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يادداشت- 1

ضرورت كسب منابع تازه
مدت هاست دولت دوازدهم با 
اقدامات ايذايي و اشتباه، ضربات 
پي درپي و كاري بر پيكره اقتصاد 
كش��ور وارد كرده است. نمونه 
بارز يك چنين اقدامات مخربي، 
بدهي گس��ترده اي اس��ت كه 
دول��ت دوازدهم ب��راي دولت 
جديد ب��ه جاي مي گ��ذارد. از 
سوي ديگر كس��ري بودجه اي كه دولت در بطن بودجه 
1400 قرار داده است، دولت آينده، اقتصاد كشور و معيشت 
مردم را با مشكالت عديده اي مواجه خواهد كرد. معتقدم 
مهم ترين اولويت پيش روي دولت سيزدهم، اصالح بودجه 
1400 كل كشور است. بودجه اي كه با كسري گسترده اي 
روبه رو است و اجرا و تداوم آن مي تواند مشكالت فراواني را 
براي اقتصاد كشور و معيشت مردم ايجاد كند. واقع آن است 
كه بودجه سال جاري بسيار تورم زا است و درآمدهايي در 
آن پيش بيني شده كه به احتمال قوي محقق نخواهند شد. 
بنابراين دولت آينده بايد تعهداتش در بودجه به  خصوص 
پيرامون بس��ياري از فعاليت هايي كه امكان جايگزيني 
منابع درخصوص آنها وجود دارد را كاهش دهد. از س��وي 
ديگر نهادهاي اثرگ��ذار نظام در ماه هاي اول بايد به دولت 
سيزدهم كمك كنند. به عنوان مثال نهادهايي مثل بنياد 
مستضعفان، آستان قدس و... بايد در تامين منابع بودجه اي 
فعاليت هاي فرهنگ��ي كه در بودجه 1400 ديده ش��ده 
اس��ت به دولت كمك كنند و بخشي از هزينه هاي تحت 
پوش��ش حمايت هاي دولت را عهده دار ش��وند. واقع آن 
است كه در شرايط كنوني دولت آينده نمي تواند معجزه 
كند و هزينه هاي گس��ترده اي كه در بطن بودجه تدارك 
ديده شده قطعا كشور را با مشكالت تازه اي مواجه مي كند. 
نحوه تصميم سازي هاي اقتصادي در ماه هاي انتهايي سال 
نيز به هيچ عنوان كارشناسي ش��ده نبود. به خصوص در 
مورد افزايش حقوق هايي كه در س��ال 1400 اعمال شد، 
رويكردهاي تخصصي مدنظر قرار نگرفت. آثار يك چنين 
تصميماتي بر دوش دولت آينده سوار و نهايتا مردم بهاي 
آن را خواهند پرداخت. يكي ديگر از نقاطي كه دولت آينده 
مي تواند مبادرت اصالح آن كند...  ادامه در صفحه 2

حسين راغفر

فعاالن اقتصادي در گفت وگو با »تعادل« عنوان كردند

انتظارات تجاري از دولت رييسي 

يادداشت-5يادداشت-2

شتر، گاو، پلنگ هاي اقتصاديمتهم وضع موجود 
روز گذش��ته رييس كل سابق 
بانك مركزي در اظهاراتي اشاره 
كردند كه دول��ت دوازدهم در 
ماه هاي ابتدايي س��ال 1400 
اقدام به انتشار گسترده اسكناس 
بدون ايجاد پشتوانه هاي الزم 
ك��رده اس��ت و در ادامه تذكار 
داده ان��د كه يك چنين روندي 
ممكن است در ادامه اقتصاد كشور را با تكانه هاي تورمي 
عميقي مواجه كند. موضوعي كه پيش از اين بارها از سوي 
اقتصاددان ها و كارشناس��ان در خصوص آن هشدار داده 
شده بود اما توجهي به اين تذكارها صورت نگرفت. اساسا 
مهم ترين وظيفه ساختاري ذيل عنوان بانك مركزي در 
همه كشورهاي دنيا يا اقتصادهاي متنوعي كه دارند، حفظ 
ارزش پول ملي است، افرادي كه براي به دست گر فتن سكان 
هدايت بانك مركزي انتخاب مي ش��وند در وهله نخست 
بايد توانايي حفاظت از پول ملي را داشته باشند. به عبارت 
روشن تر در ارزيابي عملكرد روساي بانك مركزي، موضوع 
ارزش پول ملي در راس قرار دارد و افرادي كه در اين زمينه 
نتوانند كارنامه مناسبي از خود ارايه كنند، صالحيت خود 
را در اين زمينه زير س��وال برده اند. بسياري از كشورهاي 
توسعه يافته تالش مي كنند، ساختار كلي بانك مركزي را 
از صف بندي هاي سياسي و جناحي جدا كنند و به دنبال 
افزايش دامنه هاي اس��تقالل اين نهاد هستند. بايد ديد 
در اقتصادهاي پيشرو چه الگوهايي براي اعمال مديريت 
بانك هاي مركزي وجود دارد كه ارزش پول ملي اين كشورها 
در وضعيت باثباتي قرار دارد. در اقتصاد كشوري مانند امريكا 
به عنوان مهم ترين اقتصاد حال حاضر جهان، روساي بانك 
مركزي براي دوره هاي بلندمدت )باالي 4سال( انتخاب 
مي شوند تا از يك طرف باثبات در مديريت، برنامه ريزي هاي 
كاربردي براي بهبود شاخص هاي اقتصادي در دستور كار 
قرار بگيرد و از سوي ديگر امكان اعمال نفوذ رييس جمهوري 
در بانك مركزي كاهش پيدا كن��د. اين روند در خصوص 
روساي بانك مركزي اتحاديه اروپا نيز به همين شكل صدق 
مي كند. در شرايطي كه مجموعه كش��ورهاي اروپايي را 
28كشور متفاوت شكل مي دهند، تنها يك بانك مركزي و 
يك قانون بر ساختارهاي پولي و مالي اين مجموعه متكثر 
حكمراني مي كند. بر اساس قوانين اعمال شده، مجموعه 
كشورهاي اروپايي بايد تالش كنند، اصالحات اقتصادي 
مدنظر را اعمال كنند تا از طريق هماهنگي پولي و مالي، 
وضعيت اقتصادي در سرتاسر كشورهاي اروپايي متوازن 
شود. بر اساس اين مدل ارايه شده كشورهاي اروپايي نبايد 
كسري بودجه اي بيش از 3درصد داشته باشند تا بتوانند از 
اين طريق روند استقراض دولت ها از بانك هاي مركزي را 
كنترل كنند. هرگونه عدول از اين سياست با برخوردهاي 
جدي بانك مركزي اتحاديه اروپا مواجه خواهد ش��د. بر 
اساس يك چنين روندي در زمان بازنشستگي وزير اقتصاد 
آلمان اعالم شد كه ميزان كسري بودجه آلمان طي 8سال 

گذشته در محدوده صفر درصدي قرار داشته است. 
ادامه در صفحه 6

روز گذشته يكي از اقتصاددانان 
محترم كش��ورمان در يكي از 
روزنام��ه اقتص��ادي بحثي را 
مط��رح كرده بودن��د كه نظرم 
ضروري است ساير كارشناسان 
و چهره هاي اقتصادي نيز به اين 
بحث بپيوندند و ابعاد و زواياي 
گوناگون آن را تش��ريح كنند. 
بحث مطرح ش��ده مبتني بر اين منطق كلي ارايه شد كه 
با توجه به اين واقعيت كه ديگر نمي توان اميدي به توجه 
تصميم سازان سياسي به اصول بازار آزاد داشت، بايد حداقل 
تالش كرد تا هماهنگي مناسبي ميان اركان اصلي اقتصادي 
كش��ور ايجاد ش��ود. در حوزه اقتصادي كشور يك سري 
ُپست ها وجود دارند كه با توجه به اهميت آنها هيچ دولتي 
نبايد زير بار حضور افراد ضعيف و ناكارآمد در اين پست ها 
برود. اين عناوين ش��امل ريي��س كل بانك مركزي، وزير 
اقتصاد، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادي 
رييس جمهوري و البته وزير صمت است. اين اقتصاد دان 
اشاره هايي به الگوي توسعه چين كرده بود كه مي تواند مورد 
توجه ايران نيز قرار بگيرد، اما واقع آن است هنوز مسووالن 
سياسي كشورمان آمادگي الزم براي قبول ضرورت هاي 
يك چنين ش��رايطي كه منطبق با منطق بازار آزاد است، 
ندارند. معتقدم در حال حاضر اقتص��اد ايران بدل به يك 
اقتصاد مملو از ذينفعان متفاوت و در برخي موارد متضاد شده 
است. نمونه اين منافع متضاد را در بازار سيمان و گراني هاي 
افسارگسيخته آن به عينه مي توان مشاهده كرد. به محض 
اينكه روند توزيع سيمان به سمت بازار سرمايه سوق پيدا 
كرد و فضا براي شفاف تر ش��دن فعل و انفعاالت اين بازار 
مهيا شد، برخي افراد و جريانات كه منافع فراواني در اين 
بازار داشتند، تالش كردند تا زمينه را براي حذف سيمان از 
بورس كاال فراهم كنند. در واقع اساسا رويكردي در كشور 
وجود دارد كه با منطق بازار مخالف است. چرا اين مخالفت 
وج��ود دارد؟ در اقتصاد ايران ذينفعاني وجود دارند كه در 
حوزه هاي مختلف از كنجاله و خوراك دام گرفته تا سيمان 
و فوالد و س��نگ آهن و مس و... عالقه ندارند روند توليد، 
تامين و توزيع آنها با شفافيت صورت بگيرد. اين ذينفعان 
حتي در فرايند انتخاب چهره هاي اقتصادي نيز منافع خود 
را در نظر مي گيرند و تالش مي كنند با استفاده از ابزارهاي 
رس��انه اي و تبليغاتي و ارتباطي خود چهره اي را در راس 
نهادهاي اقتصادي بنشانند كه در راستاي منافع كلي آنها 
عمل كند. اثرگذاري اين جريانات پش��ت پرده را در تمام 
طول سال هاي گذش��ته در تصميم سازي هاي اقتصادي 
كش��ور در حوزه هايي چون تخصيص ارز 4200 توماني، 
مشكالت پولي، تسهيالتي و... مي توان به عينه مشاهده 
كرد. شخصا معتقدم مجموعه چهره هاي اقتصادي بايد 
بر اساس يك الگوي مشخص انتخاب شوند و اين تيم بايد 
از نهايت هماهنگي اقتصادي با هم برخوردار باشند. پيش 
از اين در يادداشتي كه در »تعادل« در خصوص راهبردهاي 
اقتصادي كشور حدفاصل سال هاي 1400 تا 1408 نگاشتم 
ادامه در صفحه 5 به اين واقعيت اشاره كردم كه... 

اين روزها كرونا در تهران و ديگر شهرهاي كشور بيداد 
مي كند. آمار مرگ و مير و ابت��ال هر روز رو به افزايش 
است و بسياري از بيمارس��تان ها به دليل نبود تخت 
خالي دست به راه اندازي بيمارستان هاي صحرايي در 
فضاي باز زده اند. وضعيت تهران بيش از هميشه وخيم 
است و روز گذشته آمار فوت شدگان در تهران به گفته 
رييس شوراي شهر بيش از 150 نفر بوده و بيش از 10 
هزار نفر هم بستري شده اند. وضعيت واكسيناسيون اما 
همچنان با روندي كند دنبال مي شود و وزير بهداشت 
همچن��ان در حال دادن وعده هايي اس��ت كه معلوم 

نيست كي و چه وقت قرار است جامه عمل بپوشند.
آمارهاي غيررسمي اما تعداد مرگ و مير در تهران را 
باالي 180 نفر و تعداد فوتي ها در كل كش��ور را بيش 
از 600 نفر اعالم مي كنند، بس��ياري از كارشناس��ان 
حوزه بهداشت وضعيت كرونا در كشور را فوق بحراني 
مي دانند. اين در حالي است كه حتي بيمارستان هاي 
ارتش و تامين اجتماعي هم براي بستري كردن بيماران 
كرونايي در آماده باش هس��تند و آنچه بيش از همه از 
زبان مسووالن شنيده مي شود، عدم رعايت پروتكل ها 
توسط مردم است در حالي كه هيچ يك از مسووالن از 
روند كند واكسيناسيون حرفي به ميان نمي آورند و اين 

در حالي است كه پزشكان و پرستاران معتقدند تا زماني 
كه سرعت واكسيناسيون در كشور باال نرود بايد منتظر 

رسيدن موج هاي بعدي كرونا هم باشيم. 
در واقع 6 روز تعطيلي تهران و البرز هم نتوانست آمار 
ابتال  و فوت را پايين بياورد و روند رو به رشد اين بيماري 
با ورود كرونا دلتا اوج بيشتري گرفته است. اين در حالي 
است كه بسياري از متخصصان حوزه بهداشت و درمان 
معتقدند احتمال وجود ويروس »المبدا« در ايران را 

هم نبايد ناديده گرفت. 

   جان كودكان هم در خطر است
مينو محرز عضو كميته 
علمي س��تاد مقابله با 
كرون��ا ني��ز درب��اره 
دلتا كرونا به »تعادل« 
مي گوي��د: دلتا كرونا 
فوق العاده مسري است 
و حتي كودكان بسيار 
كم س��ن ه��م درگير 
مي ش��وند. در ح��ال 
حاضر بيمارس��تان ها 

جا ندارند. انواع جديد بيش از ۹۷ درصد قدرت انتقال 
دارند. هنوز همچنان تجمع وجود دارد و با گرم شدن 
هوا اغلب مردم ماس��ك نمي زنند. استفاده نكردن از 
ماسك در اين ش��رايط براي خود فرد و ديگران ضرر 
دارد. او در بخ��ش ديگ��ري از س��خنانش مي افزايد: 
واريانت جديد دلتا كرونا از قدرت سرايت پذيري بااليي 
برخوردار است و متاسفانه شدت بيماري در نوع دلتا 
كرونا نسبت به جهش هاي قبلي افزايش داشته است 
و همين موضوع باعث شده تا شاهد ابتالي خانوادگي 
به بيماري كرونا باش��يم. اين متخصص بيماري هاي 
عفوني ادامه مي دهد: دلتاكرونا بسيار تهاجمي بوده 
و قدرت س��رايت اين 
ويروس بي��ش از ۹۷ 
درص��د اس��ت و همه 
حتي كودكان را درگير 
مي كند، اين ويروس به 
بافت ها حمله مي كند 
و موجب شدت بيشتر 
بيماري مي شود. محرز 
خاطرنش��ان مي كند: 
عالئم اي��ن ويروس با 

عالئم شبيه س��رماخوردگي مثل آبريزش بيني آغاز 
مي ش��ود و بعد موجب تنگي نفس و سرفه مي شود. 
همه بايد با ايجاد عالئم تس��ت دهند و آن را با آلرژي 
و سرماخوردگي اشتباه نگيرند با شروع عالئم بايد به 

سرعت به پزشك مراجعه كرد و تست داد.

   مردم سـرگردان بين بحران هـاي كرونا 
و اقتصاد

دولت توانايي تعطيلي سراسري كشور را ندارد چرا كه 
وضعيت اقتصاد و معيشت بسياري از افراد به گونه اي 
اس��ت كه حتي يك روز تعطيلي هم مي تواند زندگي 
آنها را مختل كند. در اين شرايط كه وضعيت اقتصادي 
كش��ور پايدار نيست و هزينه هاي زندگي هرروز رو به 
افزايش است حاال اوج گيري دوباره كرونا هم به معضل 
ديگري براي مردم و مسووالن تبديل شده است. اينكه 
قرار است ايران چه زماني در برابر ويروس كرونا ايمن 
شود هنوز معلوم نيست، اين در شرايطي است كه كمتر 
از 3درصد مردم هر دو دوز واكسن را دريافت كرده اند و 
اين روند كند نمي تواند براي هيچ كس راهگشا باشد نه 
براي مردم و نه براي مسووالن. احتمال اينكه آمار مرگ 

و ميرها و ابتال افزايش پيدا كند دور از ذهن نيست. 

پيمان مولويعلي اكبر نيكو اقبال

يادداشت-3

رويكرد تحليل اقتصادي حقوق آب جهت توسعه زيست محيطي
در تمام ط��ول تاريخ ايران، كم 
آبي، حقوق آب، حقابه و سهم 
آب كش��اورزان و روس��تاها و 
ش��هرها، آبخيزداري و حفظ 
آب ه��اي زيرزميني، مس��ائل 
مربوط به مرتع، جنگل، حقوق 
اراضي و بسياري از موضوعات 
ديگر مرتبط با موضوع آب و كم 
آبي مطرح بوده است؛ به طور خالصه اگر چه عامل كميابي 
توليد در كشورهاي اروپايي و ساير نقاط جهان بعضا موضوع 
زمين بوده است اما در ايران پهناور و خشك، كم آبي عامل 
كميابي توليد بوده است و براين اساس، بسياري از صاحب 
نظران و حقوق دانان و اقتصاددانان معتقدند كه بايد تمركز 
بر اصالحات آبي انجام مي شد و تصميم گيري منطقه اي، 
حكومتي، برنامه ريزي اقتصادي و قانونگذاري  براس��اس 
منابع كمياب آب نيز صورت مي گرفت. صيانت از منابع آب 
و مديريت مطلوب و كارآمد آن، موضوعي است كه ضرورت 
آن بر كس�ي پوش��يده نيس��ت و حقوق آب جزو حقوق 
بنيادين، اصلي و ضروري بشر است.متاسفانه قوانين اين 
حوزه نيز روشن نبوده و تدويني پراكنده دارد. هنگامي كه 
با نگرش تحليل اقتصادي حقوق به تحليل بحث آب و كم 
آبي در ايران مي پردازيم، مشخص مي شود كه براي افزايش 
بهره وري، كارايي در توليد، اثرگذاري در برنامه ريزي ها و 
تصميم ها، مي بايست به آب به عنوان عامل كمياب توليد و 
زندگي اجتماعي توجه شود؛ )به عنوان يك منبع كوچك 
در نظر گرفته شود و قدرت آبي كشور سنجيده شود( و براي 
رعايت تساوي حقوق ملت، كشاورزان، توليد كنندگان، 
كارگران و ساير اقشار و اقوام ايراني، ضرورت دارد به موضوع 

پراكندگي منابع ّآب، درياچه ها و جنگل ها، دشت ها، مسير 
طبيعي رشته كوه ها تا رودخانه ها و... توجه شود و با دقت 
در تجربه تاريخ��ي ايران و نگاه به تجربه بين المللي عمل 
نمود؛ به جاي احداث سدهاي بسيار، از طريق آبخيزداري 
ونگهداري آب در منابع زير زميني، از تبخير آب جلوگيري 
كرد. به واقع، عدم وجود قوانين روشن و كار آمد و متناسب 
با شرايط جاري، توجه نشان ندادن به آثار اقتصادي هنگام 
تدوين قوانين، س��بب عدم كارآيي قوانين و از بين رفتن 
سرمايه و منبع ملي شده است كه سرمايه اي براي حيات و 
رونق اقتصادي و توليد مي باشد. علم اقتصاد نشان مي دهد 
ارزش آب را باالتر از زمين خشك بايد بدانيم و به جاي آنكه 
قيمت زمين دايم باال برود بايد قوانين و تامين بودجه را براي 
حفظ و ذخيره آب، درست تعيين و انتخاب كنيم تا مصرف 
و توليد و توزيع متناسب با نيازهاي جمعيتي باشد.  اقليم 
خشك ايران و كشور كم آب ما توان جمعيت باال را ندارد؛ 
بنابراين نبايد به پشتوانه مواد بهداشتي و موتورهاي برقي، 
تمام آب زير زمين كه ذخاير صدها هزار سال بوده را پمپاژ 
مي كرديم و از بين مي برديم.   در عصر حاضر ميزان مصرف 
سرانه ّآب براي حفظ بهداشت و حمام و توليد كاال باال رفته 
و از سوي ديگر، منابع زير زميني كاهش يافته و تبخير شده 
و فرونشست زمين در مناطق و شهرهاي مختلف كشور 
گزارش مي شود.  شرايط اقليمي و گرماي زمين بر ميزان 
آب بس��يار تاثير داشته اس��ت وليكن در ايران هنوز با آب 
شرب، ساختمان ها و شهرها را شستشو مي كنيم و هندوانه 
مي كاريم و ّآب صادر مي كنيم. اين موارد نشان مي دهد كه 
تحليل اقتصادي مناسبي براي حفظ حقوق آب و حرمت 
آب و حقابه كشاورزان و زيست محيطي و اقوام و ساكنان 
ادامه در صفحه 5 ايران نداريم.  

مريم دهقان

يادداشت-4

تغيير دامنه نوسان براي تعادل بازارسرمايه
خبر مهمي كه روز سه ش��نبه 
5 مرداد 1400 منتش��ر شد در 
خصوص افزايش دامنه نوسان 
ب��ود و اين خبر توس��ط رييس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
آقاي محمدعلي دهقان دهنوي 
اعالم ش��د. با توجه به اين تغيير 
دامنه نوسان بنابراين معامالت 
بورس به روي اين دامنه نوس��ان كنون��ي مثبت و منفي 5 
درصد متوقف نخواهد ماند و افزايش پيدا مي كند. خب به 
نظر مي رس��د خبر خوبي در اين روزهاي درجا زدن بازار يا 
به  س��ختي در كانال صعودي حركت كردن باشد. هم بنده 
هم ديگر كارشناسان بازار سرمايه از مدت ها قبل پيشنهاد 
بر حذف دامنه نوس��ان را اعالم كرده بودي��م زيرا روندهاي 
هيجاني مثبت و منفي با وجود دامنه نوسان و تشكيل صف 
خريد و فروش باعث تشديد و افزايش هيجان در بازار مي شود و 
زمينه انحراف بيشتر معامالت بورس را در بازار فراهم مي كند. 
زماني كه سهمي در بازار داراي صف خريد مي شود و قيمت 
آن به  صورت مداوم افزايش پيدا مي كند برخي از خريداران 
آن سهم هيچ اعتقادي به ارزندگي آن سهام ندارند، اما تحت 
تاثير وجود صف خريد در بازار عالقه به خريد اين س��هم در 
بازار پيدا مي كنند. اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد بازار بر 
اساس ارزندگي سهام تصميم به معامله مي گيرد و اين موضوع 
عاملي براي جلوگيري از شكل گيري هيجانات كاذب در بازار 
مي شود و نمادهايي كه به  اشتباه، افزايش يا كاهش قيمت را 
در بازار تجربه مي كنند، كمتر خواهد شد. براي اجرايي شدن 
اين اقدام بايد به  صورت تدريجي ارقام كوچك مانند نيم درصد 
به دامنه نوسان اضافه مي شد كه اگر اين مسير را ادامه داشت 

اكنون دامنه نوسان را به مثبت و منفي 5.5 يا 6 درصد رسيده 
بود. سوالي كه مطرح مي شود آيا با افزايش دامنه نوسان به 
مثبت و منفي 10 درصد يا 15 درصد باعث ايجاد تعادل در 
معامالت بازار و ارتقاي عملكرد و كارايي بازار فراهم مي شود يا 
خير؟ قاعدتا براي جلوگيري از ايجاد شوك در معامالت بازار و 
ايجاد تعادل بايد دامنه نوسان به  صورت تدريجي تغيير پيدا 
كند. با توجه به اعالمي كه صورت گرفت حدودا 6 ماه تا يك 
س��ال تغيير در دامنه نوسان شكل خواهد گرفت. در مدتي 
كه بازار روند نزولي به خود گرفته بود اقدامات بسياري براي 
رشد يا عدم كاهش شاخص بورس پيشنهاد شده بود اما در 
اين راستا تغيير دامنه نوسان بورس از منفي و مثبت پنج به 
مثبت 6 و منفي 2 تصميم مهمي بود كه توسط شوراي عالي 
بورس اعالم ش��د. براي بهبود روند معامالت بورس افزايش 
دامنه نوسان و درنهايت حذف كامل آن بايد حركت كرد، زيرا 
روندهاي هيجاني مثبت و منفي با وجود دامنه نوسان، باعث 
انحراف بيشتر معامالت بورس مي شود. روند معامالت بورس 
متاثر حركت قيمت هاي جهاني، قيمت دالر، وضعيت توليد و 
فروش شركت ها، بازارگرداني و خالقيت در بازارگرداني است 
كه عمدتا مسائل توليد و فروش شركت نقش تعيين كننده 
در سودآوري شركت ها در سال 1400 است همچنين روند 
بازار بر مبناي عرضه و تقاضا است، اين موضوع را بارها تجربه 
كرده ايم كه نمي توان بازار را از مسيري كه تصميم دارد حركت 
كند، منحرف كرد. نكته ديگر كارايي معامالت بازار با افزايش 
ميزان نقدشوندگي و حجم معامالت بيشتر مي شود. درواقع 
دامنه نوسان تنها فرصت خريدوفروش بيشتر به جاماندگان 
براي خروج يا ورود به س��همي را مي دهند و اين رانت را در 
اختيار آنها مي گذارند. از طرفي اين تاخير در نزديك شدن 

به قيمت ذاتي سهم، موجب كاهش كارايي بازار مي شود.

سهيال نقي پور

 خريداران به دنبال آن هستند كه ۴۰ هزار دالر را 
به يك ناحيه حمايتي براي بيت كوين تبديل كنند

 همتي نسبت به  تبعات سياست هاي پولي دولت 
 در چهار ماه ابتداي سال هشدار داد

»تعادل« آخرين اخبار مرتبط با 
طرح ساماندهي پيام رسان هاي 

اجتماعي را بررسي مي كند

زهرا سليماني| در شرايطي كه انتشار دستوركار 
جلسه علني روز دوشنبه 4 مرداد مجلس حاكي از 
آن بود كه»طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« كه 
دامنه وسيعي از مخالفت هاي جدي كارشناسان 
و افكار عمومي را برانگيخته از دستور كار مجلس 
خارج ش��ده، اما اخبار تكميلي نشان داد كه اين 
طرح نه تنها از دستور كار نمايندگان خارج نشده، 
بلكه قرار است دوباره در قالب اصل 85 در صحن 
مطرح شود.  صفحه 3 را بخوانيد

نمايندگان تصميم گرفتند 
طرح صيانت از طريق اصل 85 

پيگيري شود

 در مراسمي با حضور 
محمد مخبر صورت گرفت

افتتاح اولين و بزرگ ترين صندوق  
قرض الحسنه اشتغال كشور با هدف 

حمايت و ايجاد شغل براي جوانان  توسط 
ستاد اجرايي فرمان امام

بستري هاي كرونا در پايتخت  به 1۰ هزار نفر رسيد 

مينو محرز: جان كودكان هم در خطر است

 چشم معامله گران بيت كوين
 به صعود باالي ۴۰ هزار دالر

صفحه 6     صفحه 2    

صفحه 7    

صفحه 2    

نگراني از روند انتشار پول پرقدرت 
واستقراض از بانك مركزي

 صيانت 
يا مسدودسازي 

  ايجاد ۴5 هزار 
تهران ، فوق بحرانيشغل جديد

عيد سعيد غدير خم   بر عموم شيعيان مبارك باد



رييس جمهوري گفت: ستاد هماهنگي اقتصادي دولت 
در شرايط سخت تحريم و جنگ اقتصادي، نقش ستاد 
جنگ را ايفا كرد و تامين زندگي و معيشت مردم محور 
اصلي تصميم گيري ها در س��تاد اقتصادي دولت بوده 
است. دويست و چهل و سومين و آخرين جلسه ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت روزگذشته برگزار شد. در اين 
جلسه اعضا با برشمردن نقش ستاد در سياستگذاري و 
مقاومت در جنگ تحميلي اقتصادي و پيشبرد برنامه هاي 
اقتصادي كشور از تالش هاي رييس جمهوري در زمينه 
تشكيل منظم و پيگير جلسات اقتصادي دولت و ايجاد 
انضباط و هماهنگ��ي در تصميم گيري هاي اقتصادي 

قدرداني كردند.
رييس جمهوري هم، اداره اقتصاد كشور در شرايط ويژه 
تحريم و جنگ اقتصادي را بسيار پيچيده و سخت خواند 
و گفت: هدف نخست دشمنان در اعمال تحريم و جنگ 
اقتصادي، فروپاشي جامعه و ناكارآمد جلوه دادن نظام 
در مقابله با بحران ها و مشكالت بوده است و به نظر من 
ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، نقش ستاد جنگ را ايفا 
كرده است. روحاني تامين زندگي و معيشت و جلوگيري 
از آسيب ديدن بنيان زندگي مردم را از محورهاي اصلي و 
مورد توجه در تصميم گيري هاي ستاد اقتصادي برشمرد 
و افزود: امنيت غذايي و ثبات اقتصادي نقش مهمي در 

ايجاد امنيت اجتماعي و رواني جامعه دارد.
وي افزود: مردم خواس��تار امنيت روان��ي، اجتماعي و 
فرهنگي و رفاه و آسايش در زمينه هاي اقتصادي هستند 
و اين موضوع مهم هم��واره در دولت تدبير و اميد مورد 
اهتمام بود و تا زماني كه جنگ اقتصادي بر كشور تحميل 

نشده بود اين دولت توانست با كاهش چشمگير تورم در 
۴ سال متمادي ۹۳ تا ۹۶ و ايجاد ثبات و رشد اقتصادي، 
امنيت رواني و اجتماعي را ارتقا بخشد. بعد از اعمال جنگ 
اقتصادي عليه ايران نيز تصميمات موثر و كالن ستاد 
هماهنگي اقتصادي اهداف دشمن را در فروپاشي جامعه، 

خنثي كرد. رييس دولت تدبير و اميد خاطرنشان كرد: اگر 
چه عوامل جنگ اقتصادي، سياسي بود و در حوزه روابط 
خارجي و ديپلماسي قرار مي گرفت، ولي ستاد هماهنگي 
اقتصادي با تصميم گيري هاي به موقع و مناسب تالش 
كرد آثار اقتصادي اين تهاجمات سياسي را كاهش دهد.

روحاني به اس��تفاده از مجموعه نظرات اقتصاددانان و 
كارشناس��ان بخش اقتصادي با ديدگاه هاي مختلف 
در تصميم گيري هاي كالن ستاد اقتصادي اشاره كرد 
و گفت: تش��كيل جلسات منظم اين س��تاد نشان داد 
دولت به عهد خود براي تصميم گيري براس��اس خرد 
جمعي و پرهيز از تصميمات سليقه اي در برنامه ريزي و 
سياستگذاري هاي كالن اقتصادي پايبند بوده است. وي 
تصريح كرد: حضور مسووالن ارشد اقتصادي كشور در 
جلسات ستاد هماهنگي اقتصادي هر هفته در دو نوبت، 
نشان اهتمام جدي دولت در حل مسائل اقتصادي و تالش 
ساختاري براي ايجاد هماهنگي در اقدامات اقتصادي 
دولت بوده است. روحاني با قدرداني از حضور منظم، با 
انگيزه و پشتكار همه اعضاي ستاد هماهنگي اقتصادي 
به ويژه دكتر جهانگيري مع��اون اول رييس جمهوري 
در جلسات برگزار شده، از نقش مهم وي در هماهنگي 
اجراي تصميمات اين س��تاد در دولت و س��تاد اقتصاد 

مقاومتي تشكر كرد.
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استقراض از بانك مركزي و انتشار 
پول پرقدرت نگراني تازه همتي

رييس كل سابق بانك مركزي نسبت به روند انتشار 
پول پرق��درت در چهار ماه ابتداي امس��ال اظهار 
نگراني و اعالم كرده كه چنانچه اين روند س��ريعا 

تغيير نكند تبعات بزرگي خواهد داشت.
به گ��زارش ايس��نا، عبدالناصر همت��ي در كانال 
تلگرامي خود آورده است: »قصد نداشتم تا پايان 
دولت دوازدهم نقدي بر سياس��ت هاي اقتصادي 
دولت مس��تقر داشته باش��م. ولي نگراني از تأثير 
عميق برخي بي عملي ها كه احتماال به دليل عدم 
وجود انگيزه كافي و وجود برخي ناهماهنگي ها در 
تيم اقتصادي فعلي حادث شده و تبعات ناگوار آن 
بر معيش��ت مردم و آينده اقتصاد كشور، ناگزيرم 

نكاتي را تذكر بدهم.
اين نكات را البته پيش از اي��ن به نوعي به صورت 
خصوصي به دولتمردان مس��تقر تذكر داده ام، اما 
به دليل عدم مش��اهده تغيير در رويه تصميمات 
اقتصادي، به صورت عمومي آنها را منتشر مي كنم 

شايد موثر افتد و گره اي از زندگي مردم بگشايد.
روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدايي سال 
۱۴۰۰ بسيار نگران كننده است و اگر سريعا تغيير 
نكند تبعات بزرگي خواهد داشت. دليل اين رشد، 
عمدتًا اس��تقراض بي رويه دولت از بانك مركزي 
در قالب تنخواه هايي اس��ت كه چشم اندازي براي 
تس��ويه آنها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نيز 
تأكيد كردم كه منابع بودجه ۱۴۰۰ غيرواقعي است 
و كسري زيادي دارد و تأمين افزايش حدود ۱۰۰ 
درصدي هزينه هاي بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال 
قبل امكان پذير نيست. اما چرا مجلس و دولت در 
خصوص كنترل هزينه هاي بودجه اقدام نكردند، 

بحث جداگانه اي است.
مشخص بود كه در بخش هزينه ها رشد بي سابقه 
آن قابل تأمين نيس��ت و در س��مت منابع بودجه 
نيز نمي ش��ود بر صادرات نفت خ��ام و ميعانات و 
درآمده��اي ارزي ناش��ي از آن حداق��ل در چهار 
م��اه ابتدايي حتي با وجود گش��ايش در مذاكرات 

حساب كرد.
بر اقتصاددانان مس��جل بود كه بايد فروش اوراق 
بدهي از سوي دولت به عنوان تنها راه تامين مالي 
غيرتورمي كس��ري بودجه در چهار م��اه ابتدايي 
جدي گرفته ش��ده و بايستي حداقل ماهانه بيش 
از ۱۲ هزار ميليارد توم��ان اوراق در چهار ماه اول 
فروخته مي ش��د و البته اقدام��ات و واگذاري هاي 
ديگر هم در دستور كار قرار مي گرفت. اما متاسفانه 
همانند سال ۱۳۹۹ باز اين مهم در ماه هاي ابتدايي 
س��ال به دليل تعلل جدي گرفته نشد و طي چهار 
ماه صرفا ۴۹۶۰ ميليارد تومان اوراق بدهي فروخته 
ش��ده اس��ت. همين رقم در همين تاريخ در سال 
گذش��ته كه من انتقاد مي كردم ك��ه كم فروخته 
ش��ده حدود ۱۰ برابر رقم فعل��ي و برابر ۴۲۶۱۵ 

ميليارد تومان بود.
بديهي است كه اگر پرداخت ماهانه از محل فروش 
اوراق به خزانه انجام نگيرد، فشار بر بانك مركزي و 
انتشار پول پرقدرت قطعي خواهد آمد و شوربختانه 
همينطور هم شده است. من از ذكر اعداد محرمانه 
در اين گزارش عاجزم، ولي الزم است نسبت به اين 

رويه سريعًا تجديدنظر شود.
نكته مهم ديگ��ر افزايش بين ۶۰ تا ۱۰۰ درصدي 
قيم��ت بين الملل��ي كاالهاي اساس��ي مختلف، 
خصوص��ًا نهاده هاي كش��اورزي، به دلي��ل تأثير 
ادامه دار ش��يوع جهاني ويروس كرون��ا و افزايش 
نياز به ارز براي تامي��ن منابع الزم براي خريد اين 
نهاده ها است. به عبارت ديگر هشت ميليارد دالر 
منابع تعيين ش��ده در بودجه ۱۴۰۰ براي تأمين 
كاالهاي اساس��ي و دارو كفاف مي��زان ارزي را كه 
براي واردات ضروري اس��ت، نمي دهد و عالوه بر 
فس��اد ارز ترجيحي، س��بب ايجاد كمبود كاال در 

كشور خواهد شد.
واقعيت فوق بدين معنا اس��ت كه اگ��ر هرچه زودتر 
موضوع تأمين ارز ۴۲۰۰ براي كاالهاي اساسي تعيين 
تكليف نش��ود تا اين بخش از كاالهاي بسيار ضروري 
كش��ور و مردم از طريق منابع ص��ادرات غيرنفتي و 
ب��ا نرخ بازار ثانوي��ه ارز تأمين گردد، ب��روز كمبود در 
كشور گريزناپذير است. خصوصا كه مطالعات معتبر 
نش��ان مي دهند كه عليرغم تأثيرات مثبت اوليه آن، 
به تدريج بخش عمده رانت ناشي از اين ارز ترجيحي 
در طول زنجيره واردات، توليد و توزيع جذب شده و به 

مصرف كننده نهايي اصابت نكرده است.
از ديگر سو وجود بالتكليفي و تعلل در تصميم گيري 
بين دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشم انداز مذاكرات 
و چه در نح��وه تأمين بودجه ريال��ي وارزي مورد 
نياز كش��ور در حال دميدن ب��ر تنور افزايش خلق 
نقدينگي است كه معيشت مردم را با چالش جدي 

مواجه خواهد كرد.
در پاي��ان ضم��ن درخواس��ت عاجزان��ه از 
سياس��ت گذاران اقتصادي براي انج��ام اقدامات 
ضروري فوق براي عدم ايجاد مش��كل در زندگي 
و معيش��ت مردم در ماه هاي آت��ي، تذكر مي دهم 
كه ف��ارغ از اينكه دولت تغيي��ر خواهد كرد، نبايد 
اجازه داد كه ريش��ه اتحاد دول��ت- ملت در حوزه 
اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم كه با تغيير 
حكمراني اقتصادي، سياست ها و نيز جهت گيري 
درست، رشد سريع اقتصاد ايران در سال هاي آتي 

امكان پذير است.

