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يادداشت- 1

نرخ واقعي ارز؟
بهترين الگوي اجرايي براي 
مقابل��ه با تحوالت ب��ازار ارز 
چيست؟ اين پرسش را شايد 
بتوان يك��ي از بنيادين ترين 
پرسش هاي اقتصادي كشور 
در نظر گرفت كه اين روزها 
جس��ت وجو پيرامون پاسخ 
آن از گفت وگوه��اي عادي 
مردم كوچه و بازار گرفت��ه تا تخصصي ترين محافل 
اقتصادي و تحليلي تداوم دارد. بسياري تالش مي كنند 
تا تصويري از چش��م اندازهاي پي��ش روي بازار ارز به 
دست آورند و تصميم س��ازان و مجريان نيز به دنبال 
مطلوب ترين راهكار براي رويارويي با واقعيات ارزي 
هس��تند. در اين ميان برخي رسانه ها و كارشناسان 
به دنبال آن هس��تند كه تصويري از نرخ ارز مطلوب 
در اقتصاد اي��ران پرده برداري كنند. معتقدم در حال 
حاضر زمان مناس��بي براي اين رونمايي نيست. در 
جريان اين روايت تالش مي كنم مسيري كه اقتصاد 
ايران براي رسيدن به پاسخ اين پرسش بايد طي كند 

را شرح بدهم.
نخست( اخيرا به مطلبي را كه دو سال قبل در پاسخ 
به يكي از اظهارات حسن روحاني رييس جمهور سابق 
كشورمان نوشته بودم، اشاره كردم. صحبت هايي كه 
روحاني در سال 97 به پيشنهادهاي اقتصاددانان در 
خصوص تاثير واقعي ش��دن ن��رخ ارز و تبعات آن در 
بهبود ش��اخص هاي اقتصادي، توليدي و صادراتي 
اش��اره و نهايتا نتيجه گيري كرده ب��ود كه »هر چند 
نرخ ارز افزاي��ش پيدا كرد، اما اوضاع اقتصاد كش��ور 
بهبود پيدا نكرد.« مانند بس��ياري از گزاره هاي ديگر 
كه سياستمداران در آن توجه الزم را به اجزا و عناصر 
كليدي موضوعات مختلف ندارند و استدالل خود را بر 
بلنداي گزاره هاي نادرست بنا مي كنند در خصوص 
اين پيش��نهاد نيز رييس دولت دوازدهم به اين نكته 
توجه نكرده بود كه اقتصاددانان اساس��ا پيش��نهاد 
نمي كنند كه فرآيندهاي اصالحي به طور ناگهاني، به 
يك باره و بدون ايجاد پيش زمينه هاي الزم عملياتي 
شوند. هر حركت اصالحي نيازمند ايجاد بسترهاي 
مناسب و مختص به خود است. در مورد اين پيشنهاد 
خاص نيز چنانچ��ه دولت قبلي از س��ال 93 و زمان 
گشايش هاي ارزي كه ابزارهاي الزم براي اصالحات 
ارزي وجود داشت به  طور تدريجي اجازه مي داد تا بازار 
به نرخ واقعي ارز برسد، بدون ترديد شرايط متفاوتي 
پيش روي اقتصاد و معيش��ت كش��ور ايجاد مي شد. 
قبال هم به اين نكته اش��اره كردم كه اگر در سال 93  
نرخ ارز به تدريج واقعي مي ش��د. در آن صورت خروج 
ارز در اش��كال غيرضروري كاهش پي��دا مي كرد و با 
برنامه ريزي مناسب مي ش��د اين ظرفيت هاي ارزي 
در كشور را صرف س��رمايه گذاري هاي مولد و پايدار 
كرد. سرمايه گذاري هايي كه هر دالر آن مي توانست 
ارزش افزوده فزاينده اي را از طريق رشد صادرات براي 
اقتصاد ايران ايجاد كند. آيا دولت قبلي به يك چنين 

اصالحات ضروري تن داد؟
دوم( دول��ت دوازدهم به جاي اي��ن روش معقول كه 
مي بايست در زمان مناس��ب خود عملياتي شود، به 
محض گشايش ها، نوع ديگري از سياست هاي ارزي 
را در پيش گرف��ت. رويكردي كه تا س��ال 97 تداوم 
داشت و تا زماني كه بحث خروج امريكا از برجام پيش 
آمد، مساله واقعي كردن نرخ ارز را از دستور كار خارج 
كرد. طبيعي است در زمان خروج امريكا از برجام كه 
انتظارات تورمي در جامعه افزايش پيدا كرده و اتمسفر 
اقتصادي با شوك خروج امريكا از برجام مواجه شده، 
نمي توان توقع داشت كه افزايش 4 برابري نرخ ارز به  
طور ناگهاني، اثرات مثبتي براي اقتصاد كشور داشته 
باشد. اتفاقي كه رخ داد و به دليل شرايط اقتصاد كشور 
باعث ش��د تا تكانه هاي تورمي در اقتصاد و معيشت 
ايرانيان افزايش پيدا كند. در اين ش��رايط هم دولت 
دي��واري كوتاه تر از اقتصاددانان پي��دا نكرد كه همه 
مشكالت را برآمده از مشورت هاي آنان قلمداد كند. 
اما امروز دولت سيزدهم براي بهبود شاخص هاي ارزي 
و خارج كردن اقتصاد كشور از گرفتاري هاي برآمده از 
نوسانات ارزي چه راهكاري را بايد در دستور كار قرار 
ادامه در صفحه 2 بدهد؟   

علي سرزعيم

دولت سيزدهم به طور ميانگين در هر روز چند آپارتمان بايد بسازد؟

معماي ساخت يك ميليون مسكن

يادداشت-2

يادداشت-4 يادداشت-3

 حاكميت 
اقتصاد ذي نفعان ايران

اصلي ترين شاخص تاب آوري؛ اميد به روزهاي بهترحذف قاچاق پوشاك و ايجاد رقابت بين برندهاي داخلي و واردات 

پيش از صحب��ت در خصوص 
وزير اقتصاد بايد درباره رويكرد 
اين وزارتخان��ه صحبت كرد. 
بررسي برنامه ها و صحبت هاي 
وزير اقتصاد پيشنهادي نشان 
مي دهد كه ايشان تأثير تحريم 
را به ص��ورت قوي روي اقتصاد 
 FATF نمي دانند و همچنين بر
نيز نظر منفي دارند؛ از سوي ديگر عالقه مند به ايجاد درآمد 

در حوزه ماليات هستند.
به اين  ترتيب مي توان گفت كه تفاوت ديدگاه شديدي بين 
افرادي مثل ايشان و ما وجود دارد. ما قائل به اين موضوع 
هستيم كه تحريم ها فشار زيادي روي اقتصاد ايران داشته 
و از زمان اجرايي شدن آنها متوسط رشد اقتصادي كشور 

به صفر رسيده است.
ناديده گرفتن اين موضوع و تلقين دادن آن به مشكالت 
ساختاري خود يك ظلم بسيار بزرگ در اقتصاد ايران است. 
نكته بعدي كه در برنامه هاي وزير اقتصاد ديده مي شد دور 
زدن تحريم هاست كه با توجه به منابع محدود اقتصادي 
كمي مشكل يا شايد دور از انتظار بوده. به نظر بنده رهيافت 

اقتصاد ايران مشخص نيست.
وزارت اقتصاد و ام��ور داراي��ي، وزارت صنعت و معدن و 
تجارت، وزارت كار و رفاه اجتماعي هر يك حوزه و گوشه اي 
از اقتصاد هس��تند و بانك مرك��زي و وزارتخانه نيز جاي 
مشخص خود دارند. حال س��وال اينجاست كه بين اين 

چند وزارتخانه در حوزه اقتصادي همگرايي وجود دارد؟
اقتصاد ذي نفعان ايران به ما نش��ان مي دهد كه حتي اگر 
اين افراد با يكديگر تعامل داشته باشند، اقتصاد ذي نفعان 
اجازه همسويي، همگرايي و ايجاد يك برنامه مشخص را 
به اينها نمي دهد. آنچه در وزارت امور اقتصاد و دارايي اتفاق 
مي افتد يك قطعه اي از اين پازل است كه به نظر بنده در 
اجرا تغيير خواهد كرد. وزير برنامه هاي خود را داده اما در 
حيطه اجرايي با توجه به مشكالت با يك سري از تغييرات 

روبرو مي شود.
در وزارتخانه هاي ديگ��ر نيز اين همگرايي داريم؟ به نظر 
بنده با توجه به اظهارات و برنامه ها وجود ندارد. براي نمونه 
در وزير وزارت صنعت و معدن و تجارت )صمت( گفت كه 
ما اعتقادي به قيمت گذاري دس��توري نداريم اما نظارت 
خواهيم كرد و مش��خص نيست چگونه هم مي خواهند 

باشند و هم نباشند.
تمام��ي اين موارد تجربه خود را پس داده اند، متاس��فانه 
نسبت به آينده ايران و نحوه اداره اقتصاد نااميد هستم و به  
راحتي مي توان حدس زد كه اقتصاد ايران به كدامين سمت 
مي رود. در اين  بين تبصره نيز وجود دارد اينكه مذاكرات به 
نتيجه برسد و فروش نفت به روزانه 2.5 ميليون بشكه نفت 
بازگردد تا مدتي دست دولت براي اداره اقتصاد باز شود. در 
غير صورت به برنامه هاي وجود و واقعيت هاي اقتصادي راه 
به جايي نمي رسد، شاهد روند نزولي درآمد سرانه و توليد 

ناخالص از جيب جامعه خواهيم بود.

از بي��ن رفتن پدي��ده مخرب 
قاچاق منوط به برتري كيفيت 
و طراحي لباس توليدات داخلي 
با خارجي است. اگر با برندهاي 
خارجي كه به صورت رسمي در 
فروشگاه هايي با عنوان خارجي 
فعاليت مي كنند برخورد قهري 
ص��ورت گيرد، ح��وزه فعاليت 
قاچاق به مزون ها و پيام رسان هاي خارجي و تعداد زيادي 
از مردم و جوانان كش��ور بسط پيدا مي كند.  در اين حالت 
مي توان نتيجه گرفت دستاورد چنين برخورد قهري اين 
اس��ت كه نيروي انساني مولد و توليد كننده ايراني، كارگر 
مزدور توليد كننده خارجي مي شود.  شكل دهي تقاضاي 
مد و پوشاك لوكس تابع هجمه فرهنگي است و كشورهايي 
نظير ما به رغم فرهنگ غني و پويا، تحت س��يطره امواج 

مالتي مديا هاي كشورهاي مسلط جهان غرب قرار داريم، 
در اين ميان بايد توجه داش��ت اينترنت تنه��ا كانال ورود 
صدا و تصوير بخش هاي منفي فرهنگ غربي نيست بلكه 
شبكه هاي ماهواره اي هم در اين زمينه فعال مي باشد. بايد 
تصريح كرد براي جلوگيري از آلودگي بصري نيز نمي توان 
م��ردم را كور كرد بلكه بايد خود مبدع مد بود و ارزش هاي 
نو خلق كرد.  همه مي دانيم ك��ه تقاضاهايي براي واردات 
محصوالت خارجي وجود دارد و بهترين سازوكار جهت دهي 
و مديريت تقاضاها؛ ساماندهي واردات توسط صاحبان همان 
حرفه اي خواهد بود كه در آن از تخصص برخوردار مي باشند. 
واردات قانوني محصوالت خارجي توس��ط توليد كننده 
داخلي بر اساس يك ساز و كار حساب شده )داشتن برند، 
ميزان توليد و اشتغال، مقدار ماليات بر ارزش افزوده... كه 
پرداخت مي كنند( آن هم بر اس��اس سياستي كه قابليت 
ادامه در صفحه 2 توليد ارزان يا... 

تاب آوري؛ متغي��ر اجتماعي مهم��ي در دوران مبارزه با 
ويروس كوويد ۱9 است، در روزهايي كه ذهن و فكر همه 
مردم به نوعي با كرونا پيوند خورده است، حفظ تاب آوري 
اجتماعي چالشي است كه مردم و دولت ها را درگير خود 
كرده است. در واقع تاب آوري به عنوان يكي از اصلي ترين 
فاكتورهاي توانايي مردم براي مقابله ب��ا بحران بوده و به 
معناي انعطاف پذيري و كشساني يك پديده است. رابطه 
با بحث مديريت بحران نيز تاب آوري به همين معناست و 
موضوع مورد بحث آن توانايي بازگشت جامعه از يك پاندمي يا شرايط ناگوار است. 
هم اكنون كه ما درگير مشكل همه گيري كرونا هستيم، اين موضوع بيش از پيش 
اهميت پيدا مي كند و نكته قابل توجه اين است كه در اكثر بالياي طبيعي ما نقطه 
پاياني متصور مي شويم و پس از آن وارد فاز بازيابي و بازتواني مي شويم، اما متاسفانه 
در رابطه باكوويد ۱9 هيچ نقطه پاياني قابل تصور نيست و تا اوضاع كمي بهبود پيدا 
مي كند با موج جديدي مواجه مي شويم و جامعه با بحران جديدي رو به رو مي شود. 
ادامه در صفحه 8 در چنين شرايطي حفظ تاب آوري كار مشكلي است و... 

پيمان مولوي

پروانه پيشنمازياحمد طاهري

رييس پارلمان بخش خصوصي از اصالح 
ساختار اقتصادي و شروط آن مي گويد

رييس جمهوري در اولين سفر استاني:

»تعادل« آخرين تحوالت 
مرتبط  با حادثه تروريستي 

كابل را برررسي مي كند 

احتمال حمله امريكا عليه 
داعش خراسان

اولويت  نخست  
دولت  سيزدهم

صفحه 2        

 مديران استان 
 خوزستان بايد 

در استان مستقر باشند

كابل 
غرِق 
خون

کسب رای اعتماد نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی، بيانگر 
حس�ن نظر و اعتماد به يكی از مديران جهادی، شايسته، باكفايت و 
متخصص در سال ها خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی 
و ملت شريف ايران به شمار می آيد. بی ترديد، ثمره تجربيات گرانبهای 
جنابعالی در عرصه های مختلف مديريتی، راهگشای مسير وزارتخانه 
مهم و راهبردی صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.اميد در سالی که 
از سوی مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به نام توليد، پشتيبانی ها، 
مانع زدايی ها نامگذاری شده است، با حضور حضرتعالی شاهد رونق 

همه جانبه صنعت کشور باشيم.

برادر ارجمند

امين ابراهيمی 
مديرعامل شرکت فوالد خوزستان

وزير محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی  امین 

ارز چندنرخي شاه بيت فساد در 
اقتصاد كشور است 

»تعادل« روند بازار سرمايه را طي 
هفته اخير بازبيني مي كند

هفته اخير بازار سرمايه با روندي صعودي طي شد و 
شاخص كل به مقاومت يك ميليون و 55۰ هزار واحد 
رسيد. به عقيده برخي از كارشناسان روند صعودي 
بازار در روزهاي آينده با اندك تغييراتي روبرو شود 
و به احتمال زياد ش��اخص روند اصالحي را داش��ته 
باش��د. به عقيده بسياري از كارشناسان شاخص در 
محدوده مقاومتي خود يعني در كانال يك ميليون و 
55۰ قرارگرفته است و انتظار مي رود با اصالح روبرو 
شود. در حال حاضر هم پيش بيني مي شود شاخص 
صفحه 4 را بخوانيد اصالح كوچكي تا...  

قيمت دالر و سكه و طال همچنان به روند افزايشي 
خ��ود در هفته گذش��ته ادامه داد و كارشناس��ان 
معتقدند تا زماني كه پول هاي بلوكه شده آزاد نشود 
و به بازار عرضه نش��ود، نمي توان كاهش زياد نرخ 
ارز را داش��ت اما معاون رييس جمهور اعالم كرده 
كه گشايش هايي در پول هاي ايران رخ داده كه در 
روزهاي آينده بر ب��ازار ارز موثر خواهد بود. برخي 
صاحب نظ��ران نيز مي گويند كه با اس��تقرار وزرا، 
اعالم برنامه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي 
در هفته آينده، مي توان انتظار داشت كه مسووالن 
دولت جديد برنامه اي براي كاهش نوسان ارز و طال 
صفحه 3 را بخوانيد در بازار داشته باشند. 

روزهاي خوش 
تاالر شيشه اي

 بازارهاي  مالي 
 در انتظار دولت 
و آرامش افغانستان

صفحه 7

زهرا س�ليماني|حدود 9 ماه بع��د از وقوع حادثه 
تروريس��تي در دانش��گاه كابل و در ش��رايطي كه 
ف��رودگاه كابل طي هفته هاي اخي��ر و بعد از خروج 
اياالت متحده از افغانستان به كانون تحوالت مرتبط 
با اين كشور بدل ش��ده بود و هر روز تصاوير و اخبار 
مختلفي از تالش مردم افغانس��تان ب��راي خروج از 
اين كش��ور از طريق فرودگاه كابل در رس��انه هاي 
بين المللي منتشر مي شد، انتشار خبر وقوع انفجاري 
مهيب در فرودگاه كابل و كش��ته شدن بيش از 9۰ 
نفر از مردم افغانستان و زخمي شدن صدها نفر ديگر 
در كنار مرگ ۱3امريكايي و زخمي ش��دن بيش از 
۱8امريكايي افكار عمومي جهان را در بهت و شوك 
تازه اي فرو برد. پنتاگون در بيانيه اي اعالم كرده است 
كه دو عامل انتحاري فروگاه كابل را هدف گرفتند كه 
منجر به كشته ش��دن ۱3 سرباز امريكايي و زخمي 
ش��دن ۱8 تن ديگر از نيروهاي امريكا در افغانستان 
شده اس��ت. بالفاصله پس از وقوع حادثه، داعش با 
انتش��ار خبري در وب س��ايت »اعماق« مسووليت 
حمله به فرودگاه بين المللي كابل را برعهده گرفت. 
داعش در بيانيه  خود عكسي از يكي از نيروهاي خود 
را كه گفته بمبگذار انتحاري بود منتشر كرده است. 
در تصوير ف��رد مهاجم با كمربن��د انفجاري جلوي 
پرچم س��ياه داعش ايس��تاده و با پارچه اي مشكي 
صورت خود را پوشانده به طوري كه تنها چشمانش 
پيدا است. داعش همچنين تاكيد كرد كه بمبگذار 
انتحاري موفق ش��د با عبور از ايس��ت بازرسي هاي 
امنيتي طالبان در فاصله 5 متري تجمع س��ربازان، 
مترجم��ان و همكاران نيروه��اي امريكايي، قبل از 
انفجار قرار گيرد. استقراري كه در نهايت باعث شد 
يكي از غمبار ترين حوادث تروريس��تي س��ال هاي 
اخير در كشوري شكل بگيرد كه طي دهه هاي اخير 
به جز درد و جنگ و خونريزي و افراط تجربه ديگري 
نداشته اس��ت. كش��وري كه اياالت متحده 2 دهه 
قبل در سال 2۰۰۱ با وعده پايان جنگ و خونريزي 

يكي از بزرگ ترين لشكركش��ي هايش به منطقه را 
ترتي��ب داد تا به زعم خود تصوير القاعده و طالبان را 
از صحنه تحوالت منطقه و جهان محو كند. اما بعد 
از 2دهه جن��گ و خونريزي و صرف هزاران ميليارد 
دالر سرمايه، نه تنها قدرت طالبان و القاعده كاهش 
پيدا نكرده، بلك��ه گروه هاي افراطي تازه اي در قالب 
داعش و النصره و... در اتمسفر منطقه ايجاد شده اند. 
گروه هايي كه اظهارات مقامات ارش��د امريكايي در 
جريان مناظرات انتخابات رياست جمهوري اياالت 
متحده نشان مي دهد، دست پرورده همان امريكايي 
هستند كه با هدف مقابله و جمع كردن بساط آنها پا به 
منطقه گذاشته بود. اما سايت نورنيوز كه اخبار مرتبط 
با شوراي عالي امنيت كش��ور را منعكس مي كند با 
انتش��ار خبر كوتاهي با اش��اره به پرواز هواپيماهاي 
سوخت رسان نظامي امريكا بر فراز امريكا پيش بيني 
كرده كه امريكا به زودي عمليات نظامي گسترده اي 

را عليه داعش در افغانستان صورت خواهد داد.

  واكنش ها به حوادث تروريستي اخير 
بالفاصله پس از وقوع حادثه تروريستي فرودگاه كابل، 
انگش��ت اتهام رسانه هاي بين المللي به طرف بايدن 
و ترامپ روس��اي جمهوري فعلي و گذش��ته امريكا 
نشانه رفت كه با اتخاذ مجموعه اي از راهبردهاي غير 
معقول افغانستان را در تيررس مجموعه دامنه داري 
از حوادث تروريستي قرار دادند. رييس جمهور اياالت 
متحده اما در واكنش به اين حادثه تروريستي ترجيح 
داد تا توپ را به زمين ترامپ بيندازد و راهبرد امريكا 
براي خروج از افغانستان را به دليل توافقي بداند كه 
رييس جمهور قبلي اي��االت متحده با طالبان انعقاد 
كرده بود. رويكردي كه ترامپ نيز به شكل ديگري آن 
را تكرار كرد و مسووليت اين فاجعه را به گردن بايدن 
انداخت. آسوش��يتدپرس اما به نقل از اردوغان خبر 
داد كه آنكارا نخستين گفت وگو با طالبان را در كابل 
انجام داد و طالبان از تركيه خواسته است تا مديريت 

فرودگاه كابل را به دس��ت بگي��رد. اردوغان در عين 
حال افزود كه تركيه در حال ارزيابي پيشنهاد طالبان 
به تركيه براي اداره فرودگاه كابل اس��ت. سخنگوي 
وزارت امور خارجه ايران نيز، مراتب تاثر شديد خود از 
حوادث تروريستي 4 شهريورماه از جمله در فرودگاه 
كابل را اعالم كرد. س��عيد خطي��ب زاده، با محكوم 
ك��ردن هدف قرار دادن مردم بي دفاع افغانس��تان و 
هر نوع عمليات تروريستي كه در آن زنان و مردان و 
جوانان و خردساالن مورد حمله قرار مي گيرند، اظهار 
اميدواري كرد: با تشكيل هرچه سريعتر دولتي فراگير 
در كابل، ارگان ها و نهادهاي مسوول وظايف خود را 
در صيان��ت از جان و مال مردم عهده دار ش��وند. اما 
كشورهاي اروپايي ضمن تاكيد بر تداوم برنامه خروج 
از افغانستان اشاره كردند به روند مقابله با گروه هاي 

تروريستي ادامه خواهند داد.

   دست بايدن به خون آغشته است
در پي انفجارهاي انتحاري كابل، جمهوري خواهان 
كنگره امريكا انگش��ت اتهام خود را به س��وي بايدن 
گرفته و او را مقصر مي دانند. اليز استفانيك، رييس 
كنفران��س جمهوري خواهان مجل��س نمايندگان 
در توييت��ي نوش��ت: »دس��ت هاي ج��و باي��دن، 
رييس جمهوري امريكا خونين اس��ت. مسوول اين 
فاجعه وحش��تناك امني��ت ملي و بش��ري ضعف و 
رهبري نادرس��ت بايدن اس��ت. او براي فرماندهي 
نيروهاي مس��لح امريكا ناتوان و نامناس��ب است.« 
ام��ا رييس جمهوري ايالت متحده ك��ه پيش از اين 
هدفش از خ��روج نيروهاي امريكايي از افغانس��تان 
را حفاظت از جان س��ربازارن امريكايي عنوان كرده 
بود بعد از حادثه تروريس��تي كابل و كشته و زخمي 
شدن ده ها امريكايي ضمن شركت در يك كنفرانس 
خبري كه سي ان ان خبر آن را روي خروجي خود قرار 
داد، گفت: نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم. جو 
بايدن در اين زمينه با »قهرمان« خواندن افرادي كه 

كشته ش��ده اند، گفت: حمالت همان چيزي بود كه 
ما درباره آن صحبت ك��رده و از آن ابراز نگراني كرده 
بوديم. ما دل شكسته و خشمگين  هستيم. شرايط در 
حال بررسي است و ما مدام در حال دريافت اطالعات 
جديد هستيم. حمله اي كه نهادهاي اطالعاتي درباره 
آن هشدار داده بودند در كابل رخ داد و منجر به كشته 
ش��دن ش��ماري از امريكايي ها و غيرنظاميان ش��د. 
واشنگتن اين موضوع را با جزييات پيگيري مي كند. 
بايدن افزود: آنها كه اين حمله را در كابل انجام دادند، 
مي دانند كه ما نه مي بخشيم و نه فراموش مي كنيم. 
آنها را پيدا خواهيم كرد و بهاي كارشان را خواهند 
پرداخ��ت. اطالعاتي وجود داش��ت مبني بر اينكه 
داعش، دش��من قس��م خورده طالب��ان، در حال 
برنامه ريزي حمله عليه ماس��ت. در زمان مناسب 
براي حمله عليه داعش برنامه ريزي خواهيم كرد و 
اين دشمن ما را باز نخواهد داشت. رييس جمهوري 
امريكا همچنين با تاكيد بر اينكه خروج نيروهاي 
امريكايي از افغانستان بر اساس قرار قبلي تا پيش 
از 3۱ آگوس��ت تكميل مي ش��ود، گفت كه وي به 
نيروهاي امريكايي دستور داده تا »شبه نظامياني« 
را كه در پش��ت اين حمله »تروريس��تي« بودند، 
مورد پيگ��رد قرار داده و هدف ق��رار دهند. بايدن 
گفت: تروريست ها نمي توانند جلوي ما را بگيرند. 
ما اجازه نمي دهيم ك��ه آنها ماموريت ما را متوقف 
كنند. ما عمليات تخلي��ه را ادامه مي دهيم. من به 
فرماندهان مان دستور داده ام تا طرح هاي عملياتي 
را براي حمله به تاسيس��ات، رهبري و دارايي هاي 
داعش را ايجاد كنند. رييس جمهوري امريكا قول 
داد تا با ش��دت و قاطعيت عليه داعش اقدام شود 
و به نيروهاي امريكايي هم دس��تور داد تا »نهايت 
اقدامات ض��روري« را براي حفاظ��ت از نيروهاي 
باقي مانده در كابل ص��ورت بدهند. وي همچنين 
اين نگراني را كه مي��ان نيروهاي طالبان و داعش 
ادامه در صفحه 2 ارتباطي احتمالي ... 



ابراهيم رييسي كه در يك سفر اعالم نشده به خوزستان 
سفر كرده است، عصر جمعه در نشست شوراي اداري 
استان خوزستان كه در محل استانداري برگزار شد، 
گفت: مديران پروازي بايد از چرخه مديريت اس��تان 
خوزستان حذف ش��وند و به هيچ عنوان نمي پذيرم 
كه مديري در استان خوزستان پروازي باشد و اين در 
برخي ديگر از اس��تان ها هم بايد انجام شود و مديران 
پروازي بايد از چرخه مديريت حذف ش��وند. رييسي 
افزود: يكي از كارهايي كه باي��د در اولويت قرار گيرد 
نظارت علي الدوام بر كارهاست كه بايستي با جديت 
انجام شود؛ اين نظارت بايد از درون دولت انجام شود 
و مديران دولتي نظارت قوي بر كارها داش��ته باشند 
البته دستگاه هاي نظارتي بيرون از دولت مانند ديوان 
محاسبات و سازمان بازرسي هم وظيفه نظارتي خود 
را انجام خواهند داد كه البته اين نظارت برون سازماني 
اس��ت. رييس جمهوري بيان كرد: در صورت نظارت 
مديران دس��تگاه ها بر امور اجرايي، قطعا شاهد اثرات 
و نتايج قابل لمس در امر خدمت به مردم خواهيم بود.

  اشتغال جوانان اولويت كار دولت سيزدهم
وي موضوع اش��تغال در استان خوزستان را يك اصل 
و اولويت دولت سيزدهم عنوان كرد و گفت: در همين 
راس��تا، طرح ها و مطالعات كاربردي در دس��ت اقدام 
است كه اجرايي ش��دن آنها با استقبال دولت همراه 

خواهد بود.
رييسي با اشاره به ظرفيت ها و استعدادهاي خوزستان 
در بخش كش��اورزي اذعان ك��رد: در اين زمينه بايد 
توجه خاص و ويژه اي به اس��تان خوزس��تان صورت 
گيرد تا از اين طريق به رفع مشكالت موجود در حوزه 
اشتغال منجر گردد. وي با تاكيد بر اينكه در ارتباط با 
به كارگيري از ظرفيت هاي خالي صنايع و واحدهاي 
توليدي بايد اهتمام جدي صورت گي��رد، ادامه داد: 
همچني��ن كارخانجات و واحده��اي تعطيل يا نيمه 
تعطيل بايد در جهت توليد مج��ددا احيا و در چرخه 
اقتصاد قرار گيرند تا هم مش��كل بيكاري جوانان حل 
شود و هم اقتصاد كشور شكوفا شود. رييس جمهوري 
كش��ورمان با اش��اره به وجود فهرس��ت تهيه شده از 
۱۰۰ واحد توليدي استان كه با مشكالت اوليه روبرو 
هستند، گفت: موانع پيش��رفت اين واحدها بايد رفع 
شود تا زمينه ايجاد فرصت هاي جديد شغلي در استان 
فراهم گردد. وي به اهميت ارزش افزوده و جلوگيري 
از خام فروشي با ايجاد صنايع پايين دستي پتروشيمي 
اشاره كرد و گفت: در صورت توجه به اين حوزه، امكان 
بهره مندي استان از فرصت هاي تازه در حوزه اشتغال 
را شاهد خواهيم بود. وي به نگراني هاي پيش آمده در 
زمينه قميت گذاري خرما هم اشاره كرد و گفت: خرما 
محصول اس��تراتژيك و مهمي است كه امكان ايجاد 
صنايع تبديلي متع��ددي را در اس��تان دارد. رييس 
دولت سيزدهم بيان داشت: وزير جهادكشاورزي طي 
روزهاي آينده در خصوص قيمت گذاري اين محصول 
مهم استان تصميم گيري خواهد كرد تا نگراني هاي 

پيش آمده در بين نخلدارن نيز رفع شود.

