
W W W . T A A D O L N E W S P A P E R . I R

نيـاز اقتـصاد ايـران

   Vol. 8  No . 2022  Thu. Sep 2. 2021  پنجشنبه   11 شهريور 1400    24 محرم 1443  سال هشتم  شماره 2022  8 صفحه  قيمت:3000 تومان دالر
--

يورو
--

تمام سكه
11901000

شاخص بورس
1520627

يادداشت-1

خطر افراط در اقتصاد
مرح��وم اكبر عالمي اس��تاد 
دانش��گاه تربيت م��درس و 
منتقد فيلم، جمله اي با اين 
مضمون دارد ك��ه مي گويد: 
»زندگي به ان��دازه اي كوتاه 
است كه انس��ان اساسا نبايد 
فيلم ه��اي بيه��وده ببيند، 
كتاب هاي بي ارزش بخواند، 
مقاالت بدون محتوا مطالعه كند و اساسا حرف هاي 
پوچ بزند.« گاهي اوقات در فضاي اقتصادي و رسانه اي 
كشور برخي اظهارنظرها در نفي اصول پذيرفته شده 
علمي و دانش رس��وب كرده بشري منتشر مي شود 
كه ناخودآگاه به ي��اد اين جمله اكبر عالمي مي افتم. 
افرادي كه تالش مي كنند تا براي ديده شدن و مورد 
توجه قرار گرفتن، مس��ائلي را مطرح  كنند كه نه تنها 
كمكي به رش��د فكري و بهبود شاخص هاي انديشه 
در كش��ور نمي كنن��د، بلكه زمينه  را ب��راي عقبگرد 
اقتصادي، فرهنگي، اجتماع��ي و... فراهم مي كنند. 
موضوع زماني دردناك تر مي شود كه اين افراد به دليل 
مناسبات سياسي و جناحي در بخش هاي تاثيرگذار 
كش��ور فعاليت مي كنند و در شمايل مشاور، معاون، 
مس��وول بخش هاي راهب��ردي و... قرار اس��ت براي 
بهبود وضعيت اقتصادي و معيش��تي كش��ور نسخه 

بپيچند. مس��ائلي كه اخي��را در خصوص بي اهميت 
بودن موضوع اس��تقالل بانك مركزي و انكار برخي 
اصول پذيرفته ش��ده علم اقتصاد و نظام��ات بازار از 
سوي برخي چهره هاي جناحي و سياسي مطرح شده 
ازجمله اين اظهارنظرهاي بدون پش��توانه است كه 
به نظر با هدف ديده ش��دن مطرح شده است. ظهور 
و بروز كرونا در كنار تمام مش��كالت و معضالتي كه 
براي انسان امروز ايجاد كرد، يك واقعيت مشخص را 
براي انسان آش��كار ساخت و آن، اينكه براي مقابله با 
چالش هايي از جنس كرونا، چاره اي جز چنگ زدن به 
علم و تخصص وجود ندارد. بسياري از افراد و جريانات 
در سطح كش��ورهاي مختلف )از جمله ايران( تالش 
كردند با نفي علم و راهكارهاي غيرواقعي، اين تصور را 
ايجاد كنند كه از طريق طب سنتي، روغن بنفشه و... 
مي توان كرون��ا را درمان كرد، اما مدت زمان كوتاهي 
مشخص شد كه به جز علم و دانش هيچ راهكاري براي 
مواجهه با اين ويروس دردن��اك و خطرآفرين وجود 
ندارد. همه افرادي ك��ه از روش هاي غيرعلمي دفاع 
مي كردند، زماني كه ش��تر كرونا در خانه آنها نشست 
و خودش��ان به اين ويروس مبتال شدند، چاره اي جز 
مراجعه به بيمارستان و استفاده از راهكارهاي علمي 
نداشتند. كرونا مانند آتش��ي بود كه پوچي اظهارات 
افراطيون علم گريز را مشخص كرد و سره را از ناسره 

مش��خص كرد. در ح��وزه اقتصادي ني��ز يك چنين 
معادالتي حاكم اس��ت. تورم مانند ويروس��ي است 
كه ساختارهاي اقتصادي و معيشتي جوامع را دچار 
خسارات متعدد مي كند. در اين ميان گروهي از افراد 
صاحب نظر استفاده از رويكردهاي علمي و تخصصي 
را پيشنهاد مي كنند و جماعت ديگري نيز هستند كه 
روش هاي غيرعلمي و انكار دانش و تجربيات بشري را 
ترويج مي كنند. اما براي درك اهميت استقالل بانك 
مرك��زي و راهكارهاي مقابله با تورم بايد با زبان آمار و 
مبتني بر تجربيات تاريخي سخن گفته شود. بايد ديد 
بعد از جنگ جهاني دوم تا به امروز چند كشور با آمار 
تورم باالي 40درصد مواجه ش��ده اند؟ چند درصد از 
اين كشورها 4 دهه تورم هاي باالي 20 درصد را تجربه 
كرده اند و چند كشور براي 4 الي 5 سال متمادي تورم 
40 درص��دي را تحمل كرده اند؟ ش��ايد نمونه هايي 
بسيار محدودي )در حد 20 كشور( وجود داشته باشد 
كه يك چنين تورم هايي را داشته اند. در واقع از طريق 
پرسش هاي درست اس��ت كه مي توان به پاسخ هاي 
مطلوب رسيد. در حال حاضر چند كشور تورم دو رقمي 
يا سه رقمي دارند و چند كشور توانسته اند مشكل تورم 
را براي هميشه حل و فصل كنند؟ بر اساس آمارهاي 
جهاني، بيش از 140 كشور در دنيا توانسته اند معضل 
ادامه در صفحه 2 تورم را حل كنند. چطور؟ 

يادداشت -2

واقع بين باشيم
يكي از مس��ائلي كه ابتداي امر 
اهميت ويژه اي براي بازار سرمايه 
دارد، اين است كه وزير اقتصاد 
دول��ت جديد به بازار س��رمايه 
و نق��ش آن در كلي��ت اقتصاد 
آش��نايي كاملي دارد و نسبت 
به وزراي اقتصادي س��ابق كه 
آش��نايي چنداني با اي��ن بازار 
نداشتند و رويكردش��ان بانك محور بوده و بيشتر اقتصاد 
را به س��مت تأمين مالي كوتاه مدت س��وق دادند، با بازار 
سرمايه آشنايي خوبي دارد ولي با وجود اين مسائل بايد در 
خصوص اقدامات و برنامه هاي ارايه شده از سوي خاندوزي 

نيز واقع بينانه برخورد كرد.
 در حال حاضر 100 ش��ركت متقاضي عرضه وجود دارد 
كه براي عرضه شدن در بورس نياز به بازاري با عمق بيشتر 
دارند. تسهيل فرآيند پذيرش در صورتي كه بازار عمق الزم 
براي عرضه شركت ها را ندارد، فايده چنداني نخواهد داشت. 
متاسفانه در يك سال گذشته اعتماد مردم به بازار سرمايه 
خدشه دار شده اس��ت و تا زماني كه حجم معامالت ما به 
ميزان مشابه سال گذشته نرسد، هر قدر هيات هاي پذيرش 
تالش كنند، به دليل نبود اعتماد نسبت به بازار و تقاضاي 
درخور، عرضه نمي ش��وند. پذيرش و عرضه شركت هاي 
جديد منوط به برگشت اعتماد و تقاضاست. فروش و تأمين 

مالي در درجه اول نيازمند بازار خوب و اعتماد س��هامدار 
است. در حال حاضر ما ابزارهاي مختلفي داريم با اين وجود 
اقبال مردم در نهايت به سمت سهام است حتي ابزاري مانند 
حق تقدم نيز در مقايسه با سهام خيلي مورد توجه مردم قرار 
نمي گيرد. ابزارهاي متنوعي همچون فيوچرها و آپشن هاي 
تبعي وجود دارد، با اين حال مردم به سمت سرمايه گذاري 
در سهام يا صندوق هاي سرمايه گذاري تمايل دارند كه اين 
موضوع نشان از جاي خالي آموزش و آگاهي در اين خصوص 
براي مردم را دارد.بهترين واسطه هدايت نقدينگي از سمت 
پس اندازكنندگان به سمت توليد، بازار سرمايه است. در بازار 
سهام صنايع مختلفي وجود دارد كه در افزايش  سرمايه ها 
يا تأمين مالي خود مي توانند سرمايه گذاران را جذب كنند. 
الزم است بستر مناسب براي افزايش سرمايه آسان فراهم 
شود. معتبرترين ناشر اوراق بدهي در دنيا دولت ها هستند 
كه اوراق خزانه  را منتشر مي كنند. اين اوراق همواره به عنوان 
اوراق بدون ريسك شناخته مي شود. مساله مورد توجه در 
شرايط فعلي حجم انبوهي از اوراقي است كه منتشر شده 
و نگراني از نكول اين اوراق وجود دارد. اگر اين نگراني رفع 
شود قطعا شركت هاي بزرگ ما وجوه خود را به جاي اينكه 
در بانك ها پس انداز كنند در اوراق بدهي كه از سمت دولت 
منتشر مي شود س��رمايه گذاري خواهند كرد، با اين حال 
مساله نكول اوراقي كه سررسيدشان به زودي فرا مي رسد، 

مساله قابل توجهي براي دولت خواهد بود.

عليرضا تاج بر

پيمان مولوي

بررسي آمارها نشان مي دهدرييس سازمان بورس: توصيه هاي روساي سابق بانك مركزي به دولت جديد
در همايش بانكداري اسالمي مطرح شد

آتش سوزي عمدي در نيزارهاي بندر انزلي

متاسفانه آتش زدن نيزار در تاالب انزلي آغازي براي تصرف زمين هاي تاالبي است

پيش شرط
عرضه خودرو
 در بورس كاال

بهبود
 ترازتجاري 
كشاورزي

صفحه 7    صفحه 4     صفحه 2    

آيا سرنوشت صنعت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگي است؟ 

رضا نصري تحليلگر مسائل بين الملل در گفت وگو با »تعادل« مطرح كرد

نااميدي غرب از رسيدن به توافق فقط و الزاما مربوط به رفتار تهران نيست

طرح ملي با چاشني انحصار!

زمان به نفع مخالفان برجام

»پس از خودروي ملي، حال نوبت لوازم خانگي ملي است!« 
طرحي با عنوان »سند راهبردي صنعت لوازم خانگي« در 
وزارت صمت در حال بررسي است كه تمركز آن بر جايگزيني 
سريع توليد داخل با خارج و تامين نياز كشور با توليد انواع 
محصوالت داخلي است. طرحي كه در صورت تصويب آن 

احتماال واردات لوازم خانگي به ايران ممنوع مي شود. طرح 
اوليه پيش نويس »س��ند راهبردي صنعت لوازم خانگي« 
آماده شده و در جلسات كارشناسي در حال بررسي است 
و برخي از گروه ها در تالش هس��تند تا تاييد اين طرح را از 
سيدرضا فاطمي امين، سكاندار جديد وزارت صمت بگيرند. 

سند تحول صنعت لوازم خانگي كشور در شرايطي با حضور 
معاون وزير صمت، چهار دبير اتحاديه هاي لوازم خانگي و 
تنها يك توليدكننده از بين هزارفعال حوزه لوازم خانگي 
تصويب ش��ده كه از نظر صاحبنظران اين حوزه، از اساس 
صفحه 7 را بخوانيد داراي مشكالت متعددي است.   

دولت به جاي طرح بانك مركزي 
مجلس، سريعا اليحه بدهد

تاالب در آتش

زهرا سليماني|
به نظ�ر مي رس�د دولت 
سيزدهم هنوز نتوانسته 
واح�د  راهب�رد  ي�ك 
در خص�وص دورنم�اي 
هس�ته اي  مذاك�رات 
اتخاذ كند. بلومبرگ روز 
سه ش�نبه در گزارش�ي 
اعالم كرد روند مذاكرات 
هس�ته اي ايران با كشور 
1+4 تا آذرم�اه عملياتي 
نخواه�د ش�د. اي�ن در 
حالي است كه با بروز هر 
خبري در خصوص تعويق 
مذاكرات، ش�اخص هاي 
ز  ا كش�ور  اقتص�ادي 

جمله نرخ ارز با تكانه هاي افزايش�ي مواجه 
مي ش�وند. موضوع�ي ك�ه به طور مس�تقيم 
معيش�ت مردم را با خطر مواجه مي س�ازد و 
س�فره هاي آنان را خالي تر از قب�ل مي كند. 
در اين مي�ان پيگيري اظهارنظرهاي مقامات 
ارش�د دولت نيز نش�ان دهنده آن اس�ت كه 
هنوز ي�ك ص�داي واح�د از درون دولت در 
خصوص مذاكرات به گوش نمي رس�د. مدت 
زم�ان كوتاهي بعد از مراس�م تحليف دولت، 
محمد مخب�ر مع�اون اول رييس جمهوري و 
مسوول تيم اقتصادي دولت در مراسم معارفه 
مسعود ميركاظمي رييس س�ازمان برنامه و 
بودجه دولت جديد اعالم كرد كه »بعيد است 
كه بتوانيم با نظام سلطه به جايي برسيم.« از 
سوي ديگر اما برخي ديگر از وزرا و مسووالن 
اجراي�ي از جمله ش�خص رييس جمهوري و 
وزير امور خارجه اش در بزنگاه هاي مختلف از 
ضرورت تداوم گفت وگوها و رفع تحريم هاي 
اقتص�ادي س�خن گفتن�د. منتق�دان دولت 
ام�ا با اش�اره به اي�ن واقعيت كه مس�ووالن 
ارشد دولت سيزدهم را چهره هايي تشكيل 
مي دهند كه بعد از امضاي برجام شديدترين 
انتقاده�ا را نس�بت ب�ه اين س�ند راهبردي 
داش�تند، مي گوين�د، ت�داوم گفت وگوها و 
احي�اي برج�ام باع�ث افزايش انتق�ادات از 
دولت مستقر به دليل سال هاي سنگ اندازي 
در مس�ير اجراي برجام خواهد ش�د. در اين 
ش�رايط س�راغ رضا نصري تحليلگر مسائل 
بين الملل رفتيم تا در خصوص دورنماي برجام 
و راهكارهايي كه دولت جديد براي استيفاي 
منافع مل�ي بايد در دس�تور كار ق�رار دهد، 
گفت وگ�و كنيم. نص�ري معتقد اس�ت ايران 
نبايد زمان را در پروسه گفت وگو با كشورهاي 
1+4 و امريكا از دس�ت بدهد، چرا كه ممكن 
اس�ت، تندروها و مخالفان لغ�و تحريم ها در 
امري�كا، دولت امري�كا و اروپايي�ان را ناچار 
 به راه اندازي مكانيس�م ماشه و فشار بيشتر

 به ايران كنند.

  پ�س از مش�كالتي ك�ه در زم�ان دول�ت 
احمدي ن�ژاد در پرون�ده هس�ته اي اي�ران 
ايج�اد و ايران با قطعنامه هاي ش�ديداللحن 
س�ازمان ملل متحد مواجه ش�د و ذيل فصل 
هفتم منش�ور مل�ل متحد ق�رار گرفت. بعد 
از تالش ه�اي دولت روحان�ي و محمد جواد 
ظريف اي�ران توانس�ت از ذيل فص�ل هفتم 
خارج ش�ود و قطعنامه هاي ش�وراي امنيت 
را بالاث�ر كند. آيا ممكن اس�ت نح�وه تعامل 
دولت جديد با كش�ورهاي1+4  باعث احياي 
 اي�ن قطعنامه ه�ا ش�ود؟ يك چني�ن امري

 محتمل است؟
براي اين منظور بايد چشم انداز پيش روي مذاكرات 
را بررسي و تحليل كرد. در صورتي كه مذاكرات وين 
به شكس��ت بينجامد يا اينكه مسير مذاكرات سير 

نزولي پيدا كند و رويكرد »اهرم س��ازي« بر فضاي 
گفت وگوها حاكم شود، دولت هاي مقابل عضو برجام 
)1+4 و امريكا( اين گزينه را در برابر دارند تا با توسل 
به سازوكار حل اختالف )مكانيسم موسوم به ماشه( 
در مسير احياي قطعنامه هاي پيشين شوراي امنيت 
گام بردارند. در واقع، معتق��دم اين تصور كه دولت 
امري��كا و دولت هاي غربي عضو برج��ام بدون هيچ 
واكنش و مقاومتي در مقابل مصوبه آذرماه مجلس و 
تشديد فعاليت هاي هسته  اي ايران سر فروخواهند 
آورد و به مطالب��ات تهران تن خواهن��د داد، تصور 

درست و واقع بينانه  اي نيست.
 ب�ه نكت�ه مهم�ي اش�اره كردي�د؛ در 
اي�ران اين تص�ور وج�ود دارد ك�ه افزايش 
توانايي ه�اي اي�ران در دان�ش هس�ته اي 
اي�ران را در موض�ع برت�ر مذاكرات�ي ق�رار 
داده و ايران مي تواند دس�تاوردهاي بس�يار 
افزون ت�ري از برج�ام كس�ب كن�د. ط�رف 
 مقاب�ل چ�ه ش�كل واكنش ه�اي احتمال�ي 

خواهد داشت؟
دس��ت  كم در برخ��ي از اي��ن كش��ورها - از جمله 
در امري��كا - فضاي سياس��ت داخلي ب��ه گونه  اي 
اس��ت كه به دولت و تي��م  مذاكره  كننده به راحتي 
چنين اج��ازه  اي نمي دهند. محتمل  تر اس��ت اين 
كش��ورها در واكنش ب��ه »اهرم  س��ازي« ايران به 
اهرم س��ازي متقابل روي بياورن��د و از اين طريق 
بر ايران فش��ار مضاعف وارد بياورن��د. از ديد آنها، 
احياي قطعنامه هاي شوراي امنيت مي تواند يكي 
از اين اهرم  ها باش��د. گزينه اي كه باعث مي شود تا 
دستاوردهاي قبلي ايران از ميان برود و باز هم دامنه 
وسيعي از فشارهاي ديپلماتيك و حقوقي متوجه 
ايران شود. گزينه ديگر اين اس��ت كه با استناد به 
گزارشات منفي مديركل آژانس بين المللي انرژي 
اتمي، ش��وراي ح��كام اق��دام به ارج��اع وضعيت 
ايران به ش��وراي امنيت كند ت��ا در آنجا براي اخذ 
قطعنامه ه��اي جديد فصل هفتم��ي تالش كنند. 
در اي��ن ص��ورت موضوعاتي از قبيل »بازرس��ي« 
از تاسيس��ات اي��ران مي تواند در ش��وراي امنيت 
 - با راي مثبت چين و روس��يه - ب��ه محل اجماع 

تبديل شود.
  برخ�ي معتقدند ايران ب�ا توجه به تحوالت 
منطقه اي به دنبال افزايش دس�تاوردهايش 
در مذاك�رات اس�ت، آي�ا دس�تيابي به يك 
چني�ن دس�تاوردهايي ممك�ن اس�ت؟اين 
دس�ته از تحليلگ�ران تح�والت منطق�ه اي 
در افغانس�تان را در كن�ار برگ ه�اي برنده 
اي�ران در ع�راق، س�وريه، يمن، لبن�ان و... 
به عن�وان گزاره هاي�ي مي دانند ك�ه نهايتا 
غرب را مج�اب به دادن امتيازات بيش�تري 
 ب�ه اي�ران خواه�د ك�رد. آي�ا اين تفاس�ير

 درست است؟
بخشي از پاسخ اين پرس��ش به مناسبات ارتباطي 
ايران با كش��ورهاي منطق��ه بازمي گردد. تحوالت 
و گفت وگوهاي منطق��ه اي، چنانچه موجب وفاق 
و نزديكي ميان ايران و عربس��تان س��عودي شود، 

احتماال موضع كش��ورهاي 
غربي در مورد موش��ك  هاي 
بالس��تيك و »رفت��ار ايران 
در منطق��ه« را ت��ا حدودي 
تعديل خواهد ك��رد. دكتر 
اميرعبداللهيان در نشست 
بغ��داد  ب��ا ط��رح موضوع 
»سرنوش��ت به هم پيوسته 
ملت ها و دولت هاي منطقه« 
گام مثبت��ي در اين راس��تا 
برداشتند. به هر حال بهبود 
مناسبات ارتباطي ايران در 
منطقه تاثيرات قابل توجهي 
در رويكرده��اي مذاكراتي 

ايفا خواهد كرد. 
 اما شما پاس�خ نداديد 
آن گونه ك�ه برخي اف�راد و جريانات داخلي 
عنوان مي كنند، آيا مي توان پيش�رفت هاي 
ايران در دانش هسته اي و غني سازي را برگ 

برنده ايران در مذاكرات ارزيابي كرد؟
ببينيد، پيش��رفت هاي ايران در حوزه هسته اي تا 
يك اندازه مي تواند به تقوي��ت موقعيت مذاكراتي 
ايران بينجامد. اما اگر از آن حد عبور كرد، بيش از 
اينكه موضع ايران را تقوي��ت كند، موجب اجماع 
و اتحاد س��اير اعضاي برجام و امري��كا عليه ايران 
خواهد ش��د. در واقع، عبور از »حد بهينه« مجددا 
به ايران هراس��ي دامن خواه��د زد و باعث خواهد 
ش��د ايران از موضع »محق« به موضع »بدهكار« 
نقل مكان كن��د. اگر اين طور القا ش��ود كه برنامه 
هس��ته  اي ايران از اين پس »تهديدي براي صلح و 
امنيت بين المللي« شده است، چه بسا كشورهاي 
متحد مانند چين و روسيه نيز - كه پيش از برجام 
به بهانه پيش��گيري از جنگ به تمام قطعنامه هاي 
فصل هفتم ش��وراي امنيت عليه تهران راي مثبت 
داده بودن��د - مج��ددا با دولت هاي غربي همس��و 
شوند. بنابراين ايران در طراحي راهبردهايش بايد 
مجموعه عوامل و گزاره هاي محتمل را مورد توجه 

و ارزيابي قرار دهد.
   ام�ا بع�د از تش�كيل كابين�ه س�يزدهم، 
اظهارنظره�اي متفاوت و بعض�ا متضادي در 
خصوص مباح�ث مختلف در ايران ش�نيده 
مي ش�ود، برخي از چهره هاي ارشد دولت از 
احتمال تعويق گفت وگوها صحبت مي كنند. 
برخي ديگر از مس�ووالن اجراي�ي دورنماي 
مذاكرات را چندان روشن نمي دانند و برخي 
نيز از ت�داوم گفت وگوها س�خن مي گويند. 
مطالبات حداكث�ري مجلس ني�ز با تصويب 
طرح هاي�ي چ�ون اق�دام راهب�ردي كام�ال 
مشخص اس�ت. در اين ش�رايط غرب تا چه 
زماني منتظر ايران براي ت�داوم گفت وگوها 

باقي مي ماند؟
به ط��ور كلي هيچ پنجره مذاكراتي براي هميش��ه 
باز نخواهد ماند. غرب تا زماني منتظر خواهد ماند 
كه از توافق با ايران نااميد نشود يا فضاي سياسي و 
افكار عمومي  اش اجازه دهد كه صبر بيش��تري در 
پيش بگيرد. درست است كه فضاي سياسي و افكار 
عمومي تا حدي متأثر از مواضع  و رفتار دولت جديد 
در ايران است. اما نااميدي غرب از رسيدن به توافق 
فقط و الزاما مربوط به رفتار تهران نيس��ت. ممكن 
اس��ت پرچم موانع سياسي و حقوقي در واشنگتن 
در برابر مذاكرات به اندازه  اي توسط كنگره و جريان 
افراطي برافراشته شود كه عمال دولت  بايدن - و به 
تبع دولت هاي غربي - ناگزير از تالش براي رسيدن 
به توافق با تهران صرف نظر كنند. در اينجا بايد در 
نظر داشت كه هر چقدر مذاكرات به تعويق بيفتد، 
جري��ان مخالف برج��ام فرصت  بيش��تري خواهد 
داشت تا موانع جديد ايجاد كند يا موانع قبلي را - 
احيانا از طريق قانونگذاري- تحكيم و تثبيت كند. 
بنابراين ايران بايد مجموعه اين گزاره ها را مد نظر 
قرار دهد و بعد اقدام به اتخاذ راهبردهاي موثر كند.

يادداشت-3

ما به اين عددها عادت نمي كنيم
حاال ديگر هر روز خبر فوت 
يك ج��وان را مي ش��نويم، 
از همكارانم��ان گرفت��ه تا 
دختران و پسران جواني كه 
شاهد عكس هاي ماتم زده 
پ��دران و مادرانش��ان ب��ر 
س��ر اجس��اد آنها هستيم، 
اين فضاي مج��ازي لعنتي 
نمي گذارد ي��ك لحظه نفس بكش��يم. هر روز يك 
س��ري عدد پش��ت س��ر هم قطار مي ش��وند، آمار 
مبتاليان، آمار بستري ش��ده ها و آمار فوتي ها. اين 
عددهايي كه ما هيچ وقت ب��ه آن عادت نمي كنيم 
چ��ون هر بار عزي��زي را از دس��ت داده اي��م كه به 
ش��ماره اين عددها افزوده شده است. اين در حالي 
اس��ت كه حاال برخي از كارشناس��ان حوزه درمان 
از رس��يدن سويه المبدا به كش��ور خبر مي دهند و 
خيز پيك شش��م كرونا. اين عددها تا كي قرار است 
مقابل چشمان ما رژه بروند و ما بمانيم و تمام غمي 
كه از اينها نصيبمان مي ش��ود. تا ب��ه حال ما بيش 
از 10 هم��كار روزنامه نگار را از دس��ت داده ايم، هر 
كدام اينها خانواده هايي و دوس��تاني داشته اند كه 
به سوگ نشسته اند. هنرمنداني را از دست داده ايم 
كه مانندشان را شايد ديگر هيچ وقت نداشته باشيم. 

مريم شاهسمندي



گروه بانك و بيمه |
در روز دوم همايش بانكداري اسالمي، روساي سابق 
و اسبق بانك مركزي ضمن بيان ناگفته هايي از دوران 
فعاليت خود، توصيه هاي خود را به دولت فعلي براي 
بانكداري مركزي مطرح كردن��د. نكته جالب در اين 
همايش حضور همزمان آقايان سيف، مظاهري، بهمني 
و عادلي بود كه سال هاي بسياري را در بانك مركزي به 
عنوان رييس بانك مركزي سمت داشته اند و به بسياري 
از مسائل پولي و بانكي و ارزي كشور آگاه هستند.  اين 
روساي قديمي تاكيد كردند كه دولت جديد اشتباه 
دولت هاي قبلي را انجام ندهد و آن مسير را طي نكند و 
در عين حال به جاي طرح مجلس، اليحه قانون بانك 
مركزي و قانون پولي و بانكي را ارايه دهد و ضعف هاي 

موجود را برطرف كند. 

     مظاهري: براي پذيرش رمزارزها 
خود را آماده كنيم

در ادام��ه اين نشس��ت، طهماس��ب مظاهري گفت: 
نكته اي كه هنوز موفق به عملياتي شدن آن در نظام 
بانكي نشده ايم ساماندهي تس��هيالت بانكي است؛ 
البته مي توان به آن تسهيالت اجباري و تكليفي هم 
گفت كه اين آفت بزرگ براي نظام بانكي اس��ت.اين 
تس��هيالت مش��كالتي را براي بانك ها ايجاد كرده و 
توصيه به دولت و مجلس فعلي اين اس��ت كه نسبت 
به اصالح دس��تورالعمل هاي اعطاي تسهيالت اقدام 
كنند. وي يادآورش��د: در توصيه به دولت س��يزدهم 
 باي��د گفت ك��ه به عنوان ي��ك كار جدي به س��مت 
تك نرخي كردن ارز حركت كند و اين موضوع را بداند 
كه حذف قاچاق، توليد بهتر، انجام صادرات بيش��تر 
همه در گرو ارز تك نرخي اس��ت. رييس كل اس��بق 
بانك مركزي با تاكيد بر اينكه رمزارزها مقدمه اي براي 
رسيدن به نظام پول واحد جهاني است و ما به سمت 
يك ارز واحد جهاني در حال پيش روي هستيم، گفت: 
هر چند اين امر زمان بر اس��ت اما نظام بانكي ما بايد 
آماده استفاده از اين رويه باشد.اين يك واقعيت است 
كه بايد براي پذيرش رمزارزها خود را آماده كنيم، زيرا 
اگر اين كار انجام نش��ود صرف��ا مصرف كننده رمزارز 
خواهيم شد. وي يادآور شد: در گذشته ايده اي مطرح 
شد مبني بر اينكه سه قانون مادر براي سيستم بانكي 
شامل قانون پولي بانكي، قانون علميات بانكي بدون ربا 
و قانون بانك هاي دولتي با يكديگر تلفيق شده و اليحه 
تحول نظام بانكي شكل گرفته و جايگزين اين سه قانون 
شود.در دولت اسبق موفق نشديم اين اليحه را اجرايي 
كنيم اما در دولت قبل دوباره اين بحث مطرح شد كه 
متاسفانه اتفاقاتي افتاد و تدوين قانون در اين رابطه به 
دست نمايندگان مجلس افتاد و تعدادي از نمايندگان 
با ديد خدم��ت و بدون بهره من��دي از دانش بانكي و 
اقتصادي و نظري و بدون بهره مندي از تجربه كار بانكي 
اقدام به نوشتن اين اليحه كردند و اين قانون تا حدي در 
مجلس مطرح شده و تصويب شده است. مظاهري بيان 
كرد: پيشنهاد مشخص به دولت جديد اين است كه كار 
اليحه تحول نظام بانكي را در اختيار كارشناسان بانك 
مركزي قرار دهد و در اين اليحه شائبه ربوي بودن بايد 
از نظام بانكي حذف شود تا نظا م بانكي بتواند با مسائل 

روز بانكي دنيا منطبق شود.

     دولت سيزدهم 
پايش را جاي پاي دولت هاي قبلي نگذارد

طهماس��ب مظاهري به دولت توصيه كرد كه در گام 
دوم انق��الب، پايش را جاي پ��اي دولت قبلي نگذارد 

وشرايط را اصالح كند. آنچه كه ما در برنامه هاي دولت 
آقاي رييسي در بخش اقتصادي ديديم بخش بزرگي 
تكرار سياست ها و ديدگاه هاي دولت هاي قبل است.

همچنين به مسووالن بانك مركزي توصيه مي كنم كه 
در برابر اين اصل كه ابتدا وام پرداخت شود و بعد سپرده 
ايجاد شود، مقاومت كنيد. نگذاريد ساختار سازماني و 
اعتباري شكل گيرد و ادامه يابد كه اول وام داده شود و 
بعد سپرده ايجاد شود.اگر اين دو توصيه را قبول كنيد 
بايد به سمت اصالح با يك تدريج معقول و شيب كافي 
حركت كنيم. اين اصالح را نمي توان در يك سال انجام 
داد و حداكثر طي چهار سال مي توان به سمت اصالح 

حركت كرد.

     سيف: ناترازي ها در نظام بانكي فورا حل 
شود

در بخش ديگر اين نشست، ولي اهلل سيف گفت: از سال 
۹۲ كه فعاليت خود را در بانك مركزي ش��روع كردم، 
فضاي بي انضباط و مخربي از سوي موسسات اعتباري 
غيرمجاز بر كشور حاكم بود، بانك مركزي هيچ نظارتي 
بر آنها نداشت، اين موسسات نرخ سازي مي كردند و بر 
روي محل اس��تفاده از منابعي كه جمع آوري مي شد، 
كوچك تري��ن نظارتي وج��ود نداش��ت. وي افزود: ما 
توانس��تيم اين موارد را اصالح كنيم اما مشكل بزرگ، 
گستردگي و نفوذ صاحبان اين موسسات بود. صاحب 
يك موسسه كه ديپلم هم نداش��ت، ۱۲ هزار ميليارد 
تومان منابع جمع كرد ولي هيچ آثاري از محل مصرف 
آنها نبود. با اين پول مي ش��د در خيلي جاها نفوذ كرد. 
صاحب همان موسسه توانس��ت از طريق ۹۰ نماينده 
مجلس عليه بانك مرك��زي طومار تهيه كند.مقابله با 
موسسات غيرمجاز براي ما هزينه ايجاد كرد اما در پايان 
دوره مديريتم شاهد بوديم كه هيچ موسسه غيرمجازي 
وجود نداش��ت هر چن��د مي توانس��ت مطلوب تر اين 
موسسات جمع آوري شوند ولي به دليل عدم همكاري 
برخي نهادها با ما، هزينه هاي زيادي براي بانك مركزي 
ايجاد ش��د. اين موسسات غيرمجاز مانند بهمن بودند 
كه در مسير حركت خود روز به روز بزرگ تر مي شوند 
و مردم هم به اين موسس��ات كه هيچ حساب و كتابي 
نداشت، س��پرده مي دانند. اگر همان زمان جلوي اين 
موسسه مانع گذاري مي شد، با خسارت كمتري متالشي 
مي شدند اما اگر همچنان فعاليت آنها ادامه مي يافت، 
معل��وم نبود در چه وضعيتي بوديم. بعد از موسس��ات 
غيرمجاز، بانك هاي خصوصي بودند كه مشكالتي ايجاد 
مي كردند. تصوري وجود داشت كه بانك هاي خصوصي 
به راحتي مي توانند سودهاي كاذب بسازند كه آثار آن 
به تدريج انباشته مي شد و مشكالت بزرگ تري ايجاد 
مي كرد. به رهبر معظم انقالب گفتم نظام بانكي ما در 
طرف راست ترازنامه سه نوع دارايي دارد؛ اول دارايي هاي 
مولد، دوم دارايي هاي غيرمولد و سوم دارايي هاي موهوم. 
دارايي هاي موهوم يعن��ي دارايي هايي كه اصاًل وجود 
خارجي ندارند؛ بايد اين دارايي ها از صورت مالي بانك ها 
حذف شود يعني در برابر سپرده هاي مردم دارايي نداريم. 
سه ناترازي در نظام بانكي داريم كه در اسرع وقت بايد 
حل ش��ود. بحث اصالح نظام بانك��ي در همه دولت ها 
مطرح بود و براي آن برنامه داشتند اما هيچ يك به آن 
عمل نكردند. وي به معرفي ناترازي هاي فعلي بانك ها 
پرداخت و گفت: نخستين ناترازي در بخش درآمد هزينه 
اس��ت. درآمد بانك ها كفاف هزينه را نمي دهد يعني 
فشار زيادي به شبكه بانكي وارد مي شود. دوم ناترازي 
در دارايي و هزينه اس��ت. جالب اينكه اين سود كاذب 
كه نشان مي دهيم، به س��هامدار هم تقسيم مي شود. 