ايجاد 45 هزار شغل جديد در 
گام اول

 صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال بركت با سرمايه 
۱۰۰۰ ميليارد توماني رونمايي و راه اندازي شد. صبح 
ديروز در مراسمي با حضور رييس ستاد اجرايي فرمان 
امام، مديران عامل بنياد بركت و گروه اقتصادي تدبير 
و جمع��ي از مدي��ران بانك ه��ا، بزرگ ترين صندوق 
قرض الحس��نه كش��ور و اولين صندوق ويژه اشتغال 

رسما آغاز به كار كرد.
رييس س��تاد اجرايي فرمان امام دراين مراسم ضمن 
تبري��ك ايام عيد س��عيد غدي��ر و قرب��ان و توجه به 
خط مش��ي اميرالمومني��ن در دوران امامت ش��ان و 
توجه و تأكيد به موضوع رس��يدگي ب��ه محرومان و 
مستضعفان گفت: سياست اصلي ستاد اجرايي فرمان 
ام��ام، محروميت زدايي و ايجاد پيش��رفت درمناطق 
كم برخوردار كش��ور با استفاده از توان بيكران مردم و 
به ميدان آوردن ظرفيت هاي بالقوه و باورنكردني آنان 

براي حل مشكالت بوده است.
محمد مخبر با اش��اره به تالش س��تاد از دو س��ال 
پيش ب��راي راه اندازي اين صندوق افزود: هدف ما از 
ايجاد اين صندوق، تسهيل مسير اجراي طرح هاي 
اشتغالزايي توسط خود مردم است كه در گام نخست، 
اين طرح ها از طريق بنياد بركت شناسايي و به اجرا 
درخواهند آمد. ما از دو س��ال پي��ش براي دريافت 
مجوزهاي قانوني از بانك مركزي اقدام كرديم و نهايتا 
امروز پس از صدور مجوز از بانك مركزي و ش��وراي 
پول و اعتبار اين صندوق فعاليت خود را آغاز مي كند. 
وي افزود: اين صندوق با سرمايه ۳۵۰ ميليارد تومان 
شروع به كار مي كند و اين سرمايه تا پايان امسال به 
۱۰۰۰ ميليارد تومان و در كمتر از ۵ سال به ۱۰هزار 
ميليارد تومان افزاي��ش خواهد يافت. مخبر عنوان 
كرد: در گام نخس��ت، از طري��ق امضاي تفاهمنامه 
بين اين صندوق و بنياد بركت، پرداخت تسهيالت 
ب��راي اجراي ۱۵ هزار طرح اش��تغالزايي درمناطق 
محروم و روستايي و ايجاد ۴۵ هزار شغل با سرمايه 
۲۵۰ ميليارد تومان آغاز مي ش��ود و درواقع بخشي 
از ۳۰۰ هزار شغلي كه درسال توسط ستاد اجرايي 
فرمان امام ايجاد مي شود، ازاين محل مورد حمايت 
و پش��تيباني قرار خواهند گرفت و در ادامه خواهيم 
توانست با كمك اين صندوق و استقبال از طرح هاي 
خالقانه مردمي به عددهاي بسيار باالتري نظير ۵۰۰ 

هزار شغل در سال نيز برسيم.
وي خاطرنش��ان كرد: در مرحله بعدي و با راه اندازي 
اپليكيشن اختصاصي صندوق اش��تغالزايي بركت، 
عموم مردم مي توانند با مراجعه به اين صندوق و ارايه 
طرح هاي خرد، كوچك و متوسط اشتغالزايي از مزايا 
و تسهيالت قرض الحسنه اين صندوق بهره مند شوند.

رييس ستاد اجرايي فرمان امام »صندوق بركت« 
را حائز دو ويژگي بزرگ دانس��ت و افزود: دركشور 
صندوق هاي قرض الحس��نه متعددي وجود دارند 
اما صندوق برك��ت دو ويژگي بزرگ و متمايز دارد، 
اول اينكه با توجه به سرمايه ۱۰۰۰ ميليارد توماني، 
بزرگ ترين صندوق قرض الحسنه كشور محسوب 
مي شود و نكته دوم اينكه اين صندوق هيچ شعبه 
و س��اختمان و تش��كيالت فيزيكي ندارد و كامال 
بر بس��تر آي تي و اپليكيش��ن موباي��ل و اينترنت 
تعريف شده تا درمجموعه اي چابك و فشرده، تمام 
اعتبارات صرفا براي اشتغالزايي جوانان صرف شود 
و از مخارج جاري و هزينه ه��اي معمول بانك ها و 
صندوق ها صرفه جويي گردد و حتي يك ريال هم 
خرج ساختمان و خودرو و جذب نيرو و... نشود .وي 
افزود: حمايت از طرح هاي دانش بنيان و پروژه هاي 
علمي و به روز يكي ديگر از اهداف و سياست هاي اين 
صندوق خواهد بود و به زودي اين صندوق مرجع 
بزرگي براي ايجاد اشتغال در كشور خواهد شد.در 
ادامه اين مراسم تفاهمنامه همكاري بين بنياد بركت 

و صندوق قرض الحسنه اشتغال بركت امضا شد.

  توليد 5 ميليون واكسن بركت
مع��اون هماهنگي س��تاد اجرايي فرم��ان امام نيز 
درحاشيه اين مراسم و در پاسخ به سئوال خبرنگاران 
درخصوص آخرين اخبار از نخستين واكسن ايراني 
كرونا گفت: تا امروز نزديك به ۵ ميليون دوز واكسن 
كوو ايران بركت در كارخانه شفافارمد توليد شده كه 
تمام اين واكس��ن ها بايد در يك دوره ۱۶ تا ۲۰ روزه 
تس��ت كنترل كيفيت مورد بررس��ي و تأييد نهايي 
قرار بگيرند. سيدمصطفي سيدهاشمي افزود: از اين 
تعداد تا امروز يك ميلي��ون و ۳۰۰ هزار دوز تحويل 
وزارت بهداشت شده و ساير واكسن هاي توليدشده 
هم پس از طي مراحل تست كنترل كيفيت به طور 
مرتب و هفتگي تحويل اين وزارتخانه خواهند شد. 
سيدهاشمي خاطرنش��ان كرد: ستاد اجرايي فرمان 
امام بعد از توليد واكس��ن، هيچ نقش��ي در توزيع و 
تزريق آن ن��دارد و تمام واكس��ن ها ازطريق وزارت 
بهداشت و سامانه اي كه براي تزريق عمومي و مراكز 
واكسيناسيون طراحي شده به دست مردم ميرسد 
كه براس��اس گزارش ها خداراش��كر اين واكسن با 
استقبال بسيار خوبي ازطرف مردم روبرو شده است.
وي در پاسخ به سئوالي درخصوص صادرات واكسن 
بركت افزود: ت��ا زماني كه نياز داخل تأمين نش��ود 
هيچ برنامه اي براي صادرات واكس��ن بركت نداريم 
و همچنين ارايه آمارهاي نجومي و تخيلي از ميزان 
هزينه توليد اين واكسِن امن و مورد اطمينان ايراني 
در برخي سايت هاي فضاي مجازي هم كذب و كامال 

بي اساس است.

روحانيدرآخرينجلسهستادهماهنگياقتصاديدولت:

عامل جنگ اقتصادي، سياسي بود

چرا همديگر را قبول نداريم؟

ضرورتكسبمنابعتازه

در سيستِم حكمراني، چيني  ها 
ج��ز اس��تبداد، اقتدارگرايي 
و ديكتات��وري تجربه ديگري 
ندارند. اما چند سرمايه اجتماعي 
باعث شده كه حداقل در رشد و 
توسعه اقتصادي، دستاوردهاي 
منحصر به فردي را كسب كنند: 
هم��كاري،  فرهن��ِگ   -۱
هماهنگي و حمايت از يكديگر كه ۲۶۰۰ سال پيش توسط 
كنفوسيوس، عموم مردم از كشاورز، كارآفرين، متخصص 

تا مجري را به هم متصل و قفل كرد. 
۲- اقتدارگرايي چيني برخالِف اقتدارگرايي خاورميانه اي، 
تابِع تشكيالت، هرم و طبقاِت مرتبط با شاه بود. اين سنت 
در دوران حكومت كمونيستي نيز ادامه پيدا كرد. شاهِ چيني 
نه تنها با طيف وسيعي از نخبگان و سياستمداران مشورت 
مي كرد بلكه بدوِن دستيابي به اجماع، سياستي را پيش 
نمي  برد. اين روش حكمراني و تصميم گيري يك اثر مهم 
داشت و افراد را نسبت به ثقِل حكومت، عالقه مند، وفادار و 
تعلق پذير مي كرد. در مقاِم مقايسه، در اقتدارگرايي صدام يا 
ناصرالدين شاه، نه وزير امنيت داشت نه وكيل و نه مشاور. 
اقتدارگرايي هرمي چيني هزاران نفر كارگزار و نخبه سياسي 
را فراتر از پول و مقام، به يك دس��تگاه حكومتي متمايل و 

دل بسته مي كرد. 
۳- يكي از ش��اهكارهاي آموزش��ي كنفوسيوس، تعليِم 
»وظيفه شناس��ي« و نپذيرفت��ن كاري ك��ه ف��رد در آن 
مه��ارت ندارد اس��ت. اين ن��وع آموزش  ها و سيس��تم ها 
)Functionalism( در ق��رن نوزده��ِم غ��رب اروپا و 
امريكاي شمالي از مبناي فلس��في ديگري مانند اصالِت 
فاي��ده )Utilitarianism(، كارآمدي، صنفي ش��دن 
)Unionization( و ليبراليسم سرچشمه گرفته و به 
تدريج نهادينه شد. در مقابل، وظيفه شناسي و تخصص به 
عنواِن پيش نيازهاي رشد و پيشرفت با version چيني 
آن، بيش از دو هزار س��ال در روح و روان جامعه و فرهنگ 

ناگفته اقتدارگرايي چيني ريشه دارد. 
۴- حكومت  هاي اقتدارگراي چيني عموماً متشكل از هيات 
حاكمه بودند و نه مبتني بر يك فرد مانند صدام، قذافي يا 
ُحسني مبارك. وقتي هيات حاكمه يا گروه اِليت وجود دارد، 
همزمان جريان هاي فكري، سياسي، فراكسيون ها، اكثريت/ 
اقليت و از همه مهم تر »فرآيند اجماع س��ازي« در درون 
طيفي از اف��راد با مهارت ها و تخصص  هاي مختلف وجود 
دارد. وجوِد گروه اِليت كه نسبت به موقعيت و انديشه خود، 
حِس امنيت و اهميت داشته باشد در سير رشد و توسعه 
جهان امروز كليدي است به طوري كه موقعيِت مثبِت برزيل، 
مكزيك، هند، اندونزي، مالزي، سنگاپور و ويتنام را در اين 
چارچوب نظري مي توان تحليل نمود. كشورهاي غربي از 
رهيافِت نظاِم حزبي به اِليت و هيات حاكمه رسيدند و غير 
غربي  ها از مسير فرهنگ سازي، ضرورت توسعه اقتصادي و 

مانند چين به موجب فرهنگ كنفوسيوسي. 
۵- تحوالِت چش��مگير اقتصادي برزي��ل، هند، ويتنام، 
كره جنوبي، اندونزي و چين در س��ي سال گذشته صرفًا 
در درون حاكميت متشكل از جريان هاي مختلف و وجوِد 
هيات حاكمه و اِليت اتفاق افتاده اس��ت. شهروندان اين 
كشورها چه انتظاراتي داشتند: ثبات اقتصادي و ثبات در 
تصميم س��ازي ها. حس يادگيري و مشورت از يك طرف 
و اعتق��اد به تخصص و تقس��يم كار از ط��رف ديگر باعث 

منطقي شدن تصميم س��ازي  هاي اين طيف از كشورها 
با س��ابقه اقتدارگرايي و استبداد ش��ده  اند. اين اعتماد به 
دانش و تخصص تا آنجا پيش رفته كه چيني ها با توجه به 
 اينكه سهامدار عمده بانك سرمايه گذاري عمراني چين 
)Asian Infrastructure Investment Bank( هستند 
اما دو معاون كليدي بانك را ب��ه دو فرد ُمجرب بانكداري 
 Joachim von Amsberg and( آلماني و انگليسي
Daniel Alexander( س��پرده اند. چيني ها نسبت 
به فرهنگ، تم��دن و تاريخ خود بس��يار مفتخر و مغرور 
هستند ولي اِبايي از مشورت و يادگيري در مديريت ندارند 
 McKinsey & و بعضاً با مهم ترين مراكز مشورتي مانند
Company طرح  هاي خود را در ميان مي گذارند. اين 
اعتماد به نفس ناشي از تعلِق خاطر مجموعه اِليت و هيات 
حاكمه نسبت به خود، اهداف خود، سرزمين خود و آينده 
خود است. وقتي كش��وري اِليت داشته باشد، خارجي به 
راحتي نمي  تواند در آن نفوذ كند. وقتي كارگزاران يك كشور 
به مجموعه حاكميت احساِس تعلق نكنند، زمينه نفوِذ 
خارجي فراهم مي شود. وقتي كشوري اِليت داشته باشد و 
بهترين ها و دانا ترين ها را در هيات حاكمه جمع كند، دقيق 
حرف زدن و صحيح عمل كردن، قاعده مي شود. وفاداري 
به كشور و حفظ و بسط آن تابع وجود اِليت هايي است كه 
در درون خود بسيار بحث مي كنند، مالك بحث آن ها كل 
كشور است و جمعي تصميم مي گيرند. دموكراسي زماني 
آغاز مي شود كه اين انديشه ها و تصميم هاي اِليت، زمينه 
حمايِت عامه مردم را نيزداشته باشد كه در نهايت به قرارداد 
اجتماعي منتهي مي شود. اگر اِليت  هاي چيني نه از طريق 
ليبراليسم غربي، بلكه با تعاليِم كنفوسيوسي به تقسيم 
كار، وظيفه شناسي، تخصص، نظم و هرم سازماني اعتقاد 
نداشتند، نمي توانستند سه تريليون دالر ذخائر ارزي جمع 
 Debt كنند و به اكثريت كش��ورهاي جه��ان وام بدهند

). )Diplomacy
تاريخ سياسي ايران، تاريخ افراد است: از خوارزمشاه و ملكشاه 
و بهرامشاه و سلطان حسين و شاه اسماعيل و شاه سليمان 
گرفته تا كريمخان و آقامحمدخان و مظفرالدين شاه و رضا 

شاه و محمدرضا شاه. جزييات تاريخي به 
وضوح نشان مي  دهد كه تناسبي ميان سطح قدرت شاه 
و اطرافيان، حتي وزرا و دربار نبوده اس��ت: شاه بوده و عده 
وسيعي از افراد اپراتور. اِليت يا هيات حاكمه به معنايي كه 
با آنها مش��ورت شود، در قدرت سهيم باشند و مسووليت 
جمعي براي حفظ كشور و سرزمين داشته باشند، وجود 
نداشته است. اِليت يعني طيفي از افراِد عاقل، دانا، متخصص، 
سير، متعادل و نرمال كه تصادفي رشد نكرده باشند بلكه 
قدم به قدم و با توانايي ارتقا پيدا كرده باشند. خوانندگاِن 
محترمي كه با اِليت هند، اندون��زي، برزيل، كره جنوبي 
و سنگاپور آش��نايي داشته باشند به خوبي مي توانند اين 
مقايسه را انجام دهند. رضاشاه و محمدرضا شاه هر چند 
دوره اي با اِليت ها كاره��ا را پيش بردند اما به خصوص در 
پنج سال آخر حكمراني خود، با قضاوت و ذهنيت شخِص 
خودشان تصميم مي گرفتند. وقتي كشوري اِليت نداشته 
باشد، اپراتورها با صالحيت و دانش انتخاب نمي  شوند بلكه 
صرفا بر اساس وفاداري و پيروي تام از دستورات منصوب 
مي  شوند. در چنين قالبي، اپراتورها نيز زيرمجموعه خود را بر 
اساس وفاداري به ِسمت مي گمارند. هر چند در ظاهر، عموم 
اين افراد حكمراني مي كنند اما در باطن نه يكديگر را قبول 
دارند و نه تعهدي به يك سيستم سياسي يا سرزميني دارند. 

پنج ماه قبل از انقالب در ۲7 شهريور ۱۳۵7، كارمندان بانك 
مركزي فهرست ۱77 تن از افراد سرشناس پهلوي دوم كه 
بالغ بر ۲ ميليارد دالر از كشور خارج كرده بودند را منتشر 
كردند )اين نويسنده، اقتدارگرايي ايراني در عهد پهلوي، 
۱۳۹7، صص ۲۹۱-۲۹۰(  همين كه اپراتورها از اواس��ِط 
۱۳۵7 آسيب پذيري هاي ش��اه را حس كردند، صحنه را 
ترك گفتند. اما اگر اِليت وجود داشت، مشكالت و چالش ها 
را رصد مي كرد، به موقع در پ��ي حل و فصل آنها مي  بود، 
حكمران��ي در ذهن و مصالح يك نفر خالصه نمي  ش��د و 
اپراتورها تبديل مي  شدند به سهامداران، مشتركان و اعضاي 
اِليت يك حكومت. وقتي اِليت نباشد، اپراتورها يكديگر را 
قبول ندارند زيرا خود را وفادار به فرد مي دانند و اين فرهنگ 

نفي يكديگر به تدريج به كليت جامعه منتشر مي شود.
از منظر روان شناسي اجتماعي، ممكن است بحث كنيم 
كه افراد يكديگر را قبول ندارند چون اين خصلت ها را دارا 
هستند: انحصارطلب، خودخواه، خودمحور، خودبزرگ بين، 
شهرت طلب، جاه طلب و خود حق بين. اما اينها معلولند 
و علل ظهور اين خصايص را بايد در سيس��تم حكمراني 
و مديريت جس��ت وجو كرد. اين خصلت ها را مي  توان در 
شهروندان عموم كشورها پيدا كرد ولي سيستم مديريت 
اجازه ظهور و بروز آنها را يا نمي  دهد يا محدود مي  كند. ويتنام 
و چين هردو اقتدارگرا هستند ولي حداقل در حيطه مسائِل 
اقتصادي و روابط بين  المللي، به شدت تخصصي، حرفه اي 
و مبتني بر دانش بشري،  data و fact  اداره مي شوند. وقتي 
وزيري در موضوع وزارت خود حتي چند كتاب نخوانده و 
سال ها وزير مي ماند، رهيافت تصميم  سازي در سازمان خود 
را به  طور طبيعي به سمت ناكارآمدي، اشتباهات پي در پي، 
بي تفاوتي و تملق سوق مي دهد. شايد دليِل اصلي كه روسيه 
با قدمِت تاريخي، وسعِت جغرافيايي، شوكِت ادبي، ذخايِر 
منحصر به فرد طبيعي و حدوِد ۱۰ هزار كالهك هسته اي، 
حتي يك كاالي قابِل عرضه در سطح جهاني ندارد به خاطر 
فقداِن اِليت باش��د به  طوري كه جمعي تشكيل بدهد و با 
بحث و گفت وگو، بهينه سازي منابع، مشورت و يادگيري، 
اين كش��ور فوق العاده را مديريت كند. تاريخ روس��يه نيز 
تاريخ افراد اس��ت. همين نظريه اِليت در بنگاهداري هم 
صدق مي كند. وقتي كارمندان و كارگران بنگاه هايي مانند 
عالي نسب، ايران ناسيونال، تويوتا، پاناسونيك، و سامسونگ 
نسبت به كليت س��ازمان، احساس »تعلق« مي كنند و با 
انگيزه كار مي  كنند، در عين حال وفاداري خود را در فراز 
و فرود ش��ركت نشان مي دهند. در يكي از جلسات داوس 
پيرامون حكمراني مطل��وب، خانم مركل كه دو ماه ديگر 
بازنشسته مي شود، يك بار اظهار داشت: مادامي كه در مورد 
يك سياست، ميان دولِت آلمان، پارلمان، احزاب و مجموعه 
بخش خصوصي اجماع ايجاد نكرده و سپس آن را با افكار 
عمومي محك نمي زد به انجام آن مبادرت نمي  ورزيد. به 
 Nord( عنوان يك نمونه، خِط لوله گاز روس��يه به آلمان
Stream ۲( كه چنين اجماعي را كسب كرده بود علي رغم 
نزديك به ۱۰ سال مخالفِت دولت هاي امريكايي، همچنان 
پيش رفت و در نهايت دولت بايدن چند هفته پيش مجبور 

شد در مقابل اجماع حكومت و مردم آلمان كوتاه بيايد.
مورگان شوس��تر كه در اواخر قاجار براي سامان دادن به 
نظام مال��ي و مالياتي به ايران دعوت ش��ده بود هفت ماه 
بيشتر دوام نياورد زيرا در برابر يك سيستم، هيات حاكمه، 
حاكميت و اِليت قرار نگرفته بود بلكه آن گونه كه در كتاب 
خود مي گويد مدام بايد افراد را راضي مي كرد. وقتي اِليت 

باشد، قاعده مندي رشد مي كند. وقتي نسبت به سرزمين 
حِس مسووليت باشد، اِليت ها شكل مي گيرند و وقتي مردم 
اِليت ها را انتخاب كردند، دموكراسي آغاز مي شود. شايد از 
منظِر سنت هاي رايج و قديمي ايراني و جهاني، اين مهم 
نبود كه ناصرالدين شاه ۴8 سال و ۴ ماه پادشاهي كرد بلكه 
مش��كل اين بود كه همه امور كشور تابع مصالح، تلقيات، 
ذهنيت، برداشت و مالحظات يك نفر بود و پروسه اي براي 

سنجيدن، سبك سنگين كردن و يادگيري نبود.
)Policy Process(  فرانكو ۴۰ س��ال بر مردم اس��پانيا 
حكم راند )۱۹7۵-۱۹۳۵( اما در دوره او بخش خصوصي و 
ارتباطات اقتصادي بين المللي به  شدت رشد كرد و مكاتِب 
گوناگون حكمراني فرصت ظهور پيدا كردند به  طوري كه يك 
دهه بعد از مرگ او، اين كشور با سابقه ۴۰ سال ديكتاتوري 
به عضويِت اتحاديه اروپا درآمد و در كنار برجس��ته ترين 
دموكراس��ي هاي جهان قرار گرفت. چه در كش��ورهاي 
دموكراتيك و چه غيردموكراتيك، اختالف نظرهاي فراوان 
در مورد جهت گيري ها و سياستگذاري ها وجود دارد. وجود 
هيات حاكمه باعث مي ش��ود تا ديالوگ درون حاكميتي 
جدي شود و مصلحِت كِل كشور مدنظر باشد. وقتي در يك 
كشور اِليت وجود داشته باشد، استدالل كردن اهميت پيدا 
مي كند، روش القاب  گذاري بر مخالفان برچيده مي شود، 
تك تك اعضاي اِليت براي يكديگر جا باز مي  كنند و براي 
اقناع و جدل منطقي تالش مي  كنند. در فقداِن تخصص، 
دانش، اجماع سازي و طرح سياستگذاري هاي رقيب، كشور، 
وطن، كارآمدي، آينده و   Nation-State  بارور نمي شوند. 
وقتي نظام اِليت شكل بگيرد، افراِد توانمند جذب مديريت ها 
مي شوند. وقتي نظام اِليت وجود نداشته باشد، افراِد ضعيف و 
در پي پول و مقام، اپراتورهاي حكمراني مي شوند. افراِد توانا 
نيازي به اثبات خود ندارند چون هم قواعد رقابت را مي  دانند 
و هم از اينكه در كنار بزرگاِن فكري ديگر باشند، لذت مي برند. 
وقتي اِليت شكل بگيرد، افراد مجبور مي شوند به خاطر يك 
كليت، يكديگر را بپذيرند و اين تمايل به تدريج به فرهنگ 

عمومي تبديل مي شود. 
مكزيك در ۳۰۰ سال گذشته با سه قدرت )فرانسه، اسپانيا 
و امريكا( درگير بوده اما با ديالوگ هاي درون حكومتي و به 
كار گيري بهترين ها در يك سيستِم اِليت، هم اكنون باالي 
يك تريليون دالر توليد نا خالص داخلي دارد. كره جنوبي 
)و قبال كره( هميشه درگير ژاپن، چين و روسيه بوده اما با 
انسجام خارق العاده در سطح اليت ها به يك كشور با اهميت 
جهاني تبديل شده است. بنابراين، استدالل حمله مغول ها 
و نقش روسيه و انگلستان را بايد پايان داد. كشورها نيز مانند 
افراد به اعتماد به نفس نياز دارند و با جمع كردن توانا ترين ها 
در يك سيستم اِليت و جا باز كردن براي طيف ديدگاه ها 
)Inclusiveness(، نه تنها از خود حفاظت مي كنند بلكه 
شروع به رشد مي كنند. از منظر تاريخي اگر ايراني ها اِليت 
داشتند، روسيه و انگليس نمي توانستند رضاشاه را چهار 
ساعته عزل كنند. طرف خارجي ها در ايران فقط يك نفر بود. 
مادامي كه ايراني ها براي يك ديگر جا باز نكنند، با فكرهاي 
گوناگون طبيعي برخورد نكنند و اِليت نسازند، همچنان در 
فراز و نشيب هاي تاريخي معلق خواهند بود. ايران خاص 
نيس��ت و به راحتي مي تواند از چين، اندونزي، هند و كره 
جنوبي بياموزد. آشنا ش��دن با اين جهان شگفت انگيز و 
بيرون آمدن از لوِپ بسته، اولين شرط فكري براي ساختن 

يك اِليت منسجم جهت پيشرفت و توسعه يافتگي است.
منبع: سايت شخصي نويسنده

 بودجه هاي يارانه اي در سطح فراگير است كه براساس 
رويكردهاي كارشناسي بسياري از افراد و خانواده هاي 
برخوردار اساسا نيازي به آن ندارند. مهم تر از اين موارد 
به نظرم برخي معافيت هاي مالياتي است كه دولت هاي 
قبلي به بسياري از بنگاه ها به خصوص خصولتي اعطا 
كرده ان��د. اين معافيت ها به خاطر ش��رايط خاصي كه 
كشور با آن دست به گريبان است، مي توانند لغو شوند. 
در بسياري از موارد مش��ابه، حتي كشورهايي كه تازه 
صنعتي شده محسوب مي ش��دند در شرايط بحراني، 
اقدام به درياف��ت ماليات هاي خاص كرده اند تا امنيت 
نظامي و سياسي كشور خود را تامين كنند. از اين رو به 

نظرم مي توان از طريق دريافت هاي مالياتي، بخش��ي 
از مشكالت كش��ور را پوش��ش داد. جدا از اين موارد، 
منابع درآمدي بزرگ تري ب��راي دولت وجود دارد كه 
مي تواند از آنه��ا بهره ببرد. تنها يكي از ش��ركت هاي 
فوالدي كشورمان در سال ۹7، سودي معادل 7 هزار و 
۶۰۰ ميليارد تومان كسب كرده بود. سود اين شركت 
به دليل ۳برابر شدن نرخ ارز در سال ۹8 به بيش از ۲۰ 
هزار ميليارد تومان رسيد و در سال ۹۹ سود اين شركت 
به ۳7 هزار ميليارد تومان رسيد. طبيعي است كه اين 
شركت ها بدون بهره مندي از يارانه هاي گسترده دولتي 
قادر به كسب يك چنين سودهايي نبودند. دردآور آن 

است كه بسياري از اين شركت ها از پرداخت ماليات نيز 
معاف هس��تند. دليلي براي اين معافيت ها در شرايط 
اضط��راري كنوني وجود ندارد. طبيعي اس��ت كه اين 
شركت ها در شرايط دشوار فعلي بايد به صحنه بيايند 
و به دولت و مردم مساعدت كنند. دولت بايد بخشي از 
نيازهاي مالي خود را از طريق اين شركت هاي خصولتي 
تامين كند. امروز شرايط اضطراري كشور حكم مي كند 
كه اين شركت ها به كمك دولت و جامعه بيايند و سهم 
خود را ادا كنند. وظيفه اس��تيفاي اين درآمدها البته 
به عهده دولت اس��ت و نبايد از زير بار اين وظيفه شانه 
خالي كند. دولت جديد نخستين ماه هاي فعاليت خود 

را بايد صرف اصالح س��اختار بودجه و بيرون كشيدن 
اين درآمدها كند. به نظرم اين روند امكان پذير اس��ت 
و مي ت��وان از طريق اين حفره ها، بخش��ي از نيازهاي 
بودجه اي دولت را تامين كرد. از س��وي ديگر اين روند 
اصالحي كمك مي كند تا دولت سيزدهم در روند تدوين 
بودجه ۱۴۰۱، مقدماتي را فراهم كرده باشد تا درنهايت 
بودجه به س��مت ي��ك اصالح ض��روري حركت كند. 
بسياري از معافيت هاي صادراتي نيز مي توانند مشمول 
اين اصالحات ق��رار بگيرند. همي��ن اصالحات منابع 
درمدي بزرگي را دراختيار دولت قرار خواهد داد تا از آن 
براي بهبود وضعيت و پوشش دادن كمبودها بهره ببرد.