  مديريت آب 
در خوزستان امري ضروري است

رييسي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله آب 
و مديريت منابع آبي اشاره كرد و گفت: با وجود اينكه 
كشور با كمبود نزوالت آسماني روبرو شده اما مديريت 
آب در استان خوزستان همواره بايد با دقت و به شكل 

صحيح دنبال و در دستور كار قرار گيرد.
وي به ظرفيت ش��وراي عالي آب براي رفع مشكالت 
مربوط به اين حوزه به ويژه در استان خوزستان اشاره 
كرد و گفت: در اين بين نيز، معتقد هستيم كه مديران 
بايد با مردم حرف بزنند؛ ل��ذا اگر محدوديتي اعمال 
مي شود بايد از پيش كشاورزان را در جريان بگذارند و 
اقناع سازي صورت گيرد.رييس جمهوري با بيان اينكه 
مديران بايد الگوي كشت مناسب در شرايط فعلي را 
براي كش��اورزان تبيين كنند، گفت: در اين راستا از 
اتحاديه هاي مربوط به بخش كشاورزي بايد استفاده 
شود. وي از اتحاديه كشاورزان به عنوان بازوان دولت نام 
برد و گفت: بايد در تصميم گيري ها از چنين ظرفيتي 
استفاده شود تا از اين طريق قشر كشاورز ضرر و زياني 

را متحمل نشود.

 اجراي طرح فاضالب 
در خوزستان اولويت كار مديران باشد

رييس جمهوري همچنين به ضرورت اجراي طرح هاي 
آب و فاضالب در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: 
اين طرح ها در شهرستان اهواز به عنوان يك اولويت 
بايد مورد پيگيري قرار گيرد ت��ا در كوتاه ترين زمان 
ممكن، اجرايي و عملياتي ش��وند. وي بيان داش��ت: 
در اين خصوص، اعتب��ارات الزم بايد تخصيص داده 
ش��ود تا عمليات اجرايي طرح ها با قوت انجام ش��ود. 
رييس جمهوري به ضرورت اقدامات كوتاه مدت وزارت 
نيرو در حوزه فاضالب شهرهاي استان خوزستان قبل 
از شروع فصل پاييز اشاره كرد و گفت: اين اقدامات بايد 

از ايجاد چالش براي مردم پيشگيري كند.
وي همچني��ن ب��ا بي��ان اينك��ه موض��وع اليروبي 
رودخانه هاي استان بايد با استفاده از تجهيزات و كمك 
از ديگر اس��تان هاي همجوار مورد توج��ه قرار گيرد، 
گفت: در اين زمينه سريعا بايد اقدام شود و همكاري 
استان هاي همجوار با خوزستان ضروري است. آيت اهلل 
رييسي با بيان اينكه به وزير جهادكشاورزي ماموريت 

داده شده تا در زمينه محصوالت كشاورزي برنامه اي 
مدون ارايه نمايد تا دست دالالن قطع و كار كشاورزي 
با صرفه اقتصادي بيشتري براي كشاورز همراه باشد، 
گفت: نبايد اجازه داد كه فعاليت هاي به شكل داللي 
باع��ث ضرر و زيان كش��اورزان ش��ود. وي به موضوع 
پيگيري خسارات كشاورزي در استان خوزستان اشاره 
كرد و گفت: پرداخت اين خسارات مدتي است كه به 
طول انجاميده شده كه نبايد پرداخت آن بيش از اين 
طوالني شود. رييسي به تشكيل شوراي راهبري استان 
خوزستان اشاره كرد و گفت: همان گونه كه قبال گفته 
شد، اين ش��ورا مي تواند در پيگيري مشكالت استان 
خوزستان تاثيرگذار باشد؛ بنابراين تالش مي شود كه 
مسائل استان از طريق اين شورا با حضور نمايندگان 
مجلس، مسووالن مربوطه، صاحب نظران پيگيري تا 
مشكالت به حداقل ممكن برسد. وي به ظرفيت هاي 
موجود خوزستان در زمينه جذب سرمايه گذاري هاي 
جديد اشاره كرد و گفت: اين موضوع بايد با جديت در 
دستور كار دستگاه هاي مربوطه قرار گيرد و از همه توان 

در اين راستا استفاده شود.

 ۲۰۰ تخ�ت جديد بيمارس�تاني به ظرفيت 
استان اضافه مي شود

رييس جمهوري كش��ورمان همچني��ن به وضعيت 
ناراحت كننده كرونا در استان خوزستان اشاره كرد و 
گفت: امروز به همراه وزير بهداشت و ديگر مسووالن 
مربوطه از بيمارس��تان رازي اهواز سركش��ي شد و از 

نزديك مسائل مربوطه مورد پيگيري قرار گرفت.
وي بيان داش��ت: طبق اعالم مسووالن دانشگاه علوم 
پزشكي اس��تان ۲۰۰ تخت جديد بيمارستاني براي 
استان نياز است كه طي ۲ روز آينده، نسبت به تامين 
۱۰۰ تخت اقدام فوري صورت مي گيرد و ۱۰۰ تخت 
ديگر نيز در اولين فرصت به استان اختصاص خواهد 

يافت.
رييسي اضافه كرد: در اين زمينه همچينن از تالش هاي 

نيروهاي مس��لح براي كمك به كادر درمان تش��كر 
مي ش��ود؛ اين درحالي اس��ت كه به كمك س��پاه، به 
زودي ظرفيت بيمارس��تاني جديدي ب��ا راه اندازي 
بيمارستان طالقاني به شهرستان اهواز اضافه خواهد 
شد. رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه هيچ بيماري نبايد 
بر روي زمين بماند، گفت: تالش مي شود كه شرايط 
بستري در استان خوزستان طي روزهاي آينده بهبود 
يابد؛ عالوه بر اين از رس��انه ها درخواست مي شود كه 
تالش بيشتري براي اقناع مردم براي رعايت شرايط 
بهداشتي را در دس��تور كار قرار دهند. وي به حقوق 
معوق بخشي از كادر درمان اشاره كرد و گفت: پرداخت 
مطالبات كادر درمان به عنوان يك اولويت بايد دنبال 
ش��ود و نبايد حقوق اين قش��ر به هيچ عنوان با عقب 

افتادگي و تاخير پرداخت مواجه شود.

  انجام واكسيناسيون عمومي اولويت 
اصلي دولت است

رييس جمهوري ب��ه اهميت انجام واكسيناس��يون 
عمومي به عنوان يك مساله جدي در كشور اشاره كرد و 
گفت: به هر نحو، اين امر از طريق توليد يا واردات واكسن 

بايد با جديت مورد پيگيري قرار گيرد.
رييسي تاكيد كرد: عالوه بر اين بايد توجه داشت كه 
مراقبت و نظارت هاي وزارت بهداشت بر واكسن هاي 
وارداتي امري ضروري است؛ لذا اين موضوع به سالمت 
مردم مربوط مي ش��ود و حتما بايد ب��ا نظارت وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كي همراه باش��د. 
رييس جمهوري اضافه كرد: تالش مي شود كه در سفر 
آينده نتيجه تصميمات امروز به اطالع مردم برسد و 
انتظار مي رود با تالشي كه صورت مي گيرد، تاثير اين 
تصميمات در زندگي مردم مشهود باشد. وي در پايان 
ضمن عذرخواهي از مردم استان خوزستان گفت: اين 
سفر به دليل ش��رايط كرونايي با ديدار مردمي همراه 
نش��د و اميدوارم با بهبود اوضاع در آينده نزديك اين 

ديدار با مردم خوب خوزستان ميسر شود.

بازار سهاماخبار

ادامه از صفحه اول
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افشاگري الريجاني درباره 
ممانعت وزارت بهداشت 

از واردات واكسن
علي الريجاني گفت: »با طرف چيني مذاكره كردم 
كه واكسن بفرستند. قرار شد ۱۸ ميليون واكسن با 
قيمت ارزان بفرستند كه مسووالن وزارت بهداشت 
تعل��ل كردند و اي��ن كار انجام نش��د.« به گزارش 
خبرگزاري برنا، رييس پيشين مجلس گفت: »حدود 
مردادماه سال گذشته )۱۳۹۹( بود كه ديدم وضعيت 
كرونا خراب اس��ت و با اينكه مسووليتي نداشتم با 
طرف چيني مذاكره كردم كه واكس��ن بفرستند. 
قرار شد ۱۸ ميليون واكسن با قيمت ارزان بفرستند 
كه مسووالن وزارت بهداشت تعلل كردند و اين كار 

انجام نشد.«

شايعه سهام عدالت رد شد
س��يد مهدي پارچيني، مدير نظارت ب��ر بورس هاي 
سازمان بورس و اوراق بهادار با رد خبر منتشرشده مبني 
بر آغاز فروش س��هام عدالت از روز شنبه اعالم كرد كه 
اين موضوع با توجه به ش��رايط حاكم بر بازار به صورت 
بلوكي انجام خواهد ش��د. مدير نظارت بر بورس هاي 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار اعالم داشت همان گونه 
كه طي مصاحبه قبلي عنوان شد در طي مدت اخير با 
ارايه گزارش هاي جذاب توسط شركت هاي حاضر در 
سبد سهام عدالت، شاهد افزايش تقاضاي خريد در اين 
دسته از ش��ركت ها بوديم، از طرفي برخي از دارندگان 
س��هام عدالت اقدام به ثبت تقاضاي فروش در سامانه 
مربوط��ه كرده بودند.  وي افزود: لذا با توجه به ش��فاف 
شدن وضعيت حاكم بر اقتصاد و فضاي سياسي كشور 
مقرر شد، تا درصورتي كه سهامداران قصد بهره مندي 
بيشتر از منافع آتي دارايي هاي خوددارند جهت حفظ 
منافع اين دسته از سهامداران فرصتي به منظور بازنگري 
درخواست هاي فوق داده شود.  پارچيني در ادامه اظهار 
داشت: پس از اتمام فرصت اعالمي، در آينده و بسته به 
شرايط حاكم بر بازار اقدام به واگذاري سهام هاي فوق 

به صورت بلوكي خواهد شد. 

الوروف خواستار از سرگيري 
مذاكرات وين درباره برجام شد

»سرگئي الوروف«، وزير امور خارجه روسيه خواستار از 
سرگيري هر چه سريع تر مذاكرات »وين« درباره برجام 
شده است. وزارت خارجه روسيه در بيانيه اي اعالم كرد 
الوروف در گفت وگو با »حسين اميرعبداللهيان«، وزير 
امور خارجه ايران گفت كه مذاكرات وين در خصوص 
برجام بايد در اسرع وقت آغاز شوند. در اين بيانيه آمده 
است: »طرف روسيه اي بر ضرورت آغاز هر چه سريع تر 
گفت وگوهاي وين در خصوص وضعيت برنامه جامع 
اقدام مش��ترك )برجام( درخصوص برنامه هسته اي 
ايران تاكيد كرد.« رسانه ها س��اعاتي قبل تر گزارش 
داده بودند الوروف با »رافائل گروسي« مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي در مقر آژانس در وين ديدار و 
با وي درباره برجام گفت وگو كرده است. در اين ديدار 
دو طرف در خص��وص زمينه هاي اصلي فعاليت هاي 
آژانس، از جمله استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، 
اصالح سيستم پادمان  هاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي و همچنين وضعي��ت اجراي برنامه جامع اقدام 
مشترك گفت وگو كردند. وزارت امور خارجه روسيه 
اخي��را در واكنش به گزارش آژانس بين المللي انرژي 
اتمي درباره پيشرفت هاي هسته اي ايران اعالم كرد: 
»غني سازي )۶۰ درصد( اورانيوم و توليد اورانيوم فلزي 
انحراف ديگري از برجام است كه به دليل عدم دستيابي 
به نتايج عملي براي احياي توافق هسته اي بوده اين در 
حالي است كه تحريم هاي يكجانبه امريكا عليه ايران 
و ديگر كش��ورهاي همكار، دست نخورده باقي مانده 
اس��ت«. خبرگزاري رويترز پيش از آن مدعي شد كه 
گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران را 
رويت كرده و در اين گزارش آمده كه ايران غني سازي 

۶۰ درصد خود را افزايش داده است.

قانون مصوب مجلس براي 
دولت ايران الزم االجرا است

وزير امور خارجه در گفت وگوي تلفني مسوول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا گفت: ب��راي ايران مذاكره اي كه 
نتايج ملموس و عملي داشته باشد و همراه با تامين حقوق 
و منافع مردم باشد، قابل قبول است. در تماس تلفني 
روز جمعه »جوزپ بورل« مس��وول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا با حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه 
كشورمان، وي ضمن تبريك انتخاب وزير امور خارجه، 
آمادگي اتحاديه اروپا براي گسترش همكاري ها با ايران 
را اعالم كرد و اعزام نماينده عالي اتحاديه براي مراسم  
تحليف رياست جمهوري اسالمي ايران را نشان دهنده 
عزم اتحاديه در اين زمينه خواند. بورل با اشاره به نقش 
اتحاديه به عنوان هماهنگ كننده برجام و گفت وگوهاي 
وين، مراتب اميدواري اتحاديه اروپايي براي استقرار هر 
چه زودتر دولت جدي��د و اعالم تاريخ مورد نظر تهران 
براي نشس��ت بعدي وين را مورد تاكيد ق��رار داد. وي 
همچنين تحوالت افغانستان را چالش جديد براي منطقه 
و جهان برشمرد و بر نياز به همكاري هاي جدي در زمينه 
مهاجران افغان تاكيد كرد. حسين اميرعبداللهيان نيز در 
اين گفت وگوي تلفني تعهد تهران به گفت وگو و تعامل 
سازنده در چارچوب ديپلماسي متوازن را مورد تاكيد 
قرار داد و از مذاكرات به عنوان ابزار ديپلماسي ياد كرد. 
وزير امور خارجه كش��ورمان در ادامه تاكيد كرد: براي 
ايران مذاكره اي كه نتايج ملموس و عملي داشته باشد 
و همراه با تامين حقوق و منافع مردم باشد، قابل قبول 
است. اميرعبداللهيان قانون مصوب مجلس در خصوص 
مسائل هسته اي را براي دولت ايران الزم االجرا خواند و 
افزود: در هر مذاكره اي بايد اقدام واقعي طرف هاي مقابل 
برجامي به تعهدات شان محرز شود. وزير امور خارجه 
كشورمان راه حل افغانس��تان را تشكيل دولت فراگير 
كه بازتاب دهنده تركيب قومي و جمعيتي اين كشور 
باشد، برشمرد و افزود: مردم افغانستان هستند كه بايد 

خودشان براي آينده تصميم بگيرند.

سازمان ملل: ۱۴ ميليون نفر
در افغانستان گرسنه هستند

س��ازمان برنامه جهاني غذا )WFP( كه يكي از ادارات 
تابعه سازمان ملل است، گزارش داد كه از هر سه افغان 
يك نفر يا ب��ه عبارتي در مجموع ۱4 ميليون نفر امروز 
گرس��نه هس��تند و دو ميليون كودك اين كشور نيز 
دچار سوء تغذيه هستند و نياز فوري به درمان دارند.در 
عين حال، از ابتداي سال جاري ميالدي، درگيري ها و 
ناامني ها بيش از 55۰ هزار نفر از مردم افغانس��تان را از 
خانه هاي خود رانده است و حدود 7۰ هزار نفر از مردم 
آواره اين كش��ور در پايتخت جمع ش��ده اند.با افزايش 
هزينه هاي تغذي��ه در ماه هاي اخير، جان ايليف، مدير 
منطقه اي سازمان برنامه جهاني غذا خاطرنشان كرد كه 
امروز، ۱4 ميليون نفر در افغانستان براي تهيه غذاي خود 
مشكل دارند.وي همچنين تأكيد كرد كه قيمت گندم در 
ماه هاي گذشته ۲5 درصد افزايش يافته است و بنابراين، با 
اين شرايط اقتصادي و آشفتگي سياسي… بسيار دشوار 
است كه اين كشور در آينده از نظر غذايي ايمن باشد و 

كودكان دچار سوء تغذيه نباشند.

حذف قاچاق پوشاك و ايجاد رقابت 
بين برندهاي داخلي  و واردات 

 امكانات توليدي كش��ور روي محصوالت خاص فراهم 
نباشد مي تواند توسط مجمع اتحاديه هاي توليدي و توسط 
اعضاي آن تعريف شده و مديريت شود، راهبردي كه قادر 
است در ساماندهي و ريشه كن كردن پديده قاچاق كمك 
نمايد. در همين راستا كساني كه صرفًا توزيع كنندگان 
محصوالت مي باشند نيز مي توانند بر اساس ميزان خريد 
داخلي و ماليات بر ارزش افزوده اي كه پرداخت مي كنند 
تحت نظارت كميته اي متشكل از اتحاديه و توليد كنندگان 
اجازه واردات و فروش محصوالت خاص خارجي را داشته 
باش��ند.   از عمده مزيت هاي پوش��اك خارجي مي توان 
به كيفيت برندهاي خارجي به دليل بهره مندي از مواد 
اوليه مرغوب و همچنين قيمت مق��رون به صرفه آن به 
دليل قيمت تمام شده ارزان و همين طور عدم پرداخت 
هزينه هاي واردات رس��مي نام برد.  در اين خصوص اگر 
ساز و كار فعاليت كاالهاي قاچاق دستخوش اصالحات 
اقتصادي ش��ود، عدم صرفه قاچاق به ص��ورت خودكار 
اين رسته از فعاليت هاي مخرب اقتصاد و اشتغال ملي را 
كمرنگ خواهد كرد.  منظور اين است كه اگر توليد كننده و 
صاحب برند ايراني بتواند كسري كار خود را كه توليد داخل 
آن به صرفه نيست از خارج تأمين نمايد و براي واردات خود 
هزينه اي كمتر از هزينه قاچاق توديع كند، در نتيجه ورود 
كاال به صورت قاچاق براي قاچاقچي كه محصول خارجي 
را به ايران وارد مي كند مقرون به صرفه نمي شود.  حضور 
محصوالت برندهاي خارجي در كنار توليدات ايراني به 
دليل به وجود آوردن شرايط و انگيزه هاي رقابتي جهت 
حضور بيشتر و موفق تر در بازار )داخلي و خارجي(، مدل 
مديريتي كه منجر به چنين محصول و سازمان فروشي 
شده، امكان سنجش سليقه متفاوت بازار مصرف داخلي 
و حتي خارجي، الگوبرداري از مدل هاي طراحي تا دوخت 
و بافندگي و در نهايت ارتقاي كمي و كيفي محصوالت؛ 
ناخودآگاه باعث افزايش س��طح كيفيت توليد داخل و 
به روز ماندن صنعت مد در داخل كش��ور خواهد شد.  در 
چنين ش��رايطي برند هاي خارجي براي افزايش فروش 
محصوالت خود در ايران مجبور مي ش��وند با برند هاي 
داخلي در زمينه طراحي محصول و ايجاد تناسب و تعادل 
در س��بد محصوالت همكاري نمايند، موضوعي كه به 
فرايند انتقال تكنولوژي دوخت و دوز و مد در كشورمان 
ختم مي شود.  در اين ميان وزارت صمت به عنوان متولي 
توسعه صنايع مي بايد همواره شرايط توليد در ايران را به 
صورت كارشناسي با شرايط توليد كشورهاي رقيب مثال 
چين و تركيه در زميته پوشاك برابر كند نه آنكه با برقراري 
محدوديت هاي تعرفه اي واردات قاچاق را در مقابل توليد 
اقتصادي و س��ودآور نمايد و مهم تر اينكه وزارت صمت 
بايد با حمايت هاي تعرفه اي، گمركي و مالياتي، قيمت 
تمام ش��ده مواد اوليه براي توليد كننده ايراني و خارجي 
يكسان گردد و تمام موانعي كه قيمت متوسط توليدات 
ايراني و مزيت رقابتي اش را از س��اير كش��ورها بيش��تر 
مي سازد، از سر راه بردارد.  دريافت علي الحساب ماليات 
و ارزش افزوده در هنگام واردات مواد اوليه كارخانجات را 
نمي توان حمايت از توليد نامگ��ذاري كرد.   طرفه اينكه 
اقتصاد مقاومتي در كش��ور ما وج��ود دارد اما اما نه براي 
ايراني بلكه براي توليد كننده خارجي. اگر توليد كننده 
داخلي موفق به فروش محصول خ��ود در خارج از ايران 
به خاطر قيمت شود و از عهده هزينه هاي فروش برنيايد 
بايد وزارت صمت را مقصر عنوان كرد زيرا براساس وظيفه 
كاري و حرفه اش اقدامي نكرده اس��ت.  اين مجموعه تا 
به حال گزارشي كارشناس��ي از وزارت صمت در زمينه 
علت يابي عدم صادرات محصوالت پوشاك ما به خارج 
از كشور نديده و نشنيده اس��ت و به نظر مي رسد وزارت 
صمت چنين مسووليتي را در حيطه كاري خود نمي داند.   
متاس��فانه بازارهاي خرده فروش��ي دنيا از تك فروشي و 
بنكداري به فروشگاه هاي زنجيره اي و دپارتمان استور و 
امروزه به فروش مجازي و ارايه محصول تحت برند حركت 
كرده اند و بخش��ي از مسووالن كش��ور نمي دانند دوره 
فروش محصوالت تحت برند با شركت در نمايشگاه هاي 
تخصصي سرآمده و ممكن نيس��ت. امروزه به صادرات 
محصوالت مارك دار، صادرات فروشگاه مي گويند و كسي 
نمي تواند با ويترين كردن پوشاك براي محصوالت خود 
مشتري پيدا كند مگر آنكه كاالهايش استوك و بنجل 
باشد. بايد بدانيد كه در ايران امكان ايجاد فروشگاه هايي با 
عنوان هاي بين المللي و با قابليت جهان شمول كردن به 
دليل ممنوعيت استفاده از نام هاي خارجي وجود ندارد و 
وزارت صنايع نه تنها تاكنون براي حل اين معضل اقدامي 
انجام نداده بلك��ه اجازه داده برنده��اي خارجي عينًا از 
نام هاي خود در ايران استفاده كنند. اين هم نمونه ديگري 
است براي حمايت از برندهاي خارجي و ايجاد بازار براي 

كاالهاي قاچاق. 

رييس جمهوري در اولين سفر استاني:

 مديران استان خوزستان بايد در استان مستقر باشند

كابل غرِق خون

نرخ واقعي ارز؟

وجود داشته باش��د، منتفي دانست و اظهار كرد هيچ 
مدركي در اين زمينه مشاهده نشده است. بايدن با بيان 
اينكه »مي دانيم عامالن حمله كابل چه كساني هستند 
و به دنبال راه هاي مناسب براي حمله به آنها در هر كجا 
كه هس��تند، خواهيم بود«، تصريح كرد: از مسووالن 
افغانستان مي خواهم برنامه روش��ني براي مبارزه با 
شاخه داعش در افغانستان ارايه كنند. من مسووليت 
آنچه را كه به  تازگي در افغانستان اتفاق افتاده، برعهده 
مي گيرم اما اين توافقي ب��ود كه در دولت قبلي بر آن 
توافق ش��ده بود و ما بايد آن را اجرا مي كرديم. بايدن 
در پايان نطق خود به برخي س��واالت رسانه ها پاسخ 
داد. او در پاسخ به سوالي درباره اعتماد ارتش امريكا به 
طالبان گفت: هيچ  كس به آنها اعتماد نكرده. ما فقط 
روي اين مساله حساب مي كنيم كه آنها به منافع خود 
عالقه دارند. اين به نفع آنهاست كه ما همان زماني كه 

گفتيم آنجا را ترك كنيم، و اينكه حداكثر تعداد ممكن 
را خارج كنيم. او همچنين گفت امريكا شايد مهاجمان 
را بشناسد و افزود: آنها را خواهيم يافت. از بايدن سوال 
شد آيا تاييد مي كند امريكا فهرستي از اسامي كساني 
كه بايد از افغانستان خارج شوند را به طالبان داده است تا 
امكان خروج آنها فراهم شود. او در پاسخ گفت كه امريكا 
در مورد مسائل امنيتي با طالبان هماهنگي هايي دارد 

و افزود: بله، ممكن است مواردي مثل اين بوده باشد. 

   رويدادهاي كابل تاييد كننده 
پيش بيني هاي بدبينانه است

يكي ديگر از بازيگران صحنه تحوالت جديد افغانستان 
روسيه است كه در خصوص تبعات اين حادثه بيانيه اي 
را منتشر كرد. سخنگوي كرملين ديروز گفت، دولت 
روسيه حمالت تروريستي در كابل را كه بيش از ۱۰۰ 

كش��ته برجاي گذاش��ته، محكوم مي كند. به گزارش 
اسپوتنيك، ديميتري پس��كوف، سخنگوي كرملين 
گفت: اين رويدادها تاييد كننده پيش بيني هاي بدبينانه 
است كه گروه هاي تروريستي مي توانند از ناآرامي ها و 
آشوب در افغانس��تان به نفع خودشان بهره ببرند. اين 
مساله نشان دهنده افزايش تنش ها در افغانستان است. 
همه در خطر هستند. اين روند دليل نگراني هاي بيشتر 
ماست. سخنگوي كرملين همچنين گفت: روسيه در 
حال حاضر برنامه اي براي انجام ماموريت هاي بيشتر 
ب��راي خارج كردن اف��راد از افغانس��تان در نظر ندارد. 
مي دانيد كه عملياتي در افغانستان در جريان بوده است. 
به نظر من، اوضاع در اين كشور اكنون از طريق اداره هاي 
مختلف دولت روسيه تحت نظر است.در حال حاضر، 
برنامه هاي ديگري در نظر نداريم. همه  چيز به تحوالت 

بعدي در افغانستان بستگي دارد.

   احتمال حمله امريكا عليه داعش 
پس از حم��الت انتح��اري روز گذش��ته داعش در 
اطراف فرودگاه كابل كه به كش��ته و مجروح ش��دن 
ده ه��ا نظامي امريكايي و ش��هروندان افغانس��تاني 
منجر ش��د، جو بايدن، رييس جمهور امريكا تهديد 
كرد كه از عاملين اين اقدام تروريستي انتقام خواهد 
گرفت. س��ايت نور نيوز كه اخبار مرتبط با ش��وراي 
عالي امنيت كشور را بازتاب مي دهد با انتشار خبري 
اعالم كرد اطالعات دريافت ش��ده نشان مي دهد كه 
۳ تانكر سوخت رس��ان ۱۳5R-KC نيروي هوايي 
اياالت متحده به س��وي افغانس��تان پرواز كرده اند. 
تحركات اخير نيروهاي نظامي امريكا از جمله اعزام 
هواپيماهاي سوخت رسان به افغانستان نشان مي دهد 
كه اين كشور در س��اعات آينده قصد انجام حمالت 

هوايي عليه داعش در افعانستان را دارد.

س��وم( مهم تري��ن اقدامي ك��ه دولت س��يزدهم در 
ش��رايط فعلي مي تواند صورت بدهد كاهش ريسك 
فعاليت ه��اي اقتص��ادي اس��ت. يعن��ي دولتمردان 
س��يگنال هاي منفي به فضاي عمومي جامعه ارسال 
نكنند و اظهارنظرهاي عجي��ب و غريب در خصوص 
برنامه ريزي هاي اقتصادي ارائه نكنند. هر كدام از وزرا، 
مديران و مسووالن اجرايي، تقنيني و بايد بدانند كه 
هر نوع اظهارنظر غيرمتعارف آنها مي تواند ريس��ك 
فعاليت هاي اقتصادي را ب��اال ببرد. در واقع مجموعه 
مديران و تصميم سازان بايد بدانند كه مانند زنجيره به 
هم پيوسته اي هستند كه هر حركت اشتباهي از سوي 
هر كدام از حلقه هاي اين زنجيره مي تواند اثرات مثبت 
و منفي بر كل اين زنجيره داشته باشد. افزايش ريسك 

در اقتصاد بالفاصله در ن��رخ ارز نمود پيدا مي كند و 
باعث بروز نوسانات ارزي مي شود. موضوع بعدي كه 
دولت جديد بايد به دنبال تحقق آن باشد، جمع كردن 
روند سوداگري هايي است كه در خصوص ارز وجود 
دارد. بخش قابل توجهي از تكانه هاي ارزي در كشور ما 
برآمده از اين نوع سوداگري هاي ارزي است. از سوي 
ديگر دولت بايد زمينه حل مشكل تحريم ها را فراهم 
كند. به هر حال اين واقعيت كه مهترين ورودي ارزي 
كشور ما از طريق درآمدهاي نفتي صورت مي گيرد، 
غير قابل انكار است. بنابراين بايد تالش شود تا مشكل 

تحريم ها حل شود.
چهارم( اين گزاره هايي است كه دولت در كوتاه مدت 
بايد به دنبال تحقق آن باش��د. هر زم��ان كه اقتصاد 

ايران از اين شرايط بحراني خارج شد و به  طور نسبي 
وضعيت نرمال ايجاد شد، مي توان اين پرسش را طرح 
كرد كه چه سياست پايه اي ارزي از سوي دولت بايد در 
پيش گرفته شود تا چشم انداز آينده روشن تر شود؟ در 
شرايط فعلي هنوز مشخص نيست آيا دولت برنامه اي 
براي حل مشكل تحريم ها از طريق مذاكرات برجامي 
دارد يا نه؟ وقتي دورنماي كش��ور در خصوص پايان 
دادن به تحريم ها مشخص نباشد، روند دسترسي به 
درآمدهاي ارزي نيز مبهم خواهد شد. برخي روايت ها 
از سوي نزديكان دولت شنيده مي شود كه در آن اشاره 
مي ش��ود كه ممكن است امكان دسترسي به توافقي 
براي پايان دادن به تحريم هاي اقتصادي وجود نداشته 
باشد. فكر مي كنم، دليل اين اظهارنظرها آماده كردن 

كشور براي بدترين شرايط اس��ت. مسووالن تالش 
مي كنند كش��ور را براي دشوارترين وضعيت ها مهيا 
كنند تا در صورت وقوع دچار ش��وك هاي تازه نشود. 
در صورت وقوع يك چنين وضعيت دشواري چاره اي 
جز اين نيست كه سهميه بندي ارزي و سهميه بندي 
در توزيع اقالم اساس��ي در پيش گرفته ش��ود تا اين 
بحران ها پايان پذيرد. بعد از عادي ش��دن ش��رايط 
است كه پرسش هاي جديدي از اين دست در اقتصاد 
ش��كل مي گيرد كه بهترين عدد براي نرخ ارز كشور 
چه عددي اس��ت؟ تا زماني كه ي��ك چنين مراحلي 
در ابعاد كالن طي نشده باشد، صحبت كردن درباره 
نرخ ارز مطل��وب در اقتصاد ايران چن��دان عاقالنه و 

عالمانه نيست.
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منابع درآمد طالبان پس از  دود 
شدن ۸۰ درصد بودجه افغانستان

بانك جهاني پ��س از جلس��ه هيات مديره خود 
درباره افغانستان اعالم كرد كه پرداخت ها به اين 
كشور را كه اخيراً توسط طالبان تصاحب شده، به 

حالت تعليق درآورده است.
س��خنگوي اين نهاد مالي گفت: ما عميقا نگران 
وضعيت افغانستان و تأثير آن بر چشم اندازهاي 
توسعه اين كشور به ويژه براي زنان هستيم. وي 
افزود ك��ه بانك جهاني از نزدي��ك وضعيت اين 
كشور را زيرنظر دارد.در عين حال، اين وام دهنده 
مستقر در واشنگتن تأكيد كرد كه در حال بررسي 
راه هايي براي ادامه مشاركت در افغانستان و حفظ 
دستاوردهاي توس��عه است و به حمايت از مردم 
اين كشور ادامه مي دهد.ما بر اساس سياست ها 
و رويه هاي داخلي خود وضعيت را زيرنظر داريم 
و ارزياب��ي مي كنيم. در حين انجام اين كار، ما به 
مش��ورت نزديك با جامعه بين المللي و شركاي 

خود براي توسعه ادامه خواهيم داد.
هفته گذشته، وزارت خزانه داري امريكا اعالم كرد 
كه دسترس��ي طالبان به 460 ميليون دالر دارايي 
ذخيره شده كه قرار بود توسط صندوق بين المللي 
پول به افغانستان فرستاده شود را مسدود مي كند.

