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يادداشت- 1

تئوري استقالل و تثبيت قيمت ها
چرا اس��تقالل بان��ك مركزي 
مهم اس��ت؟ اس��تقالل بانك 
مركزي چه تاثي��ري در بهبود 
شاخص هاي اقتصادي از جمله 
مهار تورم، تثبيت قيمت ها و... 
دارد؟ تبع��ات عدم اس��تقالل 
بان��ك مرك��زي در اقتص��اد 
كش��ورها چگونه ظهور و بروز 
پيدا مي كند؟ هرچند چنين ابهاماتي سال ها است در فضاي 
اقتصاد بين المللي حل شده و كشورهاي مختلف، استقالل 
بانك هاي مركزي را به عنوان يك اصل پذيرفته شده ارج 
نهاده و به آن عمل مي كنند، اما افراد و جرياناتي در كشورمان 
وجود دارند كه هنوز متوجه اين ضرورت غير قابل انكار در 
اقتصاد نشده اند. بنابراين همچنان اساتيد اقتصادي به جاي 
بررسي و تحليل چگونگي دستيابي به يك الگوي پيشرفته 
در مسير توس��عه بايد در خصوص اصول بديهي )ازجمله 
ضروري بودن يا نبودن استقالل بانك مركزي( به اظهارنظر 
بپردازند. متاس��فانه گروهي در اين كشور وجود دارند كه 
همچنان در اين گزاره مبرهن ش��بهه افكني مي كنند و 
استقالل بانك مركزي را حتي عامل بروز مشكل در اقتصاد 
و معيشت مي دانند! اما بايد ديد كه مطالعات تجربي در اين 
خصوص چه مي گويد و آيا ارتباطي ميان استقالل بانك 
مركزي و رشد اقتصادي، تثبيت قيمت ها و مهار تكانه هاي 
تورمي وجود دارد. مطالعات تجربي راجع به اس��تقالل 
بانك مركزي نشان مي  دهد كه در كشورهاي پيشرفته 
صنعتي بين »اس��تقالل بانك مركزي «و »تورم«رابطه 
منفي وجود دارد. يعني هر اندازه كه در اقتصادي بانك هاي 
مركزي استقالل بيشتري داشته اند و دولت هاي به حيطه 
اختيارات قانوني آنها را بيش��تر احترام گذاشته اند نهايتا 
دس��تاوردهاي اقتصادي افزونتري در اين كشورها ثبت 
شده است. در مس��ير معكوس نيز هر اندازه كه كشورها 
قلمروي كمتري براي تصميم سازي هاي مستقل بانك 
مركزي قائل شده اند، شاخص هاي اقتصادي با تكانه هاي 
نوساني افزون تري همراه بوده اند. نمونه هاي متعددي در 
اقتصادهاي كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال 
ادامه در صفحه 2  توسعه وجود دارد كه...  

 محمدرضا منجذب 

راهكار بانك مركزي براي پوشش بخشي از كسري بودجه ارائه شد

ماموريت ويژه تيم اقتصادي دولت

يادداشت-3يادداشت-2

انتشار اوراق وديعه خطري 
براي بازار سهام

»آزادي و غرب گرايي«

انتشار اوراق وديعه نه تنها تهديد 
بزرگي براي بازار سهام محسوب 
مي شود، بلكه براي كل اقتصاد 
كش��ور خطرن��اك اس��ت. به 
نظ��ر مي آيد س��رمايه گذاران 
باي��د منتظر روش��ن  ش��دن 
برنامه ريزي هاي كالن اقتصادي 
باشند و بايد سياست هاي دولت 
بر روي ريل خود قرار بگيرد تا بت��وان مزايا و معايب آن را 
ارزيابي كرد. گمان مي كنم بازار منتظر خبرها است و اخبار 
را آناليز مي كند. شاخص كل بورس از كف يك ميليون و ۹۰ 
هزار واحد در يك رالي رش��د دوماهه حركت كرد و به مرز 
رواني يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد رسيد. به طور طبيعي 
در طي اين مسير، نياز به استراحت كوتاه مدت و مقطعي 
وجود دارد. طي اين مسير برخي از معامله گران كوتاه مدت 
در س��ود بودند و براي آنها انگيزه خروج و شناسايي سود 
وجود داش��ت. عده ديگري از س��رمايه گذاران نيز از سال 
گذشته تاكنون سهامدار باقي ماندند و به سود نرسيدند؛ 
اين افراد با رش��د ش��اخص و اقداماتي همچون ميانگين 
كم كردن بخش��ي از زيان شان جبران شد و فرصتي براي 
فروش پيدا كردند. دالر بازار آزاد دچار نوسان هايي شد كه 
همين موضوع زمينه  ترس س��هامداران را به وجود آورد؛ 
درصورتي كه مالك بازار س��هام ن��رخ دالر نيمايي بوده و 
نوسانات بازار آزاد بر بازار سهام اثرگذار نيست. به طوركلي 
موضوعات مربوط به دالر، نرخ بهره و انتشار اوراق با نرخ سود 
باال مسائلي هستند كه بازار سهام از آنها تأثير گرفته و اكنون 
هم سياست مشخصي در مورد اين موضوعات وجود ندارد 
اما ترس از اين انگيزه اي براي دست به دست شدن سهام در 
بازار را به وجود آورد. سهام عدالت يك دارايي ملي پرارزشي 
است كه كف قيمتي آن بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان 
بوده و مي تواند تا ۸۰۰ هزار ميليارد تومان هم رشد كند و 
زماني كه بحث فروش دارندگان آن )به خصوص در روش 
مستقيم( مطرح مي شود، فشاري بر نمادهاي بزرگ ايجاد 
مي شود. نمادهاي بزرگي كه جزو سهام عدالت هستند، 
باارزش ب��وده و معامله گران براي اينك��ه آن را در قيمت 
پايين تري خريداري كنند، اقدام به نقد كردن سهام خود 
مي كنند و همين موضوع باعث فشار شده و در نهايت بازار 
وارد فاز احتياطي مي ش��ود. هر زمان كه بحث آزادسازي 
سهام عدالت مطرح مي شود شاهد ورود و هجمه اي به بازار 
سرمايه مي شويم، هرچند كه عرضه آن بر روي تابلو خالف 
قوانين محسوب مي شود و معامالت بايد به صورت بلوكي 
انجام ش��ود اما به هرحال بازار س��هام از اين موضوع متأثر 
مي شود. ريس��ك هاي پيش رو نيازمند نقدينگي زيادي 
است. در هر مقطع زماني، گذشت از مقاومت هاي شاخص 
مستلزم نقدينگي قابل توجه اس��ت و اكنون بازار بايد اين 
محك هاي جدي را بخورد. مبهم بودن و ش��كل نگرفتن 
سياست هاي دولت، بزرگ ترين ريسك بازار سهام بوده و 
ادامه در صفحه 2 اما و اگرهاي زيادي در ... 

»آزادي« يك��ي از بزرگ ترين 
پرسش هاي بشر در عصر مدرن 
بوده است. اگر به تاريخ يك ونيم 
قرن اخير نگاهي بيندازيم، در 
ايران ني��ز از ميانه عصر ناصري 
رفته رفته مفهوم آزادي مطرح 
شد، البته نه به معناي امروزي 
آن. البته كش��اكش سر آزادي 
مساله اي نبود كه فقط متعلق به ايران باشد؛ مساله اي جهاني 
بود. شعار اول انقالب هاي بزرگ اروپا آزادي بود. »آزادي، 
برابري، برادري« شعار انقالب فرانسه بود. انقالب  ها يكي 
پس از ديگري با شعار آزادي سر برمي آوردند، البته هر يك با 
تعريف ايدئولوژيك خود از آزادي. انقالب  هاي ماركسيستي �  
سوسياليستي هم هدفي جز آزادي به آن معناي مورد نظر 
خود نداش��تند. ممكن بود تعريف واحدي از آزادي وجود 
نداشته باش��د، اما ارزش كانوني آزادي بود. همين هم كار 
محافظه كاران را دش��وار مي كرد، زيرا حفظ موضعي كه 
با آزادي در تضاد و تقابل به نظر رس��د، كار بسيار دشواري 
بود. البته به زودي انقالب  هاي آزادي خواهانه خود چنان 
آزادي كش و س��ركوبگر از كار درآمدند كه محافظه كاران 
مي توانس��تند حس كنند روسفيد شده اند و خوش بيني 
آزادي خواهان را به س��خره گيرند. در اين اثنا مش��خص 
شد دريافت آزادي خواهان نسل هاي اول از مفهوم آزادي 
رمانتيك و عجوالنه بوده است. رفته رفته كساني كه با شعار 
آزادي آمده بودند به دندان  تيزترين س��ركوبگران تبديل 
شدند. اما اين مساله دعوا سر مساله آزادي را خاتمه نداد، 
بلكه آن را بيش از پيش پيچيده و غامض كرد.با اين مقدمه 
يادآوري مي كنم در انقالب ايران نيز آزادي شعارمحوري بود. 
اليت اصلي انقالبي سر سه مفهوم »استقالل«، »آزادي« و 
»جمهوري« اتفاق نظر داشتند، اما آزادي محور بود، زيرا 
جوهره اس��تقالل و جمهوري نيز آزادي است. اما يكي از 
بزرگ ترين مشكالت نظري از اينجا شروع شد كه به غلط 
اين تصور جا افتاد كه آزادي مفهومي غربي است. از آن جا 
كه ُفرم آزادي پيش تر در غرب تجربه شده بود، اين گمان 
هم پديد مي آمد كه محتواي آزادي نيز امري غربي است. 
اما مساله اين است كه آزادي امري »انساني« است و يك 
پديده فرهنگي متعلق به گستره جغرافياي خاصي نيست. 
جناح محافظه كار يا سنت گرا در ايران خيلي زود اين شايبه 
را مطرح كرد كه آزادي امري غربي اس��ت و از تن دادن به 
آزادي بايد خودداري كرد، زيرا سرش��تي بيگانه دارد و تن 
دادني به امر بيگانه به زودي م��ا را به »ازخودبيگانگي« و 
»هويت سوزي« مي كشاند. پيش��رو بودن غرب در ايجاد 
نهادهاي آزادي نيز در ظاهر امر مهر تاييدي بر اين شائبه بود.
آزادي يك امر غربي نيست، بلكه امري كامال انساني است. اما 
در عوض نكته مهم و اساسي اين است كه آزادي »زمانمند« 
و »مصنوع« است. اين دو مساله به ما كمك مي كند تا آن 
نگاه رمانتيك و شيداگونه به آزادي را اصالح كنيم. آزادي 
هم مانند علم و تكنولوژي در عصر جديد تحقق پيدا كرده 
است. مگر در غرب سيصد سال پيش آزادي وجود داشت؟ 
ادامه در صفحه 5

زهرا س�ليماني|يكي از وعده هاي مشخص دولت 
سيزدهم در ايام انتخابات و روزهاي بعد از آن، اتخاذ 
تصميمات اصالحي در حوزه اقتصاد بود كه توسط 
ابراهيم رييسي و مردان نزديك به او در بزنگاه هاي 
مختلف مطرح ش�د. يكي از اين اصالحات ضروري 
اقتص�ادي كه تحليلگران ب�ر روي آن تاكيد جدي 
داش�تند، اصالح نظامات بودج�ه اي و ارايه اليحه 
متمم بودجه1400 است كه دولت وعده داد بالفاصله 
پس از تش�كيل كابينه آن را اراي�ه خواهد كرد. اما 
علي رغم اي�ن وعده ه�اي اقتصادي، م�دت زمان 
كوتاهي پس از تشكيل كابينه س�يزدهم و برگزار 
شدن جلسه بررسي صالحيت ها در صحن مجلس، 
مسعود ميركاظمي رييس سازمان برنامه و بودجه 
دولت سيزدهم راهي برنامه گفت وگوي ويژه خبري 
شبكه2 شد و اعالم كرد، دولت برنامه اي براي ارايه 
اليحه متمم ندارد. اظهارنظري كه درست در نقطه 
مخال�ف وعده هاي رييس دولت س�يزدهم در ايام 
انتخابات و روزهاي پس از آن داشت. رويكردي كه 
در تمام سال هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بود 
و دولت هاي مختلف از طريق مكانيس�م تخصيص 
تالش مي كردند، كس�ري بودج�ه را جبران كنند. 
تحليلگران با اشاره به كسري فزاينده در بوجه 1400 
اين رويكرد دولت را باعث افزايش تكانه هاي تورمي 
و گسترش بي انضباطي هاي مالي ارزيابي كردند و آن 
را يك نقطه تاريك در كارنامه دولتي ارزيابي كردند 
كه مدت زم�ان كوتاهي از تش�كيل آن نمي گذرد. 
وحيد شقاقي ش�هري استاد دانشگاه اقتصاد يكي 
از چهره هايي است كه معتقد است، خبر عدم ارايه 
اليحه متمم توسط دولت، اقتصاد ايران را در معرض 
تكانه هاي فراوان تورمي قرار خواهد داد و بر حجم 

مشكالت معيشتي مردم نيز خواهد افزود.

     برخي رسانه ها اشاره مي كنند دولت سيزدهم به 
دنبال آن اس�ت كه سياست تك نرخي كردن ارز را 
مانند تجربه اي كه دولت اصالحالت با موفقيت آن را 
پياده سازي كرده بود، اعمال كند، آيا زمينه اجراي 

چنين سياست هايي در اقتصاد ايران فراهم است؟
بايد بدانيم، سياست هاي ارزي سياست هاي جدا و تك بعدي 
نيس��ت و در امتداد ساير سياس��ت گذاري هاي اقتصادي 
معنا و مفهوم پيدا مي كند. سياست هاي ارزي مي بايست 
با سياس��ت هاي تجاري، مالي، بودجه اي، پولي و توليدي 
هماهنگي داش��ته باش��د. تا زماني كه دولت منظومه اي 
هماهنگ بين سياست هاي كالن اقتصادي ايجاد نكند در 
خصوص سياست هاي ارزي هم مسير خطا را خواهد پيمود. 
به عبارت روشن تر اگر دولت به دنبال تعيين سياست هاي 
ارزي خود است، قبال بايد سياست هاي تجاري، پولي، مالي، 
صادراتي و... هماهنگ داشته باشد. مساله تعيين نرخ ارز 
يا هر تصمي��م ديگري در خص��وص ارز بايد با هماهنگي 
با سياس��ت هاي پولي باش��د. تا زماني كه در اقتصاد ايران 
تورم هاي باال وجود دارد، عمال امكان كاهش نرخ ارز ممكن 
نيست. اقتصاد ايران در 3س��ال گذشته همواره تورم هاي 
باالي 3۰درصد را تجربه كرده اس��ت. در سال پيش رو نيز 
پيش بيني ها حاكي از آن است كه تورم باالي ۴۰درصدي 

خواهيم داش��ت. به عبارت��ي در طول 3الي ۴س��ال اخير 
تورم هاي باالي 3۰ درصد در ايران تجربه شده است. اگر تورم 
باال باشد و به عبارتي سياست هاي پولي، مالي و بودجه اي 
نتواند تورم را كنترل كند، سياست هاي ارزي هم در امتداد 
سياست هاي پولي و بودجه اي خواهد بود؛ اين روند نشان 
مي دهد كه عنصر تورم تا چه اندازه در تعيين نرخ ارز مهم 
اس��ت. اين اهميت در خصوص سياست هاي تجاري نيز 
صدق مي كند. اگر ايران نتواند كسري تجاري خود را جبران 
كند، قادر به اتخاذ سياس��ت هاي ارزي مناسب نيست. در 
يك كالم مجموعه اين سياست ها در امتداد يكديگر معنا 

پيدا مي كنند.
     بنابراين با توضيحات شما مي توان گفت كه نرخ 
ارز تابعي از نوس�انات و تحوالت س�اير گزاره هاي 

اقتصادي است؟
بل��ه، ن��رخ ارز تابعي از نرخ ت��ورم، كس��ري هاي بودجه، 
كس��ري هاي تجاري غيرنفتي و تابعي از رشد نقدينگي 
است. از اين منظر دولت براي موفقيت در سياست هاي ارزي 
بايد سياس��ت هاي تجاري خود را اصالح كند. يعني چه؟ 
يعني توسعه صادرات غيرنفتي، كنترل واردات و همچنين 
مهار واردات غيررسمي )قاچاق كاال( كه بايد در دستور كار 
دولت جديد قرار بگيرد. دولت جديد اگر به دنبال توفيق در 
اتخاذ سياست هاي ارزي و تقويت ارزش پول ملي است بايد 

سياست هاي تجاري خود را اصالح كند. كشوري كه كسري 
بودجه، تورم هاي باالي ۴۰درصد، كسري تجاري غيرنفتي 
باال و... دارد نمي توان اميدوار باش��د كه سياست ارزي اش 
با توفيق همراه باش��د و پول ملي اش تقويت شود. دولت 
سيزدهم بايد تصميمات سختي را براي كاهش كسري هاي 
بودجه بگيرد. اقتصاد ايران در سال 1۴۰۰ بيش از ۴۰۰هزار 
ميليارد تومان كس��ري بودج��ه دارد. طبيعتا اين ميزان 
كسري خودش را در افزايش تورم نمايان مي كند. ناترازي 
در سيستم بانكي ايران بسيار باالست. اخيرا آقاي همتي 
توييتي منتشر و در آن نوشته بود دولت براي حل مشكل 

ناترازي بانك ها بايد حداقل 25۰هزار ميليارد تومان بودجه 
به اقتصاد تزريق كند تا ناترازي بانك ها را كاهش دهد. پس 
ما هم ناترازي بانك ها را داريم. هم ناترازي بودجه اي داريم 
و هم ناترازي تجاري داريم كه خودش را در كس��ري هاي 
تجاري غيرنفتي نشان مي دهد و هم حجم بااليي از قاچاق 
كاال و خروج سرمايه از كش��ور وجود دارند. مجموعه اين 
عوامل باعث مي شود سياست هاي ارزي كشور تحت تاثير 

قرار بگيرد و نرخ ارز آرام و قرار نداشته باشد.
     به هر حال اين مش�كالت اقتص�ادي همواره در 
اقتصاد وجود داشته؛  چرا طي سال هاي اخير تبعات 
اين ناهنجاري ها در اقتصاد بيشتر نمايان شده است؟

بله، اقتصاد ايران همواره با اي��ن ناهنجاري ها روبه رو بوده 
اس��ت، اما از آنجا كه درآمدهاي نفتي وجود داشته است، 
اين درآمدهاي در حكم ُمس��كني كس��ري هاي تجاري، 
بودجه اي و ناترازي هاي كشور را پوشش مي داد. اما امروز 
كه درآمدهاي نفتي محدود شده اين ناترازي ها به صورت 
نمايان تري بروز مي كنند. ضمن اينكه اين ش��رايط باعث 
افزايش بي اعتمادي در اتمس��فر اقتصادي ش��ده و باعث 
تسريع خروج سرمايه ها در كشور شده است. در يك چنين 
شرايطي بازارساز ارزي نمي توان هارموني الزم را در نرخ ارز 
ايجاد كند. بنابراين سياست ارزي منبعث از سياست هاي 
كالن اقتصادي، تجاري، پولي، تجاري و... اس��ت. تا زماني 

كه سياس��تگذاري هاي كالن اقتصادي در بخش هاي ياد 
ش��ده اصالح نشوند نمي توان نسبت به توازن كلي نرخ ارز 

خوش بين بود و پولي ملي همچنان ضعيف مي شود.
     در اين ش�رايط دش�وار اما برخي رانت هاي كالن 
ارزي نيز در اقتصاد ايران وج�ود دارد كه تداوم آن 
هيچ دليل عقلي ندارد. تخصيص ارز 4200 توماني 

ارز اين نوع برنامه ريزي هاي رانتي است؟
موضوع ارز ۴2۰۰ توماني پيچيدگي هاي خاص خود را دارد. 
به تدريج سياستگذار تالش كرد توزيع اين ارز را محدود كند. 
از 25 قل��م جنس اين تخصيص به ۴ الي    5 نوع تخصيص 

رسيده است. دولت جديد به جز حذف اين نوع ارز راهكار 
ديگري ندارد چرا كه اين سياست به جز اتالف منابع ارزي 
كشور هيچ فايده اي نداشته است. اما مساله اينجاست كه 
اين روند حذف بايد به ص��ورت تدريجي صورت بگيرد تا 
تكانه هاي تورمي جديدي ايجاد نشود. اما حتي در صورت 
حذف ارز ترجيحي هم بايد اصالحات اقتصادي شرح داده 

شده اعمال شوند.
     دولت ابراهيم رييسي با وعده مهار تورم و بهبود 
شاخص هاي اقتصادي روي كار آمد؛ فكرمي كنيد 
ش�رايط تورمي كش�ور در س�ال 1400 چه شكل و 

شمايلي خواهد داشت؟
براي س��ال 1۴۰۰ قطعا با تورم باالي ۴۰ درصدي روبرو 
خواهيم بود. چرا كه روند خروج سرمايه از كشور به سمت 
بازارهاي تركيه، ام��ارات و... ت��داوم دارد. فرآيند قاچاق 
كاال به كشور ادامه دارد، كسري بودجه بزرگي در اقتصاد 
خودنمايي مي كند و كسري تجاري نيز مشاهده مي شود. 
اين تورم ۴۰ درصدي در مقايسه با تورم جهاني كه زير 5 
درصد است، يك عدد بزرگ است و شكاف طبقاتي كشور 
را عميق تر خواهد كرد. شكاف تورمي بين ايران و جهان 

در افزايش نرخ ارز نمايان خواهد شد. 
     اگر فرض بگيريم كه دارايي هاي مسدودي ايران 
به كشور بازگردد يا برجام در مسير احيا قرار بگيرد، 
چنانچه دولت سيزدهم نيز مانند دولت هاي قبلي 
اقدام به س�ركوب نرخ ارز كند چ�ه وضعيتي بروز 

خواهد كرد؟
اگر دولت س��يزدهم نيز نرخ ارز را مانند فن��ر نگه دارند، با 
كوچك ترين تكان��ه اي در آينده باز هم با نوس��انات ارزي 
شديد روبه رو خواهيم شد. مانند تجربيات قبلي در دولت 
احمدي نژاد نيز كه نرخ ارز از ه��زار تومان به ۴ هزار تومان 
رسيد. يا در سال هاي ابتدايي دهه ۹۰ كه دولت روحاني نرخ 
ارز را سركوب كرد و بعد با خروج امريكا از برجام در سال ۹7 
و بازگشت تحريم ها، نرخ ارز ناگهان از ۴ هزار تومان به 2۸ 
هزار تومان فعلي رسيد. از اين منظر بايد به دولت سيزدهم 
توصيه كرد كه با اقتصاد ايران با دستور و بخشنامه برخورد 
نكند. مسائل اقتصادي ايران نيازمند عقالنيت و توجه به 
دانش اقتصادي است. بايد به سراغ حل ريشه اي مشكالت 
ارزي كش��ور برويم. در واقع بايد انضباط مالي درد اقتصاد 

افزايش پيدا كند.
     به موضوع مهمي اش�اره كرديد در ش�رايطي كه 
دولت س�يزدهم، قبل از تشكيل كابينه از ضرورت 
ارايه اليحه متمم بودجه خبر داده بود، ميركاظمي 
رييس جديد س�ازمان برنامه و بودجه اخيرا اعالم 
كرد كه دولت تصميمي براي ارايه متمم بودجه 1400 
ندارد. اين رويكرد دولت در عدم ارايه اليحه متمم را 

چطور ارزيابي مي كنيد؟
اين خبر بسيار تاسف آوري است؛ دولتي كه تا يك ماه قبل 
با آب و تاب از ض��رورت ارايه اليحه متمم بودجه1۴۰۰ 
س��خن مي گفت، ناگهان بعد از تش��كيل كابينه از اين 
رويكرد اصالحي عقب نشيني كرد. در واقع دولت سيزدهم 
نتوانست تصميمات سخت براي اصالح نظام بودجه اي 
كشور اتخاذ كند. مفهوم اين تصميم اين است كه اقتصاد 
ايران در س��ال 1۴۰۰ بايد با كس��ري بيش از ۴۰۰ هزار 
ادامه در صفحه 2 ميليارد توماني سر كند. 

همايون دارابي
مهدي تديني

دالر 27250 تومان معامله شد

 سکه تا مرز 12 میلیون پیش رفت و سپس 
به کانال 11 میلیون تومانی برگشت 

دولت بدون تغییر آيین نامه استخدام شهردار با شهردار 
منتخب شوراي ششم موافقت كرد

وحید شقاقي شهري،  تحلیلگر اقتصادي تشريح كرد

افزايش 110 هزار تومانی قيمت سکه 

صفحه 3     صفحه 5    

صفحه 2    

 حكم زاكاني آمد
آغاز فعاليت رسمي از فردا 

خطر بودجه بدون متمم

تغییرات قیمت   خوراكي ها در مرداد 
نشان از رشد باالي قیمت ها دارد

 براي حضور در بازار افغانستان 
چه سیاستي را بايد در پیش گرفت؟ 

آمار رس��مي نش��ان دهنده افزايش قيم��ت اقالم 
خوراكي تا س��قف 255 درصد است كه اغلب باالي 
5۰ درصد و چند مورد نيز بيش از 1۰۰ درصد گران 
ش��ده اند. افزايش نرخ تورم س��االنه در مردادماه به 
ب��االي ۴5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه تا حدود 
۴3 درصد نشان از رشد تورم در بين كاال و خدمات 
مصرفي مردم طي ماه هاي گذشته داشت. اما گزارشي 
كه اخيرا مركز آمار ايران در رابطه با متوسط قيمت 
صفحه 2 را بخوانيد اقالم خوراكي اعالم كرد...   

 صادرات فوالد ايران به افغانس��تان متوقف شد. 
بنابر اعالم يك منبع آگاه، ايران صادرات فوالد به 
افغانستان را به داليل شرايط پيش آمده متوقف 
كرده است. ايران بزرگ ترين صادركننده فوالد به 
افغانستان است و س��االنه بين 3۰۰ تا 35۰ هزار 
تن به اين كش��ور صادرات دارد؛ يعني 25 درصد 
كل نياز اين كشور به فوالد را تأمين مي كند. البته 

توقف صادرات فقط مربوط به فوالد نيست ...
صفحه 7 را بخوانيد  

 توقف 
 يا افت صادرات 

به افغانستان؟ 

هويج با ۲۵۵ درصد 
از رشد قيمت روغن 

پيشي گرفت

دولتي كه تا يك ماه قبل با آب و تاب از ضرورت ارايه اليحه متمم بودجه1400 س�خن مي گفت، 
ناگهان بعد از تشكيل كابينه از اين رويكرد اصالحي عقب نشيني كرد. در واقع دولت سيزدهم 
نتوانست تصميمات س�خت براي اصالح نظام بودجه اي كشور اتخاذ كند. مفهوم اين تصميم 

اين است كه اقتصاد ايران در سال 1400 بايد با كسري بيش از 400 هزار ميليارد توماني سر كند.

برش



آمار رسمي نشان دهنده افزايش قيمت اقالم خوراكي تا 
سقف ۲۵۵ درصد است كه اغلب باالي ۵۰ درصد و چند 
مورد نيز بيش از ۱۰۰ درصد گران شده اند. افزايش نرخ 
تورم ساالنه در مردادماه به باالي ۴۵ درصد و نرخ تورم 
نقطه به نقطه تا حدود ۴۳ درصد نشان از رشد تورم در بين 
كاال و خدمات مصرفي مردم طي ماه هاي گذشته داشت. 
اما گزارشي كه اخيرا مركز آمار ايران در رابطه با متوسط 
قيمت اقالم خوراكي اعالم كرد نشان داد كه تقريبا تمامي 
خوراكي ها در ماه گذشته نسبت به سال گذشته گران 
شده اند و فقط يك قلم آن هم پرتقال بوده كه در مقايسه 
يك س��اله، چهار درصد كاهش قيمت داشته است. بر 
اين اساس، در مرداد ماه ١٤٠٠ تغييرات متوسط قيمت 
اقالم خوراكي منتخب براي گروه هاي مختلف خوراكي 

در مناطق شهري كشور به شرح زير است: 
نان و غالت: در اين گروه، اقالم »برنج ايراني درجه يك« با 
٣,٤ درصد، »شيريني خشك« و »رشته آش« با ٢.٥ درصد 

بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
گوشت قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها: در اين گروه، 
اقالم »ماهي قزل آال« با ٨,٩ درصد، »مرغ ماشيني« با ٧.٢ 
درصد و »گوش��ت گاو يا گوساله« با ٦.٦ درصد بيشترين 

افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
لبني�ات، تخم مرغ و ان�واع روغ�ن: در اين گروه، 
بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به 
»تخم مرغ ماشيني« با ٨,٩ درصد، »ماست پاستوريزه« 
با ٥.٦ درصد و »شير پاستوريزه« با ٥.٤ درصد بوده است. 
همچنين در اين گروه »روغن نباتي جامد« با ٢.٣ درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته است. 
ميوه و خشكبار: در اين گروه، بيشترين افزايش قيمت 
نسبت به ماه قبل مربوط به »پرتقال« با ٣٩,٥ درصد و 
»سيب« با ٨.٢ درصد مي  باشد. همچنين در اين گروه 
»ليمو ترش« با ١٤.١ درصد و »هندوانه« با ٩.٨ درصد 

بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
سبزيجات و حبوبات: در اين گروه، بيشترين افزايش 
قيمت نس��بت به ماه قبل مربوط ب��ه »هويج فرنگي« 
با ٧٠,٥ درص��د، »قارچ« ب��ا ١٤.٧ درص��د و »گوجه 
فرنگي« با ٩.٩ درصد مي باشد. همچنين در اين گروه 
»سيب زميني« با ٤.٩ درصد و »بادمجان« با ٤.١ درصد 
بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته اند. 

قند و شكر، آشاميدني ها و ساير خوراكي ها: 
در اين گروه، بيش��ترين افزايش قيمت نس��بت به 
ماه قبل مربوط به »س��س مايون��ز« با ٦,٥ درصد و 

»نوشابه گازدار« با ٥,٩ درصد است.

     ۷ قلم باالي ۱۰۰ درصد
و ۳۵ قلم باالي ۵۰ درصد گران شد

در ساير كاالهاي خوراكي بيش از ۳۵ قلم باالي ۵۰ 
درصد گران شده و هفت قلم نيز رشد بيش از ۱۰۰ 
درصدي دارد؛ روغن مايع ۱۱۰.۳، نوش��ابه ۱۰۴، 
قارچ ۱۰۰، گوج��ه فرنگي ۱۱۹، نخود ۱۱۱، كره 
۱۲۱.۵ و هويج ۲۵۵.۴ درصد گران شده اند. طي 
ماه هاي گذش��ته همواره اين روغن و چربي ها بود 
كه در صدر افزايش قيمت قرار داشت ولي با توجه 
به رش��د قيمتي كه در ماه اخير براي هويج و كره 
رخ داده اين دو كاال صدر تورم را از آن خود كرده اند 
و حت��ي تورم روغن از نوش��ابه و گوجه فرنگي نيز 
پايين تر قرار گرفته است.در بين كاالهاي خوراكي 
مي ت��وان به افزايش قيمت بي��ش از ۹۰ درصدي 
خرب��زه، ۹۲.۶ هل��و، ۸۹.۷ روغ��ن ماي��ع، ۷۶.۶ 
شيريني خشك، ۶۸.۴ شير پاستوريزه، ۸۶.۷ پياز 

و ۷۰.۱ درصد شكر اشاره كرد.

     ۲۰ تا ۳۰ درصدي ها در تعداد محدود 
اقالمي كه بين ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش قيمت دارند 
محدود است و مي توان به رب گوجه فرنگي با ۲۴.۵ 
درصد، مغز گ��ردو ۲۳.۲ درص��د، ليموترش ۲۹.۹ 
درصد اشاره كرد كه اين ميزان افزايش قيمت براي 
آنها نسبت به مردادماه سال گذشته ثبت شده است.

     كاالهايي كه در فاصله يك ماهه ارزان شد
اما در رابطه با قيمت كاالهاي خوراكي در فاصله تير تا مرداد 
سال جاري چند قلم كاهش قيمت داشته اند از جمله روغن 
نباتي جامد با ۵.۶ درصد، روغن مايع ۲.۳ درصد، ليموترش 
۱۴.۱ درصد، خربزه ۵ درصد، هندوانه ۹.۸ درصد، مغز 
گردو ۰.۱ درصد، بادمجان ۴.۱ درصد، فلفل دلمه اي 

۳.۹ درصد، سيب زميني ۴.۹ درصد ارزان شده اند.

     رونق توليد، تنها راه كاهش تورم است 
يك كارش��ناس اقتصادي معتقد است براي كاهش 

تورم بايد بخ��ش توليد را رونق دهيم تا كاالي توليد 
ش��ده، نقدينگي موج��ود را جذب كند. رش��د نرخ 
تورم، دغدغه هميش��گي اقتصاد كش��ور بوده است 
كه همچنان به روند افزايشي خود ادامه مي دهد. بر 
اساس آمار، نرخ تورم ساالنه در فروردين، ارديبهشت 
و خرداد به ترتيب برابر ۳۸.۹ درصد، ۴۱ درصد و ۴۳ 
درصد بود. اين سير افزايشي در دو ماه بعد يعني تير 
و مرداد نيز تكرار ش��د و تورم ساالنه در نخستين ماه 
تابستان به ۴۴.۲ درصد و در مردادماه به ۴۵.۲ درصد 
رس��يد. تورم در تعريف عام يعني افزايش بي رويه و 
مداوم سطح قيمت ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل 
جامعه اس��ت. در اين بحران، فزوني تقاضا بر عرضه 
كامال مش��هود اس��ت. علت اصلي تورم هماهنگ 
نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است، 
به زبان ديگر تورم يعني عدم تناسب بين حجم پول 
در گردش با عرضه خدمات و كاال، هرچقدر ميزان 

تورم بيشتر باشد، قدرت خريد پول كمتر است. 

ديدگاه

يادداشت
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خطر بودجه بدون متمم
 اي��ن حج��م از كس��ري بودجه يعن��ي افزايش 
دامنه هاي تورم و ت��داوم بي انضباطي هاي مالي 
كه همواره اقتصاد ايران را با مشكالت عديده اي 
روب��ه رو كرده اس��ت. از س��وي ديگ��ر در حوزه 
سياس��ت هاي تجاري بايد توجه داشت صادرات 
غيرنفتي كه با ش��عار درست نمي شود، صادرات 
غيرنفتي نيازمند دگرگوني هاي اساسي در نظام 
توليدي كش��ور است. تا نظام توليدي رقابتي و با 
كيفيت نش��ود، رقباي ايران از ما پيشي خواهند 
گرف��ت. ما نيازمن��د دگرگوني هاي اساس��ي در 
زيرساخت هاي توليدي كشور هستيم تا بتوانيم 
ص��ادرات كني��م. صادرات ب��ا حرف ك��ه اتفاق 
نمي افتد. اين رويكرد شعاري در حوزه واردات و 

قاچاق كاال نيز مشاهده مي شود. 
    ش�ما در بخش�ي از صحبت هاي ت�ان به 
موضوع خروج س�رمايه از كش�ور اش�اره 
كرديد. دامنه وس�يعي از س�رمايه گذاران 
ايراني ساير كشورها را براي سرمايه گذاري 
انتخاب مي كنند؛ خط�رات اين رويكرد در 
سرمايه گذاري براي اقتصاد ايران چيست؟

اين مشكل جدي است؛ س��رمايه هاي ايراني به 
سمت قبرس شمالي، تركيه، امارات و... سرازير 
مي شود. تشديد خروج سرمايه يعني خروج منابع 
كشور. اين سرمايه ها بدل به دالر شده و از كشور 
خارج مي ش��وند. جداي از اينكه س��رمايه هاي 
داخلي در راس��تاي بهبود ش��اخص هاي رش��د 
كشورهاي همسايه به كار گرفته مي شوند، بازار 
ارزي كش��ور را نيز دچار تكان��ه مي كنند و روند 
عرضه و تقاض��ا در اين بازار را ب��ه هم مي ريزند. 
البته اين مشكالت را نمي توان با شعار و بخشنامه 
و اقدام��ات پليس��ي حل ك��رد، باي��د از طريق 
اعتمادآفريني و اطمينان بخش��ي اس��ت چنين 
معضالتي حل مي شوند. اين موارد توصيه هايي 
اس��ت كه مي توان به دولت داشت تا بتواند براي 
چشم انداز آينده از آنها استفاده كند. همه منتظر 
هستيم تا ببينيم دولت سيزدهم كه وعده اتخاذ 
تصميمات س��خت اقتصادي را داده بود به كجا 
ختم خواهد ش��د. البته انتشار خبر عقب نشيني 
دولت در خصوص ارايه متمم بودجه نش��ان داد 
ك��ه اين دولت هم ب��راي اتخاذ اي��ن تصميمات 

دشواري هاي فراواني را پيش رو دارد.

تئوري استقالل و تثبيت قيمت ها
 از طريق افزايش دامنه هاي استقالل بانك هاي 
مركزي توانس��ته اند، عملكرد مطلوبي در حوزه 
مهار تورم خلق كنند. اما مشكل اصلي برخي افراد 
و جريانات كه در خصوص ضرورت استقالل بانك 
مركزي ش��بهه افكني مي كنند و از رويكردهاي 
علمي و تجربه شده بشري گريزانند چيست؟ به 
نظر مي رسد بخش قابل توجهي از مشكالت اين 
حوزه ناشي از نافهمي در ارايه شاخص استقالل 
است. موارد و معيارهايي كه جهت استقالل بانك 
مركزي استفاده شده است عبارتند از: »توانايي 
بانك مرك��زي در انتخاب اهداف سياس��تي اش 
به  دور از نفوذ دول��ت، روش اداره بانك مركزي، 
توانايي بان��ك مركزي در اس��تفاده از ابزارهاي 
پولي ب��ه  دور از محدوديت ها و الزاماتي كه براي 
تأمين كسري هاي مالي به آن تحميل مي شود.« 
اينه��ا گزاره هاي بنياديني اس��ت كه در مباحث 
مرتبط با موضوع اس��تقالل بانك مركزي بايد به 
آنها توجه ش��ود، زماني كه به اين ش��اخص هاي 
ريش��ه اي توجه نش��ود، نوع خاصي از كج فهمي 
به وج��ود مي آيد كه باعث مي ش��ود برخي افراد 
اساس موضوع را زير سوال ببرند. اما تاثير مستقل 
شمرده شدن قلمروي اختيارات بانك مركزي در 
شاخص هاي اقتصادي چگونه بروز پيدا مي كند؟ 
در حالي كه كه اس��تقالل بانك مركزي مي تواند 
موج��ب تثبيت قيمت ها  ش��ود، ام��ا تاثير آن بر 
عملكرد حقيقي اقتص��اد به اندازه فرايند تثبيت 
قيمت ها نيست. از سوي ديگر همبستگي كامال 
منف��ي بين تورم و اس��تقالل بان��ك مركزي در 
اين كشورها كامال مش��خص است. هر اندازه كه 
اس��تقالل بانك مركزي افزون تر شود، روند كلي 
تثبيت قيمت ها هم تس��ريع خواهد شد. اساتيد 
دلسوز اقتصادي بارها هشدار داده اند كه اقتصاد 
ايران ديگ��ر فرصتي براي آزم��ون و خطا ندارد. 
اساسا ديگر نه منابع مالي كافي در اختياردارد و 
نه اينكه زماني براي امتحان كردن، ايده هاي خام 

باقي مانده است.

انتشار اوراق وديعه خطري 
براي بازار سهام

م��ورد آن مطرح مي ش��ود به خص��وص موضوع 
اوراق وديعه كه ريي��س كل بانك مركزي مطرح 
كرد. در واقع انتش��ار اوراق وديعه نه تنها تهديد 
بزرگي براي بازار س��هام محسوب مي شود، بلكه 
براي كل اقتصاد كش��ور خطرناك است. با توجه 
به وضعيت اقتصادي كش��ور، سرمايه گذاري در 
بازار س��هام بتواند زمينه مناس��بي ب��راي ايجاد 
ث��روت در خانوارها باش��د. اميدواريم دولت هم 
باسياست هاي همس��و مي تواند اقبال نسبت به 
آن را تش��ديد كند. صرف نظر از تم��ام ابهامات 
موجود، ب��ازار س��هام همچنان جذاب اس��ت و 
دولت تنها مي تواند مزيت هاي آن را پررنگ تر و 

كمرنگ تر كند.
ش��ركت هاي صادرات مح��ور با توجه ب��ه روند 
رو به رش��د قيمت ه��اي جهان��ي و افزايش نرخ 
دالر نيماي��ي ب��راي س��رمايه گذاري ارزنده ت��ر 
هس��تند. س��هام گروه هاي فلزي، پتروشيمي، 
معدني پتانس��يل بيش��تري براي رش��د دارند و 
هلدينگ هاي اين گروه ها نيز گزينه مناسبي براي 

سرمايه گذاري محسوب مي شوند.

تغييرات قيمت كاالهاي خوراكي در مرداد ١٤٠٠ نشان از رشد باالي قيمت ها دارد

راهكار بانك مركزي براي پوشش بخشي از كسري بودجه

هويج با ۲۵۵ درصد، از رشد قيمت روغن پيشي گرفت

ماموريت ويژه تيم اقتصادي دولت جديد براي تورم و كسري بودجه
تصميمات آگاهانه و اثرگذار بر بهبود معيشت مردم، كنترل 
تورم و نقدينگي، رفع تحريم هاي اقتصاد، جبران كسري 
بودجه و فروش نفت؛ از جمله مهم ترين ماموريت هاي تيم 
اقتصادي دولت جديد به ش��مار مي رود. چهارشنبه سوم 
شهريورماه، از ۱۹ وزير پيشنهادي كابينه سيزدهم به جز 
يك نفر، همگي راي اعتماد خانه ملت را گرفتند و ساعاتي 
پس از اعالم رسمي نتايج، هر يك به حوزه تخصصي خود 
رفت��ه و كار را آغاز كردند. اقدامي ضربتي و س��رعتي كه 
به نظر مي رسد نش��ان از جلب اعتماد مردم و البته انجام 
هرچه سريع تر اقدامات اصالحي در اقتصاد، دارد.  در اين 
ميان اگرچه همه وزرا در جايگاه خود مي توانند تاثيرگذار 
باشند و نقش مهمي ايفا كنند اما در شرايط كنوني كشور، 
اقتصاد حرف نخست را مي زند كه در نتيجه سكانداران اين 
بخش بايد به سرعت نسبت به اصالح شرايط گام بردارند. 
در واقع تيم اقتصادي دولت سيزدهم بايد به قدري آگاهانه 
و مسووالنه نسبت به مسائل مختلف كشور از جمله اصالح 
سياست هاي ارزي، تسهيل تجارت خارجي، اصالح نظام 
مالياتي، مهار تورم و رشد نقدينگي و از همه مهم تر باالبردن 
قدرت خريد و وضعيت معيش��تي م��ردم اقدام كنند كه 
در كوتاه مدت شاهد برخي نتايج مثبت در اقتصاد كشور 
باش��يم. وزارت اقتصاد در راس تيم اقتصادي كشور بايد 
در وهله نخست نس��بت به حذف قوانين و مقررات زائد و 
همچنين تسهيل ترخيص محموله هاي مختلف از گمرك 
اقدام كند. اين در حالي اس��ت كه خاندوزي بعد از كسب 
راي اعتماد از مجلس براي س��كانداري وزارت اقتصاد، به 
وزارتخانه متبوعش رف��ت و ضمن تاكيد بر ارتقاي نقش 
وزارت اقتصاد در سياست گذاري هاي كالن اعالم كرد ايجاد 
ثبات اقتصادي و افزايش درآمدها از اولويت هاي اقدامات وي 
خواهد بود.  مهار تورم يكي ديگر از مسائل مهم و اساسي است 
كه بايد در اولويت اين وزارتخانه قرار گيرد و ضمن هماهنگي 
با ديگر سازمان ها و نهادها سعي در كنترل و جلوگيري از 
رشد بيشتر آن داشته باشد. تيم اقتصادي دولت بايد ضرب 
االجلي براي ماموريت ويژه خود تعيين كند تا بتوان اقتصاد 
را از اين شرايط نامطلوب فعلي تا حدي خارج كرد چرا كه 
در غير اين صورت تورم افسارگس��يخته و نقدينگي باال و 
همچنين وضعيت بي سامان قيمت ها در بازارهاي مختلف، 
ضربه جبران ناپذيري را به اقتصاد وارد خواهد كرد. اين در 
حالي است كه به گفته كارشناسان، اگر همين حاال هم تمام 
اقدامات الزم صورت گيرد و تصميم سازان مملكتي، تصميم 
درست را براي نجات اقتصاد اتخاذ كنند باز به شرايط اوائل 
دهه ۹۰ كش��ور بازمي گرديم؛ بنابراين هرچه زودتر بايد 
جلوي اين سيل مخرب را گرفت.  در اين ميان بانك مركزي 
نيز مي تواند ياري رس��ان خوبي در تيم اقتصادي كابينه 
سيزدهم باشد و با قدرت جلوي رشد بيشتر نقدينگي و چاپ 
پول بي پشتوانه را بگيرد و تنها به وظايف ذاتي خود اعم از 
تقويت و حفظ ارزش پولي ملي عمل كند. هرچند به طور 
قطع اين قدرت زماني نمايان مي ش��ود كه بانك مركزي 
استقالل داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف 

دولت ها بايستد. بايد منتظر ماند و ديد دولت سيزدهم چه 
كسي را براي فرماندهي اين سازمان مهم پولي مالي در نظر 
دارد و چه تغيير و تحوالتي را در اين بخش به منصه ظهور 
مي رساند.  وزارت صمت يكي ديگر از ارگان هاي مهم كشور 
است كه نبايد از نقش بسيار مهم آن در تيم اقتصادي كابينه 
غافل شد. وزارتخانه اي كه بخش توليد و تجارت را توامان 
يدك مي كشد و بنابراين بايد براي ارتقا و تسهيل امور آن 
برنامه هاي استراتژيك داشته باشد. در اين شرايط كه نفت 
ايران تحريم است، صادرات غيرنفتي مي تواند اقتصاد را با 
تحولي بزرگ روبرو كند و برهمين اس��اس الزم است كه 
سياس��ت هاي تجاري در دولت جديد اصالح و بازنگري 
شوند تا صادركنندگان بتوانند بدون كوچك ترين مشكلي 
محصوالت ايراني را به سراسر دنيا عرضه كنند و در بازارهاي 
بين المللي حرفي براي گفتن داشته باشند. البته كه اين امر 
مستلزم يك شبكه توليد بسيار قوي در اقتصاد است كه بايد 
در اين بخش نيز شاهد حذف مقررات دست و پاگير و ايجاد 
تسهيالت ويژه و حمايت هاي همه جانبه باشيم. به هرحال 
تيم اقتصادي دولت سيزدهم بايد بتواند ماموريت هاي ويژه 
خود را به نحوي پيش ببرد كه نه تنها در كوتاه مدت بلكه 
در بلندمدت ضمن اعتمادسازي دوباره در جامعه، اقتصاد 
را در مسيري سبز و هموار ريل گذاري كند تا مشكالت 
داخلي و به اصطالح تحريم هاي داخلي بر محدوديت ها 

و تحريم هاي ظالمانه امريكا فشار مضاعفي وارد نكند.

     راهكار بانك مركزي
براي پوشش بخشي از كسري بودجه

با توجه به كسري بودجه دولت در سال جاري، رييس كل 
بانك مركزي، راهكار افزايش نرخ بهره اوراق وديعه تا سقف 
نرخ تورم را مطرح كرد كه با واكنش برخي از كارشناسان 
رو به رو شد. مدت ها است كه موضوع كسري بودجه باعث 
مشكالت متعدد در اقتصاد كشور شده است، به طوري كه 
بسياري از كارشناسان اين مساله را به عنوان زمينه اصلي 
تورم و بي ثباتي در اقتص��اد كالن مي دانند. گزارش هاي 
مختلف نش��ان مي دهد كه دولت سيزدهم نيز در ابتداي 
كار خود با معضل كسري بودجه ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار ميليارد 
توماني رو به رو است. در طول ساليان گذشته دولت ها به 
جاي انجام اقدامات اساس��ي براي جبران كسري بودجه 
و ايجاد اصالحات س��اختاري بودجه به سراغ ساده ترين 
راهكار كه تامين كسري از محل پايه پولي است، مي رفتند.

اين اقدام تبعات تورمي شديدي در جامعه خواهد داشت 
و موجب كوچك تر شدن س��فره مردم خواهد شد. در اين 
گزارش به كليات منابع درآمدي بودجه سال ۱۴۰۰ كه دچار 
كسري هستند پرداخته خواهد شد. براساس بررسي هاي 
صورت گرفته، مجموعا ۲۰۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان منابع 
بودجه در چهار ماهه امسال محقق شده كه بخش اعظم آن 
)۷۸ درصد( ناشي از تحقق درآمدها به خصوص درآمدهاي 
مالياتي و گمركي بوده است. بر اساس گزارش خزانه داري، 
طي چهار ماهه ابتدايي س��ال ۱۴۰۰، حدود ۱۱۹,۸ هزار 

ميليارد تومان درآمدها محقق شده كه نشان دهنده تحقق 
۷۸ درصدي رقم مصوب بودجه اس��ت. در اين بازه زماني، 
صرفا ۱۱,۶ هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از صادرات نفت 
و فرآورده هاي نفتي حاصل ش��ده كه حدودا ۹ درصد رقم 
مصوب بودجه براي اين دوره زماني است. بخش زيادي از 
درآمد ۷۲,۴ هزار ميليارد توماني حاصل از فروش و واگذاري 
اوراق مالي اس��المي در چهار ماه ابتدايي امسال، به خاطر 
انتشار اسناد خزانه اسالمي بوده كه به پرداخت اعتبارات 
تملك دارايي هاي س��رمايه اي يا هم��ان بودجه عمراني 
اختصاص يافته است.در اين دوره زماني، حدود ۵۹,۸ هزار 
ميليارد تومان اسناد خزانه اسالمي منتشر شده و تخصيص 
يافته است. در چهار ماه ابتدايي امسال، صرفا ۵ هزار ميليارد 
تومان اوراق مالي اسالمي به فروش رسيده و دولت موفق به 
فروش حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان اوراق منتشر شده ديگر 
نشده است. از مجموع درآمد تعيين شده براي چهار ماهه 
ابتدايي سال ۱۴۰۰ از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي 
كه شامل انواع اوراق و منابع صندوق توسعه ملي است، ۵۰ 
درصد و از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي شامل منابع 
فروش نفت مي شود، تنها ۹ درصد محقق شده است. گفتني 
است، انتشار اوراق به عنوان يكي از راه هاي تامين مالي دولت 
در نظر گرفته مي شود كه مي تواند اثر ضد تورمي داشته باشد 
اما اين در حالي است كه برخي كارشناسان اقتصادي اين 
مساله را مناسب نمي دانند و معتقد هستند اين كار تحت 
شرايط خاصي ممكن است به تورم دامن بزند. در حال حاضر 
شاهد اين هستيم كه از ۲۵ هزار ميليارد تومان اوراقي كه 
توسط دولت منتشر شده، تنها ۵ هزار ميليارد تومان از آن به 
فروش رسيده است. به عقيده كارشناسان دليل اين مساله 
منفي بودن سود حقيقي اوراق است چرا كه با در نظر گرفتن 
تورم با وجود سود اسمي ۲۰ درصدي در نهايت سود واقعي 
منفي خواهد داشت در نتيجه تمايل چنداني براي خريد آن 
وجود ندارد.  الزم به ذكر است، اخيرا اكبر كميجاني رييس 
كل بانك مركزي با بيان اينكه اوراق وديعه جايگزين اوراق 
مشاركت مي شود، گفت: انتشار اوراق وديعه توسط بانك 
مركزي و بازپرداخت در سررسيد با نرخي حداكثر معادل 
نرخ تورم ساالنه را نيز داريم كه از منظر فقهي مورد تاييد قرار 
گرفته و در شوراي پول و اعتبار مورد تصويب قرار گرفته اما 
تاكنون به كار گرفته نشده است و در حال تهيه مقدمات كار 
هستيم و اميدواريم امسال براي مهار پايه پولي و نرخ تورم از 
اين ابزار استفاده كنيم و اين جايگزين اوراق مشاركت بانك 
مركزي است كه از سال هاي ۱۳۷۹ به بعد به اجرا گذاشته 
شد. گفتني است، سعدوندي كارشناس حوزه بانك و اوراق 
در واكنش به صحبت هاي رييس كل بانك مركزي در صفحه 
شخصي خود نوشت: هر گونه تغيير شديد نرخ بهره مي تواند 
اقتصاد ايران را به لبه پرتگاه برساند. انتشار اوراق وديعه مصون 
از تورم در واقع معادل افزايش بسيار شديد نرخ هاي بهره است 
كه ناگهان اقتصاد ملتهب تورمي امروز را وارد عصر يخبندان 
مي كند. اوراق وديعه هيچ مزيتي نسبت به اوراق خزانه ندارد. 
بانك مركزي به جاي انتشار اين اوراق و همزمان اعطاي پايه 

پولي به دولت براي تامين كسري بودجه به راحتي مي تواند 
رابطه مالي مستقيم خود را با بودجه قطع كند. البته ذكر 
اين نكته ضروري اس��ت كه بانك مركزي پس از حواشي 
پيش آمده پيرامون اين موضوع به صورت رس��مي اعالم 
كرد، انتشار اوراق وديعه توسط بانك مركزي با هدف جذب 
وجوه از عموم در قالب وديعه و بازپرداخت آن در سررسيد با 
حفظ قدرت خريد با نرخي معادل حداكثر نرخ تورم ساالنه، 
سياست جاري نيست بلكه تنها با هدف تشريح بخشي از 
مصوبات شوراي فقهي بانك مركزي بوده است و به مفهوم 

يك سياست جاري و در حال اجرا نمي باشد.

      جسارت خاندوزي در اتخاذ تصميمات مهم 
منجر به بهبود شرايط كشور مي شود

وي گفت: جرات و جس��ارت وزير امور اقتصادي و دارايي 
در اتخاذ تصميم هاي مهم، مي تواند منجر به بهبود شرايط 
اقتصادي كش��ور ش��ود. »محمدرضا پورابراهيمي« روز 
پنجش��نبه در گفت وگو با ايرنا درباره اولويت هاي وزارت 
امور اقتصادي و دارايي در دوره جديد كاري افزود: مسائل 
مربوط به تغيير و تحول در نظام مالياتي كشور، اصالحات 
سازمان خصوصي سازي بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، 
برطرف ك��ردن چالش هاي حوزه كس��ب و كار و اصالح 
ساختار نظام بانكي و بانك مركزي از جمله ماموريت هاي 
وزارت اقتصاد وامور دارايي در دوره جديد اس��ت. رييس 
كميس��يون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اهميت اصالح 
ساختارهاي اقتصادي اظهار كرد: تغيير ساختار در اختيار 
هيات دولت و وزيران اس��ت كه در قانون بر آن تاكيد شده 
است و دولت مي تواند در اين باره اليحه بدهد. در عين حال 
اين اختيار به مجلس شوراي اسالمي هم داده شده تا نسبت 
به اصالح ساختار پس از دريافت اليحه اقدام كند. نماينده 
م��ردم كرمان و راور اصالح نظام بانكي و بانك مركزي را از 
مهم ترين اولويت هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي عنوان 
كرد و گفت: وزير امور اقتصادي و دارايي اش��راف كافي به 
مسائل و موضوعات تخصصي اقتصادي دارد و اميدواريم 
در خروجي اجرايي برنامه هاي ايشان، در كوتاه مدت و ميان 
مدت  آثار مثبتي براي كشور داشته باشد. پورابراهيمي با 
اشاره به تجربه وزير اموراقتصادي و دارايي در كميسيون 
اقتصادي مجلس گفت: سابقه وزير امور اقتصادي و دارايي 
در مركز پژوهش هاي مجلس در مجلس نهم و جسارت 
و ج��رات وي در اتخاذ تصميم هاي مهم، مي تواند منجر 
به بهبود شرايط اقتصادي كشور شود. وي مهار تورم را از 
جمله ماموريت هاي بانك مركزي عنوان كرد و ادامه داد: 
وزير امور اقتصاد و دارايي، رييس جديد بانك مركزي را 
به رييس جمهوري پيش��نهاد مي كنند و اميدواريم اين 
پيشنهاد مناسب بوده و ارتباط بانك مركزي و وزارت امور 
اقتصادي و دارايي به پيشبرد اهداف اقتصادي كشور منجر 
شود.  بانك مركزي بايد آثار تورمي ناشي از حجم نقدينگي، 
سياست هاي پولي و ارزي را به بهترين شكلي مديريت كند 

تا مشكالت اين بخش هرچه زودتر برطرف شود.

اثر منفي ارز بر پول ملي
معاون اول رييس جمهور 
از وزرا خواس��ته تا قدرت 
بخش��يدن به پول ملي را 
به طور ج��د مورد پيگيري 
قرار دهند، ارزش پول ملي 
ايران طي سال هاي اخير به 
دليل سياست گذاري هاي 
تحريم ه��اي  و  غل��ط 
بين المللي كم شده است، 
البته بخش��ي از آن به كاهش قدرت موازنه تبادالت 
تجاري براي امكان فروش نفت در اندازه گذش��ته و 
تزريق ارزهاي بين المللي به اقتصاد كشور بر مي گردد 
كه همين مس��اله مرتبا زمينه كاه��ش ارزش پول 
ملي را مهيا ساخته است. طرف صحبت معاون اول 
رييس جمهور احتماال كابينه اقتصادي دولت است 
كه وزارت اقتصاد و مش��خصا بانك مركزي بايد در 
تصميم گيري هاي خود آنها را دور از نظر نگه ندارد. 
مساله ديگر هم سياست هاي تشويقي است كه بايد از 
سوي وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان 
دو وزارتخانه اي كه عمده صادرات غير نفتي كشور از 
مجرا و مسير آنها روي مي دهد، مورد توجه قرارگيرد.  
علي رغم تمام تالش هايي كه در پي سال هاي گذشته 
توسط صادركنندگان مختلف صورت گرفته بود تا 
ميزان صادرات به كشور افزايش يابد، اما اين مساله 
به ش��دت تحت تاثير موضوعات ديگر قرار گرفت و 
نتيجه دلخواه به دست نيامد. اتفاق عجيب سال هاي 
اخير نوس��انات نرخ ارز است كه به كاهش پي در پي 
ارزش پول ملي منجر ش��ده است. بدون شك آنچه 
كه منجر به افزايش ارزش پول ملي كش��ور خواهد 
 ش��د به ميزان مبادالت تجاري بر مي گردد. به اين 
معنا؛ هر اندازه صادرات صورت گيرد، به همان وزن 
هم ارز وارد كشور خواهد شد، بنابراين در صورتي كه 
به ارز هم تحت عنوان يك كاال در اقتصاد نگاه شود، 
كمبود و كاهش آن منجر به گران شدن اين جنس 
كه از يك سو بهينه بودن موازنه ارزش پول ملي را به 
هم  مي زند و از سمت ديگر مانع صادراتي شدن كشور 
مي شود، خواهد شد.  كشورهايي مانند چين به دليل 
نوع نگاه ش��ان به صادرات ارزش پول ملي خود را در 
يك حدي حفظ مي كنند، اما اتفاق عجيب سال هاي 
اخير نوس��انات نرخ ارز است كه به كاهش پي در پي 
ارزش پول ملي كشور منجر شده و اين در حالي است 
كه در صورت ثبات هم صادركنندگان، تجار و فعاالن 
اقتصاد سود خواهند برد و هم اقتصاد كشور با آرامش 
مواجه مي شود. گروه هايي كه در اين بخش متولي به 
حساب مي آيند، قاعدتا از يك منظر وزارت خارجه به 
عنوان مسوول پيگيري بحث مذاكرات بين المللي و 
از سوي ديگر بانك مركزي تحت عنوان سياست گذار 
حوزه پولي و مالي در كشور و وزارتخانه هايي كه مورد 
اش��اره قرار گرفته اند، بايد سياست هاي درستي را 
اتخاذ كنند تا ارزش پول ملي به حد منطقي برسد.  
وزارتخانه ها بيشتر در كار صادرات و واردات هستند، اما 
آنچه كه بايد ثبات خود را به اقتصاد بقبوالند، مشخصا 
ديدگاه بانك مركزي اس��ت زيرا نهاد تصميم گير و 
اثربخش در اين حوزه است و مي تواند اثرگذار باشد، 
ديگر حوزه ها هم نقش تسهيل گر و تنظيم بازار را 

بايد ايفا كنند تا از ميزان نوسانات كاسته شود. 

اباذر براري
كارشناس اقتصادي

رونق توليد، تنها راه
كاهش تورم است

ب��راي كاهش ت��ورم بايد 
بخش توليد را رونق دهيم 
ت��ا كاالي تولي��د ش��ده، 
نقدينگي موجود را جذب 
كند. رشد نرخ تورم، دغدغه 
هميش��گي اقتصاد كشور 
بوده است كه همچنان به 
روند افزايش��ي خود ادامه 
مي ده��د. بر اس��اس آمار، 
نرخ تورم ساالنه در فروردين، ارديبهشت و خرداد به 
ترتيب برابر ۳۸.۹ درصد، ۴۱ درصد و ۴۳ درصد بود. 
اين سير افزايشي در دو ماه بعد يعني تير و مرداد نيز 
تكرار ش��د و تورم ساالنه در نخستين ماه تابستان به 
۴۴.۲ درصد و در مردادماه به ۴۵.۲ درصد رسيد. تورم 
در تعريف عام يعني افزايش بي رويه و مداوم س��طح 
قيمت ها و نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه است. 
در اين بحران، فزوني تقاضا بر عرضه كامال مش��هود 
است. علت اصلي تورم هماهنگ نبودن افزايش پول در 
جامعه با افزايش توليد است، به زبان ديگر تورم يعني 
عدم تناسب بين حجم پول در گردش با عرضه خدمات 
و كاال، هرچقدر ميزان تورم بيشتر باشد، قدرت خريد 
پول كمتر است.  علت اصلي رشد تورم اين است كه 
دولت به لحاظ ساختاري نمي تواند هزينه هاي موجود 
را كاهش دهد و از سوي ديگر درآمدهاي پيش بيني 
شده در بودجه نيز به واس��طه تحريم ها و عواملي از 
اين دست محقق نشده است.  دولت ناچار است براي 
تامين هزينه هاي خود پايه پولي را افزايش دهد و در 
نتيجه نقدينگي رش��د مي كند و به تبع آن تورم نيز 
سير صعودي خواهد داشت.  البته در اين مدت دولت 
نتوانسته اوراق بدهي بفروشد؛ اوراقي كه تا حدودي 
مي توانس��ت نقدينگي را كاه��ش داده و در جهت 
عكس رشد تورم عمل كند. تا پايان سال رشد تورم را 
خواهيم داشت مگر اينكه اتفاقي ساختاري رخ دهد، 
براي كاهش تورم در اقتصاد بايد توليد و كار افزايش 
يابد تا پولي كه وارد جامعه مي شود در مقابل عرضه 
كاال باشد. تا زماني كه اين اتفاق رخ ندهد و درآمد، 
ناشي از كار نباشد تورم خواهيم داشت.  البته بايد 
تحريم را هم در نظر بگيريم كه موجب كاهش درآمد 
ارزي كشور شده و اقتصاد داخلي را تحت تاثير قرار 

داده كه اين موضوع بر رشد تورم موثر بوده است.

حسن خوش پور
كارشناس اقتصادي



گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |
روز پنج شنبه  قیمت دالر 27 هزار و 250 تومان، قیمت 
ی��ورو 30 هزار و 691 تومان، پون��د انگلیس 37 هزار و 
607 توم��ان و درهم امارات 7 هزار و 428 تومان اعالم 
شد.  و قیمت سکه نیز با افزایش 110 هزار تومانی به 12 
میلیون و 20 هزار تومان رسید و البته در برخی ساعات 
نیز 11 میلیون و 960 هزار تومان معامله ش��د. قیمت 
اونس جهانی طال نیز روز جمعه به 1814 دالر رسیده 
و در صورت روند افزایش��ی فعلی، قیمت طال و سکه را 

افزایش خواهد داد. 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 550 
هزار تومان معامله شد. همچنین  نیم سکه بهار آزادی 
6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع س��که سه میلیون و 
750 هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 300 
هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 162 هزار 
تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نیز پنج میلیون و 
34 هزار تومان و مثقال طال، 5 میلیون و 25 هزار تومان 

ارزش گذاری شده است.
 کاهش ها در برخی اقالم بازار سکه و طال در هفته ای که 
گذشت محسوس بود. به طوری که سکه طرح جدید 
کاهش��ی 330 هزارتومانی را تجربه کرد و حباب سکه 
روی 600 هزار تومان ایستاد.قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید  )پنجشنبه، 11 شهریورماه( در 
بازار تهران به رقم 12 میلیون و 20 هزار تومان رسید.  
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 550 
هزار تومان معامله شد. نرخ دالر در صرافی های بانکی 
که تا 27 هزار تومان باال رفته بود،  روز پنجشنبه با 11 
تومان کاهش در مقایسه با روز گذش��ته به 26 هزار و 
650 تومان رسید و قیمت فروش یورو 31 هزار و 250 

تومان ثبت شد.
 عالوه بر این، در صرافی های بانکی قیمت فروش دالر 
26 هزار و 650 توم��ان و قیمت خرید دالر از مردم 26 
هزار و 122 تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو 
نیز معادل 31 هزار و 250 تومان و قیمت خرید یورو نیز 

30 هزار و 631 تومان اعالم شده است.

      دو نیمه متفاوت بازار ارز 
در هفته ای که گذشت

بازار ارز در هفته ای که گذشت دو نیمه کامال متفاوت 
را تجربه ک��رد. کاهش قابل توج��ه قیمت ها در نیمه 
ابتدایی و ثبات قیمت در نیمه دوم هفته، نشان دهنده 
انتظار بازار برای تحوالت اقتصادی و تصمیمات جدید 
اس��ت. بازار ارز س��رانجام در هفته ای که گذشت وارد 
روند نزولی ش��د و قیمت ها به محدوده دو هفته پیش، 
یعنی پیش از آغاز تعطیالت 6 روزه کرونایی، بازگشت.

بررسی روند تحوالت ارزی در این هفته نشان می دهد 
علی رغم تمایل افزایشی بازار در روز شنبه، طی روزهای 
یکشنبه و دوشنبه بازار شاهد کاهش شدید قیمت ها 
هم در بازار آزاد و هم در صرافی های بانکی بود. البته این 
روند نزولی شدید از روز سه شنبه متوقف شد و پس از 
کمی افزایش بها، بازار سه روز پایانی هفته را در نوسانی 

متعادل سپری کرد.
کارشناسان برای ردیابی این تغییر رفتار در معامالت 
بازار، بررس��ی تحوالت را از چهارشنبه هفته گذشته 
آغاز می کنند، روزي که با رای اعتماد مجلس شورای 
اسالمی، تیم اقتصادی دولت س��یزدهم تکمیل شد. 
در تداوم این خبر افزایش قیم��ت صرافی های بانکی 
در روز پنج ش��نبه علی رغم کاهشی شدن قیمت ها در 
بازار آزاد، این س��یگنال را به فعاالن بازار ارز رساند که 
دولت جدید تصمیم دارد تا کنت��رل قیمت های بازار 
ارز را آغاز کند. همین امر موجب نگرانی نوسان گیران 
شد. عالوه بر این، کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد 
و صرافی های بانکی فشار تقاضای کاذب را هم در بازار 
کاهش می دهد، بر همین اساس پیش از آغاز معامالت 
این هفته انتظار کاهش قیمت ها دور از ذهن نبود.با این 
وجود نوسان گیران در معامالت نیمه ابتدایی روز شنبه 
با تداوم دادن هیجان صعودی که طی دو هفته پیشین 
بازار را تحت تاثیر خود ق��رار داده بود، قیمت دالر را تا 
نزدیکی 28 ه��زار و 300 تومان افزایش دادند و پس از 
آن برای کسب سود، اقدام به فروش ارزهای در اختیار 
خود کردند که منجر به نزولی شدن بازار در نیمه دوم 
معامالت روز شنبه شد.اما از روز یکشنبه، دو خبر دیگر 
به شدت بازار را به سمت کاهش تقاضا و در نتیجه افت 
قیمت، تهییج کرد. اولین خبر مربوط به فرمان رئیس 
جمهوری در اولین جلس��ه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بود که طی آن 
اعضای تیم اقتصادی دولت مامور به استفاده از تجربه ها 
و دیدگاه های نخبگان در جهت ارائه راهکارهای تقویت 
ارزش پول ش��دند. این موضوع مجددا نوسان گیران را 
به خروج از بازار تشویق کرد و آن ها با نگرانی از تقویت 
عرضه از سوی بازارساز به فروش ارز پرداختند. اما خبر 
دیگری که موج کاهش قیمت را سرعت بخشید، مربوط 
به تازه ترین آمار تجاری در خصوص کاهش قابل توجه 
میزان واردات کش��ور در مردادماه بود. انتشار این خبر 
که معنای کاهش تقاضای واقعی برای خرید ارز است 
در حالی منتش��ر ش��د که طی مردادماه قیمت ارز در 
بازار همواره با افزایش مواجه بود. بنابراین برای فعاالن 
اقتصادی مش��خص شد این افزایش قیمت بیش از آن 
که تحت تاثیر عوامل اقتصادی رخ داده باش��د، موثر از 
عوامل روانی اتفاق افتاده و بر همین اساس معامله گران 
بازار برای خرید ارز احتیاط بیشتری از خود نشان دادند.
به باور تحلیلگران از روز سه ش��نبه تا پنج ش��نبه بازار 
در شرایطی قرار داشت که از یک س��و توان الزم برای 

بازگشت به روند افزایشی نزدیک به یک ماه و نیم گذشته 
را نداشت. و از سوی دیگر برای بازگشت به روند کاهشی 
نیاز به سیگنال های جدیدی احساس می کند. به همین 
دلیل شاهد توقف نسبی روند قیمت گذاری دالر در بازار 
طی نیمه دوم هفته بودیم.فعاالن بازار معتقدند در این 
شرایط، بازار به دنبال یافتن نقطه تعادل خود است و تا 
رسیدن سیگنال جدید نمی توان انتظار تحول جدی 
در بازار را داش��ت. چرا که از یک سو عدم احیای برجام 
و کاهش تحریم ها انتظارات ب��رای افزایش قیمت ارز 
را تقویت می کند و از سوی دیگر عوامل دیگری مانند 
تالش دولت جدید برای کنترل بازار نش��ان می دهد، 
حداقل بخش��ی از فعاالن اقتصادی، انتظارات تورمی 
باالیی ندارند.در این شرایط به اعتفاد تحلیلگران فنی، 
سقف 27 هزار و 800 تومان و کف 26 هزار و 500 تومان 
برای دالر سطوح مقاومتی هستند که بازار با آن مواجه 
است و در صورت شکسته شدن هر یک از این دو سطح، 
می توان انتظار یک جهش قیمتی دیگر را داشت. باید 
منتظر ماند و دید، آیا در روزهای آتی، خبری در رابطه 
با مذاکرات هسته ای یا حتی اعالم نام رئیس کل جدید 
بانک مرکزی می تواند منجر به گذر بازار از یکی از این 
 سطوح بش��ود یا بازار ترجیح می دهد برای مدتی روند 

کم نوسانی را در همین محدوده تجربه کند؟

      روند قیمت ارز و سکه
بررس��ی بازار طال و س��که در هفته دوم شهریور نشان 
می دهد که قیمت س��که و طال در بازار تحت تاثیر نرخ 
ارز روند نزولی داشته و دوباره به کانال 11 میلیون تومان 
بازگشته است.  قیمت سکه در نخستین روز هفته )6 
ش��هریورماه( 12 میلیون و 250 هزار تومان بود که از 
همان روز ریزش بهای س��که شروع شد و اواسط هفته 
دوباره به محدوده قیمتی 11 میلیون تومان بازگشت.  

نایب رییس اتحادیه ط��ال و جواهر تهران درخصوص 
وضعیت بازار س��که و طال در هفته دوم ش��هریورماه 
گفت: کاهش قیمت سکه به دلیل کاهش قیمت یک 
هزار تومانی ارز بود.  محمد کشتی آرای اظهارداشت: 
قیم��ت دالر در ابتدای هفت��ه 28 هزارتومان بود اما 
با دس��تور رییس جمهوری مبنی ب��ر کنترل بازار ارز 
ش��اهد کاهش قیمت ها بودیم و نرخ دالر به 26 و 27 
هزارتومان رسید.  قیمت انس جهانی طال نیز سه دالر 
نوسان داشت و در محدوده 1817 تا 1814 در نوسان 
بود، اما این امر تاثیری بر قیمت سکه و طال و در کشور 
نداشت.  بازار س��که و طال با رکود فصلی مواجه بوده 
و داد و ستدها کاهش یافته اس��ت و معامالت بازار با 
توجه به قیمت ارز انجام می شود.وی درباره پیش بینی 
قیمت س��که و طال در هفته آینده گف��ت: فعال قابل 
پیش بینی نیست و هنوز شاخص های اقتصادی که بر 
انس جهانی طال تاثیر می گذارد اعالم نشده و نمی توان 
گفت وضعیت بازار طی هفته آینده چگونه خواهد بود. 
به گفته نایب رییس اتحادی��ه طال و جواهر تهران، در 
حال حاضر بازار سکه و طال در کشور بیشتر تحت تأثیر 

قیمت ارز و نوسانات نرخ آن است.
حاال دیگر کار دولت س��یزدهم آغاز شده است و کم و 
بیش با اعضای کابینه و تیم اقتصادی دولت جدید آشنا 
ش��ده ایم. اما ابهامات در برنامه های اقتصادی دولت و 
سیاست هایی که در پیش خواهند گرفت کماکان سایه 
خود را بر بازارهای مالی گسترده است. در هفته ای که 
گذشت، دالر فراز و فرود زیادی را طی کرد و تا کانال 27 
هزار تومان رس��ید و سرانجام با شیبی مالیم به سمت 
کاهش ن��رخ حرکت کرد؛ امری که تاثیر خود را بر بازار 

سکه و طال نیز گذاش��ت.در این هفته بازار سکه و طال 
تح��ت تاثیر قیمت جهانی هر انس ط��ال و نرخ ارز بود. 
هرچند در آغاز هفته قیمت ها در این بازار باال رفت اما 
به تدریج با کاهش قیمت طال در جهان و کاهش قیمت 
دالر در ایران، قیمت س��که و طال در بازارهای داخلی 
نیز کاهش پیدا کرد.مقایس��ه قیمت ها در آخرین روز 
کاری هفته نشان می دهد که کاهش ها در برخی اقالم 
بازار سکه و طال محسوس بوده است. برای مثال، سکه 
طرح جدید که در آغاز هفت��ه 12 میلیون و 300 هزار 
تومان معامله شد، در معامالت روز پنج شنبه روی عدد 
11 میلیون و 970 هزار تومان متوقف ش��د که حاکی 
از کاه��ش 330 هزار تومانی در ط��ول هفته دارد. این 
در حالی است که حباب سکه همچنان پابرجا ماند.از 
این رو، اولین روز هفته یعنی ش��نبه، 6 شهریورماه که 
قیمت سکه و طال به دلیل افزایش نرخ جهانی هر انس 
طال و نوسانات ارزی افزایش شدیدی پیدا کرد،  قیمت 
سکه طرح جدید 12 میلیون و 300 هزار تومان، سکه 
طرح قدیم 11 میلیون و 850 هزار تومان، نیم سکه 6 
میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 950 
هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان 

به فروش رفت.
یکشنبه روند افزایشی همچنان ادامه پیدا کرد و قیمت 
سکه طرح جدید 12 میلیون و 200 هزار تومان،  قیمت 
س��که طرح قدیم 11 میلیون و 800 هزار تومان،  نیم 
سکه 6 میلیون و 400 هزار تومان،  ربع سکه 3 میلیون 
و 900 هزار تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 400 هزار 
تومان به فروش رفت.در روز دوشنبه اما روند افزایشی 
متوقف شد و به دلیل کاهش نرخ ارز،  بازار سکه و طال هم 
شیب کاهشی  یافت و بدین ترتیب هر قطعه سکه طرح 
جدید 11 میلیون و 940 هزار تومان، سکه طرح قدیم 
11 میلیون و 700 هزار تومان، نیم سکه 6 میلیون و 300 
هزار تومان، ربع س��که  3 میلیون و 900 هزار تومان و 
سکه  های گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان فروخته 
شد.اوضاع کمی آرام بود تا اینکه بار دیگر روند افزایشی 
در بازار سکه و طال در روز سه شنبه مشاهده شد و سکه 
طرح جدید 12 میلیون تومان، قیمت سکه طرح قدیم 
11 میلیون و 530 هزار تومان، نیم س��که 6 میلیون و 
200 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان 
و سکه گرمی دو میلیون و 330 هزار تومان معامله شد.

قیمت سکه در بازار چهارشنبه نیز نسبت به روز گذشته 
اندکی کاهشی شد و س��که طرح جدید 11 میلیون و 
900 هزار تومان،  قیمت سکه طرح قدیم 11 میلیون و 
550 هزار تومان،  نیم سکه  6 میلیون و 150 هزار تومان،  
ربع سکه 3 میلیون و 850 هزار تومان و سکه گرمی2 

میلیون و 300 هزار تومان به فروش رفت.
بدین ترتیب می توان گفت، نوسان روزانه در بازار سکه 
و طال در ای��ن هفته تقریبا ادامه دار بود. هرچند قیمت 
طال در آخرین روز هفته با افزایش نسبی همراه بود اما 

سرانجام حباب سکه روی 600 هزار تومان ایستاد.
در حالی که سرمایه گذاران در انتظار انتشار گزارش بازار 
کار آمریکا هستند که می تواند نقش تعیین کننده ای 
در تعیین سیاست پولی آینده فدرال رزرو داشته باشد و 
همزمان با تضعیف دالر، قیمت طال  شاهد افزایش بود. بر 
اساس این گزارش، قیمت هر اونس طال  با 0.24 درصد 
افزایش به 1813 دالر و 98 سنت رسید. قیمت فلز زرد 
در معامالت آتی  برای تحویل در ماه دسامبر هم با 0.22 
درصد رش��د به 1815 دالر و 50 س��نت رسید.دانیل 
هاینس تحلیلگر موسسه ای ان زد در این باره گفت: »بازار 
منتظر آمارهای بازار کار امریکاست تا چشم انداز بهتری 

در مورد انتظارات تورمی به دست بیاورد.«  وزارت کار 
امریکا آمارهای ادعاهای بیکاری و تعداد فرصت های 
ش��غلی ایجاد ش��ده در ماه اوت را منتشر خواهد کرد. 
تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی رویترز برآورد 
کرده اند که اقتصاد امریکا در ماه گذش��ته حدود 728 

هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذش��ته گفت، 
ترمیم بازار کار نقش تعیین کننده ای در تعیین زمان 
انقباضی شدن سیاس��ت پولی خواهد داشت. هاینس 
افزود: »ما همچنان انتظار داریم که ش��اهد نرخ تورم 
نسبتا باالیی در ماه های باقیمانده از سال جاری باشیم... 

و این احتماال قیمت طال  را باالتر خواهد برد.«
در همی��ن ح��ال ش��اخص ارزش دالر در نزدیک��ی 
پایین ترین رقم های چند هفته اخیر قرار گرفته است. 
به گفته وانگ تائو، تحلیل گر فنی رویترز، قیمت طال 
احتماال تالش خواهد کرد سطح مقاومت 1826 دالر را 
در هم بشکند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد قیمت 
ها تا 1841 دالر باال خواهد رفت. در میان سایر فلزات 
گرانبها، قیمت نقره  با 0.22 درصد افزایش به 23 دالر 
و 97 سنت رسید. قیمت فلز پالتین هم با 0.39 درصد 

رشد به 1006 دالر و 15 سنت رسید.

     بیت کوین
در جدال با مرز روانی ۵۰ هزار دالری

بیت کوین در حال رنج زدن در محدوده قیمتی 50 هزار 
دالری است اما هنوز موفق به تثبیت در این کانال نشده 
است.، لوایح 4474 و 1576 که در مجلس نمایندگان 
و سنای ایالتی تگزاس تصویب و توسط فرماندار این 
ایالت- گریگ ابوت- امضا شده بود وارد فاز اجرایی شد 
و از این پس معامالت و تراکنشات ارزهای دیجیتالی 
در این ایالت، تابع قوانین تجاری خواهد بود. این بدان 
معنا است که س��رمایه گذاران و معامله گران ارزهای 
دیجیتال��ی در این ایالت، به ش��رط رعای��ت الزامات 
قانونی، از حمایت های قضایی در زمان بروز اختالفات 

برخوردار می شوند.  
دونالد ترامپ- رییس جمهور سابق امریکا- در گفت و گو 
با فاکس نیوز با حمله مجدد به ارزهای دیجیتالی گفته 
است: آن ها یک فاجعه بالقوه برای خریداران و سرمایه 
گذاران خود هستند که روزی بر سرشان آوار می شوند. 
چه کسی می داند اینها دقیقا چه هستند؟ ممکن است 
یک تقلب باشند. من بین ارزها، دالر را ترجیح می دهم 
چرا که ارزهای دیجیتالی چیزهایی هستند که مردم 

خیلی در موردشان اطالعات درستی ندارند.  

     دالر باز هم عقب رفت
ارزش دالر ب��رای چهارمین روز متوالی کاهش یافت.

آمارهای منتشره توسط وزارت بازرگانی امریکا حاکی 
از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی این کشور در حوزه 
تجارت خارجی اس��ت. تا پایان ماه جوالی کس��ری 
تجاری امریکا به 70.1 میلیارد دالر رسیده که این رقم 
4.3 درصد کمتر از ماه قبلی و 2.5 میلیارد دالر کمتر از 
چیزی است که پیشتر پیش بینی می شد. در این ماه 
میزان واردات آمریکا با 1.2 درصد کاهش نسبت به 
ماه قبل به 236.3 میلیارد دالر رس��یده در حالی که 
صادرات با افزایش 1.3 درصدی، رقم 212.8 میلیارد 
دالر را به ثبت رس��انده است. ش��اخص دالر که نرخ 
برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه 
می گیرد، در معامالت  با 0.22 درصد کاهش نسبت 

به روز گذشته در سطح 92.222 واحد بسته شد.

يادداشت

نگاه
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اضافه برداشت از بانك مركزي 
به حداقل رسید

رییس كل بان��ك مركزي گفت: در هش��ت ماه اخیر 
اضافه برداشت و دریافت خط اعتباري بانك ها از بانك 

مركزي به حداقل ممكن و به حدود صفر رسیده است.
اكبر كمیجاني، رییس كل بانك مركزي با بیان اینكه 
شبكه بانكي سهم باالیي در تامین مالي اقتصاد دارد گفت: 
برخي تسهیالت تكلیفي بار سنگیني بر دوش نظام بانكي 
قرار مي دهد و اگر بانك ها نتوانند منابع را به موقع از منابع 
خود بانك تامین كنند به منابع بانك مركزي مراجعه 
مي كنند و این كار باعث اضافه برداشت یا گرفتن خط 
اعتباري از بانك مركزي مي شود كه تبعات منفي دارد. 

وي گفت: بخشي از این تامین مالي اقتصاد باید از بازار 
سرمایه انجام شود كه با وجود گسترش آن در سال هاي 
اخیر هنوز مراحل تكوین خود را طي مي كند و تا زماني 
كه به بلوغ خود نرسیده تكلیف سنگیني بر دوش شبكه 
بانكي است. البته در یكي دو سال اخیر دسترسي بانك ها 
به اضافه برداشت و قطع اعتباري از بانك مركزي محدود 
شده اس��ت.  وي با اشاره به سیاس��ت هاي اخیر بانك 
مركزي براي كنترل نرخ تورم گفت: ابزار سیاست پولي 
براي مدیریت نقدینگي و نرخ س��ود در بازار بین بانكي 
فعالیت جدیدي است كه براي مهار تورم به كار مي رود 
و از ظرفیت بین بانكي براي حراج اوراق مالي اسالمي و 
فروش آن استفاده مي شود.  رییس كل بانك مركزي 
همچنین از تقویت ابزارهاي نظارتي براي س��امان 
دادن به ترازنامه بانك ها گفت و افزود: این كار از طریق 
سیاست هایي براي كم كردن سهم دارایي هاي رسوبي 
بانك ها انجام مي ش��ود و از س��ال گذشته بر اساس 
تصمیم ش��وراي پول و اعتبار مقرر شد كه بانك ها 
3 درصد از س��پرده هاي بانكي را صرف خرید اوراق 
اسالمي كنند تا جایگزین دارایي هاي غیر فعال شود.

دپارتمان »حقوقي بانكي« 
دانشگاه امام صادق آغاز به كار كرد

مراسم افتتاحیه و آغاز به كار هسته حقوقي بانكي دانشگاه 
امام صادق)ع( با هدف آسیب شناسي و اصالح نظام بانكي 
به مناس��بت هفته بانكداري اسالمي با حضور مدیران 
این دانشگاه، بانك مركزي و شبكه بانكي، كارشناسان، 
دانشجویان و صاحبنظران حوزه بانكي و قضایي كشور 
در تاالر آیت اهلل مهدوي كني این دانشگاه برگزار شد.به 
گزارش ایسنا، در این مراس��م، یاسر مرادي - مسوول 
هسته حقوقي بانكي دانشگاه امام صادق )ع(، هدف از 
تشكیل این نهاد را آسیب شناسي چالش هاي بانكي، 
آموزش و پژوهش پیرامون راهكارهاي تطبیق مقررات 
بانكي با بانكداري اس��المي اعالم ك��رد و گفت: ما در 
دوران گذار س��اختار بانكي به سر مي بریم لذا ضرورت 
تشكیل یك هسته علمي تخصصي كه داراي دو بازوي 
دانش��گاهي و عملیاتي اس��ت بیش از پیش احساس 
مي شود.وي از موضوعاتي همچون صوري بودن عقود، 
عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور 
اجراییه قضایي و ثبتي بر روي آنها، تامین مالي واحدهاي 
تولیدي، عدم مسوولیت بانك ها در عقود مشاركتي را 
از عمده مباحث چالش��ي مردم و نظام بانكي یاد كرد و 
گفت: در محاكم قضای��ي، در حالي عمده پرونده ها به 
كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع داده مي شود كه 
عموما تخصص حسابداري داشته و از مباحث تخصصي و 
فني حقوق بانكي اطالع ندارند لذا نیاز به تربیت و آموزش 
كارشناس��ان متخصص امور بانكي در كنار كارشناس 
رسمي دادگستري ضروري است.مرادي در ادامه اعالم 
كرد: این تشكل علمي براي آموزش كارشناسان رسمي 
دادگستري و قضات متخصص بانكي نیز، برنامه ریزي 
مفصلي انجام داده است.مسوول هسته حقوق بانكي 
به لزوم شفافیت قراردادهاي بانكي اشاره كرد و گفت: 
در حوزه بهداش��ت اعتباري بانك ها آسیب شناس��ي 
مفصلي انجام داده ایم كه نتیجه بررس��ي ها نشان داده 
كه عمده دلیل مشكالت این بخش، عدم تدوین قوانین 
و بخشنامه هاي كارآمد و قابل اجرا و همچنین ضعف در 
اطالع رساني و آموزش ضوابط آمره به متولیان و مجریان 
در شبكه بانكي و دستگاه قضایي است لذا ما همه تالش 
خود را براي انتشار صحیح، دقیق و شفاف اطالعات حوزه 
بانكي به كار خواهیم بست.وي در این نشست به سواالت 
حاضرین در زمینه هاي مختلف پاسخ داد و گفت: با كمك 
نمایندگان كمیسیون اقتصادي مجلس و وزیر جدید 
امور اقتصادي و دارایي، سامانه شفاف سازي قراردادهاي 
تسهیالتي را طراحي كرده ایم كه این سامانه این قابلیت 
را دارد كه همه اطالعات و دسترسي هایي كه بانك دارد 
را براي مشتریان بانكي هم فراهم مي كند.به گفته مرادي، 
این سامانه به نحوي طراحي شده كه اگر فعالیتي خالف 
مقررات و ضوابطي كه بانكدار موظف به رعایت آنهاست 
در این سامانه ثبت شود، با یك اخطار، عدم قابلیت انعقاد 
قرارداد و اجراي آن را اعالم خواهد كرد.وي از تشكیل دو 
كمیته در این هسته خبر داد و گفت: دو كمیته آموزش 
و پژوهش براي پیگیري هدف گذاري هاي این مجموعه 
تشكیل شده كه گروه هاي تخصصي مختلف ذیل آنها 
فعالیت خواهند كرد.عالي پناه - استاد دانشگاه شهید 
بهشتي نیز در این جلسه به آسیب شناسي پیاده سازي 
بانكداري اسالمي پرداخت و گفت: اساسًا سخن گفتن 
از بانك و نظام اقتصادي بدون موضوع شناس��ي دقیق 
از پول، ممكن نیس��ت. وي همچنین با اشاره به اینكه 
مرحوم س��یدكاظم طباطبایي)ره(، ام��ام راحل )ره(، 
شهید مطهري)ره( و شهید صدر)ره( در این باره تأمالت 
سترگي داش��ته اند اظهار كرد: ما هنوز به میانه راه هم 
نرسیده ایم و مس��ائلي چون ماهیت پول، نسبت آن با 
درهم و دینار، حیثیت تقییدیه پول و قوام مالكیت پول 
همچنان بي پاس��خ مانده و در این عرصه ها دچار فقر 
ادبیات علمي هستیم كه امیدوارم در این هسته درباره 
این مسائل تأمالت جدي فراهم شود.او با انتقاد از راي 
وحدت رویه 805 دیوان عالي كشور در مورد حذف سقف 
وجه التزام در تعهدات پولي تصریح كرد: این راي بدون 
نظرخواهي علمي و در نظرگرفتن وجوه كالن تصویب 
شده و مرزهاي دریافت ربا در كشور را جابه جا خواهد كرد 
كه هسته حقوق بانكي باید در این خصوص تحقیقات 

جامعي انجام داده و به بازنگري آن كمك كند.

دالر 27250 تومان معامله شد

سکه تا مرز 12 میلیون پیش رفت و سپس به کانال 11 میلیون تومانی برگشت 

افزایش 110 هزار تومانی قیمت سکه 

فروش نفت راه تامین كسري بودجه
تنها راه یافتن مسیر درست 
براي حل مشكالت، ترمیم 
رواب��ط بین المللي اس��ت و 
به نظر مي رس��د دولت هم 
خیل��ي زود به ای��ن نتیجه 
دس��ت خواهد یافت. درباره 
پیامده��اي ح��ل نش��دن 
كس��ري بودجه كه تا 300 
هزار میلیارد تومان برآورد شده، باید گفت كه تنها عامل 
دسترسي براي جبران كسري بودجه در شرایط حاضر 
با دور زدن تحریم ها یا رفع این مشكل از طریق مذاكره 
و برجام، فروش نفت اس��ت، در غیر این صورت بعید به 
نظر مي رس��د تا از طریق منابع دیگر ك��ه این روزها در 

پیشنهاداتي به گوش مي رسد، نتیجه  الزم كسب شود.
مالیات از جمله مواردي است كه در این خصوص مورد 
اش��اره قرار مي گیرد، اما باید در نظر داش��ت زماني كه 
تولید ملي كاهش پیدا مي كند، توان پرداخت مالیات 
هم كم مي شود. البته در چنین مواقعي از فروش اموال 
و اوراق بدهي هم صحبت به میان مي آید كه با توجه به 
پایین بودن نرخ سود آن از نرخ تورم فعلي بسیار بعید به 
نظر مي رسد كه مردم از آن استقبال كنند. الینحل باقي 
ماندن بحث فروش نفت سبب مي شود از سر ناچاري به 
سراغ بانك مركزي و اس��تقراض از آن بروند كه در این 
حالت با افزایش بیش از پیش تورم روبرو خواهیم شد. 
ضمن آنكه نرخ ارز هم در چنین وضعیتي به طور حتم 
كاهشي نخواهد بود و در صورت مشكل در تجارت نفت، 
زمینه افزایشي شدن قیمت آن وجود دارد، بنابراین فشار 
تورمي بیشتري وارد مي شود. دولت ممكن است براي 
كاهش سرعت تورم از سیاست انقباظي بانك مركزي بهره 
ببرد كه این كار فقط سرعت را كم مي كند، اما در اصل 
ماجرا تفاوتي به وجود نخواهد آورد. در صورتي كه دولت از 
سرناچاري دست به اخذ وام از بانك مركزي بزند در عمل 
سیاست انقباضي مورد اشاره هم كاربردي پیدا نخواهد 
كرد، بنابراین تورم افزایش مي یابد. از آنجا كه هنوز موفق 
نشدم اظهارات برخي از نمایندگان تاثیرگذار اقتصادي را 
با واقعیات سیاسي و اقتصادي كشور وفق دهم، بنابراین بر 
این گمان هستم كه در آینده چاره اي جز اخذ وام از بانك 
مركزي براي دولت باقي نخواهد ماند كه این كار هم با 
پمپاژ تورم روبرو مي شود. چنانچه فروش نفت یا در كل 
روابط تجاري با دنیا در طوالني مدت به همین شكل نگه 
داشته شود، حتي با كشورهاي همسایه مانند عراق هم 
در چنین شرایطي با مشكل روبرو مي شویم، پس تنها 
راه یافتن مسیر درست براي حل مشكالت بین المللي 
است و به نظر مي رسد دولت هم خیلي زود به این نتیجه 
دست خواهد یافت و درصدد حل مشكل تحریم ها به هر 
نحو بر مي آید.  بدون حل مشكل تجارت با دنیا هیچ 
راه دیگري به نظر نمي رسد زیرا راه هاي داخلي به 
یكسري تحوالت عمیق )مدیریتي، بروكراسي و ...( 
نیاز دارد كه هم زمان زیادي را در برمي گیرد و هم 

اساسا همتي براي انجام آن وجود ندارد.

مرتضي افقه

وضعیت كسري بودجه و تورم 
كارشناسي شود

وضعی��ت اقتصاد ای��ران در 
ش��رایط ش��كننده اي قرار 
دارد؛ بنابراین اصالح یا اعمال 
سیاست هاي اقتصادي باید 
با مشورت بدنه كارشناسي 
بخش خصوصي و اس��اتید 
برجسته دانشگاه انجام شود. 
بخ��ش خصوصي ب��ه هیچ 
عنوان چاپ پ��ول را توصیه نمي كند؛ چ��را كه چنین 
اقدامي تبعات تورمي بسیار سنگیني براي اقتصاد كشور 
در پي دارد. دول��ت داراي درآمده��اي ثابتي در زمینه 
فروش نفت، اس��ناد خزانه، مالیاتي و فروش دارایي هاي 
دولتي بوده است؛ اما همزمان با تحریم ها، بخش مهمي از 
این درآمدها به ویژه درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات 
نفت كاهش یافت. در عین حال، اسناد خزانه نیز به دلیل 
برخورداري از نرخ ثابت سود، چندان از سوي عموم مردم 
مورد توجه قرار نمي گیرد؛ لذا در این شرایط درآمدهاي 
دولتي دس��تخوش چالش هاي متعددي شده است. از 
س��وي دیگر فروش اموال دولتي نیز چالش هایي را در 
پ��ي دارد كه از جمله آن مي ت��وان به تغییرات مدیریت 
از بدنه دولتي به بخش خصوصي اشاره كرد كه معموال 
در جری��ان واگذاري ها صورت مي گیرد. همچنین باید 
توجه داشت در ش��رایطي كه اقتصاد كشور داراي رشد 
منفي است، امكان افزایش مالیات از كسب و كارها وجود 
ندارد؛ بنابراین باید در راس��تاي جبران كسري بودجه، 
راهكارهاي علمي و كارب��ردي براي افزایش درآمدهاي 
دولت اندیش��یده ش��ود. افزایش درآمدهاي دولت در 
حالي محقق مي شود كه زمینه بهبود فضاي كسب و كار 
براي فعاالن اقتصادي فراهم ش��ود. این در حالي است 
كه بهبود فضاي كس��ب و كار، منجر به تولید محصول، 
افزایش صادرات و رشد اقتصادي مي شود كه در این باب 
نیز دولت داراي درآمدهاي پایدار مالیاتي و ارزي خواهد 
شد.وضعیت اقتصاد ایران در شرایط شكننده اي قرار دارد؛ 
بنابراین اصالح یا اعمال سیاست هاي اقتصادي همواره 
مي بایست با مشورت بدنه كارشناسي بخش خصوصي و 
مجموعه اساتید برجسته دانشگاه انجام شود.  پیش بیني 
كسري 250 تا 300 هزار میلیارد توماني بودجه امسال، 
برآورد دقیقي نیست؛ به این خاطر كه معموال استفاده 
از ظرفیت هاي بودجه كشور همیشه مورد استفاده قرار 
نگرفته اس��ت. اما در هر صورت موضوع كسري بودجه، 
قطعي اس��ت و همین موضوع باع��ث تخصیص پایین 
اعتبارات دولتي خواهد شد.  تخصیص پایین اعتبارات 
دولتي یك سیاست انقباضي است كه در دولت قبلي با 
جدیت دنبال مي ش��د كه ممكن است دولت جدید نیز 
پیرو چنین سیاستي باشد؛ اما پیشنهاد مي شود اعمال این 
سیاست با تدبیر و كار كارشناسي همراه باشد تا آسیب آن 
نسبت به ادوار گذشته كمتر متوجه بخش خصوصي شود.

شهال عموري

به باور تحلیلگران از روز سه شنبه تا پنج شنبه بازار در شرایطی قرار 
داشت که از یک سو توان الزم برای بازگشت به روند افزایشی نزدیک 
به یک ماه و نیم گذشته را نداش�ت و از سوی دیگر برای بازگشت به 
روند کاهشی نیاز به سیگنال های جدیدی احساس می کند. به همین 
دلیل شاهد توقف نسبی روند قیمت گذاری دالر در بازار طی نیمه دوم 
هفته بودیم.فعاالن بازار معتقدند در این شرایط، بازار به دنبال یافتن 

نقطه تعادل خود است و تا رس�یدن سیگنال جدید نمی توان انتظار 
تحول جدی در بازار را داشت. چرا که از یک سو عدم احیای برجام و 
کاهش تحریم ها انتظارات برای افزایش قیمت ارز را تقویت می کند 
و از سوی دیگر عوامل دیگری مانند تالش دولت جدید برای کنترل 
بازار نش�ان می دهد، حداقل بخش�ی از فعاالن اقتصادی، انتظارات 

تورمی باالیی ندارند.

برش



تعادل|رقيه ندايي|
هر ج��ا از نظام عرضه و تقاضا خارج ش��ديم و قوانين 
دس��توري را جايگزين كرديم، به غيراز رانت و فساد 
براي عده اي خ��اص، هيچ عايدي براي توليدكننده و 
مصرف كننده نداشته است. دراين بين گفته مي شود 
كه بورس كاال از جاهايي اس��ت كه به دوري از قوانين 
دس��توري كمك كرده و با كم��ك آن ، تالش دالالن 
س��يمان كه طي دو ماه اخير از قط��ع برق واحدهاي 
توليدي سوءاستفاده كرده و با افزايش يك باره قيمت ها 
به ايجاد اختالل درروند شفاف سازي بازار كمك كردند، 
به سنگ خواهد خورد. امروز اثرات مهم و مثبت بورسي 
شدن سيمان نمايان شده و نشان داده كه اين بازار در 

مسيري شفاف و رانت زدا قرارگرفته است.
كارشناس��ان بازارهاي كااليي در واكنش به افزايش 
قيم��ت س��يمان و چرايي وضعيت موج��ود عوامل 
مختلفي را دخيل دانسته اند كه قطعي برق در كنار 
اقدامات واس��طه ها، دو دليل اصلي به شمار مي رود. 
آنه��ا پررنگ ترين موضوع در بحث گراني س��يمان 
را حضور دالالن س��ودجو دانس��ته كه از هر فضاي 
ابهام آلودي به نفع خود استفاده مي كنند. حاال رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي درباره 
اهميت ورود سيمان به بورس كاال و لزوم اجتناب از 
قيمت گذاري دستوري سخن گفته است. اين مقام 
مس��وول به عدم اطالع ، آگاهي مديران و البته عقبه 
و اطرافيان مس��ووالن اشاره كرده و حل مشكل را در 

فرهنگ سازي و تمركز بر قانون مي داند.
دراين بين عباس يعقوبي به ايسنا اعالم كرد كه عرضه 
محصوالت سيمان كل كشور در بورس كاال در كارگروه 
تنظيم بازار مطرح ش��ده است و همچنان در جلسات 
كارشناسي بورس كاال بر اين موضوع تأكيد شده كه 
همه عرضه ها از بستر اين بازار انجام شود؛ يعني همه 
شركت ها موظف شوند كه همه سيمان توليدي خود را 
از طريق بورس كاال عرضه كنند. همچنين ۵۶ شركت 

از ۷۸ شركت سيمان در بورس كاال پذيرش شده اند.
اين موضوع در حالي رخ مي دهد كه بورس��ي ها بر 
اين باور بودند كه عرض��ه يك كاال در بورس نه تنها 
باعث افزايش قيمت آن نمي شود، بلكه ازآنجايي كه 
عرض��ه و تقاضا قيم��ت را تعيين مي كن��د، باعث 
ش��فافيت معامالت و درنتيجه تعيين نرخ سيمان 
خواهد ش��د. البته اي��ن موضوع ني��ز حائز اهميت 
بود كه عرضه س��يمان در بورس كاال نصفه و نيمه 
سيمان است. بدين صورت كه مقداري سيمان وارد 
بورس و مقداري ديگر مستقيمًا به فروش مي رسد. 
اين موضوع باعث مي ش��ود تا كف بازار از نرخ هاي 
بورس تأثير بگيرد و اختالل قيمتي به وجود بيايد. 
به هرحال اين روزها دالالن سعي دارند از هر طريقي 
جلوي عرضه سيمان در بورس كاال را بگيرند، حتي 
برخي از دالالن دست به دامن تهديد نيز شده اند تا 
جلوي اين عرض��ه را بگيرند؛ در واقعيت عرضه اين 
محصول در بورس كاال مي تواند كمك ش��اياني به 

اقتصاد كشور و دخل وخرج مردم كند.

      مخالفت باعرضه سيمان!
اين در حالي است كه س��ازمان استاندارد كشور با 
ارزيابي كيفيت بتن هاي ساخته ش��ده در س��ه ماه 
گذش��ته، با ارس��ال نامه اي خطاب به وزير صنعت، 
معدن و تجارت مخالفت خود را با توزيع سيمان در 

بورس اعالم كرده بود.
محمدرض��ا حداد زاده، دادس��تان ي��زد بيان كرد: 
توزيع سيمان از طريق بورس موضوعي است كه در 
سطح كشور و توسط دولت الزام شده اما استان يزد 

برنامه اي براي اين موضوع ندارد.
دادستان يزد افزود: با توجه به كمبودهايي كه در استان 
بوده، از هفته پيش باس��يمان تجارت مهريز مكاتبه 
شده است كه فعاًل سيمان بدون عرضه از طريق بورس 
توزيع شود تا بتوان مشكل كمبود سيمان را موقت در 
استان رفع كرد. از آن روز تاكنون ۲۰ هزار تن سيمان 

توزيع شده و به طور روزانه هم توليد و توزيع مي شود.

حداد زاده بيان كرد: البته به خاطر مش��كالت برق، 
انبارها مثل قبل موجودي ندارد، اما توزيع در حال 
انجام اس��ت و موضوع بورسي شدن را دولت بايد از 
طريق وزارت صمت حل كند، اما فعاًل س��يمان يزد 

بدون عرضه در بورس انجام مي شود.

      حاميان خروج سيمان از بورس
به دنبال رانت هستند

محسن عليزاده، نماينده مجلس شوراي اسالمي در 
خصوص داليل طرفداران خروج سيمان از بورس كاال 
گفت: كساني به دنبال خروج س��يمان از بورس كاال 
هستند كه از فروش اين كاال با نرخ گذاري دستوري و در 
بازاري غير شفاف نفع مي برند. درواقع ورود سيمان به 
بورس كاال رانت اين گروه خاص را قطع كرده و درنتيجه 
در حال حاضر اين افراد به دنبال آن هستند كه با خروج 

سيمان از بورس كاال، نفع خود را تأمين كنند.
 نماينده مجلس شوراي اس��المي ادامه داد: درروش 
قبلي فروش سيمان كه قيمت اين محصول به شكل 
دستوري تعيين مي ش��د، كاالي فروخته شده با اين 
نرخ از ط��رف توليدكننده باقيمت دولتي به دس��ت 
مصرف كننده نهايي نمي رسيد، بلكه كاال با اين نرخ در 
اختيار سوداگران بازار قرار مي گرفت. در حال حاضر 
عرضه س��يمان در بورس كاال دست اين عده را از اين 
بازار قطع كرده است. عليزاده ادامه داد: همواره به دنبال 
ايجاد معامالت شفاف بوده ايم و بورس كاال بستري براي 
انجام معامالت در بازاري ش��فاف است. هدف از ورود 
سيمان به بورس كاال نيز ايجاد شفافيت در معامالت 
اين بخش است. البته ما به جد دنبال آن هستيم كه كل 

زنجيره توليد سيمان وارد بورس كاال شود.

      قيمت گذاري دستوري
مخالف قواعد اقتصادي و شرعي است

عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام در خصوص 
مزايا و معايب عرضه س��يمان در بورس كاال گفت: 
بهترين روش براي فروش س��يمان در بازار داخل، 
عرضه كل محصول س��يمان توليدي در كشور در 
بورس كاالست. بورس كاال بازاري شفاف و رقابتي 
است و عرضه كل سيمان توليدشده در كشور در اين 
بازار، زمينه تعيين قيم��ت اين محصول در بازاري 
رقابتي و عادالنه را فراهم كرده است، به گونه اي كه 
اجحافي در حق مصرف كننده و توليدكننده نشود.

غالمرضا مصباحي  مقدم ادامه داد: عرضه بخش��ي از 
س��يمان توليدي در اين بازار با برهم زدن تعادل ميان 

عرضه و تقاضا باعث مي شود، عرضه بر تقاضا برتري پيدا 
كند و رقابت متقاضيان براي خريد محصول، زمينه ساز 
رشد قيمتي اين محصول شود. دليل رشد بهاي سيمان 
ظرف هفته هاي گذشته نيز عرضه ناقص سيمان در 
بورس كاال بود. در اين شرايط بهترين راهكار، عرضه 
كل محصول سيمان توليدي در بورس كاال و نه خروج 
آن از اين بازار شفاف و رسمي و بازگشت به عقب است.

وي گفت: خروج س��يمان از بورس كاال و بازگش��ت 
به روش قيمت گذاري دس��توري به بدنه توليد اين 
بخش آسيب مي زند كه نتايج اين دست تصميمات 
در سال هاي گذشته بارها ديده شده است. اميدواريم 
بار ديگر اين موضوع تكرار نشود و شاهد حركت رو به 
عقب در بخش سيمان نباشيم. ميزان توليد سيمان 
در كش��ور فراتر از تقاضاي داخلي بوده و از همين رو 
نيازي به ورود دولت به قيمت گذاري دستوري براي 
اين محصول نيست؛ تنها الزم است بر بخش عرضه و 

تقاضاي آن نظارت دقيقي شود.
مصباحي مقدم افزود: البته عرضه بخش��ي از سيمان 
در ب��ورس كاال نيز به ايجاد ران��ت براي گروهي ديگر 
مي انجامد، اما نبايد به خاطر اين موضوع، سيمان را از 
بورس خارج كرد، بلكه بايد باعرضه كل اين محصول 
در اين بازار اجازه داد قيمت واقعي آن در بازاري شفاف 
تعيين شود. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ادامه داد: در اقتصاد، اصل بر آزاد بودن قيمت ها و تعيين 
نرخ بر اس��اس مكانيزم عرضه و تقاضاست. حتي در 
تاريخ اسالم نيز اين موضوع وجود دارد. در زمان رسول 
گرامي اس��الم، عده اي به سراغ پيغمبر گرامي اسالم 
رفته و خواهان آن شدند كه ايشان نسبت به تعيين نرخ 
گندم كه ضروري ترين خوراك مردم بود، اقدام كنند. 
پيغمبر با اين خواسته مخالفت كرده و آن را نپذيرفته و 
فرمودند نرخ دست خداست. مقصود اين جمله پيغمبر 
آن اس��ت كه قيمت ها بايد در بازار و بر اساس ميزان 
توليد و تقاضا تعيين شود؛ بنابراين دخالت در بازار، به 
لحاظ شرعي نيز ايراد دارد. تنها زماني كه بازار دچار 
بيماري هايي مانند انحصار، احتكار و تباني شده باشد، 

دولت مجاز به مداخله و نرخ گذاري است.

      خريدوفروش خارج از بورس كاال ممنوع
اسداهلل كش��اورز، معاون امور معدني و صنايع معدني 
وزارت صمت در نامه اي به روساي سازمان هاي صمت 
۴۱ استان هرگونه خريد و عرضه سيمان خارج از بورس 
كاال را ممنوع اعالم كرد. در اين بخشنامه به واحدهاي 
توليدكننده س��يمان، واحدهاي توليدي سيمان بر، 

مجري��ان پروژه هاي ملي و عمران��ي، عاملين فروش 
سيمان، شركت هاي تعاوني مصالح فروشان و اشخاص 
حقيقي و حقوقي داراي پروانه مجاز س��اختماني دو 
هفته مهلت داده شده تا در بورس كاال ثبت نام و نسبت 
به دريافت كد بورسي جهت خريد سيمان از بورس كاال 

اقدام كنند. در اين ابالغيه آمده است: 
با عنايت به تصميمات متخذه جهت عرضه سيمان در 
بورس كاال و ممنوعيت هرگونه خريد و عرضه خارج 
از بورس كاال، دستور فرماييد موارد ذيل در خصوص 
ثبت نام و مهلت اخذ كد بورسي موردتوجه و اقدام الزم 
قرارگرفته و گزارش اقدامات انجام شده و نتايج حاصله 

در پايان دو هفته به اين معاونت ارسال شود: 
۱- كليه واحدهاي توليدكننده سيمان كه تاكنون موفق 
به اخذ كد بورسي نشده اند بايد ظرف مدت دو هفته از 
تاريخ ابالغ اين نامه، در بورس كاال ثبت نام و نسبت به 

عرضه محصوالت خود در بورس كاال اقدام نمايند.
۲- كليه واحدهاي توليدي س��يمان داراي پروانه 
معتبر بهره برداري از مراجع ذي ربط )وزارت صمت، 
وزارت جهاد كشاورزي و ...( كه از سيمان به عنوان 
مواد اوليه اس��تفاده مي كنند ازجمله شركت هاي 
بتن س��از، موزاييك س��ازان و ... با توجه به ظرفيت 
پروانه و س��يمان موردني��از با اخ��ذ معرفي نامه از 
س��ازمان صمت اس��تان ها به بورس كاال مراجعه و 
ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغ اين نامه در بورس 
كاال ثبت نام و نسبت به اخذ كد بورسي اقدام كنند.

۳- كليه خريداران مجاز پروژه هاي ملي و عمراني با 
اخذ معرفي نامه رسمي از معاون عمراني استان ها و 
انبوه سازان با اخذ معرفي نامه از ادارات كل مسكن 
و شهرسازي محل اجراي پروژه بايد ظرف مدت دو 
هفته از تاريخ ابالغ اين نامه در بورس كاال ثبت نام و 

نسبت به اخذ كد بورسي اقدام كنند.
۴- كليه خريداران مجاز براي مصارف عمومي و مردمي 
شامل: عامالن فروش س��يمان )كه مالك يك واحد 
صنفي داراي مجوز معتبر مصالح فروشي در منطقه اي 
مشخص با دفتر و انبار مناسب مي باشند و براي عرضه 
س��يمان با رعايت ضوابط اعالم شده از سوي كارخانه 
فعاليت مي كنند(، شركت هاي تعاوني مصالح فروشان 
)ك��ه از فعاليت هماهنگ و منس��جم چندين عامل 
داراي پروانه تش��كيل مي گردند(، اشخاص حقيقي 
و حقوقي )داراي پروانه مجاز س��اختماني با تعيين 
ميزان سيمان موردنياز و متناسب با پيشرفت پروژه( 
بايد ظرف مدت دو هفته از تاريخ ابالغ، در بورس كاال 

ثبت نام و نسبت به خريد از بورس كاال اقدام كنند.
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تاالر نقره اي
ميزبان رويدادهاي جديد

طي هفته اخير شاهد رويدادها و اظهارنظرهاي 
مختلفي در حوزه ب��ورس كاالي ايران بوديم كه 
مهم تري��ن موضوع ها به ابالغي��ه وزارت صمت 
براي عرضه كل س��يمان كش��ور در بورس كاال، 
نقش بورس كاال در طرح جهش توليد مس��كن، 
آغاز م��وج كاهش قيمت فوالد در تاالر صنعتي و 
صادرات پي وي سي پتروش��يمي غدير از مسير 

بورس كاال اختصاص داشت.
اس��داهلل كش��اورز معاون امور مع��ادن و صنايع 
معدن��ي وزارت صمت در ابالغيه اي به روس��اي 
س��ازمان صنعت و معدن و تجارت ۳۱ اس��تان و 
جنوب كرم��ان، اعالم كرد ك��ه هرگونه خريد و 
عرضه سيمان خارج از بورس كاال ممنوع بوده و 
كليه واحدهاي توليدكننده سيماني كه تاكنون 
در بورس پذيرش نشده اند بايد ظرف دو هفته در 
بورس پذيرش و اقدام به عرضه محصول كنند؛ بر 
اساس اين ابالغيه كليه مصرف كنندگان سيمان 
سراسر كشور نيز بايد ظرف دو هفته اقدام به اخذ 

كد بورسي كنند.
هادي طحان نظيف س��خنگوي شوراي نگهبان 
به تازگ��ي از تصويب نهايي ط��رح جهش توليد 
مسكن از سوي ش��وراي نگهبان خبر داده است 
كه با توجه به تبص��ره ماده )۱۴( اين قانون، بايد 
وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور پوش��ش 
ريسك ساخت مسكن امكان پيش خريد و ساير 
ابزارهاي پوشش ريسك خريد مصالح ساختماني 
)صرفًا فوالد و س��يمان( را در بورس كاالي ايران 
فراهم كند؛ اين رويداد به معناي ورود گام به گام 
فوالد و س��يمان كش��ور به ب��ازار ابزارهاي مالي 

بورس كاال است.
محس��ن عليزاده، عضو ناظر مجلس در شوراي 
عالي بورس بابيان اينكه مجلس موافق ورود كامل 
زنجيره فوالد و سيمان به بورس كاالست گفت: 
عرضه كااله��ا در بورس كاال يك��ي از مهم ترين 
اقداماتي است كه مي توان آن را براي جلوگيري از 
ايجاد رانت، مبارزه با فساد و توزيع عادالنه كاالها 
در كشور در دس��تور كار قرارداد و به مرحله اجرا 
رساند. ما موافق ١٠٠ درصدي عرضه سيمان در 
بورس كاال هس��تيم، زيرا تنها اين بازار است كه 
مي تواند با ايجاد ش��فافيت در معامالت و كوتاه 
كردن دست دالالن، زمينه بهبود روند معامالت 

اين محصول را فراهم كند.
عبدالرضا ش��يخان دبير س��ابق انجمن سيمان 
مي گويد كه اقدام دولت براي عرضه كل سيمان 
كشور در بورس كاال، سياست مهم و منطقي بوده 
كه با اين اتفاق قطعًا بازار به تعادل خواهد رسيد و 
قيمت هاي كشف شده به صورت منطقي و واقعي 

و در فضاي سالم رقابتي، تعيين خواهد شد.
محمدعلي دهقان دهنوي رييس سازمان بورس 
و اوراق بهادار بابيان اينكه از اس��اس و به صورت 
هميشگي باقيمت گذاري دستوري مخالف بوديم 
گفت: قيمت گذاري دس��توري خودرو نه رفاهي 
براي مصرف كنندگان خودرو به همراه داش��ته 
و نه منفعتي براي توليدكنن��دگان فراهم كرده 
اس��ت. اين اقدام مانع افزايش قيمت ها نش��ده و 
فقط موجب تخريب س��اختار مالي شركت هاي 
خودروساز و چپاول منافع سهامداران شده است. 
اظهار داشت: عده اي كه قيمت گذاري دستوري 
خ��ودرو را وض��ع كردند در تله  خودس��اخته اي 
گرفتارشده اند كه راه فراري از آن ندارند. دهقان 
دهنوي در خصوص عرضه خودرو در بورس كاال 
نيز گفت: شرط سازمان بورس براي عرضه خودرو 
در ب��ورس كاال، حذف قيمت گذاري دس��توري 
خودرو اس��ت. محمدرضا پ��ور ابراهيمي رييس 
كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص عرضه 
سيمان در بورس كاال معتقد است: سيمان پس 
از سال ها در بورس كاال عرضه شد تا چتر شفافيت 
بر اين بازار نيز سايه  اندازد اما دراين بين مخالفت 
برخي افراد با حذف داللي و واسطه گري و عرضه 
محصوالت در بورس كاال به دليل رانتي است كه 
طي سال هاي گذش��ته به دليل نبود شفافيت به 

دست مي آوردند.
به گفته رييس كميس��يون اقتص��ادي مجلس، 
عرضه محصوالت در بورس كاال بر اساس سليقه 
يك شخص و مدير انجام نمي ش��ود بلكه عالوه 
بر اع��الم صريح قانون ب��راي بهره مندي اقتصاد 
از ب��ورس كاال، هر نوع نگاه علمي و كارشناس��ي 
و تجربيات دنيا نيز به م��ا اعالم مي كند كه براي 
رهايي از مبادالت غيرش��فاف بازار كاال، نيازمند 
بازاري متمركز همچون بورس كاال هس��تيم كه 
در اين زمين��ه طي مدت كوتاه عرضه س��يمان 
در ب��ورس كاال نيز ش��اهد ص��دور چندين هزار 
كد خريدار براي س��يمان هس��تيم تا ازاين پس 
مصرف كنندگان در سراسر كشور به جاي مراجعه 
به افرادي خاص، خودش��ان به طور مس��تقيم از 

توليدكننده سيمان، محصول بخرند.
قيمت پايه و معامالتي ش��مش بلوم سه شنبه ۹ 
شهريور در بورس كاال كاهشي شد و شمش فوالد 
خوزستان كه هفته قبل باقيمت ۱۴۹ هزار و ۲۲۳ 
ريال به ازاي هر كيلوگرم دادوس��تد شده بود در 
معامالت اين هفته با كاهش نزديك به ۸ درصدي 
به ۱۳۷ هزار و ۵۹۶ ريال رسيد؛ در همين زمينه 
دوشنبه هم ش��اهد كاهش ۱۵ درصدي قيمت 

ورق فوالد مباركه در بورس كاال بوديم.
ف��روش صادراتي ۲۹۷۶ تن پل��ي وينيل كلرايد 
)PVC( پتروشيمي غدير در رقابت داغ خريداران 
از طريق رينگ صادراتي بورس كاالي ايران كليد 
خ��ورد؛ از نكات مهم آغاز صادرات پتروش��يمي 
غدير از ب��ورس كاال، فرش قرم��ز خريداران در 
تاالر كيش بود به طوري كه در برابر عرضه ۲۹۷۶ 
تني، صف تقاضاي ۷۴۴۰ تني شكل گرفت و اين 

محصول با رقابت ۶.۵۹ درصدي فروخته شد.

صدور و ابطال صندوق هاي 
سرمايه گذاري از طريق اپليكيشن 

ميثم فدايي، مدير نظارت برنهادهاي مالي س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار بابيان اينكه براي نخس��تين بار، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري از بازار كسب وكارهاي 
نوپا )استارتاپ ها( كمك مي گيرند، افزود: درگذشته 
برخي از صندوق ها امكان ارايه خدمات به صورت برخط 
داشتند و پلتفرمي طراحي و به مردم ارايه مي كردند، 
اما اكنون با استفاده از اپليكيشن هاي مختلف، مجوز 
ابطال و صدور صندوق ها ايجاد ش��د تا برخي از افراد 
بتوانند به راحت��ي در صندوق هاي س��رمايه گذاري 
كنند. اين اپليكيش��ن ها مورد تاييد س��ازمان بورس 
اس��ت و قابليت نقد شوندگي س��ريع دارد. فدايي در 
رابط��ه با ان��واع صندوق هاي س��رمايه گذاري گفت: 
صندوق هاي سرمايه گذاري به دودسته صندوق هاي 
قابل معامله بورسي و صندوق هاي غير بورسي تقسيم 
مي ش��وند. وي بابيان اينكه در ح��ال حاضر بيش از 
۳۰۰ صندوق س��رمايه گذاري در بورس اوراق بهادار 
وجود دارد افزود: در بورس اوراق بهادار ۴ نوع صندوق 
س��رمايه گذاري، با عن��وان صندوق ب��ا درآمد ثابت، 
صندوق هاي س��رمايه گذاري در سهام، صندوق هاي 
سرمايه گذاري مختلط و صندوق هاي كااليي وجود 
دارد. فدايي اضافه ك��رد: صندوق هاي با درآمد ثابت، 
داراي سود و بازده مشخص و معمواًل سود آن از سپرده 
بانكي بيشتر است و در حال حاضر حجم اين صندوق ها 
بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد تومان است كه افراد زيادي 
در اي��ن صندوق س��رمايه گذاري كرده اند. وي گفت: 
صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام، و صندوق هاي 
مختلط براي افرادي كه فرصت سرمايه گذاري كافي 
براي ورود مس��تقيم به بورس ندارند بس��يار مناسب 
است و مزايايي آن وجود ضامن نقدشوندگي، كاهش 
كارم��زد معامالت و وجود تحليلگران خوب اس��ت و 
در حال حاضر حج��م اين صندوق ها بيش از ۶۲ هزار 
ميليارد تومان اس��ت. مدير نظارت برنهادهاي مالي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در صندوق هاي 
سرمايه گذاري كااليي دو صندوق سرمايه گذاري طال 
و صندوق هاي سرمايه گذاري كشاورزي وجود دارد. 
در بورس ۵ صندوق س��رمايه گذاري مبتني بر طال با 
حجم بيش از ۲ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان وجود دارد. 
فدايي گفت: بسياري از مردم با توجه به مشغله اي كه 
دارند فرصت زيادي براي تحليل سهام ندارند و بر اين 
اساس اين صندوق ها داراي تحليلگران موفقي هستند 
و مي توانند با جمع آوري سرمايه هاي مردم و شناسايي 
بازارهاي مختلف، در بهترين محل س��رمايه گذاري 
كنند.وي تصريح ك��رد: مزيت ديگر اين صندوق ها، 
بحث نقد شوندگي است؛ صندوق هاي سرمايه گذاري 
در ب��ورس داراي بازار گردان اس��ت و صندوق هاي 
خارج از بورس نيز مزيت نقد ش��وندگي دارند. مدير 
نظارت برنهادهاي مالي سازمان بورس افزود: كارمزد 
معامالت در صندوق هاي س��رمايه گذاري به دليل 

حجم بزرگ صندوق ها، تخفيف دار است.

عدم شفافيت و رانت 
باقيمت گذاري دستوري

سيد علي حسيني، مديرعامل سابق بورس انرژي به 
قيمت گذاري دستوري و تبعات اجراي آن در اقتصاد 
كشور اشاره كرد و افزود: تجربه نشان داده است كه در 
قيمت گذاري دستوري نه تنها قيمت هاي اعالم شده 
بر روي كاالها اعمال نشده است بلكه مصرف كنندگان 
هميشه مجبور به پرداخت هزينه هاي بيشتري براي 
كاالي مدنظر بوده اند. وي به معضالت قيمت گذاري 
دستوري بر روي كاالهاي مختلف اشاره كرد و گفت: 
قيمت گذاري دستوري باعث از بين رفتن شفافيت 
الزم از ب��ازار كاال و افزايش رانت در بازارهاي مختلف 
خواهد شد، درنهايت با اجراي قيمت گذاري دستوري 
نه تنها هيچ حمايتي از مردم يا مصرف كننده صورت 
نمي گيرد بلكه هزينه بيش��تري به آنها براي خريد 
تحميل خواهد شد. حس��يني اظهار داشت: از ديد 
س��رمايه گذاري، تعيين قيمت ي��ك كاال به صورت 
دستوري عماًل امكان برنامه ريزي براي سرمايه گذاري 
را از بي��ن خواهد برد و س��رمايه گذار ديگ��ر قادر به 
برنامه ري��زي براي ورود س��رمايه هاي خود به توليد 
آن كاال نيس��ت. مديرعامل س��ابق ب��ورس انرژي 
اظهار داش��ت: اين موضوع به تدري��ج باعث كاهش 
ميزان توليد كاال، كاهش عرضه نس��بت به تقاضا در 
بلندمدت و نيز شوك قيمتي مي شود كه در اين ميان 
خريدار يا مصرف كننده متحمل ض��رر و زيان هاي 
ايجادشده خواهند شد؛ بنابراين به طوركلي با توجه 
به وجود چنين مشكالتي استفاده از قيمت گذاري 
دستوري مناسب اقتصاد كش��ور نيست. وي اظهار 
داشت: گاهي چنين س��والي مطرح مي شود كه اگر 
قيمت گذاري دس��توري مناسب نيس��ت، بايد بازار 
كاالها رها ش��وند و بدون قيد و شرط قيمت گذاري 
شوند؟ پاس��خ قطعًا منفي است، اين اقدام هم مانند 
قيمت گذاري دستوري درست نيست، بهتر است در 
اين ميان با ارتقاي شفافيت و رقابت، تقويت عرضه، 
بهبود نظام توزي��ع و نظارت دقيق و قاط��ع بر بازار 
سازوكارهايي مورداس��تفاده قرار گيرد كه منجر به 
قيمت هاي تعادلي شوند. حسيني تأكيد كرد: تجربه 
نشان داده است كه در صورت رهايي بازارها، برخي از 
افراد باهدف سودجويي و با استفاده از رانت اطالعاتي 
باعث مي شوند تا مردم عادي قادر به استفاده از كاالها 
باقيمت تعادلي نباشند؛ بنابراين الزم است تا دولت 
ضمن استفاده از روش هاي رقابت محور با نظارت بر 
بازار و حتي مداخله در زمان هاي الزم اقدام به حمايت 
از حق��وق مصرف كنندگان كند. مديرعامل س��ابق 
بورس انرژي گفت: در كن��ار اين موضوع، رها كردن 
بازار بدون نظارت دولت و مقررات گذاري هم به نفع 
اقتصاد كشور نيست، در اين زمينه بايد به طور حتم 
اقدامي صورت گيرد كه در كش��ور تركيبي از آزادي 
عمل، شفافيت و رقابت و نظارت وجود داشته باشد تا 
مسووالن درمجموع بتوانند ضمن حمايت و تشويق 
توليدكننده، منافع مصرف كننده را هم تأمين كنند. 

مقاومت  ها براي خروج سيمان از بورس كاال ادامه دارد

شفافيت سيمان ترسي كه دالالن را به دردسر انداخت

همبستگي معامالت با بهاي ارز
گروه بازارسرمايه|

معامالت محصوالت پتروشيميايي بورس كاال نسبت 
به نوس��ان نرخ ارز همبستگي مثبتي نشان داده؛ اين 
بدان معناس��ت كه داده هاي حياتي معامالت، يعني 
ميزان تقاض��ا، عرضه و حجم دادوس��تد محصوالت 
پليمري و شيميايي بورس كاال به فاصله دو نرخ نيمايي 
و آزاد ارز بسيار حساس بوده و سعي مي كنند همسو با 
لغزش هاي قيمتي در اين بازارها واكنش نشان دهند.

در اصل ضريب همبستگي، يك ابزار آماري براي تعيين 
نوع و درجه رابطه يك متغير با متغير كمي اس��ت كه با 
اس��تفاده از آن مي توان شدت و نوع رابطه دو متغير را به 
تصوير كش��يد. نرخ ارز به عنوان يك متغير مس��تقيم و 
گاها غيرمستقيم در معامالت محصوالت پتروشيميايي 
بورس كاال اث��ر دارد كه عالوه بر تعيين انتظارات تورمي 
معامله گران، به عنوان يكي از متغيرهاي اصلي در معادله 
كشف نرخ پايه محصوالت پتروشيميايي بورس كاال نقش 
دارد. بر اساس آمارهاي منتشرشده از معامالت ماهانه دو 
بازار پليمري و ش��يميايي در بورس كاال از ابتداي سال 
گذشته )۱۳۹۹( تا پايان مردادماه سال جاري؛ همبستگي 
دو متغير فاصل��ه نرخ آزاد و نيمايي دالر را در كنار ميزان 
تقاضا، عرضه و حجم معامالت، رابطه اي مثبت و مستقيم 
با نوسان بهاي ارز از خود نشان مي دهند، به اين معني كه 
اثر نوس��ان هاي ارزي، با وقفه اي كوتاه مدت در دادوستد 

محصوالت پتروشيميايي بورس كاال منعكس مي شود.

آمارهاي موجود از ضريب همبستگي از تقارن متفاوت 
دو بازار پليمري و شيميايي بورس كاال نسبت به تغيير 
شرايط بازار حكايت دارد كه از سوي دو طرف معامالت، 
يعني عرضه كنندگان و تقاضاكنندگان به ثبت رسيده 
اس��ت. بخش عمده اين تفاوت، مربوط به ذات اين دو 
بازار است كه ازنظر فني واكنش تقاضا و عرضه را نسبت 
به نوس��ان هاي بازاري تحت تأثير قرار مي دهد. آنچه 
در داده هاي موجود در ميان پليمرها نمايان اس��ت، 
همگرايي حجم تقاضا نس��بت به نوس��ان هاي ارزي 
است كه بسيار بيشتر از ميزان عرضه اين محصوالت 
بوده، چراك��ه طبق دس��تورالعمل هاي تنظيم بازار، 
عرضه كنندگان ملزم به رعايت كف عرضه اي هستند 
كه امكان عرضه كمتر از اين مقدار را ندارند، درحالي 
كه تقاضا به راحتي و بس��يار سريع مي تواند مبتني بر 
پيش بيني اهالي بازار خود را تعديل كند تا متقاضيان، 
ريسك ناشي از تغييرات قيمتي را به حداقل برسانند.

در بازار محصوالت شيميايي اين موضوع كم رنگ تر بوده 
و مي توان تقارن بيشتر ميزان عرضه را به نسبت تقاضا 
در اين بازار مشاهده كرد؛ چراكه طبق ويژگي هاي فني 
و محدوديت هاي مربوط به حمل ونقل اين مواد تقاضا 
در واكنش س��ريع به تغيير ش��رايط بازار ناتوان است. 
البته اين مطلب به معني نبود نوس��ان در حجم تقاضا 
براي مواد اوليه شيميايي در بورس كاال نيست، بلكه در 
مقايسه با محصوالت پليمري اين واكنش بسيار كمتر 

ارزيابي مي شود. درنهايت مي توان همسو بودن حجم 
معامالت هر دو بازار را با نوس��انات ارزي در بازار داخل 
اعالم كرد كه به عنوان س��يگنالي اثرگذار بر انتظارات 
تورمي معامله گران اين دو بازار و نرخ پايه اين محصوالت 

در بورس كاال اثر جدي و بسزايي را منعكس مي كند.
شواهد نش��ان مي دهد، نرخ ارز در سامانه نيما با وقفه 
كوتاه مدت تمايل به همسو شدن باقيمت ارز در بازار 
آزاد دارد. ازاين رو معامله گران محصوالت پتروشيميايي 
فاصله اين دو نرخ را محركي ديگر تش��خيص داده اند 
كه به دليل وقفه ايجادشده در همگرايي دو نرخ آزاد و 
نيمايي ارز، جهت گيري معامالت را مبتني بر تكانه هاي 
ن��رخ آزاد ارز تعيين مي كند. درنتيجه در صورت بروز 
نوس��ان نرخ در بازار آزاد ارز، تعديل رفتار متقاضيان 
محصوالت پليمري به سرعت پديدار مي شود تا به نوعي 
از ريسك ناشي از نوسان شديد نرخ در هفته هاي آينده 
در ام��ان بمانند؛ بنابراين مي توان فاصله دو نرخ آزاد و 
نيمايي بهاي ارز را ديگر داده حياتي در بازار محصوالت 
پتروشيميايي و ساير بازارهاي كااليي به شمار آورد كه 

اثر فزاينده اي بر نسبت معامله به عرضه دارد.

      ركود مقاطع فوالدي
بازگشت ميلگرد به كانال ۱۶ هزارتوماني در بازار آزاد ظرف 
دو روز پاياني هفته اخير باعث شد تا رينگ مقاطع فوالدي 
بورس كاال روز گذشته خالي از رونق باشد. تعديل انتظارات 

تورمي ميان فعاالن بازار آهن و فوالد و كاهش محسوس 
نرخ ش��مش فوالد در بازار داخ��ل ظرف يك هفته اخير 
مهم ترين داليل رخت بربستن رونق از معامالت مقاطع 

فوالدي در بازار آزاد و رينگ معامالتي بورس كاال بود.
دالر تا روز ابتدايي هفته اخير تا مرز ۲۹ هزار تومان صعود 
كرده بود، يك باره و در واكنش به آمار كاهش محسوس 
واردات كشور، شنيده ها از تزريق ارز پتروشيمي و فرمان 
رييس جمهور براي مديريت بازار تا كانال ۲۷ هزارتوماني 
عقب نشيني كرد. اگرچه ظرف روزهاي اخير تحركاتي 
براي رش��د مجدد نرخ در بازار ارز رخ داد، اما دالر قدرت 
بازگشت به كانال ۲۸ هزارتوماني را پيدا نكرد. اين موضوع 
س��يگنالي قوي براي تعديل انتظ��ارات تورمي بود و بر 
بازارهاي كااليي كشور اثرگذار شد. كاهش هزار و ۴۰۰ 
توماني ميانگين نرخ معامله هر كيلوگرم شمش فوالد در 
معامالت روز سه شنبه هفته اخير )نهم شهريور( نسبت به 
سه شنبه هفته گذشته خود )دوم شهريور( در بورس كاال 
يكي از پيامدهاي تعديل ن��رخ ارز در بازار داخل بود. اين 
عقب نشيني بهاي شمش، سيگنال منفي ديگري براي 
معامالت مقاطع فوالدي در ب��ازار آزاد و بورس كاال بود. 
به اين ترتيب مي توان گفت عدم انطباق سريع نوردكاران 
و بورس كاال در تعيين قيمت پايه با انتظارات فعاالن بازار 
باعث شد رينگ ديروز مقاطع فوالدي برخالف هفته 
قبل فاقد رونق باش��د و تنها مي��زان اندكي محصول، 
آن هم براي كاالهاي با نرخ پايه حداقلي به فروش رفت.



گروه راه و شهرسازي|
سرانجام پس از گذشت 25 روز، وزير كشور روز پنجشنبه 
11 شهريور حكم شهرداري عليرضا زاكاني را امضا كرد. در 
عين حال، آنگونه كه مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي 
شهر تهران گفته ش��هردار جديد تهران روز يكشنبه 1۴ 
شهريور 1۴۰۰ در صحن شورا حاضر و رسمًا فعاليت خود 
را در ش��هرداري آغاز مي كند. بر اساس اين گزارش، طبق 
روال قانوني، پس از انتخاب شهردار از سوي اعضاي شوراي 
شهر، وزارت كشور از مراجع مختلف امنيتي و قضايي درباره 
صالحيت شهردار منتخب استعالم مي كند و پس از دريافت 
پاسخ اين استعالمات، طي حكمي، فرد مورد نظر را به عنوان 
شهردار پايتخت منصوب مي كند. در اين حال، با توجه به 
مدرك تحصيلي زاكاني در حوزه پزشكي و عدم سنخيت با 
امور شهرداري، اما و اگرهايي در اين زمينه مطرح شده بود 
و حتي گروهي بحث تغيير آيين نامه استخدام شهردار را 
مطرح كرده بودند. اما با وجود اين مسائل، هيات وزيران در 
پاسخ به استعالم وزير كشور، تصدي پست شهرداري تهران 
براي زاكاني را با توجه به همترازي شهردار كالن شهرها با 
مقامات بالاشكال دانست. مهدي جمالي نژاد، رييس سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور با اشاره به روند صدور حكم 
شهرداران منتخب شوراهاي شهر گفت: آقاي وحيدي، وزير 
محترم كشور، حكم ش��هرداري برخي از شهرهاي بزرگ 
كشور مانند تهران، قم و ساري را صادر كرد و طي هفته آينده 
نيز احكام شهرداران برخي از شهرهاي بزرگ ديگر را صادر 
خواهد كرد. رييس سازمان شهرداري ها و دهياري ها با اشاره 
به امضاي حكم شهرداري تهران براي عليرضا زاكاني توسط 
وزير كش��ور گفت: درباره موضوع انتخاب شهردار توسط 
نمايندگان مردم تهران در شوراي شهر ششم، طبق روال 
معمول، استفساريه ها و استعالم هاي مختلفي نيز از مراجع 
قانوني ذيصالح انجام داديم. جمالي نژاد افزود: سازمان امور 
اداري و استخدامي كشور صراحتا در پاسخ به استعالم وزارت 
كشور، طي نامه اي رسمي، شرايط آقاي زاكاني براي تصدي 
سمت شهردار تهران را كافي دانست و وي را واجد شرايط 
قانوني الزم براي اين جايگاه دانس��ت. وي با اشاره به طي 
فرآيند قانوني در دولت گفت: براي اتقان موضوع، وزير محترم 
كشور طي نامه اي خطاب به معاون اول رييس جمهوري از 
هيات دولت نيز استفسار كرد كه هيات وزيران روز گذشته 
در جلسه خود، تصدي پست شهرداري تهران توسط آقاي 
زاكاني را با توجه به همترازي شهردار كالن شهرها با مقامات 
توسط هيات وزيران بالاشكال دانست و لذا در اين خصوص 
نيازي به تغيير آيين نامه نيس��ت و صدور حكم شهرداران 
كالن شهرهاي باالي يك ميليون نفر به پشتوانه قانون و تاييد 

و مجوز هيات وزيران انجام شده و صورت خواهد گرفت.«

       شرايط تحصيلي شهردار تهران در قانون؟
در حالي عدم انطباق مدرك تحصيلي ش��هردار منتخب 
تهران با حوزه مديريت شهري مورد بحث و انتقاد بود كه 
طبق قانون شهردار نياز به احراز مدرك تحصيلي نداشته و 
مي تواند با هر نوع مدرك تحصيلي انتخاب شود. به گزارش 
ايسنا، در جريان انتخاب زاكاني، به عنوان شهردار تهران 
مسائلي در رابطه با مدرك تحصيلي وي مطرح بود كه بر 
عدم انطباق مدرك تحصيلي او با حوزه مديريت شهري 
تأكيد داش��ت و ايراداتي در اين مورد مطرح ش��د كه در 
همين رابطه چندي پيش وزارت كشور از سازمان اداري 
و استخدامي استعالم گرفت. اما با توجه به تاكيدي كه در 
قانون براي انطباق تحصيالت با پست وجود دارد، پيگيري 
ايسنا در رابطه با وضعيت انتصاب شهردار تهران براساس 
مدرك تحصيلي نشان مي دهد كه نوع مدرك تحصيلي، 
رشته و حتي مقطع آن از نظر قانوني براي انتصاب شهردار 
محدوديتي ايجاد نمي كند چرا كه شهردار همتراز مقام بوده 
و مقام نيز از شرايط احراز مديران حرفه اي تبعيت نمي كند.   
طبق ماده ۷1 قانون مديريت خدمات كشوري، چند سمت، 
مديريت سياسي محسوب شده و به عنوان مقام شناخته 
مي شود و امتياز شغلي مقامات را در بر مي گيرند از جمله 
روساي س��ه قوه، معاون اول رييس جمهور، نواب رييس 
مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس 
و معاونين رييس جمهور، اس��تانداران وسفرا و همچنين 
معاونين وزرا. تبصره 1 ماده ۷1 نيز تأكيد دارد كه تعيين 
پس��ت هاي همتراز مقام بر عهده هيات وزيران و تعيين 
همترازي پست هاي كاركنان اداري مجلس به عهده رييس 
مجلس است. اين در حالي است كه طبق مصوبه سال 1۳۷۹ 
هيات وزيران، شهردار تهران همتراز مقامات بند ج، تبصره 

2 ماده 1 قانون نظ��ام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت 
محسوب شده است كه براساس اين ماده، شهردار هم تراز 
وزرا، نمايندگان مجلس و معاونين رييس جمهور خواهد 
بود كه آنها نيز نياز به احراز تحصيلي ندارند. بنابراين با توجه 
به اينكه شهردار هم تراز مقامي است نياز به احراز ندارد 
به عنوان مثال وزرا نيز نيازي به شرايط احراز تحصيلي، 
مقطع و رش��ته آن نداش��ته و با دريافت رأي اعتماد به 
وزارت منصوب مي شوند و اينطور نيست كه حتما مدرك 
تحصيلي آنها با حوزه وزارتشان منطبق باشد، شهردار نيز 
نيازي به احراز رشته تحصيلي و انطباق مدرك تحصيلي 
با حوزه مديريتي نداشته و مي تواند بدون توجه به نوع 
رشته و تخصص تحصيلي از اين نظر انتخاب شود، از اين 
رو از لح��اظ مدرك تحصيلي ايرادي به انتخاب زاكاني 
در شهرداري تهران نيست و از اين نظر از لحاظ قانوني 
مورد تأييد خواهد بود. س��اير فرايند انتصاب از جمله 
استعالم هاي ديگري از مراجع ذي ربط يا گزينش وجود 

دارد كه آنها ارتباطي به مدرك تحصيلي شهردار ندارد.

       امكانات شهر در خدمت واكسيناسيون 
در اين ح��ال، زاكاني دي��روز در حاش��يه افتتاح مركز 
واكسيناسيون بوس��تان گفت وگو در جمع خبرنگاران 
گفت: اولويت نخس��ت كشور بحث پيشگيري و درمان 
است و ما عالوه بر واكسيناسيون به خدماتي كه وزارت 
بهداشت ارايه مي كند هم نيازمنديم و اقدامات جديدي 
هم انجام شود. در موضوع فاصله اجتماعي و فعال بودن 
شهر در عين صيانت از سالمت شهروندان در نظر داريم 
كه به عنوان مح��ور دوم فعاليتمان كارهايي كه مغفول 
مانده است انجام شود و محور سوم فعاليت ما كار جهادي 

در ارايه خدمات اجتماعي است.به گزارش مهر، شهردار 
تهران از زحمات مس��ووالن ش��هرداري قدرداني كرد 
و افزود: امروز آغاز يك س��رفصل جديد اس��ت و ما بايد 
شهرداري را به عنوان ركن ركين و خدمتگزار شايسته 
آحاد مردم تهران به ميدان بياوريم و همه ظرفيت هايمان 
را به كار گيريم. زاكاني شرايط كشور از باب بيماري كرونا 
و فوت ميانگين روزانه ۶۰۰ نفر در كشور را بسيار سخت 
و غير قابل تحمل توصيف كرد و گفت: از دو هفته پيش 
جلساتي را با استادان دانشگاه آغاز كرديم و نقشه راهي 
استخراج شد كه شهرداري بتواند با افزايش فعاليت كمك 
كار هر چه بهتر در نظام سالمت باشد. وي گفت: در همين 
زمينه جلساتي را با وزير بهداشت برگزار كرده ايم و مردم 
در روزهاي آينده اخبار خوبي در بحث سرعت پيشگيري 
و درمان، فاصله اجتماعي و زيس��ت فعال و پويا در شهر 
خواهند شنيد. شهردار تهران در پاسخ به سوالي درباره 
روند واكسيناسيون كاركنان شهرداري هم افزود: بخشي 
از اين كار انجام ش��ده است و تالش مي كنيم با سرعت 
بيشتري ادامه دهيم. زاكاني در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينكه شهرداري تهران به دولت در انجام واكسيناسيون 
چگونه كمك خواهد كرد، بيان كرد: تهران ظرفيت هاي 
فوق العاده و بااليي دارد و 11۰ سوله بحران در همه مناطق 
تهران داريم كه فقط بخش كوچك��ي از آن در خدمت 
واكسيناسيون است و تالش داريم از همه ظرفيت هاي 
شهرداري در اين بخش استفاده كنيم. وي گفت: مركز 
واكسيناسيون بوستان گفت وگو كه امروز افتتاح شد تا 
يكي، دو روز آينده به مردم خدمات ارايه مي كند و ما تالش 
مي كنيم با استفاده از ظرفيت هاي حاكميت و پيوستگي 
به ظرفيت هاي مردمي، عرصه خدمتگزاري را ارتقا دهيم.

       راه اندازي قرارگاه ويژه خدمتگزاري
ش��هردار تهران در پاسخ به س��والي اولويت هاي كاري 
شهرداري را نخس��ت، موضوع كرونا خواند و اظهار كرد: 
روزانه حداقل ۶۰۰ خانواده و خاندان عزادار مي شوند كه 
ما را بسيار نگران كرده است. محور دوم تالش ما جديت 
در ارايه خدمت اس��ت كه ما در همين زمينه با راه اندازي 
قرارگاه ويژه خدمتگزاري تالش مي كنيم چهره شهر را از 
برخي آلودگي ها در بحث پسماند و ديگر موارد بزداييم. وي 
افزود: اولويت سوم ما رسيدگي به معضالت اجتماعي است 
چرا كه وجود كودكان كار و معتادان متجاهر در شهر براي 
ما غير قابل تحمل است و آسيب هاي جدي به روح و روان 
مردم وارد مي كند. شهردار تهران گفت: تالش داريم عالوه 
بر وظايف ذاتي خودمان، ارايه خدمت به مردم را نيز افزايش 

دهيم تا مردم از رفاه و آسايشي شايسته بهره مند شوند.

ايرانشهردر شهر

ادامه از صف
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۶۳۰ نفر در شهرداري اهواز
حقوق مي گيرند ولي وجود ندارند

سياوش محمودي، رييس شوراي شهر اهواز گفت: ۶۳۰ 
نفر در شهرداري اهواز حقوق ماهانه دريافت مي كنند كه 
اصال معلوم نيس��ت كجا هستند و در شهرداري حضور 
ندارند. به گزارش مهر، محمودي در يك نشست خبري 
با اشاره به اينكه شهردار منتخب را نفر چهاردهم شورا 
محس��وب و در يك فضاي همدلي و با رأي حداكثري 
انتخاب شده است، عنوان كرد: بنا نداريم در عزل و نصب ها 
دخالت كنيم و اين اختيار را به شهردار مي دهيم چون يكي 
از آسيب هاي مديريت شهري دخالت اعضاي شورا در 
انتصابات است؛ همچنين انتخاب مديران با شاخص هاي 
قوميتي اصاًل مدل موفقي نبوده و بايد اين مدل ها تغيير و 
چنين مسائلي دور ريخته شود. رييس شوراي شهر اهواز 
با تأكيد بر اينكه نبايد به غير از شايسته گزيني مالك 
ديگري مدنظر باشد، انتقاد كرد: در حال حاضر 5۰۰ 
نيرو و 1۳۰ مدير در حال دريافت حقوق از شهرداري 
اهواز هستند كه معلوم نيست كجا هستند؛ يك سري 
نيروها مازاد بر قرارداد وارد بدنه شهرداري شده و حاال 

نيروي انساني شهرداري اهواز متورم شده است.

نمره قبولي سازمان 
مديريت پسماند از شوراي ششم

برخالف اغلب بخش ها و زير مجموعه هاي شهرداري 
تهران، گويا عملكرد سازمان مديريت پسماند شهرداري 
مورد پسند و رضايت مديريت جديد شهري قرار گرفته 
اس��ت. اعضاي كميسيون س��المت، محيط زيست و 
خدمات شهري شوراي شهر تهران بازديدي 1۰ساعته 
از پروژه هاي سازمان مديريت پسماند و مجتمع پردازش 
آرادكوه انج��ام دادند. به گزارش ايلن��ا، بازديد اعضاي 
كميسيون سالمت از ايستگاه مياني )ام.آر.اف( كوهك 
واقع در منطقه 22 آغاز شد و در ادامه مهدي پيرهادي، 
مهدي بابايي و سوده نجفي از مركز پسماند حجيم، مركز 
شهيد بهشتي، مجمع دفع آرادكوه، سايت بيمارستاني، 
دستگاه زباله سوز و مركز مانيتورينگ سازمان مديريت 
پسماند بازديد كردند. در اين بازديد اعضاي كميسيون 
سالمت، محيط زيست و خدمات شهري همچنين از 
كارگران سلول دفن بهداش��تي آرادكوه تقدير كردند. 
مهدي پيرهادي رييس كميس��يون سالمت، محيط 
زيس��ت و خدمات شهري شوراي شش��م شهر تهران 
در حاش��يه اين بازديد گفت: معاونت خدمات شهري 
شهرداري تهران اقدامات خوبي انجام داده و نمره خوبي 
دريافت مي كنند. وي با بيان اين مطلب كه اقدامات اين 
سازمان كالن نگر و موثر بوده است گفت: البته تا رسيدن 
به نقطه ايده آل مسير در پيش رو داريم و بايد نگاه موجود 
در حوزه پسمان تقويت شده و توسعه پيدا كند. پيرهادي 
ادامه داد: يكي از مسائل مهم در اين حوزه بحث زباله هاي 
بيمارستاني و دفن آن است كه وزارت بهداشت بايد نسبت 
به آن اهتمام ويژه اي داش��ته باشد تا دفن اين زباله ها با 
پروتكل ها و ش��رايط مورد توافق انجام شود. با توجه به 
حساسيت ها دولت نيز بايد كمك كند تا بتوانيم فضاي 
الزم را براي بهبود مسائل و مشكالت در اين بخش ايجاد 
كنيم. رييس كميسيون  سالمت، محيط زيست و خدمات 
شهري شوراي شهر افزود: گرچه با اقدامات و طرح هاي 
سازمان مديريت پسماند و بحث هوشمندسازي، حجم 
پسماندها نسبت به ساليان قبل كاهش پيدا كرده اما يكي 
از برنامه ها و موضوعات كليدي كاهش پسماند و تفكيك 
زباله ها است. لذا از افراد دغدغه مند در اين حوزه، فعاالن 
فرهنگي و اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد، نهادهايي 
كه مس��ووليت هاي اجتماعي دارند و صاحبان صنايع 
تقاضا داريم به مس��ووليت خود در قبال حوزه شهري 
عمل كنند تا اين كارها منجر به بهبود وضعيت شهر شود. 
مهدي بابايي عضو كميسيون سالمت، محيط زيست و 
خدمات شهري در حاشيه اين ديدار با بيان اينكه يكي از 
دغدغه هاي بسيار مهم در حوزه مسائل زيست محيطي 
شهر تهران موضوع پسماند است، گفت: به همين دليل از 
معاونت خدمات شهري خواستيم كه اولين بازديد اعضاي 
كميسيون سالمت شوراي شهر تهران در حوزه پسماند 
باشد. خوش��بختانه در بازديدي كه داشتيم ديديم كه 
قسمت عمده اي از مسائل به صورت مكانيزه در حال انجام 
است، اميدواريم تفكيك از مبدا توسط شهروندان بتواند 
مديريت پسماند را به نقطه ايده آل يعني صفر شدن دفن 
زباله و رسيدن بازيافت به جايگاه مطلوب برساند. اهتمام 
كميسيون س��المت، محيط زيست و خدمات شهري 

تفكيك از مبدا است كه با اولويت راهبري خواهد شد.

»آزادي و غرب گرايي«
مگه تا 18۶۰ در امريكا برده داري وجود نداشت؟ در غرب 
نيز آزادي رفته رفته »پديد آمد«. همان طور كه زمان الزم 
بود تا انسان ماشين را اختراع كند، آزادي هم براي تولد 
خودش بايد تا عصر جدي��د در زهدان تاريخ مي ماند... 
مخالفان آزادي چون در برابر اصل آزادي انسان پاسخ 
درخوري نداش��تند، ادعا كردند آزادي مفهومي غربي 
اس��ت. آيا خودرو، هواپيما و پزش��كي چون اول بار در 
غرب ساخته شدند، »غربي«اند و با خو و فرهنگ ساير 
مردمان سازگار نيستند؟ مساله اين است كه آزادي هم 
نوعي »مصنوع« است كه در فرهنگ مدرن ساخته شده 
است. اما اينكه آزادي امري »انساني« است، به معناي 
»مطلق« بودن آن نيست؛ يعني چنين نيست كه در هر 
زمان و مكاني الزم  االجرا يا ممكن االجرا باشد، زيرا آزادي 
»اجراشدني« نيس��ت، بلكه »آفريدني« است و وقتي 
ملزومات وجود ندارد، »آفرينش« بي معناست. خطاي 
آزادي خواهان مطلق نگري بود و نفهميده بودند آزادي 
»مصنوع« است، نه »صانع«. همين خطاي شناختي 
باعث شد تمايل يابند آزادي را شتابزده »اجرا« كنند، 
در حالي كه »جوهر« آزادي هنوز وجود نداشت و اجراي 
بي جوهر محال است. در اينجا نمي خواهم وارد اين بحث 
مفصل شوم كه »جوهر« آزادي چيست، اما به همين ادعا 
بسنده مي كنم كه »آزادي مصنوع و زمان مند است« و 
اين يعني بايد آن را به مرور »ساخت«. اين »ساختن« 
دوش��ادوش س��اير »مصنوعات« پيش مي رود و تابع 
آنهاس��ت. بنابراين، نتيجه گيري روشن است: هر چه 
مصنوعات جامعه فزوني يابد، آزادي هم بايد »متعاقب 
آن« فزوني ياب��د، زيرا آن مصنوعات »جوهر« آزادي را 
پيشاپيش فراهم آورده است و نتيجه گيري ديگر اينكه 
»نقض آزادي« و ممانعت از آن از سوي حاكم روزبه روز 
به خطاي بزرگ تري تبديل مي ش��ود. يعني سركوب 
آزادي امروز خطاي انساني به مراتب بزرگ تري است، تا 
سركوب آزادي در صد سال پيش از اين. هنر نخبگان يك 
جامعه اين است كه »روند آزادي« را در خردي جمعي و با 
همكاري يكديگر »تنظيم« كنند؛ كاري كه بسيار دشوار 

است. ما در اين كار كارنامه موفقي نداريم.

تراز مالي شركت هاي
ريلي مسافري منفي شد

نوراهلل بيرانوند، معاون برنامه ريزي و اقتصاد حمل و 
نقل شركت راه آهن از وجود ناترازي در صورت هاي 
مالي برخي شركت هاي ريلي مس��افري به دليل 

كرونا خبر داد.
بيرانوند در گفت وگو با مهر، درباره عرضه بيش��تر 
شركت هاي حمل و نقل ريلي در بازار سرمايه اظهار 
كرد: اين شركت ها به بخش خصوصي تعلق دارند و 
شركت راه آهن صرفًا تسهيلگر ورود اين شركت ها 
به بورس است. وي افزود: شركت هاي حمل و نقل 
ريلي به دو ش��كل از بورس بهر مند مي شوند يكي 
از عرض��ه اوراق بدهي مانن��د اوراق اج��اره، اوراق 
اس��تصناع و اوراق منفعت؛ برخي شركتهاي ريلي 
از اين ابزار بورس��ي در س��ال هاي گذشته استفاده 
كرده اند؛ شركت ها توانس��تند با منابع مالي كه از 
اين طريق جمع آوري شد، اقدام به سفارش خريد 
ساخت واگن به س��ازندگان داخلي كنند. معاون 
برنامه ري��زي و اقتصاد ش��ركت راه آهن گفت: نوع 
دومي كه شركت هاي ريلي از تأمن مالي از محل بازار 
سرمايه بهره مند مي شوند، عرضه سهام شركت هاي 
خود در بورس اس��ت و ما تنها نقش تسهيلگر را در 
اين خصوص داريم؛ بخشي از شركت هاي ريلي كه 
هنوز بورسي نش��ده اند، مايل به عرضه اوليه سهام 
خود در بورس هستند اما مي بايست ابتدا وضعيت 

صورت هاي مالي آنها به مرحله قابل قبولي برسد.

دولت بدون تغيير آيين نامه استخدام شهردار با شهردار منتخب شوراي ششم موافقت كرد

حكم زاكاني آمد، آغاز فعاليت رسمي از فردا

معاون وزير راه و شهرسازي جزييات پرداخت تسهيالت را تشريح كرد

پرداخت وام وديعه مسكن آغاز شد
علي قائدي، مع��اون دفتر اقتصاد مس��كن وزارت راه و 
شهرس��ازي از آغاز اعطاي تس��هيالت وديعه مس��كن 
خبر داد و گفت: اجاره نامه هاي��ي كه از يك مهر 1۳۹۹ 
تا ۳1 ش��هريور 1۴۰۰ منعقد شده، مش��مول اين وام 
مي شوند. به گزارش ايلنا، قائدي درباره آخرين وضعيت 
تسهيالت دهي وديعه مسكن با اشاره به آغاز پرداخت اين 
تسهيالت از سوي بانك هاي عامل، اظهار كرد: بر اساس 
مصوبه اي كه 2۳ خرداد 1۴۰۰ از ستاد ملي مقابله با كرونا 
داشتيم، از 2۶ خرداد ثبت نام را آغاز كرديم تاكنون حدود 
۷۴۰ هزار نفر ثبت نام كرده ان��د كه از اين ثبت نامي ها 
حدود 81 هزار نفر به بانك ها معرفي شده اند. وي درباره 
مبلغ تسهيالت وديعه مسكن گفت: براي شهر تهران با 
توجه به اينكه مبالغ اجاره بها باالتر اس��ت، ۷۰ ميليون 
تومان، براي س��اير كالن ش��هرها ۴۰ ميليون تومان و 
براي ساير مناطق شهري هم 25 ميليون تومان در نظر 
گرفته شده است. معاون دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي دوره بازپرداخت اين تسهيالت را 5 ساله عنوان 
كرد و افزود: نرخ سود اين تسهيالت 1۳ درصد است. وي 
خاطرنش��ان كرد: روش ديگر بازپرداخت تسهيالت كه 

سال گذشته به تصويب رسيده بود، مورد استقبال قرار 
نگرفت؛ آن هم اين بود كه وام گيرنده اقساط را پرداخت 
نمي كرد ولي در پايان سال يكجا اصل و سود وام را تسويه 
مي كرد. قائدي ادامه داد: نيازي به حضور در ادارات راه و 
شهرسازي براي ثبت نام نيست و فقط بايد در مرحله آخر 
كه مراجعه به بانك است، در شعبه حاضر شوند؛ براي ثبت 
نام متقاضيان بايد به س��امانه طرح اقدام ملي مسكن به 
آدرس Tem.mrud.ir ثبت نام كنند، سپس به صورت 
كاماًل سيستمي شرايط متقاضيان پااليش مي شود؛ هر 
متقاضي اي كه واجد شرايط باشد، شعبه بانك مورد نظر 
را در نزديك ترين محل زندگي خود انتخاب كرده و پس 
از آن به بانك مراجعه مي كند. وي يادآور شد: بانك هم 
ش��رايط مورد نظر خود را بررسي كرده و در صورتي كه 
متقاضي، واجد شرايط باشد، پرداخت آن انجام خواهد 
شد. ما ش��رايط بانكي را بررس��ي مي كنيم؛ يكي اينكه 
سرپرست خانوار باشد؛ در مقطع فعلي مالكيت نداشته 
باشد؛ تاريخ انعقاد قرارداد اجاره از اول مهر 1۳۹۹ تا ۳1 
شهريور 1۴۰۰ مرتبط باشد. اگر اين سه شرط را داشته 
باشد، تأييد شده و فرد مي تواند بانك عامل را معرفي و به 

آن شعبه مراجعه كند. اين مقام مسوول در معاون مسكن 
وزارت راه و شهرسازي تصريح كرد: بنابراين افرادي كه 
در حال حاضر نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با موجر اقدام 
مي كنند هم مشمول دريافت اين تسهيالت خواهند شد. 
وي خاطرنشان كرد: طبق قانون ساماندهي و حمايت از 
توليد و عرضه مسكن، كساني مي توانند از اين تسهيالت 
اس��تفاده كنند كه يا آقاي متأهل باشند يا خانم مجرد 
باالي ۳5 س��ال؛ اجاره نامه ها هم يا بايد در دفاتر مشاور 
امالك نوش��ته شده و كد رهگيري اخذ شود يا اينكه در 
دفاتر اسناد رسمي ثبت شده باشد. معاون اداره كل دفتر 

اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي گفت: با توجه به 
سقف كلي اختصاص داده شده از سوي ستاد ملي مقابله 
با كرونا تا 1۰ هزار ميليارد تومان، بعيد است محدوديت 
خاصي براي ثبت نام در نظر گرفته ش��ود. فعاًل هر فرد 
كه ثبت نام كند و واجد شرايط باشد، مي تواند به بانك 
مراجعه كند. قائدي بيان كرد: با توجه به اينكه تسهيالت 
مذكور به دوره شيوع كروناست، بر اساس مصوبه ستاد 
ملي مقابله با كرونا، اگر چك برگشتي اشخاص مربوط 
به دوره كرونا باشد، اين ستاد براي آنها استثنا قائل شده 

و مي توانند اين تسهيالت را دريافت كنند.

آقای آزاد احمدی فرزند حسن درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند مالکیت را از پالک 5۴- اصلی سرخیدر واقع در بخش 
۱۳ کرمانشاه )که از مالکین اولیه پالک 5۴ - اصلی سرخیدر خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است 
و پرونده ای تحت کالسه ۱۴00/۱6تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی برابر رای شم
اره۱۴0060۳۱6007000۳۱7-۱۴00/05/0۳ حکم به صدور سند مالکیت 25/5۱5شعیر مشاع از ۹6 شعیر  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مس�احت 628۳5/7۱مترمربع به نام آقای آزاد احمدی فرزند حسن صادر نموده است و نام مالک اولیه پالک مذکور آقای حسن احمدی 
میباشد. لذا: مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
و بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام آقای آزاد 

احمدی فرزند حسن صادق خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه و متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴00/6/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴00/06/2۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعيين تکليف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود 

 برابر  رای شماره ۱۴0060۳۱000۴0۱80۹2- ۱۳۹۹/۱2/28هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای هادی افتاده بیشه   فرزندعبداله به شماره شناسنامه ۹07 و  
شماره ملی 206۳0۳۱5۴۱صادره از بابل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۳26/۹0 مترمربع پالک 
۴867/۳۳/87 اصلی واقع دربخش حاجی کال  بخش دو ثبت غرب  بابل خریداری از آقای عبداله افتاده بیش�ه محرزگردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف ۱۱78705
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/6/۱۳  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/6/28

آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده 1۳آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

 برابر  رای ش�ماره ۱۴0060۳۱000۴005۳26- ۱۴00/5/۱۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
س�ند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای احمد بهاری  فرزند فضل اله  به شماره شناسنامه ۹۴و  شماره 
ملی ۴۹۱0۴۹00۹۴صادره از کرج نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 285/65 مترمربع پالک ۱/76۱ 
اصلی واقع در شهرمرزی کال  بخش 8 ثبت غرب بابل خریداری از آقای ناصر علی پور کار درمحرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. م الف ۱۱8۱7۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴00/6/۱۳  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴00/6/28

آگهی موضوع ماده۳ قانون وماده 1۳آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

سید مهدی حسینی کریمی- سرپرست ثبت اسناد و امالک بابل

شرکت تعاونی مشاغل فنی و اقتصادی با شناسه ملی ۱086۱7۱۱58۴درخواست رسیدگی به قولنامه عادی خود و صدور سند مالکیت را 
از پالک 5۴- اصلی سرخیدر واقع در بخش ۱۳ کرمانشاه )که از مالکین اولیه پالک 5۴ - اصلی سرخیدر خریداری نموده (تقدیم اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کالسه ۱۴00/۱7تشکیل و به هیئت موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیئت 
موضوع قانون مذکور پس از رسیدگی برابر رای شماره۱۴0060۳۱6007000۳۱۹-۱۴00/05/0۳ حکم به صدور سند مالکیت 70/۴85 شعیر 
مش�اع از ۹6 شعیر  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 628۳5/7۱مترمربع به نام  شرکت تعاونی مشاغل فنی و اقتصادی با 
شناسه ملی ۱086۱7۱۱58۴صادر نموده است و نام مالک اولیه ی پالک مزبور آقای محمد صالح نوری و احمد نوری و فتح اله نوری می باشد 
. لذا: مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به مورد تقاضا اعتراض داشته باشند از تاریخ 
انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبًا به این اداره تسلیم نمایند تا به دادگاه ارسال گردد معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد و بدیهی است پس از انقضاء مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام 

آقای آزاد احمدی فرزند حسن صادق خواهد نمود. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه و متضرر احتمالی به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴00/6/۱۳

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴00/06/2۹

آگهی مزايده
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۹0007۹ آقای یزدان محمدی فرزند غالمرضا مبلغ ۹/80۴/000/000 ریال بابت مهریه به موجب سند نکاحیه شماره ۳6۹6 مورخ ۹8/6/۳۱ تنظیمی دفتر ازدواج 
شماره ۱2۴ شهرستان سرپلذهاب به خانم شکوفه ویسی و مبلغ ۴۹0/200/000 ریال بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت بدهکار می باشد و اوراق اجرایی در مورخ ۹۹/۴/7 از طریق اداره اجرای 
اسناد رسمی گیالنغرب به مدیون ابالغ گردید و پس از طی تشریفات قانونی عملیات اجرایی زوجه وصول طلب خود را از طریق توقیف و مزایده یک دستگاه خودرو با شماره انتظامی 57۱ د 72ایران 
2۹الف : با مشخصات وسیله نقلیه در لحظه بازدید نوع و سیستم: سواری پژو تیپ GlXi . ۴05مدل ۱۳8۳رنگ خاکستری روغنی-  نوع پالک: شخصی تعداد محور 2 و تعداد چرخ ۴ نوع سوخت 
دوگانه سوز کارگاهی تعداد سیلندر ۴ ظرفیت 5 نفر شماره موتور۱2۴8۳۱۴057۴ شماره شاسی: 8۳۳008۱5_اتاق و بدنه سالم سه قطعه رنگ مجدد غیر فابریک دارد موتور: سالم نیاز به بررسی در 
تعمیرگاه دارد گیربکس: سالم نیاز به بررسی در تعمیرگاه دارد شیشه ها سالم سپرها سالم دیفرانسیل سالم نیاز به بررسی در تعمیرگاه دارد صندلی و جلو داشبورد سالم باطری: فرسوده جلو پنجره 
سالم الستیک ها الستیک های جلو و عقب60 %ولی فاقد زاپاس چراغ ها سالم آیینه برف پاک کن سالم و نیاز به تعمیر بخاری و کولر نیاز به تعمیر. آخرین مالک سواری پژوGLXi۴05 در سیستم 
راهور آقای یزدان محمدی فرزند غالمرضا با تلفن 0۹۱008۹07۱۱ فاقد هر گونه نقل و انتقال بعدی در سیستم راهور است پرچ  های پالکت مشخصات فابریک و حک شماره موتور و شماره شاسی 
فابریک مبلغ قیمت اعالمی در شرایط کنونی بازار تعیین گردیده است و مرور زمان و تغییرات در آینده می تواند مبلغ پایه را کاهش یا افزایش دهد شبی مبلغ ۳5/000ریال پارکینگ داری و مبلغ 
۱/000/000 ریال هزینه جرثقیل دارد در صورت رفع موانع موجود قابلیت شماره گذاری و تبدیل پالک دارد و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره وارده ۱۴00006۳۴مورخ۱۴00/5/۱0به 
مبلغ 500/000/000ریال )پانصد میلیون( ارزیابی گردیده که مزایده از ساعت ۹ الی ۱2 روز شنبه مورخ ۱۴00/6/27)بیست و هفتم شهریور ماه سال یک هزار و چهارصد( در محل اداره ثبت اسناد و 
امالک سرپل ذهاب واقع در سرپل ذهاب-  خیابان شهید فاتح فر - طبقه سوم شهرداری از طریق مزایده حضوری و نقدی به فروش می رسد مزایده از مبلغ 500/000/000)پانصد میلیون ریال( شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود به  موجب بند ۱۹ اصالحی آیین نامه اجرا و ماده ۱۳6 آیین نامه اجراء شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱0 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را  ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع  نماید 
و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط 
و مزایده تجدید می گردد. الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده از و نیم عشر دولتی به مبلغ 25/000/000 ریال و حق مزایده به مبلغ 20/000/200 ریال در همان روز نقدا 
وصول خواهد شد و به موجب ماده ۱26 آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در صورتی که مال مورد مزایده در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی 

که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می شود ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گرددمزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . 
تاریخ انتشار 6/۱۳ / ۱۴00 

 سامانه پيامكي روزنامه تعادل 
به شماره  30005320 در دسترس شماست 

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



مديران پلتفرم هاي ايراني، بزرگ ترين چالش خود را 
عدم شناخت مديران تصميم گير از نحوه فعاليت اين 
پلتفرم ها و همچنين نگاه امنيتي به آنان مي دانند. به 
عقيده آنان عدم ش��ناخت كافي موجب شده تا آنان 
بيشتر انرژي خود را به جاي اينكه صرف توسعه كسب 
و كار خود كنند، صرف معرفي فعاليتشان به آنان  شود. 
به اعتقاد آنها، رگوالتوري بيشتر از آنكه بيشتر نگران 
تنظيم منافع ذي نفعان باشد، نگراني  هاي امنيتي دارد 
زيرا در اين حوزه با داده س��ر و كار داريم و واقعيت 
ديگر اين اس��ت كه منافع برخي اف��راد تاثيرگذار و 
تصميم گير به واسطه ظهور شركت هاي استارت آپي 
به خط��ر مي افتد، اين يعني رگوالتوري بيش��تر به 

دنبال محدود كردن است تا تنظيم كردن.  
فعاالن استارت آپي و كارشناسان حقوقي و متخصصين 
فاوا در نشست »چالش هاي رگوالتوري پلتفرم ها در 
ايران« در نشس��ت كالب هاوس سازمان نظام صنفي 
رايانه اي  به بررس��ي مش��كالت اين حوزه پرداختند. 
اش��كان آرمندهي، يكي از فعاالن اين حوزه در مورد 
چالش ه��اي رگوالتوري گفت: ما در بيش از ۹ س��ال 
فعاليتمان، هميشه در تيررس نهادهاي قانون گذار و 
نهادهاي نظارتي حاكميتي بوده ايم. به اين دليل كه 
اين نهادها با مدل كسب و كار ما آشنا نبودند. اين مساله 
سبب ش��ده تواني كه بايد صرف كسب و كار ما شود، 
صرف رسيدگي به موضوعات  تكراري نهادهاي مختلف 
مي ش��ود. مدام بايد دو يا سه سناريو را براي نهادهاي 
مختلف توضيح دهيم. در تجربه اخير كه با پليس امنيت 
درگير بوديم، قاضي حتي با شوراي عالي فضاي مجازي 
آشنايي نداشت. آرمندهي همچنين در مورد آمادگي 
پلتفرم ها براي همكاري با نهادهاي قانون گذار گفت: 
ما به ش��وراي عالي فضاي مجازي نيز پيشنهاد داديم 
نماينده حاكمي��ت و نمايندگاني از بخش خصوصي 
بيايند و كنسرسيومي تشكيل شود و شرح وظايف و 
مسووليت ها مشخص ش��ود تا متولي واحدي در اين 
زمينه وجود داش��ته باش��د. آرمندهي شفاف  كردن 
حيطه وظايف قانون گذار و نهاد نظارتي و حاكميتي را 
مساله اي مهم در زمينه رگوالتوري پلتفرم ها دانست.

      قاضي هاي خانواده
امروز قاضي رسيدگي به پلتفرم ها شده اند

نازنين دانشور، موس��س يكي از پلتفرم هاي ايراني، 
بحث چالش هاي رگوالتوري را اينطور ش��روع كرد: 
صورت مس��اله اين اس��ت كه آيا پلتفرم ها مسوول 
محتواي خود هس��تند يا خير؟ ما معتقد نيس��تيم 
مسووليتي در اين زمينه نداريم، ولي آيا زيرساخت 
الزم براي ما گرفتن تاييديه هاي ضروري در اين موارد 
وجود دارد؟ مسائلي كه براي ما پيش مي آيند بايد با 
اختياراتي كه داريم تناسب داشته باشد. او همچنين 
به يكي از تجربه هاي حقوقي در اين زمينه اشاره كرد و 
گفت: در قوه قضاييه قضاتي كه تا ديروز قاضي خانواده 
بودند، امروز به پرونده پلتفرم  ها رسيدگي مي كنند. 

      فقدان قانون گذاري و قوانيني كه
بايد حذف شوند

محمد خلج، مديرعامل پلتفرم تاكسي اينترنتي، نيز 
در مورد رگوالتوري در ايران انتقاداتي را مطرح كرد و 
گفت: يكي از اصلي ترين چالش هاي اكوسيستم بحث 
قانونگذاري است. ما هم فقدان بعضي از قوانين را داريم 
و هم بعضي از مقررات وجود دارند كه بايد حذف شوند. 
خط كشي كه براي نظارت بر پلتفرم ها استفاده مي شود 
از كسب و كارهاي سنتي آمده و صفر و يكي است. ما 
البته تجربه موفقي در اين زمينه داشته ايم. با تعاملي كه 
با وزارت كشور و وزارت صمت داشتيم دستورالعملي 
نهايي شد كه اصلي ترين دستاورد آن وجاهت قانوني 
يافتن تاكس��ي هاي اينترنتي بود. خل��ج گفت: بايد 
بپذيريم كه رگوالتوري بيش��تر از آنكه نگران تنظيم 
منافع ذي نفعان باشد، نگراني  هاي امنيتي دارد زيرا در 
اين حوزه با داده سر و كار داريم. همچنين واقعيت ديگر 
اين است كه منافع برخي افراد تاثيرگذار و تصميم گير به 
واسطه ظهور شركت هاي استارت آپي به خطر مي افتد. 
لذا مي توان اينطور گفت كه رگوالتوري بيشتر به دنبال 
محدود كردن اس��ت تا تنظيم ك��ردن. مداخله هاي 
دولت ها در زمين��ه قانون گ��ذاري و رگوالتوري بايد 
محدود شود. دخالت دولت ها در مديريت اقتصاد بايد 

حداقل شود.

      اهميت بحث حقوقي براي كسب و كارها 
مصطفي اميري، يكي ديگ��ر از فعاالن حوزه فناوري، 
به موانع رگوالتوري در ايران اش��اره ك��رد و گفت: به 
كرات راي محكوميت و حكم جلب و احضارنامه براي 
ما صادر مي شود. متاس��فانه بين حرف و عمل فاصله 
وجود دارد. نيروي متخصص ما ب��راي زنده ماندن به 
كش��ورهاي اطراف مي رود تا اقامت بگيرد و واكس��ن 
بزند. امروز بحث حقوقي براي كس��ب و كارها خيلي 
مهم است. رضا جميلي، نيز در توصيف وضعيت فعلي 

اكوسيستم استارت آپي گفت: شاهد روزهاي عجيب 
و نگران كننده اي هس��تيم. ۱۰ سال اخير اكوسيستم 
استارت آپي ماه عس��ل ما بود و به نظر مي آيد روزهاي 
س��خت و س��ياه تري در انتظ��ار اس��ت. در همه دنيا 
سخت گيري هاي زيادي براي كسب و كارهاي اينترنتي 
از سوي قانونگذار اعمال مي شود اما اين سخت گيري 
با در نظر گرفتن ذات اين كسب و كارها وضع شده اند، 
در حالي كه متاس��فانه در ايران اين س��خت گيري  ها 
به شدت سليقه اي است. مصطفي عبداللهي، كارشناس 
ارشد حقوق اقتصادي يكي از پلتفرم ها نيز به بررسي 
وضعيت رگوالتوري در ايران و جهان پرداخت و گفت: 
قانون گذاري در امريكا، چين و اتحاديه اروپا به شكلي 
است كه پلتفرم ها در مورد محتواي مجرمانه مسوول 
هستند به شكلي كه بايد تا حد امكان آن را تشخيص 
دهند اما اين مس��ووليت تا اين حد نيست كه در مورد 
هر مساله اي مقصر شناخته شوند. اگر لوايح پنج گانه 
تصويب مي شد، هم اين اتفاق مي افتاد و هم پلتفرم ها 
و هم حاكميت راضي بودند اما متاس��فانه به جاي اين 
لوايح، به طرح ها و لوايحي مانند طرح صيانت پرداخته 
مي ش��ود. او ضمن انتقاد از تعدد مراجع تنظيم گر كه 
باعث سردرگمي پلتفرم ها مي ش��وند از طرح جديد 
مجلس نيز س��خن به ميان آورد: طرح الزام به انتشار 
داده ها توسط كس��ب و كارها نيز طرح جديدي است 
كه مجلس دنبال مي كند. طبق اين طرح تمام كسب و 
كارها بايد داده هاي خود را در اختيار عموم قرار دهند. 
اين طرح مي تواند كسب و كارهاي مجازي را زمين بزند.

      نبايد به پلتفرم ها نگاه امنيتي كرد
علي زهره، يكي ديگر از كارشناس هاي حقوقي نيز از 
ديگر افرادي بود كه ب��ه وضعيت رگوالتوري در ايران 
اعتراض داشت و گفت: در جلسات با نهادهاي مختلف، 
نبودن آگاهي و دانش به چشم مي خورد. براي اينكه 
كس��ي از لحاظ كيفري مسوول باشد، بايد انجام فعل 

يا ترك فعلي وجود داشته باشد يا اينكه عنصر مادي 
آگاهي دخيل باش��د. در پرونده هاي ما اين آگاهي از 
سوي كسي كه متهم مي شود وجود ندارد ولي باز مجرم 
شناخته مي شود. او از نگاه امنيتي مسووالن به پلتفرم ها 
نيز انتقاد كرد و اضافه كرد: مسووالن ما حوزه فضاي 
مجازي و پلتفرم  ها را با دي��د امنيتي مي بينند. براي 
همين سند رقابت را تصويب مي كنند تا هر شركتي 
كه خواست بزرگ شود اجازه ندهند. زيرا فكر مي كنند 
اين شركت ها تهديدند در صورتي كه اينطور نيست. 
از ديد اين كارشناس حقوقي، عدم بي طرفي نهادهاي 
رگوالتور از ديگ��ر چالش هاي رگوالت��وري در ايران 
اس��ت. او بيان كرد: خيلي جاها نهادهاي مختلف هم 
درگير كسب و كارها و منتفع هستند و هم مي خواهند 
رگوالتور باشند و راي صادر مي كنند. اين واقعا عجيب 
است. اين نهادها بايد بي طرفي داشته باشند، در حالي 
كه اينطور نيست. براي مثال مثال صدا و سيما با داشتن 
اپليكيشن، مي خواهد نقش رگوالتور را هم داشته باشد.

      منفعت مادي به منفعت كسب وكارها
 ارجح است

مازيار گنجه اي، از اعضاي س��ابق س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي تهران و فعاالن با س��ابقه حوزه آي تي نيز با ذكر 
خاطره اي گفت: زماني در مورد اس��مس خيلي شكايت 
ص��ورت گرفت و ما باي��د براي قاض��ي در دادگاه توضيح 
مي داديم كه اسمس چيست. گنجه اي همچنين با انتقاد 
از يك��ي از اعضاي هيات مديره نصر گفت: بيس��ت و پنج 
سال پيش يكي از افرادي كه االن در هيات مديره سازمان 
نظام صنفي اس��ت، فيلترينگ را در اي��ران راه انداخت و 
روابط قوي اي با قوه قضاييه داشت. وقتي همكاران خود ما 
منفعت مادي را در نظر مي گيرند، چه انتظاري مي توانيم 
از قوه قضاييه و نمايندگان داشته باشيم. عليرضا كشاورز 
يكي از اعضاي هيات مديره نصر تهران به تشريح اهميت 
ضلع س��وم رگوالتوري پرداخ��ت. او در اين ارتباط گفت: 
رگوالتوري در كنار سرويس دهنده و حاكميت ضلع سومي 
دارد كه مصرف كننده است و بايد تضمين شود. حاكميت، 
سرويس دهنده و مصرف كننده بايد به اين باور برسند كه 
منافع اين س��ه ضلع از هم جدا نيست تا مشكالتي كه در 
مورد رگوالتوري وجود دارد حل شود. حسين اسالمي از 
نصر تهران نيز به تعامل ميان نصر و نهادهاي حاكميتي مانند 
قوه قضاييه تاكيد كرد و گفت: نصر آماده است با همكاري 
مجموعه هاي حقوقي اس��تارت آپ ها در اين زمينه تيم 
حقوقي تشكيل دهد. بايد نهادهاي قانونگذار و حاكميتي 
را متعاقد كنيم كه خود تشكل هاي صنفي مي توانند كمك 
كنند بسياري از دغدغه هاي رگوالتوري رفع شود. ظرفيت 
ش��وراي انتظامي صنف نيز مي تواند كمك كند تا قبل از 
ورود قوه قضاييه و نهادهاي حاكميتي و نظارتي خودمان 
به تخلفات رس��يدگي كنيم. او همچنين ب��ه آموزش به 
تصميم گيران اشاره كرد و گفت: همچنين واكنش سريع 
مجموعه ها نيز اهميت دارد. پيشنهاد ما اين است كه بعد 
از وقوع اين اتفاقات بالفاصله صنف را در جريان قرار دهيد.
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توييتر و  ايده آرشيو كردن 
توييت هاي قديمي

توييتر ظاهرا قصد دارد روي توسعه قابليتي كار كند 
كه به موجب آن كاربران بتوانند توييت هاي منتش��ر 
شده را در بازه هاي زماني مشخص، آرشيو كنند. با اين 
رويكرد، ساير كاربران نمي توانند توييت هاي آرشيو 
شده را مشاهده كنند. به گزارش »بلومبرگ«، توييتر 
روي توس��عه ويژگي هاي جديدي با تمركز بر حفظ 
حريم ش��خصي كاربران كار مي كند. در همين راستا 
امكان آرشيو كردن توييت هاي قديمي را براي بازه هاي 
زماني معيني مثال ۳۰، ۶۰، ۹۰ روز يا يك سال كامل 
بررس��ي مي كند. با آرش��يو كردن، ديگر توييت هاي 
منتشرشده براي س��اير كاربران قابل رويت نخواهد 
بود ولي كاربر مي تواند بايگان��ي از توييت هاي قبلي 
خود در اختيار داشته باشد. يكي ديگر از قابليت هايي 
كه اين شبكه اجتماعي روي توسعه آن كار مي كند، 
محدود كردن افرادي است كه مي توانند توييت هاي 
منتشرش��ده را مش��اهده كنند. در واقع بدون نياز به 
مس��دود كردن، كاربران مي توانند اجازه مش��اهده 
توييت خاصي را با برخي كاربران ندهند. بلومبرگ اين 
ويژگي هاي جديد را مجموعه اي از تغييرات مرتبط با 
حفظ حريم خصوصي در شبكه هاي اجتماعي توصيف 
مي كند كه هدف آن توجه به آسايش رواني كاربران در 
تعامل با يكديگر است. براساس تحقيقات انجام شده 
توسط توييتر، بسياري از كاربران اين شبكه اجتماعي 
حت��ي نمي دانند كه حس��اب كارب��ري آنها عمومي 
است يا خصوصي. توييتر هنوز تاريخ دقيق رونمايي 
از ويژگي هاي جديد را اعالم نكرده اس��ت. برخي اين 
تغييرات در حال حاضر در حد يك ايده اوليه هستند. 
توييتر همچنين بنا دارد قابليت ايمني جديدي را عرضه 
 كند كه به صورت اتوماتيك حساب هايي را كه از زبان 
آزاردهنده استفاده كرده و پاسخ هاي ناخواسته ارسال 
مي كنند را به مدت هفت روز موقتا بالك خواهد كرد. 
هنگامي كه قابليت Safety Mode فعال ش��ود، 
سيستم هاي توييتر محتواي توييت را بررسي كرده 
و احتمال منفي ب��ودن آن را ارزيابي مي كنند. اين 
شركت اعالم كرد حساب هايي كه كاربر غالبا با آنها 
تعامل دارند، به صورت خودكار مسدود نخواهند شد 

و ارتباطات كاربر در نظر گرفته مي شوند.

 تلويزيون برند آمازون 
در راه بازار

ش��ركت آمازون قصد دارد تلويزيوني با برند خود را 
تا اكتبر كه فصل خريد تعطيالت اس��ت، در امريكا 
روانه بازار كند. به گزارش ايسنا، اين پروژه دو سال در 
دست طراحي بوده و منابع آگاه اعالم كردند تيم هايي 
شامل آمازون ديوايس��ز و Lab۱۲۶ در طراحي اين 
تلويزيون نقش داشته اند. قرار است اين تلويزيون ها 
توسط شركت هاي ديگري شامل TCL توليد شوند 
و مجهز به دستيار صوتي الكسا خواهند بود. بر اساس 
گزارش رويترز، آمازون اواخر سال گذشته تلويزيون  
AmazonBasics را در هند عرضه كرد كه در دو 
اندازه ۵۵ اينچ و ۵۰ اينچ بودند. مدل هاي تلويزيوني كه 
قرار است به بازار امريكا عرضه شوند بين ۵۵ تا ۷۰ اينچ 
خواهند بود با اين حال بايد منتظر اطالعات بيشتري 
بود و ديد آيا اين دستگاه ها هم مانند تلويزيون هاي 

عرضه شده در هند مدل هاي ارزان قيمت هستند. 

 هند هم به جمع شاكيان اپل 
پيوست

يك س��ازمان غيرانتفاعي در هند از اپل شكايت كرده 
است. اپل متهم است با دريافت كميسيون ۳۰ درصدي 
به رقابت، به توسعه دهندگان برنامه و مشتريان خسارت 
مي زن��د. به گزارش مهر به نقل از رويت��رز، اپل به اتهام 
سوءاس��تفاده از موقعيت برتر خود در بازار اپ و اجبار 
كردن توسعه دهندگان به استفاده از سيستم پرداخت 
در اپ مخصوص خود، با يك چالش آنتي تراس��ت در 
هند روبرو اس��ت. يك سازمان غيرانتفاعي كه چندان 
شناخته شده نيست، شكايت عليه اپل در هند را ثبت 
كرده است. در اين ش��كايت ادعا شده كميسيون ۳۰ 
درصدي كه اين ش��ركت دريافت مي كن��د با افزايش 
هزينه ها براي توس��عه دهندگان و مشتريان به رقابت 
خسارت مي زند و همچنين به عنوان مانعي براي ورود 
به بازار به حساب مي آيد. در بخشي از شكايتنامه آمده 
است: »دريافت كميسيون ۳۰ درصدي بدان معنا است 
كه برخي توس��عه دهندگان اپل هيچگاه وارد اين بازار 
نمي شوند. چنين روندي به مشتريان ضرر مي زند.« در 
هند جزييات شكاياتي كه توسط كميسيون رقابت اين 
كشور )CCI( بررس��ي مي شوند، به طور عمومي بيان 
نمي شوند. در اين ميان اپل و سازمان مربوطه اظهارنظري 
در اين باره نكرده اند. البته اپل با اتهامات مشابهي در يك 
پرونده آنتي تراست در اتحاديه اروپا نيز روبرو است. سال 
گذشته رگوالتورهاي اين منطقه تحقيقاتي درباره 
محدوديت ها و كميسيون ۳۰ درصدي آغاز كردند كه 
اپل بر توسعه دهندگان برنامه تحميل مي كند. به گفته 
يك منبع آگاه، كميسيون رقابت هند در هفته هاي 
آينده اين پرونده را بررسي مي كند و ممكن است دستور 
دهد تحقيقات گسترده تري در اين باره انجام شود يا 
آن را رد كند. او در اين باره افزود: احتمال زيادي وجود 
دارد تحقيقات گسترده تري در اين باره انجام شود زيرا 

اتحاديه اروپا نيز مشغول بررسي عملكرد اپل است.

واتس اپ ۲۲۵ ميليون يورو 
جريمه شد

ايرلند در پي اعمال فشار ديده بان حريم خصوصي 
اتحادي��ه اروپا، وات��س اپ را به دلي��ل نقض حريم 
خصوصي ۲۲۵ ميليون ي��ورو )۲۶۶ ميليون دالر( 
جريمه كرد. به گزارش ايس��نا، واتس اپ اعالم كرد 
اين جريمه كامال مايوس كننده بوده و اين ش��ركت 
درخواس��ت تجديدنظر خواهد كرد. با اين حال اين 
جريمه ايرلندي به ميزان قابل توجهي كمتر از ۸۸۶.۶ 
ميليون يورو جريمه اي اس��ت كه از سوي سازمان 
حريم خصوصي لوكزامبورگ در جوالي عليه آمازون 
صادر شد. كميسيونر حريم خصوصي ديتاي ايرلند 
كه رگوالتور حري��م خصوصي ناظر بر فيس بوك – 
شركت مادر واتس اپ – در اتحاديه اروپاست، اعالم 
كرد اين مسائل مربوط به اين بودند كه آيا واتس اپ 
در س��ال ۲۰۱۸ به مقررات ديتاي اتحاديه اروپا در 
خصوص شفافيت عمل كرده است يا خير. سخنگوي 
واتس اپ در بيانيه اي اعالم كرد مسائل مطرح، مربوط 
به سياست هاي سال ۲۰۱۸ بودند. واتس اپ متعهد 
است س��رويس مطمئن و محرمانه را فراهم كند. ما 
تالش كرده ايم تضمي��ن كنيم اطالعاتي كه فراهم 
مي كنيم شفاف و جامع بوده و همچنان همين طور 
خواهد ماند. اين ش��ركت نس��بت به تصميم امروز 
در خصوص ش��فافيتي كه ما در س��ال ۲۰۱۸ براي 
كاربران فراهم كرديم، مخالف بوده و اين جريمه كامال 
مايوس كننده است. ديده بان حريم خصوصي اتحاديه 
اروپا اعالم كرد در ژوئيه چندين اش��اره به سازمان 
ديده بان حريم خصوصي ايرلند داشته تا به انتقادات 
همتايان��ش در خصوص تاخير در تصميم گيري در 
پرونده هاي مربوط به غول هاي فناوري و عدم صدور 
جريمه مناسب براي هر گونه تخلفي رسيدگي كند. 
اين س��ازمان اعالم كرد در جريمه واتس اپ بايد 
گردش مالي فيس بوك به حساب آورده شود و به 
اين شركت به جاي شش ماه، بايد سه ماه فرصت 
داده ش��ود. بر اس��اس گزارش رويترز، رگوالتور 
ايرلند تا پايان سال گذشته ۱۴ تحقيق مهم را در 
خصوص فيس بوك و زيرمجموعه هايش شامل 

واتس اپ و اينستاگرام گشود.

دولت تايلند از شركت هاي 
فناوري خارجي ماليات مي گيرد

دولت تايلند از ش��ركت هاي فن��اوري خارجي ۷ 
درصد ماليات بر ارزش افزوده جمع آوري مي كند. 
شركت هايي مانند گوگل، اپل، تيك تاك، فيس بوك 
و نتفليكس شامل اين ماليات مي شوند. به گزارش 
مهر به نقل از رويترز، دولت تايلند جمع آوري ماليات 
بر ارزش اف��زوده )VAT( از ش��ركت هاي فناوري 
خارجي را آغاز كرده اس��ت. تخمين زده مي شود 
با جمع آوري اين ماليات درآم��د دولت )۱۵۴.۷۰ 
ميليون دالر( افزايش يابد. قانون اصالح درآمد تايلند 
كه مسير را براي دريافت ماليات بر ارزش افزوده از 
شركت هاي فناوري خارجي هموار مي كرد، در ۱۰ 
فوريه منتشر و از ديروز اجرا شده است. به گفته يك 
مقام ارشد دولتي پلتفرم هاي خارجي ارايه دهنده 
س��رويس هاي الكترونيك��ي در تايلن��د بايد براي 
پرداخت مالي��ات بر ارزش اف��زوده ثبت نام كنند. 
تاكنون از ۱۰۰ ش��ركت فناوري مورد نظر دولت، 
۶۹ موسس��ه ثبت نام كرده اند. به نوش��ته بانكوك 
تايمز، طبق اعالم وزارت اقتصاد تايلند سرويس هاي 
الكترونيكي پلتفرم ه��اي تجارت آنالين، تبليغات 
آنالين، رزرو اقامت آنالين، پخش موسيقي و فيلم 
آنالين، بازي هاي آنالين و اپليكيش��ن ها ش��امل 
اين قانون مي ش��وند. به اين ترتيب تعداد زيادي از 
پلتفرم هاي ديجيتال از جمل��ه گوگل، اپل، فيس 
بوك، نتفلكيس، الين، يوتي��وب و تيك تاك بايد 
ماليات بر ارزش افزوده بپردازند. ش��ركت هايي كه 
درآمد آنها بيش از ۱.۸ ميليون بات است، بايد ماهانه 

۷ درصد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت كنند.

مداخله هاي دولت ها در زمينه قانون گذاري و رگوالتوري بايد محدود و دخالت دولت ها در مديريت اقتصاد بايد حداقل شود

رگوالتوري به دنبال محدود كردن است تا تنظيم كردن

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

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

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

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

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

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

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

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

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه 

) نوبت اول (

آدرس مشخصات پروژه ردیف 

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

قيمت بيت كوين اول شهريورماه بود كه براي نخستين بار 
طي سه ماه گذشته، از مرز ۵۰ هزار دالر عبور كرد و توانست 
اقتدار از دس��ت رفته خود را بار ديگر پس بگيرد. با وجود 
اين پس از آن بار ديگر به محدوده ۴۶ هزار دالر بازگش��ت 
و در محدوده ۴۶ هزار تا ۴۹ هزار دالر در نوسان بود. اما روز 
گذشته بار ديگر توانس��ت از محدوده ۵۰ هزار دالر عبور 
كرده و تا ۵۰ هزار و ۷۰۰ دالر هم برس��د و سرمايه گذاران 
را بار ديگر به روند صعودي اين ارز ديجيتال اميدوار كند. 
روز گذشته نهنگ ها بيش از چهار ميليارد دالر بيت كوين 
منتقل كردند و اين موضوع مي تواند يكي از داليل صعود 
بيت كوين باشد. بر اساس داده هاي ويل آلرت، نهنگ هاي 
بيت كوين روز گذشته شش انتقال بزرگ انجام داده اند كه 
در هريك از اين انتقال ها به طور متوسط ۱۳,۵۰۰ بيت كوين 
جابه جا شده است. ميزان كل بيت كوين هاي منتقل شده 

۸۱,۵۶۶ بوده كه ارزش آن بيش از ۴ ميليارد دالر اس��ت. 
انتقال اين ميزان بيت كوي��ن در صرافي بايننس صورت 
گرفته است. اين در حالي است كه يكي از سرمايه گذاران 
معروف معتقد است بازار گاوي بيت كوين ۳ تا ۶ ماه ديگر به 
پايان مي رسد. الرك ديويس، سرمايه گذار معروف، مي گويد 
روند صعودي بيت كوين ممكن است بين ماه دسامبر )آذر( 
تا مارس )اسفند( به پايان برسد. او همچنين گفته است 
بازار خرس��ي بعدي چندان ترسناك نيست و ما ديگر 
شاهد يك سقوط بزرگ همانند سال ۲۰۱۸ نخواهيم 
بود. او معتقد است كه با بالغ شدن بازار ارزهاي ديجيتال 
چرخه هاي نزولي و صعودي طوالني تر شده و بازدهي 
به طور چش��مگيري كاهش پيدا مي كند. او همچنين 
توصيه كرده كه سرمايه گذاران بايد برنامه خروج داشته 
باشند و از تالش براي فروش در نقطه اوج خودداري كنند.

بيت كوين بار ديگر از ۵۰ هزار دالر عبور كرد

بر اساس پيش بيني هاي بازار فناوري هاي نوين، تا ۱۰ سال  
آينده حوزه اينترنت اشيا بيشتر كس��ب درآمد را به خود 
اختصاص خواهد داد و پس از آن رباتيك است كه بازار آن 
به حدود ۴۹۹ ميليارد دالر در سال ۲۰۲۵ خواهد رسيد و 
فرصت هاي شغلي در فناوري نانو رشد ۶ درصدي را تجربه 
خواهد كرد. اميرعباس محمدي كوشكي، سرپرست تيم 
اختراعات ايران در گفت وگو با ايسنا، فناوري هايي چون 
 ،۵G ،هوش مصنوعي، اينترنت اشياء، بيگ ديتا، بالكچين
چاپ سه بعدي، رباتيك، پهپادها، مهندسي ژنوم، فناوري 
نانو و فتوولتاييك خورشيدي را از جمله فناوري هاي پيشرو 
نام برد كه غالب آنها در دوران نزول قيمت ذخيره  سازهاي 
داده ها و قيمت انرژي خورش��يدي، ظهور كردند و باعث 
افزايش بهره وري و بهبود معيشت بشر شدند. وي با تاكيد 
بر آنكه با استفاده از اين فناوري ها، شركت ها و بنگاه هاي 
اقتصادي فعال در كش��ورهاي درحال توسعه  توانستند 
به رش��د اقتصادي خود كمك كنند، خاطرنشان كرد: به 
عنوان مثال در نيجريه از فناوري »اينترنت اشيا« در توسعه 
تكنيك هاي كشاورزي و در گامبيا از چاپگرهاي سه بعدي 
در صنعت مد بهره گرفته ش��د. سرپرست تيم اختراعات 
ايران افزود: بنابر برخي برآوردها، فناوري هاي پيش��رو در 
حال  حاضر ب��ازار ۶۵۰ ميليون دالري دارد كه پيش بيني 
مي شود تا سال ۲۰۲۵ ارزش اين بازار به ۲.۳ تريليون دالر 
ارتقاء يابد. در اين ميان بازار جهاني لپ تاپ در حال  حاضر 
ارزش ۱۰۲ ميليون دالري و تلفن هاي هوشمند سهمي 
۵۲۲ ميليون دالري دارند. به گفته وي در ميان فناوري هاي 

پيشرو، اينترنت اشيا  بيشترين كسب درآمد را از آن خود 
كرده است، به گونه اي كه تنها در سال ۲۰۱۸ اين فناوري 
۱۳۰ميليون دالر فروش داشته و در ۱۰ سال آينده مي تواند 
تا ۱.۵ تريليون دالر نيز رشد كند. محمدي با بيان اينكه اين 
درآمد حيرت انگيز به آن علت است كه اينترنت اشيا  طيف 
گسترده اي از دستگاه ها در جهان را زير چتر خود قرار داده 
است، يادآور شد: در سال ۲۰۱۷ تعداد دستگاه هايي كه از 
اينترنت اشيا  استفاده مي كردند، از تعداد انسان هاي روي 
كره خاكي بيشتر بود و به رقمي بالغ بر ۸.۴ ميليارد دستگاه 
رس��يد. وي گفت: در س��ال ۲۰۱۷ شركت هاي مرتبط با 
اينترنت اشيا به حدود ۲۸۸۸ كمپاني در جهان رسيد كه 
بالغ بر ۳۴۲هزار تن را وارد بازار كار كرد. بيشترين شغل هاي 
مرتبط با اينترنت اشياء در كمپاني IBM تعريف شده است 

و پس از آن، كمپاني هاي اينتل و مايكروسافت قرار دارند.
سرپرس��ت تيم اختراعات ايران به بازار رباتيك اشاره 
كرد و ادامه داد: بازار رباتيك همچون ساير فناوري هاي 
پيشرفته بر توسعه خود افزوده و پيش بيني مي شود سهم 
۳۲ ميليارد دالري اين فناوري در سال ۲۰۱۸ به حدود 
۴۹۹ ميليارد دالر در سال ۲۰۲۵ برسد. به گفته اين فعال 
حوزه فناوري، بر اساس پيش بيني هاي آنكتاد )كنفرانس 
توسعه و تجارت سازمان ملل( اس��تفاده از ربات ها در 
توليد، بسته بندي و همچنين صنعت خودرو در مقياسي 
بزرگ گسترش مي يابد و احتماال شركت هاي كوچك 
و متوس��ط كه با هزينه هاي باالي ني��روي كار روبرو 

هستند، به استفاده از ربات ها روي مي آورند. 

اينترنت اشيا و رباتيك صدرنشين پردرآمدها



تعادل - گروه تجارت |
 صادرات فوالد ايران به افغانستان متوقف شد. بنابر اعالم يك 
منبع آگاه، ايران صادرات فوالد به افغانستان را به داليل شرايط 
پيش آمده متوقف كرده است. ايران بزرگ ترين صادركننده 
فوالد به افغانستان است و ساالنه بين 300 تا 350 هزار تن به 
اين كشور صادرات دارد؛ يعني 25 درصد كل نياز اين كشور 
به فوالد را تأمين مي كند. البته توقف صادرات فقط مربوط به 
فوالد نيست؛ چراكه بنابراعالم برخي منابع حدود يك ماه است 
كه كال صادرات به افغانستان متوقف شده است. از طرفي، با 
تسلط طالبان بر افغانستان، اين پرسش قابل طرح است؛ آيا 
صادرات ايران به اين كشور كال متوقف مي شود يا با افت روبرو 
خواهد شد؟ برخي كارشناسان بر اين باورند، احتماال طي چند 
هفته  آينده صادرات ايران به افغانستان از سر خواهد گرفته 
شد. اما پيش بيني سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، با 
توجه به شرايط فعلي، اين است كه صادرات به افغانستان در 
نيمه دوم سال متوقف نمي شود اما دچار افت خواهد شد. او در 
عين حال، ادامه روند تجارت ايران با اين كشور را متاثر از دو 
عامل مي داند. نخست اينكه روابط طالبان با دنيا عادي نشود؛ 
كه دراين صورت يك فرصت تجاري مناسب براي ايران فراهم 
مي شود تا نيازهاي اوليه افغانستان را به سرعت تامين كند. 
موضوع دوم اينكه آيا طالبان پول الزم را براي پرداخت هزينه 
كاالهاي صادراتي به اي��ران دارد يا خير. در همين حال، اما 
نايب رييس اتاق ايران از آمادگي بخش خصوصي براي توسعه 
همكاري هاي اقتصادي وصنعتي با افغانستان خبر داده و تاكيد 
كرده كه سياست گذاران بايد با همكاري بخش خصوصي، 

سند توسعه روابط اقتصادي با افغانستان را به پيش ببرند. 

      روند صادرات به افغانستان 
اقتصاد افغانس��تان در طول س��ال هاي گذش��ته هرچند 
تحت تاثي��ر جنگ هاي داخلي و مش��كالت گس��ترده با 
محدوديت هاي جدي مواجه بود، اما همچنان اين كشور به 
عنوان يكي از اصلي ترين اهداف صادراتي ايران، مي تواند در 
آينده نقشي كليدي در واردات كاالهاي ايراني داشته باشد. 
از همين رو، ايران نيز در طول سال هاي گذشته توانسته نقش 
خود به عنوان اصلي ترين تامين كننده كاال در افغانستان را 
حفظ كند، هرچند آمارهاي كاهش��ي سال هاي گذشته و 
افزايش نقش آفريني كشورهاي رقيب در اين حوزه، زنگ 

خطر صادراتي جديدي براي ايران به صدا در آورده است.
جزييات روند تجارت خارجي نشان از اين دارد كه صادرات 
كاال به افغانستان تا پايان مرداد ماه سال جاري 2 ميليون و 
۱۶5 هزار تن به ارزش ۸۸5 ميليون دالر بوده است. از آن سو، 
آمارها نشان مي دهد كه ايران در فصل نخست سال ۱۴00، 
توانس��ته 5۷0 ميليون دالر با وزن ۱۴00 تن به افغانستان 
صادر كند. اين عدد در قياس با مدت مشابه سال قبل، از نظر 
ارزش افزايشي حدودا ۷5 ميليون دالري را نشان مي دهد اما 
از نظر وزني صادرات ايران حدودا ۷2 هزار تن كاهش يافته 
است. حال نكته نگران كننده ماجرا اينجاست كه طبق آمار 
در سال 20۱۹ ايران سهم ۱۸ درصدي را در بازار افغانستان 
به خود اختصاص داده بود و مهم ترين كشور تامين كننده 
كاالي افغانستان بود، اما در سال 2020 حجم تجارت ايران 
به افغانستان با ۱۷ درصد كاهش روبرو بوده، اين در حالي است 
كه كشور هاي چين، تركيه، پاكستان، روسيه، هند و امارات 
متحده عربي به دنبال افزايش سهم تجاري خود در افغانستان 
هستند. در همين حال، با شروع ناآرامي در افغانستان برخي 

صادركنندگان ايراني از اين وضعيت ابراز نگراني كردند. 

      توقف صادرات فوالد به افغانستان 
اما درتازه ترين خبر از تحوالت تجاري با افغانستان، خبرگزاري 
فارس به نقل از S&P  گلوبال، نوشته است كه منابع آگاه اعالم 
كردند: ايران صادرات فوالد به افغانستان را به خاطر شرايط 
سياسي و مشكالت لجس��تيكي پيش آمده در افغانستان 
متوقف كرده اس��ت. ايران بزرگ تري��ن صادركننده فوالد 
به افغانس��تان است و س��االنه بين 300 تا 350 هزار تن به 
اين كش��ور صادرات دارد. در واقع اي��ران 25 درصد كل نياز 

افغانستان به فوالد را تأمين مي كند. بخش قابل توجهي از 
فوالد صادراتي به افغانستان توسط شركت فوالد اصفهان 
و خراسان توليد مي ش��ود. ايران همچنين با افغانستان 
قرارداد فروش ريل آهن نيز دارد. تركيه، پاكستان و چين از 
جمله ديگر تأمين كنندگان فوالد افغانستان هستند. چند 
هفته اي مي شود كه روند صادرات فوالد ايران به افغانستان 
پايين آمده اما كارشناسان بر اين باورند كه احتماال طي 
چند هفته  آينده صادرات ايران به افغانستان از سر خواهد 
گرفته شد. يك كارگزار فوالد در تهران مي گويد صادرات 
به افغانستان كه يكي از بازارهاي هدف به شمار مي رود 
حدود يك ماه است كه متوقف شده و در حال حاضر هيچ 
صادراتي انجام نمي شود. گفته مي شود ايران صادرات 
سوخت به افغانستان را از سر گرفته اما هنوز در شرايط 
كنوني از سرگيري صادرات فوالد در اولويت نيست.

     اثر حضور طالبان بر تجارت ايران 
در همين حال، محمدرضا مودودي سرپرست سابق سازمان 
توسعه تجارت ايران درباره تاثير حضور طالبان در افغانستان 
بر روابط تجاري بين ايران و افغانستان، گفته است: در طول 
سال هاي گذشته افغانستان همواره يكي از كشورهاي مهم 
صادراتي ما بعد از عراق بوده است، بنابراين اين كشور يكي از 
بازارهاي هدف صادراتي پرتنوع براي ايران به شمار مي رود. 
به گفته او، از محاسن صادرات به كشورهايي مانند افغانستان 
و عراق تنوع س��بد صادراتي و صادرات كااله��اي با ارزش 
افزوده باال است.  مودودي با اشاره به اينكه بيش از ۴0 درصد 
بازار افغانستان از كاالهاي صادراتي ايران تامين مي شود، به 
»فارس« عنوان كرده: از ۸ ميليارد دالر واردات ساالنه به كشور 
افغانستان 3.5 ميليارد دالر آن توسط ايران انجام مي شود 
بنابراين اين كشور به لحاظ روابط تجاري براي ايران كشور 
با اهميتي به شمار مي رود. سرپرست سابق سازمان توسعه 
تجارت ايران همچنين در مورد اينكه روند روابط تجاري بين 
دو كشور ايران و افغانستان از اين پس با توجه به تسلط طالبان 
به اين كشور چگونه خواهد بود، بيان كرده: وضعيت روابط 
تجاري ايران با افغانس��تان به دو موضوع بستگي دارد يكي 
اينكه آيا روابط طالبان با دنيا عادي مي شود كه اگر اين روابط 
عادي نشود، در نتيجه اين فرصت براي ايران فراهم مي شود 
كه نيازهاي اوليه كشور افغانستان را به سرعت تامين كند و 
اين مساله قطعا يك فرصت تجاري خوبي را براي ايران فراهم 
خواهد كرد. بنابه اظهارات مودودي، نكته دوم در خصوص 
ادامه روند تجاري ايران و افغانستان اين است كه آيا طالبان پول 
الزم را براي پرداخت هزينه كاالهاي صادراتي به ايران دارد؟ 
او در ادامه گفته است: ميزان صادرات به اين كشور از سوي 
ايران س��االنه چند ميليارد دالر است كه رقم بزرگي است و 
ادامه روند تجارت ايران به افغانستان نيز بستگي به اين دارد كه 
ظرفيت پرداخت هزينه كاالهاي صادراتي وجود داشته باشد.  
مودودي با بيان اينكه در افغانستان سهم عمده اي از مديريت 
اجرايي به عهده بخش خصوصي است و دولت نقش زيادي 

ندارد، گفت: با توجه به ش��رايط فعلي در افغانستان تعداد 
زيادي از سرمايه گذاران و تاجران افغانستاني از اين كشور 
خارج شده اند يا به صورت موقت فعال فعاليت تجاري انجام 
نمي دهند، بنابراين ادامه برقراري روابط تجاري ايران 
و افغانستان بستگي به بازگشت سرمايه ها و برقراري 

دوباره روابط تجاري توسط بخش خصوصي دارد. 

      صادرات به افغانستان افت مي كند
مودودي با تاكيد بر اينكه يقينا ايران در تجارت با افغانستان 
دچار افت خواهد ش��د، گفت: همانطور كه بيان ش��د در 
شرايط ناپايدار فعلي در افغانستان، بسياري از تجار و فعاالن 
اقتصادي سرمايه ها خود را از افغانستان خارج كرده اند لذا 
يقينا تا مدتي افت تجارت با افغانستان را شاهد خواهيم بود 
اما با پايدار شدن شرايط در افغانستان رشد روابط تجاري 
بين دو كشور نيز متوقف خواهد شد. به گفته او، در حال 
حاضر روابط تجاري در تمام مرزهاي ايران و افغانس��تان 
برقرار نيس��ت و لذا در نيمه دوم سال شاهد افت صادرات 
به افغانستان خواهيم بود. مودودي همچنين با بيان اينكه 
تجار ايران در افغانستان كمتر حضور دارند، بيان كرده كه 
روابط تجاري بين دو كشور ايران و افغانستان به اين صورت 
بوده است كه تجار افغانستاني از داخل ايران يا گمركات 
كاالها را تحويل مي گرفتن��د بنابراين روابط تجاري بين 
دو كشور كامال به بازگشت سرمايه هاي فعاالن اقتصادي 
بستگي دارد. مودودي در عين حال تاكيد كرده كه با توجه 
به شرايط موجود روابط تجاري ايران و افغانستان در ۶ ماهه 

دوم سال افت مي كند اما متوقف نمي شود. 

    آمادگي بخش خصوصي
براي حضور در بازار افغانستان

در همين حال، محمد اميرزاده عضو هيات نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه حفظ بازار صادراتي افغانستان 
براي ما بسيار حائز اهميت است، گفت: بايد فرصتي را فراهم 
كنيم كه سرمايه هاي تجار افغانستان به جاي اينكه جذب 
بازارهاي تركيه و پاكستان شود، جذب بازارهاي ايران شود، 
ضمن اينكه به مردم بي پناه افغانس��تان پناه دهيم. به گفته 
او، يكي از فرصت ها براي توسعه روابط تجاري با افغانستان 
صادرات گاز به اين كشور و واردات سنگ آهن از افغانستان 
است، بنابراين با واردات سنگ آهن از اين كشور فرصت هاي 
سرمايه گذاري در معادن سرشار اين كشور به وجود مي آيد 
كه هم فشار به بازار كار ايران كم مي شود و هم امنيت بيشتري 
براي تبادالت تجاري فراهم مي شود. نايب رييس اتاق ايران از 
آمادگي بخش خصوصي براي توسعه همكاري هاي اقتصادي 
و صنعتي با افغانس��تان خب��ر داده و گفته اس��ت: اميدوارم 
سياست گذاران كش��ور با همكاري بخش خصوصي، سند 
توسعه روابط اقتصادي با افغانستان را به پيش ببرند، زيرا هرچه 
در توسعه داخلي افغانستان شركت و در فراوري معادن آنها 
كمك كنيم، موجب اشتغال در افغانستان خواهد شد كه به 
نوعي فشار را از بازار كار ايران هم كم خواهد كرد. اميرزاده با بيان 
اينكه بايد بدون قيد و شرط به اقتصاد نگاه كنيم، گفت: با توجه 
به اينكه ايران از ذخاير باالي انرژي و افغانستان از ظرفيت هاي 
باالي معدني برخوردار اس��ت، اين دو مزيت مي تواند براي 
اقتصاد ما موثر باشد حتي اگر كشورهاي ديگري هم بخواهند 
در افغانستان سرمايه گذاري كنند ما مي توانيم با ايجاد امنيت 
انرژي در توسعه افغانس��تان و به تبع آن رونق اقتصادي دو 
كشور موثر باشيم. بنابه اظهارات اين فعال بخش خصوصي، 
هرچه در افغانستان توسعه كار، صنعت و اشتغال اتفاق بيفتد 
و هرچ��ه بتوانيم در خدمات¬دهي به عم��ران و آبادي اين 
كشور كوشش كنيم هم براي امنيت ما مهم است و هم يك 
رابطه پايدار اقتصادي شكل خواهد گرفت. همچنين به گفته 
اميرزاده، افغانس��تان از ذخاير باالي س��نگ آهن برخوردار 
اس��ت كه مي توانيم راهگذري امن براي فراوري و صادرات 
محصوالت معدني افغانستان از طريق ايران به بازارهاي هدف 
صادراتي باشيم و هم با تامين انرژي براي فراوري مواد معدني 
در افغانستان، بازاري مطمئن براي صادرات انرژي خود فراهم 
كنيم. نايب رييس اتاق ايران درعين حال تاكيد كرده كه بايد 
به طرف هاي تجاري افغانستان محيط امن و اطمينان بخشي 
را ارايه كنيم تا مسير اقتصادي ما لطمه نخورد يعني درعين 
اينكه از خانواده هاي افغانستاني استقبال مي كنيم بايد فضايي 
ايجاد كنيم كه فعاالن اقتصادي افغانستان جذب كشور ما 
شوند كه در روند توسعه اقتصادي دو كشور نقش موثري دارد.
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ضرورت تغيير رويكرد صادراتي 
مهر  | رييس كنفدراسيون صادرات با تاكيد بر ضرورت 
بازگشت س��ريع وزارت صمت به مسير اجراي دقيق 
مصوبه ٢١۴ س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت گفت: 
تفاوت ارز نيما با دالر آزاد مش��كالت صادركنندگان را 
دوچن��دان كرد. محمد الهوتي، با اش��اره به روند رو به 
رش��د صادرات غيرنفتي در ماه هاي گذشته، گفت: بر 
اساس آمارهاي رسمي منتشر ش��ده از سوي گمرك 
جمهوري اسالمي ايران، صادرات غيرنفتي در 5 ماهه 
ابتداي س��ال جاري از رشد۶٢ درصدي برخوردار بوده 
كه بر اين اس��اس، اميدواري نسبت به رفع موانع پيش 
روي صادركنندگان از سوي دولت جديد و وزراي تازه 
نفس، وجود دارد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران 
افزود: موضوع مهم در شرايط كنوني، بي توجهي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي نسبت به اجراي 
ابالغيه 2۱۴ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در فروردين 
ماه امسال براي رفع تعهد ارزي و پيرو آن، بي توجهي به 
مصوبات كميته ماده دو اس��ت كه موانع زيادي را براي 
رفع تعهد ارزي صادركنندگان از يك س��و و تامين ارز 
مورد نياز واردكنندگان از س��وي ديگر ايجاد كرده و نه 
تنها صادرات غيرنفتي را با كندي مواجه كرده؛ بلكه تامين 
مواد اوليه، ماشين آالت و تجهيزات مورد بخش توليد را 
هم از سوي واردكنندگان دچار مشكل نموده كه بر اين 
اساس ضروري است وزير جديد صمت به عنوان مسوول 
تجارت خارجي كشور، اين موضوع را در اولويت اولين 
اقدامات اجرايي خود در اين وزارتخانه قرار دهند. وي با 
تاكيد بر ضرورت ايجاد كميته پايش قوانين صادرشده در 
حوزه تجارت خارجي طي 3 سال گذشته، تصريح كرد: 
متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه هاي متعددي 
در حوزه ممنوعيت صادرات به بهانه تنظيم بازار صادر 
شده كه ضروري است با توجه به روند رو به رشدي كه بر 
صادرات حاكم شده، لغو اين بخشنامه ها و رفع موانع به 
سرعت صورت گيرد. الهوتي به تفاوت فعلي قيمت دالر 
آزاد با سامانه نيما اشاره كرد و اظهار داشت: با توجه به عدم 
بهره مندي صادركنندگان بخش خصوصي از يارانه هاي 
ارزان و تهي��ه مواد اوليه بر مبناي قيمت آزاد ارز از بازار، 
اين تفاوت نرخ منجر به ضرر و زيان صادركنندگان شده 
اس��ت كه الزم اس��ت در اين رابطه تجديدنظر صورت 
گيرد. رييس كميسيون تس��هيل تجارت و توسعه 
ص��ادرات اتاق بازرگاني تهران ادام��ه داد: با توجه به 
كاهش چشمگير پول ملي كه آثار مخربي بر اقتصاد 
ايران بر جاي گذاش��ته، تنها محل جبران خسارت 
ناشي از كاهش ارزش پول ملي، افزايش صادرات بود كه 
متاسفانه به دليل سختگيري هاي نابجا و بخشنامه هاي 
بعضًا متناق��ض، اين فرصت نيز از دس��ت رفت؛ لذا 
صادركنندگان از دولت سيزدهم انتظار دارند، نسبت 
به تسهيل در فرآيند رفع تعهد ارزي و بازگشت اعتماد 
به صادركنندگان متعهد و شناسنامه دار، شرايطي به 
وجود آورد تا صادرات به شكل پرقدرت تري انجام شود.

براي حضور در بازار افغانستان چه سياستي را بايد در پيش گرفت؟ 

توقف يا افت صادرات به افغانستان؟

 فوالد خوزستان بر روي ريل توسعه

اجراي سه طرح عظيم ماشين ريخته گري 
اس�لب عري�ض، كارخان�ه اكس�يژن ۴ و 
ني�روگاه ۵۲۰ مگاواتي در ش�ركت فوالد 

خوزستان عملياتي شد.
امي�ن ابراهيمي در گفت وگ�و با خبرنگار 
رواب�ط عموم�ي ضم�ن اعالم اي�ن خبر، 
افزود: ش�ركت فوالد خوزس�تان از زمان 
 تاسيس همواره در مسير افزايش توليد و 
تنوع  بخش�ي گام برداش�ته اس�ت. تا به 
امروز توانسته ايم با برنامه ريزي و ارتقاي 
توليد، ب�ه عن�وان دومي�ن توليدكننده 
فوالد كش�ور و بزرگ ترين عرضه كننده 
ش�مش فوالدي در كشور شناخته شويم 
و از ابت�داي راه اندازي و ش�روع فعاليت 
مجموعه، ظرفيت توليد شمش فوالد را از 
۵/۱ ميليون تن، با انجام پروژه هاي مختلف 
و فعاليت هاي مستمر با هدف بهبود توليد 
و افزايش بهره وري، تا حدود ۴ ميليون تن 

افزايش دهد.
ابراهيم�ي آغ�از ب�ه كار ط�رح ماش�ين 
ريخته گري اس�لب عريض را نقطه عطف 
توس�عه فوالد خوزستان دانست و افزود: 
تامين ش�مش ش�ركت هاي نوردي يكي 
از اهداف اصلي فوالد خوزس�تان اس�ت. 
مجاورت ش�ركت فوالد اكس�ين و لزوم 
تامين اسلب مورد نياز اين شركت، باعث 
شد طرح احداث ماشين ريخته گري اسلب 
عريض در دس�تور كار قرار گيرد. پس از 
اجراي كامل طرح ع�الوه بر ميزان توليد 
فعلي شمش، س�االنه يك ميليون و ۲۰۰  
هزار تن شمش اسلب عريض با گريدهاي 
فوالد آلياژي و ساختماني در شركت فوالد 

خوزستان توليد مي شود.
وي اف�زود: س�رمايه گذاري اي�ن طرح، 
۱۲۸ ميلي�ون يورو و مدت زم�ان اجراي 
آن ۳۶ ماه برآورد ش�ده است. با اجرايي 
ش�دن اين طرح مزاياي�ي همچون: حفظ 
جايگاه فوالد خوزس�تان در بازار داخل و 
بين المللي با توجه به ت�وان تامين توليد 
ش�مش اس�لب با تنوع ابعاد و گريدهاي 
فوالد آلياژي، ارزش افزوده بيشتر، حفظ 
س�قف ظرفيت توليد كنون�ي در صورت 

توقف س�اير ماش�ين هاي ريخته گري به 
منظور بهينه سازي تجهيزات براي فوالد 

خوزستان به وجود خواهد آمد.
مديرعام�ل فوالد خوزس�تان اش�اره اي 
به طرح اكس�يژن ۴ كرد و اف�زود: تزريق 
اكسيژن كيفيت و كميت آهن اسفنجي را 
افزايش مي دهد. به منظور تامين گازهاي 
صنعتي م�ورد نياز طرح هاي توس�عه اي، 
اح�داث كارخان�ه اكس�يژن ۴ در اولويت 
قرار گرفته و به زودي شاهد آغاز اين طرح 
هستيم. هزينه اجراي طرح ۲۶ ميليون يورو 
و مدت زمان اج�راي آن ۳۶ ماه پيش بيني 
شده است. هدف از اجراي كارخانه اكسيژن 
۴ بهينه سازي كيفيت، پايداري سيستم و 

افزايش ظرفيت توليد است.
وي افزود: با راه اندازي اين طرح، ظرفيت 
توليد ۱۶۰۰۰ نرمال متر مكعب بر س�اعت 
گاز اكس�يژن با درجه خلوص ن�ود و نه و 
نيم درص�د، ۱۰۰۰ مترمكعب در س�اعت 
اكسيژن مايع، ۸۰۰۰ نرمال متر مكعب گاز 
نيتروژن، ۵۰۰ متر مكعب نيتروژن مايع و 
همچنين ۵۶۰ مترمكعب بر ساعت آرگون 
ماي�ع ايجاد مي ش�ود. اين مي�زان توليد 
عالوه بر تامين گازهاي صنعتي مورد نياز 
خطوط جدي�د ريخته گ�ري و مگامدول 
آهن اس�فنجي )زمزم ۳(، فرصت و بستر 
الزم جهت توس�عه هاي آينده در شركت 

فوالد خوزستان را نيز فراهم خواهد كرد.
ابراهيم�ي اش�اره اي به اح�داث نيروگاه 
اختصاص�ي ۵۲۰ مگاواتي ك�رد و افزود: 
با اج�راي ط�رح اح�داث ني�روگاه و در 
مدار ق�رار گرفتن آن عالوه بر برداش�ته 
ش�دن محدوديت ه�اي برق�ي، پايداري 
توليد تضمي�ن مي ش�ود. در حال حاضر 
با توجه ب�ه كاهش توليد فوالد ناش�ي از 
محدوديت هاي برقي، احداث نيروگاه ۵۲۰ 
مگاواتي با امكان توس�عه تا ۱۰۰۰ مگاوات 

در دستور كار قرار گرفت.
ابراهيم�ي در پاي�ان درب�اره مهم تري�ن 
برنامه هاي عملياتي و اهداف فوالد خوزستان 
اظهار داش�ت: اجراي طرح هاي توس�عه و 
متوازن س�ازي ظرفيت خطوط توليدي، به 
ظرفيت رساندن و احياي كامل كارخانه فوالد 
ش�ادگان، تكميل پروژه هاي فوالدسازي، 
تكميل زير س�اخت هاي الزم ب�راي توليد 
۵ ميليون تن كنسانتره در شركت صنعتي 
و معدني توس�عه فراگير س�ناباد و تكميل 
پروژه گندله سازي س�ناباد، تكميل پروژه 
مگامدول آهن اس�فنجي )زمزم ۳( و اتمام 
عمليات اجرايي بهره برداري پروژه پس�ت 
برق ۴۰۰ بخشي از طرح هاي توسعه در دست 
اقدام ش�ركت اس�ت و اميدواريم با تملك 
ش�ركت هاي نوردي، گام بلندي در تكميل 

زنجيره توليد خود برداريم  .

  اجراي سه طرح عظيم توسعه اي 
شركت فوالد خوزستان عملياتي شد

بين المللي شدن شهر اصفهان
 و چالش هايي كه ارزشش را دارد!

نقش آفرين��ي در عرص��ه 
بين الملل��ي هم��واره ب��ه 
عنوان يك ارزش و فضيلت 
براي دستگاه هاي مختلف 
شناخته مي شود. اين ميدان 
براي برخي جايگاه تعريف 
ش��ده اي دارد و با نقشه راه 
مدنظر خود سعي مي كنند 
بيش��ترين بهره را محقق س��ازند و برخ��ي ديگر در 

جست وجوي نقش و جايگاهي هستند.
اهميت و توس��عه روزافزون رواب��ط بين المللي براي 
شهرها موجب شده است تا شهردار و شهرداري يك 
بازيگر مهم نظام بين المللي باش��ند و نقش��ي را ايفا 
كنند كه هر روز طوالني تر و پيچيده تر از ديروز است 
و اس��تمرار موفقيت در آن نيازمن��د توجه به ظرايف 

بيشتري است.
ديپلماسي شهري كه ش��ايد عده اي آن را رويكردي 
زينت��ي تلقي كنند، يا نهايتا رهگ��ذري براي معرفي 
شهرها تا شايد فرصتهايي را براي توسعه اقتصادي و 
گردشگري فراهم آورد، راهبردي كالن براي توسعه 
ملي است كه شهرها گاهي در كنار، گاهي در پيش رو 
و گاهي به دنبال دستگاه هاي متولي سياست خارجي 
كشور اهداف ملي را در عرصه بين المللي پي مي گيرند.

پوياي��ي ش��هر صرفا داللت بر نش��اط ش��هروندان و 
پيوس��تگي كار و تالش ش��هري در محيطي خالق 
نيست بلكه معناي موسع آن، شهري با جريان مستمر 
و رفت وبرگشتي با ديگر شهرهاي جهان است. لذا اگر 
پويايي شهري يك اولويت تلقي شود، توسعه همه جانبه 
مناس��بات بين المللي ش��هر نيز بايس��تي در برنامه 
چشم انداز شهري به روشني ديده شود و برنامه ريزي 
الزم در هر سه سطح راهبردي، فرايندي و لوجستيكي 
دنبال گردد. شهرداري اصفهان با عنايت به تجربيات 
گذش��ته، همواره بين المللي شدن ش��هر را اولويت و 
ضرورت خود دانسته و خواسته است تا مستمرا گام هاي 
بلندتري را در اين عرصه بردارد. اين استمرار سبب شده 
تا اصفهان امروز عالوه ب��ر پيگيري اجراي پروژه هاي 
خطي��ر در چارچوب ه��اي دوجانب��ه و چندجانبه با 
شهرهاي جهان و س��ازمان هاي بين المللي به دنبال 
تكميل زنجيره لوجستيك مناسبات بين المللي نيز 
باشد. مركز همايش هاي بين المللي اصفهان با هدف 
برگزاري شانزدهمين اجالس سران جنبش عدم تعهد 
در عاليترين كيفيت معماري جهاني براي ميزباني از 
اجالس بين المللي در س��طح سران طراحي گرديد و 
عمليات احداث آن در سال ۱3۹0 آغاز شد. اين پروژه 
علي رغم تغيير شهر برگزاري، توسط شهرداري اصفهان 
ادامه يافت و با وجود تمامي موانع و دشواري ها در شرف 
افتتاح است. ش��هرداري اصفهان از ابتداي كار هدف 
خود را صرفا بر بناي ساختماني براي برگزاري اجالس 
و همايش ها نگذاشت، بلكه ايجاد مراكز همكاري هاي 
بين المللي در منتهي اليه شرقي شهر را در ماموريت 
خود تعريف نمود تا ضمن توس��عه روابط اقتصادي، 
سياس��ي و فرهنگي، اساس��ا ميزباني از نشست هاي 
بين المللي در اصفهان و مركز همايش هاي اين شهر 
موضوعيت داشته باش��د. فاصله نزديك با نمايشگاه 
بين المللي اصفهان، اجراي پروژه مركز تجارت جهاني 
اتاق بازرگاني، دسترسي به محورهاي اصلي ترافيكي، 
پيش بين��ي امكانات رفاه��ي و اقامتي همچون هتل 
5 س��تاره و مركز خريد و همچني��ن برنامه هايي كه 
براي ابتكارات تبادل فرهنگي در دستوركار قرار دارد، 
باعث شده است تا اين مجموعه به زودي به شهركي 
برخوردار از كليه امكانات الزم براي تقويت ارتباطات 
جهاني تبديل شود و زمينه ساز توسعه همكاري هاي 

چندجانبه بين المللي باشد.
حلقه مفقوده براي توسعه همكاري هاي بين المللي 
براي كالن ش��هرهاي غير پايتخت، روابط كنسولي 
و نيز فرصت حقيق��ي نقش آفرين��ي در عرصه هاي 
غيرحاكميتي ديپلماسي است؛ در حقيقت ديپلماسي 
ش��هري به عنوان بخش��ي اساس��ي و ن��ه تزئيني از 
ديپلماسي عمومي كش��ور شناسايي گرديده و حتي 
در مواردي اجازه قدم برداش��تن مستقل داده شود تا 
ديپلماسي ش��هري بتواند از ظرفيت هاي خود براي 

كمك به مسائل كشور استفاده كند.
شهرداري اصفهان به عنوان اقدام تكميلي خود براي 
ايجاد يك زنجيره كامل روابط بين المللي درصدد 
ايجاد نخس��تين منطقه ديپلماتيك كشور است، 
چرا كه ضمن اهميت فراوان امكان ارتباط مستقيم 
كالن شهرها با كشورها، وجود امكانات كنسولي به 
توسعه گردشگري و سرمايه گذاري خارجي كمك 
شايان مي نمايد و حتي به شهروندان انگيزه دنبال 
كردن روابطي پوي��ا با كش��ورها را مي دهد. براي 
برخي ممكن اس��ت اين تلقي وجود داش��ته باشد 
كه در ش��رايط روابط خارجي ن��ه چندان متراكم، 
چ��ه ضرورتي براي چنين اقداماتي در ش��هرهاي 
غير پايتخت وجود دارد؟ توسعه همه جانبه ايجاب 
مي كند تا در س��ال هاي كم تحركي جاده هايي بنا 
شوند تا با اوج گرفتن مناسبات خودروي ديپلماسي 

در كمترين زمان بتواند به حداكثر سرعت برسد.
در مسير بين المللي شدن هر قدم مالحظات بيشتري 
در مقايس��ه با قدم پيش��ين دارد و پيمودن اين راه 
ريسك پذيري و همراهي نهادهاي گوناگون را طلب 
مي كند، در عين ح��ال هزينه هايي دارد كه برخي 
از آنها حقيقي و بصورت مس��تقيم و غيرمستقيم 
است، اما برخي ديگر هزينه هاي ذهني است، چون 
بايس��تي از ذهنيت هاي پيش��ين و ترديدها عبور 
كنيم.پروژه منطق��ه ديپلماتيك اصفهان فرصتي 
اس��ت تا اقدامي س��اختاري در مركز اي��ران براي 
تقويت روابط بين المللي جمهوري اسالمي ايران 
عملياتي شود و دس��تگاه هاي مختلف در فرصتي 
بديع همكاري مشترك در خارج از تهران را تجربه 
كنند؛ در شرايطي كه شهرداري اصفهان به عنوان 
باني و پيشنهاد دهنده آمادگي دارد از كليه اقدامات 
براي فراهم كردن ملزومات اين ابتكار حمايت كند.

مهدي مهيار

تعادل |
 در بازار غيررسمي خودرو با وجود توقف معامالت همچنان 
رقم هاي نجومي براي انواع خودروها مطرح مي شود كه 
همين موضوع بر التهاب قيمتي بازار خودرو اضافه كرده 
است. به دنبال نوسانات اخير قيمت دالر همچنان بازار خريد 
و فروش خودرو با قيمت هاي نجومي براي انواع خودروهاي 
داخلي روبروست. البته كاهش عرضه خودروسازان هم در 
اين تنش قيمتي بي تاثير نبوده است. به عنوان نمونه، پژو 

200۸ يك ميليارد تومان قيمت خورده است. 

       رصد قيمت خودروها در بازار 
به اعتقاد فعاالن بازار عمده معامالت خودرو در زماني صورت 
مي گيرد كه بازار ارز شاهد افزايش قيمت نباشد اما متاسفانه در 
طول هفته اخير نوسانات قيمتي در دالر عاملي شده تا كمتر 
معامله اي در بازار صورت گيرد ولي در بازارهاي غيررسمي 
اعالم قيمت هاي غيرواقعي براي انواع خودروها رونق دارد.  
مشاهدات بازار نشان مي دهد براي پژو 20۶ تيپ دو قيمت 
25۶ ميليون تومان، پژو 20۶ تيپ پنج قيمت 3۱۱ ميليون 
تومان، و پژو ۴05 جي ال ايكس دوگانه س��وز 235 ميليون 
تومان اعالم شده است. همچنين سمند ال ايكس با قيمت 
2۴3 ميليون تومان، سمند سورن پالس 3۱۱ ميليون تومان، 
پژو 20۶ صندوقدار 2۸2 ميليون تومان، سمند اي اف سون 
2۶0 ميليون تومان، و ساينا ۱۶2 ميليون تومان مورد معامله 
قرار مي گيرد. عالوه براين براي تيباصندوقدار قيمت ۱50 
ميليون تومان، تيبا دو قيمت ۱۶0 ميليون تومان، كوئيك آر 
۱۷۷ ميليون تومان در بازار غيررسمي مطرح شده است. نكته 
قابل توجه اينجاست قيمت برخي از خودروها در بازارهاي 
غيررس��مي به حدي افزايش پيدا كرده كه كسي حاضر به 
خريد آنها نيست به عنوان نمونه براي پژو 200۸ قيمت يك 
ميليارد توماني براي هايما اس 5 توربو ۶۹0 تا ۷00 ميليون 

تومان، اعالم شده است. دربازار امروز براي پرايد ۱۱۱ نيز رقم 
۱55 ميليون تومان، تيبا معمولي ۱52 ميليون تومان، پژو 
پارس 2۷5 ميليون تومان، دنا پالس ۴30 ميليون تومان، 

رانا پالس 2۷0 ميليون تومان مطرح شده است. 

       پيش بيني قيمت خودرو 
در همين حال اما، يك كارشناس صنعت خودرو در خصوص 
علت گراني خودرو طي چند روز گذشته توضيحاتي داده 
است. ميالد بيگي با اشاره به علت افزايش چند باره قيمت 
خودرو طي يك اه گذش��ته گفته است: به نظر مي رسد در 
ماه گذش��ته 2 پديده، مهم ترين عام��ل در افزايش قيمت 
بودند كه ش��امل افزايش قيمت ارز وكاهش توليد خودرو 
توسط خودروسازان است. اين كارشناس صنعت خودرو با 
بيان اينكه نوسانات نرخ ارز، تاثير مستقيمي بر قيمت كاال 
دارد، گفت: اكنون ارز در بازار حدود 2۷ هزار تومان معامله 
مي شود كه نشان مي دهد حدود ۱0 درصد نسبت به يك ماه 
گذشته افزايش نرخ ارز را تجربه كرده ايم. بيگي همچنين با 
بيان اينكه اختالف قيمت خودرو بين كارخانه تا حاشيه بازار 
بين ۱00 تا ۱50 ميليون تومان است، به »خبرآنالين« گفته 
است: اكنون با توجه به نوسانات نرخ ارز، شاهد اختالف قيمت 
خودرو بين كارخانه تا بازار نسبت به گذشته هستيم. بيگي 
همچنين با اشاره به ديگر عوامل تاثيرگذار در افزايش قيمت 
خودرو، گفت: كاهش توليد خودرو توس��ط خودروسازان 
از عوم��ل تاثيرگذار بر قيمت آن اس��ت، چرا در مدت اخير 
خودرو سازان منتظر بودند دولت جديد تشكيل شود و بعد 
محصوالت خود را عرضه كنند. او با اشاره به پيش بيني قيمت 
خودرو در آينده، ادامه داد: از آنجايي كه به نظر نمي رسد روند 
نرخ ارز در كوتاه مدت نزولي باشد به دنبال آن شاهد كاهش 
قيمت خودرو نخواهيم بود مگر اينكه دولت سياست هايي 

مثل ارزپاشي را داشته باشد كه اين امر بعيد است.

با وجود توقف معامالت، قيمت خودروها همچنان نجومي اعالم مي شود!

پيش بيني قيمت خودرو در آينده
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خبرروز

كرونا جان ۵۶۱ نفر ديگر را گرفت
بر اس��اس اعالم مركز روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداش��ت ۵۶۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بيماري به ۱۰۹ هزار و ۵۴۹ نفر رسيد. همچنين ۲۷ هزار و ۶۲۱ بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي 
شده كه ۴ هزار و ۶۱ نفر از آنها بستري شدند. بدين ترتيب مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ ميليون و ۸۳ هزار و ۱۳۳ نفر 
رسيد. تاكنون ۴ ميليون ۳۰۲ هزار و ۱۱ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص شده اند. اين در حالي است كه ۷ 
هزار و ۷۹۵ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت هستند. در حال حاضر 

۳۰۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ديدگاه

شباهت هاي آلودگي هوا 
از تهران تا تگزاس

فرنازتاكیزاد|
نيمي از جمعيت امريكا در شهرها و كالنشهرهايي 
زندگي مي كنند كه آلودگي ه��وا در آنها به مراتب 
باالتر از سطح استاندارد است. واقعيت اين است كه 
داده هاي كيفيت هوا، فراوان و پيچيده هس��تند اما 
در شهرهاي اياالت متحده نيز مانند شهر تهران، در 
بررسي آلودگي هوا، عموما بر دو شاخص ذرات معلق 
و ازن تأكيد و تمركز دارند. ذرات معلق، عموما شامل 
گرد و غبار اس��ت كه در امري��كا از عواملي همچون 
خشكسالي، آتش س��وزي جنگل ها و اس��تفاده از 
سوخت هاي فسيلي در منابع ثابت مانند صنايع و 
منابع متحرك مانند وسايل نقليه موتوري حاصل 
مي ش��ود كه منبع اخير يعني حم��ل و نقل، عامل 
اصلي آلودگي هوا در تهران نيز محس��وب مي شود 
كه هم در افزايش ذرت معل��ق و هم در افزايش ازن 
موثر است. از سوي ديگر، گازهاي گلخانه اي توليد 
ش��ده از دودكش كارخانجات و اگ��زوز خودروها و 
موتورسيكلت ها در فضاي باالي اتمسفر و در تابش 
خورشيد، گرم تر مي شود. ازن يا دود در فضاي بااليي 
اتمسفر، توسعه مي يابد و سطح آلودگي هواي محلي 
را مي توان بر اس��اس مقدار ازن موجود در اتمسفر 
اندازه گيري كرد كه بر اين اساس، به عنوان نمونه، در 
شرايطي كه لس آنجلس از لحاظ آلودگي ازن به هيچ 
عنوان ش��رايط قابل قبولي ندارد اما از نظر آلودگي 
ذرات معلق از وضعيت قابل قبولي برخوردار است. 
در حال حاضر، عالوه بر شهرهايي همچون نيويورك 
و هيوس��تن در تگزاس، ش��هرهاي لس آنجلس و 
سن فرانسيسكو در كاليفرنيا، فيالدلفيا و پيتزبورگ 
در پنسيلوانيا و سينس��يناتي و كلولند در اوهايو از 
آلوده ترين شهرهاي امريكا محسوب مي شوند و اين 
موضوع، نشان دهنده آن است كه بسياري از شهرهاي 
امريكا و شهرونداني كه در آنها زندگي مي كنند، متأثر 
از آلودگي هوا هستند و در اين ميان، شهرهاي تگزاس 
كه دومين ايالت پرجمعيت و وسيع امريكا محسوب 
مي شود، به دليل وجود تعداد زيادي از نيروگاه هاي 
سوخت فسيلي، تحت تأثير آلودگي هوا قرار دارند كه 
از جمله اين شهرها مي توان شهر هيوستن را نام برد 
كه بزرگ ترين شهر تگزاس و چهارمين شهر بزرگ 
اياالت متحده اس��ت كه به عنوان مركز تأسيسات 
نفتي و صنايع پتروش��يمي امريكا، هواي آن متأثر 
از آالينده هاي ناش��ي از سوخت هاي فسيلي است. 
در مجموع، مي توان نتيج��ه گرفت كه آلودگي 
هوا و داليل و عوامل گس��ترش آن و نوع برخورد 
شهروندان و نقش آنها در انتشار آالينده ها به عنوان 
پديده اي جهاني، در بسياري از كشورهاي جهان 
از ريشه هاي مشتركي برخوردار است، چنانچه 
به عنوان نمون��ه، آلودگي هوا در تهران و تگزاس، 
خاستگاه نسبتاً مشابهي دارد و راهكارهاي مقابله 
با آن نيز از شباهت هاي قابل تأملي برخوردار است.

گليماندگار|
 اين روزها كه كرون��ا همچنان در حال 
تاخت و تاز است و هر روز آمار تلفات اين 
بيماري نشان از وضعيت بحراني كشور دارد، مسووالن 
وزارت آموزش و پرورش در مورد بازگشايي مدارس 
اظهارنظر كرده و بر اين باورند كه بايد آموزش به صورت 
حضوري باشد و آموزش آنالين نمي تواند در پيشرفت 
تحصيلي دانش آموزان نقش موثري داشته باشد. حال 
سوال اينجاست كه مسووالن فقط به دليل كم بازده 
بودن آموزش آنالين اصرار بر بازگش��ايي مدارس در 
اين شرايط كرونايي دارند، يا مساله تامين شرايط براي 
تحصيل تمام واجدان شرايط در سراسر كشور است كه 
چون نتوانسته اند اين شرايط را فراهم كنند، سعي در 
بازگشايي مدارس دارند. اينكه معلمان همه واكسينه 
شده اند، دليل خوبي براي بازگشايي مدارس نيست، 
چرا كه حاال س��ويه هاي جديد كرونا جان كودكان و 
نوجوانان را هم تهديد مي كند و طي چند ماه گذشته 
آمارهايي از مرگ و مير كودكان به دليل ابتال به كرونا 
كم و زياد منتشر شده است.  اما اگر مساله كرونا را كنار 
بگذاريم و به شرايط تحصيلي در جامعه به طور كلي 
نگاه كنيم، عدالت آموزش��ي چقدر در كشور ما براي 
تمام دانش آموزان وجود داشته است؟ عدالت آموزشي 
يعني تمام دانش آموزان اعم از آنها كه در كالنشهرها 
و پايتخت زندگي مي كنند، تا آنها كه در ش��هرهاي 
كوچك و روستاهاي دور افتاده هستند، از يك شرايط 
تحصيلي برابر برخوردار باشند.  عدالت آموزشي يعني 
مدارس بسته به شرايط مالي خانواده ها امكانات ارايه 
ندهند، بلكه امكانات آموزش��ي براي هر دانش آموز 
بدون در نظر گرفتن وضعيت مالي خانواده اش يكسان 
باشد. اينكه ما در حال حاضر انواع و اقسام مدرسه ها 
از غير انتفاعي گرفته تا نمونه دولتي و نمونه مردمي 
و ... را در كش��ور داريم خود گواه اين مدعي است كه 

عدالت آموزشي در ايران جريان ندارد.

     چرخه آموزش لنگ مي زند
اما چطور مي توان به دنبال عدالت آموزشي بود در حالي 
كه حتي معلمان هم از اين عدالت برخوردار نيس��تند و 

بسياري از آنها در شرايط س��ختي براي امرار معاش به 
س��ر مي برند، در حالي كه اين افراد قرار است نسل هاي 
آينده را پ��رورش بدهند و براي آين��ده جامعه طرح و 
برنامه داشته باشند، اما بيشتر وقتشان صرف اين مساله 
مي ش��ود كه بحران هاي اقتصادي و معيشتي زندگي 
ش��ان را چطور رفع كنند. فريدون نمازي، كارش��ناس 
آموزش در اين باره به »تع��ادل« مي گويد: تا زماني كه 
ما نتوانيم شرايط اقتصادي مناسبي را براي معلمان در 
هر مقطع و در هر شهر و استاني فراهم كنيم، نمي توانيم 
بگوييم كه توانسته ايم عدالت آموزشي را در كشور برقرار 
كنيم. او مي افزايد: در حال حاضر چرخ آموزش در كشور 
لنگ مي زند، اين وضعيت نياز به بازنگري كلي دارد، زير 
ساخت هاي آموزشي در كشور مشكل دارند و تمام اينها 
نياز به يك همت عالي و افراد پاي كار دارد تا بتوان عدالت 
آموزشي را در كشور برقرار كرد. نمازي در بخش ديگري 
از س��خنان خود مي گويد: آموزش كليد اصلي رش��د و 
توسعه است، در توسعه آموزش كيفي يا باكيفيت تاثير 
بسيار دارد؛ جوامعي مي توانند به توسعه پايدار دست پيدا 
كنند كه براي شهروندان خود همه امكانات و بايدهاي 
آموزش كيفي را الاقل تا پايان دوره متوسطه فراهم كنند. 
اما اتحاديه جهاني آموزش به صراحت مي گويد يكي از 
مهم ترين مولفه هاي آموزش كيفي، در دسترس بودن 
آن براي همگان است و بنابراين »عدالت آموزشي« يكي 
از مهم ترين پيش شرط هاي آموزش است. براي تعريف 
عدالت در گستره آموزش، مي توان يك تعريف ابتدايي 
و ساده در نظر گرفت به آن شكل كه جامعه هدف اصلي 
يعني دانش آموزان را از حيث توزيع امكانات در بربگيرد. 
اما از آنجا كه اتحاديه جهاني آموزش تاكيد دارد يكي 
از اصلي ترين شروط آموزش كيفي، »معلم باكيفيت« 
است، بنابراين در تعريف عدالت آموزشي بايد سوژه هاي 
آموزش يعني معلمان را نيز در نظر گرفت؛ به عبارت 
ديگر، عدالت آموزشي آنچنان مقوله گسترده اي است 

كه هم معلمان و هم دانش آموزان را در برمي گيرد.
اين كارشناس آموزش مي افزايد: دولت بايد امكانات و 
تسهيالت آموزشي پايه را در سطحي قابل قبول براي 
همه كودكان، فارغ از طبقه اجتماعي، پس زمينه هاي 
قومي، جنسيت، توانايي هاي شناختي، مذهب، سطح 

درآمد و… فراهم كند. آنچه در اين تعريف اهميت دارد، 
وجود عنصري مساوات طلبانه است. دولت موظف است 
سطحي پايه و اوليه از خدمات آموزشي را در دسترس 
همه كودكان جامعه، فارغ از هر عاملي كه ممكن است 
ميان آنان تفاوت ايجاد كند، قرار دهد. اين سطح و حد 
پايه بايد چنان باشد كه غناي زندگي فردي و جمعي 
كودكان را در آينده تضمين كند. وجود چنين سطح 
پايه و همگاني آموزش، تضمين كننده نوعي »عدالت 
اجتماع��ي« اس��ت. بنابراين براي برق��راري »عدالت 
اجتماعي« بايد مقدماِت برقراري »عدالت آموزشي« 
فراهم شود؛ همه دانش آموزان فارغ از جغرافياي محل 
سكونت، قوميت و سطح درآمِد خانواده، بايد از امكانات 
قابل قبول و باكيفيت آموزش بهره مند شوند؛ اين تعريف 
پايه اي عدالت آموزشي است اما با گسترش چشمگير 
خصوصي سازي آموزش و به وجود آمدن قراردادهاي 
متعدد و ناهمگون در عرصه خدمات آموزش��ي، ما به 
تعريفي فراتر از اين براي تضمين عدالت نياز داريم. امروز 
به جز معلمان رسمي )تعريف سنتي و متداول معلمان( 
چندين نوع معلم ديگر داري��م؛ معلمان آزاد، معلمان 
حق التدريس و از همه بالتكليف تر و عجيب الشكل تر، 
معلمان خريد خدمات آموزشي كه رسمًا با پيمانكاران 
يا هم��ان »دالالن آم��وزش« كار مي كنند. در چنين 
فضايي، عدالت بايد مفهوم گسترده تري را در بربگيرد؛ 
بنابراين دو سوال اساس��ي در تعريف عدالت آموزشي 
مطرح مي شود؛ اول اينكه آيا در سال هاي اخير، امكانات 
آموزشي به طور عادالنه در سطح كشور بدون توجه به 
جغرافيا يا پراكندگي دهك هاي درآمدي توزيع شده 
است و دوم اينكه آيا عدالت در حق معلمان رعايت شده 
به طوري كه بتوانيم ادعا كنيم همه معلمان، معلماِن 
خرسند، راضي از شرايط شغلي و »باكيفيت« هستند؟!

     مدارس خصوصي
در تضاد با عدالت آموزشي

حسين شيخ رضايي از كارشناسان مركز تحقيقات 
سياست علمي كشور در پاسخ به اين سوال كه آيا همه 
دانش آموزان به امكانات آموزش كيفي دسترس��ي 
دارند، ب��ه »تعادل« مي گويد: بايده��ا و الزامات اين 

سوال به صراحت در اصل ۳۰ قانون اساسي جمهوري 
اسالمي ايران تبلور يافته است: »دولت موظف است 
وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا 
پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت 
عالي را تا س��ر حد خودكفايي كش��ور به طور رايگان 
گس��ترش دهد.« او مي افزايد: اما آنچه در سال هاي 
اخير با گسترش مدارس باكيفيت خصوصي شاهديم 
)امروز بنابر آمارهاي رسمي چيزي بيش از ۱۷ درصد 
مدارس كشور خصوصي و پولي هستند( خالف اين 
ادعاست؛ وسايل آموزش و پرورش به معناي باكيفيت 
و كارآمد آن، براي همه به صورت رايگان فراهم نبوده 
و نيست و با آمدن كرونا ويروس و جايگزيني آموزش 
مجازي ب��ه جاي آموزش حض��وري، تضاد طبقاتي 
برآمده از آموزش و كااليي سازي آن تشديد شده است.

     آيا معلمان برابرند؟!
اسكندر لطفي )فعال صنفي معلمان( در پاسخ به اين 
سوال كه وضعيت معلمان در اين آشفته بازار آموزشي 
چگونه است مي گويد: در اين شرايط ما هر روز بيشتر 
از روز قبل، از اصل ۳۰ قانون اساسي و استقراِر »عدالت 
آموزشي« فاصله مي گيريم؛ عدالت آموزشي از منظر 

ابژه ها يا همان جامع��ه هدف اصلي، ديگر رويايي دور 
از دسترس اس��ت و اين در حالي است كه اگر از منظر 
سوژه هاي آموزش يا همان معلمان به مقوله عدالت نگاه 

كنيم، بازهم جز بي عدالتي مطلق چيزي نمي بينيم!
او وضعيت زيستي معلمان غيررسمي را بسيار بغرنج 
و حاد توصيف مي كند و مي افزايد: وقتي دس��تمزد 
يك معلم آزاد يا خري��د خدمتي، از يك چهارم خط 
فقر پايين تر است، چطور توقع داريم بتواند با انگيزه 
كار كند؟ بخشي از مطالبه گري امروِز معلمان ايران 
به تحقق »برابري ميان معلمان« بازمي گردد؛ وقتي 
بين معلمان برابري نباشد، نمي توانيم انتظار برابري 
آموزشي يا همان عدالت داشته باشيم؛ معلم داريم كه 
بيش از بيست يا سي ساعت در هفته تدريس مي كند 
اما دو ميليون تومان هم نمي گيرد؛ بعد از چهل سال 
كار كردن، اميد بازنشس��تگي هم ن��دارد! يك معلم 
آزاد كه در مدارس غيرانتفاعي استان سمنان درس 
مي دهد؛ در اين رابطه مي گويد: از اين مدرسه به آن 
مدرسه مي دويم اما حداقل حقوق ساعتي وزارت كار 
را با ماه ها تاخير مي گيريم؛ شما هزينه يك وعده غذاي 
گرم روزانه را در ماه حساب كنيد كه چقدر مي شود؛ 

معلمي كه »نان« ندارد چطور درس بدهد؟!

     عدالت نداريم!
عدالت آموزش��ي در معناي س��اده آن، همان كه 
اصل ۳۰ قانون اساس��ي مي گويد، بعد از دهه ۷۰ 
شمس��ي با خصوصي س��ازي آموزش و به ميدان 
آمدن مدارس پولي از ميان برداشته شد؛ به تدريج، 
با گسترش قراردادهاي غيرعادالنه و تبعيض آميز 
شغلي، فاصله طبقاتي ميان جامعه معلمان كشور 
نيز افزايش ياف��ت؛ امروز كه به فضاي آموزش��ي 
كش��ور نگاه مي كني��م، دانش آموزان بس��ياري را 
مي بينيم كه به واسطه اينكه فرزندان طبقه كارگر 
و زحمتكش كشور هستند توانايي تهيه يك تبلت 
را ندارن��د و به همين دلي��ل نمي توانند از امكانات 
آموزش آنالين بهره مند ش��وند و از سوي ديگري 
معلماني را مي بينيم كه با عشق و عالقه به كارشان 
ادام��ه مي دهند، در زمينه كار خ��ود تحصيلكرده 
و متخصص هستند اما ش��رايط معيشتي زندگي 
ش��ان به قدري بغرنج اس��ت كه نه تنها بر كارايي 
آنه��ا تاثير منفي مي گ��ذارد حتي عش��قي كه به 
آموزش آينده سازان اين مملكت را دارند هم تحت 
تاثير قرار داده، آنها تخص��ص دارند، عالقه دارند، 

تحصيالت عاليه دارند اما »نان« ندارند. 

گزارش

عدالت آموزشي از رويا تا واقعيت 

هميشهيكپايآموزشلنگميزند

رويخطخبر

بازگشايي مدارس و مراسم اربعين به شرط كنترل پيك پنجم
دبير كميته علمي كشوري كوويد۱۹، درباره شرايط و 
توصيه هاي علمي براي بازگشايي مدارس و برگزاري 
مراس��م پياده روي اربعين توضيح داد. دكتر عاطفه 
عابديني درباره وضعيت بازگشايي مدارس با توجه به 
شرايط كرونا در كشور، گفت: بحث بازگشايي مدارس 
يك تصميم اجرايي است. از نظر ما اگر واكسيناسيون 
به سطح مناسبي رسيده باش��د، شايد سطح ايمني 
جامعه قبول كند كه يكسري مراكز و فضاها بازگشايي 
شود. با اين حال الزم است كه پيك پنجم هم كنترل 
شده باشد و موتاس��يون جديدي هم نداشته باشيم. 
بنابراين اكنون ب��راي اظهارنظر قطعي در اين زمينه 
زود است. او درباره برگزاري مراسم اربعين در شرايط 
فعلي كشور و رفتن زائران به عراق، گفت: اين موضوع 
بستگي به مدل شيوع اپيدمي كوويد در عراق و ايران 
دارد و نمي ت��وان از اكنون درباره آن اظهارنظر كرد. با 

توجه به اينكه سعي مي شود تا حد ممكن پروتكل ها 
رعايت ش��ود، تصميمات هم در همان زمان گرفته 
مي شود. عابديني تاكيد كرد: در عين حال توصيه 
هميشگي ما رعايت پروتكل هاي بهداشتي است. 
بنابراي��ن اكنون نمي ت��وان ۱۰۰ درصد گفت كه 
مراسم اربعين برگزار شود يا خير. بلكه بايد ببينيم 

وضعيت اپيدمي به چه صورت پيش مي رود.

رويداد

در شرايطي كه كرونا باعث شده تا بسياري ازافراد بيشتر 
وق��ت خود را در خانه بگذرانند و از طرف ديگر ش��رايط 
اقتصادي خود عامل ديگري بر تشديد فشارهاي عصبي 
است، رفتارهاي خشن در محيط خانواده ها افزايش يافته 
است، البته اين معضل تنها مربوط به كشور ما نيست و 
طي ۲ سال گذشته افزايش خشونت هاي خانگي در صدر 
اخبار اكثر كشورهاي جهان بوده است. خشونت هايي كه 
گاه رنگ و بوي خون هم گرفته در برخي موارد قربانياني 
هم داشته است. اينكه كودكان بيش از همه قرباني اين 
خشونت ها مي شوند، مساله اي اس��ت كه بسيار به آن 
پرداخته شده اس��ت، اما در حال حاضر در ايران افزايش 
آمار همسرآزاري گوي س��بقت را از آمار كودك آزاري 
كه هميش��ه در صدر جدول خشونت هاي خانگي قرار 
داشت ربوده است. رييس اورژانس اجتماعي در اين باره 
گفت: پيشتر كودك آزاري در صدر خشونت هاي خانگي 
براساس ميزان تماس هاي گرفته شده با شماره ۱۲۳ قرار 
داشت اما اكنون  همسرآزاري رتبه نخست اين تماس ها 
را به خود اختصاص داده  است. محمود عليگو افزود: طبق 

آمار سال گذشته اورژانس  اجتماعي، بيشترين تماس هاي 
مرتبط با حوزه هاي خش��ونت شامل همس��رآزاري و 
خش��ونت خانگي حاد به معناي درگيري و مشاجره 

زن و شوهر است و بعد از آنها كودك آزاري قرار دارد.

      فقر اقتصادي
 عامل مهم خشونت هاي خانگي 

وي با بيان اينكه فقر اقتصادي و مشكالت روان از جمله 
داليل همسرآزاري به شمار مي رود، اضافه كرد: آموزش 
مهارت هاي زندگي قبل از ازدواج در كاهش همسرآزاري 
موثر است. از سوي ديگر خط اورژانس اجتماعي با شماره 
۱۲۳ با هدف مداخله در بحران همسرآزاري به زوجين 
در معرض آسيب يا آسيب ديده كمك مي كند. رييس 
اورژانس اجتماعي با بيان اينكه همچنين تصويب اليحه 
صيانت، كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت 
در مجلس مي تواند ميزان همسرآزاري را كاهش دهد، 
افزود: در همسرآزاري اغلب زنان مورد آزار قرار مي گيرند 
و هرچند آزار مردان نيز گزارش شده اما اين موارد بسيار 

كم اس��ت. علي گو افزود: خدمات حمايتي ۱۲۳ اين 
ظرفيت را دارد كه كودك يا زن در معرض آس��يب 
را از وضعيت خش��ونت خارج كند و اصوال هرگونه 

مداخله اي در كاهش خشونت، نقش بسزايي دارد.

     افزايش تماس با اورژانس اجتماعي
رييس اورژانس اجتماعي يادآور شد: سال گذشته 
در مجموع ۳۸ درصد تم��اس با اورژانس اجتماعي 
در رابطه با خشونت خانگي افزايش يافته است. او از 
مردم خواست در صورت مشاهده موارد همسرآزاري، 
كودك آزاري، سالمندآزاري، معلول آزاري و حتي 
م��واردي مانند اقدام به خودكش��ي جهت دريافت 
خدمات حمايتي با ش��ماره ۱۲۳ تماس بگيرند. بر 
اس��اس آمار منتش��ره مركز آمار ايران، ۹۶ درصد 
از مجم��وع ۸۰ هزار و ۱۸۷ م��ورد معاينه مدعيان 
همسرآزاري جسمي پزشكي قانوني طي سال ۹۹ به 
زنان مدعي همسرآزاري جسمي معطوف مي شود و 

سهم مردان در اين بين چهار درصد است.

همسرآزاري در صدر خشونت هاي خانگي

ذرهبین

ژاپن، شناسايي اولين موارد ابتال به سويه »مو« 
از ويروس كرونا در اين كش��ور را تاييد كرد و اين 
سويه اخيرا از سوي سازمان جهاني بهداشت جزو 
سويه هاي قابل توجه و تحت نظر طبقه بندي شده 
است. وزير بهداشت ژاپن مي گويد: دو مسافري 
كه تست كروناي شان در ايستگاه هاي قرنطينه 
دو فرودگاه مثبت شده بود به سويه »مو« مبتال 

بوده اند. 
پيش از اين نيز اين س��ويه در امريكاي جنوبي و 
اروپا شناسايي شده بود. سازمان جهاني بهداشت 
روز دوش��نبه س��ويه مو را به فهرست سويه هاي 

قابل توجه خود اضافه كرد. بنابر گزارش روزنامه 
ژاپن تايمز، مقامات وزارت بهداشت ژاپن تركيب 
ژنتيك��ي نمونه ه��اي جمع آوري ش��ده قبلي را 
مطالع��ه ك��رده و دريافتند ي��ك زن حدودا ۴۰ 
ساله كه از امارات متحده در اواخر ماه ژوئن وارد 
فرودگاه ناريتا شد و نيز يك زن حدودا ۵۰ ساله 
كه در اوايل ماه ج��والي از بريتانيا وارد فرودگاه 
هاندا ش��ده بود، مبتال به س��ويه »مو« بوده اند. 
س��ازمان جهاني بهداش��ت مي گويد اين سويه 
جديد از ويروس كرونا كه »مو« نامگذاري شده 
و آن را زيرنظ��ر دارد، داراي جهش هايي اس��ت 

كه مي تواند اين ويروس را در برابر واكس��ن هاي 
موجود مقاوم تر كند. به گفته مسووالن سازمان 
جهاني بهداشت، شيوع اين سويه در كشورهاي 
كلمبيا و اكوادور شتاب گرفته است. سويه »مو« 
نخستين بار در كلمبيا شناسايي شد اما حاال در 
۳۹ كش��ور موارد ابتال به آن مشاهده شده است. 
در حال حاضر سازمان جهاني بهداشت بر اين باور 
است كه چهار سويه نگران كننده از ويروس كرونا 
از جمله انواع آلفا در ۱۹۳ كش��ور و دلتا در ۱۷۰ 
كشور جهان وجود دارد و پنج سويه جهش يافته 
ديگر از جمله »مو« بايد تحت نظارت قرار بگيرند.

تاييد اولين موارد ابتال به سويه »مو« در ژاپن

هشدار سيالب ناگهاني در ۱۲ استان 
سازمان هواشناسي با اشاره به فعاليت سامانه بارشي 
در كش��ور نسبت به وقوع س��يالب ناگهاني در ۱۲ 
اس��تان و كاهش ۵ تا ۱۷ درجه اي دما هشدار داد. 
بر اساس نقشه هاي پيش يابي سازمان هواشناسي 
بارش هاي پراكنده در اس��تان هاي گيالن و اردبيل 
ادامه خواهد داشت و دوشنبه در اكثر مناطق كشور 
جو پايدار و آس��ماني صاف پيش بيني مي ش��ود. 
همچنين سه ش��نبه آينده در استان هاي گيالن، 
مازن��دران و اردبيل ابرناك��ي، رعدوب��رق و رگبار 
پيش بيني مي شود. از شنبه آينده تا اواخر هفته نيز 
در نوار شرقي كشور وزير باد شديد خواهد بود و در 
استان هاي خراسان جنوبي، جنوب خراسان رضوي 
و سيستان و بلوچستان خيزش گردوخاك، كاهش 
ديد افقي و كيفيت هوا پيش بيني مي شود. در اين 

خبر آمده اس��ت، افراد از ش��نا كردن در دريا، قايق 
س��واري و... خودداري كنند. اين شرايط همچنين 
احتماال باعث جاري ش��دن روان آب در مسيل ها، 
احتمال برخورد صاعقه و باال آمدن ناگهاني سطح 
آب رودخانه ها، احتمال آبگرفتگي موقت و محدود، 

وزش تند باد موقت، خيزش گردو خاك مي شود.

تزريق واكسن كرونا هر ۶ يا ۹ ماه يك بار در كشور
معاون درمان س��تاد كرونا در اس��تان تهران از تزريق 
دوز سوم واكسن در كش��ور خبر داد. دكتر نادر توكلي 
در اين باره گف��ت: يكي از برنامه هاي مل��ي در وزارت 
بهداشت واكسيناسيون اس��ت و اين مهم حداقل بايد 
تا دو س��ال آينده انجام شود. در حقيقت بين ۶ تا ۹ ماه 
يك بار، كل كشور بايد واكسينه شوند. او با اشاره به اينكه 
تأمين واكس��ن در دستور كار نخست وزارت بهداشت 
و درمان اس��ت، اظهار كرد: اين وزارتخانه پيگير تأمين 
واكسن از برندهاي متنوع موجود از كشورهاي مختلف 
و همچنين استفاده از واكسن هاي توليد داخل است. 
تأمين اين واكسن ها قطعاً در تسريع واكسيناسيون اثر 
بسيار زيادي خواهد گذاشت و گروه هاي سني زيادي را 
واكسينه خواهيم كرد. معاون درمان ستاد مقابله با كرونا 
در تهران از آغاز به كار واكسيناسيون مشاغل خبر داد 
و بيان كرد: در برنامه نزديك در نظر داريم خيلي سريع 

به واكسيناسيون تمام افراد باالي ۱۸ سال برسيم زيرا با 
واكسيناسيون افراد باالي ۶۰ سال، مرگ وميرها بيشتر 
در سنين ۴۰ تا ۶۰ سال اتفاق مي افتد. او گروه سني ۴۰ تا 
۶۰ سال را گروه مولد و سازنده جامعه عنوان كرد و افزود: 
مرگ ومير در اين گروه سني تبعات اجتماعي، اقتصادي 
و خانوادگي دارد و به همين جهت تمركز اصلي افزايش 

سرعت واكسيناسيون عمومي در جامعه است. 
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