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يادداشت- 1

 به جاي تعارف
عمل كنيم!

وزي��ر اقتص��اد در اولي��ن 
اظهارنظ��ر خ��ود پ��س از 
از  اعتم��اد  راي  كس��ب 
مجل��س، ضمن اش��اره به 
شرايط خاص اقتصاد ايران 
و »وضعيت نامناس��ب آن 
نسبت به دهه هاي گذشته« 
كه استفاده از هر لحظه را در 
جهت باال بردن عملكرد دولت حياتي مي سازد، بر 
ضرورت اصالحات اقتصادي »ش��امل ارتقاي نقش 
وزارت اقتص��اد در زمينه سياس��ت گذاري اقتصاد 
كالن براي بازگش��ت ثبات اقتص��اد كالن، كاهش 
نوسانات قيمتي و ارزي و مشكالتي از اين دست«، 

تاكيد كرد.
از س��وي ديگر رييس اتاق ايران نيز در همان روز با 
اشاره به اينكه »شايد اين آخرين فرصت اقتصادي 
ما باش��د« از ضرورت انجام اصالحات س��اختاري 
اقتصادي س��خن گفت و اينكه الزم اس��ت »ديوار 
اقتصادي فرسوده  ترميم ش��ود و رنگ زدن مداوم 
فرسودگي، چاره كار نيست و.....«. )رسانه ها- 6/6( 
وزي��ر اقتصاد موفقي��ت در تحق��ق وعده هايش را 
منوط به اين دانس��ت كه »از عقب��ه و ظرفيت هاي 
دانش��گاهي و پژوهش��گاهي و متخصصان كشور و 
نهادها، تش��كل ها و انجمن ه��اي بخش خصوصي 
و تعاوني به طور سيس��تماتيك اس��تفاده ش��ود.« 
رييس اتاق ايران نيز گفت: »اگر بخش خصوصي به 
عنوان مشاور امين مورد پذيرش قرار گيرد، خيلي 
از مشكالت اقتصادي حل خواهد شد. دولت بدون 
بخش خصوصي قادر به نجات اقتصاد كشور نخواهد 
بود.« امري كه به گفته ايش��ان تاكنون بدان توجه 
نش��ده و »بخش خصوصي مورد مشورت نيست و 
اگر براساس رس��الت و جايگاه اتاق ايران گزارشي 
تهيه مي ش��ود، متاس��فانه در عمل به آنها توجهي 

نمي شود.«
 بنابر سخنان فوق بين سكانداران اقتصادي دولت 
جدي��د و بخش خصوصي بر س��ر وخام��ت اوضاع 
اقتصادي و فوري و فوتي بودن اصالح اين وضعيت 
با همكاري في مابين وح��دت نظر وجود دارد. پس 
اختالف بر س��ر چيس��ت؟! به نظر اختالف بر س��ر 
راه حل هاست. يك نمونه مشخص آن آخر و عاقبت 
شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه است. بنگاه 
بزرگي كه در سال 94 به اصطالح به بخش خصوصي 
واگذار ش��د اما پس از كش و قوس ه��اي فراوان و 
تبديل شدن به يك معضل ملي، سر انجام به جاي 

اول خود بازگشت و بار ديگر دولتي شد! 
از همان ابتداي اين واگذاري و تمامي واگذاري هاي 
ديگر پس از ابالغ سياس��ت هاي اصل 44 در اوايل 
دهه هشتاد به صراحت از سوي كارشناسان و فعاالن 
اقتصادي تاكيد مي شد كه »آزاد سازي« اقتصادي 
مقدم بر خصوصي س��ازي است و دولت مي بايست 
از سياست سركوب قيمت ها و مداخالت غيرضرور 
و.... دس��ت بردارد. متاسفانه نه آنكه چنين نشد كه 
هر روز بر گستره اين مداخالت و سركوب ها و اجراي 
نادرست سياس��ت هاي اصل 44 افزوده شد. البته 
تحريم ه��اي بين المللي هم بهانه خوبي براي ايجاد 
محدوديت ها و ممنوعيت هاي تجاري و نفي حقوق 

اساسي بنگاهداران بود. 
ريشه مشكل به نظر در بي اعتنايي به حقوق مالكيت 
و بي اعتمادي به مدل توس��عه آزاد و رقابتي متكي 
به بخش خصوصي است. در واقع پس از چهار دهه 
نه فق��ط مالكيت بنگاه ه��ا محل نزاع اس��ت، بلكه 
اعم��ال مالكيت بر محص��ول بنگاه توس��ط مالك 
آن از طريق تعيين قيمت در ب��ازار و نظام عرضه و 
تقاضا و فضايي رقابتي هم محل جدال است و مورد 
قبول سياست گذار نيست. اين تفاوت نگاه صرفا به 
قيمت كاال و خدمات ختم نمي شود و در بسياري از 
عرصه هاي تصميم گيري و سياست گذاري هم قابل 
مشاهده اس��ت؛ از تعيين دستوري نرخ بهره بانكي 
و ارز تا قيمت گذاري حامل هاي انرژي وتعيين نرخ 
تعرفه و ممنوعيت ه��ا و محدوديت هاي وارداتي و 

صادراتي.... 
بديهي اس��ت در چني��ن چارچوبي ك��ه واگذاري 
بنگاه هاي دولتي به افزايش توان توليدي و ارتقاي 
به��ره وري نينجاميده و جز انتق��ال رانت به افراد و 
حلقه هاي نزديك ب��ه قدرت و ايجاد فس��اد كمتر 
ثم��ري داش��ته، نظ��رات و پيش��نهادهاي فعاالن 
اقتصادي و تش��كل هاي آنان كمتر ارزش��ي دارد و 
اين افراد و نهاده��ا جايگاهي جز امربر و فرمانبردار 
در نظام تصميم گيري نمي يابند و بقيه سخنان جز 

تعارف نيست.
وزي��ر جدي��د اقتص��اد اگر به راس��تي غي��ر از اين 
مي پندارد و مي خواهد، با آزاد سازي و ايجاد فضاي 
رقابتي در كنار تس��ريع خصوصي س��ازي واقعي و 
خروج دولت از مالكيت و مديريت بنگاه هاي دولتي 
و به ويژه بنگاه هاي مربوط به سهام عدالت و محدود 
ش��دن بنگاهداري نهادهاي حاكميتي غيردولتي، 
اراده خود را براي كاهش تصدي گري دولتي و ايجاد 
فضاي فعاليت براي بخش خصوصي واقعي عينيت 

بخشد. به جاي تعارفات معمول، عمل كنيم!

حسين حقگو

يادداشت-4يادداشت-2 يادداشت-5يادداشت-3

بازگشت قيمت گذاري دستوري به بورس؟ابهامات ساخت 4ميليون مسكن  ضرورت حركت به سمت ارز تك نرخيكسري بودجه، تورم و كرونا
اصوال آدمي به اميد زنده اس��ت و نسل هاي 
مختلف بشري از طريق گسترش اميدواري 
توانس��ته اند در طول تاريخ تمدن بش��ري 
گام هايي رو به جل��و بردارند. اما هر زمان كه 
پايه هاي اين امي��دواري مبتني بر واقعيات 
مستقر شده، دس��تاوردهاي مطلوبي خلق 
ش��ده و هر زمان كه اميدواري ها مبتني بر 
اوهام برنامه ريزي شده، نه تنها دستاوردي 
خلق نشده، بلكه آسيب هاي فرواني نيز متوجه افراد و جوامع مختلف 
ش��ده اس��ت. اخيرا نايب رييس مجلس يازدهم كه ارتباط نزديكي با 
رييس دولت س��يزدهم نيز دارد و در شمايل رييس ستاد انتخاباتي 
ايش��ان فعاليت كرده، اعالم كرد كه مجموعه دستگاه ها مي بايست 
زمين هايشان را در اختيار وزارت مس��كن و شهرسازي قرار دهند تا 
دولت بتواند وعده ساخت 1ميليون مسكن در هر سال را آغاز و محقق 
كند. با توجه به اهميت موضوع ساخت و ساز مسكن و نقشي كه اين 
گزاره در حيات معيشتي شهروندان دارد، بسياري از تحليلگران تالش 
مي كنند تا از دل بحث و تبادل نظرهاي تحليلي، پاس��خي براي اين 
پرس��ش كليدي پيدا كنند كه آيا ساختار اجرايي قادر است در طول 
يك سال وعده ساخت 1ميليون مسكن را با همه ضرورت هايش محقق 
كند و اگر نه، دولت ها توانايي ساخت چه ميزان مسكن در هر سال را 
دارند؟ همان طور كه اشاره كردم ايجاد اميدواري امري پسنديده است، 
از سوي ديگر اين تصميم كه دولت تالش كرده مجموعه ظرفيت هاي 
اجرايي در حوزه زمين را در يك س��اختار و مجموعه واحد، گردآوري 
كند، اتفاق معقولي است. در گذشته بسيار اتفاق افتاده كه يك وزارتخانه 
)مثال وزارت نفت( برنامه هاي ساخت و سازي را در زمين هاي متعلق 
به خود در مناطق ش��مالي كشور با س��رمايه گذاري هاي فراوان آغاز 
كرده، اما به دليل عدم هماهنگي با ساير س��ازمان ها و ارگان ها مثل 
محيط و زيست و... ناچار شده تا پروژه مورد نظر خود را بعد از ساخت 
يا تخريب كند يا از دس��تور كار خارج كند. اين امر بيانگر آن است كه 
نوع خاصي از آش��فتگي و عدم هماهنگ��ي ميان بخش هاي مختلف 
اجرايي و حاكميتي در خصوص مسكن و ساخت و ساز وجود دارد. تا 
وقتي كه اين آشفتگي ها تداوم داشته باشد، امكان تجميع ظرفيت ها 
وج��ود ندارد. بنابراين مي توان گفت كه اقدامي كه دولت به دنبال آن 
است از يك منظر خاص مي تواند آشفتگي هاي موجود در اين بخش 
را ساماندهي كند. اما بايد توجه داشت كه معضل مسكن تنها مختص 
به امر مسكن نيست و دامنه وسيعي از گزاره هاي متكثر وجود دارند كه 
براي بهبود شاخص هاي ساخت و ساز مسكن بايد به آنها توجه كرد. 
يكي از اساسي ترين مشكالتي كه در خصوص طرح دولت در خصوص 
س��اخت و ساز وجود دارد آن اس��ت كه اين وعده ها مبتني بر اقتصاد 
دولتي تنظيم شده است. در حالي كه تجربه ثابت كرده كه اساسا هيچ 
كشوري با رويكردهاي دولتي نتوانسته، يك چنين ساخت و سازهايي 
در اين حجم و گستره را ساماندهي كند. اساسا بايد ديد، رويكردهاي 
تسهيالتي اين طرح آيا به اندازه اي است كه مردم بتوانند در اين طرح 
مشاركت كنند؟ تخصيص تسهيالت 400ميليون تومان وام مسكن 
در بازاري ك��ه واحدهاي خرد آن چند ميليارد قيمت دارند، اساس��ا 
راهگشا نيست. از سوي ديگر هرچند وعده ساخت 1ميليون مسكن 
در ظاهر خبر خوشحال كننده اي است اما تجربيات گذشته باعث شده 
تا تحليلگران نسبت به يك چنين وعده هايي نه تنها خوشحال نشوند 
بلكه احساس نگراني نيز داشته باشند. تجربيات گذشته اقتصاد كشور 
ادامه در صفحه 5 از يك چنين طرح هايي حاكي از آن است كه...  

قيمت گذاري دس��توري تنه��ا در خودرو و 
چند كاالي اساسي همچون روغن و خوراك 
دام پابرجاس��ت و بسياري از كاال ها همچون 
فوالد سال هاي سال است به رغم تالش هاي 
وزارت صمت بر اس��اس قيمت هاي جهاني 
قيمت گذاري مي ش��ود. تح��والت اخير در 
سيمان و عرضه آن در بورس كاال اين صنعت 
مادر را نيز از قيمت گذاري دستوري رهانيده 
است. تمام ترس بازار سرمايه بازگشت قيمت گذاري دستوري است. 
قيمت دالر با توجه به كسري بودجه دولت و مسكوت ماندن موضوع 
برجام افزايشي اس��ت و اين افزايش قيمت دالر به ناترازي اقتصادي و 
تورم دامن خواهد زد، امكان دارد دولت جديد براي حل مش��كل تورم 
سياست قيمت گذاري دستوري را پيش بگيرد. براساس قانون تفاوت 
بين قيمت دالر نيمايي و دالر آزاد بايد ۵ درصد باش��د، در حدود ۳ ماه 
اس��ت كه دالر در كانال 2۵ تا 28 هزار تومان است و دالر نيمايي روي 
رقم 22 الي 2۳ هزار تومان به ش��كل دستوري ثابت نگه  داشته شده 
اس��ت، حال پرسشي كه از دولت مطرح مي شود اين است كه اگر دالر 
۳0 هزار تومان شود، آيا اجازه داده خواهد شد دالر نيمايي در مرز 28 و 
29 هزار تومان افزايشي شود؟ حذف يارانه  انرژي به شكل ناگهاني و در 
يك مرحله به بازار سرمايه شوك وارد مي كند، اين حذف بايد در قالب 
يك برنامه مشخص و در چند سال اعالم شود تا شركت هاي بورسي در 
صورت هاي مالي و گزارشات خود اعالم كنند كه به دليل حذف بخشي 
از يارانه انرژي، ميزاني از سود شركت كاهش خواهد يافت تا سهامدار 
نيز بر اين اساس پرتفوي خود را مديريت كند. شركت هاي خودرويي 
نيز بايد بر اساس برنامه اي دقيق اعالم شود كه به طور مثال در ۵ سال و 
هر سال 10 درصد از تعرفه واردات خودروهاي خارجي برداشته خواهد 
شد تا اين شركت ها نيز بر اين اساس برنامه هاي خود را تنظيم كنند. در 
اين بين صنعت بانكي ماه هاست مورد استقبال واقع نشده؛ بعد از اينكه 
بانك ملت ذخيره زيادي از بابت تسهيالت ارزي و ماليات در حساب ها 
لحاظ كرد و س��ودي شناس��ايي نكرد، بازار نيز در اين چند وقت اخير 
عمدتا به سراغ سهام هاي EPSمحور رفت كه سودهاي حداكثري در 
مجامع تقسيم مي كنند؛ بنابراين بازار EPSمحور شد. با چنين نگاهي 
صنعت بانكداري نمي تواند مورد توجه بازار قرار گيرد. همچنين به دليل 
تسهيالت تكليفي كه براي صنعت بانكداري ايجاد مي كنند، انتظاراتي 
كه دولت بعدي از بانك ها دارد نسبت به اينكه بتوانند رونق توليد ايجاد 
كنند و به نوعي بيش از ظرفي��ت بانك از آنها انتظارات تكليفي ايجاد 
مي ش��ود، از داليل كم اقبال شدن صنعت بانكي خواهد بود. به عنوان 
نمونه در بودجه سال 1400 مد نظر است كه بانك ها بايد حدود ۷00 
هزار ميليارد تومان در بخش مسكن تسهيالت بدهند فارغ از اينكه اين 
منابع را دارند يا خير. با چنين نگاهي به صنعت بانكداري به نظر مي رسد 
اندكي وضعيت بانك ها دچار ضعف شود. هنگامي مي توان گفت صنعت 
بانكداري مورد توجه قرار گرفته است كه سه سهم ليدر بانكداري يعني 
بانك ملت، صادرات و تجارت مورد توجه قرار گيرند. البته اگر برجام احيا 
شود، به دليل مراودات تجاري و عمليات ارزي كه از ناحيه بانك ها انجام 
مي شود، با كاهش نرخ سود سپرده و كم شدن فشار نقدينگي، به نظر 
مي رسد به واسطه چنين گشايش هايي صنعت بانكداري مورد توجه بازار 
قرار مي گيرد. اگرچه درصورت تصويب FATF مي توان انتظار داشت 
كه براي صنعت بانكداري پويايي مجدد ايجاد شود، اما يكي از انتظارات 
اين است در مجامعي كه از سال 1400 تا 1401 برگزار مي شود، بانك ها 
ادامه در صفحه 2 تقسيم سود نيز داشته باشند.  

قرن هاي متمادي است كه كشورهاي مختلف 
متوجه اهميت تع��ادل در دخل و خرج خود 
ش��ده اند و براي تعادل بخش��ي به درآمدها و 
هزينه هاي خود تالش كرده اند. انگليس ۳00 
س��ال قبل و در اواخر قرن 1۷ و اوايل قرن 18 
اقدام به انتشار اوراق براي تعادل بخشيدن به 
بودجه خود مي كرد. امري ك��ه بيانگر درك 
ويژه اي است كه اين كش��ور براي تراز كردن 
بودجه دارد. اما علي رغم اين واقعيات مشخص، سال هاست كه اقتصاد 
ايران با مشكل كس��ري بودجه مواجه اس��ت، معضلي كه ريشه دامنه 
وسيعي از مشكالت اقتصادي كشورمان محسوب مي شود و خرجي آن 
در شكاف طبقاتي، تورم و كاهش ارزش پول ملي نمود دارد. علي رغم تمام 
هشدارهايي كه اساتيد دانشگاهي و كارشناسان در خصوص بودجه 1400 
مطرح مي كردند، نمايندگان مجلس با رويكردهاي سياسي و جناحي، 
دامنه وس��يعي از هزينه هاي اضافي را بر بودجه پيشنهادي دولت سوار 
كردند تا جايي كه امروز بيش از نيمي از بودجه پيش بيني شده در نيمه 
نخست سال محقق نشده اس��ت. از سوي ديگر اعالم مي شود كه بيش 
از ۳۵0هزار ميليارد تومان كس��ري بودجه در كل سال 1400 محتمل 
است. با اين توضيحات افكار عمومي فعاالن اقتصادي اين روزها از خود 
مي پرسند كه دليل وقوع يك چنين كسري بودجه گسترده اي در اقتصاد 
ايران چيست و چرا اقتصاد ايران نمي تواند مبتني بر درآمدهايي كه دارد، 
بودجه اي متناسب با آن را طراحي و تدوين كند؟ استفاده از رويكردهاي 
غير واقعي و رويايي در تنظيم بودج��ه، فرايند حيات اقتصادي جوامع 
مختلف را با اختالل مواجه مي كند.يك��ي از بارز ترين مظاهر لغزش در 
چگونگي تنظيم بودجه در كسري بودجه خود را نشان مي دهد.به عبارت 
روشنتر، كسري بودجه هنگامي رخ مي دهد كه دولت يا هر نهاد ديگري 
بيش از درآمد خ��ود پول خرج كند. در طول تاريخ معاصر كش��ورمان 
برهه هايي وجود دارد كه دولت ها توانسته اند از آسيب كسري بودجه در 
امان بمانند. يكي از اين برهه ها طي سال هاي ۷6 تا 84 رخ داد كه دولت 
مستقر و مجلس ششم از طريق گسترش هماهنگي هاي اقتصادي، اتخاذ 
سياست تنش زدايي با جهان پيراموني، بهبود محيط هاي كسب و كار 
و... ش��اخص هاي اقتصادي را در مسير بهبود قرار دادند. اتفاقا اين دوره 
دوره اي است كه متولي رسمي دولت اعالم مي كرد كه تخصص چنداني 
در اقتصاد ندارد و ترجيح مي داد كه برنامه ريزي هاي اقتصادي را به دست 
اهل فن و متخصصان بس��پارد. اما بعد از اين برهه دولت هايي سر و كار 
آمدند كه هرچند وعده هاي رنگانگي براي بهبود شاخص هاي اقتصادي و 
رشد پايدار مي دادند، اما در عكمل به دليل عدم پيروري از اصول اقتصادي 
و دانش رسوب كرده كشور در حوزه توسعه، نتوانستند اقدامات موثري 
براي بهبود معيشت مردم بردارند. زماني كه تحريم هاي اقتصادي، ابعاد 
مختلف كش��ور را در بر بگيرد و از سوي ديگر، فعاالن اقتصادي به دليل 
عدم پيوستن به fatf قادر به نقل و انتقاالت عادي بانكي نيز نباشند. ميزان 
وعده هاي پوپوليستي در اقتصاد باال برود و نهادها و ارگان هاي مختلف از 
معافيت هاي گسترده مالياتي برخودار باشند، طبيعي است كه بايد منتظر 
كسري بودجه هاي گسترده در اقتصاد باشيم. در واقع مسووالن كشور 
هنوز تجربه هاي امتحان شده بشري را دوباره مي آزمايد و تالشي براي 
اس��تفاده از اين دانش رسوب كرده ندارد. براي حل كسري بودجه چند 
راهكار عاجل وجود دارد، از يك طرف بايد در صحنه پيراموني زمينه حل 
مشكل تحريم ها و بازگشت اقتصاد ايران به صحنه بين المللي فراهم شود 
و از سوي ديگر اصالحات عاجلي در نظامات مالياتي، بانكي و يارانه اي رخ 
ادامه در صفحه 2 دهد.  

يكي از سواالتي كه پيش روي اقتصاددانان، 
بازيگران بازاره��ا و عموم ش��هروندان قرار 
دارد، اين اس��ت كه سياس��ت دولت جديد 
براي مديريت بازار ارز چيس��ت؟ آيا نرخ ارز 
ترجيحي 4200 براي كاالهاي اساس��ي و 
نيماي��ي براي ديگر كااله��ا ادامه مي يابد يا 
دولت در صدد تك نرخي كردن ارزهايي مثل 

دالر و يورو خواهد بود؟
متاس��فانه در نرخ ارز 4200 توماني هيچ كس از فرمول محاسبه آن 
حرفي نزد و فقط به دالر جهانگيري مشهور ش��د و افرادي كه در آن 
جلسه بودند چه دستيار ارش��د اقتصادي دولت و چه رييس سازمان 
برنامه و بودجه و چه رييس كل بانك مركزي وقت و چه اعضاي ستادي 
مثل آقاي نهاونديان يا اعضاي اتاق بازرگاني و ديگران هيچ كدام حاضر 

نشدند بگويند فرمول و مبنا بر چه اساسي بوده است؟
اين ارز 4200 توماني يك فرصت سازي براي دولت ها ايجاد مي كند 
كه محل ذخيره اي براي خود ايجاد كنند و با گران نمايي نرخ ارز بتوانند 
بخشي از كسري بودجه خود را تعريف كنند و آن هم تحميل به شدت 
فزاينده نرخ تورم به بازار است و پيام هاي مختلفي را نيز مي رساند؛ يعني 
وقتي دولت خود سوداگر است چرا تجار اينگونه نباشند؟ يا چرا مردم 

نبايد سوداگري كنند؟
اينكه ما ارز چندنرخي را تعريف كرديم و نرخ ترجيحي و بعد از آن نرخ 
س��نا، نرخ نيما، نرخ بازار، نرخ هرات، نرخ دبي و نرخ استانبول و از اين 
دست نرخ هاي بس��ياري را وارد بازار كرديم و حتي جديدا نرخ هايي 
همچون نرخ نفت لندن يا نرخ نفت س��وييس مطرح شد كه به نظر 
مي رسد تنها دست اندازهاي پيش روي خود را بيشتر كرديم كه هرچه 
جلوتر مي رويم باعث از دست رفتن فرمان توسط راننده اي مي شود كه 
يا رييس دولت است يا مسووالن ستاد اقتصادي آن. اين اصالح بايد به 
صورتي انجام شود كه ما بتوانيم اقتصاد را به گونه اي به ثبات برسانيم 
كه به سمت تك نرخي شدن پيش برويم البته ما بايد ارزش پول ملي 
خود را آنقدري بتوانيم تقويت كنيم كه آن نرخي را كه مي خواهيم در 
بازار به شكل ثابت به آن برسيم ضمن اينكه نرخ باثباتي است به شكل 
حداقلي باشد و قدرت پول ملي را بتواند بهتر كند. برخي مي گويند اگر 
بخواهيم اين فرمول را اكنون پياده كنيم منجر به از دست رفتن بخشي 
از مزيت صادرات غيرنفتي ما مي شود.بايد به صادرات غيرنفتي هم 
پرداخت اما اينكه اين امر به قيمت آن باشد كه تامين كسري بودجه 
به تغييرات دامنه نرخ ارز دامن بزند درست نيست و سياست منطقي 
پولي و ارزي مناس��بي هم نيست.  ما از محل ثبات سازي اقتصادمان 
بايد نرخ واقعي پول ملي در برابر ساير ارزها  را شناسايي كنيم و آن را 
در همه حوزه ها تعريف كنيم. در غير اين صورت، اين نرخ در بازار باال و 
پايين مي شود و اين نوسانات تا از بازار واردكننده به بازار خرد ما برسد، 
حدودا ۳ ماه طول مي كشد و به شكل فصلي هميشه يك نرخ فزاينده 
و مزمن در متورم شدن قيمت ها در بازار پايه خواهيم داشت و هرگز 
نمي توان با اين اوضاع، ثبات را چه به ارزش پول ملي و چه به معامالت 
و چه به بازار رساند. در جايي كه مي خواهيم شاخص هاي كالن مورد 
اصالح قرار بگيرد، معيشت مردم را مورد مالحظه قرار دهيم، فضاي 
كسب و كار را بهتر كنيم و در آخر بخواهيم نقش و جايگاه دولت را در 
اقتصاد تعريف كنيم، ناگزير بايد به اين چالش مهم بپردازيم كه قرار 
است سياست ارزي چگونه باشد؟اگر ما بتوانيم ثبات را در چهار ركني 
كه باال بدان اشاره شد ايجاد كنيم يكي از محصوالت اوليه آن مي تواند 
ادامه در صفحه 5 نرخ ارز باشد. 

احمد اشتياقيعباس اكبرپور ساسان شاه ويسيعلي قنبري

 »تعادل« روند بازار سهام 
را طي ماه اخير بررسي مي كند

»سيد محمد هاشمي فرد« عضو اتاق مشترك بازرگاني 
ايران و عراق در گفت وگو با »تعادل«: 

رييس جمهور تيم اقتصادي را مكلف كرد

تغيير مسير تاالر شيشه اي
صفحه 6     صفحه 7    

راه نفوذ در بازار  عراق 

 اقدامات فوري 
براي كنترل بازار ارز و تورم 

يك ميليون آپارتمان دولتي كجا ساخته خواهد شد؟ 
در بيابان يا در شهر؟

 عبرت هاي  
مسكن  مهر

صفحه  5    

 ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در ميانه تابستان
 به 31 ميليون تومان نزديك شد

شارژ  دالري  مسكن  در مرداد
 اگر چه از ابتداي خردادماه سال جاري، بازار مسكن در تهران »تغيير جهت« 
داده بود، اما با توجه به تازه ترين آمارهاي رس��مي منتش��ره از تحوالت بازار 
مسكن تهران به نظر مي رسد، در مردادماه، قيمت در بازار مسكن نيز همچون 
بازار سرمايه و طال تحت تاثير روند صعودي نرخ ارز با شتاب بيشتري نسبت 
به ماه هاي خرداد و تير، به پيش رفته اس��ت. البته همه بازارها و از جمله بازار 
ارز تحت تاثير عوامل كالني همچون تغيير جهت انتظارات تورمي، رش��د 
۳9 درصدي نقدينگي در بهار سال جاري و همچنين مبهم شدن سرنوشت 
مذاكرات هسته اي و رفع تحريم ها هستند، اما از آنجا كه نرخ ارز، از حساسيت 
بااليي نسبت به تحوالت سياسي و اقتصادي برخوردار است، براي ساير بازارها 
به نوعي »ليدر« تبديل شده است. در چنين شرايطي بود كه شاخص كل بورس 
تهران در مردادماه رشد 1۵.6 درصدي، نرخ دالر افزايش 11.6 درصدي و هر 

قطعه سكه بهار آزادي رشد 1۳.9 درصدي را ثبت كردند. تورم ماهانه مسكن 
نيز در مردادماه به ۳.1 درصد رس��يد. آنگونه كه بانك مركزي تحوالت بازار 
مسكن شهر تهران در مرداد سال جاري را گزارش كرده است، ميانگين قيمت 
هر متر مربع مسكن در پايتخت به ۳0 ميليون و 9۷0 هزار تومان رسيده است. 
رشد ۳ درصدي ميانگين قيمت در مرداد نسبت به تيرماه در حالي است كه 
روند نزولي رشد نقطه به نقطه قيمت مسكن معامله شده در شهر تهران در ماه 
گذشته تداوم يافته است. بر اين اساس متوسط قيمت يك متر مربع زيربناي 
واحد مسكوني معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاري نسبت به 
ماه مشابه سال قبل ۳4 درصد افزايش يافته است، اين در حالي است كه رشد 
اين نرخ در فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه 1400 به ترتيب، 91.۷؛ 69.۷؛ 
صفحه 2 را بخوانيد ۵6.6 و 4۳.۷ درصد بوده است.   



مجيد اعزازي|
 اگر چه از ابتداي خردادماه سال جاري، بازار مسكن در 
تهران »تغيير جهت« داده بود، اما با توجه به تازه ترين 
آمارهاي رسمي منتشره از تحوالت بازار مسكن تهران 
به نظر مي رسد، در مردادماه، قيمت در بازار مسكن نيز 
همچون بازار س��رمايه و طال تحت تاثير روند صعودي 
نرخ ارز با شتاب بيشتري نسبت به ماه هاي خرداد و تير، 
به پيش رفته است. البته همه بازارها و از جمله بازار ارز 
تحت تاثير عوامل كالني همچون تغيير جهت انتظارات 
تورمي، رشد 39 درصدي نقدينگي در بهار سال جاري 
و همچنين مبهم شدن سرنوشت مذاكرات هسته اي و 
رفع تحريم ها هستند، اما از آنجا كه نرخ ارز، از حساسيت 
بااليي نسبت به تحوالت سياسي و اقتصادي برخوردار 
است، براي س��اير بازارها به نوعي »ليدر« تبديل شده 
اس��ت. در چنين شرايطي بود كه ش��اخص كل بورس 
ته��ران در مردادماه رش��د 15.6 درص��دي، نرخ دالر 
افزايش 11.6 درصدي و هر قطعه سكه بهار آزادي رشد 
13.9 درصدي را ثبت كردند. تورم ماهانه مسكن نيز در 
مردادماه به 3.1 درصد رسيد. آنگونه كه بانك مركزي 
تحوالت بازار مس��كن شهر تهران در مرداد سال جاري 
را گزارش كرده اس��ت، ميانگين قيم��ت هر متر مربع 
مس��كن در پايتخت به 3۰ ميليون و 9۷۰ هزار تومان 
رسيده است. رشد 3 درصدي ميانگين قيمت در مرداد 
نسبت به تيرماه در حالي است كه روند نزولي رشد نقطه 
به نقطه قيمت مسكن معامله شده در شهر تهران در ماه 
گذشته تداوم يافته است. بر اين اساس متوسط قيمت 
يك متر مربع زيربناي واحد مس��كوني معامله شده در 
شهر تهران در مرداد ماه سال جاري نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل 3۴ درصد افزايش يافته است، اين در حالي 
است كه رشد اين نرخ در فروردين، ارديبهشت، خرداد 
و تيرماه 1۴۰۰ به ترتي��ب، 91.۷؛ 69.۷؛ 56.6 و ۴3.۷ 
درصد بوده است. اگر چه طي ماه هاي گذشته نرخ رشد 
تورم نقطه به نقطه مس��كن روندي نزولي را طي كرده 
است اما قيمت اسمي مسكن همچنان روندي صعودي 
دارد و حتي قيمت تعديل ش��ده مسكن با تورم نيز )به 

غير از فروردين و ارديبهشت( نشانه اي از تخليه حباب 
مس��كن را آشكار نكرده اس��ت. بر اساس گزارش بانك 
مركزي، در مرداد امس��ال 5 ه��زار و ۴99 فقره معامله 
در پايتخت به ثبت رس��يده كه نسبت به ماه قبل از آن 
)تير 1۴۰۰( رشد ۸.۴ درصدي داشته ولي نسبت به ماه 
مشابه سال گذشته )مرداد 99( كاهش 39.۴ درصدي 
را نشان مي دهد. همچنين متوسط قيمت هر مترمربع 
واحد مسكوني در تهران 3۰ ميليون و 9۷۰ هزار تومان 
برآورد شده كه نس��بت به ماه گذشته )تير 1۴۰۰( كه 
متوسط قيمت هر متر واحد مسكوني 3۰ ميليون و ۴۴ 
هزار تومان رشد 3.1 درصدي داشته است. اين در حالي 
است كه در مرداد س��ال گذشته متوسط هر متر واحد 
مسكوني ۲3 ميليون و 1۰۷ هزار تومان بود و متوسط 
قيمت مس��كن در مردادماه امسال 3۴ درصد بيشتر از 

ماه مشابه سال گذشته است.