واشنگتن همچنين ارسال محموله هاي عمده دالر 
را كه قرار بود به اين كش��ور منتقل شود به منظور 

جلوگيري از استفاده طالبان متوقف كرد.
از مجم��وع درآمد س��االنه طالبان تص��ور مي رود 
معدنكاري 440 ميليون دالر در س��ال گذش��ته 
براي اين گروه درآمد به همراه داشته است.گزارش 
محرمانه اي كه به سفارش ناتو تهيه شده است، نشان 
مي دهد گروه طالبان در سال مالي ۲0۲0 حدود ۱.6 
ميليارد دالر درآمد داشته است. منبع اصلي تامين 
مالي طالبان فعاليتهاي مجرمانه نظير قاچاق مواد 
مخدر و توليد تري��اك، اخاذي، گروگانگيري براي 
دريافت باج و بهره برداري از ذخاير معدني بوده است.

از كل درآمد ساالنه طالبان در سال ۲0۲0، برآورد 
مي شود س��هم اقتصاد مواد مخدر غيرقانوني 460 
ميليون دالر و معدن��كاري 440 ميليون دالر بوده 
است. اما براي اداره يك كشور ۱.6 ميليارد دالر براي 
طالبان كه اكنون تقريبا همه مناطق افغانستان را 
تصرف كرده، كافي نيست. در حال حاضر بانك ها و 
سازمان هاي بين المللي كمكهاي مالي خود را قطع 
كرده اند. در دو دهه گذشته حدود ۸0 درصد بودجه 
افغانستان توسط امريكا و ساير حاميان بين المللي 

تامين شده كه اكنون همه آن ناپديد شده است.
طالبان در مناطق تحت كنترل خود يك نوع ماليات 
را به اجرا گذاش��ته كه بر اساس بعضي گزارش ها، 
۱0 درص��د ماليات برداش��ت و ۲.۵ درصد ماليات 
دارايي است. اين گروه همچنين از كمكهاي خيرانه 
ثروتمندان كش��ورهاي منطقه كه به حدود ۲40 

ميليون دالر مي رسد، بهره مي برد.
صندوق بين المللي پول هفته گذشته تصميم گرفت 
كه افغانستان ديگر به منابع اين وام دهنده از جمله 
بيش از ۳۷0 ميليون دالري كه قرار بود ماه جاري 
در اختيار اين كشور قرار بگيرد، دسترسي نخواهد 
داشت. دولت بايدن هم اعالم كرد دارايي هاي بانك 
ملي افغانس��تان در امريكا براي طالبان كه از زمان 
واقعه ۱۱ سپتامبر ۲00۹ تحت تحريم هاي وزارت 
خزانه داري قرار گرفته است، قابل دسترس نخواهد 
بود.طبق گزارش مطبوعات و مقامات افغان سابق، 
امريكا حدود ۹.۵ ميليارد دالر از دارايي هاي متعلق 

به بانك مركزي افغانستان را بلوكه كرده است.

نرخ سود بانكي دستوري 
كاهش پيدا نمي كند

محمود بهمني رييس كل اس��بق بانك مركزي با 
بيان اينكه قيمت ها در بازار، تابع عرضه و تقاضا بوده 
و به زور پايين نمي آيد، ادامه داد: نرخ سود بانكي نيز 
از شرايط اقتصادي و تورم تابعيت كرده و به صورت 
دستوري كاهش پيدا نمي كند. با استفاده از تجربيات 
اف��راد با تجربه، مي توان به اقتصاد كمك كرد و اين 

تورم لجام گسيخته را كاهش داد.
بهمني با اش��اره به اينكه قيمت ها به صورت لجام 
گس��يخته باال مي رون��د گفت: ما در كش��ورمان 
امكانات فراواني داريم ك��ه به راحتي مي توانيم با 
اس��تفاده از تجربه و دان��ش و همچنين امكانات 
موجود نرخ تورم را كنترل كني��م. وي با انتقاد از 
تفاوت ن��رخ تورم بين بانك مرك��زي و مركز آمار 
گفت: حدود ۱۳ درصد اختالف بين نرخ تورم اعالم 
شده توسط بانك مركزي و مركز آمار وجود دارد 
كه اين آمار غلط تصميمات غلط را به دنبال دارد.

نرخ تورم بايد توسط بانك مركزي مشخص شود 
و در اين خصوص بايد قانون اصالح شود.متاسفانه 
به دلي��ل ناآگاهي بعضي از مدي��ران و همچنين 
بي تجربگي اين افراد ش��رايط موجود ايجاد شده 
و آمار به صورت غلط اعالم مي ش��ود.براي اينكه 
فردي مسووليت مهمي را بپذيرد بايد حداقل شش 
ماه كار اجرايي كرده باشد و صرف اينكه فردي به 
صورت علمي درسي را خوانده باشد نمي تواند بدون 

تجربه مسووليتي را عهده دار شود.
وي با بيان اينكه بايد علم و تجربه در كنار هم باشد 
گفت: بر سركار آمدن افراد بي تجربه، شرايط فعلي 
را در اقتصاد به وج��ود آورده، زيرا هر كس به اندازه 
توانمندي خودش مي تواند كار ارايه دهد. دليل اينكه 
هنوز تورم در كشور كاهش پيدا نكرده همين افراد 
ناآگاه و بي تجربه هستند كه بدون توجه و ارزيابي 
ش��رايط اقتصادي اقدام به برخي اعمال مي كنند.

صرف مدرك داش��تن نمي توان شرايط اقتصادي 
موجود را بهبود بخشيد بلكه بايد تجربه كافي نيز 
وجود داشته باشد.در شرايط حاضر اگر غفلت كنيم 
حتما دچار ضرر و زيان مي شويم.با استفاده از بخش 
خصوصي و حمايت از اين بخش مي توانيم بخش 

عمده مشكالت كنوني را در اقتصاد برطرف كنيم.

معرفي رييس جديد 
بانك مركزي در هفته آينده 

با نهايي ش��دن صالحيت كابينه رييسي از سوي 
مجلس شوراي اس��المي و آغاز به كار وزيران آن، 
تنها رياس��ت بانك مركزي از س��وي دولت فعلي 
تعيين نشده كه در حال حاضر، گمانه زني ها درباره 
صالح آبادي، گزينه مدنظر دولت شدت گرفته است  
و به احتمال فراوان حكم وي هفته آينده امضا خواهد 
شد. در اين راستا گويا قرار است در جلسه يكشنبه 
آينده هيات دولت، اين پيشنهاد از سوي خاندوزي، 
وزير جديد اقتصاد مطرح و پس از آن حكم رياست 
صالح آبادي بر بانك مركزي امضا ش��ود. نگاهي به 
سوابق گزينه احتمالي رييس كل بانك مركزي نشان 
مي دهد كه علي صالح آبادي متولد سال ۱۳۵۷ در 
سبزوار بوده و داراي مدرك كارشناسي ارشد معارف 
اسالمي و مديريت مالي از دانش��گاه امام صادق و 
دكتراي مديريت مالي از دانشگاه تهران و همچنين 

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق)ع( است.

كاهش محسوس
نرخ برگشت چك هاي جديد

بررسي ها نشان مي دهد كه نرخ برگشت در چك هاي 
قديمي به ميزان ۸.۷ درصد است، كه اين رقم براي 
چك هاي جديد صيادي ب��ه 4 درصد كاهش يافته 
اس��ت.بر اس��اس گزارش بانك مرك��زي، از ابتداي 
فروردين ماه تا نيمه مردادماه س��ال ۱400 بالغ بر ۲ 
ميليون و 460 هزار دسته چك مشتمل بر حدود 6۲ 
ميليون برگ چك طرح صيادي جديد در كشور توزيع 
شده  اس��ت كه از اين تعداد حدود ۹4 درصد دسته 
چك ها متعلق به اشخاص حقيقي و 6 درصد دسته 
چك ها متعلق به اشخاص حقوقي است. بر اين اساس، 
در اين مدت بالغ بر ۱0 ميليون فقره چك جديد در 
سامانه صياد ثبت صدور شده كه اين تعداد حدود ۱6 
درصد برگ چك هاي جديد است؛ همچنين حدود 
۸0 درصد از چك هاي ثبت شده، معادل ۸ ميليون 
برگه چك توسط گيرندگان تاييد شده اند. از ابتداي 
سال جاري تا پايان تيرماه نسبت چك هاي قديمي 
برگشت داده شده به چك هاي قديمي مبادله شده 
حدود ۸.۷ درصد و اين آمار در مدت مشابه درخصوص 
چك هاي جديد ح��دود 4 درصد اس��ت.بنابراين، 
اعتبارسنجي مشتريان در سامانه صياد هنگام ثبت 
صدور چك عالوه بر زمان تخصيص دس��ته چك، 
بررسي سوابق صادركننده چك در زمان ثبت صدور 
چك در سامانه صياد به لحاظ سابقه چك برگشتي 
و همچنين ممانعت از صدور چك توسط اشخاص 
داراي سابقه چك برگشتي رفع س��وء اثر نشده، در 

كاهش آمار چك برگشتي موثر واقع شده است.

۷.۲ ميليارد دالر ارز براي 
واردات كاالهاي اساسي و دارو 

بانك مركزي از ابتداي سال جاري نسبت به تامين 
بيش از ۷.۲ ميليارد دالر ارز به نرخ ترجيحي براي 
واردات كاالهاي اساس��ي و دارو اقدام كرده كه اين 
ميزان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته بيش 
از ۲ برابر افزايش يافته است. اين بانك از ابتداي سال 
جاري تا پايان مرداد ماه با هماهنگي وزارتخانه هاي 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و بهداشت 
درمان و آموزش پزشكي نسبت به تامين ارز كاالهاي 
اساسي و دارو به ميزان ۷ ميليارد و ۲۵۲ ميليون دالر 
از محل سهميه ارزي سال ۱400 به صورت نقدي 
و اعتباري اقدام كرده اس��ت. بر اين اس��اس، پنج 
ميلي��ون و 64۱ هزار دالر ارز ترجيحي از ابتداي 
امس��ال تا پايان مردادماه ب��راي وزارت صنعت 
تامين ش��ده كه از اين ميزان ۵۸0 ميليون دالر 
براي جو، ۹۳۹ميليون دالر براي دانه هاي روغني، 
يك ميلي��ون و 40۸ هزار دالر ب��راي ذرت، يك 
ميليون و ۲۵۷ هزار دالر روغن خام يا نباتي، ۵۷۱ 
ميليون دالر براي كنجاله سويا، ۵64 ميليون دالر 
براي گندم و ۳۲۲ ميليون دالر براي س��اير اقالم 
بوده است. در اين بازه زماني يك ميليون و 6۱۱ 
هزار دالر ارز ترجيحي به وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكي پرداخت شده است.

حذف بخشنامه گمرك  
درباره نرخ محاسباتي ارز

بخشنامه دفتر بازبيني گمرك ايران در خصوص 
تعيين تكليف نرخ ارز محاسباتي در گمرك، ساعاتي 
بعد از انتشار از سوي همان مرجع صادركننده لغو 
شد. به گزارش تسنيم، در روزهاي اخير بخشنامه اي 
از سوي گمرك ايران در فضاي مجازي دست و به 
دست مي شود كه بر اساس آن دفتر بازبيني گمرك 
در قالب اين بخش��نامه به كليه گمركات اجرايي 
كشور خواسار اعمال قطع مرور زمان در اظهارنامه ها 
براي تعيين تكليف نرخ محاسباتي ارز شده است. 
گفتني است، طبق تبصره )۷( قانون بودجه امسال 
مقرر شد كه نرخ 4۲00 محاسباني عوارض واردات 
در حق��وق ورودي فقط براي كاالهاي اساس��ي و 
همچنين دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي اعمال 
شده و عوارض ساير كاالها به نرخ ارز »اي تي اس« 
بانك مركزي كه نرخي نزديك به بازار است تغيير 
كند، البته حقوق ورودي از چهار به دو درصد و براي 
اقالم اساسي و دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي 
به يك درصد كاهش يافت. اين موضوع بعد از عدم 
اجرا از س��وي دولت دوازدهم در نيمه اول س��ال، 
در مكاتبه اي با رييس جمه��ور وقت، مورد تاكيد 
رياست محترم مجلس قرار گرفته و بر اجراي قانون 
و حكم مندرج در بودجه پافشاري شده است.نكته 
جالب توجه اين بخش��نامه مذكور ساعاتي بعد از 
انتشار از سوي همان مرجع صادر كننده به استناد 

يك نامه از قائم مقام وزارت صمت لغو شد.

دبيركل كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران: ارز چندنرخي شاه بيت فساد در اقتصاد كشور است 

بازار ارز و طال در انتظار برنامه دولت و آرامش در افغانستان
گروه بانك و بيمه |

 قيمت دالر و سكه و طال همچنان به روند افزايشي خود در 
هفته گذشته ادامه داد و كارشناسان معتقدند تا زماني كه 
پول هاي بلوكه شده آزاد نشود و به بازار عرضه نشود، نمي توان 
كاهش زياد نرخ ارز را داشت اما معاون رييس جمهور اعالم 
كرده كه گش��ايش هايي در پول هاي اي��ران رخ داده كه در 
روزهاي آينده بر بازار ارز موثر خواهد بود. برخي صاحب نظران 
نيز مي گويند كه با استقرار وزرا، اعالم برنامه وزير اقتصاد و 
رييس كل بانك مركزي در هفته آينده، مي توان انتظار داشت 
كه مسووالن دولت جديد برنامه اي براي كاهش نوسان ارز و 
طال در بازار داشته باشند. برخي مديران صنعتي مانند دبيركل 
كانون انجمن هاي صنايع غذايي ايران نيز مي گويند كه يكي 
از بزرگ ترين و بحث برانگيزترين معضالت، چند نرخي بودن 
ارز است كه خروجي آن فساد و پرونده هاي نجومي مفتوح 
با رقم هاي باورنكردني است كه از رانت چندنرخي بودن ارز 
تشكيل شده و لذا يكي از راه حل هاي اساسي براي بازگشت 
اقتصاد كشور به ريل مطلوب، حذف ارز چند نرخي است. روز 
پنجشنبه، قيمت دالر در بازار به ۲۷۹۲0 تا ۲۸ هزار تومان 
رسيد و در آستانه ورود به كانال ۲۸ هزار تومان است. به دنبال 
افزايش قيمت دالر و همچنين اونس جهاني طال به كانال 
۱۸00 دالر، قيمت هر گرم طال به يك ميليون و ۱۷۲ هزار 
و مثقال طال به ۵ ميليون و ۷۸ هزار رسيد و سكه نيز بين ۱۱ 
ميليون و ۹۷۵ هزار تا ۱۲ ميليون تومان در نوسان بوده است.  
روز جمعه نيز فعاالن بازار قيمت سكه را ۱۲ ميليون و ۸0 هزار 
تومان اعالم كرده اند. اونس جهاني ۱۸0۳ دالر و هر گرم طال 

۱ ميليون و ۱۷۸ هزار تومان بوده است. 

       بازگشت قيمت جهاني طال به كانال ۱۸۰۰ دالر
قيمت جهاني طال در معامالت جمعه، در حالي افزايش يافت 
كه ارزش دالر در آستانه اجالس فدرال رزرو پايين آمده و تقاضا 
براي طال را افزايش داده است.سرمايه گذاران با نگراني منتظر 
سخنراني رييس فدرال رزرو در اجالس ساالنه بانك مركزي 
امريكا در جكسون هول هستند تا سرنخ هايي را در مورد برنامه 
آينده فدرال رزرو براي كاهش اقدامات حمايتي آن پيدا كنند

در آس��تانه اين اجالس دالر روزهاي پرنوساني را پشت سر 
مي گذارد. روز چهارشنبه با تقويت دالر قيمت جهاني طال 
از ۱,۸00 دالر پايين ت��ر آمده بود.اگر در س��خنراني رييس 
فدرال رزرو نشانه اي از احتمال افزايش زودهنگام نرخ بهره پيدا 
شود تقاضاي طال كاهش خواهد يافت. قيمت سكه و طال در 

هفته اي كه كابينه دولت جديد روي ميز مجلس منتظر راي 
اعتماد بود، با فراز و فرود همراه شد و سكه طرح جديد قيمت 
۱۲ ميليون و ۲60 هزار تومان را تجربه كرد.بررسي نمودار 
قيمتي س��كه و طال در هفته اي كه گذشت نشان مي دهد 
قيمت س��كه طرح جديد روي كانال ۱۲ ميليون تومان در 
نوسان بوده و باالترين قيمتي را كه در طول هفته تجربه كرده 
است ۱۲ ميليون ۲60 هزارتومان است كه دو عامل اصلي آن، 
تغييرات قيمت انس طال در جهان و نوسانات نرخ ارز در ايران 
هستند. به نظر مي رسد كه از نگاه برخي معامله گران، سكه 
هم چنان بازاري امن تر با قابليت رشدي بيشتر نسبت به دالر 
است. به طوري كه بسياري پيش بيني مي كنند ممكن است 
دولت جديد سياس��ت هاي جديدي براي مديريت بازار ارز 
اعمال كند و همين سرمايه گذاري در طال را نسبت به خريد 
ارز مطمئن تر نش��ان مي دهد. براي درك بهتر نوسان بازار 
سكه و طال بهتر است نگاهي به قيمت هاي آن در طول هفته 
بياندازيم؛  شنبه، ۳0 مردادماه همزمان با روند افزايشي قيمت 
دالر، نائب رييس اتحاديه طال و جواهر از ورود سكه به كانال 
۱۲ ميليون تومان خبر داد و بدين ترتيب قيمت سكه طرح 
جديد ۱۲ ميليون و ۱۵0 هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم 
۱۱ ميليون و 400 هزار تومان، نيم سكه 6 ميليون و ۱00 هزار 
تومان، ربع سكه ۳ ميليون و ۹00 هزار تومان و سكه گرمي 
۲ ميليون و ۳۵0 هزار تومان اعالم شد. در نخستين روز هفته 
قبل، هر گرم طالي ۱۸ عيار ۱ ميليون و ۱60 هزار تومان و هر 

مثقال طال ۵ ميليون و ۲۵ هزار تومان فروخته شد.
تا پايان هفته، قيمت س��كه طرح جديد ۱۲ ميليون و ۱00 
هزار تومان، قيمت سكه طرح قديم ۱۱ ميليون و 600 هزار 
تومان، نيم س��كه 6 ميليون و ۲۵0 هزار تومان، ربع سكه ۳ 
ميليون و ۸۵0 هزار تومان و سكه گرمي دو ميليون و ۳۵0 هزار 
تومان به فروش رفت.همچنين هر گرم طالي ۱۸ عيار نيز ۱ 
ميليون و ۱۷۱ هزار تومان و هر مثقال طال ۵ ميليون و ۷۵0 
هزار تومان فروخته شد و همچنين حباب سكه با افزايش؛ 
به ۷۵0 هزار تومان رس��يد.  حاال بايد ديد در هفته پيش رو، 
اتفاقات جهاني چه خوابي براي قيمت جهاني اونس طال ديده 
است و از سوي ديگر، با مشخص شدن كابينه دولت در ايران و 
اتفاقاتي كه در افغانستان در حال وقوع است، نرخ ارز روي چه 
عددي مي ايستد و بازار سكه و طالي ايران به كدام سو مي رود.

     نرخ دالر و يورو در بازار متشكل ارز ايران
مدير ارتباطات بازار متشكل ارز ايران قيمت ميانگين وزني 

دالر در معام��الت امروز اين بازار را ۲۷ ه��زار و ۲۹۸ تومان 
اعالم كرد.مهدي گوهررستمي گفت: امروز معامالت نماد 
دالر با قيمت ۲۷ هزار و ۳0 تومان كار خود را ش��روع كرد و 
در پايان ساعت معامالت به نرخ ۲۷ هزار و 4۸۹ تومان رسيد 
كه اين ارقام معامالتي، نرخ ميانگين روزانه ۲۷ هزار و ۲۹۸ 
تومان به ازاي هر دالر را نشان مي دهد.در معامالت امروز بازار 
متشكل ارز ايران همچنين نماد يورو با نرخ ۳۱ هزار و ۷۳۸ 
تومان كار خود را شروع كرد و در پايان ساعت معامالت نرخ 
هر يورو به رقم ۳۱ هزار و ۷۹۷ تومان رس��يد. به گفته مدير 
ارتباطات بازار متشكل ارز ايران، ميانگين وزني قيمت يورو در 
معامالت امروز، نرخ ۳۱ هزار و 664 تومان را ثبت كرد.حجم 
معامالت دالر در بازار متشكل ارز ايران در روز پنجشنبه، 
چهارم شهريور، ۳ ميليون و ۹00 هزار و ۸00 دالر و حجم 
معامالت در نماد معامالتي يورو ۱ ميليون و ۳۷ هزار و ۸00 
يورو بود. به گفته وي دالر در پايين ترين نرخ خود با رقم 
۲6 هزار و ۸6۱ تومان و در باالترين نرخ با رقم ۲۷ هزار و 
4۸۹ تومان معامله شد. همچنين هر يورو درپايين ترين 
نرخ خود به قيمت ۳۱ هزار و 44۸ تومان و در باالترين نرخ 

به قيمت ۳۱ هزار و ۷۹۷ تومان معامله شد.

     بازار ارز در انتظار برنامه دولت و آرامش 
در هرات افغانستان 

موج جديد افزايش قيمت ارز را مي توان از ابتداي مردادماه 
رديابي كرد. در آغاز اين موج قيمت دالر بازار آزاد در محدوده 
۲4 هزار و 600 تومان قرار داشت و يورو نيز به قيمت ۲۹ هزار 
تومان معامله مي شد. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي عوامل 
متعددي مسبب بروز اين موج جديد شدند كه به صورت عمده 
مي توان آنها را به دو دسته داليل سياست خارجي و متغيرهاي 
پولي تقسيم كرد. بازار ارز در سال ۱400 بيش از پيش تحت 
تاثير اخبار سياسي قرار دارد، مس��ائل مربوط به مذاكرات 
مربوط به برجام در هفته هاي گذشته، بازار ارز را تحت تاثير 
قرار داده بود. اما در اين ميان، وقوع تحوالت سياسي و نظامي 
در افغانستان باعث نوساناتي در بازار ارز در روزهاي اخير شد.

سقوط دولت افغانستان توسط نيروهاي طالبان، موجي از 
نگراني در رابطه با افزايش تنش هاي منطقه اي ايجاد كرد. 
همچنين نگراني از سرنوشت بازار ارز هرات كه در كنار بازار ارز 
سليمانيه، از منابع تامين ارز بازار داخلي كشور هستند، نيز از 
ديگر داليل تاثير منفي تحوالت سياسي و نظامي افعانستان در 
بازار ارز بود. البته اين نگراني به اعتقاد برخي از فعاالن بازار ارز در 

هفته اي كه گذشت، تا حد زيادي كاهش يافت و با بازگشايي 
مرزهاي شرقي كشور و تداوم روند واردات و صادرات كاالها، 
پيش بيني مي شود تاثير منفي اين خبر بر بازار ارز از ميان برود.

به هر حال بخشي از فعاالن بازار منتظر آرامش بازار هرات به 
عنوان يك بازار اثرگذار بر بازار ايران هس��تند.  عالوه بر اين، 
كارشناسان پولي و بانكي دسته دوم عواملي كه محرك موج 
اخير افزايش قيمت ها در بازار ارز هستند را افزايش متغيرهاي 
پولي معرفي مي كنند. در خردادم��اه بود كه بانك مركزي 
آمارهاي كالن اقتصادي را منتش��ر كرد كه بر پايه آن، رشد 
شديد پايه پولي در سه ماه ابتدايي سال جاري مشخص شد 
كه نشان دهنده رشد نقدينگي كشور بود. تمامي اين عوامل به 
معناي افزايش انتظارات تورمي هستند كه نتيجه آن از ابتداي 

مردادماه در بازار ارز نمايان شده است.

     آيا بازار ارز به زودي آرام مي گيرد؟
در اين ميان، با توجه به اينكه هنوز وزراي دولت جديد به طور 
كامل مستقر نشده و سياست هاي اقتصادي دولت سيزدهم 
مشخص نش��ده است، كارشناس��ان و فعاالن اقتصادي در 
روزهاي اخير ابهاماتي نسبت روند سياست هاي پولي و ارزي 
داشته اند. اما بسياري از كارشناسان اقتصادي اميدوارند، با 
توجه به كسب راي اعتماد تمامي اعضاي اقتصادي كابينه 
دولت سيزدهم در جلس��ه روز چهارشنبه مجلس شوراي 
اسالمي، به زودي اين ابهامات در ذهن فعاالن بازار ارز از ميان 

برود و با رفع نگراني ها شاهد كاهش نوسان در بازار باشيم.
عالوه بر اين، براي اميدوار بودن به كاهش نوسان در بازار ارز و 
تعديل قيمت ها، سيگنال هاي مثبت ديگري هم در روزهاي 
پاياني هفته به بازار ارز مخابره ش��د. اولين سيگنال از سوي 
تحليلگران فني است كه گروهي از آنان معتقدند قيمت هاي 
موجود در بازار به صورت حتم با يك اصالح قيمتي مواجه 
خواهد شد. اين تحليلگران اميدوار هستند همزمان با استقرار 
وزراي اقتصادي، از روز شنبه شاهد بروز اين روند اصالحي 
باشيم. اما دومين سيگنال مثبت را مسووالن جديد دولتي به 
بازار مخابره كردند، بر اساس گفته هاي آنها در مساله تامين 
ارز اقداماتي در حال انجام بوده و همچنين گشايش هايي 
در حال به وجود آمدن است. همين سيگنال مثبت منجر 
به اين شده است كه در روز پاياني هفته در ميان معامله گران 
بازار ارز زمزمه هايي مبني بر احتمال افت قيمت ها در بازار ارز 
شنيده شود. بنابراين انتظار مي رود اين سيگنال هاي مثبت 

نتايج خود را در معامالت هفته آينده بازار ارز نشان دهند.

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري|
كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه در حال حاضر انتظارات 
تورمي افزايش يافته است، پيش بيني كرده اند كه در ماه هاي 
پيش رو همچنان روند تورم صعودي باش��د. در اين راستا، 
بسياري از كارشناسان انتظار دارند كه وزير جديد اقتصاد، 
رييس كل بانك مركزي و ساير بخش هاي دولت، برنامه جدي 
در جهت مهار نقدينگي و تورم و كسري بودجه، از يك سو، 
و تنظيم بازار و نظارت بر توزيع كاال و كمك به توليد داشته 
باشند تا معيشت مردم در جريان تورم هاي فزاينده بيش از 
اين تحت فشار نباشد. زيرا در اين شرايط و با اين مخارج دولت، 
راهي جز خلق پول و نقدينگي براي جبران كسري بودجه 
نيست.  برخي صاحب نظران اقتصادي معتقدند كه كاهش 
تورم و كس��ري بودجه با رويا و خيال پردازي حل نمي شود. 
نمي ت��وان بدون ارايه يك برنامه مناس��ب و ايجاد ارتباط با 
بازار جهاني، پذيرش FATF و كاهش تحريم ها و آزاد سازي 
پول هاي ايران، فضاي كسب وكار را تغيير داد. دولت يا بايد 
رشد اقتصادي ايجاد كند و ماليات بگيرد يا بايد نفت بفروشد يا 
بايد از بانك مركزي و مردم قرض كند. تنها با رشد توليد است 
كه اقتصاد مقاومتي تحقق مي يابد. دولت روحاني بخشي از 
سپرده هاي بانك ها را به خريد اوراق مالي اختصاص داد و به 
خيال خود از مردم قرض گرفت . دولت فعلي نمي تواند از 
اين ابزار براي هميشه استفاده كند و باالخره بايد بدهي ها 
را پرداخت كند و بدهي ها نبايد با رشد نقدينگي و تورم 
پرداخت شود زيرا اقتصاد را شكننده تر خواهد كرد. براين 
اساس به جاي انتش��ار پول يا بدهي به بانك ها و بانك 
مركزي و مردم بايد شرايط اقتصاد و فضاي كسب وكار 
را تغيير دهد تا كسب وكارها دوباره راه افتاده و از محل 
ماليات ها خرج دولت تامين شود و دولت بتواند صادرات 

نفت و غير نفتي بيشتري داشته باشد. 
كامران ندري درباره ثبت تورم 4۵.۲ درصدي در مرداد امسال  
اظهار كرد: علت بنيادي تورم باال، رشد نقدينگي است كه اين 
رشد در پي برداشت هاي زياد دولت از حساب تنخواه براي 
تامين كسري بودجه صورت گرفت و پايه پولي را نيز به شدت 
افزايش داده اس��ت. عامل موثر ديگر بر روند صعودي تورم، 
افزايش انتظارات تورمي است؛ زيرا بعد از مدتي خوش بيني كه 
در اواخر سال گذشته و اوايل سال جاري نسبت به آغاز دولت 
جديد در امريكا ايجاد شده بود، كمرنگ شد.با روي كارآمدن 
دولت جديد در ايران نيز انتظارات تورمي بر مدار افزايش قرار 
گرفت و از س��وي ديگر، از آنجا كه وزراي پيشنهادي دولت 
رييس��ي در اظهارات خود مي گويند كه روند صعودي تورم 
در دو تا سه سال ديگر پابرجا خواهد ماند، اين مورد موجب 
شده است كه انتظارات تورمي در سال جاري افزايش يابد و 
تاثير خود را بر تداوم روند صعودي تورم بگذارد.  ندري درباره 
پيش بيني تورم در ماه هاي آينده گفت: پيش بيني كارشناسان 
براساس عملكرد و اظهارنظرهاي مسووالن و دولتمردان است 
كه تاكنون دولت فعلي و گزينه هاي مطرح شده براي تصدي 
وزارت اقتصاد و بانك مركزي، كنترل تورم را به عنوان هدف 
و اولويت اول خود بيان نكرده اند كه بنابراين، پيش بيني ها در 
اين زمينه اين است كه تورم و روند صعودي آن در ماه هاي 
بعدي نيز ادامه خواهد يافت. از سوي ديگر، احسان خاندوزي 
به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت رييسي فعاليت 
خود را از روز چهارشنبه ش��روع كرده و اولويت هايي چون 
ثبات اقتصاد كالن و مهار پايدار تورم را مد نظر قرار داده است.

