توان بخ��ش خصوصي براي 
اين موضوع استفاده كند. از طرف ديگر طرح اقدام 

ملي مس��كن كه توسط دولت دوازدهم كليد خورد 
در حال اجرا اس��ت كه تا كنون 53۴ هزار واحد به 
مرحله اجرا رس��يده و حدود ۴0 هزار واحد افتتاح 
شده است. تابستان سال گذشته قيمت واحدهاي 
اقدام ملي ۲.7ميليون تومان در هر متر مربع اعالم 
شد كه با وجود رشد شديد قيمت مصالح ساختماني 

هنوز اين نرخ به روز رساني نشده است.
برخي س��ازندگان مدعي هس��تند ك��ه وزارت راه و 
شهرس��ازي فرآيند به روزرساني قيمت مسكن ملي 
را طوالني كرد تا ت��ورم اين پروژه را ب��ه دوش دولت 
س��يزدهم بيندازد. با اين حال مس��ووالن وزارتخانه 
بعضا اعالم مي كردند كه نرخ ۲.7 ميليون تومان قيمت 
علي الحساب است و واحدها با نرخ هزينه تمام شده به 

متقاضيان واگذار خواهد ش��د. بنابراين به موقع واريز 
كردن آورده از سوي متقاضيان در سرعت اجراي پروژه 

و جلوگيري از تورم آتي موثر خواهد بود.
از س��وي ديگر به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن، 
بخش ساخت وس��از در ركود به سر مي برد. قطعي 
برق كارخانجات س��يمان و فوالد و افزايش قيمت 
محصوالت اين كارخانجات هم طي بيش از يك ماه 
اخير منجر به توقف بسياري از پروژه هاي مسكوني 
شده است. ظرف چند روز قيمت هر پاكت سيمان 
از حدود 35 ه��زار تومان به باالي 70 هزار تومان و 
هر كيلو ميلگرد از 13 هزار و 500 تومان به بيش از 
۲0 هزار تومان رسيد. با اين شرايط كار دولت آينده 

براي اجراي پروژه ها با مشكل مواجه مي شود. 
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بيت كوين بار ديگر 
به باالي ۴۶ هزار دالر برگشت

داده هاي تريدينگ ويو نش��ان مي دهد كه قيمت 
بيت كوين در روز جمعه از پايين تر از ۴۴ هزار دالر 
به بيش از ۴۶ هزار دالر رسيد. به نظر مي رسد هيچ 
چيزي نمي تواند گارد صع��ودي اي كه بيت كوين 
گرفته را براي مدت زيادي متوقف كند و س��طوح 
پايين تر يك شبه از بين رفته و مجددا ۴۷ هزار دالر 
در تيررس قرار گرفته است. افزايش ۵.۵ درصدي 
قيمت بيت كوي��ن در روز جمعه ب��ار ديگر قدرت 
ماندن بيت كوين در س��طوح باالي ۴۰ هزار دالر را 
ثابت كرد. با وجود اين، قيمت بيت كوين همچنان با 
مقاومت سنگيني در محدوده ۴۶,۵۰۰ تا ۴۶,۷۰۰ 
دالر روبرو اس��ت. قيمت اين ارز ديجيتال در حال 
حاضر فاصله نس��بتًا زيادي ت��ا مقاومت ۴۶,۷۰۰ 
دالري دارد و فاز تثبيت خود را طي مي كند. اخيراً 
قيمت بيت كوين با اصالحي جزئي از اوج ۴۶,۶۹۹ 
دالر س��قوط كرد. پس از اين سقوط، بيت كوين تا 
حمايت ۴۶,۰۰۰ دالري هم پايين آمد. در نزديكي 
۴۶,۵۰۰ دالر شاهد تشكيل يك مقاومت پراهميت 
هستيم. مقاومت اصلي قيمت در نزديكي ۴۶,۷۰۰ 
دالر تشكيل شده است. شكسته شدن ۴۶,۷۰۰ دالر 
احتماالً  راه براي صعود بيش��تر فراهم كند. در اين 
صورت قيمت به راحت��ي مي تواند تا ۴۷,۵۰۰ دالر 
رش��د كند. ۴۸,۰۰۰ دالر به عنوان مقاومت بعدي 
قيمت عمل خواهد كرد. در صورتي كاهش قيمت 
۴۵,۴۵۰ دالر اولي��ن حمايت پي��ش روي قيمت 
بيت كوين خواهد بود. ۴۵,۲۰۰ هم حمايت كليدي 
بيت كوين است. شكسته شدن و تثبيت قيمت زير 
اين ناحيه حمايتي مي تواند به س��قوط بيش��تر و 
رس��يدن قيمت تا ۴۳,۲۰۰ منجر شود. ۴۵,۲۰۰ 
دالر پراهميت ترين حمايت پيش روي بيت كوين 
اس��ت. ۴۶,۲۰۰، ۴۶,۵۰۰ و ۴۶,۷۰۰ دالر ه��م 

مقاومت هاي بيت كوين در كوتاه مدت هستند.

رشد دوج كوين 
از رشد بازار سريع تر است

اين در حالي اس��ت كه رش��د قيمت دوج كوين در 
روزهاي اخير در مقايسه با ديگر ارزهاي مطرح بازار، 
از جمله بيت كوين و اتريوم، بيشتر بوده است. كاردانو 
هم از آلت كوين هايي است كه هفته موفقيت آميزي 
را پشت سر گذاش��ت. دوج كوين س��ال ۲۰۲۱ را 
با قيمتي كمت��ر از ۰.۰۱ دالر آغاز ك��رد، اوايل مه 
)ارديبهشت( به اوج تاريخي ۰.۷۳ دالري رسيد و 
چند هفته پس از آن با سقوطي ۷۸ درصدي مواجه 
ش��د. ۲۰۲۱ تا به اينجاي كار سال پرفرازونشيبي 
ب��راي پرطرفدارترين ميم كوين بازار بوده اس��ت، 
اكنون اما به نظر مي رسد كه دوج كوين بار ديگر آماده 
جهش است. در حالي كه با رشد گسترده قيمت ها 
ارزش بازار ارزهاي ديجيتال ب��راي اولين بار از ماه 
مه )ارديبهشت( به بيش از ۲ تريليون دالر رسيده، 
قيمت دوج كوين با سرعتي بيشتر از ديگر ارزهاي 
مطرح بازار در حال افزايش است. در حال حاضر هر 
واحد دوج كوين با قيمتي كمتر از ۰.۲۸ دالر معامله 
مي شود و در ۲۴ ساعت گذشته بيش از ۱۲ درصد 
رشد كرده است. رشد ۴۱ درصدي قيمت دوج كوين 
در ۷ روز گذشته در نوع خود قابل توجه است، چراكه 
درست يك هفته پيش قيمت آن در محدود ۰.۲۰ 
دالر نوس��ان مي كرد. بيت كوين در ۷ روز گذشته 
رشدي ۲۱ درصدي را تجربه كرده و قيمت اتريوم 
هم در بازه زماني مش��ابه ۲۹ درصد افزايش يافته 
است، اما اگر به رشد كوتاه مدت قيمت ها نگاه كنيم، 
دوج كوين از هر دوي آنها عملكرد بهتري داش��ته 
است. با اين وجود قيمت دوج كوين همچنان ۶۳ 
درصد از اوج تاريخي خود فاصله دارد. اختالفي 
كه دوج كوين با اوج تاريخي خود دارد در مقايسه 

با بيت كوين و اتريوم بسيار بيشتر است.

دو اولويت اساسي در صنعت 
هواپيمايي

 مورد توج��ه سياس��ت گذاران قرار گيرد، از بين س��ه 
ركن اساسي صنعت هواپيمايي ايران شامل تنظيم گر 
)س��ازمان هواپيمايي كش��وري(، زيرساخت )شركت 
فرودگاه ها و ناوبري هواي��ي ايران( و متصددي حمل و 
نقل )ش��ركت هاي هواپيمايي(، دغدغه ها و مشكالت 
شركت هاي هواپيمايي در اولويت قرار دارد و اين جمله 
بدين معنا نيس��ت كه س��ازمان هواپيمايي كشوري و 
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران مساله اي ندارد 
بلكه بدين معنا است مس��ائل شركت هاي هواپيمايي 
نسبت به دو ركن اهميت بيشتري دارد.  با مرور موضوعات 
پر مناقشه در ش��ش ماه اخير در رسانه هاي تخصصي 
و حتي عمومي كش��ور با موض��وع صنعت هواپيمايي 
مشاهده مي شود، موضوعاتي از قبيل تعيين نرخ بليت 
سفرهوايي، تسهيالت كرونايي شركت هاي هواپيمايي، 
اعتراضات كارمندان هم��ا در راس چالش هاي صنعت 
هواپيمايي ايران اس��ت كه همگي چالش هاي اش��اره 
مرتبط با بخش شركت هاي هواپيمايي است كه در ادامه 
مروري كوتاه به دو چال��ش اصلي صنعت در اين حوزه 
مي شود. از احكام اقتصادي برنامه پنجم توسعه بند ب 
ماده ۱۶۲ بوده است كه به موجب آن نرخ بليت هواپيما 
در ابتدا متنوع و در نهايت در نيمه دوم سال ۹۵ نرخ گذاري 
تكليفي حذف و شركت هاي هواپيمايي در انتخاب مسير 
پروازي مختار شدند. در ابتداي اجراي اين حكم عملكرد 
صنعت هواپيمايي بهبود يافت و در محدوده سال هاي 
۹۵ و ۹۶ و در فصول كم س��فر قيم��ت بليت چنان در 
بازار تعيين مي ش��د كه مسافر سفر هوايي را بر اتوبوس 
يا راه آهن ترجيح مي داد و به عبارتي در برخي ايام سال 
هواپيما رقيب ساير روش هاي حمل و نقل شده بود ولي 
اين موفقيت ديري نپاييد. با افزايش نرخ ارز، بازگشت 
تحريم هاي صنعت هواپيمايي، تورم و افزايش نرخ بهره 
بانكي هزينه تمام شده سفر هوايي افزايش يافت و به تبع 
آن شركت هاي هواپيمايي نرخ بليت خود را بيشتر كردند 
و اعتراضات مردمي به افزايش قيمت بليت زياد شد. عالوه 
بر اين موارد، متاسفانه با وقوع بحران شيوع بيماري كرونا 
ظرفيت مسافرگيري هواپيماها به ۶۰ درصد كاهش يافت 
و به ناچار، دوباره شركت هاي هواپيمايي قيمت هاي بليت 
خ��ود را افزايش دادند و موضوع قيمت بليت به بحراني 
اجتماعي و موضوع دس��ت اول رس��انه ها تبديل شد و 
دولت از دو طرف زير فش��ار قرار گرفت. اول فشارهاي 
اجتماعي و رسانه اي كه خواستار كاهش قيمت بليت 
بودند و از طرف ديگر فشار شركت هاي هواپيمايي كه 
تمايل به افزايش قيمت بليت داشتند. بنابراين دولت 
براي كسب رضايت دو طرف ماجرا ناچار شد انواع يارانه ها 
از قبيل تس��هيالت وام كرونايي و حتي در مقاطعي ارز 
ارزان قيمت به شركت هاي هواپيمايي پرداخت كند تا 
بليت ارزان و هزينه هاي شركت هاي هواپيمايي جبران 
شود. ولي چنين رويه اي برخالف روح ماده ۱۶۲ و عدم 
دخالت دول��ت در مكانيزم بازار صنعت هواپيمايي بود. 
در كنار اين عوامل اقتصادي، گفتمان حقوقي مبني بر 
محدود بودن حكم برنامه پنجم در خصوص آزادسازي 
در جامعه رسانه اي و تخصصي غالب شد و پس از كش و 
قوس فراوان و فشارهاي سياسي در نهايت محمد اسالمي 
وزير راه و شهرسازي و سازمان هواپيمايي كشوري موضوع 
نرخ گذاري تكليف��ي را پذيرفتند و از اين حيث صنعت 
دوباره به دوران سياه قبلي خود بازگشت. بي شك رفتار 
شركت هاي هواپيمايي در بازار تكليفي كارا نخواهد بود 
چرا كه بازار تكليفي قابليت انعطاف در مقابل نوسانات 
تقاضا را ندارد و نمي تواند به درس��تي روابط مس��افر و 
شركت هاي هواپيمايي را تنظيم كند و انتظار مي رود 
شركت هاي هواپيمايي براي كسب انعطاف پذيري و دور 
زدن قيمت هاي مصوب به بازارسياه پروازهاي چارتري 
روي بياورد و در اين ميان منافع حاصل از برقراري پرواز 
به جيب واس��طه ها و دالل ها خواهد رفت و اين نتيجه 
سياست گذاري نادرست اقتصادي دولت است و انتظار 
م��ي رود اين سياس��ت گذاري نادرس��ت اقتصادي در 
دولت س��يزدهم با طي تشريفات قانوني )اصالح قانون 
هواپيمايي كش��وري، تدوين اليحه ي��ا ارجاع به قانون 
تسهيل رقابت و منع انحصار( حل و فصل شود، گرچه 
برخ��ي پارامترهاي اقتصادي مثل كنت��رل تورم، نرخ 
بهره يا نرخ ارز خارج از اختيارات وزارت راه و شهرسازي 
است ولي اميد مي رود در حوزه آزادسازي قيمت بليت 
تصميمات درس��تي اتخاذ ش��ود و از يك طرف برخي 
عوارض مثل ش��هرداري يا هالل احمر از بليت هواپيما 
حذف شود و از طرف ديگر تسهيالتي مثل وام كم بهره يا 
ارز ارزان قيمت به شركت هاي هواپيمايي تخصيص داده 
نشود؛ به طور كلي هر گونه دخالتي در بازار چه با جنبه 
حمايتي و چه به صورت تكليفي محدود شود. چالش 
دوم وزارت راه و شهرسازي زيان هاي انباشت هواپيمايي 
جمهوري اس��المي )هما( اس��ت گرچه در دولت هاي 
يازدهم و دوازدهم تالش شد با افزايش ناوگان و به تبع آن 
افزايش درآمد، ناترازي صورت سود و زيان هما جبران 
شود ولي اين اقدام نتيجه عكس داد و بنا به علل افزايش 
تحريم ها و زمين گيري ناوگان برجامي، سررسيد اقساط 
هواپيماهاي برجامي و ساختار نامناسب بهره گيري از 
ناوگان جديد، مشكالت هما به صورت نمايي افزايش 
يابد و هم اكنون دغدغه اصلي مديرعامل هما چگونگي 
استقراض از ساير نهادهاي دولتي ايران براي پرداخت 
دستمزدهاي ماهانه كاركنان است گرچه برخي اعالم 
مي كنند مشكالت هما با روش هاي مديريت درآمد يا 
حتي مهندسي مجدد فرآيندها قابل حل است ولي بعيد  
به نظر مي رسد كه چنين روش هاي موثر واقع شود چرا 
كه در بهترين حالت بهينه سازي از طريق مهندسي مجدد 
حداكثر مي تواند تا سي درصد وضعيت فعلي را ارتقا دهد 
و به نظر مي رسد هما چاره اي به جزو واگذاري بخشي يا 
تمامي آن به بخش خصوصي را در پيش رو ندارد و البته 
اخذ چنين تصميمي ساده نخواهد بود و كسب رضايت 
تمامي ذي نفعان را مي طلبد. جمع بندي و نتيجه آنكه 
پيشنهاد مي شود كانديداي وزير راه و شهرسازي حداقل 
در شش ماه اول مسووليت خود دو چالش اساسي رفع 
موانع آزادسازي قيمت بليت هواپيما و خصوصي سازي 
هما را دنبال كند تا اين مشكالت بيش از اين انباشته نشود 

و به بحران بزرگ تري تبديل نشوند.