ادامه از صفحه اول

محمود سريع القلم 



زهرا سليماني| در ش��رايطي كه انتشار دستوركار 
جلسه علني روز دوشنبه ۴ مرداد مجلس حاكي از آن 
بود كه»طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي 
و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« كه دامنه وسيعي 
از مخالفت هاي جدي كارشناس��ان و افكار عمومي را 
برانگيخته از دس��تور كار مجلس خارج شده، اما اخبار 
تكميلي نش��ان داد كه اين طرح نه تنها از دس��تور كار 
نمايندگان خارج نشده، بلكه قرار است دوباره در قالب 
اصل 85 در صحن مطرح شود. در واقع نمايندگان تنها 
مس��ير طرح و تصويب و اجراي طرح را تغيير داده اند و 
در محتواي اصلي برنامه هاي خود هيچ تغييري ايجاد 
نكرده اند. مطابق دس��تور كار اعالم شده اصل 85، در 
صورتي كه راي نمايندگان در خصوص تداوم اين طرح 
مثبت باشد، كميسيون ويژه اي در خصوص اين طرح 
تش��كيل خواهد ش��د تا ابعاد و زواياي تقنيني طرح را 
بررسي و سپس دوباره آن را راهي صحن كند. نهايتا در 
صورتي كه نماين��دگان براي بار دوم در صحن به طرح 
راي مثبت بدهند، طرح براي مدت زمان ۴سال به طور 
آزمايش��ي اجرا خواهد ش��د. اما در شرايطي كه مردم، 
كارشناس��ان و فعاالن كس��ب و كار به ُطُرق مختلف، 
مخالفت خود را با هرگونه محدودسازي فضاي مجازي 
و پيام رسان هاي اجتماعي به گوش مسووالن رسانده اند، 
نمايندگان مجلس با جدي��ت در حال پيگيري ابعاد و 
زواياي گوناگون طرحي هستند كه به اعتقاد تحليلگران 
در صورت اجرا، ضربات جدي بر تار و پود فعاليت هاي 
اقتصادي آنالين و كس��ب و كار خرد مردم وارد خواهد 
س��اخت. اين در حالي است كه برخي گمانه زني ها نيز 
بيانگر آن است كه رييس جمهور منتخب چندان مايل 
به تصويب اين طرح با توجه به تبعاتي كه در كسب و كار 
و معيشت مردم خواهد داشت، نيست و ترجيح مي دهد 
در ش��رايط ملتهب فعلي، بر آتش گرفتاري هاي مردم 
دميده نشود. اما بايد ديد چرا مجلس يازدهم با توجه به 
التهابات گسترده اي كه در سطح كشور پيرامون مسائل 
معيشتي و بحران آب، بيكاري، خاموشي ها و...ايجاد شده 
و عليرغم، مخالفت هاي گسترده اي كه در خصوص اين 
طرح مطرح مي شود، باز هم تالش مي كنند، اين طرح 
را به سرانجام برسانند؟ در پاسخ به اين پرسش برخي 
تحليلگران به مشكالتي اشاره مي كنند كه اخيرا ميان 
مجلس يازدهم و دولت منتخب بر س��ر بستن كابينه 
شكل گرفته است. مطابق اين گمانه زني ها، بسياري از 
طيف هاي قدرتمند حاضر در مجلس، حساب ويژه اي را 
براي حضور خود و همفكرانشان در كابينه سيزدهم باز 
كرده بودند. اين گروه از نمايندگان تصور مي كردند بعد 
از پيروزي دولت اصولگرا، قادر خواهند بود سهم قابل 
توجهي در كابينه آتي داشته باشند. اما پيامي كه بعد از 
پايان انتخابات و مشخص شدن شمايل فرد پيروز صادر 
شد، حاكي از آن بود كه روند تشكيل كابينه مبتني بر 
مطالبات جناحي و سياس��ي نخواهد بود و نمايندگان 
سهم خاصي در شكل گيري كابينه نخواهند داشت. اين 
دسته از تحليلگران معتقدند، پيگيري نمايندگان در 
خصوص طرح صيانت از فضاي مجازي در واقع ارسال 
اين پالس به دولت منتخب است كه بايد سهم مجلس را 
در كابينه آينده لحاظ كند يا اينكه منتظر تقابل با ساختار 
تقنيني كش��ور باش��د. اينكه يك چنين ارزيابي هاي 
تحليلي تا چه اندازه مبتني بر واقعيات عنوان مي شود و 
تا چه اندازه بر اساس حدسيات است، موضوعي است كه 
براي آگاهي از آن بايد منتظر روزهاي آينده و تحوالت 
آتي باشيم تا مشخص شود، هدف اصلي اصولگرايان از 
پيگيري طرحي كه نه تنها باعث بروز مشكالت جدي 
در روند كسب و كار و معيشت مردم مي شود بلكه ممكن 

اس��ت تبعات اجتماعي و امنيتي مخربي نيز به دنبال 
داشته باشد، چيست؟

دامنهوسيعمخالفتهاازراهميرسند
انتش��ارمتن نخس��تين طرحي كه از آن ذيل عنوان 
»طرح صيانت از حقوق كارب��ران در فضاي مجازي 
و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« به روزهاي 
ابتدايي ش��هريورماه گذش��ته باز مي گردد. طرحي 
كه از ابتداي مطرح ش��دن، مخالفت هاي فراواني را 
ايج��اد كرد و باعث به وجود آمدن دامنه وس��يعي از 
انتقادات شد. مخالفان تصويب اين طرح در روزهاي 
اخير هش��دار داده  اند ك��ه در ص��ورت تصويب اين 
طرح، تغييرات بنيادين��ي در نحوه فعاليت كاربران، 

پيام  رسان هاي داخلي و خارجي، نظارت بر اينترنت 
و پهناي باند ايجاد خواهد ش��د و هدف از آن اعمال 
محدوديت ش��ديد در زمينه دسترسي به اينترنت 
است. روز گذشته انجمن تجارت الكترونيك تهران 
متشكل از مديران ارشد شركت هاي علي بابا، ديجي 
كاال، كافه  ب��ازار، ديوار، آپ��ارات و فيليمو در نامه  اي 
به قاليباف رييس مجل��س يازدهم در مورد تصويب 
احتمالي »طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي« اب��راز نگران��ي كردند و تاكي��د كردند كه 
»بخش هاي قابل توجه��ي« از ابعاد و زواياي طرح از 
اساس امكان عملياتي شدن ندارد. ارسال كنندگان 
اين نامه همچنين تاكيد كرده اند، تصويب اين طرح 
باعث بروز »نارضايتي هاي گسترده كاربران نسبت به 

ارايه دهندگان داخلي خدمات، فشار به اقشار مختلف 
جامعه و كسب وكارهاي ُخرد و...«منجر خواهد شد. 
از سوي ديگر س��ازمان نظام صنفي رايانه  اي استان 
ته��ران نيز از رييس��ي رييس جمه��ور دولت آينده 
خواس��تار توقف طرح و بررس��ي همه جانبه  آن »در 
فضايي كارشناسانه و مصلحت  خواهانه« شد. اعضاي 
هيات مديره  سازمان نصر خطاب به ابراهيم رييسي، 
اش��اره كردند كه طرح »صيانت از حقوق كاربران در 
فضاي مجازي« فضا را براي كاربران و كسب وكارهاي 
فضاي مج��ازي مخدوش خواهد ك��رد . در اين نامه 
همچنين اظهار تعجب شده كه چرا نمايندگان با اين 
عجله تالش مي كنند قبل از تشكيل دولت سيزدهم 
طرح را به تصويب برسانند. سازمان نصر همچنيني 
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جوالنصرافيهايغيرمجاز
درفضايمجازي

با وجود اينكه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز هر 
نوع خريد و فروش ارز خارج از چهارچوب تعيين شده 
بانك مركزي، در حكم قاچاق ارز است، اما متأسفانه 
بسياري از صرافي هاي جعلي و غيرمجاز در حال فعاليت 
در فضاي مجازي هستند. به گزارش تسنيم، در طي 
سال هاي گذشته همراه با افزايش نابساماني در بازار 
ارز كه به دليل مشكالت تحريمي و عدم نظارت بانك 
مركزي بر بازار اتفاق افتاد؛ نه تنها اداره كشور و زندگي 
مردم را با اختالل جدي مواجه كرد، بلكه اين شرايط 
نابسامان تبديل به بستري براي حضور سودجويان و 
متخلفان در بازار ارز شد. متأسفانه در سال هاي اخير 
بسياري از افراد از طريق ايجاد صرافي هاي غير مجاز، 
مشتريان زيادي جذب كرده و اقدام به نقل  و انتقاالت 
ارزي كردند كه در بسياري از موارد پس از چندي اقدام 
به كالهبرداري و همكاري با ديگر مراكز غيرمجاز مانند 
سايت هاي قمار و شرطبندي كردند. با مروري بر اخبار 
حوادث و جرايم در رسانه ها و جرايد، با عناوين متعدد 
تخلفات ارزي مواجه مي ش��ويم كه توس��ط صرافان 
متخلف در طول سال هاي گذشته و علي الخصوص در 
برهه تنگناي بحران ارزي و تحريمي انجام شده است. 
»فروش ارز تقلبي«، »قاچاق عمده ارز«، »نقل و انتقال 
ارز قمار و شرط  بندي«، »خروج سرمايه و ارز به خارج 
كشور«، »دس��تكاري نرخ«، »كالهبرداري و سرقت 
وجوه نقد« از جمله اين موارد است. سوءاستفاده از نام 
آستان قدس براي جلب اعتماد مردم: به گفته احمد 
لواساني رييس كانون صرافان، از سال 1390 تا 1399 
قريب به 3۴00 صرافي متخلف و غيرمجاز شناسايي 
شده است كه عمده اين متخلفان ارزي در استان هاي 
مرزي مش��غول به معامالت غيرمجاز و كالهبرداري 
بوده اند. متأسفانه اين صرافي هاي غير مجاز با استفاده 
از حاش��يه امني كه در بس��تر پلتفرم  هايي همچون 
اينستاگرام و تلگرام به وجود آمده، ظهور گسترده اي پيدا 
كرده اند، حتي در ماه هاي اخير شاهد ايجاد صرافي   هاي 
غيرمجازي هستيم كه در پوشش نهاد هاي مذهبي 
مانند آس��تان قدس رضوي به دنب��ال جلب اعتماد 
مردم بوده اند. البته پيش از اين اميررضا رجبي معاونت 
امور شركت هاي آستان قدس رضوي در گفت وگو با 
رسانه ها، با بيان اينكه هيچ صرافي ذيل معاونت بهره وري 
موقوفات آستان قدس رضوي فعاليت ندارد، گفته بود 
كه متأس��فانه در حال حاضر ش��اهد هستيم عده اي 
سودجو در حال سوءاستفاده مادي با پوشش نهادهاي 
ارزشي و مذهبي مثل آستان قدس هستند. بنابراين از 
مراكز قضايي، نظارتي و انتظامي تقاضا داريم با متخلفاني 
كه با سوءاستفاده از نام هاي مقدس در حال كالهبرداري 

از مردم هستند، برخورد الزم را به عمل بياورند.

اليحهاصالحقانونمبارزه
باقاچاقكاالوارزاصالحشد

نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به منظور تامين 
نظر شوراي نگهبان اصالحاتي در اليحه اصالح قانون 
مبارزه با قاچ��اق كاال و ارز اعمال كردند. به گزارش 
ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در جلسه 
علني امروز مجلس گزارش كميس��يون اقتصادي 
در خصوص اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز را بررسي كرده و به منظور رفع ايرادات 

شوراي نگهبان اصالحاتي در آن اعمال كردند.

»تعادل«آخريناخبارمرتبطباطرحساماندهيپيامرسانهاياجتماعيرابررسيميكند

نمايندگانتصميمگرفتندطرحصيانتازطريقاصل85پيگيريشود
صيانت يا مسدودسازي 

وروددالروسكهبهكانالهايجديد
 گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |

عصر روز س��ه ش��نبه 5 مرداد 1۴00 با اعالم قيمت دالر 
25100 تومان در بازار آزاد ارز و همچنين اونس جهاني طال 
به قيمت 1798 دالر، قيمت طال و سكه افزايش داشت و 
سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 11 ميليون تومان معامله 
شد. درساير ارزها نيز قيمت يورو 29 هزار و 600 تومان و 
درهم امارات 6 هزار و 885 تومان اعالم ش��ده است.براين 
اس��اس دالر به كانال 25 هزار تومان و س��كه به كانال 11 
ميليون وارد شده است.  دبير اتحاديه طال و جواهر گفت: 
قيمت سكه طي سه شنبه 5 مرداد 1۴00 وارد كانال 11 
ميليوني شد و قيمتش دالر افزايش يافت. نادر بذر افشان 
گفت: پنجم مرداد، به دليل باال رفتن نرخ ارز، شاهد افزايش 
200 هزار توماني قيمت سكه در بازار هستيم. وي با بيان 
اينكه انس جهاني با كاهش 1۴ دالري، 1796 دالر قيمت 
گذاري شده است افزود: به دليل نوسان نرخ ارز و خبرهاي 
اقتصادي و سياس��ي در بازار، شاهد افزايش قيمت طال و 
سكه بوديم. به طوريكه هر مثقال طالي 17 عيار، ۴8 هزار 
تومان، س��كه 200 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 7 
هزار تومان افزايش قيمت داشت.هم اكنون قيمت سكه 
طرح جديد 11 ميليون تومان، قيمت سكه طرح قديم 10 
ميليون و 680 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 830 هزار 
تومان، ربع سكه3 ميليون و 6۴0 هزار تومان و سكه گرمي 2 
ميليون و 250 هزار تومان به فروش مي رسد. هر مثقال طال 
۴ ميليون و 660 هزار تومان و هر گرم طالي 18 عيار نيز يك 
ميليون و 76 هزار و 500 تومان فروخته مي شود. نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي )سه شنبه، 5 مردادماه( با 100 تومان 
افزايش در مقايسه با روز گذشته به 2۴ هزار و 562 تومان 
رس��يد .قيمت فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با 62 
تومان افزايش قيمت به 28 هزار و 797 تومان رسيد.قيمت 
خريد هر دالر 2۴ هزار و 75 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 

28 هزار و 227 تومان بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در 
بازار متشكل ارزي 23 هزار و 969 تومان و نرخ فروش آن 
2۴ هزار و 167 تومان اعالم شد. نرخ خريد يورو در اين بازار 
28 هزار و 107 تومان و نرخ فروش آن نيز 28 هزار و 56۴ 
تومان اعالم شد.همچنين در سامانه نيما در معامالت روز 
دوشنبه، حواله يورو به قيمت 26 هزار و ۴05 تومان فروخته 

و حواله دالر به قيمت 22 هزار و 358 تومان معامله شد.
دالر از هشتم خردادماه وارد كانال 23 هزار توماني شد و در 
اين فاصله به سوي كانال 2۴ هزار تومان خيز برداشت، اما 
دوباره كاهش يافت و در كانال 23 هزار توماني در نوس��ان 
بود تا اينكه شنبه هفته گذشته وارد كانال 2۴ هزار تومان 
شد. در ادامه رش��د آرام قيمتي دالر ادامه يافت و به كانال 
25 هزار توماني نيز وارد ش��د اما دوباره به قيمت 2۴ هزار 
تومان عقب نشيني كرد. قيمت هر قطعه سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد )سه شنبه، 5 مردادماه( در بازار تهران با 
افزايش 130 هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 10 
ميليون و 980 هزار تومان رسيد.ارزش هر قطعه سكه تمام 
بهار آزادي طرح جديد با افزايش 130 هزار توماني نسبت 
به روز گذشته به رقم 10 ميليون و 980 هزار تومان رسيد و 
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 600 هزار 
تومان معامله شد.همچنين نيم سكه بهار آزادي پنج  ميليون 
و 600 هزار تومان، ربع سكه سه ميليون و 580 هزار تومان 
و سكه يك گرمي نيز 2 ميليون و 200 هزار تومان قيمت 
خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي 18 
عيار به يك ميليون و 77 هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال 
طال نيز چهار ميليون و 666 هزار تومان شد. همچنين هر 
اونس جهاني طال نيز يك هزار و 798 دالر و 73 سنت قيمت 
خورد. قيمت سكه در آغاز سال جديد 11 ميليون تومان بود 
كه به تدريج روند نزولي را شروع كرد تا به بهاي 9 ميليون 
تومان رسيد. از نيمه ارديبهشت ماه، به دنبال رشد تدريجي 

قيمت ارز، بهاي سكه اندكي رشد كرد و در اين مدت همواره 
در كانال 10 ميليون تومان در نوسان بوده است. با اين حال از 
روز گذشته پس از تعطيالت 6 روزه پايتخت افزايش قيمت 
داشته و در آستانه خروج از كانال 10 ميليون تومان است .

مهم ترين رويداد درخصوص بازار سكه و طال حذف ابالغ 
قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده است. براساس اين 
قانون از اين پس ماليات بر ارزش افزوده از سود و اجرت 
طال اخذ مي ش��ود و ديگر از اصل طال كس��ر نمي شود. 
اين قانون قرار است از 6 ماه آينده اجرا شود.پيش بيني 
مي ش��ود با اجراي قانون حذف ماليات برارزش افزوده 
صنعت طال مجدد در كشور رونق يابد و در واقع اين قانون 
به مصرف كننده براي خريد طال كمك مي كند. بازار ارز در 
نخستين ماه تابستان، شاهد افزايش نسبي قيمت دالر از 
كانال بيست و سه هزار تومان به كانال باالتر بود. نوسانات 
شاخص ارزي در تيرماه 1۴00 نشان داد در چهارمين ماه 
سال، بازدهي نرخ فروش دالر امريكا در صرافي هاي مجاز 
سطح كشور تنها 1.7 درصد بوده است. به عبارت ديگر در 
اين مدت، ميانگين نرخ فروش هر اسكناس دالر امريكا 
در اين صرافي ها، با افزايش ح��دود ۴00 توماني همراه 
بوده اس��ت. هرچند از ابتداي تيرماه تا آخرين روز كاري 
اين ماه، شاخص ارزي تا مرز 25 هزار تومان در تاريخ دهم 
تيرماه نيز پيشروي داشت، اما با افزايش عرضه و پاسخ به 
نياز متقاضيان واقعي از س��وي بازارساز، جو افزايشي در 
بازار تداوم نداشت و به مرور بازار به ثبات نسبي در كانال 
بيست و چهار هزار توماني رسيد. از نكات قابل توجه در 
خصوص تغييرات نرخ دالر در تيرماه، كاهش سرعت رشد 
شاخص ارزي نسبت به ماه قبل يعني خردادماه است. به 
عبارت ديگر در خردادماه امسال، ميانگين قيمت فروش 
هر اسكناس دالر امريكا در صرافي هاي بانكي و مجاز سطح 
كشور با افزايش حدود 1300 توماني معادل 6.08 درصد 

مواجه شد كه در مقايسه با تيرماه، مي توان نتيجه گرفت 
كه سرعت افزايش نرخ دالر كاهش يافته است. از سوي 
ديگر، يورو نيز در اين مدت با نوسان همراه بود. به گونه اي 
كه ميانگين نرخ فروش هر اسكناس يورو در صرافي هاي 
بانكي و مجاز سطح كشور با رش��د حدود 900 توماني 
معادل 3.2 درصدي مواجه شد. هرچند بر خالف دالر، در 
اين مدت سرعت رشد نرخ يورو با افزايش بيشتري نسبت 

به خردادماه )2.6 درصد( به ثبت رسيده است.
آنچه در دو ماه گذشته بر روند معامالت بازار ارز تاثيرگذار 
بوده اس��ت، كاهش يا افزايش انتظارات تورمي در س��ايه 
انتظارات سياس��ي پيرام��ون مذاكرات احي��اي برجام و 
همچنين ورود و خروج تقاضاي كاذب در بازار بوده است. 
نوس��ان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي 
نخست سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است. دالر مدتي است بين كانال 23 تا 2۴ هزار 
تومان در نوسان است. به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار 
ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگشت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشم گيري خواهد داشت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چش��م گير قيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در 

كانال 23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.
دبير كميته اقدام ارزي از تمديد مهل��ت ارايه مدارك و 
مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از صادرات سال 97 
تا نيمه مردادماه سال جاري خبر داد. احسان قمري با اشاره 
به تالش هاي صورت گرفته در جهت تس��هيل و تسريع 
ايفاي تعهدات ارزي صادركنندگان از طريق تش��كيل 
كميته اقدام ارزي و كميته اح��راز ارز حاصل از صادرات 

سال 97 اظهار داشت: صادركنندگان سال 97 كه به علل 
مختلف، تاكنون نتوانسته اند نسبت به ايفاي تعهدات ارزي 
اين سال اقدام كنند، تا نيمه مرداد ماه سال جاري فرصت 
دارند تا مدارك و مستندات مربوط به احراز ارز حاصل از 
صادرات سال 97 را ارايه نمايند.صادركنندگان مي توانند 
صرفا نسبت به ارايه درخواس��ت و مستندات مربوط به 
درخواست احراز ارز حاصل از صادرات بر اساس مدارك 
موجود در تارنماي سازمان توسعه تجارت ايران به آدرس 
www.tpo.ir اق��دام كرده تا پس از بررس��ي و احراز 
ارز حاصل از ص��ادرات، فرآيند ايفاي تعهدات ارزي آنان 
پيگيري شود. ارسال مدارك و مستندات به معناي ايفاي 
تعهدات ارزي نبوده و نيازمند بررسي در كميته بند2 ذيل 
بخش الف بسته سياستي بازگشت ارز حاصل از صادرات 
اس��ت تا در اين خصوص تصميم گيري شود. قمري در 
پايان ضمن تشكر از مراجع قضايي، جهت منع تعقيب 
موقت صادركنندگان معرفي شده به قوه قضاييه با هدف 
ايفاي تعهدات ارزي و با توجه به مسووليت تعيين شده 
جهت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران از مجموعه 
فوق الذكر درخواس��ت كرد پيگيري الزم جهت تمديد 
منع تعقيب اين دسته از صادركنندگان تا نيمه مرداد ماه 

1۴00را مبذول دارد.

عرضه۳۴۹ميليوندالردرسامانهنيما
سامانه نيما اشاهد عرضه حدود 3۴9 ميليون دالر به صورت 
حواله ارزي به منظور تامين ارز واردات كش��ور بوده است.

مورخ ۴ مرداد ماه 1۴00 از عرضه هاي مذكور حدود 250 
ميليون دالر معامله ش��ده است. براساس معامالت انجام 
 شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت 222,356 ريال  
بوده اس��ت. اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر در 

واردات كشور نرخ مذكور بوده است.

FATF؛پيشنيازكاهشتورم
حل مشكل تورم به سادگي 
محتمل نيس��ت زيرا براي 
انجام اي��ن كار در وهله اول 
بايد مساله تحريم ها برطرف 
ش��ود كه بدون اي��ن مهم و 
ب��ه خصوص حل مش��كل 
م��راودات مال��ي و پولي كه 
هم��ان FATF اس��ت هيچ 
دولتي در رفع مساله تورم موفق نخواهد بود. حل مشكل 
تورم به سادگي محتمل نيست و براي انجام اين كار در 
وهله اول بايد مساله تحريم ها و FATF برطرف شود و 
دولت س��يزدهم بابت ارايه يك نسخه روشن و درست 
براي مهار تورم اقدام نمايد.  شرايط موجود چنانچه به 
همين ش��كل پيش رود، حتي احتمال افزون تر شدن 
مش��كل تورم هم چندان دور از ذه��ن نخواهد بود زيرا 
منابع درآم��دي كامال مبهم اس��ت، بنابراين وضعيت 
بودجه ساليانه خراب تر مي شود و اين درحالي است كه 
هزينه ها به قوت خود باقي مانده است، بنابراين درصورتي 
كه ايرادات جريان فروش نفت و س��اير كاالها و دريافت 
وجوهي كه بلوكه ش��دند، برطرف نشود و ايده اي براي 
برقراري تجارت با ساير كشورها مورد توجه قرار نگيرد، 
تورم و ساير شاخص هاي اقتصادي رو به وخامت گذارده 
خواهد ش��د.  بدون رفع مشكل تحريم حل بحث تورم 
امكان پذير نيست، البته با توجه به تنگنا و فشارهايي كه 
وجود دارد، احتمال اينكه دولت جديد در اولويت هاي 
خود حل مشكل برجام و مراودات مالي را قرار دهد، كم 
نيست. يعني از روي ناچاري حتما به اين نتيجه خواهد 
رسيد، اگرچه مخالفاني هم خواهد داشت. عالوه بر آن نياز 
به تحوالت اساسي و زيربنايي تقريبا در اغلب ساختارها 
و حتي خ��ارج از قوه مجريه يعني سيس��تم قضايي و 
تقنيني نيز وجود دارد تا ريشه آن در نظام فكري و ارزشي 
حاكم بر كشور به وجود آيد. امكان اينكه در ميان مدت 
ظرفيت هاي خالي بخش هاي توليدي با اقدامات ويژه 
و خارج از روال عادي پر شود، وجود دارد. يعني حدود 
۴0 تا 50 درصد ظرفيت توليد واحدهاي اقتصادي به 
خصوص در بخش صنعت آن هم در بخش كوچك و 
متوسط خالي است، بنابراين اين امكان وجود دارد كه 
بدون اقدامات اساسي زمينه افزايش توليد اين واحدها 

فراهم شود، اما كارآمد نخواهد بود و بلندمدت نيست.

مرتضي افقه

مركز افكارسنجي دانش��جويان ايران )ايسپا( روز 
گذشته و در آس��تانه روز سرنوشت طرح جنجالي 
پارلمان، با انتشار بخش ديگري از نتايج نظرسنجي 
خود كه روزهاي 16 تا 20 تيرماه 1۴00 در مقياس 
ملي و با شيوه گردآوري تلفني اطالعات اجرا كرده، 
از ميزان محبوبيت شبكه هاي اجتماعي نزد ايرانيان 
گزارش داد؛ گزارشي كه بر پايه مطالعه و نظرسنجي 
از ي��ك جامعه آماري با تع��داد نمونه 1585 نفر از 
شهروندان 18 س��ال به باالي س��اكن در مناطق 
شهري و روستايي كل كشور انجام شده و مي گويد: 
»وات��س اپ محبوب تري��ن )پراس��تفاده ترين( 
پيام رس��ان ميان ش��هروندان ايراني است.«  آنچه 
شايد در نگاهي كلي و با مطالعه مجموعه آنچه ايسپا 
در اين رابطه منتشر كرده، دستگيرمان مي شود به 
روشني نشان از آن دارد كه خواه ناخواه آن دسته از 
شبكه هاي اجتماعي كه هنوز در چنگ فيلترينگ 
گرفتار نشده، نس��بت به نمونه هاي فيلترشده، به 
 نس��بت در جذب مخاطب موفق تر بوده اند. جالب 

آنكه پيش از اين، نظرس��نجي ها و داده كاوي هاي 
متعددي ني��ز ازجمله در همي��ن روزنامه اعتماد 
منتشر شده كه نشان مي دهند سياست فيلترينگ، 
در مجموع سياس��ت و راهكاري ناكام بوده است. 
اي��ن دو گزاره البته در ظاهر ب��ا يكديگر در تضاد و 
تناقضند اما واق��ع امر از اين قرار نيس��ت. درواقع 
مساله در اين نكته نهفته است كه اگرچه سياست 
فيلترينگ، ناخواس��ته به رونق گرفتن شبكه هاي 
مص��ون از اين سياس��ت ياري رس��انده ام��ا تاثير 
چنداني بر آن ش��بكه هاي اجتماعي كه هدف اين 
سياست قرار گرفتند، نداشته است. چراكه اگرچه 
اين سياست به طور مقطعي به عنوان مثال منجر به 
كاهش كاربران شبكه اجتماعي تلگرام شده اما در 
گذر زمان اثرگذاري خود را از دست داده و عامالن 
اين محدوديت ها در ادامه ش��اهد استقبال دوباره 
كاربران از تلگرام بودند. درمجموع اما همان طوركه 
اين نظرسنجي ايس��پا نيز نشان مي دهد واتس اپ 
كه ش��ايد مهم ترين رقيب تلگرام در ايران باشد، از 

فيلترينگ رقي��ب بهره برده و نه تنها عقب ماندگي 
خود نس��بت به تلگرام را جبران ك��رده، بلكه حاال 
بنابر آمار اعالمي ايسپا، كاربران بيشتري را به خود 
جلب كرده است. بنابر اين گزارش 71.۴ درصد از 
افراد باالي 18 سال، از پيام رسان واتس اپ استفاده 
مي كنند. اينس��تاگرام با 53.1 درصد در رتبه دوم 
و تلگ��رام با ۴0.۴ درصد در رتبه س��وم قرار دارد و 
درحالي كه تنها 8.6 درصد از افراد باالي 18 سال 
از روبيكا و 5.1 درصد از سروش استفاده مي كنند، 
آمار اعالمي ايس��پا نشان مي دهد كه اين دو بسيار 
بيش از ديگر رقباي ايراني شان مخاطب دارند و در 
واقع وضعيت ديگر شبكه هاي اجتماعي ايراني به 
 مراتب وخيم تر از اين اس��ت. چنان كه پيام رسان 
بله با ۴,1 درص��د، ايتا با 3,3 درصد، آي گپ با تنها 
2 درصد و گ��پ نيز تنها با 0,3 درصد ضعيف ترين 
پيام رسان هاي ايراني در جذب مخاطبند؛ نكته اي 
ديگر كه باز نشان دهنده ناكامي اعمال محدوديت 

و سياست فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي است.

واتس آپ محبوب ترين پيام رسان
نظرسنجي

يادآور مي ش��ود كه برخي نمايندگان مجلس قصد 
دارند به جاي ارايه طرح مذكور در صحن علني مجلس 
)كه امكان پيگيري آن براي عموم مردم ازطريق راديو 
به راحتي وجود دارد(، آن را مبتني بر اصل 85 قانون 

اساسي به صورت آزمايشي اجرا كنند.

وزنمخالفتهادرمجلس
در شرايطي كه به نظر مي رسد، حجم مخالفت ها با اين 
طرح در فضاي عموم��ي جامعه و در ميان تحليلگران 
بس��يار باالس��ت، برخي نمايندگان در درون مجلس 
نيز در خصوص تبعات تصويب يك چنين طرحي در 
اقتصاد و معيشت كش��ورمان تذكار مي دهند و اعالم 
مي كنند كه نباي��د در يك چنين ش��رايطي اقدام به 
يك چنين طرح التهاب زايي كرد.از جمله واكنش ها 
به اين ط��رح در بطن مجل��س، توئيت هاي »مجتبي 
توانگر« ريي��س كميته اقتصاد انرژي مجلس اس��ت 
كه نوش��ت: »اينجانب به عنوان نماينده مردم، ضمن 
تاكيد برگس��ترش اقتصاد ديجيتال، توس��عه شبكه 
ملي اطالعات و گس��ترش توان حاكميتي جمهوري 
اسالمي در فضاي مجازي، با طرح ارايه شده در مجلس 
مخالفم.... امروز ش��بكه هاي اجتماعي و پيام  رسان ها 
محل ارتب��اط و ابزار كار مردم هس��تند و به خصوص 
كس��ب و كارهاي خ��رد و معاش افراد زي��ادي به اين 
فضا وابسته است، مسدود سازي شبكه هاي اجتماعي 
راهكاري س��ازنده  يا دست  كم بهترين راه حل نيست، 
تعامل و پاس��خگو كردن پلتفرم هاي خارجي دستور 
كار معقول تري است«. در برابر اين مخالفت ها برخي 
نمايندگان از جمله نظام الدين موس��وي س��خنگوي 
هيات رييس��ه مجلس نيز به اين نكته اشاره مي كنند 
كه نظارت پذير كردن پيام رسان ها، ايجاد نهاد تنظيم 
گر، حمايت از پيام رس��ان هاي داخلي، تعيين متولي 
اصلي مرزبان��ي ديجيتالي و تعيين م��رز ديجيتالي، 
پيش بيني ضمانت اجرا و... از جمله اهداف طرح است.

برخي گزاره هاي محتوايي اين طرح كه در شبكه هاي 
اجتماعي و رسانه ها بازتاب هاي فراواني پيدا كرد، عالوه 
بر بحث احراز هويت كاربران در فضاي مجازي توسط 
وزارت ارتباطات؛ تعيين مجازات تعزيري درجه 7 براي 
فعاالن در پيام رسان هاي مسدود شده، مسدود كردن 
پيام رسان هاي خارجي كه به الزام ثبت در ايران عمل 
نكنند، كاهش پهناي باند پيام رسان هاي خارجي و... 
اس��ت. در عين حال به نظر مي رسد نسخه نهايي اين 
طرح دس��تخوش تغييراتي ش��ده و با نسخه اوليه كه 
سال گذشته منتشر شده اس��ت تغييرات جدي دارد 
ولي به علت دسترسي نداشتن عموم كاربران و رسانه ها 
به نس��خه نهايي طرح، موضع گيري هايي در برابر آن 
صورت گرفته اس��ت. به عبارت روشنتر نمايندگان با 
جرم زدايي كردن در خصوص فعاليت هاي مجازي به 
دنبال آن هستند كه به طور كلي فعاليت هاي مجازي را 
به شبكه هاي زير زميني و غير رسمي بكشانند. نكته اي 
كه بدون تردي��د باعث بروز ران��ت و ويژه خواري هاي 
گسترده اي برخي فروشندگان فيلترشكن و...خواهد 
ش��د. بايد ديد در نهايت سرنوش��ت طرحي كه دامنه 
وسيعي از مخالفت ها در خصوص ن مطرح شده و باعث 
به وجود آمدن دامنه وس��يعي از مشكالت اقتصادي، 
معيشتي، امنيتي و اجتماعي در كشور است، چه خواهد 
ش��د. آيا مجلس از مواضع خود در خصوص عملياتي 
ساختن اين طرح كوتاه مي آيد يا اينكه دولت با پديرش 
خواسته هاي نمايندگان در نخستين گام تالش مي كند 
تا از يك��ي از ابتدايي ترين مطالبات بحق ش��هروندان 
دفاع كند. اين در حالي اس��ت كه بر اساس آمارهايي 
كه ايسپا اخيرا منتشر كرده بيش از 60ميليون ايراني 
از طريق پيان رس��ان وات��س آپ فعاليت هاي روتين 
خود را ساماندهي مي كنند. تصويب اين طرح در واقع 
بي اعتنايي ب��ه مطالبات ميليون ايراني اس��ت كه در 
شرايط فعلي فضاي مجازي را آخرين گزينه براي كسب 
و كار و ارتباطات اجتماعي خود مي دانند. گزينه اي كه 
معلوم نيست در صورت مسدودسازي آن چه واكنشي 
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گروه بازار سرمايه|
بازار س��رمايه روند معامالتي جديدي ب��ه خود ديده 
و نس��بت به گذشته اميدوارتر ش��ده است، دراين بين 
نمادهاي بازار س��رمايه نس��بت به كف گذشته خود با 
افزايش 20 همراه شده اند و به عقيده بسياري از افراد بازار 
براساس روندها صعودي شده اما مساله اصلي اينجاست 
كه زماني به تغيير دولت باقي مانده، تغيير كابينه، برجام، 
ن��رخ دالر و همه همه مي تواند وضعيت را تغيير دهد با 
اين حساب بازار صعودي مي ماند يا همانند سال گذشته 
روند نزولي خود را آغاز مي كند؟ باوجود تمامي ابهامات 
پيش بيني مي شود كه سودآوري بورس ادامه دار خواهد 
بود و ابهامات تنها مي توانند چند روز شاخص را نزولي 
و اصالحي كنن��د ولي ماهيت اصلي تاالر شيش��ه اي 
رشد و س��ودآوري است. تعيين و تكليف كابينه دولت 
مي تواند تأثير بسزايي در اين بگذارد، از سويي برخي از 
كارشناسان بازار سرمايه مي گويند پس ازاين تعيين و 
تكليف، رييس سازمان بورس نيز تغيير مي كند چراكه 
سهامداران از دولت سيد ابراهيم رييسي انتظار دارند 
كه بارونق دادن بازار س��رمايه، زيان واردشده به بخش 
زيادي از سهامداران كه در سال گذشته با ريزش قيمت 
سهم هاي اتفاق افتاد جبران ش��ود. البته اين دسته از 
كارشناسان نام چند گزينه پيشنهادي را مطرح كرده اند 
كه »تعادل« در گزارش هاي آتي خود به صورت جامع به 
موضوع مي پردازد. بر همين اساس انتظار، نبايد انتظار 
نزول يا اصالح عميق بورس را داشت. از سوي ديگر تورم، 
برجام و نرخ دالر تأثير مثبتي بر روي رشد اين بازار دارند 
و احتمااًل شاهد يك بازار سهام پررونق در آينده خواهيم 
بود. به هرحال طبق وضعيت اقتصادي كشور بازار سرمايه 
به تنهايي مي تواند مقابل تورم تا حد زيادي بايس��تد، 
سرمايه و نقدينگي مردم را به سوددهي برساند بنابراين 
عاقالنه ترين براي حفظ و سوددهي سرمايه بورس است.