وي به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي معادل ۲۵4 راي 

موافق، ۲۵ راي مخالف و ۸ راي ممتنع از سوي نمايندگان 
دريافت كرد. اما مش��خص نيست كه آيا به تنهايي خواهد 
توانست تورم سركش فعلي را مهار كند يا نياز به حمايت هاي 
باالي سياسي در جهت بهبود روابط خارجي و جايگاه نظام 
بانكي ايران در جهان دارد؟ وزير اقتصاد درحالي مهار تورم 
را به عنوان يكي از اولويت هاي خود مطرح كرده اس��ت كه 
آخرين اعالم وضعيت اين متغير اقتصادي از سوي مركز آمار 
حاكي از رسيدن آن به 4۵.۲ درصد در مرداد امسال است و 
كارشناسان اقتصادي عامل بنيادين روند صعودي تورم را 
رشد باالي نقدينگي و پايه پولي مي دانند كه برداشت هاي 
زياد دولت از حساب تنخواه خود در بانك مركزي براي تامين 
كسري بودجه موجب اين امر شده است.  وزير امور اقتصادي 
و دارايي گفت: اولويت اقتصاد ايران نيازمند چندين اقدام 
كوتاه مدت با اثربخشي خوب اس��ت كه البته اين اقدامات 
كوتاه مدت بايد در مسير بلندمدت اصالحات اقتصادي مد 
نظر قرار گيرد.اين اصالحات شامل ارتقاي نقش وزارت اقتصاد 
در زمينه سياست گذاري اقتصاد كالن براي بازگشت ثبات 
اقتصاد كالن، كاهش نوسانات قيمتي و ارزي و مشكالتي از 
اين دست است كه متأسفانه در آستانه هاي بسيار نامناسبي 
نس��بت به دهه هاي گذشته قرار داريم و پس از ايجاد ثبات 
اقتصادي كالن حركت س��ريع به س��وي رشد اقتصادي و 
افزايش درآمد سرانه كه باز هم در يكي از پايين ترين نقاط 
درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داريم، خواهيم داشت. نكته 
س��وم كمك كردن به بازآرايي عملكرد اقتصاد ايران است 
براي خنثي سازي تحريم ها و اساساً اينكه اقتصاد ايران آنقدر 
شكننده و آسيب پذير در مواجهه با فشارهاي خارجي نباشد. 
وزير اقتصاد به مسووليت اصلي وزارت اقتصاد اشاره كرد و 
گفت: مسووليت اصلي وزارت امور اقتصادي و دارايي تأمين 
مالي توسعه اقتصادي و تأمين مالي دولت از روش هاي پايدار 
سالم و كم خطر است كه اميدواريم با مجموعه سياست ها 
و تدابير مالياتي، فروش اوراق از طريق مولد سازي دارايي ها 
كه در برنامه هاي وزارت اقتصادنيز اعالم كردم، بتوانيم مسير 
جديدي را در تحول اقتصادي كليد بزنيم. وي در خصوص 
ايجاد ارتباط با دانشگاهيان، گروه هاي مرجع و تعامل با بخش 
خصوصي توضيح داد: قطعاً وزارت اقتصاد زماني موفق خواهد 
شد كه از عقبه و ظرفيت هاي دانشگاهي و پژوهشگاهي و 
متخصصان كشور به طور سيستماتيك استفاده كند و براي 

همين، سازوكار مشخصي براي ارتباط با صاحب نظران و 
انديشمندان اقتصادي و مطرح شدن مسائل و مشكالت و رفع 
اولويت هايي كه فعاالن بخش غيردولتي، توليدي و صادراتي 
بيشتر با آن مواجه هستند مد نظر داريم و اين تعامالت به 

سربازان خط مقدم اقتصاد ايران كمك خواهد كرد.

     تامين كسري بودجه بدون استقراض 
از بانك مركزي 

در اين زمينه، خاندوزي تاكيد كرده اس��ت كه از روز اول 
تمام تالش خود را براي تامين كسري بودجه از روش هاي 
غيرتورم زا، كنترل نقدينگي و مديريت بازار ارز به كار خواهد 
بست. بنابراين، بايد منتظر ماند و ديد كه وزير اقتصاد دولت 
رييسي مي تواند مقابل استقراض از بانك مركزي مقاومت 
كن��د و تورم را به عنوان يك��ي از چالش هاي مهم اقتصاد 
ايران با تامين كس��ري بودجه از روش هاي چون انتش��ار 
اوراق، اصالح��ات مالياتي و ... مديري��ت كند يا خير زيرا، 
اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدينگي 
ب��راي تامين مالي دولت مي دانند.  يكي ديگر از نكاتي كه 
در صحبت هاي وزير اقتصاد تاكيد ش��ده اس��ت، اقتصاد 
مقاومتي و خنثي سازي تحريم هاست كه وي در مقاالت و 
پژوهش هاي خود در مقام يك اقتصاد خوانده نيز به آن توجه 
كرده است.اكنون خاندوزي در مقام وزير امور اقتصادي و 
دارايي، مي خواهد وزارت اقتصاد را با آرايش تحريم ناپذيري 

نوسازي و براي خنثي سازي تحريم حركت كند. 

      نزديك ترين وعده خاندوزي چيست؟ 
بدين منظ��ور، وي در نظر دارد تا سيس��تم هاي موجود در 
وزارت اقتصاد را بازطراحي كند تا تامين مالي دولت و توليد 
كشور را تقويت و حمايت كند كه در اين زمينه مي خواهد 
حذف مجوزهاي زائد، بهبود محيط كسب وكار و تسهيل امور 
گمركي و مالياتي را پيش بگيرد تا مسيري براي مشاركت همه 
مردم در فرايند توليد و پيش بيني پذير كردن اقتصاد فراهم 
شود.  وزير جديد اقتصاد برنامه هاي خود در زمينه نظام مالياتي 
را در مواردي چون افزايش شاخص ماليات GDP به يك ونيم 
برابر وضعيت فعلي تا پايان دولت، استقرار ماليات بر مجموع 
درآمد اشخاص حقيقي و عايدي سرمايه، هوشمند سازي 
نظام مالياتي و مؤدي محوري به جاي پرونده محوري و مميز 

محوري، اجراي كامل قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه  
موديان اعالم كرد.  او براي ارتقاي صنعت بيمه كش��ور 
نيز، اصالح در ساختار و عملكرد بيمه مركزي، تقويت 
ساختار بيمه اتكايي داخلي، توسعه محصوالت بيمه اي، 
تس��هيل ورود فناوران بيمه اي و... را مد نظر قرار داده 
است.  در آخر يكي از وعده هاي تقريبا نزديك خاندوزي 
در مقام وزير اقتصاد، اصالح قانون سياست هاي كلي 
اصل 44 قانون اساسي است كه طبق گفته وي، در ۳ ماه 
آينده اليحه آن تقديم هيات وزيران خواهد شد تا در پي 
آن بسياري از مشكالت خصوصي سازي ها و حكمراني 

سهام عدالت اصالح شود. 

      سرعت گردش نقدينگي 
در كشور پايين است

با وجود رش��د ب��االي نقدينگ��ي، برخي كارشناس��ان و 
نماينده هاي مجلس معتقدند كه نقدينگي براي حمايت 
از توليدو بازارهاي مختلف كم است. آقاپور عليشاهي عضو 
سابق كميسيون اقتصادي مجلس گفت: با وجود رشد حجم 
نقدينگي كه از معضالت اقتصاد به حساب مي آيد، سرعت 
گردش نقدينگي در كشور پايين است كه در صورت افزايش 
آن، واحدهاي توليدي و صنعت جان تازه اي خواهند گرفت. 
معصومه آقاپور عليشاهي، عضو سابق كميسيون اقتصادي 
درباره اولويت هاي گروه اقتصادي دولت گفت: اولين اولويتي 
كه در دولت سيزدهم بايد مورد توجه قرار گيرد، ساماندهي 
واحدهاي توليدي و بدهي هاي آنها اس��ت. مش��كلي كه 
درس��ال ۱400 در نتيجه رواج بيماري كرونا پيش آمد به 
كاهش درآمدها و رونق صادرات در كشور انجاميد، بنابراين 
همانطور كه اشاره كردم نخستين كاري كه بايد انجام شود، 
بخشودگي حداقل ۵0 درصدي ماليات واحدهاي توليدي 

براي دوام بيشتر آنها در اين وضعيت است.

     كسري بودجه؛ چالش اصلي دولت سيزدهم
جمشيد عدالتيان كارشناس اقتصادي نيز گفت: مهم ترين 
چالشي كه دولت جديد با آن روبروست بحث كسري بودجه 
است كه به تورم دامن خواهد زد. كسري بودجه مشكلي است 
كه بايد يا به وسيله استقراض از خارج كشور يا از سوي بانك 
مركزي جبران شود كه در مورد اول شرايط آن در ايران فعال 
فراهم نيست و در مورد دوم به چاپ اسكناس بدون پشتوانه 
منجر خواهد شد و به طور كلي هر كدام از اين موارد منتج به 
تورم شديد مي شود. نكته ديگر در اين بخش سرمايه گذاري 
است كه ابتدا به كسري بودجه دامن مي زند و از همين طريق 
در آينده جبران خواهد ش��د. برخي از كش��ورهاي توسعه 
يافته در مواقع بحراني مانند كرونا كسري بودجه را تحمل 
مي كنند و حداكثر يك يا دو درصد تورم را مي پذيرند و زماني 
كه بنگاه هاي اقتصادي و افراد بيشتر اشتغال پيدا مي كنند، 
كسري بودجه را جبران مي كنند. كسري بودجه دركشور 
ايران بي رويه صورت مي گيرد و برهمين اساس به تورم 
لجام گسيخته مي انجامد زيرا معموال براي هزينه هاي 
جاري خرج مي كنند و جهت ش��كوفا شدن بنگاه هاي 
اقتصادي در آينده كمك نمي شود. مساله مورد اشاره به 
ميزان كس��ري بودجه و افزايش نقدينگي بستگي دارد. 
بدون شك كشور با كس��ري بودجه مواجه خواهد بود و 
درصورتي كه به همين شكل پيش رود، مي توان تورم ۵0 

حتي وضعيتي بدتر از اين را هم پيش بيني كرد.

كارشناسان بر ضرورت بهبود فضاي كسب وكار براي كاهش كسري بودجه تاكيد دارند

اقدامات  كوتاه مدت  خاندوزي براي  مهار  تورم چيست؟



ويژه

مديرعامل آبفاي استان اصفهان از بهره برداري همزمان23 
طرح آبرساني شهري و روستايي در هفته دولت خبر داد.  
هاش��م اميني گفت: اين طرح ها را شركت آب و فاضالب 
اس��تان اصفهان با صرف هزينه اي بالغ بر 318 ميليارد و 
500 ميليون تومان در 9 شهر و 36 روستاي شهرستان هاي 
 اصفه��ان، بوئي��ن و مياندش��ت، چ��ادگان، خوانس��ار،
 ش��اهين ش��هر، فريدن، فالورجان، لنجان، نطنز، ورزنه، 

كوهپايه، نجف آباد و گلپايگان اجرا كرده است. وي افزود: 
طرح هاي ياد شده شامل اجراي 83 كيلومتر خط انتقال 
آب شهري و 38 كيلومتر خط انتقال آب روستايي، اصالح 
و توسعه 17 كيلومتر شبكه توزيع آب روستايي، احداث 11 
مخزن زميني با ظرفيت 10 هزار و 350 مترمكعب، احداث 6 
ايستگاه پمپاژ آب، احداث و تجهيز مجموعه آزمايشگاه هاي 
 فيزيكو ش��يميايي و ميكروبيولوژي آب چاه هاي فلمن، 

نجف آباد، گلپايگان و ش��اهين شهر، آزمايشگاه فاضالب 
تصفيه خانه س��ده لنجان و اجراي طرح تله متري در دو 
مجتمع آبرساني روستايي است. مديرعامل آبفاي استان 
اصفهان گفت: از جمله مهم ترين طرح هايي كه با تالش 
كاركنان اين ش��ركت اجرا ش��ده و در هفته دولت امسال 
به بهره برداري مي رس��د مي توان به اجراي خط آبرساني 
اضطراري به اصفه��ان بزرگ به ط��ول 12/3 كيلومتر و 

قطر 1400 ميليمتر، خط آبرساني به شهرهاي باغشاد و 
باغبهادران و روستاهاي مسير از تصفيه خانه باباشيخعلي به 
طول 18 كيلومتر و قطر 200 و 500 ميليمتر و خط انتقال 
آب به مورچه خورت به طول 44 كيلومتر و قطر 200 و 300 
ميليمتر اشاره كرد. وي به طرح هاي آبرساني روستايي نيز 
اش��اره كرد و گفت: با بهره برداري از اين طرح ها، آبرساني 
سيار به 25 روستا حذف و در مجموع آب شرب پايدار براي 

36 روستا از جمله مجتمع روستايي قلعه زنبور چادگان 
شامل 15 روستا و مجتمع روستايي گلسار خوانسار شامل 
6 روستا تامين مي شود.  اميني در بخش ديگري از سخنانش 
به طرح هاي در حال اجراي بخش فاضالب نيز اشاره كرد 
و گفت: مراحل اجراي 190 كيلومتر ش��بكه جمع آوري 
فاضالب با قطرهاي 200 تا 1400 ميليمتر در نقاط مختلف 
استان با هزينه 380 ميليارد تومان، احداث 7 ايستگاه پمپاژ 

در شهرس��تان هاي اصفهان، فالورجان، مباركه و لنجان 
و همچنين احداث تصفيه خانه ه��اي فاضالب چادگان، 
بويين مياندشت، تيران، نطنز و فوالدشهر در مجموع به 
ظرفيت تصفيه 11 هزار و 580 متر مكعب فاضالب در شبانه 
روز به مراحل پاياني خود نزديك مي ش��ود كه اميدواريم 
تعدادي از آنها در دهه مبارك فجر امسال به طور رسمي به 

بهره برداري برسد.

فهرست 23 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 1400
هزینه اجرا )میلیون ریال(اقدامات انجام شدهعنوان پروژهردیف

حوزه شهری
1.900.000لوله گذاری خط انتقال آب با قطر 1400 میلیمتر به طول 12300 مترخط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ1
390.000لوله گذاری خط انتقال آب به طول 18000 متر، احداث 5 باب مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 6500 مترمکعب، احداث یک ایستگاه پمپاژ آبآبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع در مسیر2

آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب در شهرستان های 3
157.000احداث و تجهیز 5 آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالباصفهان، نجف آباد، گلپایگان، شاهین شهر و فاضالب سده لنجان

560.000لوله گذاری خط انتقال آب به طول 44000 متر، احداث یک ایستگاه پمپاژ آبآبرسانی به مورچه خورت4
حوزه روستایی

آبرسانی به 36 روستا در 10 شهرستان اصفهان، بویین میاندشت، 5
چادگان، خوانسار، شاهین شهر، فریدن، فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 37600 متر،  اصالح و توسعه شبکه توزیع آب به طول 16900 متر، احداث 3 باب مخزن ذخیره آب با 
178.000مجموع ظرفیت 1850 مترمکعب، احداث 2 ایستگاه پمپاژ آب، اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع آبرسانی روستایی

مديرعامل آبفاي استان اصفهان خبر داد

بهره برداري از 23 طرح آبرساني شهري و روستايي در هفته دولت

گروه بازار سرمایه|
هفته اخير بازار سرمايه با روندي صعودي طي شد 
و ش��اخص كل به مقاومت يك ميليون و 550 هزار 
واحد رس��يد. به عقيده برخي از كارشناس��ان روند 
صعودي بازار در روزهاي آين��ده با اندك تغييراتي 
روبرو شود و به احتمال زياد شاخص روند اصالحي 
را داش��ته باشد. به عقيده بس��ياري از كارشناسان 
ش��اخص در محدوده مقاومتي خود يعني در كانال 
يك ميليون و 550 قرارگرفته است و انتظار مي رود 
با اصالح روبرو ش��ود. در حال حاضر هم پيش بيني 
مي ش��ود ش��اخص اص��الح كوچكي ت��ا محدوده 
يك ميليون و 480 هزار واحد داش��ته باشد و روند 

منفي در بازار شكل بگيرد.
در روزهاي گذشته عالوه بر نمادهاي شاخص ساز، 
روند نمادهاي كوچك بازار ه��م قابل توجه بود و به 
همين دليل شاهد تحركات مثبت شاخص كل بوديم، 
كارشناسان بازار نيز مي گويند در مدتي كه شاخص 
كل رشد  خوبي را ثبت كرده بود، شاخص هم  وزن روند 
كندتري داشت و از شاخص كل عقب تر مانده بود. در 
اين مدت روند بهتر شاخص هم وزن نسبت به شاخص 
كل به نظر مي رسد به دليل حركت صعودي سهم هاي 
كوچك تر بازار است و اقبال بازار به سمت سهم هايي 

است كه اصالح زيادي را در اين مدت داشته اند.
احمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه در خصوص 
وضعيت شاخص تا پايان سال نوشت: تا پايان سال 
احتمااًل شاخص به دو ميليون واحد مي رسد. البته 
روند فعل��ي بازار بس��ته به نتيجه رس��يدن برجام 
اس��ت زيرا عامل موثري در شكل دهي به تحركات 
بازار است. گروه هايي كه از رش��د بازار جامانده اند 
و احتمال بازدهي دارند به نظر مي رس��د گروه هاي 
سيماني و بانكي  باشند كه در كوتاه مدت كم ريسك 
هس��تند و بازدهي قيمتي پايين��ي رادارند؛ اما در 
ميان مدت و بلندم��دت گروه هاي دالري بازار روند 

خوبي را خواهد داشت.

     رشد ارزش دادوستدها
بازار س��هام اين هفته يك روز كاري كمتر داش��ت 
اما توانس��ت با رش��د 34/ 3 درصدي، براي دهمين 
هفته متوالي با صعود ميانگين وزني قيمت ها همراه 
ش��ود و تا يك ميليون و 550 هزار واحد پيش��روي 
كرد. آخرين باري كه شاخص كل چنين سطحي را 
تجربه  كرده بود 23 مهرم��اه 99 بود. تداوم حركت 

در ابر كانال 1/5 ميليون واحد در كنار حفظ سطوح 
مناسب در ارزش دادوستد سهام و البته ورود مجدد 
سهامداران خرد از مهم ترين تحوالت اين هفته بورس 
تهران بود. روز گذش��ته ارزش معامالت خرد سهام 
افزايش��ي بود و اين بار وارد محدوده 8 هزار ميليارد 
توماني شد كه بيش��ترين رقم از 25 بهمن ماه سال 
گذشته بود. به نظر مي رسد در صورت تداوم اين مسير 
شاهد ورود قوي تر سرمايه ها به تاالر شيشه اي باشيم.

بررسي ها نيز نش��ان مي دهد كه در برابر رشد 18/5 
درصدي ش��اخص كل از ابتداي سال تاكنون، نما گر 
هم وزن تنها 3/75 درصد افزايش ارتفاع داش��ته كه 
البته بخش مهمي از آن مرب��وط به معامالت هفته 
گذشته اس��ت و در صورت ناديده گرفتن اين هفته، 
بازدهي ش��اخص هم وزن هنوز منف��ي خواهد بود. 
ازاين رو به اعتقاد س��هامداران حاال نوبت گروه هاي 
باارزش پايين تر است كه در مسير صعودي تاخت وتاز 
كنند؛ اما تنها احساس جاماندگي نيست كه به رشد 
قيمت گروه هاي ريالي بورس تهران منجر شده است.

از زم��ان آغاز تبليغ��ات انتخابات رياس��ت جمهور 
س��يزدهم موضوعي كه بارها ه��م در مناظره ها و 
هم پس ازآن مورد تأكيد ق��رار گرفت، لزوم حذف 
قيمت گذاري دس��توري در صنايع بود. سياس��تي 
كه طي س��ال هاي گذشته نه تنها توليدكننده بلكه 
مصرف كنن��دگان را متضرر كرده اس��ت. حاال در 
بحبوحه بررسي صالحيت وزراي پيشنهادي دولت 

رييس��ي در مجلس شوراي اسالمي بار ديگر شاهد 
تكرار اي��ن تاكيدات هس��تيم و حاال س��هامداران 
بورسي نيز منتظر رفع مانع سوددهي صنايع ريالي 
بازار سهام هستند و از حاال تصميم به سرمايه گذاري 
در گروه هاي��ي گرفته اند كه با رف��ع قيمت گذاري 
دس��توري مي توانن��د مج��دداً كم��ر صاف كرده و 

سهامداران خود را منتفع كنند.
بررس��ي معامالت بازار س��هام در هفته منتهي به 
سوم ش��هريور 1400، حاكي از آن است كه ارزش 
كل معامالت اين بازار در اين هفته نسبت به هفته 
گذشته با 147 درصد افزايش، از 165 هزار و 797 
ميليارد ريال به 410 هزار و 42 ميليارد ريال رسيد. 
همچنين، حج��م كل معامالت اين بازار از 22 هزار 
و 923 ميليون سهم در هفته گذشته به 49 هزار و 
311 ميليون سهم رسيد كه افرايش 115 درصدي 

را نشان مي دهد.
در هفته اي كه گذشت تمامي بازارها نسبت به هفته 
گذش��ته خود، روند صعودي را طي كردند و در اين 
ميان، تنها حجم معامالت بازار مشتقه كاهشي شد. 
بر اين اس��اس، ارزش معامالت در بازار اول سهام، 
افزاي��ش 146 درصدي را در اين هفته نس��بت به 
هفته قبل تجربه ك��رد و از 59 هزار و 572 ميليارد 
ريال به 146 هزار و 426 ميليارد ريال رسيد. حجم 
معامالت اين ب��ازار نيز كه هفته قبل 7 هزار و 388 
ميليون سهم بود به 19 هزار و 369 ميليون سهم در 

هفته جاري رسيد و افزايش 162 درصدي را به ثبت 
رساند. روند حركت بازار دوم سهام نيز همانند بازار 
اول سهام صعودي بود. به طوري كه ارزش معامالت 
اين بازار در هفته منتهي به سوم شهريور نسبت به 
هفته قب��ل، 134 درصد افزايش يافت و از 73 هزار 
و 116 ميليارد ريال به 170 ه��زار و 874 ميليارد 
ريال رسيد. حجم معامالت اين بازار نيز با 87 درصد 
افزايش، از 13 هزار و 903 ميليون سهم به 26 هزار 

و 26 ميليون سهم رسيد.
بازار بدهي همچون بازارهاي ديگر، هفته اي سبز را 
پشت سر گذاشت و ارزش معامالت اين بازار با رشد 
225 درصدي از 3 هزار و 342 ميليارد ريال در هفته 
قبل به 10 هزار و 874 ميليارد ريال در هفته جاري 
رس��يد. حجم معامالت بازار بدهي نيز از 3 ميليون 
برگه به 11 ميليون برگه رس��يد كه رش��دي 230 

درصدي را نشان مي دهد.
طبق بررسي هاي انجام ش��ده، حجم معامالت بازار 
مشتقه قرمزرنگ بود. بر اين اساس، ارزش معامالت 
اين ب��ازار در هفته قبل 111 ميليارد ريال بود كه در 
هفته جاري به 228 ميليارد ريال رس��يد و افزايش 
105 درصدي را تجربه كرد. حجم معامالت در اين 
بازار با 20 درصد كاهش، از 2 ميليون قرارداد در هفته 

قبل به 1.9 ميليون قرارداد در هفته جاري رسيد.
صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله نيز در هفته 
منتهي به س��وم شهريور در مقايس��ه با هفته پيش، 
روندي صعودي داش��تند و ارزش معامالت اين بازار 
از 29 ه��زار و 655 ميليارد ريال در هفته قبل به 81 
هزار و 640 ميليارد ريال در هفته جاري رسيد و رشد 
175.3 درصدي را تجربه كرد. حجم معامالت در اين 
بازار نيز با رشد 140 درصدي در اين هفته نسبت به 
هفته قبل از يك هزار و 626 ميليون يونيت به 3 هزار 

و 904 ميليون يونيت رسيد.
بر اس��اس اين گزارش، شاخص كل بورس در هفته 
منتهي به سوم شهريور نس��بت به هفته قبل رشد 
3.35 درص��دي را تجرب��ه ك��رد و از يك ميليون و 
499 ه��زار واحد تا يك ميلي��ون و 550 هزار واحد 
صعود كرد كه رشد 50 هزار و 197 واحدي را نشان 
مي دهد. همچنين شاخص كل با معيار هم وزن نيز 
در هفته جاري نسبت به هفته قبل روندي افزايشي 
داشت و با 6.53 درصد افزايش از 428 هزار و 318 
واحد به 456 هزار و 299 واحد رس��يد و 27 هزار و 

981 واحد افزايش يافت.
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تغيير روش سرمايه گذاري
در سكه طال

سنا|علي زينلي؛ كارش��ناس اقتصادي، حوزه طال را 
به واسطه ابزارهايي كه بازار سرمايه و بورس كاال براي آن 
طراحي كرده اند، بسيار كاربردي دانست وگفت: حوزه 
طال به لحاظ كااليي جزو كامل ترين حوزه ها به شمار 
مي رود و از سال 87 تاكنون ابزارهاي معامالتي زيادي 
براي اين حوزه تعريف و اجراشده است. گواهي سپرده 
كااليي، ابزاري معامالتي در بورس كاالي ايران است و 
سازوكار آن به اين شكل است كه افراد كاالي خود را در 
انباري كه توسط بورس كاال معرفي شده و مورد تاييد 
آنها است، تحويل داده و گواهي دريافت مي كنند. زينلي 
پشتوانه اين گواهي را كاالهايي كه در انبار وجود دارد، 
عنوان كرد و افزود: اولين گواهي سپرده كااليي بر روي 
س��كه تمام بهار آزادي با تاريخ سررسيد اسفند 97 در 
بورس كاالي ايران مورد معامله قرار گرفت و بعدازآن با 
نماد معامالتي انبار خزانه بانك هاي رفاه، سامان، ملت و 
صادرات معامله شد. كارشناس بازار سرمايه با توضيح اين 
مطلب گفت: افراد سكه هاي طال ي خود را به انبارهايي 
كه توسط بورس كاال معرفي شده، تحويل داده و رسيدي 
در مقابل تعداد سكه هاي خود دريافت مي كنند و با ارايه 
آن رسيد به كارگزاري هاي داراي مجوز، حساب آناليني 
براي افراد كه شامل اوراق بهادار گواهي سپرده كااليي 
)طال( است، ايجاد مي شود. او با اعالم اينكه سكه هاي 
موجود در انبارها تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند، اظهار 
كرد: افراد در روزهاي معامالتي شنبه تا چهارشنبه، با وارد 
شدن به حساب آنالين خود مي توانند نسبت به فروش 
س��كه هاي خود اقدام و پس از دو روز، مبلغ واريزشده 
به حس��اب خود را دريافت كنند. زينلي در بخش��ي از 
صحبت هاي خود و در پاسخ به اين سوال كه سكه هاي 
طال بهتر است در صندوق هاي طال سرمايه گذاري شود 
يا در گواهي سپرده كااليي، گفت: هر دو حوزه سكه ها را 
ساپورت مي كنند زيرا هر مقدار قيمت ارز و قيمت طالي 
جهاني رشد كند به دنبال آن سكه طال هم رشد خواهد 
كرد. او ب��ه تفاوت صندوق هاي طال و گواهي س��پرده 
كااليي اشاره كرد و افزود: در گواهي سپرده زماني كه افراد 
سكه را تحويل داده و صاحب گواهي سپرده مي شوند، 
تاريخي براي تحويل س��كه طال روي گواهي س��پرده 
كااليي درج شده كه افراد در همان تاريخ مي توانند در 
قالب پروژه كااليي نسبت به تحويل سكه به طور مستقيم 
اقدام كنند اما در صندوق هاي طال، افراد با خريد سكه و 
سرمايه گذاري در اين حوزه نمي توانند فيزيك سكه را 
دريافت كنند زيرا دارنده واحدهاي سرمايه گذاري آن 
صندوق ها هستند و مالكيت غيرمستقيم روي سكه ها 
دارند. او در پاسخ به اين سوال كه چه اقالمي در بورس 
كاال با گواهي سپرده كااليي مورد معامله قرار مي گيرند، 
توضيح داد: گواهي سپرده سكه طال، زعفران )نگين( و 
)پوشال(، پسته فندقي و بادامي، كشمش سبز قلمي، 

رطب مضافتي و زيره سبز ازجمله اين اقالم هستند.