هم دولت خوشحال است و هم سهامدار چون دولت از 
سودي كه نشان داده مي شود، ماليات مي گيرد و كسري 
بودجه را با آن جبران مي كند؛ معلوم است كه تمايلي به 
حذف ناترازي ندارد. سوم عدم تعادل در نقدينگي است. 
سيف ادامه داد: اگر س��پرده گذار براي گرفتن سپرده 
خود به بانك مراجع��ه كند، از آنجايي كه نقدينگي در 
بانك موجود نيست، به ناچار از بانك مركزي استقراض 
مي كند؛ استقراض از بانك مركزي يعني پول پرقدرت 
و در نتيجه رشد نقدينگي و نهايتًا تورم. در زماني كه من 
در اين سمت فعاليت داشتم، تالش زيادي براي كنترل 
رشد نقدينگي شد اما نقدينگي با يك اليه سخت مواجه 
است كه از آن اليه پايين تر نمي توانيم بياييم و حداكثر 
نقدينگي به ۲۲ تا ۲۳ درصد كاهش مي يابد. وي افزود: 
زمان ش��روع به كار من در بانك مركزي )سال ۱۳۹۲( 
نرخ تورم مرداد همان سال ۴۲ درصد بود اما در سال هاي 
۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم تك رقمي شد كه در ۴۰ سال بعد از 
انقالب بي سابقه است كه دو سال متوالي تورم تك رقمي 
باشد. همچنين در همان سال ش��روع به كارم با ركود 
عجيب منفي ۶ درصدي مواجه بوديم كه بعدها رشدهاي 
منفي اصالح و به رشدهاي مثبت اقتصادي تبديل شد 
ولي به دليل عدم حمايت و همچنين عدم استقالل بانك 
مركزي و نيز اعمال قدرت از سوي دولت و مجلس، اين 

دستاوردها نتوانست حفظ شود.

     تعارض منافع زياد است
وي خاطرنشان كرد: اصول حاكميتي شركتي بانك ها 
بسيار ضعيف و تعارض منافع زياد بود بنابراين پيشنهاد 
مي دهم س��ازمان حسابرس��ي كه در اختيار وزارت 
اقتصاد اس��ت، از طريق مجمع عمومي اين سازمان 
مكلف شود براي باال بردن شفافيت، بانك ها را موظف 
به رعايت اس��تانداردهاي IFRS در تهيه صورت هاي 
مالي كنند؛ اين موضوع به بانك مركزي براي نظارت 
بيش��تر هم كمك خواهد كرد. وي افزود: اينكه گفته 
مي شود مشكل نبود روابط بين المللي براي بانك هاي 
ما تحريم و FATF است، شايد صحت داشته باشد اما 
مشكل اصلي، صورت مالي بانك هاي ما است كه مورد 
اتكاي بانك هاي خارجي نيس��ت. وي پيشنهاد داد: 
بايد حداقل بازدهي بنگاه ها براي دريافت تسهيالت 
۲۰ درصد باش��د كه اگرچه با صورت مالي هاي فعلي 
بنگاه ها همين ۲۰ درصد هم قابل اعتماد نيست ولي 

براي شروع اقدام مثبتي است.

     طرح بانك مركزي سريعًا متوقف شود
رييس كل اسبق بانك مركزي درباره طرح اخير كه در 
مجلس در حال بررسي است، گفت: به دولت سيزدهم 
پيشنهاد مي كنم كه سريعًا بررسي اين طرح را متوقف 
كرده و به دولت برگرداند و س��پس به شكل اليحه به 
مجلس تقديم كند.تعارض مناف��ع بين دولت، بانك 
مركزي و وزارت اقتصاد همواره وجود دارد كه مي تواند 
مشكل ساز شود. پيشنهاد من اين است كه در شوراي 
عالي سران قوا در اين خصوص تصميم گيري شود كه 
اواًل طرح استقالل بانك مركزي از سوي اقتصاددانان 
بررسي ش��ود. ثانيًا تناقض هاي موجود با استفاده از 
ظرايفي كه كارشناسان پيشنهاد مي دهند، برطرف 
شود.ما بارها در بانك مركزي تصميم گرفتيم اليحه اي 
براي اصالح نظام بانكي بدهيم اما نگران بوديم خروجي 

مجلس بدتر از وضع نامطلوب موجود شود.

     عادلي: نرخ واقعي سود منفي است 
محمدحس��ين عادلي - رييس كل بانك مركزي در 

دوران رياست جمهوري علي اكبر هاشمي رفسنجاني - 
در اين زمينه بيان كرد: رشد اقتصادي به سرمايه گذاري 
نياز دارد ك��ه براي اين امر بايد پس انداز زياد ش��ود و 
سيستم بانكي ارزش پس اندازهاي مردم را حفظ كند 
تا آنها به پس انداز بيشتر تشويق شوند كه هنوز مساله 
فقهي پول اعتباري و تورم حل نش��ده است تا ارزش 
پول هاي مردم حفظ شود. مهم ترين محصول برگزاري 
همايش بانكداري اسالمي، انتشار اوراق مشاركت بود 
و منشأ مس��ائل كشور در منفي بودن نرخ واقعي سود 
است.  محمدحسين عادلي گفت: آقايان در دولت هاي 
قبلي ابزارهايي درست كردند ولي تكامل نيافت. براي 
جبران كسري بودجه به جاي فشار بر دولت و سيستم 
بانكي مي توان از اوراق خزانه استفاده كرد. اين اوراق 
خزانه تكامل نيافته است و شيوه هاي به كارگيري در 
آن شيوه هاي درستي نيست. االن اين بار روي دوش 
سياست گذار مالي است كه بتواند بازار درستي از اوراق 
خزانه درس��ت كند.اگر بتوانيم بازار اوراق خزانه را به 
درستي شكل دهيم بخش عمده اي از كسري بودجه 
حل مي شود. البته افزايش درآمد و كاهش هزينه را نيز 

در دستور كار داشته باشيم.

     بهمني: بانك ها نبايد حياط 
خلوت دولت باشند

در ادامه اين همايش، محمود بهمني - رييس كل بانك 
مركزي در دولت دهم - گفت: تاكنون بانك ها حياط 
خلوت بودند كه ناشي از ضعف هاي مديريتي و قانوني و 
عدم استقالل بانك مركزي بوده است. دولت ها تامين 
كسري بودجه را با انتش��ار اوراق مشاركت به بانك ها 
تحميل كردند كه همان تزريق پول اس��ت. ش��وراي 
پول و اعتبار بانك مرك��زي كه مهم ترين تصميمات 
پولي و بانكي را مي گيرد، دولتي است و استقالل ندارد. 
توصيه من به دولت اين اس��ت كه بالفاصله اليحه اي 
به مجلس درباره اصالح قانون بانكداري و اس��تقالل 
بانك مركزي بده��د.  بهمني گفت: اكنون بانك ها به 
مردم براي س��پرده هاي آنها ۱۸ درصد سود مي دهد 
درحالي كه تورم ۴۵ درصد است و سپرده هاي بانكي 
متناسب با افزايش تورم نيستند كه اين سياست ها و 
تصميمات بدون فكر بودند. يارانه ها چون دالر ۴۲۰۰ 
توماني، برق، آب و ساير انرژي ها نصيب دهك هاي باال 
مي شود كه دولت بايد ساختار يارانه ها را اصالح كند تا 
بيش از اين اقشار ضعيف جامعه تحت فشار قرار نگيرند.  
رييس كل اسبق بانك مركزي اظهار كرد: سياست هاي 
مالي و ارزي كشور در سال هاي گذشته هماهنگ نبوده 
اس��ت، به عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد 
نرخ سود را كاهش داد و از سوي ديگر، اين وزارتخانه 
نرخ اوراق را تغيير ندادند كه اين موضوع باعث شد تا 
سپرده هاي بانك ها وارد بازار سفته بازي شود و بدهي 
بانك ها به بانك مركزي را زياد كرد و آنها با زيان مواجه 
شدند بنابراين، بايد سياست هاي اقتصادي با يكديگر 

هماهنگ باشند. 

     دولت، خصوصي سازي را جدي بگيرد
در بخش ديگري از اين نشست، بهمني - رييس كل 
اس��بق بانك مركزي به دولت فعل��ي توصيه كرد كه 
خصوصي سازي را جدي بگيرد و از طريق بورس اين 
امر را شروع كند زيرا، بايد اقتصاد را مردمي كرد و دولت 
توان اقتصادي بخ��ش خصوصي را ندارد و آنها خيلي 
راحت تحريم ها را دور مي زنند. مقررات و موانع بسيار 
زيادي در برخي از س��ازمان هاي كشور وجود دارد كه 
بهره برداري از پروژه هاي توليدي را به تعويق مي اندازند.
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نگراني از وضعيت توليد برق
در زمستان

»محس��ن طرزطل��ب« مديرعام��ل ش��ركت 
مادرتخصصي توليد برق حرارتي ايران گفت: تامين 
نشدن گاز و سوخت مايع كافي براي نيروگاه ها در 
زمستان و مصرف مازوت و آاليندگي هاي مرتبط 
با آن، بخش توليد برق را با نگراني هاي ش��ديدي 
روبرو كرده است. وي افزود: در حال حاضر نگراني 
جدي ما براي تامين سوخت زمستانه نيروگاه هاي 
حرارتي كشور است؛ مشكلي كه به طور محسوس 
در سال گذشته به دليل تامين نشدن گاز و سوخت 
مايع مورد نياز نيروگاه ها با آن مواجه بوده ايم و اين 
نگراني وجود دارد كه در زمستان امسال هم نتوانيم 
برق كشور را به صورت كامل تامين كنيم. وي ادامه 
داد: در تابستان امسال به دليل محدوديت هاي ايجاد 
شده ناچار به قطع برق صنايع و مشتركان خانگي 
و تجاري شده ايم كه اگر اين امر در زمستان امسال 
هم بخواهد ادامه داشته باشدبه شدت براي صنعت 
برق دلهره آور خواهد بود؛ بدين منظور در تالشيم با 
مديريت مساله تامين سوخت نيروگاه ها بتوانيم از 

اين مشكل عبور كنيم.

عدم واردات لوازم خانگي
باعث افزايش قاچاق شد

محمدحس��ين اس��الميان، نايب رييس اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگي اظهار داشت: ۴ سال است 
كه در مورد كاالهاي درش��ت لوازم خانگي واردات 
نداريم ش��ركت هاي كره اي هم ايران را ترك كرده 
و ديگر داخل ايران توليد نمي كنند. ما نمي توانيم 
با يك نوع كاال تمام ساليق مردم را پوشش دهيم. 
بنابراين نتيجه اين كار آن ش��د كه همان كاالهاي 
خارجي كه واردات آنها ممنوع شده بود به صورت 
قاچاق وارد كشور ش��دند.  وي در مورد ممنوعيت 
واردات لوازم خانگي در سند راهبردي صنعت لوازم 
خانگي اظهار كرد: ۴ سال است كه در مورد كاالهاي 
درش��ت لوازم خانگي واردات نداريم شركت هاي 
كره اي هم ايران را ترك ك��رده و ديگر داخل ايران 
توليد نمي كنند. ما نمي توانيم با يك نوع كاال تمام 
ساليق مردم را پوشش دهيم. بنابراين نتيجه اين كار 
آن شد كه همان كاالهاي خارجي كه واردات آنها 
ممنوع شده بود به صورت قاچاق وارد كشور شدند. 
وي ادامه داد: مگر در اين ۴ سال كه واردات كاالهاي 
درشت لوازم خانگي خارجي ممنوع بود كاالهاي 
كره اي در بازار موجود نبودند؟ سامسونگ و ال جي 
واردات آنها ممنوع شد به وفور در بازار ديده مي شود. 
اگر اين ممنوعيت تا ۴ يا ۸ سال ديگر ادامه داشته 
باشد و جايگزيني هم براي آن به وجود نياوريم يعني 
نتوانيم سطح كيفي و كمي محصوالت خود را به قدر 
آن محصول خارجي باال ببريم، قطعا همين كاالها 

در ۴ سال آينده به صورت قاچاق وارد خواهد شد.

جزييات وام وديعه مسكن
براي مستاجران نيمه دوم سال

محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان 
وزي��ر راه و شهرس��ازي در خص��وص وام وديعه 
مسكن گفت: مستاجراني كه نيمه دوم سال مهلت 
قراردادشان اس��ت، مي توانند مدارك خود را در 
سامانه بارگذاري كنند. وي با بيان اينكه متقاضيان 
وام وديعه مس��كن تا تاريخ اعالم شده در مصوبه 
ستاد ملي مقابله با كرونا مي توانند در سامانه براي 
اين وام ثبت نام كنند، گفت: كساني كه نيمه دوم 
سال مهلت قراردادشان است، مي توانند مدارك 
خود را در سامانه بارگذاري كنند. وي ادامه داد: در 
سال گذشته هم كساني كه قراردادشان در نيمه 
دوم س��ال بود، مدارك خود را بارگذاري كردند و 
امسال هم همانند سال گذشته و طبق رويه سال 

قبل اين اقدامات انجام مي شود. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينكه در حال حاضر روند پرداخت تسهيالت 
وديعه مس��كن آغاز ش��ده و متقاضيان مي توانند 
با مراجعه به بانك ها اقدام��ات الزم براي دريافت 
تس��هيالت را انجام دهند، اف��زود: برنامه ريزي ها 
صورت گرفته و متقاضي��ان مي توانند نام بانك و 
شعبه مورد نظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت 

را طي كنند.

مهلت يك هفته اي سيماني ها 
براي ثبت نام در بورس كاال

پس از اينكه روز دوشنبه/هش��تم ش��هريورماه، 
اسداهلل كشاورز معاون امور معادن و صنايع معدني 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در ابالغيه اي 
هرگونه خريد و عرضه س��يمان خ��ارج از بورس 
كاال را ممنوع اعالم كرد، اكن��ون ضمن تاكيد بر 
اينكه چهار گروه هدف اين چرخه، بايد براي اخذ 
كد بورسي خود اقدام كنند، اعالم كرده است كه 
واحدهاي توليدكننده سيمان كه تاكنون موفق 
به اخذ كد بورسي نشده اند، ظرف مدت يك هفته 
فرص��ت دارند در بورس كاال ثبت نام و نس��بت به 
عرضه محصوالت خود در بورس كاال اقدام كنند؛ 
اين درحالي اس��ت كه پيش از اين، سازمان ملي 
اس��تاندارد مخالف��ت قاطع خود را ب��راي عرضه 
سيمان در بورس كاال به وزارت صمت اعالم كرده 
بود. اسداهلل كشاورز در نامه اي خطاب به روساي 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ اس��تان و 
جنوب كرم��ان، هرگونه خريد و عرضه س��يمان 
خارج از بورس كاال را ممنوع دانس��ت و اعالم كرد 
كه كليه واحدهاي توليدكننده سيمان كه تاكنون 
در بورس پذيرش نش��ده اند، بايستي ظرف مدت 
دو هفته از زم��ان ابالغ اين نام��ه، در بورس كاال 
ثبت نام، كد بورسي اخذ و اقدام به عرضه محصول 

خود كنند.

توصيه هاي روساي سابق بانك مركزي به دولت جديد در همايش بانكداري اسالمي مطرح شد

دولت سيزدهم پايش را جاي پاي دولت هاي قبلي نگذارد

دولت به جاي طرح بانك مركزي مجلس، سريعا اليحه بدهد

خطر افراط در اقتصاد
مانند تجربه اي كه در خصوص كرونا تكرار شد. با استفاده 
از علم به عنوان فرمانده نهايي در سنگر مقابله با ويروس 
كرونا. همان اتفاقي كه در خصوص كرونا ايجاد ش��د در 
بحث تورم هم قابل مشاهده است. اما چون معضل كرونا 
مرگ مي آفريند و عيان است، مردم به سرعت نسبت به 
رويكردهاي غيرعلمي واكنش نشان مي دهند، اما چون 
خسارات برآمده از تورم تدريجي است و مرگ آني ندارد، 
افراطيوني كه استقالل بانك مركزي را انكار مي كنند و 
روش هاي غيرعلمي را در اقتصاد ترويج مي كنند، با تبعات 
اظهارات خود ديرتر روبه رو مي ش��وند. جالب اينجاست 
همين افرادي كه امروز ضرورت استقالل بانك مركزي 

را انكار مي كنند، در ماه هاي گذش��ته اظهارات عجيبي 
در اين خصوص كه كش��ور به واردات واكسن كرونا نياز 
ندارد، داش��ته اند. يعني نحوه تفكر اين افراد ضدعلمي 
و همراه با توهمات افراطي اس��ت. ام��روز اگر از اين افراد 
بپرسيد مسوول عدم واردات واكسن كرونا كه آسيب هاي 
فراواني به خانواده هاي ايراني وارد ساخته چه كسي است، 
احتماال پاس��خي ندارند و موضوع را فرافكني مي كنند، 
همان طور كه اگر چند سال بعد از آنها در خصوص تورم 
و خسارات عدم اس��تقالل بانك مركزي پرسش كنيد، 
پاسخي نخواهند داش��ت. تورم همه آرزوهاي ايرانيان را 
نابود مي كند. كلمه اي در اقتصاد وجود دارد كه در علوم 

اقتصادي امروز ثابت شده است. استقالل بانك مركزي 
واقعيتي است كه انسان امروز برآمده از تجربيات عيني 
و امتحان ش��ده به آن رسيده است. بانك هاي مركزي از 
طريق استقالل است كه مي توانند مطالبات خسارت بار 
دولت ها را مهار كنند. گزاره مهم ديگر رش��د اقتصادي 
است كه نشان مي دهد كشورهايي كه توانسته اند بيش 
از س��ه دهه رشد اقتصادي باالي ۸ درصد را تجربه كنند 
)امارات، برزيل، كره جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ، چين 
و...( از طري��ق به كارگيري برخي المان ها به آن دس��ت 
پيدا كرده اند. عجم اوغلو در كتاب چرا ملت ها شكس��ت 
مي خورند اشاره كرده كه كشورهايي كه اصول علمي و 

دانش رسوب كرده را انكار مي كنند، فرصت دستيابي به 
رشد اقتصادي از دست مي دهند. در واقع اين كشورها از 
طريق مهارت آموزي و نهادس��ازي است كه توانسته اند 
به كرانه هاي توس��عه دس��ت پيدا كنن��د. رويكردهاي 
سيستماتيك كه تالش مي كند، علم را در مسير توسعه 
به كار بگيرد. انكار يك چنين واقعيتي بدون ترديد آسيبي 
به خانواده هاي اين چهره هاي افراطي وارد نمي س��ازد، 
چرا كه اين اف��راد داراي نفوذ و ارتباطات كافي س��طح 
بااليي هس��تند، اما اين نوع تفكرات بدون ترديد باعث 
خس��ارت هاي فراواني به خانواده هايي خواهد ش��د كه 

دورنمايي از بهبود را انتظار مي كشند.

نويدهاي خوب دولت براي 
بازار ارز

دبيركل بانك مركزي اعالم كرد كه برنامه هايي 
كه دولت ب��راي ب��ازار ارز دارد، نويدهاي خوبي 

مي دهد.
محمد طالبي در ميزگردي در همايش بانكداري 
اسالمي، با بيان اينكه تشخيص خوبي از مشكالت 
وجود دارد، اظه��ار كرد: بخش��ي از عوامل بروز 
اتفاق��ات اقتصادي به تعامل بي��ن دولت و بانك 
مركزي، تعامل بان��ك مركزي و بانك ها و تعامل 
بانك مرك��زي و فعاالن اقتص��ادي برمي گردد. 
طبيعي است كه اگر شاخص هايي در اين تعامالت 
تعريف ش��وند هر دو طرف و هم��ه طرف ها بايد 

سهم و نقش خود را بدانند.
مطلبي كه رييس جمهور در مورد اصالح بودجه 
۱۴۰۰ و جلوگي��ري از افزايش پايه پولي گفتند، 
باعث خوشحالي فعاالن اقتصادي شد زيرا كسري 
بودجه فش��ار به اقتصاد وارد مي كند. نويدي بر 
اصالح تعامالت بين دولت و بانك مركزي باشد.

وي به وضعيت ارز اشاره كرد و گفت: برنامه هايي 
ك��ه دولت در اي��ن رابط��ه دارد نويدهاي خوبي 
مي دهد.واقعًا س��اختار سياس��ت گذاري پولي با 
مصوبات هماهنگي سران قوا اصالح شده است؛ 
نقشي كه بانك مركزي بايد در نظام پولي داشته 

باشد را بهتر مي تواند ايفا كند.

در جلسه هيات دولت: 

رييس جمهوري گفت: دغدغه هايي درباره ذخاير 
كاالهاي اساسي وجود داشت كه با پيگيري هاي 

انجام شده مرتفع شده است.
سيد ابراهيم رييسي پيش از ظهر روز چهارشنبه 
در جلس��ه هي��ات دولت با اش��اره به پيش��نهاد 
تخصيص زمين و ساخت ۵ هزار واحد مسكوني 
براي خانواده ايثارگران، گفت: اين پيش��نهاد را 
به فال نيك مي گيريم و خيلي مناس��ب است كه 
نهضت مسكن سازي در دولت سيزدهم با ساخت 
مسكن براي ايثارگران و خانواده هاي معظم شهدا 

و جانبازان آغاز شود.
رييس جمهوري اضافه كرد: دغدغه هايي درباره 
ذخاي��ر كااله��اي اساس��ي وجود داش��ت كه با 
پيگيري هاي انجام ش��ده اي��ن دغدغه ها مرتفع 

شده است.
وي يادآورش��د: ذخيره كاالهاي اساس��ي انجام 
ش��ده بود، اما با مي��زان مصوب فاصله داش��ت 
كه با اقدامات انجام ش��ده در روزهاي اخير اين 
نگراني برطرف ش��ده و دوباره به وزارتخانه هاي 
ذيربط تاكيد مي كنم با رصد دقيق وضعيت بازار 
اجازه ندهن��د در زنجيره تامي��ن كاال از توليد تا 
مصرف هيچ اجحافي در ح��ق توليدكنندگان و 

مصرف كنندگان اعمال شود.
رييس��ي در بخش ديگري از سخنانش، افزايش 
آمار واكسيناسيون در برابر بيماري كرونا را قابل 
تقدير اما ناكافي عنوان كرد و اظهار داشت: يكي 
از مقدمات ضروري براي رونق كس��ب و كارها و 
بازگش��ايي مدارس و مراكز علمي و دانشگاهي، 
رس��يدن به حدنصاب واكسيناس��يون عمومي 

است.
رييس جمه��وري تاكيد ك��رد: اخب��ار خوبي از 
افزايش واردات و توامان توليد داخلي واكس��ن 

دريافت كرده ايم كه جاي خوشحالي دارد.
رييس��ي با بيان اينكه مراكز واكسيناس��يون به 
همت وزارت بهداشت و همكاري نهادهاي ذيربط 
۲ تا ۳ برابر شده است، گفت: اميدواريم با تامين 
واكسن هاي مورد نياز از محل واردات و توليدات 
داخلي هر چه س��ريع تر امكان بازگشايي مراكز 
آموزشي فراهم ش��ود و اگر رسيدن به حدنصاب 
الزم ب��ا تاخي��ر انجام ش��ود، بازگش��ايي مراكز 

آموزشي نيز با تاخير انجام خواهد شد.
رييس دولت سيزدهم با اشاره به رخدادهاي اخير 
در افغانستان، آنچه حداقل در ۲ دهه گذشته در 
افغانستان رخ داده را تابلويي گويا از تجاوز و نقض 
آش��كار حقوق انسان ها در عصر حاضر توصيف و 
تصريح كرد: اگر فقط ب��ه تعداد زنان و كودكاني 
كه در اين س��ال ها در افغانس��تان كشته يا دچار 
جراح��ت يا نقص عضو ش��ده اند، توج��ه كنيم، 
خواهيم ديد كه چه فاجعه اي به ش��كل خاموش 

در اين كشور در جريان بوده است.
رييس جمهوري با تاكي��د بر اينكه تجربه حضور 
امريكا در كشورها و نقاط مختلف جهان گواه آن 
است كه اين حضور هيچ گاه امنيت آفرين نبوده 
بلكه برعكس مخل امنيت و ثبات و آرامش بوده 
اس��ت، ادامه داد: امريكايي ها با چنين س��ابقه و 
عملكردي به ج��اي آنكه در دادگاه افكارعمومي 
جهانيان پاس��خگو باش��ند، با بهانه س��ازي هاي 
مختل��ف به فضاس��ازي عليه كش��ورهاي ديگر 

مي پردازند.
رييس��ي خاطرنش��ان كرد: امروز امريكايي ها به 
بهانه مسائلي، عليه كشورمان فضاسازي مي كنند 
كه پاسخ آنها موجود است و اينجا از دستگاه هاي 
مسوول و از جمله رسانه ملي مي خواهم كه پاسخ 
اينگونه اتهامات و انگ زدن ها را به شكل مناسب 

ارايه كنند.
رييس جمهوري ارتقاي سطح تعامالت و افزايش 
تبادالت با كشورهاي همسايه را جزو اولويت هاي 
دولت س��يزدهم برش��مرد و گف��ت: فعال ترين 
ديپلماسي دولت بايد با همسايگان جريان داشته 
باش��د و بايد همه ت��الش خود را ب��راي افزايش 
تجارت و هم��كاري اقتصادي با همس��ايگان به 
كار بگيريم چرا كه زمينه هاي مناسبي نيز براي 
تقويت اين مناس��بات و افزايش س��هم ايران از 

تبادالت منطقه اي وجود دارد.

رييسي: نگراني ها درباره ذخاير 
كاالهاي اساسي رفع شده است

ادامه از صفحه اول



ياددداشت

شرط مهار تورم
و اصالحات اقتصادي

هيچ يك از مشكالت اقتصادي 
نبايد بر ديگري اولويت داشته 
باشد، منش��أ تمام مشكالت 
اقتصادي از جمل��ه تورم باال 
به س��اختار معيوب اقتصاد 
سياسي كش��ور برمي گردد 
كه ب��راي مهار تورم و س��اير 
اصالحات اقتصادي نيز بايد 
اين س��اختار اصالح ش��ود. 
آمارهايي كه از تورم ارايه مي شود، ضدونقيض است، تورم 
۴۵.۲ درصدي در مردادماه اعالم شده از سوي مركز آمار با 
تورمي كه توسط مردم ادراك مي شود و در كاهش قدرت 
خريد و افزايش  قيمت ها خود را نشان مي دهد، همخواني 
ندارد. در حال حاضر، تنها تورم باال مشكل اقتصاد ايران 
نيست بلكه تمام مش��كالت كه شاخص هاي اقتصادي 
معرف آنند همانند حلقه هاي يك زنجير بهم متصلند و 
نمي توان تنها يك متغير اقتصادي را به طور انتزاعي و مجرد 
اصالح كرد. اقتصاد بايد به صورت يك كل به هم پيوسته 
ديده شود. در حال حاضر با دخالت هايي كه دولت ها در 
اقتصاد مي كنند، فعاالن اقتصادي انگيزه سرمايه گذاري 
مولد را از دست داده اند، نرخ سرمايه گذاري منفي است؛ 
لذا انتظار دستيابي به رش��د اقتصادي ترديدآميز است. 
بي ثباتي اقتصادي حتي فعاالن بخش واقعي اقتصاد را 
وارد بازارهاي مالي كرده و اسباب تضعيف بيش از پيش 
بخش مولد اقتصاد را فراهم كرده اس��ت.  دولت ها براي 
تامين كسري بودجه طي روال معمول از بانك مركزي 
استقراض مي كنند يعني بانك مركزي اسكناس منتشر 
و به دولت وام  مي دهد كه به منزله افزايش پايه پولي و باال 
رفتن حجم نقدينگي و تورم اس��ت. برداشت از صندوق 
توس��عه ملي نيز همان اثر تورمي را دارد ك��ه تاوان آن را 
جامعه به قيمت، فقر بيشتر مي دهد.ماموريت مهم وزير 
اقتصاد در ماليات ستاني: گزينه ديگر دولت براي تامين 
كس��ري بودجه و درآمدزايي، ماليات است كه وعده ها و 
اولويت هاي مطرح شده از سوي وزير جديد اقتصاد پيش 
از اين هم بوده كه در اين زمينه، اصل مهم و اساسي براي 
ماليات ستاني، اخذ ماليات براساس درآمد واقعي و ثروت 
تمام افراد حقيقي و حقوقي است كه بزرگ ترين و مهم ترين 
ماموريت وزير اقتصاد بايد اين باشد كه راه هاي فرار مالياتي 
را ببندد و طيف موديان مالياتي را گسترش دهد و از نهادها، 
بنيادها و سازمان هايي كه سال ها از پرداخت ماليات معافند 
يا به علت وابستگي به رانت قدرت هاي فرادولتي، ماليات 
قانون��ي خود را نمي پردازند، با اعمال ق��درت و ابزارهاي 
قانوني ماليات ستاني كند.  افزايش بهاي خدمات دولتي 
نيز راه ديگري براي تأمين بخشي از كسري بودجه است 
كه با توجه به شرايط گراني و نارضايتي جامعه از آن، اين 
اقدام پتانسيل اعتراضات جامعه را افزون كرده و از اعتبار 
دولت مي كاهد. عمليات بازار باز نيز روش ديگري براي 
تأمين كس��ري بودجه اس��ت كه در اين راستا نمي توان 
چندان روي انتش��ار اوراق قرضه حساب باز كرد. مضاف 
برآنكه اوراق قرضه كه در ادبيات اقتصاد جمهوري اسالمي 
اوراق مشاركت خوانده مي شود، نوعي بدهي است كه باز 
پرداخت اصل و فرع آن به دولت بعدي منتقل مي شود.  
براي اصالحات اقتصادي فساد را ريشه كن كنيد: ساختار 
اقتصاد سياسي كشور بايد متحول شود، فساد گسترده و 
سيستماتيك هم در بخش هاي دولتي و هم در بخش هاي 
خصوصي رسوخ كرده كه در حال حاضر، عالوه بر مافياي 
تحريم و دالالن تورم، كاسبان كرونا هم شكل گرفته اند كه 
به قيمت جان مردم ثروت اندوزي مي كنند؛ بنابراين، آيا 
با وجود چنين فساد گسترده اي كه به تورم دامن مي زند، 
مي توان تورم را كنترل كرد؟  الزمه اصالحات اقتصادي، 
ريشه كن كردن فساد است، فساد نهادينه شده در مثلث 
قدرت، ثروت و اطالعات بر ش��دت تورم  مي افزايد كه در 
راستاي مهار تورم، بايد روش و ابزار مشخص شود اينگونه 
كه چه الزامات اقتصادي نياز است و چگونه بايد سياست 
وزارتخانه ها هماهنگ ش��وند كه در جهت كاهش تورم 
حركت كنند.   به سامان كردن اقتصاد مستلزم تدوين يك 
استراتژي كلي اس��ت كه بهبود كل اقتصاد را در برگيرد 
و براس��اس يك نظام اقتصادي تعريف شده توسعه گرا، 
تاكتيك هاي الزم براي دستيابي به اهداف اين استراتژي 
مشخص شود و هر بخشي به وزارتخانه مرتبط با صراحت 
و بدون ابهام و ايهام به منظور اجراء ابالغ شود. رييس جمهور 
مسووليت سنگين هماهنگي بين وزارتخانه ها در اجراي 
بهينه دستيابي به اهداف استراتژي را برعهده دارد و  ساير 
قوا نيز از طريق ابزارهاي قانوني بايد ناظر و پيگير باشند و 
از هيچ تخلفي چشم پوشي نكنند تا اين نظام اقتصادي 
تعريف شده بتواند در بستري عاري از فساد، رانت و تبعيض 
به اهداف خود كه تأمين منافع و مصالح ملي چه در قلمرو 

داخلي و چه در عرصه جهاني است، دست يابد.

خبر

اعطاي كارت اعتباري
رشد نقدينگي را كاهش مي دهد

رحيم زارع عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
اعطاي كارت اعتب��اري در قالب زنجيره توليد عالوه بر 
تامين سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان، رشد 
نقدينگي را نيز كاهش مي دهد. عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با ايِبنا، در 
رابطه با تخصيص كارت هاي اعتباري به مردم در قالب 
زنجيره تامين اعتبار، اظهار كرد: هر چقدر پول نقد در 
جامعه كمتر شود و اين اعتبارات موجود در مسير توليدات 
ملي صرف ش��ود اقدامي مثبت است. عضو كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي گفت: با تخصيص 
اين كارت ها به مردم با زنجيره تامين اعتبار موافق هستم، 
زيرا اين كارت ها به عنوان يك نوع تسهيالت به حساب 
مي آيند و مردم مي توانند از اين تسهيالت استفاده كنند 
تا مشكالتشان را حل كنند. زارع با بيان اينكه اقدام موثر 
ديگري كه اتفاق افتاده است جايگزيني اعتبار به جاي 
پول است، بيان كرد: اين اتفاق يك فرهنگ بسيار درست 
است، زيرا هر روز ۳ هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور 
اضافه مي شود و پول نقد هر چقدر كمتر شود بهتر است.