افرادي كه ش��ناختي واقعي از 
ساختارهاي داخلي و نيز نظام 
سياس��ي اقتص��ادي حاكم بر 
جهان دارند به خوبي مي دانند 
كه در ش��رايط فعلي، اقتصاد 
كش��ور از دو عارضه جدي رنج 
مي برد و بدون رفع آنها بهبودي 
پايدار و قابل توجه در معيشت و 

رفاه مردم ايجاد نخواهد شد. 
۱- وجود ساختارهاي ضدتوليدي و ضدتوسعه اي حاكم 
بر كشور؛  ۲- وابس��تگي و )در واقع( اعتياد اقتصاد كشور 
به فروش نفت خام و واردات كاالهاي مورد نياز بخش هاي 
توليد و مصرف با توس��ل ب��ه ارزهاي نفت��ي. بنابراين در 
كوتاه مدت و بدون تغييري جدي در سياست هاي داخلي و 
خارجي، نه تنها تحقق وعده هاي بعضا رويايي داده شده در 
طول رقابت هاي انتخاباتي در كوتاه مدت امكان پذير نيست، 
بلكه كاهش مشكالت فعلي مردم نيز دور از انتظار است. 
زيرا از يك طرف هيچ نشانه اي از برطرف شدن تحريم ها و 
موانع مبادالت مالي وجود ندارد و از طرف ديگر، حتي اگر 
اراده اي براي تغيير بينش ها و نگرش هاي غيرتوسعه اي 
جاري به وجود بيايد، امكان تغيير در ساختارهاي معيوب 
داخلي در كوتاه مدت وجود ندارد. به عبارت ديگر، اگر قرار 
است در كوتاه مدت اقداماتي در جهت كاهش مشكالت 
معيشتي مردم ايجاد شود، گريزي نيست جز آنكه تحريم ها 
لغو شوند و امكان مراودات مالي و پولي با جهان خارج فراهم 
گردد. جناحي كه قدرت اجرايي را به دست گرفته، از سال ها 
پيش دولت روحاني را سرزنش مي كرد كه نسبت به حل 
مشكالت معيش��تي و رفاهي مردم ناتوان يا بي اعتناست 
و بنابراين انتظاراتي در راي دهندگان طرفدار خود ايجاد 
كرد كه با ورود آنها مشكالت حتي بدون رفع تحريم ها حل 
خواهند ش��د. واقعيت آن است كه جناح موفق در كسب 
قدرت اجرايي با دادن اين وعده ها ريسك بزرگي كرد زيرا 
به داليل زير امكان تحقق اين وعده ها بدون تحوالت اساسي 
بيان شده در كوتاه مدت وجود ندارد، هر چند آرزوي قلبي 
همه دوس��تداران ميهن حل فوري مشكالت معيشتي و 

رفاهي مردم توسط هر فرد و جناح است. 
۱- تاخير در معرفي كابينه و روندي كه قرار است در بررسي 
صالحيت وزراي پيشنهادي توسط مجلس صورت پذيرد، 
خود گواهي اس��ت بر اينكه جناح موفق در كسب قدرت 
اجرايي يا به شرايط فوق حساس و ويژه فعلي كشور آگاه 
نيست يا نسبت به آن بي اعتناست. انتظار اين بود به دليل 
شرايط فوري و اضطراري موجود، جناح پيروز از ماه ها پيش 
)حتي اگر اميد به موفقيت در انتخابات رياست جمهوري 
نداشتند(، كابينه پيش��نهادي خود را آماده مي كردند يا 
حداقل از زمان اعالم نتايج انتخابات تا روز تحليف كه بيش 
از يك ماه فاصله بود، بر افراد كابينه توافق مي شد تا اقدامات 
اجرايي براي كاهش مش��كالت مردم در شرايط بحراني 
فعلي اين همه با تاخير مواجه نمي شد. تازه بعد از اين همه 
فرصت سوزي، قرار است مجلس با صرف زمان زياد بررسي 
نامزدها را شروع كند. و اين البته آغاز فعاليت نيست؛ كساني 
كه با نظام سياس��ي معيوب حاكم بر انتخابات ها آشنايي 
دارند به خوبي مي دانند كه با تغيير رياست جمهور، حتي 
اگر از همان جناح فكري انتخاب شده باشد، اغلب يا تمامي 
مديران از وزير تا پايين ترين رده تغيير مي كنند. همين رويه 
غلط موجب افت شديد بازده دستگاه هاي اداري و اجرايي 
از ماه ها پيش از انتخابات مي شود زيرا مديران و كاركنان 
مي دانن��د كه بعد از انتخابات، مدي��ران تغيير مي كنند و 
بنابراين چندان دل به كار نمي دهند. از طرف ديگر تا استقرار 
مديران جديد و تسلط آنها بر كار نيز ماه ها طول مي كشد. 
اين وضعيت در شرايط عادي شايد قابل تحمل باشد اما در 
شرايط فوق بحراني فعلي اين ميزان تاخير در انجام امور 

مردم، زيانبار و غيرقابل بخشش است.
۲- اگ��ر چه رييس جمهور نه در تبليغ��ات انتخاباتي و نه 
بعد از انتخاب، به جز وعده ه��اي كلي هيچ برنامه عملي 
ارائه نكرد، اما برخي افرادي كه نام شان در فهرست وزراي 
پيشنهادي هست و نيز افرادي از جناح پيروز، برنامه هايي 
ارائه كرده اند كه بيش��تر خيالي و غيرقابل انجامند. ارائه 
برخي از اين برنامه ها نش��ان از عدم آش��نايي اين افراد به 
موانع ساختاري موجود كشور دارد. به عنوان مثال، برخي 
از اين افراد در توجيه توان اداره كش��ور حتي در ش��رايط 
تحريمي، در مصاحبه هاي مكرر بيان كرده اند كه كشور 
مي تواند روابط تجاري با كشورهاي همسايه را گسترش 
داده و تجارت را محدود به چند كشور اروپايي و امريكايي 
نكرد. اين افراد آنگاه از ظرفيت هاي انبوه اما بالقوه تجارت 
با همسايگان و برخي كشورهاي ديگر مي گويند. اما اين 
تصورات شيرين البته كشف تازه اي نيست و سال هاست 
مورد توجه كارشناسان و بسياري از تجار و مجريان بوده 
اس��ت. اما واقعيتي كه اين افراد نمي دانند يا نسبت به آن 
بي اعتنا هس��تند، آن است كه حتي اگر تحريم هم وجود 
نداشته باشد، با وجود يك بروكراسي ناكارآمد و انبوه قوانين 
و مقررات دست و پاگير و نيز فساد اداري اجرايي موجود، 
انجام چنين ايده هاي نه چندان جديدي س��ال ها پيش 
عملياتي شده بود. جهت اطالع اين افراد يادآوري كنم كه 
بعد از فروپاشي شوروي سابق، كشورهاي آزاد شده آسياي 
ميانه بازارهاي بكر و آماده اي براي صادرات ايران داشتند اما 
به دليل ناكارآمدي هاي بروكراتيك و قوانين ضد و نقيض 
پيش گفته، فرصت اس��تثنايي تجارت با اين كشورها به 
آساني در اختيار كشورهاي ديگر )از جمله اسراييل( كه 

چابك تر بودند و عزمي جدي تر داشتند، قرار گرفت. 
تجربه تلخ تر، فرصت س��وزي تجارت با كشور عراق بعد از 
س��قوط صدام بود. مردم عراق با اش��تياق فراوان مايل به 
مراودات تجاري و اقتصادي با ايران بودند اما ش��وربختانه 
به همان دالي��ل، باز هم اغلب اين بازار ها در اختيار رقباي 
منطقه اي و غيرمنطقه اي ايران قرار گرفتند. به عالوه، در 
شرايط تحريمي موجود كه هم امريكا كشورها را از تجارت 
با ايران منع مي كند و كشورها نيز به ناچار تبعيت مي كنند 
و هم به دليل در ليست س��ياه FATF قرار گرفتن، حتي 
در صورت تجارت با كشورهاي مورد نظر اين افراد، امكان 
دريافت وجوه ناشي از صادرات را نداريم: وضعيتي كه چند 
سالي است حتي با كشورهاي دوست از جمله عراق و چين 
تجربه مي كنيم. بنابراين بهتر است تا فرصت هاي بيشتري از 
كشور هدر نرفته، اين افراد در تصورات خود تجديد نظر كرده 
و برنامه هاي خود را براساس واقعيات ارائه كنند تا بيش از اين 
مردم را سرخورده و نوميد نكنند و اندك سرمايه اجتماعي 

باقي مانده را از بين نبرند.

۳- بدبيني از موفقيت جناح پيروز فعلي از آن جا ناش��ي 
مي شود كه كشور يك دوره حاكميت يكدست جناح فعلي 
را در دوره هشت ساله آقاي احمدي نژاد آن هم در شرايطي 
كه از بيشترين درآمدهاي نفتي تاريخ كشور برخوردار بود و 
توسط همه اركان نظام حمايت مي شد، تجربه كرده است 
و در حالي كه نرخ رشد اقتصادي منهاي هفت درصد بود 
و تورم باالي ۴۰ درصد و كشور در آستانه تهاجم بيگانگان 

بود، دولت را تحويل رييس جمهور بعد داد.
با اين وصف، خوب است نخبگان كشور با نقد و راهنمايي 
مجريان جديد )از جمله اين نوش��ته( به رفع ناتواني ها يا 
نواقص برنامه هاي ارائه ش��ده كمك كنند تا زمينه براي 
كاه��ش درد و رنج مردم فراهم ش��ود. در همين راس��تا 
نمايندگان مجلس سهم بسيار بيشتري دارند، بنابراين 
توصيه مي شود كه در تاييد صالحيت نامزدهاي معرفي 
شده، بايد پاس��خي صريح، شفاف و قابل انجام در شرايط 
فعلي از آنها طلب كنن��د، زيرا نمايندگان نيز در موفقيت 
و ناكامي قوه مجريه ش��ريك خواهند بود. برخي سواالت 
حياتي و تاثيرگذار بر آيندۀ كشور كه خوب است نمايندگان 
در پي پاس��خ آنها از نامزدهاي معرفي شده باشند به قرار 

زير است: 
۱- با توجه به تداوم وابستگي و در واقع اعتياد اقتصاد كشور 
و بودجه دولت به فروش نفت، برنامه زماني و عملياتي دولت 

جديد براي رفع تحريم ها و حل مشكل  FATF چيست؟
۲- اگر توافق براي رفع تحريم ها حاصل نش��د و يا اصوال 
قائل به رفع تحريم ها نيس��تند، برنامه دولت براي تامين 
كسري بودجه ناش��ي از نبود درآمدهاي نفتي چيست؟ 
به خصوص با توجه به اينكه در طول سه سال گذشته كه 
دولت قبل از روي ناچاري ناشي از تشديد تحريم ها، تقريبا 
همه منابع و ذخايري كه امكان استقراض وجود داشت را 

مصرف كرده است.
۳- بدون داشتن ارز كافي در شرايط تداوم تحريم، دولت 
چگونه مي خواهد نيازهاي وارداتي بخش توليد و مصرف 

را تامين مي كند؟
۴- در نبود منابع مال��ي كافي، دولت چه تمهيداتي براي 
كاهش رنج بيش از ۶۰ ميليون فقير مطلق انجام خواهد 
داد؟ همچنين مشكالت شديد زيست محيطي كشور را 

چگونه حل مي كند؟
۵- اگر به نقش بي بديل نيروي انساني به عنوان تنها عامل 
توسعه اعتقاد دارند، براي حفظ نيروهاي نخبه اي كه دسته 
دسته در حال مهاجرت از كشور هستند چه برنامه اي دارند؟ 
۶- براي كاهش بيكاري انبوه جوانان، زنان و فارغ التحصيالن 

چه برنامه اي دارند؟
۷- براي كاهش نابرابري هاي شديد فردي و منطقه اي چه 

برنامه اي دارند؟

۸- براي ناكارآمدي اداري و اجرايي و بروكراسي ضدتوليدي 
موجود چه برنامه اي دارند؟

نماين��دگان مجل��س، همچنين در بررس��ي صالحيت 
نامزدهاي وزارت بايد مراقب رويه هاي غلطي كه منجر به 
اشتباه در تاييد و انتصاب مديران شده است، باشند. برخي 
از اين رويه ه��اي غلط كه موجب تصميمات تاثيرگذاري 

شده، به قرار زير است: 
۱- يك رويه غلط در معرفي وزرا و ساير مديران، اين است 
كه مي گويند فرد مورد نظر تجربه وزارت يا مديريت داشته 
است. اما بايد پرسيد كه آيا تجربه پيشين همراه با موفقيت 
چشمگير بوده يا در دوره مديريت خود منابع و فرصت ها 
را تلف كرده اس��ت؟ متاس��فانه بخش دوم اين گزاره در 
تاييد و انتصاب مديران به ندرت مورد توجه قرار مي گيرد، 
به خصوص اگر فرد مورد نظر داراي وابستگي هاي حزبي، 

قومي يا فاميلي داشته باشد.
۲- تصور بس��ياري از مديران آن است كه در مقام اجرايي 
داراي قدرت مطلق هس��تند و بنابراين قادر هس��تند كه 
برنامه هاي مورد نظر خود را به خوبي انجام بدهند و بر اساس 
همين تصور غلط، وعده مي دهند؛ اما از اين واقعيت غافلند 
كه حتي اگر بهترين و دقيق ترين برنامه ها را در ذهن داشته 
باشند، س��اختارهاي معيوب اداري، قانوني و بروكراتيك 