     موج تورم در انتظار كشور
علي حيدري، كارش��ناس بازار سرمايه در يادداشتي 
براي »تعادل« مي نويسد: با توجه به رشد تدريجي نرخ 
ارز و قوي تر شدن دوباره چشم انداز تورمي و همچنين 
الينحل ماندن مذاكرات سياس��ي، به نظر مي رس��د 
كه دوباره يك م��وج تورمي پي��ش رو داريم و انتظار 
معامله گران روي قيمت انواع كاال ها افزايش��ي شده 
است. در نتيجه بازار سهام هم پيرو نرخ ارز است و وقتي 
رشد نرخ ارز باالست، همه ترجيح مي دهند ريالشان را 
تبديل كنند و بازار سهام هم از اين قضيه مستثنا نيست. 
ما در قيمت هاي سطوح پايين تر هم همين موضوع را 
مطرح كرديم و در حال حاضر هم همين طور اس��ت. 
بازار سرمايه با توجه به افتي كه در گذشته داشته، در 
حال پس گرفتن يك سري از سطوح است. گزارش ها 
هم كه خوب اس��ت و بازار هم چشم انداز صعودي را از 
خود نشان مي دهد. البته كه مثل سال 99 نيست اما 
درمجموع بازار رو به باالست و فعاًل استراتژي نگهداري 
و حتي خريد را ب��ه معامله گران مي توان توصيه كرد. 
يكي از مواردي كه در استراتژي مربوط به سياستگذار 
وجود دارد، دست بردن در قوانين است كه اين موضوع 
در سال گذشته به بازار آسيب زد. دست بردن در قوانين 
و مقررات بي اعتمادي ايجاد مي كند و سياستگذار هم تا 
جايي كه مي تواند نبايد قوانين را دست كاري كند مگر 
اينكه اين قوانين در راستاي بهبود عملكرد بازار باشد 
و نه بهبود روند بازار. اگر در راس��تاي بهبود عملكرد 
بازار باش��د و بتواند بار اطمينان و اعتماد بيش��تري 
ايجاد كند، مي توانند قوانين را در اين راس��تا تغيير 
بدهند و ايراده��ا را برطرف كنند. در نتيجه به نظرم 

چيزي كه خيلي مهم است همين شرايط حفظ شود 
تا نا اطميناني و بي اعتمادي ايجاد شده، قوانيني كه 
مشكل داش��ت و آن مواردي كه مورد اشكال فعاالن 
بازار سرمايه بود برطرف ش��ود كه نتيجه اش بهبود 
عملكرد بازار مي شود و در نتيجه پول هاي بيشتري 

را بازار سرمايه مي تواند جذب كند.

     سرمايه گذاري بلندمدت در بورس
عليرضا تاج بر، تحليلگر بازار س��رمايه در گفت وگو با 
شهربورس، درباره وضعيت اين روزهاي بازار سرمايه، 
اظهار داشت: در مقطعي كنوني، شركت هاي بورسي 
گزارش هاي س��ه ماهه خود را منتش��ر كرده اند و از 
مجام��ع آنها نيز اخبار خوبي مخابره مي ش��ود. بازار 
يك روند ۸، 9 ماهه فرسايش��ي را پشت سر گذاشته 
و س��هام بنيادي به كف بنيادي خود رسيده  و به اين 
محدوده هم واكنش هاي خوبي نش��ان داده اند. در 
شركت هايي كه كار و سود آنها به دالر وابسته است، 

سودآوري بااليي اتفاق افتاده است.
اين كارشناس بازار سرمايه از سود سازي باالي شركت ها 
در س��ه ماهه نخست امس��ال خبر داد و عنوان كرد: در 
گزارش هاي برخي از ش��ركت ها در حوزه پتروشيمي ، 
فلزات و پااليش��ي ها حتي س��ودهاي ۳00 الي ۴00 
درصدي هم ديده مي ش��ود كه اين سود سازي قطعًا از 

سوي بازار ناديده گرفته نخواهد شد.
تاج بر در پاسخ به اين سوال كه »روند بورس در روزهاي 
آينده به چه شكل خواهد بود؟« گفت: بازار حدود يك 
هفته تعطيل بود و اكثر س��هام هم به دليل شركت در 
مجمع، متوقف هستند. در هفته جاري، تمركز بازار بر 
روي بازگشايي ها خواهد بود و از هفته آينده بازار روند 
خود را پيدا مي كند. گروه پااليشي، پتروشيمي، فلزات و 
معادن مي توانند موردتوجه بازار قرار بگيرند. همچنين 
درصورتي كه اخبار مثبتي از برجام مخابره شود، گروه 

خودرويي نيز مي تواند عملكرد بهتري داشته باشد.
اين كارشناس بازار سرمايه، بورس را سودده ترين بازار 
مالي تا پايان سال دانست و يادآور شد: روند كوتاه مدتي 

بازار نوساني خواهد بود. اعتماد به بازار خدشه دار شده 
و سهامداران محافظه كارانه تر عمل مي كنند. بازگشت 
اعتماد به بورس نيازمند زمان اس��ت اما بازار سرمايه 
تا پايان امسال بيش��ترين بازدهي را خواهد داشت. با 
توجه به وضعيت نه چندان مناسب بازارهاي موازي و 
با شرايط بنيادي كنوني، امسال بورس بهترين گزينه 
براي س��رمايه گذاري به حساب مي آيد. مطمئنًا روند 

بازار سرمايه تا پايان سال صعودي خواهد بود.

     بازار از دريچه سه شنبه
شاخص كل در بازار بورس روز گذشته يعني سه شنبه، 
۵ مردادماه هش��ت هزار و ۴0۱ واحد افت داش��ت كه 
درنهايت اين ش��اخص به رقم يك ميليون و ۳۱۴ هزار 
واحد رسيد. بر پايه معامالت اين روز بيش از ۶ ميليارد 
و 290 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
۵۵ هزار و ۴۱۱ ميليارد ريال دادوستد شد. همچنين 
شاخص كل )هم وزن( با ۶ هزار و ۱۴2 واحد كاهش به 
۳9۷ هزار و 9۱0 واحد و شاخص قيمت )هم وزن( با سه 
هزار و ۸۸۴ واحد رشد به 2۵۱ هزار و ۶۵۷ واحد رسيد. 
ش��اخص بازار اول دو هزار و ۶۱۱ واحد و شاخص بازار 

دوم 2۸ هزار و ۴۳ واحد كاهش داشتند.
ع��الوه بر اين در بي��ن همه نمادها، ش��ركت معدني و 
صنعتي گل گهر با نماد »كگل« با دو هزار و ۳00 واحد، 
معدني و صنعتي چادرمل��و با نماد »كچاد« با يك هزار 
و ۵۶2 واحد، گروه مديريت سرمايه گذاري اميد با نماد 
»واميد« با يك هزار و 2۱0 واحد، توسعه معادن و فلزات 
با نماد »ومعادن« با 9۴۵ واحد، پتروشيمي نوري با نماد 
»نوري« با ۶2۷ واحد، ش��ركت ارتباطات سيار ايران با 
نماد »همراه« با ۴۸۵ واحد و پتروشيمي فناوران با نماد 
»ش��فن« با ۳۱۱ واحد تأثير مثبت بر ش��اخص بورس 
داشتند. در مقابل فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« 
با يك هزار و ۷92 واحد، سرمايه گذاري تامين اجتماعي 
با نماد »شس��تا« با يك هزار و ۷0۳ واحد، پااليش نفت 
اصفهان با نماد »شپنا« با يك هزار و 2۶۴ واحد، پااليش 
نفت تهران با نماد »ش��تران« با يك هزار و ۱۵۶ واحد، 

نفت و گاز پتروشيمي تامين با نماد »تاپيكو« با يك هزار 
و ۷۷ واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 9۳۱ واحد، 
مخابرات ايران با نماد »اخابر« با ۵۴۳ واحد، بانك صادرات 
ايران با نماد »وبصادر« با ۵۱۵ واحد، صنايع پتروشيمي 
خليج فارس با نماد »فارس« با ۴9۱ واحد تأثير منفي 
را بر شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش طي روز 
سه شنبه شركت سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، گروه 
داروي��ي بركت با نماد »برك��ت«، ليزينگ كارآفرين با 
نماد »ولكار«، گروه مديريت ارزش س��رمايه صندوق 
بازنشس��تگي كش��وري با نماد »ومدير«، پتروشيمي 
بوعلي سينا با نماد »بوعلي« و فوالد مباركه اصفهان با 
نماد »فوالد« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه 
كانه فلزي هم در نيز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۳۵۷ ميليون و ۶92 هزار برگه سهم به 

ارزش ۶ هزار و ۱0 ميليارد ريال دادوستد شد.
شاخص فرابورس نيز بيش از۴۸ واحد كاهش داشت 
و ب��ر روي كانال ۱9 ه��زار و 2۱9 واح��د ثابت ماند. 
همچنين در اين بازار دو ميليارد و 20۸ ميليون برگه 
سهم به ارزش 9۱ هزار و ۸۱۴ ميليارد ريال دادوستد 
شد. روز سه شنبه شركت سنگ آهن گهرزمين با نماد 
»كگهر«، بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، سهامي ذوب 
آهن اصفهان با نماد »ذوب«، پتروش��يمي زاگرس با 
نماد »زاگرس«، نفت ايرانول با نماد »شرانل«، پااليش 
نفت الوان با نماد »ش��اوان« و گروه توسعه ملي مهر 
آيندگان با نم��اد »ومهان« تأثير مثبت بر ش��اخص 
فرابورس داش��تند. همچنين فوالد هرمزگان جنوب 
ب��ا نماد »هرم��ز«، صنعتي مينو با نم��اد »غصينو«، 
تدبيرگران فارس و خوزستان با نماد »سدبير«، صنعتي 
دوده فام با نماد »شصدف«، پتروشيمي مارون با نماد 
»مارون«، مديري��ت انرژي امبد تابان ه��ور )وهور(، 
شركت سرمايه گذاري صبا تامين )صبا(، توليد نيروي 
برق دماوند )دماوند(، توس��عه و عمران استان كرمان 
)كرمان( و صنايع ماشين هاي اداري ايران )ماديرا( تأثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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بورس انرژي؛ ميانبر اصالح 
قيمت گذاري برق

محمد حسين  عس��گري، معاون توسعه بازار و مطالعات 
اقتصادي بورس انرژي در حاش��يه نشس��تي تخصصي 
درزمينه كالبدشكافي عوامل پيدا و پنهان قطعي آب و برق 
گفت: به دليل اينكه بودجه ريزي و تأمين منابع شركت هاي 
توزيع از سوي شركت توانير انجام مي شد، اين شركت ها 
به نوعي دولتي محسوب مي شدند و در فرآيند كشف قيمت 
برق نقشي نداشتند. همچنين نيروگاه ها، برق را در حراج 
يك طرفه به بازار برق شركت مديريت شبكه )دولت( به 
عنوان تك خريدار مي فروختند. محمد حسين عسگري 
توضيح داد: در اين چرخه مشكالتي وجود داشت، چون 
مجري بازار، خريداران و بخشي از فروشندگان برق همه 
دولتي بودند؛ بنابراين در اين چرخه به علت دولتي بودن 
تمام اركان، ناكارآمدي هايي ازجمله عدم كشف قيمت 
واقعي برق صورت مي گرفت. اين كارشناس بازار سرمايه 
تصريح كرد: هدف از تأسيس بورس برق اين بود كه نقش 
بخش خصوصي افزايش يابد و سهم دولت در تصدي گري 
كمتر شود. بر همين اساس، تقاضاي تأسيس بورس برق 
توس��ط وزارت نيرو به ش��وراي عالي بورس ارسال شد و 
درنهايت در تاريخ ۳0خرداد ۱۳90 با درخواست تأسيس 
بورس انرژي موافقت ش��د و با تأس��يس اين شركت در 
تير۱۳9۱، عماًل از اسفند سال 9۱ معامالت برق در بورس 
انرژي آغاز شد. وي افزود: بااينكه بستر الزم جهت انجام 
معامالت در بورس انرژي آماده شد، ابزارهاي الزم براي اين 
كار توس��ط وزارت نيرو فراهم نشد و تا سال 9۵ همچنان 
تنها شركت هاي توزيع با تأمين منابع مالي شركت توانير 
در بورس انرژي فعاليت مي كردند كه با توجه به وابستگي 
حجم معامالت اين شركت ها به ميزان تأمين اعتبار مالي 
شركت توانير، معامالت برق در بورس انرژي فرازونشيب 
زيادي را تجربه كرد. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي 
بورس انرژي، تصريح كرد: در سال 9۱ تمام زيرساخت ها در 
سطح وسيع توسط بازار سرمايه فراهم شد، اما همان بحث 
انحصار خريد كه در شركت هاي توزيع وجود داشت و عدم 
تخصيص منابع مالي كافي جهت معامالت شركت هاي 
توزيع باعث شد سهم معامالت برق در بورس انرژي نسبت 
به معامالت برق در كش��ور ناچيز باش��د.  عسگري تاييد 
كرد: بورس انرژي يك نهاد مالي بي طرف است و از قوانين 
و مقررات بازار سرمايه پيروي مي كند، اما نكته قابل توجه 
اين است كه تعداد خريداران برق ازجمله مصارف بزرگ 
در ب��ورس انرژي بايد افزايش يابد و بخش��ي از معامالت 
برق ش��ركت هاي توزيع نيز باي��د از طريق بورس تأمين 
شود. وي افزود: بسياري از مصرف كنندگان با تعرفه اي كه 
هزينه هاي توليد، انتقال و توزيع برق را تأمين نمي كند، در 
حال پرداخت هزينه هاي برق هستند. به عبارتي هزينه هاي 
وزارت نيرو جهت خريد و تأمين برق با درآمدهاي حاصل 
از ف��روش برق به صنايع و مصارف خانگي، كش��اورزي و 
عمومي تناسبي ندارد. اين عدم تعادل كه در اين سال ها در 
دخل وخرج وزارت نيرو وجود داشته، باعث شده بدهي به 
بخش خصوصي سال به سال افزايش يابد و اين وزارتخانه 
نتواند طرح هاي توسعه ظرفيت توليد و شبكه انتقال و توزيع 
را اجرا كند. شرايط موجود صنعت برق هم به علت همين 
عدم تعادل و عدم تناس��ب توسعه ظرفيت توليد با رشد 
مصرف برق در كشور به وجود آمده است. اين مسوول در 
مورد نقش بورس انرژي در كشف قيمت واقعي برق گفت: 
اگر در اين سال ها با برنامه و هدايت وزارت نيرو، اجازه كشف 
واقعي قيمت برق در بورس انرژي داده مي شد، به شرايطي 
كه در حال حاضر هستيم نمي رسيديم. اگر برق در بورس 
انرژي خريداري مي شد، قيمت برق نيروگاه ها با سازوكار 
شفاف در بورس كشف مي شد، پرداخت به نيروگاه ها در 
زمان بندي مشخص انجام مي شد و بدهي وزارت نيرو كمتر 
شده، كشف قيمت تعادلي برق، يك سيگنال قيمتي را به 
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در بخش توليد برق 
ارايه مي داد. اما متأسفانه باوجود پيگيري و تالش بورس 
انرژي و بازار س��رمايه، همه اين فرصت ها از دست رفت.  
به گفته معاون توس��عه بازار و مطالعات اقتصادي بورس 
انرژي، سهم معامالت برق در بورس كم است و مطالبات 
زياد بخش خصوصي از وزارت نيرو باعث ش��د اين بخش 
نتواند در توليد برق سرمايه گذاري بيشتري كند و ترجيح 
شركت هاي سرمايه گذاري اين بود كه در صنايع فلزي، 
پتروشيمي، معدني يا پااليشي سرمايه گذاري كنند تا در 
صنعتي مانند برق كه زيربنايي است. اين كارشناس بازار 
سرمايه در مورد ابزارهاي بورس انرژي در حوزه برق عنوان 
كرد: ابزارهايي براي تأمين مال��ي در حوزه برق در بورس 
انرژي وجود دارند، مانند قرارداد سلف موازي استاندارد كه 
دارايي پايه اين اوراق، برق است كه بر اين اساس نيروگاه ها، 
برق را پيش فروش مي كنند و با اين روش زودتر منابع مالي 
را به دست مي آورند و صرف اجراي طرح هاي توسعه اي 
خود مي كنند. وي در رابطه با صندوق پروژه گفت: صندوق 
س��رمايه گذاري پروژه از ديگر ابزارهاي بورس انرژي در 
حوزه برق اس��ت كه نيروگاه پرند با اس��تفاده از صندوق 
سرمايه گذاري پروژه اقدام به تأمين مالي كرده است. اين 
صندوق  سازوكاري شبيه به س��هام دارد و عماًل كساني 
كه اين صندوق ها را مي خرند، در سود و زيان آن شريك 
مي ش��وند. گواهي ظرفيت ابزاري جديد در بورس انرژي 
است كه خريداران حق استفاده مقدار مشخصي از ظرفيت 
برق را در دوره زماني نامحدود خواهند داشت. اين امر نيز 
به تأمين مالي نيروگاه هاي در حال احداث كمك مي كند. 
معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس انرژي گفت: 
با توجه به گرايش جهاني به سمت مقررات زدايي از صنعت 
برق در سراسر دنيا، از اواخر دهه ۷0 شمسي موضوع تجديد 
ساختار در صنعت برق كشور مطرح شد. با ابالغ آيين نامه 
اجرايي ش��رايط و تضمين خريد برق موضوع بند »ب« 
ماده 2۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران از آبان ۸2، اين فرآيند در 
كشور به طور رسمي آغاز شد. در همين راستا در آبان ۸۳ 
با تأسيس شركت مديريت شبكه برق ايران، بازار برق در 
كشور باهدف كشف قيمت برق راه اندازي شد. وي افزود: 
هم زمان با تشكيل بازار برق، اصالحاتي همچون واگذاري 
بخش توليد برق به بخش خصوصي، انعقاد قراردادهاي 
B.O.O )احداث، تملك و بهره برداري( و B.O.T )ساخت، 
بهره برداري، انتقال و واگذاري( و اجراي قانون اس��تقالل 
شركت هاي توزيع برق از شركت هاي برق منطقه اي در 
ساختار صنعت برق اتفاق افتاد. ساختار بازار برق كشور با 
حضور نيروگاه هاي دولتي و خصوصي و شركت هاي توزيع 

برق و برق منطقه اي، تا سال ۱۳9۱ در حال فعاليت بود.

مخالفت وزير راه با ورود
مصالح ساختماني به بورس

محمد اسالمي، وزير راه و شهرسازي بابيان مخالف 
ورود مصالح ساختماني به بورس هستم گفت: نتيجه 
ورود مصالح ساختماني به بورس، افزايش ۴برابري 
قيمت س��يمان در يك ماه گذشته است. وي ادامه 
داد: استفاده حداكثري از ظرفيت مصوب طرح جامع 
شهرها، الحاق اراضي موجود در پيرامون و محدوده 
شهر ها و احياي  بافت هاي فرسوده در هسته شهر ها 
از اولويت هاي ساخت وساز مسكن است. اسالمي بيان 
كرد: مخالف ورود مصالح ساختماني به بورس هستم، 
نتيجه ورود مصالح س��اختماني به بورس، افزايش 
۴برابري قيمت س��يمان در يك ماه گذشته است. 
اس��المي با اعالم اينكه هم اكنون ۱۷00 كيلومتر 
خط راه آهن در حال س��اخت داريم، گفت: حدود 
۷00 كيلومتر از اين خطوط با حضور رييس جمهور 
به بهره برداري مي رس��د و بقيه خطوط هم در حال 
تكميل است. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: معدل 
احداث ريل و ريل گذاري در كشور طي تاريخ راه آهن 
حداكثر ۱۵0 كيلومتر در سال بوده است و امروز اين 

عدد به ۶00 كيلومتر رسيده كه ركورد است.

درباره كتاب »راهنماي عملي 
پياده سازي اصول حاكميت شركتي«

كتاب »راهنماي عملي پياده سازي اصول حاكميت 
شركتي« نوشته مهدي محمودي در سه فصل به 
ارايه راهكارهاي عملي براي پياده سازي حاكميتي 
ش��ركتي پرداخت��ه اس��ت. حاكميت ش��ركتي 
مجموع��ه اي از روابط بين مديران، س��هامداران و 
ساير ذي نفعان است كه از طريق آن اهداف شركت 
تعيين شده و ابزار دستيابي به اين اهداف و نظارت 
بر عملكرد مشخص مي ش��ود. در فصل اول كتاب 
راهنماي عملي پياده سازي اصول حاكميت شركتي، 
پس از تعريف مفاهيم حاكميت ش��ركتي، عوامل 
تأثيرگذار بر ايجاد دستگاه هاي متفاوت حاكميت  
ش��ركتي و مدل هاي حاكميت ش��ركتي تشريح 
شده است و پس ازآن عوامل موثر بر مدل حاكميت 
شركتي مناسب ايران موردبررسي قرارگرفته است. 
در فصل دوم كتاب ابعاد، مولفه ها و ش��اخص هاي 
مهم حاكميت شركتي در ايران و راه كارهاي عملي 
جهت پياده سازي آن تشريح شده است. با توجه به 
جايگاه و نقش مهم هيات مديره در پياده سازي موفق 
اصول حاكميت شركتي، در ابتداي فصل سوم چهل 
وظيفه هيات مديره در خصوص پياده سازي اصول 
حاكميت شركتي بيان شده است و در ادامه سازوكار 
تعيين كميته هاي  تخصص��ي هيات مديره، نحوه 
تدوين و پياده سازي منشور اخالق سازماني، منشور 
هيات مديره، نحوه اس��تقرار سيستم كنترل هاي 
داخلي در شركت مادر و شركت هاي فرعي و روش 

گزارشگري حاكميت شركتي تشريح شده است.

عرضه ۱۵ درصد سهام وهامون
سنا| محسن صادقي، مديرعامل شركت هامون 
صبا درباره عرضه اوليه سهام اين شركت گفت: فردا 
تعداد ۴۵0 ميليون س��هم شركت سرمايه گذاري 
هامون صبا معادل ۱۵ درصد س��هام اين شركت، 
با نماد معامالتي »وهام��ون« در بازار اول فرابورس 
ايران عرضه مي شود. او با اشاره به تغيير نام شركت 
س��رمايه گذاري هام��ون ش��مال به هام��ون صبا 
در سال گذش��ته افزود: اين ش��ركت در سال 9۴ 
به ص��ورت حرفه اي به بازار س��رمايه پيوس��ت كه 
س��رمايه اوليه آن ۸0 ميليارد تومان بوده است، و 
به طور متوسط در اين س��ال ها، ۱0 درصد بيشتر 
از ش��اخص كل بازدهي داشته اس��ت. صادقي در 
مورد رفت��ار و الگوي س��رمايه گذاري هامون بيان 
كرد: هدف اساس��ي شركت خريد س��هام با توجه 
به رش��د مناسب سودآوري ش��ركت هاي سرمايه 
پذير و كارشناسي هاي انجام ش��ده بر اساس روال 
و سياس��ت هاي تقسيم سود س��ال هاي قبل اين 
شركت ها است. بااين حال با توجه به تحوالت خبري 
و حوزه بين المللي و داخلي از فرصت هاي كوتاه مدت 
براي ايجاد سود بهره برده و درنهايت بتوانيم پرتفوي 
پويا با نقد شوندگي باال را شكل دهيم. صادقي ادامه 
داد: هيات مديره شركت تالش كرده است با توجه به 
در نظر گرفتن انواع ريسك ها، بازده معقولي را كسب 
كند و صنايعي بيشتر مدنظر بوده كه سود تقسيمي 
بااليي داشته باشند. صادقي با مقايسه بازدهي هاي 
هامون صبا با شاخص كل اضافه كرد: بازدهي هامون 
صبا در سال گذشته 9 درصد باالتر از شاخص كل 
بورس بوده اس��ت و امروز 2۷ تيرم��اه درحالي كه 
بازدهي شاخص كل از ابتداي سال جاري همچنان 
منفي است، بازدهي ۴ درصدي را كسب كرده است. 
مديرعامل شركت هامون صبا در پاسخ به اين سوال 
كه پرتفوي فعلي هامون صبا چه ويژگي هايي دارد 
گفت: در حال حاضر هركدام از گروه ها فلزات اساسي 
و محصوالت ش��يميايي ۱۸ درص��د وزن پرتفوي 
را تش��كيل مي دهند.  محس��ن صادقي با تشريح 
سياست هاي اين شركت اضافه مي كند: سياست 
شركت تقسيم عمده سود اس��ت، درعين حال بر 
اساس آخرين افزايش سرمايه در سال 99، سرمايه 
اين ش��ركت از ۸0 ميليارد تومان به ۳00 ميليارد 
تومان افزايش پيداكرده است؛ همچنين هدف ما 
بهينه س��ازي پرتفوي به صورت مس��تمر بوده و بر 
اين اساس شركت هاي كه در بلندمدت چشم انداز 
مناسبي ندارند از پرتفوي خارج مي شود. او در ادامه 
تش��ريح وضعيت اين شركت گفت: تا پايان سال 
9۸ كليه دفاتر مالي، توسط امور مالياتي رسيدگي 
شده و بدهي مالياتي نداريم؛ همچنين با خروج 
يك بانك از پرتفوي، تم��ام پرتفوي هامون صبا 
بورسي ش��ده و دارايي غير بورسي در آن وجود 
ن��دارد؛ همچنين در دو س��ال اخير از س��ازمان 
حسابرسي گزارش هاي مقبول دريافت كرده ايم.

شاخصكلبورسدردومينروزكاريهفتهنزوليشد

فازجديدمعامالتيتاالرشيشهاي

تغيير و افزايش تدريجي دامنه نوسان قطعي است 
محمدعلي دهقان دهنوي، رييس سازمان بورس در 
گفت وگو با ايرنا به نظرات مطرح شده درزمينه افزايش 
دامنه نوسان اش��اره كرد و گفت: بنده هميشه و حتي 
درزماني كه هنوز وارد سازمان بورس نشده بودم اعالم 
كرده ام، بيشتر از همه افرادي كه معتقد به افزايش دامنه 
نوسان هستند، به اين موضوع اعتقاددارم.  وي اظهار 
داشت: سال گذشته تصميمي براي ايجاد محدوديت 
در دامنه نوسان اتخاذ شد كه همان زمان اعالم كرديم 
اين اقدام موقتي است، بعد از عبور از اين شرايط خاص 
بازار، دامنه نوس��ان را به حالت عادي يا دامنه بزرگ تر 
بازمي گردانيم. دهقان دهنوي خاطرنشان كرد: برنامه 
ما اين بود كه مسير تغيير دامنه نوسان را از منفي دو و 
مثبت ۶ به صورت تدريجي براي باز كردن دامنه نوسان 
ادامه دهيم، براي اجرايي شدن اين اقدام بايد به صورت 
تدريجي ارقام كوچك مانند نيم درصد به دامنه نوسان 
اضافه مي كرديم و اگر اين مسير را ادامه مي داديم اكنون 
دامنه نوسان را به مثبت و منفي ۵.۵ يا ۶ درصد رسانده 
بوديم. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه 
وقفه اي در راس��تاي اجرايي شدن اين تصميم ايجاد 
شد، گفت: از مركز پژوهش سازمان بورس درخواست 
كرديم تا در خصوص تغيير دامنه نوس��ان تحقيقاتي 
را به صورت اساس��ي انجام دهد و درنهايت بر اس��اس 
مطالعات و بررسي هاي صورت گرفته يك طرح كامل 
در اين زمينه ارايه شود تا تضمين كننده بهترين حالت 
در خصوص دامنه نوسان و به نفع بازار باشد. وي افزود: 
قاعدتًا اين مطالعه بايد جوابگوي سواالتي مانند اينكه 
آيا با افزايش دامنه نوسان به مثبت و منفي ۱0 درصد 
ي��ا ۱۵ درصد زمينه ايجاد تع��ادل در معامالت بازار و 
ارتقاي عملكرد و كارايي بازار فراهم مي ش��ود يا خير؟ 
باشد. دهقان دهنوي با تأكيد بر اينكه در اين زمينه بايد 
برنامه ريزي هاي درستي صورت بگيرد تا شاهد تأثير 
منفي آن بر معامالت بازار نباشيم، گفت: با تكميل آن 

طرح، يك نقشه راه و هدف مطلوب در اين خصوص در 
اختيار خواهيم داشت، قاعدتًا براي رسيدن به آن نقطه 
و نيز جلوگيري از ايجاد ش��وك در معامالت بازار بايد 
دامنه نوسان به صورت تدريجي تغيير پيدا كند. رييس 
سازمان بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه در اين نقشه راه 
به عنوان مثال ممكن است به صورت ماهانه نيم يا يك 
درصد دامنه نوسان را تغيير دهيم، گفت: اول بايد اجازه 
بدهيم اين مطالعه و مدل كامل شود و به اندازه كافي در 
معرض ارزيابي و نقد صاحب نظران قرار بگيرد، بعدازآن 
هم ممكن است اين اقدام نيازمند ايجاد برخي از تغييرات 
بر روي سامانه معامالت باشد كه بايد برنامه ريزي هاي 
الزم درزمينه اين تغييرات صورت بگيرد تا بتوان در مدت 
۶ ماه يا يك سال تغييرات مدنظر بر روي دامنه نوسان را 

اجرايي كنيم و به هدف مشخص شده برسيم.
وي در پايان اعالم كرد: به طور حتم دامنه نوسان با تغيير 

همراه مي شود و معامالت بورس بر روي اين دامنه نوسان 
كنوني مثبت و منفي پنج درصد متوقف نخواهد ماند.

با شتاب گرفتن روند نزولي شاخص بورس، تصميمات 
مهمي از سوي مس��ووالن حاضر در بازار سرمايه براي 
كاهش نوسان هاي ايجادش��ده در بازار، كاهش ترس 
س��هامداران از تداوم روند نزولي ب��ازار و جبران ضرر و 
زيان هاي سهامداران اعمال شد كه در اين راستا تغيير 
دامنه نوس��ان بورس از منفي و مثبت پنج به مثبت ۶ 
و منفي دو تأثيرگذارتري��ن تصميمي بود كه در ميان 
مصوبه هاي ش��وراي عالي بورس قرار داشت. به دنبال 
تصميمات جديد اتخاذشده، در جلسه ۱۸ بهمن ماه 99 
ش��وراي عالي بورس مقرر شد تا از 2۵ بهمن ماه دامنه 
نوسان خريدوفروش سهام از مثبت و منفي پنج به منفي 
2 تا مثبت ۶ درصد تغيير كند. با اجراي چنين مصوبه اي 
در بازار اكثر كارشناسان اظهارنظرهاي مختلفي را نسبت 

به اين تصميم شوراي عالي بورس مطرح كردند و معتقد 
به حذف دامنه نوسان بورس براي ايجاد هر چه زودتر 
تعادل در معامالت بازار بودند و بارها اعالم كردند كه بازار 
براي آنكه بتواند هر چه زودتر به روند واقعي خود بازگردد 
بايد اقدام به حذف يا افزايش دامنه نوسان كند تا مدت 
اصالح زماني شاخص بورس به زمان كوتاه تري تبديل 
شود. بعد از مطرح شدن چنين نظراتي از سوي فعاالن 
حاضر در بازار، گمانه زني هايي براي تغيير دوباره دامنه 
نوسان بورس به مثبت و منفي ۶ شنيده شد كه اين امر 
منجر به ترس سهامداران و شتاب در روند نزولي شاخص 
بورس در بازار ش��د، اين در حالي است كه اين اقدام به 
مرحله اجرا نرسيد و خبر موثقي از آن در بازار منعكس 
نشد. با ايجاد شك و ترديد سهامداران در بورس از ضرر 
و زيان هاي احتمالي و ايجاد هيجان براي خروج از اين 
بازار، بار ديگر تكليف دامنه نوسان براي مدتي معين از 
سوي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص 
شد و اعضاي هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار 
اقدام به تغيير دوباره دامنه نوسان از منفي دو تا مثبت 
۶ به منفي س��ه تا مثبت ۶ كردند. بر اساس وعده داده 
شده، دامنه نوسان از روز چهارشنبه ۱ ارديبهشت ماه 
تغيير كرد و مطابق مصوبه هيات مديره سازمان بورس و 
اوراق بهادار دامنه نوسان قيمت سهام در كليه نمادهاي 
معامالتي در بورس تهران و بازارهاي اول و دوم فرابورس 

به مثبت ٦ و منفي سه درصد تغيير كرد.
با توجه به تغييرات ايجادشده در دامنه نوسان اما طبق 
اعالم قبلي با تصميم جديد سازمان بورس و طبق مصوبه 
شوراي عالي بورس مبني بر لغو دامنه نوسان نامتقارن و 
عادي معامالت سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي بعد 
از چهار ماه از روز شنبه )2۵ ارديبهشت ماه( دامنه نوسان 
قيمت در كليه نمادهاي دو بازار معامالت بورس تهران در 
دامنه مثبت و منفي ۵ درصد و دامنه نوسان صندوق هاي 
قابل معامله به مثبت و منفي ۱0 درصد تغيير پيدا كرد.