   گران ترين منطقه تهران؟
بر اس��اس اين گزارش، گران ترين منطقه پايتخت از 
نظر قيمت مس��كن، منطقه يك با ميانگين قيمت هر 

متر 6۴ ميليون و 55۸ هزار تومان اس��ت و ارزان ترين 
خانه هاي تهران در منطق��ه 1۸ با ميانگين قيمت هر 
مترمرب��ع 1۴ ميليون و ۴1۰ هزار تومان اس��ت كه از 
تفاوت بيش از 5۰ ميليون تومان در هر مترمربع حكايت 
دارد. به عبارت ديگر، ميانگين قيمت مسكن در منطقه 
يك تهران حدود ۴.5 برابر ميانگين قيمت مسكن در 
منطقه 1۸ است! منطقه هاي واقع در دامنه قيمتي تا 
متري ۲۰ ميليون تومان، ش��امل منطقه 1۰ با متري 
19 ميليون و ۸53 هزار تومان، منطقه 1۲ با متري 1۸ 
ميليون و 665 هزار تومان، منطقه 1۷ با ميانگين متري 
15 ميليون و 6۷۲ هزار تومان، منطقه 1۸ با متري 1۴ 
ميليون و ۴1۰ هزار تومان، منطقه 19 با ميانگين متري 
1۷ ميليون و 159 هزار تومان، منطقه ۲۰ با ميانگين 
متري 1۷ ميليون تومان و منطقه 11 با ميانگين متري 
۲۰ ميليون و 9۷3 هزار تومان است. ميانگين قيمت 
مسكن در منطقه هاي جنوبي پايتخت 1۷ ميليون و 
6۷6 هزار تومان است. اين در حالي است كه ميانگين 
قيمت مس��كن در مناطق 1 تا ۷ ته��ران كه در دامنه 
باالي 3۰ ميليون تومان در هر متري مربع قرار دارند، 

۴5 ميليون و 6۰۰ هزار تومان است. بنابراين اختالف 
قيمت مس��كن در دو نيمه شمالي و جنوبي پايتخت، 
ح��دود ۲۸ ميليون تومان )۲۷ ميلي��ون و 9۲۴ هزار 

تومان( در هر متر مربع است.

      فرصت تخليه حباب مسكن سوخت
به گزارش »تعادل«، بر خالف پيش بيني ها و روندهاي 
پيشين در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري، 
قيمت اسمي مس��كن در خرداد، تير و مرداد كاهش 
نيافت و ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مس��كوني 
در تهران طي خرداد ماه س��ال جاري با 3 درصد رشد 
به ۲9 ميليون و 6۷3 هزار تومان رسيد. در تيرماه نيز 
قيمت هر متر مربع مسكن با رشد 1.3 درصدي از مرز 
3۰ ميليون تومان عبور كرد. اين در حالي است كه اين 
شاخص در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال جاري 
به ترتيب نس��بت به ماه قب��ل از آن 3.1 درصد و 1.۸ 
درصد رش��د منفي را تجربه كرده بودند. در اين حال، 
بررسي ها و محاسبات »تعادل« حاكي از اين است كه 
رشد تورم واقعي مسكن )تعديل شده با تورم عمومي( 
براي ۴ ماهه نخست سال 1۴۰۰ به ترتيب برابر با منفي 
5.۸، منفي ۲.5، نيم درصد، و منفي ۲.۲ درصد است. 
اين شاخص براي مرداد ماه ۲.۷ درصد ثبت شده است. 
افزون بر اين، برخي از كارشناس��ان مسكن با توجه به 
حبابي بودن قيمت مسكن و همچنين امكان تعديل 
انتظارات تورمي در صورت دستيابي به توافق هسته اي، 
پيش بيني كرده بودند كه در نيمه نخست سال جاري، 
قيمت مسكن حدود 3۰ درصد افت را تجربه كند. در 
پايان اس��فند سال گذش��ته، ميانگين قيمت هر متر 
آپارتمان 3۰ ميليون و ۲۷۴ هزار تومان بود و افت 3۰ 
درصدي آن به معني رس��يدن متوسط قيمت مسكن 
تهران به حدود متري ۲۰ ميليون تومان بود. مساله اي 
كه در دو ماهه نخست سال جاري تا حدودي در فرايند 
تحقق يافتن قرار گرفت اما در خ��رداد، تير و مرداد از 
اين فرايند و مسير خارج شد و بازار مسكن دوباره به فاز 

ركود تورمي وارد شد.

اخبار
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محمد اسالمي
رييس سازمان انرژي اتمي شد

با حكم رييس جمهور، محمد اسالمي رييس سازمان 
انرژي اتمي ش��د. به گزارش ايرنا، ابراهيم رييس��ي در 
حكمي محمد اسالمي را به عنوان رييس سازمان انرژي 
اتمي منصوب كرد. اين درحالي بود كه درپي انتش��ار 
عكس هاي ديدار رييس جمهوري و اعضاي هيات دولت با 
رهبر انقالب، حضور محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي 
دولت دوازدهم با واكنش هايي مواجه شد. خبرگزاري 
اصولگرايي با اشاره به اين مهم، همچنين به حضور سورنا 
ستاري، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري دولت 
روحاني اشاره كرد و از ابقاي او در همين سمت در دولت 
سيزدهم نوشت. اين خبرگزاري همچنين با اشاره به 
حضور الهام ياوري كه مقطعي در دولت روحاني، مديركل 
برنامه ريزي و نظارت معاونت سرآمدان بنياد ملي نخبگان 
بود و در دوره وزارت حاجي ميرزايي بر آموزش و پرورش 
نيز به عنوان رييس سازمان ملي پرورش استعدادهاي 
درخشان فعاليت مي كرد، از احتمال انتصاب او به عنوان 
معاون امورزنان و خان��واده رييس جمهوري در دولت 

سيزدهم خبر داده است.

روس ها شكل موشك »اسكندر« 
را در اختيارمان نگذاشتند

رييس س��تاد كل نيروهاي مسلح در آيين تكريم امير 
س��رتيپ امير حاتمي و مراسم معارفه امير محمدرضا 
قرايي آشتياني وزير جديد دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح گفت: توسعه قدرت دفاعي براي نظام اسالمي به 
داليل گوناگون يك وظيفه قطعي و اجتناب ناپذير است. 
به گزارش ايرنا، سرلشكر محمد باقري با اشاره به جنايات 
امريكا و لشكركشي هاي متعدد به منطقه غرب آسيا 
افزود: آخرين جنايت امريكا اتفاقات افغانستان است كه 
با ۲ هزار ميليارد هزينه هنگفت، ارتش افغانستان را به 
ارتشي بي خاصيت تبديل كرد كه تنها 11 روز مقاومت 
كرد. ساير توطئه ها در جاي جاي منطقه مشهود است 
و ادامه دارد. در چنين ش��رايطي حف��ظ توان دفاعي و 
پيشرفت، امري ضروري اس��ت كه بدون توان دفاعي 
بومي و كارآمد محقق نخواهد شد. سرلشكر باقري با بيان 
اينكه بودجه بسيار اندكي را در مقايسه با ساير كشورها در 
اختيار نيروهاي مسلح قرار داديم، تاكيد كرد: اما خروجي 
و نتيجه كار نيروهاي مس��لح ما هم قابل قياس با ساير 
كشورها نيست. اتفاقاتي در اين وزارتخانه افتاده است كه 
ما خودمان هم باور نمي كرديم. مثالنقطه زني موشكي 
»بالستيك« كار آساني نيست. موشك »اسكندر« را كه 
3۰۰ كيلومتر برد دارد و نقطه زن است، روس ها حاضر 
نشدند شكل و شمايل آن را در اختيار ما بگذارند، اما با اين 

حال ما به فناوري نقطه زني دست پيدا كرديم.

 باج ۱۵ ميليارد دالري 
گوگل به اپل براي حفظ برتري

گفته  مي شود گوگل ممكن است به اپل 15 ميليارد 
دالر در سال ۲۰۲1 بپردازد تا موتور جست وجوي 
پيش فرض در دس��تگاه هاي اين شركت بماند. به 
گزارش ايس��نا، از مدت ها قبل مشخص شده بود 
كه گوگل هر س��ال مبلغ سنگيني به اپل پرداخت  
مي كن��د تا موت��ور جس��ت وجوي پيش فرض در 
آيفون، اي پد و مك بماند. اكنون تحليلگران شركت 
برن اش��تاين  مي گوين��د پرداخت گ��وگل به اپل 
در س��ال ۲۰۲1 ممكن اس��ت به 15 ميليارد دالر 
برس��د كه باالتر از 1۰ ميليارد دالر در سال ۲۰۲۰ 
خواهد بود. تحليلگران برن اش��تاين در يادداشتي 
به س��رمايه گذاران اعالم كردند برآورد  مي ش��ود 
پرداختي گوگل به اپل به 15 ميليارد دالر در سال 
۲۰۲1 افزايش پيدا  مي كند و در س��ال ۲۰۲۲ بين 
1۸ تا ۲۰ ميليارد دالر خواهد بود. اين آمار بر مبناي 
اظهارنامه ه��اي عمومي اپ��ل و همچنين تحليل 

هزينه هاي خريد ترافيك گوگل است. 

بازگشت قيمت گذاري دستوري 
به بورس؟

به گفته اين كارش��ناس بازار س��رمايه، اگر دخالت در 
مديريت صنعت بانكداري برداشته شود يعني حاكميت 
شركتي ايجاد شود و به هيات مديره اختيار تام داده شود، 
همچنين تصميمات آنها براس��اس منطق و بازگشت 
تسهيالتي كه مي دهند، استوار شود و بتوان هم زمان 
نرخ سود س��پرده را نيز به صورت تدريجي كاهش داد 
كه رقابتي براي جذب سپرده بين بانك ها ايجاد نشود 
و متعاقبا برجام احيا ش��ود كه بتوانند با عمليات ارزي 
در سيستم بانكي كارمزد خوبي را براي صنعت بانكي 
ايجاد كنند، به نظر مي رسد با گسترش سيستم كارمزد 
هم زمان مي توان انتظار داشت كه صنعت بانكداري با 

رونقي بيشتر از گذشته مواجه شود.

كسري بودجه، تورم و كرونا
 از سوي ديگر اقتصاد ايران بايد سطح بهره وري را افزايش 
دهد تا پروژه ه��اي عمراني و خدمات��ي با هزينه هاي 
كمتري عملياتي شوند. آن دسته از نهادهايي كه ماليات 
نمي دهند و سال ها و دهه هاس��ت كه از معافيت هاي 
مالياتي برخوردار هستند بايد شرايط كشور را درك كرده 
و به جمع ماليات دهندگان بپيوندند. تنها در اين صورت 
است كه مي توان كسري بودجه 1۴۰۰ را جبران كرد. 
در غير اين صورت نه تنها حفره كسري پر نخواهد شد، 
بلكه اين حفره باعث بروز تكانه هاي تورمي افزون تري 
خواهد شد. واقع آن است كه مردم در شرايط دشواري 
قرار دارند، گراني و تورم در كنار كرونا، مردم را آسيب پذير 
كرده و ديگر تحمل تورم بيشتر و آسيب افزونتر را ندارند. 
دولت بايد هرچه سريع تر مشكالت كالن اقتصاد كشور 
را حل و فصل كند تا ديگر فشار بيشتري معيشت مردم 

را گرفتار نكند.

خألهاي حقوقي موجود در 
مساله »بي طرفي شبكه«

پژوهش��گران امريكايي با اش��اره به خالهاي حقوقي 
موجود در مساله »بي طرفي شبكه«، اقدامات كميسيون 
ارتباط��ات فدرال را براي تنظيم قان��ون در جهت رفع 
خالهاي موجود بررس��ي كردن��د. به گ��زارش مهر، 
پژوهشگران موسسه هادسون )يكي از مراكز مطالعاتي 
اياالت متحده امريكا(، در مطالعه اي به بررسي موضوع 
خالءهاي حقوقي موجود در مساله »بي طرفي شبكه« 
پرداخته اند. اين گزارش توسط گروه مطالعات بين الملل 
پژوهش��گاه فضاي مجازي به زبان فارس��ي برگردان 
شده است. بايدن كه در طول مبارزات انتخاباتي خود 
از »بي طرفي ش��بكه« دفاع مي كرد، اخيراً و در عمل با 
اتخاذ برخي مواضع و مواردي همچون انتصاب سرپرست 
جديد براي كميس��يون ارتباطات ف��درال و انتخاب 
»تيم وو« معروف به پدر بي طرفي ش��بكه در كسوت 
عضو شوراي ملي اقتصاد، عزم جدي خود براي تحقق 
وعده هايش نشان داده است. حال پرسش اساسي اين 
است كه اساس عملكرد دولت بايدن در قبال »بي طرفي 
شبكه« چيست؟ تصميمات و مقررات جديد چه تأثيري 
 AT&T«، »Verizon«،« روي ش��ركت هايي چون
T-Mobile«، »Comcast«، »Charter«« و 
بي شمار ارايه دهنده كوچك و بزرگ خدمات اينترنتي 
در سراسر اياالت متحده امريكا خواهد داشت؟ و تأثير 
آن بر ميانگين ميزان دسترسي امريكايي ها به اينترنت 
تا چه حد است؟ براي يافتن پاسخ اين سواالت ابتدا سه 
مساله اساسي مربوط به بي طرفي شبكه را زير ذره بين 
قرار مي دهيم. پاسخ به اين پرسش، دشوارترين بخش 
مساله است. موارد بسيار معدودي از مفاد قانون ارتباطات 
هستند كه به اندازه مفهوم »بي طرفي شبكه«، جذاب و 
هيجان انگيز باشند. در سال ۲۰1۴، اين موضوع مورد 
 ،»HBO« توجه جان اوليور، كمدين مش��هور شبكه
قرار گرف��ت و بخش ه��اي گزيده اج��راي وي چنان 
برجسته و مشهور ش��د كه در نهايت باعث از دسترس 
خارج شدن وب سايت »كميسيون ارتباطات فدرال« 
در اثر ميزان بازديد و مراجعه باالي كاربران شد. با اينكه 
اشتياق فراواني پيرامون بحث در مورد مساله »بي طرفي 
شبكه« وجود دارد و اكثر شهروندان امريكا طرفدار اين 
رويكرد آن هم در موضوع مهمي چون اينترنت هستند، 
اما فهم مش��تركي پيرامون اين مساله وجود ندارد. اگر 
از طرفداران بي طرفي ش��بكه بپرسيد اين رويكرد چه 
مواردي را در بر مي گيرد، به احتم��ال زياد با جواب ها 
و نگاه هاي متحير و متعجب روبرو مي ش��ويد؛ چرا كه 
اين موضوع همچنان معماگونه و در حال تغيير است. 
بي طرفي ش��بكه، حدود 1۷ سال پيش مجموعه اي از 
اصول را در برمي گرفت، 6 سال پيش مجموعه اي ديگر 
و شايد هم اكنون نيز اصولي متفاوت از همه موارد پيشين. 
امروزه، اغلب كارشناسان بر اين عقيده اند كه بي طرفي 
شبكه، به معناي عدم مسدودسازي وب سايت ها از سوي 
ارايه دهندگان خدمات اينترنتي است، اما به هيچ وجه 
به معناي آزادي و رهايي كامل محتوا در بستر اينترنت 
نيست. براي درك بهتر اين قاعده، كافي است نگاهي 
به آمار همه روزه حساب هاي كاربري مسدودشده در 
فيس بوك، توئيتر و ديگر رسانه هاي اجتماعي بيندازيم. 
هر روز، حس��اب كاربري افراد بي شماري به دليل عدم 
رعايت قواعد و استانداردهاي جامعه، از سوي پلتفرم ها 
مسدود مي ش��ود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه 
قانون بي طرفي اينترنت، گرچه به معناي عدم انسداد 
بسترهاي انتشار محتوا از سوي ارايه دهندگان خدمات 
است، اما حذف محتواي مضر و مخرب را بر اساس قواعد 
موجود، از س��وي پلتفرم ها، مجاز مي داند. كميسيون 
ارتباطات فدرال امريكا در سال ۲۰۲1 چه اقداماتي براي 
بي طرف سازي شبكه انجام خواهد داد؟ پاسخ اين سوال 
نيز آنگونه كه به نظر مي رسد ساده نيست. كميسيون 
بيشتر وقت خود را از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰15 صرف تالش 
براي نوشتن قانوني مربوط به بي طرفي شبكه كرد كه در 
مجامع قضايي اياالت متحده تأييد شود. تالش هاي اين 
كميسيون پس از ناكامي هاي اوليه، سرانجام در سال 
۲۰15 به نتيجه رس��يد. البته اين قوانين كوتاه مدت 
بودند و تنها دو س��ال اجرا شدند. كميسيون ارتباطات 
فدرال، دو س��ال بعد به سرعت قوانين س��ال ۲۰15 را 
تغيير داد. ممكن است كميسيون قوانين سال ۲۰15 
را با اس��تناد به فصل دوم قانون ارتباطات سال 193۴، 
احيا كند. در نگاه اول، از آنجا كه اين قوانين مورد تاييد 
حداقل يك دادگاه هس��تند، اين روش س��اده به نظر 
مي رسد، اما چون بي طرفي ش��بكه تا به امروز، نه تنها 
مفهومي قانوني نداشته، بلكه حتي اصطالحي تعريف 
شده نيز براي آن وجود ندارد، پس كميسيون ارتباطات 
فدرال امريكا مقيد به رعايت هيچ اصول خاصي نبوده 
و كميسيون مي تواند هر استانداردي را كه مدنظرش 
باشد، تعيين كند. شايد بزرگ ترين چالش در مواجهه با 
رويكردهاي مشترك ناظر بر فصل دوم قانون ارتباطات 
س��ال 193۴، اين باش��د كه همه آنها تعهدات قانوني 
زيادي را در بر مي گيرند كه عمومًا براي ارايه دهندگان 
خدمات اينترنت، بي معني است. از آن جايي كه قانون 
ارتباطات سال 193۴ براي تنظيم سرويس هاي تلفن 
ثابت نوشته شده است، اين عدم تناسب، قابل پيش بيني 
است. در سال ۲۰15، گرچه قانون بر اساس اصول سال 
193۴ نگاشته شد، اما كميسيون ترجيح داد كه قانون 
يادش��ده را با رويكرد مدارا اجرا كند. بنابراين، ممكن 
است، كميسيون ارتباطات فدرال امريكا در آينده توسط 
دادگاهي كه نسبت به قانوني بودن اين روش شك دارد 
ملزم به اجراي كامل قانون يادشده شود. از سوي ديگر، 
حتي اگر مدارا با ارايه دهندگان خدمات قانوني تشخيص 
داده شود، مطمئناً تضميني براي ماندگاري اين روش در 
بلندمدت، نخواهد بود. در بهترين حالت، رويكرد نرم ياد 
شده، تنها لطفي وابسته به حسن نيت مستمر هياتي 
ادواري متشكل از پنج فرد منصوب رييس جمهور اياالت 
متحده است. طي چند سال گذشته، برخي از بزرگ ترين 
ارايه دهندگان خدمات اينترنت از كنگره و كميسيون 
ارتباطات فدرال امريكا درخواس��ت اتخاذ راهي ميانه 
داشته اند. بديهي است كه ارايه دهندگان بزرگ خدمات 
اينترنت از وج��ود مقررات متغير ك��ه عمومًا با هدف 

جلب توجه عمومي، شكل مي گيرند، راضي نيستند. 

ميانگين قيمت هر مترمربع آپارتمان در ميانه تابستان به 31 ميليون تومان نزديك شد

فناوري بالك چين به همراه هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، واقعيت افزوده و فناوري  هاي ابري، چهارمين انقالب صنعتي را آغاز كرده اند

شارژ  دالري  مسكن  در مرداد

كاربردهاي بالك چين؛ از ايمن سازي داده ها تا كپي رايت
دفتر كل توزيع ش��ده يكي از نوآوري هاي كاربردي 
در دنياي فناوري اس��ت كه كاربرده��اي آن طيف 
گسترده اي را دربر مي گيرد. در اين بين، بالك چين 
محبوب ترين دفتر كل توزيع شده است. كسب و كارها 
مي توانند از فناوري بالك چين براي اهداف مختلفي 
از جمله ايمن س��ازي داده ها، كنترل زنجيره تأمين، 
مديري��ت حق تكثي��ر يا هم��ان كپي راي��ت آثار و 
خودكارس��ازي فرآيندها اس��تفاده كنند. فناوري 
بالك چين به همراه هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، 
واقعي��ت اف��زوده و فناوري  هاي اب��ري، چهارمين 
انقالب صنعت��ي را آغاز كرده اند. اي��ن انقالب حول 
محور سرعت، خودكارسازي  فرايندها، سيستم هاي 
س��ايبري-فيزيكي، تمركززدايي و م��واردي از اين 
دست حركت مي كند. همانطور كه اينترنت دنياي 
كس��ب وكارها را متح��ول كرد، بالك چي��ن هم در 
حال تغيي��ر كسب وكارهاس��ت و به احتمال قوي تا 
چند سال ديگر، ش��اهد حضور اين فناوري در همه 
حوزه ها خواهيم بود. بالك چين داراي قابليت هاي 
منحصربه فردي است و از اين رو مي تواند تأثير بسيار 
مهمي بر كس��ب وكارها داشته باش��د. با استفاده از 
بالك چين مي ت��وان معامالت و عملي��ات را بدون 
نياز به دريافت مجوز و همچني��ن بدون مراجعه به 
واسطه هاي غيرضروري انجام داد. همچنين استفاده 
از بالك چين به سيس��تم ها كمك مي كند تا داده ها 
را به صورت تغييرناپذير و غيرقابل سانس��ور ذخيره 
كنند. همين مزايا سبب شده تا بسياري از شركت ها، 
فناوري دفتركل توزيع ش��ده را در زيرس��اخت خود 
بگنجانند. س��ال هاي ۲۰1۷ و ۲۰1۸ را س��ال هاي 
آزمايش عملكرد فناوري بالك چين در كسب وكارها 
مي دانند. بس��ياري از ش��ركت هاي س��نتي در اين 
سال ها، كاربرد بالك چين را براي پيشبرد فرايندهاي 
تجاري مختلف خود آزمايش مي كردند. نتيجه همه 
اين آزمون وخطاها اين شد كه امروزه، اين فناوري به 
بخش ضروري بسياري از مشاغل تبديل شده است. 
در مقاله وب س��ايت كريپتئوري، به ش��ش مورد از 
كاربردي ترين و موفق ترين موارد استفاده بالك چين 

در كسب وكارها اشاره شده است.

   اس�تفاده مدرنا از بالك چين IBM براي 
توزيع واكسن

بالك چينIBM يكي از معتبرترين و پركاربردترين 
پلتفرم هاي بالك چين در جهان است. اين بالك چين 
به طور خاص براي اس��تفاده كسب وكار ها راه اندازي 
ش��ده اس��ت. از IBM در مديريت زنجي��ره تأمين، 
خدمات درماني، بانك داري، رسانه ها و ساير بخش ها 
استفاده مي شود. شركت بيوتكنولوژي مدرنا، شركتي 
واقع در ايالت ماساچوس��ت امريكاس��ت. واكس��ن 
كوويد-19 كه اين ش��ركت با استفاده از تكنولوژي 
mRNA توليد كرده، در اي��االت متحده، بريتانيا و 
بس��ياري از كشورهاي ديگر تأييد ش��ده است. اين 
شركت در ابتداي مارس س��ال ۲۰۲1 )اسفند 99( 
اعالم كرد كه از فناوري هاي دفتر كل توزيع ش��ده و 
هوش مصنوعي در توزيع واكسن خود استفاده خواهد 
كرد. فناوري بالك چين، قابليت رديابي واكسن هاي 
توزيع شده را براي اين ش��ركت فراهم مي كند. اين 
امر به دولت ها و س��ازمان هاي ارايه دهنده خدمات 

درمان��ي اين امكان را مي دهد ت��ا وضعيت لحظه اي 
واكس��ن هاي توزيع ش��ده را در حي��ن حرك��ت در 
زنجيره تأمين بررسي كنند. مدرنا در حال حاضر از 
 Digital Health Pass سيستم ديجيتالي به نام
 IBMاستفاده مي كند كه خود مبتني بر بالك چين
اس��ت. وظيفه اين سيستم، تأييد اعتبار واكسن ها و 

تست هاي كوويد-19 است.

   استفاده شركت هاي مختلف 
از اتريوم براي تجارت كاال

اتريوم را بيش��تر با پروژه هاي امور مالي غيرمتمركز 
)DeFi( مي شناس��يم. اتري��وم، بالك چين مرجع 
بس��ياري از پروژه هاي موجود در فضاي دارايي هاي 
ديجيتال است؛ اما كاربرد اين بالك چين پرطرفدار 
محدود به اين موارد نيس��ت و مشاغل سنتي هم از 
اين شبكه استفاده مي كنند. شركت هاي سوسايتي 
جنرال، س��يتي، بي ان پي پاريباس، آي ان جي و شل 
ش��ركت هايي هس��تند كه از اتريوم ب��راي تجارت 
كاال اس��تفاده مي كنند. بيش از دو س��ال اس��ت كه 
اجتماعي متش��كل از بانك ها و ديگر ش��ركت هاي 
ب��زرگ، پلتفرمي به نام كومگ��و اس ِاي را راه اندازي 
كرده ان��د. كومگ��و اس اي ي��ك پلتف��رم معامالت 
كاالست كه مبتني بر اتريوم طراحي شده است. اين 
پلتفرم، جريان معامالت كاالهاي فيزيكي را سرعت 
مي بخش��د. كومگو اس اي دو محص��ول اصلي دارد: 
يكي براي فرآيند شناخت مشتري )KYC( و ديگري 
براي اعتبارنامه هاي ديجيتالي. همچنين آي ان جي 
كه يك��ي از اعضاي كليدي كومگو اس اي اس��ت، از 
اتريوم در سازمان حسابرسي و تسويه پرداخت هاي 
خود كه اف ناليتي نام دارد اس��تفاده مي كند. اتريوم 
قراردادهاي هوشمند و بسياري از ويژگي هاي ديگر را 
براي سازمان ها به ارمغان آورده است. در حال حاضر 
بيش از ۲۰۰ شركت از جمله مستركارد، سامسونگ، 
مايكروسافت و جي پي مورگان در اتحاديه سازماني 

اتريوم )EEA( عضو هستند.

   اس�تفاده صراف�ي س�يكس س�ويس از 
بالك چين، براي معامالت و حسابرسي ها

صرافي سيكس س��ويس يكي ديگر از شركت هايي 

است كه بر اس��اس بالك چين طراحي شده است. 
شركت س��يكس گروپ كه بورس سهام سويس را 
اداره مي كند، در سال ۲۰19 اين صرافي ديجيتال 
را بر روي پلتفرم س��ازماني ك��وردا راه اندازي كرد. 
سيكس سويس اكس��چنج از فناوري بالك چين و 
همچنين سهام توكنيزه ش��ده در پلتفرم معامالت 
دارايي هاي ديجيتال خود استفاده مي كند. پلتفرم 
كوردا در اين صرافي، نق��ش نقل  و انتقاالت بانكي، 
فرايند تسويه حساب ها و مديريت حساب هاي اماني 

را ايفا مي كند. 

   استفاده والمارت از بالك چين 
براي كنترل زنجيره تأمين مواد غذايي

فروشگاه زنجيره اي والمارت از دفتركل توزيع شده 
براي مديري��ت زنجي��ره تأمين م��واد غذايي خود 
استفاده مي كند. اين فروشگاه از دفتر كل هايپرلجر 
فابريك به��ره مي برد تا مبدأ بي��ش از ۲5 محصول 
غذايي را ك��ه از 5 تأمين كنن��ده مختلف خريداري 
مي شوند رديابي كند. در ابتدا، والمارت اين سيستم 
را با همكار و شريك خود يعني IBM آزمايش كرد. 
آنها در طي اي��ن همكاري، انبه هاي فروخته ش��ده 
در فروش��گاه هاي اي��االت متح��ده و گوش��ت هاي 
فروخته شده در فروش��گاه هاي چين خود را رديابي 
مي كردند. استفاده از بالك چين در مديريت زنجيره 
تأمين، روش بس��يار پرطرفداري اس��ت؛ چراكه به 
مش��اغل كمك مي كند تا محص��والت را به راحتي 
ردياب��ي و كنترل كنند. هايپرلجر، پ��روژه دفتركل 
توزيع ش��ده بنياد لينوكس و يك��ي از قديمي ترين 
بالك چين هاي منبع باز است. اين سازمان متشكل 

از بيش از 1۸۰ شركت است.