محمود جامساز
تحليلگر اقتصادي

گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري| 
در ساعات عصر چهارشنبه سكه 11 ميليون و 9۲0 
هزار تومان، دالر ۲71۵0 تومان، اعالم شد كه نسبت 
به روزهاي قبل افزايش 100 توماني نشان مي دهد. 
فعاالن بازار مي گويند كه صبح چهارش��نبه، پس از 
چند روز نوسان قيمت ارز و كاهش قيمت دالر از ۲8 
هزار تومان به مرز ۲7 هزار تومان كه بازار از شروع به 
كار كابينه دولت جديد و تكليف تيم اقتصادي دولت 
براي ساماندهي بازار ارز و ارزش پول ملي، شاهد بوده 
است روز چهارشنبه قيمت دالر بار ديگر افزايش يافته 
و به ۲7۳87 تومان رس��يده است. همچنين قيمت 
يورو ۳0 هزار و 691 تومان، پوند انگليس ۳7 هزار و 
607 تومان و درهم امارات 7 هزار و ۴۲8 تومان اعالم 
شده است. قيمت سكه نيز در ساعات اوليه صبح 1۲ 
ميليون تومان بود و در طول روز چهارشنبه دالر بين 
۲71۵0 تا ۲7۴00 تومان و س��كه بين 11.9 تا 1۲ 
ميليون تومان معامله شده است.  برخي كارشناسان 
مي گويند در صورتي كه اقدامات اساس��ي از س��وي 
تيم اقتصادي دولت، بانك مركزي و س��اير نهادهاي 
مرتبط با بازار ارز ص��ورت نگيرد و عرضه ارز افزايش 
نيابد، نمي توان شاهد كاهش بيشتر قيمت دالر بود. 
همچنين انتظار مي رود كه ميزان ارز آزاد شده ايران 
در كش��ورهاي خارجي و زمان آن مشخص شود تا 
بازار واكنش بهتري نسبت به آن نشان دهد.  نرخ دالر 
در صرافي هاي بانكي )چهار شنبه، 10 شهريورماه( 
با 101 تومان افزايش در مقايس��ه با روز گذشته به 
۲6 هزار و 661 تومان رس��يد. قيمت فروش يورو در 
مقايسه با روز گذشته 9 ش��هريورماه با ۵07 تومان 
افزاي��ش به ۳1 ه��زار و ۲98 تومان رس��يد. قيمت 
خريد ه��ر دالر ۲6 هزار و 1۳۴ توم��ان و نرخ خريد 
هر يورو نيز ۳0 هزار و 679 تومان بود. عالوه بر اين، 
نرخ خريد دالر در بازار متش��كل ارزي ۲6 هزار و ۵۲ 
تومان و نرخ ف��روش آن ۲6 هزار و ۲89 تومان اعالم 
شد.نرخ خريد يورو در اين بازار ۳0 هزار و 7۳8 تومان 
و نرخ فروش آن نيز ۳1 هزار و 17 تومان اعالم ش��د. 
همچنين در س��امانه نيما در معامالت روز سه شنبه 
)9 شهريورماه(، حواله يورو به قيمت ۲7 هزار و 1۳9 
توم��ان فروخته و حواله دالر ب��ه قيمت ۲۳ هزار و ۲ 
تومان معامله ش��د.قيمت دالر از خردادماه حركت 
آرامي به سوي كانال ۲۵ هزار تومان شروع كرد و بيش 
از دو هفته در اين كانال نوس��ان داشت و سپس وارد 
كانال ۲6هزارتومان شد و از روز چهارشنبه گذشته 
در صرافي بانكي به قيم��ت ۲7 هزار تومان فروخته 
مي شد؛ البته در روزهاي اخير دوباره به كانال ۲6 هزار 

توماني بازگشته است.  

     كاهش قيمت سكه و ارز در بازار
دبير هيات مدي��ره اتحاديه طال و جواهر گفت: قيمت 
سكه دربازار امروز 10 ش��هريور 1۴00 نسبت به روز 
گذشته اندكي كاهش داش��ت. نادر بذرافشان با بيان 
اينكه امروز انس جهاني با كاهش ۲ دالري به 181۵ 
دالر رسيده افزود: امروز قيمت ها روند كاهشي داشته 
به طوري كه هر مثقال طالي 17 عيار ۳0 هزار تومان، 
هر گرم طالي 18 عيار ۵ هزار تومان و هر س��كه 1۲0 
 هزار تومان نسبت به روز گذشته كاهش داشته است .

امروز قيمت سكه طرح جديد 11 ميليون و 900 هزار 
تومان، قيمت سكه طرح قديم 11 ميليون و ۵۵0 هزار 
تومان، نيم سكه 6 ميليون و 1۵0 هزار تومان، ربع سكه 
۳ ميليون و 8۵0 هزار تومان و سكه گرمي۲ ميليون و 
۳00 هزار تومان به فروش مي رسد. دبير هيات مديره 
اتحاديه ط��ال و جواهر گفت: هم اكنون هر مثقال طال 
۵ ميليون و ۲0 ه��زار تومان و هر گرم طالي 18 عيار 
1 ميليون و 1۵9 هزار تومان فروخته مي شود.هر دالر 
نيز امروز ۲7 ه��زار و 180 تومان و هر يورو ۳۲ هزار و 

۲۵0 تومان فروخته مي ش��ود. فعاالن بازار ارز و طال 
مي گويند كه قيمت هر قطعه س��كه تمام بهار آزادي 
طرح جديد )چهارشنبه، 10 شهريورماه( در بازار تهران 
با كاهش 70 هزار توماني نسبت به روز گذشته به رقم 
11 ميليون و 910 هزار تومان رسيد. سكه تمام بهار 
آزادي طرح قدي��م نيز 11 ميليون و ۴۵0 هزار تومان 
معامله شد. همچنين نيم سكه بهار آزادي 6 ميليون 
و ۲00 هزار تومان، ربع س��كه سه ميليون و 800 هزار 
تومان و سكه يك گرمي ۲ ميليون و ۳۵0 هزار تومان 
قيمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر گرم 
طالي 18 عيار به يك ميليون و 1۵8 هزار تومان رسيد.  
قيمت هر مثقال طال نيز پنج ميليون و 18 هزار تومان 
شد.همچنين هر انس جهاني طال نيز يك هزار و 810 
دالر و 8۴ سنت قيمت خورد. مهم ترين عوامل موثر در 
رش��د قيمت طال و سكه، باال رفتن دالر و انس جهاني 
است. بر اين اساس قيمت دالر طي دو روز گذشته روند 
نزولي داشته و در صرافي بانكي در كانال ۲6 هزار تومان 
نوسان داشت و انس جهاني نيز با چهار دالر كاهش يك 

هزار و 810 دالر و 8۴ سنت معامله شد.

     قيمت ارزهاي ديجيتال 
در بازار 10 شهريور 

قيمت انواع رمزارزها و ارزهاي ديجيتال را در بازار دهم 
شهريورماه 1۴00 مشاهده كنيد.هدف اين گزارش، 
مشاهده قيمت رمزارزها به صورت به روز است و در ادامه 
جدول قيمت ها را در بازار دهم ش��هريورماه مشاهده 
مي كنيم. در ح��ال حاضر حدود 7.۳81 ارز ديجيتال 
در ۴0۵ صرافي بين المللي معامله مي شوند كه از اين 
مقدار 790 تاي آن كوين و 1.۳8۴ تاي آن توكن است. 
ارزش كل ب��ازار ارزهاي ديجيت��ال هم اكنون حدود 
۲ تريليون دالر اس��ت كه نسبت به روز گذشته 0.81 
درصد افزايش يافته اس��ت. حجم معامالت اين بازار 
طي ۲۴ ساعت گذشته 1۵۵ ميليارد دالر بوده است 
و ارز ديجيتال تتر بيشترين ميزان خريد و فروش را به 
خود اختصاص مي دهد. ارزهاي ديجيتال بيت كوين، 
اتريوم و كاردانو، به عنوان سه ارز ديجيتال برتر بازار به 
ترتيب ۴0.۵7 درص��د، 18.88 درصد و ۴.09 درصد 
از س��هم بازار ارزهاي ديجيت��ال را به خود اختصاص 
مي دهند. قيمت دالر حدود ۲7.1۵1 تومان است كه 

نسبت به روز گذشته تغييري نكرده است. در ليست 
فوق قيمت لحظه اي و اطالعات 9 ارز ديجيتال برتر بازار 

را مشاهده مي كنيد.

     قيمت جهاني طال 
قيمت هر اونس طال با 0.06 درصد رش��د به 181۴ 
دالر و 78 سنت رس��يد. در حالي كه سرمايه گذاران 
منتظر انتشار گزارش مهم بازار كار امريكا هستند تا 
سرنخ هايي در مورد زمان آغاز انقباضي شدن سياست 
پولي اين كشور به دست بياورند، قيمت فلز زرد روز 
چهارشنبه تغيير چنداني را شاهد نبود.بر اساس اين 
گزارش، قيمت هر اونس طال ام��روز با 0.06 درصد 
رشد به 181۴ دالر و 78 سنت رسيد. قيمت فلز زرد 
در معامالت آتي امروز براي تحويل در ماه دس��امبر 
نيز با 0.0۴ درصد افزايش به 1818 دالر و 90 سنت 
رسيد.جفري هالي تحليلگر ارشد موسسه اوآندا در 
اين باره گفت: »ايجاد بيش از يك ميليون شغل در ماه 
اوت مي تواند گزينه انقباضي شدن سياست پولي را 
مجددا روي ميز بگذارد و تاثير كاهشي بر قيمت طال 
خواهد داشت. اين در حالي است كه در صورت ايجاد 
حدود 700 هزار فرصت شغلي يا كمتر، نگراني ها از 
انقباضي شدن سياس��ت پولي كاهش خواهد يافت 
و اين به نف��ع قيمت طال خواهد ب��ود.« تحليلگران 
شركت كننده در نظرسنجي رويترز برآورد كرده اند 
كه بخش غيركشاورزي اقتصاد امريكا در ماه گذشته 
ميالدي 7۵0 هزار فرصت ش��غلي ايجاد كرده باشد.

به گفته مقام هاي ف��درال رزرو ترميم قدرتمند بازار 
كار امريكاي يكي از پيش ش��رط هاي اساسي تغيير 
خط مشي سياست هاي كالن پولي خواهد بود. هفته 
گذشته جرومي پاول رييس فدرال رزرو در سخناني 
گفت كه انقباضي شدن سياست پولي امسال ممكن 
اس��ت در دس��تور كار قرار گيرد، ام��ا وي همچنان 
در م��ورد تصميم گيري در م��ورد افزايش نرخ بهره 
محتاطانه عمل خواهد كرد. اظهارات وي سبب شد 
تا قيمت طال در روز جمعه 1.۴ درصد افزايش يابد.در 
حالي كه افزايش نرخ تورم و بي ثباتي نرخ ارز س��بب 
حضور سرمايه گذاران در بازار طال مي شود، نرخ بهره 
پايين نيز هزينه فرصت س��رمايه گذاري در اين بازار 

را كاهش مي دهد.

  حمله كم سابقه ترامپ 
به ارزهاي ديجيتالي!

 ترامپ ارزهاي ديجيتالي موجود در بازار را يك فاجعه 
قريب الوقوع خواند.دونالد ترامپ- رييس جمهور سابق 
امريكا- در گفت وگو با فاكس نيوز با حمله به ارزهاي 
ديجيتالي گفت: آنها يك فاجعه بالقوه براي خريداران 
و سرمايه گذاران خود هستند كه روزي بر سرشان آوار 
مي شوند. چه كسي مي داند اينها دقيقا چه هستند؟ 
ممكن است يك تقلب باش��ند. من بين ارزها، دالر را 
ترجيح مي دهم چرا كه ارزهاي ديجيتالي چيزهايي 
هستند كه مردم خيلي در موردشان اطالعات درستي 
ندارن��د.  ترامپ، حفظ س��لطه دالر در بازارهاي مالي 
جهاني را يك اولويت برش��مرد و افزود: فناوري بالك 
چين داراي ظرفيت هاي زيادي است كه مي توان از آن 
براي آينده بهره برد اما ارزهاي ديجيتالي به شكل فعلي 
كه هدف واقعي سازندگانشان مشخص نيست نبايد 
جايگاهي در نظام مالي داشته باشند.  ترامپ پيشتر با 
دفاع از دالر گفته بود كه نيازي نيست همه بيت كوين ها 
را از چرخه خارج كنيم اما بايد خيلي خيلي خيلي روي 
تراكنش هاي مرتبط با آن نظارت داش��ته باشيم. وي 
بيت كوين را يك تقلب خواند كه شور و اشتياق ايجاد 
شده نسبت به آن در سطح جهان باعث كاهش تمايل 
معامله گران به نگه داش��تن دالر شده است.  ترامپ با 
هشدار نسبت به تبديل شدن بيت كوين به ارزي مهم تر 
از دالر گفت: ارز غال��ب جهاني بايد دالر باقي بماند. از 
زماني كه بيت كوين با عبور از 6۴ هزار و 8۲9 دالر ركورد 
تاريخي تازه اي را ثبت ك��رد، ارزش اين رمزارز به طور 
قابل توجهي ريزش كرده و اكنون نيز در محدوده ۴7 
هزار دالري قرار دارد. با اين حال ارزش محبوب ترين 
رمزارز جهان از ابتداي س��ال جاري ميالدي تاكنون 
حدود ۲۳ درصد افزايش پيدا كرده است. در طرف مقابل 
اما دالر سالي كامال آرام را سپري كرده تا جايي كه ارزش 
آن مقابل سبد ارزهاي مهم جهاني تقريبا بدون تغيير 
باقي مانده است.  مقامات دولت بايدن اگرچه تاكنون از 
لزوم نظارت بيشتر بر روي عملكرد ارزهاي ديجيتالي 
سخن گفته اند اما اقدام جدي در اعمال محدوديت بر 
روي معامالت آنها هم نكرده اند. گري گنسلر- رييس 
كميس��يون بورس و اوراق بهادار امريكا- نيز تا حدي 

طرفدار ارزهاي ديجيتالي محسوب  مي شود.
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بانك مركزي با انتشار رمزپول 
نقدينگي را مديريت كند

يك كارشناس بانكي با بيان اينكه 80 بانك مركزي 
دنيا اقدام به انتش��ار CBDC خود كرده اند، گفت: 
بانك مركزي ايران مي تواند با انتش��ار رمزپول در 

مديريت نقدينگي به صورت فعال وارد شود.
اسماعيل لل�ه  گاني در همايش بانكداري اسالمي 
در خصوص نگاه بانك مرك��زي به رمزارزها گفت: 
بانك هاي مركزي در دنيا به اين سمت رفته اند كه به 
رمزارزها توجه كنند. صندوق بين المللي پول و بانك 
جهاني نيز به مساله رمزارزها توجه كرده و 80 بانك 
مركزي دنيا نسبت به صدور رمزارز با پشتيباني بانك 

مركزي اقدام كردند.
وي ب��ا بيان اينكه بان��ك مركزي نيز باي��د رمزارز 
اختصاصي منتش��ر كند، تصريح كرد: رمزارزهاي 
بانك مركزي معادل ديجيتال براي پول رس��مي 
هر كشور است كه بايد شرايطي همچون پذيرش 
جهاني را دارا باش��ند و از سوي بانك هاي مركزي 

منتشر شده باشند.
 CBDC رمزارزهاي اختصاصي هر بانك مركزي يا
در دو نوع عمده فروش��ي و خرده فروشي از سوي 
بانك هاي مركزي منتشر مي شود كه در كشورهاي 
پيشرفته به دليل امكان عرضه نوع عمده فروشي آن 
در شبكه هاي بين المللي بيشتر به سمت استفاده از 

اين مدل حركت شده است.
وي با بيان اينك��ه CBDC ها به ص��ورت آفالين 
قابل اس��تفاده هس��تند، گفت: برخالف رمزارزها 
CBDC ها مانند س��كه و اسكناس رايج هر كشور 
داراي رقم رسمي هستند و از اعتبار و پشتوانه بانك 
مركزي برخوردارند. بانك هاي مركزي CBDC ها 
را يا مس��تقيمًا منتش��ر كرده و در اختيار مشتري 
مي گذارند كه در اين صورت نقش بانك ها كمرنگ 
مي ش��ود يا اينكه بانك مركزي صرفًا صادر كننده 
است و نهادهاي مالي به عنوان واسطه CBDC ها را 
عرضه مي كنند. وي از ديگر مزاياي انتشار رمزارزهاي 
ملي را كاس��تن هزينه چاپ پول و كاهش ريسك 
تبادالت الكترونيكي بخش خصوصي دانس��ت و 
افزود: CBDC ها تهديدهايي هم دارند كه شامل 
احتمال نبود امنيت در ش��بكه، س��ختي در جلب 
اعتماد مردم، احتمال سوءاستفاده و پول شويي با 
رمزارز و كمرنگ ش��دن نقش بانك ها مي شود. در 
رابطه با حفظ ارزش پول ملي CBDC ها مي توانند 
موثر باش��ند. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم مردم 
به اين رمزارزها توجه ك��رده و در حال ورود به بازار 
رمزارز هستند و اگر بانك مركزي وارد عمل نشود، 
ممكن اس��ت حفظ ارزش پول مل��ي ضربه ببيند. 
وي با تأكيد بر اينكه CBDC ها در بستر بالكچين 
عرضه مي ش��وند، خاطرنشان كرد: امكان استفاده 
همزمان از CBDC به عنوان پول رايج ملي صادره 
از بانك مركزي و رمزارزهاي رايج در دنيا وجود دارد 
اما بانك مركزي مي توان��د با CBDC در مديريت 
نقدينگي به ص��ورت فعال وارد ش��ود.در مقابله با 
رمزارزها كه هر روز در حال گس��ترش هس��تند و 
ايراداتي دارند، بايد فعاالنه ت��ر عمل كرد. البته در 
سطح كش��ور براي ماينينگ رمزارزها مجوزهايي 
صادر شده ولي براي نقل و انتقاالت آن و نقد كردن 
رمزارزها دس��تورالعملي نداريم.بايد بتوانيم ريال 
را در قالب رمزارز منتش��ر كني��م و در قراردادهاي 
دوجانبه با كشورهاي همسايه از اين ابزار استفاده 
كنيم؛ CBDC ها نيازي به سوئيفت ندارند و حتي به 
بالكچين جهاني نيز نياز نيست. بانك مركزي ايران 
در حال راه اندازي CBDC اس��ت و از آنجايي كه 
بالكچين يك بستر و شبكه جهاني است، كه مانند 
س��وئيفت و مخابرات مي توان از آن استفاده كرد، 
مي توانيم به سمت استفاده از CBDC ها در بستر 
بالكچين داخلي حركت كنيم. اين بستر مختص 
كش��ور ماس��ت و در حوزه قراردادهاي بين المللي 
مي توانيم از ظرفيت بالكچين داخلي استفاده كنيم.

انتشار اوراق وديعه سياست 
جاري بانك مركزي نيست

شرايط انتش��ار اوراق وديعه )از جمله تعيين نرخ سود 
تعيين ش��ده براي اوراق( بايد به تصويب شوراي پول 
و اعتبار برس��د و در حال حاضر سياس��ت جاري بانك 
مركزي نيست. رييس كل بانك مركزي در سي و يكمين 
همايش ساالنه بانكداري اسالمي مورخ 1۴00.6.9 در 
تشريح فعاليت شوراي فقهي بانك مركزي، به مصوبات 
اين ش��ورا از جمله دستورالعمل نحوه امهال مطالبات 
موسسات اعتباري، دستورالعمل اجرايي انجام عمليات 
بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانك 
مركزي و ش��يوه نامه اجرايي آن، شيوه نامه استفاده از 
توافق بازخريد )رپو( منطبق با شريعت در بازار بين بانكي، 
خريد اوراق مالي اسالمي دولتي توسط بانك مركزي 
از طريق ابزار توافق بازخريد منطبق با ش��ريعت بدون 
اثرگذاري بر ذخاير ش��بكه بانكي و انتشار اوراق وديعه 
توسط بانك مركزي با هدف جذب وجوه از عموم در قالب 
وديعه و بازپرداخت آن در سررسيد با حفظ قدرت خريد 
با نرخي معادل حداكثر نرخ تورم ساالنه و نيز استفاده از 
عقد مرابحه و تاكيد بر استفاده از آن در اعطاي تسهيالت 
اشاره كردند.  اما از ميان مصوبات مذكور، موضوع »انتشار 
اوراق وديعه توسط بانك مركزي با هدف جذب وجوه از 
عموم در قالب وديعه و بازپرداخت آن در سررسيد با حفظ 
قدرت خريد با نرخي معادل حداكثر نرخ تورم ساالنه« به 
صورت نادرست به عنوان سياست جاري و برنامه ريزي 
شده بانك مركزي برداشت شده است. در همين ارتباط 
به اطالع مي رساند همانطور كه رييس كل محترم بانك 
مركزي نيز اشاره داشتند اين موضوع تنها با هدف تشريح 
بخشي از مصوبات شوراي فقهي بانك مركزي بوده است و 
به مفهوم يك سياست جاري و در حال اجرا نمي باشد.  در 
پايان، يادآور مي شود كه طبق مصوبه مورخ 1۳99.۵.۲1 
شوراي پول و اعتبار، شرايط انتشار اوراق وديعه )از جمله 
تعيين نرخ سود تعيين شده براي اوراق( بايد به تصويب 

اين شورا برسد.

ثبات قيمت دالر صرافي در كانال ۲۶ هزار توماني

بازار ارز در وضعيت انتظار

توزيع ناعادالنه ثروت در ايران به روايت آمار
اس��تناد به آمار رس��مي تاييدي براي افزايش توزيع 
نابراب��ر درآمد و ثروت و افزايش فاصله طبقاتي به نفع 
مرفهين جامعه است، جايي كه در كنار تمامي عوامل، 
تورم، عدم ثبات اقتصادي و سهم قابل توجه يارانه هاي 
پنهان براي قشر ثروتمند قابل تامل است. به گزارش 
ايس��نا، طي روزهاي گذش��ته ميركاظمي - رييس 
سازمان برنامه و بودجه - در اظهاراتش با انتقاد از رويه 
بودجه ريزي و منابع ناپايدار در بودجه هاي س��نواتي 
اعالم كرده بود كه اين روند موجب شده دولت به سمت 
خلق نقدينگي و افزايش تورم حركت كند كه در اين 
حالت به نوعي برداشت از اقشار ضعيف صورت مي گيرد 
و اكنون ش��اهد آن هستيم كه طي سال هاي گذشته 
ضريب جيني افزايش داش��ته كه خود نشان دهنده 
رش��د فاصله طبقاتي به نفع مرفهين است. به دنبال 
آن، اخيرا مركز آمار ايران گزارشي از وضعيت ضريب 
جيني منتشر كرد كه نشان داد اين شاخص در سال 
گذشته افزايش يافته است؛ اين ضريب كه بين صفر و 
يك تعريف مي شود هر چقدر به سمت يك حركت كند 
بيانگر افزايش نابرابري در توزيع ثروت اس��ت. اين در 
حالي است كه توزيع عادالنه درآمد از اهم شاخص هاي 
ارزيابي عملكرد اقتصادي كشورها به شمار مي رود و 
آن طور كه در گزارش هاي مركز آمار ايران به آن اشاره 
شده در صورتي كه يك فرد در جامعه تمامي درآمد را 
در اختيار داشته باشد توزيع درآمد ناعادالنه ترين وضع 
ممكن است و زماني كه تمامي افراد به يك نسبت از كل 
درآمد جامعه بهره مند شوند عادالنه ترين حالت وجود 
دارد.  طبق اين گزارش اكنون مساله مهم توزيع عادالنه 
بر مبناي توانايي هاي افراد مختلف است كه مي توانند 

به ايجاد تعادل و توازن بيشتر منتهي شود؛ به گونه اي 
كه در يك جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقيران 
در كشور بسيار كم است چرا كه وجود گروه هاي بسيار 
پردرآمد يا بسيار كم درآمد نشان دهنده توزيع نامناسب 
درآمد در آن منطقه است.  اما بررسي جزييات آمار اخير 
در مورد وضعيت ضريب جيني حاكي از آن است كه 
در سال گذشته به 0.۴006 رس��يده در حالي كه در 
سال 1۳98 اين شاخص 0.۳99۲ بوده است كه نشان 
از افزايش فاصله طبقاتي دارد.  در مناطق شهري نيز 
ضريب جين��ي از 0.۳8۲8 ب��ه 0.۳8۳۵ و در مناطق 
روستايي از 0.۳۵۳9 به 0.۳۵90 افزايش يافته است. 

  نابرابري هاي ۲0 سال گذشته 
چگونه بوده است؟

بررس��ي جريان تغييرات ضريب جين��ي خانوارهاي 
كشور در حدود ۲0 سال گذشته نيز قابل تامل است.

ضريب جيني از س��ال 1۳80 ك��ه 0.۴۳0۴ بوده به 
0.۴۳۵6 در س��ال 1۳8۵ افزاي��ش يافت��ه ولي آنچه 
براي سال 1۳90 گزارش ش��ده بيانگر كاهش آن به 
0.۳700 است كه نش��ان مي دهد در اين سال كمي 
از فاصله طبقاتي كمتر و توزيع ثروت نس��بت به قبل 
برابرتر شده است. اما در ادامه، پنج سال بعد يعني سال 
1۳9۵ ضريب جيني به 0.۳900 رسيده كه بار ديگر 
نشان دهنده افزايش نابرابري اس��ت. در سال 1۳96 
ضريب جيني به روند افزايشي ادامه داده به 0.۳981 
و در سال 1۳97 به 0.۴09۳ مي رسد. در سال 1۳98 
مجددا ضريب جيني كمتر شده و به 0.۳99۲ كاهش 
مي يابد ولي سال گذشته افزايش ضريب جيني مشهود 

و 0.۴006 گزارش شده است. 

  توزيع درآمد نيز عادالنه نيست
اما بيش��تر يا كمتر ش��دن ضريب جيني به تنهايي 
نش��ان دهنده وضعيت توزيع درآمد نيست، از اين رو 
براي محاسبه ميزان عدالت در توزيع سهم درآمدي هر 
يك از گروه هاي جامعه در گزارش هاي آماري محاسبه 
مي ش��ود. بر اين اس��اس، اگر فاصله بين درآمدي كه 
10، ۲0 و ۴0 درصد پايين ترين گروه جامعه به دست 
مي آورند با درآمد 10، ۲0 و ۴0 درصد از پردرآمدترين 
افراد، تفاوت زيادي داش��ته باشد نشان دهنده توزيع 
ناعادالنه درآمد در آن جامعه اس��ت. بررسي گزارش 
مركز آمار، درباره نس��بت هزين��ه اي پردرآمدترين و 
ك��م درآمدترين بخش جمعيتي در س��ال 1۳98 تا 
1۳99 حاكي از آن است كه نسبت هزينه 10 درصد 
پردرآمدترين ب��ه 10 درصد كم درآمدترين جمعيت 

ايران از 1۳.69 به 1۳.96 افزايش يافته است. 
همچنين نسبت هزينه ۲0 درصد پردرآمدترين به ۲0 
درصد كم درآمدترين نيز از 7.97 به 8.1۳ رسيده است. 
در مقايس��ه اي ديگ��ر نس��بت هزين��ه ۴0 درص��د 
پردرآمدترين به ۴0 درصد كم درآمدترين نيز از ۴.۲۵ 

به ۴.۳۲ افزايش دارد.

  ع�دم ت�وازن توزي�ع درآمد و ث�روت در 
حاشيه افزايش تورم و يارانه هاي پنهان 

بر اين اساس، در سال گذشته عدالت در توزيع درآمد 
نيز بين اقشار جامعه ايراني كاهش داشته است.

جزييات شاخص ضريب جيني و نسبت هاي درآمدي 

جمعيت در حالي نش��ان از ضعيف تر شدن قشر كم 
درآمد و حركت ثروت به سمت پردرآمدها دارد كه در 
يكي- دو سال اخير روند تورم نيز رو به افزايش رفته و 
اكنون نرخ تورم در باالترين حد خود در حداقل هشت 
س��ال گذش��ته در نرخ بيش از ۴۵ درصد ق��رار دارد؛ 
موضوعي كه مورد اشاره رييس سازمان برنامه و بودجه 
نيز به آن بوده و از عوامل رشد اين تورم را بودجه دولت 
عنوان كرده بود. به نظر مي رس��د طي سال هايي كه 
ضريب جيني كاهشي بوده در كنار كاهش مقطعي تورم 
و ثبات نسبي آن، توزيع يارانه هاي نقدي در آن سال ها 
بي تاثير نبوده باشد، شروع توزيع يارانه نقدي ۴۵ هزار 
و ۵00 توماني در سال 1۳89 يا يارانه هاي معيشتي كه 
در سال 1۳98 در دستور كار قرار گرفته بود. اما در اين 
بين وجود يارانه هاي پنهان با حجم عظيم حدود 1700 
هزار ميليارد توماني قرار دارد كه سهم طبقه ثروتمند 
و پردرآمد ايراني در آن بسيار باالست، گزارشي كه در 
سال 1۳97 از سوي س��ازمان برنامه و بودجه منتشر 
ش��د نش��ان داد كه حداقل در بخش س��وخت يارانه 
پردرآمدترين دهك، ۲۳ برابر دهك هاي كم درآمد بوده 
است. رييس سازمان برنامه و بودجه نيز اخيرا از وضعيت 
يارانه هاي پنهان و نحوه توزيع آن انتقاد كرده و گفته 
بود كه كه يك عده كه وضعيت مالي مطلوبي داشته 
و داراي اموال و دارايي زيادي هستند بيشترين سهم 
را مي برند ولي يك فرد روستايي سهم بسيار اندكي از 
يارانه انرژي دارد. در هر صورت تحليل وضعيت ضريب 
جين��ي و توزيع نابرابر ثروت و افزايش فاصله طبقاتي 
موضوعي است كه كارشناسان مربوطه و البته مديران 

دولتي مي توانند پاسخگوي آن باشند.
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تعادل بازار
 باعرضه سيمان در بورس كاال

عبدالرضا شيخان، دبير سابق انجمن صنفي كارفرمايان 
صنعت سيمان با اشاره به اعالم كنترل و ثابت نگه داشتن 
قيمت سيمان از سوي برخي از مسووالن گفت: بدون 
شك مس��ووالن و دولتمردان نيتي خيرخواهانه براي 
پايين نگه داشتن قيمت كااليي مانند سيمان و حمايت 
از مصرف كننده رادارند اما بايد تجربيات قبل مرور شود؛ 
متأسفانه طي سال هاي گذشته دولت در هر بازاري ورود 
كرده به دليل كنترل قيمتي و دونرخي شدن بازار بارانت 
و فساد مواجه شده ايم و به اين ترتيب نتايج اين اقدامات 
به هيچ وجه تطابقي با اهداف دولت نداش��ته اس��ت. او 
خاطرنشان كرد: هزينه هاي توليد هرروز در حال افزايش 
است و ثابت نگه داشتن قيمت كاالي نهايي، مي تواند به 
توليد كشور آسيب برساند. در اين ميان توليدكنندگان، 
اغلب بخش خصوصي يا نيمه خصوصي هستند و اين 
بخش سرمايه خود را براي كسب درصدي سود وارد اين 
حوزه كرده است؛ بنابراين نمي توان از توليدكنندگان 
توقع داشت كه توليدات شان را بازيان به بازار عرضه كنند. 
اين مسوول با اشاره به اينكه دولت سال ها توليدكنندگان 
س��يمان را مجبور به فروش همراه بازيان محصوالت 
كرده است، افزود: نتيجه اين اتفاق نيز تعطيلي بخشي 
از كارخانه هاي سيمان كه قدرت ماندگاري باقيمت هاي 
اجباري نداشتند، بود. شيخان توضيح داد: اكنون نيز اگر 
دولت بخواهد رويه گذشته خود را ادامه دهد و برخالف 
جريان و مسير اقتصاد تورمي ايران، سيمان را در انزوا و 
محدوديت نگاه دارد؛ قطعًا در آينده با شمار بيشتري از 
توليدكنندگان اين محصول در كشور خداحافظي خواهد 
كرد؛ البته به جز اندك كارخانه هايي كه دولتي هستند و با 
بودجه دولت فعاليت مي كنند. دبير سابق انجمن صنفي 
كارفرمايان صنعت سيمان تأكيد كرد: كاري كه اخيراً 
براي بازار سيمان در پيش گرفته شده يعني عرضه سيمان 
در بورس، سياست مهم و منطقي بوده و الزم است، دولت 
از آن حمايت كند. شيخان با اشاره به اينكه عرضه سيمان 
بايد در بورس به صد درصد برسد ادامه داد: با گسترش 
عرضه، قطعًا بازار به تعادل خواهد رسيد و قيمت هاي 
كشف شده به صورت منطقي و واقعي و در فضاي سالم 
رقابتي، تعيين خواهد شد. او متذكر شد: با آزادسازي 
بازار سيمان و عرضه اين محصول در بورس، واسطه ها 
و دالالن حضوري كمرنگ در بازار خواهند داشت و نفع 
فروش سيمان به توليدكننده خواهد رسيد. توليدكننده 
نيز از اين محل مي تواند به بازسازي و نوسازي صنعت 
اقدام كند. دبير سابق انجمن صنفي كارفرمايان صنعت 
سيمان ادامه داد: در س��ال هاي گذشته و طي دهه ها، 
امكان توسعه از صنعت سيمان گرفته شده بود چراكه 
تمامي نفع حاصل از تولي��د به جيب دالالن اين حوزه 
مي رفت. شيخان اضافه كرد: بي پرده بايد اعالم كرد كه 
نتيجه رويكرد گذشته در حوزه قيمت ها به نقش پررنگ 
دالالن در اين بازار منتهي شد كه در چنين شرايطي 
ثابت نگه داشتن قيمت سيمان، ادامه همان مسيري 
است كه دهه ها دولت در پيش گرفته بود و عايدي آن، 

همان ويژه خواري ها براي عده اي خاص شد.