انجام بسياري از وعده ها را با مانع جدي مواجه مي كند. 
۳- تصور غلط ديگر آن است كه مديران و وزراي اقتصادي 
را در بان��ك مركزي، س��ازمان برنام��ه و وزارت اقتصادي 
خالصه مي كنند، در حالي كه وزراي اصلي و تاثيرگذار در 
هر اقتصادي، وزراي دستگاهاي توليدي يا مرتبط با توليد 
هستند. بنابراين بررسي جدي برنامه هاي عملي وزراي 
جهاد كشاورزي، صمت، نفت، كار و رفاه، و انرژي و... اهميتي 

بيش از وزراي مصطلح اقتصادي دارند. 
۴- همچنين در بررسي صالحيت وزرا، اهميت توجه به 
بينش و اولويت فرد نسبت به معيشت و رفاه مردم، كمتر 
از توجه به ويژگي هاي مرسومي همچون جواني، جنسيت، 

قوميت، و تجربه، نيست. 
۵- نكته آخ��ر آنكه برخالف تصور غلط ك��ه كابينه بايد 
فراجناحي باشد، اتفاقا كابينه بايد كامال جناحي و همسو با 
تفكر پيروز باشد، چون موفقيت يا شكست در انجام وعده ها 
بيش از آنكه به افراد مربوط ش��ود به تفكر و بينش حاكم 
مربوط مي شود و افراد تنها مجري تفكري هستند كه به آن 
تعلق دارند. به همين دليل موفقيت و شكست تفكر است 
كه مي تواند در انتخاب هاي بعدي مورد ارزيابي قرار بگيرد. 
در انتهاي مطل��ب، اگر چه امي��د و آرزوي قلبي همه 
دوس��تداران وطن كاهش رنج و درد مردم اس��ت، اما 
ش��واهد موجود اجازه خوشبيني نمي دهد. همين كه 
بالفاصله بعد از اعالم اس��امي نامزدهاي هيات دولت 
نرخ ارزها افزايش داشته، نشان از بي اعتمادي بازارها به 
تحوالت سياسي جاري دارد. در هر صورت اگر مشكل 
تحريم ها و FATF حل نشود، مشكالت اقتصادي فعلي 
نه تنها كاه��ش نمي يابند بلكه احتمال تش��ديد آنها 
حداقل در كوتاه مدت وجود دارد. با اين وصف، يكي از 
اقداماتي كه شايد بتواند در كوتاه مدت و حتي با وجود 
تحريم ها بخش��ي از مش��كالت مردم را كاهش بدهد، 
حل فوري و خارج از روال مرسوم موانع كسب و كار در 
بنگاه هاي توليدي داخلي است كه اغلب با حدود ۵۰ تا 
۶۰ درصد ظرفيت خود مشغول به كار هستند و عمده 
مشكالت شان داخلي و ناشي از ناكارآمدي هاي اداري، 
اجرايي و بوروكراس��ي و نيز تعارض و ناهماهنگي بين 
ادارات و س��ازمان هاي اجرايي، قضايي و نظارتي است. 
بنابراين بهتر است جناح موفق در كسب قدرت اجرايي، 
در ايجاد امي��د براي حل مش��كالت زودهنگام مردم 
احتياط بيشتري كند تا به سرمايه اجتماعي مردم بيش 

از پيش لطمه وارد نشود. 

دولت جديد و آينده اقتصاد كشور

آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی محمودآباد
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/2۰ ،امالک متقاضيانی که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور 

مستقر در واحد ثبتی محمودآباد مورد رسيدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در حاجی کال پالک اصلی 14 بخش ۲

648 فرعی مهدی قنبری فرزند قدرت اهلل  نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲38 متر مربع خریداری مع الواسطه از مصیب علیزاده مالک رسمی.

650 فرعی سیدمسعود هاشمیان فرزند سیدشجاع نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 136.65 متر مربع خریداری مع الواسطه از عبداله قاسمی مالک رسمی.

651 فرعی س�یدمرتضی صدرنژاد فرزند س�یدصدرالدین  نس�بت به ششدانگ 
یک ب�اب خانه به مس�احت 138.35 متر مرب�ع خریداری مع الواس�طه از عبداله 

قاسمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در معلم کال پالک اصلی 18 بخش ۲

1۲40 از 943 فرعی ربابه ولی پور فرزند پنجعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 9۲8.97 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی 36 بخش ۲
3687 فرعی محمدحس�ن خس�روی پور فرزند محمدتقی نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 370.7 متر مربع خریداری مع الواسطه از زین العابدین 

حاجی زاده مالک رسمی.
3688 فرعی رامین یغمائی فرزند هوش�نگ نسبت به شش�دانگ یک باب خانه 
به مس�احت 336.77 مت�ر مربع خریداری مع الواس�طه از زی�ن العابدین حاجی 

زاده مالک رسمی.
3690 فرعی فاطمه جعفرقلی زاده آش�تین فرزند عزیزاهلل نس�بت به ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 159.8 متر مربع خریداری مع الواس�طه از قاس�م قلی 

پور مالک رسمی.
3691 فرعی فاضل جوکار فرزند حس�ن رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 383 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی جوکار مالک رسمی.
3695 فرعی مرتضی میران آملی فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 95.7 متر مربع خریداری مع الواسطه از غالمحسن پروین مالک رسمی.
3696 فرعی پری سیما جزء تقوی شیرازی فرزند غالمحسین نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مس�احت 199 متر مرب�ع خریداری مع الواس�طه از جواد اصغری 

مالک رسمی.
3698 فرعی محمد علی سرداری فرزند رضا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 740 متر مربع خریداری مع الواسطه از قلی جوکار مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در وزراءمحله پالک اصلی 37 بخش ۲

۲18 فرعی عارف صالحی فریدونی فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 146.5 متر مربع خریداری مع الواسطه از حسن قربانی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی 118 بخش ۲
3090 از ۲و417 فرعی آمنه فرهادی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

به مساحت ۲19.5 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
امالک متقاضیان واقع در ترسیاب پالک اصلی 10 بخش 10

1013 فرعی عسگر جاللی کریملو فرزند زیاد نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 138.9۲ متر مربع خریداری مع الواسطه از فضل اهلل محمدتبار مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی 14 بخش 10
3433 از 51 فرعی حس�ن خس�روی پور فرزند امامقلی نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مس�احت 3۲3 متر مربع خریداری مع الواس�طه از امامقلی خسروی 

پور مالک رسمی.
3434 فرعی صادق غالمی فرزند نصرت اهلل و هادی برزگر فرزند رضا هریک نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 16۲.36 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از غالمحسن غالمی مالک رسمی.
3435 فرعی منص�وره خاکپور فرزند محمدنبی نس�بت به چهاردانگ مش�اع و 
منظر صباحی فرزند اس�ماعیل نس�بت به دو دانگ مشاع از شش�دانگ یک باب 
خانه به مس�احت 1۲5.03 متر مربع خریداری مع الواس�طه از رمضانعلی حس�ین 

پور مالک رسمی.
3436 فرعی محس�ن حس�ن زاده فرزند رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مس�احت 155.35 متر مربع خریداری مع الواس�طه از محمد حس�ن زاده 

مالک رسمی.
3437 فرعی مهدی رنجبر فرزند حس�ین نسبت به شش�دانگ یک باب خانه به 

مساحت 80.45 متر مربع خریداری مع الواسطه از قدرت اهلل دهقان مالک رسمی.
3438 فرعی یوس�فعلی دهقان کریملو فرزند شربتعلی نسبت به ششدانگ یک 

باب خانه به مساحت 167.08 متر مربع خریداری مع الواسطه از رمضانعلی حسین 
پور مالک رسمی.

3439 فرعی علیرضا خاک پور فرزند روح اله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 601.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از قدرت اله دهقان مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در تلیکسر پالک اصلی 15 بخش 10
1139 فرعی داود علیزاده فرزند آدی گوزل نس�بت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت 84.63 متر مربع خریداری مع الواسطه از کریم سعیدی مالک رسمی.
1140 فرعی جمشید اس�فندیاری فرزند نصرت اهلل نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروع�ی به مس�احت 54015 متر مربع خریداری مع الواس�طه از موس�ی 

اسفندیاری مالک رسمی.
1141 فرعی س�ید کریم میراسماعیلی فرزند سیدمحمد نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مس�احت ۲40 متر مربع خریداری مع الواس�طه از ش�عبانعلی منفرد 

مالک رسمی.
114۲ فرعی حس�ین روحی فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان  به 

مساحت 48.3 متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاباال سعیدی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در آبادمحله پالک اصلی 16 بخش 10

1۲3 فرعی حسن بابائی فرزند شعبان نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار نیم 
دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۲6۲.5 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از حبیب اله زارعی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سیارکال پالک اصلی 18 بخش 10

484 فرعی خس�رو فرش چی فرزند علی نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲90.55 متر مربع خریداری مع الواسطه از ذبیح اله درزی مالک رسمی.

485 فرعی بدرالسادات س�جادیان فرزند سید مجتبی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمی�ن مزروعی به مس�احت ۲۲37.15 متر مربع خریداری مع الواس�طه از 

محمود شاعری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در خوردونکال پالک اصلی 19 بخش 10

388 فرعی محمد کاظم معتمد نیا فرزند احمدرضا و سیدمحمدرضا امین جواهری 
فرزند سیدرسول نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
355.08 متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهیم اسماعیلی گلیرد مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در خشت سر پالک اصلی 45 بخش 10
747 فرعی میمنت خرادی نوری فرزند ذبیح اهلل  نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
که نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۲19.3 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از کمال حسینی  مالک رسمی.
748 فرعی عباس اسدی مالواجردی فرزند محمدحسین نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه که مقدار نیم دانگ مش�اع عرصه وقف می باشد به مساحت 5۲9.04 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از کمال حسینی مالک رسمی.
749 فرعی آناهیتا ش�هبازی فرزند ولی اهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه که 
مقدار نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 169 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از بهرام علی پور مالک رسمی.
750 فرعی بهنام محمدی فرزند قهرمان نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار 
نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 174.5۲ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از سیدمحسن حسینی مالک رسمی.
751 فرعی مهین علی پور فرزند مهرداد و رضا ابراهیمی فرزند لطف اهلل  هریک نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲99 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از جواد سلطانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در اورطشت پالک اصلی 17 بخش 11

38 فرعی علی اصغر عزیزی فرزند غالمعباس  نسبت به ششدانگ یک باب خانه که 
مقدار یک و نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت 4۲8 متر مربع خریداری 

مع الواسطه از غالمعباس عزیزی  مالک رسمی.
39 فرعی سعید اسمی فرزند شیخ کریم نسبت به ششدانگ یک باب خانه که مقدار 
یک و نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۲01 متر مربع خریداری مع 

الواسطه از یداله مجنون مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در اسکنده پالک اصلی 19 بخش 11

557 فرعی محسن اصغری فرزند مظاهر نسبت به ششدانگ یک یک قطعه زمین 
با بنای احداثی)پرورش ماهی( به مس�احت 1000 متر مربع که متقاضی خود مالک 

رسمی مشاعی می باشد.

558 فرعی رضا ش�یرازی فرزند فریدون  نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲68.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهیم شعبانی  مالک رسمی.

559 فرعی جواد ش�یرازی فرزند فریدون  نسبت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 531 متر مربع خریداری مع الواسطه از ابراهیم شعبانی  مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در علی آباد پالک اصلی ۲0 بخش 11
456 فرع�ی قهرمان روح نواز فرزند یادکار نس�بت به شش�دانگ ی�ک باب خانه 

به مساحت ۲70.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی جهین مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در عزت آباد و علمده شرقی پالک اصلی ۲1 بخش 11

54۲ فرعی رحمان محمدپورآقامحلی فرزند یداهلل نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت ۲95.4 متر مربع خریداری مع الواسطه از سبزعلی دریایی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در بیشه کال پالک اصلی ۲3 بخش 11
870 از ۲86 فرعی زهرا ابراهیمی فرزند علی اکبر  نس�بت به شش�دانگ یک باب 
خانه که مقدار نیم دانگ مشاع عرصه وقف می باشد به مساحت ۲1۲.04 متر مربع که 

متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد..
امالک متقاضیان واقع در دریاسر پالک اصلی ۲5 بخش 11

948 از 405 فرعی س�اناز پاش�ا فرزند س�عید نسبت به شش�دانگ یک باب خانه 
به مساحت 363.01 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

امالک متقاضیان واقع در میانکلمرز پالک اصلی ۲8 بخش 11
۲39 از 69 فرعی فتحعلی وطن خواه علمداری فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 198 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.
۲40 فرعی رجبعلی برس�النی فرزند امان اله نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 

مساحت ۲47.85 متر مربع خریداری مع الواسطه از داود رضایی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در متوریج پالک اصلی 30 بخش 11

1708 فرعی حس�ن فخر راد فرزند موس�ی نسبت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت 310.84 متر مربع خریداری مع الواسطه از علی داودی مالک رسمی.

1709 از 118۲ فرعی پریسا معینی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 114.86 متر مربع که متقاضی خود مالک رسمی مشاعی می باشد.

1710 فرعی عفت بیکعلی سلطانی مهابادی فرزند کریم نسبت به ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۲19 متر مربع خریداری مع الواسطه از احمدعلی ملکی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در ارمکال پالک اصلی 3۲ بخش 11
۲36 فرعی روح اله محمودخانی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 518.85 متر مربع خریداری مع الواسطه از رضاعلی ولیپور مالک رسمی.

۲37 فرعی زهره اختری فرزند قدرت اهلل نس�بت به شش�دانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲91 متر مربع خریداری مع الواسطه از رضا علی ولیپور مالک رسمی.

۲38 فرعی فاطمه یولچی خانی فرزند اس�داله نس�بت به چهاردانگ مشاع و لیال 
شهبازی مقدم فرزند فیروز نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت ۲73.45 متر مربع خریداری مع الواسطه از رضاعلی ولیپور مالک رسمی.