   استفاده آژانس ايتاليايي حفاظت از حق 
تكثير، از توكن هاي غيرمثلي

توكن هاي غيرمثل��ي )NFT( يك��ي از جالب ترين 
موارد استفاده دفتر كل هاي توزيع شده هستند. اين 
توكن ها به ويژه در ماه هاي اخير پيشرفت چشمگيري 
داشته اند. ش��ركت SIAE كه مشهورترين موسسه 
ايتاليايي حفاظت از حق تكثير )كپي رايت( اس��ت، 
از بالك چي��ن الگورند براي ايج��اد NFTهايي كه 

نماينده حقوق نويس��ندگان عضو شركت هستند، 
استفاده مي كند. هدف كلي شركت، مبارزه با تقلب 
در حق تكثير آثار و س��اير اش��كال نقض حق تكثير 
است. عالوه بر اين، SIAE به نويسندگان براي كسب 
درآمد از آثار خود كمك شاياني مي كند. بيش از 13۰ 
سال از تأسيس موسسه SIAE مي گذرد. اين شركت 
بيش از 95.۰۰۰ عضو دارد و اكثر آنها آهنگ س��از، 
موس��يقي دان، نويسنده كتاب و ناش��ر هستند. در 
 NFT بيش از ۴ ميليون SIAE ،اواس��ط ماه مارس
به نمايندگي از حقوق نويسندگان عضو خود صادر 
كرد. اين موسس��ه، بالك چين الگورن��د را به عنوان 
زيرس��اخت اصلي پايگاه  داده  خود كه متش��كل از 
حقوق كپي رايت ميليون ها نويسنده است، انتخاب 
كرد. گرچه توكن ه��اي غيرمثلي به تازگي و به لطف 
آثار هنري رمزنگاري ش��ده به محبوبيت رسيده اند، 
اما SIAE از مدت ها پيش )يعني در س��ال ۲۰19( 
همكاري خود را ب��ا الگورند براي انج��ام اين پروژه 

شروع كرده بود.

   كاربردهاي واقعي بالك چين 
در احراز هويت

اپليكيش��ن هاي تجاري مبتني بر بالك چين هنوز 
هم براي استفاده كاربران بس��يار پيچيده هستند. 
متأسفانه، اكثر شركت ها روي كيفيت تجربه كاربري 
تمركز نمي كنن��د و ضعف همين ويژگ��ي، مانع از 
پذيرش گس��ترده تر اين فناوري مي شود. به همين 
دليل، پلتفرم AIKON گام��ي در جهت حل اين 
مشكل برداش��ته و براي اين كار، از سيستمي به نام 
ORE ID استفاده كرده است كه يك سيستم احراز 
هويت بالك چيني است و به كاربران كمك مي كند 
از طريق ايميل، تلفن يا حس��اب هاي رس��انه هاي 
اجتماعي خود به برنامه هاي بالك چيني دسترسي 

پيدا كنند. 
پلتفرم AIKON با بهره گيري از اين سيس��تم، به 
مشاغل اجازه مي دهد از پايگاه مشتريان آنها استفاده 
كرده و اپليكيشن هاي بالك چيني بسازند. همچنين 
پلتفرم ديگ��ري به نام ريپابليك ك��ه كارش جذب 
سرمايه براي كسب وكارها و حمايت مالي از آنهاست، 
از ORE ID ب��راي جذب ك��ردن س��رمايه گذاران 
ناآشنا با موارد فني، به اپليكيشن بالك چيني خود 
استفاده مي كند. اين اپليكيشن فعاليت هاي خود را 
با اس��تفاده از توكن ديجيتالي و امنيتي خود به نام 
ريپابليك نوت انجام مي دهد. ريپابليك، اپليكيشن 
بالك چيني خود را روي بالك چين الگورند توسعه 
داده است؛ اما از پلتفرم احراز هويتAIKON براي 
فرايند فعال س��ازي و مديريت هويت ها اس��تفاده 
مي كند. ريپابليك از روش جالب احراز هويت بدون 
نياز به شناسه عبور )پسورد( AIKON بهره مي برد. 
هدف آنها اين اس��ت كه كاربراني ك��ه با موارد فني 
آش��نايي ندارند، بتوانند با يك كليك به برنامه هاي 
غيرمتمركز بالك چيني دسترسي پيدا كنند. البته 
پلتفرم هاي بالك چيني مناس��ب براي كسب وكار، 
به اين موارد محدود نمي شوند. برخي از پلتفرم هاي 
 )EOS( سازماني بالك چين عبارت اند از ريپل، اياس
و پلتفرم كوروم جي پي مورگان كه بر بس��تر اتريوم 

فعاليت مي كند.
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چالش اقتصاد ايران
با نظام چندنرخي ارز

دول��ت جديد بايد تكليف دالر دولتي را روش��ن و بازار 
ارز را ب��ه س��مت عرض��ه و تقاضا پيش بب��رد چرا كه 
 يك��ي از رانت آورترين مولفه در اقتص��اد همين نظام 
چند نرخي ارز است كه قدرت برنامه ريزي را از فعاالن 
س��لب مي كند.چندنرخي بودن ارز هميش��ه در هر 
اقتصادي مشكل آفرين بوده و ايران نيز سال هاست با اين 
معضل مواجه است كه منجر به ايجاد رانت ها و فسادهايي 
نيز در بخش هاي مختلف شد. اين معضل از زماني كه 
دالر ۴۲۰۰توماني وارد اقتصاد ش��د ش��دت بيشتري 
گرفت به نحوي كه ش��اهد تخلفات بسياري در عرصه 
اقتصاد و به ويژه واردات بوديم. در واقع هدف از تخصيص 
اين ارز، ثبات قيمت كاالهاي اساسي و ضروري بود اما 
چنين موضوعي حاصل نشد و متاسفانه شاهد بوديم كه 
قيمت اين كاالها افزايش پيدا كرد و حتي عده اي دالر 
۴۲۰۰ توماني گرفتند و كاال وارد كردند اما به قيمت ارز 
بازار آزاد محاس��بات را انجام دادند و مهم تر از آن اينكه 
برخي هم ارز را گرفتند اما كااليي وارد نكردند! به گفته 
اقتصاددانان، مشكالت و معضالت نظام چند نرخي ارز 
بيش از مزاياي آن است چرا كه باعث غيرشفاف بودن 
اقتصاد و پيش بيني پذير نب��ودن اقتصاد براي فعاالن 
اقتصادي، ايجاد انحصار، رانت و فساد، خروج ارز از كشور 
خواهد شد و از سوي ديگر به انتظارات تورمي در اقتصاد 
نيز دامن مي زند. در واقع نرخ بازار آزاد تاثير بسياري بر 
انتظارات تورمي دارد چرا كه با چند نرخي شدن ارز، به 
نوعي منابع دولتي را در اختيار ارز با قيمت پايين تر قرار 
مي دهيم و اين باعث مي شود به جاي اينكه قيمت ارز، 
يك نرخ مشخص شناور داشته باشد، با چندين و چند 
نرخ مواجه باشيم. بنابراين سيگنال هايي به بازار داده 
مي شود كه موجبات انتظارات تورمي را فراهم مي كند 
و در اين شرايط كه با نقدينگي بسيار باال روبرو هستيم، 
انتظارات تورمي نيز تورم بااليي را رقم خواهد زد. حال كه 
تيم اقتصادي كابينه سيزدهم مشخص شده  است، انتظار 
مي رود تدبيري براي سياست هاي ارزي به ويژه نظام چند 
نرخي ارز اتخاذ شود كه البته براي اين امر بايد برنامه هاي 
مدون و گام به گام ارايه داد تا اقتصاد و معيش��ت مردم 
دچار شوك آسيب پذير ناگهاني نشود. دولت ابراهيم 
رييسي بايد تكليف دالر ۴۲۰۰ توماني را روشن و بازار 
ارز را به سمت عرصه و تقاضا پيش ببرد چرا كه يكي از 
رانت آورترين مولفه در اقتصاد كنوني همين نظام چند 
نرخي ارز و بازار بي ثبات است كه قدرت برنامه ريزي را از 
فعاالن عرصه توليد و تجارت سلب مي كند. به هرحال، 
باتوجه به انتقاداتي كه نسبت به اين موضوع وجود داشت، 
در بودجه امسال بنا شد تا شهريور ماه اين ارز تخصيص 
يابد و براي پس از آن، دولت جديد برنامه خود را ارايه كند 
كه بايد منتظر ماند و ديد تيم اقتصادي دولت سيزدهم 
چه تصميمي براي اين بخش دارد و آيا مي تواند به درستي 
و با منطق اصولي و كار كارشناسي نسبت به حذف ارز 
دولتي و تك نرخي كردن ارز در اقتصاد كشور اقدام كند يا 
خير. اين اقدام درست زماني محقق خواهد شد كه منابع 
آزاد شده از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به صورت شفاف و 
نقدي به مردم پرداخت شود تا شايد اين اقتصاد آفت زده 

در بخش ارزي را حداقل در كوتاه مدت بهبود بخشيم.

ثبت ۱۳ ميليون چك از ۶۹ 
ميليون برگه توزيع شده در صياد

معاون اداره نظام هاي پرداخت بانك مركزي گفت: 
از ابتداي امسال ۶۹ ميليون چك توزيع شده كه ۱۳ 
ميليون آنها در سامانه صياد ثبت شده است. »آمنه 
نادعلي زاده« افزود: ۱۷ درصد چك هاي توزيع شده 
از ابتداي امسال در سامانه صياد ثبت شده اند و از اين 
تعداد ۸۲ درصد آنها در سامانه توسط گيرندگان تأييد 
ش��دند. وي با بيان اينكه روزانه بيش از دو هزار فقره 
چك در سامانه صياد ثبت مي شود، گفت: آمارها نشان 
مي دهد كه تعداد چك هاي برگش��تي در چك هاي 
جديد نس��بت به چك هاي قديمي نصف ش��ده به 
گونه اي كه ميزان برگشتي چك هاي قديمي تا پايان 
تيرماه ۸.۷ درصد و در چك هاي جديد چهار درصد 
بود.  معاون اداره نظام ه��اي پرداخت بانك مركزي 
درباره استعالم س��وابق اعتباري صادركننده چك 
تصريح كرد: در گذشته سامانه پيامكي ۷۰۱۷۰۱ براي 
اين منظور وجود داشت و در حال حاضر نيز دارندگان 
چك هاي جديد مي توانن��د از درگاه بانكي اينترنت 
بانك يا موبايل بانك و پيامك موبايل هاي بانك مركزي 
براي استفاده از سرويس استعالم استفاده كنند. قانون 
جديد چك در سال ۱۳۹۷ در مجلس شوراي اسالمي 
با هدف كاهش آمار چك هاي برگشتي و بازگرداندن 
 اعتماد به چك در بازار تصويب شد و پس از تعطيالت 
فروردي��ن م��اه ۱۴۰۰ چك ه��اي بنف��ش رنگ به 
متقاضي��ان تحويل داده ش��د. در چك هاي جديد 
شناس��ه يكتاي ۱۶ رقمي در س��مت چپ باالي 
هر برگ چك ديده مي شود و عبارت »كارسازي 
اين چك من��وط به ثبت صدور، دريافت و انتقال 
آن در سامانه صياد است« نيز درج شده است. در 
قانون جديد، عالوه بر آنكه تمامي چك ها بايد در 
سامانه صياد ثبت ش��وند، امكان صدور چك در 
وجه ذينفع مشخص و وجه حامل نيز وجود ندارد. 
از سوي ديگر دارندگان چك برگشتي كه سوءاثر 

نشده باشد، امكان صدور چك ندارند.

سهم ۱۵ درصدي تراكنش هاي زير 
۵ هزار تومان از طريق كارتخوان ها

جديدترين گزارش شاپرك نشان مي دهد در تيرماه 
امس��ال ۱۴.۵۵ درص��د تع��داد تراكنش ه��اي ابزار 
كارتخوان فروشگاهي، مبلغ زير ۵ هزار تومان داشته اند.

بسياري از مردم در طول شبانه روز از طريق كارتخوان 
فروش��گاهي اقدام به خريد و ف��روش كاال و خدمات 
مي كنند. يكي از آمارهاي قاب��ل تأمل كه در گزارش 
اخير شاپرك قابل مش��اهده است، ميزان پراكندگي 
مبلغي تراكنش ها از طريق ابزار كارتخوان فروشگاهي 
به عنوان يكي از سه ابزارهاي پذيرش شبكه است. بر اين 
اساس در گزارش تيرماه شاپرك، ابتدا به تقسيم بندي 
دامنه مبلغي تراكنش هاي زير پرداخته ش��ده است؛ 
زير ۵۰,۰۰۰ ريال، بي��ن ۵۰,۰۰۱ تا ۲۵۰,۰۰۰ ريال 
و باالي ۲۵۰,۰۰۰ ريال در ادامه آمار منتش��ر شده، با 
اشاره به سهم ۴.۷۵ درصدي تراكنش هاي مانده گيري 
از كل تراكنش ه��اي اب��زار كارتخوان فروش��گاهي 
تاكيد شده اس��ت: در تيرماه امسال، بيشترين تعداد 
تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروشگاهي داراي مبلغي 
بين ۵۰,۰۰۱ تا ۱۵۰,۰۰۰ ريال بوده است.همچنين 
۱۴.۵۵ درصد تع��داد تراكنش هاي ابزار كارت خوان 
فروشگاهي، مبلغ زير ۵۰,۰۰۰ ريال را داشته اند. ۳۶ 
درصد تراكنش هاي ابزار كارتخوان فروش��گاهي نيز 
در ب��ازه مبلغي ۵۰,۰۰۱ ت��ا ۲۵۰,۰۰۰ ريال بوده اند 
و در نهايت ۴۴.۷۱ درص��د تراكنش ها با مبلغ باالي 
۲۵۰,۰۰۰ ريال انجام گرفته اند. اما در بخش ديگر اين 
گزارش به تعداد تراكنش هاي كارتخوان در بازه هاي 
باال، پرداخته اس��ت. به گونه اي ك��ه در تيرماه ۱۴۰۰ 
تعداد تراكنش هاي با مبلغ زير ۵۰,۰۰۰ ريال در ابزار 
كارتخوان فروش��گاهي برابر با ۴۴۳,۸۳۳,۳۰۲ عدد 
تراكنش بوده است. همچنين تعداد تراكنش هاي با 
مبلغ بي��ن ۵۰,۰۰۱ ريال و ۲۵۰,۰۰۰ ريال برابر با 
۱,۰۹۸,۴۳۳,۵۵۱ عدد تراكنش بوده و كل تعداد 
تراكنش هاي با مبلغ باالي ۲۵۰,۰۰۱ ريال برابر با 
۱,۳۶۴,۳۵۴,۰۷۰ عدد تراكنش مي باشد. با توجه 
به نمودار دامنه مبلغي ابزار كارتخوان فروشگاهي 
مي توان بي��ان نمود كه نزديك ب��ه ۹۱.۷۳ درصد 
تراكنش هاي ابزار پذيرش كارتخوان فروش��گاهي 

داراي مبلغ كمتر از ۵ ميليون ريال مي باشد.

اعالم آمادگي كميسيون 
اقتصادي براي كمك به دولت

رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در 
پيامي انتصاب محسن رضايي ميرقائد را به عنوان معاون 
اقتصادي رييس جمهور تبريك گفت.متن پيام تبريك 
محمدرضا پورابراهيمي نماينده كرمان و راور به محسن 
رضاي��ي ميرقائد معاون اقتص��ادي رييس جمهوربه 
شرح زير است:»  انتصاب جنابعالي را به سمت معاون 
اقتصادي رييس جمهور و دبير شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي سران قوا  تبريك عرض مي نمايم و از درگاه 
خداوند متع��ال موفقيت روزافزون ب��راي جنابعالي 
مسالت  دارم. بدون ترديد سوابق درخشان جنابعالي 
در فرماندهي دوران دفاع مقدس ونيز با اشراف كاملي 
كه از اوضاع كشور در سال هاي پس از جنگ در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در عرصه هاي مهم اقتصادي 
و اجتماعي و امنيتي داشته ايد پشتوانه اي قوي و موثر 
در فائق آمدن بر مشكالت خواهد بود.  اينجانب ضمن 
تبريك انتخاب جنابعالي از سوي رييس جمهور محترم 
حضرت آيت اهلل رييسي، اعالم مي دارم مجلس شوراي 
اسالمي و كميسيون اقتصادي مجلس در راه پيشبرد 
اهداف مهم اقتصادي نظام مقدس جمهوري اسالمي 
و ارايه راهكار هاي مناس��ِب اقتص��ادي جهت بهبود 
معيشت مردم و ايجاد زمينه مناسب براي فراهم شدن 
تحول در رشد اقتصادي كشور اين آمادگي را دارد تا 
در كنار هم و با گرفتن آرايش جنگ اقتصادي، به فضل 
الهي بتوانيم مشكالت اقتصادي كشور را حل نماييم.«

درخواست تعزيرات
براي شناسايي سارقان ارزي

مديركل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي از مديران 
بانك ها خواس��ت تا اين نهاد را »براي شناسايي ۱۱۸ 
شركت بي نام و نش��ان كه اقدام به دريافت وام ارزي از 
بانك هاي اين اس��تان كرده اما در ازاي آن كااليي وارد 
نكرده يا ناقص انجام داده اند « ياري دهند. مرتضي مدني 
روز يكش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: ۱۱۸ 
شركت بي نام و نشان در اين چهارچوب مرتكب سرقت 
ارزي به ارزش حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان شده اند. 
وي ادامه داد: اين شركت ها قابل شناسايي نيستند يا 
وجود خارجي ندارند، زيرا اداره كل تعزيرات حكومتي 
خراسان رضوي براي شناسايي آنها از همه مراكز و ادارات 
استعالم كرده كه تاكنون همه اين اقدامات بي نتيجه 
بوده است. مديركل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي 
گفت: اين شركتها در حالي اقدام به دريافت ارز ۴۲۰۰ 
توماني از بانك ها در قالب تسهيالت ارزي براي واردات 
كاال كرده اند كه يا واردات كاال را انجام نداده اند يا اين اقدام 
را به صورت ناقص انجام داده اند. تخلف اين شركت ها از 
سوي بانك هاي استان به اداره كل تعزيرات حكومتي 
خراسان رضوي گزارش شده است.  همه مراحل مربوط 
به پيگيري و تنظيم پرونده براي اين شركت هاي متخلف 
در اداره كل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي انجام و 
آراي قضايي پرونده ها صادر شده است اما احكام آن قابل 
اجرا نيست زيرا نمي توان متخلفان را شناسايي و پيدا 
كرد.  اداره كل تعزيرات حكومتي خراسان رضوي حتي 
به سازمان گمرك اعالم كرده تا فعاليت هاي مربوط به 
اين شركت ها را محدود نموده و اجازه صادرات يا واردات 
را از آنها سلب كند ولي به هر حال شناسايي متخلفان 
نيازمند همكاري بانك ها است.  بانك ها در حوزه پرداخت 
تسهيالت ارزي زير نظارت بانك مركزي عمل مي كنند 
لذا »شوراي هماهنگي بانك هاي خراسان رضوي « در 
اين زمينه تنها يك مجمع مشورتي است كه تكليفي براي 
پيگيري يا نظارت بر پرداخت تسهيالت ارزي از سوي 
بانك ها ندارد. فعاليت حوزه بانك مركزي در خراسان 
رضوي نيز تنها يك ناظر مستقر بر اين امور در استان دارد 
كه او نيز در پاسخ به اين پرسش خبرنگار ايرنا، اخذ هرگونه 
پاسخ يا اطالعات را به اداره تعهدات ارزي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي ايران در تهران ارجاع داد. سرپرست 
ناظر بانك مركزي در خراسان رضوي در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما در خصوص اينكه چطور ممكن است بانك 
بدون آنكه قانوني بودن شركت را رصد كند، نسبت به 
پرداخت وام ارزي به آن اقدام كند، پاسخ داد: حوزه كاري 
من امور مربوط به شركت هايي است كه تسهيالت ارزي 
را دريافت مي كنند.  مجيد اماني افزود: بانك موظف است 
براي پرداخت تس��هيالت ابتدا نسبت به احراز هويت 
ش��ركت متقاضي و اهليت سنجي شخص حقيقي يا 
حقوقي مربوطه اقدام و سپس تسهيالت را پرداخت كند. 

گروه بانك و بيمه |
رييس جمه��ور تيم اقتص��ادي دولت را مكل��ف كرد كه 
راهكارهاي تقويت ارزش پول مل��ي را ارايه و درخصوص 
كنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوري و س��ازمان يافته 
انجام دهند. رييسي در نخستين جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادي مطرح 
ش��ده در رهنمودهاي مقام معظم رهب��ري تصريح كرد: 
پيوند نزدن مش��كالت اقتصادي به مذاكرات هسته اي و 
نتايج آن بايد همواره مورد توجه همه اعضاي دولت به ويژه 
ستاد هماهنگي اقتصادي قرار بگيرد و بايد محور اصلي در 
تصميم گيري ها ظرفيت ه��اي داخلي و تكيه بر نيروهاي 
فعال و جوان و آماده به كار باش��د. وي با اش��اره به ضرورت 
ش��ناخت زواياي پيدا و پنهان يارانه ها و اهميت اش��راف 
دولت بر اين موضوع، اظهار داش��ت: براي توزيع عادالنه و 
بهره مندي عموم مردم ب��ه ويژه دهك هاي پايين جامعه 
از يارانه، برنامه  ريزي ها و س��ازماندهي الزم صورت بگيرد.    
رييس جمهور در اين نشست همچنين بهبود فضاي كسب 
و كار و اص��الح و تقويت نظام بانكي را از وظايف و دس��تور 
كار ستاد هماهنگي اقتصادي برش��مرد و با اشاره به لزوم 
اجراي دقيق سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و برطرف 
كردن اش��كاالت و موانع خصوصي سازي گفت: اين ستاد 
بررس��ي هاي الزم را در اين زمينه انجام داده و راهكارهاي 
دقيق و در عين حال س��ريع اج��راي آن را ارايه كند. وي 
همچنين به تيم اقتصادي دولت ماموريت داد با استفاده از 
تجربه ها و ديدگاه هاي نخبگان هرچه سريع تر بودجه دولت 
و راهكارهاي تقويت ارزش پولي را بررسي و ارايه كند.انسجام 
در تصميم گيري و عملكرد تيم اقتصادي دولت، فعال كردن 
سامانه هاي مورد نياز براي برقراري نظام ارتباطي مستمر و 
شفاف بين بخش هاي اقتصادي و روان سازي امور در اين 
زمينه از جمله ديگر محورهاي مورد تاكيد رييس جمهور در 
اين نشست بود. در اين جلسه همچنين تيم اقتصادي دولت 
مكلف شد درخصوص كنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات 
فوري و سازمان يافته انجام دهد به نحوي كه مردم اثرات آن 
را در زندگي خود احساس كنند و اطمينان يابند كه دولت 
در اين زمينه اهتمام الزم را به كار گرفته است. تازه ترين اعالم 
مركز آمار ايران از وضعيت تورم بين دهك ها از اين حكايت 
دارد كه در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه ٤٤.٦ درصد 
براي دهك  ششم تا ٥٠ درصد براي دهك دهم نوسان دارد. 
محدوده تغييرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشاميدني ها و دخانيات« بين ٥٤.٨ درصد براي دهك دهم 
تا ٥٩.٣ درصد براي دهك دوم است.همچنين در مورد گروه 
عمده »كاالهاي غير خوراكي و خدمات« بين ٣٣.٣ درصد 
براي دهك اول تا ٤٨.٨ درصد براي دهك دهم است.بر اين 
اساس، فاصله تورمي دهك هاي هزينه اي در اين ماه به ٥,٤ 
درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل )٦,٢ درصد( ٠,٨ واحد 
درصد كاهش داشته اس��ت. فاصله تورمي در گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نسبت به ماه قبل 
٠.٥واحد درصد كاهش و گروه عمده »كاالهاي غير خوراكي 
و خدمات« نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد كاهش را نشان 
مي  دهد. براين اساس كارشناسان خواستار بررسي فوري 

وضعيت و ارايه راهكار براي كنترل بازار ارز و تورم هستند.

     تعيين ضوابط قيمت گذاري
 به جاي قيمت دستوري

وزير صمت نيز گفت: گاه��ي افزايش قيمت ها مربوط به 

حضور دالالن اس��ت كه باي��د در كنارعوامل ديگر، تاثير 
نقدينگي بر قيمت ها را نيز درنظر بگيريم؛ در واقع درمان  
كامل زماني خواهد بود كه نقدينگي در جامعه مديريت 
شود. وزير صمت ۸۰ درصد مشكالت واحدهاي اقتصادي 
را شامل سه موضوع تامين مالي، بيمه تامين اجتماعي و 
ماليات دانست و با اشاره به يكي از شعارهاي دولت سيزدهم 
مبني بر كاهش ماليات واحدهاي توليدي از۲۵ درصد به 
۱۰ درصد طي مدت چهار س��ال گفت: اينكه ما بتوانيم 
ماليات فعاليت هاي غيرمول��د را افزايش دهيم و ماليات 
عملكرد واحدهاي توليدي را كاهش دهيم به سمت جذب 
سرمايه به بخش توليد حركت كرديم. فاطمي امين در مورد 
قيمت گذاري، با اعالم مخالفت خود با قيمت دستوري يا رها 
كردن قيمت ها گفت: قيمت گذاري دستوري اشتباه است 
چرا كه با تغيير اطالعات و مقادير قيمت ها عوض مي شود 
و اگر مقادير قيمت ها تثبيت شده باشد يك بخش توليد 
دچار مشكل مي شود و بخش ديگري سودهاي هنگفت 
حاصل مي كند؛ براي برخي از كاالها بايد قيمت تضميني 
باشد، در برخي اقالم مصرفي بايد قيمت تثبيتي باشد اما 
در عمده بخش ها ضوابط قيمت گذاري تعيين كنيم و در 
كنار آن ابزارهاي اعمال اين ضوابط را داش��ته باشيم. وي 
شكل گيري ساختارهاي تجميع تقاضا براي توليد كننده 
و ايجاد سيس��تم هاي مديريت زنجيره تامين در كاهش 
قيمت ها و حماي��ت همزمان از حق��وق مصرف كننده و 
توليد كننده را امكانپذير دانست و افزود: بازرسي هاي ميداني 
روش هاي حرفه اي نيستند اما اگر با استفاده از انجمن هاي 
حمايت از مصرف كنندگان كه ذينفع هس��تند يا سامانه 
جامع تجارت اين سيستم ها را كامل كنيم مي توانيم جريان 
كاال و جريان مالي را كنترل كنيم و با استفاده از داده هاي 
اين سيستم مي توانيم اعمال قانون كنيم؛ در واقع با اشراف 
بر كاالهاي مصرفي خانوار افزايش قيمت هاي غير معقول 

را بدون مراجعه حضوري شناسايي و برخورد كنيم. فاطمي 
امين در خصوص وجود دالالن و تاثير آنها در قيمت ها گفت: 
دليل افزايش قيمت يا به دليل افزايش هزينه ها در نظام 
توليد است كه اصالح آن نيازمند زمان است و به يك باره 
نمي توان به اهداف مورد نظر در اين حوزه رسيد؛ اما گاهي 
افزايش قيمت ها مربوط به حضور دالالن است كه سامانه 
جامع تجارت به ما ابزار اعمال ضابطه هاي مربوط به كنترل 
اين موضوع را مي دهد اما بايد در كنار اينها تاثير نقدينگي 
بر قيمت ها را نيز درنظر بگيريم. درمان كامل زماني خواهد 
بود كه نقدينگي در جامعه مديريت شود. وزير صمت در 
ادامه صحبت هاي خود  با بيان اينكه رصد زنجيره نه تنها 
آگاهي و اطالعات از وضعيت بازار را به ما مي دهد كه بازار 
را قابل پيش بيني مي كند، تصريح كرد: وقتي جريان 
اطالعات وجود داشته باش��د مي توانيم برآورد كنيم 
كه در آينده چه اتفاقي براي كاالها مي افتد و اقدامات 
پيشگيرانه انجام دهيم و ضوابط بازرسي را اعمال كنيم.

     اقتصاد كشور را
 مشروط به لغو تحريم ها نمي كنيم

فاطم��ي امين با بيان اينكه بايد ع��وارض صادرات را با 
ارزش افزوده كاال معكوس كنيم، موانع داخلي را بيشتر 
از تحريم ها در ايجاد مش��كالت موثر دانست و تصرح 
كرد: برنامه هايي كه براي وزارت صمت تعريف كرديم با 
فرض باقي ماندن تحريم هاست؛ البته ما عالقه منديم كه 
تحريم ها كاهش پيدا كند اما منتظر نمي مانيم كه اين 

اتفاق بيفتد و اقتصاد كشور را شرطي نمي كنيم.

     چند پيشنهاد براي مهار تورم 
علي سعدوندي كارش��ناس اقتصادي ضمن بيان اينكه 
كنترل تورم بايد اولويت دولت جديد باش��د، پيشنهادها 

و ابزارهايي ب��راي مهار تورم خطاب به وزير جديد اقتصاد 
مطرح كرد. دولت رييسي در مقايسه با دولت هاي پيشين، 
وعده هاي انتخاباتي و تبليغاتي كمتري مطرح كرده است 
كه از اين جهت در موقعيت مناس��بي قرار دارد، اما برخي 
از وعده هاي دولت فعلي با كنترل تورم در تضاد اس��ت. به 
عنوان مثال، دولت قول ايجاد و توليد واحدهاي مسكوني و 
خودرو را داده است كه اگر با ساختار فعلي به ثمر برسند با 
كمبود بودجه مواجه مي شوند و در تضاد با سياست كنترل 
تورم خواهد بود. وي كنترل تورم را اولويت دولت دانست و 
افزود: تا زماني كه تورم كنترل نش��ود، به رشد اقتصادي و 
اشتغال نخواهيم رسيد كه يكي از ملزومات آن استقالل 
بانك مركزي و سپردن رياست آن برعهده فردي مستقل 
از دولت اس��ت، زيرا اعتبار بانك مركزي نزد مردم كنترل 
تورم را محقق مي كند و شخصيت و اعتبار رييس كل بانك 
مركزي از تيم اقتصادي نيز مهم تر است كه در انتخاب آن 
بايد احتياط بيشتري صورت گيرد.  ديگر ملزومات مهار 
تورم تفكيك بودجه ارزي و ريالي از يكديگر، اجراي درست 
عمليات بازار باز و تامين كسري بودجه از محل انتشار اوراق 
است كه با انتشار اوراق از جهت خود تنظيم گري آن و برابر 
شدن نرخ بهره با نرخ تورم اسمي، تورم از دو جهت كنترل 
خواهد شد.  سعدوندي بيان كرد كه عالوه بر تاثير تكاليف 
تعيين شده در بودجه سال جاري بر افزايش تورم، از آنجا كه 
اندازه و حجم بودجه رشد كرده، بودجه ۱۴۰۰ تورمي و تورم 
در اين سال به قانون تبديل شده است. اگر تامين كسري 
بودجه از محل انتشار اوراق، استقالل بانك مركزي، تفكيك 
بودجه ارزي و ريالي و اجراي درست عمليات بازار باز محقق 
شود و در حد حرف و شعار باقي نماند، اعتقاد من بر اين است 
كه با اين ابزارها ظرف سه سال آينده مي توان تورم را به زير 
پنج درصد رساند اما سياست هاي قيمت گذاري و تعزيراتي 

اثر معكوس داشته و به تشديد تورم مي انجامد.