پذيرش سهام ۵ شركت
طي ۵ ماه گذشته در بورس تهران

تسنيم| مديريت پذيرش بورس تهران اعالم كرد: از 
ابتداي سال 1400 تاكنون در حوزه پذيرش شركت ها 
در بورس تهران، 9 جلس��ه هيات پذيرش تش��كيل 
شده كه به پذيرش سهام 5 شركت با مجموع سرمايه 
اسمي 119504 ميليارد ريال منتج شده است. بر اين 
اس��اس در ابتداي سال 1400 تاكنون بالغ بر 9 جلسه 
هيات پذيرش برگزارشده كه منجر به پذيرش سهام 
5 شركت با مجموع سرمايه اسمي 119504 ميليارد 
ريال، درج نماد 6 ش��ركت با مجموع س��رمايه اسمي 
116445 ميليارد ريال و عرضه اوليه و بازگشايي سهام 
8 شركت با مجموع سرمايه اسمي 161012 ميليارد 
ري��ال و ارزش روز 2246134 ميليارد ريال در بورس 
تهران شده است.در قسمت بازار بدهي نيز از ابتداي 
سال 1400 تاكنون، 23 اوراق شامل اوراق مشاركت 
و اوراق گام به ارزش 100265 ميليارد ريال پذيرش 
و 3 صندوق قابل معامله به ارزش 8000 ميليارد ريال 
و 14 اوراق بدهي شامل اوراق مرابحه، اوراق گام، اوراق 
مشاركت، اوراق اجاره به ارزش 67300 ميليارد ريال 

پذيره نويسي و بازگشايي نماد انجام گرفته است.

بازار در حال
جمع آوري نقدينگي

ش��اخص كل در بازار ب��ورس در آخرين روز كاري 
هفته يعني چهارشنبه، 10 شهريورماه 24 هزار و 
535 واحد افزايش داشت كه درنهايت شاخص در 
كانال يك ميليون و 520 هزار واحدي به مدار رشد 
بازگشت. در معامالت اين روز بيش از 11 ميليارد 
و 234 ميليون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش 97 هزار و 990 ميليارد ريال دادوستد شد. 
همچنين شاخص كل )هم وزن( با هشت هزار و 482 
واحد افزايش به 455 هزار و 375 واحد و ش��اخص 
قيمت )هم وزن( با پنج  هزار و 352 واحد رش��د به 
287 هزار و 344 واحد رسيد. شاخص بازار اول 14 
هزار و 523 واحد و شاخص بازار دوم 60 هزار و 213 

واحد افزايش داشتند.
طي معامالت روز چهارش��نبه حقيقي ها حدود 
730 ميلي��ارد توم��ان وارد بازار س��هام كردند. 
ارزش كل معام��الت خرد 9 هزار و 650 ميليارد 
تومان بود، افراد حقيقي 87 درصد يعني هشت 
ه��زار و 350 ميلي��ارد تومان س��هام خريدند و 
مازاد خريدش��ان هش��ت درصد از كل معامالت 
ش��د. بيش��ترين ورود پول حقيقي ب��ه بورس و 
فرابورس در س��ه گروه »محصوالت شيميايي«، 
»س��يمان، آهك و گچ« و »س��رمايه گذاري ها« 
رقم خورد درحالي كه برآيند معامالت گروه هاي 
»فرآورده ه��اي نفت��ي« و »م��واد و محصوالت 
دارويي« به نفع حقوقي ها تمام ش��د. س��ه نماد 
»صبا«، »س��متاز« و »پارس« لقب بيش��ترين 
افزايش سهام حقوقي را به خود اختصاص دادند، 
توجه حقيقي ها نيز بيشتر به »آريان«، »بركت« 

و »شپنا« معطوف بود.
عالوه بر اين در بين همه نمادها، ش��ركت صنايع 
پتروشيمي خليج فارس با نماد »فارس« با دو هزار و 
793 واحد، توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه 
با نماد »ميدكو« با يك هزار و 751 واحد، پتروشيمي 
پارس با نم��اد »پارس« با يك ه��زار و 307 واحد، 
نفت و گاز پتروشيمي تأمين با نماد »تاپيكو« با يك 
هزار و 77 واحد، معدني و صنعتي چادرملو با نماد 
»كچاد« با يك هزار و 66 واحد، پتروش��يمي نوري 
با نماد »نوري« با يك هزار و 26 واحد، فوالد مباركه 
اصفهان با نماد »فوالد« با 804 واحد و ملي صنايع 
مس ايران با نماد »فملي« با 698 واحد تأثير مثبت 

بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقاب��ل پااليش نفت تبريز با نماد »ش��بريز« 
با 152 واحد، بانك كارآفري��ن با نماد »وكار« با 
144 واحد، بانك تجارت با نماد »وتجارت« با 94 
واحد، بانك پارسيان با نماد »وپارس« با 64 واحد 
و داروسازي اكس��ير با نماد »دلر« تأثير منفي بر 
شاخص بورس داشتند. بر پايه اين گزارش، طي 
روز چهارشنبه شركت پااليش نفت بندرعباس 
با نماد »شبندر«، معدني دماوند با نماد »كدما«، 
شركت س��رمايه گذاري تأمين اجتماعي با نماد 
»شستا«، پااليش نفت اصفهان با نماد »شپنا«، 
گ��روه دارويي بركت ب��ا نماد »بركت«، س��پيد 
ماكيان با نماد »سپيد« و ملي صنايع مس ايران 
با نماد »فمل��ي« در نماده��اي پرتراكنش قرار 
داش��تند. گروه فرآورده نفتي ه��م در معامالت 
امروز صدرنش��ين برترين گروه هاي صنعت شد 
و در اين گ��روه 860  ميلي��ون و 297 هزار برگه 
س��هم به ارزش هفت ه��زار و 243 ميليارد ريال 

دادوستد شد.

    روند رو به باالي فرابورس
در آخرين روز كاري هفته ش��اخص فرابورس نيز 
بيش از 448 واحد افزايش داش��ت و بر روي كانال 
22 ه��زار و 409 واحد ثابت ماند. همچنين در اين 
بازار چهار ميليارد و 699 ميليون برگه سهم به ارزش 

156 هزار و 28 ميليارد ريال دادوستد شد.
طي روز چهارشنبه پليمر آريا ساسول با نماد »آريا«، 
بيمه پاسارگاد با نماد »بپاس«، پتروشيمي زاگرس 
با نماد »زاگرس«، ف��والد هرمزگان جنوب با نماد 
»هرمز«، سرمايه گذاري صبا تأمين با نماد »صبا«، 
فرابورس اي��ران با نماد »فرابورس«، س��نگ آهن 
گهر زمين ب��ا نماد »كگه��ر«، بان��ك دي با نماد 
»دي«، گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي با نماد 
»سمگا«، مديريت انرژي تابان هور با نماد »وهور« و 
پتروشيمي تندگويان با نماد »شگويا« تأثير مثبت 

بر شاخص فرابورس داشتند.
همچنين  صنعتي مينو با نماد »غصينو«، توليدي 
و خدمات صنايع نسوز توكا با نماد »كتوكا«، بيمه 
اتكاي��ي ايرانيان با نماد »ات��كاي«، مجتمع توليد 
گوشت مرغ ماهان با نماد »زماهان«، سرمايه گذاري 
مس��كن الوند با نماد »ثالوند« و صنعتي بهپاك با 
نماد »بهپاك« با تأثير منفي بر شاخص فرابورس 

همراه بودند.
در آخرين روز كاري هفته افزايش سهام حقيقي ها 
در 168 نماد و افزايش سهام حقوقي ها در 65 نماد 
به بيش از يك ميليارد تومان رسيد كه جمع تغيير 
مالكيت دس��ته اول 990 ميلي��ارد تومان و تغيير 
مالكيت دسته دوم 280 ميليارد تومان بود. آخرين 
قيمت 324 نماد حداقل يك درصد نسبت به قيمت 
روز قبل آنها افزايش يافته و 34 نماد با كاهش بيش 

از يك درصدي قيمت همراه بوده اند.

    افزايش ارزش سهام عدالت
در پايان معامالت روز چهارش��نبه بازار سرمايه، 
ارزش س��هام عدالت در مقايس��ه با روز گذشته، 
1.5 درص��د افزاي��ش يافت و ارزش س��بد 532 
هزارتوماني و يك ميليون توماني س��هام عدالت 
به ترتيب به 14 ميليون و 108 هزار تومان و 26 
ميليون و 575 هزار تومان رسيد. با احتساب اين 
موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 
هزارتوماني سهام عدالت به 8 ميليون و 464 هزار 

تومان رسيده است.

كاهش نرخ ارز بدون توافق؛ 
شايد!

حميدرضا قاس��مي، كارش��ناس اقتصادي در اين 
خصوص بيان كرد: بخشي از افزايش نرخ ارز ناشي از 
جو رواني انتخابات در ايران و مباحث مطرح شده در 
برجام و كاهش خوش بيني ها به برجام و همچنين 
معرفي تيم اقتصادي دولت بود. بخش زيادي از افزايش 
نرخ ارز هم ناش��ي از س��وء مديريت در بازار ارز بوده 
است. متأسفانه مديريت بازار ارز به نحو مطلوبي اتفاق 
نيفتاده است. ضمن اينكه تغيير در مديريت اقتصادي 
كشور هم در افزايش قيمت هاي اخير اثرگذار بوده كه 
منطقي هم بوده است. وي افزود: البته نيروها وعده اي 
افراد خاص هم در بازار ارز مداخله داشته و بانفوذ خود، 
قيمت ها را دست كاري مي كنند. انتظار مي رفت باروي 
كار آمدن دولت جديد، بعضي از اين نيروها با دولت 
همكاري كنند تا نرخ ارز مديريت شود كه فعاًل چنين 
اتفاقي رخ نداده است؛ اما ممكن است با شروع به كار 
تيم اقتصادي و تيم سياست گذاران روابط بين الملل 
دولت جديد، بازار ارز آرامش بيشتري را تجربه كند. 
بعيد اس��ت كه دالر به 15 هزار تومان برس��د؛ ولي 
مي توان اميدوار بود كه دالر به كانال 20 الي 22 هزار 
تومان بازگردد. قاسمي در رابطه با تأثير عدم توافق 
بر نرخ ارز گفت: نرخ دالر به شدت وابسته به عملكرد 
دولت خواهد بود. در شرايط فعلي اقتصاد كشور ما و 
تورم افسارگسيخته اي كه اقتصاد ما را در برگرفته؛ 
بدون حصول توافق و كاهش تحريم ها، خوش بين 
به دالر 20 الي 22 هزارتوماني در كوتاه مدت نيستم. 

ورود نقدينگي خارج شده از تاالر شيشه اي به بازار اوراق با درآمد ثابت

نرخ بهره رقيب بورس مي شود؟
گروه بازار سرمايه|

باالخره روز گذشته و در آخرين روز كاري هفته روند 
بازار تغيير كرد و شاهد رشد 24 هزار و 521 واحدي 
بود و از نزول س��نگين روزهاي اخير فاصله گرفت 
البته نبايد فرام��وش كرد كه اخبار و ش��ايعه هاي 
افزايش نرخ بهره اوراق بدهي نيز تأثير بس��زايي در 

معامالت سهامداران داشته است.
طي روزهاي اخير شايعات زيادي در خصوص افزايش 
نرخ بهره باعث شده تا سهامداران روند معامالت خود را 
تغيير دهند؛ به گونه اي روز سه شنبه اين شايعات همراه 
با كاهش نرخ دالر باعث شد كه ميزان خروج نقدينگي 
از بورس تقويت شود و در مقابل ميزان ورود نقدينگي 
به بازار اوراق با درآمد ثابت با افزايش روبرو ش��ود. اين 
موضوعي بود كه حتي ريي��س كل بانك مركزي نيز 
به صورت تلويحي در سي و يكمين همايش بانكداري 

اسالمي به آن اشاره كرد.
آمار ها نشان مي دهد در سه روز نزول بازار سهامداران 
حقيقي بيش از 3500 ميلي��ارد تومان نقدينگي از 
بازار سهام خارج كرده اند و بخشي از اين نقدينگي را 
وارد بازار اوراق بدهي و صندوق هاي سرمايه گذاري 
كرده ان��د. بر اس��اس همي��ن اطالع��ات كه حجم 
سرمايه گذاري در بازار اوراق بدهي و صندوق هاي 
س��رمايه گذاري در س��ه روز منفي ب��ازار بار ديگر 
يك باره با رشد چند برابري مواجه شده و روزانه به 
بيش از 210 ميليارد تومان رس��يده است؛ اين در 
حالي اس��ت كه از زمان صعود شاخص هاي بورس 
در خرداد ماه س��ال جاري حجم سرمايه گذاري در 
اوراق به��ادار با درآمد ثابت با كاهش مواجه ش��ده 
ب��ود و نقدينگ��ي از اوراق بده��ي و صندوق ه��اي 
سرمايه گذاري با درآمد ثابت در حال ورود به بورس 

بود. اين معكوس شدن جريان نقدينگي ظرف چند 
روز گذشته به معناي آن اس��ت كه سرمايه گذاران 
دوباره ترجيح داده اند بخش��ي از نقدينگي خود را 
صرف خري��د اوراق بهادار با درآم��د ثابت كنند. به 
لحاظ ادبيات مالي زماني كه ش��اخص هاي بورس 
نزول مي كنند بخشي از نقدينگي صرف خريد اوراق 
كم ريسك تر مي شود و اصطالحًا وارد پاركينگ پول 
مي شود؛ اين اتفاق در شرايطي افتاد كه ظرف 3 ماه 
گذشته يكي از داليل رشد بازار سهام ورود نقدينگي 
از اوراق با درآمد ثابت به بازار س��هام بود، اما حاال به 
نظر مي رسد جريان نقدينگي دوباره به سمت بازار 
اوراق بدهي معكوس شده است و نقدينگي بار ديگر 

در حال انتقال به پاركينگ پول است.

     افزايش نرخ بهره
روند خروج نقدينگي از بازار س��هام ظرف 3 روز نزول 
بازار در ش��رايطي بيشتر شده است كه به موازات افت 
قيمت دالر، ش��ايعاتي نيز در مورد افزايش نرخ بهره 
اوراق بدهي در بازار س��هام ش��دت گرفته است؛ گويا 
س��هامداران به اين نتيجه رس��يده اند كه بزودي نرخ 
بهره اوراق بدهي افزايش مي يابد و اين موضوع منجر 
به افت شاخص هاي بورس خواهد شد؛ به همين دليل 
بار ديگر سهامداران در حال مهاجرت به پاركينگ پول 
هستند. برخي خبر ها حاكي از آن است كه دولت جديد 
خيلي سريع دست به كار شده است تا نرخ بهره اوراق 
بدهي را در بازار تا سطح 29 درصد يعني به ميزان تورم 
پيش بيني شده ساالنه، افزايش دهد. اين به آن دليل 

اس��ت كه دولت جديد در تالش اس��ت اواًل از طريق 
سياست هاي انقباضي، نرخ تورم را كاهش دهد و دوما 
كسر بودجه شديد دولت را تأمين كند. مهم ترين ابزار 
براي كاهش س��ريع نرخ تورم، ابزار هاي مالي هستند 
و گويا تي��م اقتصادي دولت، عزم خ��ود را جزم كرده 
اس��ت كه براي كنترل تورم، اوراق بدهي جديد با نرخ 
بهره 29 درصد بفروشد. اين نرخ مطابق با پيش بيني 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ميزان تورم ساالنه 
در اسفند ماه سال جاري است و حاال قرار است اوراق 
جديد با اين نرخ فروخته شوند و ظاهراً نرخ بهره ساير 
اوراق نيز در آينده با نرخ تورم تطبيق پيدا خواهند كرد.

اكبر كميجان��ي، رييس كل بانك مرك��زي ديروز در 
س��ي ويكمين همايش بانكداري اسالمي در اين باره 
گفت: انتش��ار اوراق وديعه توس��ط بان��ك مركزي و 
بازپرداخت در سررسيد با نرخي حداكثر معادل نرخ 
تورم ساالنه از ديگر اقدامات انجام شده در بانك مركزي 
است كه در شوراي پول و اعتبار تصويب شده، اما تاكنون 
به كار گرفته نشده اس��ت. او در مورد زمان انتشار اين 
اوراق گف��ت: در ح��ال تهيه مقدمات كار هس��تيم و 
اميدواريم امس��ال براي مهار پايه پولي و نرخ تورم از 
اين ابزار استفاده كنيم و اين جايگزين اوراق مشاركت 
بانك مركزي اس��ت كه از سال هاي 79 به بعد به اجرا 
گذاشته شده است. اين سخنان نشان مي دهد يكي از 
داليل نزول بورس ظرف چند روز گذشته در كنار افت 
1000 توماني قيمت دالر، برنامه هاي بانك مركزي 
براي افزايش نرخ بهره اوراق مالي اسالمي است. ازنظر 
اقتصادي افزايش نرخ بهره اوراق بدهي اگرچه ابزار 
موثر براي كنترل پايه پولي اس��ت، اما به طورقطع 
منجر به افت شديد شاخص هاي بورس خواهد شد 

و ريسك جديدي براي بازار سهام تلقي مي شود.

رييس س��ازمان بورس با تأكيد بر اينكه شرط سازمان 
بورس ب��راي عرض��ه خ��ودرو در ب��ورس كاال، حذف 
قيمت گذاري دس��توري خودرو است، تصريح كرد: در 
غير اين صورت، باوجود قيمت گذاري دستوري، عرضه 
خودرو در بورس كاال هيچ معنايي نخواهد داشت. به نظر 
مي رسد براي عرضه خودرو در بورس كاال پيش شرط ها و 
مقرراتي وضع مي شود كه به معناي تداوم همان سياست 
قيمت گذاري دستوري است؛ با چنين شرايطي، اجازه 

عرضه خودرو در بورس كاال را نخواهيم داد.
به گفته رييس سازمان بورس موضع اين سازمان در برابر 
قيمت گذاري خودرو كاماًل مشخص است. دهقان دهنوي 
در اين باره اظهار كرد: قيمت گذاري دستوري خودرو نه 
رفاهي براي مصرف كنندگان خودرو به همراه داش��ته 
و نه منفعتي براي توليدكنن��دگان؛ از افزايش قيمت ها 
جلوگيري نش��ده و فقط موجب تخريب س��اختار مالي 
ش��ركت هاي خودروس��از و چپاول منافع س��هامداران 
شده است؛ بنابراين، از اس��اس و به صورت هميشگي با 

قيمت گذاري دستوري خودرو مخالف هستيم.
 وي اف��زود: به نظر مي رس��د عده اي ك��ه قيمت گذاري 
دستوري خودرو را وضع كردند، خودشان هم به نادرست 
بودن اين سياست پي برده اند، ولي در تله  خودساخته اي 
گرفتارشده اند كه راه فراري از آن ندارند. يكي از راهكارهاي 
پيشنهادي براي عبور از اين شرايط، عرضه خودرو از طريق 
بورس كاال بود؛ نكته اينجاست كه در شرايط عادي، خودرو 
كاالي مناس��بي براي عرضه در بورس نيست. در بورس 
معمواًل كاالهايي عرضه مي شود كه هم همگن هستند 
و هم حجم زيادي دارند كه خودرو چنين شرايطي ندارد.

رييس س��ازمان بورس تصريح كرد: ترجيح اول سازمان 
بورس اين است كه مشكل قيمت گذاري دستوري خودرو 
درجايي غير از بورس برطرف شود و عرضه در بورس كاال 
صورت نگي��رد؛ اما اگر براي رفع مش��كل قيمت گذاري 
دستوري، راهي به جز عرضه خودرو در بورس كاال وجود 
نداشته باشد، اين موضوع را خواهيم پذيرفت. اين مقام 
مسوول همچنين بابيان اينكه س��هام عدالت، سهامي 
بوده كه سال ها قبل در خارج از بازار سرمايه به اشخاص 
تخصيص يافته است، اظهار كرد: در حال حاضر سهامداران 
عدالت، مالك اين س��هام هستند؛ ولي فروش اين سهام 
مشروط به آن است كه صدمه اي به بازار سرمايه وارد نشود. 
ازآنجاكه حجم سهام عدالت زياد است، اگر به صورت خرد 
در بازار عرضه ش��ود، اين امكان وجود دارد كه با افزايش 
عرضه ها در بازار سرمايه، تعادل بازار به هم بخورد. ازاين رو، 

فروش سهام عدالت به صورت بلوكي انجام خواهد شد.

     »ابزارسازي« بازوي رقابتي بازار سرمايه
با بازارهاي موازي

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه »ابزارسازي« 
را يكي از مهم ترين قس��مت هاي بازار س��رمايه و مزيت 
رقابتي براي اين بازار دانست. دهقان دهنوي با تأكيد بر 
اينكه ساير بازارها چنين سرعت عملي براي ابزارسازي 
ندارن��د، اظهار كرد: ابزارهاي متعددي در بازار س��رمايه 
تعريف شده و مورداستفاده قرارگرفته است؛ اما برخي از 
اين ابزارها، عم��ق الزم براي معامالت اين بازار را ندارند؛ 
بنابراين تالش مي ش��ود كه عمق بازاره��اي مربوط به 
ابزارهاي مشتقه از طريق حضور نهادهاي مالي متخصص 
و ترغيب مشتريان براي آنكه بر اساس نيازهاي خود وارد 

بازار ابزارهاي مشتقه شوند، افزايش يابد.
 به گفته رييس س��ازمان بورس، بخش عمده مشتريان 
بازار ابزارهاي مش��تقه، افرادي هس��تند ك��ه به دنبال 
پوشش ريس��ك هاي خود هستند و شركت هاي مشاور 
س��رمايه گذاري و تأمين س��رمايه ها بايد بتوانند بخش 

خصوصي را به س��مت اين بازار هدايت كنن��د تا از بازار 
ابزارهاي مشتقه براي پوشش ريسك هاي خود استفاده 
كنند. دهقان دهنوي در اين ب��اره تصريح كرد: در حال 
حاضر در اي��ن حوزه كمبودهايي وج��ود دارد؛ بنابراين 
اولويت اول آن است كه عمق ابزارهاي مشتقه فعلي بازار 
را افزايش دهي��م و در مرحله بعد، براي تعريف ابزارهاي 
مشتقه جديد بر اساس نيازها اقدام كنيم؛ او در گفت وگو 
با بورس نيوز تأكيد كرد: تعريف يك ابزار مش��تقه جديد 
فقط به اين دليل كه در بورس هاي جهاني چنين ابزاري 
مورداستفاده قرار مي گيرد، لزوماً به معني موفقيت آن ابزار 
در بازار سرمايه ما نخواهد بود؛ اما اگر نيازسنجي شود و بر 
اساس نيازها، ابزار جديد تعريف شود به موفقيت آن ابزار 

و آن نهاد مالي كمك خواهد شد.

     انتشار اوراق اجاره ديگر اولويت نيست
دهقان دهن��وي در رابطه ب��ا روند اجرايي ط��رح اوراق 
اجاره س��هام گفت: چند ماه قبل كه بازار سرمايه شيب 
نزولي داش��ت و با مشكل كمبود تقاضا مواجه بود، طرح 
انتشار اوراق اجاره سهام مطرح شد كه بعضي شركت ها 
و هلدينگ هاي بازار هم درخواس��ت هاي خ��ود را ارايه 
كردند. در اين ميان برخي از اين شركت ها مجوز مربوطه 
را دريافت و اوراق هم منتشر و عرضه كردند كه هم در آن 
مقطع، از بازار سرمايه حمايت شد و هم از محل انتشار اين 
اوراق، بازدهي مناسبي كسب كردند. بعضي از شركت ها 
نيز، در آن مقطع پيگير ارايه مدارك و درخواس��ت خود 
نبودن��د، اما در حال حاضر به دنبال مجوز انتش��ار اوراق 
اجاره سهام هستند. وي افزود: ولي نكته اينجاست كه 
موضوع انتشار اوراق اجاره سهام، در شرايطي كه بازار 
سرمايه ديگر با كمبود تقاضا مواجه نيست، در اولويت 
برنامه هاي س��ازمان بورس قرار ندارد؛ اگر درخواست 
انتش��ار اوراق به همراه طرح توجيهي مناسبي ارايه 
شود و براي سازمان بورس مسجل شود كه هلدينگ ها 
به منظور نگهداري بلندمدت سهام، قصد انتشار اوراق 
دارند، اين درخواس��ت را موردبررسي قرار خواهيم 
داد؛ اما براي خريدوفروش هاي كوتاه مدت س��هام، 

استفاده از اين ابزار را فعاًل محدود خواهيم كرد.

     اصالح قوانين بازدارنده
رييس سازمان بورس در ادامه يكي از محورهاي بسيار 
مهم عملكرد بازار س��رمايه را بحث قوانين و مقررات 
بازدارنده دانست و گفت: اگر قصد داريم نظارت موثري 
داشته باشيم، بايد نحوه برخورد با تخلفات و همچنين 
احكامي كه براي مجازات متخلفان تعيين مي ش��ود، 

آنقدر بازدارنده باشد كه ساير افرادي كه احتمااًل قصد 
انجام تخلف��ي را دارند، متوجه ش��وند كه اين تخلف 
پرهزينه خواهد بود. وي افزود: منظور اين نيس��ت كه 
مجازات ها غيرعادالنه بشود اما به  هر حال بايد در حدي 
بازدارندگي داشته باشد كه از بروز تخلفات جلوگيري 
كند و انگيزه تخلف را از بين ببرد. اين موضوع نيازمند 
اصالحاتي در قوانين و مقررات خواهد بود كه در حال 
پيگيري و بررسي آن هس��تيم تا بتوانيم مجازات ها و 
جرايم مربوط به تخلفات در بازار سرمايه را تقويت كنيم.

     توسعه سيستم ها
دهقان دهنوي ادامه داد: محور موردبررسي ديگر، توسعه 
سيس��تم هاي فناوري اطالعات اس��ت. به هرحال، بازار 
سرمايه رشد كرده و تعداد فعاالن اين بازار بسيار زياد شده 
و امكان مديريت و نظارت بر تمام معامالت توسط انسان 
وجود ندارد. در حال حاضر هم سيستم ها در بحث نظارت 
بر بازار، كمك زيادي به ما مي كنند و قسمت قابل توجهي 
از نظارتي كه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صورت 
مي گيرد، توسط سيستم ها صورت مي پذيرد؛ اما هرچقدر 
بتوان اين سيستم ها را توسعه داد و تقويت كرد، تشخيص 
جرايم و تخلفات تقويت خواهد شد. اين دو محور به شدت 

در سازمان در حال بررسي و پيگيري است.
وي اضافه كرد: سومين محور، محور نيروي انساني است؛ 
رشد بازار سرمايه در سال هاي 98 و 99، فراتر از انتظارات 
و برنامه ريزي هاي قبل بود و در دو سال اخير هم حضور 
مردم و هم تعداد معامالت و هم حجم معامالت به شدت 
افزايش پيداكرده است؛ بنابراين ساختارهاي سازمان 
بورس و همچنين حوزه نيروي انساني در سازمان بورس 
هم بايد توسعه پيدا كند. اين حركت، حركت مستمري 
است؛ اقدامات قابل توجهي نيز تاكنون صورت گرفته 
كه اثربخش هم بوده اس��ت؛ اما نكت��ه قابل توجه اين 
است كه روند قضايي بررس��ي و پيگيري پرونده هاي 
تخلفاتي معمواًل زمان بر اس��ت و ممكن است چند ماه 
طول بكشد تا پرونده تخلفاتي شناسايي شده، از منظر 
قضايي تعيين تكليف شود. دهقان دهنوي تأكيد كرد: 
نكته حائز اهميت اين است كه به هرحال هيچ نظارتي 
به طور كامل صرفًا از طرف ناظر ممكن نيست. به همين 
دليل، به عنوان كانال ديگر نظارتي، بخش ديده بان 
بازار سرمايه را مورد تمركز و توجه قرار داده ايم و همه 
فعاالن بازار سرمايه، مديران نهادهاي مالي و حقوقي 
بازار، معامله گران و… امكان ارايه گزارش تخلفات 
صورت گرفته در بازار سرمايه را به ديده بان بازار دارند. 
هر تخلفي كه توسط اين افراد به ديده بان بازار گزارش 

شود، موردبررسي قرار خواهد گرفت و به اين ترتيب 
نظارت قوي تري بر بازار سرمايه خواهيم داشت.

     نظارت سازمان 
بر عملكرد بورس و فرابورس

رييس سازمان بورس همچنين با اش��اره به انتقادات از 
شرايط بازگش��ايي و توقف نمادها گفت: اين موضوع از 
وظايف ش��ركت هاي بورس و فرابورس است كه توسط 
سازمان بورس بر آن نظارت مي شود؛ بنابراين اگر تخلفي 
در هر يك از نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس، 
چه بورس ها و چه ناشراني كه سهام آنها در بازار سرمايه 
عرضه مي شود صورت بگيرد، فعاالن بازار سرمايه امكان 
اراي��ه گزارش تخلف به ديده بان ب��ازار را دارند و به عالوه 
مي توانند اقدام به طرح شكايت كنند. اين حق قانوني براي 
همه فعاالن بازار سرمايه محفوظ است. دهقان دهنوي 
افزود: اما به نظر مي رسد بخشي از گاليه هاي سهامداران 
بابت سليقه اي بودن رفتار ناظران در بازگشايي يا ابطال 
معامالت ي��ا توقف نماده��ا چندان وارد نيس��ت. نكته 
اينجاست كه بازگش��ايي ها يا ابطال معامالت مي تواند 
موجب رضايت خاطر بخشي از سهامداران و نارضايتي 
بخش ديگري از آنها شود. در حقيقت امكان جلب رضايت 
همه فعاالن بازار وجود ندارد و همواره ممكن است گروهي 

در چنين شرايطي معترض و گله مند باشند.
او تأكيد كرد: ما نمي گوييم ناظران هيچگاه رفتار سليقه اي 
ندارند اما نكته حائز اهميت اينجاست كه ناظر، شخص 
مورد اعتماد س��ازمان بورس اوراق بهادار است و در حال 
مديريت معامالت بازار اس��ت؛ در اين حوزه دو نكته بايد 
موردتوجه ما به عنوان نهاد ناظر باشد: نكته اول، ضرورت 
افزايش ش��فافيت در حوزه مقررات بازار سرمايه است. 
هرچه جزييات مقررات ش��فاف تر باش��د، از رفتارهاي 
سليقه اي هم جلوگيري شده و محدود به شرايط بسيار 
خاص خواهد شد. نكته دوم اينجاست كه اگر در شرايط 
بسيار خاص، ناظر ناچار به رفتار سليقه اي شد، اين رفتار در 
چارچوب اصول و مقررات بازار سرمايه باشد و در آن رعايت 
انصاف شده باش��د. به هرحال تمركز برافزايش شفافيت 
جزييات مقررات از گاليه ها و اعتراضات خواهد كاست، 
اما بعيد است كه به شرايطي برسيم كه در بازگشايي ها يا 
ابطال معامالت هيچ انتقاد و اعتراضي وجود نداشته باشد.

     عرضه هاي اوليه دولت ملزم به
 بازارگرداني شدند

دهقان دهنوي يا اعالم »همزمان با نخستين حضور 
وزير جديد اقتصاد در جلس��ه ش��وراي عالي بورس، 
مصوب ش��د تا از اين پس، س��هامي كه توسط دولت 
در بورس عرضه مي شود توسط صندوق توسعه بازار 
بازارگرداني شود«افزود: امروز در جلسه شوراي عالي 
بورس كه با حض��ور وزير جديد اقتصاد برگزار ش��د 
مصوب شد تا از اين پس طبق اين مصوبه، سهامي كه 
در مكانيسم عرضه اوليه توسط دولت در بورس عرضه 
مي شود، توسط صندوق توسعه بازار بازارگرداني شود.

وي گفت: پيش از اين، اين عرضه ها بازارگردان نداشتند اما 
در اين جلسه تصويب شد تا ضمن اختصاص سهميه اي از 
عرضه هاي اوليه دولت به صندوق توسعه بازار، اين صندوق 
متعهد شود كه تا يكسال تعهدات بازارگرداني سهام عرضه 
اوليه دولت را برعهده بگيرد. اين مسوول ادامه داد: جلسه 
روز سه شنبه اولين جلسه اي بود كه با حضور وزير جديد 
اقتصاد برگزار ش��د و در جريان آن ضمن معارفه اعضاي 
شورا و بيان دغدغه آنها در مورد بازار سرمايه، طبق روال 
جلسات شوراي عالي بورس، گزارشي نيز از وضعيت بازار 

ارايه و نظرات اعضاي شورا در خصوص آن بيان شد.