قيمت گذاري عامل رانت و فساد
س��يد جواد جهرمي، معاون عمليات و نظارت بر بازار 
بورس كاالي ايران به ش��رايط معامالت بورس كاال در 
سال جاري اشاره كرد و گفت: در 5 ماهه امسال حدود 
17 ميليون و 900 هزار تن محصول به ارزش 192 هزار 
ميليارد تومان در بورس كاالي ايران مورد معامله قرار 
گرفت كه اين ميزان رشد 34 درصدي در حجم و 132 
درصدي در ارزش معامالت نسبت به مدت مشابه سال 
قبل را نشان مي دهد. دراين بين حجم معامالت حوزه 
محصوالت صنعتي و معدن��ي 10.6 ميليون تن از اين 
ميزان را شامل مي شود كه 126 درصد نسبت به مدت 
مشابه قبل رشد را نشان مي دهد. ارزش معامالت بخش 
صنعتي و معدني هم 106 هزار ميليارد تومان بود كه 
147 درصد باالتر رفته اس��ت. در حوزه پتروشيمي اما 
حجم معامالت 7 درصد منفي بود كه دليل اين كاهش 
عمدتاً به تعطيالت تير و مرداد بازمي گردد. به گفته معاون 
عمليات و نظارت بر بازار بورس كاالي ايران در سال 99 
ارزش معامالت بورس كاال 312 هزار ميليارد تومان بود 
كه ركورد كل ارزش معامالت از سال 86 شكسته شد 
و حجم معامالت هم به 33 ميليون تن رسيد و اين امر 
نشان دهنده آن است كه بورس كاال به جايگاه مطلوبي 
در اقتصاد كشور دست پيداكرده است. وي با تأكيد بر اين 
نكته كه برخي محصوالت مانند محصوالت پتروشيمي 
و فرآورده هاي نفتي به ص��ورت كامل در بورس عرضه 
مي ش��ود گفت: ورود كل زنجيره ف��والد و به خصوص 
ورود محصوالت باالدس��ت فوالد نظير سنگ آهن نيز 
نش��ان مي دهد جايگاه بورس در نگاه سياست گذار و 
دولت تقويت شده است؛ در اين حوزه حتي شاهد بوديم 
نامزدهاي انتخاباتي نيز از مزاياي مكانيزم بورس كاال در 
بازارها به مواردي اشاره كردند. اين مقام مسوول بابيان 
اينكه تمام يا حداقل 95 درصد محصوالت پتروشيمي 
در ب��ورس كاال معامله مي ش��ود، گفت: كاهش حجم 
معامالت اين محصوالت در بورس كاال به معناي ركود 
در اقتص��اد اين بخش و حوزه هاي مربوطه اس��ت و در 
سمت مقابل ثبات يا رش��د حجم معامالت مواد اوليه 
به معناي رش��د صنايع بوده و به مس��ووالن مي گويد 
نيازمند تأمين نياز صنايع از طري��ق واردات يا راه هاي 
ديگر است. وي تأكيد كرد: بورس كاال پلتفرمي است 
كه داده هاي به دست آمده از آن براي سياست گذار، 
توليدكننده، سرمايه گذار و فعال اقتصادي كاركرد 
تب سنج را دارد اما در اين ميان، بعضا برخي رفتارهاي 
پوپوليستي و بدون تحليل عوامل اقدامات در اقتصاد 
با ش��عارهاي حمايت از مصرف كنن��دگان، باعث 
تصميمات خلق الساعه اي مي شود كه حال اقتصاد 
را خراب تر مي كند. جهرمي در ادامه به چگونگي اثر 
قيمت گذاري دس��توري در بازار اشاره كرد و گفت: 
زماني كه مداخله اي در قيمت اتفاق مي افتد و يك كاال 
را از قيمت تعادلي خارج مي كنيم اولين اتفاق اين است 
كه تقاضا افزايش مي يابد؛ درواقع تقاضاي واقعي كه به 

كنار، تقاضاي كاذب نيز وارد بازار مي شود. 

»تعادل« روند بازار سرمايه را طي هفته اخير بازبيني مي كند

روزهايخوشتاالرشيشهاي



گروه راه و شهرسازي|
در حالي كه هنوز قانون جهش توليد و تامين مسكن در 
شوراي نگهبان تاييد نهايي نشده است، از روز پنجشنبه 
و با آغاز به كار وزيران دولت س��يزدهم و از جمله وزير 
راه و شهر سازي، ش��مارش معكوس براي ساخت يك 
ميليون مسكن در يك س��ال آغاز شده است. اگر چه، 
نمايندگان مجلس از تابس��تان س��ال گذشته به فكر 
تدوين و تصويب طرح جهش توليد و تامين مس��كن 
موسوم به س��اخت 4 ميليون مسكن در 4 سال بودند، 
اما پس از رفت و برگشت هاي متعدد، مصوبه مربوطه 
ميان مجلس و ش��وراي نگهبان هن��وز اين مصوبه به 
قانون تبديل نشده است. در 16 مرداد سال جاري، هادي 
طحان نظيف، سخنگوي ش��وراي نگهبان در نشست 
خبري با خبرنگاران گفت: طرح جهش توليد مسكن در 
مرحله اول اشكاالت زيادي داشت و در مجلس اصالح 
شد، اما هنوز درباره ۲ نكته ابهام وجود دارد. اول اينكه 
تعريف دقيقي از اوراق رهني ارايه نشده و ابهام دوم به 

الزامي شدن كد رهگيري مربوط است.
او افزود: بر اساس ماده 1۸ اين طرح، درج تمام معامالت 
خريد، فروش، پيش خريد، رهن و اجاره مسكن در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور و اخذ شناسه 
رهگيري الزامي است، اما شوراي نگهبان درباره ايجاد 

هزينه اضافي براي مردم ابهام دارد. 

   آخرين اصالحات مجلس
به فاصله يك روز، در 17 مردادماه سال جاري، در جلسه 
علني مجلس، بررسي ايرادات شوراي نگهبان در طرح 
جهش توليد و تامين مسكن مورد بررسي و تصويب قرار 
گرفت.بر اين اساس نمايندگان مجلس تصويب كردند 
كه بانك ها و موسس��ات اعتباري در صورت پرداخت 
تسهيالت موضوع اين ماده مجاز به انتشار اوراق رهني 
موضوع ماده 14 قانون س��اماندهي و حمايت از توليد 
و عرضه مس��كن در چارچوب مقررات بانك مركزي و 
سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنين مصوب 
ش��د كه در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسكن، ثبت 
تحقق كليه معامالت، امالك و مستغالت اعم از خريد، 
فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مسكن 
براي متعاملين در بنگاه هاي مشاوران امالك در سامانه 
ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور توسط بنگاه ها 
و براي س��اير متعاملين خارج از بنگاه هاي در س��امانه 
معامالت امالك كشور موضوع تبصره 3 ماده 54 مكرر 
قانون ماليات هاي مستقيم توس��ط متعاملين و أخذ 

شناسه )كد( رهگيري بدون اخذ هزينه الزامي است.

   س�الي ي�ك ميلي�ون يعن�ي روزي 2800 
آپارتمان!

 از آنج��ا ك��ه در طرح جه��ش توليد و تامين مس��كن 
پيش بيني شده است كه 4 ميليون مسكن در 4 سال 
توسط دولت ساخته شود، بي گمان هدف قانون گذاران 
اجرايي شدن اين مصوبه در دولت سيزدهم بوده است. 
دولتي كه 1۸ وزير از 19 وزير پيشنهادي آن از مجلس 

راي اعتماد گرفتند و به طور رس��مي كار خود را از روز 
پنجشنبه هفته گذشته آغاز كردند. اما به واقع، ساخت 
يك ميليون مسكن در هر سال، داراي ابعاد بسيار سترگ 
در زمينه ه��اي اقتصادي و فني اس��ت و به گواه اغلب 
كارشناسان ناشدني مي نمايد و حتي گفته مي شود كه 
در طرح مسكن مهر نيز طي 4 سال دولت دوم محمود 
احمدي نژاد صرفا يك ميليون واحد مسكوني ساخته 
 ش��د و يك ميليون واحد بعدي طرح مس��كن مهر در

 ۸ ساله دولت روحاني پي گرفته و تكميل شد. هر چند 
كه هنوز هم تكليف 300 هزار از واحدهاي مسكن مهر 
نامشخص است و به متقاضيان تحويل داده نشده است. 
از اين رو، انجام اين پروژه و ماموريت بزرگ نشدني است. 
حتي در شبكه هاي اجتماعي برخي از مردم چرتكه به 
دست گرفته اند و نوشته اند: ساخت سالي يك ميليون 
واحد مسكوني يعني ساخت ۸3 هزار آپارتمان در ماه 
و ۲۸00 واحد مسكوني در روز!! اگر چه ساخت مسكن 
حداقل يك سال طول مي كشد و زمانبر است و در واقع 
نمي توان به چنين محاسباتي اتكا كرد اما در عين حال، 
اين محاسبات نشان مي دهد كه فرصت هاي براي دولت 
سيزدهم و همچنين مجلس يازدهم چقدر زود در حال 
گذر است و افكار عمومي منتظر است تا تحقق وعده هاي 
دولتمردان و نمايندگان را هر چه زودتر نظاره گر باشند.

   ساخت مسكن سرعت مي گيرد؟
البت��ه بايد به اين نكته توجه كرد ك��ه افزون بر مصوبه 
مجلس، ابراهيم رييسي نيز در دوران مبارزات انتخاباتي 
قول س��اخت يك ميليون مسكن در هر سال را مطرح 
و بر آن تاكيد كرد. رس��تم قاس��مي، وزير جديد راه و 
شهرسازي نيز در نخستين روز حضور خود در ساختمان 
اين وزارتخانه از مصوبه مجلس در اين باره استقبال كرد 
و گفت با وجود اين مصوبه، س��اخت مسكن در كشور 
س��رعت مي گيرد. به گزارش ايرنا، قاس��مي نشست 
ش��وراي معاون��ان وزارت راه و شهرس��ازي با تاكيد بر 
نهضت خانه س��ازي و ارتقاي زير ساخت ها و خدمات 
ش��قوق مختلف حمل ونقل، افزود: با توجه به كسري 

بودجه دول��ت بايد به دنبال روش ه��اي جديد تامين 
منابع برويم و جذابيت هاي الزم را براي سرمايه گذاران 
بخش خصوصي فراهم كنيم. وي ادامه داد: با توجه به 
دستور رييس جمهوري براي رونق مسكن، برنامه هايي 
كه توسط دولت دوازدهم آغاز شده ادامه خواهد يافت. 
همچنين، طرح جهش توليد مسكن كه در مجلس به 
تصويب رسيده اس��ت مزيت هايي دارد كه با اجرايي و 
عملياتي شدن آن نهضت توليد مسكن در كشور، سرعت 
مي گيرد. انجام اين مهم با تامين منابع مالي و موضوع 
زمين پيگيري خواهد شد. عضو كابينه دولت سيزدهم 
با تاكيد بر اينكه در حوزه مسكن و حمل و نقل با توجه 
به ش��رايط موجود در كشور بايد تحرك و تحول ايجاد 
شود، گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اعالم 
آمادگ��ي كرده اند تا لوايحي را براي تس��هيل در رونق 
توليد مس��كن و همچنين موانع موجود براي توسعه 
بخش حمل و نقل به تصويب برسانند. قاسمي با تاكيد 
بر كار شبانه روزي در وزارت راه و شهرسازي ادامه داد: 
انتظار است، همكاران در وزارت راه و شهرسازي براي 
سه موضوع تدوين پيش نويس بودجه 1401، تدوين 
لوايح مورد نياز، همچنين طرح موضوع ها و مشكالت 
احتمالي در جلسه شوراي عالي مسكن، تالش ويژه اي 
معطوف كنند. وزير راه و شهرسازي بر رفع موانع موجود 
بر توليد مسكن كه بخشي از آنها افزايش قيمت مصالح 
ساختماني اس��ت، تاكيد و اظهار كرد: دولت انگيزه و 
مسووليت براي ساخت مس��كن و رونق توليد را دارد. 
همچنين دولت از راهكارهايي كه س��بب ارزان سازي 
س��هم مردم براي آورده ها در اجراي طرح هاي مسكن 
مي شود؛ استقبال مي كند. قاسمي بر خلق درآمد و ثروت 
و انجام به موقع كارها با همكاري و همفكري معاونان و 

كارشناسان، تاكيد كرد.

   تداوم طرح مسكن ملي
قاس��مي همچنين در ب��دو ورود خود ب��ه وزارت راه و 
شهرسازي در خصوص موضوع مسكن گفت: ساخت 
و تكميل طرح اقدام ملي مس��كن كه زحمات فراواني 

براي آن كشيده شده در دولت سيزدهم تداوم خواهد 
يافت. همچنين واحدهاي نيمه تمام مسكن مهر نيز به 
اتمام مي رسند. عضو كابينه دولت سيزدهم تصريح كرد: 
تالش مي كنيم تا پروژه هاي نيمه تمام به اتمام برسد و 
خواسته هاي دولت و مردم را توسعه بدهيم.  وزير راه و 
شهرسازي توضيح داد: مسكن محرومان و كم درآمدها 
از اولويت هاي دولت سيزدهم اس��ت. با ايجاد جاذبه و 
ارايه مشوق تالش خواهيم كرد تا كم درآمدها صاحب 

مسكن شوند.

   نيازمند تامين زيرساخت ها 
در اي��ن حال، آنگونه ك��ه محمود پ��ژوم، عضو كانون 
سراسري انبوه سازان مسكن و ساختمان ايران گفته، 
تحقق برنامه رييس جمهوري براي ساخت يك ميليون 
واحد مسكوني در سال، مس��تلزم توازن بين عرضه و 
تقاضا در نقاط مختلف، تامين زيرساخت ها اعم از زمين 
مناس��ب و رايگان و كليه خدمات زيربنايي و پرداخت 
تسهيالت الزم به متقاضيان اس��ت. پژوم افزود: الزمه 
تحقق اين برنامه در ابتدا تدوين برنامه اي بسيار جامع و 
مشرف به شرايط همه نقاط كشور در سطح كالن است 
تا بتوان اين طرح را به درس��تي جانمايي و پياده سازي 
ك��رد. رييس هيات مديره انجمن صنفي انبوه س��ازان 
خراس��ان رضوي گفت: در گام دوم بايد ميزان عرضه و 
تقاضا در نقاط مختلف كشور بررسي شود و خانواده هاي 
متوسط به پايين و كم درآمد كه متقاضي واحد مسكوني 
هستند، مورد مطالعه قرار گيرند تا ميزان درآمد و توانايي 
هر دهك از جامعه براي خريد مس��كن مشخص شود. 
پژوم اظهار كرد: به عنوان مثال خانواده در يك دهك از 
جامعه كه ماهانه 50 ميليون ريال درآمد دارد با توجه 
به سهم هر يك از اقالم در سبد خريد اين دهك، سهم 
خريد مسكن 30 درصد است لذا براي خريد يك واحد 
مس��كوني 75 تا 100 متري با احتس��اب قيمت 150 
ميليون ريال ب��راي هر مترمربع، بايد 15 ميليارد ريال 
پرداخت كند. وي ادامه داد: اي��ن خانواده تنها قادر به 
تامين 30 درصد از هزينه خريد خانه مزبور به ميزان پنج 
ميليارد ريال خواهد بود و باقي اين مبلغ بايد از س��وي 
دولت در قالب تسهيالت با نرخ سود كمتر از 10 درصد و 
دوره بازپرداخت ۲5 تا 30 ساله به خريدار پرداخت شود. 
عضو كانون سراسري انبوه سازان مسكن و ساختمان 
ايران گفت: اف��زون بر اين بايد جانمايي مناس��بي در 
تامين زمين و زيرساخت هاي آب، برق، گاز و جاده براي 
ساخت واحدهاي مسكوني انجام گيرد تا تجربه تلخ طرح 
مسكن مهر دوباره تكرار نشود و بهره برداري از واحدهاي 
ساخته شده با مشكل همراه نگردد. پژوم اظهار كرد: از 
سوي ديگر ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال 
مستلزم تامين مصالح ساختماني به ويژه آهن آالت و 
سيمان با قيمت مناسب اس��ت و دولت بايد به نحوي 
تمهيدات الزم را بينديش��د كه آغاز س��اخت واحدها، 
افزايش قيمت مصالح س��اختماني، اقالم تاسيساتي و 
مكانيكي مورد نياز در بخش مسكن و نيز التهاب در بازار 

را به دنبال نداشته باشد.
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54 شهر بزرگ در انتظار امضاي 
وزير جديد

مديركل دفتر شوراهاي شهر و روستاي وزارت كشور 
با بيان اينكه 54 شهر در كشور باالي ۲00 هزار نفر 
جمعيت دارد، گفت: بايد حكم شهرداران اين شهرها 
توسط وزير كشور امضا شود و تاكنون حكمي امضا 
نشده است. صميمي مديركل دفتر شوراهاي شهر 
و روس��تاي وزارت كش��ور در گفت وگو با فارس در 
خصوص امضاي حكم شهرداران شهرهاي باالي ۲00 
هزار نفر جمعيت )كه بايد توس��ط وزير كشور امضا 
شود( گفت: ما 54 شهر باالي ۲00 هزار نفر جمعيت 
در كشور داريم و تاكنون حكمي براي هيچ كدام از 
شهرداران از س��وي وزارت كشور امضا نشده است. 
وي در خصوص روند صدور حكم شهرداران گفت: 
بعد از اينكه شهردار توسط شورا انتخاب مي شود در 
صورتي كه شهر باالي ۲00 هزار نفر جمعيت داشته 
باش��د حكم بايد توسط وزير كش��ور امضا شود و در 
شهرهاي زير ۲00 هزار نفر حكم توسط استاندار امضا 
خواهد شد. صميمي بيان كرد: بعد از انتخاب شهردار 
ما اس��تعالم هاي الزم را از نهادهاي نظارتي گرفته و 
طي مدت معين حكم شهردار امضا مي شود. به گفته 
اين مقام مسوول، حكم تمام شهرداران توسط وزير 

كشور جديد امضا خواهد شد.

 شناسايي۱00 محله محروم 
در تهران

عضو شوراي ششم شهر تهران اعالم كرد: در راستاي 
برقراري عدالت اجتماعي تمام امكانات ش��هرداري 
تهران براي محروميت زدايي از محالت كم برخوردار 
بسيج خواهد ش��د. به گزارش ايلنا، ناصر اماني عضو 
شوراي ششم شهر تهران در هفتاد و يكمين نشست 
طرح توس��عه و تح��ول اجتماع مح��ور محالت كم 
برخ��وردار كه در منطقه 1۲ و محل��ه هرندي انجام 
شد، با بيان اينكه مهم ترين محور ما در شوراي ششم 
بحث عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد است، گفت: 
در بحث عدالت اجتماعي اولويت جديدمان توجه به 
مناطق محروم و كم برخوردار شهر تهران است. طبق 
برآوردي كه انجام داديم حدود 70 تا 100 محله كم 
برخوردار و محروم در شهر تهران وجود دارد. او ادامه 
داد: علي رغم اينكه در بيرون تبليغ مي شود كه شهر 
تهران مركز همه برخورداري ها است و هيچ كمبود 
و نقصي ندارد ام��ا واقعيت چيز ديگري مي گويد. در 
شوراي ششم موضوعي را تحت عنوان محروم گردي 
آماده خواهيم كرد و بنا داريم خودمان به عنوان اعضاي 
شوراي شهر در اين صد محله حضور پيدا كرده، با مردم 
گفت وگو كنيم و مشكالت شان كه مربوط به حوزه 
اختيارات مديريت شهري است را رصد و درصدد حل 
آنها بربياييم. اين عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه 
به مناطق محروم يا فاصله بين شمال و جنوب تهران 
از منظرهاي مختلف مي ت��وان به موضوع نگاه كرد، 
گفت: فقر اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي، 
فق��ر در زيرس��اخت ها و عدم برخورداري از س��رانه 
هفتگانه از جمله مصادي��ق محروميت در مديريت 
شهري هس��تند. وي اضافه كرد: مسووليت بخشي 
از موضوعات مثل فقر در حوزه مس��كن يا در حوزه 
زيرس��اخت ها متوجه مديريت شهري است. تا دهه 
۸0 عمده توسعه پايتخت به سمت شمال تهران بوده 
و از دهه ۸0 به بعد كم كم گرايش ها و نگاه ها به سمت 
جنوب تمايل پيدا كرده است؛ يعني از سال 1340 كه 
اولين طرح توسعه شهري در تهران اجرا شده تا دهه 
۸0 همه نگاه ها به شمال تهران بوده و جنوب شهر نه 
به معناي جغرافيايي بلكه به معناي كم برخوردارها 
فراموش شده بودند. عضو شوراي ششم شهر تهران 
با اش��اره به اينكه از دهه ۸0 كم كم نگاه ها به سمت 
جنوب گرايش پيدا كرده اس��ت، گفت: در 1۲ ساله 
مديريت جهادي در شهر تهران، پرده از آنچه كه در زير 
 شهر مي گذشت مثل محله شهيد هرندي، شوش و 
خاك سفيد برداشته شد و مردم فهميدند چه اتفاقي 
در شهر افتاده و 40 سال اين محالت فراموش شده 
بودند. وي گفت: بين 70 تا 100 محله كم برخوردار 
داريم كه البته وضعيت ش��ان مشابه هم نيست. اين 
مح��الت از اولويت هاي ما هس��تند و همه امكاناتي 
كه در اختيار مديريت ش��هري است را براي اين كار 
بزرگ و اساسي به كار گرفته و با تمام توان در خدمت 
ستاد طرح توس��عه و تحول اجتماع محور محالت 
كم برخوردار هس��تيم.  وي تاكيد كرد: ش��هرداران 
مناطق حتما در اين زمينه انجام وظيفه خواهند كرد 
و اميدواريم اين كار در كل كشور آغاز شده و در تهران 
هم به نحو احسن انجام گيرد. طبق تجربه هايي كه 
داريم اقدامي كه در تهران صورت گيرد براي س��اير 
ش��هرها الگو ش��ده و اگر در تهران خوب اجرا شود، 
حتما در ساير ش��هرها هم به خوبي اجرا خواهد شد 

و اميدواريم بتوانيم هم راستا اين كار را دنبال كنيم.

بسترهاي فراواني براي اشتغال 
در شهر وجود دارد

عضو ش��وراي ش��هر تهران گفت: در حوزه شهري 
بس��ترهاي فراواني را براي اش��تغال جوانان و زنان 
سرپرس��ت خانوار داريم و بايد اين بسترها را آماده 
ك��رده و آنها را افزايش دهي��م. نرگس معدني پور، 
عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با ايلنا درباره 
ارتق��اي كيفيت زندگ��ي زنان در ش��هر تهران به 
ويژه زنان سرپرس��ت  خانوار و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي مرب��وط به آنان در پايتخ��ت، گفت: در 
حوزه آسيب هاي اجتماعي سعي مي كنيم در اين 
دوره مديريت شهري نسبت به پيشگيري، كنترل و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي اقدامات الزم را انجام 
دهيم.  او با بيان اينكه در حوزه آسيب هاي اجتماعي 
سه موضوع را مد نظر قرار خواهيم داد، افزود: ابتدا 
بحث پيش��گيري از آس��يب هاي اجتماعي است. 
سپس بحث كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي 

در مراحل بعدي قرار دارند. 

اعالم مسير جايگزين براي 
فعاليت هاي مرزي ايران و ارمنستان 
در پي انس��داد بخش��ي از مس��ير تردد زميني ايران به 
ارمنستان توس��ط نيرو هاي كش��ور آذربايجان، جواد 
هدايتي، مديركل دفتر ترانزيت س��ازمان حمل ونقل 
جاده اي اظهاركرد كه ارمنس��تان هم براي اين مسير، 
جايگزين را معرفي كرده اما از آنجايي كه اين محور عرض 
كمي دارد و مناسب تردد تريلي نيست، فعال جلوي تردد 
تريلي ها به اين سمت را گرفته ايم. هدايتي در گفت وگو 
با ايلنا درباره بسته شدن ارتباط زميني ايران و ارمنستان 
اظهار كرد: روز پنجشنبه مسير اتصال ارتباطي مرز نوردوز 
به ايروان به دليل اختالفاتي مرزي بس��ته شد و حسب 
اطالعات واصله، نيروهاي صلح بان روس مداخله كردند 
و قرار ش��د كه اين موضوع در كوتاه ترين زمان ممكن، 
حل و فصل شود. وي ادامه داد: البته طرف ارمني اعالم 
كرده ظرف يك روز آينده يا كمتر اين مشكل را برطرف 
سازد. مديركل دفتر ترانزيت سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي با بيان اينكه براي مسير مسدود شده مسير 
جايگزين اعالم ش��ده است، تاكيد كرد: مسير ارتباطي 
بين دو ش��هر قاپان تا گوريس بسته شده است و كشور 
ارمنستان هم براي اين مسير، جايگزين را معرفي كرده 
اما از آنجايي كه اين محور عرض كمي دارد و مناسب تردد 
تريلي نيست، فعال جلوي تردد تريلي ها به اين سمت را 
گرفته ايم. هدايتي با بيان اينك��ه مرز براي خودروهاي 
10 چرخ و 6 چرخ باز است و خودروهاي متوسط امكان 
تردد دارند، گفت: مرز ايران وارمنس��تان با اعالم محور 
جايگزين بسته نيست اما امكان تردد خودروهاي سنگين 
و تريلي از اين مس��ير جايگزين وجود ندارد.  وي درباره 
معطلي كاميون ها چه از طرف ايران براي تردد به سمت 
ارمنس��تان و چه از طرف ايروان به سمت ايران، اظهار 
كرد: تردد كاميون در هر دو طرف همواره وجود داشته و 
خواهد داشت. طبيعتا در اين شرايط تردد كاميون ها در 
هر دوطرف متوقف مي شود اما ارمنستان اعالم كرده در 
مدت زمان كوتاه شرايط عادي خواهد شد.  پيش از اين، 
سيد روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك اعالم كرده بود: 
بر اساس اخبار رسيده از برخي رانندگان سواري ورودي 
از س��مت ارمنس��تان، جاده گوريس _ قاپان به سمت 
ارمنستان توسط نيرو هاي كشور آذربايجان مسدود شد. 

دولت سيزدهم به طور ميانگين در هر روز چند آپارتمان بايد بسازد؟

شمارش معكوس براي ساخت يك ميليون مسكن
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 www.setadiran.ir جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج اين آگهي  به مدت 5 روز کاری  به سامانه تدارکات الکترونيکی دولت ) ستاد ( به آدرس
مراجعه نمايند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های فوق از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت انجام می پذيرد ، لذا کليه مراحل برگزاری مناقصه 
 از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از اين طريق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، 

مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت امضای الکترونيکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند .

شركت توزيع نيروي برق 
استان كرمانشاه

نوبت دوم

روابط عمومي -شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

توضيحات : 
٭ نوع تضمين شركت درمناقصه)ضمانت نامه بانكي ، يا واريز وجه نقد و... به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

٭مهلت و مکان تسليم پيشنهاد تا ساعت 30: 12  روز شنبه مورخ  1400/06/20 ، سامانه ستاد و تحويل پاکت الف به دبيرخانه شرکت 
٭زمان و مکان بازگشايی پاکات ساعت 30: 13  روز  شنبه مورخ 1400/06/20  ، اتاق کنفرانس شرکت از طريق سامانه ستاد 

٭به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .
٭به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد .

٭ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
٭جهت کسب اطالعات بيشتر باشماره تلفن   38255575 -083 تماس حاصل نمائيد .