رييس جمهور تيم اقتصادي را مكلف كرد

درمان  كامل نوسان قيمت ها با مديريت نقدينگي در كشور است

فعاالن بازار كاهش قيمت دالر و سكه را پيش بيني كردند

اقدامات فوري براي تقويت ارزش پول ملي، كنترل بازار ارز و تورم 

تكاليف تيم اقتصادي دولت قيمت ارز را كاهش داد
گروه بانك و بيمه | محسن شمشسيري |

در س��اعات عصر يكش��نبه قيمت دالر به ۲۷ هزار و ۶۲۰ 
تومان كاهش يافت و با اعالم اونس جهاني طال به قيمت 
۱۸۱۷ دالر، قيمت س��كه نيز به ۱۲ ميليون و ۱۰۰ هزار 
تومان كاهش يافته اس��ت. هر گرم طال ۱ ميليون و ۱۸۳ 
هزار و هر مثقال ۵ ميليون و ۱۲۸ هزار تومان اعالم ش��ده 
اس��ت. فعاالن بازار دليل اين كاهش قيمت هاي ارز و طال 
و سكه را اثرگذاري تصميمات دولت مي دانند و با تكاليف 
تيم اقتصادي دولت، پيش بيني مي شود كه در كوتاه مدت 
قيمت دالر به كانال ۲۷ هزار و ۲۶ هزار تومان كاهش يابد. 
البته برخي صاحب نظران نيز معتقدند كه احتمال شروع 
مذاكرات احياي برجام با اروپا و امريكا و چين و روسيه نيز 
يكي از عوامل اثر گذار است.  به دنبال تكليف رييس جمهور 
به تيم اقتصادي براي تنظيم بازار و كنترل نرخ ارز، انتظار 
مي رود كه قيمت ارز كاهش يابد. البته صبح يكشنبه، قيمت 
دالر ۲۸ هزار و ۳۰۰ تومان، قيمت يورو ۳۳ هزار تومان اعالم 
شده است اما در برخي ساعات دالر به ۲۸ هزار و ۲۴ تومان 
كاهش داشته و سكه نيز ۲۰۰ هزار تومان افت قيمت داشته 
است.  فعاالن بازار با توجه به تكليف رييس جمهور به تيم 
اقتص��ادي دولت كه آنها را مكلف كرد راهكارهاي تقويت 
ارزش پول ملي را ارايه و درخصوص كنترل بازار ارز و نرخ 
تورم، اقدامات فوري و سازمان يافته انجام دهند، مي گويند 
كه اگر اين اقدامات فوري و س��ازمان يافته شامل كنترل 
بازار و سخت شدن نظارت ها باشد، اثرات مختلفي در بازار 
خواهد داشت و ممكن است كه قيمت ها افزايش بيشتري 
داشته باشد اما اگر بخشي از ذخاير ارزي، پول هاي آزاد شده 
ايران ومنابع شركت هاي مختلف وارد بازار شود، و عرضه را 
افزايش دهد مي تواند روي كاهش قيمت ها اثر داشته باشد. 
دولت حداقل مي تواند قيمت دالر را به كانال هاي ۲۷ هزار 
و ۲۶ هزار تومان برگرداند. همچنين با توجه به انتخاب وزير 
امور خارجه، و تشكيل جلسات كابينه دولت و همچنين نامه 
مسوول سياست خارجي اروپا براي از سر گرفتن مذاكرات 
ايران و اروپا و امريكا، انتظار مي رود كه شروع اين مذاكرات 

موجب كاهش قيمت ارز ش��ود. برخي صاحب نظران نيز 
معتقدند كه رييس جمهور امريكا به دنبال بازگشت به برجام 
است و حتي نخست وزير رژيم صهيونيستي نيز اعالم كرده 
كه با احياي برجام مخالفت نخواهد كرد و براين اساس يك 
نوع توافق جهاني براي بازگشت به برجام و احياي برجام 
وجود دارد كه اين موضوع مي تواند قيمت ارز را در ماه هاي 
آينده كاهش دهد.  نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 
يكشنبه ۷ شهريور ۱۴۰۰ به علت باال رفتن نرخ ارز، شاهد 
افزايش قيمت ها در بازار سكه و دالر هستيم. محمد كشتي 
آراي با بيان اينكه انس جهاني به قيمت ۱۸۱۷ دالر رسيده، 
افزود: هم اكنون قيمت سكه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۲۰۰ 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و ۸۰۰ هزار 
تومان، نيم سكه ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سكه گرمي ۲ ميليون و ۴۰۰ 
هزار تومان به فروش مي رسد.در حال حاضر هر گرم طالي 
۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱۹۶ ه��زار تومان و هر مثقال طال ۵ 
ميليون و ۱۸۰ هزار تومان فروخته مي شود. همچنين هر 
دالر در بازار متشكل ارزي ۲۷ هزار تومان و هر يورو ۳۱ هزار 
و ۴۰۰ تومان فروخته شده است.نرخ دالر در صرافي هاي 
بانكي )يكشنبه، ۷ ش��هريورماه( با ۵۱ تومان كاهش در 
مقايسه با روز گذشته به ۲۷ هزار و ۷۹۱ تومان رسيد. قيمت 
فروش يورو در مقايسه با روز گذشته با ۵۱ تومان كاهش به 
۳۲ هزار و ۴۷۳ تومان رسيد. قيمت خريد هر دالر ۲۷ هزار 
و ۲۴۱ تومان و نرخ خريد هر يورو نيز ۳۱ هزار و ۸۳۰ تومان 
بود.عالوه بر اين، نرخ خريد دالر در بازار متشكل ارزي ۲۶ 
ه��زار و ۹۸۵ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۲۳۰ تومان 
اعالم شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳۱ هزار و ۸۲۷ تومان و 
نرخ فروش آن نيز ۳۲ هزار و ۱۶۶ تومان اعالم شد.همچنين 
در سامانه نيما در معامالت روز شنبه )۶ شهريورماه(، 
حواله يورو به قيمت ۲۷ هزار و ۲۶۵ تومان فروخته و 
حواله دالر به قيمت ۲۳ هزار و ۱۱۷ تومان معامله شد. 
قيمت دالر از خردادماه حركت آرامي به سوي كانال 
۲۵ هزار تومان ش��روع كرد و بيش از دو هفته در اين 

كانال نوسان داشت و وارد كانال ۲۶هزارتومان شد و از 
روز چهارشنبه گذشته در صرافي بانكي به قيمت ۲۷ 
هزار تومان فروخته مي شود و در اين كانال نوسان دارد.

     كاهش ۲۲۰ هزار توماني قيمت سكه
قيمت هر قطعه س��كه تمام به��ار آزادي طرح جديد 
)يكشنبه، ۷ شهريورماه( در بازار تهران با كاهش ۲۲۰ 
هزار توماني نسبت به روز گذشته )۷ شهريور ماه( به رقم 
۱۲ ميليون و ۳۰ هزار تومان رسيد. ارزش هر قطعه سكه 
تمام بهار آزادي طرح جديد با كاهش ۲۲۰ هزار توماني 
نسبت به روز گذشته )۶ شهريور ماه( به رقم ۱۲ ميليون 
و ۳۰ هزار تومان رسيد و سكه تمام بهار آزادي طرح قديم 
نيز ۱۱ ميليون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.همچنين 
نيم  سكه بهار آزادي ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع 
سكه سه ميليون و ۸۷۰ هزار تومان و سكه يك گرمي ۲ 
ميليون و ۳۵۰ هزار تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در 
بازار طال نيز نرخ هر گرم طالي ۱۸ عيار به يك ميليون 
و ۱۹۱ هزار تومان رسيد. قيمت هر مثقال طال نيز پنج 
ميليون و ۱۶۰ هزار تومان شد.همچنين هر انس جهاني 
طال نيز يك  هزار و ۸۱۷ دالر و ۵۰ سنت قيمت خورد. 
مهم ترين عوامل موثر در نوسان قيمت طال و سكه، باال 
رفتن دالر و انس جهاني اس��ت. بر اين اساس قيمت 
دالر بيش از دو هفته اس��ت ك��ه وارد كانال ۲۶ هزار 
تومان و سپس ۲۷ هزار تومان شد. بهاي انس جهاني 

به دليل تعطيلي بازارهاي جهاني ثابت بود.

     عرضه ۳۶۰ ميليون دالر در سامانه نيما
بانك مركزي اعالم كرد: سامانه نيما شنبه، ۶ شهريورماه 
ش��اهد عرضه حدود ۳۶۰ ميلي��ون دالر به صورت حواله 
ارزي به منظور تامين ارز واردات كشور بوده است.شنبه، 
۶ ش��هريورماه ۱۴۰۰ از عرضه هاي مذك��ور حدود ۱۲۳ 
ميليون دالر معامله ش��ده است.براساس معامالت انجام 
شده، ميانگين موزون نرخ دالري معامالت ۲۳ هزار و ۳۰ 

تومان بوده است.اين امر حاكي از اين است كه نرخ ارز موثر 
در واردات كشور نرخ مذكور بوده است. سامانه نيما از نيمه 
نخست سال ۹۷ پس از تعديل سياست هاي ارزي دولت به 
عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حواله هاي ارزي 
تعيين شد. نظام يكپارچه  معامالت ارزي )سامانه نيما( با 
هدف تسهيل تامين ارز راه اندازي شده و با استفاده از آن، 
خريداران )واردكنندگان( و فروشندگان )صادركنندگان( 
ارز متناسب با نيازهاي خود نسبت به انجام عمليات ارزي در 
محيط الكترونيك اقدام مي كنند.سامانه نيما محل تامين 
ارز كاالهاي وارداتي و محل تبادل ميان صادركنندگان و 
واردكنندگان است و حجم و قيمت معامالت انجام شده 

در آن در فرآيند تعيين نرخ ارز، نقشي تعيين كننده دارد.

      هند استفاده آزمايشي از روپيه ديجيتال را 
آغاز مي كند

رييس بانك مركزي هند گفت بانك مركزي هند برنامه 
آزمايش��ي رمزارز خود را تا ماه دسامبر آغاز مي كند.

شاكتيكانتا داس، رييس بانك مركزي هند در مصاحبه 
با سي ان بي سي گفت بانك مركزي هند برنامه آزمايشي 
رمزارز خود را تا ماه دسامبر آغاز مي كند. بانك مركزي 
هند در حال مطالعه جنبه هاي مختلف رمزارزها، شامل 
امنيت آن، تأثير آن بر بخ��ش مالي هند و همچنين 
نحوه تأثيرگذاري آن بر سياست گذاري پولي و گردش 
نقدينگي مي باش��د. بانك هاي مركزي جهان شامل 
چين، اروپا و انگلستان به دنبال رمزارزهايي هستند 
كه توس��ط خود آنها به صورت مس��تقيم براي عموم 
مردم صادر شوند. به اين رمزارزها ارز ديجيتال بانك 
مركزي يا سي بي دي س��ي گفته مي شود كه در واقع 
ورژن آنالين واحد پولي آن كش��ور هستند. در مورد 
هند به اين ارز روپيه ديجيتالي گفته خواهد شد. داس 
به سي ان بي س��ي گفت: ما در مورد رمزارزها به شدت 
محتاط هس��تيم چرا كه اين محصول نه تنها براي ما 

بلكه براي كل جهان يك محصول كاماًل جديد است.
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ف
شماره شعبهردی

مساحت مساحت عرصه)كاربري ملك(مشخصات پالك ثبتيپرونده
اعياني

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت

نشاني

گ
دان

ش
ش

تخليه نداردداردمشاع
قيمت كارشناسي ) به متصرف داردشده است

ریال (

اهر- جاده مشكين شهر- زمينهای قریه دیزج چالو6/600/000/000√-√-3 دانگ مشاع-60001099دامداري134 فرعی از 160 اصلی5785اهر1

1852 فرعی از 1833 فرعی از 21 اصلی بخش 16 3694صوفيان2
2531227828 سهم مشاع از -200602321مرغداریتبریز

صوفيان- ابتدای جاده سركند دیزج15/472/000/000√-√-6720120000 سهم ششدانگ

ف
شماره شعبهردی

مساحت مساحت عرصه)كاربري ملك(مشخصات پالك ثبتيپرونده
اعياني

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت

نشاني

گ
دان

ش
ش

تخليه نداردداردمشاع
قيمت كارشناسي ) به متصرف داردشده است

ریال (

1801 سهم مشاع از 2991 سهم --2991/28دامداری98 فرعی از 5 اصلی بخش 6 ملكان3275ملكان4
ملكان - قریه یولقونلوی جدید5/126/485/384√-√-ششدانگ

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغایب1/400/000/000√-√--√-920زراعي149 اصلي از 27 فرعي3253ملكان5

شهرستان ملكان - روستاي نصرت آباد اميرغایب550/000/000√-√--√-2000زراعي162 اصلي از 27 فرعي3254ملكان6

3/5 سهم مشاع از 6 سهم -20461058/96زراعي1021 فرعي از 37 اصلي بخش 23 ورزقان1897ورزقان7
ورزقان - روستاي كاسين6/399/625/000√-√-ششدانگ

هشترود - روستاي خورجستان - حاشيه 70 متري راه 2/000/000/000√-√-22 سهم از 100 سهم-15151862مرغداري234 فرعي از 161 اصلي بخش 48 تبریز2018هشترود8
هنرستان

هشترود - روستای چپنی 1/250/000/000√---2 دانگ از 6 دانگ-9305920دامداری9 فرعی از 137 اصلی4271هشترود9

خسروشاه - روستای قره تپه43/731/000/000√----√78281710دامداری248 فرعی از 2116 اصلی5459خسروشاه10

عجبشير= روستای ورینجق29/592/000/000√----√840002540مرغداری373 فرعی از 1 اصلی6236عجبشير11

بستان آباد- روستای یوسف آباد- جاده روستای آالنيق252/221/600/000√√-√-√27046/333580توليد دلستر366 فرعی از 124 اصلی5643بستان آباد12

هریس- روستای خرمالو20/221/600/000√----√-7227گاوداری216 فرعی از 37 اصلی6070هریس13

مقدار 65 سهم از 96 سهم -12564468سردخانه2692 فرعی از یك اصلی6277مرند14
ششدانگ

مرند- ورودی زنوز- سردخانه سنجر زنوز137/900/000/000√--√

هریس- چهارراه نمرور- واقع شده در حد غربی چمن مشهور 1/582/500/000√---6 سهم از 96 سهم--18811/10گاوداری4751 فرعی از یك اصلی6514هریس15
به گل تپه

مدیریت شعب بانك كشاورزی در استان آذربایجان شرقی

مرکزی  بانک  اعتباری  موسسات  واگذاری  نحوه  دستورالعمل  استناد  به  شرقی  آذربایجان  کشاورزی  بانک  مدیریت 
جمهوری اسالمی ایران و خط مشی اداره کل امالک در سال جاری در نظر دارد اموال مازاد ذیل را با کلیه امتیازات 
و ملحقات موجود و متعلقه از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا طالبین می توانند تا پایان وقت اداری روز 
نشانی-  آتش  روبروی  مدرس-  خیابان  خاقانی-  خیابان  تبریز-  در  واقع  بانک  امورحقوقی  به   1400/6/18 پنجشنبه 
مدیریت بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی و یا هر یک از شعب تابعه مدیریت مراجعه و پس از واریز مبلغ یک 
میلیون ریال به حساب شماره  660871760 و ارائه فیش واریزی اوراق شرکت در مزایده را دریافت و پس از تکمیل 
آن، پاکت های سربسته را به دبیرخانه مدیریت تحویل و رسید مورخ دریافت نمایند. الزم به ذکر است متقاضی دو پاکت 
تهیه کند که پاکت الف حاوی سپرده شرکت در مزایده و پاکت ب حاوی فرم پیشنهاد قیمت و سایر اسناد مزایده خواهد 

بود. ضمناً بر روی پاکت ب عبارت پیشنهاد نقدی یا اجاره به شرط تملیک درج گردد.
واریز 5% از مبلغ پایه مزایده تحت عنوان سپرده شرکت در مزایده قابل واریز به حساب شماره  660871760 نزد بانک 
کشاورزي شعبه مرکزي تبریز  و ارائه تصویر فیش مربوطه در قالب پاکت الف الزامي است ) چک بین بانکي و ضمانت 

نامه بانکي نیز قابل قبول مي باشد.(  
1- فروش کلیه امالک با کاربری مسکونی و تجاری و امالک غیر مسکونی به شماره پرونده 5459 و 5643 به صورت 

نقدي خواهد بود. 
  2- در مورد سایر کاربری های غیرمسکونی اولویت فروش به صورت نقدی می باشد و در صورت عدم وصول پیشنهاد 
نقدی، پیشنهادات واصله با رعایت ضوابط و دستورالعمل های ابالغی )پرداخت نقدی بخشی از مبلغ پیشنهادی حداقل 
به میزان 20 درصد و تقسیط باقیمانده آن حداکثر تا مدت 60 ماه و با  احتساب حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار 

در قالب عقد اجاره به شرط تملیک( پذیرفته و بازگشائي خواهند گردید. 
3- بانک در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به  پیشنهادات مبهم، ناقص، مشروط، بدون سپرده و فاقد امضاء 

و تاریخ و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 4- حق  الزحمه کارشناسي و هزینه انتشار آگهي، از برنده مزایده اخذ خواهد گردید.

 5- تاریخ بازگشایي پاکات روز  شنبه  مورخ 1400/6/20  راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مدیر ستادي بانک 

در استان خواهد بود ضمناً حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایي  پاکات بالمانع مي باشد. 6- بازدید از امالک و 
مطالعه مدارک و اسناد امالک براي تمامي شرکت کنندگان الزامي بوده و کلیه امالک  یاد شده با وضع موجود به فروش 
مي رسند و درصورت داشتن متصرف تخلیه به عهده خریدار خواهد بود. 7- در مورد واگذاري سرقفلي، پرداخت حق 

مالکانه )اربابي( به مالک و در مورد امالک اوقافی در هنگام انتقال، تادیه حق پذیره به عهده برنده مزایده خواهد بود. 
8- در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحدهای دارای سرقفلی و واحدهای دارای سرقفلی و واحدهای دارای ماشین آالت 

در صورت تشخیص بانک ارائه وثیقه ملکی توسط خریدار و ترهین آن نزد بانک الزامی است.
 9- در مورد کارخانه ها با کاربری صنعتی، کشاورزی و دامداری  در صورت واگذاری، بدهی های مربوط به سازمان 
تامین اجتماعی، اداره امور مالیاتی و تخلفات ماده 100 و عوارض ماده 77 قانون شهرداری و نیز بدهی ملک به شرکت 
شهرک های صنعتی و نیز تعهدات و دیون مربوط به ماده 12 قانون کار و هرگونه بدهی احتمالی دیگر به عهده برنده 
مزایده بوده و بانک در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت.    10- متقاضیان خرید اقساطی بایستی فاقد سابقه چک 

برگشتی و معوقات بانکی باشند.

آگهی مزایده عمومی امالک مازاد 
)مرحله اول - نوبت دوم سال 1400(

امالک با کاربری مسکونی و تجاری

امالک با کاربری غیرمسکونی

ف
شماره شعبهردی

مساحت اعيانيمساحت عرصه)كاربري ملك(مشخصات پالك ثبتيپرونده

مبلغ پایه مزایدهوضعيت  تخليهماشين آالتسهم مالكيت

نشاني

گ
دان

شش

تخليه نداردداردمشاع
شده است

متصرف 
دارد

قيمت كارشناسي ) به 
ریال (

هریس- خيابان كمربندی- كوچه چمن29/250/000/000√----√520 )در 3 طبقه(2801/38مسكونی788 فرعی از یك اصلی بخش 47 تبریز 6511هریس1

11/000/000/000-√---√201/6335مسكونی4582 فرعی از 1429 فرعی از یك اصلی بخش 14 تبریز5856خسروشاه2
خسروشاه- خيابان شهيد بهشتی- كوچه بن بست شماره 8 )چهارمتری صدرای 

یك( پالك 4

خسروشاه - خيابان امام- روبروی گاراژ ایمانی56/500/000/000√----√465277مسكونی5640 فرعی از یك اصلی بخش 14 تبریز5460خسروشاه3

مرند - ميشاب - كندلج787/000/000√---2/5 دانگ مشاع از ششدانگ-378/2099مسكونی1986 فرعی از 1 اصلی بخش 15 مرند3251مرند4

مرند كشكسرای - جاده قراجه محمد - نبش كوچه شهيد فيروز ظهرابی1/744/160/000√----√-374/80زمين مسكونی1887 فرعی از 34 اصلی3711مرند5

ملكان - روستاي قره چال1/213/837/500√---4/5 دانگ از 6 دانگ-536120مسكوني419 فرعي از 49 اصلي بخش 5 ملكان2005ملكان6

467990463 سهم از 1474500000 -331120مسكونی480 فرعی از 14 اصلی بخش 13 جلفا6075هادیشهر7
جلفا- روستای شجاع713/000/000√---سهم ششدانگ

هریس - روستاي زرنق - خيابان ولي زاده1/750/000/000√----√63/463/4تجاري1132 فرعي از 4 اصلي بخش 42 تبریز1868هریس8

تبریز- خيابان امام- نرسيده به دبيرستان طالقانی- كوچه گویا- پالك 30/550/000/0008√----√205259/85مسكونی6 فرعي از 413 اصلي بخش 2 تبریز6315هریس9

هریس - زرنق - خيابان انقالب - خيابان شهيد ولی زاده - پالك 7/292/000/00026√---56 سهم از 96 سهم مشاع-801/6486مسكونی997 فرعی از 4 اصلی بخش 42 هریس1866هریس10

هریس - شهر زرنق3/578/000/000√---49/78 سهم از 96 سهم-313240مسكوني987 فرعي از یك اصلي بخش 24 تبریز1857هریس11

هریس - خيابان امام - روبروي بهداري كوچه بن بست3/142/000/000√----√-166مسكوني5365 فرعي از یك اصلي بخش 47 هریس1864هریس12

قره آغاج- روستای یانبالغی1/638/000/000√----√-6294مسكوني8 فرعي از 3-2-1 فرعی از 92 اصلي 5562قره آغاج13

خ امام 14
بستان آباد - روستای چرزه خون 2/956/240/000√----√-227/84مسكونی218 فرعی از 45 اصلی5679بستان آباد

اراضی شاهمار شهر جلفا4/100/000/000√----√-338زمين مسكونی1934 فرعی از 12 اصلی بخش 13-جلفا15

آپارتمان مسكونی 280 فرعی از 8943 بخش 5 تبریز1744آبرسان16
)دوبلكس(

زیرزمين به مساحت 20/140
تبریز- آخر خيابان شریعتی- كوی دانش -2 كوی جوزاك 36/763/812/5002√---83 سهم مشاعی از 96 سهم-همكف به مساحت 65/199



گروه راه و شهرسازي|
به فاصل��ه يك روز از تاييد مصوب��ه »جهش توليد و 
تامين مسكن« موس��وم به طرح ساخت 4 ميليون 
مسكن در 4 س��ال در ش��وراي نگهبان، و در حالي 
كه هنوز اين قانون به دولت ابالغ نشده است، رستم 
قاسمي، وزير راه و شهرس��ازي ديروز در جلسه اي با 
مديران دولت سيزدهم، الزامات ساخت يك ميليون 
مسكن در سال اول فعاليت اين دولت را بررسي كرد. 
بي گمان، فرصت يك ساله براي ساخت يك ميليون 
مسكن هم از نظر امكانات فني موجود در كشور و هم 
از نظر اقتصادي و تامين زمين و بودجه، زمان بسيار 
كوتاهي است. به گونه اي كه اگر خواسته باشيم، 356 
روز زير ذره بين قرار دهي��م و يك ميليون آپارتمان 
را بر اين تعداد روز تقس��يم كنيم، مشاهده خواهيم 
كرد كه روزانه بايد حدود 2800 واحد مس��كوني در 
كشور ساخته شود! مساله اي كه تاكنون نه در ايران 
و نه در هيچ كشور ديگري تجربه نشده است. در اين 
حال، تجربه س��اخت بيش از 2 ميليون مسكن مهر 
در يك بازه زماني حدود 12 س��ال پيش روي ما قرار 
دارد. اجراي چنين طرح هايي، افزون بر اينكه نيازمند 
زمين و پول هستند، پيچيدگي هاي زيادي نيز دارند 
از جمله اينكه اگر همانند برخي از سايت هاي مسكن 
مهر، زمين هاي باير و دور افتاده از شهرها براي ساخت 
شهرك ها و شهرهاي جديد استفاده شود، موضوع از 
ساخت مسكن فراتر مي رود و به ساخت شهر با همه 
امكانات تجاري، آموزشي، بهداشتي، امنيتي، ورزشي، 
سيس��تم هاي حمل و نقل ريلي و غي��ر ريلي ختم 
مي شود. تجربه شهرهاي پرديس و پرند پيش روي 
مسووالن و مردم قرار دارند. شهرهايي كه همچنان 
پس از گذشت 12 سال از ساخت مسكن مهر در آنها 
همچنان فاقد برخي از امكانات كليدي شهري هستند 
و به همين دليل، جمعيت براي ساكن شدن در اين 

شهرها با مشكالت عديده اي مواجه هستند.

زمينچگونهتامينميشود؟
در اين حال، علي نيكزاد، وزير اسبق راه و شهرسازي و 
مجري طرح مسكن مهر و نايب فعلي رييس مجلس 
شوراي اسالمي ديروز در جمع خبرنگاران گفت: در 
اين طرح موضوعاتي مانند تامين زمين، تسهيالت 
360 هزار ميليارد توماني و فروش اقساطي و مشاركت 
20 ساله و اقساط به صورت پلكاني به تصويب رسيد. 
همچنين موضوع هيات امنا، هيات عالي و ش��وراي 
عالي مسكن و تامين تاسيسات زيربنايي و روبنايي 
توسط وزارتخانه هاي نيرو و نفت و تشكيل صندوق 
ملي مسكن و واگذاري زمين در داخل شهرها يا تامين 
زمين به صورت متصل يا منفصل و تامين زمين براي 

نيروهاي مسلح از جمله ويژگي هاي اين طرح است.
وي اظهار كرد: دولت جدي��د با اين قانون مي تواند 
شعار خود را عملياتي كند. مجلس نيز اين موضوع را 
با توجه به دغدغه مردم به طور ويژه پيگيري خواهد 

كرد. اميدوارم با اين قانون موضوع زمين، تسهيالت، 
تش��كيل صندوق ملي مس��كن، هيات امنا، هيات 
عالي، شوراي عالي مسكن و به تبع آن شوراي عالي 
مسكن در استان ها حل ش��ود و بهانه اي براي عدم 
اجرا و س��اخت يك ميليون واحد مسكوني توسط 
بخش خصوصي، انبوه سازان و پيمانكاران با هدايت 

و راهبري دولت در كشور نداريم.
نايب رييس مجلس شوراي اسالمي در ادامه تصريح 
كرد: متاسفانه در دولت هاي يازدهم و دوازدهم اين 
موضوع ثبت ش��ده، اما 5 تا 6 سال زمان صرف شد تا 
وزارت جهاد كشاورزي طبق قانون زمين در اختيار 
وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. اين كار انجام نشد تا 
اينكه وزراي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي )آقايان 
خاوازي و اسالمي( در روزهاي پاياني دولت دوازدهم 
تفاهم كردند تا وزارت جهاد كشاورزي زمين هايي در 

اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. 
وي افزود: همه دستگاه هاي دولتي كه زمين در درون 
ش��هرها دارند، بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي 
قرار دهند. ماليات به صورت مقطوع براي هر مترمربع 
س��اخت، در نظر گرفته شده است. نيروي انساني به 
اندازه كافي براي اجراي اين امر وجود دارد. س��اخت 
مسكن س��بب ايجاد اشتغال خواهد ش��د، در واقع 
ساخت هر 100 مترمربع واحد مسكوني 2.5 شغل 

مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي كند.

تجربهشكستخوردهدريافتزمين
ازنهادها

به گزارش »تعادل«، در ابت��داي دولت دوازدهم نيز 
حسن روحاني از جديت دولت براي نوسازي ناوگان 
جاده و نوسازي بافت هاي شهري خبر داد و حتي از 
سوي دولت به تمامي وزارتخانه و دستگاه ها دستوري 

ابالغ شد تا آنها زمين هاي ش��هري خود را به وزارت 
راه و شهرس��ازي براي ساخت مس��كن اختصاص 
دهند. اما طي 4 س��ال گذش��ته بارها و بارها معاون 
مسكن وزير راه و شهرسازي اعالم كرد كه هيچ يك 
از دستگاه ها و نهادها به اين خواسته دولت را اجابت 
نكرده اند و به همين دليل س��اخت و سازي )به غير 
از مس��كن ملي تهرانس��ر( در داخل پايتخت و ساير 
شهرها شكل نگرفته است. از اين رو، به نظر مي رسد، 
دولت س��يزدهم نيز در برابر مقاومت س��ازمان ها و 
نهادها توفيق��ي نيابد و با توجه ب��ه مصوبه قانوني 
مجلس، با استفاده از زمين هاي كشاورزي به ايجاد 
شهرك هاي جديد در حاشيه شهرهاي بزرگ روي 
آورد. مساله اي كه نگراني هاي جديدي براي محيط 
زيست و تضعيف بيشتر كشاورزي ايجاد كرده است.

ناتوانيمردمازبازپرداختوام
400ميليوني

علي نيكزاد ديروز همچنين گفت: سيستم بانكي و 
بانك مركزي موظف است 360 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت براي اين موضوع اختصاص دهد، يعني 
وام براي واحدهاي مسكوني شهري 400 ميليون 
تومان با اقساط پلكاني و براي مسكن هاي روستايي 

تا 250 ميليون تومان وام پرداخت شود.
اين عضو كميسيون عمران مجلس بيان كرد: هر واحد 
مسكن كه فعال ش��ود، لوكوموتيوي است كه تعداد 
زيادي واگن را با خود حمل مي كند. در واقع با فعال 
شدن بخش مسكن، كارخانجات فوالد و همچنين 
لوازم زندگي ش��هري و روس��تايي فعال مي ش��ود. 
تسهيالتي هم كه براي اين بخش واگذار مي شود، در 

واقع براي بخش صنعت است.
ب��ه گ��زارش »تعادل« اقس��اط ماهان��ه وام 400 

ميليوني با س��ود 18 درصد طي 12 س��ال حدود 
6 ميليون تومان مي ش��ود. اين در حالي است كه 
حداقل دستمزد كارگران و كاركنان دولت حدود 
3 ميليون تومان اس��ت و در اين حال، افراد داراي 
حقوق ثابت همزمان بايد اجاره هاي سرس��ام آور 
مسكني كه در آن سكني گزيده اند را نيز بپردازند. 
البت��ه ب��ا توجه به تمهي��دات قانون��ي مجلس در 
تاس��يس صندوق اختصاصي، قرار است سود اين 
وام از 18 درصد به 10 درصد كاهش يابد. كه در اين 
صورت نيز همچنان اقساط ماهانه وام 400 ميليون 
توماني بيش از 3 ميليون تومان در ماه خواهد شد.