رييس سازمان بورس

پيش شرط عرضه خودرو در بورس كاال



گروه راه و شهرسازي|
در شرايطي كه واكسيناسيون شهروندان به ريتم نه 
چندان مطلوبي پيش مي رود و همزمان متخصصان 
نس��بت به شيوع س��ويه جديد كرونا به نام »المبدا« 
اطالع رساني و اعالم كرده اند كه اين سويه پيامدهاي به 
مراتب شديدتري از سويه »دلتا« دارد، آنگونه كه يكي از 
مسووالن راهداري اظهار كرده، تاكنون پروتكل خاصي 
براي غربالگري افراد مبتال به اين ويروس در مرزهاي 
كشور اعالم نشده است. در اين حال، با توجه به كشف 
س��ويه هاي جديدتر كرونا – ديروز خبر كشف سويه 
»مو« در كلمبيا اعالم شد- به نظر مي رسد، مرزهاي 
زميني، هوايي و دريايي كش��ور نيازمند پروتكل هاي 

سختگيرانه تر براي انواع كرونا است.
به گزارش »تعادل«، هفته آخر مرداد ماه سال جاري، 
يكي از متخصصان كش��ور در يك برنامه تلويزيوني 
اعالم كرد، س��ويه جديدتر كرونا به ن��ام »المبدا« از 
اواخر مهر و اوايل آبان در جهان و از جمله ايران فراگير 
خواهد شد. اين س��ويه چندين برابر سويه »دلتا« در 
شيوع و ايجاد مرگ و مير قدرتمندتر است، به گونه اي 
كه دوران درگيري با اين  ويروس براي كودكان تا ۵۹ 
روز پيش بيني شده اس��ت. البته تبعات اين  ويروس 
هنوز به طور كامل شناس��ايي نشده اس��ت. به گفته 
اين متخصص، براي مقابله با س��ويه جديد »المبدا« 
واكسيناس��يون بيش از 70 درصد جمعيت با هدف 
برون رفت از وضعيت »پاندمي« و رسيدن به وضعيت 
مناسب براي مبارزه با سويه »المبدا« ضروري است. در 
عين حال، تزريق دوز سوم براي كادر درمان، سالمندان 

و بيماران خاص نيز الزامي است.
در اين حال با توجه به جمعيت 8۵ ميليوني كشور 
و همچنين فاصله زماني تقريبا دو ماهه )60 روز( با 
بروز سونامي »المبدا«، سرعت واكسيناسيون بسيار 
كند ارزيابي مي شود. در صورتي كه دست كم روزانه 
حدود دو ميليون دوز واكسن در كشور به شهروندان 
تزريق ش��ود، مي توان از اثرات مخ��رب »المبدا« 
جهيد. در غير اين صورت، از ابتداي آبان سال جاري، 
نظام سالمت كش��ور با شرايطي بسيار اسف بارتر از 

شرايط كنوني مواجه خواهد شد.
در اين حال، با توجه به اينكه وزير بهداشت اعالم كرده 
است كه تا بهمن سال جاري، واكسيناسيون تكميل 
خواهد شد، به نظر مي رسد كه به غير از واكسيناسيون 
و همچنين درخواس��ت از ش��هروندان براي رعايت 
بيش از پيش، پروتكل هاي بهداشتي در محيط هاي 
جمعي، دولت مي بايست تدابيري سختگيرانه تري 
براي ورود س��ويه هاي جديد »المب��دا« و »مو« به 
كشور اتخاذ كند. تجربه يك سال و نيم گذشته نشان 
داده است، كه هزينه هاي شيوع سويه هاي جديد و 
ايجاد موج هاي جديد كرونايي در كشور بسيار بيشتر 
از اجراي برخي پروتكل هاي س��ختگيرانه همچون 
محدوديت هاي تردد ميان شهرهاي قرمز و زرد است. 
از اين رو، در چنين شرايطي كه واكسيناسيون كامل 
جمعيت كش��ور، به گفته مسووالن كشور، دستكم 
حدود 6 ماه ديگر به طول مي انجامد، ضروري است 
در پروتكل هاي مربوط به ورود مس��افران به كشور 
بازنگري ش��ده و پروتكل هاي محتاطانه اي به اجرا 

گذاشته ش��ود. توجه به تجربه برخي از كشورها در 
الزام مس��افران به اس��تفاده از برخي نرم افزارهاي 
تشخيصي روي گوشي هاي موبايل و نظاير آن قابل 

بررسي و استفاده در كشور است.

     المبدا پروتكل ندارد!
اين در حالي است كه جواد هدايتي، مديركل ترانزيت 
و حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل 
ج��اده اي گفت: بر اس��اس پروتكل هاي بهداش��تي 
كشورهاي مختلف به سه دس��ته ممنوعه، پرخطر و 
كم خطر دسته بندي شده و براي هر يك از آنها ضوابط 
و پروتكل هاي خاصي در نظر گرفته شده اما تاكنون 

پروتكل خاصي براي المبدا اعالم نشده است.
او در پاسخ به س��والي درباره اينكه با توجه به شيوع 
وي��روس المب��دا و شناس��ايي ش��دن آن در ايران، 
پروتكلي در اين زمينه ابالغ شده است؟ گفت: تاكنون 
ممنوعيت، محدوديت يا پروتكلي مختص ويروس 
كرونا از نوع المبدا به پايانه هاي مرزي ابالغ نش��ده 
اس��ت. هدايتي در گفت وگو با ايس��نا درباره آخرين 
وضعيت ترددهاي مرزي و پروتكل هاي ابالغ ش��ده 
در اين زمينه اظهار كرد: قرنطينه انس��اني در تمام 
مرزهاي زميني كشور استقرار دارند و فضاي الزم را 
براي وزارت بهداشت و هالل احمر فراهم كرده ايم تا 
در بدو ورود همه مسافران از طريق پايانه هاي مرزي 

اقدامات الزم براي غربالگري و تست انجام شود.
وي اف��زود: در هم��ه مرزه��اي زميني مس��افران 
غربالگري ش��ده و همه آنها بايد تست PCR كرونا 
را انجام داده باشند و بيش��تر از پنج روز از زمان آن 
نگذشته باشد. همچنين در اين پايانه هاي مرزي در 

صورت لزوم تس��ت رپيد يا تست PCR از مسافران 
گرفته خواهد شد. او با بيان اينكه همه پروتكل هاي 
بهداش��تي براي مس��افران زمين��ي در پايانه هاي 
مرزي به دقت اجرا مي ش��ود، ادامه داد: كشورهاي 
همس��ايه كه با ايران مرز زميني مش��ترك دارند به 
سه دسته تقسيم بندي ش��ده اند و برخي از آنها در 
رديف كشورهاي ممنوعه قرار گرفته و برخي ديگر 
جزو كشورهاي پرخطر و كم خطر به شمار مي روند.

هدايتي با بيان اينكه تردد مس��افر در كش��ورهاي 
ممنوعه و پرخطر محدود به گروه هاي هفت گانه اعالم 
شده مانند ديپلمات ها، دانشجويان، تجار و غيره است، 
گفت: به غير از تركمنس��تان كه ترددي از مرزهاي 
ايران با اين كش��ور انجام نمي ش��ود، در حال حاضر 
ممنوعيتي براي كشوري در نظر گرفته نشده است. 
البته تردد براي كشورهايي مانند آذربايجان، تركيه 
و عراق تنها محدود ب��ه گروه هاي هفت گانه مذكور 
اس��ت و تردد براي ارمنستان، پاكستان و افغانستان 
تقريبا به صورت نرمال و براي كس��اني است كه ويزا 
را از سفارت يا كنسولگري ايران داشته باشند.وي با 
تاكيد بر اينكه آمادگي كاملي براي رعايت هر پروتكل 
بهداشتي ابالغ شده از سوي ستاد ملي مقابله با كرونا 
را داريم، اظهار كرد: ستاد ملي مقابله با كرونا همواره 
در حال رصد وضعيت كشورهاي مختلف است اگر 
نوع ويروس يا گستردگي آن را خطرناك شناسايي 
كند و شرايط خاصي براي يك يا چند كشور را بر اين 
اس��اس اعالم كند آن را مانند گذشته اجرا خواهيم 
كرد اما در ش��رايط كنوني بر اس��اس پروتكل هاي 
بهداشتي ابالغ ش��ده عمل مي كنيم و نظارت هاي 

الزم براي تردد مسافران انجام خواهد شد.

       شرايط جديد اعزام مسافر هوايي به امارات 
در همين حال، هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران 
اعالم كرد: براس��اس اطالعيه صادر ش��ده از سوي 
كشور امارات، مسافران با مليت و اقامت اين كشور و 
مسافران داراي ويزاي توريستي »با شرايط عنوان 

شده« مي توانند از ايران به امارات سفر كنند.
ب��ه گزارش ايرنا، براس��اس اي��ن اطالعيه، تمامي 
مسافران باالي ۱۲ س��ال در پروازهاي ورودي به 
امارات باي��د قبل از پرواز اقدام ب��ه انجام آزمايش 
PCR در محدوده 7۲ س��اعت مانده ب��ه پرواز در 
يكي از مراكز تأييد شده وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي ايران داشته باشند و گواهي جواب 
منفي تس��ت كرونا را به زبان انگليسي با QR كد 
به همراه داش��ته باشند. همچنين در اين اطالعيه 
 ۱۹COVID- DXB« آمده اس��ت: نصب برنامه
Smart App« بر روي گوش��ي همراه مسافران 
قبل از انجام س��فر به دوبي الزامي است و از تمامي 
 PCR مسافران در زمان ورود به كشور امارات تست
گرفته مي شود. هواپيمايي هما اعالم كرد: داشتن 
بيمه نامه مس��افرتي و بليت رفت و برگشت براي 
مسافران با ويزاي توريستي الزامي است. همچنين 
مس��افراني كه داراي اقامت بيش از 6 ماه خارج از 
امارات هستند بايد قبل از ورود به كشور امارات با 
مراجعه به س��ايت هاي معرفي شده، فرم مربوطه 
را تكميل كنند. بر اس��اس اين گزارش، بس��ياري 
از كش��ورها هنوز براي ورود افراد واكسينه انجام 
تست پي. س��ي. آر را قطعي اعالم كرده اند. ايران و 
امارات از جمله كشورهايي هستند كه از مسافران 

واكسينه هم برگه سالمت دريافت مي كنند.
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نوسازي بافت فرسوده پايتخت 
با تعامل شهرداري و دولت

 مهدي چمران، رييس شوراي اسالمي شهر تهران از 
نوسازي بافت فرسوده پايتخت با همراهي شهرداري 
و وزارت راه و شهرس��ازي در اي��ن دوره از مديريت 
ش��هري خبر داد. مه��دي چم��ران در گفت وگو 
با تس��نيم با اش��اره به برنامه ري��زي و اولويت هاي 
شوراي اسالمي ششم ش��هر تهران اظهار كرد: در 
اين زمينه جداولي طراحي شده است كه اولويت ها 
مشخص اس��ت كه از آن جمله مي توان به موضوع 
آلودگي هوا، كاهش بار ترافيكي تهران، نوس��ازي 
بافت فرسوده، ارايه خدمات به موقع به شهروندان 
و... اش��اره كرد. وي افزود: يك��ي از موضوعاتي كه 
در ش��وراي چهارم به طور ويژه پيگيري و اجرا شد 
نوسازي بافت فرسوده بود كه خوشبختانه در اين 
دوره نيز وزير راه و شهرسازي )آقاي رستم قاسمي( 
بحث هايي را در اين زمينه داشته است كه قاعدتًا ما 
اين موارد را دنبال خواهيم كرد. چمران با اشاره به 
ظرفيت دولت آيت اهلل رييسي خاطرنشان كرد: 
ما در اين دوره حداكثر اس��تفاده را خواهيم كرد 
و بايد هماهنگي الزم با دولت و شهرداري تهران 
وجود داشته باش��د تا به نتيجه برسيم همچنين 
از ظرفيت وزارت راه و شهرس��ازي براي نوسازي 

بافت فرسوده پايتخت استفاده خواهيم كرد.

منع محدوديت  جديد ترافيكي 
تا توسعه حمل و نقل عمومي

جعفر تشكري هاشمي، رييس كميسيون حمل و نقل 
ترافيك شوراي ش��هر تهران با تاكيد بر اولويت حفظ 
سالمت شهروندان در اجراي طرح ترافيك بيان كرد: 
محدوديت هاي جديد ترافيكي تا زمان فراهم شدن 
امكان��ات الزم در حمل و نقل عموم��ي نبايد اعمال 
شود. به گزارش فارس، تشكري هاشمي با اعالم اينكه 
مهم ترين دغدغه شهر و شهروندان مساله كروناست، 
گفت: مديريت شهري يكي از نهادهايي است كه بايد 
با اجراي كامل سياست هاي ستاد ملي مديريت كرونا 
و انجام دقيق برنامه ريزي هاي مورد نياز، براي كاهش 
همه گيري و مديريت كرونا به شكل عميق تري، ورود 
و اقدام كند. وي با اشاره به اولويت هاي شوراي ششم 
در بخش حمل و نقل عمومي گفت: وضعيت نامطلوب 
حمل و نقل شهري تهران، ناشي از عقب ماندگي چند 
ساله است و به همين جهت، تامين ناوگان به منظور 
ارايه خدمات بهتر و بيشتر به شهروندان در اين بخش، 
اولويت نخست شوراي ششم است. وي با بيان اينكه 
بايد با دو برنامه ضربتي و  ميان مدت، نسبت به تامين 
ناوگان حمل و نقل عموم��ي از جمله اتوبوس و واگن 
مترو اقدام ش��ود، تصريح كرد: بايد تالش��ي جهادي 
صورت گيرد تا ناوگاني ك��ه امروز به دليل نقص فني 
و كمبود قطعات در خدمت مردم نيس��ت، مجدداً به 
چرخه خدمات رس��اني بازگردد.وي با اعالم اينكه به 
اين منظ��ور، مذاكراتي را براي تعمير ٣٠٠ دس��تگاه 
اتوبوس دوكابين كه به دليل نقص فني متوقف شده اند 
با شركت واحد اتوبوسراني آغاز كرده ايم، گفت: برابر 
قول معاون محترم حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري 
تا پايان س��ال، ٢٠٠ دستگاه اتوبوس جديد به ناوگان 
اضافه خواهد شد. تشكري هاشمي، مديريت هوشمند 
ناوگان و برنامه ريزي براي حداكثر بهره وري از ناوگان 
موجود را از ديگر اقدامات ضربتي عنوان كرد و اظهار 
ك��رد: مي توان با برنامه ريزي دقي��ق، مديريت بهينه 
عرضه و تقاضا را در خطوط، برنامه ريزي و اجرا كرد. وي 
از تكميل و بهره برداري صددرصدي خطوط ٦ و ٧ مترو 
تا انتهاي دوره شوراي شش��م، خبر داد و گفت: مردم 
بايد در طي اين دوره، طعم شيرين خدمت را از طريق 
امكان استفاده حداكثري از امكانات و خدمات شهري را 
چشيده باشند.وي در پاسخ به سوالي مبني بر اِعمال 
تغييرات جديد در اجراي طرح ترافيك گفت: در حال 
حاضر، زمان اجراي طرح ترافيك از ساعت 8.۳0تا 
۱6 است اما بايد به اين نكته تاكيد كنم كه در دوران 
كرونا، حتمًا اولويت ما در شوراي شهر و شهرداري 

تهران، حفظ سالمت و جان شهروندان است. 

ارتفاع آالينده ها از سطح تهران 
در ساعات مختلف  

ش��ركت كنترل كيفيت هواي ته��ران در تازه ترين 
گزارش خ��ود ارتباط اليه مرزي ي��ا عمق اختالط 
)PBL( ب��ا رفت��ار آالينده ه��ا و تاثي��ر اين كميت 
هواشناسي بر كيفيت هواي ش��هر تهران را در يك 
بازه زماني دو س��اله مورد بررس��ي قرار داده است. 
به گزارش ايسنا، س��ولماز احدي با بيان اينكه اليه 
اختالط و تاثير آن بر تش��ديد و تقليل آلودگي هوا، 
در مدل هاي پيش بيني كيفيت هوا مورد اس��تفاده 
قرار مي گي��رد، گفت: عمق اليه اختالط در ماه هاي 
سرد سال نسبت به ماه هاي گرم كاهش مي يابد و با 
توجه به ش��رايط پايدار جوي و كاهش شدت تابش 
نور خورشيد، آلودگي توليد شده در اليه كم ارتفاع 
مجاور سطح زمين محبوس مي شود و آلودگي هوا 
افزايش مي يابد. محقق اين پژوهش با اشاره به اينكه 
در اين گزارش، ميزان آالينده هاي مختلف با ميزان 
ارتفاع اليه مرزي مورد بررسي قرار گرفته است كه بر 
اساس آن، اين ارتفاع در ساعات روز به حداكثر و در 
ساعات ش��ب به حداقل ميزان خود مي رسد، اظهار 
كرد: غلظت آالينده ها در تهران، عمدتًا در س��اعات 
مياني و هنگام پيك هاي ترافيك صبحگاهي و به ويژه 
شامگاهي رخ مي دهد و منجر به احتباس آالينده ها 
در ارتفاع كم و تشديد غلظت آنها مي شود. وي با بيان 
اينكه بيش��ترين ارتفاع اليه اختالط در تابستان و 
كمترين ارتفاع در زمس��تان رخ مي دهد و در همه 
فصول در س��اعات ۱۴ تا ۱۵ اوج مي گيرد، تصريح 
كرد: بر اس��اس بررسي انجام ش��ده روي اطالعات 
ايستگاه مهرآباد تهران در يك بازه دو ساله، حداقل 
و حداكثر ساعت ارتفاع ثبت شده، ۲0 متر و ۴۵00 

متر و ميانگين آن در حدود ۵۹0 متر بوده است.

پرداخت وام وديعه مسكن
در نيمه دوم سال

محمود محمودزاده، معاون مس��كن و ساختمان وزير 
راه و شهرس��ازي در خصوص وام وديعه مسكن گفت: 
مستاجراني كه نيمه دوم سال مهلت قراردادشان است، 
مي توانند مدارك خود را در سامانه بارگذاري كنند.به 
گزارش مهر، محم��ودزاده با بيان اينكه متقاضيان وام 
وديعه مسكن تا تاريخ اعالم شده در مصوبه ستاد ملي 
مقابله با كرونا مي توانند در سامانه براي اين وام ثبت نام 
كنند، گفت: كساني كه نيمه دوم سال مهلت قراردادشان 
است، مي توانند مدارك خود را در سامانه بارگذاري كنند.

وي ادامه داد: در سال گذشته هم كساني كه قراردادشان 
در نيمه دوم سال بود، مدارك خود را بارگذاري كردند 
و امسال همانند سال گذشته و طبق رويه سال قبل اين 
اقدامات انجام مي ش��ود.معاون مس��كن و ساختمان 
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در حال حاضر روند 
پرداخت تسهيالت وديعه مسكن آغاز شده و متقاضيان 
مي توانند ب��ا مراجعه به بانك ها اقدام��ات الزم براي 
دريافت تسهيالت را انجام دهند، افزود: برنامه ريزي ها 
صورت گرفته و متقاضيان مي توانند نام بانك و شعبه 
مورد نظر را انتخاب و مراحل روند پرداخت را طي كنند.

برنامه ساخت يك شهرك جديد 
در پرديس

مهدي هدايت، مديرعامل شركت عمران شهر جديد 
پرديس گف��ت: در حال دريافت مجوزه��اي قانوني از 
شوراي عالي معماري و شهرس��ازي براي احداث يك 
ش��هرك 700 هكتاري بين فازهاي ۱۱ و ۱۲ پرديس 
هستيم.هدايت در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: هم اكنون 
در مرحله اخذ مجوز و مستندات از شوراي عالي معماري 
و شهرسازي هستيم. اين محدوه بين فازهاي ۱۱ و ۱۲ 
قرار دارد و پس از دريافت مجوز، فعاليتهاي عمراني را 
آغاز مي كنيم.بنابراين گزارش، در سال ۱۳۹۱ عمليات 
احداث 8۱ هزار واحد مسكن مهر در شهر جديد پرديس 
واقع در ۱7 كيلومتري ش��رق تهران آغاز شد كه به 8۳ 
هزار واح��د افزايش يافت. طبق آخري��ن آمار تاكنون 
حدود 7۱ هزار واحد تكميل ش��ده است. شهر جديد 
پرديس داراي ۱۲ فاز اس��ت كه فاز ۱۲ آن اواخر آذرماه 
سال ۱۳۹۹ كلنگ زني شده است. فازهاي يك تا چهار 
در شهر اصلي، فاز پنج، چهار كيلومتر، فاز هشت، هشت 
كيلومتر، فاز ۹ پنج كيلومتر، فاز ۱۱ شش كيلومتر از شهر 
اصلي فاصله دارند. پارك فناوري پرديس در فاز شش، 
ناحيه صنعتي خرمدشت در فاز هفت و فاز ۱0 اين شهر 
در منتهي اليه شمالي فاز چهار قرار گرفته اند. فاز ۱۲ نيز 
در پنج كيلومتري شمال شرقي پرديس واقع شده است.

تسهيل سفر براي واكسينه  شده ها 
در آينده نزديك

رضا نفيسي، رييس مركز تدوين مقررات ايمني حمل 
و نقل، پدافند غيرعامل و مديريت بح��ران وزارت راه و 
شهرسازي اعالم كرد: با افزايش واكسيناسيون و بهبود 
وضعيت شيوع ويروس كرونا در كشور محدوديت هايي 
مانند س��فر براي آنهايي كه به صورت كامل واكس��ينه 
ش��ده اند، كاهش مي يابد ام��ا در اين ش��رايط نيز بايد 
پروتكل هاي بهداشتي رعايت شود. نفيسي در گفت وگو 
با ايس��نا اظهار كرد: تغيير و تس��هيل محدوديت هاي 
كرونايي در حوزه هايي مانند س��فر ب��راي افرادي كه به 
صورت كامل واكس��ينه ش��ده و دو ُدزش��ان را دريافت 
كرده اند، همواره جزو موضوعات مورد بحث است اما هنوز 
به تصميم نهايي در اين زمينه نرسيده ايم چرا كه افراد 
واكسينه شده هم از ابتالء در امان نيستند و مي توانند، 
ناقل باشند. البته در اين زمينه كامال تابع دستگاه هاي 
متولي و پروتكل هاي بهداشتي ابالغ شده هستيم. وي 
با بي��ان اينكه اگر پروتكل جدي��دي در اين زمينه ابالغ 
شود آن را به سرعت اجرايي خواهيم كرد، افزود: مسلما 
در ماه هاي آتي اگر واكسيناسيون گسترش پيدا كند و 
وضعيت شيوع ويروس كرونا بهبود يابد، محدوديت ها 
براي افرادي كه به صورت كامل واكسينه شده اند، تغيير 
خواهد كرد همانطور كه كش��ورهاي ديگ��ر مطابق با 
اس��تانداردهاي جهاني اين كار را انجام داده اند اما همه 
مردم بايد همچنان رعايت پروتكل هاي بهداشتي را حتي 
در شرايط كاهش محدوديت هاي كرونايي مد نظر قرار 
دهند.رييس مركز تدوين مقررات ايمني حمل و نقل، 
پدافند غيرعامل و مديريت بحران وزارت راه و شهرسازي 
ادامه داد: كاري كه در حوزه گس��ترش واكسيناسيون 
انج��ام داديم اينك��ه بيش از يك ماه اس��ت با همكاري 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، واكسيناسيون 
راننده هاي درون شهري و برون شهري انجام شد و پس از 
آن فهرست دست اندركاران بخش حمل و نقل را نيز براي 
واكسيناسيون اعالم كرديم و آنها نيز ُدز اول خود را دريافت 
كردند.به گفته نفيسي، يكي از داليلي كه راننده ها در 
اولويت شغلي براي واكسيناسيون قرار گرفتند اين بود 
كه آنها در طول شبانه روز در فضاي بسته خودروهاي 
خود )اتوبوس، ميني بوس و سواري( با مردم مختلفي در 
تماس هستند كه ممكن است ناقل باشند. وي با اشاره 
به اينكه در حال حاضر نيز تس��هيالتي براي سفرهاي 
زميني مسافران خارجي در نظر گرفته شده كه مختص 
واكسينه شده هاست، اضافه كرد: به عنوان مثال مي توان 
به تسهيالتي براي مسافران كشور آذربايجان اشاره كرد 
كه براي سفر از نخجوان به باكو مجبورند از منطقه اي در 
مرزهاي ايران تردد كنند و با توجه به انجام واكسيناسيون 
در اين كشور و اينكه در اين مسير از خودورهايشان پياده 
نمي شوند، به آنها اجازه تردد داديم. رييس مركز تدوين 
مقررات ايمني حمل و نقل، پدافند غيرعامل و مديريت 
بحران وزارت راه و شهرس��ازي اعالم كرد: اميدواريم 
در آينده نزديك واكسيناسيون در كشور گسترده تر 
شود و مردم بيشتري واكسن بزنند تا محدوديت هاي 
كرونايي كاهش پيدا كند و شاهد تسهيل سفر و ارايه 
خدمات ديگر به مردم باشيم. البته بررسي هايي در 
اين زمينه صورت گرفته و اگر وضعيت كش��ور از 
نظر شيوع ويروس كرونا و گسترش واكسيناسيون 

بهبود پيدا كند، اين تغييرات محتمل است.

پروتكل خاصي براي غربال سويه جديد كرونا در مرزها اعالم نشده است

كاالهاي اساسي يكسره از كشتي به مقصد حمل شوند

»المبدا«  پشت  مرزهاي  ايران

اولين  دستور  حمل و نقلي وزير جديد
در نشست شوراي عالي ترابري، وزير راه و شهرسازي بر 
ضرورت تحقق حمل يكسره كاال از كشتي به مقصد تاكيد 
كرد.به گزارش ايلنا، نشس��ت ۲۱۹ شوراي عالي ترابري 
ديروز با حضور رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي برگزار 
شد. در اين نشست آخرين وضعيت موجودي كاالهاي 
اساسي در بنادر كش��ور و راهكارهاي تخليه سريع اين 
كاالها به بحث و بررس��ي گذاشته شد.رستم قاسمي در 
اين نشست با اش��اره به ضرورت حمل يكسره كاالها از 
كشتي به مقاصد داخلي گفت: محقق شدن حمل يكسره 
كاال بايد در دستور كار قرار بگيرد. تمام حاضران در جلسه 
بايد در حوزه اختيارات و وظايف خود براي محقق شدن 
اين امر تالش كنند.وي ادامه داد: ضرورت دارد كه تمام 
ذي نفعان اين روند نسبت به دريافت مجوزهاي الزم براي 
حمل يكسره اقدام كنند و وزارت راه و شهرسازي نيز تمام 
توان خود را براي تامين اين مجوزها به كار خواهد بست.

اين عضو كابينه دولت سيزدهم همچنين از دستگاه هاي 
نظارتي خواست تا نسبت به تسهيل فرآيندهاي بازرسي 
و ترخيص كاالهاي ضروري كه الزمه محقق شدن حمل 
يكسره اس��ت، اقدام كنند.وزير راه و شهرسازي در ادامه 
با اش��اره به ضرورت تامين ناوگان جاده اي و ريلي براي 
حمل كاالهاي اساسي گفت: وزارت راه و شهرسازي در 
كميته هاي تخصصي راهكارهاي افزايش ظرفيت حمل 
را بررس��ي خواهد كرد.وي اف��زود: در بلندمدت نيز بايد 
نسبت به افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري بنادر با تامين 
تجهيزات مورد نياز اقدام شود.قاسمي گفت: الزم است 
سازوكاري طراحي شود تا بنادر از زمان تقريبي رسيدن 
كشتي هاي حامل كاال مطلع باشند تا تمام دستگاه هاي 

مسوول بتوانند براي حمل كاالها برنامه ريزي كنند.

     ۲۴  فروند كشتي در انتظار تخليه
در اين حال، محمد راس��تاد، مدير عامل سازمان بنادر و 
دريانوردي درخصوص ميزان موجودي فعلي كاالهاي 
اساسي در بنادر كشور اظهار داشت: ميزان موجودي فعلي 
كاالهاي اساسي در بنادر؛ بيش از ۴ ميليون تن است كه 
تناژ كلي كاالي اساسي كه از ابتداي سال تاكنون از بنادر 
كشور خارج ش��ده ۱۱,۴ ميليون تن بوده كه نسبت به 

سال گذشته ۱۲ درصد افزايش يافته است.وي افزود: كل 
موجودي در انبارها و در كشتي هاي در حال تخليه كنار 
اسكله و لنگرگاه 6 ميليون تن است كه با ظرفيت نگهداري 
كاال برابري مي كند. راستاد با اشاره به اهميت بندر امام 
خميني )ره( گفت: در مردادماه امسال در مجموع كاالي 
تخليه شده از كشتي ها در اين بندر حدود يك ميليون و 
۵00 هزار تن بوده كه ميانگين روزانه آن ۴6 هزار و 7۵0 
تن و ميانگين خروج از بنادر با كاميون و ريل نيز ۵۲ هزار 
و 7۹۹ تن است كه خوشبختانه خروجي از ورودي بيشتر 
بوده است و همچنين ميانگين كاميوني كه در مردادماه 
به بنادر وارد شدند روزانه ۲ هزار و ۴۵ دستگاه و ميانگين 
واگن نيز ۹۱ واگن بوده است.وي افزود: در چند روز ابتداي 
شهريورماه عملكرد بااليي داشتيم و در مجموع؛ ميانگين 
روزانه تخليه از كشتي ۴8 هزار و ۳۲0 تن و خروج از بندر 
6۳ ه��زار و ۱۲۴ تن بوده و ميانگين روزانه تردد كاميون 
۲ هزار ۴۵۳ دس��تگاه و واگن نيز ۹۲ دس��تگاه محاسبه 
شده اس��ت. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: در حال 
حاضر موجودي كاالهاي اساس��ي عمدتا در بندر امام 
خميني )ره( با بيش از ۳,۲ ميليون تن بوده و مجموع 

كشتي هايي كه در حال تخليه در بنادر هستند ۱8 فروند 
بوده كه از اين ميزان ۱0 فرون��د در بندر امام خميني 
است .مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ادامه داد: 
همچنين ۲۴ فروند كش��تي نيز در لنگرگاه ها )با يك 
ميليون و ۳00 هزار تن محموله( در انتظار تخليه هستند 
كه طبيعي   است ميزان خروج از بنادر افزايش پيدا كند.

     اعزام روزانه ۲۵۰۰ كاميون و ۱۵۰ واگن
به بندر امام خميني)ره( 

شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل وزير راه و شهرسازي 
نيز گفت: در نشست ۲۱۹ شوراي عالي هماهنگي ترابري 
كش��ور مصوب ش��د اقدامات الزم جهت حمل يكسره 
كاالهاي اساسي از بندر امام خميني)ره( صورت پذيرد و 
كليه دستگاه ها و ارگان هاي حمل و نقلي، گمرك، بانك 
مركزي و وزارت صمت در اي��ن خصوص اعالم آمادگي 
كردند.وي ادامه داد: مقرر شد با پيگيري كه از طريق دولت 
انجام خواهد شد صدور مجوزهاي قرنطينه و استاندارد 
به صورت واحد انجام شود تا امكان حمل يكسره كاال ميسر 
شود. آدم نژاد افزود: همچنين مقرر شد به منظور كاهش 

انباشت كاال در بندر و تسريع در تخليه كاالهاي اساسي 
از بندر امام خميني)ره( روزانه حداقل ۲۵00 دستگاه 

كاميون و حداقل ۱۵0 واگن به اين بندر اعزام شود.

      حمل جاده اي ۱۰ ميليون تن كاال از بنادر
همچنين داريوش اماني، رييس س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اعالم كرد: از ابتداي امسال تاكنون 
بيش از ۱0.6 ميليون تن كاالهاي اساسي از مبدأ 8 بندر 
كشور بارگيري و با ناوگان جاده اي به مقاصد مورد نظر 
حمل شد.اپراتوري ريلي بنادر به بخش خصوصي واگذار 
مي شوداز س��وي ديگر، معاون امور بندري و اقتصادي 
سازمان بنادر و دريانوردي گفت: براي واگذاري اپراتوري 
ريلي ب��ه بخش خصوصي اقدامات مختلفي از س��وي 
سازمان بنادر و دريانوردي انجام شده است.به گزارش 
مهر، فرهاد منتصر كوهس��اري در خصوص وضعيت 
اتصال بنادر به شبكه ريلي، اظهار داشت: هم اكنون بنادر 
شهيد رجايي، امام خميني)ره(، اميرآباد و خرمشهر به 
شبكه سراس��ري ريل متصل هستند و در سال جاري 
نيز ش��اهد افزايش حجم عمليات ريل��ي بنادر مذكور 
هس��تيم.وي در مورد واگذاري امور ريلي بنادر كشور 
به اپراتورهاي ريلي، اعالم كرد: براي واگذاري اپراتوري 
ريل��ي به بخش خصوصي اقدامات متعددي از س��وي 
سازمان بنادر و دريانوردي صورت گرفته است.معاون 
امور بندري و اقتصادي سازمان بنادر و دريانوردي افزود: 
نوع قرارداد تهيه و به تصويب هيات عامل سازمان بنادر و 
دريانوردي رسيده و جهت اجرا به بنادر كشور ابالغ شده 
است.منتصر كوهساري با اشاره به اينكه تعرفه عمليات 
ريلي تهيه، تصويب و به بنادر ابالغ ش��ده است، گفت: 
در خصوص واگذاري عملي��ات ريلي به اپراتور واحد با 
ش��ركت راه آهن جمهوري اس��المي ايران تفاهم نامه 
منعقد ش��ده و اپراتور مورد تأييد ش��ركت راه آهن بر 
اساس تفاهم نامه به س��ازمان معرفي شده است. وي 
ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه ياد شده، مقرر شد شركت 
راه آهن اقدام ب��ه احداث دو خط آه��ن كند كه البته 
تاكنون عملياتي نشده است بدين جهت سازمان بنادر 

و دريانوردي اقدام به احداث دو خط آهن كرده است.