۲39 فرعی میثم ذبحی فرزند حسین و رضا کوروش احمدپور فرزند محمد هریک 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 33۲.6 متر مربع 

خریداری مع الواسطه از رضاعلی ولیپور مالک رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتش�ار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 

که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد .
م الف 1176057

تاریخ انتشار: 1400/5/۲3        تاریخ انتشار: 1400/6/7

فرهاد آقا بابایی - رئیس ثبت اسناد امالک محمود آباد

مرتضي افقه

 درك صحيح مس��اله شروع مي ش��ود. با شناسايي بهترين 
راهكاره��اي مواجهه با مس��اله و انتخاب بهتري��ن راهكارها 
تكميل مي ش��ود. با تامين منابع مالي و اج��راي راهكارها به 
پيش مي رود. در مرحله بعد بازخوردهايي از اقدامات اجراشده 
گرفته مي شود تا نواقص احتمالي شناسايي و برطرف شوند. 
اين چرخه، بسته به كيفيت نظام حكمراني مي تواند بهترين 
شكل يا بدترين شكل را داشته باشد كه ربطي به پيچيدگي 
خود مساله ندارد. بلكه مرتبط با هنر سياست گذاري است. در 
جامعه ما، از همان ابتدا، چرخه سياست گذاري درست شكل 
نگرفت. در سطح سياست گذاري، درك درستي از مساله وجود 
نداشت. اگر در جايي مانند كادر درمان وجود داشت در جايي 
ديگر با دركي نادرس��ت، بر آن س��ايه جدي انداخته مي شد. 
يعني، به دليل ناهماهنگي ذاتي برآمده از تو در تويي نهادي، 
امكان نيل به درك صحيح و جامِع تعيين كننده وجود نداشت. 
درك درست، يعني، تصويري كه سازمان بهداشت جهاني از 
ويروس، از همان ابتدا ترسيم مي كرد و درباره  خطرهاي جدي 
آن در مقام مش��اوري رايگان، به جهان هشدار مي  داد. برخي 
در ايران با ناديده گرفتن چنين هشدارهايي، به برخوردهاي 
هجوآميز با ويروس كرونا روي آوردند و هشدارهاي پزشكان 
و كادر درمان و سازمان بهداشت جهاني را به سخره گرفتند. 
حتي، كتاب طب هريسون را به آتش كشيدند و عمق فاجعه در 
درك نادرست مساله اي چنين خطير را به عيان ثابت كردند. 
وقتي كرونا با مخاطرات جدي آن، به مساله اي تقليل داده شد 
كه نبايد آن را جدي گرفت، راهكارهاي مواجهه با آن نيز، در 
برخي نقاط، سر از درمان هايي چون روغن بنفشه و غيره درآورد. 
منطق صحيحي از حلقه هاي مختلف به  هم پيوسته زنجيره 
سياست گذاري سردر گم و نادرست. در چارچوب اين نگاه، نه 
پيشگيري با اعمال قرنطينه و فاصله  گذاري فيزيكي معنا پيدا 
مي كند و نه دسترسي به دستاوردهاي توليدي شركت  هاي 
پيش  روي جهاني دنبال مي شود. حلقه  اقدامات اجرا شده، با 
اخذ تصميم نادرست ديگري تكميل شد. تاكيد بر توليد داخلي 
واكسن. اين تصميم به دو دليل نادرست بود. اول، اهميت بسيار 
زياد زمان در چنين موقعيت هاي��ي. در موارد عادي، عرضه با 
تاخير محصول و كااليي مشكل حادي ايجاد نمي كند. با ايجاد 
كمب��ودي، در نهايت قيمت باال مي  رود و بعد با تامين عرضه، 

بازار تا حدي متعادل مي شود. ولي در مورد چنين ويروسي با 
ضريب سرايت باال و پيچيدگي  هاي خطرناك آن، موجب بروز 
زنجيره اي از رويدادهاي به هم پيوسته، در جهت وقوع فاجعه 
انساني مي شود. واقع آن است كه بر اثر تاخير، تعداد بسيار زيادي 
از افراد مبتال مي شوند و درصد قابل توجهي مشكل ريه  اي پيدا 
مي كنند كه بايد بستري شوند. ظرفيت بيمارستان  ها پر مي شود 
و مشكل پذيرش بيماران جديد پيش مي  آيد. ريسك مرگ 
و مير بيشتر مي شود. استرس و فشار تقاضا، موجب افزايش 
قيمت دارو در بازار آزاد مي شود. هزينه درمان بسيار بيشتر از 
شرايط عادي مي شود و درمان محرومان سخت  تر. فشار كار، 
نفس كادر درمان را مي  ُبرد و فشار تقاضا استهالك دستگاه هايي 
چون سي تي اسكن را بيش��تر مي كند و بيمارستان  ها هم با 
خرابي دستگاه ها مواجه و هم ناتوان از درمان  هاي ديگر به روال 
عادي مي شوند. دوم، اهميت بسيار زياد استاندارد بودن چنين 
واكسني. هر چه كاالها مبتني بر دانش فني ساده تري باشند، 
استاندارد چندان اهميتي ندارد. در موارد برعكس، استاندارد 
بسيار حايز اهميت است. توليد واكسن، مستلزم فناوري سطح 
باال و امكان��ات قوي و تجهيزات دقيق اس��ت. درصدي خطا 
مي تواند جان ميليون ها نفر را به خطر اندازد. بنابراين، توليد 
واكسني با كيفيت ضعيف، به  جاي پاسخ به مساله، مي تواند 
آن را تشديد كند. به همين دليل است كه كشورهايي چون 
فرانسه، آلمان، ژاپن، سوييس، سوئد، كانادا و كره جنوبي به رغم 
پيشگامي در عرصه نوآوري هاي علمي و فني، اقدام به توليد 
واكسن از مسيري متفاوت و مستقل نكرده  اند. با مشخص شدن 
پيشگامي فايزر و استرازينكا و اكسفورد، شركت هاي داروسازي 
چنين كشورهايي، از طريق قراردادهاي توليد تحت ليسانس، با 
شركت هاي داروسازي پيشگام همكاري كرده  اند و ظرفيت هاي 
توليدي خود را به  كار گرفته اند تا به اندازه كافي واكسن توليد 
و عرضه شود. با چنين اقدامي، هم اطمينان بيشتري در مورد 
رعايت استانداردها دارند و هم هزينه هاي مالي كه بايد براي 
طي فرآيندي مشابه، آن هم با استانداردهاي ضعيف تر، صرف 
كنند را صرفه جويي مي كنند. درك صحيح مس��اله، تدوين 
بهترين راهكارها و اجراي بهنگام و قوي راهكارها، هنر نظام 
سياست گذاري است؛ هنري كه تحت  تاثير قواعد نظام حكمراني 

در هر جامعه اي است.

 شكست نظام مند نظام سالمت
ادامه از صفحه اول



تعادل|
در چهار ماه نخست سال جاري ۵۰ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تن كاال به ارزش ۲۹ ميليارد دالر بين ايران و كشورهاي 
مختلف مبادله شد كه سهم صادرات كاالهاي غيرنفتي 
۳۸ ميليون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ ميليارد و ۳۰۰ 
ميليون دالر و سهم واردات ۱۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تن 
كاال به ارزش ۱۴ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دالر بود. اين در 
حالي است كه ايران به عنوان كشوري واقع در قاره آسيا 
و منطقه خاورميانه با كشورهاي پاكستان، افغانستان، 
تركمنستان، جمهوري آذربايجان، ارمنستان، تركيه 
و عراق مرزهاي زميني و با آذربايجان، تركمنس��تان، 
روسيه قزاقستان، امارات، قطر، بحرين، عمان، عربستان 
و كويت م��رز درياي��ي دارد كه مي تواند ب��ا افزايش 
تجارت، از مزاياي همسايگي بهره مند شود. به عبارتي 
ديگر، تجارت از مولفه هايي اس��ت كه رشد و توسعه 
اقتصادي كش��ورها را تعريف مي كند زي��را با واردات 
كاال هر كش��ور نياز داخلي خود را تامين مي كند و با 
صادرات محصوالت توليدي در بازارهاي بين المللي 
جايگاهي را براي خود به دس��ت مي آورد كه به بهبود 
اقتصادي مي انجامد. كشورهاي همسايه به دليل هم 
مرز بودن يك راهكار براي افزايش و سهولت در تجارت 
جهاني محسوب مي ش��ود تا در زمان و هزينه حمل 
ونقل كاالهاي صادراتي و وارداتي صرفه  جويي شود. 
هرچند، سيد ابراهيم رييسي رييس دولت سيزدهم 
نيز در سخنراني ها و ديدارهاي خود با مقامات كشورها 
طي هفته هاي گذشته بر افزايش تجارت با كشورهاي 
همسايه تاكيد كرد و اين موضوع را از اولويت هاي كاري 
دولت جديد عنوان كرد. اما برخي از فعاالن اقتصادي 
معتقدند كه بعيد اس��ت كه دولت جديد نگاه تجاري 

داشته باشد، كه اين نقطه ضعف به شمار مي رود. 

      اهداف افزايش تجارت با همسايگان
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با بيان 
اينكه براي تجارت با كشورهاي همسايه بايد دو هدف را 
در نظر بگيريم، اظهار داشت: نخست بايد بازارهاي اين 
كشورها، ميزان واردات و صادرات و نياز كااليي آنها بايد 
مورد مطالعه و ارزيابي دقيق قرار بگيرد. وي با تاكيد بر 
اينكه براي صادرات به كشورهاي همسايه ظرفيت ۱۰ 
برابر آمار فعلي داريم، تصريح كرد: نياز كااليي كشورها 
بايد مورد توجه قرار بگيرد تا اهداف تجاري مناسب را در 
دستور كار قرار دهيم، در اين صورت مي توانيم به تامين 
كمبودهاي كشورهاي همسايه اقدام و از سوي ديگر 
كاالهاي مورد نياز خود را وارد كنيم. »جمشيد نفر« 
در خصوص هدف دوم براي افزايش مبادالت تجاري 
به كشورهاي همسايه، خاطرنشان كرد: بسياري از اين 
كش��ورهاي دروازه صادراتي براي دسترسي ايران به 
كشورهاي دورتر محسوب مي شوند كه توسعه صادرات 
به همس��ايگان مي تواند توليدات داخلي كشور را به 
بازارهاي جهاني برساند و از سوي ديگر كاالهاي مورد 
نياز داخلي را با بهترين كيفيت به دست آورد. به گفته 
نفر، اين روند منوط به يك ديپلماسي اقتصادي مناسب 
و برنامه ريزي دقيق است كه افزايش تجارت و در نتيجه 
رشد و بهبود اقتصادي را به دنبال دارد. وي در خصوص 
مزيت هاي صادراتي ايران به كشورهاي همسايه گفت: 
نيازسنجي مي تواند در توسعه صادراتي به تجار كمك 
و شرايط را براي تهاتر كاالها با همسايگان هموار كند 

زيرا هر كشور به دنبال جبران و تامين كمبودهاي خود 
است. رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران 
با اش��اره به اينكه نمي توانيم يك نسخه واحد تجاري 
را در مورد ت��وان صادراتي خود براي همه كش��ورها 
تنظيم كنيم، تاكي��د كرد: در حال حاض��ر به دنبال 
ظرفيت شناسي براي صادرات به كشورهاي همسايه و 
به دنبال آن در جهان هستيم. وي همچنين در خصوص 
افزايش تجارت خارجي بر اساس آمار چهارماهه سال 
جاري اظهار داشت: يكي از داليل رشد مبادالت فعلي 
بسته بودن مرزها در سال گذشته در آغاز شيوع ويروس 
كرونا است. نفر تصريح كرد: جهان هر زماني در مواجهه 
با چالش هاي مختلف به دنبال حل آن مي رود و در بيش 
از يك سال اخير روابط تجاري كشورها با وجود ادامه دار 
شدن شيوع اين بيماري به شرايط عادي بازگشته است 

و اكنون صادرات و واردات همانند گذشته ادامه دارد.
وي با بيان اينكه توسعه صادرات ميعانات گازي موجب 
افزايش ارقام تجاري در سال جاري شده است، خاطرنشان 
كرد: ايران مزاياي بسياري براي صادرات كاالهاي داخلي 
به جه��ان دارد به همين دليل آمارهاي فعلي نمي تواند 
براي فع��االن اقتصادي قابل قبول باش��د زي��را داراي 
ظرفيتي بيش از آنچه تاكنون تجربه كرده ايم، هستيم. 
رييس كميسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با اظهار 
اميدواري براي ادامه افزايش ها در ماه هاي باقيمانده 
سال جاري، گفت: افزايش فعلي با سقف ظرفيت فاصله 
بس��ياري دارد كه مي توانيم با صادرات علمي به آمار 

واقعي و شايسته براي كشور دست پيدا كنيم. 

      بعيد است كابينه پيشنهادي 
نگاه تجاري داشته باشد

در همين حال، رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران 
و چين در گفت وگو ب��ا »ايلنا« در مورد تيم اقتصادي 

كابينه پيش��نهادي ابراهيم رييسي مي گويد: به نظر 
مي رس��د در يك هفته اي كه معرفي كابينه به تاخير 
افتاد از گمانه زني هاي اوليه دور شديم و يكدستي تيم 
اقتصادي دولت كمتر خود را نش��ان مي دهد. در تيم  
اقتصادي بخشي از دانشگاه امام صادق و بخشي نيز در 
آستان قدس تجربه اجرايي داشتند. اميدواريم كه تيم 
اقتصادي دولت يكدست شود. مجيدرضا حريري، اما 
مي گويد است: بعيد است كه نگاه تجاري در اين تيم 
اقتصادي كابينه حاكم باشد. اين نقطه ضعفي است 
كه ريشه آن به پايه هاي تئوريك افراد مربوط مي شود، 
كه مطابق آنچه تا امروز مشخص شده نگاه كلي آنها بر 
خودكفايي و توليد است. در صورتي كه به نظر مي رسد 
امروز راه حل مشكالت اقتصادي كشور، تجارت است. 
ما بايد توان تجاري خود را تقويت كنيم، در اين صورت 
با افزايش تقاضا به خصوص در حوزه بين المللي توليد 

به سرعت مي تواند خود را هماهنگ كند. 