پاسخشاكريبهبرخيابهامات
آنگونه كه اقبال ش��اكري، عضو كميسيون عمران 
مجلس گفته اس��ت: اگر زيربناي مفيد يك ميليون 
مسكن به طور ميانگين 100 مترمربع در نظر گرفته 
شود و س��اخت هر مترمربع را نيز به شكل ميانگين 
حدود 4.5 تا 5 ميليون تومان در نظر بگيريم، براي 
ساخت اين تعداد مسكن نيازمند 500هزار ميليارد 
تومان هستيم. در اين حال، 15 تا 20 درصد اعتبارات 
مورد نياز اين طرح توسط متقاضيان و به شكل آورده 
نقدي و مابق��ي از طريق تس��هيالت بانكي تأمين 
خواهد ش��د. با اين حساب حدود 100هزار ميليارد 
از اعتبارات مورد نياز توسط خود متقاضيان تأمين 
خواهد ش��د و بانك ها نيز موظف به پرداخت حدود 
400هزار ميليارد تومان تس��هيالت به متقاضيان 
مي شوند، بنابراين تنها مساله اي كه مستقيمًا بايد از 
سوي دولت مورد نظر قرار گيرد، تأمين زمين است.

شاكري در گفت وگو با تسنيم، اما در ارتباط با تأمين 
تس��هيالت 400هزار ميلياردي از سوي بانك ها، بر 
اس��اس تبصره 18 بودج��ه 1400، دولت موظف به 
ساخت يك ميليون و 200 هزار واحد مسكوني شده 
است كه قانون گذار براي تحقق اين هدف بانك ها را 
ملزم كرده است 20 درصد از تسهيالت نقدي خود را 
به ساخت مسكن اختصاص دهند. بنابراين بانك ها 
بايد در پايان س��ال 1400 با ارايه اسناد معتبر اثبات 
كنند كه به قانون بودجه ساالنه مبني بر اختصاص 20 

درصد از تسهيالت به ساخت مسكن پايبند بوده اند.
او افزود: در قانون جهش توليد مسكن صندوقي را 
پيش بيني كرديم كه اين صندوق منابعي را براي 
خودش مي آورد كه اين منابع در اختيار بانك هاي 
تس��هيالت دهنده قرار داده مي ش��ود، در نتيجه 
ادغام منابع موجود در صندوق مذكور با 400هزار 
ميليارد تس��هيالت بانكي در نظر گرفته شده براي 
ساخت مسكن، درصد سود اين تسهيالت به ميزان 
قابل توجهي كاهش پيدا مي كند، به طوري كه سود 
اين تس��هيالت را از 18 درصد به حدود 10 درصد 
كاهش مي ده��د، البته در اين ط��رح براي برخي 
اقش��ار از جمله روستاييان تس��هيالتي با سود 4 

درصد درنظر گرفته شده است.
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احتمالبازنگري
درطرحترافيكدرسال۱40۱

سيد جعفر تشكري هاشمي، عضو كميسيون عمران و 
حمل و نقل شوراي شهر تهران از احتمال بازنگري در 
طرح ترافيك در سال 1401 خبر داد. به گزارش ايلنا، 
سيد جعفر تشكري هاش��مي در حاشيه جلسه ديروز 
شوراي شهر تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي 
مبني بر اينكه آيا در طرح ترافيك تغييري ايجاد مي شود؟ 
گفت: امسال در ميانه راه هستيم و امكان تغييرات نداريم 
اما حتما براي سال 1401 با ديدگاه كنترل آلودگي هوا 
و رواني ترافيك در محدوده مركزي شهر، نظم و انضباط 
در رفت و آمد و اطمينان بخش��ي به مردم و كساني كه 
كار اضطراري در محدوده مركزي دارند، طرح ترافيك 
را در مدل بازنگري شده اي مدنظر قرار خواهيم داد. او در 
پاسخ به اينكه آيا قيمت طرح ترافيك تغيير خواهد كرد؟ 
گفت: قيمت ها متناسب با شرايط خواهد بود و ممكن 
است نياز به افزايش نباش��د، كما اينكه االن به نتيجه 
جدي رسيديم براي برخي از موضوعات كاهش نرخ در 
نظر بگيريم از جمله نرخ عوارض ساختماني كه منجر به 
بي ميلي شهروندان در اين زمينه شده است، بايد برخي 
جاها منفي و كاهشي باش��د و برخي جاها متناسب با 
نرخ تورم تصميم گيري شود. در همين حال، اين عضو 
شوراي اسالمي شهر تهران در صحن علني شورا گفت: 
آمار فعلي تردد شهروندان با مترو و اتوبوس حدود 1.5 
ميليون مسافر است و اين به معناي محو شدن 30 درصد 
اطالعات يا نبود اطالعات است. به گزارش مهر، جعفر 
تشكري هاشمي در واكنش به گزارش عملكرد معاون 
فناوري اطالعات ش��هرداري تهران، اظهار كرد: درباره 
طرح ترافيك، آنچه اتفاق افتاد به نارضايتي عمومي در 
اجراي طرح ترافيك و نهايتًا خس��ارات مادي سنگين 
به شهرداري منجر شد. وي افزود: در اين سامانه 250 
ميليارد تومان عدم وصول داشتيم و به دليل نابه ساماني ها 
بود و نشان دهنده ناكارآمدي اين سيستم است. عضو 
شوراي ش��هر بيان كرد: در گذشته اتوبوس ها سامانه 
زمان بندي داشتند اما در حال حاضر اين سامانه هوشمند 
كار نمي كند و دليل آن چيست. تشكري هاشمي اظهار 
داشت: متأسفانه خرابي هاي تجهيزات ترافيكي شهر را 
نيز شاهد هستيم. ما چيزي به نام اتوبوس برقي كه تعداد 
آن از قبل هم كم تر شده نداريم. وي عنوان كرد: در بحث 
فيبر نوري حدود 2800 كيلومتر فيبر نوري داريم اما از 
ظرفيت كمي از اين سامانه استفاده شده است. در طول 
اين 4 سال مدل هوشمندسازي پارك حاشيه اي تنها در 
يك منطقه به اجرا رسيده و در ساير مناطق چنين چيزي 
وجود ندارد. عضو شوراي شهر تهران بيان كرد: درباره 
آمار تردد شهروندان با اتوبوس و مترو گفته شد كه روزانه 
يك ميليون سفر وجود دارد آمار فعلي حدود 1.5 ميليون 
مسافر در مترو و اتوبوسراني است و اين به معناي محو 
شدن يا نبود 30 درصد اطالعات است. تشكري هاشمي 
اظهار داشت: به عالوه به دليل مشكالت سامانه بليت 
الكترونيك، شاهد برخي مشكالت در اين حوزه هستيم.

ماجرايواگذاري
كپسولهاياكسيژنشهرداري
حميد چوبينه، مديرعامل شركت شهرسالم گفت: 
ممكن است فردي كارمند شهرداري تهران باشد اما 
بيمه شهرداري نباش��د. افراد از اين موارد اماني هم 

مي توانند از كپسول هاي اكسيژن بهره مند شوند.
به گزارش ايسنا، حميد چوبينه درباره گفته يكي از 
اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران مبني بر اينكه 
كپسول هاي اكسيژن ش��هرداري دراختيار غير از 
كارمندان شهرداري تهران قرار گرفته، توضيح داد: 
اگر اعضاي شوراي اسالمي شهر تهران گزارشي از 
تخلف يا همين م��واردي كه در صحن اعالم كردند 
در دس��ت دارند براي ش��ركت شهر س��الم ارسال 
كنند. بالفاصله پس از دريافت، گزارش ها بررس��ي 
خواهد شد. وي با تأكيد براينكه شركت شهر سالم 
در ارايه خدمات پزشكي اينچنيني طبق ضوابط و 
مقررات كميسيون هاي مربوطه عمل مي كند، اضافه 
كرد: بعضًا خانواده ش��هرداري تهران، كپسول هاي 
اكسيژن سازي را كه دريافت مي كنند تا پايان دوره 
درمان در اختيار دارند. اگر دستگاهي تحويل داده 
نشده به اين علت اس��ت كه افراد هنوز دوره درمان 
را به پايان نرسانده اند. چوبينه عنوان كرد: اگر گفته 
مي ش��ود كه به افرادي غير از كارمندان شهرداري 
تهران داده ش��ده، مواردي بوده كه از س��مت دفتر 
شهردار و س��ازمان هاي مختلف اعالم شده است تا 
به صورت اماني در مدت كوتاهي دراختيارشان قرار 
گيرد.  به گفته مديرعامل شركت شهر سالم؛ ممكن 
است فردي كارمند شهرداري تهران باشد اما بيمه 
شهرداري نباشد. افراد از اين موارد اماني هم مي توانند 
بهره مند ش��وند. وي مثال زد: جانبازي وجود دارد 
كه در شرايط خاص و بحراني قرار گرفته و از طريق 
دفاتر مديران و مسووالن )حتي اعضاي شورا( بابت 
مساعدت، معرفي ش��وند؛ البته اين موارد گاهي به 
صورت يك الي دو مورد پي��ش مي آيد. چوبينه در 
پاسخ به اينكه چه مدت دستگاه ها دراختيار بيماران 
قرار مي گيرد، گفت: دستگاه هاي كپسول اكسيژن 
تا پاي��ان دوره درمان و نقاهت دراختي��ار بيماران 
قرار مي گيرد و اين زمان از يك تا س��ه هفته متغير 
اس��ت. وي گفت: معمواًل به صورت اورژانسي 10 تا 
15 دس��تگاه به صورت آماده باش، هميشه وجود 
دارد. زماني كه اين دستگاه ها تحويل داده مي شود 
در موعده��اي مختلف بازپس گيري خواهد ش��د 
و اگ��ر دوباره موردي پيش بيايد ب��ه همكاران داده 
خواهد شد. در طول سال شايد الزم باشد كه 100 
دستگاه كپسول اكسيژن هم به بيماران شهرداري 
داده شود؛ اين يك اتفاق معمول و طبيعي است. به 
گفته مديرعامل شركت شهرسالم؛ اگر كپسولي 
هنوز برگشت داده نشده به اين معني است كه در 
دست بيمار قرار دارد و در حال استفاده از كپسول 
اكسيژن است. اگر گفته مي شود كه هفت دستگاه 
هنوز بازگردانده نشده به اين معني است كه هنوز 

در اختيار بيماران كرونايي قرار دارد.

بارشهايپاييز۱400
كمترازنرمالاست

رييس سازمان هواشناسي از بارش كمتر از نرمال در اكثر 
مناطق كش��ور طي پاييز 1400 خبر داد و گفت: شرايط 
13 اس��تان در خصوص بارش ها حادت��ر خواهد بود. به 
گزارش تسنيم، »سحر تاجبخش« طي نامه اي به معاون 
برنامه ريزي وزارت جهاد كش��اورزي پيش بيني ميزان 
بارش هاي پاييز امسال را اعالم كرد.در اين نامه آمده است: 
بارش در فصل پاييز در اكثر مناطق كشور به جز سواحل 
درياي خزر كمتر از نرم��ال )ميانگين بلندمدت آماري( 
پيش بيني مي شود كه س��هم ماه هاي مهر و آبان در اين 
كم بارشي بيشتر است. از نيمه دوم آذرماه 1400، شرايط 
بارشي در كشور مقداري متعادل شده و انتظار مي رود بارش 
در اكثر مناطق كش��ور به نرمال گرايش يابد. استان هاي 
اصفهان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي، سيستان و 
بلوچستان، فارس، هرمزگان، كرمان، كرمانشاه، چهارمحال 
و بختياري، لرس��تان، خوزس��تان و ايالم نسبت به ساير 
استان ها از شرايط حادتري برخوردارند. پيش بيني هاي 
داده ش��ده شامل بارش هاي سيالبي نيست و بارش هاي 
سيالبي لزومًا نافي زير نرمال بودن مجموع مقدار بارش 
نيست. پيش بيني بارش هاي شديد و سيالبي در بازه هاي 
زماني تا چند روز قبل از وقوع، معني دار است و ارايه آنها در 
پيش بيني هاي فصلي و ماهانه جايگاه ندارد. بديهي است 
سازمان هواشناس��ي احتمال رخداد اينگونه بارش ها را 
پيوسته پايش مي كند و در صورت نياز با هشدار مختلف قبل 
از وقوع، آن را به اطالع كاربران مي رساند. پيش بيني هاي 
بلندمدت طبق استانداردهاي جهاني به صورت نرمال، 
كمتر از نرمال و بيش��تر از نرمال ارايه مي شود. منظور از 
نرمال ميانگين بارش بلندمدت آماري است. ميزان صحت 

پيش بيني فصلي حدود 60 تا 70 درصد است.

بهرهبردارياز۵شركت
بزرگمقياسحملباردركشور

مقام مسوول س��ازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي از 
بهره برداري 5 شركت حمل ونقل بزرگ مقياس در بخش 
جابه جايي كاال خبر داد. به گزارش تسنيم، غالمحسين 
دغاغله اظهار كرد: از زمان ابالغ دستورالعمل نحوه فعاليت و 
بهره برداري از شركتهاي حمل ونقل بزرگ مقياس هوشمند 
به ادارات كل راهداري و حمل ونقل جاده اي اس��تان ها در 
آبان ماه 98 تاكنون، 5 شركت حمل و نقل بزرگ مقياس 
هوش��مند در بخش حمل ونقل ج��اده اي مجوز فعاليت 
دريافت كرده و بهره برداري از آنها آغاز شده است. وي ادامه 
داد: تمامي شركت هاي حمل ونقل با پروانه فعاليت حمل و 
نقل سراسري مي توانند يا از طريق اخذ مجوز توامان بازارگاه 
الكترونيكي حمل بار يا از طريق امضاي تفاهمنامه با بازارگاه 
الكترونيكي حمل بار و احراز س��اير شرايط دستورالعمل 
يادشده، مجوز فعاليت حمل و نقل هوشمند اخذ كنند. 
او با اش��اره به مزيت هاي راه اندازي شركت هاي هوشمند 
افزود: بهره برداري از مركز مديريت و كنترل هوش��مند 
ناوگان جاده اي، الزام به پرداخت الكترونيك كرايه راننده به 
مجرد رسيد شدن كاال در مقصد، افزايش ميزان عملكرد 
و بهره وري ناوگان به كارگرفته ش��ده توس��ط ش��ركت، 
كاهش واسطه گري و داللي در حمل و نقل كاال، سهولت 
دسترسي رانندگان به صاحبان كاال از طريق اين شركتها، 
كاهش بروكراسي اداري و وسعت عمل بيشتر در فعاليت 
ش��ركت هاي حمل و نقل هوشمند نسبت به شركتهاي 
حمل و نقل سراسري موجود و همچنين تقويت فعاليت 
لجستيكي در چرخه حمل و نقل از جمله اين مزيت هاست.

يك ميليون آپارتمان دولتي كجا ساخته خواهد شد؟ در بيابان يا در شهر؟
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فراخوان 1
شناسایی

48482711
48482712
48482284

خرید ملزومات، نصب و راه اندازی یک دستگاه واگن 
سمپل استاندارد و خرید یک دستگاه واگن سمپل 
استاندارد جهت کالیبراسیون باسکولهای ریلی سبا

قراردادهای توسعه1400/06/15

مناقصه 2
عمومی

48528355
قراردادهای توسعه1400/06/31خرید، نصب و راه اندازی دستگاه اندازه گیر ضخامت قلع48528356

مناقصه 3
عمومی

48536476
48536477

خرید و حمل و طراحی مسیر کابل ها و لوله ها و نصب کلیه 
تجهیزات خریداری شده مرتبط با پروژه خط تکمیلی 

ورق رنگی در خط رنگی واحد نورد سرد
قراردادهای توسعه1400/06/31

مناقصه 4
 تعمیر و بازسازی 48533729عمومی

قراردادهای خرید1400/06/21انواع پمپ های سانتریفوژ شرکت فوالد مبارکه

ابهامات ساخت 4ميليون مسكن 

ضرورت حركت به سمت ارز تك نرخي

 اغلب اين طرح ها بدون بررسي هاي ميداني، كارشناسي 
و تحليل��ي الزم صورت مي گيرد. طبيعي اس��ت بدون 
ارزيابي هاي علمي، تخصصي و ميداني اجراي اين نوع 
طرح ها با دش��واري هاي فراواني همراه خواهد بود. در 
جريان س��اخت و ساز مس��كن مهر، متوليان بدترين 
مختصات ممكن را براي ساخت و ساز در نظر گرفتند. 
بدون اينكه براي اين امر پيش بيني هاي آموزشي، امنيتي، 
بهداش��تي، خدماتي و... را صورت دهند. در مكان هاي 
دورافتاده، در جنب قبرستان هاي متروك، مكان هاي 
نامشخص و... مساكن مهر ساخته ش��د. در واقع سود 
سرمايه گذاري هاي ميلياردي دولت نه به نفع مردم بلكه 
به جيب سوداگران سرازير شد. بايد بدانيم، در پروژه ها، 
فقط س��اخت يك واحد مسكوني مطرح نيست، ايجاد 
ساختارهاي مسكوني نيازمند دامنه وسيعي از نيازها و 
بايدها و نبايدها است. عدم توجه به اين ضرورت ها باعث 
مي شود كشور علي رغم سرمايه گذاري هاي چند ميليارد 
دالري نتواند به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 
پيدا كند. از سوي ديگر در زمان يك چنين طرح هايي 
اغلب به ج��اي ديدگاه ه��اي برآم��ده از رويكردهاي 
كارشناس��ي از ايده هاي س��وداگران و دالالن استفاده 
مي شود. وقتي در يك پروژه فراگير مباحث سوداگرانه 

مطرح شود، شك نكنيد كه پروژه هم از نظر كيفي و هم از 
نظر كمي با مشكالت فراواني روبه رو خواهد شد. چرا كه 
ذهن سوداگر به سمت سود بيشتر ميل مي كند و افزايش 
كيفيت اهميت چنداني براي او ندارد. معتقدم براي اين 
طرح، نيازمند مجموعه اي از تحليلگران، كارشناسان و 
اساتيد دانشگاهي هستيم كه بتوانند موضوع را از منظر 
علمي و تخصص بررس��ي كنند. در ش��رايطي كه عمر 
بناهاي مسكوني در كشور ما بين 10 الي 12 سال است 
اين عمر در ساير كشورها بين 70 تا 80 سال است. دليل 
اين عمر كوتاه آن اس��ت كه در زمان اجراي پروژه هاي 
مسكوني به رويكردهاي تخصصي و كارشناسي توجه 
الزم نمي شود. اينكه يك نامزد انتخابات رياست جمهوري 
يا تعدادي از نمايندگان مجلس وعده اي دهند و طرحي 
را براي بهبود شاخص هاي مسكن ارايه كنند به تنهايي 
نمي تواند مش��كالت دامنه دار مردم در حوزه مسكن را 
پوش��ش دهد. زماني مي توان نسبت به توفيق طرحي 
مطمئن ش��د كه ردپاي اساتيد دانشگاهي، مهندسان 
برجسته و صاحب نظران كاركشته در روند اجرايي طرح 
مورد نظر پيدا شود. وگرنه بايد سرنوشت اين طرح را نيز در 
خوش بينانه ترين حالت در مسير طرح هاي مشكل سازي 

چون مسكن مهر و... دسته بندي كرد.

نرخ ارز بايد توسط بازار تعيين شود البته نه بازار مصنوعي 
و نه بازاري ك��ه در آن داللي و س��وداگري وجود دارد و 
نه ارزي كه از محل صادرات دارايي هاي ملي اس��ت كه 
در آخر اين ارز وارد بازار س��وداگري ارزي شود. در حال 
حاضر، تكانه ه��اي بيروني و برخي تكانه هاي غير واقعي 
در داخل بازار هم موثر اس��ت. مثال در افغانستان اتفاقي 
مي افت��د؛ بخش��ي از ورودي اس��كناس دچ��ار چالش 
مي شود و ش��ما بالفاصله مي بينيد كه جريان هاي سوء 
آش��كار و پنهان و جريان هاي بازيگر ك��ه روي اينگونه 
اتفاقات عموما موج سواري مي كنند، پيدايشان مي شود 
و به راحت��ي قيمت ها را ب��اال مي برند كه متاس��فانه ما 
نتوانس��تم آنها را شناسايي كنيم كه اين امر خود يكي از 
م��وارد بي ثبات كننده بازار ارز اس��ت.در واقع براي آنكه 
ما شاخص هاي كالن خود را به ثبات برسانيم قطعا بايد 
يك نظارت موثر و در عين حال بي طرفانه داشته باشيم.

وقتي صحبت از بي طرف��ي به ميان مي آيد به اين معني 
نيست كه خنثي باشيم. بلكه به معني آن است كه صرفا به 

دليل كسري بودجه و از آن طرف به ميل دل فالن تاجر 
واردكننده ارز به كشور نبايد قيمت تغيير كند.

متهم��ان چنين م��واردي را هم اكن��ون در دادگاه هاي 
مجتمع قضايي مبارزه با مفاس��د اقتص��ادي داريم كه 
متاسفانه خيلي راحت فردي كه مسوول تعيين قيمت 
بخش ارزهاي بانكي و دولتي بوده است به برخي از افراد 
بيروني خدمات مي داده اس��ت و نرخ را تعيين مي كرده 
اس��ت؛ در واقع، در چنين شرايطي منافع ملي و مصالح 
عمومي و سياس��ت هاي عمومي دولت و نظام محلي از 

اعراب نداشته است.
پس نرخ ارز كاذب و مصنوعي مد نظر ما نيست و مورد نظر 
اين اس��ت كه بازار خود به ثبات برسد و معامالت پولي و 
ملي ما آنقدري تقويت شود كه نرخ ارز را هم در هم برابري 
با آن بتوانيم به حداقل برسانيم.در عين حال بايد گفت 
نرخ ارز امروزه به عن��وان يك متغير موثر خود را به همه 
عرصه ها و ساحت هاي اقتصادي تحميل مي كند كه اين 

امر قابل قبول نيست.

ادامه از صفحه اول



گروه بازارسرمايه|
تقريب��ا بخ��ش عم��ده اي از گزارش ه��اي يك ماهه 
شركت هاي بورسي منتشر ش��ده و اغلب سهامداران 
با بررس��ي اين عملكردها نوع معام��ات خود را تغيير 
داده اند. البته برخي از صورت مالي ها توجه زيادي به خود 
جلب كرده اند، فوالدسازان عملكرد جالب توجهي را در 
ماه مرداد داشتند. در حالي كه ميزان فروش محصول 
اين شركت ها در مرداد ماه سال جاري نسبت به تيرماه 
كاهش نش��ان مي دهد و به تبع آن درآمدهاي شركت 
نيز رو به افت بوده است اما قيمت سهام فوالدسازان در 
بازار سهام بازدهي بااليي را ثبت كرده است.  به عقيده 
كارشناسان بازارسرمايه يكي از مهم ترين و اصلي ترين 
داليل رش��د قيمت س��هام فوالدي ها در ماه گذشته 
افزايش نرخ هاي جهاني محصوالت اين گروه در كنار 
روند رو به رش��د نرخ دالر بوده است. انتظار مي رفت در 
نتيجه افزايش قيمت محصوالت فوالدي ها در بازارهاي 
بين الملل اين گروه با رشد درآمدي در مردادماه مواجه 
باش��ند اما نه تنها ميزان صادارات كاهش داشته بلكه 
درآمد شركت ها از اين محل نيز به رغم رشد قيمت ها افت 
كرده است. با اين حال اما بررسي ها نشان از رشد فروش 
و درآمد شركت هاي فوالدي در پنج ماهه نخست امسال 
در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته دارد. بدين ترتيب 

مي توان به آينده اين گروه اميدوار بود. 
به طور كلي بورس تغيير روند داده و اغلب س��هامداران 
به آينده آن اميدوار هس��تند؛ اما نبايد فراموش كرد كه 
نوس��ان ذات بورس اس��ت و معامات مي توانند تغيير 
روند دهند. در اين ميان فارغ از رشد نماگرهاي بورسي 
و ثبت ركوردهاي جديد ارزش معامات خرد سهام در 
س��ال ۱۴۰۰، اما آنچه نگران كننده است، افزايش تب 
بورس بازي در گروه هايي اس��ت كه با توجه به ش��رايط 
بنيادي، آينده روش��ني ندارند. به نظر مي رس��د تعلل 
سياست گذار در حذف ويروس هيجان ساز دامنه نوسان، 
اين بازار را با خطر مجدد تحليل گريزي و هيجاني شدن 
روبرو كرده است و امكان تكرار تجربه هاي ناخوشايند 
سال گذشته مجددا احساس مي شود.  رشد قيمت ها در 
بازارسهام پس از ريزشي فرسايشي كه سرمايه بسياري از 
سهامداران به ويژه بورس اولي ها را دود كرد، به خودي خود 
خبري خوشحال كننده است ولي روانه شدن پول هاي 
جديد به سمت سهامي اس��ت كه هر معامله گري )چه 
خبره و چه تازه وارد( در همان نگاه اول به آينده نه چندان 
روشن آن پي مي برد كمي نگران كننده است. سهامي كه 
با انتشار هر گزارش جديدي از افزايش زيان انباشته 
پرده برمي دارن��د و در ميان متغيره��اي پيراموني 
اثرگذار ب��ر فعاليت آنها نيز نكت��ه اميدواركننده اي 
ديده نمي شود. با اين حال شاهد ورود پول هاي تازه 
و دادوستد در سقف هاي مجاز روزانه هستند و گويا 
سرمايه گذاران توجهي به بنياد سهام مذكور ندارند. 
تنها با يك نگاه سطحي به بازارهاي جهاني و قيمت 

در بازارهاي داخلي اقدام به خريد سهام مي كنند.
علي حيدري، كارش��ناس بازارسرمايه با شاهد به نوع 
و روند معامات س��ال جاري براي »تعادل« نوشت: 
در س��ال گذش��ته ش��رايط تورمي اقتص��اد در كنار 
محدوديت هاي معاماتي كه ش��ايد به جرات بتوان 
گفت مختص بازار س��هام ايران است، سبب شد تا در 
مدتي كوتاه ميانگين وزني قيمت سهام با رشد بيش از 
۳۰۰ درصدي همراه شود و حباب قيمتي شكل گرفته 
در بازار آنچنان بزرگ شود كه تنها يك تلنگر كوچك 
براي متاشي شدن آن كافي باشد. اين اتفاق نيز به وقوع 
پيوست و در اوج شيدايي يك باره بالن آرزوها سقوط 
كرد و در اين مسير شاخص كل بيش از ۴۰درصد نزول 

كرد و برخي س��هام حتي زيان بي��ش از ۷۰ درصدي 
به سهامداران خود تحميل كردند. فارغ از داليل كوچ 
افسارگسيخته سرمايه هاي س��رگردان به بازار سهام 
در ماه هاي نخست سال ۱۳99 كه به وضعيت اقتصاد 
كش��ور و تاش براي در امان ماندن سرمايه ها از گزند 
تورم بازمي گشت، وجود دامنه نوسان مهم ترين عاملي 
بود كه اثر خود را به شكل افزايش هيجان و در نتيجه 
ابرنوس��ان قيمت ها منعكس كرد. در همان روزهاي 
پراسترس بود كه سياست گذار به جاي درمان اين درد 
مزمن، تصميمي گرفت تا شايد بتواند از زيان بيشتر 
معامله گران جلوگيري كند اما با نامتقارن كردن اين 
محدوديت و كاهش س��مت منفي آن تنها هدفي كه 
محقق ش��د، بهبود چهره منفي بازار با كاهش كمتر 
از واقع ش��اخص كل بود اما در باطن ه��ر چند در هر 
روز به ظاهر زيان كمتري متوجه سهامداران بود اما با 
فرسايشي كردن اصاحي كه مي توانست در يك روز 
به انتها برس��د، براي چند ماهي سهامداران را گرفتار 

صف هاي فروشي كرد كه رهايي از آن  ممكن نبود.