گروه راه و شهرسازي|
آرامستان 51 ساله پايتخت علي رغم اينكه دوبار توسعه 
يافته است، ديگر فضاي كافي براي پذيرش فوت شدگان 
ندارد. اگر چه طي دو دهه اخير، گهگاه اين مس��اله مورد 
توجه مس��ووالن شهري قرار گرفته اس��ت، اما هيچگاه 
محل جديدي براي آرامس��تان پايتخت احداث نش��ده 
است. نزديك شدن به پايان ظرفيت بهشت زهرا اما طي 
16 ماه گذشته، يعني از آغاز مرگ و مير گسترده كرونايي 
در تهران، بيش از پيش مورد توجه مديريت شهري قرار 
گرفته است. حتي بيش از روزهايي كه آلودگي ميهمان 
چند ماهه پاييز و زمستان ها مي شد و عده اي را به كام مرگ 
مي فرستاد. در چنين شرايطي است كه ديروز يك فوريت 
اليحه مكان يابي، تملك و احداث آرامستان هاي جديد در 
شهر تهران راي آورد تا براي ايجاد آرامستان هاي محلي 

مكان يابي شود.
در جلسه ديروز شوراي ش��هر تهران، يك فوريت اليحه 
مكان يابي، تملك و احداث آرامستان هاي جديد در شهر 
تهران بررسي شد و سعيد خال مديرعامل سازمان بهشت 
زهرا به تهران با اشاره به اينكه بهشت زهرا از ابتداي تأسيس 
تاكنون، دو بار توسعه پيدا كرده است و مساحت بهشت زهرا 
با اين روند مرگ و مير حداكثر تا ۳ سال آينده پاسخگوي 
نياز شهر تهران خواهد بود گفت: با الگوي پيشرفته محلي 
است و آرامستان و تدفين چند بعدي اجرا مي شود.  وي 
به تشريح طرح اجراي گورستان هاي پراكنده پرداخت و 
گفت: تفكر جديد دوره مديريت شهري اين بود كه تيمي 
را مكلف كنند تا بر اساس علمي و كارشناسي مكان يابي 
آرامس��تان هاي آينده ش��هر تهران را در دستور كار خود 
قرار دهد تا با پخش پهنه اي آرامستان ها اين مساله حل 
ش��ود. در ادامه مرتضي الويري، عضو شوراي شهر تهران 
در مخالفت با اي��ن طرح اظهار كرد: اگ��ر يك مورد پيدا 
كنيد كه فوريت نداشته باشد همين مساله است، چون 
مكان يابي آرامستان ها مشمول فوريت نمي شود و بايد در 
كميسيون هاي تخصصي مطرح شود و تعجب مي كنم چرا 
در آخرين جلسات شوراي شهر كه بايد به موضوعات مهم تر 
بپردازيم اين فوريت چه لزومي دارد. خليل آبادي عضو ديگر 
شوراي شهر گفت: اين مصوبه دير هم به صحن آمده است و 
اين تأخير را نبايد خودمان به تأخير بيندازيم تا وضع بحراني 
بهشت زهرا با ايجاد آرامستان هاي جديد زودتر به جريان 
بيفتد و به دليل ضرورت اين كار به فوريت آن موافق هستم. 
صدر اعظم نوري، رييس كميسيون بهداشت و سالمت 
شوراي شهر تهران نيز با اين توضيح كه برخي از طرح ها و 
لوايحي كه در روزهاي آخر عمر شورا به صحن مي رسد در 
قالب يك فوريت و دو فوريت نتيجه كار 6 ماهه و بعضاً يك 

ساله است كه در روزهاي آخر به سرانجام رسيده و اين طور 
نيست كه در روزهاي آخر به اين نتيجه برسيم.وي ادامه داد: 
با توجه به شرايط بهشت زهرا از دو سال گذشته كميسيون 
سالمت بر روي اين موضوع كار كرده و جلساتي با مشاور 
داشته و كارهاي كارشناسي انجام گرفته و از جانب مشاور به 
شهرداري ارايه شده است و به دليل برخي مسائل بروكراسي 
اين مساله توسط شهرداري و سازمان بهشت زهرا به صحن 
آمده و كاماًل كارشناسي شده و محصول تالش هاي اين 
دوره مديريت شهري است و بالفاصله در يكشنبه آينده به 
صحن آورده است. با 1۴ رأي موافق يك فوريت اين طرح 

به تصويب رسيد.

      توسعه فضاي سبز و معماري پايدار در تهران
در تحولي ديگر، ديروز اعضاي شوراي شهر تهران كليات 
و مواد اليحه توسعه فضاي سبز و معماري پايدار در شهر 
تهران را به تصويب رساندند. ايمني تخريب و گودبرداري 
در دس��تور كار قرار گرفت و كليه م��واد اين اليحه بدون 
پيشنهاد به تصويب اعضاي شوراي شهر تهران رسيد. دو 
كميسيون معماري و شهرسازي و سالمت، محيط زيست 
و خدمات شهري گزارش مشترك كميسيون ها را در اين 
زمينه ارايه دادند. ش��هرداري تهران به موجب اين اليحه 
مكلف شده اس��ت براساس قوانين فرادستي در ارتباط با 
توسعه انرژي هاي تجديدپذير در شهر تهران و مديريت 
بهينه س��ازي مصرف انرژي، مديريت آب و بازچرخاني 
آب و حفظ و توس��عه نگهداري از درختان، س��ازندگان 
ساختمان ها و مالكان را به رعايت اين مالحظات از جمله 

مالحظات محيط زيستي ترويج كند.  او ادامه داد: مهم ترين 
بحث نيز افزايش مشاركت شهروندان و افزايش مشاركت 
عمومي اس��ت. براساس اين اليحه براي ساختمان هايي 
كه استانداردها را رعايت مي كند گواهي ساختمان سبز 
ارايه مي شود. ساالري افزود: براساس اين اليحه شهرداري 
تهران نسبت به اجراي مديريت سبز در ساختمان هاي 
تحت پوش��ش خود در اولويت اول اقدام كند و مصرف و 
توليد انرژي هاي تجديدپذير حداقل ده درصد در هر سال 
را افزايش دهد. او ادامه داد: حمايت از س��رمايه گذاران در 
ساختمان هاي سبز از جمله تخفيف در عوارض نوسازي، 
تقسيط عوارض ساخت و ساز و كاهش مدت زمان صدور 
پروانه از ديگر مواردي اس��ت كه در اين اليحه به آن اشاره 
شده است.  س��االري گفت: شهرداري موظف شده است 
فرآين��د صدور پروان��ه را براي اين منظ��ور پيش بيني و 
ايجاد اتاقك پسماند را پيش بيني كند. همچنين تامين 
ظرفيت هاي ترويجي و آموزش��ي جهت ارتقاي آگاهي 
شهروندان براي مطالبه گري مساله ديگري است كه به آن 
اشاره شده است و قرار شد شهرداري دستورالعمل تشويقي 
و ترويجي را تهيه و ابالغ كند. همچنين مكلف شده است 
كليه اسناد راهبردي را طي مدت شش ماه بعد از تصويب 
مصوبه و به مجموعه تحت مديريت ابالغ كند. بر اساس اين 
گزارش، كليات اين اليحه به تصويب اعضاي شوراي شهر 
تهران رسيد.  در ادامه اعضاي شوراي شهر تهران جزئيات 
اليحه را مورد بررسي قرار دادند. مجيد فراهاني در بررسي 
ماده ۲ پيشنهاد داد كه با توجه به احتمال ايراد فرمانداري 
درخصوص ارايه تخفيف در عوارض نوسازي به عنوان يكي 

از مشوق ها ذكر شده در اين ماده، اين عبارت حذف شود 
چرا كه اختيار رقم عوارض با شورا و شهرداري نيست كه 

بخواهد در آن تخفيف ارايه شود. 
در ادامه حسن خليل آبادي پيش��نهاد داد كه جشنواره 
ساختمان سبز با همكاري بخش خصوصي به ماده دو اضافه 

شود كه به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد.

     شفاف سازي توافق هاي شهرداري با ارتش 
محمد جواد حق ش��ناس، رييس كميسيون فرهنگي و 
اجتماعي شوراي شهر تهران نيز ديروز با اشاره به نامه عضو 
هيات رييسه مجلس به مقام معظم رهبري درباره پادگان 
۰6 از شهرداري درخواست كرد تا زمان اعالم نظر رهبري 

از هرگونه توافق با ارتش خودداري كند.
حق شناس در جريان جلسه سيصد و چهاردهم شوراي 
شهر تهران در تذكري درخصوص پادگان ۰6 گفت: پيرو 
تذكرات مكرر پيشين درخصوص تفاهمنامه شهرداري 
تهران با ارتش پيرو اراضي پادگان ۰6 دال بر مخالفت اعضاي 
شوراي شهر با ساخت و ساز انبوه و ضرورت حفظ اراضي 
آن براي شهروندان، تعارض جدي محتواي تواق با رويكرد 
شهرنفروشي شوراي پنجم وجود دارد. او ادامه داد: وجود 
ابهامات جدي در مباني قانوني توافقات اوليه و محتواي 
آن، عدم طي مراحل و اطالع رساني و اخذ مجوزهاي الزم 
از ش��ورا، در توافقات اوليه نگراني هاي جدي در مورد آثار 
زيست محيطي، اجتماعي، فرهنگي، ترافيكي و اقتصادي 
و عدم انجام مطالعات الزم به وجود آورده اس��ت با وجود 
اينكه شهرداري اعالم كرده توافق با ارتش نهايي نشده. اما 
برخي از اخبار رسانه ها حاكي از نوعي توافقات پشت پرده 
بين شهرداري و ارتش است. رييس كميسيون فرهنگي 
و اجتماعي شوراي ش��هر تهران افزود: لذا ضمن تذكر به 
ش��هردار اعالم مي دارم آخرين توافقات و اقدامات انجام 
شده را به صورت شفاف و رسمي اعالم و ابهامات و توافقات 
احتمالي را به شورا كتبا اعالم نمايد. اواضافه كرد: معامالت 
اين پادگان به گونه اي است كه شهرداري مستلزم تصويب 
شورا و تاييد وزارت كش��ور مي باشد، لذا هرگونه توافق و 
قرارداد احتمالي بدون طي مراحل قانوني فاقد اعتبار خواهد 
بود. حق شناس تاكيد كرد: هرگونه تخلف شهرداري در باب 
پنهانكاري و عدم طي تشريفات قانوني در اين باره موجب 
پيگرد قانوني است و انتظار مي رود مراجع قضايي حساسيت 
الزم را داشته باشند.  او گفت: با توجه به هماهنگي هاي به 
عمل آمده و مكاتبه جناب آقاي دكتر ميرسليم خدمت مقام 
معظم رهبري درباره نحوه واگذاري پادگان به شهر مقتضي 
است شهردار تهران از هرگونه نهايي سازي توافقات تا زمان 

اعالم نظر مقام معظم رهبري خودداري نمايد.

ايرانشهردر شهر

ويژه
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 اثر معكوس 
تعطيالت 6 روزه پايتخت

محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران با اشاره 
به اينكه تعطيالت 6 روزه در پايتخت اثر منفي داشته 
و اثربخش نبوده است، گفت: آمار فوتي هاي ناشي از 
ابتال به ويروس كرونا در پايتخت از مرز روزانه 15۰ 
نفر هم عبور كرده است. هاشمي ديروز در شوراي 
شهر درباره كرونا در پايتخت اظهار كرد: متأسفانه 
تعداد فوتي هاي روزانه ناش��ي از ابت��ال به ويروس 
كرونا در پايتخت از 15۰ نفر هم عبور كرده و رعايت 

پروتكل ها به شدت كاهش يافته است. 
وي گفت: بايد س��تاد مقابله با كرونا براي پايتخت 
جلسه ويژه اي تشكيل دهد و شهرداري تهران نيز 
آماده است براي حفظ سالمت مردم هر اقدامي را 
انج��ام دهد و هماهنگي ه��اي الزم صورت پذيرد.  
رييس شوري شهر تهران اظهار كرد: به نظر مي رسد 
تعطيالت 6 روزه اخير در پايتخت اثر منفي داشته و 

در كاهش ابتال به كرونا اثربخش نبوده است.

رشد نرخ مديريت زنان 
در شهرداري تهران

زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران 
از تهيه دس��تورالعملي براي امنيت ش��غلي زنان در 
شهرداري تهران خبر داد. او همچنين گفت، طي چهار 
ساله گذشته، نرخ مديريت زنان در شهرداري تهران از 

5 درصد به 15 درصد افزايش يافته است.
به گزارش ايلنا، نژادبهرام در نشس��ت خبري كه ظهر 
امروز برگزار ش��د گفت: يك��ي از اقداماتي كه در اين 
دوره اجراي��ي كرديم، در حوزه زنان موضوع فضاهاي 
بي دفاع ش��هري را مطرح كرديم و شهرداري منطقه 
1۰ به عنوان پايلوت انتخ��اب و ۲۰۰ نقطه به عنوان 
فضاي اوليه شناسايي شد كه 11۰نقطه از آن به عنوان 
فضاي بي دفاع ش��هري معرفي ش��د. او ادامه داد: در 
محور پايلوت نواب به ۴ قطعه تقسيم شد و در نهايت 
شوراياري محله گزارش كامل ايمن شدن محور را هفته 
گذشته ارايه كرد . نژاد بهرام با اشاره به شناسايي دو هزار 
نقطه بي دفاع در شهر تهران طي سال گذشته گفت: 
هزار و ۸۰۰ نقطه از آن رفع فضاي بي دفاع ش��دند. او 
با بيان اينكه طي همكاري با مركز مطالعات شهرداري 
تهران چارچوب هايي تحت عنوان پيوست جلوگيري 
از بروز فضاي بي دفاع تهيه شد، گفت: تالش مي كنيم 
تا در طرح هاي توسعه شهري پيوست فضاي بي دفاع 
شهري نيز ايجاد شود. عضو هيات رييسه شوراي شهر 
تهران با بيان اينكه هنگامي كه شوراي پنجم شهرداري 
را تحوي��ل گرفت، 5 درصد پس��ت هاي مديريتي در 
اختيار زنان بود گفت: امروز در پايان عمر اين دوره نرخ 
مديريت زنان 15 درصد شده كه حاكي از افزايش 1۰ 
درصدي است كه رقم كمي است چرا كه مصوبه ما ۳۰ 
درصد بوده است.اميدوارم دوستان در شوراي ششم 
اين مصوبه را پيگيري كنند تا به اين عدد برسيم. او با 
بيان اينكه توسط معاونت منابع انساني دستورالعملي 
براي امنيت شغلي زنان تهيه شده است گفت: تالش 
مي كنيم تا زنان در حوزه شغلي دچار ناامني جنسيتي 
نشوند. بعالوه ايجاد امنيت براي شهروندان شهر تهران 
نيز اقداماتي است كه صورت گرفت و اميدواريم ادامه 
يابد. عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران با اشاره 
به حذف پست مشاور امور زنان در مناطق گفت: اين 
پست ها غيرقانوني بوده است و نمي توانيم به حذف 
يك كار غيرقانوني اعتراض كنيم. تالش كرديم با 
سازمان امور استخدامي كه اين پست را در مجموعه 
پست هاي استخدامي قرار دهيم اما موفق نشديم 
و بجاي آن از ظرفيت هاي موجود استفاده كرديم 
و نرخ مديري��ت زنان به 15. درصد رس��يد و ۷۰۳ 
پست مديريتي در شهرداري امروز در اختيار زنان 
است. تعداد زيادي از زنان ما در معاونت هاي مناطق 
مشغول به كار هستند و اين مساله قابل توجه است 
و جاي نگراني نيست اما هرچقدر پست هاي متعلق 

به زنان را حفظ و افزايش داد مهم است.

آغاز واكسيناسيون رانندگان 
اتوبوسراني پايتخت از امروز

محمود ترفع، مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني 
ته��ران از آغاز واكسيناس��يون رانن��دگان ناوگان 
اتوبوسراني پايتخت خبر داد. به گزارش ايلنا، ترفع 
با اعالم اين خبر گفت: با توجه به پيگيري هاي انجام 
شده از جانب مديريت ش��هري و مساعدت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي با همكاري 
دانشگاه علوم پزشكي ايران فرآيند واكسيناسيون 
رانندگان هر دو بخش عمومي و خصوصي شركت 
واحد از چهارشنبه هفته جاري آغاز مي شود. ترفع 
با اشاره به انجام واكسيناس��يون در سالن ورزشي 
توقفگاه س��امانه جانبازان و معلوالن شركت واحد 
افزود: به اين منظ��ور، پيش بيني هاي الزم صورت 
پذيرفته و تجهيز فضاهاي در نظر گرفته ش��ده به 
امكانات و ملزومات مورد نياز با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي انجام شده است. وي با اشاره به اينكه فرآيند 
واكسيناس��يون با حضور و نظارت نماينده وزارت 
بهداشت توسط شركت واحد اجرا مي شود، اظهار 
كرد: رانندگان اتوبوس با توجه به ارتباط مس��تقيم 
و مستمر با انبوه مسافران در معرض ابتال به بيماري 
كرونا قرار دارند و انجام واكسيناسيون اين عزيزان 
مي تواند در ايمني و عدم ابتالي اين عزيزان به بيماري 
بسيار موثر باش��د. او در مورد چگونگي انجام روند 
واكسيناسيون رانندگان اتوبوس توضيح داد: فهرست 
دريافت  واكسن بر اساس سن رانندگان تهيه شده و 
از چهارشنبه هفته جاري فرآيند واكسيناسيون به 
ترتيب از مسن ترين رانندگان آغاز خواهد شد و تالش 
مي شود تا در حداقل زمان ممكن، نسبت به انجام 
واكسيناسيون كل رانندگان ناوگان اتوبوسراني تهران 
اقدام شود. ش��ايان ذكر است با توجه به پيش بيني 
و اقدامات انجام ش��ده واكسيناس��يون بخش��ي از 
رانندگان تاكسي هم در اين مركز انجام خواهد شد.

وصول طرح تشكيل وزارت 
ساختمان و شهرسازي در مجلس

طرح قانون انتزاع بخش ساختماني و شهرسازي از 
وزارت راه و شهرسازي در جلسه علني ديروز مجلس 
شوراي اسالمي اعالم وصول شد. به گزارش مهر، در 
جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسالمي، 
طرح قانون انتزاع بخش ساختماني و شهرسازي از 
وزارت راه و شهرسازي و تشكيل وزارت حمل و نقل 
و وزارت ساختمان، شهرسازي و آمايش سرزمين 

اعالم وصول شد.

تعطيلي فرودگاه هاي تهران
به هنگام تحليف رياست جمهوري 
محم��د حس��ن ذيبخش، س��خنگوي س��ازمان 
هواپيمايي كش��وري از بسته ش��دن دو ساعت و 
سي دقيقه اي فرودگاه هاي استان تهران در روز 1۴ 

مردادماه 1۴۰۰ خبر داد.
به گزارش ايلنا، ذيبخش گفت: باتوجه به برگزاري 
مراس��م تحليف رياس��ت جمهوري در تاريخ 1۴ 
مردادماه ج��اري و به منظور رعايت الزامات ايمني 
و امنيتي كليه فرودگاه هاي TMA تهران ش��امل 
فرودگاه مهرآباد، امام خميني، پيام، آزادي و قزوين 

از ساعت 16.۳۰ تا 1۹ بسته اعالم مي شود.
وي اف��زود: در دس��تورالعمل صادر ش��ده از كليه 
شركت هاي هواپيمايي خواسته شده است نسبت به 
رعايت برنامه ريزي پرواز در تاريخ و ساعات مربوطه 

اقدامات الزم را به عمل آورند.

بارندگي در نوار ساحلي
و البرز مركزي از امروز

امين حسين نقشينه، كارشناس سازمان هواشناسي 
از آغاز بارندگي ها در اس��تان هاي ش��مالي و البرز 
مركزي در اس��تان هاي تهران، زنج��ان، قزوين و 

سمنان از روز چهارشنبه خبر داد.
نقشينه درباره وضعيت جوي كشور به ايرنا افزود: 
بر اساس هشدار صادر ش��ده، امروز در مناطقي از 
آذربايجان ش��رقي، اردبيل، گي��الن، مازندران و با 
شدت كمتر در استان هاي گلستان و هرمزگان رشد 

ابر و بارش باران پيش بيني مي شود. 
وي ادامه داد: همچنين بر اس��اس دومين هشدار 
س��ازمان هواشناس��ي تا پاي��ان هفته در ش��رق، 
شمال ش��رق، جنوب ش��رق و بخش هايي از مركز 
وزش باد شديد خواهيم داشت كه منجر به كاهش 

كيفيت هوا و خيزش شديد گردوخاك مي شود.
نقش��ينه افزود: تا پايان هفته درياي خزر و مناطق 

شرقي درياي عمان مواج و متالطم خواهد بود.
وي گفت: از امروز با شمالي شدن جريانات مرطوب 
روي خزر براي استان هاي ساحلي خزر بارندگي ها 
آغاز و تشديد خواهد شد. شدت بارش در استان هاي 
البرز مركزي و نوار س��احلي پيش بيني مي شود. 
دامنه هاي جنوبي البرز در تهران سمنان زنجان و 

قروين نيز تا اواسط هفته اينده باراني خواهد بود.

 مرحله اصلي واكسيناسيون 
كاركنان شركت بهره برداري مترو 

آغاز شد
رييس ستاد مقابله و پيشگيري بيماري كرونا و مدير 
اجرايي پروژه واكسيناس��يون شركت بهره برداري 
مت��روي ته��ران و حوم��ه از آغاز مرحل��ه اصلي 
واكسيناسيون كاركنان شركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه از امروز سه ش��نبه پنجم مردادماه 
1۴۰۰ خبر داد. به گزارش مديريت ارتباطات و امور 
بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
عباس نظري با اشاره به اينكه واكسيناسيون تعدادي 
از كاركنان ش��ركت بهره برداري مت��روي تهران و 
حومه همزمان با رانندگان تاكس��ي و با هماهنگي 
دانش��گاه علوم پزش��كي ديروز در بوستان واليت 
انجام شد.گفت: امروز در فاز اصلي واكسيناسيون 
۳۰۰ نفر از كاركنان ش��ركت بهره برداري متروي 
تهران و حومه در س��الن واليت ساختمان مركزي 
شركت انجام شد. وي تصريح كرد: براي جلوگيري از 
ازدحام جمعيت در روز اول براي ٣٠٠ نفر از كاركنان 
به صورت پيامك فراخوان داده ايم تا در فاصله زماني 
مختلف مراجعه كنند و از همكاران خواس��ته شد 
در صورت عدم حضور با ارس��ال عدد يك انصراف 
خود را اعالم تا به افراد جايگزين اطالع رساني شود. 
نظري افزود: همكاران محترم پس دريافت پيامك 
مي توانند با همراه داشتن كارت پرسنلي، كارت ملي 
در ساعت تعيين شده به محل مراجعه و واكسن خود 
را دريافت كنند. مدير اجرايي پروژه واكسيناسيون 
كاركنان شركت بهره برداري متروي تهران و حومه 
گفت: از فردا )چهارشنبه ششم مردادماه 1۴۰۰( در 
گروه هاي هزار نفري شامل راهبران قطار، خدمات 
مس��افري، پاكبانان، انتظامات و س��اير افرادي كه 
به طور مستقيم با مسافران در ارتباط هستند انجام 
مي شود همچنين با توجه به اينكه فضاي مناسبي 
ايجاد ش��ده هماهنگي هاي الزم جهت واكسينه 
شدن 1۰۰ نفر از رانندگان تاكسي نيز انجام مي شود. 
نظري خاطرنشان كرد: باتوجه به هماهنگي هاي 
انجام ش��ده با دانش��گاه علوم پزش��كي و وزارت 
بهداش��ت و درمان آموزش پزش��كي تا واكسينه 
ش��دن تمامي 1۴ هزار پرسنل رسمي، قرادادي و 
پيمانكاران اين روند ادامه دارد. و در تالش هستيم 
با هماهنگي هاي انجام شده براي سرعت بخشيدن 
به واكسيناس��يون و رفاه حال بيش��تر پرسنل دو 
مركز ديگ��ر در غرب را فعال كنيم تا دسترس��ي 

كاركنان شاغل در خط پنج و غرب تسهيل شود.

پارلمانشهريپايتختبهيكفوريتاليحهاحداثآرامستانهايجديدرايداد

شمارش  معكوس  براي  تكميل ظرفيت  بهشت زهرا

رييس كميسيون عمران: آزادسازي نرخ بليت هواپيما منتفي است

رويكردتحليلاقتصاديحقوقآبجهتتوسعهزيستمحيطي

شتر،گاو،پلنگهاياقتصادي

محمدرضا رضايي كوچي، رييس كميسيون عمران 
مجلس با تاكيد بر اينكه قانون آزادسازي بليت هواپيما 
لغو شده و نبايد در نرخ گذاري به آن استناد كرد، گفت: 
قانون آزادس��ازي در برنامه ششم نيامده و ايرالين ها 
شروط ازادس��ازي را رعايت نكردند. لغو قانون فردا در 

جلسه وزير به مديران ايرالين ها اعالم مي شود.
رضايي كوچ��ي در گفت وگو با ايلنا درب��اره افزايش 
قيمت بليت هواپيما و ادعاي شركت هاي هواپيمايي 
مبني بر تنظيم قيمت ها براس��اس قانون آزادسازي 
بليت هواپيما اظهار كرد: ب��ه موضوع افزايش قيمت 
بليت هواپيما به طور جدي انتقاد داريم و روز گذشته 
هم با وزير راه و شهرسازي در اين باره جلسه اي برگزار 
شد نمايندگان مجلس مراتب اعتراض و گاليه خود را 
نس��بت به افزايش قيمت بليت هواپيما اعالم كردند. 
وي با بيان اينكه متاسفانه در چند روز گذشته شاهد 
افزايش قابل توجه قيمت بليت هواپيما بوديم، ادامه 
داد: با اين وضعيت و قيمت ها، ديگر بسياري از مردم 

امكان استفاده از هواپيما را نخواهند داشت و در حال 
حاضر س��فر هوايي فقط به بخش و قش��ر خاصي از 
جامعه تعلق گرفته است. درست است كه شركت هاي 
هواپيمايي هم ش��رايط سختي را مي گذرانند اما بايد 
مراقبت باشيم چراكه اگر تقاضا كاهش يابد و پذيرش 
مسافر هم كمتر شود، اين موضوع هم به نفع ايرالين ها 
نخواهد بود.  رييس كميسيون عمران مجلس از جلسه 
بررسي تعيين نرخ بليت هواپيما بين وزير راه و مديران 
ش��ركت هاي هواپيمايي خبر داد و گفت: قرار بر اين 
است كه چهارشنبه جلسه اي بين وزير راه و شهرسازي 
و مديران ش��ركت هاي هواپيمايي برگزار ش��ود و بر 
روي يك قيمت مش��خص توافق حاصل شود و تمام 
ايرالين ها مكلف هستند كه در همان چارچوب بليت 
بفروشند. رضايي كوچي با اشاره به وضعيت نامطلوب 
سازمان هواپيمايي كشوري افزود: فردي كه به عنوان 
سرپرست سازمان هواپيمايي انتخاب شده، متاسفانه 
مبتال به ويروس كرونا است و در حال حاضر سازمان 

رييس ندارد، البته سرپرست هم محدوديت هايي دارد 
و اگر همين سرپرست هم نباشد شرايط براي سازمان 
سخت تر مي شود. وي تاكيد كرد: قانون آزادسازي بليت 
هواپيما منتفي است و تاكيد و مطالبه جدي ما از وزير 
اين است كه قيمت ها به صورت عادالنه تعيين شود و 
سازمان هواپيمايي هم به طور سختگيرانه و جدي بر 
رعايت اين قيمت ها نظارت كند. رييس كميس��يون 
عمران مجلس ادامه داد: قانون آزادسازي بليت هواپيما 
در برنامه پنجم ذكر شده و در برنامه ششم از آن نامي 
برده نش��ده و در برنامه ششم نظارت دولت بايد ادامه 
داشته باش��د و نرخ گذاري خارج از قانون آزادسازي 
بليت هواپيما باشد. وي گفت: بايد توجه داشته باشيم 
كه در بحث آزادس��ازي نرخ بليت هم قرار بود رقابتي 
بين ايرالين ها ش��كل بگيرد و براس��اس آن كيفيت 
خدماتي افزايش يابد كه اين موضوعات محقق نشد. از 
سوي ديگر زماني آزادسازي نرخ بليت هواپيما بايد به 
اجرا برسد كه تعادلي بين عرضه و تقاضا وجود داشته 

باش��د اما در ش��رايط تحريم تعداد صندلي ها بسيار 
محدود است و تقاضا بيش��تر از عرضه است. قطعا در 
اين شرايط نمي توان نرخ را آزاد كرد و شرايط كامال به 
نفع ايرالين ها است. رضايي كوچي با ابراز گله مندي از 
اينكه تا كنون نرخ تمام شده بليت به طور كارشناسي 
محاسبه نشده است، ادامه داد: بارها اعالم كرده ايم كه 
يك بار قيمت تمام شده را به طور كارشناسانه محاسبه 
و بررسي كنيد. اين اقدام كار سختي نيست اما تا كنون 
يك بار هم قيمت تمام ش��ده را به طور كارشناس��ي 
محاس��به نكرده اند. بايد ديد يك صندلي براي يك 
ساعت پرواز چه هزينه اي دارد و همان هزينه به عنوان 
قيمت بليت اعمال شود.  وي افزود: در جلسه فردا به 
مديران ايرالين ها اعالم مي شود كه قيمت هاي واقعي 
مبناي نرخ گذاري خواهد بود و اين قيمت گذاري بايد 
خارج از قانون آزادسازي بليت هواپيما باشد. ايرالين ها 
موظف به رعايت اين قيمت ها و سازمان هواپيمايي 

موظف به كنترل عملكرد ايرالين ها هستند.

براي توليد نفت، هورالعظيم را خشك مي كنيم، براي 
راه اندازي كارخانه فوالد و ساير كارخانه ها در اصفهان 
و يزد و كرمان و در مركز كشور و خشك ترين نواحي 
ايران، طرح انتقال آب از خوزستان و زاينده رود داريم. 
در حالي ك��ه انتقال آب بايد از خلي��ج فارس صورت 
گيرد و ش��يرين كردن آب از دريا و اقيانوس هند بايد 
با سرمايه گذاري هاي عظيم انجام شود و اصال به توان 
آبي كشور در برنامه اقتصادي توجهي نگرديده است. 
تحقيقات نشان مي دهد كه شيرين كردن آب در ايران 
اولين بار در سال 1۳۴۸ در قراردادي بين امريكا و دولت 
ايران مورد توجه بوده اما با وجود آنكه كشورهاي خشك 
امارات و قطر و عربستان سال هاست به شيرين كردن 
آب روي آورده و جمعيت كم خود را با شيرين كردن 
آب تامين مي كنند، اما در ايران در فاصله 1۰۰ س��ال 
اخير جمعيت كشور چندين برابر شده و هنوز طرحي 
براي حفظ منابع ّآب و حق��وق آب و حقابه ها نداريم.   

مهاجرت از روستاها به شهرها موجب شده كه دو سوم 
جمعيت كه قبال در روستا بوده و به حفظ منابع آب و 
توليد مشغول بوده در شهرها مستقر شوند و مصرف 
كننده بزرگ آب باشند و توليد كشاورزي را به توليد 

صنعتي و خدمات تبديل كنند.  
رشد باالي جمعيت در ۴۰ سال اخير )از ۳6 ميليون 
نفر به ۸۰ ميليون نفر( عمال مصرف سرانه آب و انرژي و 
برق و نفت و گاز را افزايش داده است. سرانه هر ايراني از 
ميزان آب از 55۰۰ مترمكعب در سال 1۳۴۰ به۳۴۰۰ 
مترمكعب در س��ال 5۷ و 1۳۰۰ مترمكعب در سال 
1۴۰۰ رس��يده اس��ت. مصرف آب با احداث سدها، 
موتورهاي آب، رش��د س��رانه مصرف و افزايش توليد 
مواد غذايي و كش��اورزي و صادرات آن، 1۰ برابر شده 
است.  انديشه تحليل اقتصادي حقوق آب در ايران به 
ما مي گويد كه براي رعايت حقوق مردم، كشاورزان، 
دامداران خوزس��تان و رس��يدگي به مشكالت و رفع 

تشنگي اين استان مظلوم و قهرمان و سمبل ايستادگي 
ملت اي��ران در طول تاريخ، عدالت و برابري حقوق آن 
استان در اس��تفاده از منابع ملي، بايد مجموعه اي از 
اقدامات در قانونگذاري و در اجرا در دس��تور كار قرار 
گيرد و تنها نمي توان با چند اقدام سريع و ارسال تانكر 
آب يا كمك ه��اي مقطعي و بازكردن س��دها به طور 
محدود مشكل را حل كرد؛بلكه مي بايست قوانيني به 
روز و طرح هايي نوين براي انتقال آب، تا شيرين سازي 
ّآب خليج فارس، انتقال بخش��ي از آب سدها، تامين 
خسارت مناطقي كه خشك مي شود، پرداخت حقابه 
كشاورزان و رعايت اصل قيمت و ارزش آب به عنوان 
عامل تخصيص منبع بهينه آب و... بايد در يك برنامه 
بلندمدت مورد توجه قرار گيرد و براي ساير شهرهاي 
ايران نيز براي جلوگيري از بحران هاي مشابه، عدالت 
و برابري، توسعه و پايداري زيست محيطي و بهره وري 
اقتصادي بايد طرح هاي مختلف و مشابه نيز مورد توجه 

قرار گيرد و از همه مهم تر حقوق ملت در قانون اساسي و 
اصل آزادي عمل اجتماعي، شغل و حقوق مالكيت در 
همه ايران به تساوي محترم شمرده شود تا همه مردم 
به شهرهاي بزرگ سرازير نشوند و دشت ها و روستاها 
خش��ك نش��وند. در حال حاضر بدون صرفه جويي 
نمي توان از تنش هاي آبي آينده عبور كرد. همانطور 
كه در طول تاريخ روستا را به خاطر مسير آب جابه جا 
كرده ايم؛ اكنون بايد دانست كه رويكرد نظام حقوقي 
اعم از قوانين، مقّررات، رويه ها و آراي محاكم به من�ابع 
آب، در چگ�ونگي م�ديريِت مصرف و صيانت از اين ماده 
حياتي، بسيار تعيين كننده است. با درك و تشخيص 
شرايط، واجب است قوانين و سياست ها وبرنامه هاي 
كشور، براي حفظ بهبود زندگي و منابع آب، تغيير كند 
تا كارايي و بهره وري اقتصادي باال رفته، باز تخصيص 
بهينه آب صورت پذيرد و ارزش افزوده هر ليتر آب در 

زندگي ملت ايران افزايش يابد.