در حالي كه طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي 
همچنان بناست در كميسيون مشتركي در مجلس 
مورد بررسي قرار گيرد، دبير شوراي عالي فضاي مجازي 
در دفاع از اين طرح و با تاكيد بر لزوم راه اندازي شبكه 
ملي اطالعات، اظهار كرد كه شبكه ملي اطالعات به 
دنبال ايجاد قلمرو در فضاي مجازي اس��ت كه همه 
كشورها به دنبال آن هستند، زيرا به اين باور رسيدند 
كه يك ش��بكه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به 
پلتفرم هاي بزرگ جهاني و بدون ضابطه به ضرر همه 
كشورهاست. او كه معتقد اس��ت به دليل تحريم ها، 
همكاري شركت هاي بزرگ فناوري در جهان با ايران 
صورت نگرفته، به دليل عدم همكاري بسياري از اين 
پلتفرم ها، ما مجبور هستيم كه مشابه شان را در كشور 
فراهم كنيم، در حالي كه ايجاد بسياري از اين پلتفرم ها 
در اولويت نيس��تند و براي مثال اگر گ��وگل با ايران 
همكاري داشته باش��د، نياز به راه اندازي فوري موتور 

جست وجوي بومي در مراحل اوليه نيست.
اين روزها يكي از جنجالي ترين اخبار در حوزه ارتباطات 
و فناوري اطالعات، طرح صيانت است كه نگراني هايي 
را در ميان كاربران اينترنتي ايجاد كرده. اين طرح كه 
پيش از اين با عنوان »صيانت از حقوق كاربران در فضاي 
مجازي و ساماندهي پيام رسان هاي اجتماعي« مطرح 
بود و اكنون با تغيير عنوان به »حمايت از حقوق كاربران 
و خدمات پايه كاربردي فض��اي مجازي« و تغييرات 
ماهوي ديگري مواجه شده، موافقان و مخالفاني دارد 
كه در اين مدت به بيان نظرات خود پرداختند. با وجود 
اين، درنهايت نمايندگان موافق اين طرح در مجلس 
شوراي اسالمي به بررسي اين طرح براساس اصل ۸۵ 
قانون اساسي راي دادند. در اين راستا سيد ابوالحسن 
فيروزآبادي در كنفرانس رمز ايران با بيان اينكه هويت 
مجازي كه فاقد ش��بكه ملي اطالعات باشد به شدت 
آسيب پذير است، با اشاره به چالش آمادگي سازماني و 
تشكيالتي در كشور تاكيد كرد: اين آمادگي مي تواند 
از يك طيف وسيع سواد فضاي مجازي در مسووالن 
كشور تا سواد فضاي مجازي كاربران مطرح شود و بعد 
وارد ساختار شود. براساس مصوبه شوراي عالي فضاي 
مجازي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات متولي بوده 
است و در تمام اين سال ها مسووليت اجراي شبكه ملي 
اطالعات را برعهده داشته است. ولي حتي در ساختار 
آن وزارتخان��ه به طور خاص اين ماموريت در ش��رح 
وظايف مشخص نشده است. فيروزآبادي اعالم كرد: 
شبكه ملي اطالعات از ويژگي هاي فضاي مجازي شامل 
طيف وسيعي همچون حوزه تكنولوژيكي، ارتباطي، 
محتوايي، داده و پردازش داده، ايجاد پلتفرم و حوزه هاي 
نرم افزاري برخوردار است. درواقع اين فضا اجتماعي 
– اقتصادي اس��ت كه از آن تعبير به فضاي سوسيال 
اكونوميك مي كنند، چرا كه تم��ام ابعاد اجتماعي و 
اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و پيشران صنعت كشور 
است. وي با بيان اينكه شبكه ملي اطالعات يك شاخه 
اقتصادي بزرگ را در اقتص��اد جهاني به نام خدمات 
اقتصاد ديجيتال ارايه مي كند، افزود: وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات به تنهايي نمي تواند اين پروژه را به 
سرانجام برس��اند و از طرف ديگر ساختارهاي دولت 
به هيچ وجه آمادگي ندارند تا در يك نظام ش��بكه اي 
حركت كنند. رييس مركز ملي فضاي مجازي با اشاره 
به نظام دولتي كشور كه بر پايه نظام جزيره اي است، 
تاكيد كرد: در اين نظام هر بخش به تنهايي به دنبال حل 
مسائل خود است كه اين با نگاه شبكه اي كه حركت به 
سمت اجتماعي شدن موضوعات است، مغايرت دارد. 
براي اينكه بتوانيم يك ش��بكه ملي اطالعات كار آمد 
كه بتواند در شبكه جهاني فضاي مجازي كه بن مايه 
آن اينترنت است قلمروسازي كند، داشته باشيم بايد 
تمام��ي حوزه هاي اقتص��ادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي كشور در اين مسير متحول شوند كه در نظام 
غرب از آن به تحول ديجيتال تعبير شده است. بنابراين 
در تحول فضاي مجازي در ساختارها بايد تجديد نظر 
ش��ده و معماري ها اصالح ش��ود و توسعه اين فضا در 
ساختار، روابط و فرآيندها تاثيرگذار است. فيروزآبادي 
با بيان اينكه نياز به بازمعماري و بازمهندسي بسياري 
از حوزه ها در كشور است، افزود: به دليل نبود اين نگاه، 
در حوزه شبكه ملي اطالعات بيشترين تمركز بر روي 
پيام رسان ها قرار گرفته و متوليان اجراي آن بيشتر 

نگاهشان بر توسعه شبكه ارتباطي كشور بوده است، 
تا جايي كه وقتي ش��بكه ارتباطي كشور در سطحي 
قرار گرفت كه يك سرويس نس��بتا مناسب داده را 
توانس��تند روي آن ايجاد كنند، اعالم كردند كه ۹۰ 
درصد شبكه ملي اطالعات محقق شده است، در حالي 
كه ش��بكه ملي اطالعاتي كه در الزامات تاكيد شده 

بود به مراتب فراتر از يك شبكه ملي ارتباطي است.

      شبكه جهاني اينترنت دولت گريز است
وي با بيان اينكه موسسان شبكه جهاني اينترنت كه 
امريكايي ها بودند، تالش مي كنند حكمراني خودشان 
را بر اين شبكه جهاني حفظ كرده و بازارها را تصاحب 
كنند، تصريح كرد: آنها تالش دارند تا جايي كه مقدور 
است با استانداردگذاري و پروتكل گذاري فني دولت ها 
را از رسميت انداخته و از قواعد و قوانين كشورها تخطي 
كنند تا جايي كه بدون اجازه وارد كشورها مي شوند و 
با شهروندان مس��تقيم در تماس بوده و خدمات ارايه 
مي دهند و البته در اين رابطه هيچ تعهدي نسبت به 
كاربر و نس��بت به حكومتي كه كاربران ش��هروند آن 
هستند ندارند. رييس مركز ملي فضاي مجازي افزود: 
شبكه ملي با حكمراني جهاني اينترنت مغايرت ذاتي 
دارد و اين بدان معناست كه حكمراني جهاني اينترنت 
در جهت تضعيف كشورهاست اما شبكه ملي اطالعات 
به دنبال ايجاد قلمرو در اين فضاس��ت كه البته روز به 
روز جهان به اين نقطه نزديك تر مي شود كه كشورها 
ش��بكه ملي اطالعات خود را داشته باشند و شبكه 
ملي اطالعات هر كش��ور مبتني بر پيش فرض هاي 
آن كش��ور بوده و محلي سازي مي شود. كشورها به 
اين باور رس��يدند كه يك ش��بكه رها، بدون قلمرو 
مش��خص، وابس��ته به پلتفرم هاي بزرگ جهاني و 

بدون ضابطه به ضرر همه كشورهاست.

      تاكيد شبكه ملي اطالعات بر مسيريابي
فيروزآبادي با اش��اره به ش��رايط همكاري با ايران از 
س��وي ش��ركت هاي بزرگ فناوري در جهان، گفت: 
در ايران همكاري شركت هاي مزبور با دولت به دليل 
تحريم هايي كه وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان 
به دليل فشارهايي كه اروپا، چين و كشورهاي بزرگ 
در حال توس��عه و حتي برخي از كشورهاي همسايه 
ايران وارد كردند، به تدري��ج در حال پذيرش قوانين 
كشورها هستند تا از چارچوب شبكه ملي كشورها و 
قواعد آنها تبعيت كنند، ماليات بپردازند و از اضمحالل 
كسب وكارهاي محلي و ايجاد انحصار در آن كشورها 
خودداري كنند و در رابطه با آس��يب هاي اجتماعي 
در پلتفرم هاي رسانه هاي اجتماعي همكاري داشته 
باشند. به طور مثال كشور استراليا مكلف كرده كه يك 
پلتفرم امريكايي حتي با رسانه هاي محلي آنها همكاري 

داشته باشد و بايد به آن حق تاليف بپردازد. وي تاكيد 
كرد: در صورتي كه بتوانيم اين روابط را شكل دهيم در 
پياده سازي شبكه ملي اطالعات فشار شديد زماني و 
فشار شديد سرمايه گذاري نخواهيم داشت اما در حال 
حاضر به دليل عدم همكاري بسياري از اين پلتفرم ها، 
ما مجبور هستيم كه مشابه اين پلتفرم ها را در كشور 
فراهم كنيم، در حالي كه ايجاد بسياري از اين پلتفرم ها 
در اولويت نيستند و حتي اگر گوگل با ايران همكاري 
داش��ته باش��د، ش��ايد نياز به راه اندازي فوري موتور 
جست وجوي بومي در مراحل اوليه نيست. دبير شوراي 
عالي فضاي مجازي گفت: متاسفانه ما شاهد هستيم 
سيستم عامل هاي اندرويد و اپل در پلتفرم ها مداخله 
مي كنند و نحوه بهره برداري كاربران ما از فضاي مجازي 
را تعيين كرده و نسبت به حذف برنامه هاي ايراني اقدام 
يا از انتش��ار برنامه هاي ايراني در فروشگاه هاي خود 
جلوگيري مي كنند كه ما متناسب با توسعه ها، تحوالت 
و خدماتي كه در فضاي مجازي ايجاد مي شود، آنها را 

در اولويت شبكه ملي اطالعات قرار داديم.

     خطر نبود شبكه ملي اطالعات 
براي دارايي هاي معنوي مردم

فيروزآبادي گفت: فضاي مج��ازي روز به روز در حال 
خلق دارايي هاي معنوي است. بخش قابل توجهي از 
اقتصاد جهاني در حال حاضر مبتني بر دارايي هاي غير 
مادي اس��ت و پنج شركت بزرگ دنيا از لحاظ بزرگي 
ارزش بازار ش��ركت هاي فضاي مجازي هس��تند كه 
از آنها تعبير به آگفام مي كنند. وي با اش��اره به حذف 
برخي برنامه هاي ايران از روي سيستم عامل ها افزود: 
شما نمي توانيد مطمئن باشيد دارايي كه در اين نظام 
جهاني توليد مي كنيد، در امان باشد تا زماني كه يك 
شبكه ملي اطالعات داشته باشيد. عالوه بر اين صيانت 
از م��ردم در براب��ر عرضه موارد غيراخالقي توس��ط 
خالفكاران در اين فضا مطرح اس��ت كه باعث شده 
در دنيا جرايم سازمان يافته شكل گيرد. بنابراين اگر 
كشوري فاقد شبكه ملي اطالعات باشد در واقع مشابه 
جسمي است كه بدون محافظ در برابر تمامي امراض 

و آسيب ها به صورت جهاني قرار گيرد.

      صيانت از حريم خصوصي صيانت
از دارايي مردم است

رييس مركز ملي فضاي مجازي گفت: حريم خصوصي 
دارايي مردم است كه ارزش اقتصادي ندارد اما مي تواند 
اطالعات فردي و خصوص��ي افراد همچون اطالعات 
پزشكي، روابط و فعاليت هاي آنها باشد كه بايد حفاظت 
ش��ود و يكي از اولين مباحث شكل گيري شبكه ملي 
اطالعات بر پايه حفظ اينها بوده است. در دنيا در اين 
حوزه دو بحث مطرح اس��ت كه آيا در حقوق انساني 

آزادي مقدم است يا حريم خصوصي كه مباحث تئوري 
و نظري مختلفي به آن اختصاص يافته اس��ت. براي 
مثال امريكايي ها آزادي كسب وكار را مقدم مي دانند 
و اروپايي بيشتر نگاهشان تقدم حريم خصوصي است. 
فيروزآبادي در خصوص بهره مندي از مزاياي فضاي 
مجازي تاكيد كرد: از مهم ترين مزاياي فضاي مجازي 
اقتصاد خدماتي است كه غير از اينكه مي تواند رفاه براي 
مردم ايجاد كند، اشتغال آفرين است. در فضاي مجازي 
مي توانيم بازار اقتصادي كشور را بزرگ و دارايي جديد 
خلق كنيم و همچنين اشتغال زايي كرده و از آن براي 
مهار بحران هايي مثل پاندمي كرونا و حوادث ش��بيه 
آن استفاده كنيم. وي افزود: براي اين مهم نياز به زير 
ساخت و شبكه ملي اطالعات است، چرا كه نمي توان 
دارايي خلق كرد و بر روي شبكه جهاني كه حكمراني ما 
را به رسميت نمي شناسد، رفاه ايجاد كرد، زيرا براساس 
نظام ارزش گذاري خود براي ما تصميم گيري مي كند، 
بنابراين يكي از مزاياي شبكه ملي اطالعات اين است 

كه ما مي توانيم نظام ارزشي خودمان را حاكم كنيم.

     ايجاد قدرت سايبري با راه اندازي
شبكه ملي اطالعات

دبير شوراي عالي فضاي مجازي با بيان اينكه كشوري 
كه فاقد ش��بكه ملي اطالعات اس��ت، فاق��د قدرت 
س��ايبري اس��ت، اظهار كرد: فضاي مجازي و توسعه 
تكنولوژي هاي پايه اي كه فض��اي مجازي راه اندازي 
مي كند، باعث ش��ده ك��ه در دنيا مبح��ث جديدي 
ب��ه نام قدرت نرم خلق ش��ود و اين ق��درت نرم امروز 
هم راستاي قدرت سخت است و در بعضي از حوزه ها 
به مراتب از قدرت س��خت كارآمدتر است. زيرا شامل 
كارهايي مي شود كه به هيچ وجه با قدرت سخت امكان 
پياده سازي آن نيست و شما مي توانيد از اين طريق به 
آن دس��ت يابيد. فيروزآبادي بيان كرد: تغيير عقيده 
جهان يا پيروان يك مذهب، قوم و سرزمين كه به تبع 
آن تغيير رفتار ايجاد كند از طريق قدرت نرم امكان پذير 
است كه اين قدرت در جنگ هاي جديد مورد استقاده 
قرار گرفته و در برخي موارد حتي جنگ هاي تركيبي 
مطرح است. وي با اشاره به جنگ هاي نسل جديد كه 
جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبكه ملي اطالعات 
راه اندازي نشود و ما زيرساخت هاي مناسب سايبري 
نداش��ته باشيم، يك كشور فاقد س��الح در اين حوزه 
هستيم كه بدون اسلحه وارد جنگ مي شويم. به همين 
دليل اميدوارم با راه اندازي شبكه ملي اطالعات حفاظت 
از دارايي، صيانت از م��ردم و حريم خصوصي، دفاع از 
قلمرو ايران مجازي محقق شده و با قدرت سايبري 
بتوانيم از كي��ان خود در برابر خط��رات جنگ هاي 
تركيبي و هوشمند دفاع كنيم و در فضاي مجازي به 

عنوان يك ملت بزرگ و تاريخي حاضر باشيم. 
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توليد جديدترين
مدل اپل واچ به مانع خورد

توليد جديدترين مدل س��اعت هوش��مند اپل به 
دليل طراحي پيچيده آن به تاخير افتاد. به گزارش 
ايس��نا، روزنامه نيك كي ژاپن به نقل از منابع آگاه 
نوشت: توليد سري هفتم اپل واچ هفته گذشته در 
مقياس كوچك آغاز شد اما با مشكالتي در رسيدن 
به عملكرد توليد رضايت بخش روبرو ش��د. توليد 
ساعت هوشمند اپل موقتا معلق شده تا اين شركت 
و تامين كنندگانش بتوانند مشكالت را رفع كرده و 
طراحي ها را پيش از آغاز توليد انبوه، نهايي كنند. بر 
اساس گزارش رويترز، اپل قرار است تا چند هفته 
ديگر جديدترين نسل ساعت هوشمند خود را به 
همراه جديدترين مدل هاي گوشي آيفون رونمايي 
كند اما اين چالش ها ممكن اس��ت برنامه عرضه 
اين محصوالت به بازار را دستخوش تغيير كند و 

اپل واچ پس از آيفون ۱۳ روانه بازار شود.

 بازگشايي دفاتر گوگل
 به تاخير افتاد

گوگل با اشاره به ابهامات پيرامون وضعيت شيوع 
كروناي دلتا، بازگشت كارمندانش به محل كار را تا 
۱۰ ژانويه سال ۲۰۲۲ )۲۰ دي( به تاخير انداخت. 
به گزارش ايسنا، شيوع سريع نوع به شدت مسري 
كروناي دلتا موجب شده ش��ركت هاي امريكايي 
در سياس��ت هاي اس��تفاده اجباري از ماس��ك و 
واكسيناس��يون بازنگري كنند. س��اندار پيچاي، 
مديرعامل گوگل در ايميلي به كارمندان اين شركت 
اعالم كرد حضور در محل كار براي كارمندان گوگل 
تا ۱۰ ژانويه اختياري خواهد بود. اين شركت از ۳۰ 
روز قبل به كارمندانش درباره زمان بازگشت به محل 
كار اطالع خواهد داد. پس از ۱۰ ژانويه كش��ورها و 
مناطق بر اساس وضعيت محلي مشخص خواهند 
كرد چه زماني به كار از خانه داوطلبانه خاتمه داده 
ش��ود. اين غول اينترنتي اعالم كرد از كارمندانش 
خواهد خواس��ت بر اساس مدلي فعاليت كنند كه 
تركيب��ي از دوركاري و حضور در محل كار اس��ت. 
طبق اين مدل، ۶۰ درصد از كارمندان همانند سابق 
در محل كارشان حاضر مي شوند. گوگل در اوت با 
درخواست ۸۵ درصد از كارمندانش براي دوركاري يا 
تغيير مكان پس از بازگشايي كامل دفاتر اين شركت 
موافقت كرد. در چند هفته گذش��ته شركت هايي 
نظير آمازون و ليفت با توجه به موج جديد ش��يوع 
كوويد ۱۹، زمان بازگش��ت كارمندان امريكايي به 
محل كار را تا س��ال ۲۰۲۲ به تاخي��ر انداخته اند. 
فيس بوك اخيرا ب��ه كارمن��دان امريكايي خود 
اعالم كرد كه نيازي نيس��ت تا ژانويه به محل كار 
برگردند. اپل هم برنامه بازگش��ايي دفاترش را به 
تاخير انداخته اس��ت. بر اس��اس گزارش رويترز، 
گوگل پيشتر زمان بازگشت كارمندان به محل كار 
را از سپتامبر به اكتبر تغيير داده بود. اين شركت 
يكي از نخستين شركت هاي فناوري بزرگي بود 
كه به دليل بحران سالمتي از كارمندانش خواست 

از خانه وظايف كاري خود را انجام دهند.

تاريخ انتشار رسمي ويندوز ۱۱ 
اعالم شد

مايكروسافت اعالم كرد نسل جديد سيستم عامل 
دس��كتاپ ويندوز ۱۱ پنجم اكتبر )۱۳ مهر( براي 
رايانه هاي شخصي واجد ارتقا قابل دسترس خواهد 
شد. به گزارش ايسنا، ويندوز كه براي نخستين بار در 
سال ۱۹۸۵ عرضه شد، بخش مهمي از كسب وكار 
مايكروس��افت باقي مانده اس��ت. ويندوز در س��ه 
ماهه چهارم مالي مايكروسافت، ۶.۶ ميليارد دالر 
درآم��د به همراه داش��ت كه مع��ادل ۱۴ درصد از 
كل فروش نرم افزاري و س��خت افزاري اين شركت 
ب��ود. عرضه موفق وين��دوز ۱۱ مي تواند آينده اين 
محصول را تضمين كند كه به نفع ساير بخش هاي 
كسب و كار مايكروسافت مانند آزور و آفيس خواهد 
بود. آرون وودمن، مديركل بازاريابي ويندوز در يك 
پس��ت وبالگ اعالم كرد مانند به روزرس��اني هاي 
قبلي، مايكروس��افت از اطالعات دستگاه و عوامل 
ديگر براي تش��خيص دستگاه هايي كه اول از همه 
مي توانند به ويندوز ۱۱ ارتقا پيدا كنند، اس��تفاده 
مي كند. در رايانه هاي ش��خصي وين��دوز ۱۰ كه 
ويژگي هاي س��خت افزاري ضروري ب��راي اجراي 
ويندوز ۱۱ را دارند، قابلي��ت »ويندوز آپديت« به 
كاربر درباره قابل دس��ترس بودن اين ارتقا اطالع 
مي ده��د. كاربران همچني��ن مي توانند به بخش 
تنظيمات، سيستم و سپس ويندوز آپديت مراجعه 
كرده و قابل دسترس بودن ارتقا به ويندوز ۱۱ براي 
دستگاهشان را چك كنند. با توجه محبوبيت عظيم 
سيس��تم عامل ويندوز ۱۰ هي��چ تضميني وجود 
ن��دارد كه همه بخواهند به سيس��تم عامل جديد 
ارتقا پيدا كنند. مايكروسافت ويندوز ۱۰ را در سال 
۲۰۱۵ عرضه كرد ك��ه طوالني ترين زمان حضور 
يك نسخه ويندوز در بازار پيش از عرضه يك نسخه 
جديد محسوب مي شود. ويندوز ۱۰ محبوب ترين 
سيستم عامل رايانه شخصي در جهان بوده و ۱.۳ 
ميليارد دستگاه فعال ماهانه از اين نرم افزار استفاده 
مي كنند. مايكروسافت تا سال ۲۰۲۵ به پشتيباني 
از ويندوز ۱۰ ادامه مي دهد و اعالم كرده اگر رايانه 
شخصي كاربران نمي تواند ويندوز ۱۱ را اجرا كند 
و آنها نمي خواهند رايانه جديدي خريداري كنند، 
مي توانند همچنان از ويندوز ۱۰ اس��تفاده كنند. 
مايكروس��افت در ۲۴ ژوئن ويندوز ۱۱ را به عنوان 
جانش��ين ويندوز ۱۰ اعالم و چه��ار روز بعد براي 
اعضاي برنامه ويندوز اينس��ايدر عرضه كرد. از آن 
زمان مايكروس��افت هفت آپديت حاوي تغييرات 
قابليت ها و ترميم ايرادها عرضه كرده و اكنون آماده 
مي شود نسخه نهايي ويندوز ۱۱ را براي بسياري 

از مشتريان و سازندگان رايانه قابل دسترس كند.

نگراني دولت امريكا
از حمالت سايبري جديد

پليس ف��درال امريكا و آژانس امنيت س��ايبري و 
امنيت زيرساخت هاي اين كش��ور در مورد وقوع 
حمالت س��ايبري احتمالي در آستانه روز كارگر 
در اين كشور هشدار دادند. به گزارش مهر به نقل 
از زددي نت، در بيانيه اي كه توس��ط اين دو نهاد 
منتشر ش��ده، هشدار داده ش��ده كه هكرها ده ها 
حمله ويرانگ��ر را در آخر هفته هاي مختلف كه با 
مناسبت هاي گوناگون همزمان شده انجام داده اند 
و ممكن است اين حمالت سايبري در پايان هفته 
آتي كه با روز كارگر در امريكا مصادف شده، تكرار 
شوند. در بيانيه يادش��ده از سازمان هاي مختلف 
خواس��ته ش��ده تا اقداماتي را براي ايمن س��ازي 
سيستم هاي خود انجام دهند و تمهيداتي را براي 
مقابله با تهديدات احتمالي بينديشند تا بتوانند در 
صورت وجود نشانه هايي از تهديد در شبكه هاي 

رايانه اي خود به سرعت با آنها مقابله كنند. 

ويژه

هوشمندسازي در اولويت 
برنامه هاي تحقيق و توسعه 

همراه اول
علي رغم مدت كوتاهي كه از تأس��يس مركز تحقيق و 
توسعه همراه اول مي گذرد، اين مركز توانسته اقدامات قابل 
توجهي را در زمينه هاي بومي سازي، پايلوت فناوري هاي 
جديد و توسعه اكوسيستم نوآوري در صنعت ارتباطات 
كشور انجام دهد. دكتر وحيد شاه منصوري سرپرست اين 
مركز با بيان اين موضوع، اينترنت اشيا و هوشمندسازي 
را از اركان برنامه هاي اين مركز دانست و افزود رويكرد و 
اس��تراتژي پنج ساله همراه اول و اين اين مركز به سمت 
تحول ديجيتال و توسعه اقتصاد دانش بنيان مبتني بر 
فناوري هاي ديجتالي دانست.در دنياي امروز اين فناوري ها 
)IoT و ۵G وAI ( هس��تند كه نش��ان داده اند ميتوانند 
معضالتي كه از قبل بوده را حل كنند. تاكنون هم بسياري 
از معضالت كشورها با پيشرفت تكنولوژي خيلي راحت 
تر مديريت شده اند. مثاًل با راه اندازي خدمات مبتني بر 
فناوري IoT مي توان با تعداد زيادي سنسور ارزان قيمت 
يك س��ري داده به دس��ت آورد كه با تحليل اين داده ها 
تصميم گيري انجام مي گيرد. اينها بدون فناوري ميسر 
نيست. تجربيات جهاني هم نشان داده كه به كمك اين 
فناوري ها و با هزينه منطقي، دستاوردهاي بزرگي در رفع 
معضالت ملي مي توان به دست آورد. وي در مورد رويداد 
جايزه سال هوشمندس��ازي و ويژگي هايي كه ايده هاي 
منتخب در آن بايد داشته باش��ند گفت ما چند تا اصل 
داريم براي اين ايده ها؛ اول اينكه ايده به تنهايي كاربردي 
ندارد و صاحبان ايده بايد تيم قوي، سوابق مرتبط با راه حل 
پيشنهادي و مدل كسب وكار يا مدل تجاري مشخص 
براي آن ايده هم داشته باشند. ايده حتماً بايد مدل تجاري 
داشته باشد و حتمًا فناوري نوين در آن به كار رفته باشد. 
فناوري نوين مدنظر هم IoT و ۵G و هوش مصنوعي است. 
ايده ها بايد قابليت بهره مندي از مزاياي نسبي اپراتور و 
مزاياي رقابتي اپراتور مخابراتي را داشته باشند و نيز مقياس 
پذير و قابل تكرار باش��ند. اينكه نمونه اوليه و MVP هم 
داشته باشند اجباري نيست ولي امتياز بهتري مي گيرند.

سرپرست مركز تحقيق و توسعه همراه اول همچنين افزود 
راه حل هاي پيشنهادي مبتني بر فناوري هاي سه گانه 
فوق كه داراي نوآوري بوده و قابليت عملياتي شدن داشته 
باش��ند، به همراه طرح تجاري در مرحله داوري بررسي 
خواهند شد و انتخاب انجام مي شود.دكتر شاه منصوري 
در مورد فرآيند تجاري سازي ايده ها و محصوالت گفت اين 
اولين تجربه برگزاري رويداد جايزه سال هوشمندسازي در 
ايران است. در واقع اين جايزه مثل اعتباري است كه براي 
يك قرارداد در نظر گرفته ش��ده باشد. اين قرارداد ميان 
شركت پيشنهاد دهنده راه حل و مركز تحقيق و توسعه 
همراه اول منعقد مي ش��ود و پروپ��وزال برنده به عنوان 
پيوستي براي آن قرارداد خواهد بود. در قالب اين قرارداد، 
راه حل پيشنهادي توسعه ميابد و به كمك همراه اول به 
اجرا در مي آيد. عمال به جاي اينكه RFP تعريف كنيم و 
مناقصه هايي براي دريافت راهكارها برگزار كنيم، برنده 
اين رويداد برنده مناقصه محسوب مي شود و لذا با برنده 
براي تهيه محصول وارد مراحل عقد قرارداد مي ش��ويم. 
اين قرارداد با مركز تحقيق و توسعه همراه اول خواهد بود 
و هدف آن توسعه سلوشن براي رفع يك معضل ملي به 
كمك همراه اول است.سرپرست مركز تحقيق و توسعه 
همراه اول در انتهاي گفت وگو به اهميت توجه نهادهاي 
اثرگذار و تصميم گير در هر حوزه اشاره كرد و افزود فرض 
كنيد در حوزه مديريت مصرف انرژي اگر صورت مساله 
براي وزارت نيرو يا مثال بخ��ش مديريت مصرف انرژي 
مطرح باشد و س��بب حضور اين نهاد گردد، بسيار موثر 
است. در واقع اگر هركدام از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهاد 
شهرداري در حوزه مرتبط پاي كار باشند به حل معضل 
مربوط به خودشان كمك مي كند. وي در مورد شناسايي 
حوزه ها و چالش هاي منتخب ب��راي اين رويداد با بيان 
اينكه ده حوزه و چالش براي دريافت ايده ها در نظر گرفته 
شده است، افزود عملي كردن ايده ها قطعًا نياز به حضور 
جدي و موثر نهادهاي مرتبط با هريك دارد. اما همراه اول 
تامين بودجه توس��عه راهكار هاي فناورمحور را متقبل 
شده است و بار سرمايه ها و بودجه ها از دوش سازمان ها 
و نهادها برداشته شده است و لذا اميدواريم كه با استقبال 
نهادهاي مرتبط به ويژه در آغاز دولت جديد روبرو باشيم. 
قدم اول هم فكر مي كنم اين باش��د كه هر نهاد به عنوان 
متولي در يك رويداد Reverse Pitch به خوبي بتواند 
نيازها و دغدغه هاي چالش مرتبط با خودش را بيان كند و 
شركت كننده ها را در آن حوزه راهنمايي كند. در واقع آن 
نهاد بايد با حس مالكيت نسبت به راه حل ها وارد موضوع 
بشوند. راهكارهاي پيشنهادي شركت ها از سمت معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري هم در نهايت حمايت 
خواهند شد. البته يك آسيب شناسي الزم است در مورد 
حمايت هاي قبلي نهادي مثل معاونت علمي انجام بشود؛ 
چرا كه قبال هم رويدادهايي را برگزار يا حمايت كرده اند 
ولي پروژه هاي نهايي در چرخه حل معضل نيفتاده است.

دبير شوراي عالي فضاي مجازي: با راه اندازي شبكه ملي اطالعات، صيانت از مردم و حريم خصوصي، محقق مي شود

بهدليلعدمهمكاريشركتهايفناوري،پلتفرمبوميميسازيم

پايش خشكسالي با ماهواره هاي مشاهده گر زمين
از آنجاي��ي كه بحران خشكس��الي و كم آبي يكي از 
مهم ترين مش��كالت دنياي امروز به شمار مي رود 
اس��تفاده از فناوري سنجش از دور مي تواند راهكار 
موث��ري در مديريت اي��ن بح��ران و كاهش اثرات 

مخرب آن باشد.
به گزارش مهر، فناوري سنجش از دور با ويژگي هاي 
منحصر به فردي از جمله چند طيفي بودن، تواتر زماني 
ب��اال در تصويربرداري و محدوده تحت پوش��ش آن، 
ظرفيت هاي فني بسيار موثري در پايش پارامترهاي 
محيط هاي طبيعي و فعاليت هاي انساني دارد. امروزه 
با به كارگيري فناوري س��نجش از دور و قابليت هاي 
تصاوير ماهواره اي مي توان در مورد لكه هاي نفتي سطح 
آب ها، برآورد شاخص سطح برگ و ميزان كلروفيل، 
ميزان فسفر در تاالب ها، ارزيابي ذخيره كربن جنگل، 
تخمين مدل بارش تجمعي و امكان اندازه گيري بارش 
و ابرناكي هوا، مطالعه كرد. در همين حال توانايي هاي 
فناوري سنجش از دور در پياده سازي سامانه اطالعات 
مكاني، مطالعات زيست محيطي و اكوسيستم ها، پايش 
ماهواره اي آتش سوزي ها، وضعيت ميزان گرد و غبار در 
اتمسفر و پايش ميانگين غلظت دي اكسيد نيتروژن 

و دي اكسيد گوگرد، اثبات ش��ده است. حتي برآورد 
حجم س��رپاي درختان جنگل، اندازه گيري دماي 
سطح زمين، پايش ميزان رسوبات و ذرات معلق در 
آب هاي سطحي، شناسايي و پايش منابع ژئوترمال يا 
زمين گرمايي، پايش تغييرات كاربري در جنگل ها، 
پيش بيني وضع هوا و هواشناسي و پايش بيابان زايي 
با استفاده از داده هاي سنجش از دور امكان پذير است. 
به همين دليل رش��د و توسعه فناوري هاي فضايي و 
سنجش از دور براي هر كشوري مي تواند نقش بسيار 
موث��ري ايفا كند و با اس��تفاده از اين فناوري تمامي 
پارامترهاي محيطي و اقليمي، قابل مطالعه، بررسي، 

پيش بيني و مدل سازي خواهد بود.

     سنجش از دور به معضل خشكسالي
 وارد مي شود

از آنجايي ك��ه بحران خشكس��الي و كم آبي يكي از 
مهم ترين مش��كالت دنياي امروز به شمار مي رود و 
اثرات مخربي بر زندگي و زيس��ت بوم انسان ها دارد، 
استفاده از فناوري س��نجش از دور مي تواند راهكار 
موثري در مديريت اين بحران و كاهش اثرات مخرب 

آن باشد. به همين دليل كشورها مدل هاي مختلفي از 
به كارگيري اين فناوري را در دستور كار قرار داده اند. 
طبق اعالم سازمان ملل، تقاضاي جهاني آب احتمااًل 
تا سال ۲۰۴۰ بيش از ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت 
و مطالعات نيز نشان مي دهد كه در صورت تداوم روند 
فعلي بهره برداري از منابع آب تا س��ال ۲۰۵۰ بيش 
از ۴۲ درص��د از جمعيت جهان در معرض تنش آبي 
ش��ديد قرار خواهند گرفت. بررسي هاي انجام شده 
در ايران نيز نشان مي دهد كه با توجه به پايين بودن 
ميزان بارش ها، ثابت بودن منابع آبي كشور، افزايش 
جمعيت و رش��د تقاضاي آب، تشديد بهره برداري از 
منابع آب زيرزميني، خش��ك و شور شدن منابع آب 
زيرزميني و مصرف بي��ش از ۸۶ درصد از منابع آب 
تجديد پذير، بروز بحران آب و تنش آبي و خشكسالي 
دور از انتظار نيس��ت.  با اين وجود شايد بتوان گفت 
كه يكي از بهتري��ن راهكارها براي پايش منابع آبي 
كش��ور از جمله رودخانه ها، تاالب ها و به طور كلي 
حوضه هاي آبريز و نيز مديري��ت بهينه منابع آبي، 
استفاده از توانمندي فناوري سنجش از دور و تصاوير 
ماهواره اي براي پوشش مكاني وسيع، تصويربرداري 

متوالي در بازه ه��اي زماني كوتاه مدت و س��هولت 
دسترسي به اطالعات با هزينه بسيار پايين است.