      تجارت ۱۰ ميليارد دالري با تركيه 
تا پايان سال

از س��وي ديگر، آمارهاي رسمي تركيه نشان مي دهد 
تجارت كااليي ايران و تركيه از فصل دوم سال ۲۰۱۹ با 
افت شديدي همراه بوده و روند نزولي تجارت با اين كشور 
تا فصل دوم س��ال ۲۰۲۰ همچنان ادامه داشته است؛ 
اما پس از آن رون��د صعودي در پيش گرفته و در فصل 
نخست سال ۲۰۲۱ براي سومين فصل پياپي افزايش 
يافته است؛ به شكلي كه شاهد رشد ۵۳ درصدي حجم 
تجارت ميان دو كشور بوده ايم. در همين راستا، رييس 
اتاق مشترك ايران و تركيه در گفت وگو با »مهر« اظهار 
داشت: س��ال ۹۹ حجم كل تجارت ما با تركيه حدود 
۶ ميليارد دالر بود، از اين رو با توجه به بهبود ش��رايط 
صادرات و واردات، امسال تركيه جزو ۵ كشور نخست 

سبد تجاري ايران قرار گرفت كه البته هنوز هم وضعيت 
تجاري بين دو كشور چندان مورد قبول نيست. مهرداد 
سعادت افزود: ما قباًل حجم تجارت ۲۱ ميليارد دالري 
را با تركيه تجربه كرده ايم، از اين رو اميدواريم به محض 
اينكه مشكل تحريم ها كاهش پيدا كند يا لغو شود، به آن 
روزها برگرديم و حتي حجم تجارت خود را از آن ميزان 

نيز افزايش داده و به ۳۰ ميليارد دالر برسانيم.
رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و تركيه ادامه داد: با 
توجه به مزيت كااله��اي ايراني، ما ظرفيت صادرات ۱۵ 
ميليارد دالري به تركيه را داري��م، تركيه هم كاالهايي 
دارد كه در ايران مزيت دارند. سعادت گفت: اصلي ترين 
راه بهبود تجارت با تركيه اصالح زيرس��اخت ها و روابط 
متقابل است؛ نمي ش��ود انتظار داشت كه دايم به تركيه 
كاال ص��ادر كنيم و تركيه در مقاب��ل نتواند كااليي به ما 
ص��ادر كند و ما درهاي واردات را ببنديم. به گفته وي، ما 
به دليل محدوديت هاي مالي در توسعه زيرساخت هاي 
مرزي، حمل و نقل و كانتينرهاي يخچال دار محدوديت 
داشتيم و همين موضوع جابه جايي كاال ميان دو كشور را 
دشوار كرد. سعادت با بيان اينكه عمده تجارت ما با تركيه 
مربوط به مواد پتروشيمي و گاز، مواد اوليه و محصوالت 
كشاورزي مي شود، گفت: برآوردها حاكي از آن است كه 
تا پايان سال حجم تجارت ما با تركيه به ۱۰ ميليارد دالر 
برسد كه با كمي همت و فضا دادن به بخش خصوصي كفه 
ترازوي تجاري به سمت صادرات سنگيني خواهد كرد. 
وي با اشاره به اينكه تجار ترك براي افزايش تجارت با ايران 
و سرمايه گذاري در كشور ما تمايل دارند، اظهار داشت: 
از دولت سيزدهم انتظار داريم فضا را براي فعاليت بخش 
خصوصي تسهيل كند. اقتصاد سراسر دولتي نمي تواند 
كمكي به كشور كند. سعادت گفت: الزم است دولت 
دو سياست اصلي مانع زدايي و احياي جايگاه بخش 

خصوصي را در اولويت كاري خود قرار دهد.
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پيوستن ايران به شانگهاي
مزيت اقتصادي ندارد

ايلنا |علي شمخاني دبير ش��وراي عالي امنيت ملي 
روز گذش��ته پس از گفت وگو با »نيكالي پاتروش��ف« 
دبير شوراي امنيت روس��يه اعالم كرد: موانع سياسي 
براي عضويت ايران در پيمان شانگهاي برداشته شده و 
با طي تشريفات فني، عضويت ايران نهايي خواهد شد. 
نشست ساليانه شوراي سران دولت هاي عضو سازمان 
همكاري شانگهاي قرار است روزهاي ۱۶ و ۱۷ سپتامبر 
۲۰۲۱ برابر با ۲۵ و ۲۶ شهريورماه سالجاري در پايتخت 
تاجيكستان برگزار شود و گويا اين بار قرار است آيت اهلل 
رييس��ي نيز در نشست حضور داشته باش��د. برخي از 
كارشناسان باور دارند كه با پيوستن ايران به اين سازمان 
با توجه به همكاري هاي گسترده اعضاي  آن در حوزه هاي 
سياسي، امنيتي، اقتصادي، بازرگاني، پولي-بانكي، انرژي 
و فرهنگي قطعا فضاي مناس��ب تري را براي تعامالت 
بين المللي كشورمان فراهم خواهد آورد؛ اما سفير سابق 
ايران در چين معتقد است كه عضويت ايران هيچ تاثير 
اقتصادي ندارد. حس��ين مالئك در گفت وگو با »ايلنا« 
در مورد پيوس��تن احتمالي به پيمان شانگهاي اظهار 
كرد: پيوستن ايران به پيمان شانگهاي هيچ ارتباطي به 
مسائل اقتصادي نداشته و بيشتر جنبه امنيتي و سياسي 
دارد. بنابراين اينكه ما به شانگهاي بپيونديم يا نه تاثيري 
روي مسائل اقتصادي كشور نخواهد داشت.  وي افزود: 
تاجيك ها كه در مراسم تحليف رياست جمهوري هم 
شركت كردند و نظر مثبت خود را براي پيوستن ايران 
به اين پيمان اعالم كرده اند چراكه اين تاجيك ها بودند 
كه با پيوس��تن ايران مخالفت مي كردند. موافق شدن 
تاجيكستان مي تواند دو دليل عمده داشته باشد؛ يكي 
از اين موارد نابساماني ها در افغانستان است. مشكالت 
در افغانستان رو به افزايش است و دولتي كه مي خواهد بر 
اين كشور مستقر شود مطابق با خواسته هاي كشورهاي 
شانگهاي نيست، اگر طالبان در افغانستان روي كار بيايد 
شرايط جديدي به وجود مي آيد كه ممكن است چندان 
به نفع كشورهاي حوزه شانگهاي نباشد. به همين دليل 
به فرآيندهايي فكر مي كنند تا آن را تعديل كنند.  مالئك 
در ادامه تصريح كرد: از طرف ديگر مخالفت تاجيك ها با 
حضور ايران نتيجه اي براي آنها نداشته به همين دليل اين 
تغيير موضع را داده اند تا ايران را خيلي از خود دور نكنند. 
اين موارد مربوط به زماني است كه ما موانع حضور ايران در 
شانگهاي را از ديد تاجيكستان ببينيم. سفير سابق ايران 
در چين با اشاره به تاثير روسيه و چين در اين اتفاق گفت: 
همچنين مي توان اين موضوع را به تغيير نظر روسيه و 
چين كه بزرگان شانگهاي هستند نسبت داد و آنها هستند 
كه تصميم مي گيرند چه اتفاقي رخ دهد. روسيه و چين 
مي بينند كه آقاي بايدن هم سطح با آنچه آقاي ترامپ به 
اين كشورها فشار وارد مي كرد، فشار خود را حفظ كرده 
است. به نظر مي رسد كه به اين سادگي مماشاتي بين 
امريكا و اين كشورها ايجاد نمي شود، بنابراين به اين فكر 
مي كنند كه نبايد بدون نتيجه كشوري مانند ايران كه 
مي تواند براي آنها كاركرد مناسبي داشته باشد، از خود 
برآنند.وي اظهار ك��رد: بنابراين حضور ايران در پيمان 
شانگهاي به هيچ عنوان جنبه اقتصادي نخواهد داشت 
و اين همكاري تنها جنبه امنيتي دارد. چراكه سازمان 
همكاري شانگهاي امنيتي-سياسي است و مانند اكو يا 
پيمان هاي مشابه نيست كه جنبه اقتصادي يا فرهنگي 
داشته باشد. بنابراين هيچگونه پيمان نامه اقتصادي بين 

ايران و كشورهاي شانگهاي بسته نخواهد شد.

شير و لبنيات فعال از قيمت گذاري 
دستوري خارج شد

ايسنا| سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني 
ضمن اع��الم اينكه ش��ير و لبني��ات از قيمت گذاري 
دستوري خارج شده است، گفت: برخي از كارخانه ها با 
قيمت ۶۴۰۰ تومان شيرخام را از دامداران مي خرند و 
برخي كارخانه ها به قيمت كمتر؛ لذا بر اساس برآوردهاي 
انجام شده، حدود ۲۰ درصد به قيمت محصوالت لبني 
اضافه شده است. سيد محمدرضا بني طبا در پاسخ به 
اينكه گفته مي شود قيمت برخي از محصوالت لبني 
افزايش يافته و آيا شركت هاي لبني قيمت محصوالتشان 
را مجددا باال برده اند؟ اظهار كرد: در پي عدم توافق وزارت 
صم��ت و وزارت جهاد كش��اورزي براي تعيين قيمت 
شيرخام و ۱۰ قلم محصول لبني مشمول قيمت گذاري 
دولتي، نامه نگاري بسياري به وزارت جهاد كشاورزي و 
صمت از طرف انجمن صنايع لبني صورت گرفت كه با 
توجه به دستورالعمل وزارت جهاد كشاورزي براي خريد 
تضميني شيرخام به قيمت ۶۴۰۰ تومان كه افزايش 
حدود ۵۰ درصدي ش��يرخام را موجب ش��ده، قيمت 
محصوالت لبني نيز به تناسب و بر اساس محاسبه ميزان 
افزايش هزينه هاي توليد، افزايش يابد اما توجهي نشد. 
بنابراين شركت هاي لبني با دامداران به صورت مستقيم 
وارد مذاكره شده اند و با قيمت هاي توافقي اقدام به خريد 
ش��يرخام مي كنند. وي ادامه داد: وضعيت كنوني به 
معني عبور زنجيره صنعت لبنيات از قيمت گذاري 
دستوري و توافق غير رسمي نظام عرضه و تقاضاست. 
بر اساس برآوردهاي انجام شده حدود ۲۰ درصد به 
قيمت محصوالت لبني اضافه ش��ده و اين درحالي 
اس��ت كه اگر قرار بود قيمت گذاري دستوري ادامه 
داشته باشد احتماال شاهد افزايش حدود ۶۰ درصدي 
محصوالت مي بوديم. اين در حالي اس��ت كه هنوز 
خريد شيرخام با قيمت ۶۴۰۰ تومان به طور كامل 
محقق نشده و اگر محقق شود حدود ۲۰ درصد ديگر 

نيز به قيمت محصوالت لبني اضافه خواهد شد. 

راه عبور از مشكالت اقتصادي 
رييس اتاق بازرگاني ايران مي گويد در صورتي كه دولت 
جديد بتواند در حوزه هايي كه اقتصاد ايران واقعا در آنها 
چالش دارد راهكارهاي اجرايي دقيق عرضه كند، امكان 
عبور از مشكالت و سختي هاي امروز وجود خواهد داشت. 
غالمحسين شافعي در پيام جديد خود در پيامي ضمن 
تبريك روز »تشكل ها و مشاركت اجتماعي« تاكيد كرد 
كه حل مشكالت از طريق عقالنيت جمعي و توجه به 
نگاه تخصصي، امكان پذير خواهد بود. در بخشي از پيام 
شافعي آمده: ۲۲ مرداد ماه كه به عنوان روز »تشكل ها 
و مشاركت اجتماعي« نام گذاري شده، يادآور اهميت 
و نق��ش پررنگ فعاالن اقتصادي و تش��كل ها در ابعاد 
مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. به نحوي 
كه ميزان توسعه يافتگي هر جامعه را مي توان با ميزان 
مشاركت مردم و فعاالن اقتصادي در تشكل ها ارزيابي 
كرد. با رشد و توسعه جامعه، ميزان تاثيرگذاري، نقش 
و جايگاه تش��كل ها در رفع موانع توليد، بهبود مستمر 
محيط كسب و كار و دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي 
و اجتماعي نيز بيش از پيش خواهد بود. به همين دليل 
گسترش و تقويت مشاركت فعاالن اقتصادي در تشكل ها 
و بهره مندي از ظرفيت تشكل هاي اقتصادي به عنوان 
بازوان اجرايي و مشورتي در انجام ماموريت هاي قانوني 
خود، در زمره اولويت هاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن 
و كش��اورزي ايران قرار گرفته اس��ت. نگاه تخصصي و 
جنبه هاي مشورتي تشكل ها با اتكا بر تجربه، دانش و 
توان جمعي، فرصتي مغتنم است تا عقالنيت جمعي 
به كمك گره گشايي و چاره جويي براي مشكالتي كه 
در بخش هاي مختلف اقتصادي وجود دارد، برآيد. در 
سالي كه توسط مقام معظم رهبري مزين به نام »توليد، 
پشتيباني ها و مانع زدايي ها« شده است، مهم ترين ابزار و 
پيش نياز جهش و شكوفايي اقتصادي، شناسايي موانع 
پيش روي فعاليت هاي اقتصادي، اولويت بندي و رفع 
اين موانع خواهد بود. همفكري و مشاركت حداكثري 
فعاالن اقتصادي در تش��كل ها به ساختن اقتصادي 
قوي و كارآمد منجر خواهد شد كه عالوه بر همدلي و 
همفكري بخش خصوصي با حاكميت، به جهش توليد، 
توسعه صادرات و اشتغال زايي و نيز رفع موانع توليد 
خواهد انجاميد. اميد است دولت جديد با برنامه هاي 
جديد از مس��ير همدلي و كسب مش��ورت از بخش 
خصوصي و تش��كل هاي اقتصادي، بتواند در تحقق 

اهداف و برنامه هاي توسعه اي خود موفق عمل كند.

هويج ارزان مي شود
رييس اتحاديه بارفروش��ان تهران از كاهش قيمت 
هوي��ج در هفته آينده خبر داد همچنين اعالم كرد: 
دو ميليون تن س��يب زميني و پياز براي ايام محرم 
ذخيره شده است. مصطفي دارايي نژاد در پاسخ به 
اينكه گفته مي شود گراني سبزي در ميدان مركزي 
تمايل مغ��ازه داران را براي خريد س��بزي كم كرده 
است، گفت: سبزي در ميدان مركزي ميوه و تره بار 
فراوان است و كيلويي ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. 
وي ادامه داد: اينكه گفته مي ش��ود سبزي فقط در 
دس��ته هاي ۷۰۰ گرمي با قيمت ۱۵ هزار تومان در 
ميدان مركزي خريد و فروش مي شود، درست نيست. 
رييس اتحاديه بارفروشان تهران با بيان اينكه در همه 
اقالم صيفي جات و فرنگي جات به جز هويج با افت ۲۰ 
درصدي قيمت مواجه شديم، گفت: هويج دزفول به 
اتمام رسيده و هويج بروجرد و اصفهان تازه به دست 
آمده و تا هفته آينده قيمت ها كاهش مي يابد. به گفته 
وي، هويج و سيب به دليل كرونا مورد استقبال مردم 
بوده و مصرف آن زياد شده است. توليد سيب فراوان 
است، به همين دليل قيمت آن باال نرفته است ولي 
هويج با افزايش قيمت مواجه شده است. دارايي نژاد در 
پايان گفت: هر سال با آغاز محرم تقاضاي پياز، سيب 
زميني و سبزي و لوبيا افزايش مي يابد و قيمت آنها نيز 
باال مي رود. امسال اما با تدابير اتخاذ شده دو ميليون 
تن ذخيره سيب زميني و پياز داريم و اين اقالم فراوان 

است و قيمت ها افزايشي نخواهند داشت.