 س��اختار اقتصادي كش��ور نيازمند يك ليدر است تا 
مجموعه تصميم سازي ها بر اساس يك راهبرد شفاف 
و مشخص اتخاذ شوند. پيشنهاد دادم كه اقتصاد ايران 
نيازمند يك چهره مركزي اس��ت كه بايد ليدري كل 
سيستم اقتصادي را در دست داشته باشد.رويكرد هم بايد 
در اين زمينه توجه به بازار آزاد باشد. انتخاب رويكردهاي 
ش��تر، گاو، پلنگي نه تنها گرهي از هزار توي مشكالت 
اقتصادي كش��ورمان باز نمي كند، بلكه اين روش هاي 

اشتباه بر حجم مشكالت خواهد افزود.برخي اظهارات 
كلي در خصوص راهبردهاي اقتصادي واقعا نگران كننده 
است و بدون ترديد بر دامنه بحران ها مي افزايد. مشكالتي 
كه امروز در خوزستان وساير استان هاي كشور با محوريت 
موضوعات مرتبط با بحث انرژي و آب بروز كرده، خروجي 
مشكالتي كه طي دو دهه گذشته در اقتصاد كشور تلنبار 
شده اس��ت. در واقع منافع متضاد ذينفعان اقتصادي، 
زماني كه در برابر منافع عمومي كشور قرار مي گيرند، 

باعث بروز بحران هاي جدي در فضاي عمومي كش��ور 
مي شود. اقتصادي كه از شفافيت الزم به دور باشد، قادر 
نيست منافع ملي مردم را تامين كند. نتيجه يك چنين 
شرايط آشفته اي بروز بحران هاي پي در پي مي شود كه 
در تار و پود اقتصاد كشورمان حاكم شده است. اين در 
حالي است كه كشوري مانند چين در سال هاي پاياني 
دهه ۷۰ ميالدي متوجه ش��د كه بايد رويكرد مبتني 
بر اقتص��اد بازار آزاد را در پيش بگيرد و نهايتا در س��ال 

۹۲ ميالدي توانست ظرفيت هاي تازه اي در اين بخش 
براي خود بيفزايد. ايران هم س��رانجام چاره اي ندارد، 
جز اينكه قواعد اقتصادي ب��ازار آزاد را بپذيرد و زمينه 
عملياتي شدن آن را فراهم كند.مساله اساسي اين است 
كه آيا اين تصميمات، قبل از بروز بحران هاي رشته اي 
عملياتي مي شوند يا اينكه متوليان صبر مي كنند و بعد 
از افزايش دامنه مشكالت، تن به اين اصالحات ضروري 

خواهند داد؟

ادامه از صفحه اول



قيمت بيت كوين پس از رسيدن به اوج ۴۰,۵۰۰ دالري با 
اصالح همراه شد و به ۳۷ هزار دالر رسيد. نوسانات نزولي 
اخير قيمت باعث شده است تا تحليل گران نسبت به فعاليت 
فروشندگان و در نتيجه كاهش بيشتر قيمت هشدار دهند. 
خريداران به دنبال آن هستند كه ۴۰ هزار دالر را بار ديگر به 
يك ناحيه حمايتي تبديل كنند. با وجود اينكه صعود اخير 
باعث شد تا برخي از معامله گران خبر از تغيير روند و تداوم 
روند صعودي بازار بدهند، داده هاي درون زنجيره اي و نرخ 
تأمين بودجه قراردادهاي آتي بدون سررسيد نشان مي دهد 

كه نمي توان با قطعيت چنين موضوعي را مطرح كرد.
قيمت بيت كوين روز دوشنبه از مرز ۴۰ هزار دالر گذشت 
و اين اتفاق باعث ش��د تا اميدواري ها تا حد زيادي به بازار 
بازگ��ردد. اين اولين بار در ش��ش هفته گذش��ته بود كه 
بيت كوين از اين مقاومت رواني عبور كرده بود. رس��يدن 
قيمت بيت كوين به اوج ۴۰,۵۸۱ دالري در بازارهاي آني 
سبب شد تا در بازار آتي شاهد رسيدن قيمت به ۴۸,۱۱۰ 
دالر باشيم. داده هاي بازار نشان مي دهد كه پس از رسيدن 
به ۴۰,۵۸۱ دالر، قيمت بيت كوين اصالح شد و تا ۳۷,۵۰۰ 
دالر سقوط كرد. پس از چندين شركت بزرگ نظير تسال 
و مايكروسافت، حاال شركت آمازون به عنوان بزرگ ترين 
ش��ركت خرده فروش��ي اينترنتي دنيا به تدريج در حال 
پذيرش ارزهاي ديجيتالي اس��ت و برخي از گمانه زني ها 
حكايت از آن دارد كه تا پايان امس��ال اين ش��ركت به طور 
رسمي پذيرش بيت كوين را آغاز خواهد كرد. از طرف ديگر 
آگهي اخير اين شركت براي استخدام چندين متخصص 
ح��وزه ارزهاي ديجيتالي، باعث افزايش بيش از پيش اين 
گمانه زني ها شده است. مخالفت برخي از سياستمداران 
امريكايي با بيت كوين ادامه دارد و سناتور جمهوري خواه، 
چاك گرسلي، با اشاره به استفاده گسترده بيت كوين در 
امور مجرمانه گفته است هر سال حدودا ۷۶ ميليارد دالر 
تراكنش غيرقانوني با استفاده از بيت كوين صورت مي گيرد 
و نيمي از تراكنش هاي مربوط به اين ارز براي انجام كارهاي 
غيرقانوني است. به گفته گرسلي، امكان ناشناس ماندن 
معامله گران، ارزهاي ديجيتالي را خطرناك ساخته است. 

     جرقه دوباره روند صعودي
با وجود اين و بر اساس صحبت هاي الي لرست، از مديران 
ارشد ش��ركت مديريت س��رمايه اگزوآلفا، شايعه رد شده 
پذيرش بيت كوين توسط آمازون اين پتانسيل را دارد كه 
تأثيري مشابه خبر پي پل و ورود آن به بازار ارزهاي ديجيتال 
داش��ته باشد. لرس��ت مي گويد اگر خبر آمازون درست از 
آب در بياي��د، مي توان در نيمه دوم س��ال ۲۰۲۱ منتظر 

شعله ورشدن روند صعودي بازار بود. لرست در بخش ديگري 
از صحبت هاي خود گفت: »براي تأييد اين تعيين جهت 
روند، بيت كوين بايد دامنه نوسان بين ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار 
دالري خود را بشكند. اين ارز ديجيتال ۲ ماه است كه در اين 
بازه در حال نوسان است. تثبيت قيمت باالي ۴۰ هزار دالر 
سيگنال اتمام روند نزولي و تداوم روند صعودي خواهد بود.« 
لرست معتقد است اگر قيمت بيت كوين شتاب صعودي 
فعلي خود را حفظ كند، مي توان انتظار بازگش��ت به خط 
سير مدل انباشت به عرضه را داشت. طبق اين مدل قيمت 

تا پايان سال به ۱۰۰ هزار دالر خواهد رسيد.

      داده هاي درون زنجيره اي صعودي نيست
همزمان با هشدارها نس��بت به رويكردهاي بيش از اندازه 
صعودي در بازار، داده هاي گالس��نود نش��ان مي دهد كه 
تهديدات نزولي در بازار همچنان به قوت خود باقي هستند. 
طبق داده هاي گالسنود، نرخ تأمين بودجه قراردادهاي 
آتي بدون سررسيد همچنان منفي است كه نشان مي دهد 
بيشتر معامله گران رويكردي نزولي در بازار دارند. در گزارش 
گالسنود مي خوانيم: »اين معيار به ما كمك مي كند كه 
بفهميم رالي روز دوشنبه تا حدي زيادي به جهش سريع و 
ناگهاني قيمت مرتبط بود. در اين حالت و با توجه به جهش 
حدود ۳۰ درصدي، نرخ تأمين بودجه منفي تر از قبل شد.« 
در جهش هاي سريع، فروشندگان براي جبران ضررهاي 
خود اقدام به خريد مي كنند و همين مساله بر سرعت جهش 
مي افزايد. گالس��نود در گزارش خود عنوان مي كند كه 
فعاليت هاي درون زنجيره اي هم بر خالف نوسانات بازارهاي 
آني و آتي انجام مي گيرد و حجم تراكنش ها و فعاليت هاي 

درون زنجيره اي به شدت كم است. به طور كلي، با نگاهي 
به حجم معامالت درون زنجيره اي مي توان به ديد بهتري 
نسبت به جهش حركت قيمت رسيد؛ با اين حال گالسنود 
معتقد است كه بايد منتظر ماند و ديد كه آيا حجم معامالت 
در پاسخ به افزايش نوسانات بيشتر مي شود يا نه. در حال 
حاضر ارزش بازار ارزهاي ديجيتال ۱.۴۶ تريليون دالر 
است و بيت كوين با سهم ۴۷.۴ درصدي، بيشترين سهم 
را در اختيار دارد. احياي قيمت بيت كوين و عبور از ۴۰ 
هزار دالر باعث شد تا بسياري از آلت كوين ها هم با رشد 
همراه شوند. قيمت اتريوم با ۱۱ و قيمت دوج كوين با 
۷ درصد صعود، از جمله آلت كوين هاي موفق بازار در 
روزهاي گذشته بودند. اتريوم در محدوده ۲,۲۰۰ دالر و 

دوج كوين در محدوده ۰.۲ دالر معامله مي شود. 

    پلن بي: قيمت بيت كوين در بلندمدت 
به ۵ ميليون دالر مي رسد

در مقابل، پلن بي، تحليل گر سرشناس بازار ارزهاي ديجيتال، 
گفته اس��ت قيمت بيت كوين پس از هاوين��گ بعدي در 
حوالي سال ۲۰۲۴ به سطوح چند ميليون دالري مي رسد 
و سال هاي پس از آن هم بسيار جذاب تر از ۲ سال پيش رو 
خواهد بود. در حالي كه به دنبال سقوط قيمت بيت كوين 
در ۳ ماه گذشته، س��واالت بسياري از سوي معامله گران و 
تحليل گران بازار مطرح شد، مبني بر اينكه آيا همچنان روند 
صعودي بيت كوين پابرجا است يا خير. با اين حال پلن بي 
نگراني اي از بابت اتفاقات اخير ن��دارد و خود را براي آينده 
آماده مي كند. خالق مدل انباشت به جريان، داليلي را براي 
رس��يدن قيمت بيت كوين به ۵ ميليون دالر در سال هاي 

آينده ارايه كرد. پلن بي گفته است اصالحات قيمت به عنوان 
چرخه هايي طبيعي براي بيت كوين در نظر گرفته مي شوند و 
اوج هاي تاريخي قيمت در يك سال به خصوص، در سال هاي 
ديگر هم قابل دستيابي هستند. با اين حال او معتقد است كه 
سال هاي پس از هاوينِگ بعدي بيت كوين بسيار جذاب تر از 
۲ سال پيش رو خواهد بود. پلن بي گفته است: »ممكن است 
قيمت بيت كوين امسال مجددا به اوج تاريخي خود برسد و 
سال بعد در ۲۰۲۲ به كف خود برسد، اما پس از آن در سال 
۲۰۲۴ يك هاوينگ ديگر را در پيش داريم. بنابراين ۲۰۲۵ 
و سال هاي پس از آن بسيار جذاب تر از دو سال آينده خواهد 
بود. مدل هاي مختلف پيش بيني قيمت انباشت به جريان 
بازه قيمت بيت كوين را بين ۱ ميليون دالر )مدل انباشت به 
جريان معمولي( تا ۵ ميليون دالر )مدل انباشت به جريان 
ايكس( پيش بيني مي كنند.« بيت كوين براي رسيدن به 
هدف ۵ ميليون دالري راه بسيار درازي را در پيش دارد. اين 
مدل همچنين پيش از اين پيش بيني كرده بود كه بيت كوين 
در اوت )مرداد( سال جاري به ۱۰۰ هزار دالر برسد و احتمااًل 
تا پايان سال هم قيمت ۲۲۸ هزار دالر را تجربه خواهد كرد. 
پلن بي گفته است كه بيشتر به سناريوي رشد طوالني قيمت 
بيت كوين تا سطوح چند ميليون دالري عالقه مند است. اين 
تحليل گر مشهور گفته است كه بيت كوين هاي خود را نگه 
مي دارد و تنها در صورت لزوم و براي عبور از بازارهاي خرسي 
ممكن است مقدار كمي از دارايي خود را بفروشد. در حالي كه 
بسياري از به پايان رسيدن روند صعودي بيت كوين در تعجب 
هستند، پلن بي اخيراً پيش بيني كرده است كه ۶۴ هزار دالر 
اوج قيمتي بيت كوين نخواهد بود. به گفته اين تحليل گر، 
داده هاي درون زنجيره اي و شاخص فلور، يكي ديگر از 
ابزارهاي پلن بي براي پيش بيني قيمت، نشان مي دهد 
كه تا پايان اوت )مرداد( بيت كوين با قيمتي پايين تر از 
۴۷ هزار دالر معامله نخواهد شد. همچنين مايكل لي، 
تحليل گ��ر مطرح و بنيان گذار يك ش��ركت مديريت 
سرمايه گذاري در امريكا، گفته است بيت كوين روزهاي 
بسيار خوبي را در پيش خواهد داشت و انتظار دارد كه 
قيمت اوج تاريخ��ي جديدي را تجربه كند. لي معتقد 
است كه همچنان زمان زيادي باقي مانده تا فدرال رزرو و 
ديگر بانك هاي مركزي جهان بخواهند محدوديت هايي 

را براي بيت كوين و ارزهاي ديجيتال در نظر بگيرند.

     نهنگ ها در ۶ هفته اخير 
۱۷۰ هزار بيت كوين خريداري كرده اند

براس��اس توييت اخير ش��ركت تحليلي سنتيمنت، 
نهنگ هاي بيت كوين از ماه م��ه، يعني هنگام ريزش 

بيت كوين از اوج تاريخي خود در ۶۵ هزار دالر، مشغول 
خريد اين ارز ديجيتال بوده اند. طي ۵ هفته گذش��ته، 
اين نهنگ ها ۱۳۰ هزار بيت كوين خريده اند و در ۱۰ 
روز اخير نيز ۴۰ هزار بيت كوين ديگر را به اندوخته هاي 
خ��ود اضافه كرده اند. ب��ا وجود اي��ن و به رغم بازيابي 
قيمت بيت كوين، موسسات همچنان به فروش ادامه 
مي دهند. كوين ش��يرز در گزارش اخير خود عنوان 
كرده است كه محصوالت س��ازماني سرمايه  گذاري 
ارزهاي ديجيتال براي سومين هفته متوالي با خروج 
سرمايه مواجه شده اند؛ به طوري كه در هفته منتهي به 
۲۳ جوالي، ۲۸ ميليون دالر سرمايه از اين محصوالت 
خارج ش��ده اند. با اين اوص��اف، اين هفته س��رمايه 
خروجي از محصوالت سازماني سرمايه  گذاري ارزهاي 

ديجيتال، ۱۷۰ درصد افزايش يافته است.

     بايننس اهرم هاي پلتفرم
قراردادهاي آتي خود را محدود مي كند

در عين حال صرافي ارز ديجيتال بايننس قصد دارد در 
آينده اي نزديك اهرم هاي معامالتي قراردادهاي آتي 
خود را براي كاربران��ش محدود كند. اين صرافي چند 
روز پيش هم دسترس��ي كاربران تازه وارد به اهرم هاي 
معامالتي بيشتر از ۲۰ برابر را محدود كرده بود. چانگ  
پنگ ژائو، هم بنيان گذار و مديرعامل صرافي بايننس، 
در توييتي اعالم كرد كه پلتفرم معامالت آتي بايننس 
از ۱۹ ژوييه )۲۸ تير( دسترس��ي كارب��ران تازه وارد به 
اهرم هاي معامالتي بيش��تر از ۲۰ برابر را محدود كرده 
است. ژائو گفته اس��ت: »در راستاي حمايت از حقوق 
مص��رف كنندگان، اين محدودي��ت را طي هفته هاي 
آتي و به صورت تدريجي ب��راي تمامي كاربران اعمال 
خواهيم ك��رد.« اين اق��دام دو ماه پ��س از آن صورت 
مي گيرد كه باينن��س اعالم ك��رد از قراردادهاي بازار 
جفت ارز بيت كوين/تتر تا اهرم ۱۲۵ برابر پش��تيباني 
مي كند. در دو ماه گذش��ته بايننس با واكنش هايي از 
سوي قانون گذاران چند كشور مختلف از جمله امريكا، 
كانادا، انگلستان، جزاير كيمن، ايتاليا، لهستان، ژاپن، 
هنگ كنگ، تايلند و سنگاپور روبرو شده است. صرافي 
ارز ديجيتال اف تي اكس در هنگ كنگ هم سياست 
مشابهي را اجرا كرده و حداكثر اهرم قراردادهاي آتي 
خود را از ۱۰۱ برابر به ۲۰ برابر كاهش داده است. سم 
 ،FTX بنكمن فريد، بنيان گ��ذار و مديرعامل صرافي
گفته است كه معامالت با اهرم باال تنها بخش كوچكي 

از حجم معامالت اين صرافي را تشكيل مي دهد.
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متهم وضع موجود 
چنانچه اين روند با وضعيت اقتصاد ايران مقايسه 
شود، متوجه وضعيت بحراني اقتصادي كشورمان 
خواهيم شد. اقتصاد ايران حداقل از سال هاي بعد از 
دهه ۹۰ در هر سال حداقل با كسري بودجه بيش 
از ۱۵درصدي مواجه بوده است. از سوي ديگر رشد 
نقدينگي در همين بازه زماني اعداد و ارقامي باالي 
۲۰الي ۳۰درصدي را در بر مي گيرد. در ش��رايطي 
كه س��اختار تقنيني كش��ورمان مي تواند در برابر 
كسري بودجه ايستادگي كند و آن را اصالح كند، 
متاسفانه تجربه ثابت كرده كه مجالس ايران نه تنها 
اقدام به اصالح كس��ري بودج��ه نكرده اند بلكه در 
بسياري از موارد بر حجم آنها افزوده اند. اين روند در 
بطن اليحه بودجه ۱۴۰۰ هم به همين شكل بروز 
پيدا كرده اس��ت. بر اساس روايت هاي مستند بين 
۳۵۰هزار تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه 
در سال ۱۴۰۰ وجود دارد. رقمي كه حدود يك سوم 
كل بودجه ۱۴۰۰ كش��ور را شامل مي شود. با اين 
وضعيت طبيعي است كه دولت اقدام به استقراض 
از بانك مركزي كند و بر حجم مشكالت اقتصادي 
و نقدينگي بيفزايد. اين در حالي اس��ت كه ميزان 
تورم در س��طح جهاني امروز اعداد و ارقامي حول و 
حوش ۴درصد را دربرمي گيرد. حتي كشورهايي كه 
با مشكالت اقتصادي و امنيتي و راهبردي روبه رو 
هستند نيز توانسته اند با راهكارهاي موثر اقتصادي 
مثل انتش��ار اوراق و... تورم را مهار كنند. اما اقتصاد 
ايران به رغم هم��ه ظرفيت هايي كه از آن بهره مند 
اس��ت تورم باالي ۴۴درص��د را تجربه مي كند. در 
كنار بحث تقويت ارزش پول ملي، هدايت نقدينگي 
جامعه به س��مت پروژه هاي مولد از ديگر وظايف 
مهمي است كه روس��اي بانك مركزي بايد زمينه 
تحقق آن را فراهم كنند.اين در حالي اس��ت كه در 
حال حاضر روند كلي سرمايه گذاري هاي كشورمان 
به سمت رويكردهاي سوداگرانه و واسطه اي است. 
در شرايطي كه سود توليد در ايران به زحمت بين 
۱۵تا ۲۰ درصد است، برخي رفتارهاي سوداگرانه 
در كشورمان با س��ودهاي نجومي روبه رو هستند. 
نگاهي به حجم عمليات سوداگرانه، سفته بازي ها، 
رانت خواري ها و ويژه خواري ها بيانگر اين واقعيت 
مشخص است كه اقتصاد ايران از روند طبيعي خود 
خارج شده است. بر اساس برخي روايت ها هر ساله 
بين ۲۹ تا ۵۰ميليارد دالر س��رمايه از كشور خارج 
مي شود و صرف س��رمايه گذاري در تركيه، امارات 
و... مي شود. چرا كه مسووالن تصميم ساز در كشور 
نتوانسته اند زمينه جذب سرمايه در كشور را فراهم 
كنن��د. وقتي همه اين قطع��ات را در كنار هم قرار 
مي دهيم در آن صورت نبايد از ش��نيدن خبر نزول 
شاخص هاي اقتصادي، رش��د نقدينگي، افزايش 

چاپ پول و... متعجب باشيم.

خريدارانبهدنبالآنهستندكه۴۰هزاردالررابهيكناحيهحمايتيبرايبيتكوينتبديلكنند

چشم معامله گران بيت كوين به صعود باالي ۴۰ هزار دالر

زمينه عضويت کارکنان و بازنشستگان در تعاونی توليدی توزيعی کارکنان فراهم شد
با پیگیری امین ابراهیم�ی مدیرعامل و موافقت 
هی�ات مدی�ره، زمین�ه عضوی�ت کارکن�ان و 
بازنشستگان در تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان 
ف�والد خوزس�تان فراهم ش�د. امی�ن ابراهیمی 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان در گفت و گو با 
خبرنگار روابط  عمومی اظهار داشت: یکی از اهداف 
اصلی س�هامدارن و اعضای هیات مدیره، فراهم 
نمودن بستر آسایش و رفاه کارکنان، بازنشستگان 
و خانواده  های محترم آنان است. با در نظر گرفتن 
این دیدگاه تالش حداکثری هیات مدیره، سهیم 
نمودن کارکنان و بازنشس�تگان در س�ودآوری 
مجموعه فوالد خوزستان است. وی در ادامه گفت: 
از دیرباز یک�ی از دغدغه های کارکنان عضویت و 
س�هام  داری در تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان 
فوالد خوزستان بود. در سال های اخیر تالش های 

بس�یاری از س�وی هیات مدیره برای تحقق این 
مورد صورت گرفت که تا به امروز به نتیجه دلخواه 
نرس�یده بود. از آنجای�ی که اعتق�اد داریم، برای 
دس�تیابی به اهداف مجموعه فوالد خوزس�تان، 
کارکنان باید با روحیه مضاعف و کمترین دغدغه 
در محل کار حاضر ش�وند، بر آن شدیم که شرایط 

عضویت دیگ�ر کارکنان و بازنشس�تگان در این 
تعاونی فراهم شود. از این رو با حمایت کامل هیات 
مدیره و از طریق خرید باقیمانده س�هام شرکت 
س�رمایه گذاری توسعه جنوب ش�رایط عضویت 
عزیزان را فراهم کردیم. مدیرعامل شرکت فوالد 
خوزستان  س�رمایه گذاری های موفق تعاونی را 
نقطه عطف فعالیت این نهاد نام برد و افزود: تعاونی 
تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزس�تان از بدو 
تاس�یس تا به امروز عالوه بر ایجاد شرایط خرید 
کاال و خدمات برای اعضا، در شرکت های مختلف 
تولیدی و خدماتی سرمایه گذاری های ارزنده ای 
انجام داده است که نویدبخش روزهای درخشان 
برای اعضای تعاونی خواهد بود. س�عی ش�ده که 
عضویت کارکنان و بازنشستگان با در نظر گرفتن 

همه جوانب و سهولت انجام شود.

با هدف پايداری خط توليد، تعويض ترانس کوره  ۵  کليد خورد
مهران نش�یبی مدیر توزیع و تعمیرات برق شرکت 
فوالد خوزس�تان با اعالم این خب�ر افزود: به منظور 
پایداری خط تولید و با توجه به محدودیت  های برق، 
طرح تعویض ترانس کوره ۵ ب�ا همکاری واحدهای 
برنامه ریزی، ماشین آالت، خدمات و با محوریت واحد 
توزی�ع و تعمیرات برق از ۳۰ تیرماه ۱۴۰۰ آغاز ش�د. 
پیش بینی مدت زمان اجرای طرح ۱۲۰ ساعت است. 
نشیبی از اجرای موفقیت آمیز نصب ترانسفرکار در 
روز سوم طرح خبر داد و افزود: جابجایی ترانس های 
قدرت نیاز به ایجاد شرایط خاص و ایمن دارد. با توجه 
به حجم باالی ترانس به لح�اظ ابعادی و محدودیت  
های فضای اتاق ترانس کوره، برای خارج نمودن آن و 
جایگزینی ترانس جدید، به طور میانگین ۲۴ ساعت 
زمان نیاز است. این مقدار زمان عالوه بر ایجاد وقفه 
در تولید، باعث سختی بیش�تر فعالیت و در نهایت 
فشار مضاعف به کارکنان درگیر می شود. با طرحی 

که برای اولین ب�ار و با ابتکار کارکن�ان واحد توزیع 
و تعمیرات برق ش�رکت فوالد خوزستان اجرا شد، 
نصب ترانسفرکار به جای ریل فعلی، شکل اجرایی 
به خود گرف�ت. از مهم  ترین ویژگی ه�ای این طرح 
می توان به: کاهش چشم گیر زمان جابجایی ترانس 
از ۲۴ ساعت به ۴ ساعت، ایمنی بیشتر در جابجایی 

ترانس و در نهایت کاهش توقف تولید اش�اره کرد.  
مدیر توزیع و تعمیرات برق شرکت فوالد خوزستان 
در ادامه اشاره ای هم به طرح تعویض ترانس شماره ۳ 
ایستگاه اصلی برق داشت و افزود: یکی از مهم  ترین 
موارد تعمیراتی در حال انجام، تعویض ترانس شماره 
۳ ایستگاه اصلی برق است که بر روی سکو قرار گرفته 
و گروه های تعمیراتی مشغول نصب متعلقات ترانس 
هس�تند. طرح موفق دیگری که روزهای گذش�ته 
انجام گرفت، انتقال بار ترانس شماره یک به ترانس 
شماره ۱۵ از طریق کلیدخانه  جدید بود که این طرح 
با همکاری معاونت برنامه ریزی و توسعه و واحد توزیع 
و تعمیرات برق با موفقیت اجرا شد. این مهم به منظور 
درم�دار آوردن کلید خانه جدید فوالد خوزس�تان 
است، چرا که سوئیچ گیر فرسوده فعلی سال هاست با 
اشکاالت فراوان وظیفه برق رسانی به مجموعه فوالد 

را بر عهده داشته است.

رکورد بی سابقه حمل مواد اوليه فوالدی در شرکت چند وجهی فوالد لجستيک
شرکت چند وجهی فوالد لجستیک رکورد بی سابقه 
حمل م�واد اولیه فوالدی را در چهارماه اول س�ال۱۴۰۰ 
شکست. علی قبادی مدیرعامل شرکت چند وجهی 
فوالد لجستیک در گفت  وگو با خبرنگار روابط عمومی، 
اظهار داش�ت: دس�تیابی بی س�ابقه به رک�ورد حمل 
چهار ماهه، نسبت به سال های اخیر با همت و پشتکار 
کارکنان شرکت فوالد لجستیک و حمایت های مستمر 
و رهنمودهای مدیرعامل ش�رکت فوالد خوزس�تان 
محقق شد. وی با بیان اینکه با تالش صورت گرفته در 
شرکت فوالد لجستیک از ابتدای امسال، آمار و اعداد 
نشان دهنده رش�د ۱۵ درصدی در زمینه حمل نسبت 
به میانگین پنج سال گذشته در همین بازه زمانی است 
و توانستیم بیشترین حمل ۵ س�ال گذشته را داشته 

باشیم و میزان حمل در چهار ماه سال جاری به بیش از 
دو میلیون و دویست هزار تن رسیده است. وی در ادامه 
افزود: دستیابی به این میزان حمل نتیجه همبستگی و 

تکیه بر توانایی کارکنان و مدیران این شرکت بوده است. 
قبادی با اش�اره به محدودیت هایی که به دلیل قعطی 
برق، تحریم ها و شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است، 
افزود: تالش کردیم علیرغم وجود این محدودیت ها، 
در مسیر پیشبرد اهداف در هلدینگ فوالد خوزستان 
گام برداریم. خدا را ش�اکریم که در طلیعه  س�ال ۱۴۰۰ 
که از س�وی مقام معظم رهبری به عنوان سال »تولید، 
پش�تیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری شده است، 
گام های استواری در راستای تحقق شعار سال برداریم. 
مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک در پایان 
اظهار داش�ت: همه توانایی خود را برای افزایش میزان 
حمل و نقل مواد اولیه فوالدی به کار می گیریم و از هیچ 

تالشی در این مسیر دریغ نمی کنیم.

محدوديت برق شرکت فوالد خوزستان همچنان ادامه دارد
معاون بهره برداری ش�رکت فوالد خوزس�تان از 
ادامه دار بودن محدودیت های برقی این شرکت به 
منظور جلوگیری از خاموشی های شهری خبر داد.
محمود لندی معاون بهره برداری ش�رکت فوالد 
خوزستان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی با 
اعالم این خبر افزود: ش�رکت فوالد خوزس�تان 
از ابتدای اردیبهش�ت ماه سال جاری و به منظور 
جلوگیری از خاموش�ی های ش�هری، همکاری 
نزدیکی با ش�رکت برق منطقه ای استان داشته 
است، به طوری که در ساعات اوج مصرف دیماند 
مصرفی شرکت فوالد خوزستان کاهش بیشتری 
داش�ته باش�د، در بعضی روزها ع�الوه بر توقف 
کوره ه�ا، بخش�ی از تولید آهن س�ازی ش�امل 
گندله س�ازی و احیاء را متوقف کردیم. با این کار 
عالوه بر کمک به پایداری ش�بکه برق کش�ور از 
خاموشی های گسترده شهری هم جلوگیری شد.
لن�دی در ادامه گف�ت: همکاری ش�رکت فوالد 
خوزستان با برق منطقه ای استان در تابستان به 
س�ال های قبل برمی گردد. امسال گرمای شدید 

هوا از یک س�و و کاهش تولید برق از سوی دیگر 
باعث ش�د، محدودیت های برق زودتر از شروع 
فصل تابس�تان  و با مقدار بیش�تری اعمال شود. 
محدودیت های برق امسال در اواسط تیرماه به اوج 
خود رسید و باعث شد چند روز کوره های تولید 

شمش فوالد را از مدار خارج کنیم.
مع�اون بهره برداری ف�والد خوزس�تان اولویت 
مجموع�ه را پای�داری ش�بکه و جلوگی�ری از 
خاموش�ی های شهری دانس�ت و افزود: رسالت 
مجموع�ه ف�والد خوزس�تان تولی�د پای�دار و 

خدمت رس�انی به جامعه است. هر کجا احساس 
کنیم،  می توانیم قدمی در مس�یر ایج�اد رفاه و 
آسایش جامعه برداریم دریغ نخواهیم کرد. با آنکه 
محدودیت های برق باعث شده، بخشی از تولید 
برنامه ریزی شده را از دست دهیم، اما همواره در 

کنار مردم خواهیم ایستاد.
وی از انجام موفقیت آمیز توقفات مشترک خبر 
داد و افزود: محدودیت های برقی ش�رکت فوالد 
خوزستان همچنان ادامه  داشته و از اردیبهشت 
ماه تا به امروز به صورت پیوسته و مقدار متفاوت 
اعمال ش�ده است. س�عی کردیم با بهره گیری از 
محدودیت های اعمال شده، تعمیرات و طرح هایی 
که نیاز به توقف بخش�ی یا همه ی فوالدسازی را 
دارد با هماهنگی واحدهای مختلف انجام دهیم. 

لندی در پایان سخنان خود اظهار داشت: متولی 
اعمال محدودیت های برق کشور دیسپاچینگ 
ملی اس�ت، انتظاری ک�ه از این نه�اد داریم، این 
است که محدودیت های برقی صنایع را به صورت 

عادالنه و با نگاه ملی اعمال کند.

آغاز واکسيناسيون کارکنان، بازنشستگان و خانواده های آنان در شرکت فوالد خوزستان
واکسیناسیون کارکنان، بازنشستگان و خانواده 
های آنان )سنین باالی ۴۸ سال( در شرکت فوالد 
خوزس�تان آغاز ش�د. به گزارش خبرنگار روابط 
عمومی، صبح روز یکشنبه س�وم مرداد ماه ۱۴۰۰ 
واکسیناسیون کارکنان، بازنشستگان و خانواده 
های آن�ان، جهت جلوگی�ری از ابتال ب�ه ویروس 
کرونا، در سالن چند منظوره فرهنگسرای دویست 
دستگاه شرکت فوالد خوزس�تان آغاز شد.  طرح 
واکسیناسیون با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی 
جندی ش�اپور و بهداش�ت ش�رق اهواز ، موافقت 
مدیرعامل، ت�الش قائم مقام مدیرعام�ل در امور 
سالمت و بهداشت کارکنان و با همکاری واحدهای 

بهداشت، درمان، ایمنی و محیط زیست، خدمات و 
امور اجتماعی، بازرسی و نظارت، آموزش و توسعه 
منابع انسانی، انرژی و سیاالت و روابط عمومی در 

حال انجام است. گزارش خبرنگار ما حاکی است، 
تاکنون واکسیناس�یون برای ۲۵۰ َتن از کارکنان، 
بازنشس�تگان و خانواده های آنان انجام ش�ده و 
پیش بینی می شود تا پایان زمان تعیین شده امروز 
)س�اعت ۱۹:۰۰( این تعداد به ۴۰۰ َتن افزایش یابد. 
گفتنی است، طرح واکسیناسیون )سنین باالی ۴۸ 
سال( طبق زمان بندی تعیین شده، یکشنبه سوم 
مردادماه ۱۴۰۰  برای کارکنان رس�می و قراردادی، 
دوش�نبه چهارم مردادم�اه ۱۴۰۰ ب�رای کارکنان 
پیمانکار مس�تمر و غیر مستمر و سه شنبه پنجم 
مردادماه ۱۴۰۰ برای بازنشس�تگان و خانواده های 

آنان انجام خواهد شد.