شماره  
مبلغ برآورد اوليه شرح مناقصهمناقصه

)ريال(
مبلغ تضمين شرکت 

در مناقصه )ريال(

400/45
برون سپاری فعاليتهای شرکت از قبيل نگهبانی ، سيمبانی ، رانندگی سبک و سنگين ، خدمات 

مشترکين ، کارشناس فنی  غير فنی ، کارگری خدمات عمومی ، تصدی امور دفتری و ... به صورت 
حجمی   در سطح شرکت توزيع نيروی برق استان کرمانشاه  )با ارزيابی کيفی(

198,724,118,1036,612,000,000

مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارش��ي به بررس��ي 
جايگاه بافت هاي تاريخي در طرح باز آفريني ش��هري 
پرداخت. در اين گزارش نتيجه گيري ش��ده اس��ت كه 
تفكيك بودجه بافت هاي تاريخ��ي در هفتمين برنامه 
توسعه كش��ور ضروري اس��ت. همچنين ظرفيت هاي 
گردشگري بافت هاي تاريخي نيز در برنامه يادشده بايد 
مورد توجه قرار گيرد. در اين گزارش تصريح شده است: 
در كالمي موجز »بازآفريني شهري« را مي توان »فرآيند 
زيست پذير كردن مناطق شهري كم كيفيت با حداكثر 
مشاركت ذي نفعان شهري و مديريت يكپارچه در سطح 
محلي«، دانست. فلسفه شكل گيري اين مفهوم را مي توان 
به انقالب صنعتي، پيشرفت هاي تكنولوژيكي و افزايش 
جمعيت ش��هرها و به تبع آن پاسخگو نبودن بافت هاي 
ناكارآمد شهري به نياز شهروندان، مرتبط دانست. در ادامه 
اين گزارش آمده: مفهومي كه در آن اصولي نظير نقش 
حمايتگر و تسهيل گر دولت، توجه به محوريت مديريت 
شهري، رويكرد چند وجهي، رويكرد محله محور، رويكرد 
تقاضا محور، توجه به بس��تر فعاليت، مشاركت مردمي، 
تأكيد بر توس��عه دروني و پايدار، اولويت بندي محالت 
و همچنين توجه توأمان به پيش��گيري و حل مساله بر 
آن، حاكم اس��ت. در هر روي، اين جريان در كش��ور ما 
نيز عقبه اي قابل توج��ه دارد. در اين گزارش با بيان اين 
نكته كه شكل گيري ش��ركت مادر تخصصي عمران و 
بهسازي شهري ايران و ايجاد ساختارهاي مرتبط با آن 
در استان ها و شهرداري ها، ريشه در پيگيري طرح هاي 
بازآفريني ش��هري دارد، تصريح ش��ده: در قانون برنامه 
ششم توسعه، از اين طرح با عنوان »برنامه ملي بازآفريني 
ش��هري پايدار«، ياد شده اس��ت. اما يكي از جنبه هاي 
حياتي در طرح هاي بازآفريني شهري، توجه به بافت هاي 
تاريخي اس��ت كه به عنوان ميراث فرهنگي يك ملت، 
هويت يك شهر را ش��كل مي دهند. با توجه به اهميت 
موضوع، گزارش پيش رو به دنبال پاس��خ به اين س��وال 
كه »ظرفيت هاي طرح بازآفريني در ارتباط با بافت هاي 
تاريخي ش��هري چيس��ت«؟ در اين گزارش بيان شده 
اس��ت: طرح بازآفريني ش��هري از ظرفيت هاي وي  ژه اي 
درخصوص بافت هاي تاريخي شهري، برخوردار است. 
ظرفيت هاي قوانين و مقررات موجود را مي توان در قانون 
حمايت از احيا، بهس��ازي و نوسازي بافت هاي فرسوده 
و ناكارآمد ش��هري، سند ملي راهبردي احيا، بهسازي و 

نوسازي بافت هاي فرس��وده و ناكارآمد شهري، مصوبه 
ش��وراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران درخصوص 
ابالغ نقشه محدوده بافت فرهنگي- تاريخي 16۸ شهر 
كشور و اصالحيه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون 
حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي � فرهنگي 
و قانون بودجه س��ال 1400، جست وجو كرد. به لحاظ 
اجرايي نيز شركت بازآفريني شهري با تأكيد بر موضوع 
بافت هاي تاريخي در اساسنامه، راهبردها و در نظرگيري 
بافت هاي تاريخي به عنوان يكي از گونه هاي بازآفريني، 
بدين موضوع توجه داشته است. اما به منظور بهره گيري 
هرچه بيشتر از ظرفيت هاي مرتبط با بافت هاي تاريخي 
در طرح بازآفريني شهري، دو پيشنهاد قابل طرح است:  
در اين گزارش آمده است: مشخص ساختن وضعيت فعلي 
بافت هاي تاريخي در طرح هاي بازآفريني شهري؛ مسلمًا 
پيش روي در هر طرحي منوط به روشن س��ازي دقيق 
وضعيت فعلي است. به عبارتي اگر در راستاي بهره گيري از 
ظرفيت اين طرح در زمينه بافت هاي تاريخي هستيم بايد 
به وضوح وضعيت تحقق اهداف و قوانين پيشين روشن 
شود. اينكه اعتبارات تخصيص يافته به طرح بازآفريني 
شهري تا چه حد به بافت هاي تاريخي تعلق گرفته است يا 
سرانجام طرح ويژه حفاظت و احياي بافت هاي تاريخي � 
فرهنگي به كجا رسيده است، ابهاماتي است كه همچنان 
پابرجاست. در بخش ديگري از اين گزارش تصريح شده: 
در سطحي عملياتي تر نيز بايد تعداد بافت هاي تاريخي 
مرمت و احيا ش��ده، ميزان هزينه كرد ب��راي هر يك و 
همچنين پراكندگي جغرافيايي اين بافت ها، مشخص 
ش��ود. روش��نگري در اين زمينه و پ��س از آن پيگيري 
برنامه ريزي دقيق و هدفمند بر مبناي اطالعات به دست 
آمده مي تواند در زمينه مرمت و احياي بافت هاي تاريخي، 
راهگشا باشد. در بخش تجويزي اين گزارش هم بيان شده 
است: استفاده از ظرفيت هاي قانوني پيش روي با تأكيد بر 
بافت هاي تاريخي؛ گستردگي وظايف بازآفريني شهري از 
بهسازي، نوسازي و مقاوم سازي، توسعه و تجهيز امكانات 
خدمات روبنايي محلي و ش��هري، بهس��ازي و ارتقاي 
زيرساخت محلي و شهري و توسعه فضاي شهري تقريبًا 
طيف كاملي از انواع اقدامات نرم افزاري و سخت افزاري و 
عمراني را شامل مي شود كه به لحاظ مكاني و جغرافيايي 
بين بافت تاريخي، بافت فرسوده و سكونتگاه غيررسمي 

نيز توزيع مي شود.

مركز پژوهش هاي مجلس جايگاه بافت هاي تاريخي در طرح بازآفريني 
شهري را بررسي كرد

بودجه بافت هاي تاريخي مستقل شود

ضربه شديد نبود سيمان
 به پروژه هاي عمراني كشور

مهدي هدايت، مديرعامل عمران پرديس با انتقاد شديد 
از نابساماني بازار سيمان، گفت: دولت سيزدهم هر چه 
سريع تر به اين وضعيت بد كه پروژه هاي عمراني را تعطيل 
كرده رسيدگي كند. هدايت در گفت وگو با تسنيم با اشاره 
به افزايش قيمت سيمان طي دو ماه اخير در كشور، اظهار 
كرد: بازار سيمان رها شده است؛ متاسفانه نه كسي روي 
قيمت اين نهاده مهم ساختماني نظارت دارد و نه توليد 
آن. وي ادامه داد: آسيب هاي سنگيني به دليل كمبود 
سيمان و قيمت باالي آن به پروژه هاي عمراني كشور 
وارد شده است. وي با بيان اينكه به دليل نبود سيمان 
خيلي ها شغل خود را از دست داده اند، افزود: پروژه هاي 
مهم ش��ركت عمران پرديس در فصل كاري به واسطه 
اينكه س��يمان عمال در بازار نيست آسيب جدي ديده 
است. هدايت تصريح كرد: از دست اندركاران و مسووالن 
ذي ربط مي خواهيم اين مش��كل را در اسرع وقت حل 
كنند چراكه به طور مستقيم با زندگي مردم و متقاضيان 

مسكن مهر ارتباط دارد.



عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
دولت سيزدهم، توانست ۲۵۶ راي موافق از نمايندگان 
مجلس دريافت كند و روز پنجشنبه چهارم شهريور، با 
حضور در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
امور مربوط به مديريت اين وزارتخانه را از محمدجواد 
آذري جهرمي وزير پيش��ين ارتباطات تحويل بگيرد، 
اين در حالي است كه اكنون صاحبان كسب و كارهاي 
حوزه ICT منتظر اعالم موضع ش��فاف تصميم سازان 
در مورد فيلترينگ، طرح موس��وم به صيانت از فضاي 
مجازي، قانون گذاري در ح��وزه فناوري هاي نوظهور، 
اس��تفاده حداكثري از فضاي مج��ازي، مجوززدايي، 
خودتنظيم گري، اقناع )و نه تحميل( استفاده از شبكه 
ملي اطالعات، مواجهه با سوءاستفاده از نام توليد داخل 
و توليد گلخانه اي به جاي صادرات توليدات داخلي، نگاه 
همه جانبه به امنيت سايبري به دور از برخوردهاي سلبي 
و محدودكننده با كس��ب وكارها، توجه ويژه به توسعه 
پهناي باند ثابت كش��ور، پذيرش واقعيت تحريم هاي 

وسيع بين المللي و پرهيز از خودتحريمي هستند.
بررس��ي صالحيت وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم 
از شنبه ۳۰ مرداد آغاز شد و تقريبا از همان روز مي شد 
حدس زد عيس��ي  زارع پور، وزير ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات خواهد بود و سرانجام در عصر چهارشنبه سوم 
شهريورماه، محمدباقر قاليباف، رييس مجلس اعالم 
كرد زارع پور توانس��ته است ۲۵۶ راي موافق از مجلس 
دريافت كند. نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي روز 
چهارشنبه، با ۲۵۶ راي موافق، ۱۷ راي مخالف و ۱۰ راي 
ممتنع با تصدي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در 
دولت سيزدهم از سوي عيسي زارع پور موافقت كردند. 
وزير جديد ارتباطات و فناوري اطالعات، روز پنجشنبه با 
حضور در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، 
امور مربوط به مديريت اين وزارتخانه را از محمدجواد 
آذري جهرمي وزير پيشين ارتباطات تحويل گرفت و 
به صورت رس��مي كار خود را آغاز كرد. در اين مراسم، 
آذري جهرمي و معاونان وي نيز حضور داش��تند و قرار 
اس��ت مراس��م توديع و معارفه وزراي ارتباطات دولت 
دوازدهم و س��يزدهم، اوايل اين هفته با حضور محمد 
مخبر، معاون اول رييس جمه��ور، در وزارت ارتباطات 
برگزار  شود. زارع پور در ديدار با آذري جهرمي، با اشاره 
به راي باالي نمايندگان مجلس، اظهار كرد كه »اين راي 
باال كار ما را س��خت تر از گذشته كرد و اميدواريم با كار 
جهادي، مدبرانه و تخصصي به اين اعتماد پاسخ دهيم.« 
وي با بي��ان اينكه فناوري اطالع��ات و فضاي مجازي 

تبديل به بخش جدايي ناپذيري از زندگي مردم ش��ده 
است، افزود: »بايد از فرصت هاي اين فضا استفاده كنيم 
و براي آسيب هاي آن نيز برنامه ريزي داشته باشيم البته 
در سال هاي گذشته كارهاي بسياري در اين حوزه انجام 
شده اما نسبت به آنچه كه بايد باشد و فضاي مجازي تراز 
انقالب اسالمي كارهاي بسياري بايد انجام شود. فناوري 
اطالعات هم اكنون تبديل به يك فناوري اجتماعي شده 
است، اين فناوري تا اعماق زندگي مردم نفوذ كرده است 
و هر تصميمي كه در اين حوزه گرفته مي ش��ود تمام 
افراد جامعه و حتي اعضاي خانواده را تحت تاثير خود 
قرار مي دهد. تاكنون كار س��ختي انجام شده است و از 
هم اكنون نيز كار سخت تر مي شود و بايد براي پيشبرد 
برنامه ها همه با هم همكاري داشته باشيم و نگراني هاي 
مردم را برطرف كنيم.« زارع پور نگاه خود به اين حوزه 
را يك نگاه ايجابي اعالم كرد و گفت: »ظرفيت هاي اين 
حوزه با توجه به مولفه هاي فرهنگي كش��ور ما بسيار 
بيشتر از آس��يب هاي آن است و اين نگاه فرصت محور 
مي تواند جايگاه جهاني ما را در حوزه فناوري اطالعات 
ارتق��ا دهد. مردم انتظ��ار دارند كه فن��اوري اطالعات 
بتواند مش��كالت آنان را حل كند و كارآيي نظام ارتقا 
داده شود تا باعث رضايتمندي مردم شود تا در نهايت 
اين رضايت مندي پش��توانه اي براي نظام  ش��ود. بايد 
كاري كنيم كه طعم ش��يرين فناوري در زندگي مردم 
چشيده ش��ود و براي اين منظور با نظر رييس جمهور 
تمام دستگاه ها و وزارتخانه هاي دولت براي تحقق اين 

موضوع موظف به همكاري هستند.«

     مخالفتي كه قانع كننده نبود
اكثر نمايندگاني كه در بررس��ي صالحيت ها به عنوان 
مخالف صحبت كردند، كمتر به برنامه وزير پيشنهادي 
توجه داش��تند و بيش��تر تمرك��ز آنه��ا روي مواردي 
حاشيه اي بود. به عنوان مثال مخالفان عيسي زارع پور، 
وزير پيش��نهادي ارتباطات و فن��اوري اطالعات روي 
تج��ارب و جواني او يا عدم اظهارنظر ش��فاف در مورد 
»طرح صيانت از حقوق كاربران« تاكيد داش��تند كه 
در نظر برخي از نمايندگان چ��ون جبار كوچكي نژاد، 
نماينده رش��ت اين مخالفت ها به اندازه اي قانع كننده 
نبودند تا روي راي نمايندگان تاثير بگذارد و موضوعاتي 
چون جوان بودن و تجربه زارع پور در قوه قضاييه سبب 
شده تا نظر نمايندگان جلب شود. تنها چند دقيقه از راي 
اعتماد گذشته بود كه وزراي انتخابي، يك به يك وارد 
توييتر و اينستاگرام شدند. با وجود اين، عيسي زارع پور، 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات هنوز در هيچ كدام از 
اين شبكه ها حضور ندارد؛ درست برخالف محمدجواد 
آذري جهرم��ي كه حض��وري فعال در ش��بكه هاي 
اجتماعي داش��ت. اتفاقا مخالفان زارع پور در مجلس 
نيز به اين موضوع اشاره كردند كه در حالي كه فضاي 
مجازي با همه حواش��ي و درآميختگي سود و زيانش 
به بخش��ي از زندگي مردم تبديل شده است، زارع پور 
اعتقادي به پلتفرم هاي موجود نداشته و خود نيز در 

شبكه هاي اجتماعي حضور ندارد.

     وزير ارتباطات، شبكه ملي اطالعات را 
طرح ملي مي داند

عيس��ي زارع پور، وزير ارتباطات در برنامه  پيشنهادي 
خود ب��راي هدايت اين وزارتخان��ه، تاكيد كرد كه اين 
شبكه به عنوان زيرساخت توسعه خدمات الكترونيكي 
و هوشمندسازي و همچنين زيرساخت ارتباطي فضاي 
مجازي كش��ور، از جمله مهم ترين طرح هاي ملي در 
عرصه فناري اطالعات و ارتباطات است. ارايه خدمات 
زيرساختي پيشرفته، بهره مندي از مزاياي زيست بوم 
ملي فضاي مجازي متناسب با فرهنگ اسالمي - ايراني، 
حفاظت از حري��م خصوصي كارب��ران ايراني، تحقق 
استقالل و كاهش وابستگي به كشور از جمله مهم ترين 
طرح هاي ملي به حساب مي آيد كه زارع پور به آن اشاره 
كرده است. به گفته وي طبق آخرين اعالم مركز ملي 
فضاي مجازي به عنوان متولي نظارت بر اين طرح ملي، 
پيشرفت شبكه ملي اطالعات از آغاز تاكنون بر اساس 
اهداف راهبردي و عملياتي مندرج در سند طرح كالن 
و معماري شبكه ملي اطالعات حدود ۳۵ درصد است 
كه بيشترين مقدار آن مربوط به توسعه زيرساخت هاي 
ارتباطي شبكه ملي اطالعات توسط وزارت ارتباطات 
با حدود ۷۰ درصد پيشرفت است. اما از ساير اليه هاي 
شبكه ملي همچون خدمات پايه كاربردي، سكوهاي 
اراي��ه خدمات، پيام رس��ان بومي و نيز وظايف س��اير 
دستگاه ها در اين سند مورد غفلت واقع شده است. به 
عقيده او اين معماري كالن پس از حدود چهارس��ال 
تصويب شد از همين رو دستگاه هاي اجرايي موفق به 
اجراي متوازن آن طرح نشده اند. به اعتقاد وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات، براي رفع اين چالش ها در مورد شبكه 
ملي اطالعات بايد به راهكارهايي مانند تشريح شفاف و 
صادقانه قابليت ها و امكانات شبكه ملي اطالعات براي 
مردم و ايجاد وفاق ملي در اين خصوص با همراه كردن 
طيف هاي مختلف سياسي و رسانه ها، اجراي متوازن 

شبكه ملي اطالعات بر اس��اس مصوبات شوراي عالي 
فضاي مجازي و مطابق جدول نگاش��ت نهادي شبكه 
ملي اطالعات، توجه ويژه در سطح ملي به حوزه محتوا 
و ايجاد زنجيره توليد، توزيع و نظارت بر محتوا به عنوان 
مفهوم اصلي شبكه ملي اطالعات و تاكيد بر محوريت 
توليدكنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادي، توسعه 
دسترسي فراگير، پر سرعت و با كيفيت به شبكه ملي 
اطالعات از طريق توسعه ش��بكه فيبر با شكل گيري 
زيست بوم پهن باند مطابق معماري شبكه ملي اطالعات 
اتكا كرد. زارع پور اصالح نظام بودجه ريزي و تخصيص 
متمركز و مبتني بر عملكرد منابع را از راه هاي ارتقاي 
بهره وري و كاهش اتالف منابع در اين ابر پروژه مي داند.

پس از معرفي زارع پور به عنوان وزير ارتباطات، سازمان 
نظام صنف��ي رايانه اي به عن��وان يك��ي از مهم ترين 
اصناف حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات، در معرفي 
زارع پور به عن��وان وزير پيش��نهادي و تحليل برنامه 
ارايه شده ايشان به مجلس، اعالم كرد كه ضمن موافقت 
حداكث��ري با م��واردي همچون هدف گ��ذاري براي 
دس��تيابي به س��هم ۱۰ درصدي از اقتصاد ديجيتال 
در توليد ناخال��ص ملي در اف��ق ۱۴۰۴، الكترونيكي 
كردن ۱۰۰ درصدي خدم��ات پركاربرد دولتي و ارايه 
خدمات به صورت يكپارچه، مطابقت با الگوهاي موفق 
در كشورهاي دنيا درمورد تنظيم مقررات و ارتباطات 

و ايجاد حداق��ل يك اپرات��ور ماه��واره مخابراتي، به 
دليل آنكه حوزه ف��اوا همواره در لبه فناوري هاي نوين 
قرار دارد، ب��راي نيل به اهداف تعيين ش��ده در برنامه 
پيش��نهادي، نيازمند حفظ و نگهداش��ِت آن در برابر 
مخالفان ش��فافيت و فناوري هراسان هستيم. در عين 
حال، صاحبان كس��ب و كارهاي ح��وزه ICT منتظر 
اعالم موضع شفاف تصميم سازان در مورد فيلترينگ، 
طرح موس��وم به صيانت از فضاي مجازي، قانونگذاري 
در حوزه فناوري هاي نوظهور، اس��تفاده حداكثري از 
فضاي مجازي، مجوززدايي، خودتنظيم گري، اقناع )و 
نه تحميل( استفاده از شبكه ملي اطالعات، مواجهه با 
سوءاستفاده از نام توليد داخل و توليد گلخانه اي به جاي 
ص��ادرات توليدات داخلي، ن��گاه همه جانبه به امنيت 
سايبري به دور از برخوردهاي سلبي و محدودكننده با 
كسب وكارها، براساس واقعيت هاي اقتصادي مبتني 
بر منافع مل��ي، پذيرش نظارت مش��اوران حوزه فاوا 
همانند مهندسين مشاور صنعت ساختمان، سالمت 
الكترونيك، تعدد نهادهاي متولي مجوزدهنده، توجه 
ويژه به توس��عه پهن��اي باند ثابت كش��ور، چگونگي 
اس��تفاده بهينه از ظرفيت پس��ت بانك، كه در برنامه 
پيشنهادي به آن توجه نش��ده است، تعامل بالغانه با 
فناوري هاي نوظهور مالي، پذيرش واقعيت تحريم هاي 

وسيع بين المللي و پرهيز از خودتحريمي هستند.
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شناسايي يك ميليون ويدئوي 
دروغ پراكن كرونايي در يوتيوب

بيش از يك ميلي��ون ويدئو در ش��بكه اجتماعي 
يوتيوب شناسايي شده كه اطالعات دروغ و جعلي 
در مورد وي��روس كرونا را منتش��ر مي كرده اند. به 
گزارش مه��ر به نقل از زد دي نت، بر اس��اس اعالم 
يوتيوب از آغاز فوريه سال ۲۰۲۰ به اين سو، بيش 
از يك ميليون ويدئوي ح��اوي اطالعات دروغ در 
مورد ويروس كرونا شناسايي شده كه از اين سايت 
پاك شده، اما روند توليد و نشر چنين ويدئوهايي از 
طريق يوتيوب كماكان ادامه دارد. در اين ويدئوها 
انواع روش هاي غلط و بي اس��اس و غيرعلمي براي 
درمان كرونا ارايه ش��ده و در تع��داد ديگري از آنها 
نيز ادعا ش��ده وجود ويروس كرونا به طور كلي يك 
دروغ است و چنين ويروس��ي در دنيا وجود ندارد. 
يوتيوب هر سه ماه يك بار حدود ده ميليون ويدئو 
را از يوتي��وب پاك مي كند كه بازديدهاي اكثر اين 
ويدئوها تا قبل از پاك شدن از ۱۰ مورد فراتر نمي رود. 
اين ويدئوها ناقض سياست هاي يوتيوب هستند و 
در مجموع ۰.۱۶ تا ۰.۱۸ درصد از كل بازديدهاي 
يوتيوب به اين ويدئوها اختصاص دارد. به گفته نيل 
موهان مدير امور محصوالت يوتيوب سرعت اين 
شبكه اجتماعي در زمينه پاك كردن ويدئوهاي 
نامناسب كافي نيس��ت و اين در حالي است كه 
در بس��ياري از اي��ن ويدئوها اطالع��ات دروغ و 
نامناسب ارايه مي ش��ود. پيش از اين جو بايدن 
رييس جمهور امريكا نيز از شبكه هاي اجتماعي 
اين كشور به علت تعلل در زمينه مقابله با ويروس 

و واكسن كرونا به شدت انتقاد كرده بود.

 اپل قوانين اپ استور را 
تغيير مي دهد

اپ��ل ب��راي خاتم��ه دادن ب��ه ش��كايت گروه��ي از 
توسعه دهندگان نرم افزار عالوه بر پرداخت مبلغ ۱۰۰ 
ميليون دالر، تغييراتي در قوانين اپ استور خود ايجاد 
مي كند. به گزارش مهر به نقل از رويترز، اپل روز گذشته 
از توافق براي كاهش محدوديت هاي اپ اس��تور براي 
توس��عه دهندگان برنامه كوچك خب��ر داد. اين اقدام 
اپل بخش��ي از تسويه شكايت دس��ته  جمعي از سوي 
توسعه دهندگان نرم افزار است. شكايت مذكور توسط 
گروه كوچكي از توس��عه دهندگان نرم افزار در ۲۰۱۹ 
ميالدي ثبت شده و اپل را به دليل دريافت كميسيون 
۳۰ درصدي از خريد مربوط به اپ استور، به نقض قانوني 
آنتي تراست )ضدانحصار( متهم كرده بود. فرايند تسويه 
شكايت اپل ش��امل اعمال تغييراتي در شيوه برقراري 
ارتباط ميان توسعه دهندگان با مشتريان است. هرچند 
اپل بخش اعظم سياست هاي كسب  وكاري خود را كه 
در دادگاه ها و همچني��ن در قوانين مختلف به چالش 
كش��يده اند، بدون هيچ تغييري حفظ مي كند. براي 
تسويه شكايت مذكور، اين شركت امريكايي مبلغ ۱۰۰ 
ميليون دالر غرامت مي پردازد كه در مقايسه با ارزش 
۲.۴ ميليارد دالري آن هزينه ناچيزي اس��ت و از سوي 
ديگر مجموعه اي از محدوديت هاي بازاريابي ايميلي كه 
حذف مي كند. به عبارت دقيق تر اپل به توسعه دهندگان 
نرم افزار براي iOS اجازه مي دهد با مشتريانشان تماس 
برقرار كنند. همچنين توس��عه دهندگان با استفاده از 
اطالعاتي كه از داخل اپ هايشان جمع آوري مي كنند، 
مي توانن��د گزينه ه��اي پرداخت خارج از اپ اس��تور 
را براي مش��تريان فراهم كنند. البته اپ��ل در آپديت 
دستورالعمل اپ استور در ماه ژوئن، قانون خود را تغيير 
داده و به توس��عه دهندگان اجازه داده بود خارج از اپ با 
مشتريانشان تماس برقرار كنند. اما آنها همچنان اجازه 
نداشتند گزينه هاي پرداخت جايگزين را در اختيار 
مشتريان قرار دهند. اين تغيير هرچند چندان بزرگ به 
نظر نمي رسد اما اهميت زيادي براي توسعه دهندگان 
نرم افزار دارد. از سوي ديگر غرامت ۱۰۰ ميليون دالري 
اپل به توسعه دهندگان كوچك تعلق مي گيرد البته 
وب سايت براي ش��ركت هايي كه واجد دريافت اين 

مبلغ هستند، هنوز راه اندازي نشده است. 

فيس بوك براي مقابله با رسوايي 
كميسيون انتخاباتي تشكيل مي دهد

به دنب��ال سوءاس��تفاده هاي مك��رر انتخاباتي از 
فيس بوك و ناتواني اين ش��بكه اجتماعي در غلبه 
بر اين چالش ها، قرار است يك كميسيون انتخاباتي 
در فيس بوك با حضور متخصصان تشكيل شود. به 
گزارش مهر به نقل از نيوي��ورك تايمز، تعدادي از 
دانش��گاهيان و متخصصان سياست گذاري در اين 
كميس��يون حضور خواهند داشت تا به فيس بوك 
در زمين��ه موضوعات مختلف مرتب��ط با برگزاري 
انتخابات در نقاط مختلف جهان توصيه هايي ارايه 
دهند. اعضاي اين كميسيون در مورد موضوع هايي 
همچون تبليغات سياسي و ميزان اعتبار آنها و راه هاي 
مقابله با انتشار اخبار دروغين و جعلي در مورد رقباي 
انتخاباتي فيس بوك را ياري مي دهند. قرار است خبر 
تشكيل اين كميسيون به طور رسمي در پاييز سال 
۲۰۲۲ و همزمان با برگزاري انتخابات ميان دوره اي 
كنگره امريكا اعالم شود. فيس بوك فعاًل واكنشي به 
اين خبر نشان نداده است. شبكه هاي اجتماعي در 
سال هاي اخير به شدت براي تبليغات سياسي مورد 
توجه سياست مداران و حاميان آنها قرار گرفته اند. اما 
بسياري از اين افراد با انتشار اخبار و پيام هاي دروغين 
و مخرب بر عليه رقباي خود از امكانات شبكه هاي 
اجتماعي سوءاستفاده مي كنند و اين امر مي تواند 
بر نتايج انتخابات تأثي��ر بگذارد. فيس بوك قباًل در 
مه  سال ۲۰۱۸ نيز دست به اقدام مشابهي زده بود 
و هياتي نظارتي را با حضور سياس��تمداران سابق، 
دانشگاهيان و متخصصان سياست گذاري تشكيل 
داده بود تا در مورد حذف برخي محتواي جنجالي 
از اين پلتفرم تصميم گيري شود. اما ظاهراً اين كار 
نيز موفقيت چنداني براي فيس بوك در پي نداشت.

صاحبان كسب و كارهاي حوزه ICT منتظر اعالم موضع زارع پور در مورد فيلترينگ، طرح صيانت و پرهيز از خودتحريمي هستند
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تعادل |دولت سيزدهم به طور رسمي كار خود را آغاز كرد. 
آنهم در شرايطي كه نرخ تورم 45 درصد اعالم شد و نرخ دالر 
وارد كانال 28 هزار توماني شده است. اما پرسش اينجاست 
كه اولويت تيم اقتصادي و تجاري دولت سيزدهم براي عبور 
از اين گردنه سخت چه بايد باشد. به گفته صاحب نظران، 
ديگر زماني ب��راي آزمون وخطا وجود ن��دارد و بايد براي 
مناسب تر كردن شرايط اقتصاد كشور همه پاي كار بيايند. 
در همين حال، رييس پارلمان بخش خصوصي موفقيت و 
كارايي كابينه دولت را منوط به اصالح ساختاري وتعيين 
اهداف مشخص اقتصادي و حركت در اين مسير مي داند. 
او مي گويد: نبايد نبايد ابزارهايي چون »نرخ ماليات، نرخ ارز 
و ...« به عنوان هدف در نظرگرفته شوند؛ بلكه بايد به آنها 
به عنوان ابزاري براي خدمت به اقتصاد نگريست. او تاكيد 
مي كند: براي اينكه در بر همان پاشنه قبلي نچرخد و ديوار 
اقتصادي فرسوده ترميم شود، اصالح ساختاري شروطي 
دارد، كه آنهم از مسير هماهنگي تمامي اركان اقتصادي، 
وزارتخانه ها، نهادها، هس��مو بودن سياست گذاري هاي 

اقتصادي و تعامل با بخش خصوصي مي گذرد. 

  اولويت نخست چيست؟ 
همزم��ان با آغاز هفت��ه دولت، وزراي دولت س��يزدهم با 
راي مجلس راهي وزارتخانه هايش��ان شدند؛ البته به جز 
وزير پيش��نهادي آموزش و پرورش كه نتوانست اعتماد 
نمايندگان را جلب كن��د. اما كابينه اقتص��ادي ابراهيم 
رييسي در كنار 9 وزير ديگر دولت سيزدهم از روز گذشته 
به طور رسمي كارشان را آغاز كردند. اعضاي هيات وزيران 
روز پنجشنبه در نخستين جلسه هيات دولت سيزدهم با 
امضاي »عهدنامه مديران دولت مردمي« خود را به اصول و 
ارزش هاي دهگانه همچون توجه به محرومان، فساد ستيزي 
و قانون گرايي، رفع موانع توليد، چابك سازي نظام اداري 
با بهره گي��ري از فناوري اطالعات و شايسته س��االري در 
انتخاب مديران متعهد و موظ��ف كردند. در همين حال 
هر ك��دام از وزراي پيش��نهادي از برنامه هاي علمياتي و 
وعده هاي خود س��خن گفتند. س��يدرضا فاطمي امين 
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در نخستين روز حضور 
خود در وزارت صنعت، با تاكيد بر نقش بخش خصوصي 
در توليد، اشتغال و سرمايه گذاري، توجه به تنظيم بازار، 
صادارت و رفع موانع توليد را جز برنامه هاي كوتاه مدت و 
اولويت هاي اصلي وزارت صنعت اعالم كرد. از سوي ديگر، 
سيدجواد ساداتي نژاد وزير كشاورزي هم گفت كه تامين 
كاالهاي اساسي مردم و نهاده هاي دامي در اولويت كار اين 
وزارتخانه است و براي تامين ارز مورد نياز آنها تالش خواهد 
كرد. او گفت كه سعي مي كند دغدغه هاي كشاورزان درباره 
قيمت هاي خريد تضيمني را رفع كرده و تامين خسارات 
آنها از طريق بيمه و استمهال تسهيالت بانكي را پيگيري 
كند. اما پارلمان بخش خصوصي هم در اين مدت در قالب 
برنامه هاي پژوهشي و ارايه راهكارهاي عملياتي سعي كرد 
تا به وظيفه خود به عنوان يك بازوي مشورتي قوه مجريه 
عمل كند. در همين راستا، نيز پيشنهادات و راهكارهايي 
براي سياس��ت گذاري هاي اقتصادي در دولت سيزدهم 
ارايه كرده است.  اما حاال اين پرسش مطرح است كه دولت 
سيزدهم با وجود همه بحران هايي كه دامن اقتصاد ايران را 
گرفته بايد كدام مساله را در اولويت خود قرار دهد؟ رييس 
اتاق بازرگاني ايران در همين رابطه به تشريح اولويت هاي 

پيش روي دولت سيزدهم پرداخته است. 
غالمحسين شافعي در اظهاراتي گفته است: كاري كه آقاي 
ابراهيم رييسي، رييس جمهوري در چيدن تيم اقتصادي 

انجام داده، متفاوت از گذش��ته بوده است. او از دايره بسته 
دايمي در دولت بيرون آمده و اين اقدامي كاماًل مثبت است. 
براي همين مي توانيم اميدوار باشيم كه گرفتار دور باطل 
چرخه مشكالت نش��ويم. مجلس هم با رأي قاطع به تيم 
اقتصادي و اكثريت كابينه پيشنهادي، همراهي مطلوبي 
با دولت سيزدهم نش��ان داد. مهم تر از انتخاب افرادي كه 
آقاي رييس��ي در كابينه خود معرفي كرده و رأي اعتماد 
گرفته اند، اصالح س��اختار اقتصادي در كشور است. اگر 
ساختار اقتصادي كشور اصالح نشود، حتي افراد توانمند هم 
در آينده نمي توانند انتظارات اقتصادي را برآورده كنند. ما 
اميدواريم رييس جمهوري در اين حوزه هم اقدامي متفاوت 

از گذشته انجام دهد.