      حركت بورس به سمت سهام دالرمحور
روزبه شريعتي، كارشناس بازارسرمايه درگفت وگوي 
اخير خود به تغيي��ر روند معامات بورس از مرداد ماه 
اشاره كرد و گفته بود: بازار س��هام از يك ماه گذشته 
شكل و روندي جديد به خود گرفت و خون در رگ هاي 
اين بازار جاري ش��د كه ريشه ايجاد چنين پويايي در 
معامات بورس را مي توان مربوط به تغيير روند اين بازار 
در خرداد ماه دانست. در پنج ماه گذشته سرانه خريد 
هر كد حقيقي ١٠ ميليون تومان و در مقابل س��مت 

فروش حدود ٢٢ ميليون تومان بود.
شريعتي با بيان اينكه در تير ماه سرانه خريد حقيقي ها 
در بازار رو به افزايش رفت و در اين ميان شاهد كاهش 
فروش سهام از سوي سهامداران در بازار بوديم، اظهار 
مي كند: در اين ماه س��رانه خريد ه��ر كد حقيقي به 
حدود ۱۶ ميليون تومان و سرانه فروش به كمتر از ۱۴ 
ميليون تومان رسيد. اين كارشناس بازار سرمايه توضيح 

مي دهد: روند افزايشي ميزان خريد در بازار نسبت به 
خريد همچنان بر مدار صعودي قرار داشت و در آخرين 
روز معاماتي مرداد ماه س��رانه خريد هر كد حقيقي 
نزديك به ١٩ ميليون تومان رس��يد. وي به چرخش 
معامات بورس در خرداد ماه تاكيد كرده و مي گويد: 
از ١٣ تير ماه به بعد فقط پنج روز قدرت خريدار كمتر 
از فروشنده بود كه چنين روندي هم در بازار طبيعي به 
نظر مي رسد. شريعتي در ادامه به علت بازگشت رشد به 
معامات بورس اشاره كرده و توضيح مي دهد: معامات 
بورس طي يك سال گذش��ته اصاح قابل توجهي را 
تجربه كرد و بازار به محدوده اي رسيد كه ديگر حتي با 
دالر ٢٠ هزار تومان همخواني نداشت و كمتر از ارزش 
ذاتي خود در ح��ال معامله بود. اين كارش��ناس بازار 
سرمايه به ديگر عامل تاثيرگذار در ايجاد روند صعودي 
معامات بورس تاكيد و اظهار مي كند: انتشار گزارش 
فصل بهار ش��ركت ها كه در تير ماه منتشر شد باعث 
تغيير رن��گ در معامات اين بازار ش��د و در اين ميان 
احتمال كاهش شديد قيمت دالر از بين رفت. شريعتي 
با تاكيد بر اينكه سهام شركت ها با تغيير و ورود به فصل 
مجامع از صف فروش خارج شدند و نيز به قيمت تعادلي 
خود رسيدند، مي گويد: بازار از تير ماه روي ديگري را 
از خود نش��ان داد و با نزديك شدن به اواسط تير ماه با 
شفاف سازي هاي صورت گرفته در معامات و كاهش 
هيجان هاي صورت گرفته در ميان سهامداران روند بازار 
رو به بهبود پيش رفت و باعث شد تا افراد ريسك گريز به 
مرور وارد بازار شوند و سرمايه هايي را كه در بيرون از بازار 

نگه داشته بودند را دوباره وارد بازار كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه، حجم معامات را دماسنج اين 
بازار اع��ام كرده و اظهار مي كند: در اين مدت بازار رنگ 
ديگري به خود گرفته است، ميانگين حجم معامات كه 
در فروردين و ارديبهشت ماه بسيار ناچيز و در روزهايي به 
صورت ميانگين حجم معامات كمتر از دو هزار ميليارد 
تومان بود در خرداد ماه اين عدد به حدود سه هزار ميليارد 
تومان رسيد، اما در تير ماه حجم معامات به بيش از پنج 
هزار ميليارد تومان دس��ت پيدا كرد و حتي در روزهايي 

ركورد هفت هزار ميليارد معامات شكس��ته ش��د. وي 
توضيح مي دهد: در مرداد م��اه با توجه به تعطيلي هاي 
مكرر و وجود ۱۶ روز كاري اما با ركوردهاي عالي در حجم 
معامات همراه بوديم و در برخي از روزها حجم معامات 
بيش از ١٠ هزار ميليارد تومان بود كه اين موضوع نشان 
از وجود حال و روز جديد در بازار اس��ت. شريعتي اظهار 
مي كند: ش��اخص بورس در ابتداي م��رداد از كانال يك 
ميلي��ون و ٣٠٠ هزار واحد به يك ميلي��ون و۵۰۰ هزار 
واحد رسيد و نزديك به ۱۶ درصد رشد داشت كه بسياري 
از كارشناسان اين كانال را مقاومت جدي بازار مي دانند. 
اين كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه شاخص هم 
وزن در مرداد ماه فقط حدود ١٠ درصد رشدكرد و شاهد 
وجود يك عقب ماندگي در ش��اخص هم وزن هستيم، 
مي گويد: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته به نظر 
مي رسد بازار به مرور از سهام دالري محور كه رشد زيادي 
را داشتند در حال ورود به سهام كوچك باشد كه از لحاظ 
بنيادي ش��رايطي بهتر دارند و از عقب ماندگي بيشتري 
نس��بت به س��هام بزرگ برخوردارند. وي با بيان اينكه 
اكنون بازار در نقطه اي قرار دارد كه در انتظار نگرش تيم 
جديد دولت است، اظهار مي كند: چند اتفاق در وضعيت 
فعلي بازار در حال رخ دادن است، اكنون شعار و اهدافي 
كه اركان اقتصادي دولت با آن روبرو هستند، نشان دهنده 
ذهنيت پوياي اقتصاد اس��ت. ش��ريعتي ادامه مي دهد: 
صحبت هاي مطرح شده از سوي اركان اقتصادي دولت 
جديد نشان دهنده حذف قيمت گذاري دستوري، رانت 
زدايي و فساد ارز چند نرخي است كه اين نگاه ها به طور 
قطع كمك كننده به معامات ب��ازار خواهد بود و باعث 
قوت قلب سهامداران در بازار شده است. اين كارشناس 
بازار سرمايه با بيان اينكه نقطه ايجاد شده در بازار زمينه 
رش��د ش��اخص هم وزن را فراهم كرده است تا به مرور از 
معامات شهريور ماه عبور كنيم، اضافه مي كند: به نظر 
نمي رسد كه بازار در آخرين ماه تابستان بتواند به بازدهي 
بيش از مرداد ماه دست پيدا كند، مگر آنكه متغير اصلي 
تاثيرگذار بر معامات بازار كه دالر است با افزايش همراه 

شود و زمينه رشد بيشتر بازار را فراهم كند.
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چه خبر از وضعيت
 نمادهاي بازار

بازگش��ايي و توق��ف نماده��اي معاماتي يكش��نبه 
۷ ش��هريورماه اع��ام ش��د. براي��ن اس��اس نم��اد 
معامات��ي ش��ركت هاي س��ازه  پويش  )خپويش۱(، 
توس��عه معادن وفلزات  )ومعادن۱( با توجه به افش��اي 
اطاعات با اهميت گروه ب، متوقف ش��د. نماد مذكور 
حداكثر تا ساعت ۱۰ روز معاماتي جاري با محدوديت 
دامنه نوس��ان قيمت بازگش��ايي خواهند ش��د. نماد 
معاماتي ش��ركت توس��عه معدني و صنعتي صبانور 
)كنور۱( با توجه به افشاي اطاعات با اهميت گروه الف، 
متوقف ش��د. نماد مذكور روز معاماتي بعد به صورت 
حراج ناپيوسته و بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت 
بازگشايي خواهد شد. نماد معاماتي حق تقدم سهام 
شركت  توس��عه معدني و صنعتي صبانور )كنورح۱( 
با توجه به توقف نماد اصلي متوقف ش��د. نماد مذكور 
همزمان با نماد اصلي بازگش��ايي خواهد ش��د. وقفه 
معاماتي نمادهاي )قمرو۱(، )فامي۱(، )چكارن۱(، 
)شس��ينا۱(، )خپارس۱(، )بترانس۱(، )غبهنوش۱(، 
)ددام۱(، )قصفها۱(، )دكوثر۱( به علت تغييرات بيش 
از ۲۰ درصدي قيمت نماد معاماتي شركت هاي قند 
مرودش��ت  )قمرو۱(، الميران )فامي۱(، كارتن  ايران  
)چكارن۱(، صنايع شيميايي  سينا )شسينا۱(، پارس  
خودرو )خپارس۱(، ايران  ترانسفو )بترانس۱(، بهنوش  
ايران  )غبهنوش۱(، داروس��ازي زاگرس فارمد پارس 
)ددام۱(، قنداصفه��ان  )قصفها۱(، داروس��ازي  كوثر 
)دكوثر۱( با توجه به تغييرات بيش از ۲۰ درصدي قيمت 
سهام، به مدت ۶۰ دقيقه در وضعيت سفارش گيري قرار 
مي گيرد و سپس معامات در دامنه نوسان فعلي ادامه 
خواهند يافت. طبق اطاعيه منتشره در تارنماي كدال 
به نش��اني codal.ir با توجه به وجود ظن؛ دستكاري 
بازار / اس��تفاده از اطاعات نهاني در معامات شركت 
ليزينگ ايران، نماد )وليز۱( جهت بررسي بيشتر معامات 
حداكثر تا تاريخ ۱۳ شهريور ۱۴۰۰ متوقف شد. به اطاع 
فعاالن محترم بازار مي رساند؛ نماد معاماتي شركت 
عمران  و توس��عه فارس  )ثفارس۱( با توجه به تغييرات 
بيش از ۵۰ درصدي قيمت سهام، به منظور برگزاري 
كنفرانس اطاع رساني توسط ناشر متوقف شد. نماد 
معاماتي شركت هاي سرمايه گذاري توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن(، سازه پويش )خپويش(، مجتمع هاي 
توريستي و رفاهي آبادگران ايران )ثاباد( با توجه به 
افش��اي اطاعات با اهميت گ��روه ب با محدوديت 
نوس��ان قيمت آماده انجام معامله مي باشند. نماد 
معاماتي شركت هاي پتروشيمي جم )جم(، ليزينگ 
صنعت و معدن )ولصنم( با توجه به افشاي اطاعات 
با اهميت گروه الف بدون محدوديت نوسان قيمت با 
استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله هستند. 
نماد معاماتي شركت حمل و نقل بين الملل خليج 
فارس )حفارس( با توجه به عدم كش��ف قيمت در 
روز معاماتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با 

استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله هستند.

دست دالالن
از سود خالي مي شود

مهدي س��وري، كارشناس بازار س��رمايه درخصوص 
عرضه س��يمان در بورس كاال گفت: زماني كه كااليي 
در بورس كاال عرضه و معامله مي شود، قيمت ها در اثر 
عرضه و تقاضا و رسيدن به نقطه تعادلي، كشف مي شود 
لذا اين رويه بهترين شيوه براي ايجاد شفافيت، سامت 
و رونق بازارهاست.  اين كارشناس بازار سرمايه با بيان 
اينكه براساس قانون هر كااليي كه در بورس كاال عرضه 
مي شود بايد از ش��مول قيمت گذاري دستوري خارج 
ش��ود، اظهار داشت: به منظور تحقق سريع تر مزايايي 
مثل رونق و حمايت از توليد و ايجاد شفافيت اقتصادي 
بايد زمينه تقويت بورس كاال را با تسهيل ورود كاالها و 
بازيگران بيشتر به اين بورس فراهم كنيم. به عبارتي اگر 
مي خواهيم رقابت واقعي در بخش توليد و فروش شكل 
بگيرد، بايد توازن ميان عرضه و تقاضا برقرار شود از اين رو 
نيازمند عرضه كنندگان زياد و متقاضيان باال در بورس 
كاال هستيم.  س��وري افزود: اگرچه در كشور در بخش 
عرضه ممكن است محدوديت هايي به لحاظ افزايش 
شمار عرضه كنندگان وجود داشته باشد اما در بخش 
تقاضا مي توان از طريق تسهيل قوانين، امكان حضور 
افراد مختلف را فراهم آورد. سوري به عرضه سيمان در 
بورس كاال اشاره كرد و گفت: سيمان كااليي استراتژيك 
و پايه است كه قابليت قيمت گذاري رقابتي را دارد. از اين 
رو ورود سيمان به بورس كاال مي تواند اتفاق بسيار خوبي 
براي اين صنعت باشد چراكه عدم شفافيت در معامات 
سيمان در برهه هاي اخير عامل ايجاد رانت و فساد شده 
بود. عاوه بر اين شاهد بوديم در زماني كه توليدكننده 
و سهامدار به شدت تحت فشار بودند واسطه ها و دالالن 
س��ود بااليي را نصيب خود كردند و عما سود ناشي از 
قيمت گذاري دس��توري به جيب ع��ده اي دالل رفت 
و س��هامداران، توليدكنن��دگان و مصرف كنندگان از 
آن بي بهره ماندند. اين كارش��ناس بازار سرمايه، ورود 
شركت هاي سيماني به بورس كاال را رويدادي مثبت 
براي اين صنعت دانس��ت و تاكيد كرد: تسهيل خريد 
سيمان از بورس كاال نيز باعث مي شود تا با شكل گيري 
بازاري پر رونق و پربازيگ��ر، توازن ميان عرضه و تقاضا 
شكل بگيرد و شفافيت نيز بر مبادالت حاكم شود.  وي 
مخالفت عده اي با ورود سيمان به بورس كاال را طبيعي 
خواند و گفت: در هر كااليي كه بخواهيم دو قيمتي و رانت 
را از بين ببريم همواره مخالفت ها به واسطه اعداد بزرگي 
كه در آن بازارها جابه جا مي شود وجود دارد. البته برخي 
مخالفت ها از نگراني ها پيرامون عدم تناسب بهاي تمام 
شده و نرخ فروش نشات مي گيرد البته در حوزه سيمان 
به دليل اينكه ظرفيت بااليي در بخش عرضه وجود دارد، 
اين موضوع با تعادل بازار قابل حل و فصل است. سوري 
گفت: اينكه بعضا بورس از س��وي برخي افراد عامل 
گراني قيمت يك كاال معرفي شود، قطعا غير منصفانه 
است. در اين زمينه سيمان با ورود به بورس كاال شاهد 
آينده اي درخشان خواهد بود و حذف قيمت گذاري 

دستوري براي اين صنعت اتفاق مناسبي است.

زمان مشخصي براي فروش مجدد 
سهام عدالت وجود ندارد

اقتصادآنالين| پايان هفته گذشته، خبري مبني بر آغاز 
فروش سهام عدالت از روز جاري منتشر شد. اما مهدي 
پارچيني، مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و 
اوراق بهادار، ضمن رد كردن اين خبر اعام كرد: فروش 
سهام عدالت با توجه به شرايط حاكم بر بازار و به صورت 
بلوكي انجام خواهد ش��د. وي همچنين در گفت وگو با 
اقتصادآناين گفت: سفارش ها براساس اطاعيه سمات 
درخصوص لغو فروش سهام عدالت تا پنجم شهريورماه، 
بازنگري خواهند شد و سفارش هايي كه در حال حاضر 
در سيس��تم موجود هستند، از نظر ما معتبر محسوب 
مي شوند. زيرا از زمان ثبت سفارش سهامداران تاكنون، 
ش��رايط بازار تغيير كرده و فضاي اقتصادي و سياسي 
كشور شفاف شده است و اين امكان وجود داشت كه نظر 
برخي از مشموالن تغيير كند. به همين دليل، فرصتي به 
اين دسته از سهامداران داده شد تا تصميم گيري كنند و 
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز از ميزان سهام عدالتي كه 
بايد به فروش برسد، اطاع پيدا كند. وي افزود: در صورتي 
كه فروش سهام عدالت آغاز شود، فروش به صورت بلوكي 
خواهد بود. اما در حال حاضر، برنامه اي براي شروع مجدد 
فروش سهام عدالت نداريم. با توجه به شرايط بازار، تنها 
به درخواست هاي فروش به صورت بلوكي، پاسخ داده 
خواهد شد. پارچيني در پاسخ به اين سوال كه آزادسازي 
سهام عدالت از صفر )اظهارات دهقان دهنوي درخصوص 
آزادسازي سهام عدالت و فروش آن به صورت تدريجي(، 
چه تاثيري بر نحوه فروش آن خواهد گذاشت، تصريح 
كرد: من از جزيي��ات اين طرح خبر ندارم و اين موضوع 
به حوزه اظهارنظر آقاي دهق��ان دهنوي باز مي گردد. 
مدير نظارت بر بورس هاي سازمان بورس و اوراق بهادار 
اظهار داشت: فروش سهام عدالت به وضعيت بازار سهام 
بستگي دارد و زمان مشخصي وجود ندارد. ما تنها قصد 
داشتيم اطاعات به روزرساني شوند تا از حجم سفارشات 
مطلع شويم. در مورد سهامداراني كه اقدام به لغو سفارش 
فروش سهام عدالت خود تا ۵ شهريورماه نكرده اند، فرض 

بر اين است كه قصد فروش سهام خود را دارند.

۳۰ تقاضاي جديد 
براي تاسيس كارگزاري

صداوس�يما| محمد حس��ن ابراهيمي س��رو عليا، 
معاون نظارت بر نهادهاي مالي بورس گفت: ۱۲ سال 
از ص��دور آخرين مجوز كارگزاري مي گ��ذرد و در اين 
مدت مجوز جديدي صادر نشده است. وي اضافه كرد: 
براساس افزايش رقابت و ايده هاي نوآورانه، هيات مديره 
بورس تصميم گرفت تا مجوز تاسيس كارگزاري صادر 
كند. ابراهيمي سروعليا گفت: تاكنون ۳۰ درخواست 
تاسيس مجوز كارگزاري به سازمان بورس ارسال شده 
كه با ۴ شركت مصاحبه انجام ش��د و از اين تعداد يك 
كارگزاري مجوز تاسيس دريافت كرد. وي با بيان اينكه 
در بازار سرمايه, ۱۰۸ كارگزاري فعال وجود دارد تصريح 
كرد: در گذشته با توجه به داليلي، چون عدم گسترش 
بازار س��رمايه، مجوز تاسيس صادر نمي شد، اما اكنون 
با توجه به اينكه كارگزاري ها مانند ساير فعاليت هاي 
اقتصادي نياز به رقابت دارند، تصميم بر آن شد تا انحصار 
شكسته و مجوز صادر شود. معاون نظارت بر نهادهاي 
مالي بورس ادامه داد: دستور العملي درخصوص نحوه 
صدور مجوز و مدارك مورد نياز براي عموم مردم تهيه 
شده است كه اين دس��تورالعمل در ۲ محور اساسي، 
سابقه فعاليت و تحصيات مرتبط تهيه شده است. وي 
گفت: متقاضيان دريافت مجوز تاسيس كارگزاري، با 
مطالعه دستورالعمل ها، در صورت دارا بودن شرايط، 
مي توانند مدارك را به س��ازمان بورس ارسال كنند. 
ابراهيمي سروعليا با بيان اينكه يكي از ركن هاي اساسي 
براي صدور مجوز، ارايه طرح تجاري مناس��ب است 
افزود: هدف ما افزايش تعداد كارگزاري ها نيست بلكه 
مي خواهيم كارگزاري ها در بحث آموزش و فرهنگسازي 
به ما كمك كنند و با راه اندازي شعب بيشتر در مناطق 
كمتر توسعه يافته، مردم را با كارگزاري ها بيشتر آشنا 

كنند تا براي ورود بازار سرمايه ترغيب شوند.

از دريافت هديه با هر تراكنش
تا تخفيف ۹۰ درصدي محصوالت

بر خ��اف اين تصور ك��ه اوان��و تنها ب��ه دارندگان 
س��يم كارت هاي همراه اول خدمات اپراتوري ارايه 
مي دهد، دارندگان سيم كارت هاي ايرانسل و رايتل هم 
مي توانند وارد اين اپليكيشن شده و از خدمات متعدد 
آن استفاده كنند. طي هفته هاي اخير نام اپليكيشن 
اوانو به واسطه برگزاري كمپين هاي مختلف از جمله 
كمپين مشترك با همراه من و ارايه جوايز ارزنده در 
رسانه هاي و شبكه هاي اجتماعي بارها مطرح شده و 
استقبال كاربران از اين اپليكيشن باعث شده تا اوانو 
رتبه اول اپليكيشن هاي مالي گوگل پلي را به دست 
بياورد. به همي��ن بهانه قصد داريم در اين گزارش به 
بررسي اين اپليكيشن پرداخته و خدمات و ويژگي هاي 
آن را مورد نقد و بررس��ي قرار دهيم. اپليكيشن اوانو 
به عنوان كانون اصلي خدمات مالي و پرداختي در 
خانواده بزرگ »همراه اول« راه اندازي شده است و 
نكته مهم درباره اين اپليكيشن اين است كه خدمات 
آن به سيم كارت هاي همراه اول محدود نمي شود 
و دارندگان س��يم كارت هاي س��اير اپراتورها نيز 
مي توانند از خدمات اوانو استفاده كنند. اما خدمات 
اوانو در س��ه بخش اپراتوري، مالي و خريد آناين 
طراحي شده و كاربران مي توانند عاوه بر استفاده 
از خدمات اپراتوري و مالي همچون پرداخت قبض، 
خريد بس��ته اينترنت و كارت به كارت از فروشگاه 
آناين اين اپليكيشن هم استفاده كرده و محصوالت 
مورد نياز خود را در بخش هاي مختلف از جمله ميوه 

و تره بار و محصوالت سوپرماركتي تهيه كنند.

»تعادل« روند بازار سهام را طي ماه اخير بررسي مي كند

تغييرمسيرتاالرشيشهاي

روز نوساني بورس تهران
شاخص كل در بازار سرمايه در دومين روز كاري هفته يعني 
يكشنبه، ۷ شهريورماه دو نيمه متفاوت را تجربه كرد و در 
نهايت شاخص بورس با دو هزار و ۳۵۴ واحد افت در كانال 
يك ميليون و ۵۷۳ هزار واحدي به معامات خود پايان داد.

بورس روندي پر فراز و نشيب را تجربه كرد و معامات آن 
تحت تاثير برخي از هيجانات ايجاد شده، دچار نوسان شد.

شاخص بورس در نخستين دقايق معامات با صعودي بيش 
از ۱۰ هزار واحد همراه شد، اما از نيمه دوم معامات از شدت 
رشد اين بازار كاسته و معامات آن در دقايق پاياني وارد مدار 
منفي شد كه در ادامه اين روند، شاخص بورس با بيش از دو 
هزار واحد افت به معامات امروز خود پايان داد. در معامات 
اين روز بيش از ۱۶ ميليارد و ۵۶ ميليون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۱۴۲ هزار و ۱۳۰ ميليارد ريال داد و 
ستد شد. همچنين شاخص كل )هم وزن( با حدود 9 هزار 
واحد افزايش به ۴۶۷ هزار و ۵۱۵ واحد و ش��اخص قيمت 
)هم وزن( با پنج هزار واحد رشد به ۲9۵ هزار و چهار واحد 
رسيد. شاخص بازار اول يك هزار و ۸۶۷ واحد و شاخص بازار 
دوم چهار هزار و ۳۰۱ واحد كاهش داشتند. طي معامات 
روز گذش��ته حقوقي ها حدود هزار و ۱۰۵ميليارد تومان 
وارد بازار سهام كردند. ارزش كل معامات خرد ۱۵هزار و 
۲۸۰ميليارد تومان بود، اشخاص حقوقي ۱9درصد يعني دو 
هزار و 9۴۰ميليارد تومان سهام خريدند و مازاد خريدشان 
۶درصد از كل معامات شد. بيشترين تزريق پول حقوقي 
به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت شيميايي«، 
»بانك ها و موسس��ات اعتباري« و »فرآورده هاي نفتي« 
رقم خورد در حالي كه برآيند معامات گروه هاي »مواد و 
محصوالت دارويي« و »مخابرات« به نفع حقيقي ها تمام 
شد. سه نماد »فوالد«، »شپنا« و »وبملت« لقب بيشترين 
افزايش س��هام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »كاوه«، »غناب« و »كروي« معطوف 
بود. عاوه بر اين در بين همه نمادها، شركت توسعه معادن و 
صنايع معدني خاورميانه با نماد »ميدكو« با يك هزار و ۵۷۲ 

واحد، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد« با ۸۷۷ واحد، 
فوالد خوزستان با نماد »فخوز« با ۸۶۰ واحد، ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با ۷9۸ واحد، گسترش نفت و 
گاز پارسيان با نماد »پارسان« با ۷۰۷ واحد، مخابرات ايران 
با نماد »اخابر« با ۵9۸ واحد، توسعه معادن و فلزات با نماد 
»ومعادن« با ۵۸۶ واحد، شركت ارتباطات سيار ايران با نماد 
»همراه« با ۴۸۲ واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 
۴۲۱ واحد، فوالد خراسان با نماد »فخاس» با ۴۰9 واحد و 
شركت سرمايه گذاري صدر تامين با نماد »تاصيكو« با ۳۷9 

واحد تاثير مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل شركت معدني و صنعتي گل گهر با نماد »كگل« 
با دو هزار و 9۶ واحد، صنايع پتروش��يمي خليج فارس با 
نماد »فارس« با ۸۵9 واحد، بانك ملت با نماد »وبملت« با 
۶۶۶ واحد، پتروشيمي نوري با نماد »نوري« با ۶۱9 واحد، 
پتروشيمي پرديس با نماد »شپديس« با ۶۰۷ واحد، گروه 
مپنا با نماد »رمپنا« با ۵۶۲ واحد، پتروشيمي جم با نماد 
»جم« با ۵۵۶ واحد، نفت و گاز پتروشيمي تامين با نماد 

»تاپيكو« با ۵۴9 واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 
۵۳۶ واحد و پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا« با ۴۱۷ 
واحد تاثير منفي را بر ش��اخص بورس داشتند. برپايه اين 
گزارش، طي روز يكشنبه سپيد ماكيان با نماد »سپيد«، 
شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي با نماد »شستا«، 
ايران خودرو با نماد »خودرو«، پااليش نفت اصفهان با نماد 
»شپنا«، فوالد مباركه اصفهان با نماد »فوالد«،  ملي صنايع 
م��س ايران با نماد »فملي« و گ��روه دارويي بركت با نماد 
»بركت« در نمادهاي پرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامات امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي 
صنعت شد و در اين گروه چهار ميليارد و 9۶۸ هزار برگه 
سهم به ارزش ۱۴ هزار و ۵۸۰ ميليارد ريال دادوستد شد.

      روند صعودي فرابورس
در دومين روز كاري هفته شاخص فرابورس نيز بيش از 
۷۵ واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال ۲۲ هزار و ۸۰۳ 
واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار هفت ميليارد و ۶9 

ميليون برگه سهم به ارزش ۱۱۴ هزار و ۴۱۲ ميليارد ريال 
داد و ستد شد. روز يكشنبه بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، 
 فوالد هرمزگان جنوب با نماد »هرمز«، سهامي ذوب آهن 
اصفهان با نماد »ذوب«، شركت آهن و فوالد ارفع با نماد 
»ارفع«، سنگ آهن گهرزمين با نماد »كگهر«، پااليش 
نفت الوان با نماد »شاوان«، موسسه اعتباري ملل با نماد 
»وملل«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور«، توليد 
نيروي برق دماوند با نم��اد »دماوند« و بانك دي با نماد 
»دي« تاثير مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنين 
پتروشيمي زاگرس با نماد »زاگرس«، پليمر آريا ساسول 
با نماد »آريا«، سرمايه گذاري صبا تامين با نماد »صبا«، 
سرمايه گذاري مالي س��پهر صادرات با نماد »وسپهر«، 
گروه توسعه مالي مهر آيندگان با نماد »ومهان«، توسعه 
مسير برق گيان با نماد »بگيان«، گروه سرمايه گذاري 
ميراث فرهنگي با نماد »سمگا« و پتروشيمي مارون با نماد 
»مارون« تاثير منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند. 
آخرين قيمت ۷۲نماد حداقل سه درصد نسبت به قيمت 
روز قب��ل آنها افزايش يافت��ه و ۳۰۵نماد با كاهش بيش 
از سه درصدي قيمت همراه بوده اند. همچنين افزايش 
سهام حقيقي ها در ۷۶نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 
۲۰۶نماد به بيش از يك ميليارد تومان رس��يد كه جمع 
تغيير مالكيت دس��ته اول ۳۸۰ميلي��ارد تومان و تغيير 

مالكيت دسته هزار و ۴۶۰ميليارد تومان بود.

      كاهش ارزش سهام عدالت
در پايان معامات روز يكشنبه بازار سرمايه، ارزش سهام 
عدالت درمقايسه با روز گذشته، ۰.۲درصد كاهش يافت 
و ارزش سبد ۵۳۲هزار توماني و يك ميليون توماني سهام 
عدالت به ترتيب به ۱۴ ميلي��ون و ۷۸9هزار تومان و ۲۷ 
ميليون و ۸۵۵هزار تومان رسيد.با احتساب اين موضوع، 
ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار توماني سهام 

عدالت به ۸ ميليون و ۸۷۳هزار تومان رسيده است.
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ضرب االجل وزير
براي حذف رجيستري حضوري

به دنب��ال اعالم گم��رك ايران درباره مش��كالت 
رجيس��تري در مبادي ورودي و مشاهده ميداني 
وزير اقتصاد، وي با اعالم اينكه اين رويه به داليلي 
موجب ايجاد فس��اد مي ش��ود، به گمرك دستور 
رسيدگي فوري و س��اماندهي فرآيند رجيستري 
به صورت كامال غيرحض��وري در ۱۰ روز پيش رو 
را صادر كرده است. در مكاتبه  خاندوزي با رييس 
گمرك ايران آمده كه »در بازديد ميداني از گمرك 
فرودگاه امام خميني )ره( در خصوص رجيستري 
تلف��ن همراه ش��كايات هموطن��ان از فرآيند اين 
موضوع مش��اهده ش��د، در عين حال بررس��ي ها 
نشان مي دهد دريافت عوارض جهت رجيستري 
تلفن همراه به روش فعلي موجب ايجاد فس��اد به 
دليل رانت انحصاري واردات ش��ده و حق مس��لم 
مسافران را ضايع كرده اس��ت. از اين رو با توجه به 
اختيارات گمرك ايران كه در قانون امور گمركي 
تصريح شده الزم است اقداماتي به منظور برطرف 
شدن مشكالت پيش آمده انجام شود.« خاندوزي 
در ادام��ه اين مكاتبه اعالم كرده »مقتضي اس��ت 
با محوريت گمرك، كارگروهي متش��كل از ستاد 
مركزي مب��ارزه با قاچاق كاال و ارز، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت ارتباطات تشكيل و ظرف 
مدت ۱۰ روز فرآيند رجيستري به نحوي تنظيم 
شود كه ثبت كليه تلفن هاي همراه مسافري به جز 
كاالهاي لوكس و نيز فرآين��د واردات تجاري اين 
محصوالت ب��دون نياز به مراجعه حضوري و صرفا 
از طريق يك درگاه غيرحضوري انجام ش��ده و از 
تشكيل صف هاي رجيس��تري جلوگيري شود.« 
تاكي��د وزير بر اين اس��ت كه باي��د ترتيبي اتخاذ 
ش��ود تا در مورد تلفن هاي همراه مورد اس��تفاده 
مسافرين )مستعمل( يا هديه هاي همراه مسافرين 
همانند كاالهاي تجاري قلمداد نشده و با كمترين 

تشريفات و در سريع ترين زمان رجيستري شود.