ديدار مدير روابط عمومي با مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس
غالمرضا فروغی نیا مدیر روابط عمومی شرکت فوالد 
خوزستان با سرهنگ عبدالرضا حاجتی مدیرکل 
بنیاد حف�ظ آثار و نش�ر ارزش ه�ای دفاع مقدس 
خوزس�تان دیدار کرد.  به گ�زارش خبرنگار روابط 
عمومی، در پی انتصاب سرهنگ عبدالرضا حاجتی 
به عنوان مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 
دفاع مقدس خوزستان، عصر روز دوشنبه مورخه 
۲۷ تیرم�اه ۱۴۰۰ غالمرضا فروغی نی�ا مدیر روابط 

عمومی ش�رکت فوالد خوزس�تان جهت بررسی 
امکان همکاری های متقابل با نامبرده دیدار نمود.  
گفتنی است، در این مالقات که در محل دفتر بنیاد 
حفظ آثار و نش�ر ارزش های دف�اع مقدس صورت 
گرفت وی ضمن ابالغ تهنیت مدیرعامل ش�رکت 
فوالد خوزستان به جناب سرهنگ حاجتی، موفقیت 
روزافزون وی در این نهاد موثر در مستندسازی تاریخ 

دفاع مقدس را آرزو نمود.

سمينار صنعت فوالد و ارائه کاربردهای هوشمندسازی در اين صنعت
س�مینار صنع�ت ف�والد و ارائ�ه کاربرده�ای 
هوشمندسازی در این صنعت با حضور رئیس انجمن 
نگهداری و تعمیرات ایران برگزار ش�د. به گزارش 
خبرنگار روابط عمومی، سمینار یادشده با حضور 
فرش�ید رعایت صنعتی استاد سمینار و جمعی از 
مسئوالن ش�رکت فوالد خوزستان روز یکشنبه 
۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در سالن کنفرانس تاالر طوبی۲ در 
فرهنگسرای دویست دستگاه برگزار شد. رعایت 

صنعتی در این س�مینار درباره مباحثی همچون: 
دیجیتالی شدن و تغییر انتظارات مشتریان، صنعت 
نس�ل ۰/۴ و اثرات آن بر تکنول�وژی تولید فوالد، 
تولید، نگهداری و تعمی�رات )O&M( در صنعت 
نسل ۰/۴، زنجیره تامین هوشمند، رویکرد نوین به 
ارزش آفرینی و مدیریت سرمایه گذاری، آنتومی 
صنعت نس�ل ۰/۴ و زیرساخت های مورد نیاز برای 

حرکت به سوی صنعت فوالد ۰/۴ پرداخت.



تعادل | فرشته فريادرس |
دولت رييسي بايد عزمي راسخ براي انجام اصالحات 
س��اختاري س��خت، اما ضروري از خود نشان دهد. 
از آنجا كه اس��تمرار وضعيت نابسامان فعلي تجارت 
به صالح نيس��ت، دولت بعدي بايد به س��مت اصالح 
ساختارهاي تجاري گام بردارد. برهمين اساس، يكي 
از تاكيدات عمده بخش خصوصي، عالوه بر دستيابي 
به رشد اقتصادي و تورم تك رقمي، سروسامان دادن 
به فضاي تجارت خارجي كشور است كه هم از مسير 
تعامل با دنيا مي گذرد، هم از مسير اصالح ساختارهاي 
غلط تجاري كه فعاالن اقتصادي را گرفتار كرده است. 
آنچه كه فعاالن اقتصادي بر آن تاكيد دارند اين است 
كه » تقويت پول ملي، الح��اق به FATF، جلوگيري 
از رانت ارز 4200 توماني، ثبات سياس��ت هاي ارزي 
و تجاري، خنثي س��ازي تحريم ها، خصوصي سازي 
به معناي واقعي، اصالح قانون بازگشت ارز صادراتي، 
اصالح روند تج��ارت خارجي، توجه به نظرات فعاالن 
اقتصادي، ارتباط عمي��ق دولت با اتاق هاي بازرگاني، 
اصناف، معادن و ساير تشكل هاي بخش خصوصي« از 
جمله مسائلي است كه رييس جمهور آينده در راستاي 
بهبود فضاي كسب و كار نه تنها نبايد آنها را ناديده بگيرد 

بلكه بايد به آنها توجه ويژه ا ي كند. 

   دو سناريو براي آينده تجارت
مش��كالت زيادي قطعا بر سر راه دولت سيزدهم قرار 
دارد، از نرخ باالي تورم و رشد نقدينگي و كسري بودجه 
گرفته تا معضالت و چالش هاي تجاري. اما دولت بعدي 
براي حركت در اين مس��ير دشوار بايد با انتخاب يك 
تيم هماهنگ به ويژه در بخش اقتصادي، به دنبال حل 
مصائب كنوني اقتصاد باشد. اما ببينيم از نگاه فعاالن 
اقتصادي دولت آين��ده در عرصه تجارت خارجي چه 
اقدامات��ي را بايد در اولويت كاري خ��ود قرار دهد. در 
حال حاضر تجارت خارجي كشور با مباحث گوناگوني 
از جمله »تحريم، مباحث ارزي، ثبت س��فارش هاي 
خارج از قاعده، رسوب وماندگاري بيش از حد كاالها 
در گمرك، ممنوعيت ه��اي وارداتي و صادراتي، عدم 
رواب��ط بانكي با دني��ا و... « مواجه اس��ت، كه فعاليت 
صادركنندگان و واردكنندگان را در هاله اي از ابهام قرار 
داده است. در يك نمونه، طبق گزارش گمرك قبل از 
كرونا توقف كاالها در گمرك 20 روز بود كه هم اكنون 
به ۵0 روز رسيده است، كه هر يك روز توقف هم يك 
درصد به قيمت كاال اضافه مي كند. يا عدم الحاق ايران 
به FATF و قطع ارتباط با بانك هاي خارجي كه هزينه 
تجارت خارجي را براي تجار ايراني را به شدت افزايش 
مي دهد. به طوري كه آمارها هم نشان از افت تجارت به 
ويژه در سال ۹۹ دارد. رصد آمارها بيانگر اين است كه 
ارزش كل تجارت كشور در سال گذشته ۷۳ميليارد 
دالر بوده كه ۳4 ميلي��ارد و ۵00 ميليون دالر ارزش 
ص��ادرات و ۳۸ ميليارد و ۵00 ميليون دالر نيز ارزش 
واردات است؛ يعني تراز تجاري با تفاوت 4 ميليارد دالر 
در واردات منفي بوده اس��ت. هرچند با ورود به س��ال 
۱400 و پايان يافتن فصل به��ار روند تجارت بهبود 
يافت، اما هنوز تجارت و صادرات غيرنفتي ايران آنگونه 
كه بايد قابل قبول نبوده، كه مي توان علت را هم در موانع 

داخلي و بيروني ديد، كه به برخي از آنها اشاره شد. 
البته با نگاه به اين مسائل، دو سناريو در دولت بعدي 
محتمل اس��ت كه مي تواند تجارت را تحث تاثير قرار 
دهد؛ در سناريوي نخس��ت، اين احتمال وجود دارد 
كه مذاكرات وين به نتيجه نرس��د؛ در اين حالت اگر 
مذاكرات برجامي به نتيجه نرس��د يك جهش ارزي 
در ابتدا رخ مي دهد، ك��ه مي تواند اقتصاد و تجارت را 
به شدت تحت تاثير قرار دهد. در اين سناريو با افزايش 
نرخ ارز، محصوالت قابل تجارت مثل خودرو و كاالهاي 
مصرفي به سرعت واكنش نشان مي دهد و دچار تورم 
مي ش��ود؛ اما كاالهاي غيرقابل تجارت مثل مسكن 
ممكن است كمي تا مدتي تغيير نكند اما چون كسري 
بودجه ش��ديد مي ش��ود به مراتب بار تورمي خود را 
روي غيرقابل تجارت ها مي گذارد. اما سناريوي دوم، 
اين اس��ت كه مذاكرات وين به نتيجه برسد و برجام 
احيا ش��ود، در چنين حالتي، اولين اثرش اين اس��ت 

كه دسترس��ي به منابع ارزي براي تامي��ن غذا و دارو 
امكانپذير مي شود. در گام هاي بعدي، نرخ ارز مي تواند 
در يك مسير باثبات تري به حركت خود ادامه دهد و در 
نهايت امكان مبادله و تجارت ايران با شركاي تجاري 

در مسير سهل تري قرار خواهد گرفت.

   ليست انتظارات از رييسي 
اما آنچه كه فعاالن اقتصادي بر آن تاكيد دارند اين است 
كه »تقويت پول ملي، الحاق به FATF، تقويت تجارت 
خارجي، جلوگي��ري از ران��ت ارز 4200 توماني، ثبات 
سياس��ت هاي ارزي و تجاري و همچني��ن اصالح روند 
تجارت خارجي« بايد در دس��تور كار دولت س��يزدهم 
باشد. فعاالن بخش خصوصي معتقدند ۱۹2 كشور در 
دنيا پيوستن به اين معاهده را پذيرفته اند و تنها ايران و 
۶ كشور ديگر دنيا از اين توافق خارج مانده اند. بنابراين 
اگر پيوس��تن به معاهده بد اس��ت چرا اكثر كشورها به 
آن پيوس��ته اند. در عين حال، موضوع مهم ديگر به ارز 
4200 برمي گردد. پافشاري عجيب سياست گذار براي 
تخصيص ارز ارزان با هدف كنترل قيمت ها از فروردين 
۱۳۹۷ آغاز ش��د و تا  به امروز ادامه دارد. اين سياست در 
ابتدا براي كليه كاالهاي وارداتي اعمال شد و پس از چند 
ماه آمار و اطالعات خيره كننده اي از تخصيص آن توسط 
برخي نهادها همچون وزارت ارتباطات و بانك مركزي 
منتشر شد. بسياري از شركت ها براي دريافت ارز 4200 
تومان��ي اقدام ك��رده بودند و در آن مقط��ع براي عموم 
كاالهاي وارداتي تخصيص داده شد، اما نه تنها قيمت ها 
كنترل نشد، بلكه با روندي افزايشي و با شيبي تند به راه 

خود ادامه داد. 
»استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در اقتصاد 
كشور، خنثي س��ازي تحريم ها، خصوصي سازي به 
معناي واقعي، توجه به نظ��رات فعاالن اقتصادي، 
ارتباط عميق دولت ب��ا اتاق هاي بازرگاني، اصناف، 
معادن و ساير تشكل هاي بخش خصوصي « از جمله 
انتظاراتي است كه بخش خصوصي از دولت آينده 
دارد. همچنين از ديگر مسائلي كه به گفته فعاالن 
اقتصادي بايد مد نظر دولت س��يزدهم قرار بگيرد، 
توجه به توسعه صادرات و درعين حال اصالح قانون 
بازگشت ارز صادراتي است. چراكه همواره فعاالن 
اقتصادي بر اين اصل تاكيد كردند، زماني كه ايران 
تحريم اس��ت، قوانين سفت و س��خت بازگشت ارز 
صادرات بيشترين ضربه را به صادرات وارد مي كند. 
بنابراين فعاالن اقتصادي از دولت بعدي مي خواهند 
اين قانون را تغيير دهد و حداقل براي توليدكننده 
و صادركننده اي كه بازگشت ارزي دالري ندارد اين 

قانون و رفع تعهد به روش ديگري اجرايي شود.

   توصيه تجاري اتاق به دولت سيزدهم
پيش تر در جريان مناظرات انتخاباتي رياست جمهوري، 
اتاق ايران نيز خطاب به رييس دولت بعدي درخواست 
كرده بود كه پيمان سپاري يا همان تعهد ارزي به شكل 
كنوني با اولويت ارزهاي حاصل از صادرات محصوالت 
كشاورزي خدمات فني مهندسي و صادرات محصوالت 
توليدي با فناوري باال لغو شود. از ديگر توصيه هاي بخش 
خصوصي در بحث توسعه صادرات اين است كه با هدف 
جهش صادرات غيرنفتي به حداقل دو برابر زمان شروع 
كار دولت جدي��د و تغيير تدريجي صادرات كش��ور از 
صادرات مواد خام يا كااله��اي باارزش افزوده اندك به 
صادرات با ارزش افزوده باال وضع هرگونه محدوديت بر 
صادرات به بهانه كنترل قيمت هاي داخلي تنظيم بازار 
و غيره در ظرف چهارس��اله فعاليت دولت ممنوع شود. 
در مقابل دولت در يك برنامه چهارساله اصالح تدريجي 
قيمت نهاده هاي مورد اس��تفاده در توليد محصوالت 
صادراتي )انرژي، آب و غي��ره( را انجام دهد. همچنين 
با توجه به اينك��ه صادرات خدمات فني و مهندس��ي 
يكي از مزيت هاي عمده كش��ور است. براي استفاده از 
اين ظرفيت وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف ش��ود 
براي كلي��ه قراردادهاي صادركنندگان خدمات فني و 
مهندسي مستقيمًا يا از طريق بانك توسعه صادرات و 
صندوق ضمانت صادرات با حداقل وثيقه، ضمانتنامه 
صادر كند و ريس��ك هاي غيرمتعارف صادركنندگان 
خدمات فني و مهندسي را پوشش دهد. از طرفي، نظام 
تعرفه اي حاكم براي اقتصاد كشور متناسب با حمايت 
از توليد محص��والت صادرات محور خاصه محصوالت 

دانش بنيان اصالح شود.

   دو اظهارنظر درباره بهبود تجارت
در همي��ن ح��ال، ش��هاب جوانمردي عض��و هيات 
نمايندگان اتاق تهران در گفت وگو با »تعادل«، با بيان 
اينكه تجارت بايد بدون مداخله دولت ها انجام شود، 
مي گويد: اگر قرار اس��ت، در عرص��ه تجارت خارجي 
تغييري ايجاد شود، بايد براساس برنامه ريزي بلندمدت 
باشد. او معتقد است كه فعاالن اقتصادي وبازرگان در 
يك فضاي بس��ته و محدودكننده فعاليت دارند، كه 
پيچيدگ��ي تحريم ها نيز كار را ب��راي آنها دو چندان 
س��خت كرده اس��ت. او مي گويد: حال اگر قرار باشد، 
هر روز شاهد يك دستورالعمل و بخشنامه دستوري 
و ممنوع��ه در اين عرصه باش��يم، تج��ارت غيرقابل 
برنامه ريزي مي شود؛ نتيجه آن ضربه جدي به صادرات 
و به زنجيره تامين توليد داخل است. اين فعال اقتصادي 
معتقد است كه تجارت تنها يك فعاليت بازرگاني و وارد 
كردن كاالهاي تمام شده به داخل كشور نيست، بلكه 

بيشترين نقش و اثرگذاري را در تامين نيازمندي هاي 
روزانه مردم، چرخيدن چرخ كس��ب و كارها و توليد 
دارد و نق��ش بازيگر اصل��ي را ايفا مي كن��د؛ چراكه 
دستورالعمل هاي خلق الس��اعه و محدود كننده هم 
تجارت را به مخاطره مي اندازد و هم ارز آوري صادرات 
را. بنابراين توجه به اين مسائل جزو مباحثي است كه 
بايد در اولويت كاري رييس دولت سيزدهم قرار بگيرد. 
از سوي ديگر، عباس آرگون ديگر عضو هيات نمايندگان 
اتاق تهران در گفت وگو با »تعادل« مي گويد: ثبات بخشي 
به قوانين و مقررات جاري بايد جزو اولويت هاي كاري دولت 
بعدي باش��د تا فعاالن اقتصادي با اتكا به آن بتوانند اقدام 
به برنامه ريزي كنند. او مي گويد: اينكه يكروز واردات يك 
كاال ممنوع مي شود، و پس از مدتي دوباره آزاد مي شود؛ يا 
صادرات يك محصول هر چند وقت يك بار ممنوع مي شود؛ 
صورت خوشي ندارد و فرآيند تجارت را دچار اخالل مي كند؛ 
چراكه تجارت فرآيندي لحظه اي نيس��ت، بلكه زمانبر و 
نيازمند برنامه ريزي اس��ت. اين فعال اقتصادي به بحث 
رس��وب كاالها در گمركات اشاره مي كند و بخشي از اين 
معضل را مرتبط با ساختار غلط تجارت كشور مي داند كه 
كاال قبل از اينكه ثبت سفارش آن قطعي شود، وارد گمركات 
وبنادر مي شود و سپس در يك پروسه طوالني درگير فرآيند 

طوالني ثبت سفارش و تامين ارز، مي شود.
 آرگون با تاكيد براينكه اين روند بايد اصالح شود، بيان 
مي كند: ثبات بخش��ي به قوانين، كاهش بروكراسي ها 
و جلوگي��ري از خلق دس��تورالعمل جدي��د تجاري و 
محدود كننده بايد به صورت جد دنبال ش��ود. او معتقد 
است بايد فضايي در عرصه تجارت خارجي ايجادشود، 
كه صادركنندگان به سمت صادرات توليد محور حركت 
كنند تا ارزآوري بيش��تري براي كشور به همراه داشته 
باشد. از ديگر مسائلي كه به گفته اين فعال اقتصادي بايد 
در دستور كار تيم اقتصادي دولت جديد قرار گيرد، ثبات 
نرخ ارز و قابل پيش بيني بودن آن حداقل براي ۶ماه آينده 
است. از نگاه او، بحث خنثي سازي تحريم ها مساله بسيار 
مهم ديگر اس��ت كه دولت جديد بايد موضع خود را در 
برابر آن به صورت روشن و واضح بيان كند. آرگون معتقد 
اس��ت اگر مي خواهيم در بازارهاي جهاني حضور فعال 
داش��ته يا در زنجيره جهاني باشيم، بايد به دنبال تنش 
زدايي و اصالح ساختار اقتصادي و تجاري باشيم. اين فعال 
اقتصادي اين موضوع را نيز يادآور مي شود، كه بسياري 
از صادركنندگان و واردكنندگان در حال حاضر به دليل 
عدم تعامالت بانكي با ديگر كش��ورها، مشكل انتقال و 
جابه جايي پول را دارند كه فعاليت آنها را به شدت تحت 
تاثير قرار داده است. با نگاه به اين گفته ها بايد منتظر ماند 
و ديد رييس دولت جديد چه تدابيري را براي نظم بخشي 
به تجارت خارجي كشور در دستور كار خود قرار مي دهد. 

خبراخبار
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كمك هاي جديد كرونايي
در راه است

اتاق بازرگاني ايران اعالم كرد كه كمك هاي اقتصادي 
بخش خصوصي به اس��تان هاي مختلف كشور براي 
مقابله با كرونا ادامه خواهد داشت. اتاق هاي بازرگاني 
اي��ران و تهران از ابتداي ش��يوع وي��روس كرونا، در 
چند مرحل��ه كمك هاي فع��االن بخش خصوصي 
براي مقابله با ويروس كرونا را به استان هاي مختلف 
كشور ارسال كرده اند و اتاق ايران اعالم كرده كه اين 
فرآين��د در روزهاي آينده نيز ادامه خواهد داش��ت. 
در جديدترين خبر اعالم ش��ده كه بسته تجهيزات 
بيمارستاني و بهداشتي به ارزش ۱۱ ميليارد و ۵00 
ميليون تومان از سوي اتاق ايران براي مقابله با كرونا، 
به سوي استان سيستان و بلوچستان روانه شد. اين 
تجهيزات بيمارس��تاني و بهداش��تي در مجموع به 
ارزش ۱۱ ميلي��ارد و ۵00 ميليون تومان و ش��امل 
2 دس��تگاه اكسيژن ساز بيمارس��تاني ۶00 ليتري، 
۱۵ دس��تگاه ونتيالتور، ۱۵ پمپ سرم، ۵0 دستگاه 
دماس��نج ديجيتال طبي، ۷ هزار و ۸00 كيت تست 
كوويد ۱۹ و ۸ هزار كيت تست رپيد است. اتاق ايران از 
همان روزهاي نخست شيوع ويروس كرونا با تشكيل 
كميته اي فعال با همراهي تمامي اتاق هاي سراس��ر 
كش��ور در اس��تان هاي مختلف به خريد تجهيزات 
بيمارستاني و بهداش��تي براي كمك به استان هاي 
مختلف اقدام ك��رد. محمدرضا رمضان��ي، دبيركل 
اتاق ايران در اين رابطه گفته: با شيوع سريع ويروس 
كرونا در كش��ور و مشخص ش��دن ابعاد و تبعات اين 
بيماري مرگبار و از سويي حجم قابل توجه و گسترده 
نيازمندي به اقالم و تجهيزات بهداش��تي و پزشكي، 
بخش خصوصي وارد ميدان ش��د تا به مس��ووليت 
اجتماعي خ��ود در اي��ن زمينه عمل كن��د. او ادامه 
مي دهد: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
ايران به منظور پيشگيري، مبارزه و درمان اين بيماري، 
تالش كرد تا با استفاده حداكثري از ظرفيت هاي قابل 
توجه مجموعه هاي خود و فعاالن اقتصادي، همراه با 
دولت محترم و فع��االن حوزه درمان، به مبارزه با اين 
ويروس بپردازند. رمضاني مي گويد: با توجه به اهميت 
موضوع، ستاد و كميته هاي مبارزه با كرونا در اتاق ايران 
تشكيل ش��د تا برنامه ريزي و اقدامات الزم در جهت 
تأمين تجهيزات بهداشتي و پزشكي مورد نياز مراكز 
درماني، ضدعفوني مراكز حساس و نيز ياري رساندن 
به اقش��ار آس��يب ديده در دس��تور كار قرار گيرد. او 
مي گويد: باتوجه به شرايط بحراني به وجود آمده ناشي 
از آغاز پيك پنجم شيوع ويروس كرونا در سيستان و 
بلوچستان برنامه ريزي و خريد تجهيزات مورد نياز اين 
استان انجام شد. تجهيزات بيمارستاني و بهداشتي در 
مجموع به ارزش ۱۱۵ ميليارد ريال شامل دستگاه هاي 
اكسيژن ساز بيمارس��تاني ۶00 ليتري، دستگاه هاي 
ونتيالتور، پمپ سرم، كيت تست PCR و كيت تست 
رپيد و دماسنج ديجيتال طبي است. او تاكيد مي كند 
كه اتاق ايران تا زمان ريشه كن شدن ويروس كرونا از 

كشور در كنار مردم و جامعه خواهد ايستاد. 

شيوه ترخيص كاميون هاي 
كاركرده از گمرك تغيير كرد

فارس | رييس انجمن صنفي كارفرمايي مراكز اسقاط 
و بازيافت خودرو هاي فرسوده گفت: به منظور كاهش 
انباشت كاميون هاي كاركرده وارداتي در انبار گمرك 
مصوب ش��د كه در مرحله ترخيص كاميون هاي سه 
س��ال كار كرده نيازي به ارايه گواهي اسقاط كاميون 
فرسوده نباشد.در اين مورد محمود مشهدي شريف، 
رييس انجمن صنفي كارفرمايي مراكز اسقاط و بازيافت 
خودرو هاي فرس��وده در مورد اينكه آيا كاميون هاي 
وارداتي سه سال كاركرد نياز به گواهي اسقاط ندارند؟ 
اظهار داشت: چندي پيش اين موضوع مطرح شد كه 
الزام به ارايه گواهي اس��قاط كاميون فرسوده در برابر 
واردات، لغو شده است، اين موضوع بر اساس نامه اي بود 
كه گمرك زده بود.وي ادامه داد: طبق ماده ۳0 قانون 
احكام دايمي توسعه اي كش��ور راجع به خودرو هاي 
فرسوده و واردات كاميون هاي سه سال كاركرد، واردات 
كاميون هاي سه س��ال كاركرد منوط به اسقاط يك 
خودرو اس��ت. اين قانون مربوط به س��ال ۹۵ است و 
آيين نامه بند ۳ ماده ۳0 در 4 مهر ۹۷ تصويب ش��ده 
است.مشهدي شريف ادامه داد: متن ماده 4 اين آيين 
نامه اجرايي اين است كه واردات هر يك دستگاه كاميون 
منوط به اسقاط حداقل يك دستگاه كاميون است كه 
از زمان س��اخت آن بيش از 2۵ سال گذشته باشد و با 
ظرفيت حداكثر ۳ تن كمتر از ظرفيت كاميون وارداتي 
است. صراحت ماده 4 بيان مي كند كه بايد يك كاميون 
كه از زمان س��اخت آن بيش از 2۵ سال گذشته حتما 
اسقاط ش��ود و واردات منوط به اين مطلب است. اين 
در واقع ماده 4 آيين نامه اجرايي بند ث ماده ۳0 احكام 
دايمي توسعه اي كشور است.به گفته وي، در تبصره 2 
ماده 4 گفته شده است كه به ازاي اسقاط هر كاميون 
موضوع اين ماده، س��ود بازرگاني كاميون وارداتي 2۵ 
درصد كاهش مي يابد. يعني اين اسقاط باعث مي شود 
2۵ درصد سود بازرگاني كم شود. رييس انجمن صنفي 
كارفرمايي مراكز اسقاط و بازيافت خودرو هاي فرسوده 
افزود: در ۱۱ تير امسال آقاي مداحي معاون امور گمركي 
براي جلوگيري از انباشت كاميون هاي وارداتي سه سال 
كاركرد پيش��نهادي مطرح كرد، چرا كه كاميون هاي 
سه سال كاركرد فراواني وارد گمركات شده و انباشت 
شده اند و اين موضوع باعث دردسر آنها شده است.وي 
افزود: پيشنهاد اين بود كه ش��ما براي شماره گذاري 
اسقاط، به خودرو نياز داريد، اما براي ترخيص از گمرك 
نياز نيست، بنابراين براي اينكه انبار گمرك مقداري 
خلوت شود، نيازي نمي بينيم كه در مرحله ترخيص 
از گمرك، ماشين فرسوده اي براي اسقاط ارايه شود، 
بگذاريد آن را در شماره گذاري بگيريد، يعني يك مرحله 
كار خود را سبك كردند.مشهدي شريف گفت: در زمان 
شماره گذاري، اسقاط را مطرح مي كنند كه بايد حتما 
انجام شده باشد، بنابراين لغو قانون اتفاق نيفتاده بلكه 

يك مرحله به عقب افتاده است.

كاهش قيمت سيمان
در روزهاي آينده

معاون معدني وزارت صمت از كاهش محسوس قيمت 
س��يمان با افزايش توليد در روزهاي آينده خبر داد. به 
گزارش صداوسيما، اسداهلل كشاورز امروز در برنامه چاپ 
اول شبكه خبر گفت: در هماهنگي با وزارت نيرو برق 
صنعت سيمان در روزهاي آينده تأمين مي شود كه به 
تبع آن با افزايش توليد، كاهش محسوس قيمت سيمان 
امكان پذير خواهد بود. معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صمت افزود: با قول هايي كه مس��ووالن وزارت 
نيرو داده اند برق صنايع و به ويژه صنعت سيمان از روز 
پنجشنبه قابل تأمين است و توليد به شرايط طبيعي 
خود بازخواهد گش��ت. وي با بيان اينكه علت افزايش 
قيمت س��يمان در روزهاي اخير، قطعي برق و كاهش 
توليد بود گفت: در حضور وزير نيرو در كميسيون صنايع 
و معادن مجل��س به اين رويه اعتراض كرديم چرا كه با 
قطعي برق صنايع از نيمه تيرماه، كمبود سيمان نيز در 
بازار به وجود آمد. كشاورز در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
صادرات سيمان در كمبود اين محصول نقش داشته 
است يا خير؟ افزود: صادرات سيمان نداريم بلكه آنچه 
صادر مي شود كلينكر يا همان ماده اوليه سيمان است كه 
حجم آن هم قدري نيستي كه در بازار تأثير داشته باشد. 
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صمت گفت: 
سامانه ثبت و صدور پهنه هاي معدني يا همان كاداستر 
معدن در برنامه ۱00 روزه دولت يازدهم به ما تكليف و در 
سال ۹2 اين سامانه به صورت آزمايشي اجرا شد سپس 
در انتهاي سال ۹۳ به صورت سراسري در كل كشور به 
اجرا در آمد. كشاورز افزود: هم اكنون هفت سال است 
كه اين سامانه با قدرت كار مي كند و هيچ گونه دخالت 
انساني در ترسيم محدوده ها وجود ندارد و هر كسي كه 
داراي صالحيت فني و مالي مناس��ب باشد مي تواند از 
منزل يا هر جاي ديگر وارد سامانه شده و منطقه مورد 

نظر را ثبت و فرآيند آن را طي كند.

حضور فرمانده حوزه بسيج 
ادارات سپاه كربال در شركت 

توزيع نيروي برق مازندران
سرهنگ شعباني فرمانده حوزه بسيج ادارات سپاه كربال 
با حضور در شركت توزيع نيروي برق مازندران با مهندس 
حسيني كارنامي سرپرست اين شركت ديدار و گفت وگو 
كرد. مهندس حس��يني كارنامي در اين ديدار با اشاره 
به جلسه شركت توانير و سازمان بسيج مستضعفين 
كشور و تش��ريح اقدامات عبور از پيك ۱400 و علل 
خاموش��ي هاي اخير گفت: تمام خاموشي هاي اعالم 
ش��ده در روزهاي اخير طبق ج��داول اعالمي در زمان 
عبور از سقف پيك اختصاصي اعمال شده است و روند 
اطالع رساني ها با مشاركت رسانه ها به طور مداوم در حال 
انجام است. سرهنگ شعباني نيز با تقدير و تشكر از همت 
و تالش هاي شبانه روزي مجموعه توزيع برق در استان 
در پايداري ش��بكه برق؛ بر تعامل بيش از پيش بسيج 
ادارات اس��تان و شركت توزيع نيروي برق مازندران در 
راستاي مديريت مصرف در سطح اصناف؛ ادارات استان 
و محله هاي شهري و خدمت رس��اني در همه ابعاد به 

عنوان سفيران انرژي تاكيد كرد.

ضرورت هم افزايي دستگاه هاي 
اجرايي در برخورد با مراكز 

غيرقانوني توليد رمز ارز
مهن��دس افضلي، مديرعامل ش��ركت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان در جلسه بررسي اقدامات هماهنگي 
اجرايي در شناسايي، ضبط و كشف دستگاه هاي استخراج 
رمز ارز غيرمجاز كه با حضور مديركل امنيتي انتظامي 
استانداري، دادستاني استان، سرپرست شركت توزيع 
برق مازندران، مدير دفتر حراست توزيع برق، سرپرست 
اداره كل ارتباطات و فناوري و نمايندگان ناجا و به ميزباني 
ش��ركت برق منطقه اي مازندران برگزار شد، خواستار 
همكاري و مشاركت گسترده همه دستگاه هاي اجرايي و 
همچنين شهروندان استان در برخورد با مراكزغيرقانوني 
توليد رمز ارز در سطح استان شد.مهندس افضلي با اشاره 
به خاموشي هاي امسال، گفت: متأسفانه كاهش بارندگي، 
افزايش دماي هوا و همچنين استخراج غيرمجاز رمزارزها 
موجب شده تا امسال شاهد خاموشي در سطح شهرها 
باشيم. وي با بيان اينكه خوشبختانه تاكنون با همكاري 
و تعامل همه دستگاه هاي ذي ربط، اقدامات موثري در 
شناسايي، كشف و ضبط دستگاه هاي استخراج رمز ارز 
غيرمجاز در سطح اس��تان صورت گرفته است، افزود: 
به طور حتم تقويت اين تعام��ل و همكاري مي تواند در 

افزايش كشفيات اين بخش اثرگذار باشد.

راه اندازي سامانه الكترونيكي 
تهيه و گردش صورت وضعيت ها 

در آبفاي استان اصفهان 
سامانه الكترونيكي تهيه و گردش صورت وضعيت ها 
)تدكار( ب��ا هدف توس��عه خدم��ات الكترونيكي در 
آبفاي اس��تان اصفهان راه اندازي شد.  توسعه خدمات 
الكترونيك، افزايش شفافيت و پيشگيري از تخلفات 
احتمالي، افزايش رضايت ذينفعان، سهولت دسترسي 
به اطالعات، افزايش سرعت و دقت در رسيدگي، كاهش 
تشريفات و مراجعات اداري از اهداف اساسي اجراي اين 
طرح اس��ت. مديرعامل آبفاي استان اصفهان در آيين 
رونمايي از اين سامانه، يكي از اهداف اين طرح را كاهش 
مصرف كاغذ عنوان كرد و گفت: سال گذشته بالغ بر ۳ 
هزار و ۶00 قرارداد در آبفاي استان اصفهان منعقد شد 
كه معادل با مصرف يك ميليون برگه يا ۵ تن كاغذ است 
كه با بهره برداري از سامانه تدكار نه تنها از مصرف اين 
مقدار كاغذ جلوگيري مي شود، بلكه سرعت انجام كارها 

و دسترسي به اطالعات نيز افزايش مي يابد. 