      اطالعات مفيدي كه از تصاوير ماهواره اي 
قابل دريافت است

فناوري س��نجش از دور ب��ا پايش مكان��ي و زماني 
پديده هاي مرتبط با خشكس��الي مي تواند اليه هاي 
اطالعاتي مفي��دي در حوزه پايش اي��ن معضل در 
اختيار س��ازمان هاي مرتبط ب��ا حوزه هاي محيط 
زيست، هواشناسي، مديريت بحران و غيره قرار دهد. 
از جمله اين اليه هاي اطالعات��ي مي توان به برآورد 
ميزان بارش، تخمين دماي هوا، وضعيت پوش��ش 
گياهي، تخمين دماي سطح زمين، تخمين رطوبت 
خاك، مس��احي تغييرات اراض��ي جنگلي و مراتع و 
مس��احي تغييرات پهنه هاي تاالب ه��ا و بدنه هاي 
آبي، روند تغييرات كمي و كيفي آب هاي س��طحي 
و زيرزميني، نحوه كنترل س��يالب و روند تغييرات 
س��طحي و حجمي آنها و حتي فعاليت هاي انساني 
در حوضه هاي آبخيز و تغييرات نامناس��ب كاربري 

و الگوهاي نامناسب كشت و مصرف آب اشاره كرد.



تعادل | فرشته فريادرس |
»پس از خ��ودروي ملي، حال نوبت لوازم خانگي ملي 
است!« طرحي با عنوان »سند راهبردي صنعت لوازم 
خانگي« در وزارت صمت در حال بررس��ي اس��ت كه 
تمركز آن بر جايگزيني س��ريع توليد داخل با خارج و 
تامين نياز كشور با توليد انواع محصوالت داخلي است. 
طرحي كه در صورت تصويب آن احتماال واردات لوازم 
خانگي به ايران ممنوع مي شود. طرح اوليه پيش نويس 
»سند راهبردي صنعت لوازم خانگي« آماده شده و در 
جلسات كارشناس��ي در حال بررسي است و برخي از 
گروه ها در تالش هستند تا تاييد اين طرح را از سيدرضا 
فاطمي امين، س��كاندار جديد وزارت صمت بگيرند. 
س��ند تحول صنعت لوازم خانگي كشور در شرايطي 
با حضور مع��اون وزير صمت، چهار دبير اتحاديه هاي 
لوازم خانگي و تنها يك توليدكننده از بين هزارفعال 
حوزه لوازم خانگي تصويب شده كه از نظر صاحبنظران 
اين حوزه، از اس��اس داراي مشكالت متعددي است. 
منتقدين مي گويند: اي��ن طرح از حيث فني از لحاظ 
بس��تر و سازوكار امكان پذير نيس��ت و تنها استدالل 
براي اين طرح ايجاد انحصار وبهره مندي از امتيازات 
و تسهيالت دولتي است. به گفته برخي فعاالن حوزه 
ل��وازم خانگي، طرحي كه در ايران پيش��نهاد ش��ده 
كپي برداري ناقص و غيرمرتبطي از»سامسونگ و ال 
جي« كره جنوبي است، كه بدون توجه به همه جوانب 
و بسترهايي كه در آن كشور فراهم شد، اصرار بر اجراي 
اين طرح مي تواند به شكس��ت ختم شود. برخي هم 
مي گويند طرح پيشنهادي بيشتر بر پايه آمارسازي 
براي ايجاد انحصار و محدوديت در بازار است و از اين 
رو، دولت جديد بايد با هوشمندي نسبت به بازنگري 

در برنامه توليد لوازم خانگي اقدام كند.

     طرح لوازم خانگي ملي كليد خورد!
 طرحي با عنوان »سند راهبردي صنعت لوازم خانگي« 
در وزارت صمت در حال بررسي است كه تمركز آن بر 
جايگزيني سريع توليد داخل با خارج و تامين نياز كشور 

با توليد انواع محصوالت داخلي است. 
نايب رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مي گويد: 
معناي اين س��ند راهبردي ملي شدن لوازم خانگي و 
ممنوعيت واردات لوازم خانگي خارجي به كشور است. 
به گزارش »تسنيم« اواخر مرداد سال جاري هم معاون 
امور صنايع وزارت صمت درباره اين برنامه توضيحاتي 
داده بود. اما مهم ترين عباراتي كه وي به آن اشاره كرده 
بود »مديريت واردات و صادرات«، »جايگزيني سريع 
توليد داخل با خارج« و »تامين نياز كشور با توليد انواع 
محصوالت داخلي« بود. اما مشكل چيست؟ محمد 
حسين اسالميان مي گويد با وجود اينكه تقاضا براي 
خريد لوازم خانگي به شدت كاهش يافته است. اما توليد 
داخل هنوز جوابگوي نياز مردم نيست و توليدكنندگان 
داخلي هنوز نمي توانند س��بد كااليي بازار را به موقع 
تامين كنند و كاالها را با تعويق چهار تا پنج ماه به دست 
فعاالن بازار مي رسانند. حال چطور قصد دارند واردات 
را ممنوع و مازاد توليد داخل را هم تامين كنند. يكي 
ديگر از اهداف اين برنامه صادرات لوازم خانگي ايراني 
به كشورهاي همجور اس��ت. اما اسالميان مي گويد 
اين ايده در حقيقت شكس��ت خورده اس��ت. چون 
قيمت لوازم خانگي ايران در بازارهاي همسايه گرانتر 
از اجناس خارجي مشابه اس��ت. بر اين اساس لوازم 
خانگي ايران با اين شرايط شانسي براي صادرات ندارد.

     آمارسازي براي ايجاد انحصار 
از سوي ديگر، طبق اين برنامه، در مدت پنج سال قرار 
اس��ت كل صنعت از ۱۵ميليون توليد در سال۹۹ به 
۲۵ميليون در س��ال ۱۴۰۴ برسد و توليد يخچال از 
۲ميليون دستگاه در سال۹۹ به ۳ميليون و ۴۰۰هزار 
دستگاه در سال ۱۴۰۴ برسد، و ارزش صادرات لوازم 
خانگي طبق همين برنام��ه بايد از ۲۰۰ميليون دالر 
به ۳۰۰ميليون دالر برسد، يعني فقط ۱۰۰ميليون 
دالر از اين ميزان افزايش توليد صادر خواهد شد، اگر 
فقط اين ۱۰۰ميلي��ون دالر را به يخچال اختصاص 
بدهيم و هر يخچال را به طور متوس��ط ۵۰۰ دالر در 
نظر بگيري��م ۲۰۰ هزار محصول مي ش��ود كه اگر از 
۳ميليون و ۴۰۰هزار كسر شود، ۳ميليون و ۲۰۰هزار 
يخچال بايد در داخل كشور به فروش برسد، كه بازار 
داخل به هيچ وجه كشش اين ميزان فروش يخچال 
را ندارد. چراك��ه نياز داخل حداكثر ۲ميليون و ۴۰۰ 
هزار دس��تگاه است و اين برنامه نش��ان مي دهد كه 
اصال كارشناسي نشده و بيشتر آمارسازي براي ايجاد 

انحصار و محدوديت در بازار است.
 از اين رو، دولت جديد بايد با هوش��مندي نس��بت به 
بازنگري در برنامه توليد ل��وازم خانگي اقدام كند. در 
اين س��ند همچنين پيش بيني شده توليد ۶۵درصد 
در ۵سال رش��د كند، از اين رو، ايجاد كارگروه نظارت 
بر كيفيت توليد نخستين گامي است كه وزير جديد 
صنعت، معدن و تجارت بايد ايجاد كند زيرا توليد به هر 
قيمتي نمي تواند منجر به ارتقاي صنعت لوازم خانگي 
ايران شود و از طرف ديگر ايجاد عدالت در توزيع مواد 
اوليه اهميت وي��ژه اي دارد؛ زيرا در حال حاضر گفته 
مي شود برخي شركت هاي خاص با بهره گيري از رانت 
از مواد اوليه مرغوب استفاده مي كنند و شكستن اين 
انحصار و حمايت يكجانبه بدون ورود دس��تگاه هاي 
نظارتي ممكن نيس��ت.  همچنين بررس��ي ها نشان 
مي دهد در بخشي از برنامه عملياتي اجراي طرح ملي 

لوازم خانگي قرار است تعداد مجوزهاي اين حوزه تغيير 
كند. در اين برنامه بر »اصالح س��اختار مجوزدهي با 
رويكرد هدايت سرمايه گذاران جديد به سمت توليد 
قطعات و محص��والت داراي كمبود با فن��اوري باال و 
داراي توجيه فني اقتصادي« تاكيد ش��ده اس��ت. در 
همين حال نيز مقرر ش��ده ك��ه بنگاه هاي كوچك و 
متوسط از طريق يك شبكه با هدف ساماندهي تجميع 
ش��وند. فعاالن بازار در اين باره مي گويند: اين طرح از 
حيث فني از لحاظ بستر و سازوكار امكان پذير نيست 
و معتقدند تنها استدالل براي اين طرح ايجاد انحصار 
و بهره مندي از امتيازات و تس��هيالت دولتي اس��ت.

چندي پي��ش الهويردي دهقاني، عضو كميس��يون 
صنايع و معادن مجلس هم ب��ه خانه ملت گفته بود: 
»نبايد بازار ل��وازم خانگي در اختيار گروه خاصي قرار 
گيرد و شرايطي فراهم شود كه برخي از اين وضعيت 
سوءاستفاده كنند.« انحصار توليد لوازم خانگي در بازار 
همان تجربه اي است كه در حوزه خودرو تجربه شده 
است. انحصار توليد خودرو در بازار داخل تنها در اختيار 
چند شركت است. عالوه بر آن، ممنوعيت واردات در 
سه سال گذش��ته هم ماجرا را سخت تر كرده است. 
در نبود رقب��اي خارجي، توليدكنن��دگان داخلي 
انگيزه اي ب��راي افزايش كيفي��ت وكاهش قيمت 
ندارند. نتيجه اين شده كه قيمت ارزانترين خودروي 
داخلي در بازار به ۱۵۰ ميليون تومان رسيده است.

     طرحي كپي شده و ناقص! 
برخي هم در برنامه اين برنامه راهبري مي گويند: عنوان 
برند ملي و تالش براي ايجاد آن هم از حيث فني هم 
از لحاظ بس��تر و سازوكار الزم امكان پذير نيست. اين 
ط��رح كپي برداري ناقص و غيرمرتبطي اس��ت كه از 
»سامسونگ و ال جي« كره جنوبي انجام شده اما بدون 
توجه به همه جوانب و بسترهايي كه در آن كشور فراهم 
شد. به گفته برخي از فعاالن اين حوزه، در كشور وقتي 

در يك صنعت حداقل پنج انجمن فعال وجود دارند، 
كه هيچكدام يكديگر را قبول ندارند تا زير يك پرچم و 
سياست گذاري واحد حركت كنند؛ اين طرح محكوم 
به شكست است. تنها استدالل براي اين طرح ايجاد 
انحصار و بهره مندي از امتيازات و تس��هيالت دولتي 
اس��ت.انتقاد ديگري كه در اين زمينه از سوي برخي 
از فعاالن حوزه لوازم خانگي مطرح مي شود اين است 
كه در تركيب اين شورا اسم انجمن قطعه سازاني آورده 
شده كه با حداقل اعضا و سبقه حداكثر چند ماهه، با 
چه وجاهتي مي خواهد تصميم گيرنده براي صنعت 
عظيم لوازم خانگي كشور باشد. برهمين اساس اين 
پرسش قابل طرح است كه چرا انجمن توزيع كنندگان 
لوازم خانگي با همه عظمت و نقشي كه در اتمسفر اين 
صنعت دارند، هيچ جايگاهي در اين شورا ندارند؟ در 
حالي كه ما بالغ بر ۲ هزار مجموعه فعال در اين صنعت 
داريم؛ يا اينكه گفته مي شود، برنامه توسعه صنعت لوازم 
خانگي توسط ش��وراي سياست گذاري لوازم خانگي 
پيشنهاد ش��ده كه در گام نخس��ت اعضاي آن با اما و 
اگرهاي زيادي روبرو است؛ زيرا فقط از برخي برندها به 
عنوان نماينده توليدكنندگان داخلي دعوت شده اند. 
از نگاه منتقدين، گره زدن سرنوشت كل صنعتگران 
لوازم خانگي به اين شورا كار صحيحي نيست و ايجاد 
يك مانع بزرگ ديگر اس��ت كه از اي��ن به بعد بايد در 
كنار موانع اداري موجود پش��ت درب اين شورا شاهد 
انتظار توليدكنندگان بدون رانت باشيم.بانگاه به اين 
گفته ها، به نظر مي رس��د، سند تحول لوازم خانگي، 
سندي براي انحصار در اين صنعت باشد و افرادي به 
اسم توليد ملي با استفاده  از رانت هاي خاص به دنبال 
قبضه كردن صنعت لوازم خانگي هستند. بنابراين، 
اي��ن نگراني وجود دارد كه صنعت ل��وازم خانگي به 
سرنوشت صنعت خودرو دچار شود. از اين رو، دولت 
جديد و متولي��ان وزارت صمت بايد با هوش��ياري 

بيشتري اين طرح را مورد بازنگري قرار دهند.

رويدادروي خط خبر 7
 پنجشنبه 11 شهريور 1400    24 محرم 1443  سال هشتم    شماره   Thu. Sep 2. 2021  2022  صنعت،معدن و تجارت

كارت اعتباري ۳۰ ميليوني
براي خريداران لوازم خانگي

فارس |دبير انجم��ن لوازم خانگي ايران از اجراي 
طرح خريد لوازم خانگي با كارت اعتباري تا سقف ۳۰ 
ميليون تومان خبر داد. در اين مورد عباس هاشمي، 
دبير انجمن لوازم خانگي ايران گفت: انجمن لوازم 
خانگي قراردادي را با بانك قرض الحسنه مهر ايران 
امضا كرد كه به موجب آن توليدكنندگان اعضاي 
انجمن، فروشگاه ها و مراكز عرضه خود را در سايت 
مورد توافق دو طرف ثب��ت مي كنند و پس از آن با 
معرفي انجمن با بانك عامل، قرارداد امضا مي كنند 
كه اقدام مهم��ي در تحريك تقاضاي لوازم خانگي 
است. وي افزود: كارت اعتباري خريد لوازم خانگي 
با بهره ۴ درصد و با اقساط ۶ ماهه، ۹ ماهه و يك ساله 
در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد و هر يك 
از مصرف كنندگان با توجه به شرايط اعتبارسنجي 
توس��ط بانك مي توانند از اعتبار كارت اس��تفاده 
كنند. دبير انجمن لوازم خانگ��ي ايران گفت: نامه 
اطالع رس��اني در اين باره به اعضاي انجمن ارسال 
ش��ده و اعضاي انجمن عالقه مند ب��ه طرح خريد 
لوازم خانگي با كارت اعتب��اري را به كارگزار بانك 
معرفي مي كنيم. توليدكنندگان هم مراكز فروش 
و عرضه محصول خود را در سامانه ثبت مي كنند. 
سپس با اطالع رساني بانك، متقاضيان با مراجعه 
به س��ايت مورد نظر بانك، اعتبارس��نجي شده و 
كارت را دريافت مي كنند. هاشمي ادامه داد: اگر 
براي ثبت مراكز عرض��ه و فروش لوازم خانگي در 
سامانه و همچنين تقاضاي اعتبارسنجي سرعت 
به وجود ايد اين ط��رح در مدت يك هفته اجرايي 
مي ش��ود، ضمن اينكه با توجه به عرضه محصول 
در فروشگاه ها و مراكز مورد نظر توليدكنندگان، 

قيمت براي مصرف كننده مناسب تر خواهد بود.

داليل افزايش قيمت رب گوجه
دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران علت افزايش 
قيمت رب گوجه را افزايش قيمت مواد عنوان كرد 
و گفت: در حال حاضر قيمت هر كيلو گوجه فرنگي 
در ش��يراز ۲۷۰۰، در مشهد ۲۴۰۰ و در كرمانشاه 
۲۵۰۰ تومان اس��ت. علت پايين ب��ودن قيمت در 
مشهد اين اس��ت كه صادرات به افغانستان تقريبا 
صفر شده است. اين در حالي است كه اين قيمت ها 
در فصل گذشته حداكثر ۱۵۰۰ تومان بوده است.  
س��يد محمد ميررضوي با اش��اره ب��ه افزايش ۳۵ 
درصدي دس��تمزدها، افزايش حدود ۶۰ درصدي 
قيمت قوطي، درب ايزي اپن، كارتن، نايلن و شيشه، 
اظهار كرد: قيمت ساير كنسروها نيز به تبع همين 
ش��رايط مانند افزايش قيمت لوبيا، نخود فرنگي و 
غيره افزايش يافته است. وي افزود: سازمان حمايت 
سه سال پيش قيمت رب گوجه را ۱۶ هزار و ۵۰۰ 
تومان تعيين كرده و در اين مدت قيمت اين محصول 
تغيير چنداني نكرده اس��ت. اين در حالي است كه 
قيمت برخي اقالم مانند لبنيات در اين مدت ۴۰۰ 
درصد افزايش يافته است. البته رب گوجه مشمول 
قيمت گذاري دستوري نيست. البته به گفته دبير 
سنديكاي صنايع كنسرو ايران در حال حاضر قيمت 
رب گوجه نسبت به ابتداي سال حدود ۶۰ درصد 
افزايش داشته اس��ت. اما او ابراز اميدواري كرد كه 
اين افزايش قيمت بيشتر نشود، چرا كه با اين روند 
كاهش توليد گوجه فرنگي به دليل خشكس��الي، 
احتمال افزايش قيمت مجدد وجود دارد. ميررضوي 
در ادامه از دولت خواست كه صادرات گوجه فرنگي 
بوته اي ك��ه در كارخانه تبديل به رب مي ش��ود را 
ممنوع كند، اما گفت كه توليدكنندگان با صادرات 
گوجه فرنگي گلخانه اي مشكلي ندارند، چرا كه به 
دليل گراني اين محص��ول امكان تبديل آن به رب 
گوجه نيست.  وي با بيان اينكه چون رب گوجه طي 
سال هاي گذشته افزايش قيمت چنداني نداشته، 
حاال گراني آن بيشتر از ساير محصوالت كنسرو خود 
را نشان داده، تصريح كرد: از طرف ديگر سال گذشته 
به دليل تمديد مقطعي صادرات، صادرات رب گوجه 
به درستي انجام نشد و مقدار زيادي رب در كشور 
ماند. بنابراين ما درخواست داريم صادرات رب گوجه 
فرنگي ممنوع نشود، چون هم به كارخانجات و هم 
به كشاورزان لطمه وارد مي شود. البته در حال حاضر 

صادرات اين محصول آزاد است. 
ميررضوي با بيان اينكه در ص��ورت توقف صادرات 
كش��اورزان هم به دنبال كشت نخواهند بود و دچار 
كمبود مي ش��ويم، اظها كرد؛ صادرات محصوالت 
كنسرو عمدتًا به كش��ورهاي حاشيه خليج فارس، 
س��ي اي اس و البته برخي اقالم براي اينكه س��بد 
محصوالت كامل باش��د به اروپ��ا و امريكا هم صادر 
مي شود. بنابراين محصوالت كنسرو ايراني به ويژه 
كنسرو تن ماهي در دنيا شناخته شده است و مشتري 
خوبي دارد. اگر كنسرو تن ماهي همچنان به عنوان 
يك كاالي اساسي مورد حمايت دولت بود، در سبد 
كاالي مردم قرار داشت، اما از دو سال قبل تن ماهي 
از گروه يك خارج شد، ديگر ارز دولتي دريافت نكرد و 
حاال براي واردات ماهي آن از ارز آزاد استفاده مي شود. 
وي بيان اينكه ميزان صادرات ساالنه ثابت نيست، 
تصريح كرد: براي مثال توليد كنس��رو ماهي زماني 
كه همه كارخانجات فع��ال بودند، حدود ۶ ميليون 
قطع��ه ۱۸۰ گرمي بود. اما در ح��ال حاضر به دليل 
گران شدن اين محصول، سهم فروش آن كاهش پيدا 
كرده و به تبع توليد آن نيز كم شده است. تن ماهي 
كه سه سال پيش ۸۰۰۰ تومان بود حاال به حدود ۳۰ 
هزار تومان رسيده و قشر متوسط و ضعيفي كه از اين 
محصول استفاده مي كردند، ديگر قادر به استفاده از 
آن نيستند. دبير سنديكاي صنايع كنسرو ايران در 
پايان از دولت خواس��ت تن ماهي كه ارز زيادي نياز 
ندارد، جزو كاالي اساسي قرار گيرد تا قشر متوسط و 
ضعيف مانند كارمند، دانشجو، كارگر و غيره بتوانند 
از اين غذاي مطلوب با پروتئين و انواع ويتامين ها كه 
در ايران بدون افزودني توليد مي شود استفاده كنند.

افزايش ۳8 درصدي قيمت پنير
فارس | دبير اتحاديه بنك��داران مواد غذايي گفت: 
ب��ا افزايش ۳۸ درصدي قيمت پني��ر، قيمت پنير در 
بسته بندي هاي ۴۰۰ گرمي به ۲۰ هزار تومان رسيده 
است. قاسم علي حسني در گفت وگو با فارس با اشاره 
به افزايش قيم��ت پنير گفت: در دو هفته گذش��ته 
قيمت پنير ۴۰۰ گرمي ۳۸ درصد افزايش يافته است.

دبير اتحاديه بنكداران مواد غذايي گفت: پيش از اين 
قيمت مصرف كننده پنير در بسته بندي ۴۰۰ گرمي 
۱۴ ه��زار و ۵۰۰ تومان بود كه اكن��ون با افزايش ۳۸ 
درص��دي، قيمت اين محصول خوراك��ي به ۲۰ هزار 
تومان افزايش يافته است. وي بيان داشت: براين اساس 
هر كيلو گرم پنير ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان افزايش يافته 
است. وي گفت: پنير مشمول قيمت گذاري تثبيتي 
اس��ت و توليد كنندگان بدون مجوز سازمان حمايت 
اجازه هيچگونه افزايش قيمت��ي را ندارند. با توجه به 
سهم اثر شيرخام در توليد محصوالت لبني، قيمت ۱۰ 
قلم محصوالت لبني پرمصرف مشمول قيمت گذاري 
تثبيتي است )ش��ير، ماست، پنير( و قيمت اين اقالم 
توسط كميته مربوط با مس��ووليت سازمان حمايت 

مصرف كنندگان و توليد كنندگان تعيين مي شود.

افزايش قيمت كاالها
از تير 99 تا 14۰۰ 

بررسي قيمت برخي كاالهاي اساسي نشان مي دهد كه 
قيمت اين اقالم در يك سال گذشته بين ۲۷ تا ۷۹ درصد 
افزايش يافته است. بررسي قيمت برخي كاالهاي اساسي 
و مهم نشان مي دهد كه قيمت اغلب كاالهاي اساسي از 
تيرماه ۱۳۹۹ تا تيرماه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهي داشته 
است. براين اس��اس برنج پاكستاني باسماتي از تيرماه 
۱۳۹۹ تا تير ماه ۱۴۰۰ در مجموع ۲۷.۴ درصد افزايش 
قيمت داشته اس��ت و از هر كيلوگرم ۱۹۳ هزار و ۷۹۴ 
ريال در تيرماه ۹۹ به هر كيلوگرم ۲۴۶ هزار و ۹۳۸ ريال 
در تيرماه ۱۴۰۰ رسيده است. برنج تايلندي نيز ۷۹.۳ 
درصد افزايش قيمت داشته است و از هر كيلوگرم ۸۸ 
هزار و ۷۵۴ ريال در تيرماه ۹۹ به ۱۵۹ هزار و ۱۳۳ ريال 
در تيرماه ۱۴۰۰ افزايش يافته است. براساس اين گزارش، 
برنج طارم اعال در بازه زماني تيرماه ۹۹ تا تيرماه ۱۴۰۰ در 
مجموع ۳۹.۴ درصد و برنج داخلي هاشمي درجه يك 
در همان بازه زماني ۳۹ درصد افزايش قيمت يافته است. 
شكر سفيد كه در تيرماه ۹۹ هر كيلوگرم آن به قيمت 
۸۳ هزار و ۳۱ ريال بوده در تيرماه ۱۴۰۰ به ۱۳۴ هزار و 
۱۵۴ ريال افزايش يافته است و به اين ترتيب قيمت اين 
محصول ۶۱.۶ درصد افزايش داشته است. هر كيلوگرم 
گوشت گوساله و گوشت گوسفندي نيز در بازه زماني ياد 
شده به ترتيب ۴۹.۹ درصد و ۳۴.۴ درصد افزايش قيمت 
داشته است. گوش��ت مرغ تازه نيز از هر كيلوگرم ۱۶۷ 
هزار و ۸۰۴ ريال در تيرماه ۱۳۹۹ با ۵۷.۶ درصد افزايش 
در تيرماه ۱۴۰۰ به ۲۶۴ هزار و ۴۷۷ ريال رسيده است.

واكسيناسيون اصناف
هنوز آغاز نشده

نايب رييس اتاق اصناف تهران با اش��اره به مش��كالت 
مالي ناشي از كرونا براي اصناف گفت: برخالف وعده ها 
واكسيناسيون اصناف در هفته جاري هنوز عملياتي 
نشده اس��ت. ابراهيم درس��تي، با بيان اينكه عليرغم 
قول هاي مساعد براي آغاز واكسيناسيون اصناف از هفته 
جاري هنوز اين مهم عملياتي نشده است، گفت: عليرغم 
اينكه اصناف طي ۱۸ ماه اخير بعد شيوع ويروس كرونا 
هيچگاه خدمات رساني به مردم را متوقف نكردند و به 
علت مشكالت ناشي از شيوع اين بيماري دچار مشكالت 
عديده اي ش��ده اند اما درخصوص واكسيناسيون آنها 
كوتاهي شده است.  نايب رييس اتاق اصناف تهران گفت: 
با توجه به قول مسووالن مقرر شده بود واكسيناسيون 
اصناف با در اولويت قرار دادن مشاغل پرخطر اصناف از 
هفته جاري آغاز شود اما تا به امروز اين موضوع محقق 
نش��ده اس��ت. وي با بيان اينكه تجهي��زات الزم براي 
واكسيناسيون اصناف در يكي از مساجد تهران آماده 
شده است، گفت: اميدواريم مس��ووالني كه قول داده 
بودند واكسيناسيون اصناف را از هفته جاري آغاز كنند، 
به قول خود عمل كنند و در يكي دو روز آينده اين اتفاق 
عملياتي شود. درستي اظهار داشت: سه ميليون واحد 
صنفي در سطح كشور فعال است و اين واحدها از بهمن 
ماه سال ۹۸ يعني آغاز شيوع ويروس كرونا با مشكالت 
عديده اي مواجه بوده اند. وي بيان داشت: در حال حاضر 
۱۳۴ اتحاديه صنفي در استان تهران وجود دارد و اعضاي 
تحت پوشش اين اتحاديه كه داراي پروانه كسب هستند 
بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر مي باشند لذا با احتساب بازرسان و 
كارمندان اتحاديه ها، تعداد افراد مدنظر قرار داده شده 
براي واكسيناسيون اصناف تهران بيش از ۶۰۰ هزار نفر 

تخمين زده مي شوند.

مصرف برق ادارات چقدر است؟
بر اس��اس آخرين آمار، ادارات ح��دود ۲۰۰۰ مگاوات 
از مصرف برق كش��ور را به خود اختص��اص داده اند كه 
۶۰ درصد از اين ميان يعني ح��دود ۱۲۰۰ مگاوات در 
بخش سرمايش��ي ادارات مصرف مي شود.عبداالمير 
ياقوت��ي- مديركل مديريت مصرف و امور مش��تركان 
توانير- با اظهار اميدواري براي اينكه روزهاي باقي مانده 
تابستان با همراهي مشتركان بدون محدوديت و مشكل 
سپري شود، گفت: طي روزهاي اخير هم كه از دماي هوا 
كاسته شده است، توجه بيشتر به موضوع سيستم هاي 
سرمايش��ي ادارات مي تواند كمك قابل مالحظه اي به 
صنعت برق و كاهش خاموشي هاي پراكنده اي هم كه در 
حال حاضر وجود دارد، داشته باشد. ياقوتي اضافه كرد: در 
جريان سركشي ها و اخطارها به ادارات در روزهاي گرم 
سال، شاهد كاهش ۴۰۰ مگاواتي مصرف برق بوديم. در 
بحث ادارات در كنار نظارت، فرهنگ سازي بسياري بايد 
انجام شود و همچنين با به كارگيري سيستم هاي مكانيزه، 
دماي محيط كار متناسب با شرايط تعديل شود كه در 

اين صورت در مصرف برق تاثير بسزايي خواهد داشت.

آيا سرنوشت صنعت خودرو در انتظار صنعت لوازم خانگي است؟ 

طرح ملي با چاشني انحصار!

عقب نشيني خريداران 

قيمت خودرو در بازار نزولي شد؟
با نزولي ش��دن نرخ ارز، قيمت خودرو نيز در بازار شيب 
كاهش��ي به خود گرفت. ح��ال خريداران دس��ت نگه 
داشته اند تا حباب قيمت ها كم تر شود و با نزديك شدن 
نرخ ها به قيمت واقعي براي خريد اقدام كنند. به گزارش 
فارس، مدتي اس��ت كه با افزايش نرخ ارز، قيمت خودرو 
نيز در بازار صعودي ش��ده و فاصله قيمت بازار و كارخانه 
بيشتر از قبل شده اس��ت. در اين شرايط مشتريان بازار 
خودرو فعال براي خريد دست نگه داشته و منتظر اجراي 
سياس��ت هاي ارزي دولت جديد براي بهب��ود نرخ ارز و 
تاثيرگذاري آن بر بازار خودرو هس��تند. در نتيجه حجم 
معام��الت در بازار خ��ودرو فعال در حد پاييني اس��ت و 
خري��د و فروش قابل توجهي صورت نمي گيرد. س��عيد 
موتمني، رييس اتحاديه نمايش��گاه داران خودرو در اين 
مورد گفت: از زماني كه قيمت خ��ودرو در بازار افزايش 

يافت، بازار خودرو بدون مشتري مانده است. وي با بيان 
اينكه قيمت خودرو با نوس��انات نرخ ارز تغيير مي كند، 
افزود: بازار خودرو هم اكنون در آرامش به سر مي برد، چرا 
كه همزمان با افزاي��ش نرخ خودرو تقاضا براي خريد آن 
كاهش يافته است.وي با بيان اينكه از زماني كه قيمت ارز 
از كانال ۲۵ هزار توماني عبور كرد، مش��تري براي خريد 
خودرو به شدت كاهش يافته است، ادامه داد: با افزايش 
نرخ ارز، فروشندگان قيمت خودرو را باال اعالم مي كردند، 
در صورتي كه مشتري براي آن وجود نداشت تا بر اساس 
معامالت، قيمت واقعي را تعيين كنند. موتمني تصريح 
كرد: در چند روز گذش��ته قيمت خودروها بيش از نرخ 
واقعي شان اعالم شد، چرا كه در اين مدت خريد و فروشي 
در بازار انجام نشده بود كه بر اساس آن، قيمت مشخصي 
در بازار تعيين ش��ود و در نتيجه نرخ ه��ا كاذب بودند. به 

گفته وي، عرضه خودرو توسط خودروسازان طي ۲ تا ۳ 
ماه گذشته كاهش يافته و همين امر بر افزايش نرخ خودرو 
تاثيرگذار بوده اس��ت. رييس اتحاديه نمايش��گاه داران 
خودرو با تاكيد بر اينكه قيمت خودرو روند كاهشي دارد، 
گفت: قيمت خودرو همسو با روند نرخ ارز تغيير مي كند و 
حاال با كاهش نرخ ارز، قيمت خودرو نيز نزولي شده است. 
وي تاكيد كرد: وقتي نرخ ارز در كانال ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان 
قرار گيرد، ميزان تقاضا براي خريد خودرو در بازار افزايش 
مي يابد و با افزايش نرخ ارز عكس اين روند اتفاق مي افتد.

      جديدترين قيمت خودروها در بازار 
در حال حاضر سمند LX با قيمت ۲۴۵ ميليون تومان، 
پژو ۴۰۵ مدل جي ال ايك��س با قيمت ۲۲۷ ميليون 
تومان، پژو پارس۲۷۰ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۲ 

با قيمت ۲۵۲ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ با قيمت 
۳۰۰ ميليون تومان در بازار عرضه مي شوند. همچنين 
قيمت پژو ۲۰۶ صندوق دار ۳۱۲ ميليون تومان، پژو ۲۰۷ 
 E۲ دنده اتوماتيك ۴۲۵ ميليون تومان، تندر۹۰ مدل
معادل ۳۴۲ ميليون تومان، تندر پالس اتوماتيك ۴۶۲ 
ميليون تومان، رانا ۲۲۵ ميليون تومان، رانا پالس ۲۳۵ 
ميليون تومان، دنا ۳۱۲ ميليون تومان، دنا پالس دنده اي 
توربو ۴۱۲ ميليون تومان و هايماS۷ معادل ۶۰۰ ميليون 
تومان است. در مورد قيمت پرايد در بازار نيز بايد به نرخ 
۱۳۹ ميليون توماني اين خودرو اشاره كنيم. همچنين در 
بازار قيمت سايپا ۱۱۱ معادل ۱۵۵ ميليون تومان، سايپا 
۱۳۲ مدل ۹۸ معادل ۱۳۳ ميليون تومان، ساينا ۱۵۷ 
ميليون تومان، تيبا ۱۴۸ ميليون تومان، تيبا ۲ معادل 
۱۶۰ ميليون تومان و كوييك ۱۷۳ ميليون تومان است.