زيان كشاورزان، دليل كاهش 
كشت هويج و گراني

ايلنا | عضو هيات مديره اتحاديه ميوه و تره بار استان 
تهران معتقد است؛ زيان سال هاي گذشته كشاورزان 
در كاشت هويج و باال رفتن هزينه ها دو دليلي هستند 
كه موجب كاهش توليد و عرضه در سال جاري و باال 
رفتن قيمت ها شده است. اكبر ياوري با بيان اينكه 
مشكالت كشاورزان هر ساله در حال افزايش است، 
اظهار كرد: در بخش هزينه هاي توليد در چند سال 
اخير قيمت ها به شكل نجومي در حال افزايش بوده 
به نحوي كه اجاره هر هكتار زمين براي كشت از ۱۶ 
ميليون تومان در س��ال ۹۸ به ۳۲ ميليون تومان در 
سال گذش��ته و به ۸۰ ميليون تومان در سال جاري 
رسيده است.  وي ادامه داد: در نهاده هاي توليد مانند 
كود اوره كه توليد آن داخلي است نيز قيمت هر كيسه 
آن از ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به ۵۶۰ هزار تومان افزايش 
يافته، همچنين قيمت هر كيلوگرم بذر هويج از ۲۵ 
ميليون تومان به ۴۵ ميليون تومان رشد داشته است. 
به گفته ياوري؛ با توجه به اينكه هر هكتار زمين نياز به 
۳ كيلوگرم بذر براي كشت دارد براي كشت هويج در 
يك زمين ۳ هكتاري فقط به ۱۲۵ ميليون تومان بذر 
نياز است.  وي با تاكيد بر اينكه اين مشكالت بيش 
از هر چيز نتيجه سوءمديريت در توليد است، افزود: 
سومديريت موجب ش��د با وجود  گراني نهاده هاي 
اوليه توليد و محدود بودن منابع با ارزشي همچون 
آب و خاك، شاهد بيش بود توليد در برخي سال ها 
و زيان مضاعف كشاورزان باشيم. ياوري اظهار كرد: 
در حال حاضر بان��ك اطالعاتي دقيقي وجود ندارد 
كه از آن نيازس��نجي محصول استخراج و بر اساس 
آن كشت انجام شود و اين امر بي برنامگي در توليد 
و بيش و كمبود هر س��اله محص��والت را به دنبال 
داشته است.  وي با انتقاد از نحوي سياستگذاري و 
تصميم گيري در بخش كشاورزي، گفت: سال هاست 
وزارت جهاد كش��اورزي وعده اجراي الگوي كشت 
را مي ده��د، اما تا امروز موفق نش��ده اس��ت حتي 
كش��ت يك محص��ول را هماهنگ و با ات��كا بر آن 
براي كش��اورزان انگيزه توليد ايج��اد كند.  وي در 
پاسخ به اين پرس��ش كه چه زماني عرضه و قيمت 
محصول هويج در بازار متعادل مي شود، اظهار كرد: 
هم اكنون هويج دزفول كه تامين كننده عمده اين 
محصول اس��ت پايان يافته  و هويج شهرهاي ازنا و 
اقليد به صورت قطره چكاني در حال تزريق به بازار 
است.  ياوري ادامه داد: انتظار مي رود با اضافه شدن 
محصول اليگودرز تا پايان ماه جاري عرضه و قيمت 
هويج در بازار متعادل تر ش��ود. وي قيمت امروز هر 
كيلوگرم هويج در ميدان اصلي ميوه و تره بار را ۱۲ 
تا ۱۵ هزار تومان اعالم كرد و گفت: خرده فروش��ي 
مجاز هستند ۳۰ تا ۳۵ درصد به قيمت ها برابر فاكتور 

اضافه و به مصرف كننده عرضه كنند. 

پايش انبارها و مراكز نگهداري كاال 
در تهران كليد خورد

مهر | معاون نظارت و بازرس��ي س��ازمان صمت 
اس��تان تهران گفت: گش��ت مش��ترك بازرسي و 
نظ��ارت بر انبارها و مراكز نگهداري كاال در س��طح 
اس��تان اجرا مي ش��ود. محمدي پور اظهار داشت: 
انبارها نقش بس��زايي در چرخه تأمين و توزيع كاال 
و مواد اوليه واحدهاي توليدي دارند و شهرستان ها 
به ويژه جنوب تهران با تعداد ۷۳ هزار انبار به عنوان 
بزرگ تري��ن مراكز نگه��داري كاال در كل كش��ور 
محسوب مي ش��وند كه فرآيند رصد و كنترل اين 
انبارها در اولويت كاري اين معاونت اس��ت. معاون 
نظارت و بازرسي سازمان صمت تهران تصريح كرد: از 
دو واحد انبار در شهرستان بهارستان بالغ بر ۱۷ هزار 
و پانصد كيلوگرم انواع مواد اوليه به ارزش تخلف بيش 
از ۹ ميليارد ريال كشف و به مراكز قضايي ارسال شد.

جزييات واردات ۱۰۰ ميليون دز 
واكسن كرونا تا دي ماه

ريي��س اتحادي��ه واردكنن��دگان دارو گفت: بر 
اساس قراردادهاي منعقد ش��ده با شركت هاي 
توليدكنن��ده واكس��ن كرونا تا نيم��ه دي ماه و 
هم زم��ان با پايان س��ال ۲۰۲۱ مي��الدي ۱۰۰ 
ميليون دز از اين دارو بايد به كش��ور وارد ش��ود. 
ناصر رياحي در گفت وگو با »ايرنا« اظهار داشت: 
شركت هاي توليد واكسن كرونا در جهان با هدف 
واكس��ينه كردن گروه هاي پرخطر كش��ورها با 
كمترين س��ود، اين دارو را تا پايان سال ۲۰۲۱ 
به دولت ها پيش فروش كرده اند.وي با اش��اره به 
ش��رايط دريافت واكس��ن كرونا از طريق بسته 
كواكس، خاطرنش��ان كرد: اين برنامه به منظور 
توزي��ع عادالن��ه در دس��تور كار ق��رار گرفت و 
س��هميه ايران براي ۲۵ درصد جمعيت كش��ور 
افزون بر ۱۶ ميليون و ۸۰۰ هزار دز برآورد ش��د. 
رياح��ي اضافه كرد: قراردادهاي��ي براي دريافت 
اين دارو امضا ش��د كه ش��امل ۳۰ تا ۵۰ ميليون 
دز از روس��يه مي ش��د، ام��ا بدقولي هايي در اين 
زمين��ه انجام گرفت. وي اف��زود: همچنين مقرر 
ش��د تا ۵۰ ميليون دز واكسن سينوفارم از چين 
دريافت ش��ود كه تاكنون نيمي از آن وارد شده و 
روند واردات واكس��ن از ك��ره جنوبي و چين نيز 
ادام��ه دارد. رييس اتحادي��ه واردكنندگان دارو 
بيان داشت: بخشي از خريدها مربوط به واكسن 
به��ارات هند ب��ود كه به دليل برخي مش��كالت 
مغفول مان��د و همچنين واردات آس��ترازنكا از 
كشورهاي مختلف توليدكننده اين نوع واكسن 
ادام��ه دارد.وي ب��ا تاكيد بر اينك��ه مجموع اين 
قرارداده��ا واردات ۱۰۰ ميلي��ون دز واكس��ن 
كرونا تا دي ماه امس��ال در دس��تور كار قرار داد، 
تصريح كرد: به دليل كندي در واكسيناس��يون 
عموم��ي از برنامه ه��اي وارداتي عق��ب مانديم 
 كه البته ش��اهد اي��ن روند در كش��ورهاي ديگر

 نيز بوديم.
رياحي با اش��اره ب��ه كوتاه ب��ودن تاريخ مصرف 
واكس��ن هاي توليدي به دلي��ل توليد اضطراري 
آن، اظه��ار داش��ت: توليدكنن��دگان مي توانند 
به طور مستقيم يا به صورت واسطه واكسن هايي 
كه دولت ها نتوانس��ته اند اقدام ب��ه دريافت آن 
كنن��د را به ف��روش برس��انند كه اي��ن فرصتي 
براي بخش خصوصي بود تا اق��دام به خريد اين 
داروها كند. وي اف��زود: جداي از واردات دولتي، 
بخش خصوصي اقدام به خريد ب��ا ارز آزاد براي 
واكسيناس��يون پرس��نل واحده��اي توليدي و 
شركت ها كرده است تا فشار اين بخش از دولت 

برداشته شود.

    آماده خريد ۲۰ ميليون دز واكسن فايزر 
هستيم

رييس اتحادي��ه واردكنندگان دارو با اش��اره به 
س��هميه ايران از س��بد كواكس، تصريح كرد: به 
دليل مش��كالت بانكي اي��ران، پرداخت هزينه 
خريد واكسن به ش��ركت هاي فايزر، جانسون و 
مدرنا از طريق س��ازمان بهداش��ت جهاني انجام 
مي شود، به اين صورت كه ايران مبلغ واكسن را 
به اين سازمان پرداخت مي كند و سپس به حساب 
ش��ركت هاي مورد نظر واريز مي شود تا بتوانيم 
س��هم خود را دريافت كنيم. وي افزود: هر كدام 
از اين ش��ركت ها حاضر به ارسال ۲۰ ميليون دز 
واكسن كرونا به ايران هستند اما با توجه به اينكه 
اين دارو باي��د در دماي بس��يار پايين نگهداري 
شود و امكانات سردخانه اي و حمل و نقل آن در 
كشور فراهم نيست، اين واكسن به مرور زمان و 
به ميزان قابل نگهداري وارد مي ش��ود. به گفته 
رياحي، واكسن هاي وارداتي تا يك ماه در فريزر 
معمولي اس��تاندارد و تا ۲۴ س��اعت در يخچال 
قابل نگهداري اس��ت و ايران ميزان��ي كه بتواند 
طي ي��ك ماه تزريق را انجام ده��د وارد مي كند. 
وي ب��ا بي��ان اينك��ه ش��ركت هاي توليدكننده 
واكس��ن كرونا تا پايان ۲۰۲۲ پيش فروش خود 
را انجام داده اند، خاطرنشان كرد: ظرفيت خريد 
۲۰ ميليون دز واكس��ن فايزر وجود دارد اما اين 
ميزان با ف��رض واردات ماهانه يك ميليون دز به 
دليل محدوديت هاي نگهداري مي تواند تا حتي 

۲۰ ماه به طول بيانجامد.
رييس اتحاديه واردكنندگان دارو گفت: تاكنون 
محموله هايي كمتر از يك ميليون دز وارد كشور 
مي ش��د اما با س��رعت گرفتن واكسيناسيون در 
كشور در حال حاضر ش��اهد ورود محموله هاي 

۱.۵ تا ۲ ميليون دز هستيم.
وي با بيان اينكه بخش خصوصي در حال حاضر 
واكس��ني در راه ايران ندارد، تصري��ح كرد: اين 
بخش با توجه به مجوز ابالغ شده از سوي وزارت 
بهداشت مي تواند واكس��ن وارد و بدون دريافت 
سود به دليل ُبعد انساني اين موضوع در فرودگاه 
به دول��ت تحويل دهد ي��ا ب��ا ارز آزاد در اختيار 
شركت هايي كه نام نويسي كرده اند، براي تزريق 
به پرسنل قرار دهد. وي افزود: تاكنون ۲ ميليون 
واكسن آسترازنكا از سوي بخش خصوصي وارد 
شده است، اما بيش از اين ظرفيت، مبادله انجام 
نش��ده زيرا ش��رايط نگهداري و حمل و نقل آن 
فراهم نيس��ت. به گفته رياحي، حمل و نقل اين 
دارو به دليل ش��رايط خاص آن از جمله واردات 
با ارز دولتي كه مي تواند انگيزه اي براي س��رقت 
و سوءاس��تفاده گري باش��د، با پليس اس��كورت 
مي ش��ود. رييس اتحاديه واردكنن��دگان دارو با 
بيان اينكه وزارت بهداش��ت سرعت كافي براي 
واردات واكس��ن كرونا را داش��ت، گفت: از وزير 
جديد درخواست دارم كه شرايط موجود را تغيير 
دهد تا با سرعت بخشيدن به نحوه پرداخت پول 
بتوانيم واكس��ن هايي كه آماده فروش هستند را 

خريداري و وارد كشور كنيم.

تعادل|
تجارت با عراق در مسير كاهشي قرار دارد. براساس آمارها 
ميزان صادرات ايران تا پايان مردادماه، سه ميليارد و ۱۶۳ 
ميليون دالر عنوان شده، كه نشان از افت صادرات در ماه هاي 
ابتدايي سال جاري دارد. فعاالن بازار عراق داليل مختلفي 
چون »محدوديت هاي كرونايي، قطع صادرات برق وكاهش 
صادرات گاز، كم كاري وزارت صمت وس��ازمان توس��عه 
تجارت و... « را از جمله داليل اصلي كاهش صادرات به عراق 
مي دانند. اما »سيد محمد هاشمي فرد« عضو اتاق مشترك 
بازرگاني ايران و عراق در گفت وگوي اختصاصي با »تعادل« 
ضمن تشريح روند تجارت با عراق، يكي از چالش هاي اصلي 
در بازار عراق را مس��ائل بانكي و روابط مالي بين دو كشور 
عنوان مي كند. اين فعال اقتصادي معتقد است براي نفوذ 
و تقويت در اين بازار صادراتي مهم بايد نسخه مشخصي 
براي صادرات به كشور ترسيم و بر اساس آن اهداف تجاري 
را تدوين كرد. هاشمي در عين حال ضرورت نخست براي 
حضور در بازار عراق را تغيير نگرش و رفتار سياست گذاران 
در تجارت با اين كشور مي داند كه بايد مبتني بر بازارسازي 
باشد تا بتوان حجم تجارت را با عراق افزايش داد. ا ز ديگر 
مواردي كه به گفته او، مي تواند روند صادرات به عراق را 
تقويت كند، همكاري تعامل بين دستگاه هاي اقتصادي 
و تجاري در سطوح باالي دولت و در عين حال به بازي 
گرفتن بخش خصوصي و اتاق هاي مشترك است. اين 
فعال اقتصادي همچنين تاكيد كرد كه براي گسترش 
تعام��الت تجاري در عرصه جهاني باي��د در معاهدات 
منطقه يي و بين المللي، حضوري فعال و پويا داشته باشيم 

تا بتوانيم از مزاياي جهاني شدن بهره بيشتري ببريم. 

  روند صادرات به هسمايه غربي 
حجم تجارت خارجي در۵  ماه منتهي به مرداد امسال ۳۴ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر بوده كه سهم صادرات از اين 
ميزان ۱۷ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر و س��هم واردات نيز 
۱۶ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر برآورد شده است. برهمين 
اساس، شاهد تراز تجاري مثبت يك ميليارد دالري بوده ايم. 
آمارهاي گمرك در اين بازه زماني رشد ۲۰ درصدي واردات 
و افزايش ۶۲ درصدي صادرات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را نش��ان مي دهد. همچنين مطاب��ق آمارها، عمده 
كاالهاي صادراتي به عراق، افغانس��تان و تركيه بوده، كه 
سهم ايران در بازار عراق تا پايان مردادماه ۱۲ ميليون تن به 
ارزش سه ميليارد و ۱۶۳ ميليون دالر ذكر شده است. اين 
درحالي است كه ميزان صادرات ايران به عراق در تيرماه ۱۰ 
ميليون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
دالر بوده است. برخي دليل اين افت صادراتي به بازار عراق 
طي ماه هاي اخير را عدم امكان تردد تجار دوكشور به علت 
ويزا وكرونا، قطع صادرات برق وكاهش صادرات گاز، انفعال 
وكم كاري سازمان توسعه و وزارت صمت، بالتكليفي اتاق 
مشترك وتوقف فعاليت هاي اتاق مشترك ايران وعراق، 
بازگشايي مرز عراق به عربس��تان، مرز دوم گمرگي بين 
عراق وتركيه، تس��هيل براي حض��ور اردن و مصر در بازار 
عراق وپذيرش تعرفه ترجيحي، افزايش تعرفه هاي گمركي 
عراق، حذف ايران از بازار خدمات فني و مهندس��ي عراق 
به علت ناتواني در تامين ضمانتنامه بانكي جهت شركت 
در منافصات و در نهايت عدم تمايل دولت جديد عراق به 
توسعه روابط اقتصادي با ايران« عنوان مي كنند. با ترسيم 
وضعيت تجارت با اين شريك مهم تجاري، حال اين پرسش 
مطرح است كه براي نفوذ در بازار عراق بايد چه كرد؟ »سيد 
محمد هاشمي فرد« عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و 
عراق درگفت وگو با »تعادل« درصدد پاسخ به اين پرسش و 

تشريح روابط تجاري ايران وعراق برآمده است. 

   راه نفود در بازار عراق 
 او در تحليل روابط تجاري با اين همسايه غربي مي گويد: 

براي حضور در بازارهاي صادراتي بايد برنامه ها و اوضاع 
اقتصادي همسايگان خود را در منطقه رصد و ارزيابي كرد؛ 
ايران پانزده همسايه در اطراف خود دارد، همسايه هايي 
با مرزآبي و همس��ايه هايي ب��ا مرز زميني. ام��ا در بين 
همسايگان، بزرگ ترين و طوالني ترين مرز را با كشورعراق، 
همس��ايه غربي خودكه ازجنوب شروع و تا كردستان با 
طولي بيش ازحدود ۱۶۰۰كيلومتر ادامه مي يابد، دارد. 

به گفت��ه اين فعال اقتصادي، براي اينك��ه در بازار عراق 
حضور فعال تري داشته باشيم بايد زيرساخت ها را براي 
حضور فعاالن اقتص��ادي در عرصه هاي مختلف اعم از 
»تجارت، خدمات فني و مهندسي، حوزه اي تي، صنعت، 
فرهنگ، هنر« و هرحوزه ديگري كه حضور ما را در اين 
بازار پررنگ تركند، فراهم نماييم، او معتقد است تنها با اين 
روش مي توان بازار اين كشور را تحت هرشرايطي در اختيار 

گرفت و روابط اقتصادي و تجاري را مستحكم تر كرد. 

     پتانسيل ايران براي صادرات به عراق
هاشمي فرد در بخش ديگري از صحبت هاي خود تاكيد كرد: 
ما بايد عالوه بر تقويت روابط اقتصادي، بخش ديپلماسي 
كش��ور را نيز در اين كشور و در ش��هرهاي مختلف آن از 
جمله »نجف، كربال، اربيل، سليمانيه، بغداد، بصره، حتي 
موصل و دهوك« فعال تر و پوياتر كنيم. ازطرفي ديپلماسي 
اقتصادي وتجاري ما بايد ارتباط قوي تري باتمامي مراجع 
و ارگان هاي مرتبط با اقتصاد و تجارت اعم از وزات اقتصاد 
ودارايي، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد 
و اموركشاورزي، معاون علمي و فناوري رياست جمهوري، 
اتاق بازرگاني و به ويژه اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق 
دركشور داشته باشيم تابتوانيم باهماهنگي، هم آوايي، هم 
راستايي و هم افزايي هرچه بيشتر و بهتر اقدام به بازارسازي، 
بازارگشايي، تفكيك و توسعه آن كنيم.  او با اشاره به اينكه 
بيشتر زير ساخت هاي عراق در اين سال ها ازبين رفته گفت: 
بيشتر نيازهاي اين كشور به صورت واردات مواد اوليه براي 
تبديل به كاالهاي مياني و نهايي و واردات كاالهاي نهايي 
تامين مي شود؛ اين درحالي ست كه ما مي توانيم با فراهم 
آوردن زيرس��اخت هاي الزم اقدام به توليد كاالهاي مورد 
نيازاين كش��وركرده و روند صادرات مان را بهبود و توسعه 
بخش��يم. همچنين او در ادامه با تاكيد برحضور مستمر، 

فزاينده و رو به رش��د در بازار عراق عنوان كرد: براي حفظ 
وتقويت جايگاه خود در بازار عراق وتحقق اين هدف مهم 
تجاري و اقتصادي نيازمنديم كه افراد خبره، توانمند، كاربلد 
و-البته با انگيزه -را در بخش هاي مهم، مرتبط و متناسب 
با تخصص آنها به كارگيريم كه متاسفانه در بازاراين كشور 
بعضا شاهد حضور افرادي هستيم كه تنها لباس اقتصادي 
و تجاري برت��ن دارند و بدون در نظرگرفتن مصالح ملي و 
صادراتي كشور تنها به فكر منافع كوتاه مدت خود هستند و 
ضررهاي زيادي را به اقتصاد و صادرات كشور وارد مي كنند. 

      مشكالت پيش رو در عراق
براي سرمايه گذاري 

هاش��مي فرد با اش��اره به اينكه درآمد عراق عمدتا از راه 
فروش نفت اس��ت، گفت: بخش قابل توجه اين مبالغ را 
امريكا در اختيار دارد كه ب��ه عناوين مختلف از عراق در 
اختيار مي گيرد وسپس باقيمانده آن را به عراق مي دهد و 
بديهي است كه اين مبلغ كفاف پوشش تمام نيازهاي عراق 
را نمي دهد.  به گفته او، در حال حاضر يكي از مهم ترين 
چالش��هايي كه دولت عراق با آن مواجه هست، تمهيد 
شرايط مناسب براي سرمايه گذاران خارجي است تا بتوانند 
با حضور در اين بازار بزرگ فعاليت اقتصادي كنند، اما به 
شرط آنكه عراق بعداز ايجاد وضعيت امنيتي مناسب، به 
لحاظ اقتصادي هم بتواند پذيراي سرمايه گذاران خارجي 
باشد تا در كوتاه ترين مدت نيازهاي خود را پوشش دهد. 

اين كارشناس اقتصادي افزود: اگر بنا باشد عراق با بودجه 
خود تمام نيازهايش را كه نوعا ناشي از فروش نفت است، 
تامين كند فاصله برنامه ريزي تا حصول نتيجه بسيار طوالني 
خواهد بود و ضمن عدم توفيق در تحقق پروژه هاي زيربنايي 
خود، با بحران بيش��تري در اداره كش��ور مواجه مي شود. 
هاشمي فرد در ادامه با اشاره به اينكه ما در حال حاضر در 
عراق شاهد ناآرامي در حوزه رواني و اجتماعي به خصوص 
در بين جوانان هستيم، اشاره كرد در كشور عراق ميزان 
قابل توجهي از جوانان بيكار هستند كه مشكل اشتغال 
يكي از عمده ترين مشكالت عراق هست و اين معضل به 
راحتي حل نخواهد شد؛ مگر اينكه تمامي پيش فرض هاي 
مقدماتي در زمينه اشتغال و كارآفريني فراهم گردد و گرنه 

موضوعي نيست كه به سرعت و آساني بر طرف شود.

     ضرورت اول حضور در بازار عراق 
وي همچنين با اشاره به اينكه »در حال حاضر در بازار عراق 
وضعيت نسبتا خوبي داريم ولي باتوجه به به توانمندي ها و 
ظرفيت هاي بالقوه وبالفعل مان اصال راضي كننده نيست « 
اضافه كرد اين دو مفهوم با يكديگر در تناقص نيستند و در 
يك راستا قرار دارند. او همچنين افزود: ما بايد با تغيير نگرش 
و رفتارمان سياست هاي اقتصادي مبتني بر بازار سازي را 
اتخاذ كرده و با لحاظ شرايط بازار هدف، حجم تجارتمان با 
اين كشور را از حدود ۱۰ ميليارد دالر فعلي به ۲۰ ميليارد 
دالر در س��ال افزايش داد؛ هرچه ميزان توليد، صادرات و 
حضور حرفه اي و مستمر در بازارهاي خارجي از جمله عراق 
افزايش يابد، ميزان كارافريني، توليد ناخالص ملي، رشد، 
شكوفايي و البته اميد در تمامي طبقات اجتماعي كشور 
عزيزمان ايران گسترش خواهد يافت و شاهد بالندگي هر 

چه بيشتر در تمامي عرصه ها خواهيم بود.
ايشان معتقداست افزايش حجم تجارت با عراق با طراحي 
فرمولي خاص و با بازارسازي در اين كشور امكانپذيراست 
و براي هركشور و هر بازاري بايد نسخه مشخصي داشته 
باشيم تابتوانيم جايگاه صادراتي خود را در تمامي بازارهاي 
هدف تثبيت و تقويت نماييم. او گفت در شرايط موجود 
طراحي و تبين س��از و كار مالي بين دو كش��وربه صورت 
رابطه اعتباري -خطي بين دو كش��ور است.او همچنين 
تاكيد كرد كه براي گس��ترش تعامالت تجاري با دنيا 
و نقش آفريني در عرصه هاي مختلف بين المللي بايد 
در معاهدات منطقه اي و بين المللي، حضوري فعال و 
پويا داشته باشيم تابتوانيم از مزاياي جهاني شدن بهره 
بيشتري ببريم. هاشمي فرد همچنين به اهميت نگرش 
ما در بازارهاي خارج��ي به ويژه عراق پرداخت و تاكيد 
كرد كه اين نگاه بايد به صورت سياس��ت اقتصادي ونه 
اقتصادسياسي باشد و به امروزه شاهديم كه بزرگ ترين 
رقيب در بازارعراق، خودمانيم! او در پايان گفت كه يكي 
از چالش هايي كه براي تقويت حضور ما در بازار عراق مهم 
هست، حل مسائل بانكي وروابط مالي بين دو كشوراست 
كه متاسفانه به دليل وجود تحريم ظالمانه امريكا عليه 
ايران، سيستم مالي بين المللي در روابطمان نداريم و 
برخالف توافقات اوليه كه در برجام صورت گرفت هيچ 

تغييري رخ نداد و از اين نقيصه نيز بسيار رنج مي بريم.

»سيد محمد هاشمي فرد« عضو اتاق مشترك بازرگاني ايران و عراق در گفت وگو با »تعادل«: 

راه نفوذ در بازار عراق 

شيوا با تشريح جزييات مصوبه جديد خودرويي شوراي رقابت مطرح كرد

آزاد سازي قيمت  خودرو  را كليد  نزديم
رييس شوراي رقابت با تشريح جزييات مصوبه اين شورا مبني 
بر سهيم شدن خريداران در خودروهاي پيش خريدي تاكيد 
كرد: اين مصوبه كه عطف به ماسبق نمي شود مقدمه اي براي 
آزادسازي قيمت ها نيست. رضا شيوا در گفت وگو با تسنيم، 
در خصوص مصوبه اخير شوراي رقابت كه در آن خريداران 
در بخشي از قيمت خودرو سهيم خواهند بود، گفت: در اين 
مصوبه ما دغدغه جدي خريداران خودرو را مورد بررسي قرار 
داديم و در نهايت تصميم گرفتيم كه مصرف كننده با توجه به 
مبلغ پيش پرداختي كه در ازاي خريد خودرو به شركت هاي 
خودروسازي پرداخت مي كند در قيمت تمام شده خودرو 

سهيم باشد. وي در اين رابطه با اعالم اينكه اين مصوبه عطف 
به ما سبق نيس��ت، افزود: اين مصوبه از تاريخ ابالغ آن قابل 
اجراست و ش��امل گذشته نمي شود. البته سود مشاركتي 
كه شركت هاي خودروسازي به مصرف كنندگان پرداخت 
مي كردند در چارچوب تصميم گيري خود خودروساز است. 
به نحوي كه شايد برخي از خودروسازان براي تشويق خريد 
سودي را براي خريداران در نظر بگيرند اما سوال اين است 
اگر كسي سود مشاركت دريافت كند اين مصوبه شاملش 
نمي شود يا خير بايد بگويم شورا براي تمام كساني كه پيش 
خريد مي كنند اين مصوبه را اجرايي مي كند.رييس شوراي 

رقابت با تاكيد بر اينكه در سال گذشته گزارشات بسيار زيادي 
از سوي خريداران خودرو به ما ارسال شده بود، افزود: در اين 
شكايات مصرف كننده اعالم كرده است كه حدود يك يا دو 
سال گذشته مبلغي را به عنوان پيش پرداخت به خودروساز 
داده است اما در زمان دريافت خودرو ارزش پول پرداختي 
ما كاهش يافته و بايد متناس��ب با تورم و هزينه بيشتري را 
براي مابقي قيمت خودرو را پرداخت كنيم كه اين موضوع 
اصاًل عادالنه نيست. وي اضافه كرد: به عنوان نمونه اگر كسي 
براي يك خودروي ۱۰۰ ميليون توماني، ۵۰ ميليون پيش 
پرداخت داده است مطابق مصوبه شوراي رقابت نصف مبلغ 

خ��ودرو را پرداخت كرده و بايد متناس��ب با نرخ تورم فقط 
مابقي قيمت خودرو را پرداخت نمايد. شيوا تاكيد كرد: برخي 
مي گويند اين مصوبه مقدمه اي براي آزادسازي قيمت هاست 
در حالي كه بايد بگويم اين مصوبه ربطي به اين موضوع ندارد 
ما متناسب با شكايات مردم اين مصوبه را تصويب كرده ايم. 
متأسفانه برخي به دليل عدم مشخص نبودن قيمت خودرو 
متناس��ب با فرضيات محصوالتي را خريداري كرده بودند 
كه اين موضوع اصاًل درست نيست. در همين زمينه نيز ما 
مصوب كرديم كه قيمت خودرو بايد در زمان پيش فروش 

قطعي اعالم شود.

رييس اتاق ايران و چين: 

شايعات در مورد سينوفارم سياسي است
رييس اتاق مش��ترك بازرگاني ايران و چين اظهار داشت: 
بخش زيادي از واكسني كه تا امروز از چين وارد كشور شده 
كه كمي بيشتر از ۲۰ ميليون دز بوده، از شهر پكن بارگيري 
شده است. مراجع مورد اطمينان در وزارت خارجه نيز در اين 
مورد اطالع رساني كرده اند.مجيدرضا حريري در گفت وگو با 
»ايلنا« در مورد اخبار منتشر شده پيرامون واكسن سينوفارم 
و تفاوت نوع ووهاني و پكني آن اظهار كرد: صحبت كردن در 
مورد واكسن نياز به تخصص دارد و مشخص نيست منبع 
اين اخبار كجا اس��ت. يك كمپاني مي تواند يك واكسن را 
در شهرهاي مختلف يك كشور بسازد؛ مثال آسترازانكا در 
نقاط مختلف جهان س��اخته مي شود، فايزر و مدرنا هم به 
همين شكل هستند. من اطالعات دقيقي ندارم كه شركت 
سينوفارم در شهرهاي ديگر هم توليد دارد يا نه، ولي وقتي 

يك شركت توليدكننده واكسن در عرض كمتر از يك سال 
حدود ۳ ميليارد دوز واكسن ساخته است، طبيعتا كار يك 
خط توليد و يك كارخانه نيس��ت. وي افزود: در خود چين 
از همين واكسن استفاده مي كنند، عمده واكسيناسيون 
در چين توسط سينوفارم يا ساينومك كه مدل ديگري از 
 WHO واكسن هاي س��ينوفارم است. واكسن چيني كه
يعني سازمان جهاني بهداش��ت آن را تاييد كرده، همين 
س��ينوفارم است. همه كش��ورهاي حاشيه جنوب خليج 
فارس هم از همين واكسن استفاده مي كنند و خيلي زودتر 
از آنكه به ايران وارد شود به اين كشورها رفته است. حريري 
همچنين در اين باره توضيح داد: به قاعده امكان ندارد كه 
اين واكس��ن در خطوط مختلف توليد كيفيت متفاوتي 
داشته باش��د، مانند بقيه داروها يا كاالهايي كه تحت يك 

نام در خطوط مختلف توليد ساخته مي شود.رييس اتاق 
مشترك بازرگاني ايران و چين در مورد اخبار منتشر شده 
مبني بر تفاوت قيمت آنها گفت: تفاوت قيمت واكس��ن 
ساخت خط هاي مختلف توليد هم شايعه است و مبنا ندارد. 
سينوفارم روز اول قيمت گذاري قيمت رسمي واكسن كرونا 
را ۲۷ دالر اعالم كرد ولي بقيه واكسن سازها محصول خود 
را هم به قيمتي كه اعالم كرده اند نمي فروشند. بايد توجه 
داشت كه بخش قابل توجهي از واكسن هايي كه سينوفارم 
صادر كرده رايگان بوده و به كشور ما هم چند صد هزار دز 
به صورت رايگان داده اس��ت.وي اضافه كرد: بخشي از اين 
موضوع هم به روابط اين كش��ورها با كش��ور توليدكننده 
مربوط است. براي مثال به كشورهاي سريالنكا و ميانمار 
با ۱۰ دالر فروخته ش��د، در دوبي بخش زيادي از واكسن 

سينوفارم به عنوان فاز ۳ مطالعات باليني رايگان بود، اين كار 
اواخر تابستان گذشته به ايران هم پيشنهاد شد اما مسووالن 
وزارت بهداشت قبول نكردند كه فاز ۳ مطالعات انساني در 
ايران انجام شود. من فكر نمي كنم كه اين واكسن ها بيش از 
۱۰ دالر فروخته شود البته هيچ يك از اين اطالعات موثق 
و داراي سند و مدرك نيس��ت بلكه بر اساس شنيده ها يا 
مشاهدات است. حريري در ادامه خاطرنشان ساخت: مهم 
تامين واكسن است، در چين تا امروز ۲ ميليارد دوز واكسن 
كرونا توزيع و تزريق شده و حدود ۱ ميليارد دوز هم صادر 
شده اس��ت. از اين ۱ ميليارد دز تا امروز موفق شده ايم كه 
بيش از ۲۰ ميليون دز واكسن كرونا بگيريم، البته اميدواريم 
كه اين رقم تا ۴۰ ميليون دوز كه مذاكرات آن در جريان است 
تا ماه آينده در ايران به دست ما برسد و به مردم تزريق شود.
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خبرروز

كرونا جان ۵۸۱ نفر ديگر را گرفت
۵۸۱ بيمار كرونايي ديگرجان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۰۶ هزار و ۴۸۲ نفر رسيد. همچنين بر 
اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۱ هزار و ۵۱۶ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه سه هزار و ۶۱۴ نفر از 
آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ ميليون و ۹۲۶ هزار و ۹۶۴ نفر رسيد. ۷ هزار و ۸۷۷ نفر از بيماران مبتال 
به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۸ ميليون و ۶۶۸ هزار و ۱۵۶ آزمايش 
تشخيص كوويد۱۹ در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۳۰۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۲ شهر 
در وضعيت زرد قرار دارند. ايران اكنون در خيز پنجم كرونا كه از ابتداي تير ماه از جنوب آغاز شد و به مركز كشور رسيد، به سر مي برد.