وضعيت صادرات كشاورزي
در سه ماه 

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي 
وضعيت صادرات كشاورزي ايران در سه ماهه نخست 
سال جاري و پنج مقصد اصلي اين كاالها پرداخته است. 
بر اساس آمارهايي كه از تجارت ايران در بهار سال ۱۴۰۰ 
منتشر شده هرچند چين همچنان اصلي ترين واردكننده 
كاال از ايران به ش��مار مي رود، اما در بين واردكنندگان 
كاالهاي كشاورزي از ايران، همچنان عراق صدرنشين 
است. عراق در فصل نخست سال جاري، نزديك به ۲۰۰ 
ميليون دالر محصوالت كشاورزي از ايران وارد كرده و 
از اين نظر صدرنشين است.بر اساس آمارهاي ارايه شده 
در اين س��ه ماه، ميزان واردات هندوانه عراق از ايران ۶۸ 
ميليون دالر بوده است. پس از آن گوجه فرنگي زراعي با 
۵۰ ميليون، سيب با ۲۲ ميليون، گوجه گلخانه اي با ۱۷ 
ميليون و خربزه با ۱۶ ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار 
دارند. صادرات هندوانه ايران به عراق در طول اين مدت 
بيش از ۲۶ درصد افزايش يافته است.افغانستان دومين 
كشور واردكننده محصوالت كشاورزي ايران در فصل 
نخست سال جاري بوده است. در اين كشور گوجه فرنگي 
با بيش از ۱۵.۵ ميليون دالر اصلي ترين كاالي وارداتي از 
ايران بوده و پس از آن سيب با ۱۳.۵ و سيب زميني با ۹.۷ 
ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار داشته اند. در اين مدت 
صادرات سيب ايران به افغانستان در قياس با مدت مشابه 
سال قبل افزايشي حدودا ۱۳۰ درصدي را تجربه كرده 
است.امارات متحده عربي سومين مقصد عمده كاالهاي 
كشاورزي ايران به شمار مي رود. اين همسايه جنوبي در 
سه ماهه نخست ۱۴۰۰، از ايران حدودا ۳۰ ميليون دالر 
هندوانه وارد كرده اس��ت. پس از آن گوجه گلخانه اي با 
۱۳ ميليون دالر، پس��ته با ۹ ميليون دالر و مغز پسته با 
هفت ميليون دالر در رده هاي بعدي قرار دارند. صادرات 
مغز پس��ته ايران به امارات متحده عربي نسبت به سال 
قبل افزايشي حدودا ۷۳ درصدي را تجربه كرده است.
روسيه چهارمين خريدار عمده محصوالت كشاورزي 
ايران به شمار مي رود. اين عضو اتحاديه اوراسيا نيز بيش 
از هر محصول ديگري از ايران هندوانه خريداري كرده و 
رقم آن به ۱۴ ميليون دالر رسيده است. پسته با پوست، 
سيب، فلفل و كيوي ديگر كاالهاي كشاورزي پرطرفدار 
ايران در روسيه است. صادرات هندوانه ايران به اين كشور 
شمالي، ۲۵۵ درصد رشد كرده است پنجمين كشور در 
اين فهرست نيز پاكستان است. سبد خريد اين كشور با 
ديگر حاضران در اين فهرست متفاوت است. شيرخشك، 
خرما، پسته، شيريني و آب انگور اصلي ترين كاالهايي 

است كه پاكستاني ها از ايران خريداري كرده اند.

فعاالن اقتصادي وضعيت تجارت كشور  را  تشريح كردند

رييس اتاق بازرگاني تهران:

نگراني از نگاه دولت جديد به تجارت

جزييات كارشكني وزارت بهداشت براي واردات واكسن كرونا اعالم مي شود
رييس اتاق بازرگان��ي تهران، گفت: ات��اق بازرگاني 
تهران ط��ي بياني��ه اي جزئيات كارش��كني وزارت 
بهداش��ت درباره واردات واكسن كرونا توسط بخش 
خصوصي را اعالم مي كند. مس��عود خوانس��اري در 
گفت وگو با »خبرگزاري فارس« در پاسخ به اين سوال 
كه شركت هاي متقاضي واردات واكسن كرونا كه به 
علت كارشكني هاي وزارت بهداشت، موفق به واردات 
واكسن نشده اند كدام شركت ها هستند، گفت: اتاق 
تهران فردا بيانيه مفصلي در اي��ن ارتباط با جزئيات 
كامل منتش��ر مي كند. رييس اتاق بازرگاني تهران، 
افزود: در اين بيانيه به طور كامل و دقيق اعالم مي كنيم 
كه كدام شركت هاي واردكننده و در چه تاريخي تقاضا 
و پروفرماي خود را براي واردات واكسن كرونا به وزارت 
بهداشت ارايه كرده اند و به طور كامل جزئيات مربوط 

به اين تقاضا در بيانيه مذكور منتشر خواهد شد.
وي بيان داشت: در اين بيانيه تمام اقداماتي كه بخش 
خصوصي براي واردات واكس��ن طي ماه هاي گذشته 
انجام داده و در نهايت ب��ه دليل تاخير در صدور مجوز 
واردات از س��وي وزارت بهداش��ت؛ موفق ب��ه واردات 
واكسن كرونا نشديم را اعالم مي كنيم.  خوانساري در 
پاسخ به اين س��وال كه در صورت صدور مجوز وزارت 
بهداش��ت براي واردات واكسن كرونا بخش خصوصي 
آمادگي براي واردات را دارد؟ گفت: واكس��ن كاالي در 
دسترسي مانند سيمان يا ميلگرد نيست كه هر زمان 
براي واردات آن اراده شود، در انبار موجود باشد و بتوان 
آن را تهيه، خري��داري و وارد كرد با توجه به نوع كاال و 
شرايط جهاني و نياز مبرم كشورها به اين كاالي درماني 
دسترسي به آن سختي هاي خاص خود را دارد.  رييس 
اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: بخش خصوصي زماني 
براي واردات واكسن كرونا اقدام كرد و وارد عمل شد كه 
اروپا واكسن مازاد داشت و همچنين برخي از كشورها نيز 
واكسن مازاد داشتند، بنابراين ما نيز در آن مقطع زماني 
مي توانستيم واكسن را وارد كنيم، اما عمدا كارشكني 
شد و ما در آن زمان نتوانستيم واردات واكسن كرونا را 

انجام دهيم.  وي بيان داش��ت: االن هم خط يك اعتبار 
اس��نادي، ال س��ي براي واردات ۳ ميليون دز واكسن 
كرونا در هن��د باز كرده ايم، اما با توجه به ش��رايط اين 
كشور دادگاه هند جلوي آن را گرفته است. خوانساري 
افزود: بسياري از كشورها اكنون در اوج بيماري كرونا 
قرار دارند و اجازه صادرات واكسن كرونا را نمي دهند، 
لذا مهم تري��ن راهكار براي واردات واكس��ن كرونا اين 
است كه اين اقدام به موقع و بدون فوت وقت انجام شود.  
رييس اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: االن هم واكسن 
جانسون اند جانسون را مي توانيم وارد كنيم، اما به مجوز 
وزارت بهداشت نياز داريم كه تا امروز اين مجوز را به ما 
نداده است. وي با اشاره به صحبت هاي وزير بهداشت 
در مورد اينكه ش��ركت هاي ماست فروش و الستيك 
فروش از وزارت بهداشت مجوز واردات واكسن كرونا را 
مي خواهند، گفت: شركت هاي متقاضاي واردات واكسن 
كرونا، همان شركت هايي هستند كه نمايندگي بزرگ 
داروسازي هاي بزرگ دنيا مانند استرازينكا و جانسون اند 
جانسون در ايران هستند و تمام واكسن هايي كه تاكنون 

به ايران وارد شده اس��ت توسط همين شركت ها وارد 
كشور شده است و پس از اين نيز واكسن هاي مورد نياز 
كشور را وارد مي كنند. رييس اتاق بزرگاني تهران بيان 
داشت: بنابراين شركت هاي متقاضي واردات واكسن، 
شركت هاي غريبه اي نيستند و شركت هاي دارويي 
معتبر هستند. مسعود خوانساري در روزهاي اخير 
طي سخناني، به موضوع پر بحث اين روزها در كشور 
و جامعه يعني واردات واكس��ن كرونا اش��اره كرد و 
گزارش كوتاهي از طرح اتاق تهران و بخش خصوصي 
كه با هدف تسريع در واكسيناسيون و قطع اپيدمي 
كرونا در كشور تهيه شده بود اما با كارشكني از سوي 

وزارت بهداشت مواجه شد، ارايه كرد. 
 به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران، طي آذرماه سال 
گذشته و پس از آنكه دولت و وزارت بهداشت اعالم كرد 
كه به دليل تحريم ها، امكان واردات واكسن كرونا وجود 
ندارد، شركت هاي عضو اتاق بازرگاني تهران آمادگي 
خود را براي واردات و تامين واكسن موردنياز كشور و 
تحويل آن به وزارت بهداشت اعالم كردند اما از سوي 

دولت مجوزي براي واردات داده نشد. وي افزود: اتاق 
تهران طي هفته نخست فروردين ماه امسال بار ديگر 
آمادگي ش��ركت هاي بخش خصوصي عضو اين اتاق 
براي واردات ۶ ميليون دز واكس��ن كرونا كه شامل ۳ 
ميليون دز واكسن آسترازنيكا و ۳ ميليون دز واكسن 
اسپوتنيك بود اعالم كرد كه اين بار نيز، درخواست هاي 
ارسال شده به وزارت بهداشت بدون پاسخ ماند و اين 
فرصت نيز براي واكسيناس��يون كارگران و كاركنان 
واحدهاي صنعتي و توليدي در كشور از دست رفت. 
خوانساري در ادامه، يادآوري كرد كه ۱۵ فروردين ماه 
امسال طي نامه اي از سوي اتاق تهران به رييس جمهور، 
به رغم مخالفت هاي وزارت بهداشت، بار ديگر آمادگي 
بخش خصوصي براي واردات ۶ ميليون دز واكسن كرونا 
اعالم شد كه س��رانجام، رييس جمهور به طور رسمي 
اعالم كرد كه بخش خصوصي مي تواند اقدام به واردات 
واكسن كرونا كند و اين در حالي بود كه وزير بهداشت 
طي همان دوره، در نشس��ت ستاد اس��تاني كرونا در 
كرمانشاه، با به كارگيري الفاظي نابجا، بر مواضع خود 
پافش��اري كرد و مجوز براي واردات واكس��ن توسط 
بخش خصوصي را رد كرد. رييس اتاق تهران س��پس 
با اشاره به اينكه تاكيدهاي رييس جمهور در نهايت 
وزارت بهداشت را مجبور كرد تا از مواضع اشتباه خود 
دست بردارد، افزود: پس از آنكه مجوز واردات واكسن 
كرونا توسط بخش خصوصي صادر شد، شركت هاي 
فعال عضو اتاق تهران ۳ پروفرما را براي تاييد وزارت 
بهداش��ت، ارس��ال كردند كه با معطلي از سوي اين 
وزارتخانه مواجه ش��د و س��رانجام پس از پيگيري  و 
نامه نگاري هاي متعدد، پ��س از نزديك به ۴۵ روز از 
ارسال پروفرماي دوم به وزارت بهداشت، نامه تاييديه 
به دست شركت متقاضي رسيد كه البته بسيار دير بود 
چرا كه در آن هنگام، محموله ۶ ميليون دز واكسن كه 
شركت ايراني براي خريد آن با طرف خارجي به توافق 
رسيده بود، به دليل فرصت سوزي و معطلي طوالني 
تاييد پروفرما از سوي وزارت بهداشت، به فروش رسيد.



W W W. T A A D O L N E W S P A P E R . I R  Sat. Aug 14. 2021  2010   شنبه 23 مرداد 1400    5 محرم 1443  سال هشتم    شماره  

i n f o @ t a a d o l n e w s p a p e r . i r

صاحبامتیاز:موسسهرسانهنگارانخوبانديش
مديرمسوول:حجتطهماسبي
سردبیر:حجتطهماسبي

نشانی:خیابانستارخان-خیابانكوثردوم-بنبستمینو
تلفن:66420769-نمابر:66420417

چاپ:همشهري2-توزيع:نشرگسترامروز-تلفن:61933000
سازمانشهرستانها:66126088

اذانظهر:13:10اذانمغرب:20:21اذانصبحفردا:4:44

مرامنامهاخالقيروزنامهتعادلدروبس�ايترس�ميروزنامهدردسترساست

خبرروز

۵۲۷   نفر ديگر بر اثر كرونا جان باختند
بر اس��اس اعالم مركز روابط عمومي وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي ۵۲۷ بيمار مبتال به كوويد۱۹ در كشور جان 
خود را از دس��ت دادند و مجموع فوت شدگان به ۹۶ هزار و ۷۴۲ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۹ 
هزار و ۱۱۹ بيمار جديد مبتال به كوويد ۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۷۰۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۳۵۹ هزار و ۳۸۵ نفر رسيد، تاكنون سه ميليون ۶۷۴ هزار و ۵۲۹ نفر از بيماران، بهبود يافته و 
يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. در حال حاضر ۳۳۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۸۴ شهر در وضعيت نارنجي، ۲۸ شهر در 

وضعيت زرد قرار دارند. خيز پنجم كرونا از ابتداي تير ماه از جنوب كشور به مركز كشور آغاز شد.