فعاالناقتصاديدرگفتوگوبا»تعادل«عنوانكردند

معاونفنيگمركخبرداد

انتظارات تجاري از دولت رييسي 

ارزبري 11 ميليون دالري واردات ماينر به كشور
معاون فني گمرك گفت: بانك مركزي براي واردات 
رسمي ماينرهاي استخراج رمزارز از سال ۹۹ تاكنون 
۱۱ ميليون دالر براي متقاضيان تامين ارز كرده است. 
با افزايش موج گرماي هوا، تعادل توليد و مصرف برق 
در كشور به هم خورده اس��ت تا جايي كه مسووالن 
وزارت نيرو از رك��ورد مصرف ب��رق در اين ايام خبر 
مي دهند و به همين علت گاه و بي گاه ش��اهد قطعي 
برق در مناطق مختلف كشور هستيم، برخي افراد يكي 
از داليل آن را مصرف برق ماينرها عنوان مي كنند. به 
گزارش فارس، با ورود دستگاه هاي استخراج رمز ارز 
به عن��وان يك ميهمان ناخوانده در س��ال هاي اخير 
حاال برخي كارشناس��ان بخشي از قصور قطعي برق 
را گردن اين ماينرها مي اندازند كه مصرف برق را باال 
برده است. در حال حاضر ماينرهاي مجاز و غيرمجاز 
يكي از متهمان اصلي قطعي برق در كشور هستند، اما 
عده اي معتقدند كه علت خاموشي هاي اخير ماينرها 

نيستند و مشكل جاي ديگري است.
علي بخشي رييس هيئت مديره سنديكاي صنعت 
ب��رق در اين ب��اره مي گويد: »اينكه گفته مي ش��ود 
رمز ارزها عامل خاموشي هس��تند، نادرست است و 

نمي توان گفت كه تنها اين بخش عامل خاموشي بوده 
و در واقع عامل اين است كه هميشه روي لبه مرز توليد 
و مصرف برق حرك��ت مي كنيم و ورود يك بار اضافه 

به شبكه موجب برهم زدن تعادل شبكه مي شود.«
نكته اين اس��ت كه برق مصرف��ي ماينرهاي مجاز با 
تعرفه صادراتي محاسبه مي شود و به گفته مجيدرضا 
حري��ري ريي��س ات��اق بازرگاني اي��ران و چين كل 
مجوز صادرشده براي سرمايه گذاري مجاز در حوزه 
اس��تخراج رمز ارز ۳۵4 مگاوات اس��ت. بنابراين اين 
ميزان مصرف ب��رق نمي توان در محاس��بات عامل 
خاموشي ها باشد، اما مساله جايي جذاب مي شود كه 
ابوذر صالحي مديركل روابط عمومي توانير با اذعان 
بر اينكه ماينرهاي مجاز عامل قطعي برق نيس��تند، 
به وجود ۸ هزار مانير غيرمجاز اشاره كرده كه شبكه 
مص��رف را با چال��ش مواجه ك��رده و طبيعتا امكان 

شناسايي آنها با دشواري همراه است.
در راس��تاي اين نگراني چند روز گذشته محمد حسن 
متولي زاده رييس هيئت مديره و مديرعامل شركت توانير 
در مورد ورود دستگاه هاي غيرمجاز استخراج رمزارز از 
چين به كشور به ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هشدار 

داده و خواستار تمهيدات سخت گيرانه تر شده است. وي 
گفته است؛ »دولت چين در حال اعمال سياست هاي 
بسيار سخت گيرانه جهت ممنوعيت استخراج رمزارزها 
در چين مي باش��د و اين امر باعث خروج اكثريت قريب 
به اتفاق دستگاه هاي استخراج رمزارز از كشور مذكور 
خواهد ش��د كه بيش از ۵0 درصد ظرفيت اس��تخراج 
رمزارزها در كل دنيا را به خود اختصاص داده اس��ت.از 
آنجايي كه قيمت حامل هاي انرژي در ايران به صورت 
يارانه اي و ناچيز در مقايسه با قيمت هاي جهاني عرضه 
مي ش��ود، احتمال ورود تعداد زيادي از دس��تگاه هاي 
مذكور از چين به كشورمان از طريق مبادي غيررسمي 

در هفته هاي پيش رو بسيار باال ارزيابي مي شود.«
با اين وجود برخي شركت ها با دريافت ثبت سفارش 
از وزارت صمت و تامي��ن ارز نيمايي از بانك مركزي 
اقدام به ورود دستگاه هاي استخراج رمزارز مي كنند 
كه مي��زان ارز بري آنه��ا قابل توجه اس��ت. مهرداد 
جمال ارونقي معاون فني گمرك ايران در گفت وگو 
ب��ا خبرگزاري ف��ارس، با اش��اره به واردات رس��مي 
دستگاه هاي استخراج رمزارزها به كشور، اظهارداشت: 
در حال حاضر دستگاه هاي اس��تخراج رمزارز بدون 

هرگونه ممنوعيتي و حتي با دريافت ثبت سفارش از 
وزارت صمت و تأييد منشأ ارز از سوي بانك مركزي، 
توس��ط بخش خصوصي به كش��ور وارد مي شود. از 
ابتداي سال ۹۹ كه به پيشنهاد گمرك، رديف تعرفه 
مذكور براي طبقه بندي كاال تعيين و مصوب ش��د، 
تاكنون ح��دود ۱۱ ميلي��ون دالر ارز ب��راي واردات 

ماينرها، از كشور خارج شده است.
معاون فني گمرك با تاكيد بر اينكه اين دستگاه ها از 
مبادي رسمي كشور و پس از انجام تشريفات گمركي 
ترخيص مي ش��وند، گفت: در اين م��دت حدود ۱۳ 
هزار دستگاه ماينر اس��تخراج رمزارز به وزن بيش از 
۱۶0 تن به ارزش ريالي بي��ش از 4۵ ميليارد تومان 
به كش��ور وارد شده و پس از انجام تشريفات گمركي 
ترخيص شده است. وي درباره اينكه ماينرها از كدام 
كشورها به كشور مي آيند بيان داشت: عمده واردات 
اين دستگاه ها از كشور چين و امارات وارد گمركات 
فرودگاه امام خميني، پيام البرز و نيز گمرك ش��هيد 
رجايي بندر عباس شده اند. همچنين واردكنندگان 
دستگاه اس��تخراج رمزارزها براي ترخيص، از حواله 

ارزي و برات استفاده كرده اند.
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خبرروز

۳۵۷ فوتي جديد كرونا در كشور 
بنابر اعالم وزارت بهداشت، ۳۵۷ بيمار كرونا جان خود را از دست دادند و ۳۴هزار و ۹۵۱ بيمار ديگر نيز شناسايي شدند. به اين 
ترتيب شمار فوتي ها در كشور به به ۸۹ هزار و ۴۷۹ نفر و آمار مبتاليان به سه ميليون و ۷۵۸ هزار و ۱۹۷ نفر رسيد. همچنين بر 
اس��اس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۴ هزار و ۹۵۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۷۰۸ 

نفر از آنها بستري شدند.
 تا كنون ۲۵ ميليون و ۶۶۷ هزار و ۶۰۴ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۲۳۲ شهر كشور 

در وضعيت قرمز، ۱۱۷ شهر در وضعيت نارنجي و ۹۹ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

خبر

»هورامان« ثبت جهاني شد
بيست و ششمين ميراث جهاني ايران به نام »منظر 
فرهنگ��ي هورامان/اورامانات« ثبت ش��د. در ادامه 
بررس��ي نامزدهاي ثبت در فهرست ميراث جهاني 
يونكسو، پرونده هورامان از ايران رأي مثبت يونسكو 
را گرفت و به عنوان بيست و ششمين ميراث جهاني 
ايران ثبت ش��د. دو روز پيش نيز، راه آهن سراسري 
)شمال � جنوب( ايران در اين فهرست ثبت شد.پرونده 
ثبت جهاني منظر فرهنگي اورامان��ات/ هورامان در 
استان هاي كرمانشاه و كردستان با حدود ۴۰۹ هزار 
هكتار عرصه و حريم ق��رار دارد كه ۱۰۶ هزار هكتار 
آن مربوط به عرصه و ۳۰۳ هزار هكتار نيز جزو حريم 
اس��ت. اين پرونده سال گذش��ته به يونسكو ارسال 
ش��د. در سال ۱۳۹۹ ارزيابي ميداني منظر فرهنگي 
هورامان/اورمانات توسط ارزياب ايكوموس جهاني 
انجام شد. پيش از آغاز كميته ميراث جهاني يونسكو 
نيز نظر اوليه كارشناس��ان ايكوموس بر اين بوده كه 
اين پرونده ش��انس بااليي براي ثب��ت جهاني دارد. 
سرانجام سه شنبه پنجم مردادماه سال ۱۴۰۰ پرونده 
هورامان/اورامانات براساس معيارهاي شماره ۳ و ۵ در 
فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شد. هورامان يا 
اورامانات نام منطقه اي تاريخي با بافت پلكاني و آداب 
و رسوم خاص است كه بخش هايي از شهرستان هاي 
سروآباد، س��نندج و كامياران در استان كردستان و 
شهرستان هاي روانسر، پاوه، جوانرود و ثالث باباجاني 
در استان كرمانش��اه را شامل مي شود. بخش اصلي 
منظر فرهنگي هورامان/اورامانات ش��امل دره هاي 
ژاوه رود، اورامان تخت و لهون است. در گزارش وزارت 
ميراث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دستي آمده 
كه حدود ۷۰۰ روستا در منطقه هورامان/اورامانات 
قرار دارد. اين منطقه داراي قدمت تاريخي با پيشينه  
كهن فرهنگي، آداب و رس��وم و نمادهاي فرهنگي 
ويژه اي اس��ت كه هر كدام از اين نمادها گوشه هايي 
از زواياي فرهنگ غن��ي و پربار اين منطقه را نمايان 
مي كند. پيشينه  س��كونت در اين منطقه به پيش 
از تاريخ برمي گردد كه كش��ف قباله ه��اي هورامان 
وجود حاكميت آش��وريان، مادها، هخامنش��يان و 
يونانيان را تأييد كرده است. كهن ترين آثار سكونت 
انسان در بررسي ها و كاوش هاي باستان شناسي در 
اطراف روستاي هجيج يافت شده و مربوط به دوران 
پارينه سنگي است كه طبق گزارش باستان شناسان 
بيش از ۴۰ هزار س��ال تا حدود ۱۲هزار سال قدمت 
دارند. معم��اري پلكاني اورامان تخ��ت و خانه هاي 
ديدني آن، روستا را به شكل هرم گونه درآورده است 
كه در راس اين هرم قلعه اي باستاني قرار دارد. چهل و 
چهارمين كميته ميراث جهاني يونسكو هم اينك در 
شهر فوجو چين به صورت مجازي درحال برگزاري 
اس��ت كه در جريان آن ۳۹ اثر پيش��نهادي از سوي 
كشورها بررس��ي مي ش��ود. ايران موفق شد در اين 
اجالس با حمايت ديگر كشورها، دو پرونده راه آهن 
سراسري )بخش ش��مال � جنوب به وسعت ۱۴۰۰ 
كيلومتر( و هورامان/ اورامانات را به ثبت يونسكو برساند.

گليماندگار|
 همه چيز از خش��كي جلگه سرس��بز و 
پرآب خوزستان ش��روع شد. اتفاقي كه 
سال هاست آغاز شده و هر روز هم بيشتر و بيشتر خود را 
نشان داده است. البته كه در اين بين فرياد كارشناسان 
و فعاالن محيط زيس��ت و ... براي جلوگيري از آنچه 
امروز در خوزستان رخ داده است، هم راه به جايي نبرد. 
حاال همه چيز به اما و اگرهايي وابسته است كه هيچ 
كس از پايان آن خبر ندارد. خشكي كارون ضربه نهايي 
بر پيكر اين جلگه زيبا بود كه البته زخم هاي بسياري 
از ۸ س��ال جنگ تحميلي را بر تن داشت. حاال مردم 
اين اس��تان حقش��ان را فرياد مي زنند و از مسووالن 
مي خواهند فكري به حال آنها بكنند. همان روزهايي 
كه اهواز هوايي براي نفس كشيدن نداشت، بايد براي 

اين استان كاري مي كردند، اما...

     وزارتخانه اي مستقل براي منابع آب 
تشكيل شود

يك پژوهشگر آب و توس��عه  پايدار ضمن بيان اينكه از 
س��ال ۱۳۳۲ روند تعرض و مهندسي تهاجمي نسبت 
به حوضه آبريز كارون آغاز ش��ده اس��ت، پيشنهاد داد: 
وزارتخانه مس��تقلي براي مديريت منابع آب تش��كيل 
شود كه تنها مديريت  پايش��ي را برعهده داشته باشد و 
تصميم گيري هاي كالن درباره منابع و حوضه هاي آبي 
را با مش��اركت مردم، كشاورزان و تشكل هاي مردم نهاد 
انجام دهد. فاطمه ظفرنژاد با اشاره به تنش آبي به وجود 
آمده در خوزس��تان اظهاركرد: طرح هاي سدس��ازي و 
انتقال آب از سرش��اخه هاي كارون يكي از داليل اصلي 
تنش آبي به وجود آمده در استان خوزستان است. تمام 
تن خوزستان  پر از زخم تركش و خمپاره است اما به جاي 
اينك��ه اين زخم ها را التيام دهي��م »مافياي آب« كاري 
كرده است كه استان خوزستان و پرآب ترين جلگه كشور 
به مهاجرفرست ترين استان و تشنه ترين منطقه كشور 
تبديل شود. او ادامه داد كه براي احياي رودخانه ها و حل 
معضل آب در كش��ور به يك عزم ملي نياز است و در اين 
راستا الزم اس��ت در قوه مجريه يك جراحي انجام شود 
تا هم دس��تگاه دولت كوچك تر شود و هم آنچه از آن به 

عنوان »النه مافي��اي آب« خواند در وزارت نيرو برچيده 
شود. اگر مديريت سازه اي آب را براي هميشه از بين نبريم 
ديگر حوضه هاي آبريز تخريب شده كشور قابل برگشت 

و احيا نخواهند بود.

     انتقال آب از كارون براي صنايع آب بر 
در مركز ايران

به گفته اين پژوهشگر آب و توسعه  پايدار، ساالنه بيش 
از يك ميليارد متر مكعب آب از سرشاخه ها و باالدست 
كارون به مناطق كويري براي صنايع فلز و فوالد - كه از 
ابتدا به درستي جانمايي نشده اند - منتقل مي شود؛ صنايع 
آب بري كه براي خنك كردن دستگاه ها نياز به آب دارند 
و بايد در استان هايي مانند هرمزگان و بوشهر در نزديكي 
دريا احداث مي شدند اما در استان هاي خشكي مانند يزد، 
اصفهان، كرمان و سيرجان ساخته شده اند و آب شربي كه 
مي تواند انسان و ساير موجودات را از مرگ نجات دهد و 
براي كشاورزي مورد استفاده گيرد به اين استان ها براي 

خنك كردن صنايع فوالدي و فلزي منتقل مي شود.
ظفرنژاد با اشاره به اينكه كارون بزرگ ترين و  پرآب ترين 
رودخانه  كشور به بلنداي ۸۹۰ كيلومتر و تنها رودخانه قابل 
كشتيراني ايران بوده است، اظهار كرد: متاسفانه از سال 
۱۳۳۲ روند تعرض و مهندسي تهاجمي نسبت به حوضه 
آبريز كارون با احداث سد و تونل انتقال آب كوهرنگ يك 
با گنجايش ۱۲۰ ميليون متر مكعب آغاز شد و بعدها اين 
گنجايش به ۳۰۰ ميليون متر مكعب افزايش يافت يعني 
اكنون سد و تونل انتقال آب »كوهرنگ يك« ۳۰۰ ميليون 

متر مكعب آب از باالدست رودخانه كارون برمي دارد.
اين پژوهشگر آب و توسعه  پايدار اضافه كرد: سد و تونل 
انتقال آب »كوهرنگ دو« نيز در سال ۱۳۶۴ احداث شد 
و بنا بود كه ۱۳۵ ميليون متر مكعب آب را از باالدس��ت 
حوضه كارون بردارد اما در س��ال ۱۳۶۶ اين ميزان را به 
۲۵۰ ميليون متر مكعب رساندند. طرح سد كوچري و 
انتقال آب از دز به قم��رود نيز ۱۸۱ ميليون متر مكعب 

آب از باالدست رود دز برمي دارد و به قم منتقل مي كند.
او درباره ديگر  پروژه هاي سدسازي و انتقال آب از حوضه 
آبريز كارون و دز كه در دست ساخت هستند، گفت: سد و 
تونل انتقال آب كوهرنگ سه با گنجايش ۳۶۵ ميليون متر 

مكعب در دست ساخت است همچنين سد بهشت آباد 
در شهرس��تان اردل استان چهارمحال و بختياري نيز با 
گنجايش ۱ ميليارد و ۶۰۰ ميليون متر مكعب قرار است 
با سه خط انتقال به اصفهان، يزد و كرمان آب را به صنايع 
فلزي و فوالدي برساند. اين دو طرح چالش هاي زيادي را 
به  همراه دارند كه اگر  تكميل شوند و به بهره برداري برسند 

ديگر آبي در كارون باقي نخواهند گذاشت.

      ۲۹ سد با گنجايش ۱۸ ميليارد متر مكعب 
بر بستر كارون

به گفته اين پژوهش��گر آب و توس��عه  پاي��دار، عالوه بر 
اينكه س��االنه بيش از يك ميليارد مت��ر مكعب آب از 
سرشاخه هاي كارون به ساير استان ها منتقل مي شود، ۲۹ 
سد با گنجايش بيش از ۱۸ ميليارد متر مكعب بر بستر 
كارون كه شاهرگ خوزستان است ساخته شده و كارون 
و تاالب هورالعظيم را در  پايين دس��ت خشكانده است. 
اين سدها عالوه بر اينكه از جريان آب كارون جلوگيري 
مي كنند، باعث تبخير آب در  پش��ت س��دها مي شوند 
چراكه ايران سرزميني گرم است كه درصد تبخير آب 
در آن باال است بنابراين آب بايد زير زمين  پوشيده باشد 
يا در آبخوان ها و در رودخانه ها مس��ير را س��ريع تر طي 
كند تا كمتر تبخير شود اما با ساخت سد اين منابع آبي 
 پشت سدها به صورت درياچه  پهن و با سرعت باالتري 
تبخير مي شوند در حالي كه ارتفاع تبخير آب در استان 
خوزستان در برخي فصول به بيش از ۴ تا ۵ متر مي رسد 
اما وزارت نيرو نسبت به اين مساله بي توجه است و عالوه بر 
ساخت افراطي سد، تنش هاي آبي  پيش آمده را به  پاي 
كشاورزان، مردم، جوامع بومي مولد و آب و هوا مي گذارد.

     كارشناسان طي دو دهه گذشته
از پس »مافياي آب« برنيامدند

ظفرنژاد در  پاس��خ به اين  پرسش ايسنا كه آيا راه حلي 
براي كاهش تنش آبي در برخي اس��تان هاي كش��ور 
به ويژه خوزس��تان وج��ود دارد؟ گف��ت: از اوايل دهه 
۸۰ كارشناس��ان حوزه آب تالش كردند تا در ساختار 
وزارت نيرو تغييراتي ايجاد كنند و مسير روند تخصيص 
بودجه براي س��اخت س��د را از طريق بخش نامه ها و 

دستورالعمل ها به سمت ضابطه مندي هدايت كنند اما 
از  پس »مافياي آب« بر نيامدند. در نيمه دوم دهه ۸۰ نيز 
تالش شد تا مديريت تقاضاي آب جاي مديريت عرضه 
آب را بگيرد تا با صرفه جويي در مصرف آب، ساختمان 
سازي براساس معيارهاي توسعه  پايدار و بازچرخاني 
آب ميزان هدررفت آب كاهش  پيدا كند اما متاسفانه 
»مافياي آب« به كار خود ادامه داد چراكه سود كالني 
در سدسازي، ساختمان سازي، راهسازي و ... وجود دارد.

     نياز به يك عزم ملي
 براي جراحي در قوه مجريه

اين پژوهشگر آب و توسعه  پايدار در ادامه با بيان اينكه 
روند سدسازي گسترده در كشور طي يك دهه گذشته 
ش��تاب بيشتري  پيدا كرده اس��ت، عنوان كرد: اصالح 
ش��رايط موجود، احياي رودخانه ها و برچيدن س��دها 
كاري بسيار دش��وار و زمان بر است كه نياز به يك عزم 
ملي دارد. در مرحله نخس��ت الزم است در سامانه قوه 
مجريه يك جراحي صورت گي��رد تا وزارتخانه هايي از 
جمله وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي كه سدهاي 
بزرگ و كوچكي احداث مي كنند حذف يا اصالح شوند 
و وزارتخانه مستقلي براي مديريت منابع آب تشكيل 

شود كه تنها مديريت  پايش��ي را برعهده داشته باشد 
و تصميم گيري ه��اي كالن درباره منابع و حوضه هاي 
آبي را با مشاركت مردم، كشاورزان و تشكل هاي مردم 
نهاد انجام دهد. او خاطرنشان كرد: سياست هاي كلي 
»محيط زيس��ت« كه س��ال ۹۳ توس��ط مقام معظم 
رهبري به روس��اي قوا ابالغ ش��د، مورد تاييد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام است و كارشناسان و اساتيد 
بزرگ محيط زيست و منابع طبيعي نيز در تدوين اين 
ابالغيه نقش داش��تند. در بند ۱ اين ابالغيه آمده كه 
»مديريت جام��ع، هماهنگ و نظام مند منابع حياتي 
)از قبيل ه��وا، آب، خاك و تنوع زيس��تي( مبتني بر 
توان و پايداري زيست بوم به ويژه با افزايش ظرفيت ها 
و توانمندي هاي حقوقي و ساختاري مناسب همراه با 
رويكرد مشاركت مردمي.« اگر طي هفت سال گذشته 
تنها به بند ۱ اين ابالغيه عمل  كرده بوديم، اكنون شاهد 
اين حجم تنش آبي در استان هايي مانند خوزستان، 
اصفهان، چهارمحال و بختياري، سيستان و بلوچستان 
و ... نبوديم. بي توجهي به مديريت تقاضاي آب، ساخت 
بي رويه س��د، بي توجهي به جانماي��ي اصولي صنايع، 
بي توجهي به كشت محصوالت كشاورزي متناسب با 
شرايط اقليمي منطقه و ساخت و ساز غيراصولي و ناپايدار 

از مواردي هستند كه به اعتقاد اين كارشناس و پژوهشگر 
آب س��بب ايجاد بحراني جدي براي جوامع بومي مولد 
اطراف حوضه تاالب ها در  پايين دست رودخانه ها شده 
است و مي افزايد: اميدوارم بتوانيم با اصالح مديريت آب 
و خاك و منابع طبيعي با برنامه ريزي مشاركتي با مردم 
محلي كم كم سدها را برچينيم و بتوانيم رودها و تاالب ها 
و آبخوان هاي حوضه هاي آبي گوناگون اين س��رزمين 
عزيز را دوباره احيا كنيم. ظفرنژاد ضمن بيان اينكه در 
نامه سرگشاده اي كه به رييس جمهور منتخب - ابراهيم 
رييسي- نوشته  ش��ده به ضرورت جراحي در دستگاه 
دولت اشاره شده است، گفت كه به اعتقاد وي وزارت نيرو 
تخريب شديدي در محيط زيست و منابع طبيعي ايجاد 
كرده و الزم اس��ت »مافياي آب« كه مح��ل النه آن در 
همين وزارتخانه است با همكاري مردم و قواي قضاييه و 
مقننه مانند يك غده سرطاني حذف شود، همچنين الزم 
است مديريت سازه اي آب حذف و از تخصيص بودجه 
براي س��اخت سد جديد يا س��دهاي در دست ساخت 
جلوگيري شود همچنين آب در هر حوضه با مشاركت 
مردم همان حوضه آبريز مديريت شود تا در نهايت  پس 
از بررسي ها و مطالعات كارشناسي دولت براي برچيده 

شدن سدها بودجه اختصاص يابد.

گزارش

 ۶۸سالتعرضبهكارون

وزارتخانه اي مستقل براي منابع آب تشكيل شود

رويخطخبر

ميزانوروديبيمارانكروناييبهبيمارستانبيسابقهاست
ميزان فعلي مراجعه به بيمارس��تان 
نس��بت به يك س��ال و نيم گذشته 
بي سابقه بوده اس��ت و اين ميزان از 
حج��م مراجعه و بس��تري از ابتداي 
كرون��ا ت��ا االن را نداش��تيم. رييس 
بيمارستان امام خميني، با اشاره به 
وضعيت بيماران مبت��ال به كرونا در 
بيمارس��تان امام خميني، بيان كرد: 

ما بيش از ۵۰۰ تخت  بيمارس��تان را به بيماران 
كرونايي اختصاص داديم و مراجعات ما به شدت 
افزايش پيدا كرده اس��ت، روزانه حدود ۴۰۰ نفر 
مراجعه س��رپايي داريم و بي��ش از ۳۰۰ نفر هم 
بس��تري موقت براي درياف��ت درمان هايي مثل 
رمدس��يور و امثال آنها داريم. خسرو صادق نيت 
ادامه داد: اين ميزان مراجعه به بيمارس��تان در 

يك سال و نيم گذشته بي سابقه بوده 
است، در حقيقت اين ميزان از حجم 
مراجعه و بس��تري از ابتداي كرونا تا 
االن را نداش��تيم. او در م��ورد عالئم 
بيماران مبتال به كرونا، افزود: خيلي 
از افراد با عالئم سرماخوردگي مبتال 
مي ش��وند و فكر نمي كنند كه كرونا 
باش��د، بنابراين ممكن اس��ت ديرتر 
درمان را ش��روع كنند و مراقبت هاي بهداشتي 
ديگ��ر را انجام ندهن��د. بعضي ها ه��م به عالئم 
مسموميت غذايي دچار مي ش��وند، مثل تهوع، 
استفراغ و اس��هال و چون باز هم احتمال ابتال به 
كرونا را نمي دهند ممكن است دير اقدام كنند و 
وقتي درمان را به تعويق بيندازند با وضعيت هاي 

شديدتري به ما مراجعه مي كنند.

اورژانساجتماعيدانشآموزانافتتاحشد
معاون پرورش��ي و فرهنگ��ي وزارت 
آم��وزش و پ��رورش از اخ��ذ مج��وز 
راه ان��دازي خط اورژان��س اجتماعي 
دانش آموزان خبر داد. عليرضا كاظمي 
گفت: اورژانس اجتماعي دانش آموزان 
از جمل��ه زيرس��اخت هاي مهم نظام 
مراقبت اجتماعي دانش آموزان است. 
او افزود: خط ملي نماد با شماره ۱۵۷۰ 

تحت عنوان اورژانس اجتماع��ي دانش آموزان از 
جمله زيرساخت هاي مهم نظام مراقبت اجتماعي 
دانش آموزان اس��ت. خط ملي نماد در كنار ساير 
ابزارهاي حوزه س��امانه نماد به ما كمك مي كند 
مدل هاي مختل��ف فوريت هاي رواني و اجتماعي 
دانش آموزان را در سراس��ر كش��ور در قالب يك 
سيستم يكپارچه فراهم كنيم. معاون پرورشي و 

فرهنگ��ي وزارت آموزش و پرورش به 
اهداف اين طرح اش��اره كرد و گفت: 
دسترس��ي آس��ان به مراكز مشاوره، 
يكپارچه س��ازي خدمات مشاوره، به 
روزآوري روش ه��اي جديد و واكنش 
سريع در فوريت هاي رواني اجتماعي 
دانش آموزان از اهداف اين طرح است.

كاظمي ادامه داد: فرايندهاي اين كار 
از سال ۹۸ آغاز شد و بعد از دو سال تالش با كمك 
۳۲ اس��تان كش��ور و با همت و پيگيري مديران 
كل اس��تان ها، همكاران در اداره كل امور تربيتي، 
مشاوره و مراقبت در برابر آسيب هاي اجتماعي زير 
ساخت آن تهيه و تجهيزات مورد نظر اين موضوع 
نصب شد همزمان نيز پيگيري هايي براي دريافت 

مجوز از وزارت ارتباطات صورت گرفت.

كاهش۲۰درصديزادوولدطي۳سالگذشته
زاد و ولد با سرعت زياد در حال كاهش 
است و تخمين زده مي شود با كاهش 
۲۰ درصدي زاد و ولد، تنها طي سه سال 
گذشته مواجه ش��ده باشيم كه بسيار 
كاهش چشمگيري اس��ت. مديركل 
دفتر توس��عه اجتماعي معاونت امور 
جوانان وزارت ورزش و جوانان، با بيان 
اينكه در ش��رايط عادي ساالنه حدود 

۴۰۰ هزار نفر مرگ و مير داريم، گفت: شيوع كرونا 
به عنوان چالش��ي جديد در كاهش رشد جمعيت 
تاثيرگذار اس��ت و فرزن��دآوري را كاهش مي دهد. 
استمرار شيوع بحران كرونا از دو سوي ماجرا يعني 
زاد و ول��د و مرگ و مير بر رش��د جمعيت اثر منفي 
خواهد گذاشت و به نظر مي رسد پس از كرونا فرآيند 

كاهش زاد و ولد ش��ديدتر خواهد شد. 
اعظم كريمي ادامه داد: حتي امس��ال 
نيز ممكن اس��ت به دالي��ل گوناگون 
نظير ترس از حضور در بيمارس��تان ها 
انگي��زه فرزندآوري كمتر ش��ود كه به 
احتمال فراوان آثارش را در س��ال هاي 
پس از ۱۴۰۰ نش��ان خواهد داد؛ قبل 
از شيوع كرونا بحث كاهش شديد نرخ 
رشد جمعيت در كشور مطرح بود، اما شيوع كرونا 
اين مس��اله را تشديد كرده است. به گفته كريمي و 
مطابق با تحقيقات شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
 پاندمي كوويد ۱۹ منجر به كاهش فرزندآوري شده و 
پيش بيني مي شود اين كاهش مواليد تا سال هاي 

پس از كرونا نيز همچنان ادامه داشته باشد.

رويداد

مجرمان سايبري كه با ترفند »ارسال پيامك با عنوان 
س��امانه ثنا قوه قضاييه« از هموطن��ان كالهبرداري 
مي كردند، توسط كارشناسان پليس فتا مورد شناسايي 
قرار گرفته و با كس��ب مجوز قضايي دس��تگير شدند. 
معاون اجتماعي پليس فتا ناجا با اعالم اين خبر گفت: 
مجرمان س��ايبري پس از هدايت فريب خوردگان به 
صفحات جعلي به منظور اطالع از موضوع ش��كواييه، 
تقاضاي واريز وجوهات مختلف عمدتا ۱۰ هزار تومان 
از افراد متقاض��ي و فريب خ��ورده مي كردند و پس از 
هدايت هموطنان به درگاه هاي جعلي بانك و سرقت 
اطالعات كارت بانكي آنها نسبت به برداشت غير مجاز 
از حساب افراد اقدام مي كردند. پاشايي تصريح كرد: در 
مواردي هم ديده ش��ده كه اين مجرمان با ترفندهاي 
خاص مشخصات خانوادگي هموطنان مانند نام و نام 

خانوادگي آنان را نيز در متن پيامك هاي ارسالي درج 
مي كنند كه شهروندان نبايد به اينگونه پيامك ها توجه 
كنند. معاون اجتماعي پليس فتا ناجا افزود: طي يك 
اقدام فني و عملياتي كارشناسان پليس فتا در كشور، 
متهمان مورد شناسايي قرار گرفتند و پس از دستگيري 
ضمن مواجه با ادله جرم به منظور پيگيري سير مراحل 
قانوني پرونده شان تحويل مراجع قضايي شدند.  او بيان 
داشت: سامانه ثنا قوه قضاييه به منظور ابالغ شكواييه و 
ابالغ هاي قضايي و تسهيل در امر رسيدگي به امورات 
دعاوي و قضايي راه اندازي شده است و تمامي ابالغ هاي 
اين س��امانه دولتي شبيه ساير سامانه ها با شماره هاي 

پوششي با نام سامانه ثنا صورت مي پذيرد.
معاون اجتماعي پليس فتا ناجا با اشاره به اينكه ارسال هر 
گونه پيامك با نام سامانه ثنا با شماره تلفن هاي شخصي 

و اپراتورهاي مختلف تلفن همراه صرفا ش��گردي در 
جهت كالهبرداري افراد س��ود جو است، از هموطنان 
خواس��ت كه به اينگونه پيامك ها و پيام هاي ارس��الي 

مشابه توجه نكنند.
پاشايي با بيان اينكه هيچ س��ازمان يا ارگان دولتي 
و خصوصي در هنگام ارس��ال ابالغ ها به هيچ عنوان 
در خواس��ت واريز وجه نقد نمي كند به شهروندان 
توصي��ه كرد كه در صورت مواجه ش��دن با هرگونه 
پيامك ثبت نام و يا ابالغيه واريز وجه يقين بدانند كه 
اين ترفندي براي كالهبرداري است. او خاطرنشان 
كرد: عموم مردم مي توانند در صورت مواجه شدن با 
موارد مشكوك موضوع را از طريق سايت پليس فتا 
به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش كنند 

و يا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ تماس بگيرند

عامالنكالهبرداريباسوءاستفادهازنام»سامانهثنا«دستگيرشدند

ذرهبین

اين روزها كه خبرهاي زيادي در مورد افزايش آمار 
ابتالي كودكان به كرونا منتش��ر مي شود و از سوي 
ديگر برنامه واكسيناس��يون هم بر همان روالي كه 
قرار بود انجام بگيرد، پيش نرفته اين س��وال مطرح 
مي شود كه آيا س��ال تحصيلي جديد هم كه زمان 
زيادي ب��ه آغاز آن باق��ي نمانده همچن��ان بايد به 
صورت مجازي انجام شود يا اينكه آموزش و پرورش 
تصميم به بازگشايي مدارس دارد. با توجه به شرايط 
كنوني به نظر نمي رسد كه امسال هم دانش آموزان 
بتوانند در مدرسه حضور پيدا كنند.  وزير آموزش و 
پرورش در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا حضور 
دانش آموزان از اول مهر در مدارس الزامي اس��ت؟ 
اظهار كرد: بايد ستاد ملي كرونا در اين باره تصميم 
بگيرد البته مطالعات گسترده جهاني و تجربه غالب 

كشورها حاكي از آن اس��ت كه مخاطره اي متوجه 
دانش آموزان نيست اما دور بودن از مدرسه مخاطرات 
قطعي دارد. همه تالش ها در جهت آموزش باكيفيت 
است. او افزود: بازگشايي مدارس، همزمان با تغيير 
دولت است و نگرانيم كه تغيير دولت به شروع سال 
تحصيلي آس��يب بزند. يك ه��دف از برگزاري اين 
اجالس همين است . تغيير دولت يك نقطه عطفي 
است. طي س��ال هاي گذش��ته تالش هايي كرده و 
اقداماتي را انجام داده اي��م و مي خواهيم مجموعه 
اقدامات را مرتب و يافته ها را دسته بندي كنيم تا براي 
شروعي ديگر آماده شويم. يك سال تحصيلي تمام 

شده و سال جديدي قرار است، آغاز شود.
وزير آموزش و پرورش با اش��اره به اينكه تقريبا ۳۰ 
درصد از مدارس جمعيت كمت��ر از ۵۰ دانش آموز 

دارند و به شرط رعايت فاصله اجتماعي بدون مشكل 
مي توانند سال تحصيلي را حضوري آغاز كنند، گفت: 
برخي مدارس در ش��هرها تراكم باالتري دارد و اگر 
ملزم به رعايت فاصله اجتماعي باشيم، دانش آموزان 
را در طول هفته تقس��يم مي كنيم. س��ال گذشته 
هم تجربه كس��ب كرده ايم و دستورالعمل مقامات 

بهداشتي مورد توجه قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: واكسيناس��يون معلمان و رانندگان 
س��رويس مدارس نيز در دس��توركار است. قرار 
اس��ت واكسيناس��يون معلمان از روز عيد سعيد 
غدي��ر آغاز ش��ود و براي رانندگان س��رويس هم 
به محض كالس بندي و مش��خص ش��دن مسير 
تردد دانش آموزان، قبل از ش��روع سال تحصيلي 

واكسيناسيون انجام خواهد شد. 

آغازسالتحصيليجديدزيرسايهاماواگرهايكرونايي
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