بررسي آمارها نشان مي دهد

بهبود ترازتجاري كشاورزي 
كسري تراز تجاري محصوالت كشاورزي در سه ماه نخست 
امسال نسبت به ميانگين ۶ سال منتهي به ۱۳۹۸، برابر با 
۴.۱ درصد بهبود يافته است. مركز ملي مطالعات راهبردي 
كش��اورزي و آب، آمار تجارت خارجي بخش كشاورزي و 
صنايع غذايي در ۳ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ را منتشر كرد. 
در اين گزارش مقايسه اي بين آمار تهيه شده در مدت سه 
ماه گذشته با مدت مشابه سال هاي قبل نيز ارايه شده است. 
بر اين اساس كسري تراز تجاري محصوالت كشاورزي در 
سه ماه نخست امسال نسبت به ميانگين شش سال منتهي 

به ۱۳۹۸، برابر با ۴.۱ درصد بهبود يافته است.
اين مركز با هدف اطالع رساني به فعاالن بخش خصوصي 
و پژوهش گران اين بخش، گزارش »آمار تجارت خارجي 

بخش كشاورزي و صنايع غذايي در سه ماهه نخست 
سال ۱۴۰۰ و مقايس��ه آن با مدت مش��ابه سال هاي 
قبل« را منتش��ر كرده و با پردازش و تحليل اطالعات 
بخش كش��اورزي و صنايع غذايي براساس داده هاي 
آماري گمرك سعي دارد ديد و درك دقيقي از وضعيت 
كشاورزي كشور ارايه دهد. بر اين اساس اطالعات سه 
ماه نخست سال جاري با داده هاي مدت مشابه در هفت 
سال گذشته )سال هاي ۹۳ الي ۹۹( مورد مقايسه قرار 
گرفته و در آن واردات محصوالت اساسي كشاورزي و 
صنايع غذايي، صادرات محصوالت عمده كشاورزي و 
صنايع غذايي و تراز تجاري سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ 

با مدت مشابه سال هاي قبل نيز مقايسه شده است.

طبق آنچه در اين گزارش آمده مقدار واردات محصوالت 
كش��اورزي و صنايع غذايي در س��ه ماه نخست سال، ۶ 
ميليون و ۳۹۸ هزار تن با ارزش ۳ ميليارد و ۵۳۷ ميليون 
دالر بوده كه به ترتيب از نظر وزن ۷۵ درصد و از نظر ارزش 
۳۴ درصد كل واردات كش��ور را ش��امل مي شود. ارزش 
واردات در اين مدت ۳۵.۳ درصد بيش��تر از س��ال قبل و 
در مجموع نيز ۲.۸ درصد كمتر از ميانگين ش��ش سال 
منتهي به سال ۱۳۹۸ بوده است.در همين بازه ۳ ماهه، 
مقدار صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي نيز 
معادل ۲ ميليون ۳۸۲ هزار تن و به ارزش يك ميليارد و 
۲۲۷ ميليون دالر بوده كه از نظ��ر وزن ۸ درصد و از نظر 
ارزش ۱۱.۵ درصد كل صادرات كاالهاي غير نفتي كشور 

را به خود اختصاص داده اس��ت. ارزش صادرات سه ماهه 
نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ 
درصد و در مقايسه با متوسط شش سال منتهي به ۱۳۹۸ 
به مي��زان ۱۱.۲ درصد كاهش يافته اس��ت.تراز تجاري 
محصوالت كشاورزي و صنايع غذايي نيز در سه ماه نخست 
سال جاري، منفي ۲ ميليارد و ۳۱۱ ميليون دالر بوده كه 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد افزايش 
نش��ان مي دهد )ارزش صادرات ۲ درصد كاهش و ارزش 
واردات ۳۵.۳ درصد افزايش داشته است( . از طرفي كسري 
تراز تجاري سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به ميانگين 
شش سال منتهي به ۱۳۹۸ كه منفي يك ميليارد و ۴۲۲ 

ميليون دالر بوده، ۴.۱ درصد بهبود يافته است.
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خبرروز

كرونا به زندگي ۵۹۹ نفر ديگر پايان داد
بر اس��اس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��كي ۵۹۹ بيمار كرونايي ديگر جان خود را از دست دادند و شمار تلفات 
ويروس در كش��ور به ۱۰۸ هزار و ۳۹۳ نفر رسيد. همچنين بر اساس معيارهاي قطعي تشخيصي، ۳۳ هزار و ۱۷۰ بيمار جديد 
مبتال به كوويد۱۹ در كش��ور شناسايي شد كه ۴ هزار و ۳۵۷ نفر از آنها بستري شدند. مجموع بيماران كوويد۱۹ در كشور به ۵ 
ميليون و ۲۵ هزار و ۲۳۳ نفر رسيد. تاكنون ۴ ميليون ۲۳۷ هزار و ۳۱۵ نفر از بيماران، بهبود يافته يا از بيمارستان ها ترخيص 
ش��ده اند همچنين ۷ هزار و ۸۶۰ نفر از بيماران مبتال به كوويد۱۹ در بخش هاي مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت مراقبت 
قرار دارند. در حال حاضر ۳۰۶ شهر كشور در وضعيت قرمز، ۱۱۰ شهر در وضعيت نارنجي و ۳۲ شهر در وضعيت زرد قرار دارند.

ادامهازصفحهاول

 ما به اين عددها 
عادت نمي كنيم

 از كادر درم��ان و پرس��تاران جواني كه جان 
دادند ت��ا جان بيم��اران را نج��ات دهند، چه 
مي توانيم بگوييم. م��ا هيچ وقت به اين عددها 
عادت نمي كنيم. ش��ايد براي مس��ووالن اين 
همه ي��ك عدد باش��ند اما براي ما ك��ه درد از 
دست دادن عزيزانمان را با پوست و گوشتمان 
احس��اس كرده ايم اينها عدد نيس��تند، اينها 
جان ه��اي عزيزي اند كه ف��داي اهمال كاري 
و بي برنامگي ش��ده اند. براي ما حرف زدن در 
مورد اين عددها اصال آس��ان نيست، نوشتن 
از آنها هم آسان نيس��ت، اينكه هر روز مجبور 
باشيم ش��مار جان باختگان را در قالب خبري 
بي روح در صفح��ه روزنامه هايم��ان بياوريم 
يعن��ي فروخوردن ه��ر روزه بغضي كه مجال 
تركيدن هم پيدا نمي كند. وقتي مجبور باشيم 
هر روز براي از دست دادن دوست و همكاري 
قديمي آه بكش��يم، اي��ن عددها ب��راي مان 
عادي نمي ش��ود. ما جان از دس��ت مي دهيم، 
ب��ا مرگ هر عزيزي ما هم ي��ك بار مي ميريم، 
به روزهاي��ي فكر مي كنيم كه ديگر نه از كرونا 
خبري هس��ت و نه از مشكالت بيماري و نبود 
دارو و ... اما آن روزها هم ديگر براي مان سخت 
اس��ت كه بخنديم چون خيلي از عزيزانمان را 
نداريم، براي هر فردي كه عزيزي را از دس��ت 
مي دهد، س��ه سال زمان س��وگواري است كه 
روانشناس��ان به آن ايمان دارن��د، براي ما اما 
اين س��وگواري قرار اس��ت تا روزي كه نفس 
مي كشيم ادامه داشته باش��د، چون بايد اين 
 سه سال را با احتس��اب تمام عزيزان از دست 
رفته مان به سوگ بنشينيم و آن را در بي نهايت 
ضرب كنيم. شمار غصه ها از دستمان در رفته 
و ش��مار روزهايي كه سوگوار بوده ايم برايمان 
قابل شمارش نيست. ما هيچ وقت به اين عددها 
عادت نمي كنيم، هر كدام از اينها جان عزيزي 
بوده اند، جواني بوده اند پر از شور زندگي، فرزند 
كسي بودند، عشق كسي بودند، مادر و پدر يك 
خانواده بودند و فرزنداني چشم انتظار ماندند تا 
ابد. ما هيچ وقت به اين عددها عادت نمي كنيم، 
به اين جان ها كه بي جان مي شوند زير سايه اما 
و اگرهايي كه بيشتر حاصل بازي هاي سياسي 
اس��ت تا تدبيرهاي درماني. اين عددها شايد 
براي مس��ووالن فقط حكم يك عدد را داشته 
باشند، اما براي ما حكم بي شمار خانواده هايي 
را دارن��د كه حت��ي فرص��ت در آوردن رخت 
عزا ه��م از تن ندارند، ما ه��ر روز عزيزي را به 
دستان خاك مي س��پاريم، عزيزي كه قرباني 
ندانم كاري شده است. عزيزي كه مي توانست 
زنده باش��د، زندگ��ي كند و نفس بكش��د. ما 

هيچ وقت به اين عددها عادت نمي كنيم.

گليماندگار|
 آتش اي��ن روزها بر ج��ان طبيعت ايران 
افتاده است، بعد از جنگل ها اين بار نوبت به 
تاالب انزلي رسيد. گيالن داراي بيش از ۳۰ هزار هكتار 
پهنه تاالبي اس��ت كه افزون بر ۲۴ هزار هكتار آن، ۸۰ 
درصد در قالب س��ه تاالب )انزلي، اميركاليه و بوجاق( 
تحت عنوان كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده است؛ اين 
پهنه ها زيس��تگاه بيش از ۳۰۰ گونه پرنده به خصوص 
پرندگان مهاجرند كه هر س��اله به تعداد هزاران قطعه 
بخش��ي از چرخه زندگي خود را در اين اس��تان سپري 
مي كنند. تاالب هاي اس��تان، زيس��تگاه مناسب براي 
بيش از ۶۰ گونه ماهي را فراهم ساخته اند، ضمن آنكه 
اين تاالب ها به عنوان بخشي از محيط زيست، قسمتي 
تفكيك ناپذير در زندگي معيش��تي حاشيه نشينان و 
مردم محلي هس��تند كه در صورت تخريب يا زهكشي 
تاالب ها با مشكالت عديده معيشتي و اجتماعي روبرو 
مي ش��وند. اگر چه تاالب انزلي س��ال ها با خطر خشك 
شدن، هجوم گونه مهاجم س��نبل آبي و انواع فاضالب 
دس��ت و پنجه نرم مي كند و تاب مي آورد اما اين روزها 
شاهد درد مضاعفي بر پيكر اين پهنه طبيعي هستيم؛ 
درد ناشي از حريق سودجويان كه براي منافع اقتصادي 
آتش به ج��ان طبيعت زده اند. آتش در ت��االب انزلي از 
روز دوش��نبه شروع شد. آتشي كه هر لحظه بر پهنه آن 
افزون تر مي شد و اين زيستگاه آبي را رو به نابودي مي برد. 
اما ديري نگذشت كه مقامات استاني از عمدي بودن 
اين آتش سوزي خبر دادند. آتشي كه افروخته شده بود 
تا سود سرشاري را به جيب زمين خواران اين منطقه 
سرازير كند. اين آتش تنها در يك روز هفت هكتار از 
نيزارهاي تر و خش��ك انزلي را در ب��ر گرفت و ۲ هزار 
متر از مساحت اين تاالب را درگير كرده بود. در حال 
حاضر مس��ووالن منطقه با استفاده از هواپيماي آب 
پاش سعي در اطفاي حريق دارند و هنوز هيچ مسوولي 

از ميزان خسارت وارد شده به اين تاالب خبر ندارد. 

     شروع آتش و اعزام بالگرد
اكبر سبحاني دادستان انزلي از همان ابتداي حريق از 
ستاد بحران استانداري گيالن به منظور اطفاي حريق 

و جلوگيري از پيشروي آتش درخواست بالگرد كرد.
 از سوي ديگر رييس مركز كنترل و پشتيباني اطفاي 
حريق هوايي وزارت دف��اع نيز از اعزام بالگرد اطفاي 
حريق به مناطق دچار حريق ت��االب انزلي خبر داد 
و گفت: متاسفانه امكان دسترسي به منطقه توسط 

ماشين هاي آتش نشاني وجود نداشت.
خلبان محمد مهدي نوري آل آقا گفت: متاس��فانه 
اين آتش س��وزي در نقاطي از ت��االب انزلي رخ داده 
كه پوش��ش آن نيزار بوده و امكان تردد ماشين هاي 
آتش نشاني براي اطفاي حريق زميني وجود ندارد. از 
سويي حيوانات زيادي هم در معرض خطر قرار دارند.

او ب��ا بي��ان اينك��ه ح��دود ۱۰۰ آتش نش��ان از 
شهرستان هاي همجوار بندرانزلي براي مهار آتش 
حضور دارند، گفت: متاس��فانه شاهد آتش سوزي 
بي��ش از ۱۰ هكتاري در اين منطقه هس��تيم و با 
توجه به شرايط منطقه، امكان افزايش وسعت تا ۵۰ 
هكتار وجود دارد. رييس مركز كنترل و پشتيباني 
اطفا حريق هواي��ي وزارت دفاع از اعزام يك فروند 
بالگرد اين مركز بالفاصله پس از اطالع يگان محيط 
زيست جهت اطفاي خبر داد و بيان كرد: اين بالگرد 
تا ساعت ۲۰ شب اقدام به مهار آتش سوزي كرد، اما 
با تاريك شدن هوا امكان پرواز بالگرد وجود نداشت 
اما توانس��تيم با اطفاي يك مسير تردد، يك راه باز 
كنيم تا ماشين هاي اطفا بتوانند وارد منطقه شوند.

    تاالب همچنان در آتش
علي رغم تالش ه��اي صورت گرفته ام��ا آتش در 
ت��االب انزلي همچنان ادامه داش��ت، تمام نيروها 
بسيج شده بودند تا بتوانند، اين آتش را مهار كنند 
و جاني دوباره به تاالب ببخش��ند اما دريغ كه مهار 

آتش آنقدرها هم آسان نبود.
مديركل مديريت بحران اس��تانداري گيالن در اين 
باره به »تعادل« مي گويد: با وجود تالش هاي صورت 
گرفته هنوز آتش در نيزارها همچنان زبانه مي كشيد و 
دستگاه هاي خدمات رسان در حال ايجاد موانع خاكي 

براي جلوگيري از سرايت آتش به ساير نقاط بودند.
بابك ش��كوهي راد مي افزايد: نيروهاي آتش نشاني 

ش��هرداري انزلي، محيط زيس��ت، جمعيت هالل 
احمر، منطقه آزاد، بنادر و دريانوردي، راهداري، راه 
و شهرسازي، سپاه، بسيج و ساير دستگاه ها و نهادها 
همچنان در منطقه حضور داشته و براي اطفاي حريق 
تمام تالش خود را به كار بسته بودند. اين در حالي بود 
كه رسيدن به آتش از راه هاي زميني امكان پذير نبود 

و بايد تعداد بالگردها را افزايش مي داديم.
با اضافه شدن يك بالگرد ديگر آتش تقريبا فروكش 
كرد اما ب��ه دليل افزايش دما و وزش باد و همچنين 
 خشك بودن نيزارها در اين فصل دوباره آتش شعله ور 
شد و در حال گسترش بود. اين در حالي بود كه اگر 
اطفاي حريق به موقع انجام نمي شد با اينكه محل 
آتش س��وزي از مناطق مس��كوني فاصله داشت اما 

مي توانست بسيار خطرناك باشد.

     استفاده از هواپيماي اطفاي حريق
براي مه��ار كامل آتش س��وزي ت��االب بين المللي 
بندرانزلي هواپيماي ايلوشين بر فراز اين تاالب در حال 
پرواز و آب پاشي است. مديركل مديريت بحران گيالن 
در اين باره گفت: هواپيماي ايلوشين با قابليت حمل 
۴۰ هزار ليتر آب، از تهران آبگيري ش��د و هم اكنون 
بر آس��مان تاالب آتش گرفته انزل��ي در حال پرواز و 
آب پاشي است تا اين آتش را كه حاصل جهل و ناداني 

متصرفان است به طور كامل خاموش كند.

      ميزان خسارت ها مشخص نيست
او ادامه داد: در حال حاضر در فصل مهاجرت پرندگان 
نيس��تيم لذا خس��ارت بر حيات وحش قابل رويت 
نيست. به طور حتم خسارت هايي وارد شده اما ميزان 

آن بعد از آتش سوزي برآورد خواهد شد.
رييس اداره محيط زيس��ت انزلي افزود: هم اكنون 
حدود ۱۰۰ نيرو از س��ازمان بن��ادر و دريانوردي 
استان گيالن، آتش نشاني شهرداري، منطقه آزاد 
انزلي، ني��روي دريايي ارتش جمهوري اس��المي 
ايران، ش��وراي اسالمي ش��هر، فرمانداري، سپاه، 
بسيج و جمعيت هالل احمر در كنار محيط زيست 
به اطفاي حريق مي پردازند . مديريت ستاد بحران، 

معاون عمراني اس��تاندار، نماينده مردم انزلي در 
مجلس ش��وراي اس��المي و فرماندار انزلي نيز از 
س��اعات اوليه صبح در منطقه حضور داش��ته و از 

عمليات اطفاي حريق بازديد كردند . 
ف��الح تصريح كرد: س��ازمان بن��ادر و دريانوردي 
استان گيالن نيز دو دس��تگاه واتر جت در اختيار 
س��تاد بحران قرار داده تا از آبگير هاي اطراف آب 
را به س��مت مركزي حريق پمپاز كنند تا بتوانيم 
به عمليات سرعت بيش��تري داده و جلوي حريق 
را بگيريم .به گفته او در حال حاضر يك دس��تگاه 
بالگ��رد و هفت خودروي آتش نش��اني در منطقه 
مستقر هستند و جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و 
راهداري نيز براي مهار آتش و جلوگيري از سرايت 

آن به مناطق ديگر در حال عمليات هستند.

    آتش به قصد زمين خواري
از ابتداي ش��عله ور ش��دن آتش احتمال ه��ا بر اين 
بود ك��ه حريق ت��االب انزلي نيز همچ��ون برخي از 
آتش سوزي هاي طبيعت در ديگر نقاط شمالي سهوا 
و بر اثر خطاي انساني باشد اما فرمانده يگان حفاظت 
محيط زيست گيالن اعالم كرد: متاسفانه آتش زدن 

عامدانه نيزار در ت��االب انزلي آغ��ازي براي تصرف 
زمين هاي تاالبي است. ساسان اكبري پور گفت: يگان 
حفاظت محيط زيست گيالن نمي تواند به تنهايي قادر 
به پيشگيري از موضوع ياد شده باشد و نيازمند برپايي 
گشت هاي مشترك با همكاري نهادهاي مختلف از 
جمله اداره كل منابع طبيعي، جهاد كشاورزي، آب 

منطقه اي و توجه بيشتر مراجع قضايي است.
او افزود: اگرچه آتش زدن زمين ها جرم اس��ت و ۲ 
تا ۶ س��ال حبس دارد اما متاس��فانه خشك شدن 
بخش هايي از تاالب انزلي سودجويان را برآن مي دارد 
تا با آتش زدن زمين هاي تاالبي شرايط تصرف اين 
زمين ها را براي شاليكاري، استخر، درختكاري فراهم 
آورند كه در صورت عدم همكاري دستگاه هاي ياد 

شده شاهد تكرار اين موضوع خواهيم بود.

     دستگيري مجرمان
درهمين راس��تا دادستان انزلي از دستگيري ۲ نفر 
به جرم ايجاد حريق عمدي در تاالب انزلي خبر داد 
و گفت: نيروي انتظامي شهرستان بندرانزلي ۲ نفر 
را در همين ارتباط دستگير كرد كه در حال حاضر 
تحت نظر هس��تند تا اقدامات قانوني در مورد آنها 

اعمال شود. اين در حالي است كه بر اساس آخرين 
اخبار تعداد بازداشتي ها به ۵ نفر رسيده است. اكبر 
سبحاني در جلسه ستاد بحران در فرمانداري انزلي 
اظهار داش��ت: اين آتش به زودي مهار مي شود اما 
بايد براي جلوگيري از حوادث اينچنيني تصميمات 
خردمندانه و دور انديشانه اي اتخاذ شود كه در ماه ها 
و سال هاي آينده شاهد وقوع اتفاقاتي از اين دست 
نباشيم . او با بيان اينكه افراد سودجو كه زمين آنها 
چسبيده به تاالب است اين نيزارها را آتش مي زنند تا 
تصرفات خود را به سمت تاالب افزايش دهند، افزود: 
اين افراد به دنبال افزايش تصرفات خود هس��تند و 
منش��أ حريق هاي عمدي روزها و س��ال هاي اخير 
عوامل انساني است چرا كه در آن محدوده تير برق، 

كارخانه و منزل مسكوني وجود ندارد.
 در س��ال ۹۸ نيز حدود ۱۰ هكتار از نيزار هاي تاالب 
بين المللي انزلي توسط سودجويان به آتش كشيده 
شد. براس��اس آمارهاي پيش��ين اداره كل حفاظت 
محيط زيس��ت گيالن در بازه زماني سال ۹۹ حدود 
۲۰ هكتار از عرصه هاي تاالبي استان از دست متخلفان 
و متجاوزان به انفال توس��ط يگان حفاظت اداره كل 

حفاظت محيط زيست گيالن آزاد شده است.

گزارش

آتش سوزي عمدي در نيزارهاي بندر انزلي اطفا شد

تاالب همچنان در آتش

رويخطخبر

استمرار محدوديت هاي كرونايي تردد در جاده ها
دبير كميته اجتماعي انتظامي س��تاد 
ملي مديريت كرونا بر استمرار اجراي 
ط��رح هوش��مند محدوديت ه��اي 
كرونايي تاكيد كرد. حس��ين قاسمي 
در تشريح ادامه محدوديت هاي تردد 
بين شهرهاي قرمز كرونايي گفت: در 
ح��ال حاضر كماكان طرح هوش��مند 
محدوديت ها استمرار داشته به اين نحو 

كه تردد خودروهاي با پالك بومي شهرهاي قرمز و 
نارنجي در ساير شهرها و همچنين محدوديت تردد 
پالك هاي غيربومي در ش��هرهاي قرمز و نارنجي 

اعمال خواهد ش��د. او افزود: بي ترديد 
اين محدوديت تا زمان تغيير وضعيت 
اين شهرها ادامه دارد و تغيير وضعيت 
و رنگبندي شهرها نيز توسط وزارت 
بهداش��ت اعالم خواهد شد. قاسمي 
تاكيد ك��رد: ورود و خروج به هر يك 
از ش��هرهاي ممنوعه به ترتيب يك 
ميليون )براي شهرهاي قرمز( و ۵۰۰ 
هزار تومان )ب��راي ش��هرهاي نارنجي( جريمه 
خواهد داش��ت و طرح محدوديت تردد شبانه از 

ساعت ۲۲ تا ۳ بامداد همچنان ادامه دارد.

ارايه اسامي معلوالن بسترگرا براي انجام واكسيناسيون در منزل
اسامي بيش از ۲۰۰۰ نفر از معلوالن 
بس��ترگرايي كه نمي توانند از منزل 
خارج ش��وند ب��ه وزارت بهداش��ت 
اراي��ه و ق��رار اس��ت تدابي��ري براي 
واكسيناس��يون اين اف��راد در منزل 
آنها انديشيده ش��ود. در حال حاضر 
اي��ن ليس��ت اعالم ش��ده ام��ا فعال 
مش��خص نيس��ت تزريق چه زماني 

صورت مي گيرد. مدير بهزيس��تي ش��هر تهران 
با بيان اين مطلب و با اش��اره به آخرين وضعيت 
واكسيناس��يون مددجويان ش��هر تهران اظهار 
كرد: ۱۵۰۲ نفر از معلوالن و سالمندان در مراكز 
شبانه روزي نگهداري شهر تهران مقيم هستند 
و ۸۱۷ نفر از پرسنل بهزيستي نيز در اين مراكز 

مش��غول به كار هس��تند كه از ميان 
مددجويان مقيم در مراكز، فقط ۱۱۷ 
نفر به دليل ع��دم رضايت خانواده يا 
مشكالت مددجويان يا واجد شرايط 
ندانس��تن توسط پزش��ك، واكسن 
دريافت نكرده اند. سعيد آرام افزود: 
همچنين ۱۳۶۷ نف��ر از مددجويان 
مقيم در مراكز و ۸۰۳ نفر از پرسنل 
اين مراكز دز دوم را درياف��ت كرده اند كه علت 
كاهش ميزان تزريق دز دوم ميان افراد، به دليل 
ترخيص برخ��ي از مددجويان يا ف��وت، تعداد 
محدودي به دليل عمل قلب باز يا عدم رضايت 
خانواده يا تعدادي نيز به دليل نظر پزش��ك، دز 

دوم واكسن را دريافت نكرده اند. 

كمبود پرستار ICU مشكل جدي بيمارستان ها 
رييس بيمارس��تان س��ينا با اشاره به 
وضعيت و مش��كالت موج��ود براي 
مديري��ت بيم��اري كرونا در كش��ور، 
به مباح��ث مط��رح ب��راي برگزاري 
راهپيمايي اربعين حسيني اشاره كرد 
و گف��ت: در م��ورد راهپيمايي اربعين 
بايد ش��رايط واكسيناسيون در كشور 
عراق و همچنين زائران سنجيده شود. 

دكتر محمدطالب پور افزود: تعداد ورودي بيماران 
كرونا به بيمارستان ما هنوز خيلي زياد است اما اگر 
بخواهيم به منحني نگاه كنيم حدودا ۵ روز است كه 
مراجعات سير صعودي نداشته است و حتي اندكي 
كاهشي بوده است. در جريان پيك سوم در تابستان 
س��ال قبل هم تقريبا دوبار باال و پايين شدن روند 
را تجربه كرديم. اكنون ه��م نمي توان گفت پيك 
درحال افول اس��ت؛ اما چند روزي است كه شيِب 
كمي در منحني اتفاق افتاده اس��ت. معموال پيك 
بيماري دوره دارد و روند منحني ها هم وابس��ته به 
رفتار جامعه انساني و جدي گرفتن ويروس است. 

او افزود: درحال حاضر حدودا ۲۵۰ نفر 
مراجعه روزانه داريم و نزديك ۲۵ الي 
۳۰ نفر هم در روز بس��تري مي شوند و 
ترخيصي ها هم حدودا دو تا ۳ نفر است. 
طالب پور تاكيد كرد: همچنان مشكل 
كمبود تخت در بخش ICU احساس 
مي ش��ود و متاس��فانه تعداد زيادي از 
بيماران بدحال در بخش ها مانده اند؛ 
چراكه ICU ها همگي پر هستند. بيماران بدحال 
مي شوند و نياز به دستگاه و تجهيزات دارند، دستگاه 
توسط سيستم تامين شده است؛ اما نيروي انساني 
براي ايجاد ICU جديد وجود ندارد و پرستاراني كه 
ICU را بچرخانند خيلي كم هستند و حتي با وجود 
اينكه با رقم هاي بيشتر هم پيش��نهاد كار در اين 
بخش را ارايه كرديم اما كسي نمي آيد كه بتوانيم 
ICU جديد ايجاد كنيم. ما در ش��رايط عادي هم 
پرستار ICU  كم داشتيم زيرا يك پرستار شاغل 
در ICU به اندازه يك پزشك عمومي بايد مهارت و 

تبحر داشته باشد و باسواد باشد.

رويداد

در حالي كه به رغم تشديد نظارت بر مرزها و بسياري 
تدابي��ر ديگر در مقابل��ه با كرون��ا، ناهماهنگي ها و 
غفلت هاي كوتاه موجب ورود سويه هاي جديد كرونا 
و شكل گيري خيزهاي جديد و روزهاي سياه كرونايي 
شده است متاس��فانه گويا همچنان »در« بر همان 
پاشنه قبلي مي چرخد؛ نمونه آن بي اطالعي سازمان 
راهداري به عنوان دستگاه مجري از پروتكل ابالغي 
روز گذشته وحيدي وزير كش��ور به عنوان فرمانده 
قرارگاه عملياتي مقابله با كروناس��ت كه از ضعف در 
پيگيري و هماهنگي دستگاه هاي متولي حكايت دارد. 

    تاخير در ابالغ پروتكل ها 
در ش��رايطي كه مكررا پزش��كان و متخصصان درباره 
سرايت پذيري باالي سويه المبدا مي گويند و نسبت به 
مراقبت بيشتر از مرزها براي جلوگيري از ورود اين سويه 
هشدار مي دهند، هنوز در ابالغ دستورات وزير كشور به 
وزارتخانه هاي مرتبط و اجراي دقيق پروتكل هاي مراقبتي 
در برخي دستگاه ها ابهام و تاخير وجود دارد؛ تاخيري كه 
در س��ويه هاي قبلي نيز موجب شكل گيري پيك هاي 
جديد و افزايش بي سابقه آمارهاي كرونا ويروس شد. روز 
سه شنبه )۹ شهريورماه( بابك دين پرست، دبير قرارگاه 
عملياتي مقابله با كرونا از ابالغيه جديد فرمانده قرارگاه 
عملياتي مقابله با كرونا به استانداران سراسر كشور مبني 
بر برقراري تمهيدات الزم از س��وي اس��تان هاي مرزي 
و دس��تگاه هاي ذيربط، در راستاي پيش��گيري از ورود 
سويه كروناي المبدا از كشورهاي مبداء جهش يا ديگر 
كشورهايي كه شيوع اين نوع از ويروس در آنها مشاهده و 
گزارش شده، است خبر داد و اين در حالي است كه امروز 
)چهارشنبه۱۰ ش��هريورماه( جواد هدايتي، مديركل 
ترانزيت و حمل  و نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل  
و نقل جاده اي از عدم ابالغ پروتكل خاص براي المبدا خبر 
داده است. هرچند كه براي شيوه نامه هاي تدوين شده 

در گذش��ته هيچگاه ميزان اثربخشي و تاثيرگذاري 
يا بررسي نش��ده يا نتايج بررسي ها اعالم نشده است 
اما شايد افزايش آمارهاي بس��تري و فوتي در پيك 
پنجم ناشي از شيوع س��ويه دلتا نشان از ناكارآمدي 
پروتكل هاي قبلي داشته يا نشان دهنده اجرا نشدن 
درست آنهاست . بر همين اساس مديركل ترانزيت و 
حمل ونقل بين المللي سازمان راهداري و حمل ونقل 
جاده اي تاكيد مي كند: بر اساس پروتكل هاي بهداشتي 
كشورهاي مختلف به سه دسته ممنوعه، پرخطر و كم 
خطر دسته بندي شده و براي هر يك از آنها ضوابط و 
پروتكل هاي خاصي در نظر گرفته ش��ده اما تاكنون 

پروتكل خاصي براي المبدا اعالم نشده است.

      نبود هماهنگي ميان دستگاه ها
و امكان از راه رسيدن موج ششم

ع��دم هماهنگي ه��ا در مقابله با س��ويه هاي جديد در 
تجربه هاي گذشته نيز ديده شده است و تأخير در ابالغ 
شيوه نامه ها فارغ از اثربخشي آنها خود موضوعي است كه 
مشكالت بسياري را ايجاد كرده است؛ دستگاه هايي كه 
ابالغيه ها را با تأخير دريافت مي كنند در همين تأخيرها 
ش��اهد ورود س��ويه هاي جديد بوده ايم در هنگام ورود 
سويه دلتا نيز وزير كشور سابق بارها بر لزوم نظارت دقيق 
بر كنترل مرزهاي هوايي تاكيد كرد اما در نبود هماهنگي 
دستگاه ها دلتا وارد كشور شد و روزهاي سياه كرونايي را با 

آمارهاي فوتي روزانه تا ۷۰۹ نفر در كشور رقم زد.

      سويه خطرناك المبدا در راه است
البته وزارت كش��ور در ابالغيه خود خطاب به وزارت 
راه وشهرسازي و رييس كميته حمل ونقل ستاد ملي 
مديريت كرونا، تاكيد كرده اس��ت: به منظورنظارت 
س��ازمان ها وش��ركت هاي وابس��ته به آن وزارت، بر 
رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي، درتمامي مبادي 

ورودي وخروجي كشور )اعم از هوايي، دريايي، ريلي 
و زميني(، فرودگاه ها، پايانه ها و ايستگاه هاي ريلي، 
جهت مقابله جدي با ورود س��ويه كروناي المبدا، به 
داخل كش��ور دستورات الزم اجرا ش��ود. حال جاي 
طرح اين س��وال وجود دارد كه باتوجه به تفاوت هاي 
مشهود سويه المبدا نسبت به سويه هاي قبلي همچون 
سرايت پذيري باالتر و واكسن گريزي آيا پروتكل هاي 
قبلي ب��راي نظارت بر مرزه��ا موثر خواه��د بود؟ از 
س��وي ديگر در جهت ايجاد آمادگي در صورت ورود 
احتمالي المبدا آيا شيوه نامه هاي بهداشتي مطابق با 
آن تدوين شده است؟ و نياز نيست در طرح هوشمند 
محدوديت ها بازنگري شود؟ بارها اعالم شده در كاهش 
رعايت پروتكل هاي بهداش��تي برخي دستگاه هاي 
دولتي نقش دارند و تخلف داشتند اما هيچ گاه اسامي 
اين دستگاه ها اعالم نشده است، شايد در اين زمان نياز 
باشد قبل از ورود احتمالي سويه المبدا كه تا نزديكي 
مرزهاي ما گس��ترش پيدا كرده است پروتكل هاي 
قبلي م��ورد ارزيابي و بازنگري جدي ق��رار گيرد و با 
تجربه گذش��ته ش��يوه نامه اي به روز با ضمانت هاي 
اجرايي موثر تدوين ش��ود. فرمانده س��تاد عمليات 
مديريت بيماري كرونا در كالن شهر تهران نيز با اشاره 
به اينكه تاكنون هيچ نمونه اي از ويروس جهش يافته 
المبدا در ايران شناسايي نشده است بر لزوم هوشياري 
و مراقبت براي عدم ورود اين سويه تاكيد كرده است و 
خواستار بازنگري در برخي شيوه نامه هاي بهداشتي و 

همچنين محدوديت هاي كرونايي شده است.
او يادآور شده است: در تهران نياز به بازنگري پروتكل ها 
و ش��يوه نامه هاي بهداشتي اس��ت. بايد مداخالتي كه 
اثربخشي كمتري دارند مورد بازنگري قرار گيرند. مثال 
محدوديت هاي ش��بانه خيلي اثري در موضوع كنترل 
بيماري ندارد. لذا بايد برخي موارد كه ايجاد زحمت، هزينه 

و نارضايتي به همراه دارند را مورد بازنگري قرار دهيم.

المبدا و چند تذكر پروتكلي
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