ادامهازصفحهاول

چالش هاي كالن حوزه 
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي 

اعتياد، طالق، خش��ونت خانگي و ديگر مسائل 
است. در حال گس��ترش هستند و جامعه نيز از 
گزند اين آسيب ها در امان نيست. يكي از مسائل 
مهم مس��اله آس��يب هاي اجتماعي است. عدم 
توجه به اين موضوع، نظام سياسي را در آينده با 
چالش هاي اجتماعي مواجه خواهد كرد. از اين رو 
اعمال سياس��ت ها و راهبردهاي دورانديشانه و 
مبتني بر تحقيقات اجتماعي با هدف توس��عه 
چتر حمايت هاي اجتماعي ض��رورت دارد تا از 
آس��يب هاي اجتماعي كاسته ش��ود. جامعه در 
حال گذار اس��ت طرح هدفمندي به خوبي اجرا 
نشده و ش��كاف طبقاتي كماكان ادامه دارد. در 
ش��رايط ركود تورمي از س��ويي طبقات پايين 
مشاغل خود را از دست مي دهند و از طرف ديگر 
با كاهش قدرت خريد و تورم مواجه مي شوند . در 
اين شرايط اجراي برنامه هاي حمايتي هدفمند 
و متناسب با سياست هاي كلي كنترل نقدينگي 
و تورم و هماهنگ با برنامه هاي رش��د و توسعه 
اقتصادي متوازن ب��ا هدف حفظ كرامت نيروي 
انس��اني ضرورت تام دارد . اين مهم در شش ماه 
اول دولت س��يزدهم مي بايس��ت مورد اهتمام 
جدي قرار گيرد. در اين شرايط يكي از اصلي ترين 
ماموريت هاي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي 
صيانت از نيروي كار اس��ت با توجه به تغييرات 
دنياي كار ضرورت بازنگري در روابط كار مشاهده 
مي شود . با توجه به شاخص هاي كالن اقتصادي، 
حفظ سطح اشتغال موجود از چالش هاي مهم 
پيش روس��ت . در ضمن بخش مهمي از نيروي 
كار از داي��ره صيانت بيرون مانده اند كه ضرورت 
دارد براي آنها برنامه ريزي صورت گيرد. مغفول 
مان��دن بخش هايي از قانون نظ��ام جامع رفاه و 
تامين اجتماعي، به گون��ه اي كه بخش هايي از 
مشاغل از دايره تامين اجتماعي بيرون مانده اند 
يكي از چالش هاس��ت. به نظر مي رس��د انجام 
هرگونه برنامه رش��د و پيش��رفت، ايمن سازي 
جامعه در مقابل نارس��ايي هاي اجتماعي، عمل 
به وظيف��ه اصلي دولت جمهوري اس��المي در 
خص��وص طبقات كم درآمد و آس��يب پذير، در 
گرو ساماندهي مناس��ب نظام تامين اجتماعي 
اس��ت. از اي��ن رو توجه به وض��ع موجود و حل 
مش��كالت پيش رو در چارچوب توان اقتصادي 
موج��ود، نيازمن��د مطالعات دقي��ق و واقعي از 
كشور و با رعايت اصل س��ه جانبه گرايي است. 
نامناسب بودن فضاي كسب و كار، كاهش اعتماد 
س��رمايه گذاران و نارسايي هاي مديريتي ناشي 
از اقدامات فاقد دورانديشي به اجراهاي ناقص، 
سبب عدم جذب مناسب سرمايه ها و در مواقعي 
فرار س��رمايه ها شده اس��ت . فلذا بهبود فضاي 
كسب و كار مي بايست از اولويت هاي برنامه هاي 

دولت سيزدهم قرار بگيرد.

گليماندگار|
از قديم شنيده ايم كه پزشكان سوگند 
مي خورند، سوگندي كه آنها را در برابر 
حفظ جان مردم مسوول مي كند و بايد تمام تالش 
و توان خ��ود را براي بهبود بيم��اران به كار بگيرند. 
اما حاال بعد از يك س��ال و ۸ ماه كه از ورود كرونا به 
كشور مي گذرد، مسووالن حوزه بهداشت و درمان كه 
اتفاقا پزشك هم هستند، يادشان افتاده از كمبودها 
و كاستي ها با مردم حرف بزنند. از اينكه چرا در حال 
حاضر كه اكثر كش��ورهاي دنيا توانسته اند كرونا را 
مهار كنند ايران بايد در چنين وضعيت اس��فباري 
دس��ت و پا بزند؟ چرا هيچ كس خودش را مسوول 
پاس��خگويي به مردم نمي داند. چرا باي��د در برابر 
اعترافات يكي از مس��ووالن كه البت��ه آن هم بعد از 
اين همه ركورد زني در آمار ابتال و مرگ و مير دردي 
از مردم دوا نمي كند، مسووالن ديگر به جاي اينكه 
سعي كنند، پاسخي قانع كننده براي مردم داشته 

باشند، جدال كالمي با يكديگر را ترجيح  دهند. 
چرا وزير ام��ور خارجه بايد در جواب حرف هاي زالي 
به جاي اينكه بگويد مشكل كار كجا بوده و واقعا چه 
عواملي باعث و عامل كندي واردات واكسن به كشور 
بوده با گفتن جمله »نگذاريد از سكوتمان پشيمان 
شويم« به تمام شايعات دامن  زند. شما چه چيزي را از 
مردم كه موظف به پاسخگويي به آنها هستيد پنهان 
مي كنيد كه حاال مسوول ارگان ديگر را به شكستن 
س��كوت خود تهديد مي كنيد؟ اما سوال مهم تر اين 

است كه مسووالن ما چرا عذرخواهي بلد نيستند؟

     وحدت ملي در سايه اعتماد عمومي
 شكل مي گيرد

 چرا رييس جمهوري كه مردم با هزاران اميد و آرزو به 
تدبيرش او را انتخاب كردند، در مناظره انتخاباتي اش 
به يكي از كانديداها بگوي��د اگر پا در مياني من نبود 
ش��ما االن وضعيت خيلي بدي داش��تيد، در حالي 
كه وظيفه يك رييس جمهور دف��اع از حقوق مردم 

 اس��ت نه الپوش��اني ك��ردن خطاهايي كه توس��ط 
هم مس��لكي هايش رخ مي دهد و او براي الپوشاني 
كردن آنها افتخار هم مي كند. چرا رييس جمهور بعد 
از ۸ سال در آخرين نشست هيات دولت مي گويد، ما 
همه چيز را به مردم نگفتيم چون وحدت ملي خيلي 
مهم است. وحدت ملي با صداقت و روراستي شما با 
مردم به وجود مي آيد، شما چه چيزي را قرباني وحدت 
ملي كرديد كه از ديدگاهت��ان ارزش صادق بودن با 
مردم را نداشت. اعتماد عمومي كه يكي از مهم ترين 
اركان وحدت ملي است. شما اعتماد مردم را به مسلخ 
برديد و در اين شرايط از وحدت ملي حرف مي زنيد. 
همين مردمي كه تاب آوري شان باعث شگفتي شما 
بود. حاال همين مردم به واسطه بي تدبيري شما و ديگر 
مسووالن هر روز تعدادشان كمتر مي شود، هر روز بر 
تعداد افرادي كه عزادار عزيزانشان مي شوند، افزوده 
مي شود و حاال وزير بهداشت، وزير امورخارجه، معاون 
وزير امور خارجه و ... به جاي پاسخگويي به مردم به 
جاي اينكه از مردم بابت تمام سهل انگاري هايشان 
عذر خواهي كنند، به دنبال توجيه كردن هس��تند. 
مسووالن ما حاال مصداق بارز اين ضرب المثل هستند 

كه مي گويد: »كي بود كي بود، من نبودم«.

    اين حرف ها
درمان شرايط بحراني  كنوني نيست

دكتر علي الهياري، پزشك متخصص بيماري هاي 
عفوني در اين باره به »تعادل« مي گويد: در حال حاضر 
اين حرف ها نمي تواند درمان شرايط بحراني كنوني 
 باشد، اينكه باالخره كسي بايد به اين كم كاري ها و

 بي توجهي ها رسيدگي كند اتفاقي است كه حتما 
براي بازگردان اعتماد عمومي به آن نياز داريم، اما در 
شرايط كنوني بيش از هر چيز بايد به مساله باال بردن 
سرعت واكسيناس��يون در كشور، واردات واكسن و 
البته رفع كمب��ود دارو در داروخانه ها بپردازيم. در 
شرايط كنوني بهتر است همه آن كساني كه به نوعي 
مسووالن امر به شمار مي آيند به جاي خط و نشان 

كشيدن براي يكديگر به فكر اين باشند كه دست به 
دست هم بدهند و راه چاره اي براي شرايط بحراني 
كه االن در آن گرفتار شده ايم پيدا كنند. هر لحظه 
كوتاهي ك��ردن در اين زمينه مي تواند به فاجعه اي 
بزرگ تر ختم ش��ود. اينكه از ابتدا كرونا تا به حال ما 
حتي يك قرنطينه سراس��ري نداش��ته ايم خود به 

بزرگ شدن فاجعه كمك كرده است. 

    كادر درمان از پا درآمده
او در بخ��ش ديگري از س��خنانش مي گويد، وزير 
بهداشت و درمان كه در پاسخ دكتر زالي گفتند اگر 
ما شرايط را كنترل نمي كرديم درآمار مرگ و مير 
به ۱۲۰۰ نفر در روز مي رس��يد، مي توانند توضيح 
دهند كه نحوه كنترل شرايط از سوي ايشان به چه 
صورت بوده اس��ت. از ابتداي كرونا تا به حال بارها 
و بارها اعالم ش��ده كه كادر درمان بيمارس��تان ها 
شرايط بحراني دارند، اكثر بيمارستان ها با كمبود 
نيروي متخصص و پرستار مواجه اند اما فقط دستور 
اس��تخدام صادر ش��د و هيچ ك��س از جمله وزير 
بهداشت بر انجام اين دس��تور نظارتي نداشته اند. 
بهتر نيس��ت براي يك بار هم كه ش��ده اشتباهات 

خود را بپذيريم و از مردم عذرخواهي كنيم. 

      نبايد سرمان را زير برف كنيم
هر آنچه كه دكتر زال��ي اعالم كردند عين واقعيت 
است، اما مساله اينجاست كه چرا اينقدر دير به فكر 
افتادند تا پرده از واقعيت ها بردارند. چرا تا به حال 

چنين تصميمي نگرفتند؟ 
دكتر همايون بهرامي، آسيب شناس با بيان اين مطلب 
به تعادل مي گويد: متاس��فانه مسووالن ما هميشه 
خيل��ي دير تصميم مي گيرند كه با مردم رو راس��ت 
باشند. مساله كرونا هم از اين قاعده مستثني نيست. 
آنچه طي روزهاي گذشته از زبان دكتر زالي بيان شده، 
مساله اي بوده كه بس��ياري از متخصصان اين حوزه 
بارها و بارها به آن اشاره كردند، اما چون مقام و منصبي 

نداشتند كسي حرف هاي آنها را جدي نگرفته است. 
اينكه ما با يك بيماري قبل از هر چيز به صورت امنيتي 
برخورد كنيم كه باعث بروز مشكالت و آسيب هايي 
مي شود كه االن با آن مواجه ايم. اين آسيب شناس در 
بخش ديگري از سخنانش مي گويد: مساله اينجاست 
كه مسووالن ما به اين توجه نمي كنند كه سرنوشت 
خانواده هايي كه عزيزان خود را به دليل اين بيماري 
از دست مي دهند، چه خواهد شد، آنها اصال به مساله 
آس��يب هاي روحي و رواني بع��د از پاندمي اهميت 
نمي دهند. در چنين شرايطي بي توجهي به سالمت 
جسمي مردم هم بايد مزيد به علت شود و شرايط را 
بحراني تر كند. مساله اين نيست كه چه كسي مقصر 
است، در حال حاضر مسووالن نبايد به دنبال اين 
باشند كه گناه را به گردن ديگري بيندازند و خود 
را از هر اش��تباه و خطايي مبرا كنن��د، آنها بايد به 
فكر چ��اره براي جلوگيري از اين بحران روز افزون 
باشند، تا فرصت هست بايد اشتباه را جبران كرد، 
هر چند كه ديگر نمي توانيم انسان هايي را كه جان 
خود را از دست داده اند، به عزيزانشان برگردانيم اما 
مي توانيم با اقدامات درست و سريع مانع از افزايش 
آمار مرگ و ميرها ش��ويم و جامعه را از افتادن در 

پرتگاه افسردگي و منفعلي نجات دهيم.

      سبلريتي هايي كه
 خواهان محاكمه وزير بهداشت شدند

اما عواقب آنچه رييس ستاد مقابله با كروناي استان 
تهران چهارشنبه شب درباره واقعيت هاي موجود 
بيان ك��رد، عواقب ديگ��ري هم داش��ت، عالوه بر 
مسووالني كه س��عي مي كردند تقصير را به گردن 
ديگري بيندازند حاال موجي از اعتراض ها از س��وي 
مردم و البته هنرمندان هم به راه افتاده است، در اين 
بين هس��تند هنرمنداني كه خواهان محاكمه وزير 
بهداش��ت به دليل قصور در حوزه مسووليت هايي 
كه به او محول شده، ش��ده اند. اما مساله اينجاست 
ك��ه آيا تنها يك نف��ر مي تواند مته��م چنين اتفاق 
ناخوشايندي در جامعه باشد؟ هر چند كه بعد از به 
راه افتادن اين هجمه ها عليه سعيد نمكي مسووالن 
ديگري هم انگش��ت اتهام را به سوي وزير بهداشت 
و درم��ان گرفتند. اما ماجرا اينجاس��ت كه در بروز 
چنين بحراني يك نفر ب��ه تنهايي نمي تواند مقصر 
باش��د، تمام بدنه دولت و البته نظام سالمت بايد در 
برابر بروز چنين فاجعه اي در كشور به مرد پاسخگو 
باشند. اينكه بسياري از كادر درمان ماه هاست حقوق 
درياف��ت نكرده اند و با اين حال همچنان مش��غول 
فعاليت و نجات جان بيماران هستند، اينكه تعداد 

قابل توجهي از همي��ن كادر درمان در راه حفاظت 
از جان مردم، خودش��ان يا مبتال ش��ده اند و يا جان 
باخته اند؟ اينكه مس��ووالن در مورد نگاه سياسي 
به مس��اله كرونا و نج��ات جان بيم��اران از طريق 
واكسيناس��يون هيچ عكس العملي نشان نداده اند 
و حاال كه كارد به اس��تخوان رس��يده مي خواهند 
تقصير را به گردن يكديگر بيندازند، همه نش��ان از 
بي برنامگي و آش��فتگي و البته ناتواني كساني دارد 
كه داعيه حفاظت از جان مردم را داشتند و هر روز 
واكسن تازه اي را رونمايي مي كردند بدون اينكه اين 
واكسن ها به تاييد سازمان بهداشت جهاني رسيده 
باشد. با اين حال وقتي مساله تزريق واكسن بركت 
به ميان آمد خيل��ي از همين هنرمندان پيش قدم 
شدند تا با تزريق اين واكس��ن روحيه مردم و البته 
اعتماد آنها را باال ببرن��د، اما در نهايت مي بينيم كه 
حتي آنها هم با تزريق ۲ دوز واكسن باز به كرونا مبتال 
شده اند. آنچه اكنون اتفاق افتاده و بايد مورد توجه 
قرار گيرد، وضعيت بغرنج و خطرناكي است كه بيش 
از همه جان مردم را تهديد مي كند. پس بهتر است 
به جاي بازي هاي سياسي و شانه خالي كردن از زير 
بار مسووليت تا بيشتر از اين دير نشده و خانواده هاي 

بيشتري عزادار نشده اند، تدبيري انديشيده شود.