  شروط اصالح ساختاري
رييس پارلمان بخش خصوصي اما موفقيت و كارايي كابينه 
را منوط به اصالح س��اختاري مي دان��د و مي گويد: در آن 
صورت است كه هماهنگي و همدلي باهم سبب موفقيت 
افراد خواهد بود. همدلي و هماهنگي زماني مي تواند رخ 
دهد كه هدف هاي اقتصادي مشخص شود. ما اآلن به اشتباه 
بعضي از ابزارهايي كه براي رسيدن به هدف الزم اند، را هدف 
قرار داده ايم اما خود هدف مشخص نيست. بنابه توضيحات 
شافعي، »نرخ ماليات، نرخ ارز، و غيره« ابزاري براي توسعه 
اقتصادي و در خدمت اقتصاد هستند و اينها به ذات خود 
هدف نيستند. اما به اش��تباه و خيلي وقت ها در كشور ما، 
سياست گذاران فكر مي كنند اگر نرخ ماليات پايين باشد، 
همه مشكالت حل مي شود و وسيله جاي هدف را مي گيرد.

شافعي تأكيد مي كند: اهداف اقتصاد كشور بايد مشخص 
باشد، ساختارها براساس هدف كلي تغيير كند و درنهايت 
آدم هاي توانمند و دانايي براي رساندن كشور به آن هدف 
انتخاب شوند. اميدواريم دولت س��يزدهم كه شروع كار 
كابينه آن با هفته دولت همراه ش��ده، بتوانند براي بهبود 

وضعيت اقتصاد كشور تالش كنند.

رييس اتاق ايران با اعتقاد به اينكه ش��رايط كش��ور كامال 
استثنايي اس��ت، تصريح مي كند: به لحاظ اقتصادي در 
شرايط خاصي قرار گرفته ايم ودولت با چالش هاي بزرگ 
روبرو است. از طرفي شايد ما فرصت ديگري براي اقتصاد 
كشور نداشته باشيم. شايد اين آخرين فرصت اقتصادي 
ما باش��د. او تاكيد مي كند كه بخش خصوص��ي و مردم، 
دولت و حاكميت براي نجات و توسعه اقتصاد كشور امكان 
آزمون وخطا ندارند و بايد براي مناس��ب تر كردن شرايط 

اقتصاد كشور پاي كار بيايند. 
شافعي بر اين باور اس��ت كه اصالح اقتصاد كشور ممكن 
است، ولي اين اصالح شروطي دارد و آن اينكه در بر پاشنه 
قبلي نچرخد. بايد اصالح س��اختاري انجام ش��ود؛ ديوار 
اقتصادي فرسود ه ترميم شود و رنگ زدن مداوم فرسودگي، 
چاره كار نيست. شافعي معتقد است، اگر بخش خصوصي 
به عنوان مش��اور امين مورد پذيرش قرار گيرد، خيلي از 
مش��كالت اقتصادي حل خواهد شد. چراكه دولت بدون 

بخش خصوصي قادر به نجات اقتصاد كشور نخواهد بود. 
رييس اتاق ايران مي گويد: علي رغم همه اهانت هايي كه 
در اين مدت براي بخ��ش خصوصي به وجود آمد، بخش 
خصوصي همچنان پاي كار بود. اقتصاد كشور در اين مدت 
از طريق صادرات غيرنفتي اداره ش��ده و نيازهاي اساسي 
كشور تأمين شد. به گفته او، توفيق كشور ارتباط مستقيمي 
با اقتصاد و البته با جايگاه بخش خصوصي دارد. همه اركان 
اقتصادي و سياست گذاري هاي اقتصادي بايد همسو با هم 
باش��د. از وزارت امور اقتصادي و دارايي، تا وزارت صمت و 
وزارت امور خارجه و اتاق ايران همه در خدمت اقتصاد باشند 
و بايد اين هماهنگي به طور كامل شكل بگيرد. نتيجه اين 

هماهنگي رونق اقتصادي خواهد بود.

  تداوم اوضاع فعلي مشكل ساز است
از سوي ديگر، بهرام ش��كوري يكي ديگر از اعضاي اتاق 
ايران معتقد اس��ت، براي آنكه ما راهي براي برون رفت از 

شرايط فعلي در اقتصاد ايران پيدا كنيم، ابتدا بايد شرايطي 
كه در آن قرار داريم را به ش��كل جدي بس��نجيم. اينكه 
اقتصاد و تجارت ما در س��ه سال  گذشته چه مشكالت و 
محدوديت هايي داشته و در صورت تداوم اين شرايط با 
چه محدوديت هاي ديگر دست و پنجه نرم خواهد كرد، 
سواالت مهمي اس��ت كه بايد به آن پاسخ داده شود. او با 
اش��اره به برخي مش��كالت كالن به وجود آمده از سوي 
تحريم ها، بيان كرد: در سال هاي گذشته ارتباط اقتصاد ما با 
نظام بانكي جهاني محدود يا عمال مي توان گفت قطع شده 
است. تحت تاثير چنين شرايطي نه تنها بخش خصوصي 
كه حتي دولت نيز پس از صادرات براي بازگشت ارز حاصل 
از آن به كشور با مشكالت جدي روبه رو شده و پول هاي 
بلوكه شده قابل توجهي كه در چند كشور مختلف باقي 

مانده نشانه اي از همين شرايط است.
عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه ادامه دادن فعاليت 
اقتصاد كشور با شرايط فعلي كاري دشوار و بسيار پر هزينه 
خواهد ب��ود، توضيح داد: هر چند بخش خصوصي در اين 
سال ها تالش كرد با حضور در بازارهاي صادراتي و بازگشت 
ارز آن به كشور برخي از نيازها را تامين كند اما بايد در نظر 
داشت كه ادامه دادن اوضاع به اين شكل عمال غيرممكن 
است يا هزينه فراواني خواهد داشت. به همين دليل پيدا 
كردن راه حلي كه بتواند ما را قدري از محدوديت هاي فعلي 
دور كند اهميت بس��يار زيادي خواهد داشت. شكوري با 
يادآوري سياست هاي كالن اقتصادي كشور، گفت: ما در 
سال هاي گذشته بارها بر لزوم برنامه ريزي بر يك اقتصادي 
درون زاي برون نگر تاكيد كرده ايم. براي رس��يدن به اين 
ه��دف كالن از طرفي بايد مقدمات تولي��دي الزم فراهم 
شود و از س��وي ديگر با حضور در بازارهاي صادراتي، بازار 
فروش گسترده اي براي محصوالت ايراني فراهم شود. او 
همچنين تاكيد كرد: در چنين بستري نيز به وجود آوردن 
روابط گسترده اقتصادي با ديگر كشورها، رفع موانع داخلي 
و حمايت از توليدكنندگان اولويت نخست كشور خواهد بود.

خبراخبار
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ترخيص دارو از گمرك 
ممنوع شد

س��ازمان غذا و دارو در نامه اي به گمرك اعالم كرد 
كه ترخيص هر گونه دارو از گمركات اجرايي كشور 
بدون اخذ مجوز از اين س��ازمان ممنوع اس��ت. به 
گزارش گمرك ايران، سيد حيدر محمدي مديركل 
امور خطر و موارد تحت كنترل س��ازمان غذا و دارو 
در نامه اي به مهرداد جمال ارونقي معاون فني و امور 
گمركي گمرك ايران اعالم كرد: با توجه به واردات 
داروهاي بدون مجوز از سازمان غذا و دارو از گمركات 
اجرايي كشور، ترخيص هر گونه دارو بدون اخذ مجوز 
از سازمان مذكور و فاقد ثبت سفارش، ممنوع است.

وام خريد فرش دستباف به 
كارمندان پرداخت مي شود

مهر | رييس مركز ملي فرش ايران گفت: تس��هيالت 
خريد فرش دستبافت پس از طي مراحل آزمايشي، به 
همه كارمندان پرداخت مي شود. فرحناز رافع با اشاره 
به اينكه در اسفند پارسال توافقنامه اي بين مركز ملي 
فرش، صندوق كارآفريني اميد و يك شركت خصوصي 
براي پرداخت وام به خريداران فرش دستباف امضا و قرار 
شد تا پايان ارديبهشت امس��ال اجرا شود، افزود: براي 
اجراي اين طرح، ابتدا بايد پلت فرمي طراحي مي شد 
كه طراحي آن طوالني ش��د و بعد از آن تأمين بودجه 
طرح و روش پرداخت مبلغ تسهيالت مشخص مي شد 
كه ايجاد اين بسترها براي اجراي طرح سخت بود. وي 
گفت: در حوزه كسب و كارهاي نوين، فضاي مجازي و 
فروش فرش دستباف به صورت سنتي، متقاضيان خريد 
معتقدند حتماً فرش را لمس كنند. وي اضافه كرد: مدل 
اجرايي كردن و مدلي كه مشاوره هاي تخصصي بايد به 
اين پلت فرم وصل شود تا يك نفر خريد كند اين موارد 
موجب طوالني شدن طرح پرداخت تسهيالت خريد 
فرش دستباف شد. رافع افزود: اما هم اكنون نشان هاي 
برتر تجاري )برند( خوبي در اين پلت فرم طراحي شده 
و ما با اين شعار كه هر روستا يك فروشگاه مجازي است 
براي هر توليدكننده يك پلت فرم طراحي كرديم و براي 
هنر صنعت فرش توانس��تيم چندين كسب و كار نو پا 
)استارت آپ( راه اندازي كنيم. وي با اشاره به اينكه تأمين 
اعتبار 2۰۰ ميليارد تومان از طريق صندوق كارآفريني 
اميد انجام ش��د و االن آماده اس��ت، اما بايد نخست به 
صورت آزمايشي شروع كنيم افزود: بيمارستان حضرت 
رسول)ص( با ۱2 هزار نفر كاركنان و سازمان اورژانس 
كشور و چند وزارتخانه مانند آموزش و پرورش به صورت 
آزمايشي انتخاب كرده ايم كه فروش فرش دستباف به 
كاركنان آنها با نرخ س��ود 4 درصد شروع خواهد شد. 
رييس مركز ملي فرش ايران افزود: با بانك هاي ديگر نيز 
وارد مذاكره ش��ديم و االن چندين بانك اعالم آمادگي 
كرده اند كه احتمااًل نرخ سود تسهيالت آنها ۱8 درصد 
خواهد بود. رافع گفت: تسهيالت 5۰ تا ۱۰۰ ميليوني 
براي متقاضيان سراسر كشور در نظر گرفته شده البته 
بانك ملت هم اعالم آمادگي كرده اين تس��هيالت را با 
سود 4 درصد پرداخت كند. وي با اشاره به اينكه فرش 
دس��تباف يك كاالي سرمايه اي اس��ت، افزود: فرش 
دستباف مانند طال، زمين و خانه ارزش افزوده دارد. رافع 
گفت: اجراي طرح پرداخت تسهيالت قرار بود همزمان 
با برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه فرش دستبافت 
از اول تا هفتم شهريور شروع شود كه اين نمايشگاه به 
دليل شرايط كرونا برگزار نشد و به زمان ديگري موكول 
شد. وي افزود: اجراي اين طرح بعد از مراحل آزمايشي 
حتمًا براي همه كارمندان در نظر گرفته خواهد شد و 
توليدكنندگان و كسب و كارهاي نوپاي كوچك به آن 
وصل مي شوند ضمن اينكه همزمان با برگزاري بيست و 
نهمين نمايشگاه فرش دستباف طرح پرداخت تسهيالت 
خريد فرش دستباف به صورت آزمايشي شروع مي شود. 
رييس مركز ملي فرش ايران اضافه كرد: اگر دولت جديد 
از اين طرح حمايت كند هم��ه كارمندان مي توانند از 
دريافت تسهيالت خريد فرش دستبافت با نرخ 4 درصد 
استفاده كنند در غير اين صورت با نرخ سود ۱8 درصد 

برخي از بانك ها هماهنگ شده پرداخت خواهند كرد.

ماجراي حذف بخشنامه گمرك 
درباره نرخ محاسباتي ارز

بخش��نامه دفتر بازبيني گمرك ايران در خصوص 
تعيين تكليف نرخ ارز محاسباتي در گمرك، ساعاتي 
بعد از انتشار از سوي همان مرجع صادركننده لغو شد. 
در روزهاي اخير بخشنامه اي از سوي گمرك ايران در 
فضاي مجازي دست و به دست مي شود كه بر اساس 
آن دفتر بازبيني گمرك در قالب اين بخشنامه به كليه 
گمركات اجرايي كشور خواسار اعمال قطع مرور زمان 
در اظهارنامه ها براي تعيين تكليف نرخ محاسباتي 
ارز شده است. طبق تبصره )7( قانون بودجه امسال 
مقرر شد كه نرخ 42۰۰ محاسباني عوارض واردات در 
حقوق ورودي فقط براي كاالهاي اساسي و همچنين 
دارو، تجهيزات و ملزومات پزش��كي اعمال ش��ده و 
عوارض س��اير كاالها به نرخ ارز »اي تي اس« بانك 
مركزي كه نرخي نزديك به بازار اس��ت تغيير كند، 
البته حقوق ورودي از چهار به دو درصد و براي اقالم 
اساسي و دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي به يك 
درصد كاهش يافت. اين موض��وع بعد از عدم اجرا از 
سوي دولت دوازدهم در نيمه اول سال، در مكاتبه اي 
با رييس جمهور وقت، مورد تاكيد رياس��ت محترم 
مجلس ق��رار گرفته و بر اجراي قانون و حكم مندرج 
در بودجه پافشاري شده است. نكته جالب توجه اين 
بخشنامه مذكور ساعاتي بعد از انتشار از سوي همان 
مرجع صادر كننده به اس��تناد يك نامه از قائم مقام 
وزارت صمت لغو شد. در بخشنامه اوليه دفتر بازبيني 
گمرك آمده بود، با توجه به ايرادي كه هيات تطبيق 
مصوبات دولت با قوانين مجلس نسبت به عدم اجراي 
مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودي داش��ته 
است، جهت جلوگيري از تضييع حقوق دولت كليه 
اظهارنامه هاي مشمول از ابتداي سال قطع مرور زمان 
گرديده و ظرف مهلت١ روز به صاحبان كاال ابالغ شود.

داليل افزايش 38 درصدي 
قيمت برنج ايراني 

فارس | دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره 
به افزاي��ش 38 درصدي قيمت برنج ايراني، گفت: 
عالوه بر برنج، قيمت برخي اقالم ديگر از ابتداي سال 

تاكنون بين 3۰ تا 9۰ درصد افزايش يافته است.
قاسمعلي حسني گفت: قيمت برنج ايراني از ابتداي 
س��ال تاكنون 38 درصد افزايش داش��ته اس��ت، 
به طوري كه قيم��ت عرضه اين كاال در بنكداري ها 
در حال حاضر بي��ن 3۱ تا 43 هزار تومان اس��ت. 
دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي با اشاره به سود 
۱2 درصدي خرده فروشي ها، افزود: قطعا با توجه 
به س��ود خرده فروشي و هزينه هاي جانبي قيمت 
عرضه برنج ايراني در خرده فروشي ها بيشتر از ارقام 
ذكر شده است. وي با تاكيد بر اينكه هيچ كمبودي 
در بازار درخصوص برنج ايراني و خارجي وجود ندارد 
و اين كاالي اساس��ي به وفور در بازار موجود است، 
گفت: البته فصل برداشت برنج به تازگي آغاز شده 
است و هنوز ميزان برداشت سال جاري به طور دقيق 

مشخص نيست. 
حسني با اشاره به برخي داليل افزايش قيمت برنج 
اظهار داشت: در س��ال جاري هزينه هاي كارگري 
بيش از 2۰۰ درصد افزايش يافته، به طوري كه مزد 
روزانه كارگر از 2۰۰ هزار تومان به 5۰۰ تا 7۰۰ هزار 
تومان رسيده است. به عبارتي مزد روزانه كارگري 
كه تا سال گذش��ته براي مراحل كاشت و برداشت 
برنج 2۰۰ هزار تومان بود، امس��ال به حداقل 5۰۰ 
هزار تومان افزايش يافته است. وي گفت: هزينه هاي 
ديگر از قبيل كود، س��م و .... نيز به ش��دت افزايش 
يافته و با توجه به افزايش شديد هزينه هاي جانبي 
توليد برنج، قيمت برنج ايراني نيز به شدت افزايش 
يافته است.  حسني در پاسخ به اين سوال كه برخي 
كارشناسان معتقدند كه با توجه به كاهش بارندگي، 
در راس��تاي تعديل قيمت برنج ايراني امسال بايد 
واردات برنج در فصل برداش��ت آزاد مي شد، بنظر 
شما اين موضوع تا چه اندازه در تعديل قيمت اين 
محصول كشاورزي مي توانست موثر باشد، گفت: در 
حال حاضر كمبودي در بازار وجود ندارد و برنج ايراني 
و خارج��ي در بازار به وفور وجود دارد، بنابراين رفع 
ممنوعيت واردات برنج به نظر من كمكي به تعديل 

قيمت نمي كرد. 

آمادگي شركت فوالد مباركه براي 
همافزايي بين شركتهاي صنعتي 
در فصل جديد وزارت صمت

مديرعامل شركت فوالد مباركه با صدور پيامي، ضمن 
تبريك به جناب آقاي دكتر سيدرضا فاطمي امين جهت 
انتصاب به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت، آمادگي 
اين شركت را براي همافزايي بين شركتهاي صنعتي و 
كمك به ساماندهي بازار در فصل جديد فعاليتهاي اين 
وزارتخانه اعالم نمود. به گزارش خبرنگار فوالد، در متن 

اين پيام آمده است: 
جناب آقاي دكتر سيدرضا فاطمي امين

وزير محترم صنعت، معدن و تجارت
با سالم و احترام

راي اعتماد باالي نمايندگان محترم مجلس ش��وراي 
اس��المي به اكثريت قريب به اتفاق وزراي پيشنهادي 
دولت سيزدهم، بهويژه راي اعتماد قاطع به جنابعالي به 
عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت، موجب دلگرمي و 
مباهات همه دلبستگان به رشد و شكوفايي كشور به ويژه 
فعاالن عرصه توليد و صنعت گرديد. گروه بزرگ فوالد 
مباركه در سال هاي اخير به عنوان يكي از شركت هاي 
سرآمد كش��ور در زمينه توليد، اشتغال آفريني و خلق 
ثروت به حول و قوه الهي نقش بسزايي را در پشتيباني و 
حمايت از شركتها و زنجيره پايين دستي خود داشت و 
در كوران مشكالت اقتصادي و تحريم كشور با آنكه خود 
مورد تحريم هاي مستقيم امريكا بود نقشي انكارناشدني 
در اقتصاد كش��ور ايفا نمود و همچن��ان به عنوان يك 
مركز مقتدر صنعتي و اقتصادي، آمادگي خود را براي 
همافزايي هرچه بيشتر بين شركتهاي صنعتي و كمك 
به ساماندهي بازار و دستيابي به اهداف و برنامه هاي مورد 
نظر اعالم ميدارد. اينجانب اميدوارم در س��ايه عنايات 
پروردگار متعال و تأسي از رهنمودهاي حكيمانه رهبر 
فرزانه انقالب اس��المي، در دوران تصدي جنابعالي بر 
وزارت معظم صمت، شاهد رونق هرچه بيشتر توليد و 
رفع موانع موجود در صنعت كشور باشيم و صنعت فوالد 
به عنوان پيشران اقتصاد غير نفتي، نقش آفريني خود را 
در شكوفايي اقتصاد كشور به خوبي ايفا نموده و شاهد 
دلگرمي مردم و آيندهاي روشن براي كشور عزيزمان 

باشيم. ان شاءاهلل
حميدرضا عظيميان- مديرعامل فوالد مباركه

رييس پارلمان بخش خصوصي از اصالح ساختار اقتصادي و شروط آن مي گويد

روند توليد كاالهاي منتخب صنعتي منتشر شد

در پي اعتراض انجمن توليدكنندگان فوالد 

اولويت  نخست  دولت  سيزدهم

افت توليد 11 كاالي منتخب

محدوديت هاي جديد صادراتي فوالد لغو شد

تعادل | جديدترين آمار منتش��ر ش��ده از سوي وزارت 
صنعت،  معدن و تجارت )صمت( نشان مي دهد كه از 24 
كاالي منتخب صنعتي، توليد ۱۱ كاال كاهش يافته و توليد 
روغن نباتي كه در سال گذشته همواره كاهشي بود، نزديك 
به 4۶ درصد افزايش يافته است. ر اساس اين آمار در چهار 
ماهه نخست امسال توليد چهار كاال بيش از 2۰ )تا 7۱.2 
درصد(، يك كاال بين ۱۰ تا 2۰ درصد، هشت كاال كمتر از 
۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته و 
توليد ۱۱ كاال نيز كاهش يافته است در اين ميان بيشترين 
افزايش توليد، مربوط به روغن ساخته شده نباتي است كه 
با 45.8 درصد رشد، توليد آن در چهار ماهه نخست امسال 

به ۶92 هزار و ۶۰۰ تن رسيده است.

  وضعيت توليد كاالهاي منتخب
توليد روغن در بيشتر ماه هاي سال قبل بيشترين كاهش 

را نسبت به ساير كاالها داشت. بر اساس نامه دبير ستاد 
تنظيم بازار، كارخانجات توليدي در س��ال جاري بايد 
نسبت به توليد ماهانه ۱8۰ هزار تن روغن كه ۱2۰ هزار 
تن در بخش هاي خانوار، 25 هزار تن در بخش صنف و 
35 هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام كنند كه 
براي چهار ماه بايد معادل 72۰ هزار تن باشد. در خرداد 
ماه امسال افزايش قيمت 35 درصدي روغن مايع و 3۰ 
درصدي روغن جامد به طور غيررسمي از سوي مسووالن 
تاييد و در نهايت در سامانه ۱24 كه مالك عمل بازرسان 
صنفي است اعمال شد. مشكالت بازار روغن محدود به 
افزايش قيمت نيست بلكه در ماه هاي اخير بازار روغن 
بارها با تالطم، كمبود و افزايش قيمت مواجه ش��د؛ تا 
جايي كه حتي با تشكيل صف هاي طوالني و حواشي 
ديگر از جمله دريافت كارت ملي ب��راي ارايه روغن در 
برخي فروشگاه ها مواجه شد. سه كاالي ديگري كه در 

اين مدت بيشترين افزايش توليد را داشتند به ترتيب 
ماشين لباسشويي، كمباين و يخچال و فريزر با 3۶.2، 
3۰.9 و 2۰.4 درصد افزايشي بوده است. توليد اين سه 
محصول در چهار ماهه اول امسال به ترتيب حدود 43۱ 
هزار، 2۱۶ و ۶92 هزار دستگاه بوده است. طي چهار ماهه 
امسال توليد انواع لوازم خانگي با ۱7.2 درصد افزايش 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از يك ميليون و 
47۰ هزار دستگاه رسيده است. از بين انواع لوازم خانگي 
توليد تلويزيون با كاهش 4.3 درص��دي مواجه بوده و 
توليد آن از حدود 3۶3 هزار و 5۰۰ دس��تگاه در چهار 
ماهه سال گذشته به نزديك 347 هزار و 8۰۰ دستگاه 
در چهار ماهه امسال رسيده است. اما با وجود افزايش 
توليد لوازم خانگي در سال جاري، در بازار شاهد كاهش 
قيمت نيستيم. اخيرا سخنگوي انجمن توليدكنندگان 
لوازم خانگي افزايش 39 درصدي حقوق و دس��تمزد، 

گران شدن قيمت جهاني مواد اوليه و افزايش نرخ ارز كه 
شش برابر نسبت به سال ۱397 شده را از داليل افزايش 
قيمت  عنوان كرد. همچنين از جمله مهم ترين كاالهاي 
ديگري كه توليد آنها افزايش داشته نيز مي توان به انواع 
كاغذ، پتروشيمي، تراكتور، الس��تيك خودرو، چرم و 
تراكتور با 5.2، 3.8، 3.3، 2.5 و 2.4 درصد افزايش توليد 
اشاره كرد. كمترين افزايش توليد نيز مربوط به كارتن 
بوده كه با 2.۱ درصد افزايش توليد در چهار ماهه امسال 

توليد آن ۱73 هزار تن بوده است.
از بين 24 كاالي منتخب صنعتي توليد ۱۱ كاال كاهش 
داشته كه بيشترين كاهش مربوط به الياف اكريليك با 28.3 
درصد، پودر شوينده با ۱7.4، الياف پلي استر ۱5.۱ درصد 
كاهش بوده است. كمترين كاهش توليد نيز مربوط به انواع 
سواري است كه توليد آن با يك درصد كاهش به 292 هزار 

و 5۰۰ دستگاه در چهار ماهه اول امسال رسيده است.