خبر

آتش سوزي لنج ها، جان 
محيط زيست دريايي را مي گيرد

آتش س��وزي لنج ه��اي صي��ادي و ب��اري در 
آب هاي كش��ور، محيط زيست دريايي و حيات 
زيس��تمندان آن را تهديد مي كن��د از اين رو دو 
سازمان محيط زيست و شيالت درصدد كاهش 
اين آس��يب ها هس��تند. مديركل دفتر بررسي 
و مقابله ب��ا آلودگي دريايي س��ازمان حفاظت 
محيط زيست با بيان اين مطلب گفت: در جاهاي 
مختلف دنيا بارها ش��اهد نشت مواد سوختي و 
مواد شيميايي به دريا و آلودگي نفتي و شيميايي 
ايجاد شده در دريا ناشي از آتش سوزي شناور ها 
 بوده اي��م، يكي ديگر از عواقب س��وء ناش��ي از 
آتش سوزي شناورها تخليه اضطراري بار شناور 
به دريا است كه بس��ته به نوع و جنس بار اثرات 
زيانباري بر محيط زيست دريايي وارد مي كند. 
محم��ود رضايي افزود: اگر آتش س��وزي منجر 
به غرق شدن شناور ش��ود كه بر عواقب آن بايد 
آسيب رساندن به بستر دريا و زيستمندان منطقه 
از جمله آبسنگ هاي مرجاني را بايد اضافه كرد، 
اين موارد عالوه بر افزايش دما و كدورت آب، باعث 
به خطر افتادن حيات زيستمندان منطقه حريق 
مي شود. او ادامه داد: از ديگر مضرات آتش سوزي 
شناورها احتمال سرايت آتش به زيستگاه هاي 
طبيع��ي از جمله جنگل هاي حراء اس��ت كه از 
اكوسيستم هاي ارزشمند ساحلي دريايي كشور 
محسوب مي ش��وند كه اگر از بين بروند جبران 
كردن تلفات آنها بس��يار دش��وار خواهد بود كه 
در اين فاصله حيات پرندگان آبزي و كنار آبزي 
و موج��ودات دريايي زيادي ب��ه خطر مي افتد. 
مديركل دفتر بررسي و مقابله با آلودگي دريايي 
سازمان حفاظت محيط زيست اظهارداشت: در 
واقع در راستاي وظايف حاكميتي سازمان محيط 
زيست و پيرو برنامه ريزي هاي انجام شده براي 
بازرسي عملكرد محيط زيستي بنادر شيالتي 
كشور با هماهنگي سازمان شيالت كشور، از بنادر 
شيالتي استان هاي شمالي كشور، بنادر شيالتي 
استان هاي سيس��تان و بلوچستان و خوزستان 
مورد بازرسي قرار گرفتند. رضايي گفت: از نقاط 
ضعف برخي از بنادر شيالتي كمبود تجهيزات 
اطفاي حريق و مقابله با آتش سوزي در بنادر 
و شناورهاي صيادي بود كه متاسفانه در چند 
روز اخير آتش سوزي چند لنج باري در بنادر 
كشور مويد اين مهم است كه ضرورت اهتمام، 
همكاري و مس��اعدت دس��تگاه هاي ذيربط و 
مالكان ش��ناور ها را دو چندان مي كند، لذا با 
تامين تجهيزات و تامين اعتبار الزم براي تهيه 
و ب��ه روز كردن تجهيزات مناس��ب در بنادر و 
شناورها برخي از اين حوادث قابل پيش گيري 
اس��ت كه با اجراي آن از آلودگي دريا ناشي از 

اين حوادث جلوگيري مي شود.

گليماندگار|
در حال��ي كه وزير پيش��نهادي آموزش و 
پرورش نتوانس��ت از س��وي مجلس راي 
اعتماد بياورد و تا زماني كه وزير تازه اي به مجلس معرفي 
ش��ود، رييس دولت سرپرس��ت تازه اي براي آموزش و 
پرورش انتخاب ك��رده يك بار ديگر زمزمه بازگش��ايي 
مدارس در مهر ماه به گوش مي رسد؛ زمزمه اي كه بارها 
و بارها بر س��ر زبان ها افتاده اما با توجه به شرايط كرونا در 
كشور با مخالفت كارشناس��ان و خانواده ها مواجه شده 
است. در اين شرايط كه سويه جديد دلتا و چيزي نمانده كه 
المبدا هم به آن اضافه شود، ديگر سن و سال نمي شناسد 
و مي تواند از كودك چند ماهه تا سالمند ۹۰ ساله را هم 
درگير كند، سوال اينجاست كه چه كسي ريسك باالي 
بازگش��ايي مدارس را مي پذيرد. اين در حالي اس��ت كه 
مسووالن بر اساس قول و قرارهاي قبلي بايد واكسيناسيون 
معلمان و دانش آموزان را تا آخر مرداد و شهريور به پايان 
مي رساندند كه اين وعده ها تاكنون محقق نشده است. 
كشور درگير پيك پنجم بيماري است و به گفته بسياري 
بحران بيماري كرونا هر روز بيشتر و بيشتر مي شود و از 
سويي عفونت قارچ سياه هم به مشكالت درماني اضافه 
شده اس��ت. در چنين شرايطي سرپرست تازه وزارت 
بهداش��ت و درمان در برنامه اي تلويزيون��ي از راهكار 
تازه اي براي سال تحصيلي جديد پرده برداري مي كند! 
تحصيل تركيبي! به اين ترتيب كه دانش آموزان چند 
روز در هفته را در مدرسه حاضر شده و چند روز ديگر را 
از طريق فضاي مجازي به تحصيل خود ادامه مي دهند. 

      بازگشايي مدارس با تعداد محدود
عليرضا كاظمي درباره آغاز سال تحصيلي و ارايه آموزش ها 
از اول مهرماه  گفت: آموزش دانش آموزان امسال به صورت 

تركيبي از آموزش مجازي و حضوري خواهد بود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بيش از ۱۰۰ 
هزار كالس زير ۱۵ دانش آموز داريم و ۵۰ درصد مدارس 
ما نيز كمت��ر از ۷۵ دانش آموز دارند كه اين مدارس و اين 
كالس ها مي تواند به صورت حضوري و با رعايت ش��يوه 

نامه هاي بهداشتي برگزار شود.
او تأكيد كرد: ستاد ملي مقابله با كرونا كليات اين طرح را 

تصويب كرده و قرار است تفاهم نامه اي بين كميته هاي 
ستاد كرونا و آموزش و پرورش تنظيم شود تا استانداردهاي 
الزم بهداشتي تدوين و تا پايان هفته به مدارس ابالغ شود.

كاظمي خاطرنشان كرد: در آموزش مجازي تأكيد ما 
استفاده مدارس از شبكه آموزش دانش آموزي يا همان 
شاد است، اما مدارس مي توانند به نسبت فعاليت هاي 
خود از سامانه هاي ديگر آموزشي نيز استفاده كنند. 
در حال توسعه و رفع اشكاالت شاد هستيم تا بتوانيم با 
يك مديريت يكپارچه بهترين بستر آموزش مجازي 

را براي دانش آموزان ايجاد كنيم.

      سامانه پادا دچار اشكاالت فني است
سرپرس��ت وزارت آم��وزش و پ��رورش ب��ه ثبت نام 
دانش آموزان در مدارس اش��اره كرد و گفت: روزهاي 
ثبت نام را از دو به پنج روز در هفته افزايش داده ايم تا ثبت 
نام دانش آموزان با سرعت بيشتري انجام شود. كاظمي 
ادامه داد : هيچ دانش آموزي امس��ال بدون مدرس��ه 
و كالس درس نخواه��د بود و اگر اس��م دانش آموز در 
سامانه پادا ثبت نشود اين به معناي ثبت نام دانش آموز 
نيست. سامانه پادا دچار اشكاالت فني است كه بايد 
هرچه زودتر برطرف ش��ود همچنين مشكل خريد 
كتاب هاي درسي دانش آموزان كه به دليل اشكال 

سامانه پادا ايجاد شده است نيز مرتفع خواهد شد.

       اتمام واكسيناسيون معلمان تا پايان شهريور 
او افزود: مدرسه تلويزيوني نيز امسال با پوشش نزديك 
به صد درصدي آموزش هاي الزم را از طريق شبكه هاي 
مختلف س��يما به همه دانش آموزان ارايه خواهد كرد 
و در اين زمينه صدا و س��يما، نقش بسيار مهمي را بر 
عهده دارد. واكسيناسيون معلمان در حال انجام است 
و تا پايان شهريور به پايان خواهد رسيد همچنين به 
مدارس قبل از شروع سال تحصيلي سرانه بهداشتي 
تعلق خواهد گرفت. سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
گفت: پيگيري مطالبات فرهنگيان، اولويت دوم است 
و پرداخت فوق الع��اده ويژه، پاداش بازنشس��تگان و 
رتبه بندي معلمان و همسان س��ازي حقوق اعضاي 
هيات علمي دانشگاه فرهنگيان در دستور كار قرار دارد.

      بازگشايي آرام و تدريجي مدارس 
كاظمي يادآور ش��د:   بازگشايي مدارس امسال با يازده 
برنامه اجرايي خواهد شد و اولويت ما اين است كه مدارس 
را به صورت آرام و تدريجي بازگشايي و با كمترين دغدغه 

و به صورت مطمئن و با كيفيت به كار خود ادامه دهند.

     شرايط براي بازگشايي مدارس
 فراهم نيست

البته اينكه بس��ياري از كارشناس��ان و البته اولياي 
دانش آموزان بر اين باور هستند كه آموزش مجازي 
هيچگاه نمي تواند جايگزين آموزش حضوري شود و 
در ايران هم با توجه به شرايطي كه حاكم است از جمله 
عدم دسترسي همه دانش آموزان در سراسر كشور به 
ابزار مورد احتياج براي آموزش مجازي و ... باعث شده 
تا سطح آموزش به شدت افت كند، اما مساله اينجاست 
ك��ه همين خانواده هاي مخالف ب��ا آموزش مجازي 
هم س��المتي فرزند خود را به تحصيالت او ترجيح 
مي دهند و معتقدند دو سال دور ماندن از تحصيل بهتر 
از اين است كه فرزندشان دچار بيماري با اين شرايط 

بشود و ناگهان جان خود را از دست بدهد.
فروزان نام��ور، كارش��ناس آموزش در اي��ن باره به 
»تعادل« مي گويد: شرايط كنوني اصال براي بازگشايي 
مدارس فراهم نيست، آن هم مدارسي كه داراي تعداد 
زيادي دانش آموز هستند و طبيعا رعايت پروتكل در 
اين مدارس نمي تواند معنايي داش��ته باشد. از سوي 
ديگر مقطع دبستان مقطعي است كه شما بايد بتوانيد 
تك تك دانش آموزان را كنترل كنيد تا از پروتكل ها 
تخطي نكنند، هيچ مدرسه اي اين ميزان نيروي فعال 
ندارد و معلم نمي تواند هم درس بدهد و هم به رعايت 

پروتكل ها توسط دانش آموزان نظارت داشته باشد. 
او در بخش ديگري از سخنانش مي افزايد: قطعا هيچ 
چي��ز نمي تواند جاي آموزش حض��وري را بگيرد. در 
بسياري از كشورها به واس��طه انجام واكسيناسيون 
سراسري بس��ياري از والدين خواستار بازگشايي هر 
چه زودت��ر مدارس هس��تند، اما در ايران مس��اله به 
گونه ديگري اس��ت بس��ياري از والدين نمي خواهند 
فرزندش��ان را در اين شرايط به مدرسه بفرستند. قرار 

بود واكسيناسيون دانش آموزان و معلمان تا پايان مرداد 
ماه تمام شود كه اين اتفاق نيفتاد. حاال مي گويند تا پايان 
شهريور. در اين شرايط ما چطور انتظار داريم كه والدين 
اطمينان كنند و فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. در 
ضمن تمام مدارس از امكان��ات مدارس غيرانتفاعي 
برخوردار نيستند، امكان برگزاري كالس هاي درس با 
حداقل جمعيت، امكان ضدعفوني هر روزه مدرسه و ...

     در اين شرايط آموزش حضوري
ريسك بااليي دارد

فروزان نامور با اشاره به شرايط كنوني كرونا در كشور 
و وجود پيك پنجم مي گويد: در اين شرايط بازگشايي 
مدارس ريسك بااليي دارد و مي تواند دولتمردان را 
به مشكالت تازه اي دس��ت به گريبان كند. يعني تا 
زماني كه شرايط به طور كامل فراهم نشده، نبايد اين 
تصميم گرفته ش��ود.  او درباره تحصيالت تركيبي 
نيز مي افزايد: هيچ فرقي نمي كند، ممكن اس��ت 
حضور يك ساعته يك دانش آموز در مدرسه باعث 
ابتالي او به كرونا ش��ود يا اينكه به عنوان يك ناقل 
بي عالمت بيماري خ��ود را به ديگران انتقال دهد. 
در اين شرايط هم جان دانش آموزان در خطر است 
و هم جان معلمان. بهتر است ستاد مقابله با كرونا 

تمام اين ش��رايط را در نظر بگيرد و وزارت آموزش 
و پرورش هم در اين زمينه عجوالنه تصميم نگيرد. 

      افت كيفيت تحصيلي دانش آموزان
اين كارشناس آموزش درباره تاثير آموزش مجازي 
بر رشد كيفي تحصيالت دانش آموزان مي گويد: به 
خوبي مي دانيم كه در اين دو س��ال گذشته كيفيت 
تحصيلي به ش��دت افت پيدا كرده اس��ت. البته اين 
عوامل بس��ياري در اين مساله دخيل بوده اند، اولين 
دليل هم عدم آشنايي معلم و دانش آموز به تحصيل 
در فض��اي مجازي اس��ت، در بس��ياري به واس��طه 
كالس هاي مجازي كه در مقاطع مختلف تحصيلي 
برگزار مي شود، تا حدودي با اين شرايط آشنايي دارند، 
اما در ايران اين آشنايي در زمان كرونا رخ داد و به اين 
ترتيب هر دو طرف به نوعي غافلگير شدند. از سوي 
ديگر وقتي ما نتوانستيم شرايط تحصيل مجازي را 
براي نزديك به ۳ ميليون دانش آموز فراهم كنيم اين 
يعني افت تحصيلي، در حال حاضر تعداد قابل توجهي 
از دانش آموزان به دليل عدم دسترس��ي به اين نوع 
آموزش ترك تحصيل كرده اند و از آنجايي كه شرايط 
اقتصادي خانواده هايشان هم شرايط سخت و بغرنجي 
است جذب بازار كار شده اند. البته نه بازار كار رسمي، 

كارهاي غير رسمي مثل كار در كارگاه هاي زير زميني، 
دستفروش��ي و پيوس��تن به جمع ك��ودكان كار در 
كوچه و خيابان. در واقع يكي از كارهايي كه وزارت 
آم��وزش و پرورش بعد از جمع ش��دن غائله كرونا 
بايد انجام دهد، بازگرداندن تعداد قابل توجهي از 
دانش آموزان به مدارس براي ادامه تحصيل است. 

      سياست يك بام و دو هوا تا كي
مس��اله اما به همان واضحي است كه مسووالن سعي 
مي كنند آن را ناديده بگيرند. بازگش��ايي مدارس در 
حالي كه كارشناسان حوزه بهداشت و درمان از امكان 
۴ رقمي شدن مرگ و ميرهاي كرونايي خبر مي دهند 
و واكسيناسيون همچنان با سرعت بسيار پايين در حال 
انجام است و حتي تمامي معلمان كشور هم واكسينه 
نشده اند چه برسد به دانش آموزان چطور مي شود بحث 
بازگش��ايي مدارس را پيش كشيد و از مردم خواست 
تا فرزندانش��ان را به مدرسه بفرستند؟ اينكه كيفيت 
آموزش مجازي بسيار پايين است و در بسياري از موارد 
حتي نمي شود اين دو سال از دست رفته را جزو سوابق 
درسي دانش آموزان به حساب آورد، مساله قابل قبولي 
است، اما بازگش��ايي مدارس تا قبل از واكسيناسيون 

سراسري مي تواند بحران ديگري را رقم بزند.

گزارش

قبل از واكسيناسيون سراسري تحصيالت تركيبي هم چاره ساز نخواهد بود

بازگشايي مدارس در اين شرايط ريسك بااليي دارد

رويخطخبر

ضرورت سرمايه گذاري در بخش بهداشت براي رشد كشور 
بهرام عين اللهي روز يكش��نبه ضم��ن بازديد از 
مجموعه معاونت هاي بهداش��ت و درمان وزارت 
بهداشت، در نشس��ت هاي جداگانه با معاونين و 
مديران زيرمجموعه هر معاونت، به بحث و تبادل 
نظر پيرام��ون برنامه هاي پي��ش روي هر حوزه، 
پرداخت. او در نشس��ت با معاونت بهداشت كه با 
حضور دكتر عليرضا رييس��ي معاون بهداشت و 
مديران اين معاونت برگزار شد، شنونده سخنان 
هريك از مديران پيرامون، وضعيت كنوني كرونا، 
واكسيناسيون كوويد ۱۹، وضعيت بيماري هاي 
غيرواگير برنامه هاي اجرايي اين حوزه و همچنين 
حوزه هاي��ي همچ��ون س��المت محي��ط و كار، 
بهداش��ت مدارس و خان��واده، بهداش��ت روان، 
آموزش و ارتقاي س��المت، تغذيه، آزمايشگاه ها، 
بهداش��ت دهان و دندان و ش��بكه بهداشت، بود. 
 وزير بهداش��ت ، درمان و آموزش پزشكي در اين 
نشس��ت گفت: بايد به سمت پيش��گيري برويم 
زيرا پيش��گيري مقدم بر درمان است و چنانچه 
مي خواهيم مملكت رش��د كن��د، بايد در بخش 
بهداشت سرمايه گذاري كنيم. عين اللهي ضمن 
تاكيد بر تمركز وزارت بهداش��ت براي توس��عه و 
تقويت زيرس��اخت هاي برنامه پزشك خانواده و 
نظام ارجاع در دوره جديد، بر انجام واكسيناسيون 

كوويد ۱۹ در اس��رع وقت، تاكيد و عنوان كرد كه 
بايد به سمت پيشگيري برويم، پيشگيري مقدم 
بر درمان اس��ت و چنانچ��ه مي خواهيم مملكت 
رشد كند، بايد در بخش بهداشت سرمايه گذاري 
كنيم.همچنين در نشس��ت با معاونت درمان كه 
با حضور دكتر قاس��م جان باباي��ي معاون درمان 
وزارت بهداش��ت و مدي��ران زيرمجموع��ه اين 
معاونت برگزار ش��د، س��اختار و ش��رح اقدامات 
هري��ك از ادارات در حضور وزير بهداش��ت بيان 
 ش��ده و موضوعاتي از جمله درم��ان بيماري ها، 
س��طح بن��دي، رتبه بن��دي و اعتباربخش��ي 
بيمارستان ها، نظارت و بازرسي، تعرفه، وضعيت 
پيوند اعض��ا، درمان ناب��اروري، خريد راهبردي 
بيمه ه��ا، درم��ان س��كته هاي مغ��زي و قلبي و 

توانبخشي، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

هرگونه جابه جايي واكسن بايد به پليس اعالم شود
فرمانده انتظامي تهران بزرگ جزييات س��رقت 
محموله ۳۰۰ تايي واكس��ن كرون��ا در تهران را 
تشريح كرد. سردار حس��ين رحيمي در حاشيه 
اجراي طرح كاشف با حضور در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشي درباره نقش پليس در اجراي 
طرح واكسيناسيون كرونا گفت: همكاران من در 
مجموعه نيروي انتظامي از همان روزهاي نخست 
ش��يوع كرونا، در كنار كادر درمان جزو خطوط 
اول مقابله ب��ا كرونا بودند و همانطور كه مردم به 
خاطر دارند از برخورد با احتكار اقالم بهداش��تي 
در روزه��اي نخس��ت ت��ا تامين نظ��م و امنيت 
بيمارس��تان، انس��داد راه ها و اعمال محدوديت 
ب��راي صنوف و ... از س��وي پليس انجام ش��ده و 
همچنان نيز برخي از اين موارد در حال اجراست. 
او ادام��ه داد: از زمان آغاز طرح واكسيناس��يون 
كرونا نيز، پليس وظايفي را در اين زمينه برعهده 
گرفت كه از جمله آن تامين امنيت مراكز تزريق 
واكسن، تامين امنيت مراكز نگهداري از واكسن 
و تامين امنيت حمل و جابه جايي محموله هاي 
واكس��ن بود كه خوش��بختانه با اقدامات انجام 
ش��ده، تمامي اين موارد در امنيت كامل و بدون 
هيچ مشكلي انجام شده است. فرمانده انتظامي 
تهران بزرگ درباره خبر منتش��ر شده پيرامون 
س��رقت از خودروي حامل واكسن نيز گفت: اين 

موضوع مربوط به س��ه هفته پيش است و آنطور 
كه بعضا درباره آن شايعه شده، نبوده است. مدتي 
قبل خانمي با كرايه يك خودرو به يكي از مراكز 
نگهداري واكس��ن در جنوب غرب تهران رفته و 

درخواست ۳۰۰ عدد واكسن كرده بود.
متاسفانه ايش��ان اين موضوع را به پليس اطالع 
نداده بود و خودش��ان ش��خصا تصميم به انتقال 
اين واكس��ن ها با خودروي كرايه اي را داش��ت. 
رحيمي با بيان اينكه هرگونه جابه جايي واكسن 
بايد به اطالع پليس برسد، گفت: اگر پليس از اين 
موضوع با خبر بود، مانن��د صدها مورد ديگر كه 
در امنيت كامل انجام مي شد، اين تعداد واكسن 
نيز تح��ت نظ��ارت پليس به مقصد مي رس��يد. 
البت��ه درحال حاض��ر نيز س��رنخ هاي خوبي در 
اين خصوص به دس��ت آم��ده و تحقيقات براي 

دستگيري اين افراد در حال انجام است.

رويداد

در حالي كه برخي از مسووالن به دنبال راه حل هايي براي 
بازگشايي مدارس در مهر ماه هستند و برخي ديگر از اتمام 
واكسيناسيون سراسري تا پايان بهمن ماه خبر مي دهند، 
كرونا المبدا به پشت مرزهاي ايران رسيده و قارچ سياه 
تاكنون جان بيش از ۱۰ نفر را در شهرهاي مختلف كشور 
گرفته و به گفته كارشناسان حوزه بهدشت و درمان پيك 
ششم بيماري در راه است. بر اساس اعالم سازمان جهاني 
بهداشت و درمان ايران در حال حاضر آلوده ترين كشور 
به ويروس كرونا اس��ت و همچنان روند واكسيناسيون 
كند است و البته كه زندگي هم در جريان است. كسي از 
مقررات بهداشتي پيروي نمي كند، نه مسووالن كه در 
جلسات معارفه خود در مجلس ماسك زدن را فراموش 
كرده اند و نه مردم كه اين همه مدت رعايت پروتكل ها 
خسته شان كرده و ديگر نمي دانند چه زماني ممكن 
اس��ت به زندگي عادي خود بازگردند. از سوي ديگر 
مشكالت معيشتي هم باعث شده تا كسب و كارها به 
اميد زنده نگه داش��تن خود ريسك ابتال به بيماري را 
بپذيرند و سر كارشان حاضر شوند. در اين شرايط هم 
هستند افرادي كه اصال به هيچ قانون و اصولي پايبند 
نيستند و اعتقاد چنداني هم به مرگبار بودن اين بيماري 
ندارند و از هر تعطيلي براي رفتن به مسافرت يا به جا 
آوردن اعمال مذهبي خود استفاده مي كنند. اما واقعا 
چه كسي بايد بر رعايت اين مقررات نظارت داشته باشد 

و اين وضعيت قرار است تا چه زماني ادامه پيدا كند. 

       احتياج به مقررات بهداشتي قوي داريم
رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري، با تاكيد 
بر اينكه كرونا تمام نمي شود و ممكن است پيك ششم 
بيماري را با جهش المبدا ش��اهد باشيم، گفت: احتياج 
به مقررات بهداش��تي قوي در كش��ور داريم و تا چنين 

مقرراتي جاري نشود، هر چقدر هم واكسن تزريق كنيم 
و دارو در كشور باشد بازهم كرونا در كشور كنترل نخواهد 
شد. دكتر پيام طبرسي  با تاكيد بر اينكه بروز قارچ سياه 
در مبتاليان به كرونا موضوع تازه اي نيست، گفت: اين 
موضوع ربطي به پروتكل ه��اي دارويي كه براي اين 
بيماران استفاده مي شود، ندارد. تعدادي از مبتاليان 
به كرونا به بيماري زمينه اي ديابت نيز مبتال هستند و 
اگر به بيمار ديابتي بدون در نظر گرفتن شرايط كورتون 
زيادي تزريق شود، بروز قارچ سياه افزايش مي يابد. به 
دليل تعداد باالي بيماران در پيك پنجم شاهد افزايش 
تعداد مبتاليان به قارچ سياه در اين پيك هستيم. مردم 
بايد احتياط كنند و به هيچ عنوان خودسرانه كورتون 
تزريق نكنند؛ بر اين اساس نگراني وجود نخواهد داشت.

     يك هفته ديگر شايد قله پيك را رد كنيم
وي با اش��اره به اينكه در ح��دود ۳ روز اخير ورودي 
بيمارستان  مسيح دانشوري در تهران اندكي كاهش 
يافته است، اظهار كرد: ورودي روزانه پيش از اين بيش 
از ۴۰۰ نفر بود اما اكنون به حدود ۳۲۰ نفر رسيديم. 
اگر اين روند تا يك هفته پايدار باشد شايد بتوان گفت 
قله پيك را رد كرده ايم ولي بايد ديد در روزهاي آتي چه 
اتفاقي مي افتد.طبرسي با اشاره به ركوردشكني هاي 
اخير در آمارهاي كرونا، تصريح كرد: معموال هرچه 
به آخر پيك نزديك مي ش��ويم مرگ و مير افزايش 
مي يابد. از تعداد موارد مبتال مي توان گفت شايد در 
تهران پيك پنجم در روزهاي اوج خود به سر مي برد.

      مشكل كرونا 
صددرصد با دارو حل نمي شود

وي افزود: نمي ت��وان گفت براي تامين دارو و تجهيزات 

مشكلي نداشتيم ولي مشكل كرونا ۱۰۰ درصد با دارو 
رفع نمي ش��ود. ما احتياج به مقررات بهداشتي قوي در 
كش��ور داريم. تا چنين مقرراتي جاري نشود، هر چقدر 
هم واكسن تزريق كنيم و دارو در كشور باشد بازهم كرونا 
در كشور كنترل نخواهد شد. او درباره نگراني ها پيرامون 
ورود جهش المبدا وي��روس كرونا، بيان كرد: در برخي 
كش��ورهايي كه جهش المبدا رويت شده است مانند 
امريكا بازهم جهش دلتا بر آن غلبه كرده است اما در برخي 
كشورهاي آسياي جنوب شرقي المبدا بر دلتا غلبه كرده 
است. بايد ببينيم روند در روزهاي آتي برايمان چگونه 
است. با ورود جهش المبدا به كشور پيك بعدي كرونا با 
درگيري باالتر آغاز خواهد شد. اين جهش واكسن گريزي 

بيشتري دارد و سن ابتال را هم كاهش مي دهد.

     تزريق واكسن تنها راه حل نيست
رييس بخش عفوني بيمارستان مسيح دانشوري، 
تاكيد كرد: اميدوارم با مديريت خوب بتوانيم از اين 
روزها عبور كنيم و فكر نكنيم تنها با تزريق واكسن، 
كرونا نابود مي شود. تجربه انگلستان مقابل ما است كه 
۸۰ درصد واكسن تزريق كردند و مقررات بهداشتي 
سفت و سختي  هم دارند اما ميزان بروز باالي بيماري 
را تجرب��ه مي كنند. اين يعن��ي كرونا تحت كنترل 
درمي آيد اما كامال تمام نمي شود و داستان ما با كرونا 
كماكان ادامه خواهد داشت. او درباره تزريق ُدز سوم 
واكسن كرونا، گفت: همه كشورهاي دنيا به اين نتيجه 
رسيدند كه بعد از گذشت ۸ ماه از تزريق ُدز دوم واكسن 
بايد ُدز سوم را تزريق كنند. در مورد نوع ُدز يادآور سوم 
براي كساني كه قبال واكسن هاي آدنوويروسي مانند 
اسپوتنيك و آس��ترازنكا تزريق كردند بهتر است از 

پلتفرم هاي ديگر ساخت واكسن استفاده شود. 

مقررات جاري نشود، كرونا تمام نمي شود
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