گزارش

جدال لفظي مقامات بر سر داليل عدم واردات واكسن

چرا عذرخواهي بلد نيستيد؟
بهانه تراشي نكنيد؛ پاسخگو باشيد

رويخطخبر

موفقيتي در كاهش و كنترل آمار نداشتيم
ت��ا واكسيناس��يون و مداخ��الت غير 
درمان��ي را به طور كام��ل و هماهنگ 
انج��ام ندهيم، باي��د همچنان منتظر 
ظهور واريانت هاي بعدي هم باش��يم. 
رييس مركز تحقيقات ويروس شناسي 
دانشگاه شهيد بهشتي در مورد برخي 
اظهارنظره��ا مبني بر اينك��ه با انجام 
واكسيناس��يون احتمال قوي تر شدن 

وي��روس وجود دارد، بي��ان كرد: ام��كان دارد كه 
ويروس ها به دليل فشار ايمونولوژي كه به آن وارد 
مي شود تغييراتي داشته باشند، اما اگر اجازه ندهيم 
ويروس گردش كند، شانس تغيير به وجود نمي آيد، 
پس كليد جلوگيري از اين واريانت ها جلوگيري از 
گردش ويروس است. علي ناجي بيان كرد: براي اين 
موضوع هم دو راهكار وجود دارد، اول قوي كردن 
مداخالت غير درماني، مثل پرداختن به بهداشت 
فردي ي��ا الك داون، جلوگيري از مس��افرت ها و 
شناسايي دقيق و سريع مبتالها به اين صورت كه 
به طور مثال اگر موردي را در يك منطقه مي بينيم، 

تمام موارد آن منطقه را بررسي، تست 
و ايزول��ه كني��م، در كنار تم��ام اينها 
هم بايد واكسيناس��يون انجام شود. او 
ادامه داد: اگر س��رعت واكسيناسيون 
بيشتر ش��ود تا بتوانيم تعداد بيشتري 
را واكسينه كنيم، در كنارش اقدامات 
غير درماني هم بايد بيش��تر شود، در 
واقع تا اي��ن كارها را به ط��ور جهاني 
و هماهن��گ انجام ندهيم باي��د همچنان منتظر 
ظهور واريانت هاي بعدي هم باشيم. ناجي افزود: 
ما پيك چهارم را هم درست كنترل نكرديم و اواخر 
پيك چهارم تعداد ۱۰ هزار تا موارد مثبت روزانه 
داشتيم و مرگ ها باالي ۱۰۰ نفر بوده است، يعني 
موفقيتي در كاهش كنترل نداشتيم، همين يعني 
ويروس گ��ردش بااليي در جامعه دارد همچنين 
اعدادي كه ما مي دهيم ممكن است اعداد خيلي 
واقعي هم نباش��د، خيلي از موارد وجود دارد كه 
مردم اصاًل به بيمارس��تان ها مراجعه نمي كنند و 

اصال در آمارهاي ما هم قرار نمي گيرند.

ترخيص محموله مواد اوليه توليد سرم 
رييس كل دادگس��تري هرم��زگان از 
ترخي��ص فوري محموله ب��زرگ مواد 
اوليه توليد س��رم از بندر شهيد رجايي 
بندرعباس با دستور ويژه قضايي و براي 
تأمين نياز كشور خبر داد.  علي صالحي 
با اشاره به اخبار مربوط به كمبود سرم 
در مراكز درماني كش��ور به ويژه براي 
استفاده بيماران كرونايي و درخواست 

صنايع توليد س��رم براي ترخيص محموله بزرگ 
مواد اوليه موجود در بندر شهيد رجايي بندرعباس، 
اعالم كرد: دستور ويژه قضايي براي ترخيص فوري 

اين محموله و انتقال آن به صنايع توليد 
س��رم، صادر شده است و در نتيجه آن، 
كاميون ها در ح��ال بارگيري و انتقال 
اين محموله به واحدهاي توليد س��رم 
هستند. او خاطرنشان كرد: با توجه به 
اهميت موضوع، ماموريت ويژه اي به 
دادستان عمومي و انقالب بندرعباس 
داده ش��د تا ضمن نظارت بر مراحل 
ترخيص، با همكاري مسووالن بندر شهيد رجايي 
بندرعباس، اين محموله بزرگ مواد اوليه، پس از 

بارگيري به صنايع توليد سرم ارسال شود.

كاهش ۵ تا ۱۰ سانتي متري تراز آب درياي خزر 
اكنون ت��راز درياي خزر تنه��ا يك متر 
با كمتري��ن ت��راز ثبت ش��ده طي ۵۰ 
سال گذش��ته فاصله دارد و پيش بيني 
بلندمدت بر اساس س��ناريوهاي تغيير 
اقليم كاهش ۴ تا ۶ مت��ري تراز آب اين 
درياچه را طي ۳۰ تا ۵۰ سال آينده نشان 
مي دهد. مدير كل مرك��ز علوم جوي و 
اقيانوس��ي س��ازمان هواشناسي كشور 

اظهار كرد:  پيش بيني هاي انجام شده حاكي از كاهش 
بارندگي در حوضه آبريز درياي خزر طي س��ال هاي 
آينده اس��ت كه گرچه نمي توان به صورت قطعي به 
اين آم��ار و  پيش بيني ها اطمينان كرد اما براس��اس 
مدل ه��اي  پيش بيني، كاهش ۴ ت��ا ۶ متري تراز آب 
درياي خزر طي ۳۰ تا ۵۰ سال آينده نشان داده شده 

است. با اين حال اين ميزان كاهش تراز آب 
مساحت زيادي از مناطق حاشيه كشور 
ما را در بر نمي گيرد چراكه شيب ساحل 
درياي خزر در بخش جنوبي آن بيش��تر 
است؛ اما بخش هاي شمالي درياي خزر با 
خطر خشك شدگي مواجه خواهند شد 
كه تاثير بسيار منفي بر محيط زيست اين 
مناطق و همچنين خطوط كش��تيراني 
بين بنادر كشورهاي حاشيه درياي خزر خواهد داشت. 
بهزاد اليقي ضمن اشاره به اطالعات شبكه  پايش 
وزارت نيرو و ايستگاه هاي  كشورهاي حاشيه درياي 
خزر، گفت: براساس اين اطالعات ميانگين ساالنه 
تراز آب درياي خزر حدود ۵ تا ۱۰ سانتي متر نسبت 

به سال گذشته كاهش  پيدا كرده است.

رويداد

پيك پنجم كرونا حاال كودكان را نشانه رفته است. 
هر روز آمارهاي��ي در مورد افزاي��ش ميزان ابتالي 
كودكان به كرونا و البته مرگ آنها بر اثر اين پاندمي 
به گوش مي رس��د، كودكان كه تا به حال تنها گروه 
در امان مانده از اين بيماري بودند حاال كم كم دارند 
به قربانياني تبديل مي ش��وند كه شمارشان هر روز 
بيشتر از روز قبل است. رييس بيمارستان كودكان 
علي اصغر با ارايه توضيحاتي پيرامون نشانه هاي كرونا 
در اطفال، گفت: در مقايسه با موج هاي قبلي ميزان 
ورودي اطفال مبتال به كرونا به بيمارستان حداقل 
۲ برابر شده است. فكر مي كنم تمايل اين سوش از 
ويروس كرونا )دلتا( بيش از سوش هاي ديگر به سنين 
پايين تر است. دكتر فرهاد چوبدار با اشاره به اينكه 
در پيك پنجم كرونا نسبت به ساير پيك ها ابتالي 
كودكان به كرونا افزايش يافته اس��ت، گفت: بخش 
عفوني و بخشي از ساير بخش ها را به بستري بيماران 
مبتال به كرونا اختصاص داديم. تالش كرديم تا برخي 
بيماران را به ش��كل س��رپايي درمان كنيم تا كمتر 
نيازمند تخت باشند. در اين شرايط حتي نوزادان هم 
گرفتار كرونا مي شوند و هميشه چند نوزاد به دليل 
 ICU كرونا بستري هستند. از طرفي ۲۰ درصد بخش
به وسيله اطفال مبتال به كرونا پر مي شود. او با اشاره 
به افزايش مراجعات روزانه به بيمارستان، اظهار كرد: 
اين مراجعات تا جايي افزايش يافت كه مجبور شديم 
كلينيك تنفسي مستقلي باز كنيم كه هر روز يك 
فوق تخصص، تعداد زيادي بيماران كرونايي مي بيند 

و خيلي از آنها را سرپايي درمان مي كند.
اين ف��وق تخصص ن��وزادان، افزود: در مقايس��ه با 
موج هاي قبلي ميزان ورودي اطفال مبتال به كرونا 
به بيمارستان حداقل ۲ برابر شده است. فكر مي كنم 
تمايل اين س��وش از ويروس كرون��ا )دلتا( بيش از 

س��وش هاي ديگر به سنين پايين تر است به شكلي 
كه حتي سن مرگ و مير هم در كشورهايي كه دچار 
اين جهش ش��دند كاهش پيدا كرد. البته در اطفال 
مرگ و مير خيلي زياد نيس��ت؛ اما بيم��اران داراي 
نقص سيس��تم ايمني يا كس��اني كه تحت شيمي 
درماني هستند، بيماران پيوندي و... بيشتر در معرض 
م��رگ و مير قرار دارند. خوش��بختانه به دليل كادر 
درماني بسيارخوبي كه در بيمارستان داريم مراقبت 
و خدمات ويژه اي به اطفال ارايه مي دهيم؛ ولي اگر 
ذره اي تجهيرات كم شود، مرگ و مير اطفال هم به 

تعداد مرگ و مير بزرگساالن مي رسد.
چوبدار درباره ميزان مراجعات روزانه به بيمارستان 
علي اصغر، تصريح كرد: روزانه بين ۵۰ تا ۱۰۰ مراجعه 
داريم كه با شك به كرونا مراجعه مي كنند كه مورد 
آزمايش ق��رار مي گيرند و برخي حت��ي با آزمايش 
منفي، اما سي تي اسكن مثبت پيدا مي كنند و ساير 

معاينات باليني شك به كرونا را تقويت مي كند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران، 
با اش��اره به اينكه بس��تري موقت ب��ا تزريق داروي 
رمدسيوير در كودكان هم مشابه بزرگساالن ميسر 
اس��ت، بيان كرد: البته در ن��وزادان از اي��ن داروها 
اس��تفاده نمي كنيم، اما در گروه هاي س��ني باالتر 
كه نيازمند كورتون يا رمدس��يوير هستند اگر حال 
عمومي بدي نداشته باشند به شكل بستري موقت 
دارو ارايه مي دهيم. او افزود: تيم اورژانس ما بس��يار 
قوي و تركيبي از متخصصين طب اورژانس و طب 
اطفال است و معموال مراجعين را خيلي در اورژانس 
معطل نمي كنيم. اكنون كام��ال لب به لب حركت 
مي كنيم و هميشه ۹۵ تا ۱۰۰ درصد تخت هاي ما 
پر است و تاكنون شانس آورديم كه هيچ  مريضي را 
بازنگردانديم، اما اگر ش��رايط به همين منوال پيش 

رود، مبت��ال به اين موضوع خواهيم ش��د. اين عضو 
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران درباره عالئم 
كودكان مبتال به كرونا، تاكيد كرد: عالئم تنفس��ي 
و گوارش��ي در فاز حاد بيماري اكنون ش��ايع ترين 
عالئم در كودكان هس��تند؛ ولي با گ��ذر از فاز حاد 
كه به درگيري سيستم ايمني و توفان سيتوكيني 
مي رسيم عالئم پوس��تي، مغزي، عصبي و كبدي 
هم ممكن است آشكار ش��ود كه از آن تحت عنوان 
درگي��ري ارگان هاي نهايي ي��اد مي كنيم. آخرين 
پروتكلي كه كميته كنترل عفونت بيمارس��تان ما 
متش��كل از فوق تخصص ن��وزادان، ICU، عفوني 
و ريه نوش��ته اند اين اس��ت كه اگر بيماري با عالئم 
س��رماخوردگي يا اسهال و اس��تفراغ مراجعه كرد، 
كرونا تلقي شود مگر آنكه خالفش ثابت شود. چوبدار 
با تاكيد بر لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، گفت: 
متاسفانه گاهي با والديني مواجه مي شويم كه اعالم 
مي كنند خودشان انتخاب كردند كه واكسن نزنند و 
در پاسخ به چرايي اين انتخاب خود مي گويند چون 
ما فالن واكس��ن را دوست داش��تيم؛ درحالي كه با 
اعالم س��ازمان جهاني بهداش��ت بهترين واكسن، 
اولين واكسني است كه به دس��تمان مي رسد. اگر 
واكسيناسيون عمومي به ۷۰ درصد برسد احتماال 
چرخه انتقال عفونت در كش��ور شكسته مي شود و 
براي اينكه اطفال مبتال نش��وند، بزرگساالن بايد با 
تزريق واكسن به كنترل چرخه ويروس كمك كنند تا 
شرايط تزريق واكسن به كودكان در دنيا فراهم شود.
او درباره نحوه ابتالي كودكان به كرونا، اظهار كرد: 
تقريبا ۷۰ درصد كودكان سابقه و نشاني از درگيري 
والدين يا اق��وام نزديك دارند و ح��دود ۲۰ تا ۳۰ 
درصد نيز هرگونه تماس را انكار مي كنند و ممكن 

است از سطوح يا معابر عمومي مبتال شده باشند.

افزايش ۲  برابري كودكان كرونايي 
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