به دنبال اعتراض انجمن توليدكنندگان فوالد نس��بت به 
ايجاد محدوديت هاي صادراتي براي توليدكنندگان فوالد 
كه موجب حذف نام بس��ياري از آنها از فهرست واحدهاي 
مجاز به صادرات شده بود، دفتر صنايع معدني وزارت صنعت، 
معدن و تجارت )صمت( در نامه اي جديد به دفتر مقررات 
صادرات و واردات، محدوديت هاي وضع شده در نامه قبلي 
خود را لغو و اعالم كرده است كه مجوزهاي صادرات فوالد 
يك ماه ديگر )تا ابتداي مهرماه( تمديد شده است. در اولين 
روز از ارديبهشت ماه سال جاري سيف اهلل اميري، مديركل 
دفتر صنايع معدني وزارت صمت در نامه اي خطا به سعيد 
عباسپور، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت 
صمت فهرست واحدهاي مجاز به صادرات شمش و مقاطع 
طويل فوالدي را اعالم كرد كه براس��اس آن مشخصات و 
شناسه ملي واحدهايي كه كف عرضه خود را طي چهار ماه 

نخست امسال رعايت كرده  بودند، مجاز به صادرات شناخته 
شدند. اما اين ليست در حالي براي انجام اقدامات الزم براي 
فراهم آمدن امكان صادرات و ابالغ به گمرك تهيه شده بود 
كه نام بسياري از واحدهاي مجاز به صادرات )84 شركت 
توليدكننده مقاطع طويل فوالدي و 2۱ شركت توليدكننده 
شمش فوالدي( حذف شده بود و از امكان صادرات بي بهره 
مانده  بودند.  محدوديت اعمال شده براي صادرات فوالدي ها 
براين اساس بود كه دفتر صنايع معدني وزارت صمت، مجوز 
صادرات مقاطع طويل فوالدي و ش��مش را به عرضه 7۰ 
درصد از توليدات شركت ها در بورس كاال منوط كرده بود 
و شركت هايي كه طي چهار ماه نخست سال جاري، كف 
عرضه 7۰ درصدي در بورس كاال را رعايت نكرده  بودند، از 
فهرست شركت هاي مجاز به صادرات حذف شده  بودند. 
در اين راس��تا و به دنبال اين اقدام، انجمن توليدكنندگان 

فوالد طي نامه اي با اعالم اعتراض ش��ديد خود نسبت به 
ايجاد محدوديت هاي صادراتي براي توليدكنندگان فوالد، 
قطعي 45 روزه برق و تعيين كف عرضه هاي غير كارشناسي 
را دليل اصلي عدم رعايت تعهدات ش��ركت هاي فوالدي 
دانس��ت و در نامه خود درخواست كرده كه به داليل فوق، 
بررسي ميزان عرضه شركت هاي توليدكننده فوالد )اعم از 
ذوب و نورد( به مدت سه ماه تمديد شود. پس از اعالم اين 
اعتراض و حذف نام تعداد كثيري از واحدهاي توليدكننده 
از ليست صادركنندگان مجاز، دفتر صنايع معدني وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، از تصميم خود عقب نش��يني 
كرده و در نامه اي جديد به دفتر مقررات صادرات و واردات 
اين وزارتخانه، محدوديت هاي وضع  ش��ده در نامه قبلي 
خ��ود را )۱338۶۱/۶۰ مورخ ۱4۰۰/۰۶/۰۱( ملغي اعالم 

كرده است. 
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خبرروز

۵۷۱ فوتي جديد كرونا در كشور
بنابر اعالم روابط عمومي وزارت بهداشت، ۵۷۱ بيمار كوويد۱۹ جان خود را به دليل اين بيماري از دست دادند. همچنين با كاهشي محسوس 
در تزريق واكسن، تنها ۱۹۲ هزار و ۸۴۶ دوز واكسن كرونا در كشور تزريق شده است. بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۶ هزار و ۲۷۹ 
بيمار جديد مبتال به كوويد۱۹ در كشور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۷۹۹ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۴ 
ميليون و ۸۶۹ هزار و ۴۱۴ نفر و مجموع جان باختگان اين بيماري به ۱۰۵ هزار و ۲۸۷ نفر رسيد. ۷ هزار و ۸۱۷ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ 
در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. تاكنون ۲۸ ميليون و ۴۳۸ هزار و ۱۶۱۵ آزمايش تشخيص كوويد۱۹ 
در كشور انجام شده است. در حال حاضر ۳۵۹ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۵۹ شهر در وضعيت نارنجي، ۳۰ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

اصلي ترين شاخص تاب آوري؛ 
اميد به روزهاي بهتر

 با توجه به پروتكل هاي بهداشتي كه اصلي ترين 
آنها حفظ فاصله اجتماعي است در دراز مدت روح 
و روان افراد را متاثر مي كند. در واقع تالش ها بايد در 
اين راستا صورت بگيرد كه دوره اين بيماري تا حد 
توان كوتاه شود. در حال حاضر با گذشت يك سال 
و نيم از مبارزه ما با ويروس كرونا ميزان تاب آوري 
ما بسيار كاهش پيدا كرده است. كرونا عالوه بر بعد 
جسماني بعد رواني انسان ها را نيز متاثر كرده است. 
در چنين شرايطي طول دوره اين بيماري بسيار 
اهميت دارد و در كشورهايي كه واكسيناسيون با 
سرعت بيشتري انجام شده است مردم اندك اندك 
در حال بازگشت به حالت طبيعي هستند. متاسفانه 
با تعلل در امر واكسيناس��يون عالوه بر باال رفتن 
تع��داد مرگ و مير، تاب و ت��وان مردم نيز كاهش 
مي يابد. اين مساله دوسويه است و اگر بايد مردم 
پروتكل ها را رعايت كنند، نهادهاي باالدستي نيز 
بايد واكسيناسيون را انجام دهند. بازگشت پذيري 
مردم ما پيش از شيوع بيماري كوويد ۱۹ به علت 
فاكتور زمان به شدت آسيب پذير شده است. اگر 
مردم اطمينان نداشته باش��ند كه دوره بيماري 
رو به پايان است و به بهبود شرايط ايمان نداشته 
باش��ند، حفظ تاب آوري آنه��ا غيرممكن خواهد 
بود. از سوي ديگر عالوه بر همه جنبه هاي رواني 
و جسمي، بحث معيش��ت مردم نيز مطرح است. 
رعايت صددرصدي پروتكل ها مس��تلزم حضور 
نيافتن در محل كار است. اما ادامه اين روند منطقي 
و شدني نيست و مشكالت اقتصادي زيادي گريبان 
اقتصاد كش��ور را خواهد گرفت. مشكل معيشت 
ارتباط مستقيم با زندگي مردم دارد و چنين فاكتور 
مهمي تاثير بسيار زيادي روي تاب آوري خواهد 
داشت. از سويي حضور فيزيكي مردم سبب شيب 
باال رفتن ريسك براي ابتال مي شود و از سوي ديگر 
حضور نيافتن آنها اقتصاد و معيشت مردم را درگير 
خواهد كرد. در چنين شرايطي تنها دولت است كه 
بايد از اين قشر حمايت كند كه اين راهكار نيز در 
دراز مدت ممكن نيست. اما اصلي ترين شاخص 
تاب آوري اميد به روزهاي بهتر در آينده اس��ت و 
مهم ترين نكته اي كه ما بايد آن را به مردم منتقل 
كنيم اين است كه يادآوري كنيم كه اين شرايط 
ابدي نيست و نهايتا اين پاندمي نيز به انتها خواهد 
رسيد. چيزي كه اهميت دارد به سالمت گذشتن 
از اين شرايط است. در اين شرايط بايد تالش كنيم 
تا بتوانيم با حداقل ابتال و ف��وت، از ويروس كرونا 
گذر كنيم. ايمان به اين موضوع و تالش براي حفظ 
آرامش و اميد به آينده همان چيزي است كه براي 
باال بردن تاب آوري نياز اس��ت. همه از خسارات و 
مشكالت و سختي هايي كه با شيوع اين بيماري 
گريبانگير مردم شده باخبريم، اما آنچه كه اهميت 

دارد حفظ اراده و اميد به آينده روشن تر است.

 كمب��ود داروها تنه��ا ب��ه دوران كرونا 
باز نمي گردد، اين مش��كل سال هاست 
كه هم داروخان��ه داران را كالفه كرده و 
هم بيماراني كه هر روز بايد به دنبال داروي مورد نياز 
خود تمام داروخانه هاي ش��هر را زير پا بگذارند. اين 
اتفاق اما بيش��تر براي بيماران خاص رخ مي دهد. از 
هموفيلي ها گرفته تا بيماران كه به ام اس مبتال هستند 
وحتي بيماران سرطاني. كمبود يك دارو يعني افزايش 
يافتن قيمت آن و بسياري از بيماران به سختي از پس 
هزينه ه��اي دارويي خود بر مي آيند. اي��ن روزها اما 
شرايط سخت تر هم شده. تا جايي كه سرم هاي تزريقي 
هم به سختي در كشور پيدا مي ش��وند. اين كمبود 
دارو نه تنها ش��رايط را براي بيماران دشوار مي كند 
كه وضعيت داروخانه ها را هم در شرايط بحراني قرار 
مي دهد. بسياري از داروخانه ها به دليل همين كمبود 

و نبود دارو در حال ورشكستگي هستند.

  مهم ترين مشكل داروخانه ها، كمبود دارو
نايب رييس انجمن داروسازان ايران مهم ترين مشكل 
داروخانه ها در كش��ور را كمبود دارو دانست و با بيان 
اينكه يكي از مشكالت مهم داروخانه ها، واقعا مشكل 
مردم است و اصلي ترين مشكل مردم هم در اين زمينه، 
نبودن دارو است، گفت: چراكه اكنون ۵۲ درصد بازار 
داروي ايران در اختي��ار ۳۰۰ داروخانه  دولتي و ۴۸ 
درصد ديگر در اختي��ار ۱۳ هزار داروخانه خصوصي 
است و اين اصال متوازن نيست. دكتر سيد علي فاطمي 
گفت يكي از مشكالت مهم داروخانه ها، واقعا مشكل 
مردم اس��ت و اصلي ترين مشكل مردم هم در زمينه 
داروخانه نبودن دارو است كه متاسفانه به جاي اينكه 
وضعيت مان با گذشت اين سال ها بهتر شود، هر سال 
بدتر مي ش��ود. در عين حال خيلي هم به كرونا ربط 
ندارد و شاهديم كه در حال حاضر بسياري از داروهاي 

غير كرونايي هم در داروخانه ها ناياب شدند.

  تيمي سركار  آيد كه توجه بيشتري به تامين 
دارو داشته باشد

او افزود: اميدواريم در دولت جديد تيمي سر كار ايد كه 
توجه بيشتري نسبت به برنامه ريزي براي تامين دارو 
داشته باشند؛ چه در واردات چه در حوزه توليد داخلي 
تا دچار اين ميزان از كمبود نباش��يم و قرار نباشد كه 
مردم در مقابل همكاران ما در داروخانه ها قرار بگيرند 

و ما نتوانيم پاسخگوي آنها باشيم.

  كمبود داروي قارچ سياه!
فاطمي ادامه داد: در حال حاضر بيشترين كمبودهايي 
كه به گ��وش مردم مي رس��د، داروه��اي مربوط به 
كروناس��ت كه البته چند روزي اس��ت ك��ه با تغيير 
سياست وزارت بهداشت و خروج برخي از اين داروها 
از پوشش بيمه اي، كمبود كمتر شده است. دارويي 
كه همچنان مقداري موثر است مانند اكتمرا، كماكان 
ناياب است و مردم به دنبال آن هستند كه فعال فقط در 
داروخانه هاي دولتي توزيع مي شود و در داروخانه هاي 
خصوصي تقريبا اصال وجود ندارد. در عين حال اخيرا 
با بروز بيشتر بيماري قارچ سياه داروي آمفوتريسين 
كه دارويي تزريقي و وارداتي است و بسيار كم مصرف 
بوده هم يافت نمي شود و مردم را دچار مشكل كرده 
است. البته وزارت بهداشت اعالم كرده كه اين دارو را 
سفارش داده و هفته آينده به كشور مي رسد. يا همين 
مشكل سرم كه يكي، دو ماه خيلي ما را اذيت كرد. البته 
اكنون مقداري وضع بهتر شده است، اما مردم دچار 
مشكل شدند. در حالي كه با يك برنامه ريزي صحيح 

مي شد از كمبود سرم جلوگيري كرد.

  ذخاير استراتژيك دارويي را دريابيد
او تاكيد ك��رد: مهم ترين اقدامي كه وزير بهداش��ت 
جديد بايد انجام دهند، بحث ذخاير دارو اس��ت. بايد 
در كشور ذخاير استراتژيك دارو وجود داشته باشد. 
آن هم در كش��وري مانند ايران كه همواره بحران و 
حوادث غيرمترقبه در كمين ما اس��ت. حاال اكنون 
بحث پاندمي اس��ت و قبل از آن زلزله و سيل و ... بود. 
بايد توجه كرد كه كش��ورهاي ب��زرگ معموال دو تا 
سه ماه ذخاير اس��تراتژيك دارو دارند و اين موضوع 
برايش��ان مهم اس��ت. به طوري كه انبارهاي خاصي 
دارند كه اين ذخاي��ر را در آن نگه مي دارند. آمار اين 
داروها اصال در آمار كشوري نمي آيد و در مواقع عادي 
سراغ آن نمي روند و براي مواقع بحران از آن استفاده 
مي كنند، اما متاسفانه به صورت عادي به اين مساله 
در كشور توجهي نمي شود و به محض اينكه كمبود 

ايجاد مي شود، همه به دنبال تامين دارو هستند. تقريبا 
مي توان گفت كه ما هميش��ه در كشور از نظر ميزان 
دارو سر به سر هس��تيم و به اندازه نياز دارو در كشور 

خريداري مي شود.

  سوءمديريت؛ مهم ترين علت كمبود دارو
فاطمي درباره علت اين چالش، گف��ت: در بروز اين 
چالش تحريم و مش��كالت ارزي تاثي��ر دارد، اما به 
نظر من اين دو موضوع باعث ش��ده كه مقداري سوء 
مديريت ها پنهان شود. به عنوان مثال در زمينه سرم 
مش��كل نه ربطي به ارز داش��ت و نه به تحريم، بلكه 
مش��كل مديريتي بود. يك ش��ركت ايراني تصميم 
گرفت كارخانه را چند ماه تعطيل كند. ش��ايد اصال 
درس��ت نبود كه در اين وضعيت بحراني به شركت 
اجازه تعطيلي مي دادند. حال وقت��ي اجازه را دادند، 
بايد از قبل پيش بيني مي كردند كه يا از طريق ساير 
توليدكنندگان يا از طريق واردات تامين سرم دچار 
مشكل نشود كه متاسفانه اين اقدامات انجام نشد و 
ديديم كه شركت هم نتوانست به موقع به مدار توليد 

بازگردد و در اين دو، س��ه ماه مردم از كمبود س��رم 
صدمه ديدند.

  چرايي داللي و قاچاق در بازار دارو
نايب ريي��س انجم��ن داروس��ازان اي��ران در ادامه 
صحبت هايش درباره يكي از چالش هاي مهم حوزه 
دارويي كشور مبني بر قاچاق دارو و دالل هايي كه حتي 
در كنار خود داروخانه ها به مردم دارو مي فروختند، 
گفت: علت مس��اله بازار سياه يا كس��اني كه داللي 
مي كنند، كمبود دارو است. اگر كمبود دارو با مديريت 
درست از بين رود، ديگر اصال دليلي وجود ندارد كه پاي 
دالالن به بازار دارو باز شود. در عين حال موضوع ديگر 
دالالني است كه از اين شرايط سوءاستفاده مي كنند. 
بايد توجه كرد كه داللي و بازار سياه، خاص بازار دارو 
نيست. بلكه مي بينيم به محض اينكه هر محصولي 
دچار مشكل مي شود، داللي پيش مي آيد. با اين حال 
بايد توجه كرد كمبود مرغ، ميوه و ... را مردم مي توانند 
تحمل كنند، اما دارو بايد در همان لحظه استفاده شود. 
مي توان گفت براي مدتي فالن محصول را استفاده 

نكنيد، اما اين درباره دارو صدق نمي كند. متاسفانه 
مسووالن ما دارو را فوريتي در نظر نمي گيرند. در حالي 
كه هم بايد براي تامين آن برنامه ريزي شود و هم اينكه 
اگر كساني جلو در داروخانه ها يا هر جاي ديگري مانند 
بازار ناصرخسرو و اينترنت داروي مورد نياز مردم را با 
قيمت چند ده برابر مي فروشند، نيروهاي امنيتي بايد 
دنبال اين افراد باشند و شناسايي كرده و آنها را گرفته 
و با آنه��ا برخورد كنند. البته دالل��ي در هيچ بازاري 
پسنديده نيست، اما در حوزه دارو بايد با دالالن بسيار 
بسيار جدي برخورد كنند كه متاسفانه اين برخورد را 
هم زياد جدي نمي بينيم و كم مي شنويم كه دالل هاي 
دارو يا قاچاقچيان آن گرفته شوند. به هر حال نبايد با 
دارو شوخي كرد. هرچند بهترين كار از بين بردن علت 
است، اما به هر حال بايد با اين افراد برخورد قهري هم 
انجام شود تا از درد و ناراحتي مردم سوءاستفاده نكنند.

فاطمي تاكيد كرد: مهم ترين مس��اله داشتن ذخاير 
استراتژيك دارو اس��ت كه اميدواريم مسووالن اين 
موضوع را جدي بگيرند. همانطور كه هر كشوري براي 
مهمات، انبارهاي مهمات دارد، بايد انبارهاي خاص 
نگهداري دارو هم دور از دس��ترس بمباران دشمن 
وجود داشته باشد. در بحث پدافند غيرعامل موضوع 
ذخاير دارو بسيار مهم است و بايد جدي گرفته شود.

  پول، جايگزين معيارها شده است
وي گفت: قبال هر س��ال كار در منطقه محروم ۱۲۰ 
امتياز داشت، در عين حال حداقل متراژ داروخانه ها 
بايد ۳۰ متر باش��د، اما اكنون اگر فردي به جاي ۳۰ 
متر فضا، ۶۰ متر فضا داش��ته باشد، ۵۰۰ امتيار به او 
مي دهند. حال فرد به جاي اينكه پنج سال برود و در 
منطقه محروم كار كند، كافي است مغازه بزرگ تري 
پيدا كند تا امتيازش جبران شود. عمال پول جايگزين 
معيارها شده اس��ت. براي اينكه داروسازي بتواند در 
كالن شهري داروخانه بزند، بايد حدود ۲۷۰۰ امتياز 
داشته باشد. داروس��از به دليل مدرك تحصيلي اش 
۲۰۰۰ امتياز دارد. بايد توجه كرد كه بيش از ۴۰ درصد 

شهرهاي ايران شهرهاي زير ۵۰ هزار نفر هستند، حال 
فرد براي تاسيس داروخانه در اين شهرها نياز به كار 
خاصي ندارد و با همان ۲۰۰۰ امتياز مي تواند در ۴۰ 

درصد شهرهاي ايران، داروخانه تاسيس كند.

  ۱۳ هزار داروخانه خصوصي در كشور
فاطمي با بيان اينكه در حال حاضر ۱۳ هزار داروخانه 
خصوصي در كشور داريم، گفت: همانطور كه گفتم 
مهم ترين مش��كل در داروخانه ها بحث كمبود دارو 
است. در حال حاضر عمده مردم نسخه به دست فقط 
به داروخانه هاي دولتي رفته و صف مي ايس��تند و به 
داروخانه خصوصي مراجعه نمي كنند. زيرا بيش��تر 
داروهاي كمياب را به داروخانه هاي دولتي يا منتخب 
مي دهند. اين اشكال بزرگي است و بايد روند به گونه اي 
باشد كه دارو بين همه داروخانه ها به صورت عادالنه 

توزيع شود.

  ۶۰ درصد داروخانه ها 
در آستانه ورشكستگي

او ادام��ه داد: در حال حاضر بر اس��اس آمارهايي كه 
سازمان هاي بيمه گر بر اساس تعداد نسخ داروخانه ها 
و ميانگين دريافتي شان از بيمه ها ارايه مي كنند، واقعا 
شايد نزديك به ۶۰ درصد داروخانه هاي ايران از نظر 
درآمد و هزينه در نقطه سر به سر هستند؛ يعني واقعا 
در آستانه ورشكستگي هس��تند و درآمدشان فقط 
هزينه هايشان را پوشش مي دهد. نزديك ۱۰ تا ۱۵ 
درصد از داروخانه ها عمال ورشكسته اند و وقتي دخل 
و خرج شان را نگاه مي كنيد، عمال منفي هستند. شايد 
فقط ۱۰ درص��د داروخانه ها در موقعيت هاي خاص 
بوده و ممكن است وضعيت خوبي داشته باشند. يكي 
از عل��ل اصلي اين موضوع عدم توزي��ع عادالنه دارو، 
بين داروهاي خصوصي است. به هر حال ما ۱۳ هزار 
داروخانه خصوصي و ۳۰۰ داروخانه دولتي داريم. حال 
۵۲ درصد بازار داروي ايران در اختيار داروخانه هاي 
دولتي اس��ت. ۴۸ درصد ديگر در اختي��ار ۱۳ هزار 
داروخانه خصوصي است و اين اصال متوازن نيست. 
اگر دولت مي خواهد به داروسازان جوان كمك كند، 
بهترين كار اين است كه سهمش را واگذار كند و پايش 
را از فروش دارو بيرون كشيده و آن را به داروخانه بخش 
خصوصي واگذار كند. زيرا قيم��ت دارو در داروخانه 
دولتي و خصوصي يكسان اس��ت. تمركز داروها در 

داروخانه هاي دولتي فقط باعث ازدحام مي شود.

گزارش
داروخانه ها در آستانه ورشكستي

داروي قارچ سياه ناياب شد
كمبود دارو مهم ترين مشكل مردم و داروخانه ها است

رويخطخبر

كاهش سن ابتال و مرگ و مير كرونا
همچنان در پيك هس��تيم، با توجه به 
اينكه دو هفت��ه آينده قابل پيش بيني 
نيست، اما قطعا شرايط همچنان بحراني  
خواهد بود. رييس نظام پزشكي مشهد 
با بيان اين مطلب گفت: وضعيت اصال 
مناس��ب نيس��ت و همچنان در پيك 
هستيم، با توجه به اينكه دو هفته آينده 
قابل پيش بيني نيست، اما قطعا شرايط 

همچنان بحراني  خواه��د بود. علي بيرجندي نژاد 
ادامه داد: سن درگيري بس��يار كاهش پيدا كرده 
است و االن با كاهش سن مبتالها مواجه هستيم، 
همچنين متاسفانه سن مرگ و مير نيز كاهش پيدا 
كرده و شاهد فوت افراد جوان هم هستيم. او افزود: 
بيش��تر عالئم مبتالهاي كرونا، همچنان از عالئم 
تنفسي است كه به صورت سرفه و عالئم عمومي تر 
همچون تب خود را نشان مي دهد. بيرجندي نژاد 
در مورد عوارض واكسيناسيون كرونا، گفت: افرادي 

كه با عوارض واكسن به مجموعه هاي 
نظام پزشكي مراجعه كردند، آن عوارض 
خيلي قابل توجه نب��وده و به هر حال 
عمدتًا عوارضي بوده ك��ه مورد انتظار 
اس��ت و عوارض جدي ي��ا خطرناكي 
نب��ود، حداقل آنهايي كه در س��ازمان 
واكسينه ش��دند به ما گزارش عوارض 
جدي ندادند، از عم��وم هم ما عوارض 
جدي خطرناكي نداش��تيم به نظ��رم مردم بدون 
نگراني واكسيناس��يون را انجام دهند. او در پاسخ 
به سوال كه گفته مي ش��ود در مشهد سردخانه ها 
دچار كمبود جا ش��دند، گفت: اساس كنترل اين 
بيماري واكسيناسيون اس��ت، اگر واكسيناسيون 
به شكل وسيع انجام نشود، دچار پيك هايي به اين 
ش��كل مي ش��ويم و وقتي با آمار قابل توجه مواجه 
هستيم بديهي است كه دچار كمبود اكسيژن، دارو 

و سردخانه شديم.

معرفي داروي جايگزين قارچ سياه 
مدي��ركل دارو و م��واد تحت كنترل 
س��ازمان غذا و دارو با اشاره به تامين 
داروي آمفوتريسين بي تا اوايل هفته 
آتي، از پزشكان خواست تا تامين اين 
دارو، در نس��خ بيماران مبتال به قارچ 
س��ياه داروهاي جايگزي��ن را تجويز 
كنند. دكتر س��يد حي��در محمدي 
اظه��ار ك��رد: با توج��ه ب��ه افزايش 

مصرف فرآورده آمفوتريس��ين بي ليپوزومال در 
درمان بيماري هاي قارچ��ي، طي ۱۵ روز اخير، 

اين ف��رآورده معادل مص��رف ۲ ماه 
كش��ور توزيع و عرضه ش��ده اس��ت. 
او افزود: اي��ن دارو اواي��ل هفته آتي 
ترخي��ص و بالفاصل��ه توزيع خواهد 
شد، لذا از پزشكان محترم درخواست 
مي كني��م فرآورده ه��اي جايگزين 
همانند كس��پوفانجين، وريكونازول، 
فلوكونازول و پوساكونازول در موارد 
داراي انديكاس��يون به عنوان جايگزين فرآورده 

آمفوتريسين بي ليپوزومال تجويز كنند.

وزش باد شديد در برخي مناطق كشور
مديركل پيش بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناسي با اشاره به وزش 
باد ش��ديد در برخي مناطق كشور از 
افزايش نس��بي دما در نيمه غربي و 
سواحل كش��ور طي روزهاي آينده 
خب��ر داد. ص��ادق ضيايي��ان ضمن 
بي��ان اينكه ام��روز در اس��تان هاي 
گلستان، خراسان شمالي و ارتفاعات 

مازندران رگب��ار و رعدوبرق و وزش باد ش��ديد 
موقت پيش بيني مي ش��ود، اظهار كرد: شنبه در 
همين مناطق ب��ارش پراكنده و گاهي رعدوبرق 
مورد انتظار اس��ت. او با اش��اره ب��ه اينكه امروز 
وزش باد ش��ديد در جنوب غرب كشور افزايش 
مي ياب��د و احتم��ال گردوخاك در اس��تان هاي 
ايالم و خوزس��تان وجود دارد، گفت: از يكشنبه 
تا سه ش��نبه )۷ تا ۹ ش��هريور( در غالب مناطق 
كش��ور آس��مان صاف خواهد بود، ب��ا اين حال 

طي پنج روز آينده، وزش باد ش��ديد 
در ش��مال ش��رق، ش��رق و جنوب 
ش��رق كش��ور پيش بيني مي شود. 
به گفت��ه ضيايي��ان، طي پن��ج روز 
آين��ده دماي ه��وا در نيم��ه غربي و 
سواحل كشور به طور نسبي افزايش 
مي يابد. همچنين طي دو روز آينده 
بخش هاي شمالي خليج فارس مواج 
خواهد بود. مديركل پيش بيني و هش��دار سريع 
سازمان هواشناسي درباره وضعيت جوي تهران 
ط��ي دو روز آينده اظه��ار كرد: آس��مان تهران 
صاف تا قس��متي ابري و گاهي همراه با وزش باد 
با حداقل دماي ۲۲ و حداكث��ر دماي ۳۴ درجه 
سانتيگراد و طي يكشنبه )۷ شهريور( نيز صاف تا 
قسمتي ابري و گاهي همراه با وزش باد با حداقل 
دماي ۲۲ و حداكثر دماي ۳۴ درجه س��انتيگراد 

پيش بيني مي شود.

رويداد

تاالب هامون بزرگ ترين درياچه آب شيرين و سومين 
درياچه بزرگ ايران اس��ت كه اي��ن روزها از كم آبي رنج 
مي برد، در كنار آن عوامل مختلفي از جمله چراي شترها 
در پهنه خش��ك آن موجب بروز گردوغبار و سخت تر 
شدن زندگي اهالي اطراف آن شده كه اجراي برنامه هاي 
حفاظت و احياي ت��االب را دچار مش��كل مي كند. در 
زمان هاي دور ش��نيدن صداي زنگوله كاروان هاي شتر 
نشان دهنده شور زندگي بود، تصور كنيد در گذشته وقتي 
كارواني از شتر وارد يك آبادي مي شد چه جمعيتي اطراف 
آن جمع مي شدند و هر كسي مي خواست به سهم خود از 
اين كاروان برسد، در آن زمان شتر حكم كاميون يا كشتي 
حمل بار را داشت، از آنجا كه شتر مي تواند هر روز مسافتي 
طوالني را بپيمايد و از زمين هاي ناهموار و ش��نزارهاي 
سخت تا مدت ها بدون آب و علوفه بگذرد، عرب ها به اين 

حيوان لقب »كشتي بيايان ها« داده اند.

  جمعيت زياد شترها در سيستان
 دشت هاي ايران در سيستان و بلوچستان شاهد حضور 
جمعيت شترهاي زيادي است به طوري كه اين استان 
به تنهايي نيمي از شتر كش��ور را در خود جاي داده كه 
سرمايه عظيمي است. بر اين اساس اقدامات زيادي براي 
صنعتي كردن پرورش شتر انجام شده است، بنا بر اعالم 
سازمان جهاد كشاورزي سيستان و بلوچستان؛ بيش  از 
۶۴ هزار نفر شتر در راستاي برنامه توسعه پرورش اين دام 
در استان در چند سال اخير پالك كوبي شدند، البته گفته 
مي شود كه حدود ٧۵ هزار نفر شتر در استان سيستان و 
بلوچستان وجود دارد. در كنار همه اين مزايا اما مشكالتي 
را هم براي محيط زيست به وجود مي آورند، مي دانيم كه 

در چند سال اخير هامون به علت كم آبي دچار خشكي 
شده و بخش زيادي از آب خود را از دست داده كه اين به 
معضلي براي دامداران منطقه تبديل شده به طوري كه 
براي نگهداري از گوس��فندان و گاوهاي خود با مشكل 
مواجه ش��ده اند، براي اين منظور ورود كاروان هاي شتر 
به بستر تاالب هامون ممنوع شده اما متاسفانه همچنان 
شاهد ورود تعداد زيادي شتر به تاالب هامون هستيم و 
شتردارها بدون توجه به تذكر دامداران، شترهاي خود را 

براي چرا به بستر هامون مي برند.

  نابودي درختان گز
اين در حالي است كه دامداران مي گويند شترها به علت 
داشتن گردن بلند، همه سرش��اخه هاي درختان گز را 
مي خورند، درختاني كه براي مقابله با گرد و غبار بستر 
تاالب كاش��ته ش��ده اند، حتي ادرار اين حيوان موجب 
مي شود تا خاك زمين سفت شود و اين مساله زايش را از 
خاك مي گيرد، عالوه بر اين قدم گذاشتن شتر بر بستر 
تاالب خشك و بي آب هامون موجب مي شود تا خاك هاي 
خشك شده به هوا بلند شوند و معضل گرد و غبار را چند 
برابر كنند، همه اين مشكالت در صورتي بروز مي كند كه 
بر اساس قانون ورود شتر به بستر تاالب هامون ممنوع 
است و براي آن جريمه هاي سنگيني در نظر گرفته شده 
زيرا چراي شتر موجب از بين رفتن پوشش گياهي تاالب 

شده و فرسايش خاك را چند برابر مي كند.

  خروج كاروان شترها از هامون
البته مرتب اخبار متعددي از خارج كردن كاروان شتر از 
هامون مي شنويم، چندي پيش وحيد پورمردان مديركل 

حفاظت محيط زيست سيستان و بلوچستان اعالم كرده 
بود در پي گش��ت هاي ش��بانه روزي در منطقه تاالب 
هامون، ۶ كاروان شتر شامل ۱۱۰۰ نفر شتر شناسايي 
و بالفاصله از تاالب خارج ش��دند. او تاكيد كرده بود كه 
چراي دام به ويژه دام هاي سنگين مانند شتر برنامه هاي 
حفاظت و احياي تاالب هامون را دچار مشكل مي كند، 
ايجاد پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش سطح بستر 
تاالب هامون و كاهش پديده گرد و غبار از اعم برنامه هاي 
احياي تاالب هامون است. اما در اين ميان مي دانيم كه 
حال تاالب هامون خوب نيست و توان تحمل ُسم شتران 
را ندارد، درياچه هاي هامون يك تاالب  پيوسته نيستند 
بلكه از سه بخش درياچه هامون در ايران، هامون  پوزك 
در كشورهاي ايران و افغانستان و هامون صابري تشكيل 
ش��ده كه بزرگ ترين حوضه آبريز آن رودخانه هيرمند 
است كه از كوه هاي بابا در افغانستان سرچشمه مي گيرد 
و در نهايت به درياچه هاي هامون سرريز مي شود. زنده 
بودن تاالب هامون محاس��ن زيادي ب��راي اهالي بومي 
اطراف  آن دارد كه يكي از آنها تحمل بادهاي ۱۲۰ روزه 
است، شواهد نشان مي دهد تا چند سال گذشته كه حقابه 
هامون تامين مي شد و اين تاالب پرآب بود معيشت مردم 
سيستان و بلوچستان و جوامع محلي مشكل چنداني 
نداشت و عالوه بر آن نقش كولر آبي را براي منطقه ايفا 
مي كرد به طوري كه بر اثر عبور جريان بادهاي ۱۲۰ روزه 
سيستان از روي تاالب هامون به واسطه وجود آب در بستر 
تاالب، جريان باد خنك مي شد و مردم راحت تر آن روزها 
را سپري مي كردند اما امروزه نه تنها در زمان وزش بادهاي 
۱۲۰ روزه بلكه در بيشتر فصول سال، روزها با سختي و 
ناراحتي سپري مي شود، هامون را به حال خود رها نكنيم.

هامون خشك، زير ُسم شتران
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