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توسعه با ابزار سرمايه داري

سوخت و ساز ماليات!

اين روزها، پس از پايان انتخابات 
و مش��خص ش��دن ش��مايل 
آين��ده،  رييس جمه��وري 
اين ابه��ام كه تي��م اقتصادي 
دولت س��يزدهم باي��د واجد 
چه ويژگي هايي باش��د و چه 
اولويت هايي پيش روي اقتصاد 
ايران ق��رار دارد به عنوان يك 
پرس��ش كليدي در فضاي عموم��ي و محافل اقتصادي 
مطرح شده اس��ت. اگر بخواهم به  طور خالصه موضوع را 
تشريح كنم، بايد به اين نكته اشاره كنم كه اولويت نخست 
تيم اقتصادي دولت جديد، توليد و رشد اقتصادي است. 
براي تحقق اين اولويت بايد تالش شود تا سرمايه گذاري در 
كشور رشد و مصرف و مصرف گرايي در كشور كاهش پيدا 
كند. در واقع سرمايه گذاري و توليد بايد ارزشمند قلمداد 
و شود و صاحبان توليد و صاحبان سرمايه توليدي ارج و 
ادامه در صفحه 5 قرب پيدا كنند. 

يك��ي از موارد مه��م اقتصادي 
كه دولت جديد باي��د ديدگاه 
خ��ود را راجع به آن ب��ه زودي 
روش��ن كند، طرح »ماليات بر 
عايدي سرمايه« است. طرحي 
كه چندي پي��ش نمايندگان 
مجلس كلي��ات آن را مصوب 
كردند. طبق اين طرح قرار است 
از سود حاصله از فروش دارايي هايي نظير طال، ارز، مسكن، 
خودرو و... ماليات اخذ شود. هدف از تدوين و تصويب اين 
طرح به گفته نمايندگان »حمايت از توليد و سرمايه گذاري 
مولد، كاهش نوس��انات بازارهاي دارايي از جمله خودرو، 
مس��كن، طال و ارز همچنين جلوگيري از افزايش قيمت 
ناگهاني اين بازارها«است. ماليات يك ابزار اقتصادي است 
كه دولت ها در چارچوب آن و تحت نام سياست هاي مالي، 
سياست هاي اقتصادي و توسعه اي خود را پيش مي برند. 
مواردي نظير ايجاد زيرس��اخت ها و امنيت و بهداش��ت و 
آموزش و بازتوزيع منابع )تعديل فاصله طبقاتي، حمايت از 
گروه هاي آسيب پذير و...( به خصوص در شرايط شكست 
بازار . لذا اس��تفاده علمي و كارشناسانه از اين ابزار مي تواند 
س��بب بهبودي وضعيت درآمدي دولت ها و به خصوص 
دولت هاي دچار كس��ري بودجه و كاهش درآمدهاي غير 
مالياتي )نفت، معدن، ترانزيت و...( شود و به افزايش رضايت 
و رفاه و امنيت خاطر جامعه و روند دموكراتيزاس��يون نيز 
كمك نمايد. كاربرد غلط اين ابزار نيز برعكس سبب ايجاد 
اختالل در فضاي كسب و كار و كاهش انگيزه كارآفريني و 
نارضايتي شديد اجتماعي و... شود.  مصوبه نمايندگان از دو 
منظر فاقد مباني اساسي فوق و تدوين و تصويب و اجراي 
آن خالف منطق اقتصادي و اجتماعي است و تحقق اهداف 
تعيين ش��ده براي آن را بسيار بعيد مي نمايد:  1- افزايش 
س��فته بازي و خريد سكه و ارز و خانه و اتومبيل و...ناشي از 
فضاي تورمي حاكم بر اقتصاد كشور است و بخش بزرگي از 
مردم براي حفاظت از ارزش دارايي هاي خود به ناچار دست 
به اين كار مي زنند و انتخاب ديگري ندارند. لذا تا هنگامي كه 
اين تورم در حال و نيز آينده )تورم انتظاري( كنترل نشود، هر 
گونه ماليات گيري جديد از مردم، ممكن است درآمدي براي 
دولت به ارمغان بياورد اما قطعا به افزايش قيمت آن كاالها و 
نيز افزايش نارضايتي و ايجاد انواع فساد براي دور زدن قوانين 
مي انجامد.  حل مشكل تورم و بهبود فضاي تورمي نيز چنانكه 
بارها و بارها گفته شده و امري بديهي در اقتصاد محسوب 
مي شود، از طريق كنترل نقدينگي و آن نيز با كاهش كسري 
بودجه دولت امكانپذير است. نكته مهم ديگر، ناهماهنگي 
طرف عرضه با طرف تقاضا در اقتصاد است. بدين معنا كه 
در شرايط فش��ار تورمي، وقتي طرف عرضه )خودرو، ارز، 
طال، مسكن و...( نمي تواند خود را با طرف تقاضا هماهنگ 
و متناسب كند، طبعا بايد منتظر افزايش قيمت و تقاضاي 
كاذب و... بود و ماليات گيري از اين كاالها به خيال كنترل يا 
كاهش قيمت آنها اقدامي بيهوده و سبب تشديد مشكل و 
افزايش فساد مي شود.  2- بخش هاي بزرگي از اقتصاد ايران 
ماليات نمي پردازند، يا از ماليات معافند يا از پرداخت آن فرار 
مي كنند. معاون سازمان امور مالياتي در اواخر سال گذشته 
اظهار داشت:»ميزان فرار مالياتي در كشور امسال حدود ۴۰ 
هزار ميليارد تومان است  و به همين ميزان فرار مالياتي هم 
عماًل معاف مالياتي داريم.«)99/1۰/29(  هم اكنون سهم 
ماليات از توليد ناخالص داخلي كشور حدود 7تا 8 درصد 
اس��ت در حالي كه ميانگين آن در كشورهاي منطقه 2۰ 
است. درآمدهاي مالياتي كشورمان - بدون ماليات عملكرد 
نفت و نرخ تس��عير ارز - به توليد ناخال��ص داخلي در بازه 
زماني 135۰تا 1395 حدود 5/9 درصد بوده اس��ت. علت 
اين وضعيت نه فقدان اراده قوه مقننه در تصويب مجموعه 
مواد و تبصره هايي ب��راي ماليات گيري بلكه آماده نبودن 
زيرساخت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي اين مهم 
بوده است. چنانكه عدالت در ماليات گيري و مشمول ماليات 
قرار گرفتن بنيادها و نهادها و شفاف سازي تبادالت اقتصادي 
از يك سو و نيز نظارت جامعه بر نحوه مصرف و هزينه كرد 
ماليات هاي اخذ شده از طريق نهادهاي نمايندگي كننده 
مردم در ساختار قدرت و نيز رسانه ها و نهادهاي مدني و... از 
سوي ديگر، ضرورت هايي است كه متاسفانه تحقق آنها با 
ابهام بسيار مواجه است. آيا همسو شدن قدرت اين ابهامات را 

رفع مي كند يا در بر همان پاشنه سابق مي چرخد؟!

مرتضي عزتي

حسين حقگو

با 3 درصد تورم ماهانه، ميانگين قيمت هر متر مربع آپارتمان در خرداد 900 هزار تومان افزايش يافت

تغيير  جهت  بازار مسكن 

يادداشت-6يادداشت-5يادداشت-4يادداشت-3

داليل اميدواري در بورس 
تهران

طرحي كه فلسفه اينترنت را از 
بين مي برد

 تحول اقتصادي 
در گرو اقدامات رييس جمهور منتخب

عيسي كالنتري و عذرهاي 
بدتر از گناه

به طور معمول بازارهاي مالي 
تحت تاثير هر گونه ش��وكي 
با تكانه هاي��ي مثبت يا منفي 
همراه مي ش��وند، ب��ه عنوان 
مثال امض��اي برج��ام از نظر 
برخي جوانب با تاثير مختلف 
در صناي��ع همراه مي ش��ود. 
حجت االسالم والمس��لمين 
رييس��ي در كنفرانس مطبوعاتي خود بازارهاي مالي و 
بازار سرمايه را مورد مقايسه قرار داد و به پرداخت ماليات 
در بازارهايي مانند طال، سكه و خودرو اشاره كرد كه اين 
موضوع باعث اقبال سرمايه گذاران به بازار سرمايه، ورود 
نقدينگي به اين بازار و سبزپوشي شاخص بورس شد. افت 
شديد ارزهاي ديجيتال در بازارهاي جهاني در سبزپوشي 
معامالت بورس بي تاثير نبوده است، سرمايه هايي كه از 
دي ماه از بورس خارج و وارد رمزارزها ش��ده بود، اكنون 
دوباره درحال ورود به بورس هس��تند و نمي توان نقش 
ورود اين منابع مالي به بورس را در تغيير مسير معامالت 
بازار بي تاثير دانست.همچنين افت عمده نمادها در بازار 
س��رمايه بي تاثير در روند صعودي شاخص بورس نبوده 
است، به جز ١٥٠ نمادي كه روز گذشته در صف فروش 
قفل بودند باقي نمادها به صورت مثبت در حال معامله 
بودند يا روند منفي آنها نقدشونده بود.اين موضوع سبب 
شد تا جريان نقدينگي به سمت نمادهاي بزرگ بازار پيش 
برود، زماني كه جريان نقدينگي به سمت نمادهاي بزرگ 
ورود مي كند ش��اخص بورس تحت تاثير قرار مي گيرد 
و ت��داوم روند صعودي آن نش��ان دهنده افزايش اعتماد 
سرمايه گذاران و ورود دوباره سرمايه مردم به اين بازار است.

به عقيده بنده اين پنج عامل جزو عوامل تاثيرگذار بر روند 
صعودي بازار بودند و توانستند روزهاي اميدوار كننده اي 
را در معامالت اين بازار رقم بزنند. الزم است درخصوص 
وضعيت بازار نيز بگويي��م اين مهم در صورت تداوم روند 
مثبت معامالت بازار و سبزپوشي شاخص بورس تا پايان 
هفته جاري، قابل پيش بيني است.بهترين راه براي بهبود 
وضعيت بازار، كمك صندوق هاي توسعه و تثبيت بازار 
سرمايه به اين نمادها است كه در اين صورت نقدشوندگي 
به بازار برمي گردد.اگر صف فروش س��هام كوچك بازار 
با سياس��ت هاي درست جمع آوري ش��ود، در اين زمان 
مي توان پيش بيني كرد كه روند بازار تا ٢ يا سه ماه آينده 
ادامه در صفحه 5 مثبت خواهد بود و... 

به نظر مي رس��د كس��اني كه 
طرح »قانون حمايت از حقوق 
كاربران و خدمات پايه كاربردي 
فض��اي مجازي« را نوش��تند، 
با اينترن��ت آش��نايي ندارند. 
عنوان طرح، پيش از اين طرح 
ساماندهي پيام رسان ها بود، اما 
در اين طرح حتي براي گيت وي 
ورودي و خروجي اينترنت كش��ور هم قانون گذاري شده 
بود. اگر قرار اس��ت در س��طح اپليكيش��ن و پيام رسان، 
ساماندهي صورت گيرد، به زيرساخت ورودي و خروجي 
اينترنت كشور چه كار دارند؟ اسم طرح تناسبي با محتواي 
طرح نداش��ت. اين نسخه، نسخه جديد طرح ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي است با ادبياتي بهتر ولي به همان 
ميزان فاجعه و كودتا عليه اينترن��ت. زماني كه اين طرح 
براي اولين بار مطرح ش��د، نمايندگان مجلس ابتدا آن را 
تكذيب كردند. بعد گفتند چنين طرحي وجود دارد و متن 
طرح منتشر شد و تغييراتي كرد، به كميسيون رفت و يك 
اصالحيه خورد. بر اساس طرح اوليه قرار بود مديريت ورود 
و خروج اينترنت كشور به سازمان پدافند غيرعامل واگذار 
شود كه در حال حاضر مديريت آن بر عهده شركت ارتباطات 
زيرساخت زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
و دولت اس��ت. پس از اصالحيه قرار شد به جاي اينكه به 
س��ازمان پدافند غيرعامل واگذار شود، به ستاد مشترك 
ارتش واگذار شود. علت اين بود كه مي گفتند كه پاسداري از 
مرز اينترنت بايد بر عهده نهادهاي ستاد كل نيروهاي مسلح 
باش��د. تعريفي كه از مرز ارايه مي شود، نشان مي دهد كه 
آنها با اينترنت آشنايي ندارند و امنيت و حفاظت از اينترنت 
را همان حفاظت فيزيك��ي در خيابان و لب مرز مي دانند. 
واگذاري گيت وي اينترنت كش��ور به ستاد كل نيروهاي 
مسلح، خطرهاي امنيتي جدي براي ما به وجود مي آورد و 
حريم خصوصي افراد را در خطر قرار مي دهد. دادن گت وي 
اينترنت به نيروهاي نظامي عمال اينترنت كشور را تبديل 
مي كند به يك هدف مشروع نظامي. يعني مثل يك پادگان 
نظامي كه در جنگ اجازه حمله به آن وجود دارد در حالي 
كه االن چنين نيست. در اين طرح همچنين تعريفي كه از 
پيام رسان داده شده، آنقدر بزرگ و وسيع است كه شامل 
كل اينترنت مي ش��ود. يعني اگر اين طرح تصويب شود و 
به صورت قانون در بيايد و اجرايي ش��ود، بندبند آنچه كه 
ادامه در صفحه 6 نوشته شده به... 

مردم عزي��ز كش��ور در انتظار 
تحوالت اساس��ي در معيشت 
اقتصادي خود هستند، تجربه 
ادوار مختلف متصديان منصب 
رياست جمهوري حاكي از آن 
است كه برخورد قاطع و شديد 
با فساد در بدنه دستگاه اجرايي 
كش��ور و پايبندي به قوانين و 
مقررات تا حد بس��يار زيادي مي تواند وضعيت اقتصادي 
حاضر را اصالح كند. در سال هاي پس از انقالب شكوهمند 
اس��المي همواره كش��ور عزيزمان تحت تاثي��ر اقدامات 
خصمانه اس��تكبار جهاني و دشمنان قس��م خورده اين 
مرز و بوم قرار داش��ته است. مردم كشور عزيزمان همواره 
تحت تاثير تحريم هاي ظالمانه بوده اند، متاسفانه برخي 
از سوءاس��تفاده گران داخلي نيز فرصت را مغتنم شمرده 
و به اصطالح ش��رايط تحريم را دس��تاويز كس��ب و كار 
مفس��دانه خود نموده اند.  نظر به اينكه در تاريخ حكومت 
جمهوري اسالمي براي اولين بار فردي از دستگاه قضايي 
به منصب رياست جمهوري نائل گشته است، بايد از اين 
امر استقبال نماييم و ميدان را در اختيار مدير كارآمد و با 
تجربه مبارزه گر با فساد قرار داد. آيت اهلل رييسي در منصب 
رياست دستگاه قضايي كشور كارنامه اي درخشان از خود به 
جاي گذاشته اند. در دوره ايشان دستگاه قضايي با مفسدين 

اقتصادي به جد برخورد كرد و حاال جاي برخورد با مفاسد 
در دولت است. رييس جمهور منتخب مي تواند با احترام به 
خواسته هاي مشروع و بحق عمومي شرايط رفاه اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي را متحول كند. ابالغ سند تحول قضايي 
كه از س��وي آيت اهلل رييسي در قوه قضاييه صورت گرفت 
حاكي از مديريت حرفه   و س��طح ب��االي دانش حوزوي 
و آكادميك ايش��ان در اصالح سيستم كهنه قوه قضاييه 
در راس��تاي مديريت كالن مبارزه با فس��اد بود كه ايشان 
مي توانند با رويه مشابه در دستگاه اجرايي كشور ساختارهاي 
دستي را اصالح و كشور را به تعالي برسانند. از بركات حضور 
آيت اهلل رييسي در مسند رياست جمهوري مي توان تعامل 
و هماهنگي هرچه بيشتر بين قوه مجريه و قوه قضاييه را 
عنوان كرد. با توجه به اشراف ايشان به دستگاه قضا و مطابق 
قانون اساسي مي توانند با تنظيم لوايح پيشرو و پيشنهاد و 
ارس��ال آن به قوه مقننه خأل قانوني احتمالي در مبارزه با 
فساد را جبران كرده و چراغ راه دستگاه قضا براي مبارزه با 
مفاسد اقتصادي باشند. حال وقت پايان دادن به مناقشات 
انتخاباتي است. عملكرد پيش روي آيت اهلل رييسي مي تواند 
نامش را جاودان كند. در برهه حساس حاضر كه بحث هاي 
مختلف در خصوص ميزان مشاركت و افزايش تعداد آراي 
باطله مطرح مي گردد، عينيت بخش��يدن به برنامه هاي 
مطرح شده توس��ط ايش��ان و احترام به درخواست هاي 
ادامه در صفحه 6 عمومي حائز اهميت است.  

5 روز از آن اتف��اق ش��وم 
گذشته، 5 روزي كه براي ما 
روزنامه نگاران و خانواده هاي 
داغ��دار ه��ر روزش نف��س 
كش��يدن در برزخ��ي از 
تناقض ه��اي مس��ووالني 
بوده كه ح��اال به جاي اينكه 
عذرخواهي كنند، طلبكار هم 
شده اند. يكي مي گويد اين اتوبوس مال كارگران بوده و 
اگر مي دانستيم خبرنگاران قرار است مسافر آن باشند 
حتما اتوبوس بهتري را براي آنها مي فرستاديم! سوال 
اين است كه چه كسي شما را متر و معيار ارزش گذاري 
بر جان انس��ان قرار داده است؟ چه كسي به شما اين 
اجازه را مي دهد تا فكر كنيد ما از شنيدن اينكه ارزش 
بيشتري براي جان خبرنگاران نسبت به كارگران قائل 
هستيد خوشحال مي شويم؟ اين چه عذر بدتر از گناهي 
است كه يك مسوول آن را در كمال خونسردي به زبان 
مي آورد و هيچ كس هم نيست تا وادار به پاسخگويي اش 
كند. اينقدر سخت است كه درك كنيد با اين حرف ها 
بيش��تر نمك بر زخم كساني مي پاشيد كه ديگر تاب 
و توان ش��نيدن اين توجيه هاي غير انس��اني شما را 
ندارند؟از سوي ديگر رييس سازمان محيط زيست در 
ادامه در صفحه 8 اظهاراتي طلبكارانه مي گويد...  

گزارش روز

 با حضور وزير بهداشت 
و فرمانده كل سپاه

 واكسن »نورا« 
رونمايي شد

واكسن ضد كروناي »نورا« ساخت دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل )عج( س��پاه با حضور وزير بهداشت و فرمانده كل 
سپاه رونمايي شد. آيين رونمايي از واكسن كروناي »نورا« 
سپاه با حضور سعيد نمكي وزير بهداشت، سردار سرلشكر 
پاسدار حسين سالمي فرمانده كل سپاه، رييس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس و جمعي از فرماندهان و مسووالن 
در دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل برگزار شد. واكسن »نورا« 
با تالش 1۶ماهه پزشكان، متخصصان و پژوهشگران بخش 
تحقيقات و پژوهش بيمارستان بقيه اهلل)عج( و با مشاركت 
محققان دانشگاه امام حسين )ع( ساخته شده و از امروز به طور 
رسمي وارد فاز باليني مي شود. فرمانده دانشگاه علوم پزشكي 
بقيه اهلل)عج( در اين مراسم گفت: امروز شاهد رونمايي از يك 
محصول تمام بومي و ملي كه به دست توانمند پژوهشگران 
و محققان كش��ورمان در دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل و 
دانشگاه امام حسين عليه السالم ساخته شده است، هستيم. 

ابوالقاسمي از دانشگاه بقيه اهلل به عنوان يكي از بزرگ ترين 
مراكز خدمت رس��ان در دوران كرونا نام برد و گفت: يكي 
از مهم تري��ن تحقيقاتي كه هم زمان با خدمت رس��اني به 
هم وطنان در اين دانشگاه به انجام رسيد پروژه واكسن »نورا« 
بود كه بحمداهلل امروز به ثمر نشست و وارد فاز كارآزمايي 
باليني شد. وي افزود: اين واكسن در شرايط علمي و به شدت 
سختگيرانه حاصل شد و فرمانده كل سپاه نيز تاكيد زيادي 
ب��راي اجراي دقيق و اصولي فرآيندها داش��ت. وي با بيان 
اينكه اطالعات علمي خود در زمينه توليد واكس��ن را در 

اختيار همگان قرار خواهيم داد، اظهار كرد: در حلول مراحل 
توليد واكسن تمامي مستندات در اختيار وزارت بهداشت 
قرار گرفت و تمامي تس��ت هاي آزمايشگاهي انجام شد و 
بحمداهلل اين محصول نوتركيب كه عوارض ندارد به دست 
آمد و پس از طي فازهاي باليني در فاز عمومي واكسيناسيون 

قرار خواهند گرفت.
سرتيپ دوم پاسدار دكتر سيد حسين صمدي نيا رييس 
بيمارس��تان بقيه اهلل)عج( اولين دريافت كننده واكس��ن 

كروناي »نورا« بود.

مريم شاهسمنديمعين شرقيامير رشيديعرفان هودي

 حميد حاج اسماعيلي
 در يادداشتي در »تعادل« تشريح كرد

 نيروي كار 
زير خط فقر

مصيبت درگذشت پدر بزرگوارتان را تسليت گفته ، براي 
آن مرح�وم غفران و آمرزش الهي و براي ش�ما و خانواده 

محترمتان صبر و سالمتي آرزومنديم.

سركارخانم نرگس رسولي

الياس حضرتي - حجت طهماسبي

آيا طي هفته هاي آتي قيمت 
خودرو شكسته مي شود؟ 

كارشناسان  بازار  سرمايه  
 وضعيت حال  حاضر را  

بررسي  كردند

عقب  نشيني 
خريداران 

در  بازار خودرو 

سرنوشت  
بورس  روشن  

است؟

اگرچه خريداران خودرو در انتظار اخبار مثبت 
و كاهش قيمت، دست از خريد كشيده اند اما 
روند قيمت برخي خودروهاي پرتيراژ صعودي 
است؛ اما فعاالن بازار مي گويند احتمال نزولي 
ش��دن قيمت ها وجود دارد. رصد بازار خودرو 
نشان مي دهد كه بنيان كنوني در بازار بر پايه 
صفحه 7 را بخوانيد »انتظار« استوار است.  

چند روزي مي شود كه وضعيت بازار سرمايه تغيير 
كرده است و به قولي وارد فصل جديدي از معامالت 
شده اما س��والي را  اين روزها مطرح مي شود اينكه 
صعود بورس ادامه دار است يا حمايتي موقتي بوده؟ 
طي روزها و هفته اخير ش��اهد رشد مطلوب بازار 
س��هام بوديم، روز يكشنبه صف هاي فروش جاني 
صفحه 4 را بخوانيد بيش ازپيش گرفت و...  

زنگنه از تالش براي حل مشكل پيش  آمده در 
حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت خبر داد

صفحه 2    

 حقوق كاركنان 
صنعت نفت تا پايان تيرماه 

اصالح مي شود

عراقچي: به اندازه كافي در مورد بعضي    
مسائل باقي مانده مذاكره شده است 

 زمان تصميم گيري 
طرف هاي مقابل 
فرارسيده

    صفحه 2    

صفحه 5    

سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



حسين حبيبي )عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي 
اس��امي كار كش��ور( در گفت وگو با ايلنا، در ارتباط با 
اعتراضات اخير كارگران پيمانكاري نفت، به الزامات ماده 
۱۳ قانون كار اشاره مي كند و مي گويد: ماده ۱۳ قانون 
كار سال۱۳۶۹ حاكم بر شركت هاي پيمانكاري از جمله 
كارگران شركت هاي پيمانكاري در شركت  نفت است 
كه در آن، مقاطعه دهنده يعني پيمان دهنده )شركت 
كارفرماي مادر( و مقاطعه كار همان پيمانكار است. ماده 
۱۳ مي گويد »در مواردي كه كار از طريق مقاطعه انجام 
مي يابد، مقاطعه دهنده مكلف اس��ت قرارداد خود را با 
مقاطعه كار به نحوي منعقد كند كه در آن  مقاطعه كار 
متعهد ش��ود كه تمامي مقررات اين قان��ون را در مورد 
كاركنان خود اعمال كند.« و توضيح اينكه پيمان دهنده 
بايد به پيمان��كار در قرارداد في مابي��ن ديكته كند كه 
تمامي مقررات قانون كار را در مورد كارگران خود اعمال 
كند، در غير اين  صورت مسووليت كارگران شركت هاي 
پيمانكار با شركت پيمان دهنده نفت خواهد بود. وي ادامه 
مي دهد: تبصره يك اين ماده قانوني مي گويد »مطالبات 
كارگر جزو ديون ممتاز بوده و كارفرمايان موظف هستند 
بدهي پيمانكاران به كارگران را برابر راي مراجع قانوني 
از مح��ل  مطالبات پيمانكار من جمله ضمانت حس��ن 
انجام كار، پرداخت كنند.« بنابراين مطالبات كارگران 
جز ديون ممتاز است؛ ابتدا بايد مطالبات كارگران نفت 
پرداخت شده و سپس بدهي مالياتي و بيمه اي و بدهي 
مشتريان نفت )فروش��ندگان كاال و خدمات( پرداخت 
ش��ود و چنانچه پيمانكاران نفت مطالبات كارگران را 
پرداخت نكردند، كارفرماي پيمان دهنده )شركت نفت( 
در قبال كارگران شركت پيمانكار مسووليت حقوقي و 
تضامني دارد و بايد براب��ر راي مراجع كه همان مراجع 
حل اختاف كار اس��ت، مطالبات كارگ��ران پيمانكار 
ش��ركت نفت را پرداخت كند. حبيبي اضافه مي كند: 
نكته مهم اين اس��ت كه عدم پرداخت و پرداخت كمتر 
از قانوِن مطالبات كارگ��ران از مصاديق اختاف كارگر 
و كارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون كار است كه مراجع 
حل اختاف صالح به رسيدگي هستند و پيمان دهنده 
وفق ماده ۱۳ در قرارداد في مابين از ش��ركت پيمانكار 
نفت وكالت گرفته كه قانون كار را در مورد كارگران خود 
اعمال كند و اگر به تكليف خود عمل نكرد، پيمان دهنده 
نس��بت به پرداخت مطالبات كارگران پيمانكار نفت از 
محل مطالبات پيمانكار از جمله ضمانت حسن انجام 
كار اقدام مي نمايد. او به تبص��ره دو ماده ۱۳ قانون كار 

نيز اش��اره مي كند: »چنانچه مقاطعه دهنده برخاف 
ترتيب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه كار بپردازد يا قبل 
از پايان ۴۵ روز از تحويل موقت، تسويه حس��اب نمايد، 
مكلف به پرداخ��ت ديون مقاطعه كار در قبال كارگران 
خواهد بود.« وي با اس��تناد به اي��ن بند قانوني توضيح 
مي دهد: پيمان دهنده اگر برخاف ماده ۱۳ قانون كار 
با پيمانكار ق��رارداد منعقد نمايد يا قبل از پايان ۴۵ روز 
تحويل موقت، با پيمانكار تسويه حساب نمايد، به واسطه 
مسووليت حقوقي و تضامني در قبال كارگران پيمانكار، 
مكلف به پرداخت كليه ديون كارگران پيمانكار است؛ 
لذا باتوجه به قانون  كار با محوريت ماده ۱۳ وزارت نفت 
و شركت هايش در قبال كارگران شركت هاي پيمانكار 
نفت مس��ووليت حقوقي و تضامني داشته و بايد ضمن 
پاسخگويي به كارگران كليه مطالبات آنهارا دراسرع وقت 
پرداخت نمايند و اراده مقامات وزارت تعاون، كار و رفاه و 
معاونت روابط كار و مراجع حل اختاف و مقامات امنيتي 
و اطاعاتي براي پايان دادن به اعتراضات كارگري شركت 
نفت در اجرا و نظارت بايد مبتني بر اين باش��د تا ضمن 
پرداخت و تس��ويه تمامي مطالبات و معوقات كارگران 
فوق، بر اساس مقررات قانون كار نسبت  به  تامين موارد 
ذيل به عنوان حقوق مسلم قانوني و صنفي اقدام شود. 

حبيبي موارد مورد بحث را به ترتيب اولويت برمي شمارد: 
۱- كارگ��ران نفت و ش��ركت هاي پيمانكار نفت بايد 

تشكل كارگري بدون دخالت كارفرما داشته باشند.
2- تمامي كارگران اخراجي نفت بايد بدون اخذ تعهد، 

بازگشت به كار سابق شوند.
۳- پرداخ��ت مزد و حقوق مس��اوي و س��اير مزاياي 
عرف و روال كارگاه در كار مس��اوي و شرايط مساوي 
در يك كارگاه، به كارگ��ران پيمان دهنده و كارگران 

پيمانكار نفت.
۴- اجراي طرح طبقه بندي مشاغل.

۵- تامين ساير حقوق صنفي از جمله ايمني محل كار.
حبيبي در پايان تاكيد مي كند: تنها در صورت برآورده 
شدن شرايط فوق اس��ت كه مي توانيم انتظار داشته 
باشيم كارگران پيمانكاري نفت به رضايت نسبي دست 
پيدا كنند و بدون انتقاد و اعتراض، به كار كردن و توليد 
بپردازند؛ وقتي حقوق بسياري ضايع مي شود، قبل از 
استيفاي اين حقوق نمي توان انتظار سكوت و صبوري 
داش��ت آن  هم از كارگري كه يك سوم همتايان خود 
دستمزد مي گيرد و هر روز در معرض تهديد به اخراج 

و بيكاري قرار دارد.
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روحاني در جلسه ستاد هماهنگي 
اقتصادي عنوان كرد

دعوت از پژوهشگران و تالشگران 
رسانه اي براي بازگو كردن 

واقعيت هاي جنگ اقتصادي
دويست وسي و شش��مين جلسه س��تاد هماهنگي 
اقتصادي دولت به رياست حجت االسام والمسلمين 
حسن روحاني، رييس جمهور برگزار شد و در ابتداي 
جلسه گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره »تحقق 
وعده هاي مقام معظم رهبري و رياست جمهوري در 

سفرهاي استاني« مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش ايس��نا، در اين گزارش كه در سرفصل هاي 
مختلف ارايه ش��د، اقدامات انجام گرفته در دو بخش 
تكميل طرح هاي نيمه تمام و وعده هاي معوق مانده از 
دولت هاي گذشته و به بهره برداري رسيدن طرح هاي 

آغاز شده در اين دولت، تشريح شد.
رييس جمهور پس از ارايه اين گزارش با اشاره به اينكه 
دولت تدبير و اميد از ابتدا رويكرد جديدي به سفرهاي 
استاني داش��ت، گفت: از ويژگي هاي مهم اين سفرها 
در اين دولت، انجام كارشناس��ي دقيق با نگاه آمايش 
سرزميني و پرهيز از وعده هاي غيرعملي بوده است. 
روحاني با تاكيد بر اينكه اقدامات دولت در سفرهاي 
استاني مبتني بر مطالعات توسعه محور، كاهش تعداد 
مصوبات و پرهيز جدي از مصوبات غيركارشناسي شده 
و آني بوده است، افزود: حاصل اين تصميم مهم، ايجاد 
هماهنگ��ي در طرح ه��ا و افزايش چش��مگير ميزان 
تحقق وعده ها بوده اس��ت. حاصل اين رويكرد عاوه 
بر جلوگي��ري از تضييع منابع كش��ور در طرح هاي 
نيمه تمام اين بود كه اعتماد مردم استان ها به تحقق 
وعده هاي دولت افزايش پيدا كرد. رييس جمهور اظهار 
داشت: از ديگر تاش هاي دولت كه با اهتمام و جديت 
انجام گرفت به سرانجام رساندن دستورات مقام معظم 
رهبري در سفرهاي استاني ايشان بوده است كه يكي 
از بارزترين نمونه هاي اين امر، طرح آب هاي مرزي و 
زيركشت بردن صدها هزار هكتار زمين در استان هاي 
خوزس��تان و ايام بوده اس��ت. روحاني گفت: در اين 
سال ها، نتيجه عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
مدنظر مقام معظم رهبري را در سفرهاي استاني شاهد 
بوديم كه كشور توانست به تنهايي در برابر اين حجم 
از فشارها مقاومت كند و اگر چه فشار و سختي زيادي 
نيز به مردم وارد ش��ده اس��ت، اما در بدترين شرايط 
توانستيم حجم صادرات كش��ور را باالي ۴0 ميليارد 
دالر حف��ظ كنيم و ضربه اساس��ي امري��كا به درآمد 
ارزي كش��ور از صادرات نفت را به طور نس��بي خنثي 
كنيم. رييس جمهور با اشاره به اينكه اكثر مصوبات در 
اس��تان ها عملياتي و محقق شده است كه اين مساله 
تأثير زيادي بر ارتقاي سرمايه اجتماعي داشته و دارد، 
خاطرنشان كرد: در ۳ سال گذشته با وجود همه فشارها، 
فعاليت هاي عمراني كشور در استان ها متوقف نشد و از 
سويي سرمايه زيرساختي كشور در حوزه هاي مختلف 
ريل، آزادراه و س��د جهش پيدا كرد و از س��وي ديگر 
دسترسي مردم به مسكن، گاز، اينترنت و بيمارستان 
با رشد بي سابقه اي افزايش يافت. روحاني با تاكيد بر 
اينكه ارزش اين دستاوردها زماني روشن تر مي شود كه 
بخش عمده اي از اين خدمات در زير آتش سخت ترين 
تحريم ها در دوره جنگ اقتصادي انجام ش��ده است، 
پژوهشگران و تاشگران رس��انه اي را به بازگو كردن 
واقعيت هاي جنگ اقتص��ادي و پيروزي بر امريكا در 

اين جنگ دعوت كرد.

عراقچي:  زمان تصميم گيري 
طرف هاي مقابل فرارسيده

عراقچي، مذاكره كننده ارشد ايران در وين با اشاره 
به مذاكرات وين با ۴+۱، گفت: يك س��ري مسائل 
باقي مان��ده كه مذاكره درباره آنها ب��ه اندازه كافي 
صورت گرفته و زمان تصميم گيري كش��ورها فرا 
رسيده است. مذاكره كننده ارش��د ايران در وين با 
اش��اره به مذاكرات وين با ۴+۱، گفت: يك س��ري 
مس��ائل باقي مانده كه مذاكره درباره آنها به اندازه 
كافي صورت گرفته و زمان تصميم گيري كشورها فرا 
رسيده است. به گزارش »انتخاب« عراقچي اشاره به 
نشست ديروز خود با اعضاي كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي گفت: 
فرصت مجددي پيدا شد تا در كميسيون امنيت ملي 
حضور پيدا كنم و درباره آخرين وضعيت مذاكرات 
وين، مباحث مطرح در تهران، نظرات و پيشنهادها 

با نمايندگان كميسيون صحبت كنم.
مذاكره كننده ارشد كشورمان در وين در ادامه يادآور 
شد: تعامل بسيار خوبي امروز صورت گرفت البته 
اين مراودات از قبل هم وجود داشت و با نمايندگان 
تبادل نظر داش��تيم. امروز هم برخي از نمايندگان 
پيش��نهادهاي خوبي مطرح كردند، بعضا سوالتي 
داشتند كه پاسخ داده شد. اين جلسات به پديد آمدن 

تفاهم و اجماع ملي كمك مي كند.
عراقچي در ادامه پيرامون نتايج مذاكرات وين اظهار 
كرد: تاكنون ۶ دور مذاكرات با ۱+۴ انجام گرفته و 
تقريبا به مراحل پاياني نزديك ش��ديم، يك سري 
مس��ائل باقي مانده كه مذاكره درباره آنها به اندازه 
كافي ص��ورت گرفته اس��ت و زمان تصميم گيري 

كشورها فرا رسيده است.
وي تصريح ك��رد: جمهوري اس��امي ايران قبا 
تصميمات س��خت خود را گرفته است؛ زماني كه 
اياالت متح��ده امريكا از برجام خارج ش��د و ايران 
تصميم گرف��ت در برجام بمان��د، تصميم بزرگ و 
سخت ايران بود كه منجر به حفظ برجام تا االن شده 
است. در حال حاضر نوبت طرف هاي مقابل است و 
با توجه به مذاكراتي كه داشتيم بايد تصميم بگيرند 
و در مورد احياي مجدد برجام به جمع بندي برسند 
تا توافق حاصل شود. مذاكره كننده ارشد كشورمان 
در وين در پايان تاكيد كرد: زمان تصميم گيري براي 
همه طرف هاي برجام است و كشورهاي مقابل بايد 

تصميمات سخت خود را بگيرند.

رييس اتحاديه مسافربري تهران: 
اتوبوس خبرنگاران معاينه فني 

سكو نداشت
درپي اظهارات مطرح ش��ده درب��اره وضعيت اتوبوس 
واژگون شده خبرنگاران در حوالي نقده اروميه، رييس 
اتحاديه مسافربري اس��تان تهران اظهار كرد: اگر اين 
اتوبوس همان طور كه گفته مي شود فاقد صورت وضعيت 
بوده و معاينه فني سكو نداشته است، سازمان محيط 
زيست بايد پاسخگو باشد. به گزارش ايسنا، بعد از ظهر 
روز چهارشنبه هفته گذشته دوم تير ماه، يك دستگاه 
اتوبوس اسكانيا كه خبرنگاران را براي بازديد از وضعيت 
درياچه اروميه به اين منطق��ه برده بود در حوالي نقده 
به دليل بروز مشكل در سيستم ترمز واژگون شد و دو 
خبرنگار جوان ايس��نا و ايرنا در اين حادثه جان خود را 
از دس��ت دادند. در پي اين س��انحه دلخراش اظهارات 
متفاوتي درباره اتوبوس خبرنگاران و ش��رايط فني آن 
مطرح شد كه بعضا با يكديگر تناقض هاي جدي داشت.

علي انصافي - رييس اتحاديه مسافربري استان تهران- 
درباره اين حادثه و اتوبوس مورد نظر در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: اگر همان طور كه مطرح مي شود اين اتوبوس 
فاقد صورت وضعيت بوده مسلما معاينه فني سكو نداشته 
است يعني اگر حتي معاينه فني را گرفته باشد، روي سكو 
در پايانه ها از سوي مدير فني معاينه و تاييد نشده است.

وي اضافه كرد: س��ازمان محيط زيست بايد از شركت 
حمل و نقل معتبري يك دستگاه اتوبوس مي گرفت تا نه 
تنها اتوبوسي مجهزتر و بهتر براي خبرنگاران گرفته باشد 
بلكه اگر از شركت حمل و نقل اتوبوس مي گرفتند قبل از 
حركت راننده، اين اتوبوس روي سكو از سوي مدير فني 
معاينه و تست مي شد و تمام سيستم آن مورد تاييد قرار 
مي گرفت. رييس اتحاديه مسافربري استان تهران ادامه 
داد: در برخي اظهارات مطرح شده عنوان مي شود ترمز 
اسكانياي واژگون شده خبرنگاران به اصطاح خالي كرده 
و همين مساله سبب شده تا اين اتوبوس واژگون شود اما 
بايد گفت اتوبوس هاي اسكانيا اگر شلنگ ترمزشان پاره 
شود يا به اصطاح ترمزشان ببرد، چرخ هاي اين خودرو 
قفل مي شود و ديگر چنين اتفاقاتي نمي افتد اما احتماال 
ريتاردر خودرو )ترمز كمكي( با مشكل مواجه شده كه 
چنين اتفاقي را رقم زده است. وي تصريح كرد: مشكل 
اصلي در اين زمينه، نبود زيرساخت هاي مناسب مانند 
جاده و عدم نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي است چرا 
كه در حال حاضر متوسط عمر اتوبوس هاي بين شهري 
در ايران ۱0 تا ۱۵ سال است و نه تنها كارخانه هاي سازنده 
داخلي، اتوبوس توليد نمي كنند بلكه اجازه واردات هم به 
ما نمي دهند و اجازه واردات اتوبوس دست دوم سه ساله 
در مجلس شوراي اسامي به تصويب نرسيد. انصافي 
اظهار كرد: از س��وي ديگر جاده هاي كشور مشكات 
زيادي دارند و ايمن نيس��ت. پيچ هاي غيرفني در اين 
جاده ها وجود دارد كه ساالنه جان چندين و چند نفر از 
هموطنان مان را مي گيرد. به عنوان مثال طي 2۵ سال 
گذشته در جاده چالوس آزادراهي در حال ساخت بوده 
كه هنوز اين اتفاق به صورت كامل نيفتاده است. رييس 
اتحاديه مسافربري استان تهران اعام كرد: مشكل ديگر 
در زمينه نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي اين است 
كه وقتي يك اتوبوس چهار ميليارد تومان براي راننده، 
مالك يا سرمايه گذار آب مي خورد مسلما كسي تمايلي 
براي سرمايه گذاري در اين زمينه ندارد و بهتر مي بيند كه 
اين پول را در بانك سرمايه گذاري كرده و بدون دردسر و 
نگراني از تصادف و مسائل اينچنيني سودش را دريافت 
كند، اما دولت بايد مانند گذشته سوبسيد بدهد تا نوسازي 
حمل و نقل عمومي مانند ديگر كشورها جدي شود. اين 
اتفاق در دولت گذشته افتاده بود ۸2.۵ درصد را دولت 
تقبل مي كرد و بقيه آن را سرمايه گذار مي داد. وي گفت: 
چرا در كشورهاي اروپايي ضمن نوسازي ناوگان حمل و 
نقل عمومي پنج سال است و هر پنج سال يك بار ناوگان 
آنها نوسازي مي شود اما در ايران نه تنها اين اتفاق نمي افتد 
بلكه سهم حمل و نقل عمومي را هم نمي دهند. به عنوان 
مثال براساس قانون قرار بود سه درصد از ۹ درصد ماليات 
بر ارزش اف��زوده را براي كمك به حمل و نقل عمومي 

اختصاص دهند اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده است

۱۶ ميليارد دالر از ذخاير 
صندوق توسعه ملي آزاد شد

از ابتداي تاس��يس صندوق توس��عه ملي، حدود ۱۶ 
ميليارد دالر از منابع ارزي كه در حساب هاي صندوق 
بلوكه و مسدود ش��ده بود، آزاد شده است. به گزارش 
ايسنا، در جريان اعطاي تسهيات از محل منابع صندوق 
توسعه ملي براي طرح هاي اقتصادي، در مراحل اوليه 
توس��ط صندوق اعام وصول مي ش��ود، يعني اسناد 
اعتب��اري طرح ارزي كه مورد تايي��د بانك عامل قرار 
گرفته به صندوق اراي��ه و در صورت انطباق و قواعد و 
مقررات از سوي صندوق مورد پذيرش اوليه قرار گرفته 
و به عبارتي اعام وصول مي شود. بعد از اعام وصول، 
بانك عامل مي تواند قرارداد مشاركت براي اجراي طرح 
را با متقاضي منعقد و با ارسال مدارك مربوطه نسبت 
به دريافت مسدودي براي طرح كه به مفهوم تخصيص 
تسهيات ارزي از محل منابع صندوق است، اقدام كند 
كه بعد از آن فرآيند گشايش اعتبار و پرداخت قطعي 
صورت مي گيرد. اما تازه ترين گزارش صندوق توسعه 
ملي نش��ان مي دهد كه بخشي از منابع مسدود شده 
صندوق يعني حدود ۱۶ ميليارد دالر آزاد شده است. اين 
در حالي است كه با ابطال مسدودي طرح هاي غيرفعال 
و كاهش مس��دودي طرح هايي كه به داليل مختلف 
امكان بهره گيري از كل منابع درخواستي را نداشته اند 
اكن��ون امكان بهره برداري اين منابع توس��ط س��اير 
متقاضيان فراهم شده است. بر اين اساس، حدود ۷۷ 
درصد از كل منابع ارزي آزاد شده مربوط به طرح هايي 
اس��ت كه از زمان تاسيس تا پايان س��ال ۱۳۹۵ براي 
آنها مسدودي صادر شده ولي به داليل مختلف امكان 
استفاده از اين منابع را نداشته اند. از مبلغ ۱۶ ميليارد 
دالر آزاد شده، بيش از ۷.2 ميليارد دالر آن در سال هاي 
۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ رفع مسدودي شده و به چرخه تامين 
مالي طرح هاي متقاضي تسهيات از صندوق توسعه 

ملي بازگشته است. 

عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسالمي كار به داليل اعتراضات اخير كارگران صنعت نفت:

حميد حاج اسماعيلي در ياداشتي اختصاصي براي »تعادل« تشريح كرد

چرا كارگران نفتي معترض هستند؟

نيروي كار  زير خط فقر
 ب��ا توجه ب��ه اي��ن واقعيت 
كه ني��روي انس��اني يكي از 
مهم ترين گزاره هاي اثرگذار 
در بح��ث توس��عه پاي��دار 
محسوب مي ش��وند، بهبود 
وضعيت معيش��تي و رشد 
مهارت هاي تخصصي نيروي 
انساني در بخش هاي مختلف توليد و بازار كار نخستين 
اولويتي است كه از طريق آن مي توان رشد اقتصادي 
و پيش��رفت مورد نظر را در كشور محقق كرد. اما طي 
سال هاي گذش��ته به يك چنين ضرورت هايي توجه 
الزم نشده اس��ت تا جايي كه امروز نيروي انساني كار 
كشور با دشواري هاي فراواني در بخش هاي معيشتي 
خود روبه روست. اين در حالي است كه سال ۱۴00 با 
عنوان »توليد؛ پشتيباني ها و مانع زدايي ها.«نامگذاري 
شده است و ضروري اس��ت عواملي كه به هر حال به 
رشد توليد ضربه مي زنند به عنوان از پيش پاي توليد 
برداشته شوند.يكي از مهمترين موانع پيش روي توليد 
مشكاتي است كه نيروي انساني كشور در بخش هاي 
معيشتي با آنها دست به گريبان هستند. از چند بعد 

مي توان موضوع را مورد بررسي قرار داد.
 نخست( متاس��فانه نيروي كار كش��ور ابزاري براي 
پيگيري مطالبات خود ندارند. بر اساس استانداردهاي 
سازمان بين المللي كار ابزارهاي مختلفي براي چانه 
زني نيروي كار وجود دارد. اين يك واقعيت اس��ت كه 
كارگ��ران نيازمند ابزارهاي متفاوت��ي براي پيگيري 
مطالبات خود هس��تند. اما يك چنين ضرورت هايي 
در قانون كار كش��ور جدي گرفته نش��ده اس��ت. در 
برنامه چهارم و پنجم توسعه كشور در بخش كارهاي 
شايس��ته به اين موضوع پرداخته شد كه بايد ابزاري 
براي پيگري مطالبات كارگران تعبيه ش��ود. اما طي 
سال هاي اخير به اين مساله توجه چنداني نشده است. 
اگر اقتصاد ايران بخواهد در حوزه نيروي كار بالندگي 
الزم را داشته باشد و به توسعه پايدار برسد، بايد حقوق 
نيروي انساني را به رسميت بشناسيم . از سوي ديگر 
جاي خالي تشكل هاي مرتبط با نيروي كار به شدت در 
فضاي اقتصادي كشور احساس مي شود. در سال هاي 
پس از انقاب سازمان هاي قوي در كشور در اين زمينه 
تشكيل نشده اس��ت. يكي از داليل بروز مشكات، به 
دليل فقدان تشكل هاي كارگري فراگير در اين بخش 
است. البته برخي تشكل ها ظاهرا وجود دارند، اما اغلب 
اين تش��كل هاي تشكل هاي زرد هس��تند و به دليل 
نزديكي اين تش��كل ها به نيروهاي سياسي، نه تنها 
كمكي به پيگيري مطالبات نيروي كار نمي كنند، بلكه 
در بسياري از مواقع خود به مانعي براي استيفاي منافع 
كارگران بدل شده اند. اقتصاد ايران به تشكل هايي نياز 
دارد كه هم برآمده از راي و نظر نيروي كار كشور باشد 

و هم تحت مديريت نيروي كار باشند.
دوم( در حال حاضر شوراهاي اسامي كار قدرت اصلي 

نيروي كار هستند كه وابسته به يك نيروي سياسي 
خاص هس��تند. اين يك ضعف براي اقتص��اد ايران 
است . چرا كه امنيت اقتصادي، اجتماعي و ...كشور را 
اس��يب زده است. چرا؟ چون زماني كه نيروي انساني 
نتواند مطالبات خود را دنبال كند و در مس��ير بهبود 
سطح معيشتي خود حركت كند، ايده جهش توليد 
و بهبود محيط هاي كس��ب و كار نيز محقق نخواهند 
شد. در حال حاضر رشد اقتصادي كشورهاي مختلف 
در گروي توانايي هايي است كه نيروي كار از آن بهره 
مند مي شوند. مديران اقتصادي در راستاي منافع ملي 
كشور عمل نكرده اند، نروي كار كشور مطابق اصل 2۱ 
و ماده ۱۳۱ قانون كار عمل مي كردند. اگر به اين مواد 
قانوني عمل مي شد بسياري از مشكات امروز اساسا 

در حوزه نيروي انساني ايجاد نمي شود. 
س��وم( قانون گذار كارگاه هاي بزرگ و وزارتخانه هاي 
بزرگ مثل شركت نفت را بر اساس يك توافق نانوشته 
از ايجاد تشكل هاي صنفي منع كرده است. اين يكي 
ديگر از موضوعاتي است كه به منافع اقتصادي كشور 
آسيب هاي جدي وارد س��اخته است. در حال حاضر 
كارگراني كه در حوزه پتروشيمي ها و ...مطالبات خود 
را پيگيري مي كنند به اين دليل است كه اساسا تشكلي 
براي پيگيري خواسته هاي آنان وجود ندارد. در واقع 
راه ارتباطي نيروي كار با نهادهاي تصميم ساز كشور 
مسدود شده است.اين يكي از مهم ترين موانع پيش 
روي توليد كشور است كه مد نظر مقام معظم رهبري 
نيز قرار دارد. موانع موجود در مسير توسعه بازار كشور 
فقط كمبود سرمايه يا مجوزهاي كسب و كار نيست، 
بلكه عدم ايجاد فضاي مناس��ب ب��راي دنبال كردن 
خواسته هايشان نيز يكي از مهم ترين موانع است. در 
بخش هاي گوناگون بايد اجازه داده شود صداي نيروي 
كار كشور به گوش مسووالن برسد، وقتي يك چنين 
انسدادي ايجاد شده باشد، طبيعي است كه مشكات 

به شكل س��ونامي هاي گاه و بيگاه بروز خواهند كرد. 
ايجاد يك چنين تشكل هايي در راستاي بهبود وضعيت 
امنيتي اقتصادي، اجتماعي و...كشور است. متاسفانه 
يك رويكرد امنيتي در فضاي توليد و كسب و كار كشور 
شكل گرفته است كه به اقتصاد و معيشت كشور ضربه 
زده اس��ت. اتفاقا اين رويكرد درس��ت در نقطه مقابل 
ديدگاه هايي است كه مقام معظم رهبري در برهه هاي 

گوناگون تاكيد كرده اند.
چهارم( وجود قارچ گونه پيمانكاري غير قانوني طي دو 
دهه گذشته در كشور است كه بر اساس ماده ۱۷قانون 
خدمات مديريتي شكل گرفته و روز به روز توسعه پيدا 
كرده است. يعني بخشي از درآمدهاي نيروي كار كشور 
را مي بلعد. ايجاد اين غده سرطاني نوعي فساد در بدنه 
بازار كشور است كه منافع كشور را خدشه دار مي سازد. 
توجه كنيد بر اس��اس قانون خدمات مديريتي كشور 
مجلس به سازمان هاي دولتي اجازه داده كه بخشي از 
خدمات را از طريق مناقصه از بخش خصوصي دريافت 
كنند. اين به بخش حم��ل و نقل و خدماتي و نظافت 
محدود ب��ود، اما امروز در هم��ه حوزه هاي تخصصي 
و حرفه اي نيز گس��ترش پيدا كرده اس��ت. حتي در 
بخش هاي درماني و نفتي كه از بخش هاي استراتژيك 
كشور است و نياز به تخصص بااليي دارد نيز پيمانكاراني 
حضور دارند كه تنها به س��ود و درآمد فكر مي كنند. 
بخ��ش قابل توجه��ي از حقوق ني��روي كار به جيب 
پيمانكاراني مي رود كه هيچ تعهدي به توسعه كشور 
و بهبود محيط هاي كسب و كار ندارند. پيمانكاران نيز 
متاسفانه اغلب به گروه هاي سياسي مربوط هستند 
و سوءاس��تفاده هاي زيادي شكل مي دهند. بسياري 
از مش��كاتي كه امروز نيروي كار دارند برآمده از اين 
واقعيت است كه كارگران كشور در سخت ترين شرايط 
و خطرات فراوان كار مي كنند اما منافع اين تاش ها 
به جيب پيمانكاراني مي رود كه هيچ تاشي صورت 

نداده اند.اين برخاف قانون اساسي و قانون كار در كشور 
است. بنابراين مساله پيمانكاري يكي از محوري ترين 
مطالباتي است كه نيروي كار كشور دارند و خواستار 
حل آن هس��تند. موضوع پيمان��كاران بايد با جديت 
طرح، بررس��ي و در خص��وص آن تصميمات عاجلي 
گرفته شود. مس��ووالن دولتي بايد به وظايف خود در 

اين زمينه عمل كنند. 
پنجم( كشور در شرايط فعلي كشور در وضعيت تورم و 
تحريم است. بخشي از قدرت اقتصادي كشور در مقابل 
تحريم ها و بحران اقتصادي نيروي كار و كارگران هستند 
كه بايد از آنها حمايت هاي الزم صورت شود. بخشي از 
صادرات كشور در حوزه پتروشيمي و ...با رشادت هاي 
نيروي كار صورت مي گيرد. اين در حالي اس��ت كه نه 
تنها حمايت الزم از اين قشر نمي شود بلكه در بسياري 
از موارد منافع اين اقشار بر باد مي رود. كساني كه منافع 
نيروي كار را هبه مي كنند به كشور و به انقاب خيانت 
مي كنند. مسووالن دلس��وزي كه دلشان براي كشور 
مي سزود، بايد كمك كنند تا نيروي كار به منافع حق 
خود برس��ند.رويكردهايي كه با سوءاستفاده در حوزه 
مسائل مختلف كش��ور با استفاده از رانت شكل گرفته 
بايد به قوه قضاييه معرفي شوند تا نيروي كار بدانند كه 

حمايت هاي الزم از آنان صورت مي گيرد. 
ششم( موضوع بعدي آن است كه اگر گروه نيروي كار 
تحت عنوان ش��مول قانون كار در بنگاه هاي بزرگ و 
متوسط كه تحت نظر دولت يا گروه هاي شبه دولتي 
قرار دارند، بهتر است خود دولت با آنها قرارداد مستقيم 
ببندد و پيمان��كاران را وارد معركه نكنند. نبايد اجازه 
داده ش��ود پيمانكاران بدون زحم��ت، منافع نيروي 
كار را به جيب بزنند. ب��راي من كه بيش از دو دهه در 
هيات هاي تشخيص و حل اختاف )دادگاه هاي كار( 
فعاليت دارم، بزرگ ترين چالش پيش روي نيروي كار 
كشور، پيمانكاران هستند كه با استفاده از روابط خاص 
منافع فراواني مي برند. در واقع ضعف هاي نظارتي كه 
در حوزه دستمزدها، قراردادها و مزايا و...شكل گرفته 
نيز بخش هاي بعدي مشكات را شكل مي دهند. اگر 
اين موضوعات به درستي مطرح نشوند، برخي تصور 
مي كنند كه موضوع دستمزد نيروي كار در بخشي به 
دليل مشكات اقتصادي پرداخت نشده و مشكات 
فعلي به وجود آمده است. اين نوع برخوردها، فرافكني 
اصل موضوعات اس��ت. اين يك مشكل چند وجهي 
است و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد. بايد رويكردهاي 
اقتصادي صرف به موضوع نيروي كار و روابط كار داشته 
باشيم و نگاه هاي امنيتي و سياسي به اين بخش را كنار 
بگذاريم. در نهايت بايد اجازه داده ش��ود تا نيروي كار 
در فرايند تصميم سازي ها مشكاركت داشته باشند و 
صداي آنها در جامعه شنيده شود.اميدوارم رسانه هاي 
دلسوز و خبرنگاران متعهد موضوع را بررسي تحليلي 
كنند تا نيروي كار كش��ور كه امروز زير خط فقر قرار 
دارند، بخشي از مطالبات خود را بتوانند پيگيري كنند.

وزير نفت از تالش براي حل مشكل پيش  آمده 
در حقوق و مزاياي كاركنان صنعت نفت خبر 
داد و گفت: تالش مي كنيم نتيجه اين بررسي  
و پيگيري ها در حقوق تيرماه كاركنان انعكاس 
يابد. به گزارش شانا، بيژن زنگنه، روز گذشته 
پس از پايان نشست كميسيون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسش�ي مبني بر اينكه چ�ه اقدام هايي 
براي پاسخگويي به مطالبات كاركنان صنعت 
نفت درباره وضع حقوق و مزاياي شان انجام 
ش�ده اس�ت، گفت: از آنج�ا كه ش�ماري از 
نيروهاي رس�مي وزارت نفت اعتراض هايي 
درباره محدوديت هاي ايجاد ش�ده در سقف 
حقوق شان در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ دارند، 
امروز نشس�تي در كميسيون انرژي مجلس 
برگزار شد و خوشبختانه عموم نمايندگان با 
حل اين مشكل موافق بودند و قول همكاري 
دادند. وي افزود: همه تالش خود را خواهيم 
ك�رد تا كاركن�ان صنعت نفت انع�كاس اين 

بررسي و رسيدگي ها را در حقوق تيرماه خود 
مشاهده كنند. وزير نفت با اشاره به مشكالت 
نيروهاي پيماني وزارت نف�ت، تصريح كرد: 
مش�كل اين افراد ارتباطي ب�ه قانون بودجه 
۱۴۰۰ ندارد و مربوط به قانون كار است، از اين 
رو طبق قانون كار هر آنچه را كه به آنها تعلق 
بگيرد پرداخت مي كنيم، اما درخواست هاي 

فراقانوني آنها مساله ديگري است.
زنگنه با بيان اينكه بايد قانون بودجه س�ال 
۱۴۰۰ اصالح شود، از نگارش متني براي اصالح 

اين قانون خبر داد.

وزير نفت: حقوق كاركنان صنعت نفت تا پايان تيرماه اصالح مي شود
بازتاب



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
قيمت دالر در بازار آزاد روز يكش��نبه ب��ه 24450 تومان 
رسيد و اونس جهاني طال نيز 1781 دالر اعالم شد. در بازار 
ارز طبق اعالم كانون صرافان، قيمت دالر 24 هزار و 450 
تومان، قيمت يورو 29 ه��زار و 50 تومان و درهم امارات 6 
هزار و 690 تومان اعالم شده است. قيمت طالي18عيار 
هرگرم يك ميليون و 50 هزار تومان، قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح جديد10 ميليون و 500 هزار تومان و قيمت 
دالر 24 هزار و 450 تومان اس��ت.قيمت سكه تمام بهار 
آزادي طرح قديم نيز 10 ميليون و 400 هزار تومان است. 
قيمت نيم سكه بهار آزادي 5 ميليون و 650 هزار تومان، 
ربع س��كه بهار آزادي 3 ميليون و 600 هزار تومان و سكه 
يك گرمي 2 ميليون و 250 هزار تومان تعيين شده است 
و به فروش مي رسد.هر مثقال طال 4 ميليون و 545 هزار 

تومان ارزش گذاري شده است.

     قيمت سكه و ارز در ششمين روز تابستان ۱۴۰۰
نايب رييس اتحاديه طال و جواهر گفت: 6 تير1400 به دليل 
باال رفتن نرخ ارز، شاهد افزايش قيمت طال و سكه در بازار 
هستيم. محمد كشتي آراي با بيان اينكه انس جهاني1782 
دالر قيمت گذاري شده است، افزود: هم اكنون قيمت سكه 
طرح جديد10 ميليون و 550 هزار تومان، قيمت سكه طرح 
قديم10 ميليون و 400 هزار تومان، نيم سكه 5 ميليون و 
650 هزار تومان، ربع سكه3 ميليون و 650 هزار تومان و سكه 
گرمي2 ميليون و 250 هزار تومان به فروش مي رسد. هر 
مثقال طال 4 ميليون و 545 هزار تومان و هر گرم طالي18 
عيار نيز1 ميليون و 49 هزار و 500 تومان فروخته مي شود.

     قيمت ارز در بازار
قيمت ارز در بازار با افزايش روبرو بوده است دالر24 هزار 500 
تومان و هر يورو29 هزار 300 تومان فروخته ش��ده است.

نوس��ان قيمت در بازار ارز درحالي رخ داده كه در روزهاي 
نخست سال جاري، با تالش سفته بازان، قيمت دالر به مرز 
26 هزار تومان هم رسيده بود اما انتشار خبرهاي مربوط به 
مذاكرات هسته اي و ... باعث عقب نشيني دالر از اين سطح 
قيمتي شده است. دالر مدتي است بين كانال 23 تا 24 هزار 
تومان در نوسان است.به اعتقاد كارشناسان دو باور در بازار 
ارز وجود دارد كه موجب نوسانات قيمتي مي شود،  نخست 
اينكه با مذاكره و بازگش��ت به برجام و ... قيمت ارز كاهش 
چشمگيري خواهد داش��ت و دوم اينكه حتي مذاكره هم 
نمي تواند مانع از واقعيات موجود اقتصاد ايران شود و امكان 
كاهش چشمگيرقيمت ارز وجود ندارد و نهايتا دالر در كانال 
23-22 هزار تومان جا خوش مي كند.در صرافي هاي بانكي 
قيمت  دالر و يورو نسبت به روز كاري قبل افزايش يافته است؛ 
برهمين اساس، قيمت فروش دالر 24 هزار و 38 تومان و 
قيمت خريد دالر از مردم 23 هزار و 562 تومان تعيين شده 
است. قيمت فروش يورو نيز معادل 28 هزار و 606 تومان و 
قيمت خريد يورو نيز 28 هزار و 40 تومان اعالم شده است.
نرخ خريد و فروش دالر و يورو در صرافي هاي بانكي و بازار 
متشكل ارزي متغير است و متناسب با نوسانات بازار آزاد در 

طول روز چند بار تغيير مي كند.

     بايدها و نبايدهاي سياست ارزي
دولت جديد

يك كارشناس مسائل ارزي با اشاره به سياست هاي اعمال 
شده در بازار ارز و ترسيم شرايط احتمالي در ماه هاي آينده، 
گفت: چند نرخي بودن ارز فسادآور است و بايد آزادسازي 
رخ دهد.حسين اسدي نيا، كارشناس ارزي در گفت وگو با 
ايِبنا درباره بايدها و نبايدها و سطح دخالت دولت سيزدهم 
در بازار ارز، گفت: سياس��ت كل��ي ارزي در تمام دولت ها 
سياست شناور كنترل شده است. به اين معنا؛ ريال در برابر 
دالر امكان تغيير قيمت دارد، ولي بدون كنترل نيست و 

همين مساله نكته مهم آن به حساب مي آيد.وي در ادامه 
تاكيد كرد: متاسفانه موضوع مهم در اين بين بحث ارزپاشي 
است. حركت فوق روشي بوده كه معموال در دولت ها تا به 
جهت كنترل قيمت دالر براي باال نرفتن ارزش آن وجود 
داش��ته، البته در تمام دنيا از اين ش��يوه در مواقع بحراني 
استفاده مي ش��ود، ولي در ايران به يك قاعده كلي مبدل 
شده و اكثر اقتصاددان ها به آن انتقاد دارند.اين كارشناس 
ارزي در اين خصوص يادآور ش��د: ريشه موضوع فوق اين 
است كه چنانچه درصدد باش��ند نرخ ارز يا دالر را به طور 
اخص كنترل شده نگه دارند، خيلي روش هاي مشخصي 
وجود دارد كه مهم ترين آن كنترل تورم است. به اين معنا 
تا زماني كه تورم به كنترل در نيايد، نرخ ارز به طور مرتب 
افزايش پيدا مي كنديا زماني كه براي نقدينگي، پايه پولي و 
ضريب تكاثر اهميت قائل نشوند، مسلما در كنترل قيمت ارز 
هم موفقيتي به دست نخواهد آمد.اسدي نيا، در اين رابطه 
بيان كرد: آمارها در تمام سال ها نشان مي دهد كه قاعده  
اش��تباهي براي باال بردن پايه پولي، پولي كردن كسري 
بودجه، نداش��تن نگاه علتي به موضوع، عدم كنترل تورم 
وجود داش��ته است، بنابراين از آقاي رييسي توقع مي رود 
اين كارها تكرار نش��ود. وي در اين باره اظهار داشت: آقاي 
رييسي در اين زمينه بايد دو كار را حتما به سرانجام برساند 
تا مش��كل به صورت ريشه اي حل شود. احتماال يك يا دو 
ماه ديگر برجام احيا مي شود و طبيعتا پول زيادي از طريق 
فروش نفت به دست شان خواهد رسيد، قاعدتا هم به طور 
موقت خواهند توانست با ارز پاشي نرخ ارز را پايين آورند و 
به طور موقت اوضاع اقتصادي را بهبود بخشند، اما چنانچه 
درصدد حل ريشه اي اوضاع اقتصادي هستند تا به دنبال 
آن نام نيكي براي خود دست و پا كند، بايد دو مساله را مورد 
توجه قرار دهد.اين كارشناس ارزي درباره اين دو كار چنين 
ابراز كرد: اولين كاري كه رييس جمهور منتخب بايد مورد 
توجه قرار دهد، سرلوحه قرار دادن تنش زدايي سياسي در 
بين همسايگان و غرب است. انقباض بودجه اي نكته بعدي 
به حساب مي آيد كه در نتيجه آن دولت كوچك و بخش 
خصوصي بزرگ ش��ود و در مخ��ارج بودجه تا حد ممكن 
صرفه جويي صورت گيرد كه تصحيح اين مس��اله خود 
بخش بزرگي به حساب مي آيد.اس��دي نيا درباره بازار ارز 
فعلي نيز چنين توضيح داد: چند نرخي بودن ارز فسادآور 
است و بايد آزادسازي رخ دهد زيرا نياز است تا قيمت واقعي 
ارز را مالك قرار دهيم تا بسياري از مسائل حل شود. نرخ 
ارز 4200، نيمايي و ... متاسفانه محفلي براي رانت شده و 
عايدي ديگري از اين امر بي��رون نيامده، زيرا مردم عادي 

همه چيز را به صورت نرخ آزاد تهيه مي كنند.

    ۱۶ميليارد دالر 
از ذخاير صندوق توسعه ملي آزاد شد

از ابتداي تاسيس صندوق توسعه ملي، حدود 16 ميليارد 

دالر از مناب��ع ارزي كه در حس��اب هاي صندوق بلوكه و 
مسدود شده بود، آزاد شده است.در جريان اعطاي تسهيالت 
از محل منابع صندوق توسعه ملي براي طرح هاي اقتصادي، 
در مراحل اوليه توس��ط صندوق اعالم وصول مي ش��ود، 
يعني اسناد اعتباري طرح ارزي كه مورد تاييد بانك عامل 
قرار گرفته به صندوق اراي��ه و در صورت انطباق و قواعد و 
مقررات از سوي صندوق مورد پذيرش اوليه قرار گرفته و 
به عبارتي اعالم وصول مي شود.بعد از اعالم وصول، بانك 
عامل مي تواند قرارداد مش��اركت براي اج��راي طرح را با 
متقاضي منعقد و با ارسال مدارك مربوطه نسبت به دريافت 
مس��دودي براي طرح كه به مفهوم تخصيص تسهيالت 
ارزي از محل منابع صندوق است، اقدام كند كه بعد از آن 
فرايند گشايش اعتبار و پرداخت قطعي صورت مي گيرد.

اما تازه ترين گزارش صندوق توس��عه ملي نشان مي دهد 
كه بخش��ي از منابع مسدود ش��ده صندوق يعني حدود 
16 ميليارد دالر آزاد ش��ده است. اين در حالي است كه با 
ابطال مسدودي طرح هاي غير فعال و كاهش مسدودي 
طرح هايي كه ب��ه داليل مختلف امكان بهره گيري از كل 
منابع درخواستي را نداشته اند اكنون امكان بهره برداري 
اين منابع توسط ساير متقاضيان فراهم شده است.بر اين 
اساس، حدود 77 درصد از كل منابع ارزي آزاد شده مربوط 
به طرح هايي است كه از زمان تاسيس تا پايان سال 1395 
براي آنها مسدودي صادر شده ولي به داليل مختلف امكان 
استفاده از اين منابع را نداشته اند.از مبلغ 16 ميليارد دالر 
آزاد شده، بيش از 7.2 ميليارد دالر آن در سال هاي1398 و 
1399 رفع مسدودي شده و به چرخه تامين مالي طرح هاي 
متقاضي تسهيالت از صندوق توسعه ملي بازگشته است.

خروج منابع مسدود شده مي تواند در كنار ايجاد شفافيت 
در ميزان تعهدات ارزي صندوق توسعه ملي به متقاضيان، 
امكان تامين منابع طرح هاي جديد واجد شرايط را فراهم 
آورده و مانع از بالتكليفي منابع ارزي شود.گفتني است كه 
صندوق توسعه ملي در اواخر سال 1390 تاسيس شده و 
منابع آن بر اساس سهم تعيين شده در قوانين برنامه توسعه 
هر سال از محل فروش نفت و فرآورده هاي آن تامين و بر 
اساس محل مصرف تعيين ش��ده در اساسنامه در قالب 
تسهيالت ارزي و ريالي به تامين مالي طرح هاي اقتصادي 
و سرمايه گذاري مي پردازد، هر چند طي سال هاي اخير با 
توجه به كاه��ش درآمدهاي نفتي و ريزش منابع دولت از 
اين محل، سهم صندوق در برخي سال ها به صورت كامل 
پرداخت نشده و فقط 20 درصد اختصاص پيدا كرده است.

     لير تركيه هر روز كم ارزش تر از ديروز
ارزش لير بار ديگر به كمترين س��طح تاريخ خود رسيد.
به گزارش بلومبرگ، نگراني از وضعي��ت روابط تركيه و 
امريكا، كماكان يك��ي از اصلي ترين نگراني هاي  معامله 
گ��ران بازاره��اي ارز در اين كش��ور اس��ت. رجب طيب 

اردوغان- رييس جمهور تركيه- با وجود ديدار با جو بايدن 
گفته تركيه كماكان مصمم به تكميل خريد سامانه دفاع 
موشكي اس 400 از روسيه است كه به يكي از مهم ترين 
مناقشات واشنگتن- آنكارا تبديل شده و امريكا نيز به همين 
دليل تحريم هايي عليه تركيه اعمال كرده است. تصميم 
بانك مركزي تركيه به حفظ سياست پولي فعلي با واكنش 
منفي بازار مواجه شده است. طبق اعالم بانك مركزي، تا 
زماني كه نرخ تورم به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا نكند 
رويكرد بانك مركزي انقباضي باقي مي ماند و اين مساله 
در شرايطي كه اقتصاد با كرونا دست و پنجه نرم مي كند به 
معناي باقي ماندن رشد اقتصادي در سطح ضعيف خواهد 
بود.  تغييرات جديد در كادر مديريتي بانك مركزي تركيه 
با واكنش منفي معامله گران بازارهاي مالي مواجه شده 
است. رجب طيب اردوغان- رييس جمهور اين كشور- در 
حكمي، اغوزان اوزباس- قائم مقام بانك مركزي را بركنار 
كرد. نگراني از اعمال نظر در سياست هاي بانك مركزي 
همچنين باعث شد تا شاخص اطمينان به اقتصاد تركيه در 
هفته پاياني ماه مي با 1.3 واحد كاهش به 92.6 واحد برسد 
كه پايين ترين ثبت شده اين شاخص از آگوست سال قبل 
بوده است. مسائل اخير باعث شد تا لير كه هفته گذشته به 
پايين ترين سطح سه هفته اخير خود رسيده بود، بار ديگر 
روندي نزولي را تجربه كند و به كمترين نرخ برابري تاريخ 
معاصر خود برسد تا جايي كه نرخ برابري دالر در كانال 8.7 
لير تثبيت شود. در آخرين دور از معامالت ارزي استانبول، 
هر دالر با 0.18 درصد افزايش به 8.752 لير رسيد. در برابر 
ديگر ارزهاي مهم، نرخ برابري هر يورو معادل 10.443 لير 

و هر پوند معادل 12.148 لير اعالم شد.

     ريزش دوباره ارزهاي ديجيتالي
بيت كوين در آستانه عقب نشيني مجدد به زير30 هزار 
دالر قرار گرفت. روند نزولي ارزهاي ديجيتالي كماكان 
شكسته نشده و در اين بين انتشار اخبار منفي از سمت 
دولت ها بر شدت افزوده شدن ترس معامله گران در بازار 
دامن زده اس��ت. صرافي باينانس- بزرگ ترين صرافي 
ارزهاي ديجيتالي در جهان به كاربران خود در اس��تان 
اونتاريو كانادا اعالم كرده است تمامي سفارشات خود 
را ببندند. در نتيجه سختگيري بيشتر اين ايالت بر روي 
فعاليت صرافي هاي ديجيتالي، باينانس تصميم گرفته 
اس��ت تا به فعاليت هاي خود در اين منطقه پايان دهد. 
با افزايش مقبوليت ارزهاي ديجيتالي، قرار است براي 
نخستين امكان پذيرش اين ارزها در ايستگاه هاي شارژ 
خودروهاي برقي در سطح كش��ورهاي اروپايي فراهم 
شود. قرار است امكان پرداخت رمزارزها از ماه نوامبر فعال 
شود و به تدريج و طي سه سال تعداد اين ايستگاه هاي 
پذيرنده به باالي50 هزار برسد. هنوز اينكه كدام يك از 
ارزهاي ديجيتالي مورد قبول جايگاه هاي فوق خواهند 
بود مش��خص نشده اس��ت. ژاپن كه يكي از دولت هاي 
سختگير در رابطه با ارزهاي ديجيتالي به شمار مي رود، 
در يك تغيير موضع آشكار اجازه فعاليت به يك صرافي 
ارزهاي ديجيتالي امريكايي را داده است كه اين مساله 
خبر خوبي براي بازار آن هم در زماني كه همس��ايه اين 
كشور يعني چين در حال تنگ تر كردن عرصه بر روي 
فعاالن ارز ديجيتالي است، محسوب مي شود. صرافي 
كوين بيس كه اين مجوز را به دست آورده، بزرگ ترين 
صرافي ارزهاي ديجيتالي در امريكاست.  مجموع ارزش 
بازار جهاني ارزهاي ديجيتال��ي در حال حاضر 1260 
ميليارد دالر برآورد مي شود كه اين رقم نسبت به روز قبل 
2.84 درصد كمتر شده است. در حال حاضر 51 درصد 
كل بازار ارزهاي ديجيتال��ي در اختيار بيت كوين و 17 
درصد در اختيار اتريوم است. بيت كوين12 سال پيش 
توسط گروه گمنامي از معامله گران بر بستر بالك چين 
ايجاد شد و از سال 2009 معامالت اوليه آن شكل گرفت. 

ديدگاه اخبار
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رشد ۱۶۰ درصدي
خريد اينترنتي در دوران كرونا

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي با اشاره به رشد 
160 درصدي خريد اينترنتي در دوران كرونا، گفت: 
 IPG (Internet سهم درگاه پرداخت اينترنتي يا
(Payment Gateway از كل تراكنش ه��اي 
بانكي5 درصد اس��ت. رييس مركز توس��عه تجارت 
الكترونيكي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست 
خبري گزارش ساالنه تجارت الكترونيكي ايران )سال 
99( در پاسخ به پرسش خبرنگار گفت: حجم خريد 
اينترنتي كشور در سال 99 )دوران پاندمي كرونا( به 
هزار و 95 هزار ميليارد تومان رس��يده كه نسبت به 
سال98 شاهد رش��د 160 درصدي آن بوديم.  علي 
رهبري افزود: همچنين تعداد نماد اعتماد الكترونيكي 
صادر ش��ده در سال گذشته 31 هزار مورد بود كه در 
مقايسه با سال 98، رشد دوبرابري داشته است. وي 
در پاسخ به پرس��ش ديگر ايِبنا مبني بر اينكه سهم 
تراكنش هاي خريد اينترنتي از كل تراكنش هاي بانكي 
در آخرين آمارها چقدر است؟ اظهار كرد: سهم درگاه 
 Internet Payment( يا IPG پرداخت اينترنتي
Gateway( از كل تراكنش ه��اي بانكي5 درصد 
است.رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي تصريح 
كرد: مركز توسعه تجارت الكترونيكي از سال 97 ارايه 
گزارش عملكرد ساالنه خود را آغاز و امروز چهارمين 
گزارش عملكرد را ارايه كرد، امروز چهار شاخص را در 
تهيه گزارش عملكرد مورد بررسي قرار داديم و قصد 
داريم سال آينده با كمك شركت ملي پست و وزارت 
راه و شهرسازي و شهرداري، زيرساخت هاي دليوري 
و تحويل را نيز به گزارش اضافه كنيم. رهبري افزود: 
اگر قرار باشد در كشور رشد و جهشي رخ دهد به طور 
معمول اعداد 10 تا 20 درصد را ش��اهد هستيم، اما 
اينكه در بحث تجارت الكترونيكي با رشد بااليي رو 
به رو شديم، مي توان گفت رشد در شاخص هاي مهم 
اين حوزه رخ داده اس��ت. وي گفت: تعداد نمادهاي 
صادره توسط اين مركز نيز امسال نسبت به سال قبل 
2 برابر شده كه نشان دهنده رشد 100 درصدي است، 
ضمن اينكه گواهي امضاي الكترونيك نيز رشد 220 
برابري را تجربه كرده است.رييس مركز توسعه تجارت 
الكترونيكي با بيان اينكه اين ميزان رشد هم متاثر از 
كرونا و هم تالش جمعي بخش حاكميت، كسب و كار 
و مردم است، ادامه داد: گزارشي كه تهيه شده نشان 
مي دهد اكنون گروه س��ني ميانسال و بزرگسال نيز 
به جرگه خريداران اينترنتي پيوس��ته اند و كاالهاي 
مختلف با تنوع بس��يار زيادي براي فروش به شيوه 
اينترنتي موجود هستند. امروز مردم مي توانند نان را 

نيز به صورت اينترنتي خريد و فروش كنند.

واحدهاي تمليكي كدام بانك ها 
بيشترند ؛ دولتي يا خصوصي؟

در حالي كه معاون هماهنگي ام��ور اقتصادي وزارت 
كشور اعالم مي كند كه تعداد واحدهاي تحت تملك 
بانك ها معادل 1793 است كه اين تعداد در تملك 16 
بانك قرار دارد، دبير شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي 
و نيمه دولتي مي گويد اين تعداد واحد تمليكي تنها در 
اختيار16 بانك نيست، بلكه در كل نظام بانكي كشور 
است. همچنين، دبير كانون بانك هاي خصوصي معتقد 
است كه تنها 19 واحد در اختيار بانك هاي خصوصي 
است و باقي تحت تملك بانك هاي دولتي قرار دارد.آن 
دسته از واحدهاي توليدي كه براي پروژه اي وام گرفته و 
محل اجراي اين پروژه را در رهن بانك گذاشته اند، براي 
وصول بدهي اولويت همواره با محل اجراي پروژه است 
و تحت تملك بانك درمي آيد. اي��ن اواخر باز هم ارقام 
جديدي از تعداد واحدهاي تحت تملك بانك ها اعالم 
مي شود به گونه اي كه معاون هماهنگي امور اقتصادي 
مي گويد: 1793 واحد توليدي در تملك 16 بانك قرار 
دارد كه 60 درصد اين واحدها فعال هستند. اين درحالي 
است كه هر بار ارقام متفاوتي در اين زمينه مطرح مي شود 
و بان��ك مركزي به عنوان متولي اصل��ي در اين زمينه 
تاكنون آمار و ارقام دقيقي اعالم نكرده است.البته پيش 
از اين، عبدالناصر همتي رييس كل سابق بانك مركزي 
گفته بود كه درباره تملك واحدهاي صنعتي و توليدي 
توسط بانك ها اغراق مي شود و غالب واحدهاي توليدي 
در تمليك بانك ها صرفه اقتصادي نداش��ته و به طور 
ميانگين بعد از گذشت 5 سال نداشتن عملكرد اقتصادي، 
توس��ط بانك ها تمليك ش��ده اند. در اين زمينه، براي 
بررسي وضعيت واحدهاي تمليكي در بانك هاي دولتي و 
خصوصي به گفت وگو با دبير شوراي هماهنگي بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي و دبير كانون بانك ها و موسسات 
اعتباري خصوصي پرداخته شد.عليرضا قيطاسي در 
گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: آمارهاي مختلفي از تعداد 
واحدهاي تحت تملك بانك ها ارايه مي شود اما مرجع 
ما شركت شهرك هاي صنعتي است كه طبق آخرين 
اعالم ، تعداد واحدهاي توليدي تحت تملك بانك ها در 
كل نظام بانكي كشور به فراواني هر استان معادل 1700 
واحد اس��ت. در اين زمينه، الزم به ذكر است كه تملك 
واحدها توسط بانك ها موجب تعطيلي و ادامه فعاليت آنها 
نمي شود. وي با بيان اينكه تعداد واحدهاي تمليكي تنها 
در اختيار16 بانك نيست بلكه در كل نظام بانكي كشور 
قرار دارد، افزود: در اين راستا، شوراي هماهنگي بانك هاي 
 دولتي و نيمه دولتي با ش��ركت شهرك هاي صنعتي 
تفاهم نام��ه اي امضا كرد ت��ا طبق چارچ��وب قواعد 
مربوط��ه، بانك ه��ا اع��الم آمادگ��ي كردن��د كه چه 
واحدهاي تولي��دي در اختيار بانك ها و چه آنهايي كه 
در اختيار بانك ها نيس��تند را واگذار كنند.قيطاس��ي 
ادام��ه داد: اين تفاهم نامه در اوايل اس��فند ماه س��ال 
گذش��ته ب��ه بانك ه��اي عض��و ش��وراي هماهنگي 
 بانك هاي دولتي و نيمه دولتي ارس��ال ش��ده اس��ت.

محمد رضا جمش��يدي نيز درب��اره تملك واحدهاي 
توليدي توس��ط بانك هاي خصوصي به ايسنا توضيح 
داد: رقمي كه از سوي معاون هماهنگي امور اقتصادي 
وزارت كشور اعالم شده تقريبا درست است كه بيشتر اين 
واحدهاي تملكي نيز در اختيار بانك هاي دولتي است و 
تنها 19 شركت تحت تملك بانك هاي خصوصي است.

نرخ سود بين بانكي كاهش يافت
نرخ سود بين بانكي از 18.54 درصد در روزهاي پاياني 
خردادماه به 18.46 درصد در سوم تيرماه كاهش يافت.  
جدول تغييرات نرخ سود بين بانكي نشان مي دهد كه 
نرخ س��ود در اين بازار از 19.76 درصد در ارديبهشت 
ماه امسال به 18.46 درصد در روزهاي نخست تيرماه 
كاهش يافته است.البته نرخ سود بين بانكي از خردادماه 
به زير 19 درصد رس��يده و در كان��ال 18 درصدي در 
نوسان بوده اس��ت؛ اين نرخ در 27 خردادماه 18.54 
درصد بوده است و حتي در بيستم خرداد نيز به 18.42 
درصد كاهش يافته بود.گفتني اس��ت، نرخ سود بين 
بانكي براساس عرضه و تقاضاست و ثابت نيست. اين نرخ 
نوسان دارد به گونه اي كه با افزايش تقاضا براي دريافت 
وام بين بانكي و از سوي ديگر عدم عرضه متناسب با آن، 
نرخ سود باالتر مي رود و برعكس.برخي از كارشناسان 
اقتصادي معتقدند: كاهش نرخ س��ود بانكي مي تواند 
نقش مهمي در حركت نقدينگي از بانك به بازار سرمايه 
داشته باشد و سبب رونق بازار سرمايه گردد.پيش از اين 
هم البته رييس كل وقت بانك مركزي يكي از اهداف 
اين بانك را براي كنترل تورم و مهار رش��د نقدينگي، 
كاهش نرخ س��ود بين بانكي اعالم ك��رده بود. اين در 
حالي است كه گروه ديگري از كارشناسان اقتصادي 
معتقدند كه نرخ بهره بين بانكي نبايد كاهش يابد زيرا، 
اثرات تورمي ش��ديدي دارد و اگر نرخ بهره بين بانكي 
خيلي كاهش پيدا كند، موجب كاهش سود سپرده هاي 
بانكي مي شود.بازار بين بانكي يكي از اركان بازار پول 
محسوب مي شود كه در آن بانك ها و موسسات اعتباري 
جهت تأمين مالي كوتاه مدت و ايجاد تعادل در وضعيت 

نقدينگي خود، با يكديگر معامله مي كنند.

بانك مركزي برگزيده اولين جشنواره 
ملي فناوري اطالعات قوه قضاييه شد

بانك مركزي به عنوان يكي از برگزيدگان نخس��تين 
جشنواره ملي فناوري اطالعات قوه قضاييه انتخاب شد.

در پايان جشنواره ملي فناوري اطالعات قوه قضاييه كه 
در روز هوشمند سازي قوه قضاييه و فناوري هاي نوين 
برگزار ش��د از تالش هاي بانك مركزي براي راه اندازي 
سامانه هوشمند استعالمات مالي قوه قضاييه تقدير شد.

همچنين در اين مراسم كه با حضور رييس قوه قضاييه و 
مسووالن عالي قضايي و روساي كل دادگستري استان ها 
برگزار شد، از همكاري هاي بانك مركزي، نيروي انتظامي 
و سازمان بورس اوراق بهادر به عنوان سه سازمان برتر در 
حوزه تعامل هاي برخط با قوه قضاييه تقدير به عمل آمد 

و لوح تقديري به همين مناسبت به اين نهادها اهدا شد.

لير تركيه هر روز كم ارزش تر از ديروز

دالر ۲۴ هزار و ۴۵۰ تومان شد

شرطي براي پوشش ريسك هاي قيمت ارز
در حالي كه بازار داخلي ارز همواره درگير نوسانات و ريسك 
است و پيش بيني افق بازار را از فعاالن اقتصادي به منظور 
معامله و سرمايه گذاري مي گيرد، پژوهشكده پولي و بانكي 
بانك مركزي ضرورت بازار آتي ارز را شرطي براي كاهش 
ريسك هاي نرخ ارز مي داند و به بيان الزامات تشكيل اين 
بازار پرداخته است.به گزارش ايسنا، اين روزها بازار ارز دوباره 
در انتظار توافق نهايي بر س��ر برجام و رفع تحريم هاست 
تا با محقق ش��دن اخبار مثبت حاصل��ه از مذاكرات وين، 
مسير كاهش قيمت ها را طي كند، زيرا سرنوشت برجام 
 يكي از متغيرهاي كليدي است كه بر بازار ارز و چشم انداز 
معامله گران از آينده اين بازار تاثير رواني زيادي دارد و هر 
خبر مثبت و منفي از آن بر نرخ ها در بازار ارز تاثير مي گذارد. 
در حالي كه پيش از اين اخبار مثبتي مبني بر روزهاي پاياني 
مذاكرات و تحريم ها مطرح مي شد اما اين بار عدم تمديد 
توافق فني ايران و آژانس بين المللي به عنوان تهديدي براي 
برجام نام برده مي شود كه تاثير منفي خود را نيز بر قيمت ها 
در بازار ارز گذاشت و اين بازار روند صعودي به خود گرفت. 
به گونه اي كه شواهد نشان مي دهد كه نرخ دالر در ساعات 
آخر معامله در روز گذشته به 24 هزار و 400 تومان رسيده 
اس��ت و فعاالن بازار ارز دليل اين افزايش را در عدم تمديد 
توافق فني مي دانند.در شرايطي كه نوسانات و ريسك هاي 
قيمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشني از اين بازار براي 
فعاالن اقتصادي به منظور معامله، سرمايه گذاري، صادرات 
و ... قرار نمي دهد؛ بيش از پيش ضرورت وجود بازار آتي ارز 
در كشور نمايان مي شود كه پژوهشكده پولي و بانكي بانك 
مركزي در گزارشي به بررسي تجربه بازار آتي ارز و الزامات 
تشكيل اين بازار در كش��ور پرداخته است.در اين گزارش 
آمده است كه قرارداد آتي ارز، تعهدي دو طرفه است كه بر 
اساس آن مقدار مشخصي از يك پول پايه )پول خارجي( 
به نرخ معاوضه مش��خص در تاريخ سررسيد مشخص، با 
پول ديگر معم��وال ً پول داخلي معاوضه و عمده معامالت 

مشتقات ارزي در سررسيد كوتاه مدت انجام مي شود كه 
سررس��يد كمتر از يك ماه براي مشتقات ارزي و نيز ساير 
مشتقات در بورس هاي متشكل مرسوم نيست، ولي در بازار 
خارج از بورس سررسيدهاي كمتر از يك ماه نيز وجود دارد.

     بازار آتي ارز چيست؟
در ادامه اين گزارش ذكر شده است: امروزه در كنار مشكالت 
موجود براي بازار نقدي ارز، نبود يك بازار متش��كل براي 
مش��تقات ارزي از جمله ق��رارداد آتي در داخل كش��ور 
هزينه هاي گوناگوني براي سياست گذاران، توليدكنندگان 
و سرمايه گذاران ايجاد كرده است كه وجود بازار مشتقات 
ارزي مي تواند دست كم بخشي از ريسك هاي قيمتي ارز 
را پوشش دهد و افقي ولو كوتاه مدت براي فعاالن اقتصادي 

فراهم كند.
با وج��ود ابالغ آيين نامه اجرايي معام��الت آتي ارز-ريال 
در 29 تير1389 به منظور پوشش نوس��ان نرخ ارز براي 
صادركنندگان، به دليل مسائلي از قبيل غيررقابتي بودن 
نرخ تعيين شده براي ارز توسط بانك، تحميل كارمزدهاي 
قابل توجه به طرفين، وجود سررس��يد حداقل يك ماه و 
حداكث��ر دوازده ماه، هزينه هاي جانبي تعهد پيمان هاي 
آتي، امكان عقد پيمان تنها براي بنگاه هاي بزرگ و عدم 
وجود بازار ثانوي ب��راي خريد و فروش اين پيمان و وجود 
ريسك اعتباري در اتاق پاياپاي، زمينه تشكيل بازار آتي ارز 
به شكل منسجم فراهم نشده است. طبق اعالم پژوهشكده 
پولي و بانكي، در سال هاي اخير بازاري غيررسمي در اقتصاد 
كشور تشكيل شده است كه به بازار معامالت فردايي ارز 
مشهور اس��ت و در اين بازار ذي نفعان بازار ارز در پايان روز 
معامالتي، در رابطه باقيمت ارز در روز آينده وارد معامله شده 
و بر اساس پيش بيني هايي كه از نرخ ارز در روزهاي آينده 

دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده مي گيرند.
با توجه به مش��كالت مختلفي ك��ه اين ب��ازار از جهاتي 

همچون عدم شفافيت، شبهه دار بودن معامالت و مانند 
آن دارد، تش��كيل بازار آتي ارز به شكل منسجم و رسمي 
مي تواند ضمن برطرف كردن اين مش��كالت، منافعي را 
نيز براي ذينفعان مختلف از جمله سياس��ت گذار پولي، 

توليدكنندگان و ... داشته باشد.

     چرا بايد بازار آتي ارز داشته باشيم؟
در گزارش پژوهش��كده پولي و بانكي برخي از مهم ترين 

الزامات تشكيل اين بازار به شرح ذيل اعالم شده است: 
1( با توجه به لزوم تفكيك بازار آتي ارز در سطح خرد و كالن 
بهتر است در وهله اول اين بازار به صورت محدود در بين 
كارگزاران عمده و با مبالغ كمتر ش��روع شود و در صورت 

موفقيت آميز بودن، به تدريج دامنه آن گسترش يابد.
2( الزام است محوريت تشكيل بازار معامالت آتي ارزي نيز 
بر عهده بانك مركزي باشد. گرچه انتقال شبكه معامالت 
آفشور خارج از كش��ور به داخل مي تواند نقش مهمي در 
تقويت ب��ازار آتي ارز و فراهم ش��دن امكان مديريت بهتر 
آن توسط بانك مركزي داشته باشد ولي لزومي ندارد كه 
تشكيل اين بازار را منوط به انتقال شبكه معامالت آفشور 
به داخل كرد و مي توان در ش��رايط كنوني نيز اين بازار را 

تشكيل داد.
3( اگر بانك مركزي بخواهد خود به عنوان عرضه كننده 
اصلي در اين بازار ايفاي نقش كند، نگراني از عدم تحويل ارز 
در سررسيد وجود دارد و ممكن است ريسك زيادي به بانك 
مركزي تحميل شود. لذا ضرورت دارد بانك مركزي بيشتر 
زمينه فعاليت ساير مشاركت كنندگان در اين بازار را فراهم 
سازد و خود در قامت بازارگردان در اين بازار ايفاي نقش كند.

4( در كوتاه مدت مي توان معامالت آتي ارز را بر اساس دو 
قالب حقوقي يعني: تعهد بيع در آينده و عقد صلح و با در 
نظر گرفتن برخي مالحظات، طراحي كرد. براي اجراي 
صحيح هر دو قالب حقوقي، الزام است تدابير مشخصي 

در نظر گرفته شود تا معامالت مذكور حقيقتاً بر روي كاال 
)ارز( اتفاق بيفتد و نه بر روي تغييرات نرخ ارز. 

5( با توجه به اينكه در سطح خرد، معامالت بيشتر به صورت 
توافقي انجام مي شود، بهتر است در وهله اول معامالت آتي 
ارز به صورت پيمان آتي ارزي انجام شود تا انعطاف پذيري 
بيشتري از جهت سررسيد و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد. 
6( با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهي بازار آتي 
به بازار نقدي ارز، بهتر اس��ت نخست اين بازار با سررسيد 
كوتاه مدت حداكثر پنج روزه تشكيل شود و در عين حال 
امكان بس��تن موقعيت معامالتي از طريق انجام معامله 
معكوس براي فعاالن اين بازار در صورت تأييد ناظر فراهم 

باشد. 
7( با توجه به نزديك بودن نرخ سنا )ميانگين موزون نرخ 
بازار ارز( به نرخ بازار، بهتر است تا پيش از تعيين نرخ واحد 
براي بازار نقدي، اين نرخ به عنوان مرجع كشف قيمت در 

بازار آتي ارز مالك قرار گيرد. 
8( ب��ا توجه به احتمال جهت دهي بازار آتي به بازار نقدي 
ارز و بروز اختالل در نرخ ه��اي آني، قرارداد آتي ارز بايد به 
گونه اي طراحي شود كه بناي اصلي در قرارداد بر تحويل 
فيزيكي ارز باشد، مگر اينكه با تأييد ناظر امكان تسويه نقدي 

نيز فراهم شود.
9( بهتر است همزمان با تشكيل بازار آتي ارز در كوتاه مدت، 
سياست هاي الزم براي مديريت بازارهاي موازي به ويژه طال 

نيز مد نظر قرار گيرد. 
10( ب��ه منظور افزايش جذابيت ب��ازار آتي ارز و كمك به 
تعميق آن، مي توان از ابزارهاي مالي مكمل همانند گواهي 

سپرده ارزي، صكوك ارزي و... نيز استفاده كرد. 
11( تشكيل بازار رسمي معامالت آتي ارز در بورس كاالي 
ايران، راهكار ميان مدت و بنيادين در اين رابطه محسوب 
مي شود و مي توان از اين بستر معامالتي جهت تشكيل بازار 

معامالت  مشتقه ارز در سطح خرد استفاده كرد.

بازار ارز نيازمند ساختار
بازار ارز نيازمنديك ساختار 
مشخص است، در عين حال 
به دليل اينك��ه درآمدهاي 
ارزي نفتي در اختيار دولت 
اس��ت، ناچارا دولت در بازار 
ارز حضور و مداخله خواهد 
داشت.درباره بايدها و نبايدها 
و س��طح دخال��ت دول��ت 
سيزدهم در بازار ارز، دولت چاره اي جز دخالت در بازار 
ارز ندارد، زيرا اتوماتيك وار اين اتفاق مي افتد، علت آن 
هم اين است كه منبع بخشي از درآمدهاي ارزي فروش 
نفت است كه اين مساله تحت اختيار دولت قرار دارد. 
وقتي تعرفه ارزي در اختيار دولت است، بنابراين طبيعي 
به نظر مي رسد كه قيمتي براي آن مشخص كند، البته 
اكنون نسبت به گذشته بسيار كمتر شده، اما اين مساله 
از سياست هاي پولي به حساب مي آيد و اگر انجام نشود، 
كسري آن بايد از بانك مركزي جبران شود كه اين مساله 
مشكالت ديگري را به همراه دارد. البته درست است كه 
دولت مي تواند مخارج خود را كمتر كند، اما تا به امروز 
اين اتفاق روي نداده و بانك مركزي هم چنانچه به دنبال 
استقالل است، نبايد دولت مواردي از اين دست را به آن 
تحميل كند، اما در ايران يك روال است. مشكل اين است 
كه بازار آزاد ارز به معناي درست خود در كشور كه در آن 
تعداد زيادي عرضه كننده در برابر جمعيت قابل توجهي 
متقاضي قرار داشته باشد، وجود ندارد. البته رفته رفته 
اين مساله بهتر شده و تا حدودي از حال انحصار قبلي 
خارج شده، اما بايد در نظر داشت چنانچه دولت دست 
از دخالت بردارد بايد بازار آزاد ش��روع به قيمت گذاري 
كند، مش��روط بر اينكه اساس��ا اين بازار وجود داشته 
باشد.چنانچه تعداد زيادي متقاضي در برابر جمعيتي از 
عرضه كننده قرار بگيرد، ساختار بازار آزاد شكل خواهد 
گرفت و عدد استخراج شده در اين ميان به بازار آزاد تعلق 
دارد، اما ساختار بازار رقابتي نيست، بنابراين نمي توان از 
دولت براي عدم دخالت انتظاري داشت. دولت نفت را به 
فروش مي رساند و بايد آن را در هر صورت به يك قيمتي 
عرضه كند، منظور اين است وقتي اندازه سبد ارزي دولت 
بزرگ مي ش��ود به خودي خود از حالت قيمت رقابتي 
خارج خواهد شد.مساله ديگر اين است كه دولت نبايد 
قيمت بازار را سركوب كند زيرا اين كار با تبعاتي همراه 
خواهد شد. تمام دولت ها تالش داشتند تا قيمت ارز را 
پايين نگه دارند. وقتي با فشارها بازار آزاد روبرو مي شود 
به سمت سكه فروشي يا دالر 4200 مي روند، يعني به هر 
طريقي درصدد بر مي آيند كه قيمت را سركوب كنند تا 
اين ادعا را مطرح سازند كه ارز را مورد كنترل قرار داده اند. 
بانك مركزي بايد اين موضوع را مطرح كند كه عملكرد 
اين نهاد پولي نبايد با قيمت ارز سنجيده شود. بدبختي 
در اين قسمت قرار دارد كه وقتي مردم مي بينند قيمت 
ارز جابه جا مي شود، تورمي هم به دنبال آن پيش خواهد 
آمد. بنابراين به طور كلي بايد مطرح شود كه اين ساختار 
را نمي توان مستقل از ساير سياست هاي اقتصادي دولت 
دانست، بنابراين چنانچه شرايط به گونه اي پيش برود كه 
دولت نتواند در بازار ارز دخالت داشته باشد، دست به چاپ 
پول خواهد زد كه در اين صورت تورم افزايش مي يابد و 

تفاوتي با مداخله در اين بازار نخواهد داشت.

ميثم رادپور



تعادل|رقيه ندايي|
چند روزي مي ش��ود كه وضعيت بازار سرمايه تغيير 
كرده اس��ت و به قولي وارد فصل جديدي از معامالت 
شده اما سوالي اين روزها مطرح مي شود اينكه صعود 
بورس ادامه دار است يا حمايتي موقتي بوده؟ طي روزها 
و هفته اخير شاهد رشد مطلوب بازار سهام بوديم، روز 
يكشنبه صف هاي فروش جاني بيش ازپيش گرفت و 
اجازه رشد هيجاني به بورس نداد. تابستان بورس گرم، 
گرم آغاز شد و ششمين روز از اين فصل نيز شاهد رشد 
شاخص كل بوديم و دراين بين نگراني هاي زيادي براي 
تداوم روند فعلي بورس ادامه دار و به عقيده كارشناسان 
بازار س��رمايه تغيير رييس دول��ت مي تواند وضعيت 

بورس و اقتصاد را زير و رو كند.
در ح��ال حاضر وضعيت بازار خوب اس��ت اما ترس از 
آينده و سرمايه گذاري صحيح در بازار وجود دارد. يكي 
از مشكالتي كه تاالرشيش��ه اي با آن سروكله ميزند، 
نحوه رشد ش��اخص اس��ت. گروهي از كارشناسان و 
تحليلگران بازار س��رمايه مي گويند كه اين رشد تنها 
با حمايت هاي خاص رخ داده و ربطي به اقبال مجدد 
سهامداران ندارد اما گروهي ديگر مي گويند بورس از 
ابهام انتخابات رد شده و در حال مسيريابي است. اين دو 
گروه از كارشناسان بازار سرمايه با تحليل هاي مختلف 
اين رشد بازار را بررسي مي كنند »تعادل« در سلسله 
گزارشات آينده به بررسي وضعيت بازار سهام از ديد دو 

گروه كارشناسان مختلف خواهد پرداخت.
بررسي ها نشان مي دهد كه بورس به ارزنده ترين حالت 
خوب رسيده و نسبت به ماه اخير كمي هم جذاب شده 
اما اين جذابيت با اقبال سهامداران همخواني ندارد و 
ش��ايد بايد در برخي از روزها اقبال سهامداران كمتر 
باشد. درست است بازار سهام ارزندگي دارد اما؛ باتوجه 
به مجموعه اتفاقي كه سال گذشته و روزهاي نخست 
سال جاري رخ داد نبايد انتظار ورود نقدينگي هنگفت 
توس��ط حقيقي ها را داشته باشيم. به عقيده بسياري 
از فعالين بازار س��رمايه؛ مهم تري��ن ركن حال حاضر 
تاالر شيش��ه اي بي اعتمادي است و هنوز هم بيش از 
نيمي از حقيقي ها نس��بت به معامالت، تصميمات و 
به طور كلي بورس بي اعتمادند و انتظار مي رود كه اين 
بي اعتمادي در دولت آينده از بين برود. چراكه رييس 
دولت سيزدهم قول رسيدگي به بازار سرمايه را داده 
كه اين موضوع جاي خوش بيني زيادي دارد. تقريبًا ما 
به فصل مجامع رسيده ايم و اخبار خوبي از مذاكرات 
وين داده مي شود، درنتيجه بايد انتظار رشد اين بازار را 
داشت اما انتظار خريد سهام، تنها از بورس بازان كهنه 
كار مي رود چراكه اين افراد با تجربه چندين ساله ديگر 
با همه مشكالت و سودهي ها آشنايي دارند و درنتيجه 
مي توانند به راحتي براساس الگوهاي گذشته عاملي 

براي رشد تلقي شوند.
احمد اشتياقي، كارشناس و تحليلگربازار سرمايه در 
گفت وگو با »تعادل« به تشريح وضعيت بازار پرداخت. 
اين تحليلگر بازار س��رمايه مي گويد كه رييس دولت 
سيزدهم بر ۵ محور مهم و اساسي درباره بازار سرمايه 
اش��اره كرد كه مي توان به بازگش��ت اعتم��اد به بازار 
سرمايه، عدم تأمين كس��ري بودجه از بازار سرمايه، 
جبران ضرر و زيان سهامداران خرد با فراهم كردن ساز 
و كاري مناس��ب، تقويت عوامل نظارتي بازار سرمايه 
و اس��تفاده بيش��تر از ظرفيت هاي صندوق توسعه و 
تثبيت كرد.اعتماد س��ازي به عنوان مهم ترين محور 
بايستي در دستور مسووالن و دس��ت اندركاران بازار 
قرار گيرد تانتوان با گرفتن تصميمات كالن اقتصادي 
باعث متضرر ش��دن ش��ركت هاي پذيرفته شده در 
بورس شويم.به طور حتم اتخاذ سياست هايي در جهت 
مديريت نرخ ارز، مديريت نرخ سود و عدم قيمت گذاري 
دس��توريمي تواند به تدريج جذابيت ش��ركت هاي 
پذيرفته شده در بورس را به لحاظ سودآوري ارتقا داده 
و اعتماد مردم را به بازار س��رمايه برگرداند.بحث عدم 
فروش سهام توسط دولت جهت تأمين كسري بودجه 
از ديگر مباحثي اس��ت كه مي تواند براي بازار سرمايه 
راهگش��ا باش��د بدين صورت كه راه هاي جايگزيني 
براي تأمين كسري در نظر گرفته شود.چنانچه بتوانيم 
ماليات شركت هاي توليدي رااز ۲۵ درصد به ۱۰ درصد 
كاهش دهيم اقدام قابل توجهي را در بازار س��رمايه و 
رسيدن به نتيجه اي مطلوب را شاهد خواهيم بود.دو 
راهكار در سال هاي گذشته انجام مي شده كه مي توان 
به انتشار اوراق اشاره كرد كه در صورت انتشار اوراق با 
نرخ س��ود زير۲۰ درصد، اقدامي مناسب جهت رونق 
بخشي به بازار س��رمايه خواهد بود.فروش دالرهاي 

نفتي از ديگر اقدامات به شمار مي آيد بدين شكل كه 
با احياي برجام، كشور با درآمدهاي ارزي مواجه شده 
و فضا براي صادرات نفتي فراهم و بخشي از دالرهاي 
بلوكه ش��ده بانك مركزي آزاد مي ش��ود.در راستاي 
تأمين بودجه الزم در كشور نبايد بازاري آسيب ببيند و 
توليد كنندگان و صادركنندگان از ناحيه كسري بودجه 
دچار آسيب نشوند.استفاده از صندوق توسعه و تثبيت 
براي آنكه بازار دچار نوسان هاي شديد نشود از مباحث 
مهمي است كه به آن توجه خاص صورت مي گيرد.در 
حال حاضر خريد سهام هيچگونه ريسكي ندارد و طي 
افقي يك س��اله مي تواند بازدهي۴۰ درصدي را براي 

خريداران اين سهام فراهم كند.

رشدبورسدرميانمدت
حميدرضا طريقي، كارشناس و تحليلگر بازار سرمايه 
نيز درخصوص وضعيت بازار سرمايه اظهار مي كند: 
اگر دولت در بورس دخالت نكن��د و در واقع منابعي 
به آن تزريق نكند و اجازه دهد كه بورس روند خود را 
طي بكند، به لحاظ اينكه ارزش دالر در حال كاهش 
است و قيمت ريالي دالر كاهش پيدا مي كند، بنابراين 
مشخص است كه بورس هم رشد نخواهد كرد.البته در 
اين ميان اگر دولت از بورس حمايت كند و نقدينگي 
و منابع مالي را كه به دست مي آورد، به بورس تزريق 
كند، باعث رشد بورس خواهد شد.اما چنانچه دولت 
دخالتي در بورس نداشته باشد، از آنجايي كه بيشتر 
نمادها در بورس صادراتي اس��ت و جزو شركت هاي 
صادر كننده هستند، بورس در كوتاه مدت افت خواهد 
كرد.البته اين در حالي اس��ت كه به نظر مي رسد در 
ميان مدت بورس رشد خواهد كرد. چرا كه بسياري 
از صنايع ما ب��ه خصوص صنايع صادراتي كه در حال 
حاضر در شرايط س��خت و دش��واري قرار دارند، در 
صورتي كه تحريم ها لغو شوند، موانع صادرات برطرف 
خواهد ش��د و وضعيت شركت ها بهبود پيدا مي كند 
و ميزان فروش آنها افزاي��ش مييابد.هرچند كه نرخ 
بورسي اين شركت ها كاهش مي يابد؛ اما به دليل اينكه 
ميزان نقدينگي و منابع مالي آنها رشد پيدا مي كند و 
افزايش مي يابد، پس درنتيجه در ميان مدت وضعيت 
بعضي از شركت ها بهتر مي شود و در بورس هم شرايط 
بهت��ري پيدا مي كنند.در حال حاضر كه در آس��تانه 
انتخابات قرار داريم و كشور در شرايط بسيار خاص و 
ويژه اي به سر مي برد، بسيار مهم است كه چه اتفاقاتي 
در بورس مي افتد.اين احتم��ال وجود دارد به خاطر 
اينكه در مقطع زمان��ي نزديك به برگزاري انتخابات 
قرار داريم، اگر منابع دولتي آزاد شوند، دولت مقداري 
از اين منابع خود را به بورس تزريق كند.بنابراين دولت 
براي حمايت از بورس و براي اينكه مردم به انتخابات 
دلگرم نباشند و در واقع اعتراضات مردمي كمتر باشد، 
ممكن است دولت مقداري از منابع خود را به بورس 
تزريق كند و وضعيت مردم تا حدودي در بورس بهبود 
يابد. چون در حال حاضر زندگي مردم بسيار ما بورس 
گره خورده است.به عبارتي نزديك به ۵۰ ميليون نفر 

در كش��ور داراي كد بورسي هستند كه در اين ميان 
بس��ياري از افراد متضرر ش��ده و نه تنها سودي را به 
دس��ت نياورده اند، بلكه از اصل پول خود هم متضرر 
شده و دچار ضرر و زيان شده اند كه اين موضوع وجهه 
دولت را زير سوال برده و براي كليت جامعه وضعيت 

نامطلوبي را ايجاد كرده است.

رشدكمرمقبورستهران
شاخص كل در بازار بورس در دومين روز كاري هفته 
يعني يكشنبه، ۶ تيرماه چهار هزار و ۷۴۷ واحد رشد 
داشت كه در نهايت اين شاخص به رقم يك ميليون و 
۲۳۸ هزار واحد رس��يد.برپايه معامالت اين روز بيش 
از ۹ ميليارد و ۵۴۸ ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش ۷۲ هزار و ۹۱۶ ميليارد ريال داد و ستد 
شد.همچنين شاخص كل )هم وزن( با يك هزار و ۴۱۷ 
واحد افزايش ب��ه ۳۸۲ هزار و ۳۲۶ واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با ۹۰۸ واحد رشد به ۲۴۴ هزار و ۹۹۰ 
واحد رسيد.شاخص بازار اول ۲۰۸ واحد افت و شاخص 

بازار دوم ۲۲ هزار و ۲۰۵ واحد افزايش داشت.
طي معامالت روز اخير بازار سرمايهحقيقي ها حدود 
۵۰ ميلي��ارد توم��ان وارد بازار س��هام كردند. ارزش 
كل معام��الت خرد ۶ ه��زار و ۷۰۰ ميلي��ارد تومان 
بود، اف��راد حقيقي۸۵ درصديعني پن��ج هزار و ۷۲۰ 
ميليارد تومان س��هام خريدند و مازاد خريدشانيك 
درص��د از كل معام��الت شد.بيش��ترين ورود پ��ول 
حقيقي به بورس و فرابورس در سه گروه »محصوالت 
ش��يميايي«، »س��رمايه گذاري ها« و »محص��والت 
غذايي و آش��اميدني« رقم خورد در حالي كه برآيند 
معامالت گروه هاي »بانك ها و موسسات اعتباري« و 
»فرآورده هاي نفتي« به نفع حقوقي ها تمام شد. سه 
نماد »تاپيكو«، »شستا« و »غنوش« لقب بيشترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، توجه 
حقيقي ها نيز بيشتر به »شپنا«، »وملل« و »وتجارت« 
معطوف بود و همچنين افزايش سهام حقيقي ها در ۵۶ 
نماد و افزايش سهام حقوقي ها در ۸۴ نماد به بيش از 
يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير مالكيت دسته 
اول ۵۲۰ ميليارد تومان و تغيير مالكيت دسته دوم ۴۶۰ 

ميليارد تومان بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، شركت سرمايه گذاري 
تأمين اجتماعي با نماد »شستا« با ۲ هزار و ۲۰۷ واحد، 
نفت و گاز و پتروش��يمي تأمين با نم��اد »تاپيكو« با 
يك هزار و ۱۲۳ واحد، پتروش��يمي جم با نماد»جم« 
با ۷۵۸ واحد، پتروش��يمي نوري ب��ا نماد»نوري« با 
۵۶۸ واح��د، ايران خودروب��ا نماد»خ��ودرو« با ۵۵۹ 
واحد، سايپابا نماد»خساپا« با ۳۸۷ واحد، پتروشيمي 
فناوران با نماد»شفن« با ۳۴۵ واحد، سرمايه گذاري 
صدر تأمين با نماد»تاصيكو« با ۲۶۴ واحد، كشتيراني 
جمهوري اس��المي ايران با نماد»حكشتي« با ۲۵۴ 
واح��د، معدني و صنعتي چادرملوب��ا نماد»كچاد« با 
۲۵۰ واح��د، گ��روه مديريت س��رمايه گذاري اميدبا 
نماد»واميد« با ۲۴۳ واحد باتاثير مثبت بر ش��اخص 

بورس داشتند.
در مقاب��ل، فوالد مبارك��ه اصفهان ب��ا نماد»فوالد« 
با يك ه��زار و ۱۰۱ واحد، ملي صنايع م��س ايران با 
نماد»فملي« با يك هزار و دو واحد، پااليش نفت اصفهان 
با نماد»شپنا« با ۴۹۵ واحد، صنايع پتروشيمي خليج 
فارس با نماد»فارس« با ۳۵۹ واحد، بانك پارسيان با 
نماد»وپارس« با ۱۹۵ واحد، ش��ركت سرمايه گذاري 
سهام عدالت استان كرمانبا نماد»وسكرمان« با ۱۸۵ 
واحد، پااليش نفت تهران با نماد»شتران« با ۱۶۹ واحد 
و مخابرات ايرانبا نماد»اخابر« با ۱۵۰ واحد تاثير منفي 

را بر شاخص بورس داشتند.
بر پايه اين گزارش، در دومين روز كاري هفته شركت 
گروه دارويي بركت ب��ا نماد»بركت«، گروه مديريت 
ارزش س��رمايه صندوق بازنشس��تگي كش��وري با 
نماد»ومدير«، شركت ايران خودروبا نماد»خودرو«، 
پااليش نف��ت اصفه��ان با نماد»ش��پنا«، س��ايپابا 
نماد»خساپا«، ملي صنايع مس ايران با نماد»فملي« 
و ن��وش مازندران ب��ا نماد»غن��وش( « در نمادهاي 
پرتراكنش قرار داش��تند. گروه م��واد دارويي هم در 
معامالت امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت 
شد و در اين گروه ۲۳۶ ميليون و ۹۵ هزار برگه سهم به 

ارزش هشت هزار و ۳۷۵ ميليارد ريال دادوستد شد.
در دومي��ن روز كاري هفت��ه ش��اخص فرابورس نيز 
كمتر از يك واحد كاهش داش��ت و بر روي كانال ۱۷ 
ه��زار و ۷۶۷ واحد ثابت ماند.همچني��ن در اين بازار 
يك ميليارد و ۵۹۰ ميليون برگه س��هم به ارزش ۲۱ 
هزار و ۵۷۱ ميليارد ريال دادوس��تد شد. روز يكشنبه 
ش��ركت س��رمايه گذاري صبا تأمين با نماد»صبا«، 
ش��ركت آهن و فوالد ارفعبا نماد»ارف��ع«، فرابورس 
ايران با نماد»فرابورس«، س��نگ آه��ن گهرزمين با 
نماد»كگهر«، بيمه سامان با نماد»بساما«، نفت ايرانول 
با نماد»ش��رانل«، كلر پارس با نماد»كلر«، توليد برق 
عسلويه مپنابا نماد»بمپنا«، صنايع ماشين هاي اداري 
ايران با نماد»ماديرا«، پخش هجرت با نماد»هجرت«، 
هلدينگ صنايع معدني خاورميانه با نماد»ميدكو«، 
بيمه ديبا نماد»ودي«، پخش البرز با نماد»پخش« و 
صنعتي بهپاك با نماد»بهپاك« تاثير مثبت بر شاخص 

فرابورس داشتند.
همچنين صنعتي مينوبا نماد »غصينو«، توليد نيروي 
برق دماوندبا نماد»دماوند«، گروه سرمايه گذاري ميراث 
فرهنگي با نماد »سمگا«، گروه كارخانجات صنعتي 
تبركبا نماد»تبرك«، شركت س��رمايه گذاري مالي 
سپهر صادرات با نماد »وسپهر«، توزيع داروپخش با 
نماد»دتوزيع«، داروس��ازي آوه س��ينابا نماد»داوه«، 
 ريل پ��رداز س��يربا نماد»حريل«، ريل س��ير كوثربا 
نماد»حسير«، شير پاس��توريزه پگاه گلستان با نماد 
»غگلستا«، شير پاستوريزه پگاه فارسبا نماد »غفارس«، 
كشاوري و دامپروري مالرد شيربا نماد»زمالرد«، توليد 
و صادرات ريشمك با نماد»ريشمك«، صنايع بهداشتي 
ساينابا نماد»ساينا« و رايان هم افزابا نماد»رافزا« با تاثير 

منفي بر شاخص فرابورس همراه بودند.
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جلوگيريازفروشسهامتوسط
سازمانبورسغيرقانونياست

ديوان عدالت اداري طي حكمي اقدام سازمان بورس 
در ممانعت از فروش سهام توسط صاحبان سهام را 
مغاير قوانين و ماموريت هاي اين سازمان و ناسازگار 
با اصول مسلم حقوق اداري مانند اصل لزوم احترام 
به انتظارات مشروع دانست.شعبه ۴۵ بدوي ديوان 
عدالت اداري با صدور يك رِاي، جلوگيري كردن از 
فروش سهام براي صاحبان سرمايه را تخلف سازمان 
بورس و اوراق بهادار از قوانين و ماموريت اين سازمان 
و مغاير با بسياري از اصول مسلم حقوق اداري دانسته 
است. در بخش��ي از رأي صادره از سوي شعبه ۴۵ 
بدوي ديوان عدالت اداري به تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ 
آمده است: ... ثانيا اقدام خواهان و افراد مشابه ايشان 
جهت س��رمايه گذاري در بازار بورس در راس��تاي 
تأكيد مقامات دولتي و اعتماد ش��كل گرفته از اين 
طريق بوده است. با توجه به نوسانات شديدايجادشده 
در بازار س��رمايه در چند ماه اخير و از دست رفتن 
سرمايه اشخاص متعدد در اين بازار، بسياري از اين 
اشخاص خواهان درصدد فروش سهام خود حتي 
به قيمت بسيارپايين تر از ارزش واقعي و اوليه سهام 
قرارگرفته و خواستار خروج از اين بازار شده اند.ثالثًا 
اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت در اين 
فعل وانفعاالت حكايت از عدم توجه كافي به حقوق 
و سرمايه س��رمايه گذاران داشته كه مغاير فلسفه 
تشكيل و تاسيس اين سازمان است. زيرا مهم ترين 
ماموريت و هدف اين نهاد به عنوان نهادي عمومي 
مي بايست تضميمن حقوق و منافع عموم مردم در 
حيطه فعاليت خود باشد. لذا نظر به جميع جهات 
فوق و با عناي��ت به اين موضوع ك��ه اقدام صورت 
گرفته از سوي طرف شكايت در عدم امكان فروش 
سهام خريداري شده در بازار سرمايه مغاير قوانين و 
ماموريت پيش گفته بوده و با بسياري از اصول مسلم 
حقوق اداري مانند اصل ل��زوم احترام به انتظارات 
مشروع در تعارض اس��ت و با توجه به اينكه اتخاد 
اين تصميمات منجر به ورود ضرر و زيان مادي به 
خواهان گشته و مغاير حقوق و آزادي هاي مشروع 
وي اس��ت امكان پذيرش خواس��ته مطروح وجود 
دارد. از اين رو مس��تند به مواد ۱، ۱۰ و ۱۱ قانون 
تشكيالت و آيين دادرس��ي ديوان عدالت اداري، 
ضمن احراز وقوع تخلف طرف ش��كايت، حكم به 
ورود ش��كايت صادر و اعالم مي گردد برابر تبصره 
ماده ۱۱ قانون مورد اش��اره پ��س از قطعيت اين 
حكم، طرف شكايت عالوه بر اجراي آن مكلف به 
رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود 

در موارد مشابه است .

خيالبازارتاحدودينسبتبه
آيندهشاخصراحتشد

مهر| پيام الياس كردي، كارش��ناس بازارسرمايه 
در خصوص مكانيزم هاي بازگش��ت اعتماد به بازار 
سرمايه در دولت س��يزدهم گفت: با توجه به اينكه 
رييس جمهور منتخب در ۴ س��ال آينده در مسند 
قدرت خواهد بود و مش��خص گرديد كه مس��ائل 
اقتصادي دولت به كدام س��مت قرار است هدايت 
شود، بازار سرمايه از ابهام گذشته تا حدودي خارج 
شده اما برخي ابهامات همچنان در بازار وجود دارد و 
فعاالن بازار سرمايه به صورت دقيق نمي دانند كه چه 
اتفاقاتي قرار است براي بازار سرمايه رخ داده و دولت 
جديد چه نگاهي را قرار است به بازار سرمايه تزريق 
كند. تحليلگر بازار سرمايه افزود: البته در روزهاي 
گذشته گمانه زني هايي نيز در خصوص افرادي كه بر 
مسند وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي خواهند 
نشست، صورت گرفته كه اتفاقاً نام هر يك از اين افراد 
كه مطرح شده، با تكذيب مواجه گرديده است؛ اما 
نوع نگاه و پيگيري فعاالن بازار سرمايه از اين دو پست 
مهم و كليدي دولت حكايت از آن دارد كه انتخاب 
اين دو نفر و نوع نگاه آنها، به اندازه بسيار زيادي براي 
فعاالن بورس حائز اهميت اس��ت.جايگاه بورس در 
گذش��ته نس��بت به وزارت اقتصاد و بانك مركزي 
همواره، جاي��گاه نازل تري بوده؛ اگرچه تصميمات 
اين دو دستگاه به طور مستقيم بر روي بازار سرمايه 
اثرگذار است. وي گفت: ديدگاه دولت جديد نسبت 
به بازار س��رمايه به جز برخي اظهارنظرهايي كه از 
سوي رييس جمهور منتخب مطرح شده، به صورت 
شفاف مشخص نيست با اين وجود فعاالن بازار با فراغ 
بال بيشتري نسبت به گذشته اقدام به سرمايه گذاري 
جديد در ب��ازار كرده اند. كردي با بيان اينكه يكي از 
مسائلي كه ذهن فعاالن بازار را مشغول كرده است، 
موضوع قيمت گذاري دستوري است، گفت: هنوز 
تكليف بازار س��رمايه در دولت جديد به لحاظ نوع 
نگاه به قيمت گذاري دس��توري مشخص نيست؛ 
اگرچه ايش��ان مطرح كرده است كه شفافيت را بر 
بورس حاكم كرده و بازار س��رمايه قرار نيست قلك 
دولت باش��د؛ اما به هر حال فع��االن بازار همچنان 
منتظر هستند تا بدانند دولت جديد چه تصميماتي 
را براي اين بازار در دستور كار خود قرار خواهد داد. 
وي اظهار داشت: ممكن است هدف دولت اين باشد 
كه بازار سرمايه را همچون سال گذشته، رونق داده 
و توسعه دهد، به عنوان مثال ممكن است كه روي 
بحث افزايش س��هامداران يا سهام عدالت متمركز 
ش��ود يا اينكه تأمين مالي از بازار ثانويه را براي بازار 
اوليه در دستور كار قرار دهد كه بالطبع، هر نوع نگاه، 
حتمًا كنش ها و واكنش هاي متفاوتي را از سوي بازار 

به دنبال خواهد داشت. 
كردي معتقد است كه اگر قرار است بانك مركزي 
استقالل داش��ته باش��د، بورس هم بايد استقالل 
داشته باشد و همانطور كه رييس كل بانك مركزي 
در دولت حضور داش��ته و از ايده هاي اين بانك در 
خصوص نرخ ارز يا نرخ س��ود بانكي دفاع مي كند، 
رييس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار نيز بايد در 

جلسات دولت حضور داشته و اظهارنظر كند.

نقدشوندگيسينادتضمينشد
وحيد پاافش��ار، مديرعامل شركت س��بدگردان سينا 
نشست خبري فرابورس با اشاره به اينكه سيناد صندوق 
با درآمد ثابت و قابل معامله است، گفت: پذيره نويسي 
صندوق از ديروز ۵ تيرماه آغازشده و ۱۰ روز كاري ادامه 
خواهد داشت.تمامي سرمايه گذاران حقيقي يا حقوقي 
مي توانند به صورت نامحدود اقدام به خريد واحدهاي 
اين صندوق كنند. مديرعامل س��بدگردان سينا مدت 
فعاليت صندوق را از زمان دريافت مجوز نامحدود اعالم 
كرد و گفت: حداقل سرمايه صندوق ۵۰ ميليارد تومان 
و حداكثر ۵۰۰ ميليارد تومان است. وي استقبال ديروز 
بازار از پذيره نويسي واحدهاي اين صندوق را موفقيت آميز 
ارزيابي كرد و افزود: سقف تعداد واحدهاي قابل عرضه 
صندوق در ۱۰ روز پذيره نويس��ي ۴۹۵ ميليون واحد و 
ارزش اسمي هر واحد ۱۰ هزار ريال است. پاافشار با اشاره 
به اينكه پرداخت سود صندوق سيناد به صورت ماهيانه 
اس��ت، افزود: موضوع فعاليت صندوق با توجه به اينكه 
درآمد ثابت و قابل معامله است، شامل سرمايه گذاري 
در اوراق بهادار ازجمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهي 
سپرده بانكي، سهام و حق تقدم و گواهي سپرده كااليي 
است. به گفته وي اركان صندوق سينا سپهر سودمند 
شامل اركان اجرايي و نظارتي است به طوري كه اركان 
اجرايي ش��امل مدير صندوق و بازارگردان هستند كه 
مدير صندوق شركت سبدگردان س��ينا و بازارگردان 
تأمين سرمايه دماوند هستند. همچنين اركان نظارتي 
متولي و حسابرس را شامل مي شود كه متولي موسسه 
حسابرس��ي آزموده كاران و حسابرس موسسه آزمون 
پرداز است. مديرعامل سبدگردان سينا با تأكيد بر اينكه 
شركت س��ينا به عنوان مدير صندوق تالش مي كند تا 
بازدهي صندوق از ابتداي فعاليت متناسب با ميانگين 
بازدهي صندوق هاي مشابه باشد، گفت: اين اطمينان 
را به سرمايه گذاران مي دهيم كه بازدهي متناسب با نوع 
ماهيت صندوق با درآمد ثابت و بر اساس ريسك و بازده 
به ثبت برسد، همچنين با توجه به پذيرش ريسك مورد 
قبول تالش مي شود بيشترين بازدهي ممكن شناسايي 
شود. به گفته وي با توجه به روند رو به رشد بازار و اقدامات 
سبدگردان سينا در حوزه هاي سرمايه گذاري در اوراق 
بهادار و سپرده هاي بانكي تالش مي شود حداقل سود 
ساالنه ۲۰ درصد و مركب ۲۲ درصد محقق شود.به گفته 
پاافشار مبلغ سود بعد از آغاز فعاليت صندوق در دوره هاي 
زماني و مقاطع ماهانه در آخرين روز ماه محاسبه و پس 

از دو روز كاري به حساب سرمايه گذاران واريز مي شود.
وي همچنين ادامه داد: كارمزد پذيره نويسي صندوق بر 
عهده مدير صندوق است و سرمايه گذاران در پذيره نويسي 
كارمزد پرداخت نمي كنند. تالش مي شود بازارگرداني 
فعالي انجام شود تا سرمايه گذاران بتوانند هر زمان كه 
اراده كردند واحدها را به وجه نقد تبديل كنند و صندوق 
نقدشوندگي مناسبي داشته باشد. به گفته وي پس از 
پذيره نويسي صندوق، نماد براي مدتي متوقف خواهد 
شد تا فرايند قانوني طبق دس��تورالعمل هاي سازمان 
بورس انجام و مجوز فعاليت صادر شود، پس ازآن پرتفوي 
سرمايه گذاري فعال شده و بر اساس ابالغيه هاي سازمان 
بورس مبني بر نصاب سرمايه گذاري براي صندوق هاي با 
درآمد ثابت، فعاليت اين صندوق آغاز خواهد شد. پاافشار 
با اشاره به اينكه در اين مسير ريسك هايي وجود دارد، 
افزود: شركت سبدگردان سينا با عنوان مدير صندوق 
در تالش است اين ريسك ها را به حداقل برساند، البته 
صندوق هاي س��رمايه گذاري با درآمد ثابت ريس��ك 
پايين��ي دارند، اما يكي از ريس��ك هاي اين صندوق ها 
موضوع نقدشوندگي است كه تالش مي شود از طريق 
بازارگردان اين موضوع برطرف شود.وي ريسك بعدي را 
نوسانات NAV دانست و افزود: با توجه به اينكه در طول 
دوره فعاليت صندوق، ممكن اس��ت سبد دارايي دچار 
نوسانات مقطعي شود با ايجاد بازارگرداني فعال از طريق 
دو صندوق، منافع سرمايه گذاران را حفظ خواهيم كرد. 
به گفته وي در حال حاضر صندوق بازارگرداني اميد سينا 
در حال ثبت نزد اداره ثبت شركت ها است كه پس ازآن 
با دريافت مجوز، شروع به كار خواهد كرد، قرار است اين 
شركت در كنار تأمين سرمايه دماوند بازارگرداني صندوق 
را بر عهده بگيرد تا نقدشوندگي »سيناد« توسط اين دو 

صندوق تضمين شود.

بورسكاالمسيرهدايتمنابع
بهتوليدمسكن

كاالخبر| عليرضا پاك فطرت، عضو كميسيون 
عمران مجلس اظهار داشت: خريد مسكن همواره 
براي مردم جذاب اس��ت و اگر طرحي جذاب براي 
هداي��ت منابع به اي��ن بازار معرفي ش��ود، قطعا با 
استقبال جامعه مواجه مي شود. از اين رو بحث عرضه 
مسكن در بورس كاال و به كارگيري از ابزارهاي مالي 
در راس��تاي پيش فروش متري مس��كن مي تواند 
بسيار كارآمد و مطلوب باشد كه اين طرح، حمايت، 
نظارت و سياس��ت گذاري هاي صحيح را از سوي 
متوليان امر مي طلب��د.  عليرضا پاك فطرت افزود: 
به نظر مي رسد طرح پيش فروش متري مسكن در 
قالب انتشار اوراق سلف موازي استاندارد، طرحي 
در جهت پاس��خگويي به نياز روز سرمايه گذاران و 
مردم باشد كه حتي با سرمايه هاي خرد نيز امكان 
س��رمايه گذاري در بازار و توليد مس��كن را فراهم 
مي كن��د؛ در اين مي��ان بورس كاال ب��ا هماهنگي 
وزارت راه يا ساير نهادهاي متولي بايد زيرساختي 
را فراهم كند تا س��رمايه گذاران با اطمينان كامل 
به سرمايه گذاري در حوزه مس��كن بپردازند. اين 
نماينده مجلس ب��ا تاكيد بر اينكه ب��ورس كاال به 
عنوان يكي از اركان بازار سرمايه و بستري كه روزانه 
ميزبان عرضه هاي گسترده كاالهاست، سازوكاري 
قابل اعتماد براي عرضه مسكن است، اظهار داشت: 
پيش��نهاد مي كنم با معرفي مناس��ب طرح پيش 
فروش متري مس��كن در جامعه، امكان مشاركت 
نوجوانان و جوانان در طرح مس��كن بورسي فراهم 
شود كه يكي از راه هاي تقويت بخش توليد و عرضه 
مسكن نيز مي تواند همين حوزه يعني پيوند بازار 

سرمايه و بازار مسكن باشد.

كارشناسان  بازار  سرمايه  وضعيت حال  حاضر را  بررسي  كردند

سرنوشت  بورس  روشن  است؟

معافيتمالياتيگواهيشراكتبرايحمايتازكسبوكارهاينوپادربازارسرمايه
امير هامون��ي، مديرعامل فرابورس خبر مس��اعدت 
رياست سازمان امور مالياتي و همچنين رياست سازمان 
بورس و اوراق بهادار، براي گواهي شراكت تأمين مالي 
جمعي طي ابالغيه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۵ مورخ يكم 

تير ماه ۱۴۰۰ مشمول معافيت مالياتي شد خبر داد.
مديرعامل فرابورس ايران از معافيت مالياتي گواهي 
شراكت تأمين مالي جمعي خبر داد و گفت: از اين پس 
هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به نقل وانتقال 
گواهي ش��راكت تأمين مالي جمعي كند، هيچ گونه 
مالياتي پرداخت نخواهد كرد. امير هاموني اين اقدام 
را گام مهمي در راس��تاي پش��تيباني از تأمين مالي 
كسب وكارهاي كوچك و شركت هاي نوپا و همچنين 
رفع موانع فعالين حوزه تأمين مالي جمعي دانست و 
افزود: درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري در گواهي 
ش��راكت، براي صندوق هاي س��رمايه گذاري و ساير 
سرمايه  گذاران نيز معاف از ماليات خواهد بود و از اين 

محل صندوق هاي 
ي  ر ا يه گذ ما س��ر
ماليات��ي پرداخت 
ب��ه   . نمي كنن��د
گفته وي ع��الوه بر 
اين، س��ود و كارمزد 
پرداخت��ي حاصل 
از اي��ن گواهي ه��ا، 
ج��زو هزينه ه��اي 
قابل قب��ول مالياتي 

محسوب خواهد شد و از اين منظر نيز براي شركت هاي 
كوچك متقاض��ي تأمين مالي، داراي مزيت اس��ت؛ 
چراكه شركت هاي كوچك و طرح ها و پروژه هايي كه 
نياز به تأمين مالي دارند، مي توانند تا سقف ۱۰ ميليارد 
توم��ان از طريق تأمين مالي جمع��ي اقدام به جذب 

سرمايه كنند.

هاموني ب��ا توضيح 
اي��ن نكت��ه ك��ه بر 
اساس ماده ۷ قانون 
توس��عه ابزاره��ا و 
مال��ي  نهاده��اي 
تمام��ي  جدي��د، 
درآمده��اي حاصل 
از سرمايه گذاري در 
اوراق بهادار موضوع 
بند ۲۴ ماده ۱ قانون 
بازار اوراق به��ادار و درآمدهاي حاصل از نقل وانتقال 
اين اوراق يا درآمدهاي حاص��ل از صدور و ابطال آنها 
از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده، 
معاف است، افزود: با شناسايي گواهي شراكت به عنوان 
نوعي از ورقه بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار 
اوراق بهادار، معافيت هاي مالياتي شامل اين گواهي 

نيز خواهد ش��د. او همچنين در خصوص زمان ابالغ 
معافيت مالياتي گواهي شراكت توضيح داد: با مساعدت 
رياست سازمان امور مالياتي و همچنين رياست سازمان 
بورس و اوراق به��ادار، گواهي ش��راكت تأمين مالي 
جمعي طي ابالغيه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۵ مورخ يكم 
تيرماه۱۴۰۰ مشمول معافيت مالياتي شد. مديرعامل 
فرابورس ايران  با اشاره به اينكه بازار تأمين مالي جمعي 
فرابورس ايران در بهمن ماه سال ۹۹ با شروع جمع آوري 
وجوه براي دو ط��رح آغاز به كار كرد، اظهار داش��ت: 
تاكنون دو طرح در سكوهاي داراي مجوز تأمين مالي از 
فرابورس ايران موفق به تأمين مالي شده  اند و يك طرح 
ديگر نيز در حال جمع آوري وجوه است. هاموني ابراز 
اميدواري كرد كه با اين معافيت اعطا شده به متقاضيان 
تأمين مالي جمعي و سرمايه گذاران طرح هاي فوق، 
ش��اهد رش��د روزافزون تأمين مالي جمعي، تقويت 

شركت هاي كوچك و نوپا باشيم.



مجيد اعزازي| 
افت قيمت مس��كن در خرداد تكرار نشد. بر خالف 
پيش بيني ها و روندهاي پيشين در ماه هاي فروردين 
و ارديبهشت سال جاري، نه تنها قيمت اسمي مسكن 
در خرداد كاهش نيافت كه تع��داد معامالت ملكي 
نيز به باالي 5 هزار فقره در ماه رسيد. به اين ترتيب، 
ميانگين قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در تهران 
طي خرداد ماه س��ال جاري با 3 درصد رش��د به 29 

ميليون و 673 هزار تومان رسيد.
اي��ن در حالي اس��ت كه اي��ن ش��اخص در ماه هاي 
فروردين و ارديبهشت سال جاري به ترتيب نسبت 
به ماه قبل از آن 3.1 درصد و 1.8 درصد رشد منفي را 
تجربه كرده بودند. افزون بر اين، برخي از كارشناسان 
مس��كن با توجه ب��ه حبابي بودن قيمت مس��كن و 
همچنين امكان تعديل انتظارات تورمي در صورت 
دستيابي به توافق هسته اي، پيش بيني كرده بودند 
كه در نيمه نخست سال جاري، قيمت مسكن حدود 

30 درصد افت را تجربه كند. 
اگر چه در دو ماهه نخست قيمت اسمي مسكن حدود 
5 درصد و قيمت تعديل شده با تورم مسكن نيز حدود 
8.3 درصد افت را ثبت كردند اما به نظر مي رسد كه در 
شرايطي كنوني بازار مسكن تحت تاثير ريسك هاي 
غيراقتصادي توان كاهش قيمت را نداشته باشد. چه 
آنكه در مجموع سه ماهه نخست سال جاري، متوسط 
قيمت اسمي مسكن تنها منفي 1.98 درصد كاهش 
را تجربه كرده اند كه تا رشد مثبت 30 درصد فاصله 
زيادي وجود دارد. همچنين، قيمت واقعي مس��كن 
)تعديل ش��ده با تورم( در خرداد سال جاري به 2.3 
درصد رسيده است. به گزارش مركز آمار ايران، نرخ 
تورم نقطه اي در خرداد 1۴00 در مقايسه با ماه قبل 

0.7 واحد درصد بوده است.

    بازگشت معامالت به باالي 5 هزار فقره
در اي��ن مي��ان، نكته قاب��ل توجه، بازگش��ت تعداد 
معامالت ملكي در خرداد ماه س��ال جاري به باالي 
5 هزار فق��ره )دقيقا 5102 فقره( اس��ت. تا پيش از 
خرداد، تحت تاثير تعديل انتظارات تورمي ناشي از 
امكان دستيابي به توافق هسته اي، اگر چه فايل هاي 
عرضه شده به بازار مسكن زياد بودند اما طرف تقاضا، 
رويكرد صبر و انتظار را در پيش گرفته بود تا بلكه پس 
از توافق هس��ته اي با قيمت هاي مناسب تري ملك 

مورد نظر خود را بخرد.
 ام��ا آمارهاي خرداد ماه نش��ان مي دهد كه رويكرد 
و تاكتيك طرف تقاضا تا ح��دودي تغيير كرده و به 
همين دليل نيز قيمت ها نيز روندي افزايش��ي را در 

پيش گرفته اند.

    بازده مسكن در خرداد؟ در بهار؟
در صورتي كه نرخ دالر را به عنوان نشانه يا شاخصي 
براي تغيير انتظارات تورمي طي خرداد سال جاري 
در نظر بگيريم، مشاهده خواهيم كرد كه نظم بازارها 
با اين ش��اخص در خردادماه ديگر گونه بوده است. 
بر اين اس��اس، بالفاصله پس از بازده 7.8 درصدي 
دالر در خرداد، ميانگين قيمت مسكن با 3 درصد، 
ش��اخص كل بورس با 1.2 درصد و قيمت هر قطعه 
س��كه بهار آزادي 2.6 درصد رش��د مثبت را تثبت 

كرده اند.
در اين حال، همچن��ان برآيند بازده بازارهاي مورد 
اشاره در فصل بهار سال جاري منفي است. شاخص 

كل بورس منف��ي 10.6 درصد، س��كه منفي 6.۴ 
درص��د، دالر منفي 2.65 درص��د و در انتها قيمت 
اسمي مسكن منفي 1.98 درصد بازده را در سه ماهه 
نخست سال ثبت كرده اند. از اين رو، مي توان گفت 
كه مسكن در خرداد دومين عملكرد و در فصل بهار 

اولين و برترين عملكرد را از آن خود كرده است.

    تكرار تجربه آبان و آذر در خرداد؟
به گزارش »تعادل«، پي��ش از اين، ميانگين قيمت 
مسكن در تهران در آبان و آذر سال گذشته نيز تحت 
تاثير انتخابات رياس��ت جمهوري امري��كا و تعديل 
انتظارات تورمي در پي پيروزي جوبايدن كه متضمن 
معناي حذف دونالد ترامپ تندرو از معادله سياست 
خارج��ي ايران و احتمال آغ��از دور جديد مذاكرات 
هسته اي بود، دچار افت شد. اما از آنجا كه با پيروزي 
بايدن عمال س��خني از لزوم برداشتن تحريم ها عليه 

ايران و آغاز دوباره مذاكرات در آينده نزديك به ميان 
نيامد، بار ديگر قيمت مس��كن در ماه ه��اي پاياني 
سال مس��ير صعود را در پيش گرفت. در خرداد ماه 
س��ال جاري نيز شرايط مش��ابه تكرار شد و پس از 
برگزاري چندين هفته مذاكرات هسته اي، توافقي 
ميان ايران و طرف هاي ديگر برجام حاصل نيامد و 
حتي دس��تيابي به اين توافق در هفته هاي منتهي 
به انتخابات رياست جمهوري را نيز دور از دسترس 
نمود.به همين دليل، انتظ��ارات تورمي با توجه به 
افزايش احتمال پيروزي نام��زد جناح اصولگرا، بار 
ديگر دس��تخوش تغيير ش��د و افزايش يافت. اين 

مساله در افزايش نرخ دالر بازتاب يافت.
به گزارش »تع��ادل«، يكي ديگ��ر از عوامل اقبال 
نسبي سرمايه گذاران به مسكن در خرداد ماه سال 
 جاري را بايد در طي كردن روند نزولي رمزارزها در 
خرداد ماه جست وجو كرد. مس��اله اي كه منجر به 

جابه جايي نقدينگي در ميان اين دو بازار ش��د. چه 
آنكه در خردادماه ريس��ك نگه��داري رمزارزها از 
ميزان زيان ناشي از خروج از اين بازار سبقت گرفت 
و در نتيجه بخشي از سرمايه گذاران با خروج از اين 

بازار وارد بازار مسكن شدند.

     متوسط قيمت مسكن در پايتخت
 ۲۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان

آنگونه كه بانك مركزي گزارش كرده است، متوسط 
قيمت يك مترمربع واحد مسكوني از طريق بنگاه هاي 
معامالت ملكي ش��هر تهران در خردادماه امسال 29 
ميليون و 600 هزار تومان بود كه نسبت به ماه قبل 3 
درصد و خرداد سال گذشته 56.6 درصد افزايش يافته 
است. منطقه يك تهران 66 ميليون و 300 هزار تومان 
باالترين قيمت و منطقه 18 با 12 ميليون و 600 هزار 
تومان كمترين را در دوره مذكور داشتند. منطقه يك 
رشد قيمت 60.9 درصدي و منطقه 18 نيز ۴1.9 درصد 
افزايش قيمت نس��بت به خرداد 99 داشتند.  تعداد 
معامالت آپارتمان هاي مس��كوني شهر تهران نيز در 
خرداد 1۴00 به 5 هزار و 100 واحد رسيد كه نسبت 

به ماه قبل )ارديبهشت( 29.6 درصد افزايش يافت.
بر اساس گزارش بانك مركزي، از مجموع 5 هزار و 102 
معامله مسكن انجام شده، واحدهايي تا 5 سال ساخت 
با 35.8 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند 
كه نسبت به خرداد سال 99 حدود 3.1 درصد كاهش 
يافته است. در خردادماه امس��ال تمايل به خريد و 
فروش س��اختمان با عمر 5 س��ال ساخت، كم و در 
مقابل افراد به دنبال واحدهاي با عمر 6 تا 10 سال، 
11 تا 15 س��ال بودند. توزيع تعداد معامالت انجام 
شده بر حسب مناطق مختلف نيز بيانگر اين است كه 
در مجموع 71.8 درصد معامالت خردادماه در مناطق 
5، 10، ۴، 2، 7، 15، 1۴، 8، يك و 11 بوده است. 13.9 
درصد معامالت در منطقه 5، 9.8 درصد در منطقه 10 

و 8.1 درصد در منطقه چهار انجام شده است.
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توسعه با ابزار سرمايه داري
 از سوي ديگر در اين مدل اقتصادي، مصرف كنندگان و 
سوداگران ِصرف بايد كم ارزش تلقي شوند و كارآفرينان 
مولد بايد واجد متعالي ترين ارزش ها محسوب شوند. به 
 طور كلي فرهنگ عمومي جامعه بايد به سمت و سوي 
سرمايه گذاري بيشتر، توليد بيشتر و مصرف كمتر سوق 
پيدا كند. ضمن اينكه تيم اقتصادي جديد بايد بداند و آگاه 
باشد كه حجم سرمايه هاي موجود در كشور كفاف رشد 
اقتصادي و جهش اقتصادي مورد نظر را نمي دهد. بنابراين 
دولت آينده بايد تالش كند تا زمينه جذب سرمايه هاي 
خارجي به كشور را فراهم كند. بايد بدانيم كه مهم ترين 
عامل براي رشد اقتصادي، سرمايه گذاري توليدي است. 
اگر س��رمايه گذاري توليدي )به ويژه در بخش صنعت( 
افزايش پيدا كند، خود به خود بخش كشاورزي و بخش 
خدمات از منافع آن بهره مند شده و رشد خواهند كرد. 
اين اولويت اصلي و محوري هر دولتي اس��ت كه در افق 
پيش روي كش��ور قصد دارد، سكان هدايت كشور را به 
دس��ت بگيرد. در اين ميان اما روايت هايي در خصوص 
تش��كيل تيم اقتصادي دولت جديد ش��نيده مي شود 
كه اهميت تصميم س��ازي هاي پيش رو را صد چندان 
مي كند. برخي زمزمه ها شنيده مي شود كه ممكن است 
برخي افراد و جريانات س��كان هدايت اقتصاد كشور در 
چشم انداز پيش  رو را به دست بگيرند كه اساسا اعتقادي 
به استفاده از رويكردهاي علمي در حوزه اقتصاد ندارند 
و معتقد به روش هاي غيرمتعارف اقتصادي هس��تند. 
پرسش اين اس��ت آيا مي توان با روش هاي غيرمتعارف 
و غيرعلمي به جنگ بحران هاي اقتصادي رفت؟ به  طور 
كلي هيچ كشوري بدون اتكاي به علم نمي تواند پيشرفت 
قابل  قبولي داشته باشد. اساسا اين تفكر كه با روش هاي 
غيرعلمي و غيرمتعارف مي توان بحران هاي اقتصادي 
را پشت سر گذاش��ت، خود بزرگ ترين مانع پيش روي 
رشد و پيشرفت كشورها برش��مرده مي شوند. بررسي 
تطبيقي تاريخ اقتصاد ملل مختلف نشان مي دهد، آن 
دسته از كش��ورهايي كه دچار بحران هاي اقتصادي پي 
 در پي شده و از رشد اقتصادي مدنظر خود فاصله گرفته 
به دليل دوري از علم اقتصاد بوده اس��ت. يكي از اين نوع 
تفكرات شايع و رايج كه سرنوشت آن بازتاب هاي بسياري 
در جهان گذاشته، تفكر كمونيستي بود كه آسيب هاي 
جدي به كشورهايي كه از اين تفكر بهره مي بردند، وارد 
ساخت. اين آسيب هاي جدي اقتصادي و معيشتي باعث 
شد تا برخي از كشورهاي هوشمندتر كمونيستي بعد از 
چند دهه متوجه آسيب هاي اين رويكرد غيرعلمي بشوند 
و به مسير تصميم سازي هاي معقول اقتصادي بازگردند. 
نمونه بارز يك چنين كشورهايي كه زودتر از بقيه متوجه 
باگ هاي تفكر كمونيستي شد و تالش كرد تا راه تازه اي را 
برگزيند، كشور چين است. كشوري كه در دهه هاي 50 
و 60 و ميانه هاي دهه 70 ميالدي دچار فقر و گرسنگي 
فراوان، همچنين رشد منفي اقتصادي بود. اما با بازگشت 
به رويكردهاي علمي اقتصاد و توسعه مناسبات ارتباطي 
با جهان پيراموني توانست نشانه هاي اين فقر و گرسنگي 
مطلق را از بين ببرد و آرام آرام چين را به يك قدرت مطرح 
اقتصادي و در نهايت به قدرت نخست اقتصادي جهاني 
بدل كند. بنابراين تكيه به اصول علم اقتصاد تنها راه براي 
برون رفت از مشكالت دامنه دار اقتصادي و پيشرفت در 
كشورهاي مختلف اس��ت. براي روشن تر شدن موضوع 
بد نيس��ت براي مخاطبان مثالي از بطن اقتصاد چين 
بزنيم تا ابعاد مبهم مس��اله شفاف شود. دن شيائوپنگ 
به عنوان نخستين رييس حكومت چين بعد از مائو كه 
چرخش نگاه اقتصادي مائوئيستي را به نگاه علمي اقتصاد 
بنيانگذاري كرد، بيان مي كند: »قصد ما اين است كه چين 
كمونيستي را با ابزار نظام سرمايه داري بر غرب پيروز و از 
شكست بيشتر آن جلوگيري كنيم.« اينكه شيائوپنگ 
از واژه ابزار س��رمايه داري استفاده مي كند به دليل نگاه 
كمونيستي خاصي است كه در آن برهه در چين حاكم 
بوده است. در واقع در آن زمان اين تصور در چين جريان 
داشت كه هر گزاره اي كه به نام علم اقتصاد مطرح است، 
ابزار سرمايه داري است. چون يك چنين تفكراتي در نظام 
كمونيستي حاكم بوده، دن شائوپنگ اشاره مي كند كه 
با ابزار نظام س��رمايه داري به جنگ جهان سرمايه داري 
خواهيم رفت. به اعتقاد او تنها آهن است كه مي تواند آهن 
را بُِبرد و براي مقابله با نظام سرمايه داري بايد از ابزارهاي 
همين نظام اس��تفاده كرد. بر اس��اس اين واقعيات، هر 
تفكري كه در اي��ران مدل 1۴00 تصور مي كند كه غير 
از اس��تفاده از علم اقتصاد مي تواند رشد اقتصادي ايجاد 
كند، بد نيست كه نگاهي به وضعيت چين و تالش هاي 
دن شيائوپنگ بيندازد تا متوجه شود، براي رسيدن به 
كرانه هاي توسعه از چه مسيري بايد گذر كرد. مي توان 
به نظام سرمايه داري نقد داشت و هر واژه اي را عليه نظام 
سرمايه داري به كار برد، اما همه بايد بدانند كه علم اقتصاد 
كه جهان س��رمايه داري را ايجاد كرده، تنه��ا ابزار براي 

پيشرفت اقتصادي و توسعه در جهان امروز است.

داليل اميدواري در بورس 
تهران

 سهامداران تا زمان انتصاب وزير اقتصاد جديد و مشخص 
شدن موضع گيري ها نسبت به بازار سرمايه مي توانند 
نس��بت به معامالت اين بازار اميدوار باش��ند. هميشه 
پيشنهاد كارشناسان به سهامداران، سرمايه گذاري با ديد 
بلندمدت در بورس بوده است، بارها اعالم شده است كه 
در صورت وجود نگاه بلندمدت به بورس اين بازار بهترين 
محل براي سرمايه گذاري خواهد بود.سهامداري كه در 
بازار سرمايه سرمايه گذاري نكند بايد به سمت بازارهاي 
موازي پيش برود ك��ه در آخر ملزم به پرداخت ماليات 
خواهد بود، اين موضوع باعث شده است تا سهامداران 
به طور حتم  س��رمايه هاي خ��ود را وارد ب��ورس كنند.

سهامداران بايد با ديد بلندمدت در سهام شركت هاي 
بزرگ اقدام به س��رمايه گذاري در ب��ورس كنند، اما در 
صورتي كه به دنبال س��رمايه بدون ريس��ك در بورس 
هستند بهتر است از طريق صندوق هاي سرمايه گذاري 
وارد اين بازار ش��وند.در بورس به هر ميزان كه سهامدار 
سرمايه خود را وارد اين بازار كند و سود از اين بازار به دست 
آورد، مبلغ مورد نظر به هيچ عنوان شامل ماليات نخواهد 
شد. درصورت تزريق پول به بورس سهامداران با اعتمادي 
دوباره به اين بازار ورود مي كنند و زمينه صعود بيش��تر 

شاخص بورس در بازار را فراهم خواهند كرد.

۶5 درصد مسكن مهر را 
دولت تدبير و اميد ساخت

وزارت راه و شهرس��ازي در گ��زارش جديد خود در 
خصوص عملكرد دولت در بخش مسكن مهر اعالم 
ك��رد كه 65 درصد از طرح مس��كن مه��ر در دولت 
تدبير و اميد اجرايي شده است. به گزارش ايرنا، اتمام 
واحدهاي باقي مانده مسكن مهر از جمله اولويت هاي 
دولت هاي يازدهم و دوازدهم بود. اطالعات منتش��ر 
ش��ده در كتاب وزارت راه و شهرس��ازي از عملكرد 
مسكن مهر نشان مي دهد، يك ميليون و 9۴9 هزار 
واحد مس��كن مهر از ابتداي اج��راي طرح تاكنون 
تكميل و تحويل شده كه عملكرد دولت تدبير و اميد 
در تكمي��ل و تحويل واحدهاي مس��كوني مهر يك 
ميليون و 259 هزار واحد گزارش شده است. عملكرد 
دولت تدبير و اميد در تكميل واحدهاي مسكوني مهر 
نسبت به اجراي كل طرح، 65 درصد است. بر اساس 
اين گزارش، در بخش صدور س��ند براي واحدهاي 
مسكن مهر از ابتداي اجراي طرح تاكنون يك ميليون 
و 298 هزار واحد سند صادر شده كه از اين تعداد 77۴ 
هزار واحد س��ند در دولت هاي يازده��م و دوازدهم 
صادر ش��ده اس��ت. همچنين از ابتداي اجراي طرح 
براي 5۴ هزار و ۴03 واحد تسهيالت پرداخت شده 
كه 13 هزار و 83 واحد از ميزان كل، در دولت تدبير 
و اميد، پرداخت شده است. اين گزارش مي افزايد: با 
احتساب بافت فرسوده از ابتداي اجراي طرح مسكن 
مهر تاكنون يك ميليون و 826 هزار واحد مسكن مهر 
فروش اقساطي شده كه از اين ميزان يك ميليون و 
262 ه��زار واحد در دولت هاي يازده��م و دوازدهم 
محقق شده است. بنابراين گزارش، در جريان وقوع 
زلزله سرپل ذهاب در كرمانشاه كه در آبان 1396 با 
بزرگي 7.3 رخ داد، بيش از 576 واحد مسكن مهر در 
قالب 2۴ بلوك دچار خسارت شد. از اين تعداد 3 بلوك 
آن تخريب و 21 بلوك نيازمند بازس��ازي تشخيص 
داده شد. س��ازمان ملي زمين و مسكن 21 بلوك را 
بازسازي كرد و تحويل مردم داد. هزينه هاي سازمان 
ملي زمين و مس��كن در خصوص بازسازي و احداث 
واحدهاي مسكن مهر سر پل ذهاب شامل كمك 185 
ميليارد ريالي بالعوض از محل منابع سازمان جهت 
بازسازي بلوك هاي آسيب ديده، كمك 55 ميليارد 
ريالي جهت بازسازي محوطه بلوك هاي آسيب ديده 
از محل منابع س��ازمان، كمك 270 ميليارد ريالي 
دولت از محل اسناد خزانه و 205 ميليارد ريال از محل 

خسارت بيمه آرمان بوده است.

افزايش سفرهاي مردم
و كرونايي تر شدن 5 استان

در هفته گذشته باز هم شاهد افزايش سفرهاي مردم 
هر چند به صورت جزئي بوديم و اين اتفاق در حالي رخ 
مي دهد كه به گفته مسووالن وزارت بهداشت وضعيت 
شيوع كرونا در پنج استان روند افزايشي پيدا كرده كه 
مسلما با اين سفرها بي ارتباط نيست. به گزارش ايسنا، 
نگاهي به آمار ترددهاي بين اس��تاني منتشر شده از 
سوي مركز مديريت راه هاي كشور نشان مي دهد كه با 
وجود هشدارهاي متعدد داده شده از سوي مسووالن 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي نه تنها 
سفرهاي مردم كاهشي نبوده است بلكه آمارها گوياي 
افزايش اين ترددهاي بعضا غير ضرور بوده كه اين مساله 
خود را در وضعيت شيوع ويروس كرونا نشان داده است. 
بر اساس اين اعداد و ارقام منتشر شده، متوسط تردد 
روزانه بين استاني از جمعه دو هفته گذشته )28 خرداد 
ماه( تا پنج شنبه گذشته )سوم تير ماه( يك ميليون و 
90۴ هزار و 831 وسيله نقليه بوده است كه نسبت به 
هفته قبل از اين آمار يك درصد كاهش يافته اما نسبت 
به هفته مشابه سال گذشته با پنج درصد افزايش همراه 
بوده است. البته اگر بخواهيم سفرهاي جاده اي مردم 
را رصد كنيم همين آمار را بايد در تردد وسايل نقليه 
سبك و در همين بازه زماني مورد مقايسه قرار دهيم 
كه اين بار يك درصد افزايش نس��بت به هفته مشابه 
قبل از اين بررس��ي و 9 درصد افزايش نسبت به هفته 
مشابه س��ال گذشته رشد را نشان مي دهد. در همين 
بازه مورد بررس��ي يعني از جمعه دو هفته گذش��ته 
)28 خرداد ماه( تا پنج ش��نبه گذشته )سوم تير ماه( 
حدود 8 ميليون و ۴30 هزار پالك يكتا در محورهاي 
مواصالتي كشور تردد كرده اند كه خودرهاي تهران و 
البرز همچنان با بيش از 20 درصد در صدر قرار داشته 
و بيشترين سهم را از اين سفرهاي مخاطره آميز دارند 
و پس از آن نوبت به خراسان رضوي، فارس، اصفهان، 

مازندران و ... مي رسد.

افزايش سهم ايران
از كشتيراني و حمل بار در خزر

سهم روس ها از بازار كشتيراني و حمل بار در درياي 
خزر به 59.9 درصد و س��هم ايران ب��ه 38.9 درصد 
رسيده است. به گزارش مهر، گزارش هاي منتشره از 
وضعيت حمل كاال در درياي خزر در س��ال 1399 و 
سهم كشورهاي حاشيه اين دريا نشان مي دهد سهم 
ناوگان درياي ايران و روسيه مجموعًا 98.8 درصد و 
ساير كش��ور 1.2 درصد است. بر اساس اين گزارش، 
سهم ناوگان ايراني شامل ش��ركت كشتيراني خزر 
از شركت هاي زيرمجموعه كش��تيراني جمهوري 
اسالمي ايران با حمل بيش از 1 ميليون و 500 هزار 
تن و س��اير ناوگان ايراني با ۴2۴ هزار و 993 تن كاال 
در س��ال 1399، مجموعًا 1 ميليون و 925 هزار و 3 
تن است.  سهم كشتي هاي ايراني از بازار حمل كاال 
در درياي خزر در سال گذشته، 38.9 درصد است كه 
30.3 درصد آن به شركت كشتيراني خزر اختصاص 
دارد. همچنين ناوگان حمل و نقل دريايي روسي نيز 
در سال گذشته 2 ميليون و 961 هزار و 269 تن كاال 
بين بنادر حاشيه خزر جابه جا كرده اند. سهم ناوگان 
متعلق به ديگر كش��ورها از بازار حمل كاال در خزر، 
11 هزار و ۴70 تن، آذربايجان 12 هزار و 83۴ تن و 

قزاقستان 35 هزار و 590 تن بوده است.

با 3 درصد تورم ماهانه، ميانگين قيمت هر متر مربع آپارتمان در خرداد 900 هزار تومان افزايش يافت

تغيير جهت بازار مسكن 

رييس شوراي شهر: »شفافيت« كف انتظارات افكار عمومي از شوراي ششم است

واكنش هاشمي به اظهارات چمران
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در واكنش 
به تغيير در مصوبه خانه باغ در شوراي ششم گفت: به 
نظر مي رس��د صحبت آقاي چمران در اين زمينه به 
درستي درك نش��ده است، اما در عين حال همانطور 
كه شوراي پنجم مصوبه برج باغ ها را ابطال كرد، ديگران 
هم حق اصالح و بهبود در مصوبه شوراي پنجم را دارند. 
 هاشمي در گفت وگو با ايلنا در پاسخ به اينكه شهردار 
آينده تهران چه ويژگي هاي بايد داشته باشد؟ گفت: 
طبيعي است كه تشخيص شرايط و معيارهاي انتخاب 
ش��هردار آينده تهران به عهده اعضاي شوراي ششم 
است و ما بايد به اين تش��خيص احترام بگذاريم، اما 
از نگاه كارشناسي مي توان گفت كه مديريت شهري 
تهران با همه فراز و نش��يب هاي خ��ود روندي را در 
طول 5 دوره گذشته طي كرده است كه بايد در دوره 
شش��م نقاط قوت آن تثبيت گردد و نقاط ضعف آن 

كمرنگ شود. 
او ادام��ه داد: به ط��ور نمونه يكي از نق��اط قوت فعلي 
مديريت شهري، آرامشي است كه در شهر ايجاد شده 
است و همچنين كاهش هزينه ها و بارمالي اداره شهر 
و تعداد پرس��نل ش��هرداري از ديگر موارد است، اين 
دستاورد با كاهش هزينه هاي غيرضروري وتشريفاتي، 
چابك سازي بدنه و كاهش پرسنل به دست آمده است. 

    سياست هايي كه بايد تداوم يابد
هاشمي با بيان اينكه در اين شرايط كرونا و ركود، شهر 
امكان تامين منابع بيشتر براي اداره خود را ندارد، اظهار 
كرد: بنابراين بايد اين سياست عدم خروج از چارچوب 

طرح تفصيلي و صيانت از باغات تداوم يابد. 
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: درباره نقاط منفي 
هم بايد گفت، فرسودگي و كمبود ناوگان حمل ونقل 
عمومي يكي از مش��كالت اصلي تهران اس��ت كه در 

دوره ششم با يكدستي كه ميان مجلس، شورا و دولت 
وجود دارد، فرصت خوبي براي جبران اين نقطه ضعف 
ايجاد خواهد شد، بنابراين تهران به شهرداري نياز دارد 
كه با پايين نگه داشتن هزينه هاي جاري، بتوانند در 
بعد هزينه هاي عمراني و تامين تجهيزات و توسعه و 
نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي به خصوص اتوبوس 

و واگن مترو موفق عمل كند. 

    هزينه هاي جاري بايد پايين 
نگه داشته شود

هاشمي در واكنش به اين مطالبه شهروندان مبني بر 
اينكه پول مردم تهران بايد براي مردم خرج بشود، و در 
پاسخ به اين سوال كه چه توصيه هايي در اين زمينه به 
شهردار آينده داريد؟ گفت: در شرايط فعلي كه به دليل 

كرونا و ركود منابع مالي ش��هرداري تهران با كاهش 
شديد منابع مواجه شده است، اصوال ديگر منابع مازادي 
براي هزينه كردن در جايي غي��ر از امورات مربوط به 
تهران، باقي نمانده و مديريت شهري جديد بايد با توجه 
به ارتباطات نزديكي كه با دستگاه هاي حاكميتي دارد، 
منابعي كه از گذشته نيز در اختيار ساير نهادها قرار داده 
است را وصول كند تا بتواند ماموريت اصلي خود را به 

خوبي اجرا كند. 
رييس شوراي شهر تهران اضافه كرد: توقف شهرفروشي 
مازاد بر طرح تفصيلي يكي از دستاوردهاي اين دوره 
بود كه جزو منويات رهبرانقالب بوده است كه مكررا به 
شهرداري وشورا در دوره هاي قبل ابالغ شده وطبيعتا 
انتظار نم��ي رود كه رون��د بي رويه تغيي��ر كاربري و 
بارگذاري هاي منفي براي درآمدزايي مجددا آغاز شود. 

    كف انتظارات افكار عمومي
از شوراي ششم 

او درباره ضرورت تداوم برنامه هاي شفافيت در شوراي 
ششم گفت: طبيعي است كه شفافيت موجود به عنوان 
يكي از دستاوردهاي دوره پنجم، امروز به كف انتظارات 
افكارعمومي از شوراي ششم تبديل شده است، افزايش 
عمق شفافيت در سطوح عملكردي مديريت شهري 
كه امكان رصد به روز عملكرد مالي ش��هرداري براي 
شورا وكارشناس��ان ممكن باشد، مي تواند گام بعدي 
شفافيت باشد.  هاشمي در واكنش به اظهارات آقاي 
چمران مبني بر اينكه تغييرات��ي در مصوبه خانه باغ 
ايجاد خواهند كرد و وجود برخي نگراني ها براي باغات 
در تهران اظهار كرد: البته به نظر مي رسد صحبت آقاي 
چمران به درستي درك نشده است، مصوبه خانه باغ كه 
به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيد، گامي مهم در 
جهت صيانت از باغ هاي تهران بود، البته اين به معناي 
بدون نقص و اشكال بودن اين مصوبه نيست، ما ابهاماتي 
در بخش تشخيص باغ هم داريم كه موجب اختالفات 
و بحث هاي اعضا در زمان تشخيص باغ بودن يك ملك 
مي شد، طبيعي است همانطور كه شوراي پنجم مصوبه 
برج باغ ها را ابطال كرد، ديگران هم حق اصالح و بهبود 

در مصوبه شوراي پنجم را داشته باشند. 

    باغات نبايد نابود شوند
او ادامه داد: اما اين فرآيند نبايد دوباره مس��ير نابودي 
باغات را فراهم كند، بارگذاري زياد و اجازه پيش روي 
بيشتر در زير زمين و افزايش سطح اشغال بعد از گرفتن 
پروانه برج باغ، سه مشكل جدي طرح برج باغات بود 
كه شوراي شش��م اگر مي خواهد در مصوبه خانه باغ 
تجديدنظر كند، بايد اين مس��ائل را در نظر بگيرد تا 
همين تعداد باقيمانده از باغات تهران نيز نابود نشوند. 



گزارش جديد وب سايت اسپيد تست درباره متوسط 
سرعت اينترنت ثابت و موبايل جهان در ماه مه ۲۰۲۱ 
ميالدي منتشر شده است. اين گزارش نشان مي دهد 
متوسط جهاني سرعت اينترنت موبايل در پنجمين 
ماه س��ال جاري ميالدي ۵۴.۵۳ مگابي��ت برثانيه 

بوده است. 
رتبه يك ت��ا پنج اينترن��ت موبايل در جه��ان تا ماه 
مه ۲۰۲۱، به ترتي��ب به امارات متح��ده عربي، كره 
جنوبي، قطر، عربستان س��عودي و چين تعلق دارد. 
رتبه يك تا پنج اينترنت پهن باند ثابت در جهان نيز به 
ترتيب به سنگاپور، هنگ كنگ، موناكو، كره جنوبي و 
تايلند تعلق دارد. همچنين متوس��ط جهاني سرعت 
اينترنت ثابت نيز ۱۰۵.۱۵ مگابيت بر ثانيه ثبت شده 
است. همچنين متوسط سرعت دانلود اينترنت ثابت 
در ايران تا پايان ماه مه ۲۰۲۱، ۲۰.۷۳ مگابيت برثانيه 
اس��ت كه رتبه ايران را به ۱۳۲ از ميان ۱۷۵ كش��ور 
مي رساند و نس��بت به ماه گذشته ميالدي، چهار پله 
رشد كرده است. سرعت اينترنت از مواردي است كه 
همواره براي كاربران دغدغه بوده و يكي از فاكتورهاي 
كيفي خدمات اينترنتي محسوب مي شود و وب سايت 
Speedtest ش��اخص هاي جهان��ي اينترنت را در 
كش��ورها بررسي مي كند. بر اين اس��اس تا ماه ژانويه 
۲۰۲۱، متوسط جهاني سرعت دانلود اينترنت موبايل، 
۴۶.۷۴ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
اينترنت موبايل، ۱۲.۴۹ مگابيت برثانيه و تاخير، ۳۷ 
ميلي ثاني��ه بود. در حوزه اينترنت ثابت نيز متوس��ط 
جهاني سرعت دانلود، ۹۶.۹۸ مگابيت برثانيه و متوسط 
جهاني سرعت آپلود ۵۱.۲۸ مگابيت برثانيه و تاخير، 
۲۰ ميلي ثانيه بود. طبق آخرين آمار منتشرش��ده در 
اسپيدتست، تا ماه مي س��ال ۲۰۲۱، متوسط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۵۴.۵۳ مگابيت برثانيه 
و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود اينترن��ت موبايل، 
۱۲.۶۳ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه است. در 
حوزه اينترنت ثابت نيز متوسط جهاني سرعت دانلود، 
۱۰۵.۱۵ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 
۵۵.۹۵ مگابيت برثانيه و تاخير ۱۹ ميلي ثانيه است. 
در حالي كه تا ماه آوريل سال ۲۰۲۱، متوسط جهاني 
سرعت دانلود اينترنت موبايل، ۵۳.۳۸ مگابيت برثانيه 
و متوس��ط جهاني س��رعت آپلود اينترن��ت موبايل، 
۱۲.۸۵ مگابيت برثانيه و تاخير ۳۷ ميلي ثانيه بود. در 
حوزه اينترنت ثابت نيز متوسط جهاني سرعت دانلود، 
۱۰۲.۱۲ مگابيت برثانيه و متوسط جهاني سرعت آپلود 

۵۴ مگابيت برثانيه و تاخير ۲۰ ميلي ثانيه بود.
 

   رتبه ايران در سرعت اينترنت
موبايل و ثابت 

در حال حاضر متوس��ط سرعت دانلود اينترنت موبايل 
در اي��ران ۳۰.۷۹ مگابيت برثانيه و متوس��ط س��رعت 
آپل��ود اينترنت موبايل، ۱۱.۵۰ مگابيت برثانيه اس��ت 
كه رتب��ه ايران را به ۷۹ از ميان ۱۴۰ كش��ور رس��انده 
اس��ت. اين در حالي اس��ت كه در ماه آوري��ل ۲۰۲۱، 
متوسط سرعت دانلود اينترنت موبايل در ايران ۳۰.۱۷ 

مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود اينترنت موبايل، 
۱۱.۴۴ مگابيت برثانيه ب��ود. همچنين طبق اين آمار، 
اينترنت موبايل ايران در حال حاضر از كوزوو و فيليپين 
كندتر و از ارمنستان و الئوس س��ريع تر است. در حال 
حاضر در حوزه اينترنت ثابت، متوس��ط سرعت دانلود 
در ايران، ۲۰.۷۳ مگابيت برثانيه و متوسط سرعت آپلود 
۱۱.۵۸ مگابيت برثانيه و تاخير، ۴۱ ميلي ثانيه است كه 
رتبه ايران را به ۱۳۲ از ميان ۱۷۵ كشور مي رساند. اين 
درحالي است كه در آوريل ۲۰۲۱ در حوزه اينترنت ثابت، 
متوسط سرعت دانلود در ايران، ۱۹.۱۷ مگابيت برثانيه و 
متوسط سرعت آپلود ۱۰.۸۲ مگابيت برثانيه بود و ايران 
در جايگاه ۱۳۶ قرار داش��ت. همچنين طبق اين آمار، 
اينترنت ثابت ايران در حال حاضر از توگو و كنگو كندتر 

و از رواندا و فلسطين سريع تر است.
 

    سرعت جهاني اينترنت
در ماه جاري رشد كرد 

گزارش جديد وب سايت اسپيد تست درباره متوسط 
سرعت اينترنت ثابت و موبايل جهان در ماه مي ۲۰۲۱ 
ميالدي منتشر شده است. اين گزارش نشان مي دهد 
متوسط جهاني سرعت اينترنت موبايل در پنجمين 
ماه سال جاري ميالدي ۵۴.۵۳ مگابيت برثانيه بوده 
است. همچنين متوسط جهاني سرعت اينترنت ثابت 
نيز ۱۰۵.۱۵ مگابيت بر ثانيه ثبت ش��ده اس��ت. اين 
درحالي است كه در آوريل ۲۰۲۱ ميالدي )ماه قبل( 
متوسط جهاني سرعت اينترنت ثابت ۵۳.۳۸ مگابيت 
برثانيه و متوسط جهاني سرعت اينترنت ثابت ۱۰۲.۱۲ 

مگابيت برثانيه بوده اس��ت. نگاهي گذرا به آمار هر دو 
ماه حاكي از آن اس��ت كه در پنجمين ماه سال جاري 
متوسط سرعت اينترنت ثابت و موبايل نسبت به ماه 
قبل از آن رشد كرده است. به عبارت ديگر براي دومين 
ماه متوالي در ۲۰۲۱ ميالدي متوسط جهاني سرعت 

اينترنت موبايل و ثابت رشد كرد.
 

   سقوط يك پله اي چين
در رده بندي سرعت اينترنت موبايل

در رده بندي كش��ورهايي با پرسرعت ترين اينترنت 
موبايل سه جايگاه نخست مانند ماه گذشته به ترتيب 
 به امارات متحده عرب��ي )۱۹۴.۰۴ مگابيت برثانيه(، 
كره جنوبي )۱۹۲.۵۸ مگابيت برثانيه( و قطر )۱۷۹.۸۱ 
مگابيت برثانيه( قرار دارند. در رده چهارم عربس��تان 
سعودي با سرعت اينترنت موبايل ۱۶۰.۴۰ مگابيت 
برثانيه قرار دارد كه جايگاه آن نسبت به ماه قبل يك پله 
صعود كرده است. در رده پنجم چين با سرعت اينترنت 
۱۵۳.۰۹ مگابيت برثانيه قرار دارد كه جايگاه آن نسبت 
به ماه قبل يك پله سقوط كرده است. در رده هاي ششم، 
هفتم، هشتم به ترتيب نروژ )۱۵۰.۲۱ مگابيت برثانيه(، 
كويت )۱۳۲.۳۶ مگابيت برثانيه( و استراليا )۱۲۵.۶۶ 
مگابيت برثانيه( قرار دارند. هرچند جايگاه نروژ نسبت 
به ماه قبل تغييري نكرده، اما جايگاه كويت يك پله 
صعود و استراليا يك پله سقوط كرده است. در رده 
نهم اين فهرست سوييس با سرعت اينترنت موبايل 
۱۰۶.۶۸ مگابيت برثانيه ق��رار دارد كه جايگاه آن 
نس��بت به ماه آوريل ۳ پله رشد كرده است. در رده 

دهم نيز مانند ماه گذشته قبرس با سرعت اينترنت 
موبايل ۱۰۵.۸۶ مگابيت برثانيه قرار دارد.

 
   رشد يك پله اي هنگ كنگ و موناكو

در رده بندي اينترنت ثابت
 در رده بندي كشورهايي با بيشترين سرعت اينترنت 
ثابت نيز تغييرات زيادي ديده مي شود. البته رتبه نخست 
اين فهرس��ت مانند ماه گذشته به س��نگاپور با سرعت 
اينترنت ۲۵۰.۳۵ مگابيت برثانيه قرار دارد. در رده دوم و 
سوم به ترتيب هنگ كنگ )۲۴۵.۰۱ مگابيت برثانيه( و 
موناكو )۲۲۴.۰۵ مگابيت برثانيه( قرار دارند كه جايگاه 
هر كدام نسبت به ماه قبل يك پله رشد كرده است. اما 
ك��ره جنوبي كه ماه قبل در رده دوم اين فهرس��ت قرار 
داش��ت اكنون با ۲ پله سقوط در رده چهارم قرار گرفته 
و س��رعت اينترنت ثابت آن ۲۱۷.۱۵ مگابيت بر ثانيه 
ثبت شده است. در رده پنجم تايلند با سرعت اينترنت 
۲۱۴.۲۸ مگابيت قرار دارد و جايگاه آن در رده بندي دو 
پله صعود كرده است. در رده هاي ششم و هفتم به ترتيب 
روماني )۲۱۳.۳۶ مگابيت برثانيه( و دانمارك )۲۱۰.۹۱ 
مگابيت برثانيه( ق��رار دارند. جايگاه هر دو كش��ور در 
فهرست سرعت اينترنت ثابت نسبت به ماه گذشته يك 
پله سقوط كرده است. در رده هشتم مانند ماه گذشته 
ليختن اشتاين با سرعت اينترنت ثابت ۲۰۴.۴۳ مگابيت 
بر ثانيه قرار دارد. فرانس��ه )۱۹۸.۷۲ مگابيت برثانيه( و 
سويس )۱۹۸.۲۳ مگابيت برثانيه( نيز به ترتيب در رد 
ه هاي نهم و دهم قرار دارند. جايگاه فرانس��ه يك پله و 

سويس ۳ پله نسبت به ماه قبل رشد كرده است. 

خبر

ادامه از صفحه اول

دنياي فناوري دانش و فن6   Mon. June 28. 2021  1973   دوشنبه 7 تير 1400    17 ذي القعده 1442  سال هشتم    شماره  

طرحي كه فلسفه اينترنت را از 
بين مي برد

 دليل تعريف گسترده اي كه از پيام رسان دارد، شامل 
ايميل، موتور جست وجو، زيرساخت اينترنت كشور 
و خود پيام رس��ان ها مي ش��ود. اين ط��رح يك طرح 
غيركارشناسي است و مشخص است كساني كه روي 
آن كار كردند با اصول اوليه اينترنت آشنايي ندارند و يك 
نگاه امنيتي دارند. همچنين در توجيه اين طرح گفته 
شده كه مي خواهيم براي اولين بار دسترسي به وي پي ان 
را قانوني كنيم، طرح وي پي ان قانوني همان اينترنت 
طبقاتي و شناس��ايي و احراز هويت كاربران اينترنت 
است. اين يعني ما آماده مي شويم براي اينكه تك تك 
افراد بخواهند درخواست وي پي ان قانوني داشته باشند 
براي دسترسي به اينترنت، كه درآن صورت از آنها اسم و 
كد ملي و آدرس و تلفن و چرايي و چگونگي دسترسي 
به محتواي اينترنت پرسيده مي شود، اينترنت در كشور 
به چند بخش تقسيم مي شود و امكان كنترل كاربران و 
شناسايي هويت آنها هم فراهم مي شود. اگر مي خواهيد 
وضعيت اينترنت ايران را با دنيا مقايسه كنيد، بايد بدانيد 
كه در فضاي اينترنت در دنيا، ناشناسي يك حق است 
و س��ازمان ملل اين حق را به رسميت شناخته است و 
نبايد اين حق را از بين ببريد. بنابراين و ي پي ان قانوني 
ناقض حريم خصوصي مردم اس��ت. مقايسه شرايط 
ايران با كش��ورهايي مانند امريكا و اروپا غلط است. ما 
نمي توانيم ايران را با امريكا، اروپا، هند يا هر جاي ديگر 
مقايس��ه كنيم، بگوييم اتحاديه اروپ��ا GDPR دارد، 
ايران هم مي خواهد داش��ته باشد. در اتحاديه اروپا اگر 
وب سايتي راه بيندازيد و در آنجا فساد شهرداري يك 
شهر را با اسناد مطرح كنيد، امكان ندارد كه هيچ نهاد 
قانون گذاري يا فردي از طرف يك نهاد قانوني و دولتي، 
به شركتي كه وب س��ايت را ميزباني مي كند مراجعه 
كرده و وب سايت را نه فيلتر و مسدود، بلكه پاك كند، 
اتفاقي كه براي وب سايت معماري نيوز رخ داد. بنابراين 
اين مقايسه از اساس غلط است. در امريكا شاهد بوديم 
كه ترامپ تالش كرد يك ماده را ملغي كند براي اينكه 
جلوي توييتر را بگيرد كه حسابش را مسدود نكند، اما 
اين اتفاق نيفتاد و نهايتا حساب ترامپ مسدود شد بدون 

اينكه آب از آب تكان بخورد.

تحول اقتصادي  در گرو 
اقدامات رييس جمهور منتخب

رييسي با همراهي تمام جريانات، مي بايست برنامه ريزي 
خود را ب��راي اجراي وعده هايي كه در جريان تبليغات 
انتخاباتي خود مطرح كرده، آغاز كند. تعامل با جريانات 
سياسي مختلف و حاكم در كش��ور در راستاي تحقق 
وعده هاي اقتصادي و آزاد س��ازي بس��تر تكنولوژي و 
فضاي مجازي و احترام به حقوق اقش��ار خاص جامعه 
همچون بانوان از جمله موارد انتظارات مردمي و عمومي 

از رييس جمهور منتخب است.

ارزش معامالت الكترونيكي 
به ۱۰۹۷ هزارميليارد رسيد

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي در نشست 
خبري ارايه گزارش عملكرد ساالنه اين مركز گفت: 
ارزش اسمي معامالت الكترونيكي در سال ۹۹ به 
يك هزار و ۹۷ هزار ميليارد تومان رسيد. به گزارش 
ايرنا، علي رهبري در نشست خبري گزارش عملكرد 
تجارت الكترونيكي ايران در سال ۹۹ افزود: ارزش 
معامالت رش��د قابل توجهي را نسبت به سال قبل 
تجربه كرده اس��ت كه شايد بخشي از آن مربوط به 
تورم س��االنه باش��د، اما ميزان رشد ۱۶۰ درصدي 
حكايت از تالش جمعي حاكميت، كس��ب وكارها 
و كاربران فضاي مجازي دارد. وي بيان  كرد: مركز 
توسعه تجارت الكترونيكي از سال ۹۷ ارايه گزارش 
عملكرد س��االنه خ��ود را آغاز و ام��روز چهارمين 
گزارش عملكرد را ارايه كرد، امروز چهار شاخص را 
در تهيه گزارش عملكرد مورد بررسي قرار داديم و 
قصد داريم سال آينده با كمك شركت ملي پست و 
وزارت راه و شهرسازي و شهرداري، زيرساخت هاي 
دليوري و تحوي��ل را نيز به گ��زارش اضافه كنيم. 
رهبري خاطرنش��ان كرد: اگر قرار باش��د در كشور 
رشد و جهش��ي رخ دهد به طور معمول اعداد ۱۰ 
تا ۲۰ درصد را ش��اهد هس��تيم، اما اينكه در بحث 
تجارت الكترونيكي با رشد ۱۶۰ درصدي رو به رو 
شديم، مي توان گفت رشد در شاخص هاي مهم اين 
حوزه رخ داده است. وي گفت: تعداد نمادهاي صادره 
توس��ط اين مركز نيز امسال نسبت به سال قبل ۲ 
برابر شده كه نشان دهنده رشد ۱۰۰ درصدي است، 
ضمن اينكه گواهي امضاي الكترونيك نيز رشد ۲۲۰ 

برابري را تجربه كرده است. 

ترامپ به يك پلتفرم ويدئويي 
پيوست

دونالد ترامپ عضو يك وب س��ايت انتشار ويديو به 
نام »رامبل« شده كه ميان محافظه كاران امريكايي 
بس��يار محبوب اس��ت. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نق��ل از رويت��رز، دونالد ترام��پ رييس جمهور 
س��ابق امريكا روز گذش��ته عضو پلتفرم ويدئويي 
»رامبل )Rumble( « شد. اين در حالي است كه 
پس از ش��ورش حاميان او در شش��م ژانويه ۲۰۲۱ 
ميالدي و حمله آنها به كنگره امريكا، ش��بكه هاي 
اجتماعي بزرگ از جمله فيس بوك، توئيتر و يوتيوب 
حساب هاي كاربري وي را تعطيل كردند. ممنوعيت 
حضور او در توئيتر دايم اس��ت اما فيس بوك اعالم 
كرد ممنوعيت رييس جمهور پيشين تا ۲۰۲۳ ادامه 
مي يابد. از سوي ديگر يوتيوب نيز اعالم كرد تا زماني 
كه تشخيص دهد ريسك خش��ونت كاهش يافته، 
حضور ترامپ را در پلتفرم خود ممنوع مي كند. ليز 
هرينگتون سخنگوي دونالد ترامپ اعالم كرد عضويت 
رييس جمهور س��ابق در رامبل، بخشي از طرح وي 
براي راه اندازي پلتفرم خود است. اين درحالي است 
كه در اوايل م��اه جاري ميالدي ترامپ بالگي كه به 
تازگي افتتاح كرده بود را تعطيل كرد. البته جزييات 
طرح راه اندازي پلتفرم مخصوص ترامپ هنوز اعالم 
نشده است. هرينگتون در يك بيانيه ايميلي به رويترز 
نوشته است: در عصري كه شركت هاي بزرگ فناوري 
ضربه بي سابقه اي به آزادي بيان در كشورمان زده اند، 
اين روش��ي مناس��ب براي برقراري ارتباط با مردم 
امريكا است. كريس پاولوفسكي مدير ارشد اجرايي 
رامبل نيز تأييد كرد حس��اب كاربري ترامپ در اين 
وب سايت ايجاد شده است. اما وي از اظهارنظر بيشتر 
در اين باره خودداري كرد. پاولوفسكي يك كارآفرين 
كانادايي اس��ت كه در سال ۲۰۱۳ ميالدي رامبل را 
راه اندازي كرد. اين وب س��ايت ش��باهت زيادي به 
يوتيوب دارد و ميان حاميان حزب محافظه كار امريكا 

محبوبيت زيادي يافته است.

گوگل سهم خود را از درآمد 
توسعه دهندگان كاهش مي دهد

گوگل در راستاي گسترش اپ هاي اندرويدي در 
دستگاه هاي مختلف، انگيزه مالي ايجاد كرده و ادعا 
مي كند سهم خود از فروش اپ در پلي استور را به 
۱۵ درصد كاهش مي دهد. به گزارش خبرگزاري 
مهر به نق��ل از انگجت، گوگل از مدت ها قبل براي 
نصب اندرويد روي دس��تگاه هاي مختلفي غير از 
موبايل با چالش روبرو اس��ت. در همين راستا اين 
شركت يك راه حل ساده يافته است. گوگل تصميم 
دارد به توس��عه دهندگان نرم افزار انگيزش مالي 
بدهد تا از پلتفرم هايي غير از موبايل پش��تيباني 
كنند. وب س��ايت آرس تكنيكا در گزارشي اعالم 
كرده اين شركت مشغول عرضه بين المللي طرح 
Play Media Experience اس��ت. طي اين 
طرح اگر توسعه دهندگان اپ اندرويد از قابليت هاي 
صوتي تصويري در طيفي از پلتفرم ها مانند تبلت، 
ساعت هاي هوش��مند و تلويزيون هاي هوشمند 
پش��تيباني كنند، گوگل سهم خود را از درآمد اپ 
در پلي اس��تور به ۱۵ درص��د كاهش مي دهد. اگر 
توسعه دهنده اپ بخواهد سهم بيشتري از دانلود 
محصولش در اپ اس��تور را در اختيار داشته باشد 
بايد از تمام پلتفرم ها پشتيباني كند. به طور دقيق تر 
يك توسعه دهنده اپ ويدئويي بايد آن را با اندرويد 
ت��ي وي، گوگل تي وي و گوگل كس��ت يكپارچه 
كند. يك توسعه دهنده اپ صوتي بايد از سيستم 
Wear OS، اندرويد اتو، اندرويد تي وي و گوگل 
كست بايد پشتيباني كند. اپليكيشن خوانشي نيز 
بايد براي استفاده در تبلت، دستگاه هاي تاشدني و 
فضاهاي سرگرمي ارتقا يابد. همچنين ديگر شرط 
گوگل در اين طرح آن است كه توسعه دهندگان اپ 
بايد حداقل ماهانه ۱۰ هزار روي دستگاه ها نصب 
شده باشند. هنوز مش��خص نيست اين طرح چه 

بازخوردي خواهد داشت.

آمازون يك پيام رسان امن خريد
آمازون جديدترين شركتي است كه با خريد يك 
پيام رسان، وارد حوزه پيام رساني ايمن مي شود. 
به گ��زارش ايس��نا، مادرب��ورد گ��زارش كرد كه 
ش��ركت آمازون Wickr را خريداري كرد كه به 
عنوان پلتفرم پيام رس��ان ايمني معروف است كه 
دموكرات ها پس از حمله هك دي ان سي در سال 
۲۰۱۶ از آن اس��تفاده كردند. اين غول اينترنتي 
پلتفرم پيام رس��ان را مكمل خدمات وب آمازون 
)AWS( مي بيند كه براي شركتها و دولت ها راه 
كار آس��اني را براي مكالمات كاري راه دور شامل 
مكالمات صوتي و ويديويي فراهم مي كند. شركت 
خدمات وب آم��ازون خدم��ات Wickr را فورا 
عرضه خواهد كرد و مشتريان فعلي اين پيام رساني 
تغييري را نخواهند ديد. اين اقدام اهميت زيادي 
 Wickr براي خدمات وب آمازون دارد. پيام رسان
در حال حاضر س��ازمان هاي مهمي مانند گمرك 
و حفاظت م��رزي امريكا و نظامي��ان را در جمع 
مشتريانش دارد. خريد اين پيام رسان به آمازون 
كمك مي كند از دس��ت دادن قرارداد با پنتاگون 
را جبران كن��د و در مذاكرات ب��راي قراردادهاي 
دولتي مزيت جديدي داش��ته باشد. اگر سازماني 
ب��ه دليل اس��تفاده از Wickr مج��وز آمازون را 
داشته باشد، ممكن اس��ت تمايل بيشتري براي 
خريد خدمات ديگر اين شركت پيدا كند. بر اساس 
گ��زارش انگجت، پيام رس��انهاي ايمن در دنياي 
مصرف كننده بين پلتفرم هايي نظير واتس اپ،  اي 
مسيج، سيگنال و تلگرام، رونق پيدا كرده اند. با اين 
حال خريد Wickr تضمين نمي كند كه آمازون 
وارد رقابت مستقيم با اين خدمات پيام رسان شود. 

متوسط سرعت دانلود اينترنت ثابت در ايران تا پايان ماه مه  202۱، 20/73 مگابيت برثانيه است

نهاد فراقوه اي براي تنظيم گري پيام رسان هاي اجتماعي ايجاد مي شود

ايران در جايگاه ۱۳۲ اينترنت ثابت 

مجلس به دنبال ساماندهي است نه بگير و ببند و حذف كردن
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس يازدهم اعالم 
كرد كه ط��رح »صيانت از حقوق كارب��ران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« به دنبال 
ساماندهي در اين بخش است و ساماندهي به معناي 
بگي��ر و ببند و حذف كردن نيس��ت. مجيد نصيرايي 
فيلتر فله اي پيام رسان هاي خارجي را نادرست خواند 
و جرم انگاري براي كس��اني كه فيلترشكن استفاده 
مي كنند را اشتباه دانست. به گزارش پيوست، مجيد 
نصيرايي، س��خنگوي كميس��يون فرهنگي مجلس 
يازدهم با بيان اين مطلب درمورد اين طرح به پيوست 
گفت: »م��ا در اين طرح به دنبال ج��رم انگاري براي 
اف��رادي كه در فضاي مجازي فعالي��ت مي كنند يا از 
فيلترشكن استفاده مي كنند، نيستيم. اصال در اين طرح 

براي كاربراني ك��ه در فضاي مجازي و در پلتفرم هاي 
داخلي و خارجي فعاليت مي كنند جرم انگاري در نظر 
گرفته نشده است.« او ادامه داد: »حتي گفته شده كه 
در اين طرح نمايندگان قص��د دارند به صورت فله اي 
پيام رسان هاي خارجي را فيلتر كنند. اصال در اين طرح 
چنين موضوعي مطرح نشده است. در اين طرح بحث 
ساماندهي مطرح است. در همه جاي دنيا ساماندهي 
يك موضوع طبيعي اس��ت.« به گفت��ه نصيرايي در 
امريكا بي��ش از ۲۵۰ قانون در ح��وزه فضاي مجازي 
تدوين ش��ده و اين موضوع اصال عجيب نيست. طبق 
اظهارات او در طرح نمايندگان هم بحث س��اماندهي 
مطرح است و ساماندهي به معناي بگير و ببند و حذف 
كردن نيس��ت. او همچنين بيان كرد: »در اين طرح 

تنها براي شركت هاي داخلي غيرمجاز كه فيلترشكن 
توليد مي كنند، مالحظاتي در نظر گرفته شده است. 
اينكه براي هركسي كه از فيلترشكن استفاده مي كند، 
جرم انگاري مي ش��ود، اين موضوع اش��تباه است.« 
نصيرايي در ادام��ه افزود: »ما باي��د در حوزه فعاليت 
خود حماي��ت از توليد داخل را در نظر بگيريم، بايد از 
ظرفيت و توانمندي كاالي ايراني، دانشمند ايراني و 
متخصص ايراني حمايت كنيم. جوان ايراني تحصيل 
كرده فضايي را ايجاد كرده و قابليت هايي را در اين فضا 
به وجود آورده. حت��ي در برخي مواقع فراتر از پلتفرم 
خارجي خدمات ارايه مي كند. چرا نبايد از اين جوان 
حمايت ش��ود؟« نصيرايي اعتقاد دارد كه تاكنون از 
پيام رسان هاي داخلي حمايت نشده است و به عنوان 

مثال در موضوعي چون پهناي باند، پهناي باندي كه در 
اختيار برخي از پلتفرم هاي خارجي قرار گرفته است، به 
پيام رسان هاي داخلي تعلق نگرفته است. در بخشي از 
اين طرح آمده است كه پنجره واحدي تشكيل مي شود 
و پيام رس��ان هاي اجتماعي داخلي و خارجي ملزم به 
ثبت خود در اين پنجره واحد براي رعايت قوانين كشور 
هس��تند. ثبت در اين پنجره واحد در حالي است كه 
هيچ كدام از پيام رسان هاي خارجي ارتباط مستقيمي 
با دولت ايران ندارند؛ اما نصيرايي تاكيد مي كند كه اين 
پيام رسان ها مي توانند در كشور دفتر رسمي داشته 
باش��ند و به آنها مجوز داده مي شود تا در قالب ضوابط 
ايران به فعاليت خود ادامه دهند. اين به معناي فيلتر 

شدن نيست و تنها بحث ساماندهي مطرح است.

در طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس براي صيانت 
از حق��وق كارب��ران در فضاي مجازي و س��اماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي، قرار است نهادي فراقوه اي 
تنظيم گري مرتب��ط با پيام رس��ان هاي اجتماعي را 

برعهده گيرد. به گزارش مهر، طرح صيانت از حقوق 
كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي 
اجتماعي با ه��دف رفع خأل قانوني در حقوق كاربران 
فضاي مجازي و نيز حماي��ت از توليدات داخلي، اين 

هفته در دستور كار صحن علني مجلس قرار دارد. در 
سال هاي اخير اين طرح توسط كميسيون فرهنگي 
مجلس مطرح و ني��ز برخي كميس��يون ها از جمله 
كميس��يون صنايع و امنيت ملي آن را مورد بررسي 
قراردادند و هم اكنون آماده ارايه در صحن علني است. 
از زمان اعالم اوليه اين طرح تاكنون چندين نس��خه 
از طرح پيش��نهادي نمايندگان مجلس در خصوص 
ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي منتشر شده است 
اما در حال حاضر نس��خه نهايي اصالح شده اي از اين 
طرح كه قرار است در صحن علني مجلس ارايه شود، 
انتش��ار نيافته است. با اين حال به دليل انتشار نسخه 
قديم��ي و جزييات مندرج در آن، برخي رس��انه ها و 
كاربران در فضاي مجازي، آن را به ايجاد محدوديت در 
فضاي مجازي تعبير كرده و انتقادهايي به آن داشته اند. 
محمد رستم پور پژوهشگر مركز پژوهش هاي مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه طرح جديد 
صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي حاصل تالش چند ده جلسه 
كارشناسي با بخش هاي مختلف و با محوريت مركز 
پژوهش هاي مجلس اس��ت، گفت: اين طرح با تالش 
كميسيون فرهنگي مجلس و معاونت فرهنگي مركز 
پژوهش هاي مجلس به نتيجه رسيده و با طرح اوليه 
كاماًل متفاوت اس��ت. وي گفت: اهتمام طرح جديد 

صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي 
پيام رسان هاي اجتماعي اين است كه نهاد فراقوه اي 
تنظيم گي��ري هرآنچه كه مرتبط با پيام رس��ان ها و 
شبكه هاي اجتماعي است را برعهده گيرد. رستم پور 
ادامه داد: در اين راس��تا اين نه��اد تنظيم گر مي تواند 
موضوعات مرتبط با نمايندگي پلتفرم هاي خارجي، 
س��اماندهي فعاليت پلتفرم هاي داخل��ي و خارجي، 
ميزان پهناي باند اختصاصي به پيام رسان ها و نيز نحوه 

مواجهه با جرايم اين حوزه را تنظيم گري كند. 
وي تاكيد كرد: در اي��ن طرح، موضوع نهاد تنظيم گر 
فراقوه اي بس��يار تكميل تر از ايجاد هيات نظارت كه 
در نس��خه اوليه طرح مطرح بود، ديده ش��ده اس��ت. 
پژوهش��گر معاونت پژوهش هاي سياسي و حقوقي 
مركز پژوهش هاي مجلس با بيان اينكه تنها در برخي 
جلس��ات تدوين اين طرح حضور داش��ته و جزييات 
مبس��وط اين طرح براي رفع ابهامات ذهني كاربران، 
توس��ط معاونت فرهنگي مركز پژوهش ها قابل ارايه 
است، گفت: مطابق با طرح پيشنهادي نمايندگان، نهاد 
تنظيم گر در حوزه پيام رسان هاي اجتماعي از تجميع 
كميته ها و نهادهاي مرتبطي همچون كميس��يون 
محتواي مركز ملي فضاي مجازي، س��ازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي و كارگروه تعيين مصاديق 

محتواي مجرمانه ايجاد خواهد شد.

فراخوان آگهي مناقصه عمومي 
شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :

موضوع : عملیات بازرسی کاال،بازرسی پروژه های اجرایی وتأسیسات درحال بهره برداری  گاز استان 
)طرح غیرعمراني مي باشد(

به شماره فراخوان )  2000091138000053 ( مورخ )29 /1400/03( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  برگزار 
نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد(انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از 11:30 شنبه تاریخ 29 /1400/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی از سایت : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ     1400/4/09 می باشد.
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی در سامانه ستاد : ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ  1400/04/23 می باشد.

-به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  رتبه بازرسی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درحد برآورد مناقصه  الزامی می باشد.
جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن38132-031 داخلی2575-2571-2466تماس حاصل نمایید.

- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  مرکز تماس  02141914
دفتر پشتیبانی سامانه جامع پیمانکاران)ققنوس(031-53246995

شركت گازاستان اصفهان

نوبت اول

شناسه آگهي :  ۱۱55۷۷6



تعادل |
اگرچه خريداران خ��ودرو در انتظار اخبار مثبت و 
كاهش قيمت، دست از خريد كش��يده اند اما روند 
قيمت برخي خودروهاي پرتيراژ صعودي است؛ اما 
فعاالن بازار مي گويند احتمال نزولي شدن قيمت ها 
وجود دارد. رص��د بازار خودرو نش��ان مي دهد كه 
بنيان كنوني در بازار بر پايه »انتظار« استوار است. 
خري��داران اگرچه در بازار حض��ور دارند اما منتظر 
كاهش قيمت ها هس��تند و براي خريد دس��ت نگه 

داشته اند. 
حتي فع��االن بازار خ��ودرو به خري��داران خودرو 
توصيه مي كنند كه با توجه به نزديك بودن اجرايي 
شدن توافق برجام و اس��تقرار دولت جديد، منتظر 
كاهش قيمت ها بمانند. كس��اني ك��ه قصد خريد 
داش��تند، در نهايت با اعالم اينكه احتمال شكسته 
ش��دن قيمت ه��ا وج��ود دارد، از خري��د منصرف 
ش��دند و خريد را به هفته هاي آتي موكول كردند.

از آن طرف فروش��ندگان كه معامله چنداني انجام 
نمي دهند ومعتقدند كه قيمت ها در بازار شكس��ته 
خواهد ش��د. آنها منتظر ثبات قيمت ها هس��تند تا 
مصرف كنن��دگان ب��ه خريد ترغيب ش��وند. با اين 
حال، وضعي��ت قيمت ها در بازار نش��ان مي دهد، 
عمده خودروهاي گروه خودروسازي ايران خودرو 
طي يكماه گذشته ۱۰ تا ۲۰ ميليون تومان در بازار 
رش��د قيمت را تجربه كرده اند. اين در حالي است 
كه قيمت خودروهاي پرتيراژ س��ايپا كاهش نسبي 

داشته است.

    تصوير قيمت ها در بازار
بازار خودرو اين هفته نيز با بي رغبتي خريداران در 
معامالت روبروست برهمين اساس كمتر معامله اي 
توسط فعاالن بازار صورت مي گيرد. البته در هفته 
گذش��ته نوسانات نرخ ارز باعث ش��ده بود تا قيمت 
برخي محصوالت داخلي دو تا س��ه ميليون تومان 
افزايش پيدا كند اما در ابتداي هفته جاري خبري 
از افزايش قيمتها نيست و محصوالت با ثبات قيمت 
به فروش مي رسند .بررس��ي وضعيت قيمت ها نيز 
حكايت از آن دارد كه اگرچ��ه معامالت خاصي در 
بازار صورت نمي گيرد اما اس��تفاده از لفظ صعودي 
يا نزولي براي بازار درس��ت نيس��ت؛ چرا كه قيمت 
خودروه��اي پرتيراژ اي��ران خودرو در ب��ازار روند 
افزايشي و قيمت خودروهاي پرتيراژ سايپا كاهش 

نسبي داشته است.
عمده خودروهاي گروه خودروسازي ايران خودرو 
طي يك ماه گذشته ۱۰ تا ۲۰ ميليون تومان در بازار 

رشد قيمت را تجربه كرده اند.
 LX به عنوان نمونه اگرچه قيمت خودروي سمند
در ۲۳ خرداد ماه ۱۹۳ ميليون تومان بود اما قيمت 
كنوني اين خودرو در ب��ازار به ۱۹۹ ميليون تومان 
رسيده است. قيمت خودرو ژوه ۴۰۵ جي ال ايكس 
در ۲۳ خردادماه ۱۹۸ ميليون تومان قيمت خورده، 
كه اكنون به ۲۰۰ ميليون تومان افزايش يافته است. 
اما خ��ودرو پ��ژو ۲۰۶ تي��پ ۲۲۳ خردادماه ۲۱۰ 
ميليون تومان قيمت داش��ته كه هم اكنون به ۲۱۱ 
ميليون تومان رس��يده اس��ت. پژو ۲۰۶ تيپ ۵ در 
سوم خرداماه ماه ۲۵۳ ميليون تومان قيمت داشته 
كه هم اكنون ب��ه ۲۵۸ ميليون تومان افزايش يافته 
است. قيمت دنا معمولي ۲۳ خرداد ماه ۲۷۵ ميليون 
تومان بود ك��ه هم اكنون ب��ه ۲۸۴ ميليون تومان 
رسيده است. قيمت خودروي پژو پارس سال نيز از 
۲۳۲ ميليون تومان به ۲۳۶ ميليون تومان رسيده 
اس��ت.همچنين قيمت تيبا از ۱۲۷ ميليون تومان 
در ۲۳ خرداد ماه به ۱۲۹ ميليون تومان در ۶ خرداد 

ماه رسيده است.
ام��ا قيمت خودروهاي پرتيراژ س��ايپا ش��اهد افت 
نسبتي قيمت در بازار بوده است به طوري كه قيمت 
كوييك دنده اي از ۱۵۱ ميلي��ون به ۱۵۰ ميليون 
تومان، ساينا از ۱۴۵ ميليون به ۱۴۳ ميليون تومان 
رسيده است؛ اما قيمت سايپا ۱۱۱ از ۱۳۳ ميليون 

به ۱۳۴ ميليون تومان افزايش يافته و تيبا دو روي 
۱۳۷ ميليون تومان ثابت مانده است.

     خريداران همچنان در فاز انتظار 
خريد و فروش خودروه��اي كاركرده هم در انتظار 
براي كاهش قيمت ها، تقريبًا بدون معامله اس��ت و 
مردم صرفًا قيمت ها را ارزيابي مي كنند. در همين 
ح��ال خريداران خ��ودرو مي گوين��د: قيمت ها در 
بازار خودروهاي صفر باالس��ت و تفاوت فاحشي با 
قيمت كارخانه دارد. آنها مي گويند: چند مرتبه در 
قرعه كشي خودروسازان ثبت نام كرده اند، اما قرعه 

به نامشان نيفتاده است. 
يكي از همين خريداران به »خبرگزاري مهر« گفته 
اس��ت: از همين رو حدود يك ماه است كه به دنبال 
خريد خودرو از بازار هس��تم؛ اما ه��ر بار كه به بازار 
مي آيم اكثر فعاالن بازار مي گويند با توجه به نزديك 
بودن اجرايي ش��دن توافق برجام و استقرار دولت 

جديد، منتظر كاهش قيمت ها بمان. امروز هم يكي 
از فروشندگان معتقد بود كه از روز سه شنبه به بعد 

قيمت ها در بازار شكسته خواهد شد. 
در مقابل يكي از فروش��ندگان خ��ودرو مي گويد: 
از از اواي��ل خ��رداد ماه به دنبال ف��روش خودروي 
خود هستم اما هر كس��ي زنگ مي زند فقط قيمت 

مي پرسد. 
او همچنين مي افزايد: چن��د نفري هم قصد خريد 
داشتند اما در نهايت با اعالم اينكه احتمال شكسته 
شدن قيمت ها وجود دارد، از خريد منصرف شدند و 

خريد را به هفته هاي آتي موكول كردند.
اين وضعيت قيمت ه��ا در بازار و تف��اوت با قيمت 
كارخانه و البته عدم تمايل مردم به خريد، در حالي 
است كه خودروسازان از حدود دو ماه پيش در حال 
رايزني و برگزاري جلسه با نمايندگان مجلس براي 
آزادسازي قيمت هس��تند. خودروسازان پيشنهاد 
كرده اند كه ش��يوه قيمت گذاري خودرو آزاد شود؛ 

به ش��كلي كه خودروهاي عموم��ي )خودروهايي 
كه عم��وم مردم چ��ه در بخش كم درآم��د و چه با 
درآمد متوسط جامعه استفاده مي كنند(، با فرمول 
بهاي تمام ش��ده و در نظر گرفتن حداقل ۵ درصد 
س��ود با تأييد و نظارت وزارت صمت و خودروهاي 
اختصاصي كه هم��ان خودروه��اي اختصاصي يا 
لوكس توليد داخل هس��تند كه مشابه خارجي هم 
در جامع��ه دارند و خودروهاي نس��بتًا گران قيمت 
محسوب شده و داراي مشتريان خاص هم هستند، 
با پيشنهاد هيات مديره شركت ها و تأييد و نظارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اس��اس ش��رايط 

عرضه و تقاضاي بازار تعيين شود. 
همچني��ن از آن طرف نيز واردات خ��ودرو بالمانع 
اعالم ش��ود. البته ب��ا توجه به ع��ودت طرح تحول 
صنعت خودروي كميسيون صنايع و معادن مجلس 
از صحن به كميس��يون، بايد منتظر ماند و ديد در 
نهايت براي بازار خودرو كدام طرح اجرايي مي شود.
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آسيب مداخالت دولتي 
به صنعت مرغداري 

نايب رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق 
تهران مي گويد كه توليد مرغ و تخم مرغ در كش��ور از 
روندي ثابت و خطي برخوردار است، اما ميزان مصرف 
ممكن است در مقاطع مختلف سال، افزايش يا كاهش 
پيدا كند. بنابراين دولت بايد نوسان قيمتي را بپذيرد و 

تصور نكند كه قيمت ها همواره بايد ثابت باشد.
بازار مرغ پس از شكل گيري آن صف هاي طوالني پيش 
از سال نو و تش��كيل قرارگاه ساماندهي مرغ، هنوز به 
سامان نرسيده است و ستاد تنظيم بازار در تصميمي تازه، 
مجوز واردات۱۲۰ هزار تن مرغ منجمد براي تنظيم بازار 
و به مقدار مورد نياز تخم مرغ نطفه دار براي جوجه ريزي 
كافي، را صادر كرده اس��ت؛ آنچه از شواهد پيداست، 
مداخالت دولتي با ان��واع اهرم ها نظير قيمت گذاري 
دستوري و تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني نتوانسته آرامش 
را ب��ر بازار مرغ حاكم كند. مهدي معصومي اصفهاني، 
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بر اين باور است كه 
كليد برقراري آرامش در اين بازار، آن است كه دولتي ها 
توجيه شوند، قيمت مرغ يا تخم مرغ و ساير محصوالت 
كشاورزي نبايد در همه مقاطع يكسان باشد و از مداخله 
در آنكه منجر به بي نظمي در توليد مي ش��ود، دست 
بردارد. مهدي معصومي اصفهاني، در گفت وگو با روابط 
عمومي اتاق تهران به اين نكته اش��اره كرد كه صنعت 
مرغداري نيازمند ثبات و ع��دم دخالت در روند توليد 
اس��ت و مداخله در اين روند موجب نوسان قيمت ها 
مي شود كه اين نوسانات معموال به قيمت حذف يك 
سري از گله هاي مولد تمام  مي شود؛ حال آنكه عوارض 
اين مداخله گاه تا دو سال ادامه مي يابد يا به تعبير ديگر، 
تا زماني كه شرايط به حال عادي بازگردد گاه حدود دو 
سال زمان مي برد.  معصومي، برقراري نظم در توليد را 
يكي از الزامات توليد پايدار برشمرد و گفت: نظم در توليد 
در مقاطع مختلف و به داليلي چون كمبود نهاده ها و 
عدم واردات به موقع   آنها، دچار اخالل مي شود و متعاقب 
آن، گله هاي مادر حذف شده، توليد جوجه كاهش يافته 
و قيمت مرغ و تخم و مرغ افزايش پيدا مي كند. برعكس 
آن، اگ��ر بازار با مازاد مرغ يا تخم مرغ يا جوجه به دليل 
توليد يا واردات مواجه شود، باز هم مرغدار متحمل زيان 
شده، اقدام به جوجه ريزي نكرده و باز هم گله هاي مولد 
حذف مي شوند و مشاهده مي كنيد كه اين چرخه اشتباه 
مدام تكرار مي شود. بنابراين نياز است كه يك آرامش و 
نظمي در بخش توليد ايجاد شود. او افزود: در واقع ايجاد 
هر تغييري در برنامه توليد، پديدآورنده اين موج هاست 
و ما بايد از پديد   آمدن آن جلوگيري كنيم.  نايب رييس 
كميسيون كش��اورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران با 
تاكيد بر اينكه »دولتمردان بايد بپذيرند كه قيمت مرغ و 
تخم مرغ در طول سال، دچار نوسان مي شود« ادامه داد: 
توليد مرغ و تخم مرغ در كشور از روندي خطي برخوردار 
است؛ چنانكه ساالنه يك ميليون تن تخم مرغ و ۲.۷ 
ميليون تن مرغ توليد مي شود. اما ميزان مصرف ممكن 
است به هر دليل افزايش يا كاهش پيدا كند. براي مثال 
مناسبت هايي چون ايام محرم يا ماه رمضان، عيد نوروز 
يا ساير مناسبت هاي مذهبي ميزان تقاضا را دستخوش 
تغيير مي كند. برخي مواقع  مي توان با ذخيره س��ازي 
تغييرات تقاضا را پوشش داد در برخي مواقع نيز ممكن 
است قيمت ها تغيير كند. بنابراين اگر دولت، تحمل 
نوسان قيمتي را داشته باشد و تصور نكند كه قيمت ها 
همواره بايد ثابت باشد، التهاب بازار پس از مدتي فروكش 
مي كند . او با اشاره به اينكه »مساله قيمت گذاري لطمه 
زيادي به توليد وارد كرده اس��ت« افزود: بارها آثار سوء 
قيمت گذاري را به مسووالن گوشزد كرده ايم اما ظاهرا 
گوش شنوايي نيست. دولت بايد بپذيرد كه قيمت مرغ 
و تخم مرغ و س��اير محصوالت كش��اورزي در مقاطع 
مختلف نمي تواند يكسان باشد. براي مثال، نمي توان 
توقع داشت كه قيمت پياز در زمستان و تابستان يكسان 
باش��د. معصومي ادام��ه داد: واردات م��رغ و تخم مرغ 
نطفه دار نيز از آن دست تصميماتي است كه در توليد 
بي نظمي ايجاد خواهد كرد؛ يعني با ايجاد مازاد توليد طي 
دو ماه آينده، منجر به كاهش قيمت شده، مرغداران زيان 

كرده و گله هاي مولد حذف خواهد شد.

دولت آينده بايد به توليد
توجه ويژه داشته باشد

ايلنا |محمد بي بال رييس اتحاديه قنادان خشكبار 
و آبميوه گيري جنوب تهران )شهرري( با اشاره به 
پيروزي آيت اهلل رييسي گفت: در انتخابات اخير بار 
ديگر ملت سرافراز ايران در لبيك به پيام مقام معظم 
رهبري حماسه اي ديگر آفريدند و با حضور پرشور 
در انتخابات آيت اهلل ابراهيم رييسي را به عنوان فرد 
اصلح برگزيدند.  وي ادامه داد: اين انتخابات در حالي 
برگزار ش��د كه تحريم ها و مشكالت زيادي دست 
به گريبان بوديم و م��ن وظيفه خود مي دانم كه به 
نمايندگي از فعاالن صنف قنادان و شيريني فروشان 
از مردم غيور كش��ور تشكر كنم و اين پيروزي را به 
مقام معظم رهبري، آيت اهلل رييسي رييس جمهور 
منتخب و عموم هموطنان تبريك بگويم و اميدواريم 
كه با همكاري و همفكري همه نيروهاي متخصص و 
فارغ از جناح بندي هاي سياسي و استفاده از نيروهاي 
متعهد و بهره ب��رداري از همه تجربيات گذش��ته 
مشكالت كشور حل ش��ود و گام هاي رو به رشدي 
را برداريم.  وي ادامه داد: همان گونه كه مقام معظم 
رهبري امسال را به عنوان سال توليد پشتيباني ها 
و مانع زدايي ها نامگذاري كردند اولويت دولت نيز 
بايد حماي��ت از توليد، پتش��يباني و مانع زدايي ها 
باشد. بي بال افزود: امروز توليد كنندگان به خصوص 
توليدكنن��دگان صنف قنادي مش��كالت زيادي 
دارند از كمبود م��واد اوليه و باال بودن قيمت مواد 
اوليه حض��ور پررنگ دالالن و واس��طه ها در بازار 
عرضه مواد اوليه باال بودن اجاره بهاي كارگاه هاي 
توليدي و شيريني فروش��ي ها، مش��كالت بيمه 
كارگران از جمله معضالت و مش��كالتي است كه 

اين صنف با آن دست به گريبان است.

آيا طي هفته هاي آتي قيمت خودرو شكسته مي شود؟ 

تازه ترين گزارش انجمن جهاني فوالدمهرداد ارونقي معاون فني گمرك:

عقب نشيني خريداران در  بازار خودرو 

ايران همچنان در ميان ۱۰ فوالدساز برتر جهاناظهارات وزير راه خالف واقع است
معاون فني گم��رك ايران گفت: به عن��وان نماينده 
گمرك ايران اين ادعا را دارم و اين قول را مي دهم كه 
اگر وزارت راه و شهرسازي طي نامه مكتوبي به گمرك 
اعالم كند » نسبت به ترخيص كاميون ها بدون بررسي 
سال س��اخت، ارزش و بدون اخذ مجوزهاي قانوني و 
مقرراتي اقدام كند«، ظرف حداكثر۴۸ ساعت، تمامي 
كاميون هاي وارداتي ترخي��ص و در اختيار صاحبان 
كاال قرار گي��رد. مهرداد ارونقي در گفت وگو با »ايلنا« 
درباره اظهارات وزير راه و شهرس��ازي مبني بر اينكه 
١۵٠٠ دستگاه كاميون يك سال است كه در گمرك 
معطل مانده  و ترخيص نمي ش��ود، اظهار داشت: به 
نظر مي رس��د متصديان ذيربط بايد كمي دقيق تر به 
موضوعات ورود كنند و درخصوص مشكالت، داليل 
مستندتري ارايه كنند. وزير راه و شهرسازي به خوبي 
واقفند تنها س��ازماني كه همواره در رفع مش��كالت 
ترخيص كاميون ها پيشقدم شد و حتي پيش نويس 
مصوباتي كه مربوط به س��ازمان گمرك نمي ش��د را 
تنظيم و در اختيار وزارت راه گذاش��ت، گمرك بود و 
الغير. ارونقي ادامه داد: گمرك ايران با تنظيم و ارايه 
پيش نويس مصوبه بود كه اختيار الزم را براي وزارت 
راه و شهرسازي گرفت تا از بروكراسي زايد اداري در اين 
خصوص جلوگيري شود. بايد توجه داشت طبق آيين 

نامه اجرايي مربوطه ترخي��ص كاميون هاي موضوع 
مصوبات، منوط به ارايه گواهي اس��قاط است و تمام 
مجوزهاي صادره تاكنون  به گمركات اجرايي ابالغ و 
اجرايي شده است. وي با تاكيد بر اينكه هيچ مشكلي 
در گمرك براي ماندگاري اين كاميون ها وجود ندارد، 
تاكيد كرد: به نظر مي رسد اس��قاط كاميون و صدور 
مجوز مربوطه و ساير بروكراسي هاي مراجع ذيربط، 
مانع از ترخيص كاال شده است كه اين امر بدون تصريح 
به مش��كل، به نادرست به گمرك نس��بت داده شده 
است. معاون گمرك ايران افزود: همچنين ترخيص 
كاميون ها منوط به مجوز س��ازمان محيط زيس��ت 
است و اخذ مجوزهاي مربوطه فرآيند زمان بري است. 
وقتي مصوبه ش��وراي عالي امنيت ملي درخصوص 
الزام دس��تگاه هاي دخيل در فرآيند تجارت خارجي 
به صدور مجوزهاي قانوني ظرف ۷ روز اداري، از سوي 
دستگاه هاي مربوطه ناديده گرفته شده و اجرا نمي شود 
نبايد انتظار داشت گمرك براي تسريع در كار، نسبت به 
ترخيص كاميون هاي وارداتي بدون مجوزهاي قانوني 
اقدام كند. ارونقي با بيان اينكه در صورت آماده بودن 
مجوزه��ا و اظهار كاال و پيگي��ري و اراده صاحب كاال 
هيچ مشكلي براي ترخيص كاال وجود ندارد، گفت: از 
گمركات اجرايي تاكنون مشكلي منعكس نشده است. 

ايرنا| انجمن جهاني فوالد از تداوم حضور ايران در 
بين ۱۰ كشور توليدكننده برتر فوالد جهان در پنج 
ماهه نخست سال جاري ميالدي )۱۲ دي ماه ۹۹ تا 

۱۰ خرداد ۱۴۰۰( خبر داد.
 World Steel ( ف��والد  انجم��ن جهان��ي 
Association( در تازه ترين گزارش خود، اسامي 
برترين كشورهاي فوالدس��از جهان و ميزان توليد 
محصول آنها در پنج نخس��ت س��ال جاري ميالدي 

را منتشر كرد.
اي��ران در مدت مورد اش��اره با تولي��د ۱۲ ميليون و 
۵۰۰ هزار تن فوالد خام توانس��ت همچنان در رتبه 
دهم جهان بايستد و جايگاه خود را در ميان برترين 
فوالدسازان جهان حفظ كند.اين ميزان توليد حاكي 
از رشد ۹.۲ درصدي توليد فوالد خام ايران نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ميالدي است.
اين در حالي اس��ت كه مجموع توليد ۶۴ فوالدساز 
جهان در پنج ماه نخست س��ال ۲۰۲۱ ميالدي به 
۸۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار تن رسيد كه افزايش ۱۴.۵ 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان 
مي دهد.برپايه اين گزارش، ميزان توليد فوالد ايران 
طي ماه مه ۲۰۲۱ ميالدي )۱۱ ارديبهش��ت تا ۱۰ 
خرداد( شاهد رش��د ۷.۷ درصدي نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته بود و ۲ ميليون و ۶۰۰هزار تن 
به ثبت رسيد. ميزان توليد جهاني فوالد در اين دوره 
يك ماهه نيز ۱۷۴ ميليون و ۴۰۰هزار تن اعالم شد 
كه حاكي از رش��د ۱۶.۵ درصدي نسبت به ماه مه 
۲۰۲۰ ميالدي اس��ت.انجمن جهاني فوالد در اين 
گزارش تصريح كرد: چين ب��ا توليد ۴۷۳ ميليون و 
۱۰۰هزار تن )۱۳.۹ رش��د نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته(، هند با توليد۴۸ ميليون و ۶۰۰ هزار 
تن )۳۳.۶ درصد رش��د(، ژاپن با توليد ۴۰ ميليون 
تن )۹.۱ درصد رشد(، اياالت متحده امريكا با توليد 
۳۴ ميليون و ۸۰۰هزار تن )۱۰.۶ درصد رش��د( و 
روس��يه با توليد ۳۱ ميلي��ون و ۹۰۰هزار تن )۷.۹ 
درصد رش��د(، پنج فوالدساز برتر جهان در پنج ماه 

نخست سال جاري ميالدي بودند.
همچنين كره جنوبي با توليد ۲۹ ميليون و ۳۰۰هزار 
تن )رش��د۶.۹ درصدي(، آلمان با توليد ۱۷ ميليون 
تن )رشد ۱۳.۶ درصدي(، تركيه با توليد ۱۶ ميليون 
و ۳۰۰ه��زار تن )رش��د ۲۱.۲ درص��دي( و برزيل با 
توليد ۱۴ ميليون و ۹۰۰ هزار تن فوالد )رشد۲۰.۳ 
درصدي( به ترتيب در رتبه هاي شش��م تا نهم توليد 
فوالد جهان طي ۵ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ ميالدي 

قرارگرفتند.

قیمت )۳ خرداد ۱۴۰۰(قیمت )۲۳ خرداد ۱۴۰۰(قیمت )۶ تیر ۱۴۰۰(خودرو )مدل ۱۴۰۰(
LX ۱۸۳میلیون تومان۱۹۳میلیون تومان۱۹۹میلیون تومانسمند

GLX ۴۰۵ ۱۸۹میلیون تومان۱۹۸میلیون تومان۲۰۰میلیون تومانپژو

۲۱۸میلیون تومان۲۳۲میلیون تومان۲۳۶میلیون تومانپژو پارس

۱۹۸میلیون تومان۲۱۰میلیون تومان۲۱۱میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۲

۲۵۳میلیون تومان۲۵۸میلیون تومان۲۵۸میلیون تومانپژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۸۸میلیون تومان۳۹7میلیون تومان۳۸۵میلیون تومانپژو ۲۰7 اتوماتیک

E۲ ۹۰ ۳۲۳میلیون تومان۳۳۳میلیون تومان۳۳۵میلیون تومانرنو تندر

۲۲۱میلیون تومان۲۲۲میلیون تومان۲۲۲میلیون تومانرانا پالس

۲۶7میلیون تومان۲7۵میلیون تومان۲۸۴میلیون توماندنا معمولی

۱۲۸میلیون تومان۱۳۳میلیون تومان۱۳۴میلیون تومانسايپا ۱۱۱

۱۱۲میلیون تومان۱۱۹میلیون تومان۱۲۱میلیون تومانسايپا ۱۳۱

۱۴۳میلیون تومان۱۴۵میلیون تومان۱۴۳میلیون تومانساينا

۱۲۵میلیون تومان۱۲7میلیون تومان۱۲۹میلیون تومانتیبا

۱۳۳میلیون تومان۱۳7میلیون تومان۱۳7میلیون تومانتیبا ۲

۱۵۰میلیون تومان۱۵۱میلیون تومان۱۵۰میلیون تومانکويیک دنده ای

منبع: خبرگزاری مهر 

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك 
اعالم كرد

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيك اعالم كرد كه 
در سال ۱۳۹۹ ميزان معامالت الكترونيك در فضاي 
مجازي به ۱۰۹۷ ميليارد تومان رس��يده است.به اين 
ترتيب در سال ۹۹ شاهد رشد ۱۶۰ درصدي در ارزش 
اس��مي معامالت تجارت الكترونيك��ي، افزايش۲۲۴ 
درصدي در صدور گواهي امضاي الكترونيكي و رشد 
۱۱۰ درصدي صدور اينماد بوديم. علي رهبري اظهار 
كرد: براوردهاي ما نشان مي دهد كه در بحث تجارت 
الكترونيك در س��ال گذشته رشدي ۱۶۰ درصدي به 
ثبت رسيده است. هرچند مي توان به تورم و كرونا نيز 
سهمي داد اما در مجموع رشد قابل توجهي در اين حوزه 
به ثبت رسيده است. وي با بيان اينكه تعداد نمادهاي 
الكترونيك صادر شده از سوي اين سازمان دو برابر شده، 
بيان كرد: در كنار رش��د ۱۰۰ درصدي در اين حوزه، 
گواهي امضاي الكترونيك نيز رشدي ۲۲۰ درصدي را 
ثبت كرده است. رييس مركز تجارت الكترونيك ادامه 
داد: در كنار كرونا، در طول سال هاي گذشته بسياري از 
دستگاه هاي اجرايي و حاكميتي تالش كردند فضا براي 
افزايش تبادالت الكترونيك گسترده تر شود. بررسي ها 
نش��ان مي دهد كه بخش مهمي از گروه ميانس��ال و 
بزرگس��ال به گروه خريداران اينترنتي پيوس��ته اند 
و تن��وع كاالهايي كه در اين فضا عرضه مي ش��ود نيز 
به شدت گس��ترش يافته اس��ت. او اضافه كرد: تعداد 
اينمادهاي اعطا شده در س��ال ۱۳۹۹ نسبت به سال 
قبل با رسيدن به بيش از ۳۱ هزار اينماد، ۱۱۰ درصد 
رشد را نشان مي دهد و ۷۸ درصد از واحدهاي تجارت 
الكترونيك��ي داراي نماد اعتماد، عالوه بر وب س��ايت 
از ش��بكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند. همچنين 
حدود ۹۳ درص��د از واحدهاي تجارت الكترونيكي، از 
سرمايه گذار ش��خصي به منظور توسعه خود و حدود 
۷۷ درصد از واحدهاي تجارت الكترونيكي از پس��ت 
جمهوري اسالمي ايران به منظور ارسال و تحويل كاال 
اس��تفاده مي كنند. ۴۶ درص��د از صاحبان واحدهاي 
تجارت الكترونيكي داراي نماد اعتماد، بين ۳۰ تا ۴۰ 
سال سن داشته و ۷۶ درصد از اينمادهاي اعطا شده در 
سال ۱۳۹۹نيز مربوط به واحدهاي تجارت الكترونيكي 

با ماهيت حقيقي بوده است.

۱۰۰۰ ميليارد تومان
در فضاي مجازي معامله شد

بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ 
مشخص شد

بر اس��اس آخرين آمار منتشر ش��ده در سال ۲۰۲۰، 
ش��ركت فوالد مبارك��ه در ميان ۵۰ ش��ركت بزرگ 
توليد كننده فوالد در جهان قرار گرفت. فوالد خوزستان 
و ذوب آهن اصفهان نيز به ترتيب با رتبه هاي ۹۵ و۱۳۱ 
در اين رتبه بندي مي درخشند. بر اساس فهرست منتشر 
ش��ده درخصوص ميزان توليد ۱۳۷ فوالدساز بزرگ 
جهان در سال ۲۰۲۰، نام سه شركت فوالدسازي ايراني 
)فوالد خوزستان، فوالدمباركه، ذوب آهن اصفهان( قرار 
گرفته كه بهترين رتبه نيز از آن شركت فوالدمباركه 
است. شركت فوالد مباركه در سال ۲۰۱۹ ميالدي در 
رتبه ۴۶ جهان قرار داشت و در سال ۲۰۲۰ نيز كماكان 
اي��ن رتبه را حفظ كرد، به اين ش��كل كه ميزان توليد 
خود را از ۹ ميليون و ۱۲۰ هزارتن در سال ۲۰۱۹ به ۹ 
ميليون و ۸۴۰ هزارتن رساند تا همچنان در رتبه ۴۶ و 
در ميان ۵۰ شركت بزرگ توليدكننده فوالد در جهان 
باقي بماند. شركت Baowu iron&Steel از كشور 
چين با توليد ۱۱۴ميليون و ۲۵ هزارتن رتبه اول توليد 

در سال ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داده است.

شركت فوالد مباركه
در ميان ۵۰ شركت بزرگ 
توليد كننده فوالد در جهان

در قالب طرح حمايتي اشتغال زايي 
بركت 

بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از كسب و كارهاي 
خانوادگي حمايت مي كند. معاون توس��عه اش��تغال  
اجتماع محور بنياد بركت با اعالم اي��ن خبر افزود: در 
قالب طرح حمايتي و اش��تغال زايي بركت، از كسب و 
كارهاي خانوادگي به شكل ويژه و به منظور راه اندازي و 
پايدارسازي حمايت مي شود. مرتضي نيازي خاطرنشان 
كرد: اين طرح حمايتي شامل كسب و كارهايي مي شود 
ك��ه حداقل ۵۰ درصد از س��هام داران ي��ا صاحبان آن 
را اعضاي يك خانواده تش��كيل دهند. وي با اش��اره به 
تفاوت هاي ميان كسب و كارهاي خانوادگي با خانگي 
گفت: كسب و كارهاي خانگي معمواًل كوچك هستند 
و قابليت اجرا در منازل و محيط هاي كوچك را دارند اما 
كسب و كارهاي خانوادگي شامل همه مشاغل از كوچك 
تا بزرگ مي شوند. معاون توسعه اشتغال  اجتماع محور 
بنياد بركت خاطرنشان كرد: طرح حمايتي اشتغال زايي 
بنياد بركت از كسب و كارهاي خانوادگي براي اولين بار 
در سال جاري و به صورت پايلوت در شهرستان گرمسار 
استان سمنان برگزار مي ش��ود و در صورت موفقيت، 
قابليت عملياتي شدن در مناطق ديگر كشور را هم دارد.

 بنياد بركت از كسب و كارهاي 
خانوادگي حمايت مي كند
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خبرروز

كرونا جان ۱۳۴ نفر ديگر را در ايران گرفت
با فوت ۱۳۴ نفر ديگر از هموطنان مبتال به كوويد۱۹ تعداد جانباختگان اين بيماري در ايران به ۸۳ هزار و ۸۴۵ نفر رسيد. 
همچنين تاكنون ۴ ميليون و ۴۲۰ هزار و ۲۴۳ نفر ُدز اول واكس��ن كرونا و يك ميليون و ۲۸۸ هزار و ۷۷۷ نفر نيز ُدز دوم 
را تزريق كرده اند و مجموع واكس��ن هاي تزريق شده در كش��ور به ۵ ميليون و ۷۰۹ هزار و ۲۰ ُدز رسيد.مجموع بيماران 
كوويد۱۹ در كشور به سه ميليون و ۱۶۷ هزار و ۷۴۱ نفر رسيد. تاكنون دو ميليون ۸۳۵ هزار و ۶۳۳ نفر از بيماران، بهبود 
يافته يا از بيمارستان ها ترخيص ش��ده اند.در حال حاضر ۳۲ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۷۴ شهر در وضعيت نارنجي 

و ۲۴۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

رويخطخبر ادامهازصفحهاول

عيسي كالنتري و عذرهاي 
بدتر از گناه

 اين اتوب��وس VIP بوده و اگر رييس جمهور هم 
مي آمد با همين اتوب��وس او را به محل برگزاري 
مراس��م مي برديم! اين حرف ها دردي را درمان 
نمي كند. اين حرف ها بيش��تر به جانمان آتش 
مي زند. آنقدر ب��ه زبان آوردن كلمه عذرخواهي 
برايتان س��خت اس��ت كه حاضريد هر مهملي 
را ب��ه هم ببافيد اما عذرخواهي نكنيد. راس��تي 
جناب رييس در تمام اين س��ال ها كه رياس��ت 
س��ازمان محيط زيس��ت را بر عهده داشتي چه 
قدم مثبتي برداشته اي؟ كدام كار مثبت را انجام 
دادي كه وقتي با وجدان خودت تنها مي شوي به 
آن افتخار مي كن��ي؟ در مقابل دوربين و حضور 
خبرنگاران كه شما سراپا افتخاري اما در مقابل 
وجدانت هم همين قدر راحت افتخار مي كني؟ 
چرا وقتي از طرز نشستن شما مقابل خبرنگاران 
صدمه ديده و عزادار گاليه مي كنند به جاي يك 
كلمه عذرخواهي اينقدر پرخاش��گرانه به همه 
مي تازي؟ شما شايد هميشه همينطور بنشيني، 
اما قطعا مي داني كه هر مراسمي آداب خودش 
را دارد. ه��ر جايي اصول خ��ودش را مي طلبد. 
مشاورانتان چه كساني هستند كه حتي در اين 
مواقع هم نمي توانند براي شما راهنماي خوبي 
باشند؟ راستي ما قرار است با اين همه تناقض در 
صحبت هاي شما و ديگر مسووالن چه كار كنيم؟ 
اينكه يكي مي گويد اتوبوس براي كارگران بوده 
وش��ما مي گوييد اتوبوس VIP بوده، بايد كدام 
حرف را باور كني��م. اين همه پرخاش در رفتار و 
گفتار شما ريش��ه در چه چيزي دارد آن هم در 
ش��رايطي كه بهترين رفتار كمي عقب نشيني 
است؟ استعفا پيش��كش ما عادت كرده ايم كه 
مسووالن دو دس��تي به ميز و صندلي هايي كه 
در اختي��ار دارند بچس��بند و اصال ه��م به فكر 
پاسخگويي نباشند، اما شما كه در جاهاي ديگر 
مي توانيد رفتاري پ��ر از فروتني و ادب را از خود 
نشان دهيد چرا وقتي نوبت به خبرنگاران داغ دار 
مي رسد اينقدر گس��تاخانه برخورد مي كنيد؟ 
شما ادامه همان سنت غلطي هستيد كه سال ها 
پيش پايه گذاري شد، از س��ال ۸۴ به بعد ديگر 
هيچ مسوولي خودش را مسوول پاسخگويي به 
خبرنگاران و مردم ندانست. از همان سال ها بود 
كه ديگر شما برج عاج نشين شديد و ما رعيت هاي 
بي مق��دار. اما باالخره يك روزي، ش��ما هم بايد 
پاسخگو باشيد، شايد نه در پيشگاه مردم كه در 
پيشگاه خداوند، آن روز حتما ياد مي گيريد هم 
چطور بنشينيد، هم چطور صحبت كنيد وهم 
چگونه مسووليت بي مسووليتي هايتان را برعهده 
بگيريد. هم��ه ما روزي مجبور به پاس��خگويي 
خواهيم شد. اين وعده اي اس��ت كه خداوند به 
ما داده و كسي قرار نيست از آن شانه خالي كند.

پليس عذرخواهي كرد
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از برخورد با ماموري كه 
اقدام به رفتار ناشايست با سالمندان در يك مركز تزريق 
واكسن كرده بود خبر داد و ازمردم نيز عذرخواهي كرد. 
سردار حسين رحيمي درباره تصاوير منتشر شده از 
رفتار نامناسب يك مامور پليس با تعدادي از سالمندان 
در يكي از مراكز تزريق واكسن گفت: ده ها مركز تزريق 
واكسن در سراسر پايتخت و همچنين كشور مشغول 
فعاليت هستند كه نيروي انتظامي كه نسبت به تامين 
نظم و انضباط در آن اقدام كرده اس��ت. متاسفانه در 
اين مورد ممكن است مامور اشتباهي كند كه ما با آن 
برخورد خواهيم كرد، كما اينكه با مامور خاطي در اين 
پرونده نيز برخورد الزم انجام شده است. او با اشاره به 
شيوع كرونا در كشور خاطرنشان كرد: طي بيش از يك 
سال از شيوع كرونا در كشور نيروي انتظامي هزاران 
خدمت را به مردم عزيز ارايه داده كه نظارت بر صنوف، 

تامين امنيت مراكز درماني، اجراي طرح فاصله گذاري 
اجتماعي، مراقبت از واكسن ها از فرودگاه تا مقصد، و 
... از جمله اين موارد اس��ت. فرمانده انتظامي تهران 
بزرگ در پايان اظهاركرد: درباره حادثه رخ داده در 
اين مركز به عنوان فرمانده انتظامي تهران بزرگ و 
از طرف همكارانم از تمامي شهروندان و به خصوص 

سالمندان عذرخواهي مي كنم .

قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري در ابهام

سيستم پزشك ساالر اصالح طلب و اصولگرا نمي شناسد
اولين بار نيس��ت كه قوانيني در كشور 
وضع مي شود، اما هيچ ضمانت اجرايي 
ندارد، باره��ا و بارها همين نداش��تن 
ضمانت اجرايي باعث شده تا فرد يا افرادي سودجو 
قوانين را به نفع خود دور بزنند. اين بار هم يك قانون 
ديگر بعد از ۱۵ سال خاك خوردن هنوز هم اجرايي 
نش��ده و ذي نفعان آن اميدي به اجرايي ش��دن آن 
ندارند. سفيدپوشان جامعه سالمت هيچگاه ششم 
تيرماه س��ال ۸۶ را فراموش نخواهند كرد، تاريخي 
كه در آن روز قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
توسط دولت نهم تصويب شد. اگرچه ۱۵ سال از آن 
روزگار مي گذرد اما ذي نفعان اصلي اين قانون هيچ 
اميدي به اجراي آن ندارند و حرف هاي مس��ووالن 
نظام سالمت را تنها وعده هايي مي دانند كه بر زبان ها 

جاري مي شود.

     نظام حقوق ثابت
ماجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري را 
بايد در پرتو تاريخ نزديك تغييرات نظام س��المت 
كشور در س��ه دهه اخير مورد بررس��ي قرار داد. تا 
قبل از سال ۱۳۷۴ نظام سالمت كشور يعني بخش 
بهداشت و درمان كشور، رويه تقريبا ثابت، مشخص 
و هماهنگي داش��ت؛ طبق اين نظام كه موسوم به 
نظام حقوق ثابت بود، همه اعضاي كادر درمان اعم از 
پزشك و پرستار بر اساس حقوق ثابت ماهانه عمل و 
دستمزد دريافت مي كردند.  بسياري از متخصصان و 
كارشناسان كنوني سالمت و رفاه اجتماعي، معتقدند 
نظام سالمت قبلي، بهترين نظام براي اداره سالمت 
كشور ما و مطابق با تجارب موفق جهاني در زمينه 
سالمت و بهداش��ت و درمان اس��ت؛ چراكه در آن 
بسياري از خدمات درماني و بهداشتي هنوز چندان 
كااليي و پولي نشده بود، دولت تعهد به ارايه خدمات 
سالمت تقريبا رايگان و عمومي به همه مردم داشت، 
اختالف حقوق و دس��تمزدها بين پزشك و پرستار 
نيز به ميزان فعلي زياد نب��ود. همچنين به مردم و 
بيماراني كه به بيمارستان ها رجوع مي كردند، فشار 
مالي چنداني وارد نمي شد و اولويت بيمارستان ها، 
ارايه خدمت به مردم بود. بنابراين سرجمع، در نظام 

سالمت قبلي كشور تا سال ۱۳۷۴، بيماران و كادر 
درمان و عموم مردم رضايت نسبي و تقريبا مطلوبي 
از خدمات و مزاياي ش��غلي و دستمزدي داشتند. 
اما اين نظام در اواس��ط دهه هفتاد، با فشار پزشكان 

تغيير كرد. 

    اختالف ۱00 برابري بين درآمد پزشكان 
و پرستاران

بعضي از كارشناس��ان نظام س��المت از اختالف ۱۰۰ 
برابري بين درآمد پزش��كان و پرستاران در نظام فعلي 
بهداشت و درمان كشور س��خن مي گويند. بر مبناي 
نظام فعلي تعرفه گذاري، اگر هزينه يك عمل جراحي 
۱۰۰ هزارتومان باش��د، از اين مقدار، چيزي تا حدود 
۶۵ درصد آن به جيب پزش��كان س��رازير مي شود. ۵ 
درصد از اين وجه نيز به دانشگاه علوم پزشكي و اعضاي 
هيات عملي تخصيص پيدا مي كند. ۱۰ درصد به خود 
بيمارستان ها پرداخت مي شود. ۲۰ درصد باقيمانده نيز 
بين كادر درمان اعم از پرستاران، نيروهاي خدماتي و 
بقيه پرسنل بيمارستان ها توزيع مي شود كه عمال به 
پرستاران چيز خاصي تعلق نمي گيرد. به عبارت ديگر 
۶۵ درص��د درآمدها بين همان ۵ درصدي هاي هيات 
علمي توزيع مي شود و ۲۰ درصد درآمد بين ۹۵ درصد 
يعني كل كادر بيمارستان تقسيم مي شود. نابرابري و 
تبعيض آشكار در الگو و نحوه توزيع درآمدها در مثال 

فوق به وضوح، قابل مشاهده است. 

      سيستم وزارت بهداشت پزشك ساالر است
محمد ش��ريفي مقدم، عضو خانه پرس��تار در اين 
ب��اره مي گويد: الگوهاي مختلفي را تحت بررس��ي 

قرار داده ايم. تمام اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري از پشتوانه 
كارشناسي قوي برخوردار است. خانه پرستار تمام 
مش��كالت حقوقي اين موضوع برطرف كرده است. 
تم��ام جزييات اين قان��ون در ش��وراي عالي بيمه، 
كميسيون اجتماعي دولت، وزارتخانه هاي بهداشت و 
كار مطرح شده است. آيين نامه اين قانون نيز به رشته 
تحرير درآمده است. ديگر دليل منطقي براي تاخير 
در اج��راي قانون تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري 
وجود ندارد، با اين حال ما نگ��ران بهانه گيري هاي 

احتمالي هستيم. 
او مي افزاي��د: ۲۱ س��ال، از زم��ان اج��راي قان��ون 
تعرفه گذاري خدمات پزش��كي مي گذرد اما اجراي 
تعرفه گذاري خدمات پرس��تاري حدود ۱۵ س��ال 
مسكوت مانده است، ما نس��بت به اجراي نادرست 
اين قانون احساس نگراني مي كنيم. ديروز، رييس 
كل سازمان نظام پزش��كي، افزايش تعرفه خدمات 
پزش��كي را از رييس جمه��ور مطالبه ك��رد. نوبت 
اجراي تعرفه گذاري پرستاري فرارسيده است ولي 
مسووالن درماني معتقدند اجراي خدمات پزشكي 

موفقيت آميز نبوده است. 
اين فعال پرستاري گفت: دستمزد پرستاران حدود 
۲.۲ درصد افزايش يافته است. سال ۹۷، قيمت هر 
دالر ۴ هزار تومان و پايه حقوق پرس��تاران رسمي 
حدود ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان معادل ۹۰۰ دالر 
بود. در س��ال جاري، پايه حقوق پرستاران رسمي 
با افزايش دوبرابري حقوق معادل ۸ ميليون تومان 
اس��ت كه با توجه به قيمت فعلي دالر، حقوق اين 
گروه ش��غلي معادل ۳۰۰ دالر است يعني درآمد 
آنها حدود ۶۰۰ دالر كاهش يافته است. بايد گفت 
حدود ۴۵ هزار پرستار شركتي نظام سالمت كشور، 
ش��رايط نامناس��بي را تجربه مي كنند. آنها تحت 
پوش��ش قانون كار قرار مي گيرند و از مزايايي مثل 
افزايش حقوق محروم هستند. درآمد ماهيانه اين 
گروه از پرس��تاران حدود ۳ ميليون تومان اس��ت. 
سيستم پزشك ساالر، دولت اصولگرا و اصالح طلب 
نمي شناسد؛ من بر اساس ۳۰ سال تجربه فعاليت 

صنفي به اين نتيجه رسيده ام.

گزارش

رويداد

وزي��ر آم��وزش و پ��رورش يك��ي از كاركردهاي 
برنامه هاي اوقات فراغت امس��ال را سازگار كردن 
كودكان با اقتضائات جديد و اس��تقبال از شرايط 
ن��و در س��ال تحصيلي آين��ده دانست.محس��ن 
حاجي ميرزايي در آيي��ن افتتاحيه فعاليت هاي 
تابستاني براي نشاط، ش��ادابي و اميد آفريني در 
بي��ن دانش آموزان، با بيان اينكه س��ال تحصيلي 
سختي را پشت س��ر گذاش��ته ايم و داريم آماده 
مي ش��ويم ك��ه وارد يك س��ال تحصيل��ي كامال 
متفاوتي شويم، گفت: معلمان بعد از ماه ها ارتباط 
متفاوتي با دانش آموزان دارند. دانش آموزان را نيز 
بعد از ماه ها دوري از مدرس��ه مي خواهيم دوباره 
مهرماه به مدرس��ه بياوريم. او افزود: ش��ايد يكي 
از كاركردهاي برنامه هاي اوقات فراغت امس��ال، 
سازگار كردن بچه ها با اقتضائات جديد و استقبال 
از ش��رايط نو در س��ال تحصيلي آينده است.وزير 
آموزش و پ��رورش با بيان اينكه ما امس��ال اميد 
داريم از طريق س��ازماندهي اوقات فراغت به اين 
دوره با ارزش و به نيازهاي اساس��ي مربوط به آن 
پاس��خ دهيم، گفت: ش��عار »هر دانش آموز، يك 
نقش اجتماعي و يك مه��ارت« كمك موثري به 

تحقق اهداف تربيتي ماست. 
س��احت هاي مختلف تربيتي ما در اوقات فراغت 
مجال مي يابد در پيوند با مس��جد، تش��كل هاي 
اجتماعي و سياس��ي زمينه هاي رش��د متوازن تر 
نس��ل نو را به فراهم كند.حاج��ي ميرزايي تاكيد 
ك��رد: م��ا مصميم ك��ه در قالب ۳۰ ه��زار پايگاه 
تابستاني، فرصت گسترده تري براي اين جمعيت 
انبوه دانش آموزي انب��وه در اختيار بگذاريم. او با 
بيان اينكه شبكه ش��اد، محصول دوره كروناست 
گفت: ش��اد، در كنار همه تلخي ه��اي كرونا يك 

مزيت و امتياز ويژه اس��ت و مجالي را فراهم كرده 
كه ده ها هزار گ��روه و كانال با موضوعات مختلف 
فعاليت كنند. اميدوارم اين سه ميليون جمعيت 
تحت پوش��ش برنامه هاي اوق��ات فراغت، به كل 
جمعي��ت دانش آم��وزي تعميم ياب��د. در فضاي 
مجازي كه توانمندي هايمان افزيش يافته است 
محدوديت هاي آن دوره حضوري را نداريم و يك 
دانش آموز مي تواند از يك استان در برنامه ديگري 

در استان ديگر شركت كند.
 بايد اي��ن پيوندها را توس��عه داده و كمك كنيم 
تا تابستان پرثمري داشته باش��يم.وزير آموزش 
و پ��رورش با بي��ان اينكه يادگي��ري فراگيرترين 
رفتار انس��ان ها در زندگي اس��ت،  گفت: كيفيت 

يادگيري، كيفي��ت زندگي را تش��كيل مي دهد 
و در زم��ان رويدادهاي زندگي، عنصر مش��ترك 
يادگيري است. همه هستي نقطه يادگيري است. 
پيامبران معلم هستند و كتب آسماني در تعليم و 
تربيت انسان آمده اند. دانستن به ما آزادي و قدرت 
انتخاب مي دهد، در ميدان ابهام نمي توان تاخت 
و باس��رعت حركت كرد. ما بايد از مس��ير آگاهي 
پرورش پي��دا كنيم. او ادامه داد: پرثمرترين دوره 
يادگيري، دوره دانش آموزي اس��ت چرا كه ثبات 
و قدرت يادگيري در اي��ن دوران اتفاق مي افتد و 
دوره تحصي��ل و دوره فراغ��ت از تحصيل دوران 
مهمي هستند كه دومي از اولي مهم تر است، زيرا 

داوطلبانه و باانگيزه همراه است .

دانش آموزان را مهرماه به مدرسه مي آوريم
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ذرهبین

خبره��اي خوبي به گوش نمي رس��د، ب��ه عقيده 
برخي از كارشناس��ان موج پنجم كرونا در كشور 
آغاز ش��ده و اين نش��ان دهنده آغاز دوره س��خت 
ديگري براي مردم و مسووالن است. به هر حال هر 
چه واكسيناسيون به كندي در كشور انجام شود، 
تاثير بس��زايي در افزايش آمار مبتاليان و مرگ و 
ميرها خواهد داش��ت. طي هفته هاي گذش��ته با 
اينكه آمار مرگ و مير كرونا رو به دو رقمي ش��دن 
داش��ت اما يك بار ديگر آمارها سير صعودي پيدا 
كرده و حاال به گفته س��خنگوي وزارت بهداشت 
نيز آمار مبتاليان س��رپايي هم با ۴ درصد افزايش 
همراه بوده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه تعداد 
ش��هرهاي قرمز از ۸ ش��هر در يك ماه گذشته به 
۳۲ ش��هر در ح��ال حاضر افزاي��ش و وضعيت در 
بس��ياري از شهرها و اس��تان هاي جنوبي بحراني 

است. سويه دلتا ويروس كرونا با قدرت ابتال بيشتر 
اين بار از جنوب كشور آغاز شده و كم كم به شهرها 
و استان هاي ديگر هم مي رس��د، در اين ميان اما 
مسووالن همچنان مشغول رونمايي از واكسن هاي 
داخلي هستند و سالمندان همچنان در صف هاي 
طوالني تزريق دوز اول و دوم س��رگردانند. در اين 

ش��رايط واكس��ن فايزر به صورت قاچاق از عراق 
وارد ايران ش��ده و با قيمت ۲۰ ميليون تومان در 
بازار س��ياه خريد و فروش مي شود. از سوي ديگر 
سخنگوي س��ازمان غذا و دارو از مافيايي صحبت 
مي كند كه مانع ساخت واكس��ن داخل و واردات 
واكسن خارجي ش��ده و در فرايند واكسيناسيون 
اخالل ايجاد كرده اس��ت. اما او تنه��ا به »پفيوز« 
خواندن آنها بسنده مي كند و آدرس دقيقي از اين 
افراد نمي دهد. اما هر چه هست قرباني اصلي اين 
»كري خواني«هاي سياسي مردمي هستند كه از 
سرگرداني خسته ش��ده اند. حال سوال اينجاست 
واقعا مسووالن چه برنامه اي براي سرعت بخشيدن 
به فرايند واكسيناس��يون دارند و مردم تا كي بايد 
چشم انتظار عملي شدن وعده هايي باشند كه در 

اين مدت شنيده اند؟

موج پنجم كرونا و واماندگي مردم از واكسيناسيون

مرگ 18 نفر بر اثر غرق شدگي
۱۸ نفر )همگي مرد( براثر غرق شدگي در مازندران 
جان باختند كه اين رقم در مدت مش��ابه س��ال 
قبل ۸ نفر گزارش ش��ده اس��ت.مديركل پزشكي 
قانوني استان مازندران با اشاره به غيربومي بودن 
۶۷ درصد از غرق ش��دگان گفت: شنا در خارج از 
طرح هاي دريا بدون در نظر گرفتن عمق و وسعت 
آن، عدم آشنايي با فن شنا، عدم آگاهي از تفاوت 
ش��نا از دريا و اس��تخر از داليل بروز حادثه براي 
گردشگران است. علي عباسي افزود: بر اساس آمار 
ارجاعي از مراكز پزشكي قانوني، شهرستان هاي 
محمودآباد با ۶ و چالوس با ۴ داراي بيشترين غرقي 
و نوشهر. بابلسر و جويبار هركدام با ۲ نفر و شهرهاي 
نور و تنكاب��ن هركدام با يك مورد كمترين آمار را 
داشتند.مديركل پزشكي قانوني استان، ۲۱ تا ۳۰ 

سال سن را با ۱۲ مورد بيشترين و پس ازآن ۱۱ تا 
۲۰ با ۷ مورد و ۶۰ تا ۵۱ سال با يك مورد كمترين 
سن غرق شدگان اعالم كرد.عباسي افزود: بيشتر 
مغروقان باوجود توصيه ها و هش��دارهاي مكرر، 
محدوده هاي ايمن سازي نشده و خارج از طرح را 

براي شنا انتخاب كرده بودند.

آفريقاي جنوبي در چنگ گونه دلتاي كرونا
وزير بهداش��ت آفريقاي جنوبي از غالب ش��دن گونه 
جهش يافته بسيار سرايت پذير دلتاي ويروس كرونا 
در اين كشور خبر داده است.در آفريقاي جنوبي شمار 
موارد جديد ابتال به كرونا باز هم افزايش��ي چشمگير 
داش��ته اس��ت. دولت اين كش��ور ۵۶ ميليون نفري 
مي گويد ب��ه  ويژه نوع دلتاي ويروس كرونا ش��يوعي 
فزاينده پيدا كرده اس��ت. اين گون��ه جهش يافته در 
ابتدا در هند مشاهده شده بود.به گزارش خبرگزاري 
آلمان، وزير بهداشت آفريقاي جنوبي شنبه ۲۶ ژوئن 
گفت: متاسفانه كارشناسان ما دريافته اند كه ما يك 
گونه جديد داريم كه در كش��ورمان غالب شده است.
طي يك روز در آفريقاي جنوبي ۱۸هزار و ۷۶۲ مورد 
ابتالي جديد به كرونا شناسايي شده كه از اين تعداد 
۱۱هزار و ۷۷۷ مورد تنها مربوط به دو شهر پرتوريا و 
ژوهانسبورگ بوده است.در اين شهرها زيرساخت هاي 

بهداشتي با حداكثر ظرفيت خود در مقابله با كرونا به 
كار گرفته  شده اند.به گزارش دويچه وله، در عين حال 
شيوع گونه به شدت سرايت پذير دلتا در اين كشور باعث 
شده كه بسياري از كشورها ورود مسافران از آفريقاي 
جنوبي را محدود كنند. اين محدوديت ها تأثير شديدي 
بر اقتصاد اين كشور گذاشته و ميليون ها نفر را دست به 

گريبان فقر و كمبود مواد غذايي كرده